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บทคัดย่อ  
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๒) เพื่อศึกษากระบวนการของกลไกการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๓) เพื่อน าเสนอการพัฒนากลไก
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการวิจัยแบบผสาน
วิธี ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร ได้แก่ คณะสงฆ์และ
ประชาชนท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จ านวน ๔๐๐ คน  และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑ . ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อก าหนดตัวช้ีวัด คือระดับบุคคล 
องค์กร และชุมชนของการรักษาศีล ๕ ในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 
๓๗ รูป/คน และ ๒. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อการระดมสมอง ยืนยัน และประเมิน
คุณภาพตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของการรักษาศีล ๕ ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย พระเถระผู้ใหญ่ นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ ผู้น าชุมชน 
ผู้น าองค์กร จ านวน ๑๒ รูป/คน  ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร  
ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนท่ีจะมีการประมวลผลและสร้างรูปแบบต่อไป 

ผลการวิจัยพบว่า 
๑.   สภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละด้านมีการบริหารด้านผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๙๑) ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการบริหารควบคุม มีค่าเฉล่ีย (x̅ = ๓.๖๖) อยู่ในระดับ
มาก และการบริหารด้านการเงินมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̅ = ๓.๓๐) อยู่ในระดับปานกลาง 



   (ข) 

๒. กระบวนการของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า มีลักษณะการบริหารจัดการแบบแยกกันท างาน เผยแผ่อุดมการณ์หลักการทาง
พระพุทธศาสนาแก่ศาสนิกนับถือด้วยการสร้างความเข้าใจ   มีการสร้างกลุ่มเครือข่าย สร้างความ
เข้าใจ ให้เห็นความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยท า
บันทึกข้อตกลงต่อหน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น ใหม้ีบทบาทในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

๓. การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  
พบว่าในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท างานร่วมกันในระบบ หรือองค์กรเพื่อให้งานส าเร็จไปด้วยดี ระบบ หรือ
องค์กรท่ีมีบุคคลในระดับต่าง ๆ ท างานประสานกันดุจเครื่องจักร ระบบใด ๆ ท่ีจะช่วยให้งานส าเร็จ
ลุล่วงไป โดยท่ีบุคคล กลุ่มคน และชุมชน น าหลักการในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นแนวคิดท่ีมาของ
ศีลกับการอยู่ร่วมกันในสังคมท าให้เกิดความสงบสุขของสังคมชุมชนและเป็นการพัฒนาตนเองตาม
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งศีล ๕ เป็นหนทางแห่งการเกิดสันติภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (ค) 

Dissertation Title : Five Precepts Observing Village Project Driving Mechanism 
Development of Sangha  in Chiang Mai province  

Researcher : Phrathepsinghavarajarn (Sophon Sobhaño/Yodkumpa) 
Degree :    Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 
Dissertation Supervisory Committee 

 : Phraudomsitthinsyok, Asst. Prof. Dr.  
B.A. (Buddhist Management), M.A. (Buddhist Management), 
Ph.D. (Buddhist Management) 

 : Asst. Prof. Dr.Kiettisak Sukleang,  
B.A. (1st Class Honor), M.A. (Social Development),  
D.P.A. (Public Administration) 

 :  Assoc. Prof. Dr. Surapon Suyaprom, B.A., (Sociology)  
M.A. (Politics), Ph.D. (Political Science) 

Date of Graduation   :    March 9, 2019  
 

Abstract 
 

Objectives of this research were: 1. to study the general context of five 
precepts observing village project driving mechanism development of Sangha in 
Chiang Mai province, 2. to study the process of the Five Precepts observing village 
project dring mechamism development of Sangha in Chiang Mai Province and 3. to 
propose  the development process of the five precepts observing village project 
driving mechanism of Sangha in Chiang Mai Province. 

Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 
data from 400 samples, purposefully sampled from monks and lay people who 
participated in the five precepts observing village project in Chiangmai Province. The 
qualitative research collected data from 2 groups: group 1; from 37 key informants 
purposefully selected from agencies and the five precepts observing community of 
Sangha Order, group 2; from 12 participants for focus group discussion also 
purposefully selected from high ranking monks, academicians, experts, community 
leaders and organization leader, analyzed data by content, problems and 
recommendation from focus group discussion summarizing by descriptive 
interpretation for a model formulation  

Findings were as follows:  
1. The general contexts of the five precepts observing village project driving 

mechanism development of Sangha in Chiangmai Province were that the aspect of 

 



   (ง) 

the management of workers had the highest mean (x̅ = 3.91), the second high level 
was the controlling management process with the mean value at  x̅ = 3.66,  financial 
management aspect  had the lowest mean  (x̅= 3.30) was at the moderate level. 

2. The process of the five precepts observing village project driving 
mechanism development indicated that the management was carried out by division 
of works to disseminate the principles and ideology of Buddhism to Buddhists, 
emphasizing faith and understanding. There were networks to enhance 
understanding and importance of Buddhism. There was memorandum of 
understanding, MOU, emphasizing cooperative work among various local agencies so 
that each agency would have participatory functions supporting the five precepts 
observing village project to meet the objectives.   

3. The development of the five precepts observing village project driving 
mechanism of Sangha in Chiangmai Province indicated that systematically 
cooperative work, personnel at different level in organizations work together like 
machine to the work achievement. When the individual, groups and communities 
applied the  Buddhism principles indicated the concept of Silas or precepts are the 
core causes of harmonious and happy living together in communities and are the 
principles of self-development according the Three Trainings: Sila; precepts, Samadhi; 
concentration and Panna, wisdom. The five precepts are the real path to peace.  
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงไปได้เพรำะได้รับควำมเมตตำจำกคณะกรรมกำรควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ คือ พระอุดมสิทธินำยก, ผศ.ดร., ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง และ รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม 
ท่ีได้อนุเครำะห์ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ดูแลเอำใจใส่ ให้ควำมช่วยเหลือในกำรปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์
จนส ำเร็จด้วยดีตลอดมำ ท้ังนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกท่ีมำร่วม
สอบดุษฎีพิจำรณ์และสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ประกอบด้วย รศ. ดร.พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี,  
ผศ. ดร.บุษกร วัฒนบุตร  ท่ีได้เมตตำแนะน ำปรับปรุงดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น  

ผู้วิ จัยขอขอบคุณ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร
บัณฑิตศึกษำ ภำควิชำรัฐศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ท่ีให้
ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือผู้วิจัย คอยอ ำนวยควำมสะดวกและแนะน ำผู้วิจัยเป็นอย่ำงดีเสมอมำ กรำบ
ขอบพระคุณ พระสังฆำธิกำรทุกระดับช้ัน  และคณะญำติโยมทุกท่ำน ท่ีให้ควำมเมตตำในกำรให้ข้อมูล
ส ำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้  

สุดท้ำยนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณสมำชิกหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
เชิงพุทธ รุ่นท่ี ๖ (วังน้อย) ทุกรูป ท่ีได้ให้ควำมช่วยเหลือให้ก ำลังใจและให้ค ำปรึกษำกำรท ำดุษฎีนิพนธ์
แก่ผู้วิจัย คุณค่ำและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชำเป็นพุทธบูชำ 
ธรรมบูชำ สังฆบูชำ กตเวทิตำคุณแก่ครูอุปัชฌำย์อำจำรย์ บิดำมำรดำ ญำติสนิทมิตรสหำย และผู้มี
พระคุณทุกท่ำน 

 
                พระเทพสิงหวรำจำรย์ (โสภณ ยอดค ำปำ) 
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 ๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการจัดการ ๑๔ 
 ๒.๓  แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๑๙ 
 ๒.๔  แนวคิดกลไกการขับเคล่ือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๓๐ 
 ๒.๕  แนวปฏิบัติโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๔๖ 
 ๒.๖  บริบทพื้นท่ีการวิจัย ๘๔ 
 ๒.๗  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๘๖ 
 ๒.๘  กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๓ 
   
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๙๔ 
 ๓.๑  รูปแบบการวิจัย ๙๔ 
 ๓.๒  ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙๕ 
 ๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ๙๘ 
 ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๐ 
 ๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ๑๐๑ 
 



   (ช) 

สารบญั (ต่อ) 

            เร่ือง                                                                                          หน้า 

บทที่ ๔ ผลการวิจัย ๑๐๓ 
 ส่วนท่ี ๑. สภาพทั่วไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  
๑๐๔ 

 ส่วนท่ี ๒. กระบวนการของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๑๗ 

 ส่วนท่ี ๓. การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๔๗ 

 ส่วนท่ี ๔. องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย ๑๕๔ 
   
บทที่ ๕  สรุป และข้อเสนอแนะ ๑๕๗ 
 ๕.๑  สรุปผลการวิจัย ๑๕๗ 
 ๕.๒  ข้อเสนอแนะ ๑๖๒ 
บรรณานุกรม ๑๖๓ 
ภาคผนวก ๑๖๙ 
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๗๐ 
ภาคผนวก ข เครื่องมือในการวิจัย ๑๗๖ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มเฉพาะ ๑๘๘ 
ภาคผนวก ง ภาพการสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๐๖ 
ประวัติผู้วิจัย ๒๒๐ 
 
 
 



สารบญัตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
๒.๑ แสดงสาระส าคัญของความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ๙ 
๒.๒ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ๑๓ 
๒.๓ แสดงสาระส าคัญของความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๑๗ 
๒.๔ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๒๘ 
๒.๕ ความหมายท่ัวไปของการเผยแผ่ ๔๐ 
๒.๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ๔๕ 
๒.๗ แสดงบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน (เจ้าอาวาส/

ผู้ใหญ่บ้าน) ๖๔ 
๒.๘ แสดงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่า

ราชการจังหวัด-วัฒนธรรมจังหวัด-ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) ๖๗ 
๒.๙ แสดงบทบาทหน้ า ท่ีของส านั ก ง านวัฒนธรรม จังหวั ดและส านั ก ง าน

พระพุทธศาสนาจังหวัด ๖๙ 
๒.๑๐ แสดงบทบาทหน้าท่ีของกรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๗๒ 
๒.๑๑ แสดงบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.): องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล ๗๖ 
๒.๑๒ แสดงบทบาทสถาบั นทางก าร ศึกษา  สถาน ศึกษา ใน จังหวั ด / ชุมชน 

(กระทรวงศึกษาธิการ) ๗๗ 
๒.๑๓ แสดงบทบาทหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง/ส่วนราชการในจังหวัด) ๗๙ 
๒.๑๔ แสดงบทบาทหน่วยงานภาคเอกชน (ส่ือมวลชน บริษัท ห้างร้านสรรพสินค้า 

โรงพยาบาล โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ ๘๑ 
๒.๑๕ แสดงบทบาทหน่วยงานภาคประชาสังคม (ภาคประชาชน : องค์กรการกุศล 

มูลนิธิเครือข่ายทางศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ฯลฯ) ๘๓ 
๔.๑ จ านวนและร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๓๗ 
๔.๒ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม ๑๓๘ 
๔.๓ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามการ
บริหารด้านผู้ปฏิบัติงาน ๑๓๙ 

๔.๔ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามการ
บริหารด้านการเงิน ๑๔๐ 

 



ฌ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ หน้า 
๔.๕ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการบริหารวัสดุ
ในการด าเนินงาน ๑๔๑ 

๔.๖ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านกระบวนการ
จัดการบริหารควบคุม ๑๔๒ 

๔.๗ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการวางแผน ๑๔๓ 

๔.๘ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการด าเนินการ ๑๔๔ 

๔.๙ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม ่จ าแนกตามด้านการตรวจสอบ ๑๔๕ 

๔.๑๐ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการประเมินผล
ย้อนกลับ ๑๔๖ 

 



สารบญัแผนภาพ 
                                                                                               
แผนภาพที่ หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๓ 
๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัยการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๑๕๔ 
 

 



ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 
 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในการวิจัยครั้งนี้ใช้ อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ การอ้างอิงใช้ระบบระบุ เล่ม ข้อ หน้า หลังค าย่อช่ือคัมภีร์ ดังนี้ 
 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.ม.  (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.มู.  (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม.  (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย มหานิเทศ  (ภาษาไทย) 
อง.ฺจตุกฺก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก   อังคุตตรนิกาย  สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
 
๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 

ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๓๙ การอ้างอิงใช้ระบบระบ ุเล่ม ข้อ หน้า หลังค าย่อช่ือคัมภีร์ ดังตัวอย่าง เช่น ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๘/๑๕๕. หมายถึง ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๑๐ ข้อท่ี ๒๐๘ หน้า ๑๕๕ 
 



 
บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สังคมไทยก ำลังเผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันท่ีส่งผล
อย่ำงชัดเจนต่อวิถีชีวิต ปัจจุบันนี้คนเรำส่วนใหญ่รู้จักศีล ๕ แต่ไม่มีผู้ใดคิดท่ีจะปฏิบัติตำม ด้วยสภำพ
สังคมในปัจจุบัน คนเริ่มจะเห็นกำรกระท ำท่ีมันไม่ดีเป็นเรื่องปกติ ส่วนคนท่ีท ำควำมดีก็ดูเหมือนว่ำจะ
เป็นคนไม่ปกติและอำจจะด ำเนินชีวิตในสังคมไม่รำบรื่น เนื่องจำกคนส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจศีล ๕ อย่ำง
แท้จริงและลึกซึ้ง จึงท ำให้หลงท ำผิดไปโดยไม่ได้ต้ังใจ ตลอดจนกำรให้ควำมหมำยและคุณค่ำต่อค ำว่ำ 
“ควำมดีและควำมเจริญ” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ำมำประยุกต์ใช้ในสังคมไทย 
ได้ส่งผลต่อกำรบริโภคแบบแผนกำรเล้ียงดูและปฏิสัมพันธ์ของสถำบันทำงสังคมในระดับต่ำงๆ ให้
เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคมท่ีมีลักษณะไร้รำกฐำนทำงวัฒนธรรมและ
ขำดโลกทัศน์ทำงคุณธรรม จริยธรรมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแก่นแกนปัญหำเชิงโครงสร้ำงท่ีด ำรงอยู่ในทุก
ระดับควำมสัมพันธ์ของสังคมไทยขณะนี้ ดังนั้นรัฐบำลปัจจุบันจึงให้ควำมสนใจต่อกำรปรับทัศนคติด้ำน
กำรพัฒนำของคนในสังคม รวมท้ังกำรจัดท ำและวัดประเมินผลแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัง คม
แห่งชำติ๑ เพื่อลดอคติของกำรพัฒนำกระแสหลัก เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงสังคม
ปรองดอง ส่งเสริมแนวทำงกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ ค ำนึงถึงรำกฐำนทำงวัฒนธรรมไทย ซึ่งสำมำรถเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินชีวิตให้กับสังคมไทยในอนำคตได้ 

ภำยใต้นโยบำยของรัฐบำลปัจจุบันนั้น ได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงอย่ำงชัดเจนในกำร
ส่งเสริมกำรใช้หลักกำรวิชำกำรและสนับสนุนบทบำทให้องค์กรทำงพระพุทธศำสนำมีควำมส ำคัญในกำร
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม ขณะท่ี
องค์กรทำงพระพุทธศำสนำนั้น สมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีสมเด็จ
พระสังฆรำช๒ ได้มีด ำริและผลักดันให้คณะสงฆ์ท่ัวไปประเทศด ำเนินโครงกำรหมู่บ้ำนรักผำศีล ๕ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิรูปและพัฒนำสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน โดยกระบวนกำรด ำเนินโครงกำรจะเน้น
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ ท้ังองค์กรทำงพระพุทธศำสนำ หน่วยงำนภำครัฐส่วนท้องถิ่นและภำค
ประชำชน ซึ่งท่ีผ่ำนมำสำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำควำมปรองดองสมำนฉันท์ด้วยหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำไปแล้วในหลำยพื้นท่ี เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรมีส่วนร่วมจัด

                                  
๑ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี: กรุงเทพมหำนคร , 
๒๕๕๙), หน้ำ ๖๗.  

๒ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ, คู่มือกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕”, (ส ำนักงำนโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕”: กรุงเทพมหำนคร, ๒๕๕๘), หน้ำ ๑๕. 



๒ 
 
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ จัดระเบียบทำงสังคม และก ำหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นกำรปฏิบัติตำม
บรรทัดฐำนในสังคม 

ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยใช้หลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕” ท่ีผ่ำนมำได้พบกับอุปสรรคในเรื่องกำรจัดกำร กำรสร้ำง
นวัตกรรมในกำรจัดกำรควำมรู้ และกำรจัดกำรในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรม 
ทำงพระพุทธศำสนำ เพื่อให้ได้ข้อมูลน ำมำปรับใช้และมำอธิบำยพฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพของคน
ในชุมชนมำกยิ่งขึ้น สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนงำน โครงกำรหรือกิจกรรม
เกี่ยวกับ กำรส่งเสริมให้คนในสังคมให้เกิดมีควำมสงบสันติสุข เพื่อเสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
ของคน ในชำติเพื่อเป็นแนวทำงของกำรสร้ำงควำมมั่นคง มีควำมสำมัคคี ลดปัญหำควำมขัดแย้ง สร้ำง
ควำมรักกันระหว่ำงประชำชนในประเทศต่อไป๓ 

ส ำหรับกำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนโครงสร้ำงดังกล่ำวท่ีผ่ำนมำของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมี
จ ำนวน ๒๕ อ ำเภอ ๒๐๔ ต ำบล และ ๑,๔๒๘ หมู่บ้ำน โดยมีสมำชิกท้ังหมดรวม ๑,๒๐๒,๗๐๒ คนจำก
จ ำนวนประชำกรในจังหวัด ๑,๗๒๘,๒๔๒ คน โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนประชำกรในจังหวัด 
ซึ่งบรรลุตำมเป้ำหมำยในระยะท่ี ๒ คือมีผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรร้อยละ๕๐ ของประชำชนชำวพุทธใน
พื้นท่ี ภำยในวันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ โดยเครือข่ำยหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ตำมด ำริของสมเด็จพระมหำ
รัชมังคลำจำรย์และมติของมหำเถรสมำคม ได้มีส่วนในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ และพัฒนำกระบวนกำรลดควำมขัดแย้งในระดับชุมชนได้อย่ำงมีนัยยะส ำคัญ กำร
พัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืนด้วยกลไกของหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ จึงเป็นพุทธวิธีท่ีส ำคัญของกำรตอบสนอง
กระบวนกำรในแผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ท่ีมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม 
ตลอดจนกำรผลักดันให้องค์กรทำงศำสนำ สำมำรถเข้ำมำมีบทบำทในกระบวนกำรยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันของชุมชนท้องถิ่นต่ำงๆ ให้ดียิ่งขึ้น ส ำหรับรูปแบบและกำรด ำเนินงำน
ตลอดระยะเวลำประมำณ ๑ ปีท่ีผ่ำนมำนั้น องค์กรทำงพระพุทธศำสนำได้ปรับบทบำทเป็นศูนย์กลำง
กำรขับเคล่ือนนโยบำยดังกล่ำว โดยให้ควำมส ำคัญแบบองค์รวม กล่ำวคือสร้ำงควำมร่วมมือในชุมชน
เป็นพื้นฐำน ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมให้กระบวนกำรด ำเนินงำนเกิดจำกภูมิปัญญำและกำรประยุกต์หลักพุทธ
ธรรมพื้นฐำนท่ีเหมำะสมกับกำรพัฒนำของชมชนนั้นๆ เอง ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนเป็นท่ียอมรับท้ังจำก
หน่วยงำนฝ่ำยปกครองท้องถิ่นและประชำชน ด้วยปัจจัยท่ีไม่มีกำรครอบง ำทำงควำมคิดจำกองค์กรใด
เฉพำะ อีกท้ังควำมศรัทธำทำงพระพุทธศำสนำในชุมชนท้องถิ่นนั้น ยังเป็นกลไกทำงสังคมแ ละ
วัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยอยู่เช่นกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษำในประเด็นเรื่องกำรพัฒนำกลไกลกำรขับเคล่ือนโครงกำร
หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำรจรรโลงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ส่งเสริมกำรสร้ำงสังคมสมำนฉันท์และสันติสุขอย่ำงยั่งยืนนั้น ใน ๔ ด้ำนคือ เสริมสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ ลดปัญหำควำมขัดแย้ง สร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย ซึ่งถือเป็นกระบวนทำงสังคมและ

                                  
๓ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดหนองคำย, กำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕” (ระยะที่ ๓) จังหวัดหนองคำย, ๒๕๕๙), หน้ำ ๔๗. 
(อัดส ำเนำ). 



๓ 
 
วัฒนธรรมท่ีควรเรียนรู้และพัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น กำรศึกษำวิจัยจึงเป็นกำรศึกษำท่ีมุ่งเน้นเพื่อค้นหำกระบวนกำร
ของกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ในกำรส่งเสริมกำร
สร้ำงมำตรฐำนกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักจริยธรรม คุณธรรมท่ีมีควำมสอดคล้องและเหมำะสมต่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน ปรองดองและสมำนฉันท์ของสังคมไทย ตลอดจนเป็นกำรสนองนโยบำยกำรสร้ำง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์และสันติสุขของรัฐบำลและคณะสงฆ์ไทย ท่ีจะร่วมมือกันพัฒนำชุดควำมรู้ท่ี
อิงกับกำรบูรณำกำรหลักกำรวิชำกำร เพื่อกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและชุมชนไทย ให้เข้ำใจหลักกำร
และวัฒนธรรมกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง “อยู่เย็นเป็นสุข” ร่วมกันได้ตลอดไป 

 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 

๑.๒.๑ สภำพท่ัวไปของกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่ำงไร 

๑.๒.๒ กระบวนกำรของกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่ำงไร 

๑.๒.๓ กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ควรเป็นอย่ำงไร 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพื่อศึกษำสภำพท่ัวไปของกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  

๑.๓.๒ เพื่อศึกษำกระบวนกำรของกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓.๓ เพื่อน ำเสนอกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  

  
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 

กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกำรวิจัยแบบผสำนวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบไปด้วยกำรวิจัย 
เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) และ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) ผู้วิจัย
ก ำหนดขอบเขตในกำรศึกษำไว้ ๔ ด้ำน คือ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ขอบเขตด้ำนตัวแปร ขอบเขตด้ำน
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ผู้วิจัยได้ก ำหนดเนื้อหำของกำรวิจัยกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ในองค์ประกอบ โดยใช้กระบวนกำรบริหำรด้วยวงจรกำรบริหำร PDCA 
หรือวงจรเด็มมิ่ง เป็นกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่  



๔ 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือข้อมูลตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และ

ชุมชนของกำรรักษำศีล ๕ ในโครงหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมท้ัง
กระบวนกำรบริหำรด้วย หลักกำรบริหำร 4 M ได้แก่ Man(คน) Money(เงิน) Material (วัตถุดิบ) 
Management (กำรจัดกำร) และวงจร PDCA หรือ วงจรเด็มมิ่ง  

ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือกำรพัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำร
หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ ด้ำนคือ ๑) เสริมสร้ำงควำม
ปรองดองสมำนฉันท์ ๒) ลดปัญหำควำมขัดแย้ง ๓) สร้ำงควำมมั่นคง ๔) ควำมปลอดภัย 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกร และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชำกร ได้แก่ คณะสงฆ์และประชำชนท่ีเข้ำร่วมปฏิบัติกำรในโครงกำรหมู่บ้ำนศีล ๕ 

ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๑. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informants) เพื่อก ำหนดตัวชี้วัด คือระดับบุคคล องค์กร และ

ชุมชนของกำรรักษำศีล ๕ ในโครงกำรหมู่บ้ำนศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน ๓๗ รูป /
คน 

๒. ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) เพื่อกำรระดมสมอง 
ยืนยัน และประเมินคุณภำพตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของกำรรักษำศีล ๕ ในโครงกำร
หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย พระเถระผู้ใหญ่ นักวิชำกำร 
ผู้เช่ียวชำญ ผู้น ำชุมชน ผู้น ำองค์กร จ ำนวน ๑๒ รูป/คน  

๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
พื้นท่ีในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ หมู่บ้ำนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์

จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน ๒๕ อ ำเภอ  
๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรวิจัย ต้ังแต่ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือน ธันวำคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลำท ำกำรวิจัย ๘ เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย  

ในกำรวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจควำมหมำยของค ำศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัยอย่ำง
ชัดเจนและตรงกัน ผู้วิจัยได้ก ำหนดนิยำมศัพท์ต่ำง ๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 

กลไกกำรขับเคลื่อน หมำยถึงกระบวนกำร วิธีกำรจัดกำรท่ีโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ 
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลัก 4 M ได้แก่ Man (คน) Money (เงิน) Material (วัตถุดิบ) 
Management (กำรจัดกำร) 

กระบวนกำรกำรขับเคลื่อน หมำยถึง วิธีกำรบริกำรตำมกระบวนกำรบริหำรในหลัก 
PDCA ซึ่งประกอบด้วย Plan (กำรวำงแผน) Do (กำรด ำเนินกำร) Check (กำรตรวจสอบ) และ 
Action (กำรปฏิบัติเพื่อปรับปรุงหลังกำรตรวจสอบ)  



๕ 
 

โครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ (The communities preserving Five Precepts) 
หมำยถึงโครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ หมู่บ้ำนรักษำ
ศีล ๕ ซึ่งเกิดจำกกำรด ำริของสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีสมเด็จพระสังฆรำช โดย
ควำมเห็นชอบของมหำเถรสมำคม มีมติเป็นนโยบำย ขับเคล่ือนหมู่บ้ำนศีล ๕ เพื่อน ำไปสู่กำร 
เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ ลดปัญหำควำมขัดแย้ง สร้ำงควำมมั่นคง และควำมปลอดภัย 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Sangha Provincial) หมำยถึง พระภิกษุ พระ
สังฆำธิกำร ระดับวัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีด ำเนินกำร
ขับเคล่ือนหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ร่วมกับบุคคล หน่วยงำน องค์กร ในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 

 
๑.๖ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑ ท ำให้ทรำบสภำพทั่วไปของกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  

๑.๖.๒ ท ำให้ทรำบกระบวนกำรของกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๖.๓ ท ำให้ได้กำรพัฒนำกลไกกำรขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่  

๑.๖.๔ องค์ควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรวิจัยสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกลไกกำร
ขับเคล่ือนโครงกำรหมู่บ้ำนรักษำศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์ท่ัวประเทศได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการจัดการ 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
๒.๔ แนวคิดกลไกการขับเคล่ือนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒.๕ แนวปฏิบัติโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๒.๖ บริบทพื้นท่ีการวิจัย 
๒.๗ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการพัฒนา 
๒.๑.๑ ความหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
การพัฒนาเป็นการะบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเกิด

ขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อสนองความต้องการและศักยภาพของมนุษย์ กระบวนการพัฒนาจึงจ าเป็นต้องมี
รูปแบบและเป็นไปอย่างมีระบบ มีผู้ให้ความหมายไว้มาก เช่น ราชบัณฑิตสถานกล่าวไว้ คือ  ความ
เจริญ ท าให้เจริญ การเปล่ียนแปลงในทางเจริญขึ้น๑ เป็นการกระท าให้ดีขึ้น เปล่ียนจากสภาพหนึ่ง
ไปสู่อีกสภาพหนึ่งท่ีดีกว่า๒ และเป็นการท่ีคนในชุมชนและสังคมในส่วนรวม ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรม
เพื่อปรับปรุงความรู้และความสามารถของตนเอง ได้ร่วมกันเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน
และสังคมให้ดีขึ้น๓ การพัฒนามาจากค าบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนากับการพัฒนาส่ิงอื่นๆ ท่ีไม่ใช่คน เช่น วัตถุและส่ิงแวดล้อมต่างๆ๔ 
ความหมายของการพัฒนาไว้ในหนังสือเรื่อง “ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน” ว่า การพัฒนาเพิ่งถูก
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๗ 

น ามาใช้ในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่มนุษย์รู้จักพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองมาต้ังแต่มนุษย์เริ่มมี
ขึ้นในโลก จะเห็นได้จากวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ท่ีดีขึ้นเป็นล าดับ ดังเช่นเครื่ องมือเครื่องใช้ 
ส่ิงก่อสร้าง ภาพวาดและเอกสารที่ปรากฏอยู่และตกทอดมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสอนของ
ศาสนาและแนวความคิดของนักปราชญ์โบราณชาวกรีก โรมัน อาหรับ จีน อินเดีย ค าว่า “การ
พัฒนา” เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งน ามาใช้เรียกวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในยุโรป
ตะวันตก ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๘ และได้รับความนิยมท่ัวไป 
จนกระท่ังองค์การสหประชาชาติน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศท่ีเป็นสมาชิกอีกด้วย  

ปัจจุบันการพัฒนาจึงถูกน าไปใช้แพร่หลายท่ัวทุกประเทศในโลก และมีความหมาย
แตกต่างกันออกไป แต่อาจสรุปได้ว่า การพัฒนา เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้ดี
ขึ้น ท้ังในด้านคุณภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและการด าเนินงานโดย
มนุษย์ ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ใช่เป็น การเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ การพัฒนามีความหมายและ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับค าอื่นๆ อยู่หลายค า คือ การเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการ การปฏิรูป การปฏิวัติ 
ความเจริญเติบโต ความก้าวหน้า การค้นพบ การประดิษฐ์ นวัตกรรม และความทันสมัย เป็นต้น๕ 
โดยมีความหมายของการพัฒนาองค์การไว้ในหนังสือเรื่อง “การพัฒนาองค์การ” ว่า การพัฒนา
องค์การ (Organization Development) หรือท่ีเรียกว่า O.D. เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาใน
องค์การท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์การเป็นการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือ
ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อท าให้องค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ขององค์การ ๖ และได้กล่าวถึง
ความส าคัญของการพัฒนาองค์การไว้อีกว่า ควรมุ่งเพื่อพัฒนาการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกลุ่มย่อยและกระบวนการ หรือวิธีการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของกลุ่มย่อยนั้น หากมีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ขององค์การเอง จะ
เป็นหนทางสู่ความล้มเหลวขององค์การโดยส่วนรวมได้ ดังนั้นการพัฒนาองค์การจึงควรมุ่งความสนใจ
ไปท่ีการวางเป้าหมายและการวางแผนในการสร้างวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีระบบ ท้ังนี้ต้อง
หมายรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้น าการเปล่ียนแปลงต้องเข้ามามีบทบาทและหน้าท่ี ในการกระตุ้นให้
องค์การสามารถสร้างวัตถุประสงค์ขึ้น๗ และการพัฒนา หรือการพัฒนาองค์การ เป็นการท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีกว่าเดิม เพื่อท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
การสร้างปัจจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาให้สอดคล้องตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้เคยให้ความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การไว้หลาย
แนวความคิดด้วยกัน๘ ตัวอย่าง เช่น  
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patternfly.multiply.multiplycontent.com [๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖]. 
๖วรพงศ์ มหาโพธ์ิ , การพัฒนาองค์การ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.thai.net/ 

weeraphongB9%E๐%B๘%A5.html [๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖]. 
๗เรื่องเดียวกัน. 
๘อ้างแล้ว. 



๘ 

๑. การพัฒนาองค์การ คือ ความพยายามอย่างมีแผน ท่ีมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมขององค์การ เป็นความพยายามท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงระบบขององค์การ ท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ควรมุ่งเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององค์การเป็นหลัก ไม่ใช่การ
มุ่งเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงของบุคคล แต่การเปล่ียนแปลงของบุคคลท่ีเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้ของการ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ  

๒. การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการปรับปรุงองค์การให้กลับสู่สภาวะใหม่ท่ี
เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมโดยมุ่งท่ีความกล้าในการยอมรับการเปล่ียนแปลง เน้นให้องค์การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท่ีจะน าเอาความใหม่และแปลกท้ังทางด้านเทคนิค วิทยาการ และทรัพยากรมนุษย์ท่ี
มีค่ามาสู่องค์การ  

๓. การพัฒนาองค์การ คือ กระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์การ โดยใช้การ
วิจัยเชิงแก้ปัญหา ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาอย่างมีระบบเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
ขัน้ตอนดังนี้  

๑. การวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองต้นขององค์การ  
๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากองค์การ  
๓. การป้อนข้อมูลย้อนกลับให้แก่องค์การ  
๔. ส ารวจปัญหาขององค์การจากข้อมูลท่ีได้รับท้ังหมด  
๕. วางแผนปฏิบัติการ  
๖. ลงมือปฏิบัติการ 

จากความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพอสรุปได้ว่า การพัฒนามีความหมายและ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับค าอื่นๆ อยู่หลายค า คือ การเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการ การปฏิรูป การปฏิวัติ 
ความเจริญเติบโต ความก้าวหน้า การค้นพบ การประดิษฐ์ นวัตกรรม และความทันสมัยการพัฒนา
องค์กรศาสนศึกษา จึงควรมุ่งความสนใจไปท่ีการวางเป้าหมาย และการวางแผนในการสร้าง
วัตถุประสงค์อย่างมีระบบท่ีดี 

ดังนั้น อาจพอสรุปความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร
เกี่ยวกับการพัฒนาและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดหลักของการ
พัฒนา โดยมีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องซึ่งสามารถพอสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

ตารางที่ ๒.๑ แสดงสาระส าคัญของความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ชื่อนักวิชาการ/

แหล่งข้อมูล 
แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน  
(๒๕๔๖, หน้า ๗๗๙) 

การท าให้เกิดความเจริญ เกิดการเปล่ียงแปลงในทางเจริญขึ้น 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  
(๒๕๒๖, หน้า ๒) 

เป็นการกระท าให้ดีขึ้น  โดยการเปล่ียนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพ
หนึ่งท่ีดีกว่า 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข  
(๒๕๒๕, หน้า ๑๙๗) 

การท่ีคนในชุมชนและสังคมในส่วนรวม ได้ร่วมกันด าเนินกิจกรรม
เพื่อปรับปรุงความรู้และความสามารถของตนเอง  และได้ร่วมกัน
เปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น 

ช่ือนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระราชวรมุนี  
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 
(๒๕๒๗, หน้า ๑๖ – ๑๘) 

การพัฒนามาจากค าบาลีว่า วัฒนะ แปลว่า เจริญ แบ่งออกเป็น ๒ 
ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า ภาวนา การพัฒนาส่ิงอื่นๆ ท่ีไม่ใช่
คน เช่น วัตถุและส่ิงแวดล้อมต่างๆ 

สนธยา พลศรี  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๖) 

เป็นวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ท่ีดีขึ้นเป็นล าดับ โดยมีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้ดีขึ้น ท้ังในด้านคุณภาพ ปริมาณ 
และส่ิงแวดล้อม ผ่านการวางแผนโครงการและการด าเนินงานโดย
มนุษย์ ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ใช่เป็นการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
จนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการ การปฏิรูป การปฏิวัติ 
ความเจริญเ ติบโต ความก้าวหน้า การค้นพบ การประดิษฐ์ 
นวัตกรรม และความทันสมัย 

วรพงศ์ มหาโพธิ์  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม 
๒๕๕๖) 

เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการแก้ปัญหาในองค์การท่ีมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงให้เจริญก้าวหน้า หรือดีขึ้น
กว่าเดิม เพื่อประสิทธิผลโดยการสร้างปัจจัยต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนา 

  
๒.๑.๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับค าว่า "การพัฒนา" ได้มีหน่วยงาน

และนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายลักษณะ โดยมีผู้ศึกษาค้นคว้าไว้ ขอยกมากล่าวไว้พอสังเขป
ซึ่งประมวลได้ ดังนี้ 

การพัฒนาของมนุษย์ท่ีส าคัญ ต้องมีเป้าหมายท้ังด้านร่างกายและจิตใจ มีเครื่องมือใน
การพัฒนา เรียกว่า ภาวนา มี ๔ ประการ คือ 

๑) กายภาวนา คือ การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้อง
กับส่ิงท้ังหลายภายนอกทางอินทรีย์ท้ังห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อส่ิงเหล่านั้นในทางท่ีเป็นคุณ มิให้เกิด
โทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเส่ือมสูญ , การพัฒนาความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ (Physical development) 



๑๐ 

๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล ให้ต้ังอยู่ใน
ระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 
(Moral development) 

๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้เข้มแข็งมั่นคงเจริญ
งอกงามด้วยคุณธรรมท้ังหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดช่ืน เบิกบาน 
เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น (Cultivation of the heart; Emotional development) 

๔) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจ
ส่ิงท้ังหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ท าตนให้
บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา (Cultivation of 
wisdom; Intellectual development)๙ 

แนวคิดของการพัฒนาในระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนากล่าวไว้อีกว่า การพัฒนาท่ี
แท้จริงในทางพุทธธรรม จะต้องเอื้ออ านวยให้แต่ละคนตระหนักถึงสายสัมพันธ์ท่ีตนมีต่อสังคมและ
ธรรมชาติ อันตนจะต้องเกื้อกูลปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นเกณฑ์ พร้อมกันนั้น การพัฒนาต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐาน อ านวยให้เกิดคุณค่าในมนุษยธรรมเมตตา 
กรุณา ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และความยุติธรรม๑๐ สาระส าคัญของการพัฒนาในพุทธศาสนิกชน โดยมี
พระสงฆ์ท่ีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่นๆ ให้พ้นจากความทุกข์ท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจ ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจากสภาพความด้อยพัฒนา ด้อย
การศึกษา โดยการช่วยเหลือกันท้ังทางด้านการอบรมในศาสนธรรม และประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพล
ส าคัญต่อการก่อรูปแบบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของพระสงฆ์๑๑ การพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญ
ในการพัฒนาบุคลากร เพราะตราบใดท่ีบุคลากรนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ เขาผู้นั้นก็ต้องได้รับ
การศึกษาอบรมตลอดไป เรียกว่าเป็น เสขะ คือ ผู้ยังต้องศึกษา ต่อเมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นพระ
อรหันต์แล้ว จึงเรียกว่าเป็น อเสขะ คือ ผู้ไม่ต้องศึกษา “กระบวนการจัดการศึกษาในทาง
พระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นการฝึกอบรม (Training) ท่ีเน้น
ภาคปฏิบัติมากกว่าจะเป็นการเรียนการสอนในทางทฤษฏี (Teaching) เมื่อกล่าวในเชิงการจัดการเรา
ต้องยอมรับว่า พระพุทธศาสนา ให้ความส าคัญแก่การจัดการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรเป็น
อย่างยิ่ง”๑๒นักวิชาการมองบุคคล ๔ ฝ่าย ท่ีมีส่วนส าคัญในโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมชนบท 
ประกอบด้วย ประชาชนในท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และบุคคลภายนอก ส าหรับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนั้นยังมีปัจจัย หลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ อายุ และเพศ 

                                  
๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๘๑ – ๘๒. 
๑๐พระไพศาล วิสาโล, พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง , 

๒๕๓๓), หน้า ๑๘ - ๑๙. 
๑๑สมบูรณ์ สุขส าราญ, การพัฒนาชนบทตามแนววิถีพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พิมพ์สวย 

จ ากัด, ๒๕๓๐), หน้า ๕๓. 
๑๒กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนส าคัญที่สุด, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หน้า ๒๐.  



๑๑ 

สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ รายได้และทรัพย์สิน ระยะเวลา
ในท้องถิ่น และระยะเวลาท่ีอยู่ในโครงการ พื้นท่ีดินถือครองและสภาพการท างาน๑๓

เมื่อกล่าวถึงแนวคิด
การพัฒนานั้น ในการท่ีจะสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาได้ จ าเป็นจะต้องเข้าใจในหลักการ
เสียก่อนว่า การพัฒนากับการอนุรักษ์นั้นไม่ใช่ส่ิงตรงกันข้ามอันแยกออกจากกัน แต่จะต้องถือว่าการพัฒนา
กับการอนุรักษ์ เป็นส่วนอันสอดประสานกันดังกล่าว “เป็นอันหนึ่งอันเดียวดังเกลียวเชือก” ซึ่งหากยอมรับใน
ข้อตกลงดังกล่าวนี้ ย่อมสรุปเป็นหลักการได้ คือ๑๔ 

๑. พึงขจัดความเช่ืออย่างผิวเผิน ท่ีว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์เป็นส่ิงขัดกัน 
๒. พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า แท้ท่ีจริงการพัฒนากับการอนุรักษ์นั้นเป็นส่วนประกอบต่อกัน

และกัน 
๓. พึงก าหนดว่าไม่มีขบวนการพัฒนาอันใด ท่ีถือได้ว่าสมบูรณ์หากขาดข้อพิจารณาใน

ด้านการอนุรักษ์รวมอยู่ด้วยกันอย่างได้ดุลยภาพ 
แนวคิดและกลวิธีในการพัฒนานั้นมีกระบวนการพัฒนา เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก

รัฐบาลและภาคเอกชน การจัดการ นักพัฒนาชุมชน การประสานงานและผลงานท่ีเกิดขึ้น โดยมี
เป้าหมายสูงสุด ก็คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมท้ังเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น ไม่ได้มีแต่การพัฒนาชุมชนเท่านั้น ยังมีอีกหลายวิธี เช่น การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ต่างก็มีวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาเป็นของตนเองท่ีแตกต่างออกไป๑๕ อนึ่งเมื่อได้กล่าวถึง สภาธุรกิจโลกเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development) (CSR: 
Meeting Changing Expectations, ๑๙๙๙) ได้กล่าวว่าการพัฒนานั้นเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กร คือ ความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาท่ีธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการท่ีจะประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง๑๖ และปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ มี
ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ในปัจจุบันมีความ
เปล่ียนแปลงด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังมีความรู้เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงเรียกได้
ว่าเป็น สังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) จึงต้องใช้ความรู้ในการขับเคล่ือนองค์กรและ

                                  
๑๓Cohen, John M. Uphoff, Norman T., “RuralDevelopment Participation: Concepts 

and Measures for Project Design Implementation and Evaluation”, Rural Development Monograph 
No. 2, Rural Development Committee Center for International Studies, (Cornell University, 
January, 1977), p. 6. 

๑๔นิจ หิญชีระนันท์ , เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม , (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓), หน้า ๓๑๙. 

๑๕สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.images. 
patternfly.multiply.multiplycontent.com [๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖]. 

๑๖อ้างแล้ว. 



๑๒ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้องค์กรอยู่รอด๑๗ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีการ
ประสานงานกันภายในขอบเขตเฉพาะในลักษณะต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน๑๘ ยังได้มีการ
น าเสนอการพัฒนาสมาชิกในองค์การให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ (Total Person) ซึ่งมีอยู่ ๖ ด้าน คือ๑๙ 

๑. ด้านร่างกาย มีสมรรถนะพร้อมต่อการท างานหรือไม่ หรือจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
ท างานอย่างปกติราบรื่นหรือไม่ โดยเน้นท่ีตัวบุคคลในการมีส่วนร่วมท่ีจะพัฒนาบรรยากาศดังกล่าว
ด้วย อาจใช้กิจกรรม ๕ ส. เป็นฐานก็ได้ 

๒. ด้านจิตใจ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การอาจมีความเครียดเกิดขึ้นได้จึงต้อง
จัดระบบการความเครียดให้กับพนักงาน เช่น การฝึกคลายกล้ามเนื้อโดยการออกก าลังกาย การจัดท่ี
ปรึกษาด้านจิตหรือรับฟังความวิตกทุกข์ร้อนของสมาชิก 

๓. ด้านสติปัญญา ประเมินจากการเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงานก็ได้ว่า พนักงานสร้าง
แนวทางใหม่ๆท่ีจะปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ประหยัดขึ้นหรือสร้างสรรค์แนวคิดแปลกๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การหรือไม่ หากไม่มีท้ังนวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ใดๆ  เลย อาจตีความได้ว่า
ผู้บริหารยังไม่จัดบรรยากาศ หรือเปิดโอกาสให้เขาแสดงบทบาทได้อย่างเต็มท่ี 

๔. ด้านความรู้และคุณธรรม ประเมินจากผลงานท่ีเกิดขึ้นว่าได้เข้าไปพัฒนาความรู้จน
เกิดความเช่ียวชาญ แก่พนักงานหรือไม่ โดยตรวจวัดจากปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตหรือบริการ 
ในขณะเดียวกันการพัฒนาแต่ความรู้โดยไม่ผนวกความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มุ่งแต่จะ
พัฒนาผลผลิตโดยไม่สนใจผลกระทบใดๆ ต่อบุคคลหรือส่ิงแวดล้อมก็คงเป็นการล าบากอย่างยิ่งท่ีจะ
เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังความรู้และคุณธรรมต้องพัฒนาไปด้วยกัน แยกส่วนไม่ได้ 

๕. ด้านจริยธรรม และวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน จิตเป็นนายและกายเป็นบ่าว หากจิต
มีลักษณะอย่างไรก็จะก ากับหรือส่ังกายให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางนั้น ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมของ
สมาชิกในองค์การจะมีส่วนในการนั้นพฤติกรรมได้ เช่น การรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อเพื่อน
ร่วมงาน ต่อลูกค้า ต่อองค์การ 

๖. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สมาชิกในองค์การท่ีตัดสินปัญหาด้วย
เหตุผล แทนการตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์จะสามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดระบบ
ให้มีการตรวจประเมินสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การอยู่ เนือง ๆ จึงเป็นส่ิงจ าเป็น กล่าวโดย
สรุปตัวชี้วัดท่ีไวท่ีสุดท่ีจะวัดว่าสมาชิกในองค์การ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขหรือไม่ คือ "อาการทน" 
หรือ "ความรู้สึกทน" ถ้าหากต้องปฏิบัติงานอย่างทนท า สักวันหนึ่งความเครียดสะสมก็จะถึงจุดท่ี
เรียกว่า "ทนไม่ได้" หรือ "ทนไม่ไหว" สมาชิกก็จะต้องออกจากองค์การไป หากเขาเป็นก าลังส าคัญของ

                                  
๑๗สุวัชรา จุ่นพิจารณ์, การบริหารจัดการความรู้, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.pharmacy. 

cmu.ac.th/team/knowledge.pdf [๑๒ มีนาค ๒๕๕๖]. 
๑๘Robbins, S. P., Organization Behavior: Concepts, Controversies and Application, 

(New Jersey : Prentice-Hall, 1996), p. 143. 
๑๙สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , องค์กรและการบริหารองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ , [ ออนไล น์] ,  แหล่ งที่ ม า :  http: / /www. ismed.or. th/knowledge/  alpha/body2/ 
chapter15.html [๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖]. 



๑๓ 

องค์การ องค์การก็จะต้องสูญเสียส่ิงท่ีเรียกว่าเป็นอวัยวะท่ีดีไป การจัดหาอวัยวะใหม่มาทดแทนก็
อาจจะท าให้การด าเนินงานขององค์การได้รับผลกระทบถึงขั้นหยุดชะงักได้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การท า
ให้ดีขึ้น ให้มีคุณภาพและคุณธรรมมากขึ้น กลุ่มชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รวมท้ังเพื่อให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ดังนั้น จึงพอสรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ซึ่งจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดและ
ทฤษฎีของการพัฒนา โดยมีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถพอสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒ ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ชื่อนักวิชาการ/

แหล่งข้อมูล 
แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺ
โต),  
(๒๕๔๓, หน้า ๘๑ – ๘๒) 

การพัฒนาของมนุษย์ท่ีส าคัญ ภาวนา ๔ ประการ 
๑) กายภาวนา คือ การเจริญกายพัฒนากาย 
๒) สีลภาวนา คือ การเจริญศีลพัฒนาความประพฤติ 
๓) จิตภาวนา คือ การเจริญจิตพัฒนาจิต 
๔) ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญาพัฒนาปัญญา 

พระไพศาล วิสาโล  
(๒๕๓๓, หน้า ๑๘ – ๑๙) 

เป็นการพัฒนาท่ีแท้จริงในทางพุทธธรรม จะต้องเอื้อตนมีต่อสังคมและ
ธรรมชาติ  ต้องเกื้อกูลปัจจัยแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยดี โดยไม่เอา
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นเกณฑ์ และมีธรรมะเป็นพื้นฐาน อ านวยให้
เกิดคุณค่าในมนุษยธรรม เมตตา กรุณา และความยุติธรรม 

สมบูรณ์ สุขส าราญ 
(๒๕๓๐, หน้า ๕๓) 

เป็นการพัฒนาในพุทธศาสนิกชน โดยมีพระสงฆ์ท่ีช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย์และสัตว์อื่นๆ ให้พ้นจากความทุกข์ท้ังทางด้านวัตถุและจิตใจ 
ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พ้นจาก
สภาพความด้อยพัฒนา ด้อยการศึกษา และการช่วยเหลือกันท้ัง
ทางด้านการอบรมในศาสนธรรม โดยจะเกิดประสบการณ์ท่ีมีอิทธิพล
ส าคัญต่อการก่อรูปแบบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของพระสงฆ์ 

คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ  
(๒๕๔๓), หน้า ๒๐) 

เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือท่ี
ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยอาศัย
กระบวนการจัดการศึกษาในทางพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา ซึ่ง
พระพุทธศาสนาให้ความส าคัญแก่การจัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรเป็นอย่างยิ่ง 

  
 
 



๑๔ 

ตารางที่ ๒.๒ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา (ต่อ) 
ชื่อนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Cohen and Uphoff 
(1977, p. 6) 

บุคคลท่ีมีส่วนส าคัญในโครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
๑. ประชาชนในท้องถิ่น 
๒. ผู้น าท้องถิ่น  
๓. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
๔. และบุคคลภายนอก  

นิจ หิญชีระนันท์  
(๒๕๕๓, หน้า ๓๑๙) 

การพัฒนากับการอนุรักษ์ เป็นส่วนอันสอดประสานกัน 
๑. พึงขจัดความเช่ืออย่างผิวเผิน ท่ีว่าการพัฒนากับการ
อนุรักษ์เป็นส่ิงขัดกัน 
๒. พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า แท้ท่ีจริงการพัฒนากับการอนุรักษ์
นั้นเป็นส่วนประกอบต่อกันและกัน 
๓. ไม่มีขบวนการพัฒนาอันใดท่ีถือได้ว่าสมบูรณ์หากขาด
การอนุรักษ์รวมอยู่ด้วยกันอย่างได้ดุลยภาพ 

สนธยา พลศรี  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖) 

๑. การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. การพัฒนาสังคม ชนบท เมือง เศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนา
เหล่านี้ต่างก็มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาเป็น
ของตนเองท่ีแตกต่างออกไป 

สุวัชรา จุ่นพิจารณ์  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖) 

ปัจจัยส าคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ 
๑. ความเปล่ียนแปลงด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ 
๒. สังคมฐานความรู้ขับเคล่ือนองค์กรและพัฒนา 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
(ออนไลน์, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖) 

การพัฒนาสมาชิกองค์การให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ๖ ด้าน 
๑. ด้านร่างกาย มีสมรรถนะพร้อมต่อการท างาน 
๒. ด้านจิตใจ ต้องมีการจัดระบบการความเครียด 
๓. ด้านสติปัญญา การเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
๔. ด้านความรู้และคุณธรรม ประเมินจากผลงานท่ีเกิดขึ้น 
๕. ด้านจริยธรรม และวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน 
๖. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับกลไกการจัดการ 

๒.๒.๑ ความหมายที่เก่ียวข้องกับกลไกการจัดการ 
การบริหารจัดการ (Administration) และการจัดการ (Management) มีความหมาย

อย่างเดียวกัน แต่นิยมใช้ต่างสถานการณ์กัน ค าว่าการบริหารมักใช้กับกิจการสาธารณะ หรือราชการ 
ส่วนค าว่าการจัดการ นิยมใช้กับกิจการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม โดยเหตุนี้เราจึงเรียกผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารในหน่วยราชการว่าผู้บริหาร (Administrator) ในขณะท่ีบริษัทห้างร้านเรียกว่า ผู้จัดการ 
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(Manager) เนื่องจากกิจการคณะสงฆ์เป็นกิจการท่ีมุ่งประโยชน์และความสุขแก่มหาชน และจึงได้ใช้
ค าว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (SanghaAdministration) และเรียกผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
โดยรวมๆ ว่า ผู้บริหารกิจการคณะสงฆ์ ดังนั้นจากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการแล้ว 
ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้นิยามค าว่า บริหาร 
ไว้ว่า “การออกก าลัง เช่น บริหารร่างกาย; ปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น; ด าเนินการ, จัดการ 
เช่นบริหารธุรกิจ”๒๐ และได้กล่าวว่า การจัดการวัฒนธรรมองค์กรยังมีข้อสมมติ ค่านิยม ประเพณีและ
พฤติกรรม ซึ่งก าหนดการกระท าของบุคคลภายในองค์กรประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อหน้าท่ีการจัดการในองค์กรนั้น๒๑ และการบริหารเป็นท้ังศาสตร์
และศิลป์ คือ การบริหารเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ คือ มีหลักการกฎเกณฑ์และ
ทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน โดย
ลักษณะเช่นนี้ การบริหาร จึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชา
จิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติ ท่ีต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
นับเป็นการประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และส่ิงแวดล้อมแล้ว การบริหาร ก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts)๒๒ ส่วนพุทธวิธีทางการ
จัดการ ให้ความหมายว่า การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting things done through 
other people) เมื่อว่าตามค านิยามนี้ การบริหารจัดการในพระพุทธศาสนา เริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม
สองเดือน นับจากวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ นั่นคือ ในวันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท าให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็น
สมาชิกใหม่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์  

ดังนั้นการก ากับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง ดังท่ี
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย เพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบ
เดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้ ๑๐ ประการ เช่น เพื่อความผาสุกแห่ง
คณะสงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้ไร้ยางอาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ือมเสียท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพื่อ
ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา๒๓ ได้ให้ความหมายของการจัดการไว้ว่า หมายถึง กระบวนการ
จัดการและด าเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อให้การคณะสงฆ์ซึ่งต้ังอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับ 

                                  
๒๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐๙. 
๒๑ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๓๐. 

๒๒ศิริยา โถแก้ว, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนสิริวุฒิปัญญา จังหวัด
สมุทรปราการ”, ปริญญาคุรุศาสตรมหาบัณทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบรี, ๒๕๔๙), หน้า ๔๔. 

๒๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
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พระพุทธศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ เสริมสร้างความผาสุก ความถูกต้อง ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุเคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดท้ังทางรูปธรรมและ
นามธรรม๒๔ และยังเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การ การส่ังการ และการควบคุม
ก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายของ
องค์การท่ีก าหนดไว้๒๕ ซึ่งการท่ีมีบุคคลท้ังสองคนขึ้นไปท างานอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์อันเดียวกัน หรือศิลปะในการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่นๆ  

การท างานของคณะบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้ร่วมกัน หรือหมายถึง กระบวนการทางสังคม ซึ่งสามารถมองได้ในเรื่องของ
โครงสร้าง เป็นความส าคัญระหว่างบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอนของสายบังคับ
บัญชา ในหน้าท่ีเป็นขั้นตอนของหน่วยงานท่ีระบุหน้าท่ีเด่นชัด มีความรับผิดชอบ และเป็นเครื่อง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้งานนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย หรือทางการปฏิบัติงาน เป็น
กระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ท่ีบุคคลต่อบุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์ หรือมีความสัมพันธ์
ต่อกัน หรือการร่วมท าปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ส่วนความหมายของการบริหารนั้น หมายถึง 
การแก้ปัญหาให้บรรลุผลตามเป้าหมายลักษณะของการแก้ปัญหาอาจด าเนินไปในรูปของการตัดสินใจ 
และการปฏิบัติงานก็ได้ความหมาย การบริหาร คือ การน าทรัพยากรมาใช้ด าเนินงานตามกระบวนการ
การจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๒๖ ยังมีผู้ให้ค านิยามว่าการบริหาร
หมายถึงการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น๒๗ หรือท่ีว่าการบริหารหมายถึงกระบวนจัดองค์การและ
การใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า๒๘ และเป็นกระบวนการสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยทรัพยากรต่างๆ ผ่านทางการบริหารต่างๆ ได้แก่การวาง
แผนการจัดองค์การการน าและการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ๒๙ อีกท้ังเป็น
กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยบุคคลและทรัพยากรอื่น๓๐ และก็
มีกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การการน าและการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในองค์การเพื่อให้
องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๑ เป็นการขับเคล่ือนงานภายในองค์การให้

                                  
๒๔พระธรรมวรนายก (โอภาส  นิรุตฺติเมธี), “ธรรมปริทัศน์ ๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, (พิมพ์ในโอกาสมงคลวาระเจริญอายุครบ ๖๙ ปี และในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักด์ิ 
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวรนายก, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 

๒๕สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 
๒๖กมล รอดคล้าย, คู่มือการบริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๗), หน้า ๙๙. 
๒๗Harold D. Koontz and Cyrill O’ Donell, อ้างใน ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อ

องค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๔๔. 

๒๘Ernest Dale, อ้างใน เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๕. 
๒๙Dubrin J. Andrew and Duane Ireland, Management Organization, 2nd ed., (Ohio : 

South-Western Publishing Co., 1993), p. 14. 
๓๐Samuel  C. Certo, Modern Management : Diversity, Ouality, Ethics and Global 

Environment, 6th ed.,  (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1994), p. 6. 
๓๑Kae H. Chong, Management : Critical Success Factors, (Boston : Allyn and Bacon, 

Inc., 1987), p.10. 



๑๗ 

เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อื่น ด้วยการเป็นผู้น าการแนะแนวและการกระตุ้นความเพียรของผู้อื่น เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายขององค์การรวมทั้งการปลุกขวัญให้ก าลังใจการส่ือสารการวางแผนและการจัดการ”๓๒ 
พร้อมท้ังการใช้ศาสตร์และศิลป์น าทรัพยากรมาประกอบการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ๓๓ และได้สรุปสาระส าคัญของการบริหารไว้ดังนี้ คือ๓๔ 

๑. การบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง 
๒. เป็นกระบวนการทางสังคม 
๓. เป็นการตัดสินใจส่ังการ 
๔. เป็นการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลต้ังแต่๒คนขึ้นไป 
๕. เป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

จากเอกสารความหมายท่ีน ามากล่าวนั้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการ คือ 
ความสามารถในการน าทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ เช่น เครื่องมือ ทุนอุปกรณ์ ข้อมูลส่ือสาร
มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือ
ผู้บริหารจัดการท่ีได้ก าหนดวางไว้แล้วนั้น 

ดังนั้น อาจพอสรุปความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการ ซึ่งจากการศึกษา
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้ประมวล
แนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ โดยมีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องซึ่งสามารถพอสรุปได้ตาม
ตารางท่ี ๒.๓ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๓ แสดงสาระส าคัญของความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ชื่อนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน,  
(๒๕๔๖, หน้า ๖๐๙) 

บริหารร่างกาย; ปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น; ด าเนินการ, 
จัดการ 

จันทรานี สงวนนาม, (๒๕๔๙) เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ ในสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอย่างมี
ระบบ จึงเป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชา
จิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๓) 

เป็นการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น โดยบริหารจัดการใน
พระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนคือในวันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าทรง
ให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง โดยให้
เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้ ๑๐ ประการ 

 
 

                                  
๓๒E.N. Chapmen, Supervisor Survival Kit, 2nd ed., (California : Science Research 

Associates Inc., 1995), p. 3. 
๓๓เอนก  สิทธิประศาสน์, การบริหารการพัฒนาประเทศ , (กรุงเทพมหานคร : เทศาภิบาล ๘, 

๒๕๓๐), หน้า ๓. 
๓๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๔. 



๑๘ 

ตารางที่ ๒.๓ แสดงสาระส าคัญของความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
ชื่อนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมวรนายก  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี),  
(๒๕๔๖, หน้า ๗๓) 

เป็นกระบวนการจัดการและด าเนินการของคณะสงฆ์ การคณะ
สงฆ์ซึ่งต้ังอยู่บนฐานของการวัดผลต่างๆ มีฐานรองรับสร้าง
ความผาสุก ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม
แสดงความเมตตานุเคราะห์ต่อปวงชน ท้ังทางรูปธรรมและ
นามธรรม 

สมยศ นาวีการ,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๘) 

เป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การ การส่ังการ 
และการควบคุมก าลัง เป็นความพยายามของสมาชิกองค์การ
และใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จเป้าหมายองค์การท่ี
ก าหนดไว้ 

กมล รอดคล้าย, 
(๒๕๓๗, หน้า ๙๙) 

เป็นการท่ีมีบุคคลท้ังสองคนขึ้นไปท างานอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันเดียวกันกระบวนการทาง
สังคม เรื่องโครงสร้าง เป็นความส าคัญระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการใน
สถานการณ์ท่ีบุคคลต่อบุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์กัน 

Harold D. Koontz และ Cyrill 
O’ Donnell (1972, p. 43) 

การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น 

Ernest Dale (1973, p. 4) เป็นกระบวนจัดองค์การและการใช้ทรัพยากรต่างๆเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า 

Dubrin J. Andrew และ Duane 
Ireland (1993, p. 14) 

เป็นกระบวนการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ต่างๆการวางแผนการจัดองค์การการน าและการควบคุมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

Samuel C. Certo (1994, p. 6) เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอาศัยบุคคล
และทรัพยากรอื่น 

Kae H. Chung (1987, p. 10) เป็นกระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การการน าและ
การควบคุมกิจกรรมต่างๆในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

E. N. Chapman (1995, p. 3) เป็นการขับเคล่ือนงานภายในองค์การให้เดินไปข้างหน้า 
การเป็นผู้น าการแนะแนวและการกระตุ้นความเพียรของผู้อื่น 
เพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์การ และการปลุกขวัญให้ก าลังใจการ
วางแผนและการจัดการ 

 
 



๑๙ 

ตารางที่ ๒.๓ แสดงสาระส าคัญของความหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
ชื่อนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เอนก สิทธิประศาสน์, (๒๕๓๐, 
หน้า ๓) 

เป็นการจัดการเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการ
ทางสังคม เพื่อตัดสินใจส่ังการการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล
ต้ังแต่๒คนขึ้นไป เพื่อให้เกิดการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน 

 
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร การจัดการมีควบคู่มากับ
มนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว แต่การจัดการกิจกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวกับสาธารณะในยุคปัจจุบันมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยผู้จัดการมืออาชีพ จึงจะท าให้พันธกิจต่างๆ เหล่านั้น ด าเนินการไปได้ด้วยดี และ
บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังพระสังฆาธิการผู้จัดการงานคณะสงฆ์ก็ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดการ ท้ังท่ีเป็นแนวคิดทางศาสนา และแนวคิดด้านการบริหารจัดการตามหลัก
สากล ดังต่อไปนี้ 

ผู้ท่ีซึ่งเป็นบิดาแห่งการบริหารจัดการ ได้พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่
ในหลักการ (Principles) ท่ีส าคัญ ๔ ประการ คือ๓๕ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) ส าหรับงานท่ีท าแต่ละ
อย่าง คือ ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดี   ตาม 
วัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีได้พิสูจน์มาแล้วว่า เป็น
วิธีท่ีดีท่ีสุดจริง และในเวลาเดียวกัน การจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จะจ่ายให้ ตามผลผลิต
ท้ังหมดส าหรับส่วนท่ีเกินมาตรฐาน 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานท่ีถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติ ท่ีดีท่ีสุด
ตรงตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงานนี้ 
คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคน จะเห็นจริง
ถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้น จากการท างานถูกวิธีท่ีจะช่วยให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการไปลงมือ
ปฏิบัติงานท่ีควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น 

 

                                  
๓๕ธงชัย สันติวงษ์, พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), 

หน้า ๔๘. 



๒๐ 

วิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการท่ีมีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการ
บริหารจัดการขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้ต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จของ
กลุ่มท่ีจะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุง
หาทางออกให้ได้เป็นผลดีท่ีสุดส าหรับกลุ่มให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ และมีความเช่ือว่า เป็นไปได้
หรือไม่ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับบริหารจัดการ (Administrative Sciences) ซึ่งสามารถ
ใช้ได้กับ การบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมี
สาระส าคัญ เกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ประกอบด้วยหน้าท่ีทางการบริหาร
จัดการ ๕ ประการ๓๖ คือ ๑)การวางแผน (Planning) ๒)การจัดองค์การ (Organizing) ๓) การบังคับ
บัญชาส่ังการ (Commanding) ๔) การประสานงาน (Coordinating) และ ๕) การควบคุม 
(Controlling) 

ผู้ช านาญด้านการบริหารจัดการได้ก าหนดหลักการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไว้
อีก ๑๔ ประการ ท่ีส าคัญคือ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of labor) ฟาโยล ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ ดังเช่น การจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าท่ีการงาน เพื่อรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได้๓๗ 

๒. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and responsibility) อ านาจหน้าท่ี
แบบเป็นทางการจะได้มาจากต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหาร ในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าท่ี
แบบไม่เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral worth) และความสามารถในการน า 
(Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่า อ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of command) ค าส่ังสองค าส่ัง (Dual 
command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าส่ังกับผู้ใต้ บังคับบัญชา
เพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของอ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการ และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เช่ือฟัง 

 

                                  
๓๖ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๗๘. 
๓๗Meyer, J. P., N. J. Allen, อ้างใน ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ๔๗. 



๒๑ 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี (Line of authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการจัดการ 
จ านวนท่ีดีท่ีสุดในล าดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึง ความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการ
จัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหา ใน
การติดต่อ ส่ือสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ ท่ี 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่ งอ านาจหน้าท่ีจะไม่ไ ด้รวมไว้ ท่ี ผู้บริหารระดับสูงของสาย  
การบังคับบัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และ
มีการกระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร ส่ิงนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of direction) เป็นการออกแบบ หรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดท่ีไม่มีการวางแผนจะท า
ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงท่ีท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้อง
มีการติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การ
อย่างไร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้อง
มีจุดหมาย และแผนเดียวกันหรืออาจกล่าวได้ว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มท่ีมีขอบเขตจ ากัด 
และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะหรือหลายๆ เป้าหมายในลักษณะท่ีเป็นโครงสร้าง
และความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ๓๘ 

๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การ ซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้น เป็นการจัดการท่ีใช้หลัก ความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าส่ัง (Order) หมายถึง วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหา
เพื่อให้องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหาความพึงพอใจในโอกาสงานให้แก่พนักงานโดย
ใช้ผังองค์การ (Organization chart) เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคน 
และเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของพนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเล่ือนขั้นได้   ในอนาคต การวางแผน
เกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมากขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม (Training) และพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะ
ก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าส่ิงต่างๆ โดย
ปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ ผู้บริหารมีความ

                                  
๓๘อ้างแล้ว. 



๒๒ 

ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นส่ิงท่ี ช้ีวัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐.ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่ ง ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง  
การเช่ือฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดง
ความนับถือออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะท่ี
เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานและท างานอย่าง
เข้มแข็งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การกับคุณสมบัติผู้น าและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติอย่างยุติธรรม 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of personnel) ระบบการให้รางวัลประกอบด้วย 
โบนัส และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมท้ังพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้รางวัล 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้ 

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of tenure of personnel) ความมั่นคงในงาน มี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มว่าจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้อธิบายการประสบความส าเร็จ ของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓. ผลประโยชน์ส่วนตัวนั้นย่อมมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะท่ีองค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การท่ี
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าท่ีตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการส่ังการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่า เป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท่ีท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคี จะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อ เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลังเมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง
และมีผู้เสนอหลักการบริหารระบบราชการท่ีเรียกว่า POSDCoRB Model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้๓๙ 

๑. P=Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ซึ่งต้องค านึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้แผนท่ีก าหนดขึ้น มี
ความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

                                  
๓๙ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องค์การและการจัดการ, หน้า ๘๖. 



๒๓ 

๒. O=Organizing (การจัดองค์การ) เป็นการจัดองค์การท่ีเป็นส่วนราชการโดยจัดแบ่ง
งานตามความช านาญเฉพาะอย่าง จะพิจารณาปริมาณงาน คุณภาพงาน ขนาดของการควบคุมและ
แบ่งสายงานหลักและสายงานท่ีปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบควบคู่กันไป 

๓. S=Staffing (การจัดหาบุคคลเข้าท างาน) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมให้ได้ ในปริมาณ
ท่ีเพียงพอจะท าให้งานส าเร็จได้ 

๔. D=Directing (การส่ังการหรือการอ านวยการ) เป็นการก ากับดูแล ส่ังงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้น า การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้ าง
มนุษยสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชา 

๕. Co=Coordinating (การประสานงาน) เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคล ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ท้ังในระดับสูงกว่า ต่ ากว่า และการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 

๖. R=Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ ของการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อส่ือสารแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

๗. B=Budgeting (การงบประมาณ) เป็นเครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการควบคุม การ
ปฏิบัติงาน โดยใช้วงจรงบประมาณ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณ การเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ การด าเนินงานตามงบประมาณ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนท่ีเสนอขอไว้ 

การบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเป็นได้ท้ังทฤษฎีบริหารและทฤษฎีการจัดการ 
เพราะมีท้ังส่วนท่ีเป็นการบริหารและส่วนท่ีเป็นการจัดการ ซึ่งมักนิยมเรียกกันท่ัวไปว่า “การบริหาร
จัดการ” มีอยู่ ๕ ประการ ดังนี้ 

(๑) การวางแผน (Planning) 
(๒) การจัดองค์กร (Organizing) 
(๓) การบังคับบัญชา (Directing) 
(๔) การประสานงาน (Coordinating) 
(๕) การควบคุมงาน (Controlling)๔๐ 
ส่วนของการจัดการคือศาสตร์และศิลปะ ในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยอาศัยฝีมือบุคคลอื่นในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุดจะไม่ใช่
เรื่องแรงงาน เงินทุนหรือท่ีดินอีกต่อไปแต่จะเป็นเรื่องความรู้โดยได้พัฒนาทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
ท่ีเน้นในการจัดการ(เริ่มยุคใหม่) มี ๔ ข้อ คือ๔๑ 

 

                                  
๔๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๘-๑๐๙. 
๔๑ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker), อ้างใน อภินันท์ จันตะนี, การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทาง

ธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๒๔ 

(๑) การวางแผน (Planning) 
(๒) การจัดองค์กร (Organizing) 
(๓) การน า/จูงใจ (Leading) 
(๔) การควบคุม (Control) 
การพัฒนาทฤษฎีการบริหารจัดการคุณภาพท้ังองค์กร โดยเน้นการบริหารคุณภาพเป็น

การจัดระบบการท างาน เพื่อให้ผลงานได้สร้างความพอใจ ความประทับใจและความมั่นใจให้กับผู้มา
ใช้บริการ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งแบ่งระดับการด าเนินงานไปตามระดับของบุคลากรใน
องค์การได้ ๓ ระดับ ดังนี้ 

(๑) การบริหารคุณภาพ เป็นผู้ก าหนดทิศทางหรือแนวทางอย่างกว้างๆ ในการด าเนินงาน
ซึ่งเป็นภารกิจของผู้บริหารระดับสูงสุดในองค์การ 

(๒) การจัดการคุณภาพ เป็นการน านโยบายคุณภาพมาก าหนดข้อปฏิบัติให้เป็นเป้าหมาย
ด้านคุณภาพ และต้องมีการก าหนดเป็นแผนคุณภาพส าหรับการด าเนินงานต่อไป ซึ่งจะเป็นภารกิจ
ของผู้จัดการหรือบริหารระดับรองลงมา 

(๓) การด าเนินงานให้เกิดคุณภาพ เป็นหน้าท่ีการปฏิบัติงานให้บรรลุผลหรือเป้าหมายท่ี
เป็นไปตามคุณภาพ ซึ่งจะต้องตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น  

ดังนั้น การบริหารคุณภาพต้องอาศัยการท างานท่ีต้องประสานกันด้วยดี ซึ่งเป็นการ
บริหารคุณภาพ ท่ีเรียกว่า “วงจรเด็มม่ิง (Deming Cycle) หรือวงล้อ PDCA” จึงมีภารกิจหลัก ๔ 
ขั้นตอน 

ขั้นที่ ๑ การวางแผน (Plan : P) 
ขั้นที่ ๒ การปฏิบัติตามแผน (Do : D) 
ขั้นที่ ๓ การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check : C) 
ขั้นที่ ๔ การแก้ไขปัญหา (Act : A) 
โดยข้ันตอนท้ัง ๔ นี้ จะต้องปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่ส้ินสุด ซึ่งเสมือนกับเป็นวงจรอันหนึ่ง 

วงจรหรือวงล้อ (PDCA) หมุนเวียนปรับปรุงเปล่ียนไป กล่าวคือ เป็นขั้นตอนในการท่ีท าให้งานเสร็จ
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเช่ือถือวางใจได้ ซึ่งใช้วงจร  PDCA เป็นเครื่องมือการบริหารงาน
อย่างต่อเนื่อง ในการติดตามปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ๔๒ การแสดงถึง
คุณสมบัติของผู้บริหารที่ได้ฝึกฝนพัฒนาแล้วอย่างบูรณาการหรือแบบองค์รวมมีอยู่ ๔ ด้าน ดังนี้๔๓ 

๑) ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแล้ว คือ มีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพในทางท่ี
เกื้อกูลและได้ผลดี เริ่มแต่รู้จักใช้อินทรีย์ เช่น ตา ดู, หู ฟัง, จมูก ดมกล่ิน, ล้ิน ล้ิมรส, กาย สัมผัส, ใจ 
รับรู้อารมณ์ อย่างมีสติ ดูเป็น ฟังเป็น ให้ได้ปัญญา บริโภคปัจจัย ๔ และส่ิงของเครื่องใช้ ตลอดจน
เทคโนโลยีอย่างฉลาดได้ผลตรงเต็มตามคุณค่า 

                                  
๔๒เด็มมิ่ง (TQM : W. Edwards Deming), อ้างใน อภินันท์ จันตะนี, การใช้สถิติเพื่อการวิจัยทาง

ธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐๙. 
๔๓พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , ชีวิตที่เป็นอยู่ดีด้วยการศึกษาทั้ง ๓ ที่ท าให้พัฒนาครบ ๔, 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๔), หน้า ๓๒ - ๓๓. 



๒๕ 

๒) ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแล้ว คือ มีพฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแล้วไม่เบียดเบียนก่อ
ความเดือดร้อนเวรภัย ต้ังอยู่ในวินัยและมีอาชีวะท่ีสุจริต มีความสัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะท่ีเกื้อกูล 
สร้างสรรค์และส่งเสริมสันติสุขแก่สังคมและแก่โลก 

๓) ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแล้ว คือ การศึกษาท่ีฝึกฝนพัฒนาในด้านจิต หรือระดับจิตใจ 
ได้แก่ การพัฒนาในด้านคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ๓ ด้าน ดังนี้ 

(๑) ด้านคุณธรรม มีความเมตตากรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู 

(๒) ด้านความสามารถของจิต มีความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ 
ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นแน่วแน่ ความมีสติ ความมีสมาธิ 

(๓) ด้านความสุข เช่น ความมีปีติอิ่มใจ ความสดช่ืนผ่องใส ความรู้สึกพอใจ การมีจิตใจท่ี
ร่าเริง ความมีจิตใจสงบสุข 

๔) ภาวิตปัญญา มีปัญญาท่ีพัฒนาแล้ว หมายถึง การศึกษาท่ีฝึกพัฒนาในด้านการรู้ความ
จริง เริ่มต้ังแต่ความเช่ือท่ีมีเหตุผล ความเห็นท่ีเข้าสู่แนวทางของความเป็นจริง การรู้จักหาความรู้ การ
รู้จักคิดพิจารณา การรู้จักวินิจฉัยไตร่ตรอง การรู้จักทดลอง การรู้จักตรวจสอบ ความรู้ความเข้าใจ 
ความหยั่งรู้เหตุผล การเข้าถึงความจริง การน าความรู้มาใช้แก้ไขปัญหา และคิดการต่างๆ ในทาง
เกื้อกูลสร้างสรรค์ เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามท่ีมันเป็น ตลอดจนรู้
แจ้งความจริงท่ีเป็นสากลของส่ิงท้ังปวงจนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต ท่ีท าให้มีจิตใจเป็น
อิสระ ปลอดปัญหา ไร้ ทุกข์  เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์เมื่อกล่าวถึงหน้าท่ีในการจัดการ 
(Management functions) ในเชิงพุทธว่าคือหน้าท่ีแต่ละอย่างของกระบวนการการบริหาร ล้วนเป็น
หน้าท่ีของงานท่ีจ าเป็นท่ีผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อให้ภารกิจหรืองานท้ังหลายท่ีบุคคลฝ่ายต่างๆ 
ในองค์การปฏิบัติอยู่ให้ส าเร็จผล โดยมีประสิทธิภาพของ POSDCCR คือ๔๔ 

๑. การวางแผน (Planning) การก าหนดนโยบายและมาตรการการวางแผนปฏิบัติ
หมายถึง การก าหนดแผนงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพื่อผลส าเร็จตามท่ีต้องการ การ
วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงผลส าเร็จท่ีต้องการจะได้หนทางท่ีจะท าให้ได้ตามท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้ ในทางปฏิบัติในการวางแผนผู้บริหาร จะท าการคาดการณ์ในอนาคต และจะมีการคิด
วิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายต่างๆ 

ในการวางแผนนั้น ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจต่างๆ ว่า องค์การจะต้องท าอะไร ให้ได้ผลงาน
อะไร ท าอย่างไร ท าโดยใคร ท าเมื่อไหร่ ก็จะช่วยให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้โดยกล่าวไว้
ว่า ในด้านการวางแผนนี้พระพุทธเจ้าทรงก าหนดวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้ปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกัน พระองค์ทรงประสงค์ให้ผู้บวชในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายแบบเดียวกัน ซึ่งจะ
เห็นได้จากกรณีท่ีทรงประทานการอุปสมบทแก่ท่านอัญญาโกณฑัญญะพระภิ กษุรูปแรกในทาง
พระพุทธศาสนาด้วยพุทธด ารัสว่า “เธอจงเป็นพระภิกษุมาเถิดธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย์เพื่อท าท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” จะเห็นได้ว่าพุทธด ารัสนี้ มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์

                                  
๔๔พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕ - ๖. 



๒๖ 

ของการอุปสมบทชัดเจนว่า “เธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อท าท่ีสุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด” นั่น
หมายถึงว่า ให้สมาชิกปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ส่วนตัวหรือแนะน าคนอื่นให้หลุดพ้นจากทุกข์ อันเป็น
เป้าหมายแห่งการด าเนินชีวิต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) การจัดองค์การหรือการจัดรูปงาน หมายถึง การจัดรูป
งานและโครงสร้างการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ คือก าหนดต าแหน่งสายบังคับ
บัญชาในองค์การ รวมถึงการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งภายในองค์การตาม
ความถนัด และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดแจ้งในเชิงทางวิชาการด้วย  

ส าหรับคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงก าหนดให้พระภิกษุต้องเคารพกันตามล าดับอาวุโส 
หรืออายุพรรษา ผู้บวชทีหลังต้องแสดงความเคารพต่อผู้บวชก่อน คณะสงฆ์ได้มีการบริหารกันมาใน
รูปแบบอาจารย์ปกครองศิษย์หรือพ่อปกครองลูก โดยปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยเป็นส าคัญ ในการ
จัดระเบียบการบริหาร โดยให้อ านาจบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานของคณะสงฆ์ตามความ
เหมาะสมต่อมาฝ่ายบ้านเมืองจึงเข้ามามีบทบาทช่วยอุปถัมภ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  

๓. การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ การสรรหาบุคคลมาบรรจุในต าแหน่งท่ีก าหนด
ไว้ หมายถึง การสรรหา การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การคัดเลือก การบรรจุ การฝึกอบรมบุคลากรให้
เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงาน และยังอาจหมายรวมถึงการบริหารงานท่ีมีความยึดติดต่อเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์กร ยึดติดต่อบทบาทของแต่ละบุคคล และยึดติดต่อองค์กรเพราะมุ่งผลประโยชน์ของ
ตนเอง๔๕ 

ส าหรับการบริหารบุคลากรของคณะสงฆ์เป็นกระบวนการท่ีส าคัญอย่างหนึ่งท่ีพระสังฆาธิ
การผู้หวังความส าเร็จในการบริหาร ต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยในการบริหารภารกิจและ
จ าเป็นท่ีจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหาร
คณะสงฆ์ให้เข้มแข็งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ส าหรับการบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เริ่มต้ังแต่การรับคนเข้ามาบวช ท่ีต้องมี
การกล่ันกรองโดยคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆ์ ในการท าพิธีอุปสมบท
แก่กุลบุตร พระเถระผู้เป็นประธานในพิธี เรียกว่า พระอุปัชฌาย์ การรับคนเข้ามาอุปสมบทต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ ซึ่งประชุมพร้อมกันในอุโบสถท่ีประกอบพิธีอุปสมบท เมื่อ
บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่ (พระนวกะ) จะต้องได้รับการฝึกอบรมและการศึกษา
เล่าเรียนจากอุปัชฌาย์ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของท่านจนกว่าจะมีพรรษาครบ ๕ ดังนั้น กระบวนการ
ฝึกอบรมพระบวชใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะก่อให้เกิดการศึกษาในวัด ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาท่ีส าคัญในอินเดีย เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทา ระบบการศึกษาใน
พระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาบุคลากรตราบใดท่ีบุคลากรนั้นยังไม่บรรลุเป็น
พระอรหันต์ เขาผู้นั้นยังต้องได้รับการศึกษาอบรมตลอดไป 

 

                                  
๔๕Buchanan, อ้างใน ธิติวุฒิ หมั่นมี, “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, หน้า ๕๖. 



๒๗ 

๔. การวินิจฉัยส่ังการ (Directing) คือการเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ในจ านวนทางท่ีมีให้
เลือกเป็นจ านวนมาก การตัดสินใจส่ังการนับว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในกระบวนการบริหารท้ังหมด 
เพราะว่าบรรดากระบวนการต่างๆ ล้วนแต่ด าเนินไปเพื่อช่วยและสนับสนุนในการตัดสินใจส่ังการ
ท้ังส้ินในการตัดสินใจด้านการบริหารของพระสังฆาธิการ จะต้องอาศัยพระธรรมวินัยตัวบทกฎหมาย 
ระเบียบ กฎ และข้อบังคับ ตลอดท้ังแนวนโยบายและระเบียบประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมาฉะนั้น การ
ตัดสินใจจึงหมายถึง การอ านวยการการส่ังการ การช้ีแนะงาน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอด ท้ังติดตามค าส่ังช้ีแนะนั้น และใน
การส่ังงานซึ่งตัดสินใจส่ังการลงไป พระสังฆาธิการจะต้องอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริงตลอดจนความ
คิดเห็นของบุคคลหลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการพิจารณา การส่ังการจะด าเนินไปใน
ทิศทางอันเป็นจุดหมายของหน่วยงานนั้นๆ ต้องใช้เทคนิคกลวิธีให้เกิดแรงจูงใจ การติดต่อส่ือความคิด 
และการท างานให้เกิดขึ้นนั้น จึงจะท าให้การปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจท่ีจะ
ปฏิบัติตามค าส่ัง๔๖ 

๕. การควบคุมงาน (Controlling) คือ การควบคุมเป็นกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องกับการ
ท างานให้ได้คุณภาพท่ีต้องการโดยถือหลักปรัชญาท่ีว่า “คุณภาพใส่เข้าไปในผลงานระหว่าง
กระบวนการการท างาน ไม่ใช่การตรวจสอบขั้นสุดท้าย” ดังนั้น การควบคุมคุณภาพจึงหมายถึงการ
ส่งเสริมและการเสริมสร้างคุณภาพทุกขั้นตอน การควบคุมแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ได้คุณภาพตา ม
วัตถุประสงค์นั้น เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง มิใช่เป็นหน้าท่ีของคนใดคนหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การควบคุมคุณภาพ คือ การท างานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเปล่า 
ป้องกันไม่ให้ท างานผิดพลาดไปจากข้อก าหนด หาทางแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการท างาน การ
ก ากับดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กร ให้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

พระพุทธเจ้าทรงให้ความส าคัญแก่การก ากับดูแลคณะสงฆ์ เป็นอย่างดียิ่ง  ดัง ท่ี
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย เพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานการควบคุมความประพฤติให้เป็น
แบบเดียวกัน พระพุทธเจ้าทรงให้เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว้ ๑๐ ประการ เช่น เพื่อความผาสุก
แห่งคณะสงฆ์ เพื่อข่มบุคคลผู้ไม่มีความละอาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเส่ือมเสียท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา  

๖. การประสานงาน (Coordinating) การประสานงานหมายถึง การประสานแนวคิด
พฤติกรรมของตนเองและเพื่อนร่วมงานผสมผสานกลมกลืนกัน ไม่ขัดหรือแย้งหรือซ้ าซ้อนกันเพื่อ
ประสานประโยชน์ของการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การประสานงานจึงเป็นการสร้าง
วิธีการท างานร่วมกันในหมู่คณะเดียวกัน หรือหมู่คณะท่ีเกี่ยวข้อง มีการกระท าระหว่างกันกับเพื่อน
ร่วมงานหรือบุคคลภายนอกเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ส าหรับคณะสงฆ์ต้องมีการ
ประสานงานกันระหว่างพระสังฆาธิการ ต้ังแต่ระดับบนลงไประดับล่างและระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน 

๗. การเสนอรายงาน (Reporting) การเสนอรายงาน คือ การเสนอจะเป็นด้วยวาจาหรือ
ด้วยการบันทึกเป็นหลักฐานในการด าเนินงาน พร้อมกับเสนอแนะปัญหาและสถิติข้อมูลท่ีแท้จริงต่อ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดท้ังการประชาสัมพันธ์เพื่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับพระสังฆาธิ

                                  
๔๖พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, หน้า ๖. 



๒๘ 

การซึ่งเป็นผู้บริหารงานคณะสงฆ์ ควรน าหลักและวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไปปรับปรุงใช้ในงานคณะสงฆ์
ก็จะเป็นประโยชน์ต่องานคณะสงฆ์อย่างยิ่ง 

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้
ว่า กระบวนการของการวางแผนการจัดองค์การ การส่ังการ และการควบคุม โดยผู้บริหาร ก็คือ 
บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ โดยใช้ก าลังความพยายาม
ของบุคคลอื่น หรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร ซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้น ผู้ท่ีมี
หน้าท่ีในการจัดการบริหารกิจการคณะสงฆ์ นอกจากมีรูปแบบท่ีดีแล้วจ าเป็นต้องมีความรู้และยึด
หลักการในการบริหารจัดการเป็นส าคัญอีกด้วย 

ดังนั้น อาจพอสรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยได้
ประมวลแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ โดยมีแนวคิดหลักท่ีเกี่ยวข้องซึ่งสามารถพอสรุป
ได้ตามตารางท่ี ๒.๔ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๔ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

ชื่อนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธงชัย  สันติวงษ์, 
(๒๕๔๓, หน้า ๔๘) 

หลักการที่ส าคัญ ๔ ประการ 
๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด 
๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน 
๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีท างาน 
๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารกับคนงาน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
(๒๕๔๕, หน้า ๗๘) 

หน้าท่ีทางการบริหารจัดการ ๕ ประการ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองค์การ (Organizing) 
๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) 
๔. การประสาน (Coordinating) 
๕. การควบคุม (Controlling) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
(๒๕๔๕, หน้า ๘๖) 

๑. P=Planning (การวางแผน)  
๒. O=Organizing (การจัดองค์การ) 
๓. S=Staffing (การจัดหาบุคคลเข้าท างาน) 
๔. D=Directing (การส่ังการหรือการอ านวยการ) 
๕.Co=Coordinating (การประสานงาน) 
๖. R=Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) 
๗. B=Budgeting (การงบประมาณ) 

 
 



๒๙ 

ตารางที่ ๒.๔ แสดงสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
ชื่อนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

อภินันท์ จันตะนี, 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๐๘) 

พัฒนาทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองค์กร (Organizing) 
๓. การน า/จูงใจ (Leading) 
๔. การควบคุม (Control) 

อภินันท์ จันตะนี, 
(๒๕๕๒, หน้า ๑๐๙) 

วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงล้อ PDCA 
๑. การวางแผน (Plan : P) 
๒. การปฏิบัติตามแผน (Do : D) 
๓. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check : C) 
๔. การแก้ไขปัญหา (Act : A) 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๔, หน้า ๓๒ - ๓๓) 

๑. ภาวิตกาย มีกายท่ีพัฒนาแล้ว 
๒. ภาวิตศีล มีศีลท่ีพัฒนาแล้ว 
๓. ภาวิตจิต มีจิตท่ีพัฒนาแล้ว 
๔. ภาวิตปัญญา มีปัญญาท่ีพัฒนาแล้ว 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
(๒๕๔๙, หน้า ๕ - ๖) 

หน้าท่ีในการจัดการ (Management functions) บริหารเชิงพุทธ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดองค์การ (Organizing) 
๓. การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
๔. การวินิจฉัยส่ังการ (Directing) 
๕. การควบคุมงาน (Controlling) 
๖. การประสานงาน (Coordinating) 
๗. การเสนอรายงาน (Reporting) 

พระธรรมวรนายก  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี)  
(๒๕๔๖, หน้า ๖๘-๗๑) 

คุณลักษณะของการจัดการหรือพระนักปกครองท่ีดี 
๑. ต้องมีเกียรติคุณ ๓ 
๒. ต้องมีจุดเด่น ๔ 
๓. ต้องมีวิญญาณของพระสงฆ์ ๔ รัก 
๔. ต้องละเว้นอคติ ๔ 
๕. ต้องเจริญพรหมวิหารธรรม ๔ 
๖. ต้องประพฤติธรรมของผู้น้อยผู้บังคับบัญชาเหนือตน ๕ 
๗. ต้องมีภาวะแห่งผู้น า ๖ 
๘. ต้องมีคุณธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ๖ 
๙. ต้องเป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงานด้วยคุณธรรม ๗ 
๑๐. ต้องมีคุณธรรมน าหมู่คณะไปสู่ความเจริญ ๗ 
๑๑. ต้องมีธรรมส าหรับนักปกครอง ๑๐ 



๓๐ 

๒.๔ แนวคิดทฤษฎกีลไกการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ได้ปรากฏต้ังแต่พระบรมศาสดาทรงมีพระชนม์อยู่ ซึ่ง

หลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมแล้ว ได้ทรงเสวยวิมุติอยู่ ๗ สัปดาห์ภายหลังจึงได้ทรงน าหลักธรรมท่ี
ตรัสรู้ออกเผยแผ่ให้นักบวชช่ือปัญจวัคคีย์ท้ัง ๕ และคนอื่นๆ ในครั้งแรกนั้นพระโกณฑัญญะสามารถ
บรรลุโสดาปัตติมรรค (ได้ดวงตาเห็นธรรม) แล้วได้ทูลขออุปสมบทเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในล าดับ
ถัดมา สมาชิกในกลุ่มปัญจวัคคีย์ คือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ก็สามารถบรรลุธรรมตาม 
และกราบทูลขออุปสมบทในเวลาต่อมา๔๗การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาซึ่งได้เริ่มต้ังแต่องค์พระบรม
ศาสดาเป็นต้นมา และได้สืบทอดมาจนถึงพระสงฆ์ในปัจจุบัน โดยการเผยแผ่มีลักษณะท่ีเหมือนกับ
ครั้งพุทธกาล ได้แก่ เพื่อน าความเล่ือมใสศรัทธาให้เกิดมีข้ึนในจิตใจของประชาชน ท าให้พวกเขาถึงซึ่ง
พระรัตนตรัยว่าเป็นท่ีพึ่งท้ังนี้เพื่อดับทุกข์  การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาครั้งแรก พระพุทธองค์ทรงใช้
หลักพุทธธรรมท่ีได้ตรัสรู้โดยชอบแล้วออกเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้ตาม เพราะยังไม่มีพระสงฆ์คอย
ช่วยเหลือในการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา และมีกลุ่มบุคคลผู้ยอมรับนับถือถวายตนถึงซึ่งพระพุทธและ
พระธรรมว่าเป็นสรณะ เรียกว่า เทวาจิก เฉพาะกรณีของตปุสสะและภัลลิกะพ่อค้า จึงเป็นเทววาจิก
อุบาสกคนแรกในพระพุทธศาสนา คือ ผู้กล่าววาจาถึงรัตนะ ๒ ว่าเป็นสรณะท่ีพึ่งอันประเสริฐ 

๒.๔.๑ ความหมายทั่วไปของการเผยแผ่ 
ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวว่า การเผย

แผ่หมายถึงการท าให้ขยายออกไป เช่น เผยแผ่ พระพุทธศาสนา๔๘การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้ง
สมัยพุทธกาลนั้นได้ท ากันหลายรูปแบบ ได้แก่ การปฏิบัติตนท่ีน่าเล่ือมใส การสนทนา การแนะน า 
การตอบปัญหาข้อข้องใจและการแสดงธรรมไปตามล าดับโดยท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการเผย
แผ่ให้พระสาวกยึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าให้แสดงธรรมมีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปโดยล าดับ ช้ีแจง
ให้เข้าใจในแต่ละแง่แต่ละประเด็น แสดงธรรมด้วยจิตเมตตาอนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ แสดงธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อื่น๔๙ ตลอดจนยึดหลัก
โอวาทปาฏิโมกข์คือการไม่กล่าวร้ายผู้ใด มีความส ารวมในศีลเป็นต้น๕๐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุก
ยุคทุกสมัยท่ีผ่านมา พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญเพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นหนึ่ง
ในพุทธบริษัท ถือว่าเป็นก าลังส าคัญของพระพุทธศาสนา๕๑ ด้วยเพราะพระสงฆ์สาวกส่วนใหญ่เป็น ผู้
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควรเป็นผู้ควรแก่การค านับ ควรแก่การ
ต้อนรับ ควรแก่ของท าบุญ ควรแก่การกราบไหว้ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก๕๒ มีปณิธานใน
การเผยแผ่ และไม่เพียงแต่ท่านจะอบรมส่ังสอนหลักธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนเท่านั้น ท่านยัง

                                  
๔๗วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘–๑๙/๒๕–๒๖. 
๔๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒,  หน้า ๔๕๙. 
๔๙สุชีพ  ปุญญานุภาพ, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

๒๕๒๔), หน้า ๑๓. 
๕๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑. 
๕๑เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : ผดุงวิทยาการพิมพ์. ๒๕๑๖), หน้า 

๑๑. 
๕๒ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๔/๖๖. 



๓๑ 

สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมด้วย นอกจากนี้  พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้
กล่าวถึงการประกาศพระพุทธศาสนา๕๓ โดยยึดหลักประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นท่ีต้ังถือ
เป็นวัตถุประสงค์หลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังท่ีพระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่า
พระสาวกชุดแรกที่ทรงส่งให้ไปประกาศพรหมจรรย์ว่า “พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพื่อประโยชน์และ
ความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูป” จากพระพุทธพจน์นี้เป็นเครื่องช้ีชัดว่า บทบาท
ส าคัญของการส่ือหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเป็นหลักการและนโยบายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธสาวกจนตราบเท่าปัจจุบันนี้ ท้ังนี้ ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดย
หลักการก็คือให้เกิดประโยชน์สุขตามพุทธประสงค์ ๓ ประการคือ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์ในชาตินี้  
๒. สัมปรายิกัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์ในชาติหน้า  
๓. ปรมัตถะประโยชน์ ได้แก่ประโยชน์อย่างยิ่ง 
ประโยชน์ ๓ ประการกล่าวคือ ผลตอบสนองได้รับสืบมาจากพฤติกรรมท่ีประกอบไปด้วย

กุศลกรรม ท่ีพระพุทธศาสนาถือเป็นหลักส าคัญ เพราะก่อให้เกิดผลเป็นความสุข ความมั่งค่ังบริบูรณ์ 
ความไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ และจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตท่ีถือเป็นสุขท่ีสงบเย็นเป็นชีวิตท่ีอยู่
จบพรหมจรรย์ส้ินทุกข์ท้ังปวง การท่ีพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้เกิดเป็นประโยชน์แก่มหาชน คือ 
เกิดเป็นความสุขนั้นทรงหมายเอาลักษณะสุขท่ีสืบเนื่องจากการดับทุกข์อาจจ าแนกออกเป็น  ๓ 
ประการ๕๔และท่านยังให้ละเอียดไว้ ในหนังสือเรื่อง“วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า”สรุปได้ว่าพระสงฆ์
นักเผยแผ่ต้องมีองค์ประกอบส่วนตัว ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้สอน พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้สอนท้ังบุคลิก
ภายนอก และบุคลิกภายใน ดังนี้ 

ก. บุคลิกภาพภายนอก (ความสง่างาม องอาจ) 
ข. คุณธรรม (บุคลิกภายใน)  
๒. หลักท่ัวไปในการสอน 
๓. ลีลาการสอน พระพุทธเจ้าทรงมีลีลาในการสอน สรุปได้ ดังนี้๕๕ 
ในพระไตรปิฎก ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ท่ีเป็นกัลยาณมิตร หรือองค์คุณของความเป็น 

กัลยาณมิตร ๗ ประการ ไว้ว่า 
๑) เป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจ 
๒) เป็นท่ีเคารพ 
๓) เป็นท่ียกย่อง 

                                  
๕๓พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๐-๑๑๑. 
๕๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๔๕. 
๕๕พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๗๕. 



๓๒ 

๔) เป็นนักพูด 
๕) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า 
๖) เป็นผู้พูดถ่อยค าลึกซึ้งได้  
๗) ไม่ชักน าในอฐานะ๕๖ 
นอกจากนี้ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวว่า พระพุทธศาสนายังมีรูปแบบในการสอน

หรือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าท่ีน่า สังเกตหรือพบอยู่บ่อยๆ ซึ่งได้แก่รูปแบบต่อไปนี้  
๑. รูปแบบแบบสากัจฉาหรือสนทนา เป็นวิธีท่ีทรงใช้บ่อยไม่น้อยกว่าวิธีใดๆ โดยเฉพาะ

เมื่อผู้มาเฝ้าหรือทรงพบนั้นยังไม่ได้เล่ือมใสศรัทธาใน พระพุทธศาสนายังไม่รู้ ไม่เข้าใจในหลักธรรมใน
การสนทนา พระพุทธเจ้ามักเป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาเข้าสู่ความเข้าใจธรรมและเส่ือมใสศรัทธาในท่ีสุด
แม้ในหมู่พระสาวกพระองค์ก็ใช้วิธีไม่น้อย เช่น ในปฐมปัจโจโรหณีสูตรการสนทนาระหว่าง
พระพุทธเจ้า กับพราหมณ์ชานุสโสณิ ถึงเรื่องวิธี การอาบน้ าลอยบาป ครั้นจบการสนทนาแล้ว ชาณุส
โสณิพราหมณ์ ได้ประกาศตนเป็นอุบาสกเข้าถึงพระรัตนตรัย  

๒. รูปแบบการบรรยาย วิธีสอนแบบนี้ทรงใช้ ในการแสดงธรรมหรือท่ีประชุมใหญ่ซึ่งมี
ประชาชนหรือพระสงฆ์เป็นจ านวนมากและส่วนมากมี พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจกับมีความเล่ือมใส
ศรัทธาอยู่แล้ว มาฟังเพื่อหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมและหาความสงบสุขทางจิตใจ นับได้ว่าเป็นคน
ประเภทและระดับใกล้เคียงกันพอจะใช้วิธี บรรยายอันเป็นแบบกว้างๆ ได้ ลักษณะพิเศษของพุทธวิธี 
สอนแบบนี้ที่พบในคัมภีร์ บอกว่า ทุกคนท่ีฟังพระองค์ แสดงธรรมอยู่ในท่ีประชุมนั้น แต่ละคนรู้สึกว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสอยู่กับตัวเอง โดยเฉพาะเป็นความสามารถอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า 

๓. รูปแบบแบบตอบปัญหา ผู้ท่ีมาถามปัญหานั้นนอกจากผู้ท่ีมีความสงสัยข้องใจในข้อ 
ธรรมต่างๆ แล้ว โดยมากเป็นผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นบ้างก็ มาถามเพื่อต้องการรู้ค าสอนทา งฝ่าย
พระพุทธศาสนาหรือเทียบเคียงกับค าสอนในลัทธิของตนบ้างก็ มาถามเพื่อลองภูมิบ้างก็ เตรียมมาถาม
เพื่อข่มปราบให้จนหรือให้ ได้รับความอับอายในการตอบพระพุทธองค์ ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะ
ของปัญหาและใช้วิธีตอบให้เหมาะกัน 

๔. รูปแบบการวางกฎข้อบังคับ เมื่อเกิดเรื่องมีภิกษุกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น
เป็นครั้งแรกพระสงฆ์ หรือประชาชนเล่าลือโพนทะนาติเตียนกันอยู่มี ผู้น าความมากราบทูล
พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะทรงเรียกประชุมสงฆ์ สอบถามพระภิกษุผู้กระท าความผิดเมื่อเจ้าตัวรับได้
ความเป็นสัตย์จริงแล้ว ก็จะทรงต าหนิช้ีแจงผลเสียหายท่ีเกิดแก่ ส่วนรวม พรรณนาผลร้ายของความ
ประพฤติไม่ดี และคุณประโยชน์ของความประพฤติท่ีดีงาม แล้วทรงแสดงธรรมกถาท่ีสมควรเหมาะสม
กันกับเรื่องนั้น ต่อจากนั้นจะตรัสให้สงฆ์ทราบว่า จะทรงบัญญัติสิกขาบท โดยทรงแถลงวัตถุประสงค์
ในการบัญญัติให้ทราบแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นๆ ไว้ โดยความเห็นชอบพร้อมกันของสงฆ์ในการ
สอนแบบนี้พึงสังเกตว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท โดยความเห็นชอบของสงฆ์ซึ่งบาลี ใช้ค าว่า 
“สงฺฆสุฏฺฐุตาย”แปลว่า “เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์” หมายความวาทรงบัญญัติ โดยช้ีแจงให้เห็น แล้ว

                                  
๕๖องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๑๕/๓๔/๓๖. 



๓๓ 

ว่าถ้าไม่รับจะเกิดผลเสียอย่างไร เมื่อรับจะมี ผลดีอย่างไรจนสงฆ์รับค าของพระองค์ว่า “ดี แล้ว” ไม่
ทรงบังคับเอาโดยพลการ๕๗ 

นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวถึง นโยบายซึ่งเป็นวิธีการเผย
แผ่ธรรมหรือกลยุทธ์การด าเนินการประกาศธรรมท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยท่ีส าคัญ มี ๕ ข้อได้แก่ 

๑. การตกปลานอกบ้าน หมายถึง การท างานเชิงรุก 
๒. ประสานสิบทิศ หมายถึง การสร้างเครือข่าย 
๓. ผูกมิตรท่ัวหล้า หมายถึง การประสานสามัคคี 
๔. บริหารปัญญา หมายถึง การพัฒนาศักยภาพเองอยู่เสมอ 
๕. สาลิกาป้อนเหยื่อ หมายถึง การน าธรรมให้เข้าถึงจิตใจของชาวบ้าน 
วิธีการเผยแผ่ธรรมหรือกลยุทธ์การด าเนินการประกาศธรรมอันเป็นไปเพื่อการบูรณาการ

ภาคสังคมให้เกิดการท างานร่วมกันซึ่งมีจุดมุ่งหมายไปท่ีความสงบ เรียบร้อย ความสามัคคีและเกิด
ปัญญาในการแก้ปัญหาตนเองและปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้า  เพราะ 
นักเผยแผ่มีจุดแข็งจุดอ่อน ถ้าจะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จะมีอยู่ส่ีประเด็นท่ีเอามาใช้วิเคราะห์เสมอก็
คือส่ี ส. ค านี้ไปใช้ในระบบการศึกษาของชาติ คือการสอนโรงเรียนท่ัวประเทศ ใช้ตรงนี้เป็นจุด
วิเคราะห์ เรียกว่า ทฤษฎีส่ี ส๕๘ อันเป็นหลักการท่ีเรียกว่า ลีลาการเทศนาธรรม หมายถึง การสอน
ของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้ง ท่ีประกอบด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ 

๑. สันทัสสนา คือ ช้ีแจงเรื่องท่ีทรงสอนให้เห็นชัดเป็นการแยกแยะ อธิบาย และแสดง
เหตุผลให้ชัดเจนจนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังได้เห็นกับตา 

๒. สมาทปนา คือ ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เป็นการสอนให้เห็นว่าส่ิงใดควรปฏิบัติ
ก็แนะน าหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่าและเห็นความส าคัญท่ีจะต้องฝึกฝน จนยอมรับและน าไป
ปฏิบัติ 

๓. สมุตเตชนา คือ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า เป็นการปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิด
ความอุตสาหะมีก าลังใจท่ีจะท าให้ส าเร็จลงได้ 

๔. สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให้สดช่ืนร่าเริงเป็นการการบ ารุงจิตให้แช่มช่ืน  เบิก
บานเห็นคุณประโยชน์ท่ีจะได้รับ และทางท่ีจะก้าวหน้าบรรลุผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป ท าให้ผู้ฟังมีความหวัง
และเบิกบานใจ 

พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) ได้กล่าวถึงการเผยแผ่๕๙ คือการส่ือสารเพื่อ
การพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเล่ือมใส ย าเกรงในพระรัตนตรัยน้อมน าเอาหลักธรรม

                                  
๕๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๒. 
๕๘พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), บรรยายในการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พุทธมลฑล นครปฐม วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา : http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 

๕๙พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร าณสุนฺทโร), คม ชัด ลึก เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
เลี่ยงเชียง, ๒๕๕๑), หน้า ๔๑. 

http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=179&%20articlegroup_id=21


๓๔ 

ในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัตินั้น 
เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีมุ่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก เป็นศาสนาแห่งสันติภาพของโลก 

ในส่วนขององค์ประกอบของสารตามแนวทางแห่งพุทธะนั้น มีหลักส าคัญท่ีต้องศึกษาอยู่ 
๕ หลักใหญ่ๆ ดังนี้  

๑. สัจจะ ได้แก่เรื่องท่ีเสนอต่อมวลชนนั้นต้องเป็นเรื่องจริงเสนอหรือส่งสารตามความ
เป็นจริงไม่บิดเบือน  

๒. ตถตา เรื่องแท้ เรื่องท่ีเสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นเรื่องแท้ เสนอตามสภาพท่ีแท้จริง 
ไม่คาดเดา ไม่แต่งแต้ม ไม่ใส่สี หรือใส่ไข 

๓. กาละ เรื่องท่ีเสนอนั้น ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา  
๔. ปิยะ เรื่องท่ีเสนอนั้นเป็นเรื่องท่ีคนชอบ หรือเสนอโดยวิธี ท่ีผู้รับสารชื่นชอบ 
๕. อัตถะ เรื่องท่ีเสนอหรือส่งสารนั้น ต้องเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม๖๐ 
จากแนวคิดและความหมายของการเผยแผ่พอสรุปได้ว่า การเผยแผ่พุทธศาสนาเป็น

บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์จะต้องกระท าโดยการจัดการเทศนา อบรม ส่ังสอนประชาชน ให้เกิดศรัทธา
เล่ือมใส เช่น แนะน า ส่ังสอน อบรมประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธีและการปฏิบัติ เทศนาส่ังสอน
ประชาชนให้ต้ังอยู่ในศีลธรรมและให้ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาโดยถูกต้องและเกิดความ
เล่ือมใสศรัทธาในหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถแยกประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับการเผย
แผ่ได้ดังนี้ 

๑) จุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจ้า 
จุดมุ่งหมายในการสอนของพระพุทธเจ้าท่ีส าคัญ ๓ ประการคือ 
๑.๑) อภิญญายธรรมเทศนาทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู้ควรเห็น คือ 

ให้ผู้ฟังรู้และเข้าใจดีกว่าความรู้เดิมท่ีเขารู้มาท้ังช้ีให้เห็นว่า ถ้าปฏิบัติตามธรรมนั้นแล้วย่อมได้รับผล
เช่นนั้นแน่นอนค าว่า “ในธรรมท่ีควรรู้ควรเห็น” นั้น ได้แก่ ธรรมท้ังท่ีเป็นฝ่ายกุศลและอกุศล ฝ่ายท่ี
เป็นบุญกุศลกิริยาสัมมาปฏิบัติควรเจริญให้เกิดให้มีข้ึนส่วนท่ีเป็นบาปอกุศลก็ให้ละเสีย 

๑.๒) สนิทานธรรมเทศนาทรงส่ังสอนและแสดงธรรมอย่างมีเหตุมีผลเพื่อให้ผู้ฟังตรอง
ตามแล้วเห็นจริงได้ท่ีคือ ทรงช้ีแจงถึงเหตุว่าสุขเกิดข้ึนแต่เหตุอันนี้ทุกข์เกิดข้ึนจากเหตุอันนี้ เป็นต้น 

๑.๓) สัปปาฏิหาริยธรรมเทศนาเพื่อให้ผู้ฟังได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควรทรงแสดง
ธรรมมีคุณเป็นอัศจรรย์สามารถยังผู้ปฏิบัติตามให้ได้รับผลตามสมควรแก่ก าลังแห่งการปฏิบัติของตน 
เช่น สอนให้โจรองคุลีมาลเลิกฆ่าคนแล้วมาบวชเป็นภิกษุ เป็นต้น 

๒) วิธีท่ีทรงใช้ในการเผยแผ่ 
วิธีท่ีทรงใช้ในการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้ามีหลายวิธีด้วยกันโดยพระพุทธองค์ทรงเลือกใช้

ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ตามเหตุปัจจัยตามก าลังสติปัญญาตามความพร้อมของผู้ฟังแต่ท่ี
พบบ่อยพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีดังต่อไปนี้ คือ 

๒.๑) แบบสนทนาพระพุทธองค์จะทรงเป็นฝ่ายถามน าคู่สนทนาให้เข้าสู่ความเข้าใจ
หลักธรรมและเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในท่ีสุด 

                                  
๖๐พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์  ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๕๘. 



๓๕ 

๒.๒) แบบบรรยายจะทรงใช้ในท่ีประชุมใหญ่ในการแสดงธรรมะประจ าวันซึ่งมีประชาชน
หรือพระสาวกเป็นจ านวนมาก 

๒.๓) แบบตอบปัญหาเป็นวิธีการที่ทรงใช้เมื่อมีผู้มาถามปัญหาความสงสัยข้องใจต่างๆใน
การตอบปัญหาพระองค์ทรงสอนให้พิจารณาดูลักษณะของปัญหาและใช้วิธีตอบท่ีเหมาะสม ๔ ประการ
คือ 

(๑) เอกังสพยากรณียปัญหาคือปัญหาท่ีตอบแสดงยืนยันโดยตรงข้างเดียวซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ถามเช่นถามว่า “ตาเป็นของไม่เท่ียงหรือ” พึงตอบว่า “ถูกแล้ว” หรือตรัสตอบพระ
อานนท์ในเรื่องท่ีทูลถามเกี่ยวกับส่ิงท่ีภิกษุพึงปฏิบัติโดยพระอานนท์ทูลถามว่า “พวกข้าพระองค์จึงพึง
ปฏิบัติในมาตุคามอย่างไร ?” การไม่เห็นอานนท์ “เมื่อการเห็นมีอยู่จะพึงปฏิบัติอย่างไร ?” การไม่
เจรจาอานนท์ “เมื่อต้องเจรจาจะพึงปฏิบัติอย่างไร ?” พึงต้ังสติไว้อานนท์ 

(๒) ปฏิปุจฉาพยากรณ์คือปัญหาท่ีควรย้อนถามก่อนแล้วจึงตรัสสอนคือปัญหาท่ีผู้ถาม
ถามโดยอาการจะวางเป็นอุบายให้ผู้ตอบพลาดพล้ังหรือเป็นปัญหาท่ีประสงค์จะลองภูมิผู้ตอบปัญหา
เช่นนี้หากตอบโดยตรงทันทีจะเป็นผลร้ายได้จึงทรงก าหนดให้จ าแนกก่อนแล้วให้ตอบเป็นกลางๆอัน
เป็นการแสดงให้ผู้ถามทราบว่าผู้ตอบรู้เท่าทันแต่ก็มีเมตตามากพอท่ีจะตอบค าถามนี้แก่ผู้ถามเช่น
ค าถามว่า “หูก็เหมือนตาหรือ” พึงย้อนถามว่า “ท่ีถามนั้นหมายถึงในแง่ใด” ถ้าเขาบอกว่า “ในแง่
เครื่องมองเห็น” พึงตอบว่า “ไม่เหมือน” ถ้าเขาว่า “ในแง่ไม่เท่ียง” พึงตอบว่า “เหมือน” 

(๓) วิภัชชพยากรณียปัญหาคือปัญหาท่ีควรจะแยกแยะประเด็นให้ชัดเจนคราวหนึ่งคณะ
โมคคัลลานะทูลถามพระองค์ว่า “ในเมื่อพระนิพพานมีอยู่ทางปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานก็มีอยู่และ
พระพุทธเจ้าผู้สอนก็ด ารงอยู่แต่เหตุใดพุทธสาวกจึงไม่ถึงนิพพานทุกองค์” พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า 
“พราหมณ์ท่านช านาญทางไปกรุงราชคฤห์มิใช่หรือ ?” “ใช่” พระองค์ทรงย้อนต่อไปอีกว่า “ถ้า
เช่นนั้นหากมีคนสองคนมาถามทางไปกรุงราชคฤห์จากท่านและท่านได้บอกหนทางไปอย่างชัดเจนแล้ว
คนคนหนึ่งจ าทางผิดไปกรุงราชคฤห์ไม่ถูกส่วนอีกคนหนึ่งจ าทางไปกรุงราชคฤห์ถูกโดยคนคนเดียว”
พราหมณ์ทูลตอบว่า “ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะท าอย่างไรได้ข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทาง” พระพุทธเจ้า
จึงตรัสบอกแก่พราหมณ์อีกว่า “ท่านพราหมณ์เช่นเดียวกันในเมื่อพระนิพพานก็ด ารงอยู่ทางไปพระ
นิพพานก็ด ารงอยู่เราผู้ชักชวนก็ด ารงอยู่แต่สาวกของเราอันเราโอวาทส่ังสอนอยู่อย่างนี้บางพวกเพียง
ส่วนน้อยยินดีพระนิพพานอันมีความส าเร็จบางส่วนบางพวกไม่ยินดีเราจะท าอย่างไรได้ตถาคตเป็นแต่
ผู้บอกหนทางให้เท่านั้น” 

(๔) ฐปนียปัญหาคือปัญหาท่ีทรงไม่ตอบเพราะเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีไม่มีประโยชน์หรือยัง
ไม่ถึงเวลาจะรู้เหมือนอย่างชายถูกลูกศรอาบยาพิษนอนเจ็บอยู่ก็ควรจะถอนลูกศรในทันทีแล้วเยียวยา
รักษาแผลให้หายเสียก่อนไม่ใช่มัวไปถามว่าลูกศรนั้นใครยิงมาท าด้วยอะไรขนาดยาวกว้างแค่ไหนก่อน
เป็นต้นดังนี้ว่าแน่ะมาลุงกยบุตรเธอท้ังหลายจงทรงจ าปัญหาท่ีเราไม่ตอบโดยความเป็นปัญหาท่ีเราไม่
ตอบเถิดอะไรเล่าท่ีเราไม่ตอบแน่ะมาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าโลกเท่ียงโลกไม่เท่ียงโลกมีท่ีสุดโลกไม่มีท่ีสุด
ชีวะอันนั้นสรีระก็อันนั้นชีวะอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์
หลังจากตายแล้วมีอยู่ก็หามิได้ไม่มีอยู่ก็หามิได้ดังนี้เราไม่ตอบแน่ะมาลุงกยบุตรเพราะเหตุใดข้อนั้นเรา
จึงไม่ตอบเพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความ
เบ่ือหน่ายเพื่อความคลายก าหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน



๓๖ 

เหตุนั้นเราจึงไม่ตอบ ประการท่ี ๔ นั้นเป็นแบบวางกฎข้อบังคับโดยใช้วิธีการก าหนดหลักเกณฑ์กฎ
และระเบียบข้อบังคับให้พระสงฆ์สาวกถือปฏิบัติด้วยความเห็นชอบพร้อมกันดังค าว่าสงฺฆ์สุฏฺฐุตายเพื่อ
ความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 

๓) ปรัชญาการสอนของพระพุทธเจ้า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของแต่ละบุคคลนั้นมีมาก ย่อมมีทัศนคติท่ีแตกต่างกัน

ออกไปตามแต่ใครจะศึกษาค้นคว้ามาด้วยวิธีการอย่างไร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมี
ปรัชญาการสอนของพระองค์เช่นเดียวกัน โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการสอน ดังนี้ 

๓.๑) การสอนเป็นการช่วยให้บุคคลเกิดทัศนคติท่ีถูกต้อง รู้จักมองส่ิงท้ังหลายตามสภาพ
ความเป็นจริง ท าให้เกิดประโยชน์ท้ังแก่ตนเองและสังคม ไม่ท าตามอ านาจกิเลสตัณหา 

๓.๒) การสอนเป็นการพัฒนาปัญญาและปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจท่ีเกิดผุดขึ้นใน
ภายในของบุคคลเองไม่มีใครหยิบยื่นให้ ความรู้นี้เรียกว่าเกิดปัญญาหรือมีจิตใจเป็นสัมมาทิฏฐิ 

๓.๓) ผู้สอนคือผู้แนะแนวหรือเป็นเพียงผู้ช้ีน าทางให้ เป็นกัลยาณมิตรท่ีหาทางช่วยเหลือ
ผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ พยายามสรรหาอุบายกลวิธีและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดปัญญา
เห็นแจ้งด้วยตนเอง 

๓.๔) การท่ีจะพัฒนาตนเองให้เกิดปัญญานั้น ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้าง
ปัญญาให้เกิดแก่ตน จะต้องเป็นผู้ลงมือกระท าเองให้มากท่ีสุดและต้องยอมรับค าช้ีแนะจากผู้สอนโดย
เคารพแล้วลงมือปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้สอน 

๓.๕) ผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด ผู้สอนไม่มีการบังคับผู้เรียนให้เช่ือตามโดย
ปล่อยให้ผู้เรียนรู้จักค้นหาเหตุผลเอาเอง หลักการนี้พระองค์ทรงใช้หลักกาลามสูตรกับผู้เรียนมาแล้วไม่
มีการบังคับให้เช่ือ ให้ผู้เรียนพิสูจน์ให้เห็นจริงเสียก่อน จึงค่อยให้เช่ือตามจุดประสงค์หรือเป้าหมาย
ส าคัญของการเรียนการสอนตามกระบวนการทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แจ้ง
ด้วยตนเอง๖๑ 

๔) แผนการสอนของพระพุทธเจ้า 
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงแผนการสอนของพระพุทธเจ้าไปตามล าดับก่อนหลังดังนี้ 
๔.๑) วิเคราะห์ผู้ฟังพระองค์จะทรงศึกษาและเลือกบุคคลอย่างละเอียดจะเห็นได้จาก

พุทธกิจท่ีทรงใช้เช่นในเวลาใกล้รุ่งจะทรงตรวจดูสัตว์โลกผู้สมควรได้รับพระกรุณาเป็นต้น  
๔.๒) ก าหนดรู้ปริบทของผู้ฟังพระพุทธองค์จะทรงก าหนดรู้ถึงคุณลักษณะภูมิหลังของผู้ฟัง

เช่นเพศวัยฐานะความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมชุมชนจารีตประเพณีอุปนิสัยระดับสติปัญญาเป็นต้น  
๔.๓) ก าหนดเนื้อหาสาระท่ีจะทรงใช้สอนขั้นตอนการเลือกธรรมท่ีจะน ามาสอนนั้นนับว่า

เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ฟังย่อมมีความพร้อมมีคุณสมบัติปริบททางสังคมท่ีต่างกันมี
อินทรีย์ที่แก่กล้าต่างกันการก าหนดเนื้อหาสาระท่ีมีความยากง่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้รับฟัง
ย่อมมีผลต่อการรับรู้ธรรมะของผู้ฟังท้ังส้ิน 

๔.๔) รูปแบบการน าเสนอพระพุทธเจ้าทรงมีรูปแบบในการสอนมากมายเช่นการสนทนา
การบรรยายและการตอบปัญหาเป็นต้น  

                                  
๖๑พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, หน้า ๖-๗. 



๓๗ 

๔.๕) วิธีการน าเสนอ พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีการน าเสนอท่ีหลากหลายเช่นบางครั้งทรงใช้
วิธียกอุปมาขึ้นเปรียบเทียบบางครั้งใช้วิธีตอบปัญหาบางครั้งใช้วิธีเล่านิทานประกอบเป็นต้น 

๔.๖) ลดส่วนท่ีเกินเพิ่มส่วนท่ีพร่องการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งประโยชน์เกื้อกูล
และประโยชน์ต่อชาวโลกโดยอาศัยพระกรุณาธิคุณเป็นท่ีต้ัง 

๔.๗) การประเมินผลพระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการประเมินผลในการแสดงธรรมทุกครั้งเมื่อ
จบการแสดงธรรมเทศนาแล้วจะเกิดค าว่าธัมมาภิสมโยคือการได้บรรลุธรรมตามเหตุปัจจัยส่วนชนท่ีอยู่
ในท่ีประชุมนั้นก็จักสามารถบรรลุคุณธรรมมากน้อยต่างกันไปตามความแก่กล้าของอินทรีย์ 

๔.๘) การติดตามผลพระพุทธองค์จะทรงติดตามผลความคืบหน้าในเรื่องท่ีทรงสอนไป
เช่นทรงมอบให้พระสารีบุตรเถระเป็นพระอุปัชฌาย์ให้การอุปสมบทแก่พระราธะผู้บวชเมื่อแก่ภายหลัง
เมื่อพระสารีบุตรน ามาเฝ้าจึงได้ตรัสถามถึงความเป็นไปของพระราธะ ซึ่งพระสารีบุตรก็ทูลว่าพระราธะ
เธอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเหลือเกินเป็นต้น 

๕) กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 
พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการสอนเพื่อส่ือสารให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมแล้วยังใช้กลวิธี

และอุบายประกอบการสอนอีกมากมายในท่ีนี้พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ 
๕.๑) การยกอุทาหรณ์และการเล่านิทานประกอบวิธีการนี้ เป็นการท าให้ เข้าใจ

ความหมายแห่งธรรมะได้โดยง่ายเช่นลิงเฝ้าสวน เรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นบัณฑิตได้
ติเตียนฝูงลิงท่ีช่วยกันรดน้ าต้นไม้ในพระราชอุทยานโดยท่ีลิงได้พากันถอนต้นไม้ดูรากก่อนจึงรดน้ า ถ้า
ต้นไม้ท่ีมีรากยาวก็จะรดน้ ามากถ้าต้นไม้ท่ีมีรากส้ันก็จะรดน้ าน้อยท าอยู่อย่างนี้ตลอด๗วันต้นไม้จึงตาย
หมดท่านจึงกล่าวว่าผู้ไม่ฉลาดคิดจะท าประโยชน์แต่ก็ท าประโยชน์ให้เสียไปเหมือนลิงเฝ้าสวนอีก
ตัวอย่างหนึ่งคราวหนึ่งยังมีนายจับเอาสัตว์ ๖ ชนิดคือ งู จระเข้ นก สุนัขบ้าน สุนัขจ้ิงจอก และลิง มา
ผูกไว้ด้วยกันโดยเชือกท่ีเหนียวแน่นแล้วทิ้งไว้คราวนั้นสัตว์ท้ัง ๖ ก็กระเสือกกระสนไปยังท่ีอยู่ของตน
กล่าวคืองูจะเล้ือยไปยังจอมหลวง จระเข้จะคลานไปลงน้ า นกจะบินขึ้นอากาศ สุนัขบ้านจะเดินกลับ
บ้านสุนัขจ้ิงจอกจะวิ่งไปในป่าช้า และลิงก็จะกลับเข้าไปในป่าจึงเกิดการดึงดันกันขึ้นสัตว์ท่ีมีก าลังมาก
ท่ีสุดก็สามารถดึงสัตว์ตัวอื่นๆ ติดตามตนไปได้ในท่ีสุดแล้วพระองค์จึงตรัสสรุปว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ไม่ได้อบรมซึ่งกายคตาสติก็ฉันนั้นจักษุย่อมฉุดภิกษุไปในรูปอันน่าพอใจรูปอันไม่น่าพอใจย่อมเป็นของ
ปฏิกูลอสังวรย่อมเป็นเช่นนี้ 

๕.๒) การเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาวิธีการนี้ช่วยท าให้เข้าใจเรื่องลึกซึ้งท่ีเข้าใจยากได้ง่าย
ขึ้นทรงอธิบายเรื่องนามธรรมอันละเอียดอ่อนให้ชัดเจนโดยการอุปมาเช่นภู เขาหินย่อมไม่หวั่นไหว
เพราะแรงลมฉันใด บัณฑิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะค านินทาและสรรเสริญฉันนั้น เป็นต้น คนเรียนรู้น้อย
ย่อมแก่ลงดุจโคถึกเนื้อของมันเจริญและปัญญาหาเจริญไม่ เมื่อดวงอาทิตย์จะขึ้นย่อมมีแสงเงินแสง
ทองปรากฏขึ้นเป็นนิมิตมาก่อนฉันใดความมีมิตรดีย่อมเป็นเบื้องต้น เป็นนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของ
โพชฌงค์ ๗ ฉันนั้น อีกตัวอย่างหนึ่งทรงส่ังสอนภิกษุท้ังหลายเกี่ยวกับท่ีสุดของวัฏสงสารโดยทรงยก
อุปมาไว้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตะวัน ตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าสงสารนี้มี
เบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ท่ีสุดเบ้ืองต้นท่ีสุดเบ้ืองปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวาง
ถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเท่ียวไปเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้ว
รวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดมัดละ ๔ นิ้ววางไว้สมมติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็น



๓๘ 

มารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงส้ินสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพู
ทวีปนี้พึงหมดส้ินไปข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้มีเบ้ืองต้นและเบ้ืองปลายรู้ไม่ได้ท่ีสุดเบื้องต้น
ท่ีสุดเบ้ืองปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเท่ียวไปอุปมานี้
ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้นเธอท้ังหลายเสวยความทุกข์ได้รับความล าบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็น
เวลายาวนานดังนั้นเธอท้ังหลายจึงควรเบ่ือหน่ายควรคลายก าหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง 

๕.๓) การใช้ส่ือธรรมชาติใกล้ตัวเป็นอุปกรณ์ในการสอนวิธีการนี้พระพุทธองค์จะทรงใช้
ส่ือธรรมชาติเป็นอุปกรณ์ในการสอนดังจะยกตัวอย่างเช่นสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในป่า
ประดู่ลายใกล้เมืองโกสัมพีได้ทรงหยิบใบประดู่ลายเล็กน้อยใส่ก าพระหัตถ์แล้วตรัสถามภิกษุท้ังหลาย
ว่าใบประดู่ลายในพระหัตถ์กับในป่าอย่างไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลว่าในป่ามากกว่า
พระพุทธองค์จึงตรัสว่าส่ิงท่ีพระองค์ตรัสรู้แต่มิได้ทรงสอนเหมือนใบประดู่ลายในป่าส่วนท่ีทรงส่ังสอน
น้อยเหมือนใบประดู่ลายในพระหัตถ์และตรัสแสดงเหตุผลในการท่ีมิได้ทรงสอนท้ังหมดเท่าท่ีตรัสรู้ว่า
เพราะส่ิงเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์มิใช่หลักการด าเนินชีวิตอันประเสริฐไม่ช่วยให้เกิดความรู้ถูกต้อง
น าไปสู่จุดหมายคือนิพพานได้ 

๕.๔) การท าเป็นตัวอย่างเป็นท านองสาธิตให้ดูแบบไม่ต้องกล่าวสอนส าหรับวิธีการนี้พระ
พุทธองค์จะทรงกระท าให้เป็นแบบอย่างในท านองสาธิตให้สาวกดูแล้วให้สาวกท าตามดังตัวอย่างเช่น
เรื่องทรงพยาบาลภิกษุไข้สมัยหนึ่งพระองค์พร้อมด้วยพระอานนท์ตามเสด็จขณะเสด็จจาริกไปตาม
เสนาสนะท่ีอยู่ของพระสงฆ์ทรงเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นไข้เป็นโรคท้องร่วงนอนจมกองคูถและมูตร
ของตนไม่มีผู้พยาบาลดูแลจึงเสด็จเข้าไปหาจัดการท าความสะอาดให้นอนโดยเรียบร้อยเสร็จแล้ว
ประชุมสงฆ์ทรงสอบถามเรื่องราวแล้วตรัสกับภิกษุสงฆ์ตอนหนึ่งว่าภิกษุท้ังหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่
มีบิดาผู้ใดเล่าจะพยาบาลพวกเธอถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจักพยาบาลผู้ใดจะพึงอุปัฏฐาก
เราขอให้ผู้นั้นพยาบาลภิกษุไข้เถิด 

๕.๕) การใช้ภาษาในความหมายใหม่วิธีการนี้เป็นการใช้ภาษาในความหมายใหม่อันเป็น
การเล่นภาษาเล่นค าเป็นเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาผสมกับปฏิภาณดังเช่นค าว่า “ยัญ” 
หมายถึงเครื่องไทยธรรมซึ่งพระองค์ทรงสรรเสริญมิใช่หมายถึงมหายัญ ๕ ประการของพราหมณ์ดังท่ีอุ
ชชยพราหมณ์ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าแม้ท่านพระโคดมเองก็ทรงสรรเสริญยัญของพวกข้าพเจ้าหรือ
เป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราไม่ได้สรรเสริญยัญไปเสียทุกอย่างและเราก็ไม่ได้ติเตียนยัญไปเสีย
ท้ังหมดเราไม่สรรเสริญยัญท่ีมีกิริยาคือยัญท่ีมีการฆ่าโค ยัญท่ีมีการฆ่าแพะแกะ ยัญท่ีมีการฆ่าไก่สุกร๑
ยัญท่ีท าให้สัตว์ต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุ
อรหัตตมรรคย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยัญท่ีมีกิริยาอย่างนั้นแต่เราสรรเสริญยัญท่ีไม่มีกิริยาคือนิจทานและ
อนุกูลยัญคือยัญท่ีไม่มีการฆ่าโค ยัญท่ีไม่มีการฆ่าแพะแกะ ยัญท่ีไม่มีการฆ่าไก่สุกร ยัญท่ีไม่ท าให้สัตว์
ต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตตมรรคย่อม
เกี่ยวข้องกับยัญท่ีไม่มีกิริยาอย่างนี้แล้วตรัสอีกว่ามหายัญท่ีมีกิริยามากเหล่านั้นคืออัสวเมธบุรุษเมธ
สัมมาปาสะวาชเปยยะนิรัคคละไม่มีผลมากพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ย่อมไม่เกี่ยวข้อง
กับยัญท่ีมีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ต่างๆ แต่พระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ย่อม
เกี่ยวข้องกับยัญท่ีไม่มีกิริยาเอื้ออ านวยประโยชน์ประชาชนบูชาทุกเมื่อและไม่มีการฆ่าแพะแกะโคและ



๓๙ 

สัตว์ต่างๆ นักปราชญ์พึงบูชายัญนี้ท่ีมีผลมากเพราะเมื่อบูชายัญอย่างนี้ย่อมมีแต่ความดีไม่มีความช่ัว
ยัญย่อมแพร่หลายและเทวดาก็เล่ือมใส 

๕.๖) การเลือกบุคคลท่ีจะทรงเผยแผ่ในการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธองค์จักทรง
เลือกบุคคลท่ีเป็นหัวหน้าก่อนแม้ในการแสดงธรรมในท่ามกลางพุทธบริษัทเมื่อมีเป้าหมายจะโปรด
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ทรงท้ิงบุคคลส่วนมากท าให้ทุกคนได้รับประโยชน์ในการฟังธรรม
ตามก าลังของตนเช่นเมื่อครั้งตรัสรู้ใหม่ๆได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดพระองค์เมื่อครั้งออก
แสวงหาธรรมก่อนข้อนี้พิจารณาได้ท้ังในแง่ท่ีปัญจวัคคีย์เป็นผู้ใฝ่ธรรมหรือในแง่ท่ีเป็นผู้ท่ีเคยมีอุปการะ
กันมาหรือในแง่ท่ีว่าเป็นการสร้างความมั่นใจท าให้ผู้เคยเกี่ยวข้องหมดความสงสัยในพระองค์ตัดปัญหา
ในการที่ท่านเหล่านี้อาจไปสร้างความสงสัยขึ้นแก่ผู้อื่นต่อไปด้วยจากนั้นก็ได้โปรยสกุลบุตรพร้อมท้ัง
เศรษฐีผู้เป็นบิดาและญาติมิตรจากนั้นเมื่อจะเสด็จแคว้นมคธพระองค์ก็เสด็จไปโปรดชฎิล๓พี่น้องพร้อม
ท้ังบริวารหนึ่งพันแล้วน าชฎิลเหล่านี้ผู้เป็นสาวกแล้วเข้าสู่กรุงราชคฤห์ประกาศหลักธรรมได้พระราชา
เป็นสาวกท าให้การประกาศ พระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างกว้างขวางได้โดยง่ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

๕.๗) การรู้ จักจังหวะและโอกาสวิธีการนี้ คือการรอความพร้อมของผู้รับฟัง ท้ัง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางจิตใจของบุคคลนั้นเช่นเรื่องนายโคบาลช่ือนันทะ ท่ีเล่าไว้ว่า
เศรษฐีคนหนึ่งผู้มั่งค่ังช่ือว่านันทะหลีกหลบราชภัยไปเป็นคนเล้ียงโคน าปัญจโครสไปให้อนาถบิณฑิก
เศรษฐีเป็นประจ าจนได้พบกับพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้านายนันทะก็ได้ทูลนิมนต์
พระองค์ให้เสด็จไปยังท่ีอยู่ของตนแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับรอให้ญาณแก่กล้าก่อนและต่อมาพระองค์
ทรงทราบว่าเขามีญาณแก่กล้าแล้วจึงเสด็จไปหาเขาแม้นายนันทะก็ได้นิมนต์แล้วถวายทานตลอด๗วัน
ในวันท่ี๗พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุโมทนาแสดงธรรมให้ฟังเขาได้บรรลุธรรม 

๕.๘) การยึดหยุ่นในการสอนวิธีการนี้ทรงมีความยืดหยุ่นในการสอนตามเหตุปัจจัยคือ
ทรงให้การยกย่องการข่มการปลอบประโลมและการโอนอ่อนผ่อนตามพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราย่อม
ฝึกคนด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีที่ท้ังอ่อนละมุนละไมและท้ังรุนแรงปนกันไปบ้าง 
ดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสกับนายเกสีสารถีคนฝึกม้านายเกสีฝึกม้าใช้วิธีฝึกม้า ๔ แบบ คือแบบนุ่มนวล
แบบรุนแรงแบบผสมผสานท้ังสองอย่างและแบบฆ่าท้ิงในการฝึกม้าถ้าตัวไหนเป็นม้าอาชาไนยเป็นม้ารู้
ระเบียบวินัยก็ใช้วิธีนุ่มนวลถ้าเป็นม้าพยศเกเรนี้ต้องใช้วิธีรุนแรงจึงจะฝึกได้แต่ถ้าเป็นม้าท่ีฝึกยากสอน
ยากบางครั้งดีบางครั้งไม่ดีว่ายากสอนยากก็ใช้วิธีผสมผสานรวมกันเมื่อใช้ท้ัง ๓ วิธีครบแล้วสอนไม่ได้
เล้ียงไปก็เสียหญ้าและน้ าเสียเวลาก็ฆ่าท้ิงเสียฝึกไปก็เปล่าประโยชน์และนายเกสีได้เรียนถามว่า
พระองค์เวลาสอนสาวกใช้วิธีอย่างไรบ้างท่ีจะถอดพยศสาวกได้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราก็ใช้วิธี ๔ 
แบบเหมือนกันคือวิธีนุ่มนวล (สเณหนปิวิเนมิ) วิธีรุนแรง (ผรุเสนปิเวเนมิ) วิธีผสมผสาน (สณฺหผรุ
เสนปิวิเนมิ) และวิธีฆ่าท้ิง (หนามิ) แต่ในการฆ่าท้ิงของพระองค์คือการไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าไม่มี
ประโยชน์ท่ีจะทรงส่ังสอน 

๕.๙) การลงโทษและการให้รางวัลส าหรับวิธีการนี้นั้นในทางวินัยถือว่ามีบทบัญญัติแห่ง
ความประพฤติอยู่แล้วทรงบัญญัติโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์พร้อมท้ังก าหนดบทลงโทษผู้
ละเมิดไว้ส าหรับการตรัสชมของพระพุทธองค์ทรงใช้ในลักษณะการยอมรับคุณความดีของผู้นั้นให้
มั่นใจในการกระท าความดีของตนดังท่ีมีในพระไตรปิฎกท่ีว่าทรงแสดงธรรมในบริษัทไม่ทรงยอบริษัท
ไม่ทรงรุกรานบริษัททรงช้ีแจงให้บริษัทเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหาญให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถา ตรัสชม



๔๐ 

พระสุชาตะ ดังเรื่องท่ีเล่าไว้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตะวันทอดพระเนตรเห็นท่าน 
พระสุชาตะก าลังเดินมาแต่ไกลตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่ากุลบุตรนี้ย่อมงามด้วยสมบัติ ๒ ประการคือ 

(๑) มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนัก 
(๒) ได้ท าให้แจ้งประโยชน์ยอดเย่ียมตรัสชมพระลกุณฏกภัททิยะ ดังเรื่องท่ีเล่าไว้ว่าพระผู้

มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระลกุณฏกภัททิยะก าลังเดินมาแต่ไกล
แล้วตรัสกับภิกษุท้ังหลายว่าเธอท้ังหลายเห็นภิกษุผู้มีผิวพรรณไม่งามไม่น่าดูเต้ียเป็นผู้ถูกภิกษุท้ังหลาย
ดูแคลนท่ีก าลังเดินมานั้นหรือเมื่อภิกษุท้ังหลายทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้าจึงตรัสว่าภิกษุนั้นมีฤทธานุ
ภาพมากสมาบัติท่ีเธอไม่เคยเข้าเธอก็เข้าได้โดยง่ายและเธอได้ท าให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยม เรื่องทรง
ต าหนิเตือนพระนันทะ ดังเรื่องท่ีเล่าไว้ว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันทราบว่าท่าน
พระนันทะห่มจีวรท่ีทุบแล้วทุบอีกหยอดนัยน์ตาและถือบาตรมีสีกาววาวจึงตรัสว่านันทะข้อท่ีเธอห่ม
จีวรท่ีทุบแล้วทุบอีกหยอดนัยน์ตาและถือบาตรมีสีกาววาวไม่สมควรแก่เธอ ผู้เป็นกุลบุตรผู้บวชด้วย
ศรัทธาข้อท่ีเธอพึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตรเป็นผู้เท่ียวบิณฑบาตเป็นวัตรเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตรและ
ไม่มุ่งหวังในกามท้ังหลายอยู่อย่างนี้จึงสมควรแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา 

๕.๑๐) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้เลิศด้วยปฏิภาณไหวพริบ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยดีดังจะยกตัวอย่างเช่นคราวหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า ณ วัดเชตะวัน หลังจากสนทนาธรรมแล้วได้ทูลถามว่าบรรดาคณาจารย์เจ้าลัทธิผู้มี
ช่ือเสียงท้ังหลายคือปูรณะกัสสปะเป็นต้นเมื่อถูกพระองค์ถามก็ไม่ปฏิญาณว่าตนได้ตรัสรู้พระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณเหตุใดพระพุทธเจ้าซึ่งบวชไม่นานและยังมีอายุน้อยจึงกล้าปฏิญาณว่าตนได้ตรัสรู้
อนุตตร-สัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าตรัสตอบด้วยไหวพริบปฏิภาณว่ามหาบพิตรมีของอยู่ ๔ อย่าง 
คือท่ีไม่ควรดูหมิ่นของ ๔ อย่างนั้นคือกษัตริย์ไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์ งูไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็ก 
ไฟไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย และภิกษุไม่ควรดูหมิ่นว่ายังหนุ่ม เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบลงพระเจ้าป
เสนทิโกศลก็บังเกิดความเล่ือมใสในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังและปวารณาตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต 

จากความหมายท่ัวไปของการเผยแผ่และผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัย
ประมวลได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นการแสดงหลักธรรมเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนด้วย
การแนะน าหลักการ วิธีการและเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ประชาชนได้น าหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ซึ่ง
ความหมายท่ัวไปของการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงแนวคิดและให้
ความหมายเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ต่างๆ มากมาย ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังตาราง 
๒.๕ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๕ ความหมายท่ัวไปของการเผยแผ่ 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
ราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๒),  
หน้า ๔๕๙. 

๑. การท าให้ขยายออกไป  
๒. การปฏิบัติตนท่ีน่าเล่ือมใส 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (๒๕๒๔), 
หน้า ๑๓. 

๑. อนุเคราะห์มุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง 
๒. แสดงธรรมไม่ยกตน ไม่เสียดสีข่มผู้อื่น 

 



๔๑ 

ตารางที่ ๒.๕ ความหมายท่ัวไปของการเผยแผ่ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๘), 
หน้า ๑๑๐. 

๑. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
๒. ประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นท่ีต้ังถือเป็น 
วัตถุประสงค์ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๐), 
หน้า ๔๕. 

๑. ผลตอบสนองได้รับสืบมาจากพฤติกรรม 
๒. บุคลิกภาพภายนอก 

พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๔๒), 
หน้า ๗๕. 

๑. เป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจ   
๒.เป็นท่ีเคารพ 
๓ .เป็นท่ียกย่อง  
๔.เป็นนักพูด 
๕. เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค า  
๖.เป็นผู้พูดถ่อยค าลึกซึ้งได้ 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๗ กันยายน ๒๕๕๕). 

๑. การท างานเชิงรุก  
๒. การสร้างเครือข่าย 
๓. การประสานสามัคคี  
๔. การพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ  
๕. การน าธรรมให้เข้าถึงจิตใจของชาวบ้าน 

พระพิพิธธรรมสุนทร 
(สุนทร าณสุนฺทโร) 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๑) 

๑. พัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจให้มีความเคารพเล่ือมใส 
๒. น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติ  
๓. ต้องเหมาะสมกับกาลเวลา 
๔. เป็นเรื่องท่ีคนชอบ หรือเสนอโดยวิธี ท่ีผู้รับสารช่ืน
ชอบ 

 
๒.๔.๒ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนั้น มีเทคนิคและวิธีการในการ

เผยแผ่พุทธธรรมหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้  
๑) รูปแบบและวิธีการเทศนาของพระสงฆ์ไทย 
พระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทเดียวท่ีมีบทบาทส าคัญต่อพระพุทธศาสนาย่อมต้องศึกษาให้

เข้าใจถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือการน าธรรมะไปสู่ประชาชนเพื่อให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติเป็น
สัมมาปฏิบัติอันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเองและแก่สังคมโดยท่ัวไปพระสงฆ์ผู้ท าหน้าท่ีดังกล่าวนี้
เรียกว่า “พระนักเทศน์, พระนักเผยแผ่, พระธรรมจาริก” ซึ่งตรงกับภาษาบาลีว่า “ธมฺมกถิโก” 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้รูปแบบและวิธีการเทศนาก็ต้องมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับยุคสมัย
เพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปได้อย่างสะดวกและเป็นท่ียอมรับของประชาชนดังนั้นแล้วจึง



๔๒ 

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพระสงฆ์ผู้ท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรเรียนรู้หลักการเทศน์ท่ีถูกต้อง  
(The Principle of Sermon) ดังนี้๖๒ 

๑.๑) ความหมายของการเทศน์ ค าว่า “ การเทศน์ ” หมายถึงการยกหัวข้อธรรมขึ้น
แสดงเพื่อส่ังสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจจะได้ละช่ัวท าดีมีสวรรค์และนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิต
ฉะนั้น ความหมายของนักเทศน์หมายถึงผู้เช่ียวชาญในการแสดงธรรมสามารถยกหลักธรรมขึ้นอธิบาย
ได้อย่างแจ่มแจ้งเป็นท่ีประทับใจของท่านผู้สดับรับฟังท าให้ผู้ฟังมีจิตเล่ือมใสในค าสอนและจดจ าไป
ประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนากายวาจาและใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากความช่ัวร้ายนักเทศน์หมายถึง
พระผู้น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปแสดงให้ผู้ฟังได้รู้และเข้าใจโดยผู้ฟังเหล่านั้นสามารถ
ปฏิบัติให้บรรลุผลตามสมควรแก่การปฏิบัติ 

๑.๒) ประเภทของนักเทศน์โดยปกติจะแบ่งพระนักเทศน์ออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 
(๑) นักเทศน์ปฏิภาณไม่อ่านคัมภีร์หรือนักเทศน์ปากเปล่าคือนักเทศน์แบบไม่อ่านหนังสือ

แต่ถือหนังสือเทศน์เป็นคัมภีร์ประคองไว้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ การเทศน์แบบนี้เป็นการแสดง
ถึงความสามารถของนักเทศน์ท่ีมีไหวพริบปฏิภาณความเฉลียวฉลาดในการแสดงธรรมะนักเทศน์แบบ
นี้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกฝนตนเองมาเป็นอย่างดี 

(๒) นักเทศน์อ่านคัมภีร์หมายถึงการเทศน์ไปตามคัมภีร์ท่ีมีผู้แต่งไว้หรือท่ีตนเองแต่งไว้
แล้ว 

เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเทศน์แบบใดก็ตามก็มีแนวการพรรณนาความ
เพียง  ๒ ลักษณะคือ 

(๑) บุคคลาธิษฐานเทศนาพรรณนาโดยยกบุคคลเป็นท่ีต้ังเช่นยกเรื่องนิทานหรือยก
เหตุการณ์มาเล่าประกอบ 

(๒) ธรรมาธิษฐานเทศนาพรรณนาความโดยเน้นหลักธรรมเป็นท่ีต้ังอธิบายให้เห็นอาการ
ของธรรมะส่วนใหญ่จะใช้ภาษาท่ีเป็นนามธรรมไม่ยกนิทานไม่ยกเหตุการณ์ไม่ยกบุคคลมาเป็นตัวอย่าง
เทศนาจะไม่เป็นยาขมแต่จะเป็นท่ีนิยมชมชอบเพราะนิทานจะช่วยในการขยายธรรมจะเป็นเทศนาท่ี
เข้าใจง่ายฟังง่ายและง่ายต่อการจดจ าน าไปประพฤติปฏิบัติจัดเป็นเทศนาท่ียอดนิยมท่ีองค์สมเด็จพระ
บรมศาสดาทรงน ามาแสดงมากท่ีสุด 

๑.๓) วัตถุประสงค์ของการเทศน์ การเทศน์แต่ละครั้งผู้เทศน์ต้องต้ังเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายไว้จะให้ธรรมะอะไรแก่ผู้ฟังแต่เป้าหมายสูงสุดของเทศน์ขั้นสูงสุดคือวิมุตติหมายถึงความ
หลุดพ้นจากกิเลสจนถึงมรรค ผล นิพพานแต่การเทศน์จนถึงวิมุตตินั้นเป็นเรื่องยากท้ังผู้เทศน์และผู้ฟัง
แต่ถึงอย่างไรแล้วผู้เทศน์ก็ต้องใช้ความสามารถในการเทศน์อย่างจริงจังรู้จิตใจของผู้ฟังว่าเขาต้องการ
ฟังอย่างไรผู้ฟังก็ควรมีอุปนิสัยในการฟังเพื่อถึงวิมุตติเมื่อกระท าได้เช่นนี้แม้จะไม่ถึงวิมุตติตามพุทธ
ประสงค์แต่ผู้เทศน์ก็ต้องนึกไว้ทุกครั้งท่ีเทศน์ว่าวิมุตติคือจุดหมายของการเทศน์เพราะวิมุตติมิใช่มี
อย่างเดียวแต่มีถึง ๕ อย่างคือ 

                                  
๖๒เสนาะ ผดุงฉัตร, วาทศาสตร์ศิลปะเพื่อการพูด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๖. 



๔๓ 

(๑) วิกขัมภนนิโรธ (วิกขัมภนวิมุตติ) ดับหรือพ้นจากกิเลสด้วยการข่มไว้เช่นการดับกิเลส
ของท่านผู้บ าเพ็ญฌานถึงปฐมฌานย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ตลอดเวลาท่ีอยู่ในฌานนั้น 

(๒) ตทังคนิโรธ (ตทังควิมุตติ) ดับด้วยองค์นั้นๆ คือดับกิเลสด้วยธรรมท่ีเป็นคู่ปรับหรือ
ธรรมตรงกันข้ามเช่นดับสักกายทิฏฐิด้วยความรู้ท่ีก าหนดแยกรูปนามออกได้เป็นการดับช่ัวคราวกิเลส
ยังเกิดขึน้ได้อีก 

(๓) สมุจเฉทนิโรธ (สมุจเฉทวิมุตติ) คือดับด้วยตัดขาดคือดับกิเลสส้ินเด็ดขาดด้วย โลกุต
ตรมรรคกิเลสย่อมไม่เกิดขึ้นอีก 

(๔) ปฏิปัสสัทธินิโรธ (ปฏิปัสสัทธิวิมุตติ) คือดับด้วยสงบระงับหมายถึงอาศัยโลกุต
ตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตตรผลกิเลสเป็นอันสงบระงับไปหมดแล้วไม่ต้องขวนขวาย
เพื่อดับในขณะแห่งผลนั้นช่ือว่าปฏิปัสสัทธินิโรธ 

(๕) นิสสรณนิโรธ (นิสสรณวิมุตติ) ดับด้วยความปลอดโปร่งคือดับกิเลสส้ินเชิงด ารงอยู่ใน
ภาวะท่ีกิเลสดับแล้วนั้นยั่งยืนตลอดไปภาวะนั้นช่ือว่านิสสรณนิโรธคืออมตธาตุได้แก่นิพพาน๖๓ 

๑.๔) จุดมุ่งหมายของการเทศน์ในการเทศน์ทุกครั้งนักเทศน์ทุกคนจะต้องวางจุดหมาย
ของการเทศน์ไว้ ๒ ช้ันคือ 

(๑) จุดหมายช้ันสูงสุดได้แก่วิมุติคือเทศน์ให้ผู้ฟังเข้าถึงวิมุติหลุดพ้นจากกิเลสจนบรรลุ
มรรคผลนิพพาน 

(๒) จุดหมายช้ันต่ าลงมาคือให้ผู้ฟังได้อานิสงส์การฟังธรรมอย่างน้อย ๕ ประการคือ 
(๒.๑) ผู้ฟังย่อมได้ฟังส่ิงท่ีไม่เคยฟัง 
(๒.๒) ย่อมเข้าใจชัดส่ิงท่ีได้ฟังแล้ว 
(๒.๓) ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ 
(๒.๔) ย่อมท าความเห็นให้ตรง 
(๒.๕) จิตของผู้ฟังย่อมเล่ือมใส 

๑.๕) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์เรื่องท่ีนักเทศน์จะต้องรู้นั้นมีอยู่มากมายแต่
ส าหรับเรื่องท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรู้ก่อนในเบ้ืองต้นมีอยู่ด้วยกันอย่างน้อย ๕ เรื่องคือ๖๔ 

๑. เรื่องการเทศนา  
๒. จรรยานักเทศน์  
๓. การสังเกตบุคคล  
๔. ประเมินผลเทศนา 
๕. รู้คุณค่าสมาธิ 

๑.๖) หลักการเทศนาส าหรับนักเทศน์นักเทศน์ช้ันแนวหน้าท่านถือหลักว่า “ก่อนจะ
เทศน์ต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมก็เสียเหล่ียมนักเทศน์” การเตรียมตัวของการเป็นนักเทศน์ท่ีดีนั้นจะต้อง
เตรียมส่ิงท่ีเป็นพื้นฐาน ดังนี้ ๑.เตรียมตัวคือ เรียนรู้วิชาการต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของจรรยา

                                  
๖๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖๔. 
๖๔พระโสภณธรรมวาที (บุญมา อาคมปุญฺโญ) , ความรู้พื้นฐานการเทศน์, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐. 



๔๔ 

หรือศาสนพิธีท่ีเกี่ยวกับการเทศน์๒.เตรียมใจคือ ควบคุมใจให้มีสมาธิมีใจปลอดโปร่งสร้างความเช่ือมั่น
ไม่หวั่นไหวกังวลพรรณนาว่าในใจไปเป็นตอนๆ๓.เตรียมวิจัยผู้ฟังคือ รู้ลักษณะคนฟังและเลือกวิธีการ
เทศนาให้เหมาะสมกับคนฟังเหมือนกับการป้อนข้าวว่าจะป้อนค าเล็กหรือค าโตต้องดูขนาดปากของผู้ท่ี
จะทานเสียก่อน๔.เตรียมหลักการเทศน์คือ ถ้าต้องการให้เทศนางามในเบื้องต้นในท่ามกลางและใน
ท่ีสุดก็ต้องอธิบายตามพุทธวิธี ๔ ส. คือ๖๕ 

ส.๑ สันทัสสนาคือเทศน์ได้แจ่มแจ้ง 
ส.๒ สมาทปนาคือเทศน์ได้จูงใจ 
ส.๓ สมุตเตชนาคือเทศน์ปลุกให้กล้า 
ส.๔ สัมปหังสนาคือเทศน์ให้ร่าเริง 
หลักการเทศน์แบบ ๔ ส. มีความหมายดังนี้๖๖ 
(๑) สันทัสสนาคือ เทศน์ได้แจ่มแจ้งสอนได้แจ่มแจ้งดุจเห็นด้วยตาของตนเองเช่นการ

สอนของพระพุทธเจ้าท่ีทรงสอนได้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นภาพพจน์ปรากฏเป็นรูปธรรมจนได้รับค าช่ืนชม
นิยมยกย่องว่าเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งเหลือเกิน“เหมือนจับภาชนะท่ีคว่ าให้หงายเหมือนเปิดของ
ท่ีปิดอยู่เหมือนการจุดประทีปในท่ีมืดเหมือนการช้ีทางแก่ผู้หลงทาง” 

(๒) สมาทปนาคือ เทศน์ได้จูงใจสอนให้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนายึดมั่นในหลัก
ศีลธรรมและค่านิยมท่ีดีงามและเช่ือมั่นในหลักกรรม 

(๓) สมุตเตชนาคือ เทศน์ปลุกให้กล้าสอนให้มีความพยายามในการปฏิบัติตามหลักธรรม
และศาสนพิธีโดยเฉพาะมีการน าการบริหารจิตและการเจริญปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

(๔) สัมปหังสนาคือ เทศน์ให้ร่าเริงสอนสนุกด้วยลีลาหรรษาร่าเริงท าให้ผู้ฟังรักท่ีจะเรียนรู้
เรื่องพระพุทธศาสนาต่อไปซึ่งจะท าให้เกิดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่คิดล้มเลิก
การเรียนรู้พระพุทธศาสนา๖๗ 

๒) วิธีการเทศนา 
จุดส าคัญของการเทศน์อยู่ท่ีการน าเสนอจะน าเสนออย่างไรจึงจะเร้าใจผู้ฟังเป็นเรื่อง

ส าคัญท่ีนักเทศน์ควรเรียนรู้ซึ่งมีการแนะน าไว้ว่า“ขึ้นต้นให้ต่ืนเต้นตอนกลางให้กลมกลืนสรุปจบให้จับ
ใจ”๖๘จะใช้วิธีไหนนักเทศน์เลือกใช้ได้ตามถนัดแต่ต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคลและในการ
เทศน์นั้นท่านได้วางโครงไว้ ๓ ตอน คือ 

๒.๑) อุเทศคือส่วนของหัวข้อเทศนาซึ่งประกอบด้วยการเริ่มเรื่องการปลุกใจให้คนสนใจ
ฟังธรรมและการน าใจความเทศนาเข้าหานิเทศต่อไปซึ่งมีล าดับความดังนี้  นะโม ๕ ช้ัน  อุเทศคาถา 
อารัมภบท เช่ือมความท้ังหมดเข้าสู่นิเทศ 

                                  
๖๕องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙๗/๑๑๕. 
๖๖พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 

๒๕๔๑), หน้า ๔๕. 
๖๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๒. 
๖๘เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔. 



๔๕ 

๒.๒) นิเทศ คือ ตอนจ าแนกแจกความอรรถาธิบายขยายความให้ไพเราะเหมาะเจาะหมดจด
ได้รสได้สาระได้ธรรมะแจ่มแจ้งมีองค์ประกอบในการนิเทศดังนี้ รู้นัยภาษิต คิดตีความหมาย กระจาย
ประเด็น มีลูกเล่นลูกฮา สาธกเหตุการณ์ มีนิทานสาธิต ใส่ภาษิตค าสอน แทรกกาพย์กลอนท่ีกินใจ 

๒.๓) ปฎินิเทศ คือ ตอนสรุปใจความได้แก่การเก็บเนื้อความท่ีอธิบายบรรยายมาฝากไว้
ให้คิดก่อนจะจบมีล าดับความดังนี้ สรุปใจความ ตามด้วยบทให้พร บทตอนเอวัง 

สรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนั้น มีรูปแบบและวิธีการท่ีคล้ายคลึงกัน เน้น
การเทศน์หรือสนทนาธรรมเป็นหลัก และประยุกต์เอาเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้
ในการเทศน์ให้ประชาชนได้สนใจมากยิ่งขึ้นและเข้าใจเนื้อหาสาระในการเทศน์นั้นให้มากยิ่งขึ้นด้วย
จากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันและผลการศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ผู้วิจัยประมวลได้ว่า 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันมีความหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ ดังตาราง ๒.๖ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๖ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระวฒุิกรณ์ วุฒิกรโณ  
(พรมพิมพ์) (๒๕๔๓) 

๑. การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ 
๒. วิธีอุปมาเปรียบเทียบ 
๓. ยกพุทธศาสนสุภาษิตสุภาษิตปรัชญาค าคมโคลงบทประพันธ์ เป็น
ต้น 
๔. พูดเช่ือมโยงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ 
๕. ยกบุคคลตัวอย่างประกอบ 
๖. การแทรกด้วยเรื่องท่ีท าให้เกิดอารมณ์ขัน 

ปันนัดดา นพพนาวัน 
(๒๕๓๓) 

๑. การขาดแคลนพระสงฆ์ท่ีมีความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะ 
๒. เน้นรูปแบบการเทศน์หรือการบรรยายธรรมะภาคทฤษฎีเป็นหลัก 
๓. วิธีการหรือกลวิธีการเผยแผ่ 
๔. ไม่มีการวิจัยประเมินผลในการเผยแผ่ธรรมะเพื่อปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ 

เสนาะ ผดุงฉัตร (๒๕๔๐, 
หน้า ๒๖) 

๑. ยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเพื่อส่ังสอนประชาชนให้รู้และเข้าใจ 
๒. ยกหลักธรรมข้ึนอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้ง 

พระโสภณธรรมวาที (บุญมา 
อาคมปุญฺโ ๒๕๔๖, หน้า 
๑๐) 

๑. เรื่องการเทศนา 
๒. จรรยานักเทศน์ 
๓. การสังเกตบุคคล 
๔. ประเมินผลเทศนา 
๕. รู้คุณค่าสมาธิ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๔๑, หน้า ๔๕) 

๑. เทศน์ได้แจ่มแจ้ง 
๒. เทศน์ได้จูงใจ 
๓. เทศน์ปลุกให้กล้า 
๔. เทศน์ให้ร่าเริง 



๔๖ 

๒.๕ แนวปฏิบัติโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
การด าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะยาว (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เป็นกระบานการการเช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในสังคม ให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ เรียนรู้ท า
ความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอแนะ ร่วมคิดแนวทาง ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ร่วม
กระบวนการพัฒนาสังคมในฐานะหุ้นส่วนของการพัฒนา และด าเนินการท่ีเกิดจากการร่วมแรงร่วม
ใจ๖๙ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานในฐานะเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน และร่วมรับประโยชน์อัน
จากผลของโครงการนี้โดยจะเน้นการด าเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน 
หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชน และมีองค์กรเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งทุกภาค
ส่วนในประเทศควรมีบทบาทหน้าท่ีต่อการขับเคล่ือนโครงการนี้ ดังนี้ 

คณะสงฆ์ 
คณะสงฆ์คือกลไกส าคัญในการเป็นผู้น าการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ ต้ังแต่

ระดับองค์กรปกครองคณะสงฆ์ คือมหาเถรสมาคม เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ  ตลอดท้ัง
พระภิกษุสามเณรทุกรูป โดยขยายผลการด าเนินงานต่อยอดจากภารกิจของหน่วยงานอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ซึ่งเป็นภาระกิจท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด าเนินการร่วมกับคณะ
สงฆ์ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดต้ังหน่วยอบรม ประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ใหเ้ข้าถึงประชาชนทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี คณะสงฆ์ควรมีบทบาทและหน้าท่ีในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้๗๐  

๑. ด าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  

๒. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือนงาน ตามมติ
มหาเถรสมาคมและระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

๓. ประสาน อ านวยความสะดวกในการใช้พื้นท่ีของวัด หรือสถานท่ีท่ีได้รับจัดต้ังเป็น
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เพื่อประสานงานการด าเนินโครงการ รวมถึงการอ านวย
ความสะดวกด้านอื่น ๆ ตามสมควร 

๔. รับสมัครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาและมีองค์กรเครือข่ายปกป้อง
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  

                                  
๖๙แก้ว ชิดตะขบ, พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๖๙-๗๐. 
๗๐ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”, ๒๕๕๘), หน้า ๒๕.   



๔๗ 

๕. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ให้เห็นความส าคัญของการ
รักษาศีล ๕ ตามรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมโดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาตน ตามหลักศีล ๕ 
การจัดกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ และอื่น ๆ  

๖. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการโครงการ หรือพิจารณาด าเนินการอื่น ๆ ตาม
สมควร 

แนวทางการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการที่มีส่วนเก่ียวข้อง  
๑. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ ตามท่ีได้รับการ

ประสานจากจังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ สร้างกระแส และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

๒. ส่งเสริม สนับสนุนก าลังคน เจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรือนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีจัดกลุ่ม รวม
เป็นหมู่คณะไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยวัด ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์๗๑ 

๓. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีมี
ส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับศาสนา เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีหลากหลายให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 

๔. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการในสังกัดท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวศีล ๕ และสมัครเป็นอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาประจ าหน่วยงาน 

๕. ในฐานะกระทรวงทบวงกรมขอความร่วมมือให้กชับส่วนราชการในสังกัดท่ีอยู่ในส่วน
ภูมิภาค ให้การสนับสนุนส่งเสริมทุกกลุ่มเป้าหมาย ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าท่ี โดยใน
ส่วนภูมิภาคประสานงานติดต่อส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือวัดทุกแห่ง เพื่อสอบถามข้อมูล
รายละเอียดโครงการ 

๖. สอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการของศีล ๕ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางของหน่วยงาน เช่น การประชุมผู้บริหารส่วนการและส่วนภูมิถาค การประชุมสัมมนา
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  

๗. ร่วมสนับสนุนในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยด าเนินการหรือร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย พร้อมท้ังน าไปติดต้ังในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  

๘. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอ านาจของกระทรวง 
กรม และหน่วยงาน เช่น วารสาร รายการวิทยุ รายการทีวี 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ขับเคล่ือนด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด ดังนี้ 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ตามโครงสร้างท่ี

ก าหนด 
๒. เป็นเลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการ ระดับจังหวัด เพื่อวางแผนสร้างความเข้าใจ

ในการขับเคล่ือนโครงการ รณรงค์เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ และติดตามความคืบหน้าใน
การด าเนินงานในภาพรวมของจังหวัด 

                                  
๗๑ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล, “จิตวิทยาแนวพุทธ : แนวทางเพ่ือการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์”, 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๔, (ตุลาคม – ธันวาคม, ๒๕๕๒) : ๑๙๐. 



๔๘ 

๓. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกระดับ เพื่อร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการ
ทุกขั้นตอน 

๔. จัดประชุมช้ีแจงหรือประสานงานให้มีการชี้แจงคณะสงฆ์ หน่วยงาน กลุ่มบุคคล และ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคล่ือนโครงการกิจกรรม 

๕. ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงาน กลุ่มบุคคล และบุคคลท่ีร่วมด าเนินงาน ให้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน ส่งให้จังหวัดตามข้ันตอนและกรอบระยะเวลา  

๖. สนับสนุนส่งเสริม และรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตนตามหลักศีล ๕๗๒ การจัด
กิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ ในเรื่องอันเกี่ยวข้องกับการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน
ชีวิตและสังคม เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติอย่างต่อเนื่อง 

๗. รับสมัครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาและมีองค์กรเครือข่ายปกป้อง
พระพุทธศาสนา เกิดขึ้นทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  

๘. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการประกาศยกย่อง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคล 
ครอบครัว หมู่บ้าน ผู้น าชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน ท่ีมีผลการด าเนินงาน
ผ่านเกณฑ์  

๙. สนับสนุนหน่วยงานอื่นท่ีมีส่วนร่วมด าเนินการ และให้คอยดูแลช่วยเหลือแก่หมู่บ้าน 
ต าบล และอ าเภอท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืน  

๑๐. ติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการด าเนินงานในทุกระดับภายในจังหวัด 
รายงานเป็นรายเดือนและรายปีให้ส านักนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ ตามแบบรายงานท่ี
ก าหนด หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 

๑๑. ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  

๑๒. ประสานงานกับส่ือต่าง ๆ ภายในจังหวัด เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานี
วิทยุกระจายเสียงของจังหวัด วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อท า
การประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 

๑๓. เผยแพร่ข่าวสารโครงการกิจกรรมสู่สาธารณชน เช่น จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเครือข่ายต่าง ๆ  

แนวทางการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
๑. สถาบันการศึกษาร่วมสนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลให้กับ

หมู่บ้าน ชุมชนหรือหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงานโครงการท่ีประสานขอความร่วมมือ ให้เป็นระเบียบ 
ถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ 

๒. ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ผ่านการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมท่ีด าเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติทุกวัน เพื่อ

                                  
๗๒ เสฐียรพงษ์ วรรณปก, ค าบรรยายพระไตรปิฎก, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓), หน้า ๓๗. 



๔๙ 

เชิญชวนนักเรียนให้สมัครเป็นสมาชิกผู้รักษาศีล ๕ กิจกรรมอบรมธรรมะ โดยพระวิทยากรใน
สถานศึกษา กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร๗๓ 

๓. ร่วมสนับสนุนด าเนินโครงการ ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรม สถานศึกษา/โรงเรียนรักษาศีล ๕ ในโอกาสต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม  

๔. เชิญชวนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้นักเรียน 
นักศึกษา เป็นส่ือในการรณรงค์เชิญชวน และขยายผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ และเชิญชวนสมัครเป็น
อาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นประจ าหน่วยงาน/สถานศึกษา 

๕. อ านวยความสะดวกให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ท่ีอยู่ในเขตบริการสถานศึกษาท่ีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนโครงการ เช่น ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ตาม
ความประสงค์ของวัด ชุมชน หรือหมู่บ้าน  

๖. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์รอบชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเผยแพร่โครงการและ
เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ  

แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนโครงการ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ ตามท่ีได้รับการ

ประสานจากจังหวัด อ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์สร้างกระแส และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

๒. อนุญาตและเปิดโอกาสให้พนักงาน คนงาน ลูกจ้างในหน่วยของตน ได้จัดต้ังกลุ่มหรือ
รวมเป็นหมู่คณะ ไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยวัด ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์ 

๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบ และเข้าร่วม
โครงการ โดยผ่านช่องทางส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน์ กิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน หรือด าเนินการ
อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร  

๔. จัดกิจกรรมด้านพัฒนาจิต โดยการนิมนต์พระวิทยากรมาให้ข้อธรรมะ ในโอกาส
ส าคัญ 

๕. รับสมัครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาและมีการจัดต้ังองค์กรเครือข่ายอาสา
ปกป้องพระพุทธศาสนาในหน่วยงาน/สถานประกอบการ 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
๑. ประสานงานกับวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือหน่วยงาน องค์กร ท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการ ฯ ประจ าหมู่บ้าน เพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการแต่งต้ังให้อ าเภอและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ  

๒. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหมู่บ้านเพื่อก าหนดกิจกรรม และรณรงค์เผยแผ่ให้
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเห็นคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และการน าหลักธรรมทาง

                                  
๗๓ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, มนุษย์กับความขัดแย้ง : โลกทัศน์และชีวทัศน์ในพระพุทธศาสนา , 

[อ อ น ไ ล น์ ] ,  แ ห ล่ ง ที่ ม า  :  http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=821&art 
iclegroup_id=187 [๗ สิงหาคม ๒๕๕๗].   



๕๐ 

พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตและสังคม๗๔ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนใน
ชุมชน หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง โดยประสานการด าเนินงานกับวัดหรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  

๓. เชิญชวนคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนตาม
หลักศีล ๕ การจัดกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

๔. ตรวจติดตามการด าเนินการโครงการ ของหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ โดยใช้รูปแบบท่ี
หมู่บ้านหรือชุมชนร่วมกันก าหนด เช่น ประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น  

๕. ให้วัด ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานหรือรับใบสมัครของชาวบ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ และแจ้งรายงานผลการด าเนินงานรอบ 
๑๕ วัน และรอบ ๑ เดือน ให้นายอ าเภอ หรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ  

๖. ประสานงานกับส่ือต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น สถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวเสียง
ตามสายหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เหื่อท าการประชาสัมพันธ์โครงการให้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนได้
รับทราบอย่างต่อเนื่อง  

๗. จัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเข้าร่วม
โครงการ ณ บริเวณหน้าวัด หรือหน้าท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน  

๘. เผยแพร่โครงการเครือข่าย สถานศึกษา หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน หรือผ่าน
เครือข่ายส่ือมวลชน ในหมู่บ้านหรือชุมชนได้ทราบ และเชิญชวนให้ไปเข้าโครงการ  

๙. รับสมัครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาและมีการจัดต้ังองค์กรเครือข่ายอาสา
ปกป้องพระพุทธศาสนาในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยพิจารณาถึง 

๑. ด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ได้แก่ 
๑.๑ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนโครงการ 
๑.๒ มีการก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลกา ร

ด าเนินงานได้ 
๑.๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
๑.๔ การสรุปผลและรายงานผลการขับเคล่ือนโครงการและกิจกรรม 
๑.๕ มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ โครงการและกิจกรรม ให้มี

ประสิทธิภาสัมฤทธิ์ผลมีความทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
๒. ด้านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล ๕  

๒.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อท่ี ๑ 
๒.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อท่ี ๒ 
๒.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อท่ี ๓ 
๒.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อท่ี ๔ 
๒.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อท่ี ๕ 

                                  
๗๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), หยาดเพชรหยาดธรรม : ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : เฟ่ืองฟ้าการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๓๔-๓๖. 



๕๑ 

๒.๖ ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีคดีท าร้ายร่างกาย และ/หรือคดีฆ่าคนตาย 
๒.๗ ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สิน 
๒.๘ ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดทางเพศ 
๒.๙ ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีคดีหลอกลวง ดูหมิ่น 
๒.๑๐ ประชาชนในหมู่บ้านไม่มีคดีเกี่ยวกับส่ิงเสพติดให้โทษ 
๒.๑๑ การรณรงค์ให้สมาชิกในครอบครัวของหมู่บ้านสมัครเป็นครอบครัวรักษา

ศีล ๕ 
๒.๑๒ มีการจัดต้ังหมู่บ้านและจัดท าป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

๓. ด้านกิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ  
๓.๑ การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา๗๕ 
๓.๒ การจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย 
๓.๓ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา

นุวงศ์ 
๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริม ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
๓.๕ การจัดกิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิกอบายมุขและส่ิงเสพติดให้โทษ 
๓.๖ การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าวัน/วันธรรมสวนะ/ ท าบุญกลางบ้าน 
๓.๗ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์  
๓.๘ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๓.๙ การจัดกิจกรรมเข้าวัดวันเสาร์/อาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา๗๖ 
๓.๑๐ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
๓.๑๑ การจัดกิจกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
๓.๑๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๑๓ การจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรมประจ าหมู่บ้าน และส่งเสริม

มัคนายกน้อย 
๓.๑๔ การจัดกิจกรรมประกวดบ้าน/ครอบครัวดีเด่นประจ าหมู่บ้าน  
๓.๑๕ กิจกรรมพัฒนาวัด บ้าน โรงเรียน  และสถานท่ีส าคัญตามวงรอบ 

๔. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) 
ทั้ง ๘ ด้าน 

๔.๑ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม 
๔.๒ ด้านสุขภาพอนามัย 

                                  
๗๕ วศิน อินทสระ, ไตรลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๔๙), หน้า 

๖๔. 
๗๖ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), “ลักษณะแห่งพุทธศาสนา (๑๗) ลักษณะที่ ๑๒ ”, ข่าวสด, 

(๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓) : ๓๑. 



๕๒ 

๔.๓ ด้านสัมมาชีพ 
๔.๔ ด้านสันติสุข 
๔.๕ ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
๔.๖ ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
๔.๗ ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม 
๔.๘ ด้านสามัคคี 

รวมท้ังมีการบันทึกกิจกรรมดีเด่น และบันทึกข้อเสนอแนะ และมีแบบประเมินผล
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  

๕. ระดับอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
     ๕.๑ นายอ าเภอประกาศนโยบายตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของจังหวัด ในท่ีประชุมประจ าเดือน ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอ และก าหนดเป็น
นโยบายของอ าเภอ 

     ๕.๒ นายอ าเภอมอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมรองรับ
และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยมีนายอ าเภอ เป็นประธาน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และก านัน เป็นรองประธาน หัวหน้าส่วนราชการของอ าเภอและผู้เกี่ยวข้องเป็น
คณะกรรมการ ผู้ใหญ่บ้านเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ (ตามรูปแบบในภาคผนวก) 

     ๕.๓ นายอ าเภอด าเนินการแจ้งรายช่ือหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ระยะท่ี ๑, ๒ 
และระยะท่ี ๓ (ระยะยาว) รวมท้ังหมู่บ้านท่ีเหลือท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ส่งส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

     ๕.๔ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของอ าเภอร่วมกับ
ต าบล และหมู่บ้าน เพื่อวางแผนด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรมรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้านและจัดท าปฏิทิน
ปฏิบัติงานของอ าเภอ ให้มีความสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมของจังหวัด 

     ๕.๕ ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้มีจิตศรัทธาด้าน
งบประมาณ และด าเนินการจัดกิจกรรมรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน  

     ๕.๖ คณะกรรมการด าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมูบ้านรักษาศีล ๕” ของอ าเภอ ด าเนินการประเมินผลและคัดเลือก “หมูบ้าน
รักษาศีล ๕” ต้นแบบระดับต าบล ท่ีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ฯ ระดับต าบล ด าเนินการประเมินผลและคัดเลือกส่งให้แล้วนั้น ให้เลือกหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ ต้นแบบ ระดับอ าเภอ ๆ ละ ๑ หมู่บ้าน ส่งส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

     ๕.๗ ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังสรุปและรายงานผล
การด าเนิน การจัดกิจกรรมเป็นภาพรวมของอ าเภอ รายงานให้จังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
(ตามรูปแบบในภาคผนวก) 



๕๓ 

๖. ระดับต าบล ด าเนินการดังนี้ 
     ๖.๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันประกาศ

นโยบายตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” ของจังหวัด ในท่ีประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการของต าบล และร่วมก าหนดเป็นนโยบายของต าบล 

     ๖.๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม รับรอง และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของต าบล โดยมี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือก านัน ตามท่ีนายอ าเภอมอบหมาย เป็นประธาน รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นรองประธาน และฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
คณะกรรมการและเลขานุการ (ตามรูปแบบในภาคผนวก) 

     ๖.๓ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือก านัน รวบรวมรายช่ือหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ต้นแบบ ระยะท่ี ๑, ๒ และระยะท่ี ๓ (ระยะยาว) รวมท้ังหมู่บ้านท่ีเหลือท่ีเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมไว้
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหรือก านัน และส่งให้อ าเภอทราบ  

     ๖.๔ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๗๗ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของต าบล
ร่วมกับหมู่บ้าน หมู่บ้าน เพื่อวางแผนด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรมรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้านและจัดท า
ปฏิทินปฏิบัติงานของต าบล ให้มีความสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมของอ าเภอและจังหวัด 

     ๖.๕ ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้มีจิตศรัทธาด้าน
งบประมาณ และด าเนินการจัดกิจกรรมรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน องค์กร และ
หน่วยงานต่าง ๆ  

     ๖.๖ คณะกรรมการด าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมูบ้านรักษาศีล ๕” ของต าบล ด าเนินการประเมินผลและคัดเลือก “หมูบ้าน
รักษาศีล ๕” ต้นแบบระดับต าบล จ านวน ๑ หมู่บ้านส่งอ าเภอ เพื่อให้อ าเภอด าเนินการประเมินผล
และพิจารณาคัดเลือก “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระดับอ าเภอ อ าเภอละ ๑ หมู่บ้าน ส่งส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดต่อไป 

     ๖.๗ ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังสรุปและรายงานผล
การด าเนิน การจัดกิจกรรมเป็นภาพรวมของต าบล รายงานให้อ าเภอและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
(ตามรูปแบบในภาคผนวก) 

การด าเนินการหมู่บ้านศีล ๕ ในครั้งแรกเริ่มต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ ท่ีจังหวัดสระบุรีโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระบุรีได้รับเมตตาให้การช้ีแนะจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ
ได้รับความเมตตาจากพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี จึงเกิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จังหวัดสระบุรี ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจของผู้น าท้ังฝ่ายศาสนาจักรและอาณาจักรท่ีร่วมกันทุ่มเทสรรพ

                                  
๗๗ แก้ว ชิดตะขบ, รวมวิชาธรรมศึกษาชั้นตรี (ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. 

๒๕๔๖), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗), หน้า ๙๓-๙๔. 



๕๔ 

ก าลัง เพื่อท าให้สระบุรีร่มเย็นด้วยศีลธรรม จนปัจจุบันประสบความส าเร็จมีหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีผ่าน
เกณฑ์ คือ มีคนในครอบครัวร้อยละ ๕๐ และคนในหมู่บ้านร้อยละ ๕๐ รักษาศีล ๕ รวม ๘๑ หมู่บ้าน 
๑๐,๒๖๒ ครอบครัว จากทุกอ าเภอของจังหวัดสระบุรี พร้อมกันนี้ ยังมีการต่อยอดไปยังโรงเรียนรักษา
ศีล ๕ อีก ๑๒ โรงเรียน ซึ่งมีการมอบป้ายประกาศอย่างเป็นทางการท่ีจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรก   
เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา และได้ขยายไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น ลพบุรี สระแก้ว แพร่ 
นครสวรรค์ ตาก อุทัยธานี อุตรดิตถ์ สุโขทัย รวมถึงเชียงใหม่ ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ในแต่ละจังหวัด
ได้น าไปปฏิบัติ โดยเริ่มจากร้อยละ ๕๐ ของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีหลักแนวคิดว่าการด าเนินการ
โครงการนี้   หากจังหวัดใดสามารถด าเนินการได้จนประสบความส าเร็จ ก็จะส่งผลให้เกิดความสงบสุข
ในจังหวัดนั้นและสุดท้ายจะส่งผลท าให้ประเทศชาติสงบสุขด้วย 

การรักษาศีล ๕ เป็นพื้นฐานส าคัญท่ีท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียน
ตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่น ส่งผลให้สังคมสงบสุขร่มเย็นดังท่ีบัณฑิตท้ังหลาย กล่าวว่า “ศีลเป็น
เบื้องต้น เป็นท่ีต้ัง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีท้ังหลายและเป็นประธานแห่งธรรมท้ังปวง บุคคลใด
ช าระศีลให้บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นเหตุให้พ้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นทางหยั่งลง
มหาสมุทรคือ พระนิพพาน” 

ดังนั้น เพื่อน้อมน าด าริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
สมเด็จพระสังฆราชมาปฏิบัติ กรมการศาสนาจึงได้จัดท า “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชา
เป็นสุข” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา       
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา      
ให้รู้จักใช้หลักธรรมมาเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตให้ได้รับความสุขจากการแบ่งปัน และความเอื้อ
อาทรต่อกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเล่ือมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและเป็ นการ
จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป โครงการนี้นับเป็นโครงการท่ีเป็นนโยบายส าคัญของ
กรมการศาสนาท่ีจะส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
เห็นความส าคัญของการรักษาศีล ๕ และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนโครงการนี้  ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเช่ือถือซึ่งกันและกัน และมีจิตส านึกต่อตนเองในการรักษา
คุณค่าของข้อบัญญัติแห่งศีล ๕ 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข มีวัตถุประสงค์ ๔ ข้อ ดังนี้ 
๑) เพื่อสืบสานงาน อ.ป.ต. (หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล) 
๒) เพื่อความสามัคคี และประโยชน์สุขของประชาชน 
๓) เพื่อความมั่นคงและสันติสุขของประเทศชาติ 
๔) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ 

นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
๒.๕.๑ แนวความคิดการด าเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

๒.๕.๑.๑. การสร้างเครือข่าย (Networking) 
การสร้างเครือข่าย เป็นการด าเนินการเพื่อเชิญชวนให้คนในหมู่บ้านมาร่วมกัน

รักษาศีล ๕ จะต้องมีการสร้างเครือข่าย เพื่อเช่ือมโยงกลุ่มคนท่ีสมัครใจท่ีจะมาร่วมกันรักษาศีล ๕ 



๕๕ 

ภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายท่ีเห็นพ้อ ง
ต้องกัน โดยมีหลักการ ดังนี้ 

- ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจท่ีจะมาร่วมรักษาศีล ๕ 
- มีการรับรู้และมุมมองท่ีเหมือนกัน (Common Perception) มีความรู้สึกนึกคิดและ

การรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย มีความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) เป็น
กระบวนการท่ีส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายในหมู่บ้าน เป็นเงื่อนไขท่ีท าให้เกิด
การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็งให้คนในชุมชนร่วมด าเนินการ
รักษาศีล ๕ ด้วยความสมัครใจ มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในหมู่บ้าน๗๘ 

- มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) ท าให้เครือข่าย
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน เอาใจใส่
ดูแล เอื้ออาทรซึ่งกันและกันท้ังหมู่บ้าน 

- มีการเกื้อหนุนพึ่งพากัน (Interdependent) ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเป็นการท าให้
หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ท่ีสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

๒.๕.๑.๒. การประชาสัมพันธ์ส่งต่อความดี 
ในยุคโลกาภิวัตน์ การประชาสัมพันธ์เป็นส่ิงจ าเป็น และส าคัญในการท่ีจะเผยแพร่

ข่าวสารความรู้ หลักธรรมท่ีถูกต้อง ให้เข้าใจตรงกันและถือเป็นหัวใจส าคัญของการส่งเสริม ให้
ประชาชนเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งวั ด หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ได้
เล็งเห็นความส าคัญและมีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยเลือกใช้ส่ือท่ีสามารถ
น าเสนอและส่ือความหมายท่ีต้องการถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม การประชาสัมพันธ์รณรงค์
การรักษาศีล ๕ ควรจัดท าในรูปแบบต่างๆ ทุกช่องทาง และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้การ
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์บางประเภท อาจจ าเป็นต้องประสานขอความช่วยเหลือ/สนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนเพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้ รับทราบ
ข้อมูลถึงคุณประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ 

การประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการรักษาศีล ๕ อาจจะกระท าได้ท้ังระยะยาวและระยะส้ัน 
ซึ่งจะต้องอาศัยการตัดสินใจร่วมกันกับคณะท างานภายในหมู่บ้าน มีการวางแผนการใช้เครื่องมือหรือ
ส่ือในการด าเนินงานต่างๆ อาจใช้ส่ือมวลชน และส่ือต่างๆ ช่วยเสริมการด าเนินงานรณรงค์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว เสียงตามสายและส่ิงพิมพ์ต่างๆ 
ของหน่วยงาน ตลอดจนใช้ส่ือบุคคล เช่น เจ้าอาวาส พระธรรมวิทยากร ผู้น าชุมชน ท่ีจะมาร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และเป็นต้นแบบท่ีส าคัญท่ีประชาชนในชุมชนจะได้น าไป

                                  
๗๘ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”, หน้า ๓๓. 



๕๖ 

เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนท่ีดี ตลอดจนเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อน าข่าวสารนี้ไปปฏิบัติ
และเผยแพร่ส่งต่อความดีไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๒.๕.๒ ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับ 
๒.๕.๒.๑ ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๑. เป็นการใช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนท าให้วัด เป็น

แหล่งบ่มเพาะความดี สามารถธ ารงรักษาความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 

๒. ภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ภาค
ส่ือมวลชน มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมสันติสุขโดยการรณรงค์ให้ทุกคนรักษาศีล ๕ 

 ๓. เกิดการบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความดีในทุกหมู่บ้านทุกครอบครัว ทุกโรงเรียน 

 ๔. เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน 

 ๕. ท าให้มีหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นศูนย์รวมคนดีของสังคม เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวประเทศและ
ท่ัวโลก เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียง ท้ังระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ส่งผลให้คนในชุมชนรู้ คุณค่า
ของศาสนาด้วยการปฏิบัติ 

 ๖. เป็นการสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง ปลอดจากพิษภัยท่ีบ่อนท าลายชาติ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขทางตรงต่อประโยชน์สุขทางตรงต่อประชาชนในชุมชนและเกิดประโยชน์
ทางอ้อมต่อการพัฒนาประเทศ 

 ๗. เป็นโครงการท่ีเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตชาวพุทธท่ีต้องการความสุขท่ีแท้จริง และยัง
เป็นการสร้างความผูกพันอันดีระหว่างคนในชาติ ก่อเกิดความปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี และ
ความมั่นคงของประเทศชาติ 

๒.๕.๒.๒ ต่อประชาชน 
 ๑. ประชาชนในจังหวัดมีความตระหนักท่ีจะน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันจ าตามแนวทาง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”   
 ๒. ประชาชนในจังหวัดทุกสาขาอาชีพสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีความ

สามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
 ๓. ได้ประกอบศาสนกิจท่ีมีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นการสร้างบุญสร้าง

กุศล เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นมงคลชีวิต 
 ๔. ได้ฝึกจิตให้ไม่หวั่นไหวกับสรรเสริญ-นินทา,สุข-ทุกข์,ลาภ-เส่ือมลาภ,ยศ-เส่ือมยศ ท า

ให้จิตไม่เศร้าโศก ไม่มัวหมอง มีจิตท่ีอิ่มเอิบผ่องใส สามารถเข้าถึงพระนิพพาน ได้พบความสุข ท่ี
แท้จริง 

 ๕. ได้ฝึกวินัยในตัวเองให้รู้จักระวังตัว ควบคุมตัว วางตัวได้เหมาะสมปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของหมู่คณะ 

 ๖. ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต คือ รู้จักใช้ชีวิตตามบทบัญญัติของศีล ๕ รู้จักพัฒนาตัวเองให้
มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ 



๕๗ 

 ๗. ได้ผ่อนคลายความเครียดต่าง ๆ จากความเช่ือ ความศรัทธาท่ีมีต่อพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตนตามหลักของศีล ๕ เป็นการพักผ่อนท้ังทางร่างกายและจิตใจ ท าให้มีความสุขในชีวิต 

๒.๕.๓ แนวทางการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
การด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕: ชาวประชาเป็นสุข ประกอบด้วย ๓ 

ขั้นตอน๗๙ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ ๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
๑.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นผู้แต่งต้ังเพื่อบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕: ชาวประชาเป็นสุข โดยมีโครงสร้าง 
ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย) เป็นท่ีปรึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง      
ในจังหวัด ไม่เกิน ๙ ท่าน (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษา พัฒนาชุมชนจังหวัด ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ฯลฯ) ผู้แทน เจ้าคณะจังหวัด ๒ นิกาย 
ผู้แทนเครือข่ายทางศาสนา (พุทธสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม ฯลฯ) เป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามท่ีจังหวัดเห็นสมควร (ผู้น าตามธรรมชาติ/ปราชญ์ท้องถิ่นฯลฯ)ไม่เกิน ๓ คน ร่วมเป็นกรรมการ 
และมีวัฒนธรรมจังหวัดและผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นกรรมการ และ
เลขานุการร่วม และมีนักวิชาการวัฒนธรรมและนักวิชาการศาสนา (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด)
ท่ีได้รับมอบหมายจ านวน ๒ คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม  

อ านาจหน้าท่ี 
๑. อ านวยการ ประสานงานและประชุมหารือกับเจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน                

เพื่อวางแผนรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯกับจังหวัด 
๒. ส่งเสริม สนับสนุนอ านวยการบริหารโครงการและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานโครงการฯให้กับคณะท างานโครงการฯประจ าหมู่บ้าน ภายในจังหวัดให้เกิดการพัฒนาและ
บรรลุเป้าหมาย 

๓. ให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ก ากับดูแลโครงการฯ ท้ังจังหวัด 

๔. ก ากับติดตามการด าเนินโครงการฯ ภายในจังหวัดและเป็นผู้ประเมิน “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕” ท่ีผ่านเกณฑ์ (ตามแบบหมู่บ้านรักษาศีลห้า) และรวบรวมรายงานส่งกรมการศาสนาและส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

๕. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
๖. มีอ านาจส่ังการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายในจังหวัดเอื้ออ านวยและสนับสนุน

การด าเนินการ โครงการฯ เพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ 

                                  
๗๙ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย, การด าเนินโครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ระยะที่ ๓) จังหวัดหนองคาย, หน้า ๒๗. 
(อัดส าเนา). 



๕๘ 

๗. ให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ ภายใน
จังหวัดเป็นราย ๑๕ วัน รายเดือน และรายปี รวมท้ังประมวลสรุปผลเป็นภาพรวมรายงานตามแบบ
หมู่บ้านรักษาศีลห้า  ส่งกรมการศาสนา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๘. ด าเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงวัฒนธรรม 
๑.๒ การแต่งต้ังคณะท างานโครงการฯประจ าหมู่บ้าน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้

แต่งต้ังโดยประสานงานกับเจ้าอาวาส และผู้น าชุมชนตามธรรมชาติ ผู้น าหน่วยงานระดับท้องถิ่น 
(อบต.,ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ตลอดจนคนในหมู่บ้านเป้าหมาย เป็นผู้น าเสนอรายช่ือคณะท างานฯ
ดังกล่าวประจ าหมู่บ้าน ๆ ละ ๑ คณะ เพื่อท าหน้าท่ีขับเคล่ือนโครงการฯภายใต้วัดและหมู่บ้านนั้นๆ 
โดยร่วมศึกษาวิถีชีวิตด้ังเดิมของคนในหมู่บ้านร่วมคิดกิจกรรมท่ีสอดคล้องและสร้างสรรค์ เพื่อให้น า
หลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยมีวัดเป็นสถานท่ีปลูกปัญญาและเป็น
ศูนย์กลางจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหมู่บ้านให้เกิดเป็นครอบครัว รักษาศีล ๕ หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ จากความรักความศรัทธาท่ีมีต่อวัดแห่งนั้นๆ  

โครงสร้างของคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน ประกอบด้วย นายอ าเภอ และ
เจ้าคณะอ าเภอ/ต าบลท่ีวัดนั้นต้ังอยู่ เป็นท่ีปรึกษา โดยมีเจ้าอาวาส เป็นประธานคณะท างาน 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นรองประธานและหัวหน้าหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องในต าบล/หมู่บ้านไม่เกิน ๑๐ คน 
(ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ/ต าบล, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
วัดต้ังอยู่, ก านัน,อาสาสมัครสาธารณสุข, นักจัดรายการวิทยุชุมชน, พัฒนาการต าบล ฯลฯ) และ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๙ รูป/คน (เป็นคนในชุมชนท่ีเป็นผู้น าตามธรรมชาติ เช่น เจ้าอาวาสท่ีเป็นหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล ข้าราชการท่ีเกษียณ/คนท่ีชาวบ้านนับถือ/ผู้น าเด็ก/ผู้น าเอกชนภาค
ธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ในชุมชน) ผู้แทนเครือข่ายทางศาสนาใน
พื้นท่ี (พุทธสมาคมยุวพุทธิกสมาคม ศพอ. ลานธรรม ฯลฯ) ร่วมเป็นคณะท างาน และโดยมีนักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ าอ าเภอ เป็นคณะท างานและเลขานุการ ผู้ท่ีเจ้าอาวาสมอบหมายเป็นคณะท างาน
และผู้ช่วยเลขานุการ  

อ านาจหน้าท่ี 
๑. ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานโครงการ ประจ าหมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือและ

มอบหมายบุคคลให้ด าเนินงานตามโครงการฯ เพื่อจัดต้ัง “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” 

๒. ด าเนินการจัดท าส่ือเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกในครัวเรือนมาร่วมรักษาศีล ๕  
๓. ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกระบวนการในการวางแผนขับเคล่ือนสู่ประชาชนในพื้นท่ี

ตลอดจนอาจมีการมอบหมายให้อาสาสมัครเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อยต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

๔. ตรวจติดตามการด าเนินการโครงการ และร่วมแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์๘๐ 

                                  
๘๐ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์และทวี ผลสมภพ , หลักพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, ๒๕๒๙), หน้า ๙๘-๙๙. 



๕๙ 

๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในชุมชนมาร่วมรักษาศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังขอความ
ร่วมมือทุกหน่วยงานในชุมชนสอดแทรกกิจกรรมการรณรงค์รักษาศีล ๕ ไว้ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ในชุมชน จัดเสวนา เยี่ยมเยือนให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จัดเทศนาธรรมในโอกาสต่างๆ ใน
วันธรรมสวนะ วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบวช งานแต่งงาน งาน
เทศกาลต่างๆ งานประเพณี โดยสอดแทรกความส าคัญของการรักษาศีล ๕ เข้าไปในบทเทศน์และ
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านชุมชน 

๖. เป็นผู้ประเมินสมาชิกของครอบครัวท่ีรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านเกณฑ์เป็น “ครอบครัวรักษา
ศีล ๕” (แบบหมู่บ้านรักษาศีล ๕) จากนั้นรายงานจังหวัดทราบ เพื่อมอบเกียรติบัตรในโอกาสวัน
ส าคัญ 

๗. แต่งต้ังคณะท างานในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
๘. มีอ านาจเรียกส่วนราชการในชุมชน มาสอบถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
๙. รายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ ของหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบ เป็นราย ๑๕ วัน 

รายเดือน รวมท้ังประมวลสรุปผลในภาพรวมรายปี ตามแบบหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส่งส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด เพื่อรวบรวมน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการศาสนาและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป 

ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินงานโครงการฯ๘๑ 
๒.๑ การด าเนินงานในส่วนกลาง กรมการศาสนาจัดท าโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 

: ชาวประชาเป็นสุข ด าเนินการ ดังนี้ 
กิจกรรมหลัก 
๑) ขอความร่วมมือให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ประสานความร่วมมือกับ

เจ้าคณะจังหวัด (มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย) เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในทุกจังหวัด/นายอ าเภอท้องท่ี
ทุกอ าเภอ/เทศบาลทุกแห่ง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง/องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง/
ส่วนราชการในภูมิภาค/ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท้องท่ี/ท่ีท าการปกครองจังหวัด/สถานศึกษาทุกแห่ง/
เครือข่ายของกรมการศาสนา ลานธรรมลานวิถีไทย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พระธรรม
วิทยากร คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดร่วมจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการรักษาศีล ๕ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในทุกพื้นท่ี มองเห็นคุณค่าและ
ร่วมสมัครเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยเน้นส่งเสริมให้
หมู่บ้านท่ีใกล้วัดร่วมปฏิบัติรักษาศีล ๕ 

๒) กรมการศาสนาประสานงาน ขอความร่วมมือ กระทรวงกรมต่างๆ ในส่วนกลาง ส่ัง
การให้ข้าราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดให้การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์
การรักษาศีล ๕ ในทุกพื้นท่ี ตลอดจนขอความร่วมมือหน่วยงานในระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
บริษัทเอกชน ให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์รักษาศีล ๕ ท่ัวประเทศ

                                  
๘๑ส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดหนองคาย. การด าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพทุธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ระยะที่ ๓) จังหวัดหนองคาย, หน้า ๔๗. (อัด
ส าเนา). 



๖๐ 

เชิญชวนประชาชนทุกพื้นท่ีในสังกัด ให้เห็นคุณค่าและสมัครเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 

กิจกรรมรอง  
ส่งเสริมให้โรงเรียนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาทุกโรงเรียน รวมท้ังโรงเรียนวิถีพุทธใน

กองทุนเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติของกรมการศาสนา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
และจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาศีล ๕ กับท้ังส่งเสริมให้มีการสร้างเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจการรักษาศีล ๕ มี
ความปรองดองสมานฉันท์โดยด าเนินการในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา๘๒ 

- กรมการศาสนาจัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชา
เป็นสุขและมอบให้กับจังหวัด/หมู่บ้านต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

- กรมการศาสนาขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหน่วยงานหลักในรณรงค์ท าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมมอบ
ใบสมัครสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕ แก่ผู้สนใจ 

- กรมการศาสนาขอความร่วมมือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ 
ติดตามประมวลผลโครงการฯ ท้ังจังหวัด และจัดท ารายงานในระดับจังหวัดแจ้งให้กรมการศาสนา
ทราบเป็นรายปักษ์ (ทุก ๑๕ วัน) รายเดือนและรายปี และขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านติดตาม
ผล และจัดท ารายงานในระดับหมู่บ้านแจ้งจังหวัดทราบ เป็นรายปักษ์ รายเดือน และรายปี 

๑) ครอบครัวท่ีมีสมาชิกในครอบครัวสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๕๐% ของจ านวน
สมาชิกในครอบครัวท้ังหมดและผ่านเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตร “ครอบครัวรักษาศีล ๕” 

๒) หมู่บ้านท่ีมีจ านวนครัวเรือนท่ีเป็น “ครอบครัวรักษาศีล ๕” มากกว่า ๕๐% ของ
จ านวนครัวเรือนท้ังหมดในหมู่บ้านและผ่านเกณฑ์ จะได้รับการประกาศเป็น “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 
โดยทางจังหวัดจะเป็นผู้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้แทนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และจะมีการ
คัดเลือกจากจังหวัด โดยหากหมู่บ้านใดท่ีมีจ านวนครัวเรือนท้ังหมดในหมู่บ้าน จะเป็น “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ดีเด่น” จะได้รับโล่ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ดีเด่น” จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

- การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน : กรมการศาสนาจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนในการด าเนินงานให้กับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอทุก
อ าเภอ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดประชุม/เชิญชวนหน่วยงาน/ส่วนราชการในจังหวัด/อ าเภอ/
องค์การศาสนามาร่วมรณรงค์เชิญชวนและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล ๕ ท้ังจังหวัด/
หมู่บ้าน 

- กรมการศาสนา มีงบประมาณจ ากัด จึงขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจาก
เครือข่ายทางศาสนา/หน่วยงานในทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้การส่งเสริมสนับสนุน โดย
สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในการด าเนินงานในภารกิจนี้ อาทิ อนุเคราะห์ให้ใช้สถานท่ี ใน

                                  
๘๒ ชัยอนันต์ สมุทรวนิช, ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๒๑. 



๖๑ 

การติดต้ังคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ ให้สถานท่ีจัดประชุมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียง หรืออื่นๆ 
ตามท่ีหน่วยงานพอจะอนุเคราะห์ได้ เป็นต้น โดยขอให้ถือว่าการสร้างเสริมคุณธรรมของคนในชาตินั้น 
เป็นหน้าท่ีของคนไทยทุกคนท่ีจะต้องเอื้อเฟื้อต่อกัน 

๒.๒ การด าเนินงานในส่วนภูมิภาค 
๑) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดต้ังเป็นศูนย์

ประสานงานโครงการฯ ระดับจังหวัดและประสานงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชา
เป็นสุข โดยมีโครงสร้าง ประกอบ เจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย และธรรมยุติกนิกาย) เป็นท่ีปรึ กษา 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ และมีวัฒนธรรม
จังหวัดและผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และมี
นักวิชาการวัฒนธรรมและนักวิชาการศาสนา (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) ท่ีได้รับมอบหมาย 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

๒) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อวางแผนใน
การสร้างความเข้าใจในการขับเคล่ือนการจัดต้ัง “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” รณรงค์เชิญชวนประชาชน
มาร่วมรักษาศีล ๕ และติดตามความคืบหน้าของโครงการท่ีขับเคล่ือนโดย เจ้าอาวาสและผู้ใหญ่บ้าน
ในหมู่บ้านนั้นๆ ในทุก ๑๕ วันและรายงานให้กรมการศาสนาทราบ 

๓) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประสานงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ัง
คณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน โดยประสานงานกับเจ้าอาวาสและผู้น าชุมชน๘๓ เป็นผู้น าเสนอ
รายช่ือคณะท างานฯ ดังกล่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ คณะ เพื่อท าหน้าท่ีขับเคล่ือนโครงการฯ 
ภายใต้วัดและหมู่บ้านนั้นๆ โดยนักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอจะต้องเลือกหมู่บ้าน อย่างน้อย
อ าเภอละ ๑ หมู่บ้าน ท่ีผ่านเกณฑ์ “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งจังหวัดจะ
มีการคัดเลือกให้เป็น “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ดีเด่น” จังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน จากนั้นมีการถ่ายท าเป็น
วีดิโอถึงวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านท่ีดีงามและน าออกเผยแพร่และส่งมอบให้กรมการศาสนา 

๔) ในการด าเนินงานภายในจังหวัดจะเป็นเสมือนมีการแบ่งสายการท างานเป็น ๒ สาย 
- ในส่วนของฝ่ายราชการหรือฝ่ายฆราวาสในจังหวัด จะเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน วัฒนธรรม
จังหวัดร่วมกับผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม จากนั้นจะมีการแต่งต้ัง
คณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน ผู้ใหญ่บ้านเป็นรองประธาน มี
นักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอ เป็นคณะท างานและเลขานุการ และมีผู้ท่ีเจ้าอาวาสมอบหมาย
เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการซึ่งทางฝ่ายราชการจะมีนายอ าเภอ อบจ. อบต. เทศบาล ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมให้มีการรักษาศีล ๕ 
เพื่อให้ก าลังใจผู้ท่ีขับเคล่ือนโครงการของฝ่ายคณะสงฆ์ อาจมีการตรวจเยี่ยม ในสายนี้ผู้ใหญ่บ้านจะ

                                  
๘๓ บุญมี แท่นแก้ว, จริยธรรมกับชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๑), 

หน้า ๑๑๙-๑๒๔. 



๖๒ 

ร่วมกับนักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอรายงานผลให้วัฒนธรรมจังหวัดและเจ้าอาวาสทราบ ซึ่ง
วัฒนธรรมจังหวัดจะรวบรวมทุกหมู่บ้านรายงานภาพรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการศาสนา
ทราบ เพื่อถวายรายงานเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กระทรวงวัฒนธรรมและฝ่าย
สังคมจิตวิทยา คสช. ทราบ 

- ในส่วนของฝ่ายคณะสงฆ์ในจังหวัด จะเริ่มจากเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกายและ
ธรรมยุติกนิกาย) เป็นท่ีปรึกษาในคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด และมีผู้แทนเจ้าคณะ
จังหวัดท้ัง ๒ นิกายเป็นกรรมการร่วมบริหารโครงการ จากนั้นจะเป็นคณะท างานโครงการฯ ประจ า
หมู่บ้าน มีเจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าคณะต าบลเป็นท่ีปรึกษา เจ้าอาวาสเป็นประธาน พระผู้ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าอาวาส จะเป็นผู้ช่วยเลขานุการท าหน้าท่ีประสานงาน มี อปต. (หน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล) เป็นคณะท างาน การด าเนินงานในสายนี้จะมีเจ้าคณะอ าเภอ/เจ้าคณะต าบล/เจ้าอาวาส/อปต. 
คอยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ในสายนี้ผู้ใหญ่บ้านจะร่วมกับนักวิชาการ
วัฒนธรรมประจ าอ าเภอรายงาน เจ้าอาวาสซึ่งเป็นประธานคณะท างานฯ ประจ าหมู่บ้าน จากนั้นเจ้า
อาวาสจะรายงานเจ้าคณะจังหวัดเพื่อทราบ รายละเอียดตามแผนภูมิการด าเนินงานในระดับจังหวัด 

๕) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานงานกับ
เจ้าอาวาส/ผู้ใหญ่บ้านในคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน เพื่อมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ
เชิญชวนสร้างแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนในเขตบริการของวัดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวรักษา
ศีล ๕ ในชีวิตประจ าวันโดยมีนายอ าเภอไปเยี่ยมเยียนวัดต่างๆ ท่ีด าเนินการ 

๖) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจัดประชุมช้ีแจง
คณะสงฆ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น องค์กรทางพระพุทธศาสนา เครือข่ายของกรมการศาสนา 
(ศพอ.ลานธรรม ฯลฯ) ผู้แทนภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัด ฯลฯ) ในจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ และ
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคล่ือนกิจกรรมการรณรงค์รักษาศีล ๕ ให้เกิดขึ้นในทุกครัวเรือนทุก
หมู่บ้านครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัด โดยเชิญชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือนมาสมัครเป็นสมาชิก 
ครอบครัวรักษาศีล ๕ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยสมัครผ่านวัดใกล้บ้านหรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหรือ
นักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอ หรือเว็ปไซด์ของจังหวัด โดยให้กรอกใบสมัครเพียง ๑ ฉบับ ซึ่ง
ในช่วงท้ายของใบสมัครจะมีการประเมินผลหลังจากสมัครแล้วภายใน ๑๕ วัน คณะท างานฯ ประจ า
หมู่บ้านจะมาประเมินสมาชิกท่ีได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

๗) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอความร่วมมือ
และประสานงานกับทุกหน่วยงานในจังหวัดขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาสมัคร
เป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล ๕” ได้ท่ีวัดใกล้บ้านหรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านท่ีร่วมโครงการหรือท่ี
นักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอ ตลอดจนมอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอเป็นผู้
คอยอ านวยความสะดวกต่อผู้ท่ีมีความประสงค์จะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษา    ศีล ๕” 

๘) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใหญ่บ้านขึ้นทะเบียนบุคคลใน
ครอบครัว ศีล ๕ ตามใบสมัครท่ียื่นต่อวัดใกล้บ้านหรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน บันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนจัดท าทะเบียนรายช่ือสมาชิกของครอบครัวท่ีรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านเกณฑ์แล้ว และ
ท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ส่งจังหวัดและแจ้งถึงความพร้อมของหมู่บ้านตนเองท่ีจะให้คณะกรรมการบริหาร



๖๓ 

โครงการฯ ระดับจังหวัดมาประเมินเพื่อเป็น “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” อย่างน้อยอ าเภอละ ๑ หมู่บ้าน ท่ี
ผ่านเกณฑ์ และอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ หมู่บ้านท่ีเป็น “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ดีเด่นประจ าจังหวัด” 

๙) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวบรวม
ทะเบียนรายช่ือสมาชิกในครอบครัวรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านเกณฑ์แล้วและท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ตลอดจนให้
จัดท าทะเบียนรายช่ือหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านเกณฑ์แล้ว และยังไม่ผ่านเกณฑ์จากการรายงานของ
ผู้ใหญ่บ้านท้ังจังหวัด 

๑๐) คณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน โดยเจ้าอาวาสร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน นักวิชาการ
วัฒนธรรมอ าเภอ เป็นผู้ท าการประเมิน “ครอบครัวรักษาศีล ๕” 

๑๑) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัด
จังหวัด ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นผู้ท าการประเมิน 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามท่ีผู้ใหญ่บ้านแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมิน 

๑๒) ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดพิธีมอบโล่
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ดีเด่น และมอบใบประกาศให้กับผู้แทนครอบครัวรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านเกณฑ์เป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติต่อสารณชน 

ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามประเมินผลโครงการฯ 
การติดตามประเมินผลโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จังหวัดและหมู่บ้านท่ีเข้าร่วม

โครงการฯ ได้ติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด ให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ โครงการฯ ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า ประหยัด
ทรัพย์สินของทางราชการและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมท้ังผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมาจากการด าเนินงานของชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็นและหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป กรมการศาสนาได้จัดท าแบบติดตามและรายงานผล 
ดังนี้ 

๓.๑ การติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด 
กระบวนการจัดท ารายงาน และการติดตามประเมินผลระดับจังหวัดให้ส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรายงานเป็นรายจังหวัด ตามแบบรายงานผลของ
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับส านักงานพุทธศาสนาจังหวัด (แบบหมู่บ้านรักษาศีล ๑) และน าส่ง
รายงานกรมการศาสนา โดยสรุปผลจากการประเมินผลเบื้องต้นติดเป็นผลสัมฤทธิ์กี่ % ของจังหวัด 
ส่วนระยะเวลาและความถ่ีในการรายงานผล : ขอให้รายงานผลการด าเนินงานแจ้งกรมการศาสนา ทุก 
๑๕ วัน และสรุปเป็นรายเดือน/รายปี โดยการประเมินผล “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ท่ีผ่านเกณฑ์เป็น
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด 

๓.๒ การติดตามประเมินผลในระดับหมู่บ้าน 
กระบวนการจัดท ารายงาน และการติดตามประเมินผลระดับหมู่บ้าน ให้ด าเนินการ

ภายในทุก ๑๕ วัน ซึ่งจะมีการประเมินผลโดยคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน ขอความร่วมมือ
ให้ผู้ใหญ่บ้านท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้จัดท ารายงานเป็นรายหมู่บ้าน ตามแบบรายงานผลของ
หมู่บ้าน (แบบหมู่บ้านรักษาศีลห้า ๒) โดยมีนักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอคอยให้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและน าส่งรายงานไปยังจังหวัด โดยให้รายงานเกี่ยวกับ การด าเนินการเชิญชวนไปแล้วกี่



๖๔ 

ครอบครัว กี่คน ผลการประเมินเบื้องต้น คิดเป็นกี่ % ของหมู่บ้าน ส่วนระยะเวลาและความถี่ในการ
รายงานผล : ขอให้รายงานผลการด าเนินงานแจ้งส านักวัฒนธรรมจังหวัดทุก ๑๕ วัน และสรุปเป็นราย
เดือน/รายปี และรายงานเจ้าอาวาสในฐานะประธานคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน เพื่อ
รายงานเจ้าคณะจังหวัดเพื่อทราบ 

ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านและคณะท างานฯ ประจ าหมู่บ้านประเมินผลครอบครัวท่ีผ่าน
เกณฑ์ “ครอบครัวรักษาศีล ๕” พร้อมกันนี้ให้มีการส ารวจความพึงพอใจของสมาชิก 

เป็นระบบเปิดท่ีให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) และเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนมีโอกาสได้
เข้ามาร่วมรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอแนะ ร่วมคิดแนวทาง ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาชุมชนในฐานะหุ้นส่วนของการพัฒนาชุมชน ซึ่งย่อม
ส่งผลให้การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ประสบผลส าเร็จบรรลุ 
เป้าหมายในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข จึงให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วม อันเป็นกระบวนการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคีอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กร
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน คนในชุมชน และองค์กรต่างๆ ให้มีโอกาสเข้า
มามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจและด าเนินการ๘๔ เป็นพลังท่ีเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจในการ
ด าเนินการในฐานะเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน และสามารถร่วมรับประโยชน์จากโครงการนี้ท้ังชุมชน 
ซึ่งทุกภาคส่วนต่างก็มีบทบาทหน้าท่ีต่อการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็น
สุข ดังนี้ 

๑) บทบาทหน้าท่ีของคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน (เจ้าอาวาส/ผู้ใหญ่บ้าน) 
เจ้าอาวาส นักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และคนในชุมชนร่วมกัน

พิจารณารายช่ือเพื่อแต่งต้ังให้เป็นคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน ซึ่งมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน
คณะท างานฯ มีผู้ใหญ่บ้านเป็นรองประธาน โดยคัดเลือกตามโครงสร้างท่ีก าหนดไว้แล้ว น าเสนอ
รายช่ือคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้านต่อส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลงนามแต่งต้ัง เมื่อได้รับการแต่งต้ังแล้ว ควรด าเนินการ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๗ แสดงบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน (เจ้าอาวาส/ผู้ใหญ่บ้าน) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการ ประจ าหมู่บ้าน 
๑.  เป็น ศูนย์ด า เนิน ง าน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
: ชาวประชาเป็นสุข ของ
หมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

๑) ประสานงานกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อด าเนินการแต่งต้ัง
คณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
ลงนามแต่งต้ัง เจ้าอาวาสเป็นประธานคณะท างานฯ มีผู้ใหญ่บ้านเป็น
รองประธาน นักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอเป็นคณะท างานและ
เลขานุการ    

                                  
๘๔ พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม  อินฺทปญฺโ ), เรื่องส าคัญที่สุดส าหรับพุทธบริษัท: ปฏิจจสมุปบาท 

หลักปฏิบัติอริยสัจจ์ที่สมบูรณ์แบบ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐), หน้า ๒๑. 



๖๕ 

ตารางที่ ๒.๗ แสดงบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน (เจ้าอาวาส/ผู้ใหญ่บ้าน) 
(ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการ ประจ าหมู่บ้าน 
 ๒) จัดประชุมคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน เพื่อก าหนด

กิจกรรมและการรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการรักษา
ศีล ๕ โดยมีวัฒนธรรมอ าเภอ เป็นผู้ประสานงาน และร่วมด าเนินการ 
เพื่อให้มีหมู่บ้านอย่างน้อย ๑ หมู่บ้านในอ าเภอผ่านเกณฑ์“หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” และสมัครเข้ารับการประเมินเป็น “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ดีเด่น” ของจังหวัด 
๓) ประสานงานเชิญชวนคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ของวัดเพื่อให้ด าเนินการไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย เช่น ร่วมสนับสนุนอาหาร น้ าด่ืม และการบริการต่าง ๆ เป็น
ต้น 
๔) จัดกิจกรรมและเชิญชวนคนในหมู่บ้านมาสมัครเป็นสมาชิก 
“ครอบครัวรักษาศีล ๕” และตรวจติดตามการปฏิบัติตนของชาวบ้าน
ในหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
๕) ให้วัดและท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านเป็นศูนย์กลางรับใบสมัครของชาวบ้าน 
ท่ีสมัครเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล 
๕” โดยให้กรอกใบสมัครเป็น ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับท่ี ๑ เป็นของ
ครอบครัวรักษาศีล ๕ และฉบับท่ี ๒ ส าหรับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๖) ให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับนักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอจัดท า
ทะเบียนบุคคลในครอบครัวรักษาศีล ๕ ตามใบสมัครท่ียื่นต่อวัดใกล้
บ้านหรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน โดยให้บันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนจัดท าทะเบียนรายช่ือสมาชิกในครอบครัวรักษาศีล ๕ ท่ีผ่าน
เกณฑ์แล้ว และท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ส่งจังหวัด ตลอดจนแจ้งผลความ
พร้อมของหมู่บ้านของตนว่าพร้อมรับการประเมินให้เป็นหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ แล้วหรือยัง 
๗) เป็นผู้ประเมินสมาชิกของครอบครัวรักษาศีล ๕ ว่าผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์การประเมินเป็น “ครอบครัวรักษาศีล ๕” (แบบหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕) จากนั้นรายงานจังหวัดทราบ เพื่อมอบเกียรติบัตรใน
โอกาสส าคัญ 

 
 
 
 



๖๖ 

ตารางที่ ๒.๗ แสดงบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน (เจ้าอาวาส/ผู้ใหญ่บ้าน) 
(ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการ ประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
: ชาวประชาเป็นสุข ของ
หมู่บ้าน 

๘) ให้ผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ประเมินผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
จากประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ตามแบบส ารวจความพึงพอใจใน
การรักษาศีล ๕ ตามแบบหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามแบบหมู่บ้าน 
รักษาศีล ๕ โดยค าแนะน าของส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอ 
๙) ให้ ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับวัฒนธรรมอ าเภอรายงานสรุปผลการ
ด าเนินการโครงการฯ ของหมู่บ้านท่ีรับผิดชอบทุก ๑๕ วัน ทุกเดือน 
รวมท้ังประมวลสรุปผลในภาพรวมรายปี ตามแบบหมู่บ้านรักษาศีล
ห้า ๒ ส่งวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
และรายงานเจ้าอาวาสในฐานะประธานคณะท างานทราบ   
๑) ประสานงานกับส่ือต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น ประชาสัมพันธ์
จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงของจังหวัด วิทยุชุมชน หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสายตามหมู่บ้าน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อท าการ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรักษาศีล ๕ ให้คนในหมู่บ้านได้รับทราบ
อย่างกว้างขวางและสมัครมาร่วมโครงการนี้ 
๒) จัดท าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนประชาชน
รอบชุมชน มาร่วมรักษาศีล ๕ ติดประกาศให้ประชาชนเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ณ บริเวณหน้าวัด หรือหน้าท่ีท าการของผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ศาลากลางหมู่บ้าน 
๓) เผยแพร่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของวัด ให้เครือข่าย
สถานศึกษา หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีของหมู่บ้าน
ได้รับทราบและเชิญชวนให้ไปเข้าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดย
ผ่านช่องทางเป็นหนังสือแจ้งเวียน และช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

๒) บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด-วัฒนธรรมจังหวัด-ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) 

 
ตารางที่ ๒.๘ แสดงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการ

จังหวัด-วัฒนธรรมจังหวัด-ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) 
บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการฯ ระดับจังหวัด 

๑.เป็นศูนย์บริหารโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาว
ประชาเป็นสุขของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ระดับจังหวัด และคณะท างานในโครงการฯ ประจ าหมู่บ้านตาม
โครงสร้างท่ีกรมการศาสนาก าหนด  
๒) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อ
ร่วมกันวางแผนขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชา
เป็นสุขของจังหวัดให้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดมาร่วมกันรักษาศีล ๕ ให้
มั่นคง 
๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังการและขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงงาน สถานประกอบการ ใน
จังหวัดให้การสนับสนุนใน ๒ กรณี คือ ๑.ให้ไปเชิญชวนข้าราชการ/
พนักงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และ ๒. ให้
ข้าราชการ/พนักงาน น าโครงการนี้ไปเผยแพร่ในกลุ่มเป้าหมายของ
ตน เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ฯลฯ โดยให้สอดแทรกโครงการนี้ลงไปในกิจกรรมในความ
รับผิดชอบในมิติของตนทุกกิจกรรม 
๔) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่ังการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ภายในจังหวัด
น าโครงการนี้ไปเผยแพร่ และเชิญชวนให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านสมัคร
เข้าร่วมโครงการนี้ โดยรับท่ีจะรักษาศีล ๕ ในชีวิตประจ าวันให้
เกิดผลส าเร็จ โดยในเบื้องต้นจะมีหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ดีเด่น จังหวัด
ละ ๑ หมู่บ้าน ท่ีเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่น 
๕) เป็นผู้ประเมินหมู่บ้านทุกหมู่บ้านท่ีสมัครเข้ารับการประเมินว่า
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินเป็น “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 
(แบบหมู่บ้านรักษาศีลห้า)  จากนั้นรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
เพื่อมอบเกียรติบัตรในโอกาสส าคัญ 
๖) ติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการด าเนินงานในจังหวัดใน
ภาพรวมโดยมอบหมายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดรายงานผลเป็น
รายปักษ์ รายเดือน และรายปี ให้กรมการศาสนาและส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบตามแบบติดตามและรายงานผลระดับ
จังหวัดของกรมการศาสนา (ตามแบบหมู่บ้านรักษาศีลห้า) 



๖๘ 

ตารางที่ ๒.๘ แสดงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการ
จังหวัด-วัฒนธรรมจังหวัด-ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการฯ ระดับจังหวัด 
๒.เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
: ชาวประชาเป็น สุขของ
จังหวัด 

๑) ประสานงานกับส่ือต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น ประชาสัมพันธ์
จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงของจังหวัด วิทยุชุมชน หอกระจาย
ข่าว เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เคเบิลทีวีของจังหวัด 
เอกสารส่ิงพิมพ์ของจังหวัด เพื่อท าการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการ
รักษาศีล ๕ ให้คนในจังหวัดได้รับทราบอย่างกว้างขวางและสมัครเข้า
ร่วมโครงการนี้ 
๒) จัดท าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนประชาชนใน
จังหวัด มาร่วมรักษาศีล ๕ ติดประกาศให้ประชาชนเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ณ ศาลากลางจังหวัด 
๓) เผยแพร่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้เครือข่ายสถานศึกษา 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดได้รับทราบให้การ
สนับสนุนและเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  โดย
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ หนังสือแจ้งเวียน กิจกรรมในวันธรรมสวนะ 
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนานิทรรศการ การประชุมประจ าเดือน
ของจังหวัด ฯลฯ 

 
๓) บทบาทหน้าท่ีของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ขอความร่วมมือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็น

ศูนย์กลาง๘๕ประสานงานโครงการฯ ในจังหวัด โดยเน้นประสานงานกับเครือข่ายทางศาสนาของ
กรมการศาสนา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นอันดับต้นๆอาทิ อ.บ.ต. ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ลานธรรมลาน วิถีไทย พระธรรมวิทยากร ฯลฯ โดยมีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
๘๕ ทรงวิทย์ แก้วศรี, “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕๑-๑๕๒. 



๖๙ 

ตารางที่ ๒.๙     แสดงบทบาทหน้าท่ีของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการฯ ในจังหวัด 
๑. เป็นศูนย์กลางอ านวยการ
บริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ : ชาวประชาเป็นสุขในระดับ
จังหวัด 

๑) ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ รวม ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
โครงการฯ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
และมีวัฒนธรรมจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเป็นเลขานุการร่วม และคณะท างาน โครงการฯ ประจ า
หมู่บ้าน (มีหลายคณะเท่ากับจ านวนหมู่บ้านท่ีสมัครเข้ามาร่วม
โครงการฯ) มีเจ้าอาวาสเป็นประธาน ผู้ใหญ่บ้านเป็นรองประธาน 
นักวิชาการวัฒนธรรมประจ าอ าเภอเป็นเลขานุการ เพื่อให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลงนาม และให้จัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการฯ 
ระดับจังหวัด โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหัวหน้าศูนย์และมีเจ้าหน้าท่ี
วัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวม ๒ 
คน เป็นผู้ประสานงานในภาพรวมของโครงการฯ  
๒) เป็นเลขนานุการร่วมจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 
โครงการฯ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
เพื่อวางแผนในการสร้างความเข้าใจในการขับเคล่ือนการจัดต้ัง 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”รณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมรักษาศีล 
๕ และติดตามความคืบหน้าของโครงการท่ีขับเคล่ือนโดยเจ้า
อาวาส และผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น ๆ ท้ังจังหวัด   
๓)ประสานงานกับเจ้าอาวาส/ผู้ใหญ่บ้านในคณะท างานโครงการฯ 
ประจ าหมู่บ้าน เพื่อมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการเชิญชวนสร้าง
แรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวครัว
รักษาศีล ๕ 
๔) จัดประชุมช้ีแจงคณะสงฆ์ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น 
องค์กรทางพระพุทธศาสนา เครือข่ายของกรมการศาสนาและ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ศพอ. ลานธรรมอ.ป.ต. ฯลฯ) 
ผู้แทนภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัด ฯลฯ) ในจังหวัด เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการขับเคล่ือนกิจกรรมการรณรงค์รักษาศีล 
๕ ให้เกิดขั้นในทุกครัวเรือนครอบคลุมพื้นท่ีท้ังจังหวัด โดยเชิญ
ชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือนมาสมัคร โดยขอรับและส่งใบสมัคร 
ณ วัดใกล้บ้านหรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 

 
 



๗๐ 

ตารางที่ ๒.๙     แสดงบทบาทหน้าท่ีของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการฯ ในจังหวัด 
๑. เป็นศูนย์กลางอ านวยการ
บริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ : ชาวประชาเป็นสุขในระดับ
จังหวัด 

๕) ขอความอนุเคราะห์ให้ ผู้ใหญ่บ้านขึ้นทะเบียนบุคคลใน
ครอบครัวรักษาศีล ๕ ตามใบสมัครท่ียื่นต่อวัดใกล้บ้านหรือท่ีท า
การ ผู้ ใหญ่บ้ าน  จากนั้ น ให้ท าการบัน ทึกข้อมู ลในระบบ
คอมพิวเตอร์ จัดท าทะเบียนรายช่ือสมาชิกในครอบครัวรักษาศีล 
๕ ท่ีผ่านเกณฑ์แล้ว และท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ส่งจังหวัด พร้อมแจ้งผล
ความพร้อมของหมู่บ้านของตนท่ีจะขอรับการประเมินเป็น 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 
๖) รวบรวมทะเบียนรายช่ือสมาชิกในครอบครัวรักษาศีล ๕ ท่ีผ่าน
เกณฑ์แล้ว และท่ียังไม่ผ่านเกณฑ์ ตลอดจนให้จัดท าทะเบียน
รายช่ือหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านเกณฑ์แล้ว และท่ียังไม่ผ่าน
เกณฑ์จากการรายงานของผู้ใหญ่บ้านท้ังจังหวัด 
๗)เป็นเลขานุการร่วมในการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณา
ประเมินผลตามแบบหมู่บ้านรักษาศีลห้า ๕ โดยคณะกรรมการ
บริหารทั้งชุดลงนามรับรองการประเมินผลทุกท่าน 
๘) ด าเนินการตามกระบวนการปลุกจิตส านึกให้คนในจังหวัดมา
เข้าร่วมในโครงการรักษาศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของ
โครงการฯ 
๙) งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้น าไปบริหารโครงการฯ ใน
ระดับจังหวัดและอ าเภอ อาทิ เป็นค่าจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องและ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด เพื่อติดตาม
ประเมินผล “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการฯในระดับจังหวัดและหมู่บ้าน เป็นค่าประชาสัมพันธ์
ขับเคล่ือนโครงการฯ ค่าพาหนะเดินทางส าหรับเจ้าหน้าท่ีไป
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และเป็นค่าจัดท าเอกสาร
สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลเป็นรายปักษ์/รายเดือน/
รายปี 
๑ ๐ )  ใ ห้ วั ฒ น ธ ร ร ม อ า เ ภ อ แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี  ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมเป็นคณะท างานประจ าหมู่บ้านในทุก
หมู่บ้านท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และให้คอยดูแลให้ความ
ช่วยเหลือแก่หมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการฯอย่างใกล้ชิด 

 
 



๗๑ 

ตารางที่ ๒.๙     แสดงบทบาทหน้าท่ีของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการฯ ในจังหวัด 
๑. เป็นศูนย์กลางอ านวยการ
บริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ : ชาวประชาเป็นสุขในระดับ
จังหวัด 

๑๑) ให้ก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาแก่คณะท างานโครงการฯ
ประจ าหมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของหมู่บ้านนั้น ๆ เพื่อให้สามารถด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป 
๑๒) ติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการด าเนินงานของ
หมู่บ้านภายในจังหวัด รายงานเป็นรายปักษ์ รายเดือนและรายปี 
ให้กรมการศาสนาทราบตามแบบติดตามและรายงานผลระดับ
จังหวัดของกรมการศาสนา ตามแบบหมู่บ้านรักษาศีลห้า  
๑๓) ร่วมกับหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ประเมินผลลัพธ์เชิง
คุณภาพจากประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมตามแบบ
ประเมินความพึงพอใจ แบบหมู่บ้านรักษาศีลห้า  
๑๔) จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านเกณฑ์ซึ่งชาวบ้าน
จะน าไปติดต้ังท่ีหมู่บ้านของตนเอง และมอบใบประกาศให้กับ
ผู้แทนครอบครัวรักษาศีล ๕ ท่ีผ่านเกณฑ์เป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติต่อสาธารณชน หรือจัดพิธีประทาน “โล่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ดีเด่น” จากผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

๒.  เป็ น ศูนย์ ประชา สัมพัน ธ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : 
ชาวประชาเป็นสุข ระดับจังหวัด 

๑) ขอความร่วมมือและประสานงานกับทุกหน่วยงานในจังหวัด 
ในอ า เภอ  ในต าบล ให้ ขึ้ นป้ ายประชา สัมพันธ์ เ ชิญชวน
พุทธศาสนิกชนมาสมัครเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล ๕”และ 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 
๒) ประสานงานกับส่ือต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น ประชาสัมพันธ์
จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงของจังหวัด วิทยุชุมชนหอ
กระจายข่าว เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
๓) จัดท าแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการนี้ในภาพรวมตาม
ความเหมาะสม โดยหาผู้สนับสนุน และให้ติดต้ังไว้ ณ บริเวณหน้า
ศาลากลางจังหวัด/ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด/ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 
๔) จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ให้
สัมภาษณ์โดยจัดท าเป็นข่าวแจกและน าแจกจ่ายไปยังส่ือมวลชน
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดในทุกส่ือทุกช่องทาง 

 
 



๗๒ 

ตารางที่ ๒.๙     แสดงบทบาทหน้าท่ีของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัด (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงานของคณะท างานโครงการฯ ในจังหวัด 
๒.  เป็ น ศูนย์ ประชา สัมพัน ธ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : 
ชาวประชาเป็นสุข ระดับจังหวัด 

๕) เผยแพร่ข่าวสารในเรื่องนี้ทางเว็บไซต์/Instagram/facebook 
ของจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัด
และเครือข่ายต่างๆ  
๖) เผยแพร่ โครงการนี้ ของ จังหวัด ให้อง ค์กร เครือข่าย
สถานศึกษา หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทุกภาคส่วน
ของจังหวัดได้รับทราบให้การสนับสนุนและเชิญชวนให้ไปเข้าร่วม
โครงการโดยสมัครเป็นสมาชิกรักษาศีล ๕ โดยผ่านช่องทางเป็น
หนัง สือราชการแจ้งเวียน บรร จุเป็นวาระในการประชุม
ประจ าเดือนของจังหวัดหรืออื่น ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด
ได้รับทราบและให้การสนับสนุนโครงการนี้ 

 
๔) บทบาทหน้าที่ของกรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กรมการศาสนา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะร่วมด าเนินการอ านวยการ  

ในภาพรวมของประเทศ๘๖ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงบทบาทหน้าท่ีของกรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 
๑. เป็น ศูนย์กลางอ านวยการ
บริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕  :  ช า ว ป ร ะ ช า เ ป็ น สุ ข ใ น
ระดับประเทศ 

๑) จัดท าตัวอย่างเอกสารใบสมัคร ประสานงานการเขียน
โปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลสมาชิก ครอบครัวรักษาศีล ๕ และ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ (ส่งต่อให้จังหวัดด าเนินการ)  
๒) จัดท าโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” : ชาวประชาเป็นสุข
เพื่ออนุมัติงบประมาณและก าหนดกิจกรรม ด าเนินการ ดังนี้  
กิจกรรมหลัก 
(๑) ขอความร่วมมือให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานความร่วมมือกับพระ
สังฆาธิการทุกระดับช้ันในจังหวัด/ส่วนราชการในจังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษา/เครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนาในจังหวัด รวมท้ังเครือข่ายของกรมการศาสนา
และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด 

                                  
๘๖ ฟ้ืน ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทบูรพาสาส์น, ๒๕๔๙), 

หน้า ๑๕๓. 



๗๓ 

ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงบทบาทหน้าท่ีของกรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ต่อ) 
บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 

 ร่ ว ม จั ดกิ จก ร ร ม ส่ ง เ สริ มก าร รั ก ษา ศีล  ๕ และ ร ณร ง ค์ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในทุกพื้นท่ี มองเห็นคุณค่าและ
ร่วมสมัครเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล ๕”และ “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” โดยเน้นส่งเสริมให้หมู่บ้านท่ีใกล้วัดร่วมปฏิบัติรักษา
ศีล ๕ 
(๒) ขอความร่วมมือส่วนราชการระดับกระทรวงและองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาส่วนกลาง อาทิ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศ
ไทย/องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก/ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย/พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย/สภายุวธิกสมาคม
แห่งชาติ ให้ส่งเสริมสนับสนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมการรักษา
ศีล ๕ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกพื้นท่ีใน
สังกัดให้เห็นคุณค่าและสมัครเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล 
๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 

 กิจกรรมรอง 
ส่งเสริมให้โรงเรียนทุกโรงเรียนท่ีนับถือพระพุทธศาสนาและ
โรงเรียนวิถีพุทธในกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระ
เกียรติของกรมการศาสนาให้มีการสวดมนต์สมาทานศีล ๕ หน้า
เสาธงทุกเช้า กับท้ังส่งเสริมให้มีการสร้างเยาวชนยุคใหม่ใส่ใจการ
รักษาศีล ๕ โดยด าเนินการในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
๓) จัดท าแนวทางการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ชาวประชาเป็นสุขและมอบให้กับจังหวัด/หมู่บ้านต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
๔) ประสานงานขอความร่วมมือ กระทรวงกรมต่างๆในส่วนกลาง
ส่ังการให้ข้าราชการในส่วนกลางและภูมิภาคในสังกัดให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์การรักษาศีล ๕ ในทุก
พื้นท่ี ตลอดจนขอความร่วมมือหน่วยงานในระดับกระทรวง กรม 
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ให้เข้ามาร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์รักษาศีล ๕ 
๕)ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ให้ท าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัด
ต่างๆ เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านมาร่วมโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ 

 
 



๗๔ 

ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงบทบาทหน้าท่ีของกรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ต่อ) 
บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 

 ๖)ขอความอนุ เคราะห์ จากภา คี เครื อข่ ายอง ค์การทาง
พระพุทธศาสนาในส่วนกลางและภูมิภาค เช่น พุทธสมาคม 
สภายุวพุทธิกสมาคม เปรียญธรรมสมาคม พสล. ชมรมพุทธ
ศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ ลานธรรมลานวิถีไทยศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ร่วม
รณรงค์ขับเคล่ือนส่งเสริมให้มีการรักษาศีล ๕ โดยให้เชิญชวน
สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการรักษาศีล ๕ 
๗) ขอความร่วมมือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดและส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ๗๖ จังหวัด ท่ัวประเทศ ติดตาม
ประมวลผลโครงการฯท้ังจังหวัด และจัดท ารายงานในระดับ
จังหวัดแจ้งให้กรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติทราบและขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านติดตามผล 
และจัดท ารายงานในระดับหมู่บ้านแจ้งจังหวัดทราบ 

 ๘) ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศโดยใช้เกณฑ์ 
๕๐% ของสมาชิกในครอบครัว หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ส าหรับ
ประชาชนท่ีได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯโดยปวารณาต้ังใจรักษาศีล 
๕ เป็นปกติและจะร่วมเชิญชวนผู้อื่นมาร่วมรักษาศีล ๕ เพื่อ
ความสงบร่มเย็นของครอบครัวและสังคมประเทศชาติ โดยมี
หลักเกณฑ์การคัดเ ลือก ดังนี้   * ครอบครัว ท่ี มีสมาชิกใน
ครอบครัวสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า ๕๐% ของจ านวน
สมาชิกในครอบครัวท้ังหมด จะผ่านเกณฑ์และได้รับเกียรติบัตร 
“ครอบครัวรักษาศีล ๕  
* หมู่บ้านท่ีมีจ านวนครัวเรือนท่ีเป็น “ครอบครัวรักษาศีล ๕” 
มากกว่า ๕๐% ของจ านวนครัวเรือนท้ังหมดในหมู่บ้านและผ่าน
เกณฑ์ จะได้รับการประกาศเป็น”หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยทาง
จังหวัดจะเป็นผู้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้แทน
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และหากหมู่บ้านใดท่ีมีจ านวนครัวเรือนท่ีเป็น 
“ครอบครัวรักษาศีล ๕”มากกว่า ๘๐-๑๐๐% ของจ านวน
ครัวเรือนท้ังหมดในหมู่บ้าน จะได้รับโล่ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕
ดีเด่น” จากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์      
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช 

 
 



๗๕ 

ตารางที่ ๒.๑๐ แสดงบทบาทหน้าท่ีของกรมการศาสนาและส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ต่อ) 
บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 

๒ . เ ป็ น ศู น ย์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : 
ชาวประชาเป็นสุข 

๑) จัดท าสปอร์ตวิทยุเชิญชวนประชาชนท้ังประเทศร่วมโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๒) จัดท าข่าวแจกเผยแพร่ทางส่ือสารมวลชน หนังสือพิมพ์ท่ัว
ประเทศ 
๓) จัดรายการวิทยุเผยแพร่โครงการนี้ทางวิทยุ FM ๑๐๕ MHZ 
และทางสถานีวิทยุของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๔) จัดท ารายงานโทรทัศน์เผยแพร่ 

 
๕) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรในทุกภาคส่วนของสังคม 
ในการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕:ชาวประชาเป็นสุขในด าริของเจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช จ าเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนในชุมชน
ทัองถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาร่วมกัน
เพื่อให้คนในชุมชนมีความรักความปรองดองสมานฉันท์ และสามัคคี ยึดมั่นในคุณธรรม เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน๘๗ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิ รัฐวิสาหกิจบริษัท ห้างร้านสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงงาน สถาน
ประกอบการต่างๆ ในต าบล/หมู่บ้านและส่ือมวลชน ร่วมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว  
โดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกันท้ังหมู่บ้าน ท้ังจังหวัด ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ในมิติของศาสนา ส่งเสริมให้มีการรักษาศีล ๕ โดยหน่วยงานองค์กรในทุกภาคส่วนของสังคม มีดังนี้ 

๕.๑) บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.): องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคัญในระดับปฏิบัติการใน
ทุกพื้นท่ี และมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้น ความส าเร็จของโครงการฯ ส่วนหนึ่ง
ย่อมขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ท่ีจะให้ความร่วมมือสนับสนุนร่วมขับเคล่ือนโครงการ
นี้ตามบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                  
๘๗ หลวงวิจิตรวาทการ, ของดีในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๔๔), 

หน้า ๔๘–๕๐. 



๗๖ 

ตารางที่ ๒.๑๑ แสดงบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.): องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 
๑. ให้การสนับสนุนท้ัง
งบประมาณ/บุคลากร
และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

๑) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัดและ
คณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้านแล้วแต่กรณี 
๒) เข้าร่วมประชุมในฐานะเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับ
จังหวัด/คณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้านแล้วแต่กรณี 
๓) ให้ค าแนะน าปรึกษาแนะน าเกี่ ยวกับการด าเนินงานโครงการภายใน
จังหวัด/ภายในหมู่บ้าน 
๔) ให้การสนับสนุนและอ านวยการบริหารโครงการฯ ในจังหวัด/ในวัด ให้
เกิดการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
๕) ร่วมเป็นเจ้าภาพให้การสนับสนุนงบประมาณ ปัจจัยส่ิงของ อาหาร น้ า
ด่ืม ยานพาหนะ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี/
บุคลากร รวมกลุ่มเป็นหมู่คณะสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕ 

๒. ให้การสนับสนุน
การประชา สัมพันธ์
ภายในจังหวัด/ชุมชน 

๑) ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 
รณรงค์ให้รักษาศีล ๕ แบบง่ายๆ เผยแพร่ในวันส าคัญหรือเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ หรือตลอดท้ังปี 
๒) ร่วมสนับสนุนการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ติดต้ังท่ีหน้า
วัด 
๓) ร่วมประชาสัมพันธ์ทางส่ือมวลชน เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว 
เคเบิลทีวีในจังหวัด เสียงตามสายของหน่วยงาน รณรงค์รักษาศีล ๕ ให้
ชาวบ้านในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้านได้รับทราบเกิดความสนใจสมัครร่วมเป็น
ครอบครัวรักษาศีล ๕ 
๔) ร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนโดยสอดแทรกสาระเข้าไปในทุกกิจกรรม/
ทุกการประชุมของ อปท. 

 
๕.๒) บทบาทสถาบันทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัด/ชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ) 
สถาบันทางการศึกษา เป็นสถาบันสังคมท่ีมีความส าคัญต่อการขัดเกลาบ่มเพาะความดี 

ให้กับเด็กและเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้รับการปลูกฝังให้รู้และมองเห็นคุณค่าของ
ศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ัวประเทศ จึงมีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้และสร้างความตระหนักและจิตส านึกท่ีดีให้แก่เด็ก เยาวชน๘๘ รวมท้ัง
มีบทบาทส าคัญต่อการร่วมขับเคล่ือนโครงการนี้ โดยสถานศึกษาในชุมชนมีบทบาทต่างๆ ดังนี้ 

                                  
๘๘ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , คู่มือการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕, หน้า ๑-๑๐. 



๗๗ 

ตารางที่ ๒.๑๒ แ ส ด ง บ ท บ า ทส ถ า บั น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  สถ าน ศึ ก ษ า ใน จั ง ห วั ด / ชุ ม ช น 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 
๑.ให้การสนับสนุนโดย มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
โครงการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีเข้าร่วมเป็น
คณะท างานโครงการฯประจ าหมู่บ้านและร่วมประชุมวางแผน
ด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 
๒) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการฯ ให้เกิดการพัฒนาและบรรลุ
เป้าหมายโดยเร็ว 
๓) สถานศึกษาในพื้นท่ี ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนก าลังคนในการเดิน
รณรงค์ให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของการรักษาศีล ๕ รวมท้ัง
สนับสนุนทางวิชาการและก าลังคนจากอาสาสมัครท่ีเป็นเด็กนักเรียน 
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีล ๕ 
๔) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีเชิญชวน ครู
อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาร่วมสมัคร
เป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕  
๕) กระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์เชิญชวนข้าราชการในสังกัดท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในโครงการนี้ โดยปวารณาต้ังใจ
รักษาศีล ๕ ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งโรงเรียนครอบครัวหรือหมู่บ้านใดผ่าน
การประเมินจะได้รับเกียรติบัตรป้ายและโล่จากเจ้าประคุณสมเด็จพระ
มหารัชมังคลาจารย์ 
๖) กระทรวงศึกษาธิการก าชับให้สถานศึกษา โรงเรียนสถาบันการศึกษา 
ในสังกัดท่ีอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาคให้การสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง มองเห็นความส าคัญของการ
รักษาศีล ๕  เพื่อสร้างครอบครัวศีล ๕ โดยผู้สนใจในส่วนกลางสามารถ
ติดต่อมาท่ีกรมการศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในส่วน
ภูมิภาคให้ประสานงานติดต่อ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อ
ขอรับใบ 
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ต้ังแต่บัดนี้ 
๗) กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการให้มีการสอดแทรกสาระความรู้
เกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ลงในกิจกรรมต่าง ๆ ของ นักเรียน นักศึกษา 
เพื่อเกิดการซึมซับในส่ิงท่ีดีงามและน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพื่อ
ความสุขท่ียั่งยืนของตนเองครอบครัวและประเทศชาติ 

 
 



๗๘ 

ตารางที่ ๒.๑๒ แ ส ด ง บ ท บ า ทส ถ า บั น ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  สถ าน ศึ ก ษ า ใน จั ง ห วั ด / ชุ ม ช น 
(กระทรวงศึกษาธิการ) (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 
๒.ให้การสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์ภายใน
ชุมชน 
 

๑) สถาบันการศึกษาร่วมสนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลของ “ครอบครัวรักษาศีล ๕” และ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้
เป็นระบบถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ 
๒) กระทรวงศึกษาธิการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่าน
การเรียนรู้หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติทุกเช้า โดยให้มีการไหว้พระสวด
มนต์แสดงมนต์แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล ๕ หรือกิจกรรม
อบรมธรรมะโดยพระธรรมวิทยากรในทุกวันศุกร์ส าหรับโรงเรียนท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธ 
๓) สถานศึกษาร่วมสนับสนุนจัดท าเว็บไซต์แนะน าคุณประโยชน์ของการ
รักษาศีล ๕ 
๔) กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
และคนในชุมชน ร่วมสมัครเป็นสมาชิก “ครอบครัวรักษาศีล” และ 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  
๕) ร่วมสนับสนุนการออกแบบแผ่นพับแนะน าคุณค่าของโครงการนี้ 
ออกแบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามความประสงค์ของวัด 
๖) สถานศึกษา เชิญชวนเด็ก เยาวชน และครู อาจารย์ เดินรณรงค์
ประชาสัมพันธ์รอบชุมชน เผยแพร่โครงการฯ เพื่อเชิญชวนประชาชน 
มาร่วมรักษาศีล ๕ 

 
๕.๓) บทบาทหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง/ส่วนราชการในจังหวัด) 
ในสังคมไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต่างมีวัดประจ าหมู่บ้านของ

ตนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติรวมของคนท้ังหมู่บ้าน วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เป็น
ท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นความผูกพันกับวิถีชีวิตของทุกคน โดยมี
พระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัด ในการแสดงบทบาทต่างๆ เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวม
แห่งความเคารพ เช่ือถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็น
การสร้างรากฐานคุณธรรมให้กับสังคมไทย ท่ีจะท าให้เกิดความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงขอ
ความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยเฉพาะ เกษตรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาท่องเท่ียวและการกีฬาจังหวัด 
พัฒนาชุมชนจังหวัด ตลอดจนรัฐวิสาหกิจต่างๆ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ฯลฯ ร่วมสนับสนุนโครงการฯ ดังนี้๘๙ 

                                  
๘๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๓ 
 



๗๙ 

ตารางที่  ๒.๑๓ แสดงบทบาทหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง/ส่วนราชการในจังหวัด) 
บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 

๑.สนับสนุนโครงการฯใน
ภาพรวมตามอ านาจหน้าท่ี
ของหน่วยงานนั้นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนโครงการนี้ โดยรับเป็นเจ้าภาพใน
การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ โดยสนับสนุนปัจจัย งบประมาณ ส่ิงของ 
และอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
๒) ทุกกระทรวงให้การสนับสนุนก าลังคน เจ้าหน้าท่ี บุคลากร หรือ
อนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีจัดกลุ่มรวมเป็นหมู่คณะไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วย
วัดจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาศีล ๕ 
๓) ทุกกระทรวงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการใน
มุมมองท่ีหลากหลายในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานศาสนา เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ท่ี เข้าถึง
ประชาชนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล ๕ โดยผ่านมิติต่างๆ 
๔) กระทรวงแรงงาน/กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ก าชับให้ส่วนราชการในสังกัดในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้การ
สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบตาม
อ านาจหน้าท่ีให้ความส าคัญกับการรักษาศีล ๕ เพื่อสร้างครอบครัว
รักษาศีล ๕ และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อาทิ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่ม
ยุวเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มพนักงานใน
โรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กและเยาวชน ฯลฯ 
๕) กระทรวงมหาดไทย ก าชับให้ส่วนราชการในสังกัดท่ีอยู่ในส่วน
ภูมิภาคได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก านัน โดยเฉพาะ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคล่ือนโครงการดังกล่าว
เนื่องจากเป็นรองประธานคณะท างานโครงการฯ ประจ าหมู่บ้านให้
ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการดังกล่าวตามแนวทางการด าเนินงานฯ 
โดยเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานเพื่อสร้างครอบครัวรักษาศีล 
๕ และ ให้มีหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวนหมู่บ้าน ท้ังหมด ให้อง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ลงใน
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ประชาชนในพื้นท่ีเห็นคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และน าไปปฏิบัติ 
โดยสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕ ตลอดจนให้ก าชับ 
ผู้ใหญ่บ้านรายงานผลของหมู่บ้านต่อส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อ
รวบรวมเป็นภาพรวมน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

 



๘๐ 

ตารางที่  ๒.๑๓ แสดงบทบาทหน่วยงานภาครัฐ (กระทรวง/ส่วนราชการในจังหวัด) (ต่อ) 
บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 

 ๖) กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง  กระทรวงการ
ต่างประเทศ ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวง
พลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน/กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น ค งขอ งมนุ ษย์ / ก ระทรวง เกษตรและสหกร ณ์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ รณรงค์เชิญชวน
ข้าราชการในสังกัดท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วม ปวารณาต้ังใจรักษาศีล ๕ ในชีวิตประจ าวัน และร่วม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ ของหน่วยงาน อาทิหอ
กระจายข่าว วารสารของหน่วยงาน รายการวิทยุทีวี เพื่อเพิ่ม
จ านวนคนการรักษาศีล ๕ ให้มากยิ่งขึ้น โดยสมัครเป็นสมาชิก 
“ครอบครัวรักษาศีล ๕” ตลอดจนให้ สอดแทรกสาระความรู้
เกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ลงในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงาน 
๗) ขอความร่วมมือให้กระทรวงทุกกระทรวงรวบรวมผลการ
ด าเนินงานโครงการนี้ ท้ังส่วนกลางและภูมิภาครายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบรายงานผลของกระทรวงตามแบบหมู่บ้าน
รักษาศีลห้า ส่งกรมการศาสนาเป็นรายปักษ์ รายเดือน สรุปผล
รายปีเพื่อกรมการศาสนาจะรวบรวมรายงาน คสช. ต่อไป 

๒.ประชาสัมพันธ์ภายใน -
ภายนอกหน่วยงาน 

๑) เชิญชวนเจ้าหน้าท่ี บุคลากรของหน่วยงานทุกคน สมัครเข้า
เป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕ ให้ยึดมั่นในคุณธรรมความดี 
๒) สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าป้ายไวนิลของวัดต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม หรือเป็นผู้จัดท าป้ายไวนิลเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์
โครงการฯ โดยจัดท าเองและน าไปติดต้ังท่ีหน้าหน่วยงาน หรือท่ี
ศูนย์กลางหมู่บ้าน 
๓) ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านส่ือต่างๆ ท่ี
อยู่ในส่วนงานของตน อาทิ วารสารของหน่วยงาน รายการวิทยุ 
รายการทีวี ภายใต้หน่วยงาน เพื่อเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนท้ัง
ในส่วนกลางและภูมิภาค ได้เห็นคุณค่าของการรักษาศีล ๕ 

 



๘๑ 

๕.๔) บทบาทหน่วยงานภาคเอกชน (สื่อมวลชน บริษัท ห้างร้านสรรพสินค้า 
โรงพยาบาล โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ)๙๐ 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข เป็นโครงการหนึ่งท่ีด าเนินการเพื่อคน
ท้ังมวล เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ต่อทุกชีวิต ดังนั้นการขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนเพื่อ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาจิตใจนับเป็นการสร้างกลไกท่ีท าให้เกิดผลอย่างกว้างขวาง และให้เกิดความ
ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของภาคเอกชนหลายแห่งท่ีให้ความสนใจการพัฒนาท่ียั่งยืน
เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันการสร้างกระแส CSR เป็นกลยุทธ์ของภาคเอกชนท่ีให้ความสนใจ เพื่อตอบแทน
กลับคืนสังคม อีกด้านหนึ่งก็เพื่อสร้างแบรนด์ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการนี้เป็นส่ิงจูงใจท่ี
สามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งอาจถือว่าเป็น CSR ส าหรับภาคเอกชนท่ีต้องการคืน
ก าไรให้สังคม โดยอาจมีบทบาท ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๒.๑๔ แสดงบทบาทหน่วยงานภาคเอกชน (ส่ือมวลชน บริษัท ห้างร้านสรรพสินค้า 

โรงพยาบาล โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ) 
บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 
๑ . ใ ห้ ก า ร
ส นั บ ส นุ น
โครงการฯ ใน
ภาพรวม ตาม
ค ว า ม พ ร้ อ ม
ของหน่วยงาน 

๑) รับเป็นเจ้าภาพสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมและสัมมนาเรื่อง
เกี่ยวกับการรักษาศีล๕ ท่ีจัดขึ้นในวัด 
๒) เปิดโอกาสให้พนักงาน/คนงาน/ลูกจ้างในหน่วยงานของตนได้มีโอกาสเรียนรู้
ศาสนาโดยเฉพาะการรักษาศีล๕ และสมัครเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล๕  
๓) เชิญชวนให้พนักงานทุกคนมาร่วมรักษาศีล๕ โดยจะมีรางวัลมอบให้เป็นพิเศษ
ส าหรับผู้ท าได้ผ่านเกณฑ์เป็นครอบครัวศีล๕ 
๔) ก าหนดให้การรักษาศีล๕ เป็นข้อก าหนดข้อหนึ่งท่ีจะได้รับการเล่ือนต าแหน่ง 
ส าหรับบุคคลท่ีรักษาศีล๕ ไว้ได้จะได้รับการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
๕) ก าหนดเป็นระเบียบส าหรับโรงงานคือการห้ามด่ืมสุรา 
๖) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจวันอาทิตย์ โดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
รักษาศีล ๕ จัดให้มีการรับสมัครเป็นครอบครัวรักษาศีล ๕ 
๗) ประชุมหรือประสานงานกับบริษัทในเครือต่างๆ ให้การส่งเสริมเชิงวิชาการ
เพื่อปรับพฤติกรรมของพนักงานให้เรียนรู้การรักษาศีล๕ และร่วมรักษาศีล๕ ท้ัง
องค์กร 
๘) พนักงานคนใดท่ีผ่านเกณฑ์เป็นครอบครัวศีล๕ บริษัทจะให้การรับรอง 
(Endorsing) เชิดชูเกียรติ เป็นตัวอย่างท่ีดีจะได้รับการพิจารณาเงินเดือนขึ้นใน
อัตราก้าวหน้า 
๙) ส่ือมวลชนทุกประเภท ร่วมใจท่ีจะเผยแพร่ข่าวสารท่ีเกี่ยวกับโครงการรักษา
ศีล ๕ ของทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

 

                                  
๙๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๓ 



๘๒ 

ตารางที่ ๒.๑๔ แสดงบทบาทหน่วยงานภาคเอกชน (ส่ือมวลชน บริษัท ห้างร้านสรรพสินค้า 
โรงพยาบาล โรงงาน สถานประกอบการต่างๆ) (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 
 ๑๐) ส่ือมวลชนทุกประเภทจะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีล ๕ ท่ัว

ประเทศ โดยเผยแพร่ในส่ือของตนเป็นพิเศษและให้มีความถี่เพื่อสร้างกระแส
สังคม 
๑๑)บริษัท/ห้างสรรพสินค้า/โรงพยาบาล/โรงงาน/สถานประกอบการร่วมท า
หน้าท่ีเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ ลูกค้า/พนักงาน เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
“ครอบครัวรักษาศีล ๕” 

๒ . ใ ห้ ก า ร
สนั บ สนุ น ใ น
เ รื่ อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 
ตามศักยภาพ
ของหน่วยงาน 

๑)  เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการผลิตส่ือเพื่อร่วมรณรงค์ให้รักษาศีล ๕ โดย
ผลิตเป็นจดหมายข่าว (News Letter) ป้ายประกาศและโปสเตอร์ แผ่นพับ 
(Folder) เอกสารแจกจุลสาร (Booklet and Bulletin) หรือใบปลิว (Leaflet) 
๒) สอดแทรกเนื้อหาสาระไว้ในส่ือต่าง ๆ ขององค์กร อาทิส่ือส่ิงพิมพ์ (Print 
Media) ส่ือโสตทัศน์ (Audio-visual Media) ส่ือกิจกรรมต่าง ๆ (Actvity 
Media) รวมท้ังส่ือบุคคล (Personal Media) ให้มีการบรรยายเกี่ยวกับการ
รักษาศีล ๕ 

 
๕.๕) บทบาทหน่วยงานภาคประชาสังคม (ภาคประชาชน : องค์กรการกุศล มูลนิธิ

เครือข่ายทางศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ฯลฯ) 
ในเบ้ืองต้นนี้ กรมการศาสนาขอความร่วมมือจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดให้ประสาน

ความร่วมมือให้ด าเนินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการรักษาศีล ๕ โดยในอันดับ
แรกให้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาของกรมการศาสนาและ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้ร่วมกันขับเคล่ือนโครงการนี้ไปสู่พี่น้องชาวไทยเพื่อให้
ร่วมกันขับเคล่ือนโครงการนี้ไปสู่พี่น้องชาวไทยโดยเร็วท่ีสุด ได้แก่ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ลานธรรมลานวิถีไทย ตลอดจนขอความอนุเคราะห์จากองค์กร
ทางพระพุทธศาสนาท่ีอยู่ในส่วนภูมิภาค อาทิ เปรียญธรรมสมาคม ยุวพุทธิกสมาคม พุทธสมาคม สภา
ยุวพุทธิกสมาคม เนื่องจากการด าเนินงานในโครงการหมู่บ้ านรักษาศีล ๕ นี้ เป็นการช่วยปกป้อง 
คุ้มครองและดูแลคนไทยให้ ใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างปลอดภัย มีความเอื้ออาทรต่อกัน  
อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้กับคนในชาติ ตามนโยบาย
เร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนและทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลท่ัวประเทศท่ีมีความพร้อมท่ีจะส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ๕ โดยภาคประชาสังคมอาจมีบทบาท ดังนี้๙๑ 

                                  
๙๑พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร., “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเบญจ

ศีล”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก,
(พฤษภาคม, ๒๕๕๖) : ๒๓. 



๘๓ 

ตารางที่ ๒.๑๕ แสดงบทบาทหน่วยงานภาคประชาสังคม (ภาคประชาชน : องค์กรการกุศล มูลนิธิ
เครือข่ายทางศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ฯลฯ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 
๑.ให้ การสนับสนุน โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชา
เป็ น สุ ข  ใ น ภ าพ ร ว ม  ท้ั ง ใ น
ส่วนกลางและภูมิภาคตามความ
พร้ อมของแต่ละอง ค์กรภาค
ประชาสังคม 
 

๑) รับหน้าท่ีในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็ก
เยาวชนโดยมุ่งเน้นการท ากิจกรรมทางศาสนาส่งเสริมหลักธรรม
ของศีล ๕ ให้เด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มแกนน าในการ
รักษาศีล ๕ ท่ีจ าน าไปขยายผลโดยไปเชิญชวนเพื่อนนักเรียนใน
โรงเรียนเดียวกับตนเองและต่างโรงเรียน ต้ังเป็น “ชมรมรักษาศีล
๕ ในโรงเรียน ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ อย่าง
ต่อเนื่องมีการจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์และความสมาน
สามัคคีระหว่างโรงเรียน 
๒) รับหน้าท่ีท่ีจะเติมเต็มกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล ๕ ไว้ใน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ขององค์กร เช่น บรรจุไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็น
พิเศษ โดยเน้นน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเน้นการให้ความรู้
เกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ไว้ในกิจกรรมพัฒนาอาชีพของลานธรรม 
ลานวิถีไทยเพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้และน าไปปฏิบัติก่อนท่ีจะมี
การอบรมเรื่องวิชาชีพ เป็นต้น 
๓) รับหน้าท่ีไปเชิญชวนสถาบันระดับอุดมศึกษาให้มาร่วมจัดต้ัง
กลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจศีล ๕ เพื่อเป็นแกนน าจิตอาสา ส่งเสริม
การรักษาศีล ๕ ในก ลุ่มวัยรุ่ น  เน้นไปท่ีทุกกิจกรรมของ
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะต้องมีกิจกรรม
อาสาสมัครสร้างเสริมศีล ๕ ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ จะเป็นกลุ่มจิต
อาสาออกไปท าความดีในชุมชน/ชนบท ซึ่งจะมีการสอดแทรก
ความรู้อันเกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ในทุกกิจกรรม 
๔) เชิญชวนกลุ่มสมาชิกในองค์กรทางพระพุทธศาสนาท่ีมาเข้า
ค่าย มารับการอบรม มาปฏิบัติธรรมเป็นประจ าให้เป็นผู้น าหน้าท่ี
เผยแพร่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้แก่ญาติพี่น้อง เพื่อในวัย
เดียวกันและเพื่อนต่างวัยเพื่อนบ้าน คนรู้จักให้มาเข้าร่วม 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยไปสมัครเป็นสมาชิก ณ วัดใกล้
บ้าน หรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตน 

 
 
 
 



๘๔ 

ตารางที่ ๒.๑๕ แสดงบทบาทหน่วยงานภาคประชาสังคม (ภาคประชาชน : องค์กรการกุศล มูลนิธิ
เครือข่ายทางศาสนา หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ฯลฯ) (ต่อ) 

บทบาทหน้าที ่ การด าเนินงาน 
 ๕) บรรจุโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ไว้ในตารางกิจกรรมขององค์กรทาง

พระพุทธศาสนาในทุกกิจกรรมเพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายได้
เข้าถงึการรักษาศีล ๕ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มคนพิการต่างๆ 
กลุ่มเด็กเยาวชนที่มีปัญหาในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและจังหวัด เพื่อให้ได้
เรียนรู้และน าศีล ๕ ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นโดยจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้การอบรมในเรื่องศีล ๕ ตลอดจนเชิญชวนให้ไปสมัครเป็นสมาชิก
เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดหรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
๖) ให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ อาทิ วิชาการ วิทยากร ส่ิงของท่ีจ าเป็น แก่วัดท่ีจัด
อบรม จัดสัมมนาเรื่องท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมรักษาศีล ๕ ของประชาชน ท่ีวัดจัดขึ้น
ในหมู่บ้าน 
๗) เป็นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจในวันเสาร์-อาทิตย์โดยการจัดปฏิบัติธรรมรักษา
ศีล ๕ เชิญชวนให้ไปสมัครเป็นสมาชิกครอบครัวรักษาศีล ๕  
๘) ประชุมหรือประสานงานกับองค์กรท่ีเป็นเครือข่ายของตนเพื่อขอความร่วมมือ
เครือข่ายในสังกัดท้ังในส่วนกลางและภูมิภาคให้การส่งเสริมกิจกรรมการรักษาศีล ๕ 
ของวัดท่ัวประเทศ 
๙) หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลท่ัวประเทศ ส่งเสริมและสร้างส่ิงท่ีเป็น
คุณประโยชน์แก่ประชาชน โดยให้การอบรมประชาชนในเรื่องการรักษาศีล ๕ 

๒ . ใ ห้ ก า ร
สนั บ สนุ น ใ น
เ รื่ อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 
ตามศักยภาพ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ข อ ง ภ า ค
ประชาสังคม 

๑) สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ไว้ในส่ือต่างๆ ขององค์กรตนเอง 
เช่น วารสารของพุทธสมาคม 
๒) บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมขององค์กรในเรื่องท่ีเกี่ยวกับโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรได้รับทราบและให้การสนับสนุน 
๓) ให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ของ
องค์กรท่ีมีการจัดประชุมจัดค่าย จัดสัมมนา เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ และ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก ครอบครัวรักษาศีล และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามล าดับ 

 
๒.๖ บริบทพ้ืนท่ีการวิจัย 

อ าเภอและต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ (จ านวน ๒๕ อ าเภอ ๒๐๘ ต าบล) 
๑. อ าเภอกัลยาณิวัฒนา มี ๓ ต าบล ได้แก่ ๑.๑ แจ่มหลวง ๑.๒ บ้านจันทร์ ๑.๓  

แม่แดด 
๒. อ าเภอจอมทอง มี ๖ ต าบล ได้แก่ ๒.๑ แม่สอย ๒.๒ ข่วงเปา ๒.๓ ดอยแก้ว  

๒.๔ บ้านแปะ ๒.๕ บ้านหลวง ๒.๖ สบเต๊ียะ      
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๓. อ าเภอไชยปราการ มี ๔ ต าบล ได้แก่ ๓.๑ แม่ทะลบ ๓.๒ ปงต า ๓.๓ ศรีดงเย็น ๓.๔ 
หนองบัว      

๔. อ าเภอเชียงดาว มี ๗ ต าบล ได้แก่ ๔.๑ เชียงดาว ๔.๒ เมืองคอง ๔.๓ เมืองงาย ๔.๔ 
เมืองนะ ๔.๕ แม่นะ ๔.๖ ทุ่งข้าวพวง ๔.๗ ปิงโค้ง 

๕. อ าเภอดอยสะเก็ด มี ๑๔ ต าบล ได้แก่ ๕.๑ เชิงดอย ๕.๒ เทพเสด็จ ๕.๓ แม่โป่ง 
๕.๔ แม่คือ ๕.๕ แม่ฮ้อยเงิน ๕.๖ ตลาดใหญ่ ๕.๗ ตลาดขวัญ ๕.๘ ป่าเมี่ยง ๕.๙ ป่าป้อง ๕.๑๐ ป่า
ลาน ๕.๑๑ ลวงเหนือ ๕.๑๒ สง่าบ้าน ๕.๑๓ สันปูเลย ๕.๑๔ ส าราญราษฎร์ 

๖. อ าเภอดอยเต่า มี ๖ ต าบล ได้แก่ ๖.๑ โปงทุ่ง ๖.๒ ดอยเต่า ๖.๓ ท่าเด่ือ ๖.๔ บงตัน 
๖.๕ บ้านแอ่น ๖.๖ มืดกา 

๗. อ าเภอดอยหล่อ มี ๔ ต าบล ได้แก่  ๗.๑ ดอยหล่อ ๗.๒ ยางคราม ๗.๓ สองแคว 
๗.๔ สันติสุข 

๘. อ าเภอฝาง มี ๘ ต าบล ได้แก่ ๘.๑ เวียง ๘.๒ แม่ข่า ๘.๓ แม่คะ ๘.๔ แม่งอน      
๘.๕ แม่สูน ๘.๖ โป่งน้ าร้อน ๘.๗ ม่อนปิน ๘.๘ สันทราย 

๙. อ าเภอพร้าว มี ๑๑ ต าบล ได้แก่ ๙.๑ เข่ือนผาก ๙.๒ เวียง ๙.๓ แม่แวน ๙.๔ แม่ปั๋ง     
๙.๕ โหล่งขอด ๙.๖ ทุ่งหลวง ๙.๗ น้ าแพร่ ๙.๘ บ้านโป่ง ๙.๙ ป่าไหน่ ๙.๑๐ ป่าตุ้ม ๙.๑๑ สันทราย 

๑๐. อ าเภอแม่วาง มี ๕ ต าบล ได้แก่ ๑๐.๑ แม่วิน ๑๐.๒ ดอนเปา ๑๐.๓ ทุ่งปี้ ๑๐.๔ 
ทุ่งรวงทอง ๑๐.๕ บ้านกาด 

๑๑. อ าเภอแม่แจ่ม มี ๘ ต าบล ได้แก่ ๑๑.๑ แม่นาจร ๑๑.๒ แม่ศึก ๑๑.๓ กองแขก
๑๑.๔ ช่างเค่ิง ๑๑.๕ ท่าผา ๑๑.๖ บ้านทับ ๑๑.๗ ปางหินฝน ๑๑.๘ แจ่มหลวง 

๑๒. อ าเภอแม่แตง มี ๑๔ ต าบล ได้แก่ ๑๒.๑ เมืองก๋าย ๑๒.๒ แม่แตง ๑๒.๓ แม่หอ
พระ ๑๒.๔ กื้ดช้าง ๑๒.๕ ขี้เหล็ก ๑๒.๖ ช่อแล ๑๒.๗ บ้านเป้า ๑๒.๘ บ้านช้าง ๑๒.๙ ป่าแป๋ ๑๒.๑๐ 
สบเปิง ๑๒.๑๑ สบก๋าย ๑๒.๑๒ สันป่ายาง ๑๒.๑๓ สันมหาพน ๑๒.๑๔ อินทขิล 

๑๓. อ าเภอแม่ริม มี ๑๑ ต าบล ได้แก่ ๑๓.๑ เหมืองแก้ว ๑๓.๒ แม่แรม  ๑๓.๓ แม่สา 
๑๓.๔ โป่งแยง ๑๓.๕ ขี้เหล็ก ๑๓.๖ ดอนแก้ว ๑๓.๗ ริมเหนือ ๑๓.๘ ริมใต้ ๑๓.๙ สะลวง ๑๓.๑๐ 
สันโป่ง ๑๓.๑๑ ห้วยทราย 

๑๔. อ าเภอแม่ออน มี ๖ ต าบล ได้แก่ ๑๔.๑ แม่ทา ๑๔.๒ ทาเหนือ ๑๔.๓ บ้าน
สหกรณ ์๑๔.๔ ห้วยแก้ว ๑๔.๕ ออนเหนือ ๑๔.๖ ออนกลาง  

๑๕. อ าเภอแม่อาย มี ๗ ต าบล ได้แก่ ๑๕.๑ แม่นาวาง ๑๕.๒ แม่สาว ๑๕.๓ แม่อาย
๑๕.๔ ท่าตอน ๑๕.๕ บ้านหลวง ๑๕.๖ มะลิกา ๑๕.๗ สันต้นหมื้อ 

๑๖. อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มี ๑๖ ต าบล ได้แก่ ๑๖.๑ แม่เหียะ ๑๖.๒ ช้างเผือก      
๑๖.๓ ช้างคลาน ๑๖.๔ ช้างม่อย ๑๖.๕ ท่าศาลา ๑๖.๖ ป่าแดด ๑๖.๗ ป่าตัน ๑๖.๘ พระสิงห์   
๑๖.๙ ฟ้าฮ่าม ๑๖.๑๐ วัดเกต ๑๖.๑๑ ศรีภูมิ ๑๖.๑๒ สันผีเส้ือ ๑๖.๑๓ สุเทพ ๑๖.๑๔ หนองป่าครั่ง   
๑๖.๑๕ หนองหอย ๑๖.๑๖ หายยา 

๑๗. อ าเภอเวียงแหง มี ๓ ต าบล ได้แก่ ๑๗.๑ เปียงหลวง ๑๗.๒ เมืองแหง ๑๗.๓ แสนไห 
๑๘. อ าเภอสะเมิง มี ๕ ต าบล ได้แก่ ๑๘.๑ แม่สาบ ๑๘.๒ บ่อแก้ว ๑๘.๓ ยั้งเมิน 

๑๘.๔ สะเมิงเหนือ ๑๘.๕ สะเมิงใต้ 
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๑๙. อ าเภอสันก าแพง มี ๑๐ ต าบล ได้แก่ ๑๙.๑ แช่ช้าง ๑๙.๒ แม่ปูคา ๑๙.๓ ต้นเปา 
๑๙.๔ ทรายมูล ๑๙.๕ บวงค้าง ๑๙.๖ ร้องวัวแดง ๑๙.๗ สันกลาง ๑๙.๘ สันก าแพง ๑๙.๙ ห้วยทราย 
๑๙.๑๐ ออนใต้  

๒๐. อ าเภอสันทราย มี ๑๒ ต าบล ได้แก่ ๒๐.๑ เมืองเล็น ๒๐.๒ แม่แฝก ๒๐.๓ แม่แฝก
ใหม่ ๒๐.๔ ป่าไผ่ ๒๐.๕ สันทรายน้อย ๒๐.๖ สันทรายหลวง ๒๐.๗ สันนาเม็ง ๒๐.๘ สันป่าเปา     
๒๐.๙ สันพระเนตร ๒๐.๑๐ หนองแหย่ง ๒๐.๑๑ หนองจ๊อม ๒๐.๑๒หนองหาร 

๒๑. อ าเภอสันป่าตอง มี ๑๑ ต าบล ได้แก่ ๒๑.๑ แม่ก๊า ๒๑.๒ ท่าวังพร้าว ๒๑.๓ ทุ่ง
ต้อม ๒๑.๔ ทุ่งสะโตก ๒๑.๕ น้ าบ่อหลวง ๒๑.๖ บ้านแม ๒๑.๗ บ้างกลาง ๒๑.๘ มะขามหลวง   
๒๑.๙ มะขุนหวาย ๒๑.๑๐ ยุหว่า ๒๑.๑๑ สันกลาง 

๒๒. อ าเภอสารภี มี ๑๒ ต าบล ได้แก่ ๒๒.๑ ไชยสถาน ๒๒.๒ ขัวมุง ๒๒.๓ ชมพู ๒๒.๔ 
ดอนแก้ว ๒๒.๕ ท่ากว้าง  ๒๒.๖ ท่าวังตาล ๒๒.๗ ป่าบง  ๒๒.๘ ยางเนิ้ง ๒๒.๙ สันทราย ๒๒.๑๐ 
สารภี ๒๒.๑๑ หนองแฝก ๒๒.๑๒ หนองผ้ึง 

๒๓. อ าเภอหางดง มี ๑๑ ต าบล ได้แก่ ๒๓.๑ ขุนคง ๒๓.๒ น้ าแพร่ ๒๓.๓ บ้านแหวน 
๒๓.๔ บ้านปง ๒๓.๕ สบแม่ข่า ๒๓.๖ สันผักหวาน ๒๓.๗ หนองแก๋ว ๒๓.๘ หนองควาย ๒๓.๙ หนอง
ตอง ๒๓.๑๐ หางดง ๒๓.๑๑ หารแก้ว 

๒๔. อ าเภออมก๋อย มี ๖ ต าบล ได้แก่ ๒๔.๑ แม่ต่ืน ๒๔.๒ นาเกียน ๒๔.๓ ม่อนจอง 
๒๔.๔ ยางเปียง    ๒๔.๕ สบโขง ๒๔.๖ อมก๋อย 

๒๕. อ าเภอฮอด มี ๖ ต าบล ได้แก่ ๒๕.๑ นาคอเรือ ๒๕.๒ บ่อสลี ๒๕.๓ บ่อหลวง 
๒๕.๔ บ้านตาล ๒๕.๕ หางดง ๒๕.๖ ฮอด 

 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานวิจัย ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

๒.๗.๑ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการพัฒนา 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานวิจัย ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในการศึกษาเรื่อง 

“การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่”มีผู้
ท าการศึกษาวิจัยไว้ ดังต่อไปนี้ 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. ได้เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนาเพื่อ
สังคม :กระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเบญจศีล” สรุปได้ว่า การตีความศีล ๕ โดยเครือข่ายพุทธศาสนิกชน
เพื่อสังคมนานาชาติท่ีเป็นสากลท่ัวไปนั้น ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ. 
ปยุตโต) เสนอไว้ในบทความเรื่องศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม และแนวคิดของพระติช นัท ฮันท์ เกี่ยวกับ
การตีความศีล ๕ แนวใหม่ โดยได้ตีความศีล ๕ เน้น ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นเจตนารมณ์ของศีล และ
ส่วนท่ีเป็นค านิยามของศีล ส่วนท่ีเป็นเจตนารมณ์ของศีล หมายถึง เจตนารมณ์ท่ีมุ่งให้มนุษย์ในสังคมอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกันให้รู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากนี้ เจตนารมณ์ของศีลยัง
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ครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสร้างทางสังคมความสัมพันธ์ทางสังคมและสภาพแวดล้อม ความท่ีเอื้อ
ต่อการเข้าถึงสัจธรรม ส่วนค านิยามความหมายของศีล เครือข่ายพุทธศาสนิกชนมองว่า ศีลห้าต้องมี
พลวัตและมีความหมายท่ียืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของปัญหาในแต่ละ
ยุคสมัย อาทิเช่น ศีลข้อห้ามฆ่าสัตว์ ต้องให้ครอบคลุมถึงปัญหาความรุนแรงประเภทต่าง ๆ ท้ังโดยตรง
และโดยอ้อม เช่น ปัญหาสงคราม ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาการใช้สารเคมี เป็นต้น๙๒ 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี)  ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัย
พบว่า ๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองในจิตใจของแต่ละ
คนก่อน เพื่ อสร้ าง สัน ติภาพสู่ สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้ าถึ ง  และพัฒนา  
ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การวางแผน (Planning)  
การจัดหน่วยงาน (Organizing) การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และ งบประมาณ 
(Budgeting) โดยผู้น าชุมชนจะต้องยึดหลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๖ ประการคือ  
หลักความถูกต้อง  หลักความเหมาะสม  หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม 
และหลักความเสียสละ จะท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอย่าง
แท้จริง ๒. แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดต้ังศูนย์อ านวยการกลาง 
และศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคล่ือนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง  
กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ รวมถึงสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและส่ือการสอนเพื่อ
เผยแพร่โครงการให้ท่ัวถึง และขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ
คณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาใน
การปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร)  และ กลยุทธ์ 
ที่สี่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการท่ีมีคุณภาพ  ขอความ
ร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้าง
เครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลท่ีมีคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง๙๓ 

 

                                  
๙๒อ้างแล้ว. 
๙๓พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล  ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ,  ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓,
(กันยายน – ธันวาคม, ๒๕๕๙) : ๕๕-๖๒. 



๘๘ 

วงศกร เพิ่มผล ได้วิจัยเรื่อง “ศีล ๕ มิติอารยธรรมสากล” ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์
อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีความรักและความใคร่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ความใคร่นั้น ต้องอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายและศีลธรรม กฎหมายป้องปรามได้เฉพาะการละเมิดทางกาย แต่ศีลธรรมสามารถ
ป้องปรามได้จากภายในคือจิตใจ โดยมีการส่งเสริมให้มีความเคารพกันระหว่างเพศ มีจิตส าส านึกผิด
ชอบช่ัวดี ฝึกฝนตนเองให้สามารถควบคุมเรื่องเพศได้ อันจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม คือ มีความ
ซื่อสัตย์กับคู่ครองของตน อันจะก่อเกิดเป็นความสงบสุข และความอบอุ่นภายในครอบครัวขึ้นได้๙๔ 

สรุปได้ว่าการรักษาศีล ๕ นั้น เท่ากับว่าได้รักษาสติสัมปชัญญะ เพราะว่าศีลเกี่ยวข้องกับ
ส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนต้องละวางโดยเจตนา เมื่อเรารักษากาย วาจา ให้เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ก็จะเป็น
เหตุเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ให้จิตมีความเป็นปกติ เมื่อจิตเป็นปกติ ศีลก็วิ่งไปสู่จิต จิตก็จะส่ังให้เรามี
ความส านึกผิดชอบช่ัวดีอยู่ตลอดเวลา ความเจริญของโลกปัจจุบันนี้ นับว่าส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีศีล
เป็นหลักยึด ถึงไม่รู้ว่าเป็นศีล หากว่าไม่ท าความช่ัวทางกาย วาจา ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามศีล 
เพราะส าคัญ คือ ตัวเจตนานั่นเอง งดเว้นจากความช่ัวต่างๆ ดังนั้น เมื่อมนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามศีล
กันอย่างแพร่หลายแล้ว ย่อมท าให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น อันเป็นหลักประกันให้มนุษย์เคารพใน
ชีวิตของผู้อื่น เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น เคารพในคู่ครองของตนและผู้อื่น เคารพในค าพูดของตนเอง 
และเคารพในสติ ย่อมก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ คือ เกิดความรักผูกพัน สมานฉันท์กัน
ได้ก็ด้วยศีล ๕ นี้นั่นเอง เพราะการขาดศีลขาดธรรม ย่อมน ามาไปสู่ความประมาทอันเป็นเหตุให้ตนเอง 
ผู้อื่น และส่ิงแวดล้อมสูญเสียตามไปด้วย 

บุญหนา จิมานัง และคณะ๙๕ ได้ศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของเด็กเยาวชนต าบล
โคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สรุปได้ว่า เด็กเยาวชนในต าบลโคกสี เคยประพฤติผิดท้ัง ๕ ข้อทุก
ข้อ โดยเฉพาะเคยพูดโกหกมีมากถึงร้อยละ ๙๖ รองลงมาเป็นการขโมยเงินของพ่อแม่  และการด่ืม
เหล้าหรือเบียร์ร้อยละ ๕๐ และ ๔๖.๓ ตามล าดับ และยังพบว่า พฤติกรรมการรักษาศีลทุกข้อโดย
รวมอยู่ในระดับน้อย เด็กและเยาวชนท่ีมีการปฏิบัติและร่วมกิจกรรมทางศาสนามาก ไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการรักษาศีลของเด็กและเยาวชนในต าบลโคกสีแต่อย่างใด 

พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณฺโณ ได้วิ จัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์” ผลการวิจัย พบว่า ๑) รูปแบบการบริหารกิจการคณะ 
สงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการ
ก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บางประการคงเห็นไปตามจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อมา 
๒) การบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ภาค ๒ มีปัญหาท่ีชัดเจน องค์กร
สงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงท่ีจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เห็นปัญหาในการเผย

                                  
๙๔วงศกร เพ่ิมผล, “ศีล ๕ มิติอารยธรรมสากล”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๒. 
๙๕บุญหนา จิมานัง และคณะ , พฤติกรรมการรักษาศีลห้าของเด็กเยาวชนต าบลโคกสี อ าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น , (สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ก-ข. 



๘๙ 

แผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิดความสับสน ส าคัญผิด และเข้าใจคลาดเคล่ือนไปจากความเห็นจริงตาม
หลักพระพุทธศาสนา ๓) แบบการบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ควรมี
อ านาจและหน้าท่ีท่ีส าคัญ กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในระดับภาคและระดับจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่นๆ 
ตามท่ีองค์กรก าหนดและมอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการ
เผยแผ่ และอ านวยความสะดวก และเห็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ส่งเสริมสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีเผย
แผ่พระพุทธศาสนา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่ และจัดหางบประมาณสนับสนุน 
ให้การอุปถัมภ์กิจกรรมและบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๙๖ 

ทรงวิทย์ แก้วศรี  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนา
ของพระพุทธเจ้า” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนา ด้วยพระปรีชาสามารถและกุศโลบายอันแยบยล 
ลึกซึ้ง ยุทธวิธีของพระองค์นั้น เมื่อเทียบเคียงแล้วแสดงว่า ทฤษฎีการบริหารเชิงยุทธวิธีของตะวันตก
มาสอดคล้องกับวิธีการของพระพุทธเจ้าโดยมิมีข้อสงสัย ท้ังวิธีการของพระพุทธเจ้ามีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดด้วย  

๒) ตามหลักการวิเคราะห์สว้อต (SwotAnalysis) ของตะวันตก แยกการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมออกเป็น ๒ คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและภยันตราย 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อหาจุดเข็งและจุดอ่อน พระพุทธเจ้าทรงวิเคราะห์โดยรวม
ทุกสภาพแวดล้อม ในการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยจ าแนกสภาพแวดล้อมต่างๆ ออกเป็น ๓ กลุ่มคือ 
สภาพแวดล้อมทางศาสนา สภาพแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง และสภาพแวดล้อมทางสังคม จึง
ทรงสามารถน า พระพุทธศาสนาช าแรกแทรกขึ้นในหมู่ประชาชนชาวชมพูทวีป จนประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาได้มั่นคงภายในเวลาเพียง ๔ ปี 

๓) กระบวนการคิดออกมาเป็นทฤษฎีระหว่างตะวันตกกับพระพุทธเจ้า แตกต่างกัน 
ตะวันตกหรือสามัญชนท่ัวไปนั้นคิดต้ังทฤษฎีจากปัญหา คือ ความรู้แค่ ๒ ประการ ได้แก่จินตามย
ปัญญาและสุตมยปัญญา จึงเป็นการต้ังสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมาย โดยคาดคะเน
เอาว่าจะต้องเป็นไปตามนั้น ซึ่งอาจจะไม่แน่นอน แต่พระพุทธเจ้าทรงคิดค้นทฤษฎีจากภาวนามย
ปัญญา ได้ผ่านการทดลองปฏิบัติการจนเห็นผลมาแล้ว จึงทรงน ามาประมวลสรุปเป็นทฤษฎี อาจจะ
กล่าวได้ว่าตะวันตกคิดทฤษฎีต่างๆ ได้เพียงแค่ “ทฤษฎี” แต่พระพุทธเจ้านั้นทรงคิดได้ถึงขั้นเป็น
ทฤษฎีบท 

๔) ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอน สามารถน าหัวข้อธรรมมาใช้
เป็นหลักควบคู่กันไปได้อย่างกลมกลืน กล่าวคือการคิดใช้โยนิโสมนสิการ การตัดสินใจใช้ปริญญา ๓ 
อธิษฐาน ๔ และปปัญจธรรม ๓ การวางแผนใช้โกศล ๓ และสัมมัปปธาน ๔ การบริหารใช้อิทธิบาท ๔ 

                                  
๙๖พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณโณ, “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร 

ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเซิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



๙๐ 

พละ ๔ และทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม ๔ ภาวะผู้น าใช้อัตตหิตสมบัติ ปรหิตปฏิบัติ และยุทธการ
แบบทหารมืออาชีพตามท่ีตรัสไว้ในโยธาชีวสูตร 

๕) ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้านั้น สามารถบูรณาการออกมาใช้กับการด าเนินงานท่ัวไปใน
องค์การต่างๆ ในท่ีนี้แสดงเป็นรูปแบบไว้ ๓ รูปแบบคือ แบบตรีกรรม แบบจตุราริยสัจ และแบบ
รัตนตรัย แต่ละแบบแสดงด้วยแผนภูมิให้เห็นวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจน สุดท้ายได้แสดงตัวอย่าง
การบูรณาการยุทธวิธีแบบพุทธวิธี ใช้กับห้องสมุดและสถาบันวิทยการบริการ “แบบรัตนตรัย” เพื่อ
เป็นแบบอย่างแก่องค์การต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ในฐานะเป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป๙๗ 

พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) ได้วิ จัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในล้านนา” พบว่ารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้น เป็นรูปแบบขั้น 
บันใดมีการประสานงานแบบบนลงล่างลงมาตามล าดับขั้น คือ ระดับภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล วัด 
ส่วนในเขตล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง ด้านแนวทางการ
บริหารจัดการเจ้าอาวาสส่ังการให้ด าเนินงานตามจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ในปัจจุบันได้มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการใหม่ มาใช้เพื่อรองรับความทันสมัย ตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิ
การท่ีมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายเพื่อปฏิบัติงานส่วนหนึ่งการบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรมทูต ซึ่งพระธรรมทูตจะมีหน้าท่ีส่ังสอนอบรมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยตรง มีองค์กรมีการจัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่จากการศึกษาพบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนเพื่อให้
พระพุทธศาสนาด ารงต่อไปในอนาคต๙๘ 

จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ  ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดี 
มีคุณธรรม ผลการวิจัยพบว่า ระดับบุคคลพบวา คุณลักษณะท่ีส าคัญของคนดีมีคุณธรรมคือ คนท่ีมีศีล
มีธรรมะมีสติ มีความรับผิดชอบประพฤติดี มีความซื่อสัตยละอายและเกรงกลัวตอบาปมีสัมมาอาชีวะ
ขยันหมั่นเพียรรักษาคุณคาและความส าคัญของส่ิงท่ีดีงามเอื้อเฟอเผ่ือแผมีเมตตาหมั่นท าบุญท าทาน
อดทนอดกล้ันอดออมสามัคคี กตัญ  ูกตเวทีมีจิตส านึกสาธารณะมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายรัก
ชาติ ศาสนกษัตริย ระดับครอบครัว พบวาครอบครัวดี มีคุณธรรมมีลักษณะส าคัญคือครอบครัวท่ี 
ต้ังอยูในศีล ๕ มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและบทบาทในครอบครัวมีความสัมพันธอันดีและอบอุนไม
ประมาทท าการโดยใชปญญาสุภาพรับฟงผูอื่นใฝหาความรูครองตนเปนพลเมืองดีเอื้อเฟอเผ่ือแผสง
เคราะหบ ารุงศาสนา ระดับชุมชน พบวาคุณลักษณะท่ีส าคัญของชุมชนดีมีคุณธรรมคือคนในชุมชนเป
นสมาชิกท่ีดี มีศีลธรรมมีผูน า/ผูปกครองท่ีดี ชุมชนพึ่งตนเองไดรวมกันแกไขปญหามีองคกรเครือขายท่ี

                                  
๙๗ ทรงวิทย์ แก้วศรี, “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”, ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ก-ข. 

๙๘ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, ๒๕๕๓), หน้า ๑-๒. 



๙๑ 

เขมแข็งกระบวนการสรางชุมชนดี มีคุณธรรมโดยสรางชุมชนใหเขมแข็งสรางกระบวนการเรียนรูและ
สรางองคกรเครือขายท่ีเขมแข็ง๙๙ 

บัญชายุทธ นาคมุจลิน ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทท่ีพึงประสงค์ใน
พระพุทธศาสนา” ผลการวิจัยพบว่า สภาพการพัฒนาศาสนทายาทในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
ขอนแก่น เป็นการพัฒนาในลักษณะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษารูปแบบพิเศษมี 
๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาด าเนิน
ไปตามนโยบายรัฐและมหาเถรสมาคม มีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการ
คอยก ากับดูแลด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลประเมินผลและการจัดสรรงบประมาณ ส่วนการบริหาร
จัดการให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาส ในการพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ต้องให้
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาการและการศึกษาเชิงพุทธโดยบูรณาการเข้ากับทฤษฎีไตรสิกขา
ของพระพุทธเจ้า ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีบุคลิกภาพของนักจิตวิทยาสมัยใหม่ 

รูปแบบในการพัฒนาศาสนทายาทท่ีพึงประสงค์ในพระพุทธศาสนานั้น พบว่า นโยบาย
การจัดการศึกษายังขาดความเข้าใจในการน าทฤษฎีการศึกษาและทฤษฎีจิตวิทยามาใช้ในการสร้าง
แรงจูงใจสร้างความมุ่งท่ีจะศึกษาให้ส าเร็จ การศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นการศึกษาเฉพาะ
ทางยังไม่บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้ศาสนทายาทเกิดการ
เรียนรู้และประพฤติคนตามหลักศีลาจารวัตรและการพัฒนาบุคลิกภาพยังไม่เป็นตามมาตรฐานท่ีสังคม
จะยอมรับได้ จึงได้เสนอรูปแบบพัฒนาใหม่ตามกระบวนการ PTCC Model มองผ่านระบบการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๓๑๐๐ 

พระครูวินิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตาม
หลักพุทธธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา
ส่วนมากเป็นหลักแห่งการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนามนุษย์ให้พ้นจากบ่วงแห่งทุกข์ พระพุทธ
องค์ได้ทรงให้กลักอริยสัจ ๔ มาเป็นกรอบให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ขณะท่ีวิธีการหรือแนวทาง
นั้นพระพุทธองค์ได้ทรงให้หลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือมรรคมีองค์ ๘ มาเป็นเครื่องช้ีน าทาง ท้ังนี้มรรคมี
องค์ ๘ นั้นพระพุทธองค์ยังทรงย่อยให้เหลือเพียง ๓ ส่วนส าคัญท่ีจะสนับสนุนเพื่อการพัฒนามนุษย์ซึ่ง
ก็คือ “ไตรสิกขา” หรือหลักท่ีว่าด้วยแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติท่ีเรียกว่า “ศีล” การหมั่นท า
จิตใจเกิดความใสบริสุทธิ์สะอาด สงบนิ่งด้วยแนวทางแห่ง “สมาธิ” และสุดท้ายคือการเข้าถึงองค์
ความรู้ท่ีท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาท่ี
เรียกว่า “ปัญญา” 

ส าหรับทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย์ในทางสากลส่วนใหญ่ให้การยอมรับแนวทางของ 
Leonard Nadler ท่ีมีการจัดชุดของกิจกรรมอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน

                                  
๙๙ จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ , การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม ,   

(กรุงเทพมหานคร : ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
(องค์การมหาชน), ๒๕๔๙), หน้า ๑๔. 

๑๐๐บัญชายุทธ นาคมุจลิน, “รูปแบบการพัฒนาศาสนาทายาทที่พึงประสงค์ในพระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



๙๒ 

การฝึกอบรม การให้การศึกษาและการพัฒนาการตนเอง ซึ่งจากการศึกษาสภาพการพัฒนาทุนมนุษย์
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในการพัฒนาในเรื่องศีลเนื่องจากเห็น
ในเชิงรูปธรรมมากกว่า ส่วนเรื่องของสมาธิและด้านปัญญานั้นอาจจะมีข้อจ ากัดในหลายประเด็นจึง
ส่งผลให้การพัฒนาในด้านนี้ไม่ค่อยมีการขับเคล่ือนหรือได้รับการตอบรับเท่าใดนัก 

ในส่วนของรูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม (ไตรสิกขา) ในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านศีลจะเน้นไปท่ีการพัฒนาพฤติกรรมทางกายและวาจาใน ๔ มิติตามหลัก
บริสุทธิ์ศีล ๔ ประการด้วย ๑) อาชีวปริสุทธิ หรือ การท ามาหาเล้ียงชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต    
หลีกไกลจากการทุจริต ๒) อินทรีย์สังวร หรือ การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ
ให้มีการส ารวมระวัง ๓) ปาฏิโมกขสังวร หรือ การอยู่ร่วมกันโดยยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ และ ๔) ปัจจยปัจจเวกขณะ หรือ การพัฒนาพฤตกรรมในการเสพ การ
บริโภคอย่างมีสติมีความพอดีและพอเพียง 

ขณะท่ีการพัฒนาด้านสมาธิถือเป็นการฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้มีสมาธิ ประกอบด้วย         
๑) การพัฒนาคุณภาพของจิตให้ดีงามให้เป็นจิตใจท่ีบริสุทธิ์ ประณีตและประเสริฐ ๒) การพัฒนาจิตใจ
ให้มีความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง แกล้วกล้าสามารถ ๓) การพัฒนาความสุขภาวะของจิตใจเป็นการ
พัฒนาสุขภาพจิตท่ีดี จิตท่ีมีความร่าเริง สดช่ืนปิติและอิ่มเอมใจ ส าหรับการพัฒนาทุนมนุษย์ในขั้น
สูงสุดหรือด้านปัญญา ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งและ
ชัดเจน ๒) การพัฒนาเพื่อช่วยให้ด าเนินเข้าสู่วิถีชีวิตท่ีถูกต้องดีงาม และ ๓) การพัฒนาปัญญาขั้นสูงท่ี
จะเกิดจากความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงจนสามารถปรับตัว ปรับใจไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 
และมีชีวิตท่ีเป็นอยู่หรือด ารงอยู่ด้วยปัญญาท่ีแท้จริง๑๐๑ 

จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่าการด าเนินโครงการทางการพัฒนากลไกการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นการจัดการในด้านต่าง ๆ 
ใหเ้กิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักศีล ๕ มาประพฤติปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ แก่ประชาชนในชาติ โดยด าเนินการพร้อมกันท้ัง ๗๖ จังหวัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้น า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อปลูกฝังจิตส านึกและ
สร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ
อย่างมั่นคง 

                                  
๑๐๑ พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน), “รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์ตามหลักพุทธธรรมใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



๙๓ 

๒.๘  กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเพื่อสร้างทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร  
P    Plan 
D   Do 
C   Check 
A   Action 

การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด

เชียงใหม่  
๔ ด้านคือ 

๑) การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
๒) การลดปัญหาความขัดแย้ง 
๓) การสร้างความมั่นคง 
๔) การความปลอดภัย 

 

การบริหารจัดการโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์

จังหวัดเชียงใหม่  
 

แนวคิดและทฤษฎีการบริหาร  
4 M’s  
Man 

Money 
Material 

Management 
 



 
บทที่ ๓ 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง“การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่”เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ
วิจัยตามล าดับ ๕ ขั้นตอนดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง“การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Methods Research ) ประกอบไป
ด้วยการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๑ รูปแบบกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะสงฆ์และ

ประชาชนท่ีเข้าร่วมปฏิบัติการในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีล าดับขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อมูลตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และ
ชุมชนของการรักษาศีล ๕ ในโครงหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมท้ัง
กระบวนการบริหารด้วย หลักการบริหาร 4 M ได้แก่ Man(คน)  Money(เงิน)  Material (วัตถุดิบ ) 
Management ( การจัดการ ) และวงจร PDCA  หรือ วงจรเด็มมิ่ง การพัฒนากลไกการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีองค์ประกอบ ๔ ด้านคือ ๑) 
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ๒) ลดปัญหาความขัดแย้ง ๓) สร้างความมั่นคง ๔) ความ
ปลอดภัย เพื่อก าหนดประเด็นปัญหาการวิ จัย รวมท้ังก าหนดกรอบการศึกษาในคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น 

 ๒. เมื่อผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นส าหรับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วโดยผ่านการให้
ค าแนะน าจากประธานท่ีปรึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษาพร้อมกับการก าหนดผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน
ไว้ดังนี้ เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส ผู้น าชุมชน  



๙๕ 
 

๓. การติดต่อประสานงานไปยังผู้เช่ียวชาญเพื่อขอท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) พร้อมท้ังขออนุญาตบันทึกภาพ บันทึกเสียงตลอดการสัมภาษณ์ในวันเวลา และสถานท่ี
ตามก าหนด 

๔. ขอหนังสือรับรองการเข้าสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

๕. น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการ สังเคราะห์ วิเคราะห์ตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้
เพื่อสร้างเป็นการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

๓.๑.๒ รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกเฉพาะสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล ๕  เพื่อตอบแบบสอบถาม

ให้กับผู้วิจัย โดยมีล าดับการวิจัยเชิงปริมาณ ดังต่อไปนี้ 
๑. การรวบรวมข้อมูลเอกสาร  เช่น คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ต ารา หนังสือ บทความ  

ผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก  และเอกสารส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไกการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๒. ขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นท่ีเพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล 

๓. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified random sampling)  คือ สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จ านวน ๔๐๐ คน  ซึ่ง
ในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

 
๓.๒ ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
๑. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เพื่อก าหนดตัวชี้วัด คือระดับบุคคล องค์กร และ

ชุมชนของการรักษาศีล ๕ ในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน ๓๗ รูป /
คน ได้แก่ 

๑. พระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด 
๒. พระราชรัชมุนี  เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
๓. พระวิมลมุนี  เจ้าคณะอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
๔. พระครูสาทรกิจโกศล เจ้าคณะอ าเภอสารภี 
๕. พระครูวิมลญาณประยุต เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง 
๖. พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน 
๗. พระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอ าเภอสันทราย 
๘. พระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม 



๙๖ 
 

๙. พระครูกัลยาณวัตรสุนทร  เจ้าคณะอ าเภอแม่แตง 
๑๐. พระครูวิมลธรรมานุศาสน์  เจ้าคณะอ าเภอพร้าว 
๑๑. พระครูบุรีตารกานุรักษ์  เจ้าคณะอ าเภอเชียงดาว 
๑๒. พระครูกันตศีลานุยุต  เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง 
๑๓. พระครูสถิตธรรมานุรักษ์  เจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ 
๑๔. พระครูสุจิตตานุรักษ์  เจ้าคณะอ าเภอฝาง 
๑๕. พระครูวิธานธรรมโสภณ  เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย 
๑๖. พระครูอาทรวิสุทธิคุณ  เจ้าคณะอ าเภอหางดง 
๑๗. พระครูสุนทรขันติรัต  เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง 
๑๘. พระครูสุทธิญาณรังสี  เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง 
๑๙. พระครูสุนทรธรรมานุโยค  เจ้าคณะอ าเภอดอยหล่อ 
๒๐. พระครูอินทญาณรังสี  เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง 
๒๑. พระครูสังวรสิทธิโชติ  เจ้าคณะอ าเภอฮอด 
๒๒. พระครูสุจิตธรรมสาร  เจ้าคณะอ าเภอดอยเต่า 
๒๓. พระครูสุนทรวิภาต  เจ้าคณะอ าเภออมก๋อย 
๒๔. พระครูสุวัฒน์วรธรรม  เจ้าคณะอ าเภอสะเมิง 
๒๕. พระครูมงคลวิสิฐิ เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม 
๒๖. นายสุทัศน์  วัฒนพูน  ไวยาวัจกรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  
๒๗. นายศราวุธ  จันทร์ทิศ มัคนายกวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  
๒๘. นายสังวร    ฟองค า ไวยาวัจกรวัดพระครู  
๒๙. นายพิชัย  คีรีประพาส มัคนายกวัดพระครู  
๓๐. นางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
๓๑. นายมานิตย์  ขันธสีมา นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ 
๓๒. นายอวยชัย  ศรีตระกูล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มัธยมศึกษา เขต ๓๔ 
๓๓. นายสมเพชร เตชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด  
๓๔. ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๓๕. นางศรีพร วัฒนพูน ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง อ.เมืองเชียงใหม่ 
๓๖. นายบุญเลิศ โปธิตา กรรมการวัดป่าตึง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 
๓๗. นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ รก. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา  

จังหวัดเชียงใหม่ 
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๒. ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในวันพุธท่ี ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๒ เพื่อการระดมสมอง ยืนยัน และประเมินคุณภาพตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของ
การรักษาศีล ๕ ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย พระ
เถระผู้ใหญ่ นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร จ านวน ๑๒ รูป/คน ได้แก่ 

๑. พระเทพปริยัติ         เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
๒. พระเทพรัตนนายก         เจ้าคณะจังหวัดล าพูน   
๓. พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ.       เจ้าคณะต าบลสุเทพ เขต ๒   
๔. พระครูอาทรวิสุทธิคุณ          เจ้าคณะอ าเภอหางดง 
๕. พระครูธีรสุตพจน์, ดร.        เจ้าอาวาสวัดผาลาด 
๖. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ       ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พะเยา 
๗. นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรม 
๘. นายเอกชัย ชมพู       นักวิชาการศาสนา ส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม ่
๙. รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม      ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ 
๑๐. ผศ. ดร.รัฐพล  เย็นใจมา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑. ผศ. ดร.อนันต์  อุปสอด  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
๑๒.ผศ. ดร.บุษกร  วัฒนบุตร        มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
 
๓.๒.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
ประชากร ได้แก่ สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีมีจ านวน ๒๕ อ าเภอ 

๒๐๔ ต าบล และ ๑,๔๒๘ หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกท้ังหมดรวม ๑,๒๐๒,๗๐๒ คน จากจ านวนประชากรใน
จังหวัด ๑,๗๒๘,๒๔๒ คน โดยการหากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยแบบเจาะจง   (Purposive Sampling) โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการ
ค านวณสูตรของ Taro Yamane (1967)๑ ก าหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจ เทากับ ๐.๕ ระดับ
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ ๕% และระดับความเช่ือมั่น ๙๕% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยมี ๒ ขั้นตอน คือ 

      ขั้นที่ ๑ การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมโดยหลักการค านวณของ 
Taro Yamane และให้มีความคลาดเคล่ือนได้ 0.05 จากสูตร 

 
n = 
 

                                  
๑Taro Yamane (1967) อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, กำรวิจัยและวิเครำะห์ข้องมูลทำงสถิติด้วย 

SPSS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘ – ๔๙.  

N 
1 + N (e)2 
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โดยท่ี e =  เป็นการคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งก าหนดไว้ที่ 0.05 
N =  เป็นขนาดของประชากร 
n =  เป็นขนาดของตัวอย่าง 

 
แทนค่า n =  
 
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เท่ากับ ๔๐๐ คน 
ขั้นท่ี ๒ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมาตราส่วนโดยใช้สัดส่วนท่ีเท่ากัน (Proportional 

Stratified Sampling) จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มช้ันของประชาชนท้ังหมด ๒๕ แห่ง 
เท่ากับ ๔๐๐   คน  

 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

๓.๓.๑ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ขั้นตอนกำรสร้ำงและกำรตรวจสอบเคร่ืองมือเชิงคุณภำพ  
๑. ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับการก าหนดร่างค าถามการวิจัยท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาให้ตรวจตอบความชัดเจน พร้อมกับน ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

๒. ผู้วิจัยน าค าถามการวิจัยไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจ านวน ๕ รูป/คนเพื่อน ามาวิเคราะห์
ว่ามีความชัดเจน และสามารถจะตอบค าถามตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมกับน า
ข้อมูลขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง พร้อมกับค าเสนอแนะ และการแก้ไข 

๓. การน าค าถามการวิจัยไปสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญอีกจ านวน ๓๐ รูป/คน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลท่ีชัดเจนว่ามีความครบถ้วนตามท่ีผู้วิจัยต้องการหรือไม่ ซึ่งจะได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อน าเสนอประเด็นการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ คณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ต่อไป 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
๑) แบบสัมภำษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth 

Interview) สร้างขึ้นจากแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 

๑.๑ สภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม ่

๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓ ด้านองค์ประกอบ ตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนตามโครงการหมู่บ้าน
ศีล ๕ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ (ปรับให้เหมือนกับวัตถุประสงค์) 

1,202,702 
1 + 1,202,702 (0.05)2 
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หลังจากก าหนดประเด็นข้อค าถามแล้ว ผู้วิจัยน าไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และน ามาแก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง ก่อนน าไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

๒) สนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) เป็นสร้างแนวทางการพัฒนา
กลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีผู้วิจัยสรุป
ผลการวิจัยออกมาและสร้างเป็นแนวทางในเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญและผู้บริหารยืนยันและ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง พร้อมท้ังเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 

๒.๑ สภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.๒ แนวคิด องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนตามโครงการ
หมู่บ้านศีล ๕ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.๓ แนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเทคนิควิภาษวิธี (Dialectic Process) เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์และ
ครบถ้วน 

๓.๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
การก าหนดสร้างเครื่องมือวิจัยจากกรอบแนวคิด ทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการตรวจสอบเครื่องมือโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและจากอาจารย์ที่ปรึกษาน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ประเด็นในส่ิงท่ีต้องการน าไปใช้ใน
การเก็บข้อมูล เชิงปริมาณเป็นการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วย ๓ ตอน ได้แก่   

ตอนท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน ๔๐ ข้อ 
ตอนท่ี ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

เกี่ยวกับกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่    
กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
๑. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎี เกี่ยวกับทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จากพระไตรปิฎก หนังสือ เอกสาร และ
ผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิดให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการศึกษาวิจัย 

๒. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ ประชาชน และผู้น าท้องถิ่นมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) มี ๕ ระดับ๒ คือ เห็นด้วยมากท่ีสุด 
เห็นด้วยมาก เห็นด้วย เห็นด้วยน้อยและเห็นด้วยน้อยท่ีสุด โดยก าหนดค่าของล าดับคะแนน ดังนี้ ๕ 
หมายถึงเห็นด้วยมากท่ีสุด  ๔ หมายถึงเห็นด้วยมาก  ๓ หมายถึงเห็นด้วย ๒ หมายถึงไม่เห็นด้วย ๑ 
หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

                                  
๒ธีรยุทธ  พ่ึงเทียร, สถิติเบื้องต้นและกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๕), 

หน้า ๑๓๐. 



๑๐๐ 
 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของ เครื่องมือโดยการหาความเท่ียงตรง 
(Validity) และทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability) ตามขั้นตอนคือ การทดสอบหาความเท่ียงตรง
(Validity) โดยผู้ศึกษาวิจัยได้น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๕ ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย ช่วยตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุม และแก้ไขปรับปรุงให้
เกิดความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  

ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ราย
ข้อ (Index of Item – Objective Congruence) : IOC๓ ซึ่งค่า IOC  จะต้องมีค่า    ๐.๕ ขึ้นไปจึง
จะแปลผลว่าใช้ได้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามได้ค่า   
มากกว่า ๐.๕ ทุกข้อ 

๓. การทดสอบหาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ  (Reliability)  
ผู้ศึกษาวิจัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้ว ไป

ทดลองใช้(Try out) โดยการขออนุญาตเก็บข้อมูลกับเจ้าคณะอ าเภอ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึง กับ
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จ านวน ๒๕ รูป เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)๔ โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้องรายข้อและสัมประสิทธิ์
ของความเช่ือมั่น .๘๐ 

๔. น าแบบสอบถามท่ีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อ
ขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไป 

 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑) กำรวิเครำะห์เชิงเอกสำร ศึกษำจำกเอกสำรต่ำงๆ ดังนี้ 
(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง

พระพุทธศาสนาต่างๆจากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือวารสารบทความ
งานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวกับหลักการแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนข้อมูลทางสถิติท่ีรวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับ 

 

                                  
๓พระมหากฤษฎา กิ ตฺ ติ โ สภโณ,  ผศ .ดร . ,  ระ เบียบวิ ธี วิ จัยทำงกำร จัดกำ ร เชิ งพุทธ , 

(พระนครศรีอยุธยา : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 
๔บุญชม  ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕), 

หน้า ๙๙. 



๑๐๑ 
 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร ส่ิงพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารท่ีได้มี
การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากท่ีได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในครั้งนี้  

๒) กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-formal interview) และการ

สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (formal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรท้ังหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
เกี่ยวกับกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนั้น 
ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่อง
บันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด ำเนินกำรสัมภำษณ์  ไ ด้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิ จัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมท้ัง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ท่ีจะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย 

๓) กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อหา
ข้อเสนอแนะถึงกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญท่ีไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๑๒ รูป/คน ในวันท่ี 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
๓.๕.๑  เชิงคุณภำพ 
๑. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องกลไกการขับเคล่ือนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๒. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๓๗
รูป/คน  

 ๓. การน าข้อมูลจากสังเคราะห์ ไปสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ไปตาม
วัตถุประสงค์เป็นหลัก เพื่อวิเคราะห์กลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ๔. สังเคราะห์ วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ เพื่อน าเสนอการพัฒนากลไกการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 



๑๐๒ 
 

 ๕. สรุป อภิปรายผล และน าเสนอผลการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อการแก้ไข 
ปรับปรุงวิทยานิพนธ์ต่อไป 

๓.๕.๒  กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิ เคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติโดยหาค่าเฉล่ีย ( ) การหาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน( S.D.) ดังนี้ 

๑. ร้อยละของข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๒.ค่าเฉล่ียตัวอย่าง ( ) เพื่อใช้อธิบายค่าเฉล่ียของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท้ัง ๕ 

ตอนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม 
ท้ัง ๕ ตอน  

วิเคราะห์ความคิดเห็นของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่  เป็นการศึกษาจากแบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ ชุด แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการหา ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ดังนี้๕ 

ค่าเฉล่ีย ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
๓.วิเคราะห์หลักพุทธธรรมได้แก่หลักการบริหารงานท่ีมีอิทธิพลต่อกลไกการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉล่ียตัวอย่าง ( ) เพื่อใช้อธิบาย
ค่าเฉล่ียของข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท้ัง ๓ ตอนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
๕สิน  พันธ์ุพินิจ, เทคนิคกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิซชิ่ง จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒. 



 
บทที่ ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา “การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑. สภาพทั่วไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ๒. กระบวนการของกลไกการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และ ๓. การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เพื่อ
ก าหนดตัวชี้วัด คือระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของการรักษาศีล ๕ ในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ๓๗ รูป/คน รวมท้ังมีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อการ
ระดมสมอง ยืนยัน และประเมินคุณภาพตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของการรักษาศีล ๕ ใน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย พระเถระผู้ใหญ่ นักวิชาการ 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร จ านวน ๑๒ รูป/คน เพื่อส าหรับการหาลักษณะร่วม (Common 
Character) และข้อสรุปร่วม (Common Conclusion) ความเป็นไปได้ของการพัฒนากลไกการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ รวมท้ังการใช้แบบสอบถามจาก
สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีมีจ านวน ๒๕ อ าเภอ ๒๐๔ ต าบล และ ๑,๔๒๘ หมู่บ้าน 
โดยมีสมาชิกท้ังหมดรวม ๑,๒๐๒,๗๐๒ คน จากจ านวนประชากรในจังหวัด ๑,๗๒๘,๒๔๒ คน โดยการหา
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  โดยผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณสูตรของ Taro Yamane  เพื่อเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยผู้วิจัยท าการสรุปเป็น ๔ ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑. สภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่  

ส่วนท่ี ๒. กระบวนการของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี ๓. การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

ส่วนท่ี ๔. องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
 



๑๐๔ 

ส่วนท่ี ๑. สภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ คณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่  

ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะ 
เป็นการด าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนรักษาศีล ๕ ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งระยะ
การด าเนินงานเป็น ๓ ระยะ ดังนี้๑ 

๑. ระยะเร่งด่วน (ระยะท่ี ๑) ได้ด าเนินการลงนามข้อตกลงในการขับเคล่ือนการด าเนินการ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ให้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

๒. ระยะปานกลาง (ระยะท่ี ๒) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้
พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ
และรักษาศีล ๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน  

๓. ระยะยาว (ระยะท่ี ๓) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน
สมัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการและรักษาศีล ๕ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เน้นในเชิงคุณภาพภายในชุมชน หมู่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 

การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเป็นไป
ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑. การสร้างความร่วมมือ  
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จะมีการสร้างความ

ร่วมมือกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. การบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และอีกหลายฝ่าย๒ อาทิ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๔ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑-๖ เจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะต าบลทุกต าบล นายอ าเภอทุกอ าเภอ เทศบาลต าบลทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนต าบลทุกต าบล และ
ก านันทุกต าบล โดยพิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันในการรณรงค์ให้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ในเขต
พื้นท่ีปกครอง ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ถือศีล ๕ เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และมีหลัก 
“บวร” คือ บ้าน วัด และราชการ ลักษณะขอความร่วมมือ๓  

๒. การร่วมแรงร่วมใจน าพาสังคมให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
ประชาชนมีสุขภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการเบียดเบียนประทุษร้าย
                                                                   

๑สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม

หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม

หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๕ 

ร่างกาย ชีวิตซึ่งกันและกัน อันเนื่องมาจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุและ
การทะเลาะวิวาท ซึ่งมีสาเหตุจากการด่ืมสุรา เสพยาเสพติด ท าให้บั่นทอนก าลังสติปัญญา ขาด
สติสัมปชัญญะ ความยั้งคิด ท้ังนี้ ถ้าหากผู้คนในสังคมส ารวมระวังเว้นจากการด่ืมสุรา เสพยาเสพติดให้
โทษ ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุ และการทะเลาะวิวาท ต่าง ๆ ก็จะลดน้อยลง๔ ท้ังในระดับประชาชนธรรมดา 
นักการเมือง แม้กระท้ังพระสงฆ์ก็ไม่ยกเว้น  ฆ่ากันตายอย่างทารุณโหดร้าย  มองเห็นร่างกายและชีวิตของ
คนเป็นผักปลา ดังปรากฏในข่าวทางส่ือมวลชนทุกวัน ไม่เว้นแต่ละวัน   ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  ผู้คนขาด
ศีลธรรม๕ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด าเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย
ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะยาว ซึ่งต่อจากการด าเนินงานในระยะ
เร่งด่วน และระยะปานกลาง ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน และสันติสุข
แห่งประเทศชาติ 

สรุปได้ว่าการขับเคล่ือนมี ๒ ลักษณะคือรับนโยบายและสนองกิจกรรมในวัด และบูรณาการ
กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างความเข้าใจ และให้เห็นถึงความส าคัญประโยชน์ท่ีจะได้รับในการปฏิบัติตน ตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา โดยการการรักษาศีล ๕ อีกท้ัง มีการท า MOU การมีส่วนร่วมระหว่างวัด สถานศึกษา
ชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
เพื่อให้สู่ความส าเร็จตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และติดป้ายประกาศภายใน ชุมชน มีสถานท่ีบริการ
เกี่ยวกับธรรมะให้คนในชุมชนมาใช้บริการ เช่น ห้องสมุด ห้องวีดิทัศน์ เข้าค่าย คุณธรรม สวดมนต์ นั่ง
สมาธิ เป็นต้น 

๒. การก าหนดยุทธศาสตร์ 
ปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในลักษณะ

ด าเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” ระยะท่ี ๑ – ๓ และยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อน าไปสู่ความ
ยั่งยืนถาวรและเป็นวิถีชาวพุทธของประชาชนชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยยึด
หลักในการด าเนินการ ดังนี้  

๑. ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยก าหนด “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” เป็นนโยบายของจังหวัด ขยายผลไปทุกอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน   

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสเพื่อด าเนินการขับเคล่ือนฯ   
๓. มีกิจกรรมรองรับในการขับเคล่ือนดังนี้  กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล ๕ 

กิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ กิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)   
                                                                   

  ๔สัมภาษณ์ นางอารีย์ พันธ์ุจันทร์, รก. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่,  
๑๖ กันยายน ๒๕๖๑. 

๕สัมภาษณ์  ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ , ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๖ 

สรุปได้ว่าการจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสงฆ์ ส่วนราชการ 
หน่วยงานองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน๖ โดยมีการท างานเป็นคณะตามหลักยุทธศาสตร์ ๒ คือระยะส้ัน
และระยะยาว ระยะส้ัน ๑-๒ ปี ระยะยาว ต้ังแต่ ๕ ปีข้ึนไป๗ 

๓. การสร้างจิตอาสา 
ในการท างานขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน

งานหมู่บ้านต าบลรักษาศีล ๕ สู่เป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ จิตอาสา พัฒนาเด็ก /
เยาวชน ผู้ยากไร้ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างเชียงใหม่และชุมชนท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งบนฐานศาสน
ธรรม มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต มีทักษะการท างาน 
มีสัมมาอาชีพท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ และร่วมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น๘ 

๔. การท างานผ่านโครงการกิจกรรม 
ในสภาวะปัจจุบันนี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการ

ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้ ส่ิงท่ี
ต้องหรือไม่ต้อง ระวังการระบายออกทางทวารท้ังสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของ
ศีลท่ีเป็นสภาพปกติ ศีลท่ีเกิดจากการรักษา  มีสภาพปกติไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นท่ีเกลียด 
นอกจากความปกติงดงามทางกาย วาจา ใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีล เป็นธรรม๙ ท าให้ศรัทธาประชาชนเกิด
ความกระตือรือร้นหันมารักษาศีล ๕ กันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ ได้ด าเนินการดังนี้  

๑. การประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาประชาชนเข้าร่วมโครงการมีสถิติเพิ่มมากขึ้นเป็นท่ีน่าพอใจ 
จนในปัจจุบันนี้ได้ส าเร็จไปแล้วหลายโครงการ เช่น โครงการครอบครัวอบอุ่นเพราะมีศีล ๕, โครงการลด
เหล้าเข้าพรรษา ซึ่งสุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ด่ืมเข้าไปย่อมท าให้คนดี ๆ กลายเป็นคนบ้า
ได้ ลดคุณค่าลงโดยล าดับ ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัว อย่างมนุษย์จึงไม่ต้องด่ืมสุรา เครื่องท าลาย
สุขภาพทางร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการท าลายตัวเอง และผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน๑๐ 

 

                                                                   

๖สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต , เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑ กันยายน ๒๕๖๑.  

๗สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ , ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

๘สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล, เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่, 
๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๙สัมภาษณ์  นายอวยชัย  ศรีตระกูล, รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔, 
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๐สัมภาษณ์  นางพรรณี บุญประเสริฐ, นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๗ 

๒. การปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ณ ปัจจุบันนี้คดีต่างๆมีสถิติคดีความสู่ช้ันพนักงานสอบสวน
ลดลงเป็นท่ีน่าพอใจมาก เป็นการน าการแก้ปัญหาแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการพูดคุยจากผู้น าชุมชนใน
การไกล่เกล่ียข้อพิพาทต่างๆ๑๑ เป็นการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์อ าเภอแม่ริม เป็น
การสร้างความความสามัคคี ความเข้าใจในสังคมให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข๑๒  

๓. การช้ีให้เห็นถึงความส าคัญประโยชน์ท่ีจะได้รับในการปฏิบัติตน  ตามหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนา โดยการรักษาศีล ๕ อีกท้ัง มีการท า MOU การมีส่วนร่วมระหว่างวัด สถานศึกษาชุมชน 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้สู่
ความส าเร็จตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  

๔. การบูรณาการของทุกภาคส่วนให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป๑๓  

สรุปได้ว่าคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันว่าด้วย
ความร่วมมือด าเนินงานโครงการปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“ หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ร่วมกันขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ การสร้างความ
เข้าใจ และให้เห็นถึงความส าคัญประโยชน์ท่ีจะได้รับในการปฏิบัติตน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
โดยการการรักษาศีล ๕ อีกท้ัง มีการท า MOU การมีส่วนร่วมระหว่างวัด สถานศึกษาชุมชน หน่วยงาน
ราชการด้านปกครอง ระดับหัวหน้าส่วน ก านันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทใน
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้สู่ความส าเร็จตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

๕ . การท างานเป็นระบบตามค าสั่งและปฏิบัติตามลักษณะของงาน 
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีลักษณะการท างานเป็นระบบตามค าส่ังและ

ปฏิบัติตามลักษณะของงาน มีการขับเคล่ือนร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ทุกภาคส่วน
โดยเห็นความส าคัญของความปรองดองสมานฉันท์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ถึงอย่างไรก็ตาม
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นั้น มีการประชุมปรึกษาวางแผนการด าเนินงานในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือของชุมชนแต่ละท้องถิ่น ผู้น าแต่ละท้องถิ่นให้ความสนใจร่วมจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่ากิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยจึงท าให้
ส าเร็จในปัจจุบัน๑๔ 

                                                                   

๑๑สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย (ธมฺมวิจาโร), เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๒สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๓สัมภาษณ์ พระครูวิธานธรรมโสภณ (ค าอ้าย สิริธมฺโม) , เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๔สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๘ 

การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ระยะแรกมุ่งเน้น
เชิงปริมาณ มีการท า MOU ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ระยะท่ีสาม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม บ-ว-ร 
ระหว่างบ้าน วัด สถานศึกษาชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทเชิง
คุณภาพสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาเถรสมาคม ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขับเคล่ือนชุมชน
คุณธรรมเชิงปฎิบัติการได้จริง มีคณะกรรมการะดับต าบล ระดับอ าเภอ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายโดยมีติดตามเยี่ยมเยือนจากคณะกรรมการจังหวัดสู่ชุมชน และระดับอ าเภอสู่ระดับต าบล
โดยตรง๑๕ 

รวมไปถึงการด าเนินการโดยใช้หลักการด าเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ๘ 
ข้อ ซึ่งประกอบด้วย  

๑. ศีลธรรมและวัฒนธรรม  
๒. สุขภาพอนามัย  
๓. สัมมาชีพ  
๔. สันติสุข  
๕. ศึกษาสงเคราะห์  
๖. สาธารณสงเคราะห์  
๗. กตัญญูกตเวทีตาธรรม  
๘. สามัคคีธรรม  
โดยให้แต่ละต าบลเน้นหนักในหลักการข้อท่ี ๑ ท่ีว่าด้วยศีลธรรมและวัฒนธรรม โดยใน

ปัจจุบันมีกิจกรรมท่ีประสบความส าเร็จและยังด าเนินการอยู่คือ โครงการธรรมสัญจรส่งเสริมศีลธรรม 
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเวียนจัดทุกๆต าบลภายในอ าเภอ รวมถึงมีการรณรงค์ให้คณะ
ศรัทธาประชาชนเข้าวัดประกอบกุศลธรรมทุกวันธัมมัสสวนะตลอดปี๑๖ 

การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จึงมีลักษณะเป็นไป
แบบองค์รวมอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมช่วยกันขับเคล่ือนและมีหลักในการ
ด าเนินการเป็นแบบสามัคคีธรรมโดยน าหลักอริยสัจ ๔ มาเป็นตัวหลักในการด าเนินคือการใช้เหตุผลเป็น
ตัวก าหนด ะหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยล่วงล้ ากล้ ากรายต่างครองกัน อยู่
ด้วยความเป็นสุข๑๗ รวมท้ังกิจกรรมหรือความส าเร็จท่ีเป็นไปอยู่ ณ ปัจจุบันก็เป็นไปแบบบูรณาการมี
ความมั่นคงยั่งยืนอย่างยิ่งยวด๑๘  

 
 

                                                                   

๑๕สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๗สัมภาษณ์ นายมานิตย์  ขันธสีมา นายกยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูสังวรสิทธิโชติ, รองเจ้าคณะอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๐๙ 

๖. การสร้างความเข้าใจแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เน้นสร้างความ

เข้าใจแก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน และให้เห็นถึงความส าคัญประโยชน์ท่ีจะได้รับในการปฏิบัติตน 
ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท้ังท า MOU ร่วมกันในการผลักดันโครงการให้เป็นรูปธรรม๑๙ มีส่วน
ร่วมระหว่างวัด สถานศึกษาชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้สู่ความส าเร็จตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นจุดเริ่มต้นของ
การสังคมท่ีสงบสุข๒๐ อาทิเช่น อ าเภอหางดง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีอยู่หลายหน่วย การปกครอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ได้ประสานงานในการปฏิบัติแบบบูรณาการ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นในแนวทางเดียวกัน๒๑ท ากิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จนท าให้ศีลใกล้ชิดกับสาธุชนจนเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม และต้องต่อเนื่องโครงการนี้ให้ยาวนาน   

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการขับเคล่ือนโรงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะการบริหารจัดการแบบพระพุทธเจ้า ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา 
คือแยกกันท างาน เผยแผ่อุดมการณ์หลักการทางพระพุทธศาสนาแก่ศาสนิกนับถือ ท่ีไม่เข้าใจหลักธรรม 
ศีลธรรมแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างความเข้าใจ มีการสร้างกลุ่มเครือข่าย สร้างความเข้าใจให้เห็น
ความส าคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยท าบันทึกข้อตกลงต่อ
หน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น ใหม้ีบทบาทในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

ในขณะเดียวกันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ก็มี
อุปสรรคขัดข้องท่ีจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่ได้ผล ก็ด้วยมาจากสาเหตุท่ี 

๑. ความไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของโครงการ 
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานต่างๆ 

บางหน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือ จนท าให้โครงการล่าช้าหรือหยุดลง ต้องสร้างความเข้าใจระหว่างกันมาก
ยิ่งขึ้น๒๒ โดยระยะเริ่มแรก หน่วยงาน องค์กร ศรัทธาประชาชนในพื้นท่ีแต่ละอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ยังไม่
มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของโครงการฯ จึงไม่ให้การยอมรับเท่าท่ี ต้องการ อีกท้ังประชากรใน
หมู่บ้าน มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ท าให้เกิดความต่ืนตัวและได้รับผลตอบรับในการขับเคล่ือนโครงการดังกล่าวเป็น
อย่างดี๒๓  

 
                                                                   

๑๙สัมภาษณ์ พระครูสุจิตธรรมสาร, เจ้าคณะอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวิภาต, เจ้าคณะอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๑สัมภาษณ์ พระครูอาทรวิสุทธิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๒สัมภาษณ์ พระครูสุจิตธรรมสาร, เจ้าคณะอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๓สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๐ 

๒. การขาดการประสานงานและการร่วมมือของหน่วยงาน 
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทุกองค์กรหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ ท้ัง

หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชนจะต้องร่วมมือกันอย่างเต็มท่ี บางคนอาจคิดว่าเป็นหน้าท่ีของพระ 
เณร ความเป็นจริงการชักจูง มีผู้เคารพเช่ือถือ ค าพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ด้วยศีล๒๔ส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าวัดปฎิบัติธรรม ผู้น าชุมชนจะต้องออกมาก่อนปฎิบัติให้ดูก่อน๒๕ โดยต้ังเป้าหมายในการ
ด าเนินการในการแก้ปัญหาด้าน 

๑. เป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร๒๖ 
๒. การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตชุมชนบางแห่งค่อนข้างมีข้อจ ากัดเพราะเป็นประเพณีท่ียึดถือ 

มานาน 
๓. บุคลากรมีจ านวนจ ากัด 
๔. การจัดกิจกรรมท่ีขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐท่ีใหน้้อยไป  
๕. ถูกจ ากัดด้านการเสนอแผนงาน/โครงการท่ีขอรับสนับสนุนจาก อปท. ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน๒๗ 
สาเหตุท่ีท าให้การเคล่ือนไหวล่าช้าไม่ได้ผล เนื่องจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีอยู่หลาย

หน่วยงานขาดความประสานในการปฏิบัติแบบบูรณาการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นในแนวทางเดียวกัน๒๘ 
รวมไปถึงอุปสรรคในการเผยแผ่ไปในครั้งนี้อยู่ท่ีผู้เผยแผ่ขาดความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจน ในคณะท่ีโลก
พัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว วิธีการรับมานั้นดีมาก แต่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินงานความรู้ไม่พอ จะเข้า
ข่ายท่ีว่าไม่รู้แล้วอธิบายจึงไม่เข้าข่ายจากวัตถุประสงค์ จึงไม่เกิดประสิทธิผลเท่าท่ีต้อง๒๙  

๓. กระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
กระบวนการและกลไกในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นั้น การท างานนั้นไม่มี

การบันทึกเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีแต่กิจกรรมท่ีท าเป็นประจ า เช่นกิจกรรมวันส าคัญท าง
พระพุทธศาสนา เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือมีผู้ต้องการทราบข้อมูล ไม่สามารถบอกแหล่งข้อมูลหรือ
รายงานเป็นเอกสารได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่การจัดท ากิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมนั้นมีมากตามแผนนโยบาย 
                                                                   

๒๔สัมภาษณ์ นายสมเพชร เตชาติ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด , ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๑. 

๒๕สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๖สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ , ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

๒๗สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู), เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๒๘สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๒๙สัมภาษณ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ , รักษาการแทนเจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๑ 

ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนโครงการฯ ได้จัดท าด าเนินการกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชาวพุทธอย่างต่อเนื่อง๓๐ 
โดยมีการด าเนินโครงการดังนี้ 

๑. การส่ือสารจากจังหวัดสู่ระดับอ าเภอ ผ่านการประชุมประจ าเดือน แต่ระดับอ าเภอสู่
ต าบลในบางพื้นท่ีใช้เวลานานท าให้การรายงานทุกไตรมาสเกิดความล่าช้า 

๒. เครื่องมือหรือนวัตกรรมใหม่ ๓๑ท่ีใช้ต้องท าการศึกษาเรียนรู้ในระดับต าบล โดยเฉพาะ
บุคคลากรผู้ประสานงาน ได้แก่ เลขานุการเจ้าคณะต าบล  

๓. รูปแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ มีวัตถุประสงค์ท่ีไปตรงหรือสอดคล้องโครงการท่ี
ด าเนินการอยู่ เช่นโรงเรียนสีขาว โรงเรียนวิถีพุทธ ชุมชนคุณธรรม เป็นต้น ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการอยู่
แล้วท างานซ้ าซ้อน๓๒ 

๔. การไม่เข้าใจเป้าหมายร่วม 
ความเข้าใจจุดประสงค์หลักในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ใน

บางส่วนยังไม่กระจ่างชัด การจัดกิจกรรมในบางส่วนท าให้หลงประเด็นหลักไป ๓๓ จึงต้องยกระดับการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสนองโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดเชียงใหม่มาต้ังแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึง
ปัจจุบัน พร้อมได้จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน ๒๕ อ าเภอๆละ ๒ ครั้งต่อปี เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การ
ขับเคล่ือนงานและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อน าเสนอในเวทีแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ ระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวัด ซึ่งมีภาคีเครือข่ายท้ังคณะสงฆ์ สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้น าท้องถิ่นและผู้น า
เยาวชน๓๔ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดี โดยมุ่งประเด็นพัฒนาด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น และได้รณรงค์ขับเคล่ือนด้วยตัวเอง๓๕ 

๕. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
การขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีปัญหา อุปสรรค คือ คนในพื้นท่ีนับถือหลายศาสนา จึง

ไม่เข้าใจในโครงการ ฯ ดังกล่าว การเข้าไปพื้นท่ีติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความล าบากและการ
ติดต่อส่ือสารด้านภาษามีปัญหาในการสร้างความเข้าใจการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕๓๖ โดย
รายละเอียดดังนี้ 

                                                                   

๓๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๑สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๓๒สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๓สัมภาษณ์ พระครูสังวรสิทธิโชติ , รองเจ้าคณะอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๔สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล , เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด

เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๕สัมภาษณ์  นายสังวร ฟองค า, ไวยาวัจกรวัดพระครู , ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๓๖สัมภาษณ์ พระครูมงคลวิสิฐ, เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๒ 

๑. สภาพพื้นท่ีมีคนหลากหลายวัฒนธรรม๓๗ ท าให้ด าเนินการล่าช้า และขาดการสนับสนุน 
เช่น มาจากต่างศาสนา ไม่ใช้คนในพื้นท่ี 

๒. ประชาชนขาดความเข้าใจในการด าเนินงานตามโครงการ จึงเป็นเหตุให้ผู้ท าโครงการและ 
ผู้ร่วมโครงการเน้นปฏิบัติเฉพาะเรื่อง เช่นเน้นปฏิบัติเฉพาะเรื่องสัมมาชีพเท่านั้น  

๓. มีการสนับสนุนงบประมาณน้อยแก่ผู้ท่ีจะด าเนินตามโครงการฯบางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
หรือผู้น าชุมชนนับถือศาสนาคริสต์เลยไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีต้อง และบางหมู่บ้านแตกแยกความสามัคคี
กัน เลยยากแก่การน าพาให้มาเข้าร่วมโครงการ๓๘ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าอุปสรรคในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ คือ  

๑. ในด้านบุคลากรภายในพื้นอ าเภอยังขาดบุคคลากรท่ีมีความสามารถในการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามโครงการท่ีต้องด าเนินการในต าบลอยู่มาก รวมถึงบุคคลกรท่ีมีอยู่ก็ยัง
ขาดความช านาญบางประการอยู่ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐเท่าท่ีต้อง 
สมาชิกหมู่บ้านบางคน ยังไม่มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของโครงการฯ จึงไม่ให้การยอมรับเท่าท่ี
ต้อง รวมท้ังประกอบกับเยาวชน คนรุ่นใหม่ เริ่มห่างเหินจากวิถีชุมชน เพราะขวนขวายในการศึกษา 
ประกอบอาชีพในเขตเมืองและผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาฝ่ายเผยแผ่ มีไม่เพียงพอการด าเนินงานจึงล่าช้าและยัง
ขาดการจัดต้ังกลุ่มแนวร่วมในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจึงท าให้การด าเนินโครงการฯ และ
กิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้าขาดประสิทธิภาพ ท าให้การประเมินผลไม่บรรลุตาม  วัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายเท่าท่ีต้อง 

๒. ในด้านพื้นท่ี มีบางพื้นท่ีในเขตรับชอบท่ีไม่สามารถเข้าถึงได้อีกท้ังประชากรในพื้นท่ียังมี
ความหลากหลายทางศาสนาไม่สามารถจะเข้าไปเผยแผ่โครงการได้ 

๓. ในด้านการจัดการ งบประมาณในการด าเนินงานไม่มีแหล่งสนับสนุน ถึงแม้ว่าจากสภาพ
ท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีเป็นการ
รณรงค์ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการต่าง ๆ องค์กรทางศาสนาร่วมกันสร้าง
หมู่บ้านศีล ๕ ประชาเป็นสุข โดยน้อมน าหลักเบญจศีล เบญจธรรม  มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต๓๙ 
จะมีท้ังสภาพการด าเนินอย่างเป็นระบบขนานไปกับอุปสรรคในบางประเด็น แต่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ก็มีความพร้อมในการด าเนินงานท่ีเห็นได้ชัดในประเด็น ดังนี้ 

 
 

                                                                   

๓๗สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม
หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๘สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร , เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๓๙สัมภาษณ์ นายสุทัศน์ วัฒนพูน, ไวยาวัจกรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๓ 

๑. ด้านความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
โดยทุกภาคส่วนนั้นพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมืออยู่แล้ว๔๐ เพียงประสานงาน และช่วยกันอย่าง

จริงจัง ด้วยกระบวนการท างานของหน่วยงานของคณะสงฆ์ท่ีมีความเข้าใจในการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ มีความพร้อมท่ีจะขับเคล่ือนโครงการฯ และมีหน่วยอบรม
ประจ าต าบล(อ.ป.ต) ได้มีบทบาทในการขับเคล่ือนได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันคณะสงฆ์ได้ด าเนินการในด้าน
ดังนี้๔๑ 

๑. จัดท าแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยก าหนด
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน และแนวทางรูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
ล้อตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  

๒. ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะท่ี ๓ โดยให้หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมโครงการขับเคล่ือนฯ ดังกล่าวสร้าง
ความศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา ๒. ความสามัคคี และ๓. ความเสียสละ๔๒ในขณะท่ีส่วนหน้าเมืองมี
ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการฯและมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆใน
พื้นท่ี มีความพร้อมในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เป็นอย่างดี๔๓ 

๒. การสร้างจิตส านึกการรับผิดชอบต่อสังคม 
การสร้างจิตอาสา พัฒนาเด็ก /เยาวชน ผู้ยากไร้ ภายใต้หลักการ มีศีล มีสุข ปรองดอง 

สมานฉัน ท์ในพื้น ท่ีมุ่ งหวั งให้ประชาชนในชาติมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง๔๔  

๓. การสร้างระบบการบริหารโครงการ 
ประชาชนร่วมบริหารโครงการฯ เป็นอย่างดียิ่งกับคณะกรรมการ คณะสงฆ์ มีความพร้อม

ด้านการจัดการ และการเผยแผ่/สถานท่ี โครงการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีความพร้อมใน
การด าเนินงานดังนี้คือ  

๑. ด้านคณะสงฆ์ เป็นหลักในการเผยแผ่ โดยท้ังพระธรรมธรรมทูตแต่ละศูนย์ ออกเผยแผ่
สอดแทรกศีล ๕ ในการออกเผยแผ่ ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และ ครูสอนศีลธรรมในโรง ก็มีความ
พร้อมในด้านการขับเคล่ือนภายในโรงเรียน ปัจจุบันครูสอนศีลธรรม มีเกือบทุกโรงเรียน  

                                                                   

๔๐สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม
หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 

๔๑สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๒สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ , ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๔๓สัมภาษณ์ พระครูมงคลวิสิฐ, เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๔สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล , เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด

เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 

๒. หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) เป็นศูนย์ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ เป็นหน่วยที่ด าเนินการได้เป็นอย่างดี๔๕ โดยมีวัตถุดิบ คือ ศาสนิกชนนั้นอยู่ระหว่างการปรับตัวเข้าท่ีจะ
เป็นสังคมเมือง การเผยแผ่ไปนั้นยังท าได้ง่ายอยู่ บุคลากรในการด าเนินงานนั้นก็มีมาก แต่ยังขาดความรู้ใน
การด าเนินการดีจึงไม่ค่อยได้ผลเท่าท่ีต้อง๔๖ สร้างแรงจูงใจให้หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันท าความดีถวายเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน๔๗ 

ปัจจุบันคณะสงฆ์ได้ด าเนินการ จัดท าแผนยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี โดยมี หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นแม่งานหลักในการขับเคล่ือน
โครงการฯ โดยยึดหลักการด าเนินงาน ๘ ด้านคือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติ
สุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม สามัคคีธรรม๔๘ 

๔. ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ 
โครงการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีส่วนเสริมสร้างมนุษย์ให้มีสติมากขึ้น และ

เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง จนท าให้ทุกครอบครัวมีความสุขและเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติตาม
หลักศีล ๕ ทุกคน รวมท้ังหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ให้การสนับสนุนเป็น
อย่างดียิ่ง๔๙ 

๕. การสร้างกิจกรรมภายในโครงการ 
โครงการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมแสดงผล

งาน ได้ท าเป็นกิจวัตร และทุกวัดได้ด าเนินการตามนโยบายของคณะสงฆ์ในด้านการเผยแผ่ ประยุกต์กับ
งานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีความพร้อม
ในด้านของคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะได้เคยท ามาตลอดเป็นกิจวัตร และแต่ละวัดก็ได้จัดท าเป็นปกติ
ตามวิถีแบบชาวพุทธ๕๐ รวมท้ังทุกหน่วยงานภายในอ าเภอต่างให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ด้วยดี๕๑ และรณรงค์ส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการต่าง ๆ องค์กรทางศาสนา
ร่วมกันสร้างหมู่บ้านศีล ๕ ประชาเป็นสุข โดยน้อมน าหลักเบญจศีล เบญจธรรม  มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต๕๒ 

                                                                   

๔๕สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๖สัมภาษณ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์, รักษาการแทนเจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๗สัมภาษณ์ นายศราวุธ จันทร์ทิศ, มัคนายกวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร , เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๑สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๕๒สัมภาษณ์ นางศรีพร วัฒนพูน, ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง อ.เมืองเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๕ 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดข้างต้นถึงสภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา 
ศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อพิจารณาจากการเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยเห็นว่าหลักการ
วิธีการหรือใช้และการน าหลักทฤษฎีท่ีน าช่วยในการด าเนินการ ได้แก่หลักของ บ ว ร อันประกอบไปด้วย 
บ้าน วัด และหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีความส าคัญ วัด จ าเป็นต้องมีบ้านและ
โรงเรียน/ราชการให้การอุปถัมภ์ ค้ าชู ท านุบ ารุงพระศาสนา บ้านก็มีวัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมท้ังจิต
วิญญาณและมีโรงเรียน/ราชการ คอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน /ราชการ มีวัด ท่ีให้การสนับสนุน อบรม
ส่ังสอนในศีลธรรม และมีบ้านท่ีคอยให้การสนับสนุน โดยเฉพาะในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕๓ เพื่อความ
เจริญงอกงามของสังคม เป็นการรักษาฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้เกิดความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดท่ี
ทุกคนมีส่วนในการรักษา ด้วยความรู้สึกเป็นส่วนร่วมนี้จะท าให้เกิดพัฒนาท้ังสามส่ิ งไปพร้อม ๆ กัน  
ตรงกับเจตนารมณ์ของโครงการท่ีเป็นการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิด
ความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน  

การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นนั้นได้รับ
ยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จากบัญชาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมัง-คลา
จารย์ ท่ีมีความประสงค์ต้องการให้ประชาชนในชาติ มีความปรองดองสมานฉันท์ ไม่ทะเลาะวิวาทกัน ไม่
ติดยาเสพติดและลุ่มหลงในอบายมุข โดยมีการรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รักษาศีล ๕ เป็นนโยบาย
ของมหาเถรสมาคม ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการฯ โดยขั้นตอนแรกนั้นก าหนด “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นนโยบายของจังหวัด 

มากไปกว่านั้นในชุมชนยังมีการสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต 
มีทักษะการท างาน มีสัมมาอาชีพท่ีสามารถพึ่งตนเองได้๕๔ ในการด าเนินการโครงการดังกล่าว ได้ใช้
หลักการและเหตุผล ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของมหาเถรสมาคมท่ีได้ท าแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยน า
ทฤษฎีของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช ท่ีมีแนวคิด
เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลม
เกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน มาช่วยในการ
ด าเนินการ๕๕ อาทิเช่น การด าเนินงานของคณะสงฆ์อ าเภอแม่ออน๕๖ คือ 

                                                                   

๕๓สัมภาษณ์สัมภาษณ์ พระราชโพธิวรคุณ (พยัพ ตปุญฺโ กาวิยศ), เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด เจ้า
อาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ กันยายน ๒๕๖๑.  

๕๔สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล , เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด
เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๕๕สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๕๖สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่, ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 



๑๑๖ 

๑. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
๓. จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินตามโครงการ 
๔. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
๕. ประสานงานกับคณะสงฆ์ วัด หมู่บ้าน หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กร ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
๗. สรุป / ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
๘. รายงานผลการด าเนินงาน ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จาก ท่ีคณะสงฆ์น า เอาหลักธรรมทางพระพุทธศ าสนา และแนวทางพระราชด าริ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ๕๗ โดยการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของคณะสงฆ์มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชาชนใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลท่ี 
๙ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีวัฒนธรรมท่ีทรงคุณค่ามีวัฒนธรรม ท่ีเข็มแข็ง รักความสงบ มีความ
สามัคคีในหมู่คณะเคารพผู้น าและบรรพบุรุษ มีการรักษาศีล ๕ อุโบสถศีลในวันพระและวันส าคัญในทาง
พระพุทธศาสนา เป็นต้น๕๘ 

๖. การน าหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร 
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ น าหลักการใน

พระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นแนวคิดท่ีมาของศีลกับการอยู่ร่วมกันในสังคมท าให้เกิดความสงบสุขของ
สังคมชุมชนและเป็นการพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งศีล ๕ เป็นหนทางแห่ง
การเกิดสันติภาพและสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีตามหลักของศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกั บการสร้าง
สันติภาพ๕๙ เมื่อเทียบในสมัยพุทธกาลใช้วิธีการแบบพระพุทธเจ้า ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา คือ
แยกกันท างาน เผยแผ่อุดมการณ์หลักการทางพระพุทธศาสนาแก่ศาสนิกนับถือ  ท่ีไม่เข้าใจหลักธรรม 
ศีลธรรมแนวทางการปฏิบั ติ  ท่ีถูกต้อง ให้ เข้าใจได้ถูกต้อง  ปฏิบัติไ ด้ถูกต้อง๖๐ รวมท้ัง คู่มือการ
ด าเนินงาน  จัดเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่ง  เพราะมีรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติ และก าหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อท าความเข้าใจตรงกัน และปรับทิศทางการด าเนินงาน ไปในแนวทางเดียวกัน๖๑ 

                                                                   

๕๗สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๕๘สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร , เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 
จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๕๙สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๐สัมภาษณ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ , รักษาการแทนเจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๑สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ โปธิตา กรรมการวัดป่าตึง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๗ 

ส่วนในการด าเนินการโครงการดังกล่าว ได้ใช้หลักการและเหตุผล ตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ของมหาเถรสมาคมท่ีได้
ท าแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยน าทฤษฎีของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช ท่ีมีแนวคิดเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข๖๒ มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน มาช่วยในการด าเนินการ๖๓ 

ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีวิธีการประชุมวางแผนการขับเคล่ือน 
โดยใช้หลัก PDCA ของ เดมมิ่ง มาใช้ในการด าเนินงาน และให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษาใกล้วัดแต่ละ
วัดแต่ละชุมชนมาช่วยด าเนินงาน และก าหนดให้เป็นนโยบาย ช่วยกันขับเคล่ือน มีการวางแผนด าเนินงาน
เป็นระบบ รวมถึงหลักการด าเนินงานนั้นใช้หลักการของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลท้ัง ๘ ข้อ โดย
เน้นขอ้ท่ี ๑ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม ท้ังนี้เพราะหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลในแต่ละต าบลนั้น
เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีท่ีด าเนินโครงการอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นเมื่อมีการด าเนินโครงการฯ จึงสามารถท าให้
การด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของอ าเภอขับเคล่ือนไปได้โดยไม่จ าเป็นต้องน าหลักการอื่นมาปรับ
ใช้๖๔ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีอยู่หลายหน่วยงานต้อง
ประสานในการปฏิบัติแบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นในแนวทางเดียวกัน ส าคัญต้องอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุขมีหลักการว่า จะให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการปฏิบัติตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างท่ัวถึง
โดยมีวิธีการด าเนินการโดยระดมสรรพก าลังท้ังฝ่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการในพื้นท่ีได้ร่วมกันลง
พื้นท่ีเพื่อสร้างความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยใช้ทฤษฎีของ
พระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเป็นบุคคล กลุ่มคน และชุมชน  
 
ส่วนท่ี ๒. กระบวนการของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

ในส่วนของกระบวนการของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการตามแนวคิดของการมีส่วนร่วมของทุกภาคประชาชนในการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้มีประสิทธิภาพของครอบครัวเป็นอย่างดี ๖๕ โดยการมีกลไกขององค์ประกอบ ๔ ส. 
ประกอบไปด้วย๖๖ 

 
                                                                   

๖๒สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวิภาต, เจ้าคณะอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๓สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๔สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๖๕สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวิภาต, เจ้าคณะอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๖๖สัมภาษณ์ พระครูสุจิตธรรมสาร, เจ้าคณะอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๘ 

ส ๑ ใส่ใจของผู้น า  
ส ๒ สร้างการมีส่วนร่วมและสืบหาสาเหตุ  
ส ๓ สันติสนทนา แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีคิดต่าง และ 
ส ๔ สืบสานแผนงานอย่างต่อเนื่อง คือลงมือท าตามเป้าหมายจนให้เกิดผลชัดเจน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส ๑ ใส่ใจของผู้น า  
การสร้างแนวคิดหลักของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะ

สงฆ์คือกลไกส าคัญในการเป็นผู้น าการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ ต้ังแต่ระดับองค์กรปกครองคณะ
สงฆ์ คือมหาเถรสมาคม เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ตลอดท้ังพระภิกษุสามเณรทุกรูป โดยแนวคิด
หลักในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นั้น ต้องมีความเข้มแข็งของผู้น าในการสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน สร้างข้อตกลง กติกาชุมชนท่ีเข้มแข็ง โดยอาศัยวิถีชาวบ้านท่ีเอื้อเฟื้อพึ่งพาอาศัยกัน 
ขยายผลการด าเนินงานต่อยอดจากภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ท่ีเรียกว่าหน่วย อ.ป.ต. 
ซึ่งเป็นภารกิจท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนินการร่วมกับคณะสงฆ์๖๗ ในการร่วมมือกันสร้าง
เชียงใหม่และชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งบนฐานศาสนธรรม มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะชีวิต มีทักษะการท างาน มีสัมมาอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได้๖๘ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้มีความยั่งยืน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน บูรณาการ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง๖๙ เพื่อร่วมด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเป็น
แนวคิดท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนให้โครงการด าเนินการได้เป็นอย่างดี 

โดยองค์กรของคณะสงฆ์ คือ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ต้องมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมขับเคล่ือนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะยาว๗๐ 

ส ๒ สร้างการมีส่วนร่วมและสืบหาสาเหตุ 
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เชิงพุทธมาใช้ในการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผ่านมิติทางด้านหลักความถูกต้อง หลักความเหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ 
หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละ มุ่งประเด็นการสร้างคุณภาพในการ
ครองศีล มิใช่เน้นประมาณในการสร้างภาพ๗๑ รวมท้ังน าแนวคิดอิทธิบาท ๔ ๗๒มาเป็นเป้าหมายคือ สร้างฉันทะ

                                                                   

๖๗สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม
หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 

๖๘สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล , เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด
เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๖๙สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๐สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๑สัมภาษณ์ พระครูสุจิตธรรมสาร, เจ้าคณะอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๒สัมภาษณ์ พระครูสังวรสิทธิโชติ , รองเจ้าคณะอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๑๙ 

ให้เกิดขึ้นร่วมกัน มุ่งมั่นต้ังใจให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์  เน้นงานการขับเคล่ือนเป็นหลัก ตริตรอง
แก้ปัญหาร่วมกัน ร่วมกันประกาศนโยบายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข ของจังหวัดลพบุรี ในท่ี
ประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หัวหน้าส่วน
ราชการของต าบล  และก าหนดเป็นนโยบายของต าบล๗๓ 

โดยมีวิธีการจัดการกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ด้วยหลักการดังนี้  

๑. หลักความถูกต้อง กล่าวคือ ผู้น าหรือผู้ปกครอง/ผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับ พึงปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามหลัก “ธรรม” และเว้นขาดจากการปฏิบัติ “อธรรม” ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  

๒. หลักความเหมาะสม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา โดยไม่เสียหลักการ โดยอาศัย 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้จักฐานะ ของตน 
รู้จักประชุมชน รู้จักกาลเวลาท่ีเหมาะสม และรู้จักประมาณในการบริโภค ใช้สอยทรัพย์  ตลอดท้ัง
งบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ฯลฯ เป็นต้น  

๓. หลักความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยธรรมปฏิบัติดังกล่าว และ/หรือ การบริหาร กิจการ 
ตลอดท้ังการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยจิตใจซื่อ มือสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้  

๔. หลักความยุติธรรม กล่าวคือ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่ียงธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติธรรม 
ช่ือว่า “ยุติธรรม” ให้เสมอหน้ากัน ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความล าเอียง หรือ อคติ ๔  

๕. หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่) คือ ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตา  
พรหมวิหาร ปรารถนาท่ีจะให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณาพรหมวิหาร ปรารถนาท่ีจะให้ผู้ท่ีมีทุกข์ให้พ้นทุกข์ มุทิตา
พรหมวิหาร พลอยยินดีท่ีผู้อื่นได้ดีมีสุข ไม่อิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร มีใจมัธยัสถ์  เป็นกลาง  
วางเฉย เมื่อผู้อื่นถึงซึ่งความทุกข์หรือความวิบัติ อันเราช่วยอะไรมิได้ และไม่ดูถูก เหยียด ซ้ าเติม  

๖. หลักความเสียสละ ผู้น าคน หรือนักปกครอง/นักบริหาร เป็นผู้มีอ านาจเหนือผู้อื่น พึงลด
มานะ ละทิฏฐิ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน และสละความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์สุข ของหมู่คณะ 
และ/หรือ เพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม๗๔ แนวคิดคือ เลือกมาหนึ่งหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านน า
ร่องหรือท าเป็นตัวอย่างก่อน ในขณะท่ีแนวการปฏิบัติคือ เมื่อมีงานทุกอย่างในหมู่บ้าน จะไม่มีการน าสุรา
เข้ามาในงาน และผู้ท่ีด่ืมสุราจากท่ีอื่นมา จะไม่ให้เข้ามาร่วมในงาน ทุกงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์อยู่
เสมอ๗๕ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้มีจิตศรัทธา ด้านงบประมาณ และด าเนินการ
จัดกิจกรรมรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล หรือก านัน และผู้ใหญ่บ้าน๗๖ 

 
                                                                   

๗๓สัมภาษณ์ นางพรรณี บุญประเสริฐ, นายกพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๔สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร , เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๕สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๖สัมภาษณ์ ดร.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,  

๑๕ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๐ 

ส ๓ สันติสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดต่าง  
แนวคิดหลักการบูรณาการโดยการน าแนวคิดทฤษฏี ตามหลัก ศีล๕, สาราณียธรรม ๖ 

เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕๗๗ ด้วยการท่ี
ชุมชน/หน่วยงาน/วัดมีส่วนรวมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น คณะสงฆ์ ภาคประชาชน ข้าราชการ 
ท้องถิ่น และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคล่ือน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยร่วมคิดร่วมท า ให้
ค าแนะน าต่างๆในช่วงระยะ เวลาเข้าพรรษาท่ีโยมมาถือศีลกันท่ีวัด มีการร่วมท ากิจกรรมทางศาสนา มี
การแลกเปล่ียนความคิดในเรื่อง ของศีล ๕ ในความเข้าใจของเยาวชนในปัจจุบัน เพราะเขาเป็นเจ้าของ
พื้นท่ี เขาจะทราบถึงการเปล่ียนแปลง และแลกเปล่ียนความคิดกันได้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล
ก่อนแล้วจึงจะส่งผลต่อในระดับครอบครัว และชุมชน๗๘ โดยมีแนวคิดตามหลักอปริหานิยธรรม ของพระ
พุทธองค์ เพื่อหาวิธีการด าเนินงาน และการแก้ไข๗๙ มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยน าคณะธรรมะสู่
บ้าน ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เช่น คณะสงฆ์อ าเภอแม่อาย ได้จัดกิจกรรมโครงการ
ธรรมสัญจรประจ าปี ๒๕๖๑ ในช่วงพรรษา โดยน าโครงการขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชารัฐร่วมใจ 
เข้าร่วมในกิจกรรม ท าให้การมีส่วนร่วมของทาง หมู่บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ หรือการขับเคล่ือน
พลังบวร ท าให้การด าเนินการของอ าเภอแม่อายเป็นไปในทิศทางท่ีดี๘๐ 

ในขณะเดียวกันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมท้ังภาคฝ่ายปกครอง องค์กร และชุมชนในการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้ได้รับอานิสงส์ในทางปฏิบัติต่อชุมชนนั้น ๆ๘๑ ตามหลัก ศีล๕ และกุศล
กรรมบถ ๑๐ เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ การ
อยู่ร่วมกันสันติสุขปราศจาก การเบียดเบียนกัน ก็อาศัยการรักษาศีล ๕ ของชาวโลก ถ้ามีศีล ๕ เป็น
พื้นฐานแล้วก็จะท าให้มนุษย์โลกมีความสุข ดังค าท่ีว่า ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาก็ จะวินาศ จะเกิดความ
เดือดร้อน ตัวขับเคล่ือนให้โครงการด าเนินการได้เป็นอย่างดีนั้นต้องอาศัยทุกภาคส่วน ท้ังบ้านวัด ราชการ 
โรงเรียน โดยให้พระภิกษุเป็นผู้ประสานและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๘๒ โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

 

                                                                   

๗๗สัมภาษณ์ พระครูวิธานธรรมโสภณ (ค าอ้าย สิริธมฺโม) , เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๗๘สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๗๙สัมภาษณ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ , รักษาการแทนเจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๐สัมภาษณ์ พระครูวิธานธรรมโสภณ (ค าอ้าย สิริธมฺโม) , เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,  

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๑สัมภาษณ์ พระครูอาทรวิสุทธิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๒สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๑ 

๑) การบูรณาการร่วมกับหน่วยอบรมประจ าต าบล ( อปต. ) ท่ีปฎิบัติในเชิงประจักษ์และ
เข้าถึงสู่ชุมชนระดับล่าง การมีส่วนร่วมของชุมชนท้ังบ้านวัดโรงเรียน (บ-ว-ร) ให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละ
พื้นท่ีโดยมีเจ้าคณะอ าเภอเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และมีนายอ าเภอเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายฆราวาส ประกอบทาง
ฝ่ายปกครองมีการรณรงค์เรื่องจิตอาสาประชารัฐ โดยชุมชนทุกระดับมีส่วนร่วมและเป็นคณะกรรม
ขับเคล่ือนโครงการรักษาศีล๕ เกิดส านึกรักชุมชนตนเอง มีการเยี่ยมเยือนติดตามผล ช่ืนชมโดยมอบรางวัล
สร้างขวัญและก าลังใจท่ีกระท าอยู่ เช่น มอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณสู่ระดับชุมชน 

๒) พระสังฆพัฒนาเชียงใหม่ร่วมกับ ส.ส.ส.ได้ขับเคล่ือนอ าเภอรักษาศีล ๕ โดยแบ่งการ
ท างานเป็น ๓ โซน มีการติดตามและน าเสนอของแต่อ าเภอ และระดับโซน มีนวัตกรรม เครื่องมือส่ือสาร 
และทีมท่ีปรึกษา ท่ีมาเรียนรู้รู้และถอดบทเรียน ให้ค าแนะน าต่อชุมชนระดับล่างได้จริง ละน ามาใช้
ประเมินผลความส าเร็จของชุมชนตนเองสู่ระดับอ าเภอรักษาศีล๕ ต้นแบบของละโซน๘๓แนวคิดหลักใน
การขับเคล่ือนคือ การเน้นการให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความมีศีล มีสุข มีความประดอง และ สมานฉันท์ 
ท้ังนี้ในการด าเนินงานนั้นใช้หลักของ อปต. ๘ ข้อ โดยมีตัวชี้วัดจากการด าเนินงานว่าประชาชนในพื้นท่ีนั้น
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีว่า มีศีล มีสุข ปรองดองและสมานฉันท์ หรือไม่๘๔ เป็นหลักในการ
ท างานให้การขับเคล่ือนประสบความส าเร็จ อาศัยหลักอริยสัจ ๔ มาเป็นหลักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลในการ
ด าเนินงาน๘๕ 

มากไปกว่านั้นยังมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ หน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อปต.) เป็นหน่วยงานท่ีเข้าถึงประชาชนได้มากท่ีสุดและสามารถบูรณการในการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้ป็นอย่างมาก๘๖ มีความพร้อมในการด าเนินงาน โดยเฉพาะหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อปต.) เป็นศูนย์ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ได้อย่างดีของคณะสงฆ์๘๗ 
ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน  จัดท ากิจกรรม/ โครงการรองรับ และแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาเป็นสุข  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน เป็นประธาน และมี
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เป็นกรรมการ ตามรูปแบบท่ีจังหวัดก าหนด๘๘ เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕๘๙ มีแนวคิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่วมกับหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล(อ.ป.ต) ให้มีการขับเคล่ือนโครงการฯ ไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ๙๐ โดยการ 

 

                                                                   

๘๓สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๔สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๘๕สัมภาษณ์ พระครูสังวรสิทธิโชติ , รองเจ้าคณะอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๖สัมภาษณ์ พระครูสุจิตธรรมสาร, เจ้าคณะอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๗สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวิภาต, เจ้าคณะอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๘สัมภาษณ์ นางศรีพร วัฒนพูน, ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง อ.เมืองเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๘๙สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวิภาต, เจ้าคณะอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๐สัมภาษณ์ พระครูมงคลวิสิฐ, เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๒ 

๑. พัฒนาชีวิตตามแบบวิถีพุทธ ยึดเอาวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก 
๒. การพัฒนาชีวิตตามหลักศีล ๕ 
๓. ร่วมมือกับหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล๙๑ 
ส ๔ สืบสานแผนงานอย่างต่อเนื่อง  
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยแนวคิดการลง

มือท าตามเป้าหมายจนให้เกิดผลชัดเจน ประกอบด้วยหลักส าคัญ ๓ ประการ๙๒ ท่ีอาศัยเครือข่ายบวร คือ 
 (๑) ชุมชนมีการร่วมการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน น าไปสู่การปฏิบัติและติดตาม

ผล เพื่อสร้างรากฐานของหมู่บ้าน คือ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ฉะนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตจึงอุปมาเหมือนกับ
“เสาเข็ม” เพราะเสาเข็มท่ีตัวยึดมิให้บ้านทรุดพังลง หรือโอนเอนตามแรงลม หรือส่ิงยั่วยุท่ีเข้ามากระตุ้น
จิตใจให้หลงใหล จนท าให้ละโมบโลภมาก 

 (๒) แหล่งศรัทธาการท าให้เกิดมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ในการสร้างเสา ๔ ต้น คือ เสากายสะอาด เสาพฤติกรรมสะอาด เสาจิตใจสะอาด และเสาปัญญา
สะอาด ท่ีผุดขึ้นบนเสาเข็มคือความซื่อสัตย์สุจริต ความเจริญงอกงาม และแข็งแกร่งของเสาเข็มย่อมส่งผล
ต่อเข้มแข็งของเสาแต่ละต้นด้วยเช่นกัน ฉะนั้น ความสะอาดของเสาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากรากฐานแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริตไม่เข้มแข็งเพียงพอ 

(๓) หลังคา คือ สัญลักษณ์ของ “บวร” อันได้แก่บ้าน หมู่บ้านในพื้นท่ี ประชาชนในหมู่บ้าน
ในพื้นท่ี วัดใช้เป็นสถานท่ีท ากิจกรรม พระสงฆ์ สามเณร จะต้องให้ความร่วมมือ เป็นหลักใน โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดทุกวัด พระสงฆ์ทุกรูป ในพื้นท่ีและ 

โรงเรียน ส่วนราชการ- ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี หน่วยงานทางสังคมซึ่งเป็นสถานบันการศึกษา
ของชุมชน๙๓ท่ีจะท าหน้าท่ีมุงบังเพื่อมิให้ฝน ลมและแดดเผาลนจนเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านมิได้ ฉะนั้น การ
ท าหน้าท่ีร่วมกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนอย่างสอดประสาน จะท าให้คนอยู่อาศัย และตัวบ้านมี
ความคงทนมากยิ่งขึ้น โดยมีราชการเป็นหน่วยงานน าท่ีจะท าให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นอันเป็น
องค์ประกอบในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พลังของ “บวร” โดยใช้พลัง บวร เป็นตัวจักร 
ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผนึกประสานใช้พลังในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ในท านองเดียวกันองค์ประกอบท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนให้โครงการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการได้เป็นอย่างดี ได้แก่ วัด ส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน องค์กร ภาคเอกชน๙๔ เป็นองค์ประกอบของของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ โดยมีแนวทางการด าเนินงานและ การติดตามประเมินผล ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล 
                                                                   

๙๑สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑. 
๙๒สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร , เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๓สัมภาษณ์ พระครูสุจิตธรรมสาร, เจ้าคณะอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๔สัมภาษณ์ พระครูสุนทรวิภาต, เจ้าคณะอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๓ 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน เป้าหมายโครงการ สถานท่ีด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน/บุคคลท่ีรับผิดชอบ การรายงานผล เกณฑ์การประเมิน 

โดยท่ีคณะสงฆ์เป็นแกนหลักส าคัญในการน าพาให้การขับเคล่ือนโครงการฯโดยส่ังงาน
มอบหมายเป็นระดับช้ันปกครอง จนถึงระดับเจ้าอาวาสในแต่ละวัดเป็นผู้เข้าถึงชุมชน๙๕กล่าวคือ
องค์ประกอบท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนให้โครงการด าเนินการได้เป็นอย่างดีก็คือ ความร่วมมือ๙๖จาก 

๑. คณะสงฆ์ อันได้แก่บุคคล คือ เจ้าคณะอ าเภอเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายอ าเภอเป็น
ประธานฝ่ายฆราวาสในระดับอ าเภอ เจ้าคณะต าบลทุกต าบลเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลทุกต าบลหรือก านันเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในระดับต าบล เจ้าอาวาสทุกวัดเป็นประธาน
ฝ่ายบรรพชิต ผู้ใหญ่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส๙๗ ระดับหมู่บ้าน และร่วมกับพระภิกษุ สามเณร มัคนายก 
ชุมชนทุกกลุ่มท่ีต้ังขึ้นในชุมชน เช่น กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มหนุ่มสาว ต้องแชร์ความคิดแนวคิดของแต่ละ
คนออกมา๙๘ น าไปสู่การปฏิบัติและติดตามเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร
ทุกรูป โดยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือนงาน ประสาน อ าเภอ
ความสะดวกในการช้าสถานท่ีของวัด เป็นต้น  

๒.หน่วยงานราชการ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ส่งเสริมสนับสนุนก าลังคน เจ้าหน้าท่ี 
บุคลากร และช่วยรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวศีล ๕ 
ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญในภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้น าในหน่วยงานราชการท่ีจะช่วยขับเคล่ือนโครงการได้
ดี ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นองค์กรท่ีก ากับดูแลความทุกข์สุขพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งรวมไปถึง
ผู้น าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆ ในชุมชนมีบทบาทส าคัญในชุมชนท่ีจะขับเคล่ือน
โครงการไปได้ดี๙๙ร่วมกับวัดและบ้าน๑๐๐  

๓. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยขับเคล่ือนด าเนินการในภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่ เช่น เผยแพร่ข่าวสารโครงการกิจกรรมสู่สาธารณชน อาทิ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายต่าง ๆ  

๔. สถานศึกษา โดยร่วมสนับสนุนการจัดท าข้อมูลสาระสนเทศและฐานข้อมูลให้กับหมู่บ้าน 
ชุมชนหรือหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงานโครงการท่ีประสานขอความร่วมมือ 

                                                                   

๙๕สัมภาษณ์ พระครูสังวรสิทธิโชติ , รองเจ้าคณะอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๖สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม

หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๗สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร , เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๘สัมภาษณ์ นางศรีพร วัฒนพูน, ชุมชนวัดหมื่นเงินกอง อ.เมืองเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 
๙๙สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์, รักษาการแทนเจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๔ 

๕. เอกชน โดยร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการตามท่ีได้รับการประสานจากจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หรือหมู่บ้าน ท้ังร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการกิจกรรมและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

๖. หมู่บ้านหรือชุมชน โดย ประสานงานกับวัดเชิญชวนคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ร่วมกันในการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ถือศี ล ๕ เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ยึดหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด และราชการร่วมแรงร่วมใจน าพาสังคมให้เกิด
ความสงบสุข ร่มเย็น ประชาชนมีสุขภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๑๐๑ โดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ด าเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมท าง
พระพุทธศาสนา ในการปฏิบัติแบบบูรณาการ ท้ังด้านปริมาณและด้านคุณภาพ๑๐๒ องค์ประกอบในการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างดีท่ีสุด คือ องค์กรคณะสงฆ์ในพื้นท่ีร่วมมือกันขับเคล่ือนตาม
นโยบาย๑๐๓เป็นองค์ประกอบของโดยมีแนวทางการด าเนินงานและ การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน/บุคคลท่ีรับผิดชอบ การรายงานผล 
เกณฑ์การประเมิน โดยท่ีองค์ประกอบของการขับเคล่ือนต้องประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็น
หน่วยทางสังคมท่ีมี ความส าคัญท้ังหมด วัด มีบ้านและโรงเรียนให้การอุปถัมภ์ ค้ าชู ท านุบ ารุงพระศาสนา 
บ้านก็มี วัดคอยให้สติ เตือนใจ รวมท้ังจิตวิญญาณและมีโรงเรียนคอยสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน โรงเรียน 
มีวัด ท่ีให้การสนับสนุน อบรมส่ังสอนในศีลธรรม และมีบ้านท่ีคอยให้การสนับสนุน ผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา โดยอาจเป็นครูภูมิปัญญา ให้ความรู้ในเรื่องท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ และกรรมการ สถานศึกษาก็มีพระ มีผู้น าชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานใน
โรงเรียน ในการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน๑๐๔เพื่อท่ีพุทธศาสนิกชนชาวบ้านท่ีรับหลักธรรมทางศาสนาปฏิบัติ
ตาม ผลการปฏิบัติความร่มเย็นเป็นสุขก็เกิดแก่ ท้ังองค์ประกอบท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ด าเนินการได้เป็นอย่างดี ต้องประกอบด้วย ๑. คณะสงฆ์ โดยหน่วย อ.ป.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

การขับเคล่ือนให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด าเนินการได้เป็นอย่างดีนั้น ต้ององค์ประกอบ
ท่ี ส าคัญก็คือตัวบุคคลในชุมชนเห็นความส าคัญในการขับเคล่ือน โดยเน้นท่ีสถาบันครอบครัว แล้วสู่
หมู่บ้าน สู่ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นล าดับ และให้การสนับสนุนยกย่องคนดีมีศีลธรรม และปกป้องคนดีท่ี
จะถูกรังแก จากคนไม่ดี และสร้างค่านิยมท่ีดีเป็นส าคัญ ถ้าสังคมในระดับใดก็ตามสนับสนุนยกย่องคนดีมี

                                                                   

๑๐๑สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ โปธิตา กรรมการวัดป่าตึง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล, เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด

เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๔สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 

ศีลธรรม การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ก็จะประสบความส าเร็จท่ีต้ังไว้อย่างยั่งยืนต่อไป๑๐๕ 
โดยบูรณาการร่วมขับเคล่ือนกับหน่วยอบรมประจ าต าบล ท่ีท างานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องมาโดยตลอด 
ดังนี้ 

๑) คณะกรรมแต่ละอ าเภอมีความพร้อมในการด าเนินงาน โดยเฉพาะหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล (อปต.) เป็นศูนย์ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕๑๐๖ 

๒) มีความชัดเจนวัตถุประสงค์ของโครงการและการลงข้อตกลงระดับจังหวัดสู่ระดับอ าเภอ 
๓) มีทีมงานระดับชุมชนท่ีเข้มแข็งอยู่ทุกระดับโดยมีองค์ประกอบในการขับเคล่ือนให้

โครงการด าเนินการไปได้ภายในอ าเภอนั้น แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน 
โดยในแต่ละระดับนั้นแบ่งเป็นฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ โดยแต่ละฝ่ายจะมีประธานและคณะกรรมการใน
การรับผิดดูแลและขับเคล่ือนโครงการ๑๐๗วัด ส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมู่บ้าน องค์กรภาคเอกชน๑๐๘โดยมีแนวทางการด าเนินงานและ การติดตามประเมินผล 
ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
เป้าหมายโครงการ สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน/บุคคลท่ีรับผิดชอบ 
การรายงานผล เกณฑ์การประเมินแผนการด าเนินงานตามหาหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธี
ด าเนินงาน เป้าหมายโครงการ ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 
หน่วยงานโดยรับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน๑๐๙ 

ในท านองเดียวกันองค์ประกอบท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ด าเนินการได้เป็นอย่างดี ต้องประกอบด้วย๑๑๐  

๑. คณะสงฆ์ โดยหน่วย อ.ป.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. ส่วนราชการ มีบทบาทส าคัญในภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้น าในหน่วยงานราชการท่ีจะ

ช่วยขับเคล่ือนโครงการได้ดี  
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นองค์กรท่ีก ากับดูแลความทุกข์สุข พัฒนาชุมชนให้

เข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะขับเคล่ือนโครงการได้เป็นอย่างดี 
๔. ผู้น าท้องถ่ิน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มต่างๆ ในชุมชน มีบทบาทส าคัญใน

ชุมชนท่ีจะขับเคล่ือนโครงการไปได้ดี 
 

                                                                   

๑๐๕สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๖สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๐๘สัมภาษณ์ พระครูสังวรสิทธิโชติ , รองเจ้าคณะอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๐๙สัมภาษณ์ พระครูมงคลวิสิฐ, เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๖ 

ประกอบด้วย วัด คณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานกลุ่มต่างๆ ในชุมชน สถานศึกษา ร่วมท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕๑๑๑ องค์ประกอบอันเป็นเเกนท่ีหมุนไปด้วยกันคือ บ้าน วัด โรงเรียน คือ ใช้ศีล ๕ ใน
การสร้างคุณธรรม เเละส่งเสริมสัมมาชีพเเก่ชุมชนเเละโรงเรียน ผ่านทาง อปต๑๑๒ ซึ่งตัวบุคคลท่ีจะต้อง
ขับเคล่ือนโครงการ ท้ังหน่วยงานของรัฐ วัด ชุมชน อยู่ในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด ระดับประเทศ และให้เป็นนโยบายของชาติท่ีทุกคนจะต้องช่วยกันด าเนินงานช่วยการขับเคล่ือนให้
เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน 

โดยมีโครงสร้างการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้แก่พระมหาเถระเป็นท่ีปรึกษา 
และพระสังฆาธิการช้ันปกครอง เจ้าคณะจังหวัด / รองเจ้าคณะจังหวัดมีความมุ่งมั่นสนองนโยบายของ
โครงการฯ เพื่อด าเนินการและขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม๑๑๓ โดยวัด ส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน องค์กร ภาคเอกชน โดยมีแนวทางการด าเนินงานและ การติดตาม
ประเมินผล ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ในกา ร
ด าเนินงาน เป้าหมายโครงการ สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หน่วยงาน/บุคคลท่ี
รับผิดชอบ การรายงานผล เกณฑ์การประเมิน๑๑๔เพื่อการสร้างสุขแห่งประชาชนและสันติสุข ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการด าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
สมัครเป็นสมาชิกครอบครัว หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานรักษาศีล ๕ ครอบคลุมท้ังจังหวัด
เชียงใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ประกอบด้วย  

๑. จัดกิจกรรมบูรณาการโครงการ โดยเน้นศีล ๕ และหลักธรรม ๘ หัวข้อ คือ  
๑) ศีลธรรมและวัฒนธรรม  
๒) สุขภาพอนามัย  
๓) สัมมาชีพ  
๔) สันติสุข 
๕) ศึกษาสงเคราะห์  
๖) สาธารณสงเคราะห์  
๗) กตัญญูกตเวทิตาธรรม และ  
๘) สามัคคีธรรม 

                                                                   

๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ 

กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม

หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๗ 

๒. ออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมความภูมิใจให้แก่บุคคล สถาบัน สถานศึกษา และหน่วยงานท่ี
เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๓. ประกาศยกย่องครอบครัว/หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สถานศึกษารักษาศีล ๕ หน่วยงานรักษา
ศีล ๕ ฯลฯ 

๔. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผู้ขับเคล่ือนโครงการฯ ให้มีความรู้ เพิ่มพูนทักษะ มี
ขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการด าเนินโครงการฯ 
๖. จัดต้ังองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ท้ังนี้ ท้ังสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการด าเนินงาน 

ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป๑๑๕ 
เป็นองค์ประกอบของของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมีแนวทางการด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลประกอบด้วยหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์วิธีการด าเนินงานยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน
เป้าหมายโครงการ สถานท่ีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณหน่วยงาน/บุคคลท่ีรับผิดชอบ
การรายงานผลเกณฑ์การประเมิน๑๑๖ ท่ีประกอบไปด้วย 

๑. มีความพร้อมในการด าเนินงาน โดยเฉพาะหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อปต.) 
เป็นศูนย์ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๑๑๗  

๒. การจัดโครงการธรรมสัญจร และขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อให้คณะสงฆ์
ได้มีหน้าท่ีในการเป็นผู้น าในการเผยแผ่ ไปสู่ประชาชนและเยาวชน   

๓. โครงการชุมชุนคุณธรรมพลังบวร โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ๑๑๘ 

รวมท้ังมีการจัดเวทีปฐมนิเทศโครงการ อ าเภอรักษาศีล ๕ สร้างจิตอาสา พัฒนาเด็ก /
เยาวชน ผู้ยากไร้ ในครั้งนี้ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนงานหมู่บ้านต าบลรักษาศีล ๕ สู่
เป้าหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ เพื่อสร้างเชียงใหม่และชุมชน
ท้องถิ่นที่เข้มแข็งบนฐานศาสนธรรม มีการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดชีวิต มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะชีวิต มีทักษะการท างาน มีสัมมาอาชีพที่สามารถพึ่งตนเองได้ และร่วมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัด
เชียงใหม่สู่การเป็นเชียงใหม่มหานครแห่งสุขภาวะ โดยร่วมกับพระสังฆพัฒนา  และทีมงาน สสส. น า

                                                                   

๑๑๕สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล, เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด
เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๑๖สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูวิธานธรรมโสภณ (ค าอ้าย สิริธมฺโม) , เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๑๘สัมภาษณ์ พระครูอาทรวิสุทธิคุณ, เจ้าคณะอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, ๗ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๘ 

นวัตกรรมเครื่องมือส่ือสารร่วมสมัย มาน าเสนอและกระบวนการติดตามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลักหลายอาชีพ 
อาทิเช่น ปราชณ์ชาวบ้าน และ นักวิชาการอิสระท่ีให้ค าปรึกษา๑๑๙องค์ประกอบในการขับเคล่ือนให้
โครงการด าเนินการไปได้ภายในอ าเภอนั้น แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ระดับหมู่บ้าน 
โดยในแต่ละระดับนั้นแบ่งเป็นฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ โดยแต่ละฝ่ายจะมีประธานและคณะกรรมการใน
การรับผิดดูแลและขับเคล่ือนโครงการ๑๒๐ โดยพิจารณาความส าเร็จจากตัวช้ีวัดดังนี้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในระดับบุคคล 
ตัวช้ีวัดในระดับบุคคล ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ในการ

ด าเนินงานตามนโยบายคณะสงฆ์ท่ีได้จัดท าร่วมกับหน่วยงานของรัฐ๑๒๑ เอานโยบายความร่วมมือมาใช้ คือ
บ้านวัดโรงเรียน หน่วยงานราชการ พุทธศาสนิกชน มีความตระหนักเห็นความส าคัญของการรักษาศีล ๕ 
ตามรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมโดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาตนตามหลักศีล ๕ ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ โดยมีตัวชี้วัดมีดังนี้ 

(๑) เชิงปริมาณ 
ได้แก่จ านวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประชาชนภายในพื้นท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการรักษาศีล ๕ เพิ่มขึ้น ,จริยธรรมของประชาชนภายในพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด๑๒๒ ,ประชาชนในพื้นท่ีมีศีล มีสุข มีความปรองดองและสมานฉันท์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ,
ประชาชนในเขตพื้นท่ี มีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่ีร่วม
สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ คิดเป็นจ านวน ๗๘ % ๑๒๓ จ านวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ครอบครัวอบอุ่น๑๒๔ 

(๒) เชิงคุณภาพ  
ได้แก่จ านวนสมาชิก / ชุมชน และสถาบันองค์กร ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีจัดขึ้นเนื่องในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผลตอบรับออกมาดีหรือไม่ สมาชิกเป็น บุคคลต้นแบบ  
(บุคคลตัวอย่างในการรักษาศีล ๕) รวมท้ังปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้น เพิ่มหรือน้อยลง ความเปล่ียนแปลงด้าน
พฤติกรรมของประชาชน ประกอบด้วย ทางจิตใจเน้นหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจใฝ่ธรรมะ ใฝ่
พัฒนา เห็นได้จากการมีส่วนร่วม๑๒๕ 

                                                                   

๑๑๙สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๒๑สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๒สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๒๓สัมภาษณ์ พระครูมงคลวิสิฐ, เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๔สัมภาษณ์ พระครูสุจิตธรรมสาร, เจ้าคณะอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๕สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๒๙ 

ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขปลูกฝัง
จิตส านึกและสร้างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ประเทศชาติเกิดความสงบ
สุขร่มเย็น๑๒๖บุคคล ความประพฤติปฎิบัติ การให้ความร่วมมือ สมาชิกในครอบครัว ความสามัคคี 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในระดับองค์กร 
วัดจากความเจริญของวัดคือ ด้านศาสนธรรมคือพระมีความเข้าใจ และศาสนสถานนั้น ตาม

หลักวัด ๕ ส, และความสงบสุขชุมชนในหมู่บ้าน คือการประกอบสัมมาอาชีพ และการด าเนินชีวิต น าหลัก 
มีศีล มีสุข ไปใช้หรือไม่๑๒๗องค์กรท่ีเป็นส่วนราชการ๑๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในการบริหารงานภายใน
องค์กร ให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หมู่บ้านสีขาว ปลอดจาก
อบายมุข และโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสีขาว ควบคู่กับสถานศึกษารักษาศีล ๕ มีศูนย์ปฏิบัติธรรมรวมใจ
ครอบครัวศีล ๕ ต้นแบบ อย่างน้อย ๑ แห่งในหมู่บ้าน 

  หน่วยงานกลุ่มองค์กรได้ส่งเสริมและเผยแพร่หลักการของศีล ๕ โดยเฉพาะการได้
ร่วมมือ๑๒๙อย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนและสถาบันทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และผู้น าศรัทธาท่ีมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้การพัฒนา
ตามหลักการของศีล ๕ นี้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น เน้นบทบาทของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนา
อยู่ท่ีหมู่บ้าน๑๓๐ ประกอบด้วย๑๓๑  

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ๒. บันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน
ขับเคล่ือน ๓. จัดต้ังศูนย์ประสานโครงการระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 

ประกอบด้วย ส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร เอกชน 
ตลอดท้ังองค์กรความร่วมมือ ให้ทราบถึงความส าคัญของโครงการ แนวทางการด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน แจ้งให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
จัดกิจกรรมตามโครงการ โดยมีท้ังระดับครอบครัวและระดับหมู่บ้าน/ต าบล โดยเน้นหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ ศีล ๕ และหลักธรรม ๘ หัวข้อ๑๓๒ ดังนี้ 
                                                                   

๑๒๖สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล, เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด
เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์, รักษาการแทนเจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๒๘สัมภาษณ์ พระครูมงคลวิสิฐ, เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๒๙สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ โปธิตา, กรรมการวัดป่าตึง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่, ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล, เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด

เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๒สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร, เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๐ 

(๑) ศีลธรรมและวัฒนธรรม 
(๒) สุขภาพอนามัย 
(๓) สัมมาชีพ 
(๔) สันติสุข 
(๕) ศึกษาสงเคราะห์ 
(๖) สาธารณะสงเคราะห์ 
(๗) กตัญญูกตเวทิตาธรรม และ 
(๘) สามัคคีธรรม 
ซึ่งตัวชี้วัดในระดับองค์กร๑๓๓ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประกอบด้วย มีการท าMOU 

ร่วมกันกับภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมมือกันจัดท าโครงการฯ ถ้าทุกหมู่บ้านมีศีล ๕ ก็จะปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขท้ังปวง จึงเป็นหลักประกันสังคมท าให้อยู่เย็นเป็นสุข๑๓๔ ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ ภาครัฐร่วมเป็นเจ้าภาพในการโครงการ กิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้าง
กระแสเปิดโอกาสให้พนักงานลูกจ้างในหน่วยงานของตนร่วมเป็นจิตอาสาช่วยวัดชุมชนในการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ประกอบด้วย 

๑. หน่วยงานและองค์กรในพื้นท่ีให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนโครงการด้วยดี 
๒. พนักงานในองค์กรมีความเสียสละ ให้ความร่วมมือและรับผิดชอบในหน้าท่ีภายในองค์กรดีขึ้น 
มีผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ชุมชนสีขาว ชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษา ชุมชน

ปลอดอบายมุข มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น อยู่ดีมีสุข ชุมชนมีความสันติสุขสงบเรียบร้อยไม่มีการลักเล็กขโมย
น้อยเกิดขึ้นในชุมชนอยู่กันอย่างปรองดองสันติสุขมีความผูกพันกันฉันท์พี่น้อง๑๓๕  

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในระดับชุมชน 
ตัวชี้วัดในระดับชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ คือการ

ประกอบสัมมาอาชีพ ชุมชนให้การตอบรับด้วยดี ร่วมมือร่วมแรงเตรียมจัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจ
ภายในครอบครัวจากรุ่นเก่าสู่เยาวชนรุ่นใหม่๑๓๖ ร่วมท ากิจกรรมโดยตลอดและการด าเนินชีวิต น าหลัก มี
ศีล มีสุข ไปใช้๑๓๗ประกอบไปด้วย๑๓๘ 
                                                                   

๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๔สัมภาษณ์ นางอารีย์ พันธ์ุจันทร์, รก. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา  จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๖ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระครูมงคลวิสิฐ, เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๖สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๗สัมภาษณ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์, รักษาการแทนเจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๓ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม

หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๑ 

๑. จ านวนครอบครัวท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และร้อยละของจ านวน
ครอบครัวท่ีผ่านเกณฑ์การเป็นครอบครัวรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้านท้ังหมด อาทิเช่น ชุมชนแต่ละชุมชนมี
ประชากรสมัครเข้าร่วมโครงการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ ๗๒% ของประชากรในจังหวัด๑๓๙ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีการพัฒนานิสัยท่ีดีขึ้นด้านรักการนั่งสมาธิรักการรักษาศีล๕ รักความสะอาดเป็นระเบียบมีการจับดีซึ่งกัน
และกันการพูดจาไพเราะการบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการมีความอบอุ่น
มีความรักและเข้าใจกัน เยาวชนมีพฤติกรรมห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่
และมีความต้ังใจเรียนเป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย์ 

๒. จ านวนคณะท างานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจ าหมู่บ้านหรือชุมชน แต่ละชุมชนมี
การต่ืนตัวจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ ทุกชุมชนสถานท่ีในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนแต่ละพื้นท่ีเป็นอย่างดี ประสานงานกิจกรรมร่วมกับ บวร หรือบ้าน-วัด-โรงเรียน 
เยาวชนในท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนยึดหลักการด าเนินชีวิตโดยใช้หลักศีล ๕ ในการด าเนินชีวิต ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และชัดเจนยิ่งขึ้น๑๔๐ ด้วยการที่ชุมชน 

๑. การประชุม พบปะ รวมกลุ่ม หรือการท ากิจกรรมร่วมกันแต่ละครั้ง จ านวนผู้ท่ีให้ความ
ร่วมมือมีมากขึ้น เท่าเดิม หรือน้อยลง 

๒. สมาชิกของแต่ละครอบครัว แต่ละคนมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร การด าเนินชีวิต ๓. การ
เข้าวัดท าบุญบางครอบครัวไม่เคยไปท าบุญ  พอเริ่มหมู่บ้านศีล๕ เกิดการเปล่ียนแปลงมีคนเข้าวัด
เพิ่มข้ึน๑๔๑ 

๓. พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าท่ีปฏิบัติตามหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาโดยการ
ปฏิบัติตาม หลักศีล ๕ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลูกเป็นเด็กดีของพ่อแม่ และมีความต้ังใจเรียนเป็นศิษย์ท่ีดี
ของครูอาจารย์ มีจิตใจท่ีมีความกตัญญูต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ 

การด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประกอบด้วยท่ีผู้น าชุมชน ท้ังสองฝ่ายวัดกับบ้าน
ร่วมมือกันจัดท า ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ จัดการประชุม
คณะกรรมการประจ าหมู่บ้านเพื่อก าหนดกิจกรรม เพื่อเผยแผ่ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของรักษาศีล ๕ และน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตและสังคม เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉั นท์ให้กับ
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

 

                                                                   

๑๓๙สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๐สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร, เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๑สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๒ 

ส าหรับปัจจัย/ตัวชี้วัดท่ีจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ท่ีประสบความส าเร็จและประสบความล้มเหลว ประกอบไปด้วย 

๑. ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับอ าเภอ  
การเข้าใจในเป้าหมายของโครงการของผู้ปฏิบัติงาน และการวางโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน มีส่วนส าคัญต่อการขับเคล่ือนงาน เพราะงานตามโครงการดังกล่าวไม่สามารถประสบความส าเร็จ
ได้หากขาดการประสานเช่ือมโยง ท้ังนี้ต้องสามารถเช่ือมร้อยคนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมและเห็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดจากการบังคับหรือเกณฑ์ให้มาเข้าร่วมซึ่งจะไม่เกิดผล
ยั่งยืน๑๔๒ 

๒. ปัจจัยตัวชี้วัดด้านพฤติกรรม จริยธรรม และความมีส่วนร่วม 
โดยพิจารณาจากจ านวนท่ีเข้าร่วม๑๔๓ เป็นเครื่องมือการวัดความส าเร็จของโครงการว่าได้ถึง

เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และวัดความก้าวหน้า ของโครงการ มีการพัฒนาท่ีดีขึ้นหรือคงท่ี ซึ่งมีต่อ
การวัดผลประเมินผลความส าเร็จและความล้มเหลงของโครงการ อันเป็นการสร้างความเจริญทางศาสน
วัตถุและความเจริญทางศาสนธรรมคือการน าค าสอนไปปฏิบัติยังไม่ดีเท่าท่ีต้อง ก็ยังถือยังถือยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ แต่อย่างไรก็แล้วแต่เริ่มแล้วถือว่ามีแนวปฏิบัติ ก็ไม่ถือว่าล้มเหลว.๑๔๔ 

แนวทางการพัฒนากลไกลการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ตัวแปรส าคัญท่ีจะ
น าไปสู่การพัฒนาตามรูปแบบนี้ คือการใช้พลังของ “บวร” คือ บ้าน วัด และโรงเรียน โดยการท าหน้าท่ีใน
การเช่ือมประสาน และกล่อมเกลาศาสนิกต่างๆ ในหมู่บ้านให้เกิดการตระหนักรู้ เกิดความละอายช่ัว และ
เกรงกลัวการทุจริตคิดคิดชุมชนของตัวเอง หากคนในสังคมเกิดการตระหนักรู้ว่า การคดโกงทรัพยากรซึ่ง
เป็นสมบัติสาธารณะในชุมชนย่อมส่งผลต่อการคดโกงทรัพยากร๑๔๕ หรือแย่งชิงอนาคตลูกหลานของ
ตนเองแล้ว เช่ือมั่นชุมชนย่อมเกิดพลังในการรักษาทรัพยากร หรือใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า
มากท่ีสุด อีกท้ังจะเป็นพลังส าคัญในการปกป้อง และคุ้มครองผลประโยชน์ของชุมชนสืบต่อไป๑๔๖ 

๓. ปัจจัยความร่วมมือทั้งคณะสงฆ์ ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆ และชุมชน  
หากได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องโครงการดังกล่าวก็ประสบผลส าเร็จสูง และ

ในทางกลับกันหากไม่ให้ความร่วมมือกันโครงการดังกล่าวก็ประสบความล้มเหลวเช่นกันการวัด 
                                                                   

๑๔๒สัมภาษณ์ พระราชโพธิวรคุณ (พยัพ ตปุญฺโ กาวิยศ), เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระ
ธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ กันยายน ๒๕๖๑.  

๑๔๓สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม
หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์, รักษาการแทนเจ้าคณะอ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่,  
๓ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๔๕สัมภาษณ์ นางอารีย์ พันธ์ุจันทร์ , รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัด
เชียงใหม่, ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล, เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด
เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๓ 

ความส าเร็จของปัจจัย/ตัวชี้วัดอีกประการหนึ่ง คือ บทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายรัฐ ฝ่าย
องค์กร ฝ่ายชุมชน ท่ีจะน าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ไปขับเคล่ือนนั้น จะมีความแตกต่างกันในบทบาท
หน้าท่ี หากฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีความจริงจังและจริงใจในการปฏิบัติงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ก็
ส าเร็จง่าย แต่ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องไม่มีความจริงจังและจริงใจ ปฏิบัติงานเพื่อให้พ้นตัว ความส าเร็จก็
ยาก๑๔๗ บทบาทหน้าท่ีของฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายรัฐ ฝ่ายองค์กร ฝ่ายชุมชน ท่ีจะน าโครงการ
หมูบ่้านรักษาศีล ๕ ไปขับเคล่ือนนั้นจะมีความแตกต่างกันในบทบาท หน้าท่ี๑๔๘ 

๔. ปัจจัยทางด้านทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคี ประเพณีและวัฒนธรรม 
ปัจจัยท่ีประสบผลส าเร็จเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐและเอกชนให้

การสนับสนุนเป็นอย่างดี และจะต้องด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เนื่องจากเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เราจะท าอย่างไรจะรักษาหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้ยั่งยืน และท าอย่างไรเราจะมีหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ เกิดขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก และสาเหตุท่ีประสบความล้มเหลว ก็เพราะขาดความร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน เลยท าให้โครงการต่างๆไม่ประสบกับความส าเร็จเท่าท่ีต้อง๑๔๙ 

ความส าเร็จของโครงการ ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการท าอย่างต่อเนื่องทุกคนให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี และมีผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้นซึ่งความล้มเหลว คือขาดการสนับสนุนขาดการเอาใจใส่ดูแลผู้ท่ีมี
ความรับผิดชอบ หรือขาดงบประมาณการใช้จ่ายในการท ากิจกรรมหรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

ปัจจัย/ตัวชี้วัดส่ิงท่ีประสบผลส าเร็จ ได้แก่ องค์กรคณะสงฆ์ท่ีเข้มแข็งเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมี
ความพร้อมในการท างานปัจจัยตัวช้ีวัดท่ีจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประสบความส าเร็จนั้นมาจากการวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ ฯ มีการ
ก าหนดเป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินการอย่างชัดเจน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ คือ  

๑ ระยะเร่งด่วน  
๒ ระยะปานกลาง  
๓ ระยะยาว  
มีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง ให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษา

ศีล ๕ มีการประชุมมอบนโยบายให้กับผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยกัน
ด าเนินการ 

ปัจจัยตัวช้ีวัดท่ีส่งผลการพัฒนาการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประสบความ
ล้มเหลว นั้นมาจากสาเหตุการณ์รับนโยบายจากส่วนกลางท่ีได้รับมาไม่ชัดเจน การประสานงานกับ
หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนในบางท้องท่ีไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ี ต้อง บางท่ีก็ให้ฝ่ายคณะสงฆ์เป็น
ผู้ด าเนินการฝ่ายเดียว การสนับสนุนจากรัฐในด้านงบประมาณไม่มี ต้องด าเนินการหางบประมาณเองมา
                                                                   

๑๔๗สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๔๙สัมภาษณ์ พระครูโกศลธรรมวิจัย ธมฺมวิจาโร, เจ้าคณะอ าเภอสันทราย/เจ้าอาวาส วัดข้าวแท่นหลวง 

จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๔ 

ด าเนินการขับเคล่ือนในระยะแรกจนถึงระยะยาว การสานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ไม่ต่อเนื่องถ้ามี
ค าส่ังก็ท า ไม่มีค าส่ังมาก็ไม่ท า จึงท าให้การขับเคล่ือนประสบความล้มเหลว๑๕๐ 

เชิงปริมาณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ อาจมีบางพื้นท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยเหตุ
ปัจจัยหรือบริบทของชุมชนต้องส่ือสารวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ขาดการส่ือสาร/หรือผู้ส่ือสารต่อสู่
ชุมชน ต้องค่อยมีทีมพี่เล้ียงลงพื้นท่ี๑๕๑ ปัจจัยตัววัดท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวคือ คณะสงฆ์ในพื้นท่ี หน่วยงานทางราชการต่างๆ ,สถานศึกษา ,
ประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้ความร่วมมือ ในการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จะประสบความส าเร็จได้ยาก 
การด าเนินงานจะส าเร็จได้ต้องอาศัยทุกภาคส่วน มีคณะสงฆ์ หน่วยงานราชกา ร สถานศึกษา และ
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมพลังบวรมีแนวคิดเป็นทิศทางเดียวกัน๑๕๒ อาทิเช่นปัจจัย/ตัวช้ีวัดท่ีจะส่งผลต่อแนว
ทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์อ าเภอจอมทองท่ีประสบ
ผลส าเร็จคือ การที่บุคคลในพื้นท่ีมีความเสียสละ มีความร่วมมือ และ มีความรับผิดชอบ ปัจจัย ๓ อย่างนี้ 
เป็นปจัจัยท่ีส่งผลให้ประสบความส าเร็จหากขาดปัจจัยดังกล่าวก็ไม่ประสบความส าเร็จได้๑๕๓ 

สรุปได้ว่าตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือการวัดความส าเร็จของโครงการได้ถึงเป้าหมายตามท่ีก าหนด
ไว้หรือไม่ และวัดความก้าวหน้าของโครงการ มีการพัฒนาท่ีดีขึ้นหรือคงท่ี ซึ่งมีต่อการวัดผลประเมินผล
ความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ เพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยในการพัฒนาและปรับปรุงให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้๑๕๔ 

การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดหลักใน
การขับเคล่ือนคือ การน าทฤษฎีของรัชกาลท่ี ๙ ในข้อท่ีว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา โดยเข้าใจในเรื่องการ
ขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เข้าถึงประชาชน องค์กรต่าง ๆ และน ามาพัฒนาในแต่ละพื้นท่ี  หลักการ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”๑๕๕ คือ การเรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ การเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้วย
ความรู้และภูมิปัญญาท่ีไม่จ ากัดอยู่แค่ด้านใดด้านหนึ่ง ตลอดจนการทดลองและปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์ท่ี
ยั่งยืนและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ 

“เข้าใจ” คือ เข้าใจความต้องการของชุมชนและบริบทท้องถิ่น เข้าใจความเป็นไปท้ังหมด
ของปัญหาอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ท้ังทางด้าน
กายภาพด้านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม 

                                                                   

๑๕๐สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๒สัมภาษณ์ พระครูมงคลวิสิฐ, เจ้าคณะอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๕๔สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระราชโพธิวรคุณ (พยัพ ตปุญฺโ กาวิยศ), เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัด 

พระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ กันยายน ๒๕๖๑.  



๑๓๕ 

“เข้าถึง” คือ เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องเข้าถึง เพื่อให้น าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ เข้าถึงพื้นท่ีและ
ออกไปสัมผัสถึงกับส่ิงท่ีคนในพื้นท่ีต้องการจริงๆ เข้าถึงความจริง ไม่ใช่การรู้แต่เพียงผิวเผิน เข้าถึง
ความรู้สึกนึกคิดในความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังตัวของเราเองด้วย 

“พัฒนา” คือ น าส่ิงท่ีประชาชนต้องการไปเติมเต็มให้เขาสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี 
และต้องอยู่บนรากฐานของความเข้าใจและเข้าถึง 

การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์อ าเภอเวียงแหง ได้ด าเนินการตาม
หลักคิดดังกล่าว โดยน าความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานสอดแทรกในเนื้อหาธรรม ในสมัย
ปัจจุบันการเดินตามความทันสมัยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้ประชาชนอยู่แบบพึ่งพาตนเองได้ ดังนั้น
การท่ีจะท าให้ประชาชนอยู่ได้และสังคมสงบสุขร่มเย็นต้องอาศัยการบูรณาการความรู้สมัยใหม่ผสมผสาน
กับบริบทของสังคมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สมัยใหม่เดินคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกลมกลืนซึ่งจะส่งผลต่อ
ความยั่งยืนของชุมชน๑๕๖ 

องค์ประกอบท่ีส าคัญของการขับเคล่ือนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์อ าเภอดอยสะเก็ด 
คือ องค์ประกอบในส่วนของวัดและโรงเรียน/ราชการ ท่ีได้มีส่วนในการให้การสนับสนุนวัดในการท าหน้าท่ี
บ่มเพาะศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ ๑๕๗ ท่ีอยู่ในสภาพ
สังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย พระสงฆ์หรือวัดในอ าเภอดอยสะเก็ดได้ท างานในการ
ประสานการบูรณาการร่วมกับโรงเรียน/ราชการ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริ ยธรรมให้กับนักเรียนหรือ
ประชาชนซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและประชาชนเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมของวัดเพิ่ม
มากขึ้น๑๕๘ 

ในขณะท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด ยังไม่มีการก าหนดตัวช้ีวัดในของการด าเนินโครงการในระดับ
บุคคลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและโครงสร้างการท างานภายใต้
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แต่เป็นการน าการด าเนินกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลใน
การขับเคล่ือนการด าเนินงาน เนื่องจากมีลักษณะการด าเนินการท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยอบรมประชาชน
ประชาชนประจ าต าบล 

สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จะเห็นได้ว่า การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการเป็นไปในลักษณะการสร้างความร่วมมือ ความเมตตา ความสามัคคี 
การเข้าถึงท้องท่ี การสร้างจิตส านึกการรับผิดชอบต่อสังคม การด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบผ่านผู้น า
ชุมชน 

 

                                                                   

๑๕๖สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๕๗สัมภาษณ์ พระราชโพธิวรคุณ (พยัพ ตปุญฺโ กาวิยศ), เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัด 

พระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๓๖ 

นอกจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว เพื่อให้มั่นใจให้ได้ถึงกลไก
และกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ท่ีถูกต้องและ
แม่นย า ผู้วิจัยจึงท าการออกแบบสอบถามแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นพระสังฆาธิการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ รองลงมาคือ 

ประชาชาน และพระภิกษุ สามเณร คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗ และ ๑๔.๐ ตามล าดับ อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุต้ังแต่ ๕๑ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐ รองลงมาคืออายุระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๐ และอายุระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี พบน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗  

วุฒิการศึกษา สายสามัญ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีวุฒิการศึกษา สายสามัญอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษา สายสามัญระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ ๒๗.๗ และมีวุฒิการศึกษา สายสามัญระดับประถมศึกษา พบน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม แผนกบาลี พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่มีวุฒิเปรียญ
ธรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕ รองลงมาคือ มีวุฒิการศึกษาทางธรรม แผนกบาลี อยู่ในระดับเปรียญตรี (ป.
๑-๒ - ป.ธ.๓)คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘ และมีวุฒิการศึกษาทางธรรม แผนกบาลี อยู่ในระดับเปรียญเอก (ป.ธ.
๗ - ป.ธ.๙) พบน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๖.๕ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม แผนกธรรม พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีวุฒิการศึกษา
ทางธรรม แผนกธรรม อยู่ในระดับนักธรรมช้ันเอก คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๕ รองลงมาคือ ไม่มีวุฒินักธรรม คิด
เป็นร้อยละ ๒๒.๘ และมีวุฒิการศึกษาทางธรรม แผนกธรรม อยู่ในระดับนักธรรมช้ันตรี พบน้อยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ ๔.๔  

ประสบการณ์ท างาน/ปฏิบัติหน้าท่ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน/
ปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่ ๑๖ ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐ รองลงมาคือ มีประสบการณ์ท างาน/ปฏิบัติหน้าท่ี
ต่ ากว่า ๕ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓ และมีประสบการณ์ท างาน/ปฏิบัติหน้าท่ีระหว่าง ๑๑ - ๑๕ ปี พบน้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒ ดังตารางท่ี ๔.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 

ตารางที่ ๔.๑ จ านวนและร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน( n=๔๐๐) ร้อยละ (๑๐๐) 

สถานภาพ 
พระสังฆาธิการ ๑๙๗ ๔๙.๓ 
พระภิกษุ สามเณร ๕๖ ๑๔.๐ 
ประชาชน ๑๔๗ ๓๖.๗ 

อาย ุ
๒๑ - ๓๐ ปี ๗๕ ๑๘.๗ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๗๗ ๑๙.๓ 
๔๑ - ๕๐ ปี ๙๒ ๒๓.๐ 
๕๑ ปีข้ึนไป ๑๕๖ ๓๙.๐ 

วุฒิการศึกษา สายสามัญ 
ประถมศึกษา ๓๒ ๘.๐ 
มัธยมศึกษา ๑๑๑ ๒๗.๗ 
ปริญญาตร ี ๑๘๑ ๔๕.๓ 
ปริญญาโท ขึ้นไป ๗๖ ๑๙.๐ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม แผนกบาลี  
เปรียญตรี (ป.๑-๒ - ป.ธ.๓) ๕๕ ๑๓.๘ 
เปรียญโท (ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖) ๔๙ ๑๒.๒ 
เปรียญเอก (ป.ธ.๗ - ป.ธ.๙) ๒๖ ๖.๕ 
ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๒๗๐ ๖๗.๕ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม แผนกธรรม 
นักธรรมช้ันตรี  ๑๘ ๔.๔ 
นักธรรมช้ันโท ๒๕ ๖.๓ 
นักธรรมช้ันเอก ๒๖๖ ๖๖.๕ 
ไม่มีวุฒนิักธรรม ๙๑ ๒๒.๘ 

ประสบการณ์ท างาน/ปฏิบัติหน้าที ่
ต่ ากว่า ๕ ปี ๑๒๕ ๓๑.๓ 
๖ - ๑๐ ปี ๘๒ ๒๐.๕ 
๑๑ - ๑๕ ปี ๖๕ ๑๖.๒ 
๑๖ ปี ขึ้นไป ๑๒๘ ๓๒.๐ 

  รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 
 



๑๓๘ 

๒. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับกลไกและกระบวนการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวม 

ล าดับ 
กลไก และกระบวนการการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

๑ การบริหารด้านผู้ปฏิบัติงาน ๓.๙๑ ๐.๗๑ มาก 
๒ การบริหารด้านการเงิน ๓.๓๐ ๐.๘๘ ปานกลาง 
๓ ด้านการบริหารวัสดุในการด าเนินงาน ๓.๓๒ ๐.๘๔ ปานกลาง 
๔ ด้านกระบวนการจัดการบริหารควบคุม ๓.๖๖ ๐.๗๘ มาก 
๕ ด้านการวางแผน ๓.๕๒ ๐.๘๗ มาก 
๖ ด้านการด าเนินการ ๓.๖๐ ๐.๘๔ มาก 
๗ ด้านการตรวจสอบ ๓.๔๙ ๐.๘๘ ปานกลาง 
๘ ด้านการประเมินผลย้อนกลับ ๓.๕๐ ๐.๙๑ มาก 

ภาพรวมทั้งหมด ๓.๖๓ ๐.๗๖ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๒ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ๘ ด้าน คือ ๑) การบริหารด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน ๒) การบริหารด้านการเงิน ๓) ด้านการบริหารวัสดุในการด าเนินงาน ๔) ด้านกระบวนการ
จัดการบริหารควบคุม ๕) ด้านการวางแผน ๖) ด้านการด าเนินการ ๗)ด้านการตรวจสอบ และ ๘) ด้าน
การประเมินผลย้อนกลับ พบว่า ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ (x̅ = ๓.๖๓) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน จะพบว่า การบริหารด้านผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๙๑) ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการบริหารควบคุม มีค่าเฉล่ีย (x̅ = ๓.๖๖) อยู่ในระดับมาก และ
การบริหารด้านการเงินมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̅ = ๓.๓๐) อยู่ในระดับปานกลาง 

สรุปได้ว่า คะแนนเฉล่ียกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละด้าน พบว่า มีเพียง ๕ ด้าน ท่ีมีคะแนนค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ
อีก ๓ ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งถือว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและ
กระบวนการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละด้าน
ค่อนข้างดี โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารด้านผู้ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 



๑๓๙ 

ตารางที่ ๔.๓  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามการบริหารด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ล าดับ การบริหารด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
๑ มีส่วนร่วมในการวางแผนให้ประชาชนทุกคนในพื้นท่ี

ของท่านเพื่อรักษาศีล ๕ 
๓.๙๑ ๐.๘๖ มาก 

๒ รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในพื้นท่ีของท่านรักษาศีล ๕ ๓.๙๘ ๐.๘๑ มาก 
๓ สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ี 
๓.๙๒ ๐.๘๔ มาก 

๔ สร้างลดปัญหาความขัดแย้งให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ๓.๗๙ ๐.๘๔ มาก 
๕ ส่ง เสริมความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชนในการ

ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
๓.๙๘ ๐.๘๘ มาก 

 ภาพรวม ๓.๙๑ ๐.๗๑ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๓ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารด้านผู้ปฏิบัติงานในภาพรวม (x̅ 
= ๓.๙๑) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม จะพบว่า ท่านรณรงค์ให้ประชาชนทุก
คนในพื้นท่ีของท่านรักษาศีล ๕ และท่านส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๙๘) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านสร้างกิจกรรมเพื่อ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี มีค่าเฉล่ีย (x̅ = ๓.๙๒) อยู่ในระดับมากและท่าน
สร้างลดปัญหาความขัดแย้งให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̅ = ๓.๗๙) อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

ตารางที่ ๔.๔  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามการบริหารด้านการเงิน 

ล าดับ การบริหารด้านการเงิน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D แปลผล 
๑ มีการวางแผนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม ๓.๔๙ ๑.๐๐ ปานกลาง 
๒ งบประมาณในการด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจใน

การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความเหมาะสม 
๓.๓๑ ๑.๐๒ ปานกลาง 

๓ งบประมาณในการด าเนินการสร้างกิจกรรมในการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความเหมาะสม 

๓.๒๒ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๔ งบประมาณในการด า เนิ นก ารประ ชุม ระหว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงานการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความ
เหมาะสม 

๓.๒๗ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๕ งบประมาณในการด า เนินการประชาสัมพันธ์การ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความเหมาะสม 

๓.๒๒ ๑.๐๔ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๐ ๐.๘๘ ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารด้านการเงินในภาพรวม (x̅ = ๓.๓๐) ซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม จะพบว่า ท่านมีการวางแผนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๔๙) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ งบประมาณในการ
ด าเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 
(x̅ = ๓.๓๑) อยู่ในระดับปานกลาง และงบประมาณในการด าเนินการสร้างกิจกรรมในการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความเหมาะสมกับงบประมาณในการด าเนินการประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̅ = ๓.๒๒) อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 

ตารางที่ ๔.๕  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการบริหารวัสดุใน
การด าเนินงาน 

ล าดับ ด้านการบริหารวัสดุในการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
๑ มีการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ๓.๕๐ ๐.๙๗ มาก 
๒ มีบุคลากรในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ ๓.๔๑ ๐.๙๗ ปานกลาง 
๓ มีเครื่องมือในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ ๓.๓๖ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๔ มีงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ ๓.๐๑ ๑.๐๗ ปานกลาง 
๕ มีหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายในการด าเนินโครงการ

อย่างเพียงพอ 
๓.๓๐ ๐.๙๖ ปานกลาง 

 ภาพรวม ๓.๓๒ ๐.๘๔ ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการบริหารวัสดุในการด าเนินงานใน
ภาพรวม (x̅ = ๓.๓๒) ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม จะพบว่า ท่านมีการ
จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๕๐) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ท่านมีบุคลากรในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย (x̅ = ๓.๔๑) อยู่ในระดับปานกลาง และ
ท่านมีงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̅ = ๓.๐๑) อยู่ในระดับปาน
กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

ตารางที่ ๔.๖  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านกระบวนการจัดการ
บริหารควบคุม 

ล าดับ ด้านกระบวนการจัดการบริหารควบคุม 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
๑ มีการจัดโครงสร้างในการบริหารโครงการอย่าง

เหมาะสม 
๓.๔๕ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๒ มีการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๓.๖๙ ๐.๙๖ มาก 
๓ ให้ความร่วมมือในการประสานงานกับทุก ๆ หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.๗๕ ๐.๘๘ มาก 

๔ สนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการขับเคล่ือนโครงการ
อย่างเต็มความสามารถ 

๓.๗๐ ๐.๙๔ มาก 

๕ ให้ความส า คัญต่อการก ากับและติดตามผลของ
โครงการ 

๓.๗๑ ๐.๙๗ มาก 

 ภาพรวม ๓.๖๖ ๐.๗๘ มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกระบวนการจัดการบริหารควบคุมใน
ภาพรวม (x̅ = ๓.๖๖) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม จะพบว่า ท่านให้ความ
ร่วมมือในการประสานงานกับทุก ๆ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๗๕) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ท่านให้ความส าคัญต่อการก ากับและติดตามผลของโครงการมีค่าเฉล่ีย  (x̅ = ๓.๗๑) อยู่ใน
ระดับมาก และท่านมีการจัดโครงสร้างในการบริหารโครงการอย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด   
(x̅ = ๓.๔๕) อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

ตารางที่ ๔.๗  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการวางแผน 

ล าดับ ด้านการวางแผน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
๑ มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินโครงการ ๓.๖๔ ๑.๐๑ มาก 
๒ ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินโครงการ ๓.๔๙ ๑.๐๕ ปานกลาง 
๓ มีแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานโครงการด้วย

ความชัดเจน 
๓.๔๙ ๑.๐๐ ปานกลาง 

๔ มีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการอย่างชัดเจน 

๓.๔๔ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๕ อ านวยการโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ๓.๕๕ ๐.๙๕ มาก 
 ภาพรวม ๓.๕๒ ๐.๘๗ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการวางแผนในภาพรวม (x̅ = ๓.๕๒) ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม จะพบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนิน
โครงการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๖๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านอ านวยการโครงการให้เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน มีค่าเฉล่ีย (x̅ = ๓.๕๕) อยู่ในระดับมาก และท่านมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̅ = ๓.๔๔) อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

ตารางที่ ๔.๘  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการด าเนินการ 

ล าดับ ด้านการด าเนินการ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
๑ มีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

ต่อเนื่อง 
๓.๖๓ ๐.๙๓ มาก 

๒ ส่งเสริมสนับสนุนงานโครงการกับคณะกรรมการต่าง ๆ  ๓.๖๙ ๐.๙๑ มาก 
๓ แต่งต้ังคณะกรรมการต่าง  ๆเพื่อด าเนินการโครงการ ๓.๕๕ ๐.๙๙ มาก 
๔ มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนิน

โครงการอย่างต่อเนื่อง 
๓.๕๓ ๐.๙๖ มาก 

๕ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง 

๓.๕๙ ๐.๙๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๐ ๐.๘๔ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการด าเนินการในภาพรวม (x̅ = ๓.๖๐) ซึ่ง
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม จะพบว่า ท่านส่งเสริมสนับสนุนงานโครงการกับ
คณะกรรมการต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๖๙) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ท่านมีการประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ีย (x̅ = ๓.๖๓) อยู่ในระดับมาก และท่านมีการจัดกิจกรรม
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̅ = ๓.๕๓) อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 

ตารางที่ ๔.๙  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการตรวจสอบ 

ล าดับ ด้านการตรวจสอบ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
๑ แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อการประเมินผลการด าเนิน

โครงการ 
๓.๕๒ ๑.๐๑ มาก 

๒ เสนอข้อบกพร่ อง เพื่อการปรับปรุงการด า เนิน
โครงการ 

๓.๔๕ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๓ มีส่วนร่วมในการรายงานผลการด าเนินการโครงการ ๓.๔๗ ๐.๙๗ ปานกลาง 
๔ สามารถวิเคราะห์ข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ ๓.๔๘ ๐.๙๗ ปานกลาง 
๕ มีการร่วมแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ๓.๕๒ ๐.๙๘ มาก 
 ภาพรวม ๓.๔๙ ๐.๘๘ ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี ๔.๙ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการตรวจสอบในภาพรวม (x̅ = ๓.๔๙) ซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม จะพบว่า ท่านแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่ อการ
ประเมินผลการด าเนินโครงการกับท่านมีการร่วมแก้ปัญหาตามสถานการณ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๕๒) อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการ มีค่าเฉล่ีย (x̅ = ๓.๔๘) อยู่ใน
ระดับปานกลาง และท่านเสนอข้อบกพร่องเพื่อการปรับปรุงการด าเนินโครงการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (x̅ = 
๓.๔๕) อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

ตารางที่ ๔.๑๐  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามด้านการประเมินผล
ย้อนกลับ 

ล าดับ ด้านการประเมินผลย้อนกลับ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 
๑ น าข้อจ ากัดของโครงการมาเพื่อสร้างการวางแผน

ด าเนินการต่อไป 
๓.๕๕ ๑.๐๓ มาก 

๒ มีการวางแผนเพื่อการสร้างกลไกในการด าเนิน
โครงการ 

๓.๕๒ ๑.๐๐ มาก 

๓ มีการรวบรวมผลการด าเนินการโครงการของ
หน่วยงานต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณาสภาพท่ัวไปของ
การจัดโครงการ 

๓.๕๒ ๐.๙๖ มาก 

๔ มีการมอบรางวัลแก่แหล่งท่ีด าเนินโครงการประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างดี 

๓.๔๙ ๑.๐๓ ปานกลาง 

๕ มีการบันทึกผลการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ ๓.๔๔ ๑.๐๕ ปานกลาง 
 ภาพรวม ๓.๕๐ ๐.๙๑ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกและกระบวนการการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการประเมินผลย้อนกลับในภาพรวม  
(x̅ = ๓.๕๐) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถาม จะพบว่า ท่านน าข้อจ ากัดของ
โครงการมาเพื่อสร้างการวางแผนด าเนินการต่อไป  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ = ๓.๕๕) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ท่านมีการวางแผนเพื่อการสร้างกลไกในการด าเนินโครงการกับท่านมีการรวบรวมผลการ
ด าเนินการโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณาสภาพท่ัวไปของการจัดโครงการ มีค่าเฉล่ีย   
(x̅ = ๓.๕๒) อยู่ในระดับมาก และท่านมีการบันทึกผลการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบมีค่าเฉล่ีย 
น้อยท่ีสุด (x̅ = ๓.๔๔) อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

ส่วนท่ี ๓. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ ท่ีจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ท่ีประสบผลส าเร็จและประสบความล้มเหลว 
และบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับอ าเภอ การเข้าใจในเป้าหมายของโครงการของผู้ปฏิบัติงาน และ
การวางโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีส่วนส าคัญต่อการขับเคล่ือนงาน เพราะงานตามโครงการ
ดังกล่าวไม่สามารถประสบความส าเร็จได้หากขาดการประสานเช่ือมโยง ท้ังนี้ต้องสามารถเช่ือมร้อยคนใน
สังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดจากการบังคับหรือเกณฑ์ให้
มาเข้าร่วมซึ่งจะไม่เกิดผลยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่นั้น ประโยชน์ของโครงการท่ีสังคมจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนา
กลไกขับเคล่ือนโครงการฯ มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินการให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งหากองค์การ ท้ัง 
บ้าน วัด โรงเรียน/ ราชการ ได้รับประโยชน์จากการพัฒนากลไกของโครงการและเกิดผลเป็นท่ีประจักษ์  
ย่อมท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม รู้สึกเป็นส่วนร่วมของโครงการไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่ง๑๕๙ 

ในแง่การจัดการ ต้องด าเนินไปให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และปฏิบัติไปตามหลักการ
ท่ีครบถ้วน,การบริหารบุคลากร ต้องเพิ่มแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรท่ีด าเนินงานอยู่แล้ว และ
พยายามจัดหาบุคลากรใหม่เพิ่มเพื่อช่วยท างานตามโครงการได้อย่างเต็มท่ี, การบริหารงบประมาณ ต้องมี
การเพิ่มงบประมาณ และกระจายให้ท่ัวถึง ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ เป็นเรื่องท่ีผู้ขับเคล่ือนโครงการต้อง
บริหารกันเอง๑๖๐ แนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ ท้ังการจัดการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ การจัดการในได้ตามระบบ
ของแนวทางศีล ๕ ต้องเป็นตามแนวทางระเบียบท่ีได้วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ ใช่ต่างคนต่างท า ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องเอาตัวบุคคลมาพูดคุยกันให้เข้าใจหลักการปฏิบัติ เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปในทิศทางเหมือนเดียวกันท้ังจังหวัด และขอให้เน้นในการปฏิบัติของประชาชนในการรักษาศีล ๕ 
ไม่ใช่เพียงแค่จัดกิจกรรมเอาของท่ีเป็นสินค้าไปจัดแสดงเพียงเท่านั้น เมื่อมาตรวจเยี่ยมเสร็จก็เก็บไปไว้ 
เมื่อมีมาอีกครั้งน าออกมาปัดฝุ่นแล้วจัดตกแต่งน ามาจัดกันอีกรอบ มันเหมือนกับผักชีโรยหน้าไม่เกิด
ประโยชน์อะไร จึงขอย้ าว่าขอเน้นด้านการน าประชาชนมาปฏิบัติพร้อมกับช้ีแนะให้เข้าใจถึงโทษแห่งการ
ผิดศีลและคุณแห่งการรักษาศีล ส่วนในด้านของงบประมาณเท่าท่ีจัดท ามานั้นก็ไม่เห็นจะมีงบประมาณใน
ส่วนไหนมาสนับสนุน ต้องจัดท าจัดหากันเองท้ังนั้นในส่วนของแต่ละอ าเภอ ก็เลยเป็นภาระของหมู่บ้านศีล 
๕ ของแต่ละอ าเภอต้องรับผิดชอบและบริหารจัดการกันไปตามมีตามได้ แต่ถ้าหากว่ามีงบจากส่วนกลาง
                                                                   

๑๕๙สัมภาษณ์ พระราชโพธิวรคุณ (พยัพ ตปุญฺโ กาวิยศ), เจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระ
ธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๙ กันยายน ๒๕๖๑.  

๑๖๐สัมภาษณ์ พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอาราม
หลวง จังหวัดเชียงใหม่, ๘ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๘ 

สนับสนุนก็ขอให้จัดการบริหารให้ท่ัวถึงไปทุกๆ อ าเภอ และต้องรายงานถึงการใช้จ่ายให้ส่วนกลางได้รับ
ทราบ พร้อมสามารถตรวจสอบได้๑๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดการ : ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ วิธีการ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ ให้ชัดเจนและ
จริงจัง ด าเนินงานตามโครงการและยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนตามแบบวิถีพุทธ ตามพันธกิจหลัก ๘ ข้อ 
ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล๑๖๒ต้องก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ วิธีการ ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ 
ให้ชัดเจนและจริงจัง๑๖๓ ต้องท าให้กลุ่มต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ชุมชน เข้ามาท างานร่วมกันเพื่อบรรลุ 
วัตถุประสงค์ร่วมกัน๑๖๔คณะการการในการขับเคล่ือนโครงการจากระดับจังหวัด ส่ีอสารจัดการต้องพัฒนา
เครื่องมือ/ระบบสมัยใหม่เข้ามาร่วมในการด าเนินงาน๑๖๕ ต้องดูบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ีว่าจะ
ใช้หลักการด าเนินงานในการขับเคล่ือนเช่นไร เพื่อให้ขับเคล่ือนโครงการนั้นเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีให้มาก
ท่ีสุดโดยค านึงถึงภาพรวมของพื้นท่ีนั้น๑๖๖ 

แนวทางการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของชุมชนโดย ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
นั้น เริ่มต้นจากการปรับความเห็นในเรื่องของทัศนคติการในการรักษาศีล เป็นส่ิงท่ีส าคัญและเป็นเรื่องท่ี
ใกล้ตัวและต้องได้รับการส่งเสริมและความร่วมมืออย่างจริงจังในหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชน สังคม เป็นสังคมท่ี
สันติสุข และเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เห็นและปฏิบัติตามดังนี้ 

๑) การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดล าดับความส าคัญ ต้ังเป้า 
หมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีติดตามประเมินผล และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ต้องตัดสินใจด้วย 
ตนเอง  

๒) การด าเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการใช้ทรัพยากร มี
ความรับ ผิด ชอบในการจัดสรรและควบคุมเงินงบประมาณ  

๓) การใช้ประโยชน์ ประชาชนต้องมีความสามารถในการน า กิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับการพึ่งพาตนเอง  

๔) การได้รับประโยชน์ ประชาชนต้อง ได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานท่ี
เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคม การมี ส่วนร่วมของ บ้าน วัด และโรงเรียน๑๖๗ 

                                                                   

๑๖๑สัมภาษณ์ พระครูสาทรกิจโกศล, เจ้าคณะอ าเภอสารภี/เจ้าอาวาสวัดสารภี ต าบลสารภี จังหวัด
เชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๖๒สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ , ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

๑๖๓สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๔สัมภาษณ์ พระครูวิธานธรรมโสภณ (ค าอ้าย สิริธมฺโม), เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๕ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๖๖สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๖๗สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๔๙ 

การบริหารบุคลากร : บุคลากรแต่ละฝ่ายถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนฯ ต้องจะให้มี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะความรู้หลักวิธีการเผยแผ่และวิธีการจัดการรูปแบบต่างๆมอบหมายงาน
ให้พระธรรมทูต และ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลร่วมกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุก
วัด๑๖๘บุคลากรแต่ละฝ่ายถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนฯ ต้องจะให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึก
ทักษะความรู้หลักวิธีการเผยแผ่และวิธีการจัดการรูปแบบต่างๆ๑๖๙ต้องจัดบุคลากรท่ีมีความรู้ ๑๗๐มาเป็น
วิทยากรเพื่อให้ความรู้และการแนะแนวทางขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้เป็นรูปธรรมต้องจัด
บุคลากรท่ีมีความรู้ มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และการอบรมแนะแนวทางขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ให้เป็นรูปธรรม๑๗๑ต้องมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นผู้ขับเคล่ือนโครงการในพื้นท่ีนั้นๆ 
โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการน าบุคลากรเข้าร่วมประชุมเสวนา หรือเข้าร่วมโครงการพัฒนา๑๗๒ ศักยภาพใน
การเผยแผ่ต่างๆ ท้ังนี้เพื่อให้บุคคลกรผู้เป็นตัวขับเคล่ือนนั้นได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการขับเคล่ือน
โครงการและเพิ่มแรงจูงใจในการขับเคล่ือนโครงการ ต้องท าให้กลุ่มต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน ชุมชน เข้ามา
ท างานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันต้องจัดบุคลากรท่ีมีความรู้ มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และ
การแนะแนวทางขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้เป็นรูปธรรมถาวร๑๗๓ 

ต้องมีการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม และติดตามผลการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งประชากรในแต่ละชุมชนได้
น้อมน าหลักศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานของการด ารงชีวิตเป็นข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตครอบครัว หน้าท่ีการงานจนเกิดผลเป็นท่ีประจักษ์ และเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงและขยายผลสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปีให้เกิดความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืน เพราะบุคลากรหน้าท่ีต่างๆ เข้าใจและเข้าถึงชุมชน จึงท าให้
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด าเนินการไปด้วยดี และให้จัดงบประมาณให้ท่ัวถึงและเพียงพอแก่ชุมชน
ต่างๆ 

การบริหารงบประมาณ : ต้องรู้ท่ีไปท่ีมาของแหล่งงบประมาณท่ีชัดเจน ถึงจะบริหาร
งบประมาณค่าใช้จ่ายได้ ท่ีผ่านมานั้นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ไม่มีงบประมาณส่วนใดมาสนับสนุน 
ส่วนมากจะใช้งบประมาณส่วนตัวของผู้น านโยบายมาปฏิบัติ หรือขอสนับสนุนจากศรัทธาประชาชนท่ีเห็น
ความส าคัญเท่านั้นได้รับการสนับสนุนงบจากพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล การทอดผ้าป่า การ

                                                                   

๑๖๘สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ , ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

๑๖๙สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๐สัมภาษณ์ พระครูวิธานธรรมโสภณ (ค าอ้าย สิริธมฺโม) , เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๑สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๒สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๗๓สัมภาษณ์ พระครูสังวรสิทธิโชติ , รองเจ้าคณะอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๕๐ 

บริจาค๑๗๔ใหม้ีการเพิ่มงบประมาณ และกระจายให้ท่ัวถึง ๑๗๕การบริหารงบประมาณต้องยึดหลักธรรมาภิ
บาล เช่น มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น 

วัสดุอุปกรณ์ : วัสดุอุปกรณ์ใหม้ีป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายหมู่บ้านศีล ๕ ท่ีได้รับคัดเลือกระดับ
จังหวัด โล่รางวัล สมุดรายงานผล รูปภาพ แผ่นพับ วารสาร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะยาว๑๗๖ 

ส่ือการสอนเช่น เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต์๑๗๗ วัสดุอุปกรณ์มี
ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายหมู่บ้านศีล ๕ ท่ีได้รับคัดเลือกระดับจังหวัด โล่รางวัล สมุดรายงานผล รูปภาพ 
แผ่นพับ วารสาร และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแผ่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะยาว๑๗๘ 

ใหม้ีการจัดท าป้ายหมู่บ้านศีล ๕ ใบประกาศนียบัตร มอบให้ท้ังในระดับบุคคลและองค์กร ให้
ท่ัวถึง๑๗๙ เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยจะเอิ้ออ านวยการส่ือสารท่ีครอบคลุมสู่ระดับล่าง๑๘๐ ต้องมีการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับพื้นท่ีท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้อุปกรณ์ในการเผยแผ่เป็นอย่างๆไป โดยให้ดู
จากอุปกรณ์ท่ีพื้นท่ีนั้นขาดแคลน๑๘๑ 

สรุปได้ว่าการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ การจัดการเรื่องคน ผู้เป็นผู้น า คนให้การสนับสนุน คนปฎิบัติงาน ต้องร่วมกัน ผู้ท างานต้องลง
มือท าด้วยกันเป็นครั้งคราว ทุกกลุ่ม ทุกระดับต้องลงมือท าร่วมกันเป็นบางครั้ง๑๘๒, เงิน เป็นงบประมาณ 
ปัจจัยในการด าเนินงาน การขับเคล่ือน , สถานท่ีมีแต่ไม่พร้อมไม่สะดวกใช้ไม่ได้ รวมท้ังคณะสงฆ์จังหวัดให้
ได้รับการสนับสนุน แผนงาน/โครงการ โดยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด/งบยุทธศาสตร์จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนงบประมาณทุกกิจกรรมให้มากกว่าเดิมและต้องจะเป็นการขับเคล่ือนในเชิงรุกและ
รับมีการประชุมวางแผนงานกันอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้นโยบายต้องมีการก ากับติดตามผล มีการประชุม
วางแผน ติดตามผลท่ีได้ต าเนินงานตามล าดับช้ัน การบริหารการจัดการ ต้องด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง การ

                                                                   

๑๗๔สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ , ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑. 

๑๗๕สัมภาษณ์ พระครูวิธานธรรมโสภณ (ค าอ้าย สิริธมฺโม) , เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่,  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 

๑๗๖สัมภาษณ์ พระครูวิมลญาณประยุต, เจ้าคณะอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๗สัมภาษณ์ พระครูวินิจสุภาจาร (สุภาจาโร), เจ้าคณะอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ , ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๖๑. 
๑๗๘สัมภาษณ์ พระครูสุจิตตานุรักษ์, เจ้าคณะอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, ๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๗๙สัมภาษณ์ พระครูวิธานธรรมโสภณ (ค าอ้าย สิริธมฺโม) , เจ้าคณะอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๐ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๐สัมภาษณ์ พระครูสุทธิญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, ๔ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๑สัมภาษณ์ พระครูอินทญาณรังษี, เจ้าคณะอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, ๕ กันยายน ๒๕๖๑.  
๑๘๒สัมภาษณ์ พระครูปัญญาวิเชียร (ปญฺญาวชิโร ชมภู) , เจ้าคณะอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ,  

๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๕๑ 

บริหารบุคลากร ต้องให้ความส าคัญผู้ปฏิบัติงานให้ก าลังใจแก่ ผู้ท างานอย่างต่อเนื่อง การบริหาร
งบประมาณ ต้องจัดสรรให้เหมาะสมกับงานการขับเคล่ือนโครงการ ในด้านวัสดุอุปกรณ์ ต้องจัดให้แต่ละ
ศูนย์ในระดับอ าเภอ ต าบล และระดับวัด เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนโครงการฯ เพื่อให้การท างานท่ีคล่อง
ตัวอย่างต่อเนื่อง๑๘๓ 

สรุปได้ว่า การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการท่ีบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท างานร่วมกันในระบบ หรือองค์กรเพื่อให้งานส าเร็จไป
ด้วยดี, ระบบ หรือองค์กรท่ีมีบุคคลในระดับต่าง ๆ ท างานประสานกันดุจเครื่องจักร, ระบบใด ๆ ท่ีจะช่วย
ให้งานส าเร็จลุล่วงไป โดยท่ีบุคคล กลุ่มคน และชุมชน น าหลักการในพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นแนวคิด
ท่ีมาของศีลกับการอยู่ร่วมกันในสังคมท าให้เกิดความสงบสุขของสังคมชุมชนและเป็นการพัฒนาตนเอง
ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งศีล ๕ เป็นหนทางแห่งการเกิดสันติภาพและสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฏีตามหลักของศาสตร์สมัยใหม่เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพ๑๘๔ เมื่อเทียบในสมัยพุทธกาลใช้
วิธีการแบบพระพุทธเจ้า ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา คือแยกกันท างาน เผยแผ่อุดมการณ์หลักการทาง
พระพุทธศาสนาแก่ศาสนิกนับถือ ท่ีไม่เข้าใจหลักธรรม ศีลธรรมแนวทางการปฏิบัติ ท่ีถูกต้อง ให้เข้าใจได้
ถูกต้อง ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

ดังนั้นการขับเคล่ือนโรงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะการ
บริหารจัดการแบบพระพุทธเจ้า ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา คือแยกกันท างาน เผยแผ่อุดมการณ์
หลักการทางพระพุทธศาสนาแก่ศาสนิกนับถือ ท่ีไม่เข้าใจหลักธรรม ศีลธรรมแนวทางการปฏิบัติ ด้วยการ
สร้างความเข้าใจ มีการสร้างกลุ่มเครือข่าย สร้างความเข้าใจ ให้เห็นความส าคัญของหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยท าบันทึกข้อตกลงต่อหน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น ได้มี
บทบาทส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป  

นอกจากการท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แบบสอบถามแล้ว ท่ี
ได้รับข้อมูลท่ีเกิดปัญหาทางด้านการเงิน , วัสดุอุปกรณ์ น้อยท่ีสุด เนื่องจากทางคณะสงฆ์ไม่จ าเป็นต้องมี
การรองบประมาณท่ีจัดสรรโดยรัฐบาล ในขณะท่ีเรื่องการบริหารโครงการพบปัญหามากท่ีสุด ดังนั้นผู้วิจัย
จึงหาข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพื่อเป็นการยืนยันองค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีรายละเอียดท่ีผู้วิจัยสามารถจัดเป็นหัวข้อ
เพื่อเป็นกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อได้การ
เสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์ การลดปัญหาข้อขัดแย้ง ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นคง ได้
ดังนี้ 

 
 

                                                                   

๑๘๓สัมภาษณ์ พระครูสุนทรขันติรัต, เจ้าคณะอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑. 
๑๘๔สัมภาษณ์ พระครูกันตศีลานุยุต, เจ้าคณะอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่, ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑. 



๑๕๒ 

๑. การวางแผน 
๑.๑ คน ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการขับเคล่ือนแผนงาน กิจกรรมของชุมชน และต้องให้

ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาปรองดอง ก าหนดทิศทางการสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ท าการวางแผนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมแผนพัฒนาโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
ท้ังระยะส้ัน ระยะยาว ระยะปานกลาง โดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อน าพาประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยอาศัยวัดเป็นศูนย์กลางความยั่งยืน  

๑.๒ เงิน การจัดท าแผนการเงินอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมแผนพัฒนาโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
ท้ังแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  

๑.๓ วัสดุอุปกรณ์ การจัดท าแผนการใช้วัสดุอย่างเป็นระบบ 
๑.๔ การจัดการ การก าหนดแผนการ กิจกรรมในการสร้างความมั่นคง หรือความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ผ่านการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
จัด รวมท้ังการขยายเครือข่ายไปสู่แหล่งชุมชนต่าง ๆ โดยอาศัยพระธรรมจาริก ชุมชนคุณธรรม โครงการ
เด็กดีของหมู่บ้านศีล ๕  

๒. การปฏิบัติ 
๒.๑ คน ต้องมีเจ้าหน้าท่ีหรือคนในชุมชนศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน ร่วมกัน

คิด สร้าง ก าหนดแผนการ กิจกรรมในการสร้างความปรองดองและการลดปัญหาความขัดแย้ง  
๒.๒ เงินต้องใหบุ้คคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน โดยต้ังอยู่

ในรูปแบบของคณะกรรมการ  
๒.๓ วัสดุอุปกรณ์ต้องใหบุ้คคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
๒.๔ การจัดการ ต้องมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมการ

ด าเนิน เช่น ด้านการระดมความคิด การพัฒนา การวางแผน อาทิเช่น การก าหนดทิศทาง แนวปฏิบัติ
สัญญาประชาคมกิจการโครงการ หรือระบบการปฏิบัติการร่วมกัน โดยสอดคล้องกับศีลธรรมอันดี และ
กฎหมายบ้านเมือง รวมท้ังการเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตในหลักของชุมชน
คุณธรรม  

๓. การตรวจสอบ 
๓.๑ คน การสร้างตัวช้ีวัดการด าเนินกิจกรรมในโครงการท่ีชอบด้วยกฎหมาย และถูกต้อง

ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
๓.๒ เงิน วัดประสิทธิภาพกับแผนงบประมาณท่ีก าหนดไว้ส าหรับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  
๓.๓ วัสดุอุปกรณ์ วัดประสิทธิภาพกับความคุ้มค่า ความยั่งยืน ความมั่นคง และสามารถต่อ

ยอดกับกิจกรรมอื่น ๆ ได้  
๓.๔ การจัดการ ต้องให้หน่วยงาน องค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการติดตามประเมินผล

ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน ด้วยการก าหนดตัวช้ีวัดมาตรฐานและจัดท าระบบตรวจสอบ
การท างานเพื่อการขับเคล่ือนโครงการ และมีการรายงานผลการด าเนินงานของต่ละกิจกรรม 



๑๕๓ 

๔. การแก้ไขปรับปรุง 
๔.๑ คน ร่วมกันมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขแนวความคิด มาตรการ แผนการ กิจกรรม

สร้างความปรองดอง ลดปัญหาความขัดแย้งร่วมกันวิเคราะห์เพื่อพัฒนาว่าแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่า
มีส่วนใดท่ีต้องปรับปรุง  

๔.๒ เงิน การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมภิบาล เปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิด  

๔.๓ วัสดุอุปกรณ์ ต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยจัดระบบข้อมูล เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างทันท่วงที 

๔.๔ การจัดการ ต้องให้หน่วยงาน องค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญถอดบทเรียน เพื่อเป็น Best 
Practice โดยการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการท างานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้องมีการ
พัฒนา ใน ๓ ระดับ 

๑. ระดับต้น ต้องมีการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา 
๒. ระดับกลาง ต้องน ากระบวนการทางการบริหาร PDCA มาขับเคล่ือนโครงการ 
๓. ระยะยาว ประสานการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
จากการสรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะพบว่าการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน

รักษา ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้น า เน้นการด าเนินการอย่างจริงจังและ
จริงใจ เข้าถึงพื้นท่ี การตรวจสอบ การด าเนินการในลักษณะเครือข่าย การแสวงหาการมีส่วนร่วม การ
ประชาสัมพันธ์ การให้ก าลังใจ ด้วยความสามัคคี ผ่านปรัชญาพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาท่ีเป็นศาสนา
แห่งความเมตตา ความรัก ความเอื้ออารี โดยมีศีล ๕ เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

ส่วนที่ ๔.  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
โดยผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้จากการวิจัยได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัยการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ ของ

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ท่ีมา : ผู้วิจัย (๒๕๖๒) 

การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
รณรงค์ให้ประชาชน
ทุ ก คน ใน พื้ น ท่ี ข อ ง
รักษาศีล ๕ 
ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจแก่ประชาชนใน
ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
สร้างกิจกรรมเพื่อสร้าง
ค ว า ม ป ร อ ง ด อ ง
ส ม า น ฉั น ท์ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

ด้านการเงิน 
มี ก า ร ว า ง แ ผ น
งบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม 
งบประมาณในการ
ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจใน
ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
มีความเหมาะสม 
งบประมาณในการ
ด าเนินการประชุม 

ด้านการบริหารวัสดุ
ในการด าเนินงาน 

มี ก า ร จั ด เ ต รี ย ม
เอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการ 
มี บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร
ด าเนินโครงการอย่าง
เพียงพอ 
มี เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ด าเนินโครงการอย่าง
เพียงพอ 
มีเครือข่าย 

ด้านกระบวนการ
จัดการบริหารควบคุม 
ให้ความร่วมมือในการ
ประสานงานกับทุก ๆ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้ความส าคัญต่อการ
ก ากับและติดตามผล
ของโครงการ 
สนับสนุนทรัพยากรท่ี
จ า เ ป็ น ใ น ก า ร
ขับเค ล่ือน โครงการ
อย่างเต็มท่ี 

ด้านการวางแผน 
มีส่วนร่วมในการวาง
แ ผ น ก า ร ด า เ นิ น
โครงการ 
อ านวยการโครงการให้
เห็นเป็นรูปธรรม 
มีแผนปฏิบั ติการใน
ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการ 

ด้านการด าเนินการ 
ส่งเสริมสนับสนุนงาน
โ ค ร ง ก า ร กั บ
คณะกรรมการต่าง ๆ  
มีการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ส่ง เสริ มให้มี ก าร จัด
กิจกรรมและเข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการตรวจสอบ 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
เพื่ อการประเมินผล
การด าเนินโครงการ 
มีการร่ วมแก้ ปัญหา
ตามสถานการณ์ 
ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อจ ากัดในการด าเนิน
โครงการ 

ด้านการประเมินผล
ย้อนกลับ 

น า ข้ อ จ า กั ด ข อ ง
โครงการมาเพื่อสร้าง
ก า ร ว า ง แ ผ น
ด าเนินการต่อไป 
มีการวางแผนเพื่อการ
ส ร้ า ง ก ล ไ ก ใ น ก า ร
ด าเนินโครงการ 



๑๕๕ 

จากรูปอธิบายได้ว่าการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการบริหารงานองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญท่ีนักบริหารงาน เพื่อให้การขับเคล่ือน
โครงการบริหารงานประสบความส าเร็จ ประกอบไปด้วย กระบวนการจัดการ การบริหารบุคลากร การ
บริหารงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความสมดุล และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ท่ีหลากหลายขึ้นในทางโลก ด้วยการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน คณะสงฆ์ อาทิเช่น 
พระธรรมทูต อสม. อสว. ครูพระสอนศีลธรรม และประชาชน ประสานความร่วมมือขับเคล่ือนตามแผน
ยุทธศาสตร์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕” (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกลไกในการขับเคล่ือนโครงการทุกระดับด้วยการจัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักศีล ๕ ผ่าน
รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการ “รักษาศีล ๕” และ “วิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ” จึงเกิดเป็น โครงการต่าง ๆ ในรูปแบบกิจกรรม 
ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้อบรมศีลธรรมตามพุทธวิธี โดยเฉพาะตาม “หลักความดีสากล 
๕ ประการ คือ รักความสะอาด มีความเป็นระเบียบ มีความสุภาพ ตรงต่อเวลา และมีสมาธิ” เพื่อส่งเสริม
การ “มีศีล มีสุข มีปรองดอง มีสมานฉันท์ มีสามัคคี มีสันติสุข” สืบไป  

การด าเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในจังหวัด ให้
ประชาชนมีจิตส านึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ถิ่นก าเนิดของ
ตน ด้วยการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม ประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุก
ต าบล มีความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเป็นสังคมเครือญาติ ท้ัง
ยังมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการด ารงชีวิต ประชาชนมีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน มีความเข้าใจใน
บริบทวิถีพุทธ มีการน าหลักศีล ๕ มาเป็นหลักในการพัฒนาด้านสัมมาอาชีพ รวมท้ังน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ท าให้มีรายได้ มีอาชีพ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านท่ีได้มากองทุนละ ๒.๒ ล้านบาท 
สามารถน ามาพัฒนากับคนมีศีลท่ีรู้จักใช้จ่ายท าให้เกิดผลงอกเงยข้ึนมา ท าให้มีทุนในการพัฒนาหมู่บ้านให้
เป็นแบบอย่างตามหลักศีล ๕ ท่ีมุ่งความรักสามัคคี มีสมานฉันท์ ท ากิจกรรมร่วมกันตามท่ีสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ให้ค าขวัญไว้ว่า มีศีล มีสุข มีปรองดองสมานฉันท์ ดังนั้นผลงานหมู่บ้านศีล ๕ ต้นแบบซึ่ง
เกิดมาจากศีล จารีต และวัฒนธรรมท้องถิ่นเมื่อน ามาบูรณาการให้เข้ากัน ก็ได้เป็นหมู่บ้านหรือชุมชน
คุณธรรมท่ีเกิดมาจากหลักศีล ๕ มีอาชีพไม่ท้ิงถิ่นฐาน ไม่เบียดเบียน ไม่ลักขโมย ไม่มียาเสพติด เคารพใน
สิทธิเสรีภาพของแต่ละคน 

จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความส าเร็จและบรรลุผลส าเร็จ โดยให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมสังคมไทย โดย
ต้องให้ความสนใจการบริหาร เพราะว่าการบริหารจัดการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ ครอบครัว ชุมชน มีการ
ปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางใน การบริหารจัดการ โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ให้สอดคล้องกับการ



๑๕๖ 

เปล่ียนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการพยายามให้เกิด “การมีส่วนร่วม (Participation)” มากขึ้น “การให้
อ านาจ (Empowerment)” “การเข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement)” “การท างานเป็นทีม (Teamwork)” 
ท้ังหมดจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน โดยผ่านกระบวนการจัดการของคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จ าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร เพื่อเสริมพลังการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ( บุคคล ) ขององค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
รวมท้ังใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ด้านฐานข้อมูล การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มี
ความสามารถ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ การบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมท้ังส่ิงแวดล้อมใน
โลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงและ มีผลกระทบต่อสังคมและองค์กร ในการท่ีจะสร้างความยั่งยืน การไม่
เบียดเบียน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ มีความเมตตาต่อกัน และรู้เท่าทันโลก โดยไม่ปฎิเสธกระแสโลกา
ภิวัตน์ หรือระบบทุนนิยมในปัจจุบัน แต่ให้ยึดหลักการอยู่ร่วมกันในชุมชนและรู้เท่าทันโลก 



 
บทที่ ๕ 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑. สภาพท่ัวไปของกลไกการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  ๒. กระบวนการของกลไกการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และ  ๓. การพัฒนากลไกการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบเป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี ( Mixed Method Research ) ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informants) เพื่อก าหนดตัวช้ีวัด คือระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของการรักษาศีล ๕ ใน
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) เกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดในระดับบุคล องค์กรและ
ชุมชน จ านวน ๓๗ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) อัน
ประกอบด้วยพระมหาเถระ นักวิชาการ ผู้เชียวชาญ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๑๒ รูป/คน 
เพื่อยืนยันและประเมินคุณภาพตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนของการรักษาศีล ๕ ใน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และการออกแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
โครงการหมู่บ้านศีล ๕ 

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ตามระเบียบวิจัย ซึ่งใช้แหล่งข้อมูลจากตัวบุคคล (Man) และ
เอกสาร (Secondary Sources) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) และการ
สัมภาษณ์ (Interview) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อุปนัย (Analytic Instruction)  และการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ผลจากการอภิปรายผลได้ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
๕.๑ อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้สรุปการวิจัยตามประเด็นส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัย โดยตอบ
ค าถามการวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ ข้อ โดยผลการวิจัยสรุปอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑. สภาพทั่วไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่   

ส่วนท่ี ๒. กระบวนการของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี ๓. การพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี ๔. องค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 



๑๕๘ 

ส่วนท่ี ๑  สภาพทั่วไปของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   

จากผลการศึกษาสภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ด าเนินการเป็นไปในลักษณะท่ีเป็นการสร้างความร่วมมือ และมีหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด 
และราชการ ลักษณะขอความร่วมมือในการก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ โดยก าหนด “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เป็นนโยบายของจังหวัด ขยายผลไปทุกอ าเภอ ต าบล 
และหมู่บ้าน    ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังการสร้างจิตอาสา มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะ
ชีวิต มีทักษะการท างาน มีสัมมาอาชีพท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ และร่วมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นการ
น าการแก้ปัญหาแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการพูดคุยจากผู้น าชุมชนในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทต่างๆ 
จึงเป็นการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ เป็นการสร้างความความสามัคคี ความเข้าใจในสังคมให้มี
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และให้เห็นถึงความส าคัญประโยชน์ท่ีจะได้รับในการปฏิบัติตน   ตาม
หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา โดยการการรักษาศีล ๕ อีกท้ัง มีการท า MOU การมีส่วนร่วมระหว่าง
วัด สถานศึกษาชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้สู่ความส าเร็จตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  และการบูรณาการของทุก
ภาคส่วนให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ เพื่อให้เกิดสันติสุข
อย่างยั่งยืนต่อไป มากไปกว่านั้นการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มีลักษณะการท างานเป็น
ระบบตามค าส่ังและปฏิบัติตามลักษณะของงาน มีการขับเคล่ือนร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน ทุกภาคส่วนโดยเห็นความส าคัญของความปรองดองสมานฉันท์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในสังคม  ถึงอย่างไรก็ตามการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ นั้น มีการประชุมปรึกษา วาง
แผนการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ความร่วมมือของชุมชนแต่ละท้องถิ่น ผู้น าแต่ละท้องถิ่น
ให้ความสนใจร่วมจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่ากิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยจึงท าให้ส าเร็จในปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับวงศกร เพิ่มผลได้
วิจัยเรื่อง “ศีล ๕ มิติอารยธรรมสากล” ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีความรัก
และความใคร่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ความใคร่นั้น ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและศีลธรรม 
กฎหมายป้องปรามได้เฉพาะการละเมิดทางกาย แต่ศีลธรรมสามารถป้องปรามได้จากภายในคือจิตใจ 
ความอบอุ่นภายในครอบครัวขึ้นได้๑ และพระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนะ
เรื่องศีล ๕ ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์” ผลการวิจัยพบว่า ศีล ๕ 
ข้อท่ี ๑ คือ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เป็นหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ท่ีกล่าวถึงกันมากท่ีสุดใน
สังคมไทย แต่ปัจจุบันในสังคมไทยมีสถิติการ “ฆ่า” สูงมาก ผลจากการ “ฆ่า” ท าให้คนไทยต้อง
ประสบกับการขาดความเมตตา มีการก่ออาชญากรรม ท่ีทารุณโหดร้าย งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

                                  
๑วงศกร เพ่ิมผล, “ศีล ๕ มิติอารยธรรมสากล”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๑-๒. 



๑๕๙ 

จะศึกษาทัศนะเรื่องศีล ๕ ของชาวพุทธในสังคมไทย ปัจจุบันเฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์ เปรียบเทียบผล
การส ารวจข้อมูลด้านความเข้าใจ การปฏิบัติ และอุปสรรคในการปฏิบัติตามศีล ๕ ข้อท่ี ๑๒  

 
ส่วนที่ ๒  กระบวนการของกลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะ

สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ในส่วนของกระบวนการของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะ

สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการตามแนวคิดของการมีส่วนร่วมของทุกภาคประชาชนในการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้มีประสิทธิภาพของครอบครัวเป็นอย่างดี   โดยการมีกลไกของ
องค์ประกอบ ๔ ส. ประกอบไปด้วย 

ส ๑ ใส่ใจของผู้น า  
ส ๒ สร้างการมีส่วนร่วมและสืบหาสาเหตุ  
ส ๓ สันติสนทนา แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีคิดต่าง และ 
ส ๔ สืบสานแผนงานอย่างต่อเนื่อง คือลงมือท าตามเป้าหมายจนให้เกิดผลชัดเจน 
การขับเคล่ือนให้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ด าเนินการได้เป็นอย่างดีนั้น ต้อง

องค์ประกอบท่ี ส าคัญก็คือตัวบุคคลในชุมชนเห็นความส าคัญในการขับเคล่ือน โดยเน้นท่ีสถาบัน
ครอบครัว แล้วสู่หมู่บ้าน สู่ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ พระมหาวรัญชัย กลึงโพธิ์ 
ได้ศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 
๒๔๘๔” ผลการวิเคราะห์พบว่า การบริหารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็น
การปกครองแบบ “สังฆสภา” แบ่งอ านาจในการบริหารออกเป็น ๓ ส่วน คือ สังฆสภา ท าหน้าท่ีเป็น
นิติบัญญัติออกสังฆาณัติ, คณะสังฆมนตรี มีหน้าท่ีในการบริหาร, คณะวินัยธร มีหน้าท่ีพิจา รณา
อธิกรณ์ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้แบ่งหน้าท่ีในการบริหารและรับผิดชอบโดยตรง๓  และให้การสนับสนุนยกย่อง
คนดีมีศีลธรรม และปกป้องคนดีท่ีจะถูกรังแกจากคนไม่ดี  และสร้างค่านิยมท่ีดีเป็นส าคัญ  ถ้าสังคมใน
ระดับใดก็ตามสนับสนุนยกย่องคนดีมีศีลธรรม การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ก็จะประสบ
ความส าเร็จท่ีต้ังไว้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยบูรณาการร่วมขับเคล่ือนกับหน่วยอบรมประจ าต าบล ท่ี
ท างานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับพระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณฺโณ ได้
วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาขององค์กรปกครองคณะสงฆ์” 
ผลการวิจัย พบว่า ๑) รูปแบบการบริหารกิจการคณะ สงฆ์มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งภารกิจดังกล่าวบางประการก าหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม แต่บาง
ประการคงเห็นไปตามจารีตประเพณีท่ีปฏิบั ติ สืบต่อมา ๒) การบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาขององค์กรคณะสงฆ์ มีปัญหาท่ีชัดเจน องค์กรสงฆ์มีบุคลากรไม่พอเพียงท่ีจะเผยแผ่

                                  
๒พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่, “การศึกษาทัศนะเรื่องศีล ๕ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน:ศึกษา

เฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑), หน้า ๑-๒. 

๓พระมหาวรัญชัย กลึงโพธ์ิ, “การปกครองคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 
๒๔๘๔”, วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาควิชาประวัติศาสตร์, (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), 
หน้า ๑-๒. 



๑๖๐ 

พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและถ่องแท้ พระนักเผยแผ่ท่ีมีความรู้  ความเข้าใจในหลัก
พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้มีจ านวนจ ากัด เห็นปัญหาในการเผยแผ่ ท าให้พุทธศาสนิกชนเกิด
ความสับสน ส าคัญผิด และเข้าใจคลาดเคล่ือนไปจากความเห็นจริงตามหลักพระพุทธศาสนา ๓) แบบ
การบริหารจัดการการเผยแผ่ขององค์กรปกครองคณะสงฆ์ ควรมีอ านาจและหน้าท่ีท่ีส าคัญ กล่าวคือ 
เห็นศูนย์กลางในการประสานบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในระดับภาคและระดับจังหวัด  
เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ข้อก าหนด ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และอื่นๆ ตามท่ีองค์กรก าหนดและ
มอบหมาย จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ่ และอ านวยความ
สะดวก และเห็นท่ีปรึกษาในการด าเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และส่งเสริมสนับสนุนการการ
พัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตามประเมินผลบุคลากรท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการเผยแผ่ และจัดหางบประมาณสนับสนุน ให้การอุปถัมภ์กิจกรรม
และบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป๔  

 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์

จังหวัดเชียงใหม่ 
ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ ท่ีจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนากลไกการ

ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ท่ีประสบผลส าเร็จและประสบ
ความล้มเหลว และบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับอ าเภอ การเข้าใจในเป้าหมายของโครงการ
ของผู้ปฏิบัติงาน และการวางโครงสร้างการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีส่วนส าคัญต่อการขับเคล่ือนงาน 
เพราะงานตามโครงการดังกล่าวไม่สามารถประสบความส าเร็จได้หากขาดการประสานเช่ือมโยง ท้ังนี้
ต้องสามารถเช่ือมร้อยคนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้วยตนเอง ไม่ใช่
เกิดจากการบังคับหรือเกณฑ์ให้มาเข้าร่วมซึ่งจะไม่เกิดผลยั่งยืน สร้างประโยชน์ของโครงการท่ีสังคมจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนากลไกขับเคล่ือนโครงการฯ มีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการด าเนินการให้เกิดความส าเร็จ ซึ่งหากองค์การ ท้ัง บ้าน วัด โรงเรียน/ ราชการ ได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนากลไกของโครงการและเกิดผลเป็นท่ีประจักษ์  ย่อมท าให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วม รู้สึกเป็นส่วนร่วมของโครงการไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ใดผู้หนึ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูอุทัย
กิจจารักษ์ สุจิณโณ ควรด าเนินไปให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และปฏิบัติไปตามหลักการท่ี
ครบถ้วน ,การบริหารบุคลากร  ควรเพิ่มแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรท่ีด าเนินงานอยู่แล้ว 
และพยายามจัดหาบุคลากรใหม่เพิ่มเพื่อช่วยท างานตามโครงการได้อย่างเต็มท่ี ,การบริหาร
งบประมาณ  ควรมีการเพิ่มงบประมาณ และกระจายให้ท่ัวถึง ส าหรับวัสดุอุปกรณ์  เป็นเรื่องท่ีผู้
ขับเคล่ือนโครงการต้องบริหาร ท้ังการจัดการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณวัสดุอุปกรณ์  
การจัดการในได้ตามระบบของแนวทางศีล ๕ ต้องเป็นตามแนวทางระเบียบท่ีได้วางไว้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผย

                                  
๔พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุจิณโณ, “รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์กร 

ปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒”, ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาริขาการจัดการเซิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หน้า ก-ข. 



๑๖๑ 

แผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา” พบว่ารูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้น เป็นรูปแบบขั้น 
บันใดมีการประสานงานแบบบนลงล่างลงมาตามล าดับขั้น คือ ระดับภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล วัด 
ส่วนในเขตล้านนามีอัตลักษณ์ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นของตนเอง ในปัจจุบันได้มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบและวิธีการใหม่ มาใช้เพื่อรองรับความทันสมัย ตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิ
การท่ีมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายเพื่อปฏิบัติงานส่วนหนึ่งการบริหารเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรมทูต ซึ่งพระธรรมทูตจะมีหน้าท่ีส่ังสอนอบรมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยตรง มีองค์กรมีการจัดอบรมฝึกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่จากการศึกษาพบว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนานั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนเพื่อให้
พระพุทธศาสนาด ารงต่อไปในอนาคต๕ 

 
ส่วนที่ ๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
การขับเคล่ือนโรงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะการ

บริหารจัดการแบบพระพุทธเจ้า ส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา คือแยกกันท างาน เผยแผ่อุดมการณ์
หลักการทางพระพุทธศาสนาแก่ศาสนิกนับถือ  ท่ีไม่เข้าใจหลักธรรม ศีลธรรมแนวทางการปฏิบัติ ด้วย
การสร้างความเข้าใจ   มีการสร้างกลุ่มเครือข่าย สร้างความเข้าใจ ให้เห็นความส าคัญของหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา มีการท างานแบบมีส่วนร่วม โดยท าบันทึกข้อตกลงต่อหน่วยงานส่วนราชการ
ท้องถิ่น ได้มีบทบาทส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้
บรรลุเป้าหมาย ประกอบไปด้วย กระบวนการจัดการ การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ  
และวัสดุอุปกรณ์ ให้เกิดความสมดุล และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีหลากหลายขึ้น
ในทางโลก จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความส าเร็จและบรรลุผลส าเร็จ โดยให้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
สังคมไทยโดยต้องให้ความสนใจการบริหาร เพราะว่าการบริหารจัดการจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ 
ครอบครัว ชุมชน มีการปรับตัวเพื่อแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 

                                  
 ๕ พระครูภาวนาโสภิต (บุญรัตน์ เมืองวงศ์), “การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในล้านนา”, 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี, ๒๕๕๓), หน้า ๑-๒. 



๑๖๒ 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
๕.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑)  องค์กรพระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรร่วมกันสร้างกลยุทธ์การ

ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
ยั่งยืนของสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งประเด็นการบูรณาการกับศาสตร์วิชาชีวิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ียั่งยืน 

๒)  องค์กรพระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรสร้างเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม หรือการมีความรู้สึกต้องการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อท่ีจะสร้างสรรค์การพัฒนาทีมงานใน
การท่ีจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

๓)  องค์กรพระพุทธศาสนา ควรพิจารณากระบวนการและปัจจัยในการพัฒนาโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ การส่งเสริมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
๕.๒.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๑) องค์กรพระพุทธศาสนาและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควร ต้ังแผนการในการ

ด าเนินงาน ก่อให้เกิดคน งานท่ีมีคุณภาพ ด้วยการถอดบทเรียนในการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ จากมองเป้าหมาย เอกลักษณ์ เอกภาพ อยู่ในสังคม ด ารงชีพ ด าเนินชีวิตในหนทางท่ีถูกต้อง
ตามกระบวนการและปัจจัยในการขับเคล่ือนโครงการ ในการท่ีจะน าพาชีวิตไปสู่ความส าเร็จ 

๒) องค์กรพระพุทธศาสนาควรพิจารณาการพัฒนาการจัดการงานในโครงการฯ และ
สร้างกระบวนการการบริหารและการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผ่านโครงการจะต้องมีปัจจัยในการ
สร้างการเรียนรู้ให้บุคคล ให้ก่อให้เกิดเก่งงาน การพัฒนาตน การเกิดทักษะในการขับเคล่ือนโครงการ 

๓) องค์กรพระพุทธศาสนาควรควรพิจารณาสร้างตัวช้ีวัดความส าเร็จของการพัฒนาการ
ขับเคล่ือนโครงการ โดยพิจารณาท่ีคุณภาพของทุนมนุษย์ท่ีเน้นคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม และ
จัดท าเป็นคู่มือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบสากล 

 
๕.๒.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
๑) ควรศึกษาวิจัยตัวชี้วัดความส าเร็จในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่าง

เป็นรูปธรรม 
๒ ) ควรจัดท าเป็นการจัดการความรู้ในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่าง

เป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบพุทธบูรณาการเพื่อพัฒนาจิตใจ องค์กร และสังคม 
๓) ควรมีการวิจัยตัวช้ีวัดความส าเร็จในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ใน

ประเทศเพื่อนบ้านท่ีนับถือพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสร้าง Best practice เป็นแนวการเพื่อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 

 



บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาไทย : 
ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
        ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ        
(๑)  หนังสือ :  
๑. ภาษาไทย: 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
              . พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร:  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
              . อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๒. 
              . ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
              . พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺฐเตปิฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
              . พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ-

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
(๑) หนังสือ: 
แก้ว ชิดตะขบ. พุทธธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
              . รวมวิชาธรรมศึกษาช้ันตรี (ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖).

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๗. 
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์ และทวี ผลสมภพ. หลักพระพุทธศาสนา . กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย-

รามค าแหง, ๒๕๒๙. 
ชัยอนันต์ สมุทรวนิช. ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันนโยบายศึกษา , 

๒๕๔๒. 
นิรมล กิติกุล. องค์การและการจัดการ. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๕๑. 
บุญมี แท่นแก้ว. จริยธรรมกับชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๑. 
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. 



๑๖๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ). เรื่องส าคัญท่ีสุดส าหรับพุทธบริษัท : ปฏิจจสมุปบาท หลัก
ปฏิบัติอริยสัจจ์ท่ีสมบูรณ์แบบ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๐. 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑. 
กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๕. 

              . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งท่ี ๒๓.กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๕. 

              . พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท 
สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๕๔. 

              . พุทธธรรม ฉบับขยายความ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 
๒๕๕๙. 

              . พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งท่ี ๓๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

              . หยาดเพชรหยาดธรรม : ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย . กรุงเทพมหานคร : เฟื่องฟ้า
การพิมพ์, ๒๕๔๗. 

ฟื้น ดอกบัว. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: บริษัทบูรพาสาส์น, ๒๕๔๙. 
วรญา ทองอุ่น. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, ๒๕๔๘. 
วศิน อินทสระ. ไตรลักษณ.์ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
หลวงวิจิตรวาทการ. ของดีในอินเดีย. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๔๔. 
หลวงอรรถโยธินปรีชา (กถิน อัตถโยธิน). อธิบายธรรมวิภาค น.ธ.ตรี. กรุงเทพมหานคร : ธรรม

บรรณาคาร, ๒๕๑๑. 
สมเกียรติ วันทะนะ. “ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมไทย”. ใน เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 

สังคมไทย (Thai Society). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๙. 
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์. ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งท่ี ๘. สถาบันบัณฑิต-

พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๙. 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก. คําบรรยายพระไตรปิฎก. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและ

สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๔๓. 
โสรีช์ โพธิแก้ว. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามหลักพระพุทธศาสนา : การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในแนว

พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๙. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย

ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
๒๕๕๗. 



๑๖๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒) บทความในวารสาร:  
ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล. “จิตวิทยาแนวพุทธ: แนวทางเพื่อการเยียวยาและพัฒนาจิตใจมนุษย์ ”, 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ปีท่ี ๒๙ ฉบับท่ี ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม).  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). “ลักษณะแห่งพุทธศาสนา (๑๗) ลักษณะท่ี ๑๒ ”, ข่าวสด, (๒๑ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓). 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเบญจศีล”, 

บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีท่ี ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วัน
ส าคัญสากลของโลก (๒๕๕๖).  

 
(๓) หนังสือแปล: 
ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. แปลโดย จุฬาพร เอื้อรัก

สกุล. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘. 
 
(๔) วิทยานิพนธ์: 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”. วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๑. 

บุญตา ส. ผาบมีชัย. “กระบวนการไกล่เกล่ียข้อพิพาท : ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗. 

ปวีณา กรุงพลี. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์การของ
เจ้าหน้าท่ีส านักกษาปณ์”. ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ม.ป.ป.. 

พระมหาพิชิตชัย ยมพาลไพ่. “การศึกษาทัศนะเรื่องศีล ๕ ของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน: ศึกษา
เฉพาะกรณีการฆ่าสัตว์”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ). 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร). “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษา
วิเคราะห์กรณีลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พรอุษา ประสงค์วรรณะ. “การศึกษาชุมชนต้นแบบต่างศาสนาท่ีอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในแขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การพัฒนาสังคม . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยสลัย, 
๒๕๕๖. 



๑๖๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วงศกร เพิ่มผล. “ศีล ๕ มิติอารยธรรมสากล”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน. “ศึกษาพฤติกรรมการน าศีล ๕ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ”. พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล. “การรักษาศีลห้าของพุทธศาสนิกชนวัยแรงงาน : กรณีศึกษาเขตสวนหลวง 
กรุง เทพมหานคร”. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต . วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ : 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๘. 

 
(๕) เอกสารอัดสําเนา และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่: 
โฆษกรัฐบาล. “สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ

รัฐสภา”, (วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔). (อัดส าเนา) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดส าโรง. “บรรยายสรุป ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลวัดส าโรง 

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”. (อัดส าเนา) 
 
(๖) รายงานวิจัย: 
จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์. “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. รายงานการวิจัย. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร : มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๕. 
นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล. “การไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี”. รายงานวิจัย ภาควิชารัฐศาสตร์

แ ล ะ รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ .  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑. 

สถาบันพระปกเกล้า. “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”. รายงานวิจัย. สถาบันพระปกเกล้า : 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕. 

 
(๗) บทความ/สาระสังเขปออนไลน์: 
กรมการก ง สุล .  คํ าชี้ แ จงหั วหน้ า  คสช.  พบ  ประชาชน ,  [ ออน ไลน์ ] .  แห ล่ง ท่ี มา  : 

http:/ /www. thaiembassy.org/ islamabad/contents/ files/news-20140623 -
195413-156423.pdf [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

กรมประชาสัมพันธ์. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมดําเนินการในปีแรก , [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา: 
ewt.prd.go.th/ewt/region2/ewt_news.php [๙ ก.ย. ๒๕๕๗]. 

ข่าวสดออนไลน์. คสช. เชิญนักการเมือง พท. - ปชป. ร่วมด่ืมน้ําสาบานปรองดองสมานฉันท์ , 
[ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php [๙ 
กันยายน ๒๕๕๗]. 



๑๖๗ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ข่าวส านักง านรัฐมนตรี  กระทรวง ศึกษาธิการ .  ข่ าวสํานักงานรัฐมนตรี ๑๔๓/๒๕๕๗ 
ผลการประชุมผู้บ ริหารองค์กรหลัก ๑๘/๒๕๕๗ ,  [ออนไลน์ ] .  แหล่ง ท่ีมา : 
http://www.moe.go.th/websm/๒๐๑๔/jun/๑๔๓.html [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๗ เร่ือง 
แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งสําคัญในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
: http://www.most.go.th/portalweb/index.php [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

คมชัดลึก. ข่าวทางการเมือง . [ออนไลน์ ] .แหล่ง ท่ีมา :  http://komchadluek.net/e2548/ 
reference/index.php [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

              . คสช. ชูวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์สร้าง ‘บรรยากาศ’ ก่อนปรองดอง. [ออนไลน์].
แ ห ล่ ง ท่ี ม า : http: / / www. komchadluek. net/ mobile/ detail/ 2 0 1 4 0 6 1 8 / 
186680.html [กันยายน ๒๕๕๗]. 

              . พศ. สนอง ‘ประยุทธ์’ เปิดฮอตไลน์แจ้งพระนอกรีต . [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : 
http://www.komchadluek.net/detail/20140617/186670.html [๙ กันยายน 
๒๕๕๗]. 

ดร.ป.เพชรอริยะ (๒๖ ธ.ค.๕๔). [ออนไลน์ ] .  แหล่ง ท่ีมา :  http://www.manager.co.th/  
daily/ViewNews.aspx?NewsID [๙ กันยายน ๒๕๕๗].  

เดลินิวส์ออนไลน์. คสช. เปิดเวทีมหกรรมคืนความสุข คนแก่ร่วมอื้อ . [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : 
http://www.dailynews.co.th/Content/politics/254266 [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

เ ด ลิ นิ ว ส์ .  ป ลุ ก คน ไ ทย เ รี ย น รู้ แ ก่ น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า .  [ อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ท่ี ม า  : 
http://www.dailynews.co.th/Content/education [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

ทีนิวส์สังคม. ทหารแจกใบปลิวชี้แจงเหตุผล ๑๐ ข้อ ในการทํารัฐประหาร. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : 
http://social.tnews.co.th/content/92842/ [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

ไทยรัฐออนไลน์. หัวหน้า คสช. ย้ําฝ่ายสังคมจิตวิทยาเร่งเดินหน้าแก้สังคมออกแอ , [ออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา : http://www.thairath.co.th/content/429941 [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

ผู้จัดการออนไลน์. หลวงปู่พุทธะอิสระ FB : แนะ คสช. ตรวจสอบบัญชี-งบประมาณ-การเงินวัด
พระธรรมกาย. [ออนไลน์ ] . แหล่งท่ีมา : http://www.manager.co.th/Home/ 
ViewNews.aspx [๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. มนุษย์กับความขัดแย้ง : โลกทัศน์และชีวทัศน์ในพระพุทธศาสนา . 
[ อ อ น ไ ลน์ ] . แห ล่ ง ท่ี ม า : http: / / www. mcu.ac. th/ site/ articlecontent_desc. 
php?article_id=821&articlegroup_id=187  [๗ ส.ค. ๒๕๕๗].   

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เม่ือ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕. [ออนไลน์].  
แหล่งท่ีมา : Read more: http://articles.spokedark.tv/2014/05/23/coup-in-
yhailand/#ixzz3G8G6WTN4 [๙ ก.ย. ๒๕๕๗]. 

http://www.moe.go.th/websm/2014/jun/143.html
http://www.most.go.th/portalweb/index.php
http://www.manager.co.th/
http://www.dailynews.co.th/Content/education


๑๖๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

วิ กิ พี เ ดีย  สารานุ กรม เสรี .  คณะรักษาความสงบแห่ งชา ติ .  [ ออนไลน์ ] .  แห ล่ง ท่ีมา  : 
http://th.wikipedia.org/wiki [๙ กันยายน ๒๕๕๗].  

              . นายชวน หลีกภัย . [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki [๙ 
กันยายน ๒๕๕๗]. 

              . นายบรรหาร ศิลปะอาชา. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki [๙ 
กันยายน ๒๕๕๗]. 

              .  นายอานันท์ ปันยารชุน. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki [๙ 
กันยายน ๒๕๕๗].  

              .  เ ปิ ดรายชื่ อกรรมการ -สมัชชาปฏิ รู ปประ เทศ .  [ ออนไ ลน์ ] .  แห ล่ ง ท่ีม า  : 
http://th.wikipedia.org/wiki [๙ กันยายน ๒๕๕๗].  

              . พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ, [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki [๙ 
กันยายน ๒๕๕๗]. 

              . พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki 
[๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

              . พลเอกสุจินดา คราประยูร. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki [๙ 
กันยายน ๒๕๕๗].  

              . พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki 
[๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

              .  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร. [ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา : http://th.wikipedia.org/wiki [๙ 
กันยายน ๒๕๕๗].  

              .   วิกฤตการณ์การเ มืองไทย พ.ศ.  ๒๕๕๖ -๒๕๕๗ .  [ออนไลน์ ] .  แหล่ง ท่ีมา : 
http://th.wikipedia.org/wiki [๙ กันยายน ๒๕๕๗].  

หน้ารวมข่าวการเมือง. “รายงาน คอป. 'เผือกร้อน' ยิ่งลักษณ์ เมื่อ ชายชุดด า ตามมาหลอกหลอน”. 
วันอาทิตย์ ท่ี  ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๐.๐๐ น.. [ออนไลน์ ].  แหล่งท่ีมา: 
http://m.dailynews.co.th/News.do [๙ ก.ย. ๒๕๕๗]. 

ศู น ย์ ข้ อ มู ล ก า ร เ มื อ ง ไ ท ย .  คํ า สั่ ง ๖ ๖ / ๒ ๓ . [ อ อ น ไ ล น์ ] . แ ห ล่ ง ท่ี ม า : 
http://politicalbase.in.th/index.php/ค าส่ัง๖๖/๒๕๒๓ [๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔]. ศูนย์
ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป , โครงการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป . [ออนไลน์] . 
แหล่งท่ีมา : http://region๒.prd.go.th/main.php?filename=detail_pongdong 
[๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 

http://www.posttoday.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/37811/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
file:///C:/Users/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/User/Downloads/พลเอกสุจินดา
http://politicalbase.in.th/index.php/
http://region2.prd.go.th/main.php?filename=detail_pongdong
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

เครื่องมือในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  “การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่” 
---------------------- 

ค าชี้แจง :  
แบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  ในองค์ประกอบ ๔ ด้านคือ ๑).คน (Man) 
๒).เงิน (Money) ๓).วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ๔).วิธีปฏิบัติงาน (Method)  และกระบวนการ
ของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการทางการบริหารโดยใช้วงจรเด็มมิ่ง (Deming Cycle) หรือวงล้อ PDCA” จึงมีภารกิจหลัก 
๔ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ การวางแผน (Plan : P) ขั้นที่ ๒ การปฏิบัติตามแผน (Do : D) ขั้นที่ ๓ การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check : C) และขั้นที่ ๔ การแก้ไขปัญหา (Act : A) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการน าเสนอการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่  

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ : 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน ๔๐ ข้อ 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับกลไก

การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   
 ข้อมูลจากแบบสอบถามของท่าน  โดยผู้ศึกษาวิจัยจะถือว่าเป็นความลับท่ีสุดและจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อการจัดการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ของท่านแต่
อย่างใด โดยขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรอกข้อมูลการวิจัยให้ครบทุกข้อ  
 ขอขอบพระคุณพระมหาเถระ ผู้น าองค์กร ผู้ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ให้ความเมตตานุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

พระเทพสิงหวราจารย์ ( โสภณ  โสภโณ/ยอดค าปา ) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ติดต่อประสานงาน 
มือถือ ๐๘๙-๒๖๔-๒๔๘๕ 
อีเมล์ : dmrchiangmai2@gmail.com 



๑๗๘ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง  “การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่” 
---------------------- 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่อง หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
๑) สถานภาพ 

พระสังฆาธิการ    พระภิกษุ สามเณร   
 ประชาชน    

๒) อายุ 

 ๒๑– ๓๐ ปี      ๓๑- ๔๐ ปี  
๓๑- ๔๐ ปี     ๕๑ ปีขึ้นไป 

๓) วุฒิการศึกษา  สายสามัญ 

ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี     ปริญญาโท ขึ้นไป 

๔) วุฒิการศึกษาทางธรรม  แผนกบาลี 

เปรียญตรี (ป.๑-๒ - ป.ธ.๓)   เปรียญโท (ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖) 
เปรียญเอก (ป.ธ.๗ - ป.ธ.๙)   ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

๕) วุฒิการศึกษาทางธรรม  แผนกธรรม 

นักธรรมช้ันตรี      นักธรรมช้ันโท   
นักธรรมช้ันเอก    ไม่มีวุฒินักธรรม 

๖) ประสบการณ์ท างาน/ปฏิบัติหน้าที่ 

ต่ ากว่า ๕ ปี  ๖-๑๐ ปี  ๑๑-๑๕ ปี  ๑๖ ปี ขึ้นไป 



๑๗๙ 

ตอนที่ ๒ สภาพท่ัวไปของกลไก และกระบวนการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของ
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่องระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปของกลไกการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
มากที่สุดตามระดับความคิดเห็น โดยแบ่งระดับความคิดเห็นต่อการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ออกเป็น ๕ ระดับ และใช้เกณฑ์พิจารณาระดับคะแนน  ดังนี้ 

๕ หมายถึง ระดับการด าเนินการเพื่อการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มาก
ที่สุด 

๔ หมายถึง ระดับการด าเนินการเพื่อการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มาก 
๓ หมายถึง ระดับการด าเนินการเพื่อการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปาน

กลาง 
๒ หมายถึง ระดับการด าเนินการเพื่อการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ น้อย 
๑ หมายถึง ระดับการด าเนินการเพื่อการการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

น้อยที่สุด 
 

ข้อ
ที ่

กลไก และกระบวนการการขบัเคลื่อน
โครงการหมูบ่้านรกัษาศีล ๕  

ของคณะสงฆ์จังหวดัเชียงใหม่ 

ระดับการด าเนินการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ๑.การบริหารด้านผูป้ฏบิตัิงาน      
๑ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนให้ประชาชนทุกคน

ในพื้นที่ของท่านเพื่อรักษาศีล ๕ 
     

๒ ท่านรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ของท่าน
รักษาศีล ๕ 

     

๓ ท่านสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

     

๔ ท่านสร้างลดปัญหาความขัดแย้งให้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ 

     

๕ ท่านส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนใน
การขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 

     

 ๒. การบรหิารด้านการเงนิ      
๖ ท่านมีการวางแผนงบประมาณในการด าเนิน

กิจกรรม 
     

๗ งบประมาณในการด าเนินการสร้างความรู้ ความ      



๑๘๐ 

ข้อ
ที ่

กลไก และกระบวนการการขบัเคลื่อน
โครงการหมูบ่้านรกัษาศีล ๕  

ของคณะสงฆ์จังหวดัเชียงใหม่ 

ระดับการด าเนินการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เข้าใจในการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มี
ความเหมาะสม 

๘ งบประมาณในการด าเนินการสร้างกิจกรรมในการ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความเหมาะสม 

     

๙ งบประมาณในการด าเนินการประชุมระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
มีความเหมาะสม 

     

๑๐ งบประมาณในการด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
ขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ มีความเหมาะสม 

     

 ๓. ด้านการบริหารวัสดุในการด าเนนิงาน      
๑๑ ท่านมีการจัดเตรียมเอกสารประชา สัมพัน ธ์

โครงการ 
     

๑๒ ท่านมี บุคลากรในการด า เนินโครงการอย่าง
เพียงพอ 

     

๑๓ ท่านมีเคร่ืองมือในการด าเนินโครงการอย่าง
เพียงพอ 

     

๑๔ ท่านมีงบประมาณในการด าเนินโครงการอย่าง
เพียงพอ 

     

๑๕ ท่านมีหน่วยงานทีเป็นเครือข่ายในการด าเนิน
โครงการอย่างเพียงพอ 

     

 ๔. ด้านกระบวนการจัดการบริหารควบคุม      
๑๖ ท่านมีการจัดโครงสร้างในการบริหารโครงการ

อย่างเหมาะสม 
     

๑๗ ท่านมีการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
๑๘ ท่านให้ความร่วมมือในการประสานงานกับทุก ๆ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     

๑๙ ท่านสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการขับเคล่ือน
โครงการอย่างเต็มความสามารถ 

     

๒๐ ท่านให้ความส าคัญต่อการก ากับและติดตามผล
ของโครงการ 

     



๑๘๑ 

ข้อ
ที ่

กลไก และกระบวนการการขบัเคลื่อน
โครงการหมูบ่้านรกัษาศีล ๕  

ของคณะสงฆ์จังหวดัเชียงใหม่ 

ระดับการด าเนินการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ๕. ด้านการวางแผน      
๒๑ ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินโครงการ      
๒๒ ท่านก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินโครงการ      
๒๓ ท่านมีแผนปฏิบัติการในการด าเนินงานโครงการ

ด้วยความชัดเจน 
     

๒๔ ท่านมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการอย่างชัดเจน 

     

๒๕ ท่านอ านวยการโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

     

 ๖  . ด้านการด าเนนิการ      
๒๖ ท่านมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่อง 
     

๒๗ ท่ า น ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ง า น โ ค ร ง ก า ร กั บ
คณะกรรมการต่าง ๆ  

     

๒๘ ท่านต่างตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ
โครงการ 

     

๒๙ ท่านมีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

     

๓๐ ท่านส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและเข้าร่วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง 

     

 ๗  . ด้านการตรวจสอบ      
๓๑ ท่านแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการประเมินผลการ

ด าเนินโครงการ 
     

๓๒ ท่านเสนอข้อบกพร่องเพื่อการปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

     

๓๓ ท่านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการด าเนินการ
โครงการ 

     

๓๔ ท่านสามารถวิเคราะห์ข้อจ ากัดในการด าเนิน
โครงการ 

     

๓๕ ท่านมีการร่วมแก้ปัญหาตามสถานการณ์      



๑๘๒ 

ข้อ
ที ่

กลไก และกระบวนการการขบัเคลื่อน
โครงการหมูบ่้านรกัษาศีล ๕  

ของคณะสงฆ์จังหวดัเชียงใหม่ 

ระดับการด าเนินการ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ๘  . ด้านการประเมนิผลย้อนกลับ      
๓๖ ท่านน าข้อจ ากัดของโครงการมาเพื่อสร้างการ

วางแผนด าเนินการต่อไป 
     

๓๗ ท่านมีการวางแผนเพื่อการสร้างกลไกในการ
ด าเนินโครงการ 

     

๓๘ ท่านมีการรวบรวมผลการด าเนินการโครงการของ
หน่วยงานต่าง ๆ มาเพื่อพิจารณาสภาพทั่วไปของ
การจัดโครงการ 

     

๓๙ ท่านมีการมอบรางวัลแก่แหล่งที่ด าเนินโครงการ
ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี 

     

๔๐ ท่านมีการบันทึกผลการด าเนินโครงการอย่างเป็น
ระบบ 

     

 
ตอนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับกลไกการขับเคล่ือนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   

๑) ด้านสภาพทั่วไปของการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ 
 ๑.๑ ด้านคน…………………........................................................................................….  
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ๑.๒ ด้านงบประมาณ…………………................................................................................. 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 



๑๘๓ 

๑.๓ ด้านวัสดุอุปกรณ์…………………................................................................................. 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 

๑.๔ ด้านวิธีการด าเนินการ…………………........................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 

๑.๕ ด้านการวางแผน…………………................................................................................. 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 

๑.๖ ด้านปฏิบัติการ…………………................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 

๑.๗ ด้านการตรวจสอบ………………….......................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 



๑๘๔ 

๑.๘ ด้านประเมินผลโครงการ…………………................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 
 ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการ
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………........................................................................................ 
………………………………………………………........................................................................................ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ด้ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๕ 

 
 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง“การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่” 
---------------------- 

ค าช้ีแจง :  
 แบบสัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปและกระบวนการของการ
พัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย 
แนวคิด องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนตามโครงการหมู่บ้านศีล รวมถึง
แนวทางกระบวนการการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนของโครงการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการ ให้เกิดประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
แบบสัมภาษณ์นีแ้บ่งออกเปน็ ๓ ตอน ดังนี้ : 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษา

ศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ตอนที่ ๓  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และ

ชุมชนตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และแนวทางกระบวนการพัฒนา
กลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ของท่าน  โดยผู้ศึกษาวิจัยจะถือว่าเป็นความลับท่ีสุดและจะไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อท่าน (ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรอกข้อมูลการวิจัยให้ครบทุกข้อ)  
 ขอขอบพระคุณท่านและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ให้ความเมตตานุเคราะห์ในการ
ตอบแบบสอบถามครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

พระเทพสิงหวราจารย์ ( โสภณ  โสภโณ/ยอดค าปา ) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 
 



๑๘๖ 

แบบสัมภาษณ์นีแ้บ่งออกเปน็ ๓ ตอน  
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ช่ือ-ฉายา/นามสกุล................................................................................................................................  
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์............................................................................................................................ 
สถานท่ีให้การสัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปี............................................................................................................................................ 

       ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของกลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 ค าถามข้อที่ ๑ ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด

เชียงใหม่ มีลักษณะใดและมีหลักในการด าเนินการเป็นแบบใด รวมท้ังกิจกรรมหรือความส าเร็จท่ี
เป็นไปอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ 
          ค าถามข้อที่ ๒ ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ มีอุปสรรคขัดข้องในลักษณะใด ท่ีจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่ได้ผล 
          ค าถามข้อที่ ๓ ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ มีความพร้อมในการด าเนินงานด้านใดบ้าง 
          ค าถามข้อที่ ๔ ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด
เชียงใหม่ มีหลักการวิธีการหรือใช้และการน าหลักทฤษฎีของใครมาช่วยในการด าเนินการ 

 
ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดในระดับบุคคล องค์กร และ

ชุมชนตามโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
ค าถามข้อที่ ๑ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด

เชียงใหม่มแีนวคิดหลักใดเป็นตัวขับเคล่ือนให้โครงการด าเนินการได้เป็นอย่างดี 
ค าถามข้อที่ ๒ปัจจุบันการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด

เชียงใหม่มอีงค์ประกอบใดเป็นตัวขับเคล่ือนให้โครงการด าเนินการได้เป็นอย่างดี 
ค าถามข้อที่ ๓ ด้านองค์ประกอบ ตัวชี้วัดในระดับบุคคล องค์กร และชุมชนตามโครงการ

หมู่บ้านศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ 
๓.๑ องค์ประกอบของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
๓.๒ ตัวช้ีวัดในระดับบุคคลตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด

เชียงใหมป่ระกอบด้วยอะไรบ้าง 
๓.๓ ตัวช้ีวัดระดับองค์กรตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด

เชียงใหมป่ระกอบด้วยอะไรบ้าง 
๓.๔ ตัวช้ีวัดในระดับชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัด

เชียงใหม่ ได้ผลอย่างไรบ้าง 



๑๘๗ 

ค าถามข้อที่ ๔ ท่านคิดว่าปัจจัย/ตัวชี้วัดท่ีจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ท่ีประสบความส าเร็จและประสบความ
ล้มเหลว 
          ค าถามข้อที่ ๕ แนวทางการพัฒนากลไกการขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะ
สงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ควรเป็นเช่นไร ท้ังในแง่ของการจัดการ , การบริหารบุคลากร, การบริหาร
งบประมาณ, วัสดุอุปกรณ์ 
 
 

ขอบพระคุณในความเมตตา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอสัมภาษณ์/สนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 



๑๙๐ 



๑๙๑ 



๑๙๒ 

 
 



๑๙๓ 

 
 

 



๑๙๔ 



๑๙๕ 



๑๙๖ 



๑๙๗ 



๑๙๘ 



๑๙๙ 



๒๐๐ 



๒๐๑ 



๒๐๒ 



๒๐๓ 



๒๐๔ 



๒๐๕ 

 
 

 

 



๒๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ง 
ภาพการสมัภาษณ์/สนทนากลุม่เฉพาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 

 
 

 

 



๒๐๘ 

 

 



๒๐๙ 

 



๒๑๐ 

 



๒๑๑ 

 



๒๑๒ 

 
 

 



๒๑๓ 

 
 

 



๒๑๔ 

 
 

 



๒๑๕ 

 
 

 
 

 



๒๑๖ 

 
 

 



๒๑๗ 

 
 

 

 



๒๑๘ 

 
 

 

 



๒๑๙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 

 
ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ    พระเทพสิงหวราจารย์ 
เกิด    วันท่ี  ๖  เมษายน  ๒๔๙๙ 

วุฒิการศึกษา   น.ธ.เอก,  ศน.บ, กศ.ม. 
ประสบการณ์การท างาน    - เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
     - เจ้าคณะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
      - พระปริยัตินิเทศจังหวัดเชียงใหม่ 
     - พระวิทยากรอบรมพระนักเทศน์หนเหนือ 

       - พระธรรมทูตจังหวัดเชียงใหม่ 
  - รองอธการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
             วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ผลงานทางวิชาการ - พระเทพสิงหวราจารย์. “การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธใน
จังหวัดภาคเหนือ” วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา .  ปี ท่ี  ๑๐  
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒). 

- พระเทพสิงหวราจารย์. “การบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อ
สร้างทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑” วารสาร มจร สังคม
ปริทรรศน์. ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) (เมษายน - มิถุนายน 
๒๕๖๑). 

-  Phrathepsinghavarajarn (Sophon Yodkumpa) “The 
Quality of life with zen” วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 
มจร. ปีท่ี ๖ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๑): ๕๑๖ - ๕๒๖.  

ต าแหน่งปัจจุบัน   - รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
      - เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร 
      - รองหัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดเชียงใหม่ 
      - ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนธรรมราชศึกษา 
ที่อยู่ปัจจุบัน    วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

 

 


