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รูปแบบการบริหารเครือขายพุทธบริษัทที่มีประสิทธิผล และปรากฏการณการจัดงาน
สัมมนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 18 ณ วัดสวางโพธิ์ชัย จ.มหาสารคาม ป 2557
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บทคัดยอ
วัตถุประสงคงานวิจยั แบบผสมผสานครัง้ นีเ้ พือ่ ศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจทีม่ ตี อ การจัดงานสัมมนาพระธรรมวินยั
ครั้งที่ 18 โดยเครือขายพุทธบริษัทรักษาธรรมวินัย ณ วัดสวางโพธิ์ชัย ต.กูทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 2) ศึกษารูปแบบ
การบริหารเครือขายพุทธบริษัทที่มีประสิทธิผล มีลักษณะอยางไรและ 3) ศึกษาปรากฏการณการจัดสัมมนาพระธรรม
วินัย ครั้งที่ 18 วามีลักษณะเปนอยางไร โดยใชวิธีเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผูตอบแบบสอบถาม
ประกอบดวย พระภิกษุ สามเณร 135 รูป ฆราวาส จํานวน 191 คน ที่เขารวมโครงการรวมจํานวน 326 คน ผูใหขอมูล
สําคัญในการใหสมั ภาษณ ประกอบดวย พระภิกษุทเี่ ปนกรรมการบริหารเครือขาย และพระภิกษุ จํานวน 50 รูป สามเณร
9 รูป และฆราวาส 10 คน รวม 69 รูป/คน เก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธีสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม
การสัมภาษณแบบเจาะลึก เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถาม เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใช
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ใชวิธีตรวจสอบขอสรุปจากแหลงขอมูลโดยวิธีตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) และ
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห ระยะเวลาในการวิจัยเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557 รวม 1 ป 4 เดือน
ผลการวิจัย พบวา
1. ความพึงพอใจตอการจัดสัมมนาพระธรรมวินัย ครั้งที่ 18 โดยเครือขายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัย
ณ วัดสวางโพธิ์ชัย จ.มหาสารคาม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x = 4.10 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือดานสวัสดิการอาหาร และนํ้าดื่ม รองลงมา คือ ดานวิทยากรใหการ
อบรม ดานประโยชนทไี่ ดรบั และดานภาพรวมการจัดกิจกรรมสัมมนา สวนดานทีม่ คี า เฉลีย่ นอยสุด คือ ดานทีพ่ กั สําหรับ
ผูเขารวมสัมมนา (x = 3.70)
2. รูปแบบการบริหารเครือขายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้
2.1 รูปแบบการผนึกกําลังอยางเขมแข็งของเครือขายพุทธบริษทั จะประสบความสําเร็จได ประกอบดวย
การกําหนดเปาหมายเพื่อธํารงพระพุทธศาสนา การไดรับความรวมมือจากพุทธบริษัท พระภิกษุ สามเณร อุบาสก
อุบาสิกา และการตระหนักถึงความสําคัญและวิธีการรักษาพระธรรมวินัยใหมั่นคงสถาพร
2.2 รูปแบบระบบการบริหารเครือขายพุทธบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิผล ประกอบดวย การพัฒนาระบบเครือขาย
ความรวมมือทางพระพุทธศาสนา การสรางทีมบริหารที่มีประสิทธิผล การมีแผนยุทธศาสตร การสรางศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และการไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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2.3 รูปแบบการพัฒนาเครือขายพุทธบริษทั รักษาพระธรรมวินยั ทีม่ ปี ระสิทธิผล ประกอบดวย การสราง
ทีมวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ การมีอุดมการณรวมกัน การมีเครือขายสนับสนุนจาก อุบาสก อุบาสิกา และองคกร
ภาครัฐและเอกชน การมีสวนรวมของชุมชน และการวิจยั และพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. ปรากฏการณการจัดงานสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 18 พบวา ประสบความสําเร็จตามเปาหมายใน
ระดับสูง โดยมีการจัดสัมมนาในหัวขอทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หาหลักธรรม และพระธรรมวินยั ทีเ่ ปนประโยชนอยางยิง่ มีนกั ศึกษา
อาจารย อุบาสก อุบาสิกา จากชุมชนเขารวมงานนอกเหนือจากพระภิกษุสามเณร จํานวนประมาณไมตํ่ากวา 500 คน
ซึง่ ไมเคยปรากฏมากอน มีทมี งานสนับสนุนการจัดงานอยางเขมแข็ง มีความสามัคคีสงู โดยการไดรบั ความรวมแรงรวมใจ
ทุกภาคสวน นาชื่นชมและภาคภูมิใจและสามารถเปนแบบอยางที่ดี มีโรงทานจํานวนมากเต็มบริเวณวัด มีความพรอม
ในเรื่องสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ แสดงถึงศรัทธาอยางแรงกลาของชุมชน
และความมีภาวะผูน าํ เชิงจริยธรรมของเจาอาวาส และคณะกรรมการจัดงาน ผูเ ขารวมโครงการไดรบั ประโยชนจากการ
สัมมนาสามารถนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตได
4. แนวทางในการพัฒนาในการจัดงานสัมมนาครัง้ ตอไป ควรดําเนินการดังนี้ พระภิกษุ สามเณร ในชุมชน
ตลอดจนประชาชนในชุมชนใกลเคียงควรเขามามีสว นรวมมากขึน้ ควรใหความสนใจ และเขาฟงอยางเต็มเวลาตอเนือ่ ง
ทุกหัวขอ เพื่อเพิ่มพูนความรูทางหลักธรรมคําสอน และพระธรรมวินัยเพิ่มขึ้น ฝายวิชาการของเครือขาย ควรเพิ่ม
ขีดความสามารถของคณะวิทยากรมากขึ้น และนําเสนอใหตรงประเด็นเนื้อหาสาระ ควรเนนพระธรรมคําสอนตาม
พระไตรปฎก การปลูกศรัทธา การปลูกจิตสํานึก ศีล สมาธิ ปญญา ใหเกิดกับพุทธศาสนิกชน และผูเขารวมสัมมนา
เพื่อประโยชนตอสังคมโลก ตอไป
คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารเครือขายพุทธบริษัทที่มีประสิทธิผล ปรากฏการณ การสัมมนาพระธรรมวินัย
Abstract
The objectives of this mixed research were to study 1) the level of satisfaction towards the 18th
Buddhist Discipline Seminar at Wat sawangphochai Temple, Mahasarakham Province,
2) the characteristics of the the effectiveness Buddhist Network Management Model and 3) the Phenomenon
of the 18 th seminar management. Collecting data by quantitative and qualitative methods,
the purposive sample were 135 monks and novices and 191 persons who joined the seminar, a
total of 326 persons. The key informants for in-depth interview were 50 monks, 9 novices and 10 persons,
a total of 69 persons. Collecting qualitative data by using the participative observation and none
participative observation and in-depth interview. The questionnaire was used for quantitative data
collecting and semi-structure interview for collecting qualitative data. Using triangulation method
for examine the validity and analyzed them by descriptive analysis.
The results:
1. The satisfaction of the seminar management was at the much level as a whole (x = 4.10).
The highest aspect was the welfare and food, the lower aspects were the lecturers, the utilization
and the whole seminar activities. The lowest aspect was the staying places for the participants
(x = 3.70).
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2. The characteristics of the effectiveness Buddhist Network Management Model were :
2.1 The achievement network included; the goals for maintain the religion, the high
participation from the monks, novices, people and the awareness to the importance and the ways
to maintain the Buddhist discipline forever.
2.2 The management system of the effectiveness network model consisted; the Buddhist
participation network system development, the effective team building, the strategies, the faithful
to the religion and the support from the involve organizations.
2.3 The effective network development model included; the efficiency lecturer team
building, the idealized together, the support of the people from the government and the private
sector, the community participation and doing the research and development continuously.
3. The phenomenon of the 18 th seminar found that the management of this project had
been successed at high level. The contents were about the Buddhist discipline and participles which
were very useful. There were at least 500 teachers, students, and people from
the communities came to join the seminar beside the monks and the novices. This situation has not
been happened before. It was the first time here. There were the strong support team, the high
harmoniousness by the collaboration from every local sector. It was admirable, proud and could
be the outstanding. There were a lot of food from the people (Rong Than) to give for the participants
around the temple. The temple was ready for the staying shelters, the sound instruments and
the other convenience things. This climate showed the powerful belief of the community and
the leadership of Phra Ajarn Naronge Sujinnathummo, the leader(Jaorawat) of this temple and
the committee. The participants received the utilization from this seminar event that could use to
apply for living.
4. The guidelines for development; the monks, novices and people in nearby community
should be more interested and join the seminar at the full time in every subject, in order to gain
more knowledge about the Buddha’s teaching. The academic team should increase the ability on
presentation and focus on the Tripitaka, build the faithful, the conscious mind, the canon,
the meditation and the wisdom to the Buddhist and the participants for the world society, in the future.
Keywords : The effectiveness Buddhist network management model, phenomenon, the Buddhist
discipline seminar
บทนํา
เปนความจริงวา พระวินยั ตัง้ อยูต ราบใด ปาพจน
ยังมีพระศาสนาไมลวงไปแลวตราบนั้น ดังพระดํารัสที่
พระภาคเจาตรัสไววา “อานนท พระธรรมวินยั ใดอันเราแสดง
แลว บัญญัตแิ ลวแกเธอทัง้ หลาย พระธรรมและวินยั นัน้
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จึงเปนศาสดาในการลวงไปแหงเรา” (วิ.มทาวิ.1/24-25)
ในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆ ดานนี้
ไดสงผลกระทบตอพระสงฆ และสถาบันสงฆเปนอยาง
มาก และปญหาที่เดนชัดและเปนปญหามากที่สุดของ
สถาบันสงฆในชวงทศวรรษทีผ่ า นมานี้ คือ ปญหาเกีย่ วกับ
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ความประพฤติ ข องพระภิ ก ษุ ส งฆ ที่ ต กเป น ข า วตาม
หนาหนังสือพิมพในแตละป บทบาทหนึ่งที่เห็นชัดของ
พระไตรปฎก ก็คอื ความพยายามในการรักษาพระธรรมวินยั
ใหบริสุทธิ์ ซึ่งทานไดแบงปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เดน
ของพระสงฆ ที่ ป ระพฤติ เ ป น ป ญ หาออกเป น 2 กลุ ม
(พระเทพเวที 2532 ข: 23) คือ กลุมที่ทําวิปริตจาก
พระธรรมวินยั หรือกลุม ทีป่ ระพฤติคลาดเคลือ่ นจากหลักธรรม
คํ า สอน และวิ นั ย ที่ เ ป น บทบั ญ ญั ติ ข องพระพุ ท ธเจ า
เชน พระใบหวย ทําเดรัจฉานวิชา การประกอบไสยศาสตร
เปนตน และกลุมที่ทําธรรมวินัยใหวิปริต หรือกลุมที่
สอนสิ่ ง ที่ ค ลาดเคลื่ อ นผิ ด เพี้ ย นจากหลั ก ธรรมวิ นั ย
เชน สํานักบางสํานักทีส่ อนสิง่ ทีผ่ ดิ ไปจากหลักการทีแ่ ทจริง
ของพระพุทธศาสนา
จากการศึกษางานวิจยั ของ พระเกษสยาม บุญยงค
(2557) เรื่องการพัฒนาผูนําการปฏิบัติอุโบสถศีลของ
คณะสงฆ ต.บานโปรง จ.สระบุรี พบวา ทุกวัดยังขาดแคลน
พระสงฆทมี่ คี วามรูค วามสามารถ ภูมริ ู ภูมธิ รรม ภูมปิ ญ
 ญา
ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ขาดความเปนผูนํา ขาดความเชื่อมั่นใน
ตนเอง และขาดประสบการณ นอกจากนี้ชาวบานใหการ
สนับสนุนไมเต็มที่เทาที่ควร
“พระวินัย ชื่อวาเปนอายุของพระพุทธศาสนา
เมื่อพระวินัยดํารงอยู พระศาสนาก็เปนอันดํารงอยู”
งานสัมมนาพระธรรมวินยั คือ งานทีพ่ ระภิกษุ – สามเณร
– อุบาสก – อุบาสิกา จากทั่วทุกสารทิศเดินทางมารวม
สัมมนาพระธรรมวินัย จนเกิดเปนเครือขายพุทธบริษัท
รักษาพระธรรมวินัยขึ้น งานสัมมนาพระธรรมวินัยได
จัดขึ้นครั้งแรกในป 2540 ที่วัดพนมพนาวาส ต.บานโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นมาไดเปลี่ยนสถานที่ในทุกปตาม
ความเหมาะสม มีจํานวนผูเขารวมสัมมนาที่สนใจและ
เห็นประโยชนเพิม่ ขึน้ ทุกป ครัง้ สุดทาย 2556 เปนครัง้ ที่ 17
ไดจัดขึ้น ณ วัดปาบุญคุมเกลา จ.ฉะเชิงเทรา ระหวาง
วันที่ 18–24 ธันวาคม 2556 สําหรับป พ.ศ. 2557
จั ด ให มี ขึ้ น ณ วั ด สว า งโพธิ์ ชั ย ต.กู ท อง อ.เชี ย งยื น
จ.มหาสารคาม ระหวางวันที่ 27 มิถนุ ายน – 3 กรกฎาคม
2557 รวม 7 วั น โดยมี หั ว ข อ ต า งๆ จากพระวิ นั ย

พระวิสูตร และพระอภิธรรม มาศึกษา แลกเปลี่ยนความ
คิ ด เห็ น วิ นิ จ ฉั ย หาข อ ยุ ติ ร ว มกั น ตามที่ พ ระวิ ท ยากร
และฝายวิชาการ ไดรับมอบหมายศึกษาคนควาตามบาลี
อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ
ในท า งกลางความร อ นแรงและผั น ผวนของ
เหตุการณบานเมืองและประเทศชาติ ซึ่งกําลังกาวเดินสู
ยุคมิคสัญญีอยางรวดเร็ว ชีวิตของเราแขวนอยูบนผลของ
กรรมดี และกรรมชั่ว อยางไรก็ดี พระธรรมวินัยคําสอน
ของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังมีพระภิกษุ
- สามเณร – อุบาสก – อุบาสิกา ที่สนใจผูใฝธรรม
รวมตัวกันเพื่อจรรโลงไวซึ่งพระธรรมวินัย เปนเนื้อนาบุญ
และเปนความปติโสมนัส สําหรับชาวพุทธทั้งหลาย
สําหรับวัดสวางโพธิ์ชัย ซึ่งมีพระอธิการณรงค
สุจณ
ิ ณ
ฺ ธมฺโม เปนเจาอาวาส ไดรบั มอบหมายจากคณะสงฆ
ใหเปนสถานที่จัดงานในครั้งนี้ จึงพรอมใจรวมกันกับ
ชาวบานเมืองเพ็ง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตลอดจนญาติ ธ รรมผู ส นใจใฝ ใ นธรรม
ทั้งหลาย รับหนาที่เปนเจาภาพจัดงานในป 2557 เพื่อให
สําเร็จตามวัตถุประสงค และถือเปนการถวายเปนพุทธบูชา
แดพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนศาสดาเอกของโลก
วัตถุประสงคในการจัดงานสัมมนา 1) เพื่อเปด
โอกาสใหพระภิกษุ สามเณร ทั้งผูบวชนานและบวชใหม
ไดมีทิศทางในการศึกษา และอยูในพุทธศาสนา 2) เพื่อ
เปดโอกาสใหพระภิกษุ สามเณร ทัง้ ผูบ วชนานและบวชใหม
ไดรจู กั คุน เคยสนิทสนมกับครูบาอาจารย ผูเ ปนกัลยาณมิตร
3) เพื่อสรางความสามัคคีของหมูคณะ ทั้งธรรมยุตินิกาย
และมหานิกาย ผูใครตอการศึกษา โดยยึดพระธรรมวินัย
เป น หลั ก 4) เพื่ อ เผยแผ พ ระธรรมวิ นั ย ตามแนว
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา แกพระภิกษุ สามเณร ผูเปน
พุทธบุตร และ 5) เพื่อเปดโอกาสให อุบาสก อุบาสิกา
คณะนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชนใน
จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม และจังหวัดใกลเคียง ไดรบั ฟง
ธรรมคําบรรยาย ในประเด็นที่นาสนใจจากพระวิทยากร
กลุม เปาหมายทีเ่ ขารวมโครงการ คือ 1) พระภิกษุ
สามเณร ทั้งผูบวชนานและบวชใหม ที่สนใจในธรรมวินัย
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จากทั่วประเทศ ประมาณ 400 รูป 2) อุบาสก อุบาสิกา
ที่สนใจใฝศึกษาธรรมะ จํานวน 100 คน 3) คณาจารย
และนักศึกษา จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จํานวน 105 คน
คณาจารย จํานวน 10 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน
35 คน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จํานวน
30 คน คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 30 คน 4) อาจารย
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 20 คน
5) คณะครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา และ
มัธยมศึกษาในเขตใกลเคียง จํานวน 100 คน รวม 225 คน
ขอบเขตดานเนื้อหาในการจัดสัมมนา แยกเปน
2 กลุม คือ 1) สําหรับพระสงฆ สามเณร หัวขอสัมมนา
มีดงั ตอไปนี้ (1.1) “อัตถวเสปกรณ อานิสงสของพระวินยั
ธร (1.2) “วินิจฉัยเรื่องเงินทอง (1.3) “อภัพพบุคคล
11 จํานวน” (1.4) “เสทโมจนคาถา” (1.5) “วินิจฉัย
เรือ่ งสีมา” (1.6) “สัทธัมมสัมโมสสูตร” (1.7) “อเนสนา 5”
(1.8) “พระสู ต ร” (1.9) “พระอภิ ธ รรม” และ
(1.10) “ธรรมวินยั สําหรับพระใหม” 2) ขอบเขตเนือ้ หา สําหรับ
อุบาสก อุบาสิกา และนักศึกษา หัวขอบรรยายและ
อภิปราย มีดงั นี้ (2.1) อุบาสก อุบาสิกา ชวยรักษาธรรมวินยั
ใหไดผลสูงสุดอยางไร (2.2) ประเพณีงานบุญบริสุทธิ์
ปลอดอบายมุข สรางประโยชนสุขใหแกประเทศชาติ
อยางไร (2.3) ธรรมกับการครองตน (2.4) การครองตน
ในพุทธศตวรรษที่ 25 (2.5) ทัศนคติของชาวพุทธทีม่ ตี อ
พระพุทธศาสนา และพระภิกษุ สามเณร ในปจจุบนั เปน
อยางไร (2.6) ทําไมชาวพุทธในประเทศไทย จึงไมสามารถ
เขาถึงแกนธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาได(ทั้งที่
พระพุทธศาสนาเขามาในไทยกวา 2,000 ปแลว) (2.7)
พระรัตนตรัยเปนทีพ่ งึ่ ไดอยางไร (2.8) ศาสนพิธขี องชาวพุทธ
ที่ถูกตองตามแนวพระไตรปฎก ควรปฏิบัติอยางไร
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั จากการจัดงานสัมมนา
พระธรรมวินยั มีดงั นี้ พระภิกษุ สามเณร ทัง้ ผูบ วชนานและ
บวชใหม ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระธรรมวินัย
โดยมีทศิ ทางในการศึกษา และอยูใ นศาสนา ไดรจู กั คุน เคย
สนิทสนมกับครูบารอาจารย ผูเปนกัลยาณมิตร ไดสราง
ความสามัคคีของหมูคณะสงฆ และไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ในพระธรรมวิ นั ย เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ ง ธรรมยุ ติ นิ ก าย และ
มหานิกาย ผูใ ครตอ การศึกษา โดยยึดพระธรรมวินยั เปนหลัก
ไดเผยแผพระธรรมวินัยตามแนวพระไตรปฎก อรรถกถา
ฎีกา แกพระภิกษุ สามเณร ผูเปนพุทธบุตร เปนการ
จรรโลงและรักษาไวซึ่งพระธรรมวินัยของพระพุทธเจา
ใหมอี ายุยนื ยาวตลอดไป และ อุบาสก อุบาสิกา คณาจารย
และคณะนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา และรัฐและ
เอกชนใน จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม และจังหวัดใกลเคียง
ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอน และ
เปนการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามใหกับ
ศาสนิกชน ชุมชน และสังคม ใหมีความเขมแข็งทางจิต
วิญญาณแหงความเปนคนดีที่มีคุณคาของประเทศชาติ
พระศาสนาสืบไป
ผูร บั ผิดชอบโครงการมีดงั นี้ 1) เครือขายพุทธบริษทั
รักษาธรรมวินัย 2) วัดสวางโพธิ์ชัย / อุบาสก / อุบาสิกา
3) ชาวบานบานเมืองเพ็ง / กลุมเยาวชน ตําบลกูทอง
4) องคการบริหารสวนตําบลกูท อง 5) สถานีตาํ รวจภูธรกูท อง
6) ผูมีจิตศรัทธา และผูนําชุมชนทุกภาคสวน
เครือขายความรวมมือมีดงั นี้ 1) โรงเรียนประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษาในชุ ม ชนใกล เ คี ย ง 2) มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จงมหาสารคาม 3) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อ.เมือง จงขอนแกน 4) องคการบริหารสวนทองถิ่น
ต.กูท อง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 5) สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในอําเภอเชียงยืน จ.มหาสารคาม 6) โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ ต.กูท อง อ.เชียงยืน จงมหาสารคาม 7) หนวยงาน
อื่นๆ หางรานตางๆ ที่มีจิตศรัทธา
จากหลักการและเหตุผลของความสําคัญของการ
ศึกษาพระธรรมวินัย และปญหาดังกลาวรวมถึงการจัด
สัมมนาพระธรรมวินัย ที่กลาวมา ผูวิจัย* ในฐานะเปน
คณะกรรมการบริหารเครือขายพุทธบริษทั รักษาพระธรรม
วินัย ฝายวิจัยและพัฒนา และปฏิบัติงานตําแหนงรอง
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยฝายวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มีหนาที่ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ของบัณฑิต
วิทยาลัย และไดรับผิดชอบองคประกอบที่ 6 ทํานุบํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริการ
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วิชาการ นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบวา มีงานวิจัยที่
เกีย่ วของในเรือ่ งนีย้ งั มีนอ ยมาก โดยเฉพาะการใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน
ซึง่ คุณคางานวิจยั ครัง้ นี้ ถือเปนการจรรโลงพระพุทธศาสนา
และผลการวิ จั ย ยั ง สามารถใช ป ระโยชน ต อ องค ก ร
ที่เกี่ยวของ ที่สามารถนําไปใชในการกําหนดเปนนโยบาย
ในการพั ฒ นาและการเผยแผ พ ระธรรมคํ า สอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาควรมีสว นรวมในการสงเสริมทํานุบาํ รุง
พระพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําองคความรู
ไปพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค ใหเปนคนทีม่ ี
ความรูคูคุณธรรมในที่สุด
วัตถุประสงคการวิจัย
1) ศึกษาระดับความพึงพอใจทีม่ ตี อ การจัดงาน
สัมมนาพระธรรมวินยั ครัง้ ที่ 18 โดยเครือขายพุทธบริษทั
รักษาธรรมวินัย ณ วัดสวางโพธิ์ชัย ต.กูทอง อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม
2) ศึกษารูปแบบการบริหารเครือขายพุทธบริษทั
ที่มีประสิทธิผล มีลักษณะอยางไร
3) ศึกษาปรากฏการณการจัดสัมมนาพระธรรมวินยั
ครั้งที่ 18 วามีลักษณะเปนอยางไร
ขอบเขตการวิจัย
กลุมเปาหมาย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพเปนหลัก
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงใชวธิ เี ลือกผูใ หขอ มูลสําคัญ (Key informants)
ซึง่ ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารเครือขาย และพระภิกษุ
จํานวน 50 รูป สามเณร 9 รูป และฆราวาส 10 คน รวม
69 รูป/คน
สวนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ผูต อบแบบสอบถาม
คือ พระภิกษุ สามเณร 135 รูป ฆราวาสทีเ่ ขารวมโครงการ
191 คน รวม 326 รูป/คน
ขอบเขตขอมูลเชิงปริมาณ แบงเปน 2 ประเด็น
คือ

1. ศึกษาขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม
จําแนกตามสถานภาพทางเพศ และจังหวัด
2. ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจต อ การจั ด งาน
สัมมนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 18 ใน 15 ดาน คือ ดานสถานที่
การลงทะเบียน การตอนรับ ดานทีพ่ กั ดานเอกสาร ดานอาหาร
ดานนํา้ ดืม่ ดานสถานทีจ่ อดรถ ดานโรงทาน ดานวิทยากร
ดานประโยชนที่ไดรับ ดานความสะอาด ดานหองนํ้า
ดานการประชาสัมพันธ และภาพรวมการจัดงาน
ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงเปน
2 ประเด็น คือ
1) รู ป แบบการบริ ห ารเครื อ ข า ยพุ ท ธบริ ษั ท
รักษาพระธรรมวินยั ทีม่ ปี ระสิทธิผล ประกอบดวย 3 ดาน
คือ 1.1) รูปแบบการผนึกกําลังอยางเขมแข็ง 1.2) รูปแบบ
ระบบการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิผล 1.3) รูปแบบการพัฒนา
เครือขายที่มีประสิทธิผล
2) ปรากฏการณการจัดงานสัมมนาพระธรรม
วินัยครั้งที่ 18 ประกอบดวย 6 ดาน ดังนี้ 2.1) ดานการ
บรรลุเปาหมาย 2.2) หัวขอ เนื้อหาสาระ การจัดสัมมนา
2.3) ผูเขารวมสัมมนา 2.4) การบริหารทีมงานจัดสัมมนา
2.5) รูปแบบการจัดสัมมนา 2.6) ผลลัพธ และผลกระทบ
วิธกี ารวิจยั และเครือ่ งมือทีใ่ ชเก็บรวบรวมขอมูล
1) การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วของ 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดงานสัมมนา 3) แบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง เกี่ยวกับรูปแบบบริหารเครือขาย
และปรากฏการณ ก ารจั ด งานสั ม มนาพระธรรมวิ นั ย
4) แบบสังเกต 5) แบบสัมภาษณเชิงลึก 6) แบบบันทึก
7) กลองถายรูป / ภาพถาย 8) เทปบันทึกเสียง 9) ผูวิจัย*
ซึ่งเปนผูมีประสบการณการทําวิจัยเชิงคุณภาพมาเปน
ระยะเวลา 20 ป (2538-2558)
การเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู วิ จั ย *
เริม่ เก็บขอมูล ตัง้ แต 30 พฤษภาคม 2556 โดยเริม่ เขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขาย ณ บริษทั ศรินทิพย
อ.บางใหญ จ.นนทบุรี ไดใชวิธีสังเกตมีสวนรวม และไมมี
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ส ว นร ว ม ลั ก ษณะ และรู ป แบบการบริ ห ารเครื อ ข า ย
ตอมาไดเขารวมสังเกตการณการจัดสัมมนาพระธรรมวินยั
ครั้งที่ 17 ที่วัดปาบุญคุมเกลา จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 22
– 23 ธันวาคม 2556 เพือ่ นํามาปรับรูปแบบการจัดสัมมนา
ครั้งที่ 18 ที่วัดสวางโพธิ์ชัย ในวันที่ 27 มิ.ย. – 3 ก.ค.
2557
นอกจากนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคการวิจัย* ผูวิจัยไดเขารวมประชุมกับคณะ
กรรมการจัดงานสัมมนาพระธรรมวินยั ของวัดสวางโพธิช์ ยั
ตั้งแตเดือนมกราคม 2557 – เดือนมิถุนายน 2557 รวม
8 ครัง้ เพือ่ ใหไดขอ สรุป รูปแบบการจัดงาน โดยใชเทคนิค
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณเชิงลึก ชาวบาน
เมืองเพ็ง พระภิกษุ ที่เปนกรรมการเครือขายที่มาเปน
ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ขั้ น ตอน รวมถึ ง การติ ด ต อ ประสานงาน
พระวิทยากร หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทีมงาน ทัง้ เจาคณะภาค 9
และเจาคณะจังหวัดมหาสารคาม และพระเถรานุเถระ
จ.อุบลราชธานี จ.นครราชสีมา จ.รอยเอ็ด จ.ยโสธร
เปนตน ใชเวลาดําเนินการวิจัย เก็บขอมูล และวิเคราะห
ขอมูลเปนระยะเวลาตั้งแต พฤษภาคม 2556 – กันยายน
2557 รวม 16 เดือน จึงไดขอมูลที่ลุมลึกและอิ่มตัว
สามารตอบวัตถุประสงคการวิจยั ได โดยผูว จิ ยั เปนเครือ่ งมือ
ที่สําคัญที่สุดสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้
สําหรับการวิเคราะหขอ มูล ใชวธิ พี รรณนาวิเคราะห
และเทคนิคการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation)
สรุปและอภิปรายผล
1. รู ป แบบการบริ ห ารเครื อ ข า ยพุ ท ธบริ ษั ท
รักษาพระธรรมวินัยที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัยพบวา
1.1 รูปแบบการผนึกกําลังอยางเขมแข็งของ
เครือขายพุทธบริษัท มีลักษณะประกอบดวย การกําหนด
เปาหมายเพือ่ ธํารงพระพุทธศาสนา การไดรบั ความรวมมือ
จากพุทธบริษัท พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
และการตระหนักถึงความสําคัญและวิธกี ารรักษาพระธรรมวินยั
ใหมนั่ คงสถาพร ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา การรักษาพระธรรม
วินยั จะมีลกั ษณะสําคัญๆ หลายประการ เชน การใหเกณฑ
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วิ นิ จ ฉั ย ความหมายคุ ณ ค า ของพุ ท ธธรรม เพื่ อ ให เ กิ ด
ความชัดเจนและความถูกตองสมบูรณแกคาํ สอนของพระพุทธองค
(พระเทพเวที , 2534) ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
พระธรรมปฎก (2538) ซึง่ ระบุวา การวางมาตรฐานทางดาน
ความเชื่อสําหรับชาวพุทธ นั่นคือ ชาวพุทธจะตองเชื่อใน
เรือ่ งของกรรม เชือ่ การกระทําหวังผลสําเร็จจากการทําเหตุ
ลงมื อ กระทํ า การต า งๆ ด ว ยความเพี ย รพยายามตาม
หลักการแหงเหตุและผล โดยใหกรรมโยงกับความเพียร
(กรรมวาที วิรยิ วาที) รวมทัง้ วางมาตรฐานทางดานการปฏิบตั ิ
คือ การฝกฝนและปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล
สมาธิ และปญญา ที่สําคัญยิ่งก็คือ การสรางเครื่องมือ
เพื่อการรักษาพระธรรมวินัยใหถูกตอง คือ การศึกษา
พระไตรป ฎ กและอรรถกถา ตามพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ซึง่ เราชาวพุทธยังยึดถือปฏิบตั ิ
และเครือขายพุทธบริษทั ควรผนึกกําลังใหเขมแข็งดวยการ
มีเปาหมายชัดเจน การไดรบั ความรวมมือจากทุกภาคสวน
รวมถึงหาวิธกี ารรักษาพระธรรมวินยั ใหครองอยูต ลอดกาล
1.2 รู ป แบบระบบการบริ ห ารเครื อ ข า ย
พุทธบริษทั ทีม่ ปี ระสิทธิผล มีองคประกอบดังนี้ การพัฒนาระบบ
เครือขายความรวมมือทางพระพุทธศาสนา การสรางทีม
บริหารทีม่ ปี ระสิทธิผล การมีแผนกลยุทธศาสตร การสราง
ศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา และการได รั บ การส ง เสริ ม
สนั บ สนุ น จากหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้ อ าจเป น
เพราะวาระบบบริหารเครือขายพุทธบริษทั ไดดาํ เนินมาอยาง
ตอเนือ่ งเปนปที่ 18 ทําใหเห็นมรรคผลทีเ่ กิดขึน้ นักวิชาการ
เริม่ ทีจ่ ะศึกษาแนวความคิดและบทบาทของพระธรรมปฎก
ทีม่ ตี อ สังคม ในดานตางๆ ไมวา จะเปนแนวคิดและบทบาท
ทางดานการศึกษา การพัฒนามนุษย การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสิง่ แวดลอม รวมทัง้ บทบาททางดานเศรษฐศาสตร
การเมือง และอื่นๆ เปนตน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา สังคม
ในยุคปจจุบนั เริม่ จะหาคําตอบจากทรรศนะทางพระพุทธศาสนา
ที่ แ สดงผ า นแนวคิ ด และทรรศนะของพระธรรมป ฎ ก
มากยิง่ ขึน้ (ธนภณ สมหวัง,2545) ซึง่ สอดคลองกับ วิโรจน
สารรัตนะ (2556) ทีร่ ะบุวา ความมีประสิทธิผล (effectiveness)
หมายถึง การกําหนดงานทีจ่ าํ ทําไดอยางถูกตองถูกทิศทาง

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2557

และทําใหบรรลุได (doing the right thing) นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริหารเครือขายจําเปนตองมีทักษะเชิง
มนุษย (human skills) คือ ความสามารถที่จะทํางานกับ
คนอื่นไดดีและมีความฉลาดทางอารมณจึงจะสามารถ
บริหารไดประสบความสําเร็จ (emotional intelliqence)
(Kast,1974 Cited in Schermerhorn,2008)
1.3 รูปแบบการพัฒนาเครือขายพุทธบริษัท
รักษาพระธรรมวินัยที่มีประสิทธิผล ประกอบดวย การ
สร า งที ม วิ ท ยากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การมี อุ ด มการณ
รวมกัน การมีเครือขายสนับสนุนจาก อุบาสก อุบาสิกา
และองคกรภาครัฐและเอกชน การมีสวนรวมของชุมชน
และการวิจยั และพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา
การพัฒนาเครือขายพุทธบริษทั เปนแนวคิดใหมทสี่ ามารถ
นําเสนอทางออก หรือคําตอบใหกบั สังคมในยุคปจจุบนั ได
อยางเหมาะสมในเชิงพุทธ โดยสามารถบูรณาการศาสตร
ทางการบริหารเศรษฐศาสตรตามแนวพุทธ การพัฒนาการ
เรียนรูตามแนวพุทธศาสตร หลักการบูรณาการ ทางการ
ศึกษาตามนัยแหงพุทธธรรม เปนตน นอกจากนั้นการ
พัฒนาเครือขายจําเปนตองสรางภาวะผูนําเชิงจริยธรรม
ให เ กิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค ลากรหรื อ องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยมี
คุณลักษณะเปนผูมีความไววางใจได มีความนาเคารพ
เลื่อมใส สุภาพ เปนพลเมืองที่มีความยุติธรรม และการ
สรางบรรยากาศองคการทางจริยธรรม รวมถึงวัฒนธรรม
องคการที่เปนจริยธรรม (สุเทพ ปาลสาร (2555) และ
สุธาสินี แมนญาติ (2554)
2. ปรากฏการณการจัดงานสัมมนาพระธรรมวินยั
ครั้งที่ 18 สรุปโดยภาพรวมพบวา ประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายในระดับสูง โดยมีการจัดสัมมนาในหัวขอที่
เกี่ยวกับเนื้อหาหลักธรรม และพระธรรมวินัย ที่เปน
ประโยชน มีนักศึกษา อาจารย อุบาสก อุบาสิกา จาก
ชุ ม ชนเข า ร ว มงานนอกเหนื อ จากพระภิ ก ษุ ส ามเณร
จํานวนประมาณไมตํ่ากวา 500 คน ซึ่งไมเคยปรากฏ
มากอน มีทมี งานสนับสนุนการจัดงานอยางเขมแข็งมีความ
สามัคคีสงู โดยการไดรบั ความรวมแรงรวมใจทุกภาคสวน
นาชื่นชมและเปนแบบอยางที่ดี มีโรงทานจํานวนมาก

เต็ ม บริ เวณวั ด มี ค วามพร อ มในเรื่ อ งสถานที่ เ ครื่ อ ง
โสตทัศนูปกรณ และสิง่ อํานวยความสะดวกอืน่ ๆ แสดงถึง
ศรัทธาอยางแรงกลาของชุมชน และความมีภาวะผูน าํ ของ
เจาอาวาส และคณะกรรมการจัดงาน ผูเขารวมโครงการ
ไดรับประโยชนจากการสัมมนาสามารถนําไปประยุกตใช
ในวิถีชีวิต ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา เหตุการณในสังคม
ปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงหลักพุทธธรรมและนําเอา
พุทธวิธีมาเปนหลักประยุกตใชในการมองและแกปญหา
ตางๆ ในสังคมปจจุบันนี้ได แนวคิดในเรื่องพระรัตนตรัย
คื อ พระพุ ท ธ เป น ตั ว แทนของมนุ ษ ย พระธรรม
เปนตัวแทนของธรรมชาติ และพระสงฆเปนตัวแทนของสังคม
และในสวนของมนุษยเอง ก็เนนองคประกอบที่ครบถวน
ทั้งทางดานพฤติกรรม จิตใจ และสติปญญา ซึ่งทุกองค
ประกอบล ว นเชื่ อ มโยงและอิ ง อาศั ย กั น และกั น เมื่ อ
วิเคราะหถึง วิถีการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบันนี้เห็นวา
อารยธรรมในยุคปจจุบันเปนอารยธรรมที่ถูกครอบงํา
โดยอารยธรรมตะวันตก ที่มีรากฐานความคิดที่ผิดพลาด
ในการทีม่ องมนุษยวา เปนสิง่ พิเศษทีส่ ามารถเปนเจาของ
เอาชนะ และสามารถเขาไปจัดการธรรมชาติแวดลอม เพือ่
ตอบสนองความตองการของตนเองได จนเกิดเปนสังคม
อุตสาหกรรมที่มุงพิชิตธรรมชาติแวดลอม แนวความคิด
ดังกลาว จึงสงผลกระทบตอสังคมของมนุษยในทุกๆ ดาน
ทรรศนะเพื่อจะแกไขปญหาดังกลาว จากมุมมองของ
พระพุทธศาสนา ตองหันมามุงเนนในการพัฒนามนุษยที่
จะมี ศั ก ยภาพในการที่ จ ะอยู ร ว มกั น อย า งมี สั น ติ สุ ข
ระหว า งมนุ ษ ย ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม และสั ง คม
โดยมนุษยจะตองเปลี่ยนทาทีใหมทั้งทางดานพฤติกรรม
ทางด า นจิ ต ใจ และทางด า นสติ ป ญ ญา นอกจากนั้ น
ยังสอดคลองกับผลการวิจยั เรือ่ ง วิเคราะหความเขาใจในหลัก
พุทธธรรมของพระสงฆ ในเขตเมืองขอนแกน จ.ขอนแกน
ของ คําแหง วิสุทรางกูร(2551) ที่พบวา พระสงฆมีความ
สนใจหลักพุทธธรรมอยูในระดับปานกลาง และมีความ
คาดหวังประโยชนจากความเขาใจในหลักพุทธธรรมอยู
ในระดับปานกลาง ดังนั้นแนวทางพัฒนา ตองสงเสริมให
เกิดการตืน่ ตัวในการศึกษาขอมูลโดยตรงจากพระไตรปฎก
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ดวยรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน โครงการพระไตรปฎก
เคลื่อนที่ โครงการจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ เปนตน
ขอเสนอแนะ
การนําผลการวิจัยไปใช
1. คณะกรรมการบริหารเครือขายพุทธบริษัท
ควรกําหนดนโยบายดานตางๆ เพื่อสงเสริมกิจกรรม เชน
ควรเผยแผคาํ บรรยายใหกบั สาธุชน เปนการประชาสัมพันธ
พระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดโครงการอบรม
สั ม มนาเพื่ อ ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให เ กิ ด กั บ
ประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ในการใชชีวิต
ที่ไมประมาท
3. รัฐบาลหรือกระทรวงทีเ่ กีย่ วของ ควรตอยอด
จัดทําเปนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผูสนใจใฝธรรมใน
หน ว ยงานต า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนโดยนิ ม นต
พระวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญไปใหความรูอ ยางตอเนือ่ ง
4. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรจัดสรรเงินทุนวิจยั
สนับสนุนการทําวิจัยที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาใหกับ
นักวิจัยทางมนุษยศาสตร และสังคมศาสตรเพิ่มขึ้น เพื่อจะ
ไดมีผลการวิจัยไปใชประโยชนตอประเทศชาติตอไป
5. หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลจาก
การศึกษาวิจัยหาแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนหรือ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎกติ ก าระเบี ย บเพิ่ ม เติ ม ในส ว นที่
เห็นสมควรเหมาะสมในโอกาสตอไป เพือ่ เปนการจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหมั่นคงสถาพรสืบไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเปน
หลั ก โดยได ศึ ก ษาเฉพาะรู ป แบบและแนวทางในการ
บริหารเครือขายพุทธบริษทั รักษาพระธรรมวินยั ดังนัน้ ใน
การวิจัยครั้งตอไป ควรตอยอดเปนลักษณะ การวิจัยเพื่อ
พัฒนา (Research and Development) หรือ การวิจัย
ปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารเครือขายใหมีพลังที่เขมแข็ง สามารถเปนองคกร
ที่สามารถทํานุบํารุงพระธรรมวินัยตามแนวพระไตรปฎก
ไดอยางแทจริงตอไป
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2. การวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะปรากฏการณ
การจัดสัมมนาพระธรรมวินัย ของเครือขายพุทธบริษัท
ครัง้ ที่ 18 เทานัน้ ในโอกาสตอไปหนวยงานทีเ่ กีย่ วของควร
ศึ ก ษาลั ก ษณะ เป น การประเมิ น โครงการ โดยใช
CIPP Model หรื อ ใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ผสมผสานกับเชิงปริมาณ เพื่อใหไดขอมูลเชิงยืนยันหรือ
เชิงประจักษ เพื่อประโยชนตอการพัฒนาปรับปรุงตอไป
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู นํ า
เชิงจริยธรรม หรือภาวะผูนําเชิงพุทธ กับพระเถรานุเถระ
ที่เปนแบบอยางที่ดี ที่สรางคุณูปการตอวงการพระพุทธ
ศาสนา โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
และสามารถเปนรูปแบบภาวะผูนําเชิงพุทธไดในที่สุด
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