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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๒) เพ่ือ
น าเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้ ใช้ เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ 
(Qualitative Research ) ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การสัมภาษณ์ เชิงลึก  
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๗ รูป/คน และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant Observation)  ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองในจิตใจของ
แต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  
ส่วนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 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 ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
กลาง และศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง  
กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ รวมถึงสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อการสอนเพ่ือ
เผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ



(ข) 
 

คณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาใน
การปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร)  และ กลยุทธ์ 
ที่สี่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ ขอความ
ร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้าง
เครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the process of the 

creation of reconciliation by driven with five precepts village project in Ayutthaya 
Province.,  2) to propose the trend of  the creation of reconciliation by driven with 
five precepts village project in Ayutthaya Province. The researcher used the 
Qualitative Research as a  documentary Research. The study was conducted by in-
depth interviewing from 17 key informants selected by Non-participant Observation at 
Wat Thakarong community Banpom Sub district, Ayutthaya Province , Ayutthaya 
Province. 

The research findings were as follows: 
1)  The creation of reconciliation will be started by the creation of 

reconciliation in individual mind spread out to society by the understanding, 
appreciation and development. In the other hand the process of the creation of 
reconciliation by driven with Five precepts village project in Ayutthaya Province will 
be used the project management with Planning , Organizing , Staffing , Direction , 
Coordinating , Reporting and Budgeting by community leader  with 6 principles such 
as The right principle , The suitable principle , The pure principle , The fairness 
principle , The Promvihandham principle and The sacrifice principle and all of its will 
be push the reconciliation in community. 

2) The trend of  the creation of reconciliation by driven with Five precepts 
village project in Ayutthaya Province  consisted of 4 strategies 1. To set the center of 
direction and convenience center for push this project and continuous drive all 
activities. 2. Training the people such as in school , government department , 
company and community for  the understanding in Five precepts.   3. The potential 
development  both monks and layman for the jobs that volunteer  by the 
emphasizing with the coordination between home , temple and community  
( Boworn ) and the last 4. To built the quality tools by the specialist for evaluation 
this project that cooperation with the university and set the quality report that 
shown both qualitative and quantity of this project.   
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนในการวิจัยในครั้งนี้ 
เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ ขอบพระคุณพระมหาสุทิตย์  อาภากโร, ดร. 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และ
ช่วยเหลือผู้วิจัยมาตลอด 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
ทั่วไป ผู้อ านวยการศูนย์บัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ที่เมตตาอนุเคราะห์เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณอาจารย์ ดร.บุษกร วัฒน
บุตร, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร., พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโ , รศ., ที่เมตตาให้
ค าปรึกษาโครงการวิจัยในครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจทานงานวิจัยฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วย พระเดชพระคุณ พระสุธีธรรมานุวัตร, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์ 
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ผู้วิจัยหวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและวงการศึกษา  
บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากรายงานการวิจัยครั้งนี้ อุทิศให้บิดา มารดา พระอุปัชฌาย์ และครูบาอาจารย์ 
ทุกท่าน 
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   (ฌ) 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 
พระสุตตันตปิฎก 

 
ที. ม. (ไทย)       = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  มูลปัณณาสก์  (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย)      =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย)     =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย)      =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑ . หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ข้อที ่๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 



 
บทท่ี ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย    

ประเทศไทยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนา ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ 
เพราะต่างมุ่งสร้างกุศลคุณงานความดี โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต เว้น
จากการเบียดเบียนกัน ประกอบสัมมาอาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต แต่เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปกลับพบว่า 
ประชาชนเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ น ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน บาดเจ็บอีก
จ านวนมาก รวมถึงผู้สุญหายอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏข้อมูล อีกทั้งความสูญเสียทางวัตถุ อาคาร 
สถานที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นยุคแห่งความหวาดกลัวและหวาดระแวง ที่
ประชาชนไม่สามารถพูดคุยเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองเป็นการทั่วไป แม้กระทั่งการพูดคุยกับญาติ
หรือเพ่ือสนิท ในหลายชุมชนมีกลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่างทางการเมืองกันอย่างชัดเจน เกิดการบ่ม
เพาะความเกลียดชังกัน จากการเลือกรับสื่อที่น าเสนอความคิดเห็นทางการเมืองที่สอดคล้องกับ
มุมมองของตน และแบ่งขั้วแยกกันอย่างเห็นได้ชัด ในบางพ้ืนที่เกิดการปะทะกันระหว่างสองกลุ่มที่
เห็นต่างทางการเมือง มีการใช้อาวุธต่างๆ รวมถึงอาวุธปืนท าร้ายร่างกายกันท าให้มีผู้เสียชีวิต ยิ่งไป
กว่านั้นความรุนแรงได้ขยายตัวไปถึงในระดับครอบครัว จนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตและความสัมพันธ์ที่
แตกร้าว จากความรุนรงที่กล่าวมาอันน ามาซึ่งการสูญเสียอย่างประเมินค่ามิได้ และเกิดสภาพสั งคม
แห่งความหวาดระแวง ค าถามที่ตามมาคือรากเหง้าของปัญหาของสังคมไทยคืออะไร ซึ่งมีหลายฝ่าย
พยายามให้ค าอธิบายต่อปัญหาดังกล่าวว่าเป็นการแข่งขันเชิงอ านาจ การทุจริตประพฤติมิชอบของผู้มี
อ านาจ ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม การถูกเลือกปฏิบัติ ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างคนจนกับคนรวย ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน๑ 

เหตุการณ์ต่างๆ ข้างต้นได้น าไปสู่ความพยายามแก้ไขปัญหาจนเกิดความปรองดองขึ้น 
เพ่ือมุ่งหวังที่จะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถเรียกได้ว่าสามารถน าไปสู่สังคมที่มีสันติภาพ 
ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แนวความคิดของต่างประเทศที่ใช้เพ่ือสังคมความปรองดอง  
คือ ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีความขัดแย้งไปสู่
สันติภาพและความเป็นประชาธิปไตย 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” เป็นนโยบายส าคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช ที่ด าริให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมในการน า
                                                           

๑สถาบันพระปกเกล้า, “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”, รำยงำนกำรวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕),  
หน้า ๖. 



๒ 
 

หลักของศีล ๕ ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยให้จัดท าในรูปของโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สุขของประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึด
มั่นตามค าสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น โดยเน้นการรณรงค์ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขึ้นในทุกส่วนของประเทศ ตามด าริที่เจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ความว่า  
“อันว่าศีล ๕ เป็นการส าคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่
เป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่
ประชาชนในชาติ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการพร้อมกันทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ เปิดโครงการน าร่องและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในหลายพ้ืนที่ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ๒ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ อ าเภอ ๒๐๙ ต าบล 
๑,๔๕๙ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง 
เทศบาลต าบล ๓๑ แห่ง องค์กรบริหารส่วนต าบล ๑๒๑ แห่ง มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๘๐๓,๗๗๓ คน 
เป็นชาย ๓๘๗,๕๑๘ คน เป็นหญิง ๔๑๖,๒๕๕ คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 
๙๒.๑๒ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๗.๕๓ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๓๔ ศาสนสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น 
๕๗๖ แห่ง แยกเป็นวัด ๕๐๕ วัด มัสยิด ๖๐ วัด และโบสถ์คริสต์ ๑๑ แห่ง ในปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การปกครองของพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕จากสถิติในปัจจุบันพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมสมัครในโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๒๒๐,๔๕๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๘ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๒๖ ของประเทศ๓ ซึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการอยู่ที่ร้อย
ละ ๙๐ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ามี
องค์ประกอบ ปัจจัย และกระบวนการด าเนินการอย่างไรให้โครงการประสบผลส าเร็จ ในอนาคตต่อไป 
 
 
                                                           

๒ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือกำรด ำเนินงำน โครงกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ “หมู่บ้ำนรักษำศีล ๕” , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๕. 

๓โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕, รำยงำนผล สรุป % ประชำกรร่วมโครงกำร ระดับ ๑ รำยจังหวัด,  
[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.sila5.com/report/index/getRank2, [๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘]. 



๓ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๒.๑  เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๒.๒  เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
๑.๓.๑  กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอะไรบ้าง 
๑.๓.๓  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยธุยาควรเป็นอย่างไร 
 
๑.๔ ขอบเขตของกำรวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  มุ่งศึกษาเนื้อหาดังนี ้
๑) หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของพระราชญาณวิสิฐ ๖ ประการ  

คือ ๑) หลักความถูกต้อง ๒) หลักความเหมาะสม ๓) หลักความบริสุทธิ์ ๔) หลักความยุติธรรม  
๕) หลักพรหมวิหารธรรม และ ๖) หลักความเสียสละ๔ 

๒) หลักการบริหารโครงการจากทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค  ก าหนดหน้าที่ในการบริหารที่
เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัดองค์การ)  Staffing (การจัด
บุคคลเข้าท างาน ) Directing (การสั่ งการหรืออ านวยการ ) Coordinating (การประสานงาน ) 
Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)๕ 

๓) หลักธรรม ได้แก่  ศีล ๕ ประการ ได้แก่ เจตนางดเว้นการท าลายชีวิตสัตว์ เว้นจาก
การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมย เว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เว้นจาก
การพูดเท็จ  เว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ได้แก่ น้ าเมา๖ 

 

                                                           
๔พ ร ะ ร าช ญ าณ วิ สิ ฐ , ๖  ห ลั ก  ป รอ งด อ งส ม ำน ฉั น ท์ , [อ อ น ไล น์ ], แ ห ล่ งข้ อ มู ล  : 

http://www.komchadluek.net/ [๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
๕สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์กำรบริหำร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕),  

หน้า ๒. 
๖สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม,(กรุงเทพมหานคร 

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒. 



๔ 
 

๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ ผู้น าท้องถิ่น  

และประชาชนชุมชนวัดท่าการ้อง จ านวน ๑๘ ท่าน  
๑.๓.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการศึกษาด้านพ้ืนที่ไว้  คือ ชุมชนวัดท่าการ้อง 

ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๓.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยไว้ดังนี้ 
ควำมปรองดอง หมายถึง การก าหนดข้อตกลงร่วมกันปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสามัคคีใน

หมู่คณะ ด้วยการรักษาศีล ๕ ร่วมกัน 
สมำนฉันท์ หมายถึง การสร้างความพึงพอใจร่วมกัน การสร้างความเห็นพ้องกันในการ

รักษาศีล ๕ เหมือนกัน 
กำรขับเคลื่อน หมายถึง การน าเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เรื่องศีล ๕ สู่ภาค

ประชาชน ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการ  การรณรงค์ให้ประชาชนถือศีลอย่างเคร่งครัด  
โครงกำรหมู่บ้ำนศีล ๕ หมายถึง นโยบายส าคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมัง

คลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ด าริให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมในการน าหลักของศีล ๕ ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  โดยให้จัดท าในรูปของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ หมายถึง ผู้วิจัยเลือกชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรณีศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล ๕ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

๑.๖.๑  ท าให้ทราบกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๖.๒  ท าให้ทราบแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๖.๓  ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
ของหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป 

 



 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท ์
๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการประเมินโครงการ 
๒.๓  แนวคิดเก่ียวกับการรักษาศีล ๕ 
๒.๔  พ้ืนที่การวิจัย 
๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

๒.๑.๑ ความหมายของความปรองดอง 
ความหมายของการปรองดอง อาจมองได้ในแง่มุมเชิงทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ  

โดยในแง่มุมเชิงทฤษฎีนั้น การปรองดองได้แก่กระบวนการต่างๆ ที่ป้องกันแก้ไขไม่ให้ความขัดแย้งเกิด
ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยการสร้างสันติภาพ หยุดยั้งวงจรความรุนแรง และสร้างสถาบันที่ เป็น
ประชาธิปไตยให้กลับคืนมาอีกครั้ง หนึ่ง แต่ในส่วนของแนวทางการปฏิบัตินั้นเป็นที่ยอมรับว่าอาจไม่
ง่ายนักที่จะสามารถท าตามแนวคิดเชิงทฤษฎี ของการปรองดอง เนื่องจากการปรองดองไม่ใช่การ
กระท าที่จะสามารถแยกออกจากสังคมที่มีปัญหาความ ขัดแย้งและความหวาดกลัวอย่ างรุนแรง
ออกไปได้ การปรองดองไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เป็นกระบวนการที่ ยากล าบาก ยาวนาน คาดเดา
ไม่ได้ และเกี่ยวข้องกับการวางแผน ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย และ ต้องมีการกระท า
อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เช่น การมีสันติธรรมแทนที่ จะแก้แค้น  
การจัดการความทรงจ าร่วมกัน และสร้างการอธิบายจากมุมมองต่างๆ ของคู่ขัดแย้งอย่างเท่าเทียมกัน    
การสร้างความปรองดอง เป็นกระบวนการที่น าไปสู่การลดความเกลียดชังแตกแยกและสร้าง  
ความไว้วางใจเพ่ือฟ้ืนคืนความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนที่เคยขัดแย้งรุนแรง โดยผ่ านการแสดงความ
รับผิดชอบ ต่อการกระท าในอดีต การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น การเมตตาให้อภัย ตลอดจนการมอง
ภาพอนาคตของ สังคมร่วมกัน๑  

นอกจากนี้มีนักวิชาการที่ให้ความหมายของกระบวนการสร้างความปรองดองในอีกแง่มุม 
คือ กระบวนการเยียวยาบาดแผลของทั้งผู้กระท าและผู้กระท าภายหลังเหตุการณ์ความรุนแรง  

                                                           
๑Abu-Nimer.  Reconciliation, Justice, and Coexistence : Theory and Practice, 

(Lanham, MD : Lexington Books, 2001). 



๖ 
 

และเป็นการยุติ ความสัมพันธ์ด้านลบต่อกัน ไม่น าไปสู่ความเป็นศัตรู ในหลักการแล้วบุคคลที่สาม
เท่านั้นที่สามารถสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าและผู้กระท าได้ ทั้งนี้ ผู้กระท าสามารถให้อภัย 
หรือเรียกร้องให้ผู้กระท าผิดชดใช้ ได้รับการลงโทษ หรือแม้แต่การล้างแค้น ส าหรับผู้กระท าผิดอาจจะ
ยอมรับผิด หรือถูกลงโทษจากผู้กระท าก็ เป็นไปได้๒  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ค านิยาม “ปรองดอง” ไว้ว่า
หมายถึง ออมชอม ประนีประนอม ยอมกัน ไม่แก่งแย่งกัน ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย ตกลงกันด้วย
ไมตรีจิต๓ ซึ่งในพระไตรปิฎกได้ให้ความหมายของความปรองดองไว้ว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี แปล
ความว่า ความสามัคคีน าสุขมาให้๔ ตามพระพุทธด ารัสนี้  "ความสามัคคีแห่งหมู่" ณ ที่นี้หมายถึง 
ความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันแห่งหมู่คณะในการด าเนินชีวิตหรือในการท ากิจการงาน
โดยชอบธรรมร่วมกัน ความสามัคคีแห่งหมู่คณะอย่างนี้แหละ ย่อมช่วยให้การด าเนินชีวิต  
หรือประกอบกิจการงานได้ถึงความส าเร็จ ความเจริญ และสันติสุขได้เป็นอย่างดี ความสามัคคี
ปรองดอง นั้นก็คือ การรู้จักประนีประนอมยอมกัน ไม่ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกัน รู้จักตกลงกันด้วย
ไมตรีจิต๕ 

การปรองดอง (Reconciliation) หมายถึง การจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ  
ในสังคมที่เคยแตกแยก ต่อสู้ และปะทะกัน ทั้งในระดับความคิดและในระดับการใช้ความรุนแรงทาง
กายภาพ ในการตกลงเพ่ือเข้าสู่การเจรจาสันติภาพ (peace talk) ระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยไม่ใช้ความ
รุนแรง และท าการสร้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นประชาธิปไตยในการเข้ามาช่วยปรองดองและต่อรอง
อ านาจระหว่างกลุ่มต่างๆ ในที่นี้อาจจะรวมถึงการใช้มาตรการออกกฎหมายนิรโทษกรรม เพ่ือเป็น
เครื่องมือเยียวยาความเสียหายโดยเริ่มจากการแสวงหาความจริงในอดีต สาเหตุความไม่เป็นธรรมใน
สังคม การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากความขัดแย้ง การแสวงหาข้อเท็จจริงของ
ความคิดแต่ไม่หาคนผิด และการจัดสรรอ านาจใหม่ระหว่างกลุ่มต่างๆในสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
แต่ควรระลึกด้วยว่า การใช้กฎหมายนิรโทษกรรมแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถน าไปสู่การปรองดอง
อย่างแท้จริงได้ การปรองดองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้นตอของความขัดแย้งในสังคมได้รับการแก้ไข  
การจะเริ่มแก้ไขได้ก็โดยการพิสูจน์ทราบ บันทึก และชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะ
สังคมมีสิทธิในการเข้าถึงความจริง การรับทราบความจริงจึงจะน ามาสู่ความเข้าใจ การให้อภั ย และ
เมื่อนั้นการปรองดองจึงจะเกิดขึ้นได้๖ 

                                                           
๒Galtung, Johan, Peace by Peaceful Means : Peace and Conflict, Development 

and Civilization, (London : Sage Publications, 1998).   
๓ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : นาม

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖), หน้า ๖๙๙. 
๔ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๒๔/๔๑ 
๕อธิมุ ตฺ โต , สามั ค คี ป รอ งดอง , [ออน ไล น์ ]. แห ล่ งข้ อมู ล  : http://board.palungjit.org,  

[๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
๖Murphy, Colleen, A Moral Theory of Political Reconciliation, (Cambridge : 

Cambridge University Press, 2010), pp. 1-37. 



๗ 
 

ความปรองดอง (Harmony) หรืออาจจะตีความหมายของค านี้ว่า “ประสมกลมเกลียว
เป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม  ซึ่งค านี้มีนัยที่สะท้อนทั้งในมิติภายใน และภายนอก  
ถึงกระนั้น การที่จะท าให้กลุ่มผลประโยชน์เกิดความรู้สึกที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกลุ่ม อ่ืนๆ ได้นั้น  
มักจะต้องพ่ึงพาตัวแปรภายนอกเช่นเดียวกัน  ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนมองว่า มีความลึกซึ่งมากกว่าค าว่า 
ความสมานฉันท์ ของกลุ่มคน หรือกลุ่มผลประโยชน์  แต่การจะได้มาซึ่งความปรองดองนั้น  
ไม่สามารถสร้างด้วยวัตถุ หรือการขยายพ้ืนที่ของผลประโยชน์และความต้องการให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ
สนอง ความอยากของคนในสังคมหรือองค์กรเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว ทรัพยากรมีจ ากัด 
แต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จ ากัด  หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ อาจจะมีความจ าเป็นที่เราจะต้อง
ขยายพ้ืนที่ของความอยากให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การที่เราจะขยายพ้ืนที่ความอยากให้แก่กลุ่มคน
ต่างๆ ในสังคมอย่างไม่มีที่สุดนั้น หากจะมองอีกนัยหนึ่ง อาจจะกลายเป็นแรงกระตุ้นความอยากให้
เพ่ิมสูงขึ้น  โดยที่สังคมไม่ได้ใส่ใจต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการในลักษณะดังกล่าว๗ 

การปรองดอง หมายถึง การที่ทุกฝ่าย ซึ่งมีความขัดแย้งกันหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือเจรจา
หาข้อยุติความขัดแย้งร่วมกัน การหันหน้าเข้าหากันจะเกิดขึ้นได้สองทางคือ๘ 

๑. เกิดจากทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกัน พร้อมใจหันหน้าเข้าหากันเพ่ือแสวงหาข้อยุติความ
ขัดแย้งร่วมกัน 

๒. เกิดจากมีคนกลาง ซึ่งทุกฝ่ายที่ขัดแย้งยอมรับให้เข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เพ่ือให้ทุกฝ่าย
หาทางยุติข้อขัดแย้ง 

การเสริมสร้างความปรองดองในสังคมไทย จึงหมายความถึง การเพ่ิมพูนให้ดีขึ้นหรือ
มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยความพร้อมเพรียงกัน, หรือ การเพ่ิมพูนให้ดีขึ้นด้วยการออมชอม, ประณีประนอม, 
ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, ตกลงด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยความมีไมตรีจิต ของประชาชนคน
ไทย๙ 

สรุปได้ว่า ความปรองดอง หมายถึง การก าหนดข้อตกลงร่วมกันปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะหรือในชุมชน เพ่ือในคนในชุมชนเกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความ
ประณีประนอม การยืดหยุ่น การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 

 
๒.๑.๒ ความหมายของสมานฉันท์ 
สมานฉันท์ (สะมานะฉัน หรือ สะหฺมานนะฉัน) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน เช่น มีความเห็นเป็นสมานฉันท์ 
สมานฉันท์ ถูกจัดเข้าเป็นลูกค าหรืออนุพจน์ของค าว่า สมาน-๑ ซึ่งเป็นค าวิเศษณ์ หมายถึง เสมอกัน

                                                           
๗สุภาวดี บุญมี, สันติภาพ สันติวิธี สมานฉันท์และวิถีแห่งความปรองดอง, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล 

: http://www.southinsider.com/main/content.php?page=sub&category=79&id=1925, [๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘]. 

๘สาม ารถ  มั งสั ง , ก ารป รองดอง : การคิ ด เห็ น ต รงข้ าม , [ออน ไลน์ ], แห ล่ งข้ อมู ล  : 
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000082152, [๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

๙ตติยา สุวรรณบุบผา, ความเป็นพลเมืองไทยในระบบประชาธิปไตย, (นครศรีธรรมราช : บริษัท ป.
อินเตอร์ปริ้น แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕. 
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หรือเท่ากัน มิได้จัด ไว้ในสมาน-๒ ซึ่งเป็นกริยา หมายถึง ท าให้ติดกันหรือท าให้สนิท๑๐ สมานฉันท์เกิด
จากสมาน สมาสกับ ฉันฺท ( ความพอใจ ความรักใคร่ ความชอบใจ ความยินดี ความร่วมความคิด
ความเห็นกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ) โดยรวมความ จึงหมายถึง ความเห็นพ้องต้องกันใน ด้านความ
คิดเห็น ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน อย่างไรก็ตามความหมายที่สังคมไทยปัจจุบันเข้าใจและใช้กัน ดูจะมี  
ขอบเขตที่นอกเหนือจากพจนานุกรม โดยน าไปใช้ในความหมายด้านความสามัคคี การให้อภัยกัน  
รวมไปถึง การเลิกแล้วต่อกัน 

ความสมานฉันท์ คือ ความร่วมใจกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งหมู่คณะ ในการด าเนิน
ชีวิต หรือในการท ากิจการงาน โดยชอบธรรมร่วมกัน๑๑ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 
งานนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ให้ความหมายไว้ว่า มีฉันทะเสมอกัน, มีความพอใจ
ร่วมกัน, พร้อมใจกัน, มีความต้องการที่จะท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตรงกันหรือเสมอเหมือนกัน ในทาง
ที่ร้ายหรือดีก็ได้, ในทางร้าย เช่น หญิงและชายที่มีสมานฉันท์ในการประกอบกาเมสุมิจฉาจาร  
 (เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ในการอธิบายบ่อยที่สุด) และหมู่คนร้ายที่มีสมานฉันท์ในการท าโจรกรรม ส่วน
ในทางดี เช่น หมู่คนดีมีสมานฉันท์ที่จะไปท าบุญร่วมกัน เช่น ไปจัดปรับถนนหนทาง สร้างสะพาน  
ขุดสระ ปลูกสวน สร้างศาลาพักร้อน ให้ทาน รักษาศีล ตัวอย่างเช่น เด็กกลุ่มหนึ่งมีสมานฉันท์ที่จะ
บรรพชา ภิกษุหลายรูปมีสมานฉันที่จะถือปฏิบัติธุดงค์ข้อนั้นข้อนี้ , คนผู้มีสมานฉันท์ในทางร้ายนั้น  
ไม่ต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณา เพียงชอบใจอยากท าก็ประกอบกรรมไปตามอ านาจของราคะ 
โทสะ และโมหะ ส่วนคนที่จะมีสมานฉันท์ในทางดี เบื้องแรกมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ากรรมนั้นดีงาม
เป็นประโยชน์มีเหตุผลควรท า จึงเกิดฉันทะคือความพอใจใฝ่ปรารถนาที่จะท า โดยเข้าใจตรงกั น  
และพอใจเหมือนกัน ร่วมด้วยกัน; ดู ฉันทะ๑๒  

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของสมานฉันท์ในมิติที่แตกต่างกันออกไป เช่น “ยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์” หมายถึง วิธีการใดๆ ซึ่งผู้เสียหายและผู้กระท า ให้ เกิดความเสียหาย และ ในกรณีที่
สมควรอาจมีบุคคลอ่ืนๆ หรือสมาชิกคนอ่ืนๆ ของ ประชาคมในสถานศึกษา หรือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากอันตรายที่เกิดขึ้นนั้น ได้ เข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยทั่วไปแล้วอาจมี การ ช่วยเหลือโดย “ผู้ประสานงาน” (facilitator) ๑๓ 

สรุปได้ว่า ความสมานฉันท์ หมายถึง การสร้างความพึงพอใจร่วมกัน การสร้างความเห็น
พ้องกันในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน ท าเหมือนกัน พร้อมใจกัน มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม 
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สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
๑๒วัดญาณเวศกวัน, “สมานฉันท์”, ข่าวสารญาณเวศก์, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐. 
๑๓จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, “การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา : กรอบแนวคิด 

ความส าคัญ และความถ้าทาย”, วารสารร่มพฤกษ์, ปีท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๓ มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๒ : ๓๗. 



๙ 
 

๒.๑.๓ หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
หลักการสร้างความปรองดอง ประกอบด้วยหลักการ ดังต่อไปนี้๑๔   

๒.๑ การสานเสวนาเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับการน าไปสู่การสร้างความ
ปรองดอง การ สานเสวนาที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เมื่อคู่กรณีมาร่วมกันสนทนาเพ่ือน าไปสู่ข้อตกลงโดยต้อง
เป็นการเปลี่ยนแปลง มุมมอง ความรู้สึกโกธร เกลียดที่มีต่อกัน การสานเสวนาที่แท้จริงถึงจะน าไปสู่
การสร้างความปรองดองได้ โดย จะต้องมีการวิเคราะห์ความขัดแย้งและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพ่ือ
ความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน   

๒.๒ เน้นหรือจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของคน การเปิดเผยอารมณ์
ความรู้สึกของ ตนเองสามารถที่จะเยียวยาอดีตและความเจ็บปวดในปัจจุบันได้ และแง่มุมของความ
ยุติธรรมที่ส าคัญมากคือ การเยียวยาความรู้สึกของคนท่ีเจ็บปวด       

กระบวนการ (Process) ที่จะจัดการกับคนที่เกลียดชังกันได้มาพูดคุยกันเพ่ือ
ขับเคลื่อนการ อยู่ร่วมกันไปสู่อนาคต ดังนั้นการเตรียมการเพ่ือน ามาสู่กระบวนการพูดคุยจึงมี
ความส าคัญมาก และท าให้เกิด การเข้าใจในความเจ็บปวดของแต่ละฝ่าย โดยต้องการพ้ืนที่ปลอดภัย
ส าหรับคู่กรณีในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ส าหรับการเยียวยาความรู้สึกทางจิตใจ รวมถึงการยอมรับ
ความจริงแทนหนทางการต่อสู้กัน เช่น กรณี แอฟริกาใต้ เกิดการยอมรับผู้แทนของแต่ละฝ่าย ยอมรับ
ตัวตนซึ่งกันและกัน และยอมรับอดีตที่เกิดขึ้น เช่น กระบวนการของคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง
และสร้างความปรองดองในแอฟริกาใต้ มีเป้าหมายเพ่ือ เยียวยาความห่วงกังวลของเหยื่อรวมถึงสังคม
ด้วย เป้าหมายไม่ใช่เพื่อลงโทษผู้กระท า แต่เพ่ือท าให้คนในสังคม อยู่ร่วมกันได้        

๒.๓ ความปรองดองเกิดขึ้นได้เมื่อความต้องการของมนุษย์ได้รับการตอบสนอง 
เช่น การ อพยพผู้ลี้ภัยกลับประเทศบอสเนียจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าพวกเขาไม่รู้สึกปลอดภัยและมั่นคง
ในการไปอยู่ร่วมกับ ศัตรู การให้อภัยเป็นสิ่งจ าเป็นแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าความต้องการของมนุษย์
ถูกละเลย หรือในกรณี อิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่จะไม่เกิดความปรองดอง ถ้าไม่เกิดการยอมรับในการ
ด ารงอยู่ในอัตลักษณ์ของชนกลุ่ม น้อยชาวอาหรับ      

๒.๔ ศาสนาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญมากในการแก้ไขความขัดแย้ง ในการเยียวยา
ความรู้สึก ของผู้คน การสร้างความสัมพันธ์ที่แตกร้าวขึ้นมาใหม่ต้องการมากกว่าเครื่องมื อในการ
เจรจา ไกล่เกลี่ย ที่  เพียงแต่ค้นหาความต้องการและความต้องการที่แท้จริงเท่านั้น แต่ต้องใช้
สัญลักษณ์และพิธีกรรม กล่าวคือใช้ ทั้งความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมในการสร้างความปรองดอง     

๒.๕ การสร้างความปรองดองจ าเป็นมากที่จะต้องใช้แนวทางที่หลากหลาย  
ทั้งด้านจิตใจ กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาและการเมือง การเจรจาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
น าไปสู่การสร้าง สันติภาพได้ แต่ต้องสร้างกิจกรรมร่วมกันในภาคประชาสังคมด้วย การสร้างความ
ปรองดองจะประสบ ความส าเร็จถ้าได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ที่ส าคัญมาก

                                                           
๑๔Abu-Nimer, Reconciliation, Justice, and Coexistence : Theory and Practice, 

(Lanham, MD : Lexington Books, 2001). ; Bercovitch, Jacob, Victor Kremenyuk, and William I, The 
SAGE Handbook of Conflict Resolution, (London : Sage, 2009), pp.1-5. 
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คือผู้น าที่ได้รับการยอมรับจาก คู่กรณี เช่น เนลสัน แมนเดลล่า ที่เปลี่ยนความคิดของคนผิวด า ใน
แอฟริกาใต้ ให้หันมาสนับสนุนการสร้างความ ปรองดอง        

๒.๖ การสร้างความปรองดองเน้นที่หัวใจ  (Heart) และความคิด (Head)  
การเน้นที่ความคิดคือการก าหนดเป้าหมายของการพูดคุย และท าให้การพูดคุยด าเนินต่อไปในทิศทาง
ที่ควรจะเป็น  ส่วนการเน้นที่หัวใจคือเป็นการพูดคุยกันถึงอารมณ์ ความรู้สึกท่ีอยู่ลึกในจิตใจ        

๒.๗ ค านึงถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในกระบวนการสร้างความปรองดอง  
โดยไม่เน้นที่การ รับหรือน าเข้าวิธีการและกฎหมายแต่ของประเทศตะวันตกแต่ต้องปรับใช้ให้เหมาะ
กับสภาพสังคม  

๒.๘ การให้อภัยมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคม วัฒนธรรมของแต่ละ
สังคมมีความ แตกต่างกันออกไป ไม่ควรยึดติดแต่เพียงรูปแบบเดียว แต่ละวัฒนธรรมก็มีมุมมองต่อ
การให้อภัยและการสร้าง ความปรองดองที่แตกต่างกันออกไป      

๒.๙ ความยุติธรรมแบบใดที่เหมาะสมส าหรับการสร้างความปรองดอง ที่เน้น
การสร้าง ความสัมพันธ์กลับคืนมาระหว่างคู่กรณี หรือความยุติธรรมแบบมุ่งแก้แค้น ที่เน้นลงโทษ
ผู้กระท าผิด เนื่องจาก เหยื่อมีความต้องการให้ลงโทษผู้กระท าผิด จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายทั้งนักปฏิบัติและ
นักวิชาการในการจะเลือกใช้ ความยุติธรรมแบบไหนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง  
แม้ค าตอบของความยุติธรรมไม่ได้อยู่ที่การยอม คืนดีเสมอไป  แต่อย่างไรนั้น แนวทางหนึ่งที่นักสันติ
วิธีมักใช้อย่างกว้างขวางเพ่ือจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง ที่รุนแรงในสังคมได้อีกหนึ่งรูปแบบคือ 
ความยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่าน 

หลักคิดที่ควรเป็นฐานในการน าไปสู่การปรองดอง ประกอบด้วย๑๕ 
๑. หลักเกณฑ์ ชาวพุทธหมายถึง ศีล วินัย และข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อความ

งดงามของตนเอง (ศีล) อาจอธิบายความหมายถึงวินัย กฎ บัญญัติ หลักปฏิบัติ กฎหมาย ที่จะต้องเป็น
หลักปฏิบัติส าหรับ “คนไทย” ทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติร่วมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานเดียว มุ่งหวังต่อผลเป็นความสงบสุข   

๒. หลักยุติธรรม  ความสมดุล พอดี เท่าเทียม ที่ชาย หญิง เด็ก  คนชรา และทุกคน 
สามารถ เรียนรู้ เข้าถึง ปฏิบัติตนตามหลักพุทธศาสนาได้  พระพุทธศาสนาสอน “หลักความยุติธรรม” 
การจะปรองดอง จึงต้องค านึงถึงความยุติธรรมเสมอกัน พอดี สมดุลเป็นเป้าหมายหลัก    

๓. หลักประโยชน์ (อัตถะ) พุทธศาสนามองหลักแห่งประโยชน์  ดังพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์ของมหาชนหมู่มาก” ในทางกฎหมาย บ้านเมือง หรือการปรองดอง 
ให้มองประโยชน์ประเทศชาติ และคนส่วนใหญ่เป็นหลัก   

๔. หลักภราดรภาพ ความเป็นเอกภาพที่จะเกิดขึ้น  ดังค าว่า “สมานฉันท์” ที่มาจากค า
ว่า “ส -พร้อม ร่วม,  มนะ  ใจ, ฉนฺทะ ความพึงพอใจ” อาจสรุปว่าพฤติกรรมใด จะก่อให้เกิดค าว่า 
“ปรองดอง” ได้ต้องการจากความพร้อมใจต่อกันบนฐานความเสมอภาค เอกภาพ ไม่ได้จ ากัดเพียง

                                                           
๑๕โม ไน ย  พ จ น์ , ห ลั ก ก ารป รอ งด อ งแห่ งช า ติ เชิ ง พุ ท ธ , [ออน ไล น์ ], แ ห ล่ งข้ อ มู ล  : 

https://www.gotoknow.org/posts/452410, [๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 



๑๑ 
 

เพราะใคร กลุ่มใคร พวกใคร เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้จ ากัดว่า เด็ก สตรี คนชรา ผู้หญิง ผู้ชาย 
หรือคนท่ีแห่งใดก็ช่างสามารถเข้าถึงธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธศาสนาได้ทั้งสิ้น 

แนวทางสมานฉันท์ คือแนวทางของความปรองดอง เห็นพ้องร่วมกัน นั่นคือ การับฟัง
ปัญหาเพ่ือเข้าถึง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพ่ือแก้ปัญหาให้หมดสิ้นในระยะ
ยาว โดยไม่มุ่งเน้นการใช้ความรุนแรง แต่มุ่งสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจจากประชาชนว่ารัฐจะ
อ านวยความยุติธรรม และความเท่าเทียมให้กับประชาชนได้ 

แนวทางการสร้างสมานฉันท์ในสังคมไทย ดังนี้๑๖ 
๑) การเปิดเผยความจริง (Truth) ให้ความส าคัญกับความจริงทั้งในฐานะเครื่องมือหรือ

เป้าหมายของสังคมสมานฉันท์เพ่ือสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็หาหนทางให้สังคมไทย
ตระหนักถึงความเปิดเผยความจริงนั้นด้วย 

๒) ความยุติธรรม (Justice) ให้ความส าคัญกับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้วยการ
เสริมสร้างแนวคิดวิเคราะห์ในสังคมไทยให้เรียนรู้วิธีการมองปัญหาความรุนแรงใบบริบทเชิงโครงสร้าง
และวัฒนธรรม ให้เล็งเห็นคนบริสุทธิ์กลุ่มต่างๆ ที่ตกเป็นเยื่อของความรุนแรง 

๓) ความพร้อมรับผิด ส่งเสริมระบบและ วัฒนธรรมความพร้อมรับผิดในระบบราชการ 
๔) การให้อภัย 
๕) การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับขันติธรรมใน

ฐานะคุณค่าทางการเมือง การเรียนรู้ ศาสนาต่างๆ ที่ด ารงอยู่ในประเทศไทย 
๖) ถือสันติวิธีเป็นทางเลือกในการเผชิญกับความขัดแย้ง 
๗) การเปิดเผยพ้ืนที่ให้ความทรงจ าที่เจ็บปวดด้วยการเปิดพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย 
๘) มุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการ 
๙) การยอมรับความเสี่ยงทางสังคมเพ่ือความไว้วางใจระหว่างกัน เพราะการยอมรับ

ความเสี่ยงเป็นเงื่อนไขสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนฐานแห่งความไว้วางใจอันเป็นคุณลักษณ์ส าคัญ
ของแนวความคิดสมานฉันท์ 

การแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานนี้ให้ได้อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องใช้กลไกลหลากหลายวิธีร่วมกัน  
แต่วิธีหนึ่งที่เป็นการแก้ปัญหาทั้งใน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว อย่างได้ผลคือการสร้ าง
เครือข่ายเยาวชน ในเยาวชน ด้วยการสร้างความเข้าใจความรักสามัคคี กระจายกันไปอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมุ่งเน้นในการด าเนินการกับเยาวชนในระดับที่จะออกไป
ปฏิบัติการงานอาชีพต่างๆในพ้ืนทีโ่ดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ๑๗ 

๑. เสริมสร้าง และขยายโอกาส ในการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการแตกแยก
และแนวทางแก้ไขแก่นักศึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชน 

                                                           
๑๖วิยะดา สิมะเสถียร, “แนวทางการสร้างสมานฉันท์ในสังคมไทย”, อ้างใน ตติยา สุวรรณบุบผา, 

ความเป็นพลเมืองไทยในระบบประชาธิปไตย , (นครศรีธรรมราช : บริษัท ป.อินเตอร์ปริ้น แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, 
๒๕๕๑), หน้า ๒๑-๒๒. 

๑๗อ้างแล้ว, ตติยา สุวรรณบุบผา, ความเป็นพลเมืองไทยในระบบประชาธิปไตย, หน้า ๒๓. 



๑๒ 
 

๒. เสริมสร้าง รูปแบบของการด าเนินการสร้างเครือข่ายเพ่ือ ความสามัคคี ความรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้หลากหลายวิธี 

๓. ลดความขัดแย้งโดยให้มีกิจกรรมดนตรีและกิจกรรมสาธารณะเป็นจุดร่วม 
๔. ปรับปรุงแนวทางให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการออกความเห็นเสนอแนะในการสร้าง

ความสามัคคีให้มากขึ้น 
๕. รกัษาความดีงามและด ารงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
๖. ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพ ของการเป็นเครือข่ายท าความดี อย่างมีระบบ 
๗. ปรับปรุง เสริมสร้าง การติดต่อประสานงานในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

เหมาะสมให้แก่มวลชน 
๘. สร้างพ้ืนฐานให้การปรับแนวคิดรักษาประโยชน์ของส่วนรวมให้กับเครือข่าย 
๙. ปรับปรุงข้อมูลของเครือข่ายให้ทันสมัยทันเวลาอยู่ตลอดเวลา 
ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่มีมานาน บางครั้งมีการแสดงออกเนื่องจากผู้มี

อ านาจดังประชาชนมาเป็นเครื่องมอหรือแนวร่วมทางแก้ไขมี ๔ วิธี คือ๑๘ 
หนึ่ง แก้ด้วยระบบการเมือง ซึ่งยากและช้า 
สอง แก้นอกระบบการเมือง เช่น ญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้สหรัฐอเมริกา  

มาปรับระบบใหม่ ไทยอาจจะใช้โอกาสการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นเครื่องมือได้แต่ก็ยังคาดการณ์
ยาก เพราะแต่ละประเทศอาเซียนยังมีความแตกต่างกันมาก 

สาม แก้โดยการล้มระบบเดิมและสร้างระบบใหม่ท าได้สองวิธีคือ ปฏิวัติ (ใช้ความ 
รุนแรง) และใช้สันติวิธี คือ ยึดหลักกฎหมายไม่ยอมให้มีการละเมิดกฎหมาย ที่ผ่านมาเราใช้การปฏิวัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาแต่ผู้น าการปฏิวัติไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจึงยังแก้ไขไม่ส าเร็จ  

ส่ี ไม่ท าอะไรเลย คือ ปล่อยวางให้เป็นไปเองตามสถานการณ ์
การจะปรองดองได้ต้องเริ่มที่ตวัเองปฏิบัติ ๓ ประการคือ๑๙ 

๑) ท าอย่างสม่ าเสมอ 
๒) มีความยุติธรรมซึ่งเกิดจากความสม่ าเสมอไม่มีความเหลื่อมล้า ในการบังคับใช้

กฎหมาย เป็นการปรองดองโดยธรรมชาติ และ  
๓) ท าความจริงให้ปรากฏ จึงจะตัดสินใจได้ 

๖ หลัก ปรองดองสมานฉันท์ มีข้อปฏิบัติอันเป็นธรรม ส าหรับผู้น าหมู่ชนทุกระดับให้
ปกครอง บริหารหมู่คณะ ให้ถึงความเจริญ สันติสุข และน าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ได้ส าเร็จ 
และเจริญขึ้นได้ ด้วยหลักการปกครอง/การบริหารที่ดีอีก ๖ ประการ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๑๘ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ อ้างใน ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิต, “บทบาทของ

สภาพัฒนาการเมืองกับการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 
๒๕๕๖), หน้า ๙ – ๑๐. 

๑๙ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทริยา เอี่ยมมยุรา อ้างใน ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิต, 
“บทบาทของสภาพัฒนาการเมืองกับการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๐. 



๑๓ 
 

 ๑. หลักความถูกต้อง กล่าวคือ ผู้น าหรือผู้ปกครอง/ผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับพึง
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลัก “ธรรม” และเว้นขาดจากการปฏิบัติ “อธรรม” ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 ๒. หลักความเหมาะสม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา โดยไม่เสียหลักการ  
โดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้จัก
ฐานะของตน   รู้จักประชุมชน รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และรู้จักประมาณในการบริโภค ใช้สอย
ทรัพย์ ตลอดทั้งงบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ฯลฯ เป็นต้น 

 ๓. หลักความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ ด้วยธรรมปฏิบัติดังกล่าว  และ/หรือการ
บริหารกิจการ ตลอดทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน  ด้วยจิตใจซื่อ มือสะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ๔. หลักความยุติธรรม กล่าวคือ ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม ตามหลักนิติรัฐ 
นิติธรรม ชื่อว่า “ยุติธรรม” ให้เสมอหน้ากัน  ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความล าเอียง หรือ อคติ ๔ 

 ๕. หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่) คือ  ปฏิบัติต่อกันด้วย
เมตตาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข     กรุณาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีทุกข์ให้
พ้นทุกข์ มุทิตาพรหมวิหาร พลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีมีสุข ไม่อิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร มีใจ
มัธยัสถ์เป็นกลาง วางเฉย เมื่อผู้อ่ืนถึงซึ่งความทุกข์หรือความวิบัติ อันเราช่วยอะไรมิได้ และไม่ดูถูก 
เหยียด  ซ้ าเติม 

 ๖. หลักความเสียสละ ผู้น าคน หรือ นักปกครอง/นักบริหาร เป็นผู้มีอ านาจเหนือ
ผู้อื่น พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน และสละความเห็นแก่ตัว เพ่ือประโยชน์
สุขของหมู่คณะ และ/หรือ เพ่ือประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม๒๐ 

 ด้วยคุณธรรมของผู้น า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังที่กล่าวนี้  ประชาชนก็จะอยู่
ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ 

สรุปได้ว่า หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเริ่มจากการสร้างความ
ปรองดองในจิตใจของเราก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้หลักการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์นั้น ควรเน้นหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

 
๒.๑.๔ ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ของการปรองดอง๒๑ 
ศาสตราจารย์วิชาสังคมวิทยาและสังคมวิทยากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยกฎหมาย 

Leuven ได้เสนอขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการปรองดองไว้ ๓ ขั้นตอน แต่ก็อธิบายว่า กระบวนการ
ต่างๆ ของการปรองดองอาจไม่ได้ด าเนินการในลักษณะขั้นตอนเช่นนี้ทั้ งหมด เพราะแต่ละ 
สถานการณ์ความขัดแย้ง อาจจะใช้ขั้นตอนการปรองดองที่แตกต่างกันได้ดังนี้     

ขั้นตอนที่ ๑ หยุดใช้ความรุนแรงเพ่ือหยุดยั้งความหวาดกลัว (Replacing Fear by 
Non- violent Coexistence)      
                                                           

๒๐พ ระ ร าชญ าณ วิ สิ ฐ , ๖  ห ลั ก  ป รอ งด อ งส ม าน ฉั น ท์ , [อ อ น ไล น์ ], แ ห ล่ งข้ อ มู ล  : 
http://www.komchadluek.net/ [๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

๒๑Bloomfield, David, Teresa Barnes, and Luc Huyse,  Reconciliation After Violent 
Conflict : A Handbook, (Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance, 2003), pp. 55.56. 



๑๔ 
 

ทั้งนี้ เพ่ือที่จะขจัดความเกลียดชัง ความเคียดแค้น และความทรงจ าที่เจ็บปวด โดย
ขั้นตอน แรกสุดของการเดินทางสู่ความปรองดองคือ จะต้องหยุดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ      

ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ (Building Confidence and 
Trust) 

หลังจากที่ได้หยุดการใช้ความรุนแรงแล้ว รัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจ ในสังคมให้กลับคืนมา ทั้งนี้ทั้งคู่ขัดแย้ง เหยื่อ และผู้ได้รับผลกระทบกับความขัดแย้งทาง
การเมืองจะต้องสร้าง ความไว้วางใจ โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน 

ขั้นตอนที่ ๓ เอาใจเขามาใส่ใจเรา (Towards Empathy)     
การเอาใจเขามาใส่ใจเราคือ การเข้าใจถึงสาเหตุที่มาของความขัดแย้งจากมุมมองของ

ฝ่ายตรงข้าม โดยเหยื่อยินดีที่จะรับฟังเหตุผลของผู้กระท าผิด และผู้กระท าผิดก็พร้อมที่จะรับรู้
ความรู้สึกเจ็บปวดของเหยื่อ  เพื่อหยุดยั้งความเกลียดชังและการแก้แค้นต่อกัน 

สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสากล (International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance: IDEA) ได้กล่าวถึงกระบวนการการปรองดองใน ๓ 
ขั้นตอนไว้ดังนี้๒๒ 

๑) การตกลงที่จะอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพ่ือหยุดยั้งการมีชีวิตอยู่ภายใต้ 
ความกลัว 

๒) เมื่อความกลัวหมดไป ให้ท าการสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อใจ (Confidence 
and Trust) 

๓) การสร้างสังคมที่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) 
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติจะพบว่าไม่มีการปรองดองในที่ใดไม่เกี่ยวกับ “การเมือง”  

และแทบจะไม่มีการปรองดองในที่ใดไม่มีผลประโยชน์ทาง “เศรษฐกิจ” ตัวอย่างเช่นในประเทศ
แอฟริกาใต้ที่เคยเกิดสงครามกลางเมืองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ได้ท าการสร้างกระบวนการปรองดอง 
การเลือกตั้งที่ได้เนลสัน แมนเดลาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี แม้จะได้คะแนนเสียงจากคนด าอย่างท่วม
ท้น แต่เนลสัน แมนเดลาถือว่าตนเป็นประธานาธิบดีของคนแอฟริกาใต้ทั้งประเทศ ไม่ว่าคนด าหรือคน
ขาว ความปรองดองของคนในชาติถือเป็นสิ่งส าคัญท าให้เนลสัน แมนเดลาเลือกอดีตประธานาธิบดี
เดอเคลิร์กซึ่งเป็นคนขาว มาเป็นรองประธานาธิบดีในคณะรัฐบาลแห่งชาติ เพ่ือเปิดกระบวนการ
ปรองดอง การสืบค้นหาความจริง การเยียวยา การนิรโทษกรรม และการเจรจากับกลุ่มต่างๆ  
อีกหลายครั้ง การสร้างกระบวนการปรองดองจึงต้องใช้เวลานานและความอดทนต่อความคิดเห็นที่
แตกต่างอย่างมาก๒๓  

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในประเทศพม่า การพัฒนาเขตเศรษฐกิจและท่าเรือน้ าลึกทวาย
ในช่วงปี 2008 เป็นต้นมา ได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้ผลประโยชน์จ านวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศ 
                                                           

๒๒International Institute for Democracy and Electoral Assistance. “Reconciliation 
after Violent Conflict”, [Online]. from http://www.idea.int/publications/reconciliation/ 
upload/reconciliation_chap02.pdf, [August 3, 2015]. 

๒๓Whittaker, David J., Conflict and Reconciliation in the Contemporary World, 
(New York : Routledge, 1999), pp. 28-29. 



๑๕ 
 

ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยจึงเบาบางลง เพราะถนนในการเข้าถึงพ้ืนที่
ทวายจ าเป็นต้องตัดผ่านเขตการปกครองของชนกลุ่มน้อย ท าให้รัฐบาลเปิดกระบวนการเจรจา
สันติภาพกับชนกลุ่มน้อยต่างๆ เพ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างความปรองดองนั้นวางอยู่บนกรอบความคิดทางการเมือง
พ้ืนฐานสามประการ ประการแรกคือการยึดหลักนิติธรรม (Rule of Law) เพราะแม้กระบวนการ
ปรองดองจะพยายามไกล่เกลี่ย และมีการรอมชอมระหว่างคู่ขัดแย้ง แต่ความจริงทางการเมื อง และ
ความถูก-ผิด ภายใต้กรอบของกฎหมายก็ยังคงต้องด ารงอยู่ และมีการตัดสินไปตามกระบวนการปกติ
เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรม แต่ความเป็นธรรมที่ว่านี้ ตั้งอยู่ภายใต้แนวคิดความยุติธรรมในช่วง
เปลี่ยนผ่าน ประการที่สองคือ การสร้างความไว้วางใจทางการเมือง  (Political Trust) ระหว่างคู่
ขัดแย้ง และประการสุดท้ายก็คือ การสร้างศักยภาพ (Capability) ให้แก่สถาบันทางการเมืองทั้งที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการเพื่อก่อร่างสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีระหว่างคู่ขัดแย้ง๒๔   

แนวทางท่ีจะสร้างความปรองดองของคนในชาติต่อรัฐบาลภายใต้หลัก ๓ ประการคือ๒๕  
๑. หลักนิติธรรม  
หลักนิติธรรม หมายถึง หลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ที่กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

จะต้องไม่ฝ่าฝืน ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม และหลักนิติธรรมนี้จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ ดังนั้น  
การออกกฎหมาย การใช้การบังคับใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย และด าเนินการในกระบวนการ
ยุติธรรม ต้องอยู่ภายใต้หลักนี้ และที่ส าคัญ หลักนิติธรรม คือ หลักท่ีใช้ก ากับดูแลตรวจสอบอ านาจอัน
ไม่ชอบธรรมของรัฐสภาและฝ่ายบริหารและเป็นหลักที่ใช้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา
ตุลาการซึ่งเป็นอ านาจอธิปไตยทั้ง ๓ ฝ่าย รวมทั้งรัฐธรรมนูญเองก็ต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม  
ตามหลักนิติธรรมนั้น บ้านเมืองต้องปกครองโดยกฎหมาย และกฎหมายที่ใช้ปกครองต้องเป็น
กฎหมายที่ดีและมีความเป็นธรรม ค าว่ากฎหมายที่ดี คือ กฎหมายที่ไม่ขัดต่อหลักนิติรัฐหรือนิติธรรม 
กฎหมายนั้นต้องให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หากกฎหมายฉบับใดออกมาขัดต่อ
หลักการดังกล่าว คือไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ จึงเป็นกฎหมายที่ไม่
เป็นไปตามหลักนิติธรรม กรณีการออกกฎหมายเพ่ือให้มีผลย้อนหลังเป็นการออกกฎหมายโดยคณะ
รัฐประหารหรือองค์กรที่ไม่ได้มีที่มาจากประชาชน หรือการออกกฎหมายเพ่ือเอาผิดกับบุคคลซึ่งไม่มี
ส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิดของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกัน ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมซึ่ง
มีความจ าเป็นที่จะต้องยกเลิกและแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 

๒. หลักยุติธรรม 
ในที่นี้หมายความถึง “กระบวนการยุติธรรม” ที่จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่า

เทียมและมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
                                                           

๒๔Murphy, Colleen, A Moral Theory of Political Reconciliation, (Cambridge : 
Cambridge University Press, 2010), pp. 41, 71, 94. 

๒๕ประชาสัมพันธ์วุฒิสภา, แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดย ศาสตราจารย์ 
ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ  (คอ.นธ.) ประธาน
รัฐสภา (สมัยปี พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๕), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/PRSENATE/ 
posts/559118670790494, [๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 



๑๖ 
 

ประชาชนตามหลักนิติธรรม รวมทั้งการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมา กระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยมีปัญหาที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงความยุติธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ และปัญหาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม  
โดยอาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ส าคัญ ๆ คือ ระบบกฎหมายไทยน าโทษทางอาญามาใช้เกินความจ าเป็น 
การเน้นวิธีลงโทษทางอาญาด้วยการจ าคุก และปัญหาจากการก าหนดโทษปรับ ซึ่งปรากฏการณ์
สะท้อนความผิดปรกติของกระบวนการยุติธรรมที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือ ปัจจุบันประเทศไทยมี
ผู้ต้องขังในเรือนจ ามากกว่า ๒๔๘,๒๖๓ คน โดยที่ความจุปกติของเรือนจ า จ านวน ๑๔๐ แห่งทั่ว
ประเทศ สามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง ๑๖๐,๐๐๐ คน เท่านั้น นอกจากนี้ ปัจจุบันกระบวนการ
ยุติธรรมของไทยยังมีปัญหาหลายมาตรฐาน ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยจึง
เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ดังค ากล่าวที่ว่า “ความยุติธรรมไม่มี 
ความสามัคคีไม่เกิด” นั่นเอง 

๓. หลักเมตตาธรรม 
“เมตตาธรรมค้ าจุนโลก” ภาษิตบทนี้เป็นบทที่ได้ยินได้ฟังกันมาจนคุ้นหู หลักเมตตาธรรม 

จึงเป็นหลักการอีกประการหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติได้ โดยเฉพาะหาก
ศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะได้ทบทวนแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการยึดมั่นในหลัก
ความยุติธรรม ความเสมอภาค และค านึงถึงสิทธิผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะการใช้
ดุลพินิจเพ่ือปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดโดยเฉพาะการกระท า
ความผิดซึ่งไม่ได้เป็นอาชญากรรมแต่เกิดจากความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนั้น ควรใช้ดุลพินิจ
ในกรอบของหลักเมตตาธรรม เพ่ือให้สิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยดังกล่าว
ได้รับความคุ้มครองสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมาย 

จากหลัก ๓ ประการ ดังที่ได้ยกมาข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การที่จะท าให้เกิด
ความปรองดองของคนในชาติได้นั้น การบริหารหรือปกครองประเทศต้องยึดหลักนิติธรรม การตรา
กฎหมายจะต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรมเสียเอง ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยความ
ยุติธรรม เพราะหากความยุติธรรมไม่มี ความสามัคคีก็ไม่เกิด และความยุติธรรมจะมีสองมาตรฐาน
ไม่ได้ นอกจากนี้ ในการบังคับใช้กฎหมายของศาลหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะต้อง
ค านึงถึงสิทธิผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจเพ่ือปล่อยชั่วคราวนั้น ควรใช้
ดุลพินิจในกรอบของหลักเมตตาธรรมเป็นส าคัญ 

หลักปฏิบัติน าไปสู่ความสมานฉันท์เพ่ือให้การด าเนินการสร้างความสมานฉันท์เป็นไปใน
ทิศทาง เดียวกัน ศปป. กอ.รมน. ภาค ๓ จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ ดังนี้๒๖ 

 

                                                           
๒๖ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  (ศปป.) จังหวัดแม่ฮองสอน, คู่มือการสร้างความ

ปรองดองและสมานฉันท์ จังหวัดแม่ฮองสอน, (แม่ฮองสอน : ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป, ๒๕๕๗), 
หน้า ๑๘. 



๑๗ 
 

๑. การสร้างเครือข่ายสมานฉันท์  
๑.๑ เครือข่ายสมานฉันท์ คือความร่วมมือของภาคี/เครือข่ายในการสร้างความ

สมานฉันท์ โดยใช้พื้นที่ต าบลเป็นฐาน โดยร่วมกันสร้าง/ออกแบบ การสมานฉันท์ในต าบล  
๑.๒ องค์ประกอบของเครือข่ายสมานฉันท์ต าบล  

๒. จะท าอย่างไร ภาคีเครือข่ายดังกล่าวจึงจะเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนช่วย ในการจัดการ/ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๒.๑ ท าอย่างไร  
๒.๑.๑ ระดมสมองเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาประเทศ จังหวัด อ าเภอ 

ต าบล และหมู่บ้าน  
๒.๑.๒ ร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ (Goals) (ความสมานฉันท์) และ

แนวทางที่จะไปถึงเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ต าบล เช่น การร่วมกันจัดท าวิสัยทัศน์สมานฉันท์ ก าหนด
พันธกิจก าหนดบทบาท กิจกรรมที่ต้องท าร่วมกัน การประเมิน ติดตามหรือปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน การหางบประมาณ/แหล่ง งบประมาณ หรือระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ  

๒.๑.๓ ร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ต าบล  
๒.๑.๔ ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดในยุทธศาสตร์

ต าบล/ปรับปรุงการ ด าเนินงานและรายงาน 
สรุปได้ว่า ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ของการปรองดองนั้น ควรยึดหลักนิติธรรม 

หลักยุติธรรม และหลักเมตตาธรรม รวมถึงการตกลงที่จะอยู่ร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรง เพ่ือหยุดยั้ง
การมีชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัว เมื่อความกลัวหมดไป ให้ท าการสร้างความเชื่อมั่นและความเชื่อใจ และ 
การสร้างสังคมที่เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 

 
๒.๑.๕  กระบวนการและเครื่องมือในการสร้างความปรองดอง      
กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติและสังคมอาจจะอาศัยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือ ผสมผสานกันหลายวิธีการก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและบริบททางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม 
โดยมีเป้าหมาย ที่ส าคัญก็คือการสร้างสังคมที่คนเห็นต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  
(Peaceful Coexistence)  

เครื่องมือในการสร้างความปรองดองเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิดความ
ไว้วางใจ  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย (A Culture of Democracy) 
ประกอบไปด้วยการเยียวยาทางจิตใจ (Healing) กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์  (Restorative 
Justice) และการเล่าความจริง (Truth-telling) และการชดเชย (Reparation)     

๑)  การเยียวยาทางจิตใจ (Healing)     
Brandon Hamber (เบรนดอน แฮมเบอร์) นักจิตวิทยาชาวแอฟริกาใต้ได้กล่าวไว้ว่า  

เมื่อเกิดความรุนแรง อันเนื่องมาจากความขัดแย้ง เช่น การเหยียดสีผิว การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น 
นอกจากผู้เสียหายจะได้รับ ความเสียหายทางร่างกาย เช่น การได้รับบาดเจ็บแล้ว ผู้เสียหายยังอาจ
ได้รับความเสียหายทางจิตใจด้วย เช่น ความตึงเครียด ความรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนความรู้สึกว่าตนเองไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การเยียวยาผู้เสียหาย จึงไม่ใช่เป็นแต่



๑๘ 
 

เพียงการเยียวยาเฉพาะสุขภาพกายของผู้เสียหายเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องมีการเยียวยาสุขภาพจิต
ของผู้เสียหาย และท าให้ผู้เสียหายได้มีสถานะความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี ดังเดิมด้วย ส่วนปัญหาที่ว่า 
ผู้เสียหายจะต้องได้รับการเยียวยาอะไร หรืออย่างไร บ้างนั้น ก็ข้ึนอยู่กับความ จ าเป็นของแต่ละบุคคล 
สภาพทางการเมือง วัฒนธรรม และเหตุการณ์อันท าให้เกิดความทรงจ าที่เจ็บปวดแก่ ผู้เสียหายด้วย 
ทั้งนี้ หลักส าคัญในการเยียวยาผู้เสียหาย ได้แก่ 

๑.๑) การท าความเข้าใจกับบริบทของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  (Understanding 
Context) การท าความเข้าใจกับบริบทของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการแรกท่ีส าคัญใน การ
ก าหนดแผนการเยียวยาผู้เสียหายว่าจะเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างไร โดยการก าหนดแผนการเยียวยา 
ผู้เสียหายจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในช่วงที่เกิดเหตุการณ์
ความ ขัดแย้ง และจะต้องสอดคล้องกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมด้วย               

๑.๒) การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น (Use Local Resources) การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น  
คือ การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้การเยียวยาผู้เสียหาย ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะจะ
ท าให้เกิดการเยียวยาที่สอดคล้องต่อวัฒนธรรมทางสังคมของชุมชนนั้นๆ                        

๑.๓) การเยียวยาควบคู่กับการสร้างสิ่งใหม่ร่วมกัน (Link Healing with Wider 
Reconstruction Efforts)    การหาความจริง การยอมรับผิดและความยุติธรรม ไม่สามารถแยกออก
จากกระบวนการเยียวยาผู้เสียหายได้ การน าผู้กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็เป็นสิ่งส าคัญ 
เพ่ือไม่ให้เหยื่อ รู้สึกว่าได้รับความไม่เป็นธรรมด ารงอยู่  

กระทรวงยุติธรรม ด าเนินการภายใต้การสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชน โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้๒๗ 

๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานร่างหลักสูตร คู่มือและ
สื่อเผยแพร่ร่วมกับหน่วยงานภาคี ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริชมอนด์ 
จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จ านวนทั้งสิ้น ๕๒ คน จากกระทรวงวัฒนธรรม สถาบัน
พระปกเกล้า ส านักระงับข้อพิพาทกรมการพัฒนาชุมชน ส านักการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยได้หารือแนว
ทางการด าเนินงานด้านการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนตามบทบาท ภารกิจของแต่
ละหน่วยงาน รวมทั้งรูปแบบสื่อเผยแพร่ที่จะใช้เผยแพร่ในชุมชนด้วย 

๒. จัดการประชุมหน่วยงานภาคีเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการท างาน
เสริมสร้างความสมานฉันท์และจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม
ทีเคพาเลท จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จ านวนทั้งสิ้น ๔๖ คน ซึ่งมาจาก
หน่วยงานภายในกรมฯ และหน่วยงานภาคีจ านวน ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์
สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์แห่งชาติ กรมการปกครอง ส านักระงับข้อพิพาท ส านักงานศาลยุติธรรม สภา
                                                           

๒๗ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, ผลการด าเนินโครงการส าคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕), (กรุงเทพมหานคร : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙-๒๐. 



๑๙ 
 

ทนายความคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมทางเลือกโดยได้หารือแนว
ทางการด าเนินงาน / การสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการจัดการ
ปัญหาของชุมชมและสังคม โดยร่วมก าหนดแนวทางความร่วมมือเพ่ือการบูรณาการท างานเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ในแต่ละมิติอันน ามาสู่การปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและจัดพิธีลงนามความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคี ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในชุมชน วันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
จ านวน ๒๓๖ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวัฒนธรรม กรมการปกครอง 
กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรมโดยได้มีการลงนามความร่วมมือในการด าเนินการ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กับกระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน และ กศน. 

๔. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในชุมชนจ านวน ๔ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่  
๓-๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดนครราชสีมา และ รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ 
จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน ๕๘๕ คน ประกอบด้วย นายอ าเภอหรือผู้แทนหัวหน้า
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรรมการเครือข่าย 

๕. จัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาคีเพ่ือด าเนินการส่งเสริม
สิทธิและเสรีภาพและการจัดการความขัดแย้งในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ถึง ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน ๑๒๐ คน 
ประกอบด้วย ครู กศน.อ าเภอ และครู กศน.ต าบล ทั้ง ๗๖ จังหวัด 

๖. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ติดตามนิเทศการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ 
จังหวัด สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี และลพบุรี ในการประชุมสร้างความเข้าใจและจัดท า
แผนการด าเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน และกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาท 

กลไกและบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  (กรณีใน
สถานศึกษา) ประกอบด้วย๒๘ 

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงสมานฉันท์ : โดยทั่วไปผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คู่กรณี 
(ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นมีผู้กระท า และผู้เสียหาย) พ่อแม่ผู้ปกครอง ของทั้งสองฝ่าย ผู้แทนประชาคม
สถานศึกษา และผู้ประสานงาน  

                                                           
๒๘จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, “การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา : กรอบแนวคิด 

ความส าคัญ และความถ้าทาย”, วารสารร่มพฤกษ์, ปีท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๓, (มิถุนายน – กันยายน ๒๕๕๒) : ๔๔ – ๔๕. 



๒๐ 
 

๒ . ผู้ประสานงาน : บุคลากรผู้ท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงาน อาจเป็นครู  อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ หรือ นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมหลักสูตรการ  จัดการความขัดแย้งเชิง
สมานฉันท์  

๓. สถานที่ : สามารถใช้มุมใดมุมหนึ่งในห้องสมุด ห้องแนะแนวการศึกษา  หรืออ่ืนๆ  
ที่เหมาะสมโดยจัดท า ป้ายแสดงมุมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา  พร้อมทั้งแนะน า ให้รู้จัก 
ทั่วกัน  

๔. การบริหารจัดการโครงการ : จัดวางระบบทางเดินของกรณีปัญหา ความขัดแย้งที่เข้า
สู่การประชุม ทั้งกรณีที่เป็นทางการและกรณีที่ไม่เป็นทางการ ตลอดจนก าหนดระเบียบแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมจ าเป็น 

๕. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง : ควรประสานงานกับสถานพินิจ ส านักงาน คุมประพฤติจังหวัด 
และต ารวจ ชุมชนสัมพันธ์เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณี  ที่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหาย
ร้ายแรงแล้วแต่กรณี 

๒)  การใช้กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)    
Huyse ได้กล่าวว่า กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นกระบวนยุติธรรมที่ไม่ได้ มุ่งเน้น

เพียงการเยียวยาผู้เสียหายและการลงโทษผู้กระท าความผิดแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นกระบวน 
ยุติธรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย และผู้กระท าความผิดได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการพูดคุยกันเพ่ือ
วิเคราะห์ว่า อะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือสาเหตุแห่งการกระท าความผิด และเป็นกระบวนการที่ท าให้
ผู้กระท าความผิดกับ ผู้เสียหายมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ให้ผู้กระท าผิดเกิดความรู้สึก “รับผิดชอบ” 
กับสิ่งที่ตนเองท า และตกลง กันว่าจะเยียวยาผู้เสียหายอย่างไร ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้กระท าความผิดแล้วท าให้ผู้กระท า ความผิดกลับคืนสู่สังคมได้   ข้อดีของการใช้กระบวนยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ ได้แก่ กระบวนยุติธรรมดังกล่าวสร้างการ เรียนรู้ให้แก่คนในสังคม โดยต่างฝ่ายต่างเข้าใจ
กัน และเป็นกระบวนยุติธรรมที่มีลักษณะเป็นการเจรจาซึ่งเปิด โอกาสให้ผู้เสียหายและผู้กระท า
ความผิดเข้ามามีส่วนร่วม   อย่างไรก็ตาม กระบวนยุติธรรมดังกล่าวก็มีข้อเสีย คือ เนื่องด้วยในการใช้
กระบวนยุติธรรม เชิงสมานฉันท์  อาจเกิดความไม่เป็นธรรมหรืออ านาจที่ ไม่ เท่าเทียมกันใน
กระบวนการพูดคุยระหว่างคู่กรณีได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวแปรด้านเพศ  อายุ หรือสถานะทางสังคม๒๙  

หลักการส าคัญของยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา การน ายุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้จัดการความขัดแย้งในสถานศึกษาควร ค านึงถึงหลักการส าคัญ ดังนี้๓๐ 

ประการแรก หลักค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
๑.๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงสมานฉันท์ต้องสมัครใจและต้องได้รับทราบว่า ทางเลือก

ต่างๆ ในการแก้ปัญหามีช่องทางใดบ้างอย่างครบถ้วนก่อน  
๑.๒ หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติโดยไม่ค านึงถึงธรรมชาติของกรณีขัดแย้งที่เกิดขึ้น  

                                                           
๒๙Op.cit., Bloomfield, David, Teresa Barnes, and Luc Huyse,  Reconciliation After 

Violent Conflict : A Handbook, pp.1-5. 
๓๐อ้างแล้ว, จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, “การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา : กรอบ

แนวคิด ความส าคัญ และความท้าทาย”, หน้า ๔๕ – ๔๗. 
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๑.๓ เข้าถึงและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ  

๑.๔ มีเทคนิควิธีการหลากหลายในการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  
๑.๕ พยายามใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งทางเลือกอ่ืนๆ ก่อนที่จะใช้วิธีด าเนินการตาม

กฎหมาย  
๑.๖ ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ใช้ข้อมูลข่าวสารไปในทางอคติต่อผลประโยชน์  ของผู้มีส่วน

ร่วมในกระบวนการเชิงสมานฉันท์  
๑.๗ ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคล  
๑.๘ คุ้มครองและให้การสนับสนุนผู้สมัครใจเข้ามีส่วนร่วม  
๑.๙ เคารพต่อสิทธิพลเมืองและรักษาเกียรติของบุคคลที่เก่ียวข้อง  
ประการที่สอง หลักการปฏิบัติต่อผู้ได้รับความเสียหายและอันตราย  
๒.๑ เคารพต่อประสบการณ์ ความจ าเป็น และความรู้สึกส่วนตัว  
๒.๒ ตระหนักถึงอันตรายและความสูญเสียที่เขาได้รับอย่างจริงจัง  
๒.๓ ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียกร้องและการชดใช้เยียวยาความเสียหาย  
๒.๔ เปิดโอกาสให้สื่อสารกับผู้ที่กระท าความเสียหายหรือละเมิดสัมพันธภาพ ถ้าผู้ได้รับ

ความเสียหายและอันตรายเต็มใจ 
๒.๕ เป็นคนแรกที่ควรได้รับการค านึงถึงว่าควรได้รับการเยียวยาและการชดเชยความ

เสียหายก่อนผู้อ่ืน  
ประการที่สาม หลักการปฏิบัติต่อผู้กระท าให้เกิดความเสียหายหรือท าอันตรายต่อผู้อื่น  
๓.๑ เปิดโอกาสให้เสนอการขออภัยและเยียวยาชดใช้  
๓.๒ จัดให้มีการเยียวยาชดใช้อย่างเหมาะสมแก่ความเสียหายที่ ได้กระท าลงไปอย่างเต็ม

ก าลังความสามารถ  
๓.๓ เคารพต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้ที่รับผิดชอบชดใช้เยียวยา  
ประการที่สี่ หลักความสัมพันธ์แห่งประโยชน์ของสถานศึกษา ชุมชน และ สังคมส่วนรวม  
๔.๑ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้ปลอดภัยและการสร้างความ สมานฉันท์ในชุมชน

เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จาก “กระบวนการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์” และวัดผลลัพธ์ได้จากอัตรา
การลดลงของพฤติกรรมต่อต้านสังคม อาชญากรรม หรือ ความรุนแรงของอันตรายที่ได้รับ  

๔.๒ ให้การส่งเสริมสนับสนุนความสมานฉันท์ของชุมชนพร้อมๆ กับให้ความเคารพต่อ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย สิทธิส่วนบุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักนิติธรรม  

๔.๓ เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ การจัดการความ
ขัดแย้ง เชิงสันติวิธี หรือวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงอื่นๆ  

ประการที่ห้า หลักการท างานร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของสถานศึกษา  
๕.๑ ความขัดแย้งเกือบทุกกรณีสามารถใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์จัดการความขัดแย้งเป็น

กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้ ยกเว้นกรณีที่มีความเสียหายร้ายแรง หรือ เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
ซ้ าอีก หรือเป็นประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่รัฐ/สังคมก าหนดไว้ หรือเป็นกรณีที่ไม่สามารถตก



๒๒ 
 

ลงกันได้ในสาระส าคัญอันเป็นข้อเท็จจริงหรือความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือครอบครัวของ
คู่กรณี  

๕.๒ หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยค านึงถึงสิทธิตามกฎหมายประกอบ  
๕.๓ แสวงหาโอกาสทุกวิถีทางเพ่ือให้ผู้กระท า ความเสียหายหรือท าให้เกิดอันตรายขึ้น

นั้นได้มีช่องทางชดใช้เยียวยาแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนส่งต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  
ประการที่หก หลักการปฏิบัติของโรงเรียน  
๖.๑ ตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่การเยียวยาชดใช้ความเสียหาย  
๖.๒ ใช้ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างเสมอภาคเป็นธรรมเหมาะสม และจริงจัง  
๖.๓ เมื่อใดก็ตามที่เห็นว่าควรใช้ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์แต่ผู้เสียหายปฏิเสธ  ที่จะรับการ

ชดใช้เยียวยาหรือไม่อยู่ในสภาพที่จะรับการชดใช้เยียวยาได้ ก็ควรจัดให้ผู้ท าความเสียหายชดใช้เชิง
สมานฉันท์แก่สถานศึกษา หรือแก่บุคคลอื่นๆ ที่ร่วมได้รับความทุกข์ทรมานจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
แทน  

๖.๔ การสมัครใจแสดงความรับผิดชอบชดใช้เยียวยาความเสียหายหรือ อันตรายที่ก่อขึ้น
ของผู้กระท า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  

๖.๕ พึงรักษาความลับของเรื่องราวที่ได้รับทราบมาจากการประชุมเชิง สมานฉันท์อย่าง
เคร่งครัด  

ประการที่เจ็ด หลักการส าหรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ท างานกับสถานศึกษา  
๗.๑ ต้องมีการฝึกหัดอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนลงมือปฏิบัติ  
๗.๒ ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
๗.๓ ฝึกหัดบุคลากรผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกลางและยุติธรรมเพื่อปฏิบัติงาน  
๗.๔ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานหรือคนกลางคงความเป็นกลางและ

ยุติธรรมในเวทีประชุมเพ่ือจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์โดยต้องไม่แสดงบทบาทอ่ืนๆ นอกจากนี้  
๗.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ต้องให้ค ามั่นที่จะ

รักษาความลับที่ ได้ล่วงรู้มาจากการประชุมเชิงสมานฉันท์  รวมทั้ งประเด็นที่ เกี่ยวเนื่ องกับ
พยานหลักฐานที่ใช้ในการด าเนินคดีตามกฎหมาย  

๗.๖ มีส่วนร่วมสนับสนุนการรักษาความลับเกี่ยวกับสาระจากการประชุมเชิงสมานฉันท์  
๗.๗ ประสานงานและเสริมพลังคู่กรณีฝ่ายที่อ่อนด้อยกว่าในการเจรจาต่อรอง  
๗.๘ ส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรมที่ให้เกียรติต่อกระบวนการจัดการความขัด แย้งเชิง

สมานฉันท์  
๗ .๙  ส่ งเสริมสนับสนุนการให้ เกียรติอย่ างเสมอภาคเท่ าเทียมกันแก่คู่ กรณี ใน 

กระบวนการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ โดยแยก “บุคคล” ออกจาก “การกระท า”  
๗.๑๐ สนับสนุนการฝึกหัดอบรมและให้บริการแก่ผู้มีส่วนร่วมน ายุติธรรมเชิง สมานฉันท์

ไปใช้ตลอดจนชุมชนโดยรวม   
๓)  การเล่าความจริง (Truth-telling)    
Mark Freeman และ Priscilla B. Hayner กล่าวว่า กระบวนการสร้างความปรองดอง

ที่พบได้มากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือ การจัดตั้ง คณะกรรมการค้นหาความจริงเพ่ือท าหน้าที่ค้นหา
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ความจริง ข้อดีของการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริง ได้แก่ คณะกรรมการค้นหาความจริง
สามารถเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่ง ก่อนมีคณะกรรมการ
ดังกล่าว อาจมีการให้ข้อมูลที่กล่าวถึงความเสียหายที่มากเกินความเป็นจริง หรือน้อยเกิน ความเป็น
จริงก็ได้ และการเปิดเผยความจริงจะท าให้สังคมหันมาสนใจผู้เสียหายซึ่งถูกสังคมเพิกเฉยมาเป็น 
เวลานาน อันน าไปสู่การสร้างมาตรการเยียวยาผู้เสียหายได้ ที่ส าคัญ คณะกรรมการค้นหาความจริง
สามารถ น าเสนอมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหาย ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายและสถาบันได้อีก
ด้วย   อย่างไรก็ตาม การตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงไม่ใช่ว่าจะเหมาะสมกับทุกบริบทของ ความ
ขัดแย้งเสมอไป เพราะในบางครั้ง การค้นหาความจริงก็อาจท าให้ความขัดแย้งที่มีอยู่เพ่ิมมากขึ้น และ
การ ตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงก็มีข้อเสียเช่นกัน ได้แก่ บางประเทศไม่มีโครงสร้างทางสถาบัน
ที่น่าเชื่อถือ พอที่จะสร้างกระบวนการค้นหาความจริงที่มีความชอบธรรม และไม่มีอะไรรับประกันได้
ว่าคณะกรรมการ ค้นหาความจริงจะด าเนินการอย่างเป็นกลาง ยิ่งกว่านั้น ในบางครั้ง การเปิดเผย
ความจริงก็อาจจะยิ่งสร้าง ความเจ็บปวดให้แก่ผู้เสียหายมากขึ้นก็ได้ 

๔)  การชดเชย (Reparation) 
Stef Vandeginste นักกฎหมายและนักวิจัย UNDP โปรแกรมในระวันดา (๒๐๐๓) เห็น

ว่า การชดเชยเป็นสิ่งที่ส าคัญในกระบวนการสร้างความปรองดองอย่างแท้จริง โดยถือหลักว่า รัฐมี
หน้าที่รับรอง และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังนั้น ถ้าหากรัฐ (หรือเจ้าหน้าที่รัฐ) ท า
การละเมิดสิทธิขั้น พ้ืนฐานของประชาชน รัฐก็ต้องชดเชยให้ผู้เสียหาย อาจเป็นได้ทั้ง การท าให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม (Restoration) ได้แก่ การคืนทรัพย์สิน การคืนสิทธิตามกฎหมายแพ่งของบุคคล 
และการใช้ค่าสินไหมทดแทน (Compensation) ซึ่งหมายถึง การจ่ายเงินให้แก่ผู้เสียหาย เพ่ือทดแทน
สิ่งที่ผู้เสียหายสูญเสียไป นอกจากนี้ การเยียวยาอาจได้แก่ การฟ้ืนฟู (Rehabilitation) ซึ่งหมายถึง
การท าให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตกลับคืน สู่สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด ซึ่งอาจท าได้
โดยให้การรักษาทางการแพทย์  และการชดเชยยังอาจ หมายถึงการสร้างความพึ งพอใจ 
(Satisfaction) ซึ่งก็คือการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เสียหาย โดยการ เปิดเผยความจริง การขอโทษ 
การลงโทษผู้กระท าความผิด เป็นต้น อนึ่ง กระบวนการสร้างความปรองดองมีความเปราะบางและ
ต้องอาศัยเวลาและความอดทน จากทุกฝ่าย เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของการยุติ
ความรุนแรง/การหาข้อตกลง ซึ่งตั้งอยู่บน ฐานคิดว่าความรุนแรงไม่อาจน ามาซึ่งเป้าหมายและ
ทางออกที่ยั่งยืน และในส่วนของการสร้างความปรองดอง ปรองดองในสังคม ซึ่งตั้งอยู่บนฐานคิดของ
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านและการอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่าง  โดยทั้งหมดนี้จะด าเนินไป
เพ่ือยุติความรุนแรง ลดความเกลียดชังแตกแยก สร้างความไว้วางใจและ ฟื้นคืนความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มคนที่เคยขัดแย้งกันรุนแรง และน าไปสู่สังคมปรองดองที่ผู้คนซึ่งมีความ แตกต่างไม่ว่าจะเป็นทาง
ความคิดความเชื่อ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม หรือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ สามารถอยู่ ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ในแง่ที่สามารถจัดการกับความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาของสังคม โดยไม่ น าไปสู่
การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน    

สรุปได้ว่า เครื่องมือในการสร้างความปรองดองเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เกิด
ความไว้วางใจ  การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  (A Culture of 



๒๔ 
 

Democracy) ประกอบไปด้วยการเยียวยาทางจิตใจ (Healing) กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ 
(Restorative Justice) และการเล่าความจริง (Truth-telling) และการชดเชย (Reparation)     

 
๒.๑.๖ แผนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติด้วยมิติทาง

ศาสนา 
๒.๑.๖.๑ หลักการและเหตุ 

ตามที่กรมการศาสนาได้เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการด าเนินงานของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ  ห้ อ ง เท วก รม รั งส ร รค์ ส โม ส ร
ทหารบกวิภาวดี กรุงเทพฯ เพ่ือรับฟังนโยบาย ข้อเสนอแนะด้านการศึกษาและศาสนา เพ่ือน าไป
บูรณาการปรับใช้ในการบริหารราชการตามภารกจินอกจากนัน้ คสช. มีนโยบายมุ่งเน้นสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเนื่องจากพิจารณาเห็นว่าสถาบัน
ศาสนา เป็นสถาบันหลักท่ีเสริมสร้างความม่ันคงของชาติโดยคณะสงฆ์ผู้น าทางศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติมาโดยตลอดและเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่คณะสงฆ์ ผู้น าศาสนาจะ
เข้ามามีบทบาทเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติจึงได้มอบนโยบายให้กรมการ
ศาสนาเข้าถวายรายงานคณะสงฆ์และน าเรียนผู้น าศาสนาทุกศาสนา ให้รับทราบถึงสาเหตุความ
จ าเป็นที่ คสช. เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมทั้งให้กรมการศาสนาขอความอนุเคราะห์คณะสงฆ์ 
ผู้น าศาสนาร่วมสนับสนุน การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
โดยแจ้งพระสังฆาธิการ/บุคลากรหรือองค์กรในสังกัดขององค์การศาสนาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา หรือแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับความสมานฉันท์ความสามัคคีเพ่ือให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนา
ได้เข้าใจ และให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการสอดคล้อง
กับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเรื่อง “การสร้างความปรองดอง และ
สมานฉันท์ของคนในชาติด้วยหลักธรรมทางศาสนา” และร่วมสนับสนุนการคืนความสุขให้กับประเทศ
ไทย โดยคนไทยทุกภาคส่วนของประเทศมีค่านิยม จิตส านึกเอ้ืออาทรสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ 
ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขร่วมเย็นอย่างมั่นคงและยั่งยืน กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มี ภารกจิในการส่ งเสริมการเผยแพร่หลักธรรม พัฒนาความรู่คู่
คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา รวมทั้ง
ส่งเสริมให้คนไทยน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณภาพ จึงได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงาน “การน ามิติทางศาสนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ของคนในชาติ” 

๒.๑.๖.๒ แผนและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน๓๑ 
๑. วิสัยทัศน์ 
สังคมไทยมีความปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สงบสุขร่มเย็นด้วยมิติทาง

ศาสนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

                                                           
๓๑กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,  แนวทางการด าเนินงานการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ ของคนในชาติด้วยมิติศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๕๗), หน้า ๕ – ๒๒. 



๒๕ 
 

๒. เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและ

เป็นเครื่องมือ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อย่างเข้มแข็ง 

๒. ภาคีเครือข่ายทางศาสนาและประชาชนในพ้ืนที่สามารถ บริหารจัดการน ามิติทาง
ศาสนา มาเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม  

๓. ภาคีเครือข่ายพลังมวลชนทุกพ้ืนที่เห็นความส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจและสังคมของชาติด้วย “มิติทางศาสนา”  

๔. สังคมไทยเกิดความปรองดองและสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ ร่วมกันอย่างสงบสุข
ร่มเย็นอย่างม่ันคงและยั่งยืน 

๓. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์หลัก 
๑. เพ่ือส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา ในการร่วมกับองค์กร

เครอืข่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมน ามิติทางศาสนามาแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ 
๒. เพ่ือรับข้อเสนอแนะจากภาคคณะสงฆ์ ผู้น าองค์การทางศาสนา และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง กรมการศาสนาจะได้น าไปพัฒนากลไกการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีศีลธรรมด าเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

๓. เพ่ือระดมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมขับเคลื่อนน า “มิติทางศาสนา”  
ไปเสริมสร้างให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

๔. เพ่ือให้ประชาชนน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจและเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์รอง 
๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนา

ที่ตนเองเคารพนับถือและสามารถน าหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติสร้างความเข้มแข็งทาง
คุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอย่างท่ัวถึงผ่านสื่อบุคคล และสื่อสารมวลชนที่หลากหลาย 

๒. เพ่ือให้ผู้แทนศาสนาและประชาชนได้ร่วมกันสานเสวนารับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
การน ามิติศาสนามาบูรณาการปรับใช้ในการแก้ไข ปัญหาของชุมชน/สังคมของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้เครือข่ายทางศาสนาฯ มีส่วนร่วมสร้างพลังมวลชนในการร่วมแก้ไข
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมของชาติด้วย “มิติทางศาสนา” 

๔. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นก าลังส าคัญในการเผยแพร่ “หลักธรรมทาง
ศาสนาที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปสู่ ประชาชนให้สามารถบูรณาการน าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 



๒๖ 
 

๕. เพ่ือเพ่ิมช่องทางและเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาที่หลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

๔. ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน  
เพ่ือส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์องค์การทางศาสนาน ามิติทางศาสนามาแก้ไข

ปัญหาวิกฤตของชาติ และสนับสนุนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติ
ทางศาสนา กรมการศาสนาก าหนดแผนการด าเนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ ส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์องค์การทางศาสนา ในการร่วมกับองค์กร
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมน ามิติทางศาสนามาแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ 
(ด าเนินการในยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : โดยมีแผนการด าเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ระยะที่ ๒  พัฒนากลไกขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
สร้างค่านิยมและจิตส านึกให้คนไทยมีความปรองดองสมานฉันท์  (ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๒-๓ : 
โดยมีแผนการด าเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๕๗) 

ระยะที่ ๓ พัฒนาระบบการก ากับติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ (ติดตามประเมินผลความ ส าเร็จการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่  ๑-๓ : 
โดยมีแผนการด าเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของภาคคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา 
ในการน ามิติศาสนามาแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ 

วัตถุประสงค์ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของภาคคณะสงฆ์องค์การทางศาสนา เป็นแกนหลักใน

การน าหลักธรรมทางศาสนาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร 
๒. รับสนองงานภาคคณะสงฆ์/ข้อเสนอแนะของผู้น าองค์การทางศาสนาและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือกรมการศาสนาจะได้น าไปพัฒนากลไกการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
ศีลธรรมด าเนินชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๓. เพ่ือถวายความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจแก่พระสังฆาธิการ/ผู้เผยแพร่ศาสนา
ขององค์กรทางศาสนาร่วมน าหลักธรรม/ค าสอนทาง ศาสนาไปเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

๔. เพ่ือประสานสัมพันธ์กับผู้น าทางศาสนาทุกระดับก าหนดทิศทางและด าเนินการ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

มาตรการ 
๑. กราบนมัสการสมเด็จพระราชาคณะ/กรรมการมหาเถรสมาคม เพ่ือขอความ

เมตตานุเคราะห์ในการแจ้งพระสงฆ์ในสังกัด/พระสังฆาธิการ ได้ด าเนินการในเรื่องการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาและแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับความสมานฉันท์ ความสามัคคีแก่ประชาชน อาทิ การด าเดิน
งานในส่วนกลาง คือ กรมการศาสนาได้ด าเนินการ เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระราชาคณะ/กรรมการ
มหาเถรสมาคม เพ่ือขอความเมตตาอนุเคราะห์ในการแจ้งพระสงฆ์ในสังกัด/พระสังฆาธิการได้
ด าเนินการในเรื่องการจัดกิจกรรมทางศาสนา และแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับความสมานฉันท์ ความ
สามคัคีแก่ประชาชน เช่น อธิบดีกรมการศาสนาเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ ประธาน
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คณะปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และพระราชาคณะรูปอ่ืน ในเรื่อง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และปรึกษาหารือกับองค์การศาสนาต่างๆ ๕ ศาสนา และได้
ด าเนินการ 

๒. ประชุมหารือร่วมกับองค์การทางศาสนาเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดและก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของชนในชาติ ตัวอย่างในการด าเนินงานใน
ส่วนกลาง คือ หลังจากได้ปรึกษาหารือผู้น าระดับสูงทางพระพุทธศาสนาและองค์การศาสนาต่างๆ 
แล้ว คือ 

๑. ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ กลยุทธ์ การด าเนินงานใน
ระดับประเทศ และส่วนกลาง รวมทั้งประสานแผนกับหน่วยงานและเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการโครงการ 

๒. ปรึกษาหารือกับองค์การบริหารคณะสงฆ์อ่ืนๆ และองค์การศาสนาทั้ง  
๕ ศาสนา คือ พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ-์ฮินดู และซิกข ์

๓. จัดท าเครื่องมือการด าเนินงาน อาทิ แนวทางการด าเนินงานโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์และข้อมูลเอกสารในการด าเนินงาน 

๔. การประสานความร่วมมือ :    
ก. จัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์เพ่ือขอรับค าชี้แนะ และระดมความคิดเห็นจาก

องค์กรผู้น าทางศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา เพ่ือวางกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการกิจกรรมใน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

ข. การขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือผู้น าศาสนา และองค์การ
ศาสนาเป็นกรณีพิเศษ :  

๑. ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือองค์การ ศาสนาและผู้น า
องค์การศาสนาเป็นกรณีเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติในสภาวการณ์ปัจจุบัน  
  

๒. ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือองค์การ และองค์กร
เครือข่ายของศาสนาแต่ละศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศช่วยอนุเคราะห์และให้
ความร่วมมือในการด าเนินงานจัดกิจกรรมตา่งๆ ด้านการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

๓. ขอความร่วมมือและอนุเคราะห์ในการติดตามประเมินผล และการ
จัดท ารายงานให้กรมการศาสนาทราบเพื่อรายงานหน่วยเหนือต่อไป 

ค. การสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน :    
๑. เนื่องงบประมาณของกรมการศาสนา มีจ านวนจ ากัด กรมการ

ศาสนาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือองค์การศาสนาทุกศาสนา ผู้น าทางศาสนาทุก
ศาสนา และทุกระดับในการส่งเสริมสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันในการใช้ทรัพยากรทางศาสนาที่ท่านมี
สนับสนุนในการด าเนินงานในภารกิจนี้ ถือว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นหน้าที่ของคน
ไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า อาทิ การอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการติดตั้งป้ายคัดเอาท์ประชาสัมพันธ์  
การให้สถานที่จัดประชุมพร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียงหรืออ่ืนๆ ที่ท่านพอจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้  
เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากลไกกระบวนการขับเคลื่อนน ามิติทางศาสนาสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย   

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคคณะสงฆ์ ผู้น าทางศาสนา และองค์กรเครือข่ายทั้ง

ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคร่วมสร้างพลังมวลชนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และร่วมแก้ไข
ปัญหาวิกฤติ ของชาติ อาทิเช่น สนับสนุนให้ผู้น าศาสนาในส่วนกลาง/คณะกรรมการ  ศาสนิกสัมพันธ์
จังหวัดประสานความร่วมมือกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปจังหวัดและเครือข่ายในพ้ืนที่
ขับเคลื่อนน ามิติทางศาสนา สร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

๒. เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงาน ภาครัฐ  ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ร่วมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ให้เกิดกับคนในชาติอย่างยั่งยืน 

มาตรการ    
๑. กรมการศาสนาส่งเสริมให้องค์การทางศาสนาขับเคลื่อนการด าเนินการเสริมสร้าง

ความปรองดองและสมานฉันท์แก่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ดังนี้    
๑.๑ จัดประชุมชี้แจงผู้น าศาสนาหรือหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคเพ่ือขอความร่วมมือจัดกิจกรรมทางศาสนา และเผยแพร่หลักธรรมค าสอนที่เกี่ยวกบัความ
สามัคคีให้ประชาชน ได้ปฏิบัติเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมไทย  อาทิ
เช่น 

๑.๑.๑ องค์กรศาสนาพุทธ : การให้ความรู้/จัดจิกรรม ส่งเสริมความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในวันส าคัญทางศาสนาที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายทาง
ศาสนา ดังนี้ 

-  ส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
-  การจดักิจกรรมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา 
-  สอดแทรกหลักธรรมค าสอน ใน ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า  

เช่น การท าบุญในวันธรรมสวนะ การฟังพระธรรมเทศนา ฯลฯ 
-  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรม การเสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์แก่ศาสนิกชนของตน 
-   ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา

บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ฯลฯ  
๑.๑.๒ องค์กรศาสนาอิสลาม : การให้ความรู้/จัดกิจกรรม ส่งเสริมความ

ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในวันส าคัญทางศาสนาที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายทาง
ศาสนา ดังนี้ 

-  สอดแทรกหลักธรรมค าสอน ใน ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า  
เช่น การละหมาดวันศุกร ์ และในช่วงการถอืศีลอด ฯลฯ สมานฉันท์แก่ศาสนิกชนของตน 

-  ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชนฯลฯ 
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๑.๑.๓ องค์กรศาสนาคริสต์ : การให้ความรู้/จัดกิจกรรม ส่งเสริมความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในวันส าคัญทางศาสนา ที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายทาง
ศาสนา ดังนี้ 

-  สอดแทรกหลักธรรมค าสอน ใน ก า ร ท า กิ จ ก ร รม  ท า งศ า ส น า  
เช่น การเข้าโบสถ ์วันเสาร์ – อาทติย์ ฯลฯ 

- ให้ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรม การเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์แก่ศาสนิกชนของตน 

- ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ฯลฯ 

๑.๑.๔ องค์กรศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู : การให้ความรู้ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในวันส าคัญทางศาสนาที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ  
ของเครอืข่ายทางศาสนา ดังนี้     

-  สอดแทรกหลักธรรมค าสอน ใน ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า  
เช่น การสวดภาวนาในงานศาสนพิธี ฯลฯ  

-  ให้ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์แก่ศาสนิกชนของตน 

-  ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ฯลฯ 

๑.๑.๕ องค์กรศาสนาซิกข์ : การให้ความรู้/จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในวันส าคัญทางศาสนาที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายทาง
ศาสนาดังนี้ 

-  สอดแทรกหลักธรรมค าสอนในการท ากิจกรรมทางศาสนา เช่น การเข้า
วัดซิกข์ สวดภาวนาขอพร ฯลฯ 

- ให้ความรู้ความ/เข้าใจหลักธรรมในการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์แก่ศาสนิกชนของตน 

- ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ท ากิจกรรมร่วมกันในชุมชน ฯลฯ  

- จัดกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์หรอืโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ศาสนิกชนร่วมกิจกรรม  

๒. กรมการศาสนาส่งเสริมให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นศูนย์อ านวยการในการประสานงานกับผู้น าศาสนา ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือการ
ปฏิรูปจังหวัดและองค์กรเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่ร่วม
เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยก าหนดบทบาทให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็น
หน่วยงานหลักในการสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความปรองดองแก่ภาคคณะสงฆ์/หน่วยงานต่างๆ 
และประชาชนในพื้นท่ี อาทิเช่น    
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- นมัสการหารือเจ้าคณะจังหวัด เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการแจ้งพระสังฆาธิการ
ระดับต่างๆ ได้ด าเนินการในเรื่องการจัดกิจกรรมและแสดงธรรมเรื่องเกี่ยวกับความสมานฉันท์    
ความสามัคคีแก่ประชาชน   

- อ านวยความสะดวกแก่วัด ศาสนสถานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและ
กิจกรรมสร้างความสมานฉันท์   

- จัดกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกับหน่วยงานทาง
ศาสนาหรือหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัด 

- สนับสนุนให้มีการจัดประชุมผู้น าศาสนา ผู้น าองค์กรศาสนา ในนามของ
คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด เพ่ือขอความร่วมมือ ในการด าเนินการสร้างความสมานฉันท์สู่
ประชาชน   

๓. กรมการศาสนาสนับสนุนงบประมาณให้คณะกรรมการ ศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชน
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

๔. จัดพิมพ์หนังสือ “แนวทางการด าเนินงานศาสนิกสัมพันธ์ ในการเสริมสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์” เผยแพร่องค์กรเครือข่ายทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
เพ่ือรวมเป็นพลังส าคัญในขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
  

๕. จัดพิมพ์หนังสือคุตบะห์ (ธรรมกถา) ว่าด้วยความสามัคคีเผยแพร่แก่ผู้น าศาสนา
อิสลามทั่วประเทศเพ่ือให้ผู้น าศาสนาเป็นกลไกขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์แก่
ประชาชนชาวมุสลิมในพ้ืนที่ต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างค่านิยมและปลุกจิตส านึกให้คนไทย ปรองดองสมานฉันท์ 
วัตถุประสงค์  
๑. เปิดพ้ืนที่วัด/ศาสนสถานทั่วประเทศจัดกิจกรรมทางศาสนาให้ประชาชนได้เข้า

ร่วมกิจกรรม/ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาที่ตนเคารพนับถือ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์แก่คนในครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

๒. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสามัคคี
ปรองดองและการสร้างสมานฉันท์ผ่านวันส าคัญ ทางศาสนา/สื่อที่หลากหลายและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

มาตรการ   
๑. กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนาจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองและ

สมานฉันท์แก่ประชาชนในโอกาสวันส าคัญทางศาสนา วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือวัน
อ่ืนๆ อาทิเช่น 

๑.๑ จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาบูชา
และเข้าพรรษาภายใต้หลักการน าหลักธรรมทางศาสนา (ศีล ๕) มาเป็นฐานในการสร้างจิตส านึกให้คน
ไทยทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม มีคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มแข็งมีความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ รวมทั้งน าความรัก  ความสงบสุขร่มเย็น
กลับมาสู่ประเทศไทย ระหว่าง วันที่ ๗-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗    



๓๑ 
 

๑.๒ การจัดโครงการ “รวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๗ รวมทั้งรวมพลังของศาสนิกชนทุกศาสนาในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายและส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมความสามัคคีและสร้าง
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนศาสนาต่างๆ 

๑.๓ การจัดโครงการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ และพิธีสืบดวงพระ
ชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญ
พระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล  
แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ 
พรรษา รวมทั้ งเทิดทูนสถาบัน  ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  และสร้างขวัญก าลังใจของ
พุทธศาสนิกชน ส่งผลให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น 

๒. กรมการศาสนาร่วมกับ ภาคคณะสงฆ์ ชุมชน และองค์กร เครือข่ายในพ้ืนที่
เป้าหมายจัดท าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ปวงประชาเป็นสุข โดยส่งเสริมให้ผู้น าศาสนสถาน/
ชาวบ้านในชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาศีล ๕ เช่น  

- จัดเทศนาธรรม จัดนิทรรศการให้ความรู้และประชุม/จัดเสวนาเกี่ยวกับหลักศีล ๕/
หลักธรรมกับความสมานฉันท์/ศีล ๕ ความสุขที่ยั่งยืนฯลฯ 

- ประสานความร่วมมือเครือข่ายในพ้ืนที่  เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
รณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนรักษาศีล ๕ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่ อบุ คคล  วิ ท ยุ ชุ ม ชน  สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์  
หอกระจายขา่ว/เสียงตามสายของหมู่บ้าน หรือ เคเบิลทีวี ฯลฯ   

๓. จัดท าสื่อรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาศีล  ๕ /การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือก ากับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานเสริม สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ขององค์กรเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค   
๒. บูรณาการความร่วมมือกับภาคคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา ร่วมสนับสนุนใน

การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
มาตรการ 
๑. กรมการศาสนาขอความอนุเคราะห์ภาคคณะสงฆ์แต่ละ ระดับตั้งแต่เจ้าคณะใหญ่

หนต่างๆ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะต าบล ร่วมสนับสนุนโครงการ
เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยร่วมก ากับติดตามประเมินผลโครงการฯ 

๑.๑ ด าเนินการให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมความ ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติในวันส าคัญทางศาสนา หรือ ในโอกาสต่างๆ ที่มีการจัดกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมครือ
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ข่ายทางศาสนา อาทิ วันธัมมัสสวนะ, การแสดงพระธรรมเทศนาในโอกาสต่างๆ วันท าบุญขึน้บ้านใหม่ 
งานบวช งานแต่ง งานงานศพ งานในวัดงานเทศกาลต่างๆ งานประเพณีกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน เป็นต้น ฯลฯ 

๑.๒ กรณีเป็นพระเจ้าคณะปกครองสงฆ์ระดับต่างๆ เช่น ระดับจังหวัด
 อ าเภอ ต าบลก็ด าเนินการสั่งการขอความร่วมมือกับเจ้าอาวาส หรือผู้บริหารฝ่ายบ้านเมือง
ร่วมกันด าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และพระคุณเจ้าเองก็อาจด าเนินการตามโอกาส 
อันควร 

๑.๓ เป็นผู้น าชุมชน ขับเคลื่อนโครงการฯ ตามความสะดวก และเหมาะสม
ตาม หลักการแห่งพุทธศาสนา หรือบูรณาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามสภาพของชุมชน
นั้นๆ  เช่น เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการ หรือคณะท างานร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ขับเคลื่อน
ความปรองดอง สมานฉันท์ในมิติพุทธศาสนา หรือในมิติศาสนิกสัมพันธ์ เป็นต้น 

๑.๔ เมื่อได้รับกิจนิมนต์ไปในงานต่างๆ ก็อาจปาฐกถา, กล่าวสัมโมทนียกถา,  
เทศน์, ปรารภ, ชักชวน, จูงใจผู้คนสังคม ผู้ที่อยู่ ในประชาคมนั้นร่วมกันสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ เป็นต้น 

ด้านการประชาสัมพันธ์ : 
๑. การสนับสนุนหรือขอรับการสนับสนุนจากศรัทธา สาธุชนในการติดตั้งป้าย

คัดเอาท์ประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณหน้าวัด 
๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงประชาสัมพันธ์ของวัด เช่น การท าบุญในวันพระ, 

งานต่างๆ ในวัด 
๓. การเขียนบทความ ข่าวสารในวารสารของวัด หรือ สถาบันที่เก่ียวข้อง  
๔. การสื่อสารต่อประชาชน และสื่อสาธารณะตามโอกาส อันควร 

๒. กรมการศาสนาขอความร่วมมือส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดลงพื้นที่ประชุมชี้แจง
กับคณะสงฆ์/ชุมชนในการประชาสัมพันธ์ให้คณะสงฆ์ ชุมชน หน่วยงานในพ้ืนที่ ร่วมเป็น เจ้าภาพ
ด าเนินงาน โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

  
๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการประเมินโครงการ 

การบริหารมีควบคู่กันมากับมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว  แต่การบริหารกิจการใดๆ  
ที่เกี่ยวกับสาธารณะ ในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้พันธกิจ
ต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับนักบริหารกิจการ
สาธารณะทั่วๆ ไป รวมทั้งพระสังฆาธิการผู้บริหารงานการคณะสงฆ์ด้วย ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารทั้งที่เป็นแนวคิดทางด้านศาสนา และด้านหลักการบริหารทั่วๆ ไป ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร”  ไว้ ผู้ศึกษาจึง

ใคร่ขอน ามาประกอบการศึกษา ดังนี้ 
การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพ่ือให้การคณะสงฆ์ซึ่ง

ตั้งอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 



๓๓ 
 

เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม๓๒  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๓๓  

ผู้บริหารงานที่ดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้
บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๓๔ ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของการ
แสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรที่ส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นที่ปรารถนา
ของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โดยอย่างน้อยที่สุดกลุ่มนั้นจะต้องมี
จ านวนสมาชิกตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการชี้น าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ที่ก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มเอง ในกรณีท่ีเป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ  เพ่ือสร้าง
เงือ่นไขและรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๓๕ 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบ
อย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่ เชื่อถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทาง
สังคม ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานใน
ลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงาน

                                                           
๓๒พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๓๓พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
๓๔พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี), คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 
๓๕ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 



๓๔ 
 

แต่ละคนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม๓๖ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน  (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่ งของ (Material)  
และวิธีการปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๓๗  หรือความพยายามที่จะสั่ง แนะ
และผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง 
การบริหารเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าที่สั่งการ ให้ความสะดวกในการ
ท างานของกลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน๓๘ 

การบริหารเป็นทั้งศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีที่เป็นศิลป์ (Art) หมายถึง 
บุคคลได้ใช้ทักษะและความรู้ที่พัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณี
ที่ เป็นศาสตร์ (Science) เป็นองค์ความรู้ในสิ่งที่ เกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่  ด้วยวิธี เชิง
วิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และการ
ทดสอบสมมุติฐาน กรณีที่เป็นอาชีพ  (Profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็น
ศาสตร์โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๓๙ และเป็นกระบวนการของการวางแผน 
การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้๔๐ 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการที่บุคคล
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันท างานโดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั้งใช้ทรัพยากรทางการบริหารมา
จัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

๒.๒.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ที่มีความรู้ 

ความสามารถสูง ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไปได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนาก็จ าเป็นต้อง
อาศัยผู้บริหาร คือ พระสังฆาธิการที่มีความรู้ และความสามารถสูงในการพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนามี วัด เป็นต้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผู้บริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

                                                           
๓๖จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
๓๗สุธี สุทธิสมบูรณ์  และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ , หลักการบริหารเบื้องต้น , (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ ์ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๓๘ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม,๒๕๔๐),  

หน้า ๓๘. 
๓๙วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร :   

โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
๔๐สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



๓๕ 
 

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๔๑ ผู้บริหาร  
คือ นักแก้ปัญหาขององค์การทั้งปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๔๒ รวมถึงผู้บริหารเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือการ
เลือกตั้ง หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าที่ของต าแหน่งผู้น า เช่น การชี้แนะ การสั่งการและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๔๓ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามที่พยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอ่ืน  หรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนคือผู้บริหาร๔๔  
และหมายถึง ผู้ท าหน้าที่ทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายใน
ระดับเดียวกัน๔๕ 
 ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน หรืออาศัยความร่วมมือ
จากผู้อ่ืน (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ แปลว่า
โดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานที่อยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จ
และการที่จะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นทั้งหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคนเดียวกัน 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารที่สมบูรณ์จะต้องให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จอย่า
ไปลงมือท างานด้วยตนเองทั้งหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมักถูกเหน็บ
แนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๔๖ 
 ความหมายของค าว่า นักบริหาร โดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึงตัวบุคคลถ้าไปอยู่กับค า
อ่ืนโดยเฉพาะที่เป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวย นักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียน เป็นต้น ค าว่า มืออาชีพ เป็นค าที่ใช้กับบุคคลหรือองค์กรซึ่งท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในสิ่งนั้น และเชี่ยวชาญกว่าสิ่งอ่ืน อย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
ความรู้ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะที่ค าว่า อาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเชี่ยวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเชี่ยวชาญในการ

                                                           
๔๑พระเมธีธรรมาภรณ์  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร , (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 
๔๒ถวิล เกื้อกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 

 ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 
๔๓เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นครราชสีมา : ภาควิชาพื้นฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 
๔๔อ้างแล้ว, สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๔๕สาคร สุขศรีวงศ์,ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๔๖สุเมธ แสงนิ่มนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๘-๙. 



๓๖ 
 

บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบ
ความส าเร็จ 
 ดังนั้นการเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครที่เป็นได้ถือว่ายอดเยี่ยม เพราะจะมีทั้งความ
เป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคนๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเป็นนักบริหารคนที่จะเป็นได้
จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๔๗ 

ประการที่ ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 
ประการที่ ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 
ประการที่ ๓ เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้ 
ประการที่ ๔ ให้คนอ่ืนท างานแทนตนจนส าเร็จ 
ประการที่ ๕ ตัดสินใจได้ดี 
ประการที่ ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
ประการที่ ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 
ประการที่ ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 
ประการที่ ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น

เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหาร ( The Administrators ) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญที่จะน าพาองค์การให้

ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้บริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทาง
บริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวที่ หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้   ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาที่ จะท าหน้าที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติที่แสดงให้เห็นทั้งคุณภาพ ศักยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเขตพ้ืนที่การศึกษานั่นเอง๔๘ 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในการบริหาร 
และเป็นผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าที่เกี่ยวกับการอ านวยการ การจูงใจ การริเริ่ม การ
ประนีประนอม การประสานงาน และควบคุมบุคคลอ่ืนให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 

๒.๒.๓  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
องค์กรหนึ่ งๆ ต้องอาศัยทฤษฎีการบริหาร เพ่ือประโยชน์ ในการจัดการองค์กร  

มีนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้เสนอทฤษฎีการบริหารไว้แตกต่างกัน ทั้งนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ศึกษาทฤษฎีนั้นๆ ให้ท่องแท้ และน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ไว้ดังนี้ 

การบริหารองค์กรต่างๆ  จึงเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

                                                           
๔๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
๔๘สุรศักดิ์ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 

(มิถุนายน, ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 



๓๗ 
 

๑) การปกครองบั งคับบัญชา (Supervision and Control) การพิจารณาวินิจฉัย 
(Consideration) การตัดสินใจ (Decision) และการสั่งงาน (Command/Ordering) ตามล าดับชั้นใน
สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน (Organization)  
ในระดับต่างๆ  

๒)  การจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของวัด ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการให้
การศึกษาหลักธรรม (พระปริยัติสัทธรรม) การให้การศึกษาอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา (พระปริยัติ
สัทธรรม) และการเผยแผ่พระสัทธรรม การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์  การสาธารณ
สงเคราะห์ และศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น 

การก าหนดวัตถุประสงค์  (Objectives) การวางนโยบาย (Policy)  การจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน (Priority) ของโครงงาน การวางแผนและการบริหารโครงงาน  (Project 
Planning and Administration) อันเป็นกิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงานในระดับต่างๆ การแบ่ง
งาน  (Division of Works) และการมอบ หมายหน้ าที่ ก ารงาน  (Delegation of Authority)  
การจัดการ (Management) ตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนดเอาไว้ ให้ได้ผล 
คือ “ประสิทธิผล” (Effectiveness) ดี อย่างมี “ประสิทธิภาพ” (Efficiency)  สูง และรวมทั้งการ
ตรวจงาน (Inspection) การติดตามผล (Follow-up) และการประเมินผลงาน (Evaluations) 

๓)  การจัดการทางด้านบุคลากร (Personnel Management) การเงินหรือการคลัง 
(Financial Management) และทรัพย์สิน (Assets) ขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละระดับ 

เครื่องวัดผลของการบริหารงาน (Administrative Measurement) ก็คือ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ซึ่ งห ม ายถึ ง อั ต ราส่ วน แห่ งค่ าล งทุ น  ( Investment Value)  ต่ อป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ของการบริหารงานของนักบริหารหรือหน่วยงานหนึ่ง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่า
ลงทุน  ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่ต่าง
ระยะเวลากัน หรือ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุนต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่าง
เดียวกันของนักบริหารอีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การบริหารงานที่ได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง คือ การบริหารงานที่ได้
ผลผลิต หรือ ผลงานที่ได้ส าเร็จด้วยดีมาก ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนที่ต่ าที่สุด ซึ่งก็หมายความว่า  
นักบริหารที่ดีก็จะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด อย่างประหยัดที่สุด และให้ได้ผล
งานที่ดีมากท่ีสุดนั่นเอง๔๙ 

หลักกระบวนการบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ๕๐ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ 
๓) การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง

ที่ก าหนดไว้ 

                                                           
๔๙อ้างแล้ว, พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, หน้า ๒๖-๒๗. 
๕๐อ้างแล้ว, พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, หน้า ๓. 



๓๘ 
 

๔) การอ านวยการ  (Directing) คือ ก ากับ  สั่ งการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

๕) การควบคุม  (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน  
มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด 

ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของหลักการบริหาร ซึ่งมีอยู่ ๕ ขั้นตอน ดังนี้๕๑ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓. การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔. การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
๕. การควบคุมการดูแล (Controlling) 
หลักการบริหารเหล่านี้อาจจะเคยปฏิบัติโดยผู้บริหารก่อนมี Fayol แต่ Fayol เป็นบุคคล

แรกที่ประมวลหลักการเหล่านี้ขึ้นมา ท าให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เขาได้วางรากฐานของ
การบริหารในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
บริหาร  (Administrative) ซึ่ งสามารถใช้ ได้กับการบริหารทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร
อุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions)  
ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทาง  การบริหาร ๕ ประการ คือ๕๒ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆ  
ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่
ดี จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย  หากโครงสร้าง
ขององค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน  ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
                                                           

๕๑Koontz, Harold and Heize Weihrich, Essential of management,  5th, (Singapore : 
McGraw-Hall, 1990), pp. 26-27. 

๕๒Price, Alan, Human Resourec Management In a Business Context, 2 edition, 
(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 



๓๙ 
 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 

นอกจากนี้หลักการในการบริหารจัดการยังแบ่งออกเป็น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒ . อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  (Authority and Responsibility) แวปเบอร์
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบควร 
อยู่คู่กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ  (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่  
และความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก  และผู้บริหารจะไม่
สนใจในความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธ  และอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการ
จัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาใน
การติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น  เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย  ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕ . การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
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บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร  สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗ . หลักความเสมอภาค  (Equity) ความเสมอภาคคือ  ความเป็นธรรม  (Justice)  
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่ง
ในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าที่ส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

๙ . ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่ งต่างๆ  
โดยปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่ง
ความคิดริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ  เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ได้
ผู้บริหารมีความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การ
และความต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัด
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้  การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ  ระบบรางวัลที่มี
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ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงาน และองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิม
โดยการให้รางวัล เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้าง และลูกจ้างเท่าที่จะท าได ้

๑๒ . ความมั่นคงในงาน  (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓ . ผลประโยชน์ ส่ วนตั วมี ความส าคัญ น้ อยกว่ าผลประโยชน์ ขององค์ การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการที่ท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหาร และคนงานโดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง๕๓ 

และมีผู้น าเสนอกระบวนการบริหารงาน  ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB”  
เป็นกระบวนการบริหารงานที่น าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration”  
ในปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้๕๔ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน  และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Directing) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจ และสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะ
งานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 
                                                           

๕๓ฟาโย , อ้ างใน  ศิ ริ วรรณ  เส รี รั ตน์  และคนอื่ นๆ , ทฤษฎี องค์ ก าร  : ฉบั บมาตรฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 

๕๔Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, 
(New York : Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 



๔๒ 
 

๕ . การประสานงาน  (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหว   และความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลในประเทศไทยได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ 
คือ๕๕ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ  ว่ามีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร 
โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับชั้นแห่งอ านาจหน้าที่สูงต่ าลดหลั่นลงไป 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งตั้งการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน 
การบ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นๆ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างาน
ที่ซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอ่ืนจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัว
ด้วย 

๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณ
การเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบ
คอบ และรัดคุม 

หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ  (Principles)  
ที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

                                                           
๕๕ติน ปรัชญพฤทธิ์, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๓๙),  หน้า ๒๔-๒๖.  



๔๓ 
 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงาน
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง  และในเวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน  ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๕๖ 

ส าหรับแนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิด
เป็นทฤษฎีการบริหารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ทฤษฎีอันหนึ่งที่ว่าด้วยหน้าที่ในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม  ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค  ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ที่ได้ขยายแนวคิดของฟาโย 
ก าหนดหน้าที่ในการบริหารที่เรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การ
จัดองค์การ )  Staffing (การจัดบุ คคลเข้าท างาน ) Directing (การสั่ งการหรืออ านวยการ ) 
Coordinating (การประสานงาน ) Reporting (การรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ) Budgeting 
(การงบประมาณ)๕๗ 

การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ  (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ ง ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลที่ทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารที่จัดเป็นแกนร่วมของการบริหารที่
หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่ได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้ 

จากการศึกษาทฤษฎีการบริหาร จึงสรุปได้ ว่า  การบริหารมีความจ าเป็นต้องมี
กระบวนการที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและ
มาตรการอันเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การ
ก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ  ๓)  การแต่งตั้งบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหา
                                                           

๕๖เทเลอร์, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 

๕๗สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), 
หน้า ๒. 



๔๔ 
 

บุคลากรมาบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ๔)  การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ สั่งการ
และมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ และ ๕)  การควบคุม (Controlling)  
คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดข้ึนที่ใด เป็นต้น 
 

๒.๒.๔ ความหมายของโครงการ 
โครงการ หมายถึง การเตรียมการ การเลือก การออกแบบ การตัดสินใจในการก าหนด

วัตถุประสงค์และกิจกรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ ในอนาคต โครงการ
เป็นการเตรียมการ เลือก ก าหนด ออกแบบและตัดสินใจ เพ่ืออนาคต  โดยเริ่มจากการก าหนด หรือ
เลือก หรือตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ คือ จุดหมายปลายทาง ends ที่โครงการต้องการบรรลุใน
อนาคต ต่อด้วยการเตรียมการหรือเลือก หรือออกแบบกิจกรรม ซึ่งก็คือ วิถีทาง means  ที่จะช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ตอนต้น  ส่วนประกอบที่ส าคัญของโครงการ 
ได้แก่  ๑) ส่วนที่เป็นจุดหมายปลายทาง ends  หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และ ๒) ส่วนที่เป็น
วิถีทาง means หรือกิจกรรมที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ๕๘ 

โครงการ หมายถึง ความพยายาม (การกระท า) ชั่วคราวที่ใช้เพ่ือสร้างผลิตผล บริการ
หรือผลลัพธ์ที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร โครงการมีลักษณะดังนี้๕๙ 

๑. มีวัตถุประสงค์ทุกโครงการควรมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
๒. มีอัตลักษณ์ของตนเอง 
๓. มีระยะเวลา โครงการมีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
๔. พัฒนาโดยวิธรการค่อยๆ ท ารายละเอียดเพ่ิมขึ้น ในช่วงแรกโครงการจะถูกก าหนด

อย่างกว้างๆ เมื่อเวลาผ่านไปรายละเอียดของโครงการเริ่มชัดเจน 
๕. ใช้ทรัพยากร ทรัพยากรประกอบด้วย คน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เงิน และทรัพย์สิน

อ่ืนๆ หลายโครงการเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องการคนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยงานภายนอกองค์การ 

๖. มีเจ้าของ หรือมีผู้ให้การสนับสนุนโครงการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่มควรมีคนที่
รับผิดชอบหลัก เพ่ือก าหนดทิศทาง ขอบเขตของงาน และสนับสนุนด้านการเงินกับโครงการ 

๗. มีความไม่แน่นอน เนื่องจากแต่ละโครงการมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน บางครั้งจึง
เป็นการยากที่ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน ประมาณระยะเวลาที่ใช้ในการท าโครงการ 
การก าหนดค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริษัทผู้ขายสินค้าหรือบริการเลิกกิจการ สมาชิกขอลางานโดยไม่มีแผน 
สิ่งเหล่านี้คือ ความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในทุกโครงการ 

โครงการ หมายถึง กระบวนการท างานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมี
การท าโครงการเป็นไปตามล าดับ โดยการท างานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่นการผลิต
สินค้า หรือ ท างานบริการ โดยจะมีการก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จ ากัด ในการด าเนินงาน
                                                           

๕๘ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์, รศ, การวางแผนและบริหารโครงการ, (เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๔๕), หน้า ๔. 

๕๙วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา, ผศ.ดร., “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ”, รายงานการวิจัย, 
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๒. 



๔๕ 
 

โครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ท าการบริหารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้๖๐ 

ในการบริหารงานขององค์การทุกประเภท โครงการ (Project) จะเป็นงานประเภทหนึ่ง 
ที่ถูกก าหนดขึ้น ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์และกลยุทธ์ในการบริหารการพัฒนาตาม พันธกิจ
ที่ส าคัญขององค์การนั้น ทั้งนี้ เพ่ือที่จะผลักดันให้เจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์  (Strategic intent) ของ
ผู้บริหารระดับสูงสามารถน าไปสู่การก าหนดกลวิธีในการจัดการในระดับปฏิบัติการ  (Tactical 
management) อย่างได้ผล ไม่ว่ากลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นนั้นจะเป็นกลยุทธ์ในลักษณะที่เป็น การตั้งรับ 
(Defensive or reactive) เพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการด้านต่างๆที่เกิดข้ึน๖๑ 

โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือน ามาลงทุนสร้าง
ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระที่สามารถ
ท าการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารได้ นอกจากนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีก าหนดเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่ชัด การด าเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ และได้ผลงานที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด โครงการไม่ได้ลงทุนเพ่ือสร้างเฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุอาทิ โรงงาน บ้าน
จัดสรร คอนโดมิเนียม เขื่อน หรือถนน เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุด้วย เช่น การฝึกอบรม
พนักงาน การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เป็นต้น๖๒ 

โครงการ หมายถึง งาน หรือ ส่วนหนึ่งของงานที่ต้องกระท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที่ก าหนดไว้ โดยให้สอดคล้องกับข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย๖๓ รวมถึงเป็นหน่วยของแผนงานหรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพ่ือการ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ มีลักษณะเด่นชัด มีระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน และ มักจะเป็นงาน
พิเศษท่ีต่างไปจากงานประจ าโครงการจะประกอบด้วย งานและกิจกรรม๖๔ และหมายถึงโครงการเป็น
แผนงานที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรใน
การด าเนินงานและคาดหวังที่จะให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า จะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการ
ด าเนินงาน มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน มีพ้ืนที่ในการด าเนินงานเพ่ือให้บริการและสนองความต้องการของ

                                                           
๖๐วิ กิ พี เ ดี ย ,  โค ร ง ก า ร ,  [อ อ น ไล น์ ],  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : https://th.wikipedia.org/wiki/ 

%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3, [๒ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

๖๑ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๖, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 
๒๕๕๗), หน้า ๒ – ๓. 

๖๒สุโขทัยธรรมาธิราช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ, [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล : http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/01-01-01.html, [๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๘]. 

๖๓เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๗๙.  

๖๔สมคิด พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, ๒๕๕๐), 
หน้า ๒๓. 



๔๖ 
 

กลุ่มบุคคลในพ้ืนที่นั้น และมีบุคคลหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงาน๖๕ ทั้งนี้ โครงการ ยังมี
ความหมายอีกว่า การก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่มีวัตถุประสงค์เด่นชัด  
มีกิจกรรมที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง ประหยัดและมี
ประสิทธิภ าพ  มี เวลาเริ่มต้นและสิ้ นสุดของงาน  โครงการประกอบด้ วยกิจกรรมต่ าง ๆ  
ที่ม ีความสัมพันธ์กันและมีเป้าหมายเดียวกัน๖๖ 

สรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง แผนงานที่ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ 
ระยะเวลา รายละเอียด  ทรัพยากร มีเจ้าของ หรือมีผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ขอบเขตของงาน  
การเงิน และความไม่แน่นอน  

๒.๒.๕ ความส าคัญของโครงการ 
การประกอบกิจการใด  ๆ  ก็ตามจะบรรลุผลส าเร็จได้ตามความมุ่งหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ 

องค์ประกอบที่ส าคัญก็คือการเขียนโครงการ๖๗ เพราะการเขียนโครงการที่ดีย่อมน าผลส าเร็จที่ดี  
ทั้งในทางปฏิบัติงานการติดตามผลงาน การประสาน การท างานและการประเมินผลโครงการเป็นส่วน
หนึ่งของการวางแผน หรือเป็นส่วนย่อยของการวางแผน โครงการต่าง ๆ เกิดข้ึนเนื่องจาก 

๑. เกิดจากปัญหาที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
๒. ความคิดของผู้บริหารระดับสูง 
๓. ความคิดของผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน 
๔. ความคิดของผู้ปฏิบัติงานเอง 
ส าหรับการบริหารโครงการนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการบรรลุวัตถุประสงค์

ของ โครงการทั้งสิ้น ส าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ การจัดการด้านขอบเขตการบริหาร หรือ 
ขอบเขตการบริหารเป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโครงการ ได้แก่ การก าหนดวิธีการที่
ต้องการให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ ก าหนดกุลยุทธ์ที่ท าให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผล 
ส าเร็จ และการก าหนดแผนยุทธวิธีขึ้นเพ่ือท าให้แผนกุลยุทธ์ในแต่ละด้านประสบความส าเร็จ ซึ่งการ  
บริหาร ในขอบเขตต่างๆ ข้างต้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างองค์การที่มีการแบ่งงานกันท า  
อย่างชัดเจน นอกจากนี้วัตถุประสงค์ของโครงการยังมีผลต่อการจัดการด้านองค์การ ซึ่งการจัดการ
ด้านองค์การนี้ จะเป็นออกแบบโครงสร้างที่มีการก าหนดแผนภูมิความรับผิดชอบ มีการปรับปรุง
รูปแบบ องค์การให้สอดคล้องกับภารกิจของโครงการที่ต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม การแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็นกุลยุทธ์ของโครงการและน าไปสู่การปฏิบัติโดยมีการจัดท าแผน
ยุทธวิธีต่อไป ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้อาจเป็นการก าหนดทั้งในด้านที่มีลักษณะเชิงปริมาณ 
หรือเชิงคุณภาพก็ได้ โดยที่การบริหารโครงการจะเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันและกันที่มีการใช้ 
ความพยายามของบุคคลากรในการด าเนินกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีความพิเศษอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
                                                           

๖๕ประชุม รอดประเสริฐ, การบริหารโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : เนติกุลการพิมพ์, 
๒๕๓๕), หน้า ๕. 

๖๖พิ ชิต  ฤทธิ์จรูญ , ผศ .ดร., การวิจัยการบ ริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้ งที่  ๒ , (นนทบุ รี  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), หน้า ๕. 

๖๗ส าราญ มีแจ้ง, รศ.ดร., การประเมินโครงการทางการศึกษา, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
๒๕๔๐), หน้า ๑๒ – ๒๐. 



๔๗ 
 

สามารถ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอีกด้วย๖๘ 

ความจ าเป็นในการคิดและจัดท าโครงการ ภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน
ประจ า (Operations or Routine management) มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การ
อย่างมาก แต่ข้อจ ากัดก็คือจะต้องท างานภายใต้เงื่อนไขหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมากนัก หรือไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานจะใช้ทักษะเก่งงานด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียวในการท างานให้ส าเร็จ อย่างไรก็ตามในงานทุกประเภท ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้เสมอ  

๑. สถานการณ์ด้านการบริหารทั่วไป เป็นเรื่องปกติธรรมดาส าหรับการบริหารงาน
โดยทั่วไปขององค์การทุกประเภท ผู้บริหารมักจะเผชิญกับสถานการณ์เชิงรับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

ก. ปัญหาทางการบริหารที่เกิดขึ้นในองค์การอยู่เสมอ มีลักษณะหรือสภาพปัญหาที่
สลับซับซ้อนมาก หรือเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก จนเป็นผล ให้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการบริหารงาน
ประจ าเพียงหน่วยเดียวไม่อาจที่จะด าเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้  

ข. มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า และผู้รับบริการจากเดิมไปสู่ความ
ต้องการใหม่ หรือความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  จนเป็นผลให้รูปแบบและวิธีการแบบเดิม  
ไม่อาจจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นตรงต่อไป  

ค. ทรัพยากรด้านต่างๆ มีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น จนเป็นผลให้เกิดข้อจ ากัด เกี่ยวกับ
กรรมวิธีในการจัดสรร การกระจาย และหรือการจัดการ  ทรัพยากรที่ดีเพียงพอ ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการ
แก้ไขย่อมจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการจัดการลดลง  

ง. การใช้เทคโนโลยีก้าวหน้ามีความจ าเป็น และมีความส าคัญต่อการบริหารงาน
โดยทั่วไปของกิจการมากข้ึน หากไม่ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือจัด
ให้มีข้ึนใหม่ ย่อมจะเป็นผลให้กิจการมีข้อเสียเปรียบในเชิงเปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน  

๒. สถานการณ์ด้านการพัฒนาและการแข่งขัน แม้ว่ากิจการจะมีการคิดโครงการด้าน
ต่างๆ เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่กล่าวแล้วในหัวข้อที่ผ่านมา แต่ยังมีสถานการณ์อีกประเภทหนึ่งที่ถือ
เป็นสถานการณ์ เชิงรุกที่กิจการทั้งหลายมักจะใช้ความคิดสร้างสรรค์และการมองการณ์ไกล  
เพ่ือป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสในการพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความได้เปรียบหรือพัฒนาองค์การ
อย่างยั่งยืนต่อไป สถานการณ์ทีน่าสนใจ ประกอบด้วย  

ก. การเพ่ิมความรวดเร็ว ความถูกต้อง และความแม่นตรงในการให้บริการลูกค้า 
ทั้งนี้เพ่ือรักษาความได้เปรียบในการสร้างความพึงพอใจอย่างถาวรต่อกลุ่มลูกค้าเก่า การแสวงหาหรือ
ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการรายใหม่  

ข. การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานสูงกว่า หรือ ดีกว่าเดิม  

                                                           
๖๘ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี, เทคนิคการบริหารโครงการ, (ปัตตานี : ส านักงานสหกรณ์

จังหวัดปัตตานี, ๒๕๕๓), หน้า ๙. 



๔๘ 
 

ค. การเสนอสินค้ าหรือบริการใหม่  (New Products) ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ 
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ในรูปของการเสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) 
ในระยะยาวให้แก่ผู้รับบริการ  

ง. การเตรียมความพร้อมในอันที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤต และความเสี่ยง  ทั้งหลาย 
อันถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง หรือบุกเบิกงานด้านต่างๆ ที่เป็น
การคาดหมายล่วงหน้าว่าจะลดทอนความสูญเสียลง ถ้าหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดข้ึนจริง  

ในการที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ทั้งสองกรณีดังกล่าวนั้น นักบริหารทุกคน
ควรที่จะเตรียม “คิดและท างานเป็นโครงการ (Projectization)” ไว้ล่วงหน้าซึ่ง หมายความว่า  
นักบริหารจะก าหนดและพัฒนาแนวคิดโครงการประเภทต่างๆ ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกลวิธีในการแก้ไข
สถานการณ์ท้ังหลายที่ได้น าเสนอไว้แล้ว๖๙ 

สรุปได้ว่า ความส าคัญของโครงการนั้น เพ่ือใช้เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและ
สถานการณ์ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับองค์การได้ รวมถึงการ
สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรได้ 

๒.๒.๖ ลักษณะส าคัญของโครงการ 
ลักษณะของโครงการ ประกอบด้วย๗๐ 
๑. โครงการต้องเป็นระบบ (System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย (Input) กระบวนการ 

(Process) ผลผลิต (Output) และตัวตรวจสอบกลับ (Feed Back) 
ตัวป้อน (Input) หมายถึ ง สิ่ งที่ ต้องการใส่ เข้าไปให้ ได้ผลผลิต  (Output) ได้แก่ 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร แรงงาน เป็นต้น 
กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีด าเนินการในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตัวป้อน

หรือปัจจัยโดยอาศัยเทคนิคและวิทยาการให้เกิดผลผลิตตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่ต้องการซึ่งเกิดจากกระบวนการ ผลผลิตอาจมี

คุณลักษณะดังนี้ การเพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมปริมาณ เกิดวิทยาการใหม่ 
ตัวตรวจสอบกลับ (Feed Back) เป็นกรรมวิธีตรวจสอบความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นใน

แต่ละข้ันตอนดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๙ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ คณะรัฐ

ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า ๓ -๔. 
๗๐อ้างแล้ว, ส าราญ มีแจ้ง, รศ.ดร., การประเมินโครงการทางการศึกษา, หน้า ๑๒ – ๒๐. 



๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงทฤษฎีระบบ 
 

๒. โครงการต้องมีวัตถุประสงค์ (Objective) การเขียนโครงการนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์
และวัตถุประสงค์ของโครงการต้องชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับสูงในแต่ละระดับ 

๓. โครงการต้องเป็นเรื่องของอนาคต โครงการเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นเรื่องของ
อนาคต เพราะฉะนั้นการเขียนโครงการจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบและต้องแสวงหาข้อมูลให้มาก
ที่สุดที่จะมากได้ ถ้าข้อมูลไม่เพียงพออาจจะเป็นผลให้โครงการนั้นล้มเหลวได้ 

๔. โครงการต้องมีระยะเวลาที่แน่นอน มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ หากมีการ
ด าเนินงานไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาไว้ จะไม่ถือเป็นโครงการเพราะเข้าลักษณะของการ
ด าเนินงานตามปกติ  

๕. โครงการต้องมีความเป็นเอกเทศ ความมีเอกเทศหมายความว่าแต่ละโครงการจะ
สามารถด าเนินไปได้ตามขั้นตอนของโครงการนั้น ๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับโครงการใดโครงการหนึ่งเป็น
องค์ประกอบ 

๖. โครงการควรมีลักษณะเร่งด่วนหรือมีต้นทุนต่ า โครงการที่ดีควรจะมีลักษณะการเสร็จ
สิ้นโครงการในระยะสิ้นสุด ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ผลผลิตตรงตามวัตถุประสงค์มากท่ีสุด 

๗. โครงการควรมีสถานที่ด าเนินงาน โครงการต้องระบุให้ชัดว่าจะด าเนินงานข้อใด  
ใช้สถานที่ใดเป็นที่ด าเนินงาน 

๘. โครงการควรมีลักษณะเป็นงานเริ่มต้นหรืองานพัฒนา 
๙. โครงการจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน 
ลักษณะของโครงการประกอบด้วยข้อจ ากัด ๓ ประการคือ ขอบเขตของโครงการ  

เวลา และค่าใช้จ่าย ข้อจ ากัดนี้มีผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ๗๑ 
ขอบเขตของโครงการ : งานที่ โครงการต้องท าคืออะไร อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าหรือ

ผู้สนับสนุนคาดหวังจากโครงการ 
เวลา : เวลาที่ใช้ ตารางเวลาของโครงการ 
ค่าใช้จ่าย : งบประมาณโครงการ 
 
 

                                                           
๗๑Schwalbe. K, Information Technology Project Management, 5th edition, (MA.: 

Thomson, 2007), pp.1-5.. 
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แผนภาพที่ ๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อจ ากัดโครงการ 

ที่มา : Schwalbe, 2007 
 

จากแผนภาพที่ ๒.๒ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อจ ากัดโครงการ การบริหารข้อจ ากัด
จึงเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างขอบเขต เวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อจ ากัดข้อใดข้อหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อข้อจัดกัดที่เหลือ เช่น ลดขอบเขตงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เวลา และงบประมาณ โครงการทุกโครงการมีความเสี่ยง ผู้จัดการโครงการต้องตัดสินใจว่าข้อจ ากัดใด
ที่ส าคัญที่สุด ถ้าเวลาส าคัญที่สุด ผู้จัดการโครงการต้องเปลี่ยนขอบเขตของโครงการและค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้สอดคล้องกับตารางเวลา แต่ถ้าขอบเขตโครงการส าคัญที่สุด ผู้จัดการโครงการอาจต้องปรับ
เวลาและค่าใช้จ่าย  

องค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย๗๒ 
๑. ชื่อโครงการ: เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ทราบในเบื้องต้นถึงโครงการที่จะด าเนินการ  

ชื่อโครงการควรเป็นชื่อที่ชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ: เป็นการบ่งบอกหัวหน้าโครงการหรือผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 

ควรจะระบุชื่อบุคคล รวมทั้งต าแหน่งและหน้าที่ ไม่ควรระบุเป็นชื่อของหน่วยงานเพียงอย่างเดียว
เพราะอาจเกิดความยากล าบากในการติดตามหาผู้รับผิดชอบโครงการ 

๓. หลักการและเหตุผล: เป็นการอธิบายถึงที่มา ปัญหา และเหตุจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าโครงการ โดยมีข้อมูลมาสนับสนุน นอกจากนั้นควรชี้แจงถึงผลที่จะได้รับจากการด าเนิน
โครงการด้วย 

                                                           
๗๒สุโขทัยธรรมาธิราช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ, [ออนไลน์], 

แหล่งข้อมูล : http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/01-01-01.html, [๒๓ สิงหาคม 
๒๕๕๘]. 
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๔. วัตถุประสงค์: คือ สิ่งที่ต้องการจะได้รับหรือผลงานที่ได้จากการด าเนินโครงการ  
โดยวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับภารกิจขององค์กรด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้อง
มีคุณลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงซึ่งควรประกอบไปด้วย SMART คือ 

S = Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม จับต้องได้ 
M = Measurable คือ วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถวัดและประเมินผลงานได้ 
A = Attainable คือ วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถท าให้บรรลุได้ 
R = Realistic คือ วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง 
T = Timely คือ วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องมีการก าหนดกรอบเวลาที่แน่นอน 
๕. เป้าหมาย: คือ ผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการซึ่งเป็นการก าหนดใน

เชิงปริมาณหรือคุณภาพ และอาจจะเป็นจ านวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการหรือจ านวนผู้ที่จะได้รับประโยชน์
จากโครงการก็ได ้

๖. วิธีด าเนินการ: เป็นสิ่ งที่ ระบุถึงล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมย่อยต่างๆ  
ของโครงการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ: เป็นการบ่งบอกถึงระยะเวลาการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ โดยมี
จุดบอกเวลาตั้งแต่เริ่มต้นและสิ้นสุด 

๘. งบประมาณ: เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ โดยอาจจ าแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ค่าด าเนินโครงการ ค่าบริหารจัดการโครงการ ค่าติดตามและประเมินผลเป็น
ต้น นอกจากนั้นยังต้องระบุแหล่งที่มาของงบประมาณที่ได้รับด้วยว่ามาจากแหล่งใด 

๙. สถานที่: เป็นการระบุสถานที่หรือพ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยจ าเป็นต้องระบุ
ให้ชัดเจนและเจาะจง 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: คือสิ่งที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าด าเนินโครงการ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยต้องระบุให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

๑๑. การประเมินผล: เป็นการระบุวิธีการประเมินหรือประเด็นที่ควรประเมิน เพ่ือจะได้
ทราบว่าโครงการที่จัดท านั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
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แผนภาพที่ ๒.๓ องค์ประกอบของโครงการ 
ที่มา : สุโขทัยธรรมาธิราช, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ, [ออนไลน]์, แหล่งข้อมูล : 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/01-01-01.html, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
 

ประเภทของโครงการ โครงการมีลักษณะที่หลากหลายทั้งในเรื่องของขนาด ขอบข่าย 
เวลา กลุ่มลูกค้า หรือผู้รับบริการ รวมทั้งอายุการใช้งานโครงการ (Project life) การแบ่งประเภท
โครงการตามลักษณะของสถานการณ์ที่จะเผชิญรวม ๓ ประเภทคือ 

๑. โครงการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ  (Improvement project) ซึ่ งในทีนี้ 
หมายความรวมถึง โครงการปรับสมรรถนะด้านต่างๆขององค์การ (Competency improvement) 
เพ่ือน าไปสู่การท างานที่กระตือรือร้นมากยิ่งข้ึนด้วย  

๒. โครงการริเริ่มหรือพัฒนานวัตกรรม (Innovative project) ด้านต่างๆทั้งในส่วนของ
ทุน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี ความรู้ วิทยากร  และปัญญาประดิษฐ์ ทั้งหลายที่มี
คุณค่าอย่างสูงยิ่งต่อองค์การ  
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๓. โครงการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Project) ทั้งนี้เพ่ือทุ่มเท
หรืออุทิศให้กับการค้นคว้า การท าการทดลอง การฝึกปฏิบัติ การบุกเบิกหรือน าร่อง (Pilot) ในพ้ืนที่
หรือกลุ่มคน เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการในระยะยาว๗๓ 

ลักษณะส าคัญของโครงการ โครงการที่ผู้บริหารก าหนดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเภทใด จะมี
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญคล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้๗๔ 

๑. ขอบข่ายของงานโครงการ (Project Scope) อันหมายถึงกิจกรรมต่างๆของ 
โครงการ (Project Activity Packages) มีลักษณะเป็นเอกเทศ หรือมีลักษณะเฉพาะ (Unique)  
ที่แตกต่างไปจากงานประจ าบ้างไม่มากก็น้อย หรืออาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ทั้งหมดก็ได้  

๒. มีหน่วยงานหรือองค์กรโครงการ (Project Organization) ที่รับผิดชอบในการ
จัดการโดยเฉพาะ (หรืออาจจะเรียกว่าเป็นองค์กรเจ้าภาพ) โดยองค์กรดังกล่าวนี้จะท าหน้าที่เป็นการ
ชั่วคราว (Temporary unit)  

๓. มีวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ (Outcomes or Results) ของโครงการที่มีตัวชี้วัด
ชัดเจน (Key indicators) มีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างส าคัญต่อกลุ่มคน หรือพ้ืนที่เป้าหมายได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้อาจจะมีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์โดยตรง (Intended benefit) ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ (Interest) อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีสามารถวัดได้ 
(Measurable) หรือ  สามารถชี้ ให้ เห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ในเชิงบวก  (Positive 
Consequences) หลังจากการด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จได้ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการณ์ 
ที่ปราศจากโครงการ (Without Project) แล้ว ถือว่าการมีโครงการ (With Project) ก่อให้ เกิด
ประโยชน์โดยแท้จริง  

๔. ในการจัดการโครงการ ผู้บริหารและทีมงานโครงการต้องพร้อมที่จะ เผชิญกับความ
ไม่แน่นอนและความเสี่ยง (Uncertainty and Risk) ด้านต่างๆ เสมอ ดังนั้นในการวางแผนและ
เตรียมการโครงการ ควรที่จะมีการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และประเมินความเสี่ยง
ล่ วงหน้ า  เพ่ื อประโยชน์ ในการแสวงหาลู่ท างในการบริหารและจัดการความเสี่ ย ง  (Risk 
management) ไว้ล่วงหน้า  

๕. ในการบริหารและการจัดการโครงการ จ าเป็นต้องเน้นถึงความส าคัญของการ
เชื่อมโยงหรือบูรณาการ (Interfacing or Integration) ระหว่างองค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการ 
(Project Owner) กับองค์กรที่ท าหน้าที่ในการจัดการโครงการ (Project Organization) ทั้งนี้ เป็นที่
ชัดเจนว่าผู้จัดการโครงการ จะต้องปฏิบัติงานตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดโครงการ (Terms of 
Reference) ที่เจ้าของโครงการก าหนดไว้  

๖. ในการจัดการโครงการผู้บริหารโครงการและผู้จัดการโครงการต้อง ค านึงถึง ข้อจ ากัด
ด้านเวลา (Time) ค่าใช้จ่าย (Cost) และคุณภาพ (Quality) ตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของ
โครงการเสมอ ในบรรดาลักษณะส าคัญเหล่านี้  Project Management Institute (PMI) ซึ่งเป็น 

                                                           
๗๓อ้างแล้ว, ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ:แนวคิดและแนวทางในการสร้างความส าเร็จ 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า ๔ – ๕. 
๗๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕ – ๗. 
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องค์กรทางวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา พิจารณาว่าถือว่าสิ่งส าคัญที่สุดของคุณลักษณะที่ส าคัญ ที่สุดมี
อยู่สองเรื่อง คือ  

ก. ลักษณะงานเป็นเอกเทศ หรือลักษณะพิเศษ (Unique) ในเรื่องนี้ค าว่าเอกเทศหรือ
ลักษณะพิเศษมีความหมายว่า ผลผลิตหรือ บริการที่เป็นผลงานของโครงการ มีความแตกต่างในบาง
ด้านจากผลผลิตหรือบริการต่างๆ ที่มีอยู่ เดิม (Unique means that the product or service is 
different in some distinguish way from all similar products or services)  

ข. ลักษณะชั่วคราว (Temporary) ลักษณะชั่วคราว มีความหมายว่า โครงการทุก
โครงการมีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่แน่นอน (Temporary means that every project has a 
definite beginning and a definite end) ดังนั้น ความส าคัญของการก าหนดเวลาที่ดี ทั้งในส่วนที่
ต้องตอบค าถามหลักที่ว่า โครงการควรจะเริ่มเมือใด ควรจะเสร็จเมื่อใด ควรใช้เวลาในการด าเนินงาน
เท่าไร จึงจะสอดคล้องกับ ความจ าเป็นเหมาะสมกับเนื้อหาเชิงเทคนิค (Technical aspect) และ
สามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากโครงการอย่างถูกต้อง แม่นตรง และทัน
กาล  

จากลักษณะต่างๆ ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่าโครงการกับงานประจ าหรือการปฏิบัติงาน
ภาวะปกติ แม้จะมีความคาบเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันคือ เมื่องานประจ ามีปัญหาหรือไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ได้ ก็จะใช้โครงการเป็นกลไกในการแก้ไข และเมื่องานโครงการ
สิ้นสุดลงก็จะถ่ายโอน (Transfer) ผลงานขั้นสุดท้ายของโครงการ (Final outputs) น าไปสู่การ
ด าเนินงานของฝ่ายประจ าหรือฝ่ายปฏิบัติการ (Operations) ต่อไป เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนมากข้ึน  

โดยทั่วไปโครงการจะมีฐานที่มาจากข้อมูลที่เป็นจริง และผ่านการวิเคราะห์แล้ว นั่นคือ 
การได้มาซึ่งโครงการแต่ละโครงการนั้น จะต้องมีข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์และเชื่อถือได้ว่า มีความ 
ต้องการจ าเป็นอย่างแท้จริงที่จะต้องก าหนดให้มีโครงการและจะมีองค์ประกอบเชิงระบบที่
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร หรือด าเนินโครงการ
กระบวนการ (Process) ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการหรือด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบ และผลผลิต 
(Product) ซึ่งเป็นผลที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับจากโครงการคุณลักษณะที่ส าคัญของโครงการมี
ดังต่อไปนี้๗๕  

๑. ขอบข่ายของงาน (Scope) มีลักษณะเป็นเอกเทศ หรือมีลักษณะเฉพาะ (Unique)  
ที่แตกต่างไปจากงานประจ า กล่าวคือ ในแต่ละโครงการจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ๖ (Specific 
Objective) ที่ชี้ให้เห็นว่า โครงการมีผลลัพธ์ (Outcomes) ที่คาดหมายไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมี
ผลงาน (Outputs) เป็นเป้าหมายที่ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน กับมีลักษณะที่แตกต่างไปจากงานประจ า  

๒. มีองค์การ (Organization) รับผิดชอบในการจัดการโดยเฉพาะและท าหน้าที่เป็น
การชั่วคราว (Temporary) เนื่องจากโครงการทุกประเภทจะมีระยะเวลาการด าเนินงานนับตั้งแต่ 
เริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน ดังนั้นองค์การที่รับผิดชอบโครงการจึงเป็นองค์การที่มีระยะเวลา  
รับผิดชอบงานแน่นอนตายตัว งานโครงการจึงถือเป็นงานชั่วคราว เมื่อเสร็จภารกิจก็จะส่งมอบงานให้ 

                                                           
๗๕Turner, 1993, อ้างถึง ใน ปกรณ์ ปรียากร, การบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการ

สร้างความส าเร็จ, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๘-๑๐. 



๕๕ 
 

องค์การที่จะรับผลงานของโครงการไปด าเนินการเป็นงานประจ า ตลอดอายุของโครงการ (Project 
Life)  

๓. เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นประโยชน์  (Beneficial) โดยผลลัพธ์ของโครงการ 
(Outcomes or Results) ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ในการวางแผน 
โครงการจะต้องพิจารณาว่า ผลประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย คืออะไร ซึ่ง  
ผลประโยชน์นี้จะพิจารณาทั้งในส่วนที่คิดเป็นตัวเงินได้ หรือจับต้องได้ (Tangible Benefits) และที่ไม่
อาจคิดเป็นตัวเงินหรือไม่อาจจับต้องได้ (Intangible Benefits) และผลประโยชน์ดังกล่าวจะก่อให้เกิด 
คุณประโยชน์ หรือผลก าไร (Benefits) ต่อกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด  

๔) ในการจัดการโครงการผู้บริหารและทีมงานโครงการต้องพร้อมที่จะเผชิญกับ 
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆ เสมอ โดยที่ โครงการทุกประเภทย่อมจะน าไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลง ที่มีผลทั้งในด้านบวกและลบ กับยังต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่าง
มากมาย เช่น ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของโครงการนั้น อาจให้การยอมรับหรือมีท่าทีท่ีอาจจะ
ต่อต้านและคัดค้าน หรือใน ระหว่างการด าเนินโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งในทาง
การเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์กายภาพ สภาวะแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ ที่อาจจะ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้โครงการด าเนิน ไปอย่างราบรื่น หรือฉุดดึงให้เกิดภาวะชะงักงันก็เป็นได้ ด้วย
เหตุดังกล่าวนี้ ผู้จัดโครงการและทีมงานที่รับผิดชอบจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ดีพอ ส าหรับเป็นฐานในการ
ประเมินความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่จะ เป็นประโยชน์ในการแสวงหาลู่ทางเพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อไป  

๕. ในการจัดการโครงการผู้บริหารโครงการต้องค านึงถึงข้อจ ากัดด้านเวลา ค่าใช้จ่าย 
และคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไขของโครงการสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผน
โครงการซึ่งเป็นเรื่องที่จะน าไปสู่การจัดวางระบบการควบคุม (Controlling Systems) ทีแ่น่นอนและ
ชัดเจนอีกด้วย ในด้านเวลา ผู้จัดการโครงการต้องผลักดันให้มีการเริ่มงานโครงการอย่าง  ถูกต้องตาม
เวลาที่ก าหนด และส าเร็จเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในด้านค่าใช้จ่ายผู้จัดการโครงการ
จะต้องผลักดันให้มีการบริหารและวางระบบการจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างเข้มงวด  
กวดขัน โดยพยายามผลักดันงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนในด้านคุณภาพนั้น ผู้จัดการโครงการ
จ าเป็นต้องวางแนวทางให้ผลงานที่เกิดขึ้นได้มาตรฐานตรงตามคุณลักษณะงาน (Specification) โดยมี
ค่า ความบกพร่องเป็นศูนย์ (Zero defect)  

๖. ในการจัดการโครงการจ าเป็นต้องเน้นความส าคัญของการบู รณ า การ 
(Integration) กับองค์การหลัก หรือหน่วยงานของเจ้าของโครงการเรื่องนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญยิ่งยวดในการจัดการโครงการกล่าวคือ แม้ว่าองค์การที่รับผิดชอบโครงการจะมีความเป็น
เอกเทศในการบริหารงาน แต่ก็มิได้ตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากองค์การต่างๆ ของหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่
ในการก าหนด โครงการและน าผลลัพธ์ของโครงการไปด าเนินงานในรูปของงานประจ า ดังนั้นการวาง
จุดเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล องค์การหรือระบบงาน จึงถือเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องก าหนดไว้
ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้ง หรือความเข้าใจที่ไขว้เขว สับสน ไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  



๕๖ 
 

โครงการจะมีลักษณะส าคัญคือ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน  มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง หรือมีความเป็นเอกเทศ มีการก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของโครงการไว้ อย่างชัดเจน 
สาระในองค์ประกอบของโครงการมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับสภาพ
ปัญหาหรือความต้องการจ าเป็น วิธีด าเนินการสอดคล้องสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ เป็นต้น ในการ
จัดการโครงการต้องมีหน่วยงานหรือฝ่ายที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ เพ่ือก ากับดูแลโครงการตลอด  
ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการผู้บริหารและทีมงานโครงการต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนและ
ความเสี่ยงต่างๆ เสมอ ต้องค านึงข้อจ ากัดด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ในเงื่อนไข
ของโครงการและต้องพิจารณาผลประโยชน์ของโครงการที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย๗๖ 

รูปแบบของการก าหนดโครงการที่นิยมมี ๒  ลักษณะ คือ โครงการแบบดั้งเดิม 
(Conventional Method) และโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) โครงการแต่ละ 
ลักษณะมีองคป์ระกอบโดยสรุปดังนี้๗๗ 

๑. องค์ประกอบของโครงการแบบดั้งเดิม  
โครงการแบบดั้งเดิม มีองค์ประกอบของโครงการและสาระโดยสรุปของแต่ละ 

องค์ประกอบ ดังนี้  
๑.๑ ชื่อโครงการ เป็นส่วนที่บอกว่าเป็นโครงการประเภทใด เรื่องอะไรและ

เกี่ยวข้องกับใคร เช่น โครงการพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
โครงการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน... เป็นต้น  

๑.๒ หลักการและเหตุผล เป็นส่วนที่อธิบายถึงหลักการและเหตุผลว่า ท าไมจึงต้อง
จัดท าโครงการโดยระบุถึงสภาพปัญหา และความต้องการที่ต้องท าให้เกิดโครงการรายละเอียดของ
หลักการและเหตุผลต้องชี้ให้เห็นที่มา และความส าคัญของโครงการนั้นอย่างชัดเจน  

๑.๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นข้อความที่ระบุถึงสิ่งที่องค์กร  
หรือผู้จัดท าโครงการต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้นหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว การก าหนด 
วัตถุประสงค์ต้องเฉพาะเจาะจง สามารถตอบค าถามได้ว่า สิ่งที่ต้องท าให้เกิดขึ้นในโครงการนั้นคือ
อะไร ต้องการผลงานหรือผลผลิตอะไร ส่วน เป้าหมายเป็นการก าหนดขอบเขตและลักษณะของการ
ปฏิบัติงาน หลังจากที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก ากับการบริหารโครงการนั้นๆ 
ให้ไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการและเป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าจะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่
ละข้อนั้น จะต้องท างานอย่างไร ในปริมาณเท่าใด และท าเมื่อใด ซึ่งมักจะบอกให้ทราบถึงปริมาณและ
คุณภาพ  

๑.๔ วิธีด าเนินการ เป็นส่วนที่ระบุขั้นตอนที่แสดงรายละเอียดกลยุทธ์หรือวิธี 
ด าเนินงานว่าจะท าอะไร อย่างไร ใครรับผิดชอบและปฏิบัติด้วยวิธีใดจึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุ ขั้นตอนส าคัญๆ ของการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
ด าเนินงาน ภายใต้โครงการนั้นๆ  

                                                           
๗๖พิ ชิต  ฤทธิ์จรูญ , ผศ .ดร., การวิจัยการบ ริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้ งที่  ๒ , (นนทบุ รี  : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๗), หน้า ๗. 
๗๗เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗ – ๙. 



๕๗ 
 

๑.๕ ระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นส่วนที่บ่งบอกแผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็น 
ช่วงเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการด าเนินโครงการว่ามีระยะเวลานานเท่าใด จากวัน – เดือน – ปีใด ถึงวัน – 
เดือน – ปีใด ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแผนก าหนดรายการปฏิบัติงาน ตารางท างาน หรือปฏิทินปฏิบัติงาน  

๑.๖ ทรัพยากรและงบประมาณ เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของงบประมาณ และ
ทรัพยากรของโครงการโดยระบุยอดรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน 
แต่ละด้าน พร้อมทั้งระบุแหล่งการเงินและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย  

๑.๗ การติดตามและประเมินผล เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการควบคุม ก ากับ 
และประเมินโครงการซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ
การตรวจสอบความก้าวหน้า การก ากับ ติดตาม และควบคุมโครงการตลอดจนการประเมินผลสรุป
เมื่อสิ้นสุด โครงการ 

๑.๘ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงผลพลอยได้ที่เกิดจากการด าเนิน 
โครงการที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับก็
คือ ผลกระทบในทางที่ดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการไม่ใช่ผลโดยตรงที่ได้ตามวัตถุประสงค์  

๑.๙ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นส่วนที่ระบุให้ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ
ซึ่งอาจจะเป็นชื่อหน่วยงานหรือชื่อบุคคลก็ได ้ 

๒. องค์ประกอบของโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์  
การจัดท าโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์นี้ใช้หลักการแสดงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล

ต่อเนื่อง ประสานกันทั้งแนวตั้ง (Vertical) และแนวนอน (Horizontal) ขององค์ประกอบที่เป็น 
โครงสร้างพ้ืนฐานของโครงการต่างๆ ถือว่าเป็นเครื่องมือในการก าหนดและจัดเตรียมโครงการที่ดี ทั้งนี้ 
เพราะโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์จะเป็นชุดขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในทาง  
ตรรกวิทยา ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว ได้แก่ จุดมุ่งหมายของโครงการ (Goal) ซึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของ
แผนงานที่อยู่เหนือโครงการวัตถุประสงค์ของแผนงานก็คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการผลผลิต 
ของโครงการกิจกรรมและปัจจัยของโครงการแสดงดังตารางที ่๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ ตารางโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์๗๘ 
 

รายละเอียดโดยสรุป 
ดัชนีชี้วัด

ความส าเร็จ 
แหล่งข้อมูล/แหล่ง

อ้างอิง 
เงื่อนไขความส าเร็จ/ 
ข้อสมมุติฐานที่ส าคัญ 

goal  
จุดหมายการพัฒนา 

ความส าเร็จของ
จุดหมาย 

หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติฐาน : เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาระยะยาว 

Purpose 
วัตถุประสงค์โครงการ 

เมื่อโครงการเสร็จ 
สิ้นลง 

หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติจาก 
 purpose to goal 

outputs  
ผลผลิต/ผลงาน 

ความส าเร็จของ
ผลงาน 

หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติจาก 
outputs to purpose 

activities  
กิจกรรมหลัก 

ก าหนดการ หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน์ 

ข้อสมมุติ/เงื่อนไขจาก 
activities to output 

resources  
ทรัพยากร 

งบประมาณ หลักฐานหรือแหล่ง 
พิสูจน ์

ข้อสมมุติ/เงื่อนไขจาก 
resources to activities 

 
จากตารางที ่๒.๑ สามารถอธิบายได้ดังนี้๗๙  
๑.  รายละเอียดโดยสรุป คือข้อสรุปสาระส าคัญของโครงการประกอบด้วย  

๑.๑ จุดหมายการพัฒนา (Goal) คือ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาในระดับที่สูงกว่า
โครงการและเป็นเหตุผลที่มาของโครงการประการหนึ่ง โครงการจึงต้องมุ่งให้บรรลุจุดหมายนี้  

๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ (Project Purposes) คือ ผลที่เฉพาะเจาะจงที่โครงการ
มุ่งจะ บรรลุผลภายในระยะเวลาของโครงการวัตถุประสงค์นี้จึงเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ
ซึ่งจะ บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้เมื่อโครงการได้ผลผลิตหรือผลงานตามท่ีต้องการ 

๑.๓ ผลงาน (Project Outputs) คือ ผลผลิตหรือผลงานที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการและเมื่อโครงการได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้ผลงานนี้จะส่งผลให้
วัตถุประสงค์ ของโครงการบรรลุผลตามเป้าหมาย  

๑.๔ กิจกรรมหลัก (Activities) คือ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการที่จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลงานตามท่ีก าหนดไว้  

๑.๕ ทรัพยากร (Resources) คือ กิจกรรมและทรัพยากร โดยกิจกรรมคือ ขั้นตอน
การด าเนินงานเพ่ือให้ได้ผลผลิตหรือผลงาน แต่ละผลงานจึงต้องมีกิจกรรมที่ต้องด า เนินการส่วน
ทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรหรือปัจจัยที่จ าเป็น เช่น งบประมาณ เพ่ือท าให้กิจกรรมสามารถ
ด าเนินการได้เม่ือมีการใช้ทรัพยากรและด าเนินตามกิจกรรมแล้วก็จะได้ผลงานตามที่ต้องการ 

                                                           
๗๘ด ารง วัฒนา, คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ , (คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), หน้า ๑๐. 
๗๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐-๑๑. 



๕๙ 
 

๒. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ คือการวัดความส าเร็จของโครงการตามที่ระบุไว้ในคอลัมน์แรก 
ดัชนี วัดความส าเร็จที่ก าหนดขึ้นจะต้องเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีสามารถวัดผลส าเร็จได้โดยตรง โดยเฉพาะ
ผลส าเร็จ ของวัตถุประสงค์และผลงานโครงการและชี้ให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของโครงการว่าจะเริ่ม
ด าเนินการเมื่อใด รวมทั้งปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรที่ต้องการ 

๓. แหล่งข้อมูล/แหล่งอ้างอิง คือการพิสูจน์ถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับต่างๆ เพ่ือ
วัดผลส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการซึ่งจะบอกให้ทราบว่าสามารถค้นหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้
จากที่ไหนบ้าง เช่น จากการสัมภาษณ์จากข้อตกลง จากเอกสารงบประมาณ และจากการรายงานและ
ติดตาม ประเมินผล เป็นต้น  

๔. เงื่อนไขแห่งความส าเร็จ/ข้อสมมุติที่ส าคัญ คือปัจจัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม ของโครงการโดยตรง แต่มีความจ าเป็นเพ่ือความส าเร็จของโครงการเช่น เมื่อมี Inputs ของ
โครงการแล้ว ก็พิจารณาถึงข้อสมมุติหรือเงื่อนไขท่ีจะท าให้วัตถุประสงค์ในระดับที่สูงกว่าของโครงการ
บรรลุผล  

การเขียนโครงการทั้ง ๒ ลักษณะ มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกัน การเขียนโครงการแบบ
ดั้งเดิม สามารถให้รายละเอียดของโครงการได้มาก โดยเฉพาะหลักการและเหตุผล วิธีด า เนินการ
โครงการลักษณะนี้เขียนง่ายและผู้เกี่ยวข้องสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
โครงการแบบดั้งเดิม อาจยากต่อการตรวจสอบองค์ประกอบในด้านความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลต่อ
กัน ท าให้มีการพัฒนาการเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ ซึ่ งเขียนโดยวิเคราะห์ ให้ เห็น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของโครงการอย่างเป็นเหตุเป็นผลชัดเจน ช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการวางแผนได้ละเอียดถี่ถ้วน และสามารถวิเคราะห์และประเมินโครงการได้ง่ายขึ้น๘๐ 

สรุปได้ว่า ลักษณะของโครงการ ประกอบด้วย ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Output) และตัวตรวจสอบกลับ (Feed Back) ส าหรับรูปแบบของการก าหนดโครงการที่
นิยมมี ๒ ลักษณะ คือ โครงการแบบดั้งเดิม (Conventional method) และโครงการแบบเหตุผล
สัมพันธ์ (Logical framework) 

 
๒.๒.๗ การประเมินโครงการ 

๑) ความหมายของรูปแบบการประเมิน    
รูปแบบการประเมิน (Evaluation Model) เกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามของนัก

ประเมินที่ มุ่งน าเสนอแนวทางในการประเมินโครงการ รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิดหรือ
แบบแผนในการประเมินที่แสดงให้เห็นถึงรายการที่ควรประเมินหรือกระบวนการของการประเมินซึ่ง
แต่ละรูปแบบจะบอกให้ทราบว่า  ในการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งนั้น เราควรพิจารณาในเรื่อง
อะไรบ้าง (What) ในขณะเดียวกันบางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะด้วยว่าในการประเมินแต่ละ
รายการ/แต่ละเรื่องควรพิจารณา หรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ 
(How)   รูปแบบการประเมินส่วนใหญ่เริ่มต้นหรือเกิดขึ้นในชั้นเรียน กล่าวคือ  เสนอรูปแบบการ 

                                                           
๘๐อ้างแล้ว, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผศ.ดร., การวิจัยการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๐. 



๖๐ 
 

ประเมิน เพ่ือการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นส าคัญ และต่อมามีการ 
ประยกุต์ใช้กรอบแนวความคิดเหล่านั้นเพื่อการประเมินงาน/โครงการในวงกว้างมากขึ้น๘๑  

ความหมายของการประเมินผลโครงการ  การประเมินผลโครงการ หมายถึง
กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใดโดยมีมาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ 
การประเมินผลจึงคล้ายกับการหาใครสักคนหนึ่งเอากระจกมาส่องให้เราเห็นหน้าตาตัวเองว่า สวยงาม
ดีแล้วหรือยัง มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง จะได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง  

การประเมินโครงการว่าเป็นการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเป้าหมาย  
การวางแผน การด าเนินการและผลกระทบ  เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือ และเพ่ือส่งเสริม ให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการและได้ให้ความหมายของ
การประเมินว่า เป็นการก าหนดคุณค่าหรือข้อดีบางสิ่งบางอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ใน การพิจารณาการด าเนินการ  
ซึ่งจะท าให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามผลการ๘๒ 

การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสิน
คุณค่า (Value Judgment) เกี่ยวกบัปัจจัยน าเข้า การด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการเพ่ือเป็น
สารสนเทศส าหรับการปรับปรุงการด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการและพัฒนา โครงการ
ต่อไป๘๓ 

จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้นพอ สรุปได้ว่า การประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบ เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

ค าว่า “การประเมิน” ในพจนานุกรมฉบับราช บัณฑิตยสถาน พ .ศ.๒๕๔๒๘๔ ได้บัญญัติ
ว่า หมายถึง การประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นจริง การประเมินผล หมายถึง การพิจารณา
และวัดค่าของกิจการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น ประเมินผลการสัมมนา ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีของบริษัท เป็นต้น และยังหมายถึงการวางแผน การรวบรวมข้อมูล และการใช้

                                                           
๘๑ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, รูปแบบการประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th/sompo_pu 
/spweb/Evaluation/Evaluation-model.pdf, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

๘๒สุวิมล  ติรกานันท์, การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ , (กรุงเทพมหานคร : คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓), หน้า ๑ – ๒. 
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มหาวิทยาลัย, หลักการติดตามและประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.pad.moi.go.th/ 
ppad/DATA/TRAIN18190854/sheet1.pdf, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

๘๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นาน
มีบุ๊กส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๖๔. 



๖๑ 
 

ข้อมูลส าหรับเป็นทางเลือกในการตัดสินใจ๘๕ เป็นการตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพหรือคุณค่าของสิ่งที่
ต้องการประเมินส่วนสมหวัง๘๖  การประเมินยังหมายถึง กระบวนการใช้ดุลย- พินิจ (Judgment) 
และหรือค่านิยมและข้อจ ากัดต่างๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยการ
เปรียบเทียบผลที่วัดได้กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งสรุปเป็นสมการได้ ดังนี้๘๗  

การประเมิน= การวัด + ดุลยพินิจ 
การประเมินจึงเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ (เชิงคุณค่า) เพ่ือช่วยให้ผู้มี 

อ านาจตัดสินใจได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกช่องที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังแสดงในภาพที ่๒.๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่๒.๔ นิยามของการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ 
ที่มา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่งคุณค่า, พิมพ์ครั้งที๕่,  

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๑. 
 
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การได้มาซึ่งข้อมูล 

ตลอดจนการเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกที่
เหมาะสมในการด าเนินโครงการ๘๘ การประเมินโครงการเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการประยุกต์ใช้

                                                           
๘๕Ehrens and Lehmann, Measurement and Evaluation in Education and 

Psychology,  2 nd ed, (New York : Holt, Rinehart and Winoton, 1978), p.16. 
๘๖Ebel. R.L., And Frisbie. D.A, Essentials of Educational Measurement, 4 th ed,, 

(New Jersey: Prentice–Hall, 1986), p.13. 
๘๗สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่งคุณค่า, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๒๐-๒๑. 
๘๘Stufflebeam. D.L., and Shinkfield. A.J., Systematic Evaluation, (Boston : Kluwer– 

Nijhoff, 1990), p. 159. 
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กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการ
สาธารณะที่จัดท าขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมขององค์การและการให้บริการสังคม๘๙  
การประเมินโครงการเป็นวิธีการสืบหาข้อมูลและพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ โครงการ ๓ ประเด็น คือ๙๐   

 (๑) การก าหนดมาตรฐานเพ่ือใช้ตัดสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด  
 (๒) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการและ 
 (๓) การเปรียบเทียบข้อมูลสารสนเทศที่ได้กับมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพ่ือตัดสินคุณค่า 

คุณภาพ คุณประโยชน์ ประสิทธิผล หรือความส าคัญของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อเสนอแนะที่จะท า
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง ตัดสินใจได้ว่าควรปรับปรุง ด าเนินการ
ต่อไปหรือขยายโครงการ 

การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการก าหนดคุณค่าของโครงการหรือกิจกรรมที่
ก าหนดขึ้นภายใต้แผนงาน เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ ว่าดี มีประสิทธิภาพ ได้ผล
เพียงใด๙๑ และการประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศ ในการปรับปรุง
โครงการและสารนิเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ๙๒ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
โครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อย
เพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการกล่าวคือ โครงการที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้ว ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพียงใด สามารถท าได้ทั้งการประเมินก่อนเริ่ม
โครงการการประเมินขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ และการประเมินผลโครงการหลังจากการ
ด าเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว๙๓  

การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการเชิงระบบเพ่ือการตรวจสอบ หรือชี้บ่งถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงและพัฒนาโครงการจากความหมายดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็น 
ลักษณะของการประเมินโครงการดังนี้๙๔  

๑. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
สารสนเทศที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                                           
๘๙Rossi. P.H., Lipsey. M.K., and Freeman. H.E., Evaluation : a Systematic Approach, 7 

th ed, (Newbery Park. CA : Sage, 2004), p.16. 
๙๐Fitzpatrick. J,L., Sanders. J.R., and Worthen. B.B., Program Evaluation, Alternative 

Approaches and Practical Guidelines, (New York : Longman, 2004), p.5. 
๙๑ไพศาล หวังพานิช, “หลักและวิธีการประเมินโครงการ,” วารสารวัดผลการศึกษา, ๑๑ (มกราคม, 

๒๕๓๓) : ๓๑. 
๙๒สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, “ความรู้พื้นฐานส าหรับการประเมินโครงการทางการศึกษา” ใน สมหวัง พิธิ

ยานุวัฒน์, รวมบทความทางการประเมินโครงการ , พิมพ์ครั้งที่๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๗. 

๙๓สมคิด พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, ๒๕๕๐), 
หน้า ๓๗. 

๙๔อ้างแล้ว, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผศ.ดร., การวิจัยการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๒. 
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๒. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 

๓. จุดเน้นที่ส าคัญของการประเมินโครงการอยู่ที่การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการด าเนินโครงการ 

สรุปได้ว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึงกระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบว่า
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใดโดยมี
มาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้ 

 
๒) ประโยชน์ของรูปแบบการประเมิน    
รูปแบบการประเมนิมีประโยชน์ส าคัญ ๔ ประการคือ๙๕     

๑. ช่วยให้เห็นแนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมินการเรียนรู้เรื่องรูปแบบการ
ประเมินที่หลากหลาย จะท าให้เกิดประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการประเมินได้ อย่าง
เหมาะสมกับสิ่งที่มุง่ประเมิน   

๒. ช่วยให้การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมีความคมชัด และครอบคลุม
เนื่องจากรูปแบบการประเมินแต่ละรูปแบบมีกรอบความคิดเชิงเหตุผล ดั งนั้นการเลือกใช้หรือ
ประยุกต์ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  ก็มีแนวโน้มที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้สอดคล้อง
กับรูปแบบนั้น จึงท าให้ก าหนดวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนครอบคลุมและสมเหตุสมผล    

๓. ช่วยให้ก าหนดตัวแปรหรือประเด็นส าคัญในการประเมินได้อย่างชัดเจน    
๔. ท าให้ผลงานการประเมินความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นที่ยอมรับและสื่อ

ความหมาย ได้ชัดเจน 
การประเมินผลเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมากซ่ึงจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้  

๑. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะ
ยกเลิกโครงการ หรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ๆ ยังมิได้จัดท าใน
รูปของโครงการทดลอง (Experimental) ซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่ายความล้มเหลว
ของโครงการจึงมิใช่ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป ดังนั้นถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้นส าเร็จ
ตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้ก็ควรด าเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้น
มีปัญหา หรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า เราก็ควรยกเลิกไป  

๒. เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามที่
ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด  

๓. เพ่ือปรับปรุงงาน ถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว พบว่าบางโครงการไม่ได้เสีย
ทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
โดยพิจารณาว่า โครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อค่านิยม

                                                           
๙๕ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, รูปแบบการประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th/sompo_pu 
/spweb/Evaluation/Evaluation-model.pdf, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
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ของประชาชน ขาดการประชาสัมพันธ์หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่ า เมื่อเราทราบผลของ
การประเมินผล เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น  

๔. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินั้น 
ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่างน้อย ๒ ทางเลือก ดังนั้น
การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือกก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติทั้งนี้เพื่อลด
ความเสี่ยงให้น้อยลง  

๕. เพ่ือขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการติดตามและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง เราอาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะ 
สม่ าเสมอผลปรากฏว่า โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์เราก็ควรจะขยายผล
โครงการนั้นต่อไป แต่การขยาย ผลนั้นมิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุกพ้ืนที่ การขยายผลต้อง
ค านึงถึงมิติของประชากร เวลา สถานที่ ๓ สถานการณ์ต่างๆ เช่น โครงการปลูกพืชเมืองหนาวจะ
ประสบความส าเร็จดีในพ้ืนที่ภาคเหนือ แต่ถ้าขยายผล ไปยังภูมิภาคอ่ืนอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไป 
เพราะต้องค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศเชื้อชาติค่านิยม ฯลฯ ดังนั้นสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ สิ่ง
ที่น าไปในพ้ืนที่หนึ่งอาจได้ผลดีแต่น าไปขยายผลในพ้ืนที่หนึ่งอาจไม่ได้ผล หรือ สิ่งที่เคยท าได้ผลดีใน
ช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลดีในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

การประเมินโครงการทางการศึกษามีความส าคัญดังต่อไปนี้๙๖ 
๑.  ช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการด าเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได้ 
๒.  ท าให้ทราบว่าการด าเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
๓.  กระตุ้นให้มีการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน 
๔.  ช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะใช้เป็นหลักใน

การปรับปรุงการด าเนินงาน 
๕.  ช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการลด

ความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร 
๖.  ช่วยให้ข้อสนเทศแก่ผู้บริการในด้านการด าเนินงาน 
๗.  ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมในครั้งต่อๆ ไป 

จากการพิจารณาความหมายของการประเมินโครงการชี้ให้เห็นว่าการประเมินโครงการ
เป็นกิจกรรมส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการบริหารจัดการโครงการเพราะการประเมินโครงการมีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งสรุปได้ดังนี้๙๗   

๑. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่น าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การก าหนดโครงการการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนิน
โครงการตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ 

                                                           
๙๖ส าราญ  มีแจ้ง, การประเมินโครงการทางการศึกษา, (พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย

นเรศวร, ๒๕๔๓), หน้า ๘ – ๙. 
๙๗อ้างแล้ว, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผศ.ดร., การวิจัยการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๒ – ๑๓. 
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๒. ช่วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินโครงการซึ่งน ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการด าเนิน
โครงการให้ เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการ 

๓. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการที่
น ามาใช้ในการตัดสินใจและวินิจฉัยว่า จะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปอย่างไร ยกเลิกหรือปรับขยาย
การด าเนินโครงการต่อไปอีก  

๔. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็นอย่างไร 
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  

๕. ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการเมื่อทราบ 
ผลส าเร็จ จุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการโดยจะมุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินโครงการให้มี 
คุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการหรือองค์กร  

สรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของ
โครงการ ด้วยการน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิผลเพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจน าไปใช้ได้ โดย
ค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด  บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่  เพราะ
ผลการประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้มากขึ้นในการท างานของแต่ละโครงการ 

๓) ลักษณะส าคัญของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการมีลักษณะทีส่ าคัญ ดังนี้๙๘    
๑. การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์มากกว่าการตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์ 

หรือเป้าหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า แต่ยังครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบผลกระทบที่อาจ 
เกิดข้ึน โดยไม่ได้ตั้งใจด้วย  

๒. การประเมินโครงการมิได้จ ากัดอยู่เพียงการตรวจสอบผลขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อ 
ด าเนินงานโครงการได้เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประเมินความเหมาะสมและความพร้อม
ของการจัดท าโครงการก่อนที่จะเริ่มด าเนินงาน ตลอดจนการประเมินความก้าวหน้าในระหว่างที่มีการ
ด าเนินงานโครงการอีกด้วย  

๓. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่สนใจในการหาค าตอบต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูล 
เฉพาะโครงการใดโครงการหนึ่ง ไม่ได้สนใจในเรื่องการค้นหาทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์เพ่ือน าไปใช้ในการ
สรุป อ้างอิงต่อไป หากแต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์เฉพาะโครงการนั้นๆ ซึ่งไม่
เหมือนกับการวิจัย  

๔. การประเมินโครงการเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการโครงการที่ช่วยให้ได้ 
ข้อมูลสารสนเทศป้อนกลับ เพ่ือการตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนางานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของโครงการ 

๕. การประเมินโครงการเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารจัดการโครงการหรือ 
ผู้ปฏิบัติงานโครงการแนวโน้มของการประเมินโครงการในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ 

                                                           
๙๘อ้างแล้ว, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผศ.ดร., การวิจัยการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๓. 
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แทนที่จะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน (Outsider Evaluator)  
แต่หากเน้นความส าคัญที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเป็นผู้ประเมินเอง (Insider Evaluator) และในลักษณะ
ของการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ด้วย 

๔) ประเภทของรูปแบบการประเมิน    
รูปแบบการประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่ส าคัญที่แสดงให้ เห็นถึง

กระบวนการหรือ รายการประเมิน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเบื้องต้น ซึ่งนักวิชาการ
ทางด้านการ ประเมินได้เสนอกรอบความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ  

รูปแบบการประเมิน โดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มคือ๙๙     
๑. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบ

ที่เน้นการ ตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ใน
จุดมุ่งหมายกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ 
รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) ครอนบาค (Cronbach) และเคิร์กแพทริค 
(Kirkpatrick) 

๒. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model) 
เป็น รูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัย 
คุณค่าของโครงการนั้นๆ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake) สคริฟเว่น (Scriven) โพรวัส 
(Provus)    

๓. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation 
Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพ่ือช่วยให้
ผู้บริหารใน การตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลช์  
(Welch) สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) อัลคิน (Alkin) 

การประเมินสามารถจัดเป็นกลุ่มโดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

๑) กลุ่มรูปแบบการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ (decision oriented  Evaluation) 
นักประเมินกลุ่มนี้มีความเชื่อในการประเมินที่เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการประเมินที่ครบวงจรซึ่งให้
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่เหมาะสมนักประเมินกลุ่มนี้  ได้แก่ ครอนบาค (Cronbach , 1963)  
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam , 1990)  อัลคิล  (Alkin , 1969)  โปรวัส (Provus , 1971)  รวมทั้ง
รูป แบ บ   CSE  (Center  for  the  Study  of  Evaluation)  ซึ่ ง พั ฒ นาโดยมหาวิท ยาลั ย
แคลิฟอร์เนียที่ลอสแอนเจลิส  (UCLA)  ด้วย  นักทฤษฎีการประเมินยุคใหม่  ได้ให้ความสนใจต่อ
รูปแบบของกลุ่มนี้มาก เพราะสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจส าหรับการบริหารงานได้
เป็นอย่างด ี

                                                           
๙๙ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, รูปแบบการประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th/sompo_pu 
/spweb/Evaluation/Evaluation-model.pdf, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
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๒) กลุ่มรูปแบบการประเมินเพ่ือการตัดสินคุณค่า (Value Oriented  Evaluation)  
นักประเมินกลุ่มนี้เห็นว่า การประเมินเป็นการให้คุณค่าหรือตีราคาสิ่งที่ถูกประเมิน การประเมินใน
ลักษณะนี้ในยุคแรก ๆ มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และขาดความเชื่อถือ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปแบบ
การประเมินในกลุ่มนี้ได้มีผู้นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเพ่ือบริการ
สังคม หรือโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล  ซึ่งมักจะมีความซับซ้อน  จึงต้องอาศัยวิธีการ
ประเมินทั้งแบบมีระบบและแบบวิธีการธรรมชาติ  (Naturalistic Approach) ควบคู่กันไปโดยให้
ความส าคัญกับผลผลิตที่เกิดจากโครงการทั้งหมด แม้จะเป็นผลกระทบก็ถือว่าเป็นข้อมูลส าคัญต่อการ
ตัดสินใจคุณค่าเช่นกัน นักทฤษฎีประเมินที่มีความเชื่อตามแนวความคิดนี้  ได้แก่  สครีเวน (Scriven, 
1967) กลาส (Glass, 1969) เวอร์เธนและแซนเตอร์ (Wcrthen $ Sandres , 1973)  สเตก (Stake, 
1974)  ไอสเนอร์ (Eisner, 1979)  เฮาวส์ (House, 1980)  กูบาและลินคอล์น (Guba & Lincoin, 
1981) เป็นต้น๑๐๐ 

การประเมินโครงการแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้แบ่ง ในที่นี้ใช้ 
เกณฑ์ในการแบ่งประเภท ๔ เกณฑ์ คือ แบ่งตามล าดับเวลาการบริหารโครงการแบ่งตามวัตถุประสงค์
ของโครงการแบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมินและแบ่งตามหลักที่ยึดในการประเมินซึ่งได้ประเภทของการ
ประเมินโครงการตามเกณฑ์ท่ีใช้แบ่ง ดังนี้๑๐๑  

๑. แบ่งตามล าดับเวลาการบริหารโครงการได้การประเมินเป็น ๓ ประเภท คือ  
๑ .๑ การประเมินก่อนเริ่มโครงการหรือก่อนน าโครงการไปปฏิบัติ  (Intrinsic 

Evaluation) เป็นการประเมินที่อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ก่อนลงมือด าเนินการจัดท าโครงการซึ่งอาจท าได้ใน ๒ ลักษณะคือ  

๑) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการโดยการพิจารณาปัญหาและความ 
จ าเป็นในการจัดท าโครงการอาจใช้เทคนิคของการส ารวจความต้องการ (Needs Assessment) หรือ 
อาจจะใช้เทคนิคของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งเป็นการพิจารณาสภาพความ 
พร้อมของการจัดท าโครงการในด้านต่างๆ ที่จะท าให้มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง  

๒) การวิเคราะห์โครงการหรือการประเมินร่างโครงการ (Project Appraisal 
or Analysis) เป็นการพิจารณาเอกสารโครงการเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสิ่งที่ก าหนดความ 
สอดคล้องระหว่างหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินการฯลฯ 
เพ่ือให้โครงการที่เสนอมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

๑ .๒ การประเมินขณะด าเนินงาน (On Going Evaluation) เป็นการประเมินที่
จัดท าใน ระหว่างการด าเนินโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการศึกษาความก้าวหน้าของโครงการเป็น
ช่วงๆ และเพ่ือดูว่าการด าเนินโครงการได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างไรในแต่ละ ช่วงของการด าเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศที่จะได้น ามาใช้เพ่ือการปรับปรุงการด าเนิน

                                                           
๑๐๐อ้างแล้ว, เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ, หน้า ๖๓ 

– ๖๔. 
๑๐๑อ้างแล้ว, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผศ.ดร., การวิจัยการบริหารการศึกษา, หน้า ๑๓ – ๑๖. 



๖๘ 
 

โครงการเพ่ือให้มี ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะต่อไป การประเมินขณะด าเนินงานนี้ต้อง
อาศัยกลไกของระบบการก ากับติดตามงานมาช่วย จึงจะท าให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๓ การประเมินหลังการด าเนินงาน (Pay-off Evaluation) เป็นการประเมินที่
จัดท าขึ้น เมื่อการด าเนินโครงการเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการตรวจสอบดูว่า เมื่อได้
ด าเนินโครงการจน สิ้นสุดแล้วได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด ตลอดจนการติดตามตรวจสอบผลกระทบหรือผลข้างเคียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกบ้าง ถ้า
กล่าวโดยสรุป การประเมินหลังการด าเนินงาน มีจุดเน้น ดังนี้  

๑) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้น (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของ
โครงการ 

๒ ) เป็ นการประเมินผลรวมสรุปของโครงการทั้ งหมด  (Summative 
Evaluation) คือ การประเมินตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่าย และผลผลิตของโครงการ 

๒. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมินได้การประเมินเป็น ๒ ประเภท คือ  
๒.๑ การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการ

ประเมินขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยมุ่งตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ตลอดจน การศึกษาความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อบกพร่องต่างๆ ในระหว่างการด าเนิน
โครงการเพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น 
บรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

๒.๒ การประเมินผลรวมสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินหลังจาก
เสร็จ สิ้นโครงการแล้ว เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเพ่ือมุ่งตรวจสอบว่า โครงการประสบ
ผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ผลการประเมินจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจว่าควรยุติโครงการด าเนินโครงการต่อไป หรือปรับขยายโครงการในช่วง
ระยะต่อไป  

๓. แบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมินได้การประเมนิเป็น ๔ ประเภท คือ  
๓ .๑ การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ

ประเมินเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาและความต้องการของบุคคล
และหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการว่า มีความสอดคล้องเอ้ือต่อการจัดท าโครงการหรือไม่ 
ตลอดจนทรัพยากรและข้อจ ากัดต่างๆ ในการด าเนินโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเพ่ือก าหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานระดับสูงกว่าและบริบทหรือสภาพขององค์กรที่จะจัดท าโครงการ 

๓.๒ การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินความพร้อม
ทั้งใน เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่างๆ ก่อนเริ่มโครงการว่า มีทรัพยากรพร้อมที่จะ
ด าเนิน โครงการได้หรือไม่ สารสนเทศท่ีได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการของการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  

๓ .๓ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินขณะ
ด าเนินงาน หรือประเมินความก้าวหน้าของโครงการสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินใจเพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 



๖๙ 
 

๓ .๔ การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product Evaluation) เป็นการประเมิน
หลังจากการด าเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์ (Output Evaluation) โดย
พิจารณา จากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการ
ประเมินผล กระทบ (Impact Evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือ
องค์การสารสนเทศที่ได้น ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือการตัดสินใจว่า ควรจะคงโครงการไว้ ปรับขยายหรือยกเลิกโครงการ 

๔. แบ่งตามหลักยึดในการประเมินได้การประเมินเป็น ๒ ประเภท คือ  
๔.๑ การประเมินที่อิงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ์ 

(Goal Based Evaluation) เป็นการประเมินที่ตัดสินคุณค่าของโครงการจากการเปรียบเทียบผลของ
โครงการกับ ผลที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ 

๔ .๒  การประเมินที่ ไม่ อิงวัตถุประสงค์ /เป้ าหมายของโครงการ (Goal-free 
Evaluation) เป็นการประเมินที่ไม่จ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมินให้
สอดคล้องกับ เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการกล่าวคือ การตัดสินคุณค่าของโครงการควร
เน้นที่การตีค่าของผลทั้งหมดที่เกิดขึ้น  (Actual Outcomes) จากโครงการซึ่งประกอบด้วยการ
ประเมินผลที่คาดหวังตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการและผลที่มิได้คาดหวัง  

แนวทางการเลือกใช้รูปแบบการประเมินโครงการ 
เกณฑ์หรือแนวทางการเลือกใช้รูปแบบการประเมินอาจพิจารณาได้จากความ

สอดคล้อง ระหว่างแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นที่ต้องการประเมินของโครงการและ
วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายของการประเมินว่าต้องการประเมินเพ่ืออะไร เป็นการประเมินเพ่ือตัดสิน
คุณค่าของโครงการหรือประเมินเพ่ือสรุปผลเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือประเมิน
เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่เป็น ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการของผู้บริหาร  

แนวคิดในการเลือกใช้รูปแบบการประเมินโดยมีสมมุติฐานในการเลือกรูปแบบ 
ดังนี้๑๐๒ 

๑. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจน่าจะสนับสนุนหลักการน าผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่ารูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตัดสินคุณค่า  

๒. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจน่าจะเหมาะสมส าหรับผู้บริหารหรือผู้ใช้ 
ผลการประเมินที่มีความสามารถในเชิงวิชาการสูง เนื่องจากผู้ใช้ผลการประเมินจะต้องเป็นผู้วินิจฉัย
คุณค่า ด้วยตนเองอย่างถูกต้องเสียก่อนจึงจะน าผลการประเมินไปใช้อย่างถูกต้อง  

๓. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่านั้นจะเหมาะส าหรับใช้กับนัก ประเมิน
ที่มีความสามารถในเชิงวิชาการสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพราะสามารถวินิจฉัยคุณค่าได้อย่าง  ถูกต้อง
กว่าผู้ใช้ผลการประเมินแต่อาจมีปัญหาเรื่องการยอมรับและการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ จาก
ผู้ใช้ผลการประเมินหรือผู้บริหาร  

                                                           
๑๐๒ศิริชัย กาญจนวาสี , ทฤษฎีการประเมิน , พิมพ์ครั้งที่๗, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒๘-๑๒๙. 



๗๐ 
 

๔. สถานการณ์ของการประเมินจะเป็นตัวก าหนดรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม 
โดยจะต้องพิจารณาองค์ประกอบด้านผู้ใช้ผลการประเมินผู้ประเมินสิ่งที่ต้องการประเมินและ
สิ่งแวดล้อม  

การตัดสินใจว่ารูปแบบการประเมินที่เลือกเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ควรพิจารณา
จากความต้องการสารสนเทศของผู้ประเมินวัตถุประสงค์ของการประเมินชนิดของการตัดสินใจ 
ข้อจ ากัดของรูปแบบ ข้อจ ากัดของการประเมินข้อจ ากัดของเวลาและเงินลงทุน ในการประเมินผู้
ประเมินอาจเลือก รูปแบบที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมินนั้นเพียงรูปแบบเดียวหรืออาจผสมผสานวิธี
ต่างๆ เข้าด้วยกัน  ก าหนดเป็นแนวทางเฉพาะ (Tailored Mode) ส าหรับโครงการนั้นๆ เอง 
เปรียบเสมือนช่างตัดเสื้อที่ต้องเข้าใจรูปแบบพื้นฐานของเสื้อผ้า เมื่อจะตัดเสื้อผ้าชุดหนึ่งอาจเลือกแบบ
มาตรฐานหนึ่งมาตัด หรือสามารถดัดแปลงรูปแบบพ้ืนฐานนั้นเป็นเสื้อชุดใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ได้มากมายตามสถานการณ์ที่จะใช้เสื้อผ้าชุดนั้นๆ๑๐๓ 

กระบวนการประเมินโครงการ๑๐๔ 
ในการประเมินโครงการ ซึ่งถือเป็นการวิจัยรูปแบบหนึ่ง มีกระบวนการด าเนินการ

ประเมิน ซึ่งมีข้ันตอน  ดังนี้ 
๑. ประเมินอะไร : การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน 
๒. ท าไมจึงต้องประเมิน : หลักการและเหตุผลของการประเมิน 
๓. ประเมินเพื่ออะไร : ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
๔. มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน 
๕. จะประเมินได้อย่างไร : การออกแบบการประเมิน 

๕.๑ ก าหนดรูปแบบการประเมิน 
๕.๒ ก าหนดประเภทของตัวแปรหรือข้อมูล หรือตัวชี้วัด 
๕.๓ ก าหนดแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล 
๕.๔ ก าหนดเครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๕.๕ ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
๕.๖ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
๗. จะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใด : การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘. จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร : การวิเคราะหข์้อมูล 
๙. จะน าผลการประเมินไปใช้ได้อย่าง : เขียนรายงานผลการประเมิน 
ในการด าเนินงานขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๕ เมื่อเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนที่ ๕ ผลลัพธ์ของงานที่นัก

ประเมินได้ก็คือ เค้าโครงการประเมิน (Evaluation Proposal) หรือแผนการประเมินโครงการ ซึ่งอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป 

                                                           
๑๐๓ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: 

เดอะ มาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์, ๒๕๔๔), หน้า ๒๐๔. 
๑๐๔อ้างแล้ว, สมคิด  พรมจุ้ย.ดร, เทคนิคการประเมินโครงการ, หน้า ๓๕ – ๔๐. 
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รายละเอียดการด าเนินการประเมินโครงการในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้ 
๑. วิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมิน : ประเมินอะไร 
ในส่วนนี้เป็นการบรรยายโครงการเพ่ือให้เกิดความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมิน 

“ก่อนที่คุณจะตัดสินคุณค่าของโครงการ/โปรแกรมต่าง ๆ นักประเมินควรท าความรู้จักหรือท าความ
เข้าใจโครงการ” โครงการ คือ กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมีความเป็นเอกเทศ  
และแต่ละกิจกรรมจะมีเป้าหมายอันเดียวกัน มีลักษณะที่เด่นชัด มีการก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลา
สิ้นสุดโครงการ และมักจะเป็นงานพิเศษท่ีต่างไปจากงานประจ า 

๑)  ประโยชน์ของการวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมินการวิเคราะห์/บรรยายโครงการที่
มุ่งประเมินมีประโยชน์ที่ส าคัญอย่างน้อย ๔ ประการ คือ 

๑.๑ ท าให้ผู้ประเมินรู้จักโครงการนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น หรือรู้จักเป็นอย่างดีก่อนที่จะ
ประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นักประเมินภายนอก 

๑.๒ ท าให้มองเห็นกรอบแนวทางในการวางแผนประเมินโครงการ 
๑.๓ เมื่อพบจุดเด่น  –  จุดด้อย หรือความส าเร็จ – ล้มเหลวของโครงการนัก

ประเมินจะสามารถอธิบายเหตุผล หรือสาเหตุได้อย่างคมชัดยิ่งขึ้น โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงความส าเร็จ 
ความล้มเหลวนั้นกับสภาพการด าเนินงานโครงการ 

๑.๔ จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรยายโครงการไว้ในรายงานการประเมินในขั้นตอน
ของการเขียนรายงานการประเมิน 

๒) การวิเคราะห์โครงการที่มุ่งประเมินเป็นการยากที่ผู้ประเมินจะสามารถประเมิน
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่ งประเมินโดยข้อเท็จจริง    
และหลักการของการประเมินโครงการ ยิ่งผู้ประเมินมีความรอบรู้เกี่ยวกับโครงการที่มุ่งประเมินมาก
เท่าใด ก็ยิ่งท าให้สามารถประเมินโครงการนั้นได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับแก่คนทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินควรท าการศึกษาบรรยายโครงการที่มุ่งประเมินโดยการวิเคราะห์เอกสาร
โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามหัวข้อต่อไปนี้ 

๒.๑ โครงการมีความเป็นมาอย่างไร ใครท า ท าไมต้องท าโครงการนี้ ท าแล้วได้อะไร 
ตลอดจนหลักการและเหตุผลของโครงการ 

๒.๒ ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการทดลอง โครงการประจ าที่ด าเนินการ
ต่อเนื่อง หรือโครงการพิเศษ เป็นต้น 

๒.๓ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการคืออะไร ชัดเจน ปฏิบัติประเมินได้
หรือไม ่

๒.๔ รูปแบบการบริหารโครงการเป็นอย่างไร ผู้บริหารโครงการมีใครบ้าง มีบุคลากร
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือไม่ 

๒.๕ ทรัพยากรของโครงการมีอะไรบ้าง ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ 

๒.๖ มีกิจกรรม เนื้อหาสาระ และข้ันตอนในการด าเนินโครงการอย่างไรบ้าง 
๒.๗ โครงการเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไร 
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๒.๘ มีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลส าเร็จของโครงการหรือไม่ ถ้ามีเกณฑ์
เหล่านั้นคืออะไร 

๒.๙ โครงการมีความเหมาะสมเพียงไรในเรื่องของความชัดเจน เป้าหมาย ผลงาน 
และความเป็นไปได้ของโครงการ 

๒. หลักการและเหตุผลของการประเมิน : ท าไมจึงต้องประเมิน 
ในขั้นตอนนี้ต้องกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนความจ าเป็นและ

ความส าคัญของการประเมินผลโครงการนี้   รวมถึงผลดีของการประเมินโครงการหรือผลเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น ถ้าไม่ได้ท าการประเมินผลโครงการ เป็นส่วนที่น าไปสู่การค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุผล และความ
เป็นมาของโครงการที่จะถูกประเมินว่าท าไมต้องมีการประเมินเพ่ือทราบความก้าวหน้า ทราบผลของ
โครงการ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ ฯลฯ ประเมินเพ่ือใคร ผู้สนับสนุนโครงการ ผู้ด าเนิน
โครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและจะน าผลของการประเมินไปใช้ได้อย่างไร เพ่ือปรับปรุง พัฒนาโครงการ 
บริหารงาน ตัดสินใจยุบ หรือต่อโครงการ ฯลฯ 

๓. การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน : ประเมินเพื่ออะไร 
วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นกรอบหรือทิศทางให้ทราบว่าการประเมินครั้งนี้มุ่ง

ศึกษา มุ่งประเมินในด้านใดบ้าง จะเป็นการควบคุมทิศทางการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด การประเมิน 
โครงการนั้นมุ่งให้ได้ข่าวสารหรือข้อมูลที่เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ปริหาร
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการตั้งวัตถุประสงค์ของการประเมิน จะต้องเขียนอย่างชัดเจน และให้
ทิศทางในการประเมินต้องตรงกับความต้องการใช้ผลการประเมินของผู้บริหารโครงการ และผู้ที่
เกี่ยวข้องเฉพาะเจาะจงวัดได้ ประเมินได้ เป็นปรนัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ถูกประเมิน 

ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน บ่อยครั้งที่ได้ใช้แบบจ าลองการประเมินเป็น
กรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน ตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เช่น 

๓.๑ เพ่ือประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 
๓.๒ เพ่ือประเมินการบริหารโครงการ 
๓.๓ เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
๓.๔ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และผลกระทบของโครงการ 

๔. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และแนวทางการประเมิน : มีแนวคิดทฤษฎีอะไรบ้าง 
เป็นการศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี แนวทางในการประเมิน แบบจ าลองการ

ประเมินรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมิน ตลอดจนศึกษากรณีตัวอย่าง งานประเมินที่
ท าการประเมินโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งจะท าให้นักการประเมินโดยเฉพาะนักประเมิน
มือใหม่ เห็นแนวทางในการด าเนินงานประเมินได้ชัดเจนมากข้ึน รายละเอียดของรูปแบบการประเมิน
จะน าเสนอต่อไป 

๕. การออกแบบการประเมิน : จะประเมินได้อย่างไร 
ในขั้นนี้เป็นการก าหนดกรอบแนวทางการประเมินในรายละเอียดว่าตัวแปรหรือข้อมูลที่

ต้องการศึกษามีข้อมูลด้านใดบ้าง จะสุ่มตัวอย่างอย่างไร เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งใด มีแนวทาง
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การวัดอย่างไร และจะวัดด้วยเครื่องมือประเภทใด จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างไร และตัดสินผลการ
ประเมินด้วยเกณฑ์อะไร 

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน : เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีหรือยัง จะใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว หรือจะต้องสร้างขึ้นมา

ใหม่ เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องสร้างให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการประเมิน  
ข้อค าถามควรเฉพาะเจาะจง เป็นปรนัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ทดลองใช้และตรวจสอบ
คุณภาพขั้นพ้ืนฐานของเครื่องมือ  เช่นดัชนีความเที่ยง ความตรง ความยาก ฯลฯ ก่อนที่จะน า
เครื่องมือไปใช้จริง  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอาจจะเป็นแบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์  
แบบแจงนับ แบบวิเคราะห์  และแบบทดสอบ เป็นต้น 

๗. การเก็บรวบรวมข้อมูล : จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้ด้วยวิธีการใด 
ในขั้นนี้จะเป็นส่วนที่น าไปสู่ความชัดเจนในวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ จะท าให้ทราบ

ว่าอะไร คือ แหล่งของข้อมูลที่ต้องการ จะต้องเก็บข้อมูลที่ไหน เมื่อไร จากใคร เวลาใด และจะใช้
เทคนิควิธีใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
ละเอียดสมบูรณ์และถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการปฏิบัติ ผู้ประเมินไม่จ าเป็นต้องอาศัยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งเท่านั้น   ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจจะเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี ที่
ตอบสนองสภาพการด าเนินงานโครงการที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดีที่ผู้ประเมินอาจเลือกใช้ หรือคิดค้น
วิธีการใหม่ได้ตลอดเวลา ตัวอย่างวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ และน่าจะสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของการประเมินโครงการได้แก่  การวิเคราะห์ผลงาน การสอบถาม การสัม ภาษณ์  
การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงาน การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้สถานการณ์จ าลอง  
การอภิปราย การใช้เทคนิคเดลฟาย การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การนับ การวัด เป็นต้น 

๘. การวิเคราะห์ข้อมูล : จะสรุปข้อมูลให้มีความหมายได้อย่างไร 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลปกติจะไม่ใช้วิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก อาจใช้วิธีการ

เชิงสถิติบ้าง ตามความจ าเป็น เช่น ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ สามารถน ามาวิเคราะห์โดยสถิติต่าง ๆ 
อาทิเช่น แจกจงความถ่ี  ค่ามัชฌิมาเลขคณิต  ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อัตราส่วน ร้อยละ ค่าประ
สิทธิสหสัมพันธ์ การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ t – test, F – test  เป็นต้น ข้อควรระวังในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือจะใช้สถิติใดต้องตรวจสอบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ ส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่
ปริมาณนั้นสามารถวิ เคราะห์ ได้ โดยใช้ เทคนิคการวิ เคราะห์ เนื้ อ เรื่อง (Content Analysis)  
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์ หากผลการเปรียบเทียบ
สอดคล้องกัน หรือผ่านเกณฑ์ หรือแตกต่างกันอย่างชัดเจน การตัดสินคุณค่าก็อาจท าได้อย่าง
ตรงไปตรงมา แต่ถ้าเป็นกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะกล้ ากึ่งกัน การตัดสินคุณค่าจะยากล าบากมากขึ้น และ
ในกรณีดังกล่าว อาจต้องดูข้อมูลสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

๙. รายงานผลการประเมิน : จะน าผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไร 
เป้าหมายปลายทางของการประเมินโครงการ คือ การน าข้อมูลผลการประเมินไปใช้เพ่ือ

การวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจในการปรับปรุง และพัฒนางานโครงการนับว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ
ที่สุด  ดังนั้นในขั้นตอนนี้นักประเมินจะต้องจัดท ารายงานการประเมินเพ่ือน าเสนอให้ 
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๔) รูปแบบการประเมินที่ควรใช้ในการประเมินโครงการ 
ในการประเมินโครงการนักประเมินสามารถเลือกหรือประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินได้ 

หลากหลายรูปแบบ ในที่นี้จะน าเสนอไว้เพียง ๗ รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดและแนว
ทางการประเมินดังนี้  

๑. รูปแบบการประเมินของไทเลอร์  
ไทเลอร์ (Tyler) เป็นนักประเมินที่ ให้ความสนใจและพัฒนารูปแบบการประเมิน

โครงการทางการศึกษาก่อนคนอ่ืนๆ นอกจากเขาจะเป็นบุคคลที่มีความส าคัญทางด้านการประเมิน
แล้ว ยังเป็นผู้ที่ให้แนวคิดส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย โดยไทเลอร์ได้ให้ความหมายของการ
ประเมินว่า เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ (Outcomes) ที่คาดหวังกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า จากนิยามนี้
ชี้ให้เห็นว่าไทเลอร์ได้ยึดเอาจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นหลักในการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่า
หลักสูตรที่จัดท านั้น สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด บางครั้งจึงเรียกรูปแบบ
การประเมินนี้ว่า รูปแบบการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์หรือความส าเร็จของเป้าหมายเป็นหลัก (Goal 
Attainment or Objective - Based Model)๑๐๕  

๑.๑ ขั้นตอนการประเมินตามรูปแบบการประเมินของไทเลอร์  
การประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ ฟิทซ์แพททริค แซนเดอร์

และวอร์เธน (Fitzpatrick, Sanders and Worthen) ได้สรุปไว้ ๗ ขั้นตอนดังนี้๑๐๖  
๑. ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการทางการศึกษาไว้กว้างๆ  
๒. จ าแนกประเภทของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการทางการศึกษาไว้ให้ 

ชัดเจน  
๓ . ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจนว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 

ผู้เข้าร่วม โครงการจะต้องเกิดพฤติกรรมอะไรบ้าง อาจจะเป็นพฤติกรรมรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้  
๔. ก าหนดสถานการณ์ ก าหนดและเลือกเนื้อหาส าคัญ รวมทั้งวิธีการต่างๆ ที่จะท า

ให้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้  
๕. ประเมินโครงการโดยเลือกและสร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดพฤติกรรมตามที่ได้ 

ระบุไว้ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ระบุว่า ได้มีการบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
เพียงใด  

๖. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

๗. วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ตามจุดประสงค์เพ่ือ
พิจารณาการบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ตามข้ันตอนดังกล่าว สรุปได้ดังภาพที ่๒.๕ 

                                                           
๑๐๕อ้างแล้ว, ส.วาสนา ประวาลพฤกษ,์ หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา, หน้า ๙๙. 
๑๐๖Op.cit., Fitzpatrick. J,L., Sanders. J.R., and Worthen. B.B., Program Evaluation, 

Alternative Approaches and Practical Guidelines, p.72. 
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แผนภาพที่ ๒.๕ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์  
ที่มา : ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์, ๒๕๔๔), หน้า  ๑๐๒.  
 

๑.๒ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของไทเลอร์เพื่อการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ เป็นรูปแบบที่มุ่งตรวจสอบหรือเปรียบเทียบผลลัพธ์

ทีค่าดหวังกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือการด าเนินงานโครงการการ
ประเมินตามรูปแบบนี้ จะช่วยให้ได้สารสนเทศซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์จึงเหมาะส าหรับการประเมินผลสรุปรวมหลังการ
ด าเนินโครงการสิ้นสุดลงแล้วว่า ได้ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ดังนั้นก่อน
การประเมินผลสรุปรวมดังกล่าว จึงควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการความ 
น่าเชื่อถือของวัตถุประสงค์และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับ 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน วัตถุประสงค์ของแผนงานกับเป้าหมายของนโยบาย ทั้ งนี้ เพ่ือให้
วัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์หรือสิ่งเปรียบเทียบการบรรลุวัตถุประสงค์มีความถูกต้อง 
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สมบูรณ์ ครบถ้วนและมีคุณค่ามากที่สุด โดยทั่วไปในการประเมินเป้าหมายหรือวัตถุ ประสงค์มี
วิธีด าเนินการดังนี้  

๑.๒.๑ ตรวจสอบคุณค่าของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละข้อ 
โดยให้ ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการที่มุ่งประเมินและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความคิดเห็น หรือวิพากษ์
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการว่ามีคุณค่าและสามารถวัดผลส าเร็จได้ หรือไม่  

๑.๒.๒ ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเอกสาร หรือบันทึกข้อมูลต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น ค าบรรยาย รายงานการประชุม จดหมายข่าวต่างๆ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนหรือพัฒนา เป็นต้น ผลการศึกษาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงความขัดแย้งหรือ
สนับสนุนคุณค่าของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์บางข้อ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและได้ทราบถึงวิธีการที่
จะท าให้บรรลุ วัตถุประสงค์ จึงควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยการศึกษาน าร่อง (A pilot study) ของโครงการก่อน  

๒. รูปแบบการประเมินภาคขยายของไทเลอร ์ 
แนวคิดการประเมินตามรูปแบบเดิมของไทเลอร์เป็นการประเมินทางการศึกษาที่ยึด 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นหลักโดยมีการก าหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวม
เพ่ือน าผลไปพัฒนาโครงการอ่ืนๆ ต่อไป โดยมิได้เน้นถึงบริบทอ่ืนที่เก่ียวข้องกับโครงการในระยะต่อมา 
แนวคิดในการประเมินของไทเลอร์เปลี่ยนไป ในปี ค.ศ.1986 ไทเลอร์ได้เขียนบทความเรื่อง แนวคิดที่
เปลี่ยนแปลงในการประเมินทางการศึกษามีเนื้อหาทั้งหมด ๑๐ บท รูปแบบการประเมินเริ่มให้ความ
สนใจกับสิ่งต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อโครงการด้วย เช่น ความสามารถทางการเขียนของนัก เรียน  
การประเมินการเรียนรู้โดยความรู้สึก อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับสารสนเทศทางการประเมินที่จะ
รายงานให้กับบุคคลระดับ ต่างๆ เป็นต้น เนื้อหาในบทที่ ๕ เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการโดย
เสนอให้มีการประเมิน ๖ ประเด็น คือ  

 (๑) การประเมินวัตถุประสงค์โครงการ 
 (๒) การประเมินแผนการเรียนรู้  
 (๓) การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโครงการ 
 (๔) การประเมินเพ่ือน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ  
 (๕) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการและ 
 (๖) การก ากับโครงการอย่างต่อเนื่อง๑๐๗  
๒.๑ สาระส าคัญของการประเมิน 
รูปแบบการประเมินภาคขยายของไทเลอร์หรือรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ใหม่  

มี สาระส าคัญโดยสรุปดังนี้๑๐๘ 
๑) การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการทางการศึกษา  

มีจุดเน้นที่ต่างกัน การประเมินวัตถุประสงค์จึงมีเกณฑ์ทั่วไปในการประเมินดังนี้  
                                                           

๑๐๗สุภมาส อังศุโชติ, “รูปแบบการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ,” ใน ประมวลสาระ ชุด
วิชาการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ, หน่วยท่ี๕, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕), 
หน้า ๕๑-๕๒.  

๑๐๘อ้างแล้ว, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่งคุณค่า, หน้า ๑๓๐-๑๔๓. 
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เกณฑ์ ๑ วัตถุประสงค์ของโครงการควรจะสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
สถานศึกษา วัตถุประสงค์ที่ดีควรเน้นระดับความเข้าใจการประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ให้ 
มากขึ้น เน้นการสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถเชิงรุก (Active Ability) ที่สามารถแก้ปัญหาได้มากกว่า 
ความสามารถเชิงรับ (Passive Ability) ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้ 

เกณฑ์ ๒ วัตถุประสงค์ของโครงการควรมีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน 
รายวิชานั้นๆ เช่น วัตถุประสงค์ของวิชาคณิตศาสตร์ควรก าหนดวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้  

เกณฑ์ ๓ วัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้ควรเป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีโอกาสน าไปใช้
ได ้จริงในทางปฏิบัติ และผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกปฏิบัติในสิ่งที่เรียน เพ่ือจะได้มีทักษะในการน าไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน  

เกณฑ์ ๔ วัตถุประสงค์ของโครงการควรจะมีความเหมาะสมในแง่ที่ เป็นความ
ต้องการจ าเป็น ความสนใจ และเหมาะกับพัฒนาการของผู้เรียน ในกรณีที่เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญแต่
ผู้เรียนไม่ สนใจเรียนในวัตถุประสงค์นั้นควรจะก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะเพ่ิมและเสริมสร้างแรงจูงใจใน
การเรียน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ส าคัญนั้นด้วย  

ดังนั้นในการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการจึงควรตั้งค าถามในการประเมินเกี่ยวกับ
เกณฑ์ท้ัง ๔ ข้อดังกล่าวข้างต้น  

๒) การประเมินแผนการเรียนรู้ส่วนส าคัญของแผนส าหรับโครงการทางการศึกษาคือ 
วิธีการและกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของโครงการในการประเมินแผนการเรียนรู้จึงควรรวบรวมสารสนเทศทีส่ าคัญ ๓ ประการดังนี้  

๑) มีการตรวจสอบหรือประเมินเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับประวัติของโครงการที่เคยท า 
มาแล้ว เพ่ือให้ได้สารสนเทศว่า วิธีการใดมีประสิทธิภาพ วิธีการใดไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย
ตัดสินใจ หลีกเลี่ยงวิธีการที่ล้มเหลวในอดีตและใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป  

๒) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือให้ได้มโนทัศน์และข้อสรุปนัยทั่วไปทีจ่ะ
น ามาใช้ในการวางแผนการเรียนรู้ตามชนิดของวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่แตกต่างกันของรายวิชา  
ต่างๆ ๓) ควรตรวจสอบว่าควรจะใช้แผนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้ ประสบการณ์
และการทดลอง ซึ่งควรมีการตรวจสอบ เช่น แรงจูงใจของผู้เรียน ความชัดเจนของวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ การเลือกงานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การให้รางวัลและผลย้อนกลับ  ตามแนวคิด 
ทฤษฎีทางจิตวิทยา การถ่ายโอนการเรียนรู้ เป็นต้น  

๓) การประเมินเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาโครงการเป็นการประเมินเกี่ยวกับ 
สื่อและเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องช่วยในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ที่ครูควร
จะมี ในการวางแผนการเรียนการสอนที่จัดขึ้น ค าถามในการประเมินมีดังนี้  ๑) สื่อที่จัดขึ้นมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ สามารถน าไปทดลองใช้ในกลุ่มผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้หรือไม่ 
๒) ค าแนะน า หรือค าชี้แจงในสื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจที่จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น หรือไม่ ๓) เป็นสื่อที่
ผู้เรียนสนใจและท้าทายให้เกิดการเรียนรู้หรือไม่ 

๔) มีวิธีการและเครื่องมือที่สามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อนั้น 
เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่  
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๕) มีการทดสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ วิทยุ โทรทัศน์  
วีดิทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้ใช้งานได้เหมาะสมกับขอบเขตที่ ก าหนดไว้ใน
แผนการเรียนรู้และท าให้เกิดการเรียนรู้ได้หรือไม ่ 

๖) ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการได้รับการพัฒนาทักษะใหม่ตามที่ก าหนดไว้
ในโครงการหรือไม่  

๗ ) ครูได้ประเมินตนเองในเรื่องความเข้าใจ และทักษะที่ครูควรจะมีใน การ
ด าเนินการในโครงการใหม่หรือไม่  

๔) การประเมินการน าโครงการไปปฏิบัติในโครงการทางการศึกษาใหม่มักมีการเรียกร้อง
ให้ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่และแผนการเรียนรู้ใหม่ การน าโครงการไปปฏิบัติจริงอาจมีปัญหาใน ด้าน
การยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการประเมินการน าโครงการไปปฏิบัติจึงควรด าเนินการด้วยความ 
รอบคอบอย่างตรงไปตรงมาและยุติธรรมโดยการวิเคราะห์แผนงานของโครงการอย่างละเอียดแล้วบ่ง
บอก ถึงคุณลักษณะที่จ าเป็นของแผนทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่มีครูและนักเรียนเข้ามา
เกี่ยวข้อง แล้ว จัดท าบัญชีสารสนเทศว่าการน าโครงการไปปฏิบัติมีคุณสมบัติใดท าได้ตามแผน  
และคุณสมบัติใดที่ขาด หายไป การเก็บข้อมูลอาจท าได้โดยการสังเกตในห้องเรียน การพูดคุยกับครู
และผู้เรียน การสอบและการก าหนดงานให้ท า  

๕) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยเน้น ตาม
พฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในโครงการโดยประเมินทั้งผลที่เกิดการเรียนรู้โดยตรงและผลข้างเคียง (Side 
Effects) อ่ืนๆ ทั้งทางบวกและทางลบ ข้อมูลการประเมินผลข้างเคียงอาจได้จากการสังเกตในชั้นเรียน 
การพูดคุยกับครูและผู้ปกครอง การทบทวนรายการที่บันทึกไว้ และจากการสังเกตผลงานของนักเรียน
จากแฟ้มสะสมงาน  

๖) การก ากับโครงการอย่างต่อเนื่อง เมื่อน าโครงการใดโครงการหนึ่งมาด าเนินการและ
ได้ผลตามที่คาดหวังไว้แล้ว อาจน าโครงการดังกล่าวมาด าเนินช้าในรอบใหม่ ซึ่งต้องมีการก ากับ 
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะโครงการอาจจะเบี่ยงเบนไปจากเดิมเมื่อเวลาเปลี่ยนไป กระบวนการ
และผลลัพธ์ของโครงการก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วย การก ากับโครงการอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น  

๒.๒ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินภาคขยายของไทเลอร์เพื่อการประเมิน
โครงการ 

การประเมินตามรูปแบบภาคขยายของไทเลอร์ควรท าการประเมินตั้งแต่การเริ่มต้น
โครงการ เช่น กระทรวงศึกษาธิการจัดท าโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบล โดยใช้รูปแบบการประเมิน
ภาคขยายของไทเลอร์หรือไทเลอร์ใหม่ ซึ่งมลี าดับขั้นตอนดังนี้ 

๑) การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการประเมินว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ
โรงเรียนดี ศรีต าบล สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลหรือไม ่ 

๒) การประเมินแผนการเรียนรู้เป็นการตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาเดิมหรือ  สภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการว่ามีจุดบกพร่องอะไร และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดการศึกษาเพ่ือน ามาก าหนดแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามโครงการใหม่ และควรวางแผนการ
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จัด กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบลและทิศทางการ
ปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง  

๓) การประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโครงการเป็นการประเมินสื่อและเครื่องมือว่า  
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตาม 
โครงการหรือไม่ กับทั้งตรวจสอบว่ามีการจัดอบรมครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นของโครงการใหม่หรือไม่ และครูสามารถใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆ  
ในการจัดการเรียนการสอนได้ดีเพียงใด  

๔) การประเมินการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นการประเมินว่าการบริหารจัดการศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบลมีสิ่งใดที่ท าได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  
และสิ่ง ใดที่ไม่ไดท้ า มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  

๕) การประเมินผลลัพธ์ของโครงการเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนว่าสูง กว่าเดิม
ก่อนที่โรงเรียนจะเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีศรีต าบลหรือไม่ และประเมินผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น  
จากการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดี ศรีต าบลด้วย  

๖) การก ากับโครงการอย่างต่อเนื่อง หลังจากการทดลองน าโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล
สู่การปฏิบัติและประเมินผลไปแล้ว ๑ ปี ในปีต่อๆ ไปก็ต้องมีการก ากับโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ป้องกันการเบี่ยงเบนทิศทางและแนวด าเนินโครงการ 

๓. รูปแบบการประเมินของครอนบาค  
ครอนบาค (Cronbach, ๑๙๖๓) ได้เสนอแนวคิดการประเมินซึ่งเรียกว่า การประเมิน

ยุทธศาสตร์ของการตัดสินใจ การประเมินตามแนวคิดของครอนบาค คือการรวบรวมข้อมูลและใช้  
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา โดยที่โครงการทางการศึกษาจะมีขอบเขต 
ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการ
สอน หลักสูตรหรือประสบการณ์การเรียนที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียน การประเมินจะเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลหลายๆ ด้าน การประเมินจึงประกอบด้วย
ขั้นตอน ต่างๆ หลายขั้นตอน และใช้เทคนิควิธีที่แตกต่างกัน ไม่มีการประเมินแบบใดแบบหนึ่งที่จะ
น าไปใช้ได้ใน ทุกสถานการณ์หรือทุกเหตุการณ์ เช่น กรณีการประเมินหลักสูตร หรือการประเมิน
โครงการใดโครงการหนึ่งจึงไม่ควรใช้การสอบวัดผลการเรียนของผู้เรียนหรือเข้ารับการฝึกอบรมแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะ ใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือวัดหลายชนิด๑๐๙  

๓.๑ จุดมุ่งหมายของการประเมิน 
ครอนบาคได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินไว้ ๓ ประการคือ๑๑๐  
๑) เพ่ือการปรับปรุงรายวิชา (Course Improvement) โดยการตัดสินว่าสื่อการ

เรียน การสอนอะไรหรือวิธีการสอนใดท่ีให้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข  

                                                           
๑๐๙อ้างแล้ว, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผศ.ดร., การวิจัยการบริหารการศึกษา, หน้า ๒๕ – ๒๖. 
๑๑๐Worthen B.R. and Sanders. J.R., Educational Evaluation : Theory and Practice, 

(CA: Wadsworth, 1973), p.44. 
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๒) เพ่ือตัดสินเกี่ยวกับตัวบุคคล (Decision About Individual) โดยการส ารวจ
ความ ต้องการของผู้เรียนเพ่ือการวางแผนการสอน พิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนเพ่ือการคัดเลือก 
และการจัด กลุ่ม และการหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าและข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

๓) เพ่ือตัดสินเกี่ยวกับระบบและวิธีการบริหาร (Administrative Regulation)  
โดยการพิจารณาว่าระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เป็นอยู่นั้นดี หรือไม่ อย่างไร ครูแต่ละคนมี
คุณภาพ หรือ ประสิทธิภาพเพียงใด  

ส าหรับการประเมินโครงการเก่ียวกับการเรียนการสอนนั้น ครอนบาคเห็นว่า ควรท า 
การทดสอบทั้งวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และผลกระทบอ่ืน (side effects) ของโครงการนั้น จึงเรียก 
รูปแบบการประเมินของครอนบาคว่า รูปแบบการประเมินวัตถุประสงค์และผลกระทบด้วย  (Goal 
and Side Effects Attainment Model)  

๓.๒ วิธีการประเมิน 
ครอนบาคได้เสนอให้ท าการประเมิน๔ ด้านคือ๑๑๑  
๑ ) การศึกษากระบวนการ (Process Studies) เป็นการศึกษา หรือประเมิน

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา  
โปรแกรมการเรียนการสอน วิธีการด าเนินการโดยการเก็บข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  
ซ่ึง มุ่งเน้นการประเมินความก้าวหน้าของการใช้หลักสูตร หรือความก้าวหน้าของโครงการขณะที่ก าลัง 
ด าเนินการอยู ่

๒ ) การวัดความสามารถทั่ ว ไป  (Proficiency Measures) เป็ นการประเมิน
ความสามารถของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน ครอนบาคให้ความส าคัญกับคะแนนรายข้อ 
มากกว่าคะแนนรวม เพราะคะแนนรวมจะบอกถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรหรือ 
โครงการแต่ไม่ให้สารสนเทศที่จะน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการการวัดความสามารถ
ควร วัดทุกด้าน ไม่ควรจ ากัดอยู่เฉพาะวัตถุประสงค์เท่านั้น แต่อาจจะวัดสิ่งอ่ืนที่อยู่นอกเหนือจาก
หลักสูตรหรือ โครงการได้ถ้าหากประสงค์ที่จะวัด  

๓ ) การวัดเจตคติ  (Attitude Measures) เจตคติ เป็นผลส่วนหนึ่ งของการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมของโครงการซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ นักเรียนหรือผู้เข้าร่วม
โครงการที่มีเจตคติที่ดีต่อสิ่งใดก็จะมีความสนใจและอยากท าสิ่งนั้นๆ การวัดเจตคติสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ผลของแบบสอบถามควรดูรายเฉลี่ยของกลุ่มที่
ตอบแทนที่จะ ดูผลรายละเอียดของแต่ละบุคคล  

๔) การติดตามผล (Follow-Up Studies) เป็นการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
หรือโครงการโดยดูผลที่เกิดขึ้นในภาพรวมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือโครงการไปแล้วนั้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เพียงใด ซึ่งต้องใช้เวลาในการติดตามและรอคอยผลการศึกษา

                                                           
๑๑๑Op. cit., Worthen B.R. and Sanders. J.R., Educational Evaluation : Theory and 

Practice, pp.44.-49. ; อ้างแล้ว, ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา, หน้า 
๑๒๒-๑๒๓. 
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ติดตาม ผลนี้มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่เรียนหรือโครงการได้น้อย เพราะมักไม่
ทันการและไม่ทราบว่าจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาหรือโครงการในส่วนใดบ้าง แต่จะมี
ประโยชน์ต่อการวางแผนหลักสูตรหรือโครงการใหม่ต่อไป  

๓.๓ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของครอนบาคเพื่อการประเมินโครงการ 
การน ารูปแบบการประเมินของครอนบาคมาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการจะ 

ช่วยให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการว่า กิจกรรมส่วนใดจ าเป็นต้องปรับปรุง 
แก้ไข สารสนเทศจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องกับโครงการรวมทั้งได้สารสนเทศ 
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการโครงการและองค์การด้วยซึ่งมีแนวทางด าเนินการดังนี้  

๑) การประเมินจะช่วยให้ได้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ ยวกับโครงการทาง 
การศึกษาที่มีขอบเขตได้หลายเรื่องจึงสามารถประยุกต์ใช้ในการประเมินเพ่ือปรับปรุง พัฒนาทั้ง
หลักสูตร การเรียนการสอน โครงการฝึกอบรมและโครงการทางการศึกษาต่างๆ  

๒) จุดมุ่งหมายของการประเมินอาจเลือกก าหนดได้ว่า เพ่ือมุ่งปรับปรุงรายวิชา 
โครงการฝึกอบรม การวางแผนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งการปรับ
ระบบ การบริหารจัดการโครงการและองค์การ 

๓) ด าเนินการประเมินโครงการในขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ โดยศึกษา 
ความก้าวหน้าของโครงการและศึกษาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการแล้วใช้สารสนเทศจาก
ผล การประเมินเพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการด าเนินโครงการ 

๔) ให้ความส าคัญกับเจตคติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจึงควรประเมินเจตคติ 
ของผู้ที่รับผลโดยตรงจากโครงการและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ เพราะเจตคติที่ดีของบุคคลจะ
ส่งผล ต่อพฤติกรรมของบุคคล ทั้งในเรื่องความสนใจ ความตั้งใจ ความเต็มใจที่จะปฏิบัติหรือให้ความ
ร่วมมือต่อ การด าเนินงานต่างๆ  

๕) ควรด าเนินการประเมินทั้งตามวัตถุประสงค์ของโครงการและผลกระทบอื่นที่เกิด 
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๔. รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริก  
เคิร์กแพททริก (Kirkpatrick, ๑๙๙๘) เป็นผู้น าเสนอแนวคิดและรูปแบบการประเมิน

หลักสูตรฝึกอบรม โดยได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ๔ ระดับ ซึ่งตามทัศนะ
ของเคิร์กแพททริกเห็นว่า การฝึกอบรมที่เน้นในลักษณะของหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมนั้นจะช่วย
ให้ผู้ ผ่านการอบรมมีความรู้เพ่ิมขึ้น มีการปรับปรุงทักษะการท างานดีขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงเจต
คติต่อการท างาน ท าให้เกิดการปรับปรุงการท างานในปัจจุบันหรือพัฒนางานในอนาคต การฝึกอบรม
จึงเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใดๆ  
ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่าการจัดหลักสูตรหรือ
โครงการฝึกอบรมมี ประสิทธิผลเพียงใด  
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๔.๑ แนวทางในการประเมิน 
เคิร์กแพททริก (Kirkpatrick) ได้เสนอรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม 

โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้๑๑๒  
๑) การประเมินปฏิกิริยา (Reaction Evaluation) เป็นการตรวจสอบความรู้สึกหรือ 

ความพึงพอใจของผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมต่อหลักสูตรการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
ทราบว่า ผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม มีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม
หรือไม่ เพียงใด เช่น ความพึงพอใจต่อหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรม และวิธีการฝึกอบรม รวมทั้งความรู้ 
ความสามารถ และเทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากรตรงตามความต้องการหรือท าให้ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจ หรือไม่ เพียงใด  

๒) การประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการเรียนรู้
ที่ได้จากหลักสูตรการฝึกอบรม โดยควรตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) และเจตคติ (Attitude) ตามแนวคิดของเคิร์กแพททริก เขาเชื่อว่าในการฝึกอบรมสามารถที่จะ 
สอนหรือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ เกิดทักษะและเปลี่ยนแปลงเจตคติได้ จึงต้องมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่า ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ได้ปรับปรุงและพัฒนาทักษะ
อะไรบ้าง และมีเจตคติต่อการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เพียงใด ทั้งนี้เพราะว่าถ้าบุคคล
มีการเรียนรู้ น้อยหรือไม่มีการเรียนรู้ ก็จะพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ทักษะและเจต
คติจึงเป็น องค์ประกอบพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้เข้า
อบรมในโอกาสต่อไป  

๓) การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียน หรือผู้
ผ่านการอบรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตรหรือ 
โครงการหรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบว่า เมื่อได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ผู้เข้าอบรมได้
มี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ อย่างไร วิธีการประเมิน
อาจ ติดตามประเมินโดยใช้แบบสอบถามไปยังหน่วยงานของผู้เข้าอบรมโดยสอบถามจากหัวหน้า 
เพ่ือน ร่วมงาน และหรือผู้เข้าอบรม ข้อมูลที่ได้จะน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับผู้ให้ข้อมูลว่า  
ให้ข้อมูลตรง กับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในบางกรณีจึง
ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมขึ้นโดยการออกไปติดตามเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในสถานที่
ท างานจริง  

๔) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (Results Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่า 
ผลจากการอบรมได้เกิดผลดีหรือผลกระทบต่อสถานศึกษาหรือองค์กรในลักษณะใดบ้าง  เคิร์กแพทท
ริกจึงเสนอให้มีการประเมินระดับที่สี่คือ การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร โดยมี วัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการทราบว่า ในที่สุดแล้วการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างไรบ้าง ซึ่ง  นับเป็นการ
ประเมินผลที่มีความส าคัญมากและยากที่สุดเพราะในความเป็นจริงนั้นอาจมีตัวแปรอ่ืนๆอีก มากมาย
นอกเหนือการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อองค์กรและตัวแปรเหล่านั้นบางทีก็ยากต่อการควบคุม  ดังนั้น

                                                           
๑๑๒Kirkpatrick. D.L., Evaluating Training Programs: the Four Levels, 2  nd,ed, (San 

Francisco : Berrett-Koehler, 1998),  p.19. 



๘๓ 
 

ผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดต่อองค์กรจึงสรุปได้ยากว่า เป็นผลมาจากหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม โดยตรง 
แต่ถ้าสามารถออกแบบการฝึกอบรมที่ควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดีและสามารถเก็บ 
รวบรวมข้อมูลได้อย่างน่าเชื่อถือว่า พฤติกรรมการท างานของบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผลที่
เกิดขึ้น ต่อองค์กรนั้นเป็นผลมาจากการจัดหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมโดยตรง ก็แสดงว่าหลักสูตร
หรือ โครงการฝึกอบรมนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร  

จากรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริก จะต้องประเมินใน ๔ ระดับ ตามช่วง
ระยะเวลาของการด าเนินการฝึกอบรม กล่าวคือ ในระหว่างด าเนินการฝึกอบรมจะมีการประเมิน
ปฏิกิริยา และประเมินผลการเรียนรู้ หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจึงประเมินพฤติกรรมการท างานและ
ประเมินผลลัพธ์ทีเ่กิดข้ึนต่อองค์กร  

๔.๒ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริกเพื่อการประเมินโครงการ 
การประเมินตามแนวคิดของเคิร์กแพททริกเป็นรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของ

โครงการฝึกอบรม ดังนั้นโครงการฝึกอบรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรสามารถที่จะประยุกต์ใช้
รูปแบบ การประเมินนี้ ได้เพ่ือตรวจสอบว่า โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นมี
ประสิทธิผลที่ช่วยให้ เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปโครงการฝึกอบรมแต่
ละโครงการจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ว่า ในการจัดฝึกอบรมนั้นต้องการให้เกิดผล
ต่อผู้เข้าอบรมในเรื่อง อะไรบ้าง ซึ่งระดับของวัตถุประสงค์ของโครงการมักจะก าหนดไว้เป็นระดับ
ความรู้ความเข้าใจ ทักษะหรือ เจตคติ แต่ตามแนวคิดรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริก
ก าหนดให้ประเมินผลการฝึกอบรมใน ๔ ระดับ คือ การประเมินปฏิกิริยา การประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินพฤติกรรมการท างาน และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร การประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมินของเคิร์กแพททริก มีแนวทางดังนี้๑๑๓ 

๑) ศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือตัดสินใจออกแบบ หรือ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ครอบคลุมชัดเจน ซึ่งผู้ประเมินอาจประยุกต์ใช้รูปแบบการ
ประเมินของเคิร์กแพททริกเป็น ๒ ระดับ คือ เพ่ือประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการและเพ่ือประเมินการ
เรียนรู้ หรืออาจก าหนดเป็น ๓ ระดับเพ่ิมข้ึนอีก คือ การประเมินพฤติกรรมหลังจากผู้เข้าอบรมกลับไป
ปฏิบัติงาน แล้ว และหากสามารถท าได้ก็อาจก าหนดการประเมินในระดับ ๔ คือ การประเมินผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นต่อ องค์กร  

๒) ก าหนดขอบข่ายหรือประเด็นการประเมินในแต่ละระดับให้ชัดเจน โดยการศึกษา 
วิเคราะห์โครงการฝึกอบรมและอาจสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารโครงการหรือผู้ต้องการใช้ผลการ
ประเมินว่า ต้องการได้สารสนเทศการประเมินเรื่องอะไรบ้าง ระดับใดบ้าง เช่น การประเมินปฏิกิริยา 
ประเด็นการประเมินอาจประกอบด้วย เนื้อหา วิธีการหรือกิจกรรมการฝึกอบรม ความสามารถของ
วิทยากร เป็นต้น ประเด็นการประเมินการเรียนรู้ อาจประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ เป็นต้น 
ส าหรับการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ประเด็นการประเมินอาจประกอบด้วย การน าความรู้ไป
ใช้ปฏิบัติงาน มี พฤติกรรมการท างานที่รับผิดชอบมากขึ้น มีความมุ่งม่ันพยายามมากขึ้น เป็นต้น ส่วน

                                                           
๑๑๓อ้างแล้ว, พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ผศ.ดร., การวิจัยการบริหารการศึกษา, หน้า ๒๙ -๓๑. 



๘๔ 
 

ประเด็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร อาจประกอบด้วยผลผลิตที่ได้คุณภาพการให้บริการ
การได้รับการยอมรับ ศรัทธาจากผู้รับบริการผลก าไร หรือความก้าวหน้าขององค์กร เป็นต้น  

๓) วางแผนการประเมินให้ครอบคลุมการประเมินให้ครอบคลุมทุกระดับที่มุ่งประเมินซึ่ง
ตามรูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริกจะมีการประเมิน ๒ ช่วงระยะเวลาคือ การประเมิน
ระหว่าง การฝึกอบรม และการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม การประเมินระหว่างการ
ฝึกอบรมจะประเมินทันทีเมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลง โดยมีการประเมินปฏิกิริยาและประเมินผลการ
เรียนรู้ ส าหรับการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการฝึกอบรม เป็นลักษณะของการติดตามประเมินผล เมื่อ
ผู้เข้าอบรมกลับไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานแล้ว ซึ่งต้องเว้นระยะเวลาให้ผู้เข้ารับอบรมได้ปฏิบัติงานโดย
แน่ใจว่า ได้มีการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้หรือมีพฤติกรรมการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมแล้ว จึงควรติดตามไปประเมินพฤติกรรมการท างานและประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร 
ซึ่งอาจจะต้องมีการประเมินเป็นระยะๆ หลายช่วงเวลา 

๔) ออกแบบการประเมินให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการออกแบบการวัดตัวแปรที่มุ่ง
ประเมินว่าจะวัดความรู้ ทักษะหรือเจตคติ นักประเมินต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของโครงการให้
ทราบ แน่ชัดว่า ต้องการให้เกิดผลที่คาดหวังอะไร ไม่จ าเป็นต้องวัดทั้ง ๓ ด้าน อาจวัดเพียงด้านใดด้าน
หนึ่งก็ได้ ส าหรับเครื่องมือวัดก็ต้องตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมด้วยว่า ควรจะใช้
แบบทดสอบ หรือแบบประเมินตนเอง หรือการประเมินจากชิ้นงาน กรณีการออกแบบกลุ่มตัวอย่าง
หรือผู้ให้ข้อมูลต้อง พิจารณาให้รอบคอบว่า นอกจากผู้เข้าอบรมแล้วบุคคลใดสามารถให้ข้อมูลตรง
ตามที่ผู้ประเมินต้องการเช่น การประเมินพฤติกรรมการท างานหลังการฝึกอบรม การเลือกผู้ให้ข้อมูล
เฉพาะผู้เข้าอบรมอาจจะไม่ เหมาะสม เพียงพอหรือมีความน่าเชื่อถือที่จะตอบค าถามว่า หลังจาก
ฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมมีพฤติกรรม การท างานเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ อย่างไรบ้าง ควรใช้กลุ่มของ
ผู้บังคบับัญชาหรือเพ่ือนร่วมงานเป็นผู้ให้ ข้อมูลด้วยจึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น  

๕) การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพททริกเพ่ือประเมินโครงการ
สาธารณะ โดยทั่วไปโครงการฝึกอบรมสามารถน าแนวคิดนี้มาใช้ได้ โดยเริ่มตั้งแต่การส ารวจความ 
ต้องการจ าเป็นของประชาชนก่อน เช่น ความต้องการด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย เป็นต้น 
การประเมินปฏิกิริยาโดยประเมินความรู้สึก หรือความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเป็นระยะๆ 
เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น การประเมิน
โครงการโรงเรียนดีประจ าต าบล โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ควรมีการประเมินปฏิกิริยาของ
ประชาชนต่อ โครงการเป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการให้ตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชน ส าหรับการประเมินการเรียนรู้นั้นควรมุ่งประเมินว่าประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมี ความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของโครงการดังกล่าวหรือไม่เพียงใด ส่วนการ
ประเมินพฤติกรรม นั้นเป็นการประเมินการปฏิบัติตามโครงการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น โครงการโรงเรียนดี ประจ าต าบล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
การปรับบทบาทและวิธีการท างานสอดคล้องตามแนวทางของโครงการหรือไม่ เพียงไร เป็นต้น กรณี
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อ องค์กรนั้น เป็นการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนหรือ
องค์กรหลังจากด าเนินโครงการไประยะ หนึ่งแล้ว เช่น โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อาจ
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ประเมินภาวะสุขภาพของนักเรียน ความพึงพอใจ ของผู้ปกครองต่อโครงการความร่วมมือของชุมชน
หรือความผูกพันต่อโรงเรียน เป็นต้น  

๕ รูปแบบการประเมินของสคริพเวน  
สคริพเวน (Scriven, ๑๙๖๗) เป็นนักคิด นักปรัชญาที่ส าคัญคนหนึ่งของวงการประเมินที่

ให้ความส าคัญกับการตัดสินคุณค่า (Value Judgment) ซึ่งได้เสนอแนวความคิดว่าสิ่งที่นักประเมิน
ต้องท า คือ ให้ข้อสรุปเชิงประเมิน (Evaluation Conclusion) และนักประเมินต้องมีบทบาท  
๓ ประการคือ การเป็นผู้ตัดสินคุณค่า การเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการท าการประเมินและการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ๑๑๔ 

๕.๑ จุดเน้นของการประเมิน 
สคริพเวน ให้ความหมายของการประเมินว่า การประเมินคือ กระบวนการตัดสิน คุณค่า 

หรือคุณประโยชน์ของสิ่งที่มุ่งประเมินโดยมีจุดเน้นการประเมินหลัก ๔ ลักษณะคือ๑๑๕  
๑) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินที่อยู่ ระหว่าง

การด าเนินงานโครงการจะมีบทบาทของการตัดสินคุณค่าของกระบวนการด าเนินงานโครงการเพ่ือ
เสนอสารสนเทศเก่ียวกับความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการและเพ่ือเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการด าเนินโครงการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  

๒) การประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) เป็นการประเมินสรุปผลของ
โครงการซึ่งจะประเมินเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการแล้ว จะมีบทบาทของการตัดสินคุณค่าของผลที่
ได้รับจากโครงการเพ่ือเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับคุณค่าของโครงการและหาจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของ
โครงการเพ่ือเป็นแนวทางสู่การตัดสินใจการด าเนินโครงการในรอบต่อไปหรือยุติ ปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนา โครงการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  

๓) การประเมินคุณค่าภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่ง
ต่างๆ ภายในตัวโครงการยกเว้นผลผลิตหรือผลกระทบของโครงการเช่น การประเมินจุดมุ่งหมาย 
เป้าหมาย เนื้อหา กระบวนการและกิจกรรมของโครงการคุณภาพของเครื่องมือตลอดจนเจตคติของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นต้น  

๔ ) การประเมินผลส าเร็จ (Pay-off Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ เกิดขึ้นกับ 
กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้รับผลจากโครงการหลังจากการด าเนินโครงการแล้ว เป็นการตัดสินคุณค่าของ
โครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก เช่น การประเมินผลที่เกิดจากการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน หรือผลที่
เกิด ขึ้นกับครู ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง เป็นต้น  

นอกจากนี้สคิพเวน ยังได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลที่ เกิดขึ้นทั้ งหมด  
อัน เนื่องมาจากโครงการ (All Relevant Effect) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้คาดหวังจะให้เกิดและผล
ที่มิได้ คาดหวังไว้ ทั้งนี้ เป็นผลที่เกิดขึ้นจริงๆ จากการด าเนินโครงการซึ่งอาจเป็นผลในทางที่ดี  
พึงปรารถนาและไม่ดีที่ไม่พึงปรารถนาก็ได้ การประเมินโครงการในลักษณะดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า  

                                                           
๑๑๔อ้างแล้ว, ส.วาสนา ประวาลพฤกษ,์ หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา หน้า ๑๔๐. 
๑๑๕Stufflebeam. D.L., and Shinkfield. A.J., Evaluation Theory, Models, and 

Applications, (San Francisco : Jossey-Bass, 2007),  pp. 372-374. 



๘๖ 
 

การประเมินที่ไม่อิงเฉพาะวัตถุประสงค์ (Goal-free Evaluation) ดังนั้นในการประเมินโครงการตาม
แนวคิดของสคริพเวน นอกจากจะต้องประเมินผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์แล้วจะต้องประเมินผลที่
เกิดข้ึนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการอีกด้วย  

๕.๓ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของสคริพเวนเพื่อการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินของสคริฟเวนเป็นการประเมินเพ่ือตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินมี

จุดเด่นที่แตกต่างจากรูปแบบการประเมินอ่ืนคือ เน้นการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผล
สรุปรวม นอกจากนั้นยังเสนอให้พิจารณาว่า ประสิทธิผลของโครงการไม่ควรพิจารณาเฉพาะ ผลที่เกิด
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่านั้น แต่ควรพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยผล  
ตามท่ีคาดหมายและผลข้างเคียงท้ังผลทางบวกและผลทางลบ ดังนั้นการประเมินโครงการตามรูปแบบ 
ของสคริฟเวนจึงเป็นการประเมินเพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการจึงควรมีการหาความต้องการจ าเป็น
ของผู้ ที่ได้รับผลของโครงการเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าของโครงการควรมีการประเมิน
ความก้าวหน้า ในระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดและการประเมินผลสรุปรวมโดยพิจารณาประสิทธิผลทั้งหมดของโครงการทั้งประสิทธิผล
ตามท่ีคาดหมายและผลข้างเคียง  

๖. รูปแบบการประเมินของสเตค  
สเตค (Stake, 1967) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินหลักสูตรหรือโครงการในรูปแบบ

การประเมินความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยให้ความหมายของการ
ประเมินไว้ว่า เป็นการบรรยาย และตัดสินคุณค่าของหลักสูตรหรือโครงการทางการศึกษาซึ่ง
จ าเป็นต้องมีข้อมูล ๒ ประเภท คือข้อมูลที่เกี่ยวกับการบรรยาย และข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสิน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้๑๑๖  

๖.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบรรยาย ประกอบด้วยข้อมูล ๒ ประเภท คือ  
๑) ข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพที่คาดหวังหรือเป้าหมาย เป็นส่วนที่กล่าวถึงความคาดหวัง 

หรือความต้องการของโครงการว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ 
๑.๑) การคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่มีมาก่อน เป็นการประเมินสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการ

ด าเนินโครงการการใช้หลักสูตรหรือก่อนการเรียนการสอน เช่น ลักษณะของผู้เรียน ลักษณะของ
ผู้สอน ลักษณะเนื้อหา อุปกรณ์ อาคาร สถานทีก่ารจัดระบบบริหาร เป็นต้น  

๑.๒) การคาดหวังเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติ เป็นการประเมินปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียน เป็นต้น  

๑.๓) การคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เป็นการประเมินความสามารถด้าน 
ต่างๆของผู้เรียน เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ ผลที่มีต่อผู้บริหาร ครูและสถาบัน เป็นต้น  

๒) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริง การเก็บรวมรวมข้อมูลก็จะต้องเก็บรวม ๓ ด้าน 
เช่นเดียวกับสภาพที่คาดหวังคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในด้านสิ่งที่มีมาก่อน ด้านกระบวนการหรือการปฏิบัติ
และด้านผลลัพธ์  

                                                           
๑๑๖Popham. W.J., Educational Evaluation, (New Jersey : Prentice-Hall, 1975), p.31. 
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การบรรยายข้อมูลสิ่งที่ประเมินระหว่างสภาพที่คาดหวังและสภาพที่เป็นจริง สรุป 
ความสัมพันธ์ได้ดังภาพที ่๒.๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๖ การบรรยายสิ่งที่ประเมินตามรูปแบบการประเมินของสเตค  
ที่มา : Worthen B.R. and Sanders, J.R.,  Educational Evaluation : Theory and 

Practice, (CA : Wadsworth, 1973), p. 118.  
 

๖.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
เนื่องจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่เป็นจริง

นั้น มิได้บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือและความตรง เพียงแต่ท าให้เราทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 
เท่านั้น จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจมาช่วยในการตัดสินว่า โครงการประสบความส าเร็จ 
หรือไม่เพียงใด โดยอาศัยเกณฑ์ ๒ ชนิด คือ๑๑๗ 

๑. เกณฑ์สัมบูรณ์ เป็นเกณฑ์ที่นักประเมินตั้งไว้ โดยอาจก าหนดมาจากทฤษฎี 
หลักการหรือการวิจัย และเอกสารอ้างอิง  

                                                           
๑๑๗Op. cit., Worthen B.R. and Sanders. J.R., Educational Evaluation : Theory and 

Practice, pp.113-125. 
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๒. เกณฑ์สัมพัทธ์ เป็นเกณฑ์ที่ได้มาจากพฤติกรรมกลุ่ม หรือยึดเอาลักษณะของ
โครงการใดโครงการหนึ่งมาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ  

จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ๓ ชนิดนี้ นักประเมินจะต้องแยกข้อมูลเป็น ๔ ประเภท
คือ สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง มาตรฐานที่ใช้ประเมินและการตัดสินใจ รูปแบบการประเมิน
ของสเตคได้เสนอไว้ดังภาพที ่๒.๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๗  การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินตามรูปแบบการประเมินของสเตค 
ที่มา : Fitzpatrick, J.L., Sanders, J.R. and Worthen, B.R., Program Evaluation, 

Alternative Approaches and Practical Guidelines,  (New York : Longman, 2004), 
p. 135. 

 
รายละเอียดของการตัดสินคุณค่าของที่สิ่งที่ประเมินตามรูปแบบของการประเมิน

ของสเตคมีดังนี ้ 
๑ . หลักการและเหตุผล (Rationale) เป็นสิ่ งที่ บ่ งชี้ถึงแนวคิด หลักการและ

วัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดสภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากโครงการ 
๒. เมทริกซ์การบรรยาย (Description Matrix) คือ ส่วนที่ใช้บรรยายภาพรวม ของ

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินเมทริกซ์นี้ประกอบด้วย ๒ ส่วน คอื สภาพที่คาดหวัง และสภาพที่เป็นจริง  
เมื่อพิจารณาจากข้อมูลทั้งสองแนวแล้วพบว่ามีความสัมพันธ์กันในแนวตั้ง  และมี

ความสอดคล้องกันในแนวนอน แสดงว่าโครงการนั้นสามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. เมทริกซ์การตัดสินใจ (Judgment Matrix) เป็นส่วนของการตัดสินคุณค่าของ

โครงการประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ 
๓.๑ มาตรฐานที่ใช้ (Standards) ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าโครงการที่ประเมินนั้นมี 

คุณภาพหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ โดยอาศัยมาตรฐานที่ก าหนดไว้ อาจจะเป็นมาตรฐานสัมบูรณ์ 
หรือ มาตรฐานสัมพัทธ์ก็ได้  
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๓.๒ การตัดสินใจ (Judgments) เป็นขั้นตอนที่พิจารณาว่า โครงการนั้นมี 
คุณภาพเพียงใด มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้าง โดยอาศัยการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับมาตรฐาน การ
เปรียบเทียบอาจจะใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์สัมบูรณ์หรือการเปรียบเทียบเกณฑ์สัมพัทธ์ก็ได้  

๖.๓ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของสเตคเพื่อการประเมินโครงการ 
การประเมินตามรูปแบบของสเตคประกอบด้วยการบรรยายและการตัดสินคุณค่า 

ของโครงการโดยพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ความสัมพันธ์เชิงประจักษ์และความสอดคล้องของ
องค์ประกอบใหญ่ ๓ ส่วนคือ สิ่งที่มีมาก่อนการปฏิบัติและผลลัพธ์ระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่
เป็น จริงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วจึงตัดสินคุณค่าของโครงการสเตคเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามสภาพ ธรรมชาติโดยใช้การสังเกต การทดสอบ การสัมภาษณ์ โดยใช้ข้อมูลจากหลายฝ่ายเพ่ือให้
ได้การตัดสิน คุณค่าโครงการมีความถูกต้องเชื่อถือได้  

การประยุกต์รูปแบบการประเมินของสเตคเพ่ือประเมินโครงการมีข้อควรพิจารณา 
ดังนี้  

๑. การประเมินมุ่งท่ีจะศึกษาในเรื่องการบรรยายและการตัดสินคุณค่าของโครงการ 
๒ . การประเมินให้ความส าคัญกับสิ่งที่มีมาก่อนการปฏิบัติและผลลัพธ์จึงเป็น 

รูปแบบการประเมินที่เน้นการประเมินก่อน ระหว่างและหลังการด าเนินโครงการโดยพิจารณาความ
เป็น เหตุเป็นผลของสิ่งที่มีมาก่อนต่อผลของการปฏิบัติระหว่างการด าเนินโครงการและผลของสิ่งที่มี
มาก่อน และการปฏิบัติต่อผลลัพธ์ของโครงการพร้อมทั้งพิจารณาความสอดคล้องของสภาพที่เป็นจริง
กับสภาพทีค่าดหวังท าให้สามารถระบุสาเหตุของความส าเร็จและความไม่ส าเร็จของโครงการได้  

๓. การประเมินมีการตัดสินคุณค่าเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นได้ทั้งเกณฑ์ 
สัมบูรณ์และเกณฑ์สัมพัทธ์ท าให้ได้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกโครงการที่มีอยู่  

๗. รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม  
ดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

รูปแบบ การประเมินที่เรียกว่า ซิปโมเดล (CIPP Model) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย เป็นรูปแบบการประเมินที่มีระบบแผนอย่างชัดเจนและสามารถน าไปใช้ในการประเมิน
โครงการต่างๆ ได้ อย่างกว้างขวาง  

ค าว่า CIPP ย่อมาจากค าว่า Context (บริบทหรือสภาวะแวดล้อม) Input (ปัจจัย 
เบื้องต้น) Process (กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแนวคิดการ
ประเมินของสตัฟเฟิลบีมนี้ ได้ยึดหลักของการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)หรือ วิธีการเชิง
ระบบ (Systems Approach)  

๗.๑ ความหมายของการประเมิน 
สตัฟเฟิลบีม ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นวิธีการศึกษาหรือสืบค้นหา 

คุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินอย่างเป็นระบบ การประเมินจึงเป็นกระบวนการที่จัดหา น าเสนอ
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สารสนเทศ และน าไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายและการตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ในการตัดสินใจ
หาทางเลือกทีเ่หมาะสมในการด าเนินงานโครงการ๑๑๘  

๗.๒ วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินซิป  
วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินซิป จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการ

ตัดสินใจ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาช่วยในการตัดสินใจ ๔ ลักษณะ คือ การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ การวางแผน (Planning Decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structuring 
Decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน (Implementing Decisions) และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการทบทวนการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Recycling Decisions) มโนทัศน์
เบื้องต้นของรูปแบบ CIPP ก็คือ ประเภทของการตัดสินใจที่แตกต่างกันจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศใน
การตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย ซึ่ง สตัฟเฟิลบีมและคณะ ได้จ าแนกการตัดสินใจและการประเมินเพ่ือ
การบริหารและการวางแผนไว้ ๔ ประเภท ดังนี้๑๑๙  

๑) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการวางแผนก าหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
โครงการหรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการการประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับ 
นโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์  อธิบายว่า การ
ประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือก าหนดโครงการเป็นการ
ประเมินสภาพ เศรษฐกิจสังคมการเมือง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่างๆ อันน าไปสู่ทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ๑๒๐ 

๒) การประเมินปัจจัย หรือทรัพยากร (Input Evaluation) เป็นการประเมิน
เพ่ือให้ ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีด าเนินโครงการเป็นการตรวจสอบ
ความพร้อม ของปัจจัยเบื้องต้นต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่เป็นต้น เป็น
การประเมินเพ่ือมุ่งเน้นว่ามีปัจจัยพร้อมมูลที่จะด าเนินการหรือไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสม
หรือไม่ ควรปรับปรุง ส่วนใด สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพ่ือเลือก
แผนการจัดโครงการหรือ แผนการด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่ง 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ กล่าวว่า การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมด้าน
ทรัพยากรทั้งปริมาณ  และคุณภาพ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์และก าหนด
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดที่จะท า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

๓) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ 
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าโครงการไปปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดผลส าเร็จ ซึ่งเป็นการ
ประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการ
                                                           

๑๑๘Op. cit., Stufflebeam. D.L., and Shinkfield. A.J., Evaluation Theory, Models, and 
Applications, p.326. 

๑๑๙Op. cit., Fitzpatrick. J,L., Sanders. J.R., and Worthen. B.B., Program Evaluation, 
Alternative Approaches and Practical Guidelines, p.89. 

๑๒๐อ้างแล้ว, สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่งคุณค่า, หน้า ๑๖๙. 
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ด าเนินโครงการรวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ให้แนวคิด
ว่า การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่วางแผนไว้ ไปสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการด าเนินโครงการจึงเป็นการ
ประเมินเพ่ือปรับปรุงการด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงทีสารสนเทศที่ได้จะน ามาใช้ในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ การควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่างๆ ให้เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที่
ก าลัง ด าเนินโครงการอยู่ 

๔) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ 
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากการ
ด าเนินงานโครงการสิ้นสุดลง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการซึ่งในทัศนะของ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เห็นว่า เป็นการประเมินที่มุ่งตอบค าถามว่า โครงการประสบความส าเร็จตาม 
แผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่า
เพียงใด ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
เปรียบเทียบกับ วัตถุประสงค์ของโครงการตลอดจนการน าเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกส่วน
หนึ่งคือผลกระทบ (Impact) สารสนเทศที่ได้จะน ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพ เพ่ือที่จะตัดสินใจว่าควรจะท าต่อไป หรือยุติ ล้มเลิก หรือยกฐานะเป็นงาน
ประจ า 

มโนทัศน์ส าคัญของรูปแบบการประเมินซิป ก็คือจะต้องเป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ 
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจตามช่วงระยะเวลาของการบริหารโครงการกล่าวคือ การประเมิน
สภาวะแวดล้อม เพ่ือการตัดสินใจก่อนริเริ่มจัดท าโครงการการประเมินปัจจัยเบื้องต้น เพ่ือการ
ตัดสินใจ เกี่ยวกับการวางแผนด าเนินโครงการการประเมินกระบวนการเป็นการประเมินเพ่ือตัดสินใจ
ปรับปรุง กิจกรรมและวิธีด าเนินโครงการและเมื่อโครงการสิ้นสุดลง จึงประเมินผลผลิตของโครงการ
เพ่ือตัดสิน คุณค่าและอนาคตของโครงการว่า จะด าเนินงานต่อไปหรือยุติโครงการดังนั้นในการ
ประยุกต์ใช้รูปแบบ การประเมินซิป ผู้บริหารหรือผู้ประเมินจึงควรท า การประเมินและใช้สารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ เกี่ยวกับโครงการหรือสิ่งที่มุ่งประเมินเป็นระยะๆ ตามช่วงระยะเวลาของการ
บริหารจัดการโครงการมิใช่ ไปประเมินรวบยอดเม่ือโครงการสิ้นสุดลงแล้ว  

จากแนวคิดในการประเมินองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้านดังกล่าว จึงเรียกแนวคิดในการ
ประเมินนี้ว่า รูปแบบการประเมินซิป ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการประเมินเขียนแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างประเภท ของการประเมินและประเภทของการตัดสินใจได้ดังภาพที ่๒.๘  
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แผนภาพที่ ๒.๘ ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการประเมิน 
และประเภทของการตัดสินใจตามรูปแบบ ของสตัฟเฟิลบีม 

ที่มา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่งคุณค่า, พิมพ์ครั้งที ่๕, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๖๘. 

 
สตัฟเฟิลบีมและชิงค์ฟิลด์ (Stufflebeam and Shinkfield) ได้ อธิบายวิธีการใช้

รูปแบบการประเมินซิปที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของการประเมินกับประเภทของการ
ประเมิน๑๒๑  สรุปได้ดังตารางที ่๒.๒ 
 

                                                           
๑๒๑Op. cit., Stufflebeam. D.L., and Shinkfield. A.J., Evaluation Theory, Models, and 

Applications, p.329. 



๙๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผล
สรุปรวมกับประเภทของการประเมิน 

 
บทบาทของ 
การประเมิน 

สภาวะแวดล้อม 
ปัจจัยหรือ 
ทรัพยากร 

กระบวนการ ผลผลิต 

การประเมิน 
ความก้าวหน้า
โดย ใช้
สารสนเทศเพ่ือ 
ตัดสินใจปรับปรุง 
และประกัน 
คุณภาพโครงการ 

เป็นแนวทางใน 
การตัดสินใจ 
ก าหนด 
วัตถุประสงค์ของ 
โครงการและ 
จัดล าดับ 
ความส าคัญของ 
เป้าหมายของ 
โครงการ 

เป็นแนวทางใน
การ ตัดสินใจ
ก าหนด ยุทธวิธี/
วิธีการ และ แนว
ทางการ 
ปฏิบัติงานตาม 
โครงการ 

เป็นแนวทางใน 
การตัดสินใจ 
ปฏิบัติงาน 
โครงการ ก ากับ 
และปรับกิจกรรม 
ของโครงการให้มี 
ประสิทธิภาพ 

เป็นแนวทางใน 
การตัดสินใจ 
ด าเนินโครงการ 
ปรับปรุงขยาย 
โครงการโดย 
พิจารณาจาก 
ผลลัพธ์และ 
ผลข้างเคียงท่ี 
เกิดข้ึนจาก 
โครงการ 

การประเมินผล
สรุป รวม โดยใช ้
สารสนเทศสรุป
รวม ตัดสินคุณค่า 
คุณประโยชน์
และ ความส าคัญ
ของ โครงการ 

เปรียบเทียบ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและ 
จัดล าดับ 
ความส าคัญและ 
ตามรายการ
ความ ต้องการ 
ปัญหา และ
โอกาส 

เปรียบเทียบ
ยุทธวิธ ีที่เลือก 
การ ออกแบบ
และ งบประมาณ 
เหตุผลที่เลือกมา 
จากทางเลือกอ่ืน 
ๆ 

พรรณนา 
กระบวนการ 
ปฏิบัติงานและ 
ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง 
เปรียบเทียบการ 
ออกแบบ 
กระบวนการ 
ปฏิบัติและ 
ค่าใช้จ่าย 

เปรียบเทียบ 
ผลลัพธ์และ 
ผลข้างเคียงกับ 
เป้าหมายที่ 
ต้องการ ความ 
เป็นไปได้ 
ความส าเร็จ และ 
การตัดสินใจใน 
รอบใหม่อีกครั้ง 

 
๗.๔ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปเพื่อการประเมินโครงการ 
การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปมาใช้ในการประเมินโครงการผู้ประเมินหรือ 

ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบเพ่ือน าสารสนเทศที่
ได้ จากการประเมินเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจหรือน ามาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุง  
และพัฒนา โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยด าเนินการดังนี้ 

๑) ประเมินก่อนเริ่มโครงการ ผู้ประเมินหรือผู้ปฏิบัติงานควรท าการประเมินสภาวะ 
แวดล้อมและปัจจัยเบื้องต้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ของโครงการตรวจสอบ
ความ เหมาะสมความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการความเป็นไปได้ของโครงการที่จะ
น าไป ปฏิบัติ คุณภาพของโครงการรวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ การประเมินเพ่ือตัดสินใจ หรือหาข้อมูลสรุปส าหรับการตัดสินใจเลือก
โครงการบางครั้ง เรียกว่า “การวิเคราะห์โครงการ” ในขั้นนี้เน้นพิจารณาใน ๓ ประเด็นหลัก คือ  
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๑.๑) ความเหมาะสมของโครงการที่จะด าเนินการโดยวิเคราะห์ปัญหาและ
ความจ าเป็นของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการความพร้อมในการบริหารจัดการ
โครงการความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร โดยเฉพาะความเป็นไปได้ทางการเงิน 
ก าลังคน วัสดุ และการจัดการ 

๑.๒) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการด าเนินโครงการ 
๑.๓) การศึกษาและคาดหวังถึงผลประโยชน์ หรือสิ่งที่อาจตามมาจากการ

ด าเนินโครงการนั้นทั้งในระยะเริ่มโครงการและในขณะด าเนินโครงการ 
๒) การประเมินในระหว่างการด าเนินโครงการโดยประเมินขณะที่ก าลังด าเนิน 

โครงการโดยผู้ประเมินหรือผู้รับผิดชอบโครงการควรประเมินจุดเด่น จุดด้อยของการด าเนินงาน 
ตรวจสอบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  
มีสาเหตุมา จากอะไร มีวิธีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วใช้สารสนเทศที่ได้จากการ
ประเมินส าหรับ ตัดสินใจด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที  

๓) การประเมินหลังการด าเนินโครงการโดยผู้ประเมินหรือผู้รับผิดชอบโครงการมุ่ง 
ตอบค าถามว่า โครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด ซึ่งเป็น
การตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการผลการด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ เกิดผลกระทบ 
อะไรบ้าง สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจะน ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่า 
ควร ด าเนินโครงการนั้นต่อไป หรือปรับปรุงขยาย หรือล้มเลิกโครงการ 

๔) รูปแบบการประเมิน ผลแบบ CIPP Model  
ค าว่า “รูปแบบ” หรือแบบจ าลอง ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Model” ซึ่งหมายถึง 

วิธีการที่บุคคลใด  บุคคลหนึ่ งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีต่อ
ปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด 
ภาพเหมือน แผนภูมิแผนผัง ฯลฯ เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถน าเสนอเรื่องราวได้อย่างมี
ระบบ๑๒๒ ในการประเมินผลโครงการนั้นมีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง แต่ในที่นี้ใคร่ขอเสนอแนวคิด
และโมเดลการ ประเมินแบบซิป หรือ“CIPP Model” ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เพราะเป็น
โมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม เน้นการแบ่งแยกบทบาทของ
การท างานระหว่างฝ่ายประเมิน กับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายประเมินมี
หน้าที่ระบุ จัดหา และน าเสนอสารสนเทศ ให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล 
และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจเพ่ือด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่
กรณีทั้งนี้เพ่ือป้องกันการมีอคติในการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตามรูปแบบ CIPP Model 
สตัฟเฟิลบีม ได้ก าหนดประเด็นการประเมินออกเป็น ๔ ประเภท ตามอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ 
“CIPP Model” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

                                                           
๑๒๒เยาวดีรางชัยกุล วิบูลย์ศรี, การประเมินโครงการแนวคิดและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร  : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๗. 
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๔.๑ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C)  
เป็นการประเมินก่อนการด าเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล 

ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ  
เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามต่างๆ เช่น  
 เป็นโครงการที่สนองปัญหา หรือความต้องการจ าเป็นที่แท้จริงหรือไม ่ 
 วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 

หรือ นโยบายของหน่วยเหนือหรือไม่  
 เป็นโครงการที่เป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ 

หรือไม๑่๒๓ 
๔.๒ การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation : I)  
เป็นการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และ

ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
เวลา ฯลฯ รวมทั้ง เทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน  

เป็นการประเมินเพ่ือใช้ข้อมูลตัดสินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเหมาะสม 
หรือไม่ โดยดูว่าปัจจัยที่ใช้จะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็นการตรวจสอบ  
เพ่ือตอบค าถามที่ส าคัญ เช่น๑๒๔  

 ปัจจัยที่ก าหนดไว้ในโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่  
 กิจกรรม/แบบ/ทางเลือกท่ีได้เลือกสรรแล้ว ที่ก าหนดไว้ในโครงการ มีความเป็นไป

ได ้และเหมาะสมเพียงใด 
๔.๓ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)  
เป็นการประเมินเพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบ
กิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมี
การบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/ แผนงาน/โครงการ
ซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลัง จากสิ้นสุดโครงการแล้ว 

                                                           
๑๒๓ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, รูปแบบการประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th/sompo_pu 
/spweb/Evaluation/Evaluation-model.pdf, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

๑๒๔ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, รูปแบบการประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th/sompo_pu 
/spweb/Evaluation/Evaluation-model.pdf, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
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เป็นการประเมินระหว่างการด าเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อดีและข้อบกพร่องของ
การด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ และเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการ
นั้นๆ ด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามที่ส าคัญ เช่น  

 การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดท าได้ หรือท าไม่ได้ 
เพราะเหตุใด  

 เกิดปัญหา อุปสรรค ไม่ราบรื่น ไม่คล่องตัวหรือไม่ อย่างไร  
 มีการแก้ไขปัญหาอย่างไร๑๒๕ 
๔.๔ การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)  
เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ

มาตรฐานที่ก าหนดไว้รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิกขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
แต่การประเมินผล แบบนี้มิได้ให้ความสนใจต่อเรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ ( Outcomes ) 
ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการเท่าที่ควร  

เป็นการประเมินเพ่ือดูว่าผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
หรือ ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ โดยอาศัยข้อมูลจากการรายงานผลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
ปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการร่วมด้วย ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อตอบค าถามที่ส าคัญๆ เช่น  

 เกิดผล/ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่  
 คุณภาพของผลลัพธ์เป็นอย่างไร  
 เกิดผลกระทบอื่นใดบ้างหรือไม๑่๒๖ 
นอกจากนี้สตัฟเฟิลบีม ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็น

ที่ประเมิน ดังนี้  
๔.๔.๑ การตัดสินใจเพ่ือการวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจ

ที่ใช้ข้อมูลจากการประเมิน สภาพแวดล้อมที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  

๔.๔ .๒  การตัดสิน ใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring 
Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยน าเข้าที่ได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของ
แผนงาน และข้ันตอนของการด าเนินการของโครงการ  

๔.๔.๓  การตัดสินใจเพื่อน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) 
เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูล จากการประเมินกระบวนการเพ่ือพิจารณาควบคุมการด าเนินการให้
เป็นไปตามแผน และปรับปรุงแก้ไขการ ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

                                                           
๑๒๕ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, รูปแบบการประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th/sompo_pu 
/spweb/Evaluation/Evaluation-model.pdf, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

๑๒๖ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, รูปแบบการประเมินโครงการ, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th/sompo_pu 
/spweb/Evaluation/Evaluation-model.pdf, [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
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๔.๔.๔ การตัดสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การ
ตัดสินใจเพ่ือใช้ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต ( Output ) ที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาการยุติ/ ล้มเลิก 
หรือขยายโครงการที่จะน าไปใช้ในโอกาสต่อไป จากข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP  
ทั้ง ๔  ประการและประเภทของการตัดสินใจ 

เกณฑ์และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
การประเมินผลโครงการนั้นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัด (Indicator) ระดับความส าเร็จของ

โครงการให้ทราบ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการ๑๒๗ มีดังนี้  
๑. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตัวชี้วัด เช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลิต

ภาพต่อหน่วยเวลาผลิตภาพต่อก าลังคน ระยะเวลาในการให้บริการ  
๒. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับ

การบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ  
๓. เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) มีตัวชี้วัด เช่น ระดับความพอเพียงของทรัพยากร  
๔. เกณฑ์ความพึงพอใจ (Satisfaction) มีตัวชี้วัดเช่น ระดับความพึงพอใจ  
๕. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) มีตัวชี้วัดคือ การให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็น

ธรรม ระหว่างเพศระหว่างกลุ่มอาชีพ ฯลฯ  
๖. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) มีตัวชี้วัดเช่น ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม

กิจกรรมที่ท าแล้วเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ไป  
๗. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability ) ตัวชี้วัด เช่น ความอยู่รอดของโครงการด้าน

เศรษฐกิจ สมรรถนะด้านสถาบัน ความเป็นไปได้ในด้านการขยายผลของโครงการ  
๘. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) มีตัวชี้วัด เช่น ผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น  
ส าหรับตัวชี้วัด (Indicators) ความส าเร็จของโครงการนั้น หมายถึง ข้อความท่ีแสดงหรือ

ระบุ ประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือประเมิน หรือตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา โดยจะมีการระบุลักษณะที่
ค่อนข้างเป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่มีลักษณะเชิงปริมาณ และส่วนที่แสดงลักษณะเชิงคุณภาพ  

หลักการสร้างตัวชี้วัดที่ดี ในการสร้างตัวชี้วัดที่ดีจ าเป็นจะต้องมีหลักการที่ใช้เป็น
เป้าหมายในการด าเนินการดังนี ้ 

๑. เลือกใช้/ สร้างตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนที่ส าคัญเท่านั้น  
๒. ค าอธิบาย หรือการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นวลีที่มีความชัดเจน  
๓. ตัวชี้วัดอาจจะก าหนดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได้  
๔. ควรน าจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการประเมินมาก าหนดตัวชี้วัด  
๕. การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดควรรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งปฐมภูมิและ

ทุติยภูม ิยกตัวอย่าง  

                                                           
๑๒๗วรเดช จันทรศรและไพโรจน์ ภัทรนรากุล, การประเมินผลระบบเปิด, (กรุงเทพมหานคร : สมาคม

รัฐประศาสนศาสตร์, ๒๕๔๑), หน้า ๔๔. 
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การจ าแนกประเภทของตัวชี้วัดตามลักษณะของสิ่งที่ได้รับการประเมิน เช่น ตัวชี้วัดด้าน
บริบท ( Context ) : ตัวชี้วัดสามารพิจารณาได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้  

๑. สภาวะแวดล้อมของก่อนมีโครงการ (ปัญหาวิกฤต)  
๒. ความจ าเป็น หรือความต้องการขณะนั้นและอนาคต  
๓. ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับโครงการ  
ตัวชี้วัดด้านปัจจัยน าเข้า ( Input ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้  
๑. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ  
๒. ความพร้อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอุปกรณ์เวลากฎระเบียบ  
๓. ความเหมาะสมของขั้นตอนระหว่างปัญหา สาเหตุของปัญหาและกิจกรรม  
ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ ( Process ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้  
๑. การตรวจสอบกิจกรรม เวลาและทรัพยากรของโครงการ  
๒. ความยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่  
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
๔. ภาวะผู้น าในโครงการ  
๗ ตัวชี้วัดด้านผลผลิต ( Product ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้  
๑. อัตราการมีงานท าของประชาชนที่ยากจน  
๒. รายได้ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  
๓. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  
ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ ( Outcomes ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้  
๑. คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๒. การไม่อพยพย้ายถิ่น  
๓. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
ตัวชี้วัดด้านผลกระทบ ( Impact ) : ตัวชี้วัดสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่างๆ ดังนี้  
๑. ผลกระทบทางบวก/ เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ  
๒. ผลกระทบทางลบ / เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ  
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการได้ดี ซึ่ง

จะ ครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร และด้านสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น นอกจากนั้นยังสามารถวัดถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐได้ซึ่ง
ในทางปฏิบัตินักประเมินผล จะต้องน าเกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ 
และบริบทของโครงการด้วย และจากการศึกษาถึงแนวคิดการประเมินโครงการของ สตัฟเฟิลบีม สรุป
ได้ว่ารูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความต่อเนื่องกันใน
การด าเนินงาน อย่างครบวงจร มีการเก็บรวมรวมข้อมูลตามที่ได้ก าหนดไว้ แล้วน าข้อมูลที่ได้นั้นจัดท า
ให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงโครงการอย่างทันท่วงทีโดยแบ่งเป็น ๔  
ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
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๘. รูปแบบการประเมินของอัลคิน  
ขณะที่มาร์วิน อัลคิน (Marvin Alkin, ๑๙๖๙) เป็นผู้อ านวยศูนย์การประเมินผล

การศึกษา ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแองเจลิส (UCLA) ได้พัฒนากรอบการ
ประเมินที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับรูปแบบการประเมินซิป เรียกว่า รูปแบบการประเมิน UCLA ซึ่งมี
จุดเน้นเป็นการประเมินเพ่ือการตัดสินใจ อัลคินได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการ
ก าหนดขอบเขตของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การเลือกข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การจัดท ารายงานสรุปให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ 

๘.๑ ขอบข่ายของการประเมิน 
จากความหมายของการประเมินตามแนวคิดของอัลคินนั้น การประเมินจะ 

ประกอบด้วยการจัดหา และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะน าไปใช้ในการตัดสินใจ ดังนั้นในการประเมิน
จ าเป็น จะต้องประเมินในเรื่องต่างๆ ๕ ด้านดังนี้๑๒๘  

๑) การประเมินระบบ (System Assessment) เป็นการอธิบายหรือพรรณนา
สภาพ ของระบบเพ่ือเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้น การประเมินระบบ
จะช่วยให้เรา สามารถก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมสิ่งที่จะต้องศึกษาได้แก่ ความ
ต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคมที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน ส าหรับการประเมินระบบแต่ละ
ส่วนจ าเป็นต้องใช้เทคนิค วิธีการต่างๆ กัน  

๒) การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการประเมิน
ก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการเพ่ือหาสารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม
ของโครงการนักประเมินต้องหาสารสนเทศที่แสดงความคาดหวังที่จะบรรลุเป้าหมายพร้อมกับ
ประเมินผลที่จะได้รับจากการใช้วิธีการด าเนินงานต่างๆ ด้วย เพ่ือให้สามารถเห็นข้อเปรียบเทียบใน
การหาทางเลือกที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของปัญหาโดยทั่วไปจะใช้
การประเมินจากเกณฑ์ ภายนอกและจากเกณฑ์ภายใน  

๓ ) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า รน า ไป ใช้ เพื่ อ ก า ร ด า เนิ น โค ร งก า ร  (Program 
Implementation) เป็นการประเมินขณะที่โครงการก าลังด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบดูว่าการด าเนิน 
โครงการนั้นเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ผลที่เกิดขึ้นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่
วางแผนไว้หรือคาดหวังไว้เพียงไร  

๔) การประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ (Program Improvement) เป็นการ
ประเมินเพื่อหาข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมายและมีผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
เกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ดังนั้นนักประเมินจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จหรือ
ความ ล้มเหลวในทุกๆ ด้านของโครงการตลอดจนผลกระทบของโครงการที่มีต่อโครงการอ่ืนเพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุงโครงการต่อไป  

                                                           
๑๒๘Op.cit., Fitzpatrick. J,L., Sanders. J.R., and Worthen. B.B., Program Evaluation, 

Alternative Approaches and Practical Guidelines, p.92. 



๑๐๐ 
 

๕) การประเมินเพื่อการยอมรับโครงการ (Program Certification) ขั้นตอนนี้
นัก ประเมินต้องหาข้อมูลสารสนเทศรายงานต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือใช้ข้อมูลในการพิจารณา
ตัดสินคุณค่า ของโครงการและศักยภาพในการสรุปอ้างอิงไปสู่สถานการณ์อ่ืนๆ หรือน าไปใช้กับ
โครงการใน สถานการณ์อ่ืนๆ ได้กว้างขวางเพียงใด ในขั้นนี้ข้อมูลที่ได้จากนักประเมินจะท าให้ผู้บริหาร
ได้ตัดสินใจว่า ควรจะด าเนินกับโครงการในลักษณะใด อาจจะยกเลิก ปรับปรุงใหม่ หรืออาจจะขยาย
โครงการต่อไปอีก เป็นต้น  

อัลคินชี้ว่า รูปแบบการประเมินดังกล่าวนี้ มีข้อตกลงเบื้องต้นในการประเมิน ๔ 
ประการคือ  

๑. การประเมินเป็นกระบวนการรวบรวมสารสนเทศ  
๒. สารสนเทศที่รวบรวมได้ในการประเมินส่วนใหญ่จะถูกน ามาใช้เพ่ือการตัดสินใจ

เลือกทางเลือกในการปฏิบัติการ 
๓. สารสนเทศที่ได้จากการประเมินควรจะน าเสนอให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ ด้วย

รูปแบบที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยออกแบบการน าเสนอที่ท าให้เข้าใจได้ง่าย กระชับ 
ชัดเจน ไม่ท าให้ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจสับสน หรือเข้าใจผิดได้  

๔. ประเภทของการตัดสินใจที่ต่างกันย่อมต้องใช้กระบวนการประเมินที่ต่างกัน  
รูปแบบการประเมินของอัลคินสรุป ได้ดังภาพที ่ ๒.๙  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๙ รูปแบบการประเมินโครงการของอัลคิน 
ที่มา : ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์,  หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร  

: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓๘. 
 

๘.๒ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของอัลคินเพื่อการประเมินโครงการ 
โดยที่รูปแบบการประเมินของอัลคินมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบการประเมินซิป 

ค่อนข้างมาก ดังนั้นแนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของอัลคินในการประเมินโครงการจึง
ยึด แนวทางเดียวกันกับรูปแบบการประเมินซิป 

 
 



๑๐๑ 
 

๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาศีล ๕ 
๒.๓.๑ ความหมายของศีล 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงให้ความหมายของศีลไว้ใน

เบญจศีลเบญจธรรมว่า “ศีลนั้นเป็นเหมือนบรรทัดส าหรับให้คนประพฤติคาวมดีให้คงที่เปรียบเหมือน
ผู้แรกจะเขียนหนังสือ ต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลักไปตามนั้น หนังสือที่เขียนจึงจะมีบรรทัดอันตรง 
ถ้าหาไม่ตัวหนังสือก็จะขึ้นคดลงดังงูเลื้อย เมื่อช านาญแล้ว ก็เขียนไปได้โดยไม่ต้องมีบรรทัดฉันใด คน
แรกประพฤติความดี ไม่ได้ถืออะไรไว้เป็นหลัก ใจไม่มั่นคงอาจเอนเอียงลงหาทุจริต แม้เพราะโมหะ
ครอบง า เมื่อบ าเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จนเป็นปกติมารยาทได้แล้วจึงประพฤติคุณธรรมอย่างอ่ืนก็มักยั่งยืน
ไม่ผันแปร”๑๒๙ 

พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายของศีลไว้ในพจนานุกรมพุทธ
ศาสนามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยว่า “ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย เป็นการ
รักษาปกติตามระเบียบวินัย  หรือข้อปฏิบัติ ในการเว้นจากความชั่ว  (The Five Precepts of 
Morality)  
เดิมเรียกว่า “สิกขาบท ๕ “ เป็นข้อปฏิบัติในการฝึกตน ใครปฏิบัติตามนี้เรียกว่า “มีศีลเบื้องต้น” ๑๓๐  

สรุป ศีล ๕ หมายถึง ข้อก าหนดหรือข้อปฏิบัติ เบื้องต้นในการเว้นจากการท าชั่ว  
โดยการรักษากาย และวาจาให้เป็นปกติ เพ่ือช่วยให้กิจกรรมของสังคมด าเนินไปได้อย่างปกติสุข ทั้ง
ส่วนปัจเจกบุคคล และสังคมโดยส่วนรวม 

๒.๓.๒ องค์ประกอบของศีล ๕ 
ศีล หมายถึง ข้อก าหนดขั้นต้นที่ใช้ส าหรับควบคุมความประพฤติหรือพฤติกรรมของ

มนุษย์ในสังคมให้ด าเนินชีวิตไปอย่างปกติสุข กลมกลืนไปกับปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้
มนุษย์ส าได้รวมกาย วาจา ไม่ให้ล่วงเกินตนเองและคนอ่ืน และเมื่อมนุษย์เราได้ประพฤติหรือปฏิบัติ
ตามสังคมก็จะสงบสุข องค์ประกอบของศีล ๕ ได้แก่ 

 ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี แปลว่า เจตนางดเว้นการท าลายชีวิตสัตว์ รวมไปถึงการฆ่า 
การท าร้ายร่างกายและการทรกรรมใ ค าว่า “สัตว์” ในที่นี้ ประสงค์เอาทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่
ยังเป็นอยู่ มนุษย์ไม่เลือกว่าผู้ชายหรือผู้หญิง จะอยู่ในวัยใดก็ตาม จนถึงที่ยังอยู่ในครรภ์ก็ตามจะใหญ่
หรือจะเล็กก็ตาม ได้ชื่อว่าสัตว์ในที่นี้ทั้งหมด เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายของการฆ่า การท าร้าย
ร่างกาย และการทรกรรมจะได้อธิบายดังนี้ 

๑. การฆ่า หมายถึง การท าให้ตาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ตามรวมไปถึง
การฆ่าด้วยตนเอง หรือให้ผู้อ่ืนท า ถือว่าผิดศีลทั้งสิ้นและมีโทษทางบ้านเมืองด้วย จะบาปมาบาปน้อย
นั้นขึ้นอยู่กับเจตนาและชนิดของมนุษย์และสัตว์ที่ฆ่า ถ้าหากว่าฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณมากก็จะมี

                                                           
๑๒๙สมเด็จพระมหาสมณ เจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส , เบญจศีลและเบญจธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒. 
๑๓๐พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๒๐๖. 



๑๐๒ 
 

บาปมาก หากว่าฆ่ามนุษย์หรือสัตว์ที่มีคุณน้อยก็มีบาปน้อย แต่ทั้งนี้แล้วแต่เจตนาของผู้กระท าด้วย 
และการฆ่านั้นก็มีอยู่ ๒ ประเภท คือ ฆ่าโดยจงใจ และฆ่าโดยไม่จงใจ 

ฆ่าโดยจงใจ หมายความว่า คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะฆ่า เช่น ฆ่าคู่อริ 
ฆ่าโดยไม่จงใจ หมายความว่า ไม่ได้คิดไว้ก่อน แต่บังเอิญเรื่องเกิดขึ้น เช่น ฆ่าเพราะเกิด

บันดาลโทสะ 
๒. การท าร้ายร่างกาย คือการท าให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส ยังทุกข์ให้เกิดแก่ผู้

ถูกท าร้าย 
๓. การทรกรรม หมายถึง การใช้งานเกินก าลัง การกักขัง การน าสัตว์ไปโดยวิธีทรมาน 

การผลาญสัตว์ เช่น ชนโค ชนกระบือ ตีไก ่ยั่วให้ต่อสู้กันเพื่อความสนุกสนาน๑๓๑ 
และหลักเกณฑ์การกระท าที่จะก าหนดว่าละเมิดศีลข้อที่ ๑ ได้นั้น พระอรรถกถาจารย์ได้

จัดวางองค์ประกอบการละเมิดไว้ดังนี้คือ 
๑. ปาโณ สัตว์นั้นมีชีวิต 
๒. ปาณสญฺญิตา รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 
๓. วธกจิตต  มีเจตนาจะฆ่า 
๔. อุปกฺกโม พยายามฆ่า 
๕. เตน มรณ  สัตว์นั้นตายเพราะถูกฆ่า 
การล่วงละเมิดนอกจากศีลจะขาดแล้ว ยังถือว่าเป็นบาปด้วย (ความชั่ว) ฉะนั้นจึงไม่ควร

เบียดเบียนบีบคั้นกัน ควรอยู่ร่วมกันอย่างไมตรีจิต สันติภาพที่มั่นคงก็คงจะเกิดข้ึน 
๒) อทินนาทานา เวรมณี แปลว่า เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วย

อาการขโมย คือไม่เบียดบังด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของผู้อ่ืนไม่อนุญาตด้วยทางกาย หรือทางวาจา
อันเจ้าของไม่ได้ยกให้เป็นสิทธิ์ขาด เพ่ือให้เข้าใจงายขึ้น ในที่นี้จะอธิบายกิริยาที่ห้ามท าในศีลข้อ ๒ มี
อยู่ ๓ ประการ คือ 

๑. โจรกรรม ประพฤติเป็นโจร หมายถึง กิริยาที่ถือเอาสิ่งของที่ไม่มีผู้ให้ด้วยอาการเป็น
โจร ๑๔ ลักษณะคือ 

๑) ลัก ถือเอาทรัพย์เมื่อเจ้าของไม่เห็น ที่เรียกว่า ขโมย และตัดช่อง ย่อง
เบา 

๒) ฉก  ชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ ที่เรียกว่า ตีชิง วิ่งราว 
๓) กรรโชก ขู่ให้เขากลัวแล้วให้ทรัพย์ ที่เรียกว่า จี้ ในปัจจุบันนี้ 
๔) ปล้น รวมหัวกันหลายคน มีศรัตราอาวุธเข้าแย้งทรัพย์ 
๕) ตู่ อ้างหลักฐานพยานเท็จ หักล้างกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน เช่น ที่ดิน ซึ่งไม่

อยู่ในปกครองของตน 
๖) ฉ้อ โกงเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนที่ตนปกครอง เช่น โกงของฝาก โกง ดินที่

ตนอยู่อาศัย  

                                                           
๑๓๑อ้างแล้ว, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม ,  

หน้า ๘. 



๑๐๓ 
 

๗) หลอก ปั้นเรื่องให้เขาเชื่อแล้วให้ทรัพย์ 
๘) ลวง ใช้เล่ห์เอาทรัพย์ด้วยเครื่องมือลวง เช่น โกงตาชั่ง  
๙) ปลอม ท าหรือใช้ของปลอม เช่น ธนบัตรปลอม ยาปลอม  
๑๐) ตระบัด ยืมของคนอ่ืนมาใช้แล้ว ยึดเอาเสียกู้หนี้แล้วไม่ใช้ดอกและต้น 
๑๑) เบียดบัง กินเศษกินเลย เช่นเลี้ยงสัตว์ กินค่าอาหารสัตว์  
๑๒) สับเปลี่ยน   แอบสลับเอาของผู้อื่น ซึ่งมีค่าสูงกว่า 
๑๓) ลักลอบ หลบหนีภาษีของหลวงหรือลอบน าสิ่งที่ต้องห้าม เช่น เหล้าเถื่อน 

เข้ามาในประเทศ 
๑๔) ยักยอก ได้แก่การใช้อ านาจหน้าที่จ าหน่ายทรัพย์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน

โดยมิชอบ๑๓๒ 
ท าโจรกรรม ๑๔ อย่างนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อ่ืนท าหรือร่วมกับคน

อ่ืนก็ชื่อว่าประพฤติเป็นโจรทั้งสิ้น 
๒. อนุโลมโจรกรรม หมายถึง กิริยาที่อุดหนุนโจรกรรม หรือ สมโจร หรือสนับสนุนผู้

ประพฤติผิดศีลธรรม ซึ่งรวมไปถึงการปอกลอก ลวง โดยการคบกับผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ด้วยอาการไม่
ซื่อสัตว์ มุ่งจะเอาประโยชน์ของเขาฝ่ายเดียว และรับสินบนของผู้อ่ืนเพ่ือกระท าในทางที่ผิดกฎหมาย
หรือผิดศีลธรรม 

๓. ฉายาโจรกรรม หมายถึง การกระท าทรัพย์พัสดุของผู้อ่ืนให้สูญหรือเป็นสินใช้ตกอยู่
แก่ตน ผลาญคือท าอันตรายแก่ทรัพย์พัสดุ หรือหยิบฉวยทรัพย์พัสดุของผู้อ่ืนมาด้วยความมักง่าย โดย
คิดว่าเจ้าคงไม่ว่าอะไร 

๑) ผลาญ ท าลายทรัพย์ผู้อื่นให้เสียหาย (ไม่เอามาเป็นของตน) เช่น เผ่าบ้านเรือน 
๒) หยิบฉวย ถือวิสาสะเกินขอบเขต เช่น ลูกหลานเอาของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย โดยไม่ได้

รับอนุญาต หรือถือเอาญาติมิตรมากกร่าที่เขาอนุญาตให้ เอาโดยไม่ต้องซื้อขอ ทั้ง ๒ อย่างนี้ ศีลไม่
ขาด แต่ท าให้ด่างพร้อย 

องค์ประกองท่ีท าให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์ ๕ คือ 
๑. ปรปริคฺคหิต     ของนั้นมีเจ้าของหวงแหน 
๒. ปรปริคฺคหิตสญฺญิตา  รู้ว่าของนั้นเจ้าของหวงแหน 
๓. เถยฺยจิตต    ตั้งใจรักของสิ่งนั้น 
๔. อุปกฺกโม    พยายามลักของสิ่งนั้น 
๕. เตน หรณ    ได้สิ่งของนั้นมา ด้วยความพยายามนั้น 
การด าเนินชีวิตด้ายการเบียดเบียนเอาทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น  จะมี

โทษมากหรือโทษน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งของและคุณความดีของเจ้าของทรัพย์  เช่นสิงของมีค่ามากและ
ประกอบกับคุณความดีของเจ้าของทรัพย์ย่อมมีโทษมาก ถ้าเป็นของเล็กน้อยก็มีโทษน้อย แต่ต้อง
ประกอบด้วยกิเลสและความพยายามอีก เช่น สิ่งที่มีค่าเสมอกันกับคุณความดีของเจ้าของทรัพย์ ผู้ลัก

                                                           
๑๓๒อ้างแล้ว, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลและเบญจธรรม ,  

หน้า ๑๗. 



๑๐๔ 
 

มีความปรารถนาอยากได้และมีความพยายามมากก็มีโทษมาก แต่ถ้าได้มาโดยง่ายมีความปรารถนา
น้อย ก็จะมีโทษน้อยข้อยกเว้นการถือเอาของผู้โดยวิสาสะ คือ ของญาติมิตรหรือคนที่คุ้นเคยกัน เคย
ช่วยเหลือกัน เคยอนุญาตไว้ก่อน แม้ไม่ถือเอาโดยไม่บอก ก็ไม่เป็น อทินนาทาน แต่ต้องประกอบด้วย
ลักษณะการถือวิสาสะ ท่านได้อธิบายว่าต้องประกอบด้วย ๕ ประการ คือ 

๑. เจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน 
๒. เจ้าของเคยอนุญาตไว้ก่อน 
๓. เมื่อถือเอาแล้ว ไม่มีคนสนเท่ห์ 
๔. ของนั้นเป็นของที่เจ้าของไม่หวงแหนส าหรับเรา หรือพอให้ได้ 
๕. เมื่อเจ้าของรู้แล้ว ก็พอใจ ไม่ว่าอะไร 
๓) กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง การงดเว้นจากประพฤติผิดในกามทั้งหลาย กาม

ในที่นี้หมายถึงกิริยาที่รักใคร่กันในทางประเวณี หมายความว่างดเว้นจากความประพฤติในการที่จะ
ล่วงละเมิดคู่ครองของผู้อื่น เพ่ือให้มนุษย์สร้างความสามัคคีไม่แตกร้าวกัน รักษาสายโลหิตวงศ์ตระกูล
ของตน ไม่ส าส่อนกันเยี่ยงอย่างสัตว์เดียรัจฉาน หรือผู้มักมากในกาม 

ข้อห้ามส าหรับหญิงและชาย มิให้ประพฤติผิดมีดังนี้ 
ก. หญิงท่ีต้องห้ามส าหรับผู้ชาย มี ๓ จ าพวก คือ 
๑. หญิงมีสามี ได้แก่หญิงที่แต่งงานกับชาย หรือไม่ได้แต่งงาน แต่อยู่กินด้วยกันกับชาย

อย่างเปิดเผย หรือหญิงที่รับสิ่งของมีทรัพย์เป็นต้นของชายแล้วและยอมอยู่กับเขาหรือหญิงที่ชายเลี้ยง
ไว้เป็นภรรยา 

๒. หญิงที่มีญาติปกครอง ได้แก่หญิงที่มีมารดาบิดา ญาติ พิทักษ์รักษาอยู่ คือยังไม่เป็น
คู่ครองของใคร 

๓. หญิงที่จารีตรักษา ได้แก่หญิงที่มีศีลธรรมหรือจารีตประเพณีคุ้มครอง เช่น นักบวช 
หญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้าม  และหญิงท่ีเป็นเทือกเถาเหล่ากอของตน 

ข. ชายท่ีต้องห้ามส าหรับหญิงมี ๒ จ าพวก คือ 
๑. ชายอ่ืนทุกคน นอกจากสามีของตน ส าหรับหญิงมีสามี 
 
๒. ชายที่จารีต้องห้าม เช่น ภิกษุ สามเณร และนักบวชต่างศาสนาส าหรับหญิงทุก  

ประเภท ในพระสุตตันตปิฎกเล่มท่ี ๑๔ ท่านจ าแนกสตรีไว้ ๑๐ จ าพวกคือ 
สตรีโสด ๑๐ จ าพวก 
๑ มาตุรกฺขิตา  สตรีที่มารดาดูแลรักษา 
๒. ปิตุรกฺขิตา  สตรีที่บิดาดูแลรักษา 
๓. มาตาปิตุรกฺขิตา  สตรีที่มารดาและบิดาดูแลรักษา 
๔. ภาตุรกฺขิตา  สตรีที่พ่ีชายน้องชายรักษา 
๕. ภคินีรกฺขิตา  สตรีที่พ่ีสาวน้องสาวดูแลรักษา 
๖. ญาติรกฺขิตา  สตรีที่ญาติดูแลรักษา 
๗. โคตตรกฺขตา  สตรีที่โคตรดูแลรักษา 
๘. ธมฺมรกฺขิตา  สตรีที่ผู้ปฏิบัติธรรมรักษา 



๑๐๕ 
 

๙. สารกฺขา   สตรีที่คู่มั่นดูแลรักษา 
๑๐. สปริทณฺฑา  สตรีที่มีผู้ก าหนดอาญาสินไหมไว้ 
ในมังคลัตถทีปนีภาค ๑ ท่านแบ่งสตรีมีสามี ๑๐ จ าพวกคือ 
๑. ธนกฺกีตา   สตรีที่ซื้อมาเป็นภรรยาด้วยทรัพย์ 
๒. ฉนฺทวาสินี  สตรีที่อยู่ร่วมเป็นภรรยาด้วยความสมัครใจ 
๓. โภควาสินี   สตรีที่เป็นภรรยาด้วยได้โภคะทรัพย์ 
๔. ปฏวาสินี   สตรีที่เป็นภรรยาด้วยได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
๕. โอทปตฺตกินี  สตรีที่เป็นภรรยาด้วยการแต่งงานรดน้ า 
๖. โอภตจุมฺภฏา  สตรีที่เป็นภรรยาด้วยฝ่ายชายช่วย 
๗. ทาสี จ ภริยา จ  สตรีที่เป็นภรรยาด้วยเป็นคนรับใช้ด้วย 
๘. กมฺมการี จ ภริยา จ สตรีที่รับท างานและเป็นภรรยาด้วย 
๙. ธชาหฏา   สตรีที่เป็นภรรยาโดยถูกจับมาเป็นเชลย 
๑๐. มุหตติกา  สตรีที่เป็นภรรยาชั่วคราว 
องค์ที่จะท าให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ 
๑. อคมนียวตฺถุ วัตถุอันไม่ควรถึง (หญิงชายต้องห้าม) 
๒. ตสฺมึ เสวนจิตต  มีจิตคิดท่ีจะเสพในวัตถุอันไม่ควรถึงนั้น (คือมีเจตนาจะเสพ) 
๓. เสวนปฺปโยโค มีความพยายามในอันเสพ 
๔. มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสน  ร่วมสังวาสกัน 
การล่วงเกินในขอบเขตของความเป็นสามี – ภรรยา ที่เป็นไปทางกาย ในการประพฤติ

ล่วงละเมิดทางเพศ จะมีโทษมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับคุณความดีของผู้ที่ถูกละเมิด ความแรงของ
กิเลสและความพยายาม เช่น ผู้ถูกละเมิดประกอบคุณความดีมาก ย่อมมีโทษมาก ถ้าประกอบด้วยคุณ
น้อย ย่อมมีโทษน้อย ถ้ามีความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่มีความพยายามมากก็มีโทษมาก มีความ
พยายามน้อยก็มีโทษน้อย 

๔) มุสาวาทา เวรมณี แปลว่า การงดเว้นจากการพูดเท็จ คือการงดเว้นจากการพูดที่บิด
เบียนจากความจริง โดยจงใจให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น  แสดงพยานหลักฐานเท็จ มีข้อห้าม
ดังต่อไปนี้ 

 
๔.๑ มุสาวาท หมายถึง การพูดเท็จ และมีองค์ประกอบอยู่ ๗ ประการคือ 
๑. ปด ได้แก่การโกหกชัด ๆ เช่น ไม่รู้ว่ารู้ ไม่เห็นว่าเห็น ไม่มีว่าม ี 
๒. ทนสาบาน คือ ทนสาบานเพ่ือให้คนอ่ืนหลงเชื่อว่าตนเองไม่ได้เป็นเช่นนั้นจะเป็นด้วย

วิธีแช่งตัวเองหรือด้วยวิธีนั่งนิ่ง เมื่อถูกถามก็จัดเป็นทนสาบาน 
๓. ท าเล่ห์กะเท่ห์ ได้แก่การอวดอ้างความศักดิ์สิทธิ์เกินความจริง เช่น อวดวิเศษเรื่องใบ้

หวยโดยไม่รู้จริงเห็นจริง  
๔. มายา แสดงอาการหลอกคนอ่ืน เช่น ไม่เจ็บ ท าเป็นเจ็บ เจ็บน้อยท าเป็นเจ็บมาก 



๑๐๖ 
 

๕. ท าเลศ คือ ใจอยากจะพูดเท็จ แต่พูดเล่นส านวน พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังคิดผิดไปเอง 
เช่น เห็นขโมยวิ่งผ่านหน้าไป ไม่อยากบอกให้ผู้ตามจับทราบว่าตนเห็นจึงย้ายทียืนหรือที่นั่งไปเมื่อถูก
ถาม ก็พูดเล่นส านวนว่าอยู่ที่นี้ไม่เห็น อย่างนี้เรียกว่าท าเลศ 

๖. เสริมความเรื่องเล็ก แต่พูดให้คนฟังเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ เช่น เห็นไฟก้นบุหรี่ไหม้หญ้า
แห้งก็ตะโกนเสียงดังว่า ไฟ ๆ เพ่ือให้คนแตกตื่นตกใจ เป็นต้น โฆษณาสินค้า พรรณนาสรรพคุณจน
เกินความจริงก็จัดเข้าข้อนี้ 

๗. อ าความ ตรงกันข้ามกับเสริมความ คือ เรื่องใหญ่ แต่พูดให้เป็นเรื่องเล็ก หรือปิดบังอ า
พรางไว้ไม่พูด ไม่รายงานต่อผู้มีหน้าที่รับทราบ 

๔.๒ อนุโลมมุสา ได้แก่ การพูดไม่จริง แต่พูดไปโดยไม่หวังจะให้ผู้อ่ืนฟังเชื่อตาม เช่นการ
พูดประชดประชัน 

๔.๓ ปฏิสสวะ ได้แก่ การรับค าของคนอ่ืน ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ แต่ภายหลังกลับใจไม่ท า
ตามท่ีรับค านั้น โดยที่ตนยังพอท าตามค านั้นได้อยู่ มี อย่าง คือ 

๑. ผิดสัญญา สัญญาว่าจะท าด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่กลับไม่ท าภายหลัง 
๒. เสียสัตย์ ให้สัตย์ปฏิญาณไว้แล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม 
๓. คืนค า รับปากว่าจะไป แต่กลับใจภายหลังไม่ไป๑๓๓ 
องค์ประกอบท่ีจะท าให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ 
๑. อตฺถ  วตฺถ ุ เรื่องไม่จริง 
๒. วิส วาทนจิตฺต   เจตนาจะพูดเรื่องนั้น 
๓. ตชฺโช วายาโม  พูดหรือแสดงออกไป 
๔. ปรสฺส คทตฺถวิชานน   ผู้ฟงัเข้าใจเนื้อความนั้น 
การแสดงออกทางกิริยาอาการที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิด เช่น สร้างหลักฐานเท็จ     ปลอม

แปลงเอกสารหรือหลักฐาน การพูดให้ผู้อ่ืนเชื่อในถ่อยค าเท็จ สิ่งที่กล่าวมานี้จะมีโทษมากหรือโทษน้อย
นั้นก็แล้วแต่ประโยชน์ที่จะถูกตัดรอน เช่น คนที่ไม่ให้ของของตนก็พูดไปว่า ไม่มี ก็ยังมีโทษน้อย แต่ถ้า
เป็นพยานเท็จก็จะมีโทษมาก 

๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี แปลว่า การงดเว้นจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท ได้แก่ น้ าเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้ งแห่งความประมาท  เป็นสิ่ งที่ท าให้ เสีย
สติสัมปชัญญะไป พระพุทธเจ้าจึงตรัสโทษแห่งการดื่มสุราเมรัยไว้  ๖ ประการไว้ในทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรค สิงคาลสูตรว่า 

ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ าเมาคือ สุราและเมรัย อัน
เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้ คือ ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพ่ึงเห็นเอง ๑  ก่อการ
ทะเลาะวิวาท ๑ เป็นบ่อเกิดแห่งโลก ๑ เป็นเหตุเสียชื่อเสียง ๑ เป็นเหตุ ๖ ไม่รู้จักความละอาย ๑ 
มีบทท่ี ๖ คือ เป็นเหตุถอนก าลัง ปัญญา ๑  

ดูกรคฤหบดีบุตรโทษ  ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ าเมาคือ สุรา
และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล” 

                                                           
๑๓๓อ้างแล้ว, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, เบญจศีลเบญจธรรม, หน้า  ๓๐. 



๑๐๗ 
 

องค์ที่จะท าให้ศีลข้อนี้ขาดได้นั้นต้องประกอบด้วยองค์ ๔ คือ 
๑. มทนีย  ของนั้นเป็นของมึนเมา 
๒. ปาตุกมฺมยตาจิตต  มีเจตนาจะดื่มน้ าเมาเหล่านั้น 
๓. ตชฺโช วายาโม มีความพยายามจะดื่มน้ าเมานั้น 
๔. ปิตปฺปเสวน  น้ าเมานั้นล่วงล าคอลงไป 
การดื่มน าเมาและเสพสิ่งเสพติดนอกจากจะมีโทษต่อร่างกายแล้ว ยังบั่นท่อนสติปัญญา 

อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่นการฆาตกรรม ฉกชิ่งวิ่งราว อาชญากรรมทางเพศ การหลอกลวงต้ม
ตุ๋น และอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเองและสังคมโดยส่วนร่วม 

ผู้วิจัยมีแนวความคิดว่า ศีลทั้ง ๕ ข้อเป็นกฎระเบียบและเป็นหลักประพฤติปฏิบัติขั้น
พ้ืนฐานส าหรับมนุษย์ทุกคน เพ่ือป้องกันเวรและภัยท าให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย หากคนในสังคม
ไม่เคารพในหลักของศีลแล้ว ความทุกข์เดือดร้อนก็จะกายเป็นปัญหาของชีวิตและสังคม  พระพุทธเจ้า
ทรงมุ่งเน้นให้มนุษย์ในสังคมสงบสุข สงบ มีเอกภาพ ความเสมอภาคบนหลักพ้ืนฐานของการด าเนิน
ชีวิตโดยให้มีความรัก มีความเมตตาต่อสรรพชีวิตที่จะต้องพึงพาอาศัยกันโดยการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีปรกติสุข ไม่เดือดร้อน เป็นที่รองรับของธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ซึ้งมีประโยชน์และอานิสงส์
สืบไปอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓.๓ ศีล ๕ กับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
หลักศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติ วิธีหรือชุดของแนวคิดที่จะน าสันติมาสู่สังคมทั้งในระดับสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและโลก หลักการนี้ จัดได้ว่าเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการจัดระเบียบสังคม  เพ่ือสร้าง
ฐานแห่งสังคมให้กลายเป็นสังคมแห่งสันติ เป้าหมายของหลักการนี้ ก็คือ ความเป็นสันติสุขของสังคม
และความเป็ น เอกภาพในความเป็นพหุภาพของสั งคม ปัญ หาที่ ส าคัญ  ก็คื อ หลักการนี้ 
จะสร้างสันติ เอกภาพในความเป็นพหุภาพ และเอ้ือต่อแนวทางของพุทธสันติวิธีได้อย่างไร 

ศีลข้อที่ ๑ ได้ชี้ให้เห็นว่า งดเว้นจากการท าสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป หรือจะกล่าวอีกนัย
หนึ่ง ก็คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หากถือเอาตามนัยนี้ท าให้เข้าใจว่า ต้องฆ่าเท่านั้น จึงถือได้ว่า
เป็นการผิดศีล เมื่อกล่าวตามความหมายนี้ ยังรวมถึงการเข้าไปเบียดเบียนทางกายภาพด้วยวิธีการที่
รุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม ย่อมส่งผลกระทบต่อศีลข้อนี้ อย่างไรก็ตาม การตาย หรือการสิ้นชีวิต
ของสัตว์ที่เราเบียดเบียน ย่อมจัดได้ว่าเป็นการสิ้นสุดของการท าผิดศีลข้อนี้ 

ประเด็นของการศึกษานี้ ไม่ได้อยู่ที่การผิดศีลจะก่อให้เกิดผลเสียในแง่ของปัจเจกบุคคล
หรือไม่เท่านั้น แต่จุดส าคัญ ก็คือ การประพฤติผิดก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมอย่างไร เพราะความจริง 
คือ การผิดศีลแต่ละข้อนั้นส่งผลเสียโดยตรงต่อสภาพจิตของปัจเจกบุคคลแล้ว แต่ความบกพร่องที่
ผู้กระท าผิดได้ก่อขึ้นในบางกรณีนั้น อาจจะส่งผลเสียต่อสังคม และสร้างความขัดแย้งจนน าไปสู่ความ
รุนแรงในมิติอ่ืนๆ ในสังคมด้วยก็ได้   

แนวคิดในเชิงรุกอันเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งของศีลข้อที่ ๑ คือ การแสดงความเคารพต่อ
ชีวิตของคนอ่ืน การให้เกียรติต่อเจ้าของชีวิต ตรรกะที่ง่ายที่สุดว่า ท าไมต้องเคารพ และให้เกียรติ คือ 
มนุษย์ทุกคนก็รักชีวิตของตัวเองดังพุทธพจน์ที่ว่า ความรักเสมอด้วยตนไม่มี เพราะการรักตนเองและ
หวังความอยู่รอดของชีวิตตนเองดังกล่าวนี้ อาจเป็นปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้มนุษย์ต้องละทิ้งคน



๑๐๘ 
 

อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นมารดา บิดา และบุตรธิดา เป็นต้น หรือต้องฆ่าสัตว์อ่ืนๆ หรือท าร้ายสัตว์เพ่ือ
แสวงหาพื้นท่ีให้แก่ตนเอง 

ด้วยเหตุนี้ ท าให้เกิด แนวคิดเชิงรับ เพราะการเคารพและให้เกียรติในชีวิตของคนอื่นโดย
มองว่ามนุษย์ต่างก็รักชีวิตของตนเองดังกล่าวเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้เกิดการตระหนักรู้ว่า สัตว์เหล่า
อ่ืนรักตนเองมากเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อ่ืน การตระหนักรู้
ดังกล่าวท าให้มนุษย์ค านึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนและท าลายชีวิตของคนอ่ืนหรือสัตว์
อ่ืน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในประเด็นนี้ว่า 

เราต้องการมีชีวิต ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์  ใครก็ตามที่มา
ท าลายชีวิตเราผู้ต้องการมีชีวิต ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ การกระท าของ
เขานั้น ย่อมไม่เป็นที่รักพอใจของเราเลย อนึ่ง แม้หากเราเองจะท าลายชีวิตบุคคลอื่น ผู้ต้องการมีชีวิต 
ไม่อยากตาย ปรารถนาความสุข เกลียดกลัวความทุกข์ การกระท าของเรานั้น ย่อมไม่เป็นที่รักที่พอใจ
ของเขาเลย 

การเคารพ และการตระหนักรู้ ในชีวิตของคนอ่ืนในลักษณะดังกล่าวนั้นนั่นเอง  ได้ท าให้
พระองค์ทรงมองว่า ความดี ไม่ได้เกิดข้ึนจาก การเบียดเบียนสัตว์ที่มีชีวิต และในขณะเดียวกัน  การได้
ชื่อว่า อริยะ เพราะการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง และการที่มนุษย์หมกมุ่น หรือครุ่นคิดหาช่องทาง
เบียดเบียนกันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน๑๓๔ 

ศีลข้อที่ ๒ การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้น ตามหลักการของพุทธ
สันติวิธี มีนัยเชิงรุก ที่บ่งถึงการเคารพในทรัพย์สินและสิทธิทางธรรมชาติแวดล้อมของคนอ่ืน  
อันเป็นการเคารพในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ และการครอบครองทรัพย์สิน หรือทรัพยากรของ
เขา ในขณะเดียวกัน แนวคิดเชิงรับ ก็คือ การไม่เข้าไปแย่งชิงฉกฉวยผลประโยชน์จากทรัพย์สิน หรือ
ทรัพยากรทางธรรมชาติของคนอ่ืน โดยไม่ผ่านกระบวนการในการยอมรับจากคนอื่น 

สิ่งที่ควรตระหนัก คือ ในขณะที่ร่างกายของเราอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ปากท้องของเพ่ือน
มนุษย์ก าลังหิวโหย และขาดแคลนอาหารอันเป็นผลจากการที่เราไปดูดซับเอาทรัพยากรของเขาส่วน
หนึ่งออกมาปรนเปรอตนเอง หรือกลุ่มชนของตนเอง การแสดงออกในลักษณะดังกล่าวได้สร้างความ
ขัดแย้งให้เกิดข้ึนอย่างมากมายในสังคมไทยและสังคมโลก 

ศีลข้อที่ ๓ การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนั้น แนวคิดเชิงรุกในประเด็นนี้มีนัยที่
แสดงถึงการเคารพในสิทธิของผู้อ่ืนค าว่า ผู้อ่ืน ในบริบทนี้ คือ คู่ครองของคนอ่ืน และคู่ครองของ
ตนเอง ฉะนั้น นอกจากการที่มนุษย์จะเคารพและให้เกียรติต่อคู่ครองของคนอ่ืนแล้ว ยังเป็นการเคารพ
ต่อปฏิญญา หรือพันธสัญญาที่เราได้ให้ไว้ต่อคู่ครองของตนเองด้วย 

ส่วนแนวคิดเชิงรับในประเด็นนี้ ก็คือ มนุษย์ทุกคนต้องส ารวมหรือพอใจ และพอเพียงกับ
คู่ครอง หรือเพศสัมพันธ์ ที่จะพึงเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งส าคัญก็คือมนุษย์จะต้องเข้าถึงปรัชญาของการมี
เพศสัมพันธ์ว่าเป็นการ รักษาเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เอาไว้ให้ได้ การเข้าไม่ถึงแนวคิดเช่นนี้อาจท าให้มนุษย์
ต้องแย่งชิง ฉกฉวย คู่รักของคนอ่ืนหรือคนอ่ืน ที่ไม่ใช่คู่ครองของเราเอง ด้วยเหตุนี้  สถานการณ์
ครอบครัวสันติจึงเกิดข้ึนไม่ได้ 

                                                           
๑๓๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๑๒๕/๓๗๒. 



๑๐๙ 
 

ศีลข้อที่ ๔ การงดเว้นจากการพูดเท็จนัยเชิงรุกในประเด็นนี้คือ  การเคารพ  และใส่ใจต่อ
ความทุกข์ที่จะเกิดแก่บุคคลอ่ืนอันเนื่องมาจากการที่เราพูดโดยขาดความยั้งคิด  และถ้อยค าดังกล่าว
อาจสร้างความเจ็บปวด  และสร้างความไม่พอใจแก่คนอ่ืน  ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า  มนุษย์
ไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์โดยขาดความเคารพ  และกล่าวถ้อยค าที่ลบหลู่ฉะนั้น  มนุษย์จึงควรใช้หลัก  
สัมมาวาจา  อันเป็นหลักการที่  สื่อข้อมูล  อย่างสร้างสรรค์  และท าให้เกิดบรรยากาศของความ
สมานฉันท์ของคนในสังคมต่อไป๑๓๕ 

ขณะที่แนวคิดเชิงรับนั้น ก็คือ การตระหนักรู้ถึงความทุกข์ หรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
จากการพูดของเราได้ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือคนอ่ืนๆ ดังพระพุทธเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่า การสร้างสันติ
ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดขึ้นนั้น ไม่ควรที่จะด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ ไม่เสียดสีบุคคลที่เสียดสีอยู่ ซึ่ง
หลักคิดเช่นนี้ จะท าให้เกิดกระบวนการในการที่จะรับฟังคนอ่ืน มากกว่าที่จะให้คนอ่ืนฟังเรา๑๓๖ 

ศีลข้อที่ ๕ การงดเว้นจากการดื่มสุรา และเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งแนวคิด
ในเชิงรุกในประเด็นนี้ ก็คือการเคารพและใส่ใจต่อความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนคนอ่ืน 
แย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอ่ืน ประพฤติผิดพลาดในเรื่องกามารมณ์ และการพูดที่ท าให้คนอ่ืนมีความ
ทุกข์ อันเนื่องมาจากการที่เราดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดในลักษณะอ่ืนๆ จนท าให้ประมาทและ
ขาดสติ 

ในขณะที่แนวคิดเชิงรับ คือ การไม่ตระหนักรู้ในการดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดอ่ืนๆนั้น 
จะเป็นที่มาของการขาดสันติในใจ และจะก่อให้เกิดความขัดแย้งจนน าไปสู่ความรุนแรงในเชิงกายภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นการบาดหมาง การทะเลาะ วิวาท และท าร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิต ในประเด็นนี้
พระพุทธเจ้าทรงย้ าว่า อบายมุขนอกจากจะท าให้เสียทรัพย์ เกิดโรค เสียชื่อเสียง ไม่รู้จักอาย และ
ทอนก าลังสติปัญญาของตัวเองแล้ว ยังเป็นที่มาของการทะเลาะวิวาทด้วย๑๓๗ 

จะเห็นได้ว่า หากมนุษย์เสพสิ่งเสพติดมึนเมาโดยขาดการตระหนักรู้แล้ว ย่อมสามารถ
แสดงพฤติกรรมอันจะน าไปสู่ความขัดแย้งในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 

๑) มนุษย์ย่อมสามารถฆ่าคนอ่ืน  หรือเบียดเบียนคนอื่น 
๒) มนุษย์ย่อมสามารถปล้นทรัพย์และฆ่าเจ้าของทรัพย์ 
๓) มนุษย์ย่อมสามารถท่ีจะล่วงละเมิดสิทธิ์ในคู่ครองของคนอ่ืน 
๔) มนุษย์ย่อมสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือต าหนิติเตียนคนอ่ืนๆ  จนน าไปสู่ความ

แตกแยก หรือความขัดแย้งในครอบครัว หรือชุมชน 
วิญญูชนต้องตระหนักรู้โดยการยึดมั่นในศีลข้อนี้อย่างมีสติ  นอกจากจะเป็นการตัด

เส้นทางล าเลียงของการผิดศีลในข้ออ่ืน ๆ  ได้ด้วย  แนวคิดศีลธรรม  ดังกล่าวข้างต้นเป็น  ข้อปฏิบัติ
ในการสร้างเสริมสันติให้เกิดขึ้นแก่สังคม  ค าว่า  สังคมแห่งสันติ  ที่เกิดขึ้นได้ตามนัยนี้ต้องประกอบไป
ด้วย  การเคารพในชีวิตของคนอ่ืน  เคารพในทรัพย์สิน  หรือทรัพยากรของคนอ่ืน  เคารพคู่ครองของ
คนอ่ืน  เคารพความทุกข์ที่จะเกิดจากการพูด  การประมาทและขาดสติของเรา 

                                                           
๑๓๕ องฺ.ปญฺจก. (บาลี) ๒๒/๑๕๒-๑๕๓/๒๕๐-๒๕๑. 
๑๓๖ องฺ.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๕๔/๕๒๙. 
๑๓๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒. 



๑๑๐ 
 

๓.๓.๕ หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข หรือให้มีความสงบสุขนั้น ในพระพุทธศาสนามีหลักค าสอนที่

ส าคัญๆ หลายประการ ดังปรากฎในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
หลายแห่ง เป็นต้นว่า ในเรื่องอัญญาตรกุลทาริกาวัตถุ ตรัสว่า “สุข (ชื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี” ๑๓๘ 
หรือในเรื่องติสสเถรวัตถุ พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า “บุคคลดื่มปวิเวกรส ลิ้มรสแห่งความสงบ และได้
ลิ้มรสแห่งปีติในธรรมแล้ว เป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาป”๑๓๙ สอดคล้องกับพระพุทธพจน์ใน
เรื่องสัมพหุลกุมารวัตถุ ได้ตรัสไว้ว่า  

“ผู้ใดใฝ่หาความสุขเพ่ือตน  
แต่กลับใช้ท่อนไม้ท าร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รัก 
ผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขเลย  
ส่วนผู้ใดใฝ่หาความสุขเพ่ือตน  
ไม่ใช้ท่อนไม้ท าร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุข  
ผู้นั้นตายไปแล้ว ย่อมได้รับความสุข”๑๔๐ 
ดังนั้น การจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั้น จะต้องส ารวมวาจา ไม่ระรานใครๆ ด้วย

วาจา ดังในเรื่องโกณฑธารเถระวัตถุ พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่า  
“เธออย่าได้กล่าวค าหยาบต่อใครๆ  

คนที่ถูกเธอว่ากล่าวจะกล่าวโต้ตอบเธอ  
เพราะว่าถ้อยค าที่โต้เถียงกัน ก่อให้เกิดทุกข์  
และการท าร้ายโต้ตอบกันจะมาถึงเธอ  
 ถ้าเธอท าตนให้นิ่งเงียบได้ เหมือนกังสดาล  
ที่ตัดขอบปากออกแล้ว เธอก็จะบรรลุนิพพานได้  
การโต้เถียงกันก็จะไม่มีแก่เธอ”๑๔๑ 
การโต้แย้งหรือโต้เถียง ก่อให้เกิดปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งกันและกัน ก่อให้เกิดการ

วิวาทบาดหมางใจกัน ขยายไปเป็นความผูกโกรธ เกิดพยาบาทปองร้าย จนถึงขั้นร้ายแรงคือมีความ
อาฆาตมาดร้ายประหัตประหารกันในที่สุด แม้จะมีผู้มากล่าวร้ายหรือพูดกระทบกระทั่ง เพ่ือหลีกเลี่ยง
การวิวาทกัน ก็ไม่ควรใส่ใจถึงค ากล่าวร้ายของผู้อ่ืน ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสสอนไว้ในเรื่องปาฏิกาชีวก
วัตถุว่า  

“บุคคลไม่พึงใส่ใจถ้อยค าแสลงหูของคนอ่ืน  
 ไม่พึงเล็งกิจที่คนอื่นท าแล้วหรือยังไม่ได้ท า  
 แต่พึงตรวจดูกิจที่ตนท าแล้วและยังไม่ได้ท าเท่านั้น”๑๔๒ 

                                                           
๑๓๘ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๒/๙๕. 
๑๓๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๕/๙๖. 
๑๓๙ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓๓-๑๓๔/๗๓. 
๑๔๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓๑-๑๓๒/๗๓. 
๑๔๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓๓-๑๓๔/๗๓. 
๑๔๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๕๐/๔๒. 



๑๑๑ 
 

ด้วยว่าหลักการประพฤติปฏิบัติส าหรับพุทธศาสนิกชน ครอบคลุมถึงหลักการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขนั้น มีค าสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วในโอวาทปาฏิโมกข์ว่า  

“การไม่ท าบาปทั้งปวง  
 การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
 การยังจิตของตนให้ผ่องใส  
 ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง  
 พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรม  
 ผู้ท าร้ายผู้อ่ืน ไม่ชื่อว่า เป็นบรรพชิต  
 ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ  
  การไม่กล่าวร้ายผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  
 ความส ารวมในปาติโมกข์ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร  
 การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต 
 นี้เป็นค าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย๑๔๓ 
จากพระพุทธพจน์ดังกล่าวข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า การไม่ท าร้ายผู้อ่ืน การไม่กล่าวร้าย 

การไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ซึ่งนักบวชหรือนักปฏิบัติในศาสนาควรจะปฏิบัติตามหลักธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
เพราะถ้าขืนท าสิ่งเลวร้าย ถือว่ามิใช่วิสัยสมณะหรือผู้สงบ แม้แต่ผู้น าชุมชน รวมถึงผู้น าอ่ืนๆ ในทุก
ระดับก็เช่นเดียวกัน 

ทั้งนี้ การทะเลาะวิวาทกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือ
แม้แต่เรื่องทางศาสนา ล้วนมีผลเป็นทุกข์ท้ังสิ้น ต้องลดการทะเลาะวิวาท การว่าร้ายเบียดเบียนกัน จึง
จะสามารถมีชีวิตอย่างสงบ สอดคล้องกับที่พระพุทธองค์ทรงปรารภถึงเรื่องการระงับความทะเลาะกัน
และกันของหมู่พระญาติทั้ง ๒ ฝ่าย ของพระองค์ คือ ฝ่ายโกลิยะและฝ่ายศากยะ ในเพราะเรื่องการ
แย่งน้ ากันจากแม่น้ าโรหิณีเพ่ือท านาว่า 

“ในหมู่มนุษย์ผู้มีเวร  
 เราเป็นผู้ไม่มีเวร อยู่เป็นสุขจริงหนอ 
 ในหมู่มนุษย์ผู้มีเวร เราอยู่อย่างไม่มีเวร 
 ในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อน 
 เราเป็นผู้ไม่เดือดร้อน อยู่เป็นสุขจริงหนอ 
 ในหมู่มนุษย์ผู้เดือดร้อน เราอยู่อย่างไม่เดือดร้อน 
 ในหมู่มนุษย์ผู้ขวนขวาย 
 เราเป็นผู้ไม่ขวนขวาย อยู่เป็นสุขจริงหนอ 
 ในหมู่มนุษย์ผู้ขวนขวาย เราอยู่อย่างไม่ขวนขวาย”๑๔๔ 
อีกตัวอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงการที่พระองค์ทรงผูกมิตรกับพวก

นักบวชกลุ่มอ่ืนๆ นอกพระพุทธศาสนา ซึ่งมีปรากฏในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ดังนี้  

                                                           
๑๔๓ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓-๑๘๕/๙๐-๙๑. 
๑๔๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙๗-๑๙๙/๙๔. 



๑๑๒ 
 

เมื่อพระพุทธเจ้ามีโอกาสและจังหวะก็มักเสด็จไปเยี่ยมพวกอัญญเดียรถีย์ถึงส านักพวกเขา
บ่อยๆ ได้สนทนาธรรมกัน เช่น คราวหนึ่งเมื่อประทับอยู่ในนิคมของชาวมัลละชื่ออนุปิยะ ในแคว้น
มัลละ แต่เช้าตรู่ ได้เสด็จเข้าไปส านักของนักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร และสนทนากันด้วยอัธยาศัย
ไมตรี ในที่สุดปาฏิกบุตรปริพาชกมีความเลื่อมใส แม้จะไม่ได้เปลี่ยนใจมานับถือพระพุทธศาสนา แต่ก็
กราบทูลถึงความในใจตนอย่างไพเราะจับใจว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถึงการที่ข้าพระองค์ซึ่งมีทิฏฐิแตกต่างกัน มีความถูกใจแตกต่างกัน 
มีความพอใจแตกต่างกัน มีอาภรณ์แตกต่างกัน เข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่ นี้เป็นสิ่งที่กระท าได้ยากก็จริง แต่
ข้าพระองค์จักรักษาความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไว้ให้ดีให้ได้๑๔๕ 

คราวหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏในกรุงราชคฤห์  ได้เสด็จเข้าไป
ส านักของนิโครธปริพาชก ซึ่งพ านักอยู่ ณ ปริพาชการามที่พระนางอุทุมพริกา มเหสีองค์หนึ่ง 
ของพระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวาย เป็นอารามใหญ่มีบริวารของนิโครธปริพาชกพักอยู่ด้วย  
ถึง ๓,๐๐๐ คน ได้สนทนากันด้วยเรื่องกีดกันบาปด้วยตบะ จนนิโครธปริพาชกและบริวารเข้าใจ 
สารภาพว่าตนเป็นคนโง่เขลา ไม่ฉลาด และที่เคยกล่าวร้ายพระพุทธองค์ เพราะไม่เป็นความจริง ขอให้
พระพุทธองค์อดโทษให้ด้วย และจะได้ส ารวมต่อไป๑๔๖  

การที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปผูกมิตรกับพวกเดียรถีย์ มีผลทางจิตวิทยาหลายอย่าง เป็น
การลดศัตรู เพ่ิมมิตรไปในตัว ดังเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่า ที่เสด็จไปสนทนาด้วยเพราะปรารถนาจะได้
ปริพาชกเหล่านี้ เป็นอันเตวาสิกก็หาไม่ ปรารถนาให้พวกเขาเคลื่อนจากอุทเทศก็หาไม่ ปรารถนาจะให้
เคลื่อนจากอาชีพก็หาไม่ ปรารถนาจะให้ท่านเหล่านั้นกับอาจารย์ของพวกท่านด ารงอยู่ในอกุศลธรรม
และธรรมที่นับเนื่องในอกุศลธรรมก็หาไม่ ปรารถนาจะให้ท่านเหล่านั้นกับอาจารย์ของท่านห่างจาก
กุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในกุศลธรรมก็หาไม่๑๔๗ 

เรื่องที่พราหมณ์แวะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามีมาก เช่น ชาณุสโสณิพราหมณ์เข้าไปกราบ
ทูลถามปัญหา สุดท้ายก็มีความเลื่อมใส ได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต๑๔๘ 

อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ในกรุงสาวัตถี      
ปิงคลโกจฉพราหมณ์เข้าไปเฝ้าทูลถามปัญหาเกี่ยวกับครูทั้ง ๖ ว่า ที่พวกท่านเหล่านั้นอ้างตนว่า เป็น
สัพพัญญู รู้ทุกอย่างนั้น จริงหรือไม่จริง พระพุทธองค์ตัดบทว่า เรื่องพวกนั้นงดไว้ก่อน พระองค์จะ
แสดงธรรมให้ฟัง ขอให้ ฟัง ใส่ใจให้ดีๆ แล้วทรงตรัสเปรียบเทียบกับบุคคลที่ต้องการแก่นไม้  
แต่แสวงหาไม่ถูกทาง จึงได้แต่เปลือก แต่กระพ้ี เป็นต้น แล้วทรงแสดงแก่นแห่งพรหมจรรย์ให้ฟัง เมื่อ
ทรงแสดงจบ ปิงคลโกจฉพราหมณ์ มีความเลื่อมใส ได้ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิต๑๔๙ 

ผู้ที่เคยนับถือลัทธิอ่ืน เมื่อได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ ได้กราบทูลถามปัญหาหรือได้สดับธรรม
จากพระองค์ เกือบทั้งหมดเกิดความเลื่อมใสในพระจริยาวัตรอันงดงามในวิธีการตรัสสอน และเรื่องที่

                                                           
๑๔๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๘/๓๔. 
๑๔๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๔๙-๗๗/๓๔-๕๕. 
๑๔๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๗๘/๕๘. 
๑๔๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๘-๒๙๙/๓๑๗-๓๒๘. 
๑๔๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๑๒-๓๒๔/๓๔๘-๓๕๖. 



๑๑๓ 
 

ทรงแสดงให้เหมาะกับอัธยาศัยของบุคคล ท าให้เขาเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใส ปฏิญาณตนเป็น        
พุทธมามกะนับไม่ถ้วน๑๕๐ 

จะเห็นได้จากตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงผูกมิตรกับศาสนาและสาวกของลัทธิศาสนาอื่นๆ 
ในสมัยพุทธกาล มีการเคารพความเห็นและให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ก้าวร้าวกัน กล่าวคือเป็นสังคมที่
สงบสุข ศาสนาทุกศาสนามากกว่าสองลัทธิอยู่ร่วมกันได้ดี 

นอกจากนี้  ยังมีพระพุทธพจน์ยืนยันอีกข้อหนึ่งว่า “อพฺยาปชฺฌ  สุข  โลเก การไม่
เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก”๑๕๑ แม้แต่มรรคมีองค์ ๘ ก็มีหลายข้อ โดยเฉพาะข้อที่ ๒-๕ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ซึ่ง รศ. ฟ้ืน ดอกบัว ยกมาแสดงให้เห็น ดังนี้ 

ข้อที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ คือ 
๑) ด าริออกจากกาม 
๒) ด าริในทางไม่พยาบาท  
๓) ด าริในทางไม่เบียดเบียน 

ข้อที่ ๓ สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ 
๑) เว้นจากพูดปด 
๒) เว้นจากการพูดส่อเสียด 
๓) เว้นจากการพูดค าหยาบ 
๔) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 

ข้อที่ ๔ สัมมากัมมันนตะ การงานชอบ คือ 
๑) เว้นจากการฆ่าสัตว์ 
๒) เว้นจากการลักทรัพย์ 
๓) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  

ข้อที่ ๕ สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ เว้นจากมิจฉาชีพ ประกอบแต่สัมมาชีพ๑๕๒ 

ในความจริงศาสนาทุกศาสนาต่างก็สอนให้รักสันติ ให้อยู่รวมกันอย่างสันติสุข การที่
ศาสนาจะด ารงอยู่ได้นานหรือไม่ ไม่จ าเป็นต้องโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกัน เพราะความเจริญหรือความเสื่อม
ของแต่ละศาสนาขึ้นอยู่กับศาสนาของศาสนานั้นๆ 

ดังตัวอย่าง เช่น พระกิมพิละ (หรือกิมมิละก็เรียก) เคยกราบทูลถามพระพุทธเจ้า เมื่อ
คราวประทับอยู่ ณ ป่าไผ่ เขตเมืองกิมิลาว่า อะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พระสัทธรรมไม่ด ารงอยู่ได้นาน 
ในเมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้ว พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่า 

กิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ 

                                                           
๑๕๐ ทรงวิทย์ แก้วศรี, “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า 
๑๕๑-๑๕๒. 

๑๕๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๕/๘๖. 
๑๕๒ ฟื้น ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทบูรพาสาส์น, 

๒๕๔๙), หน้า ๑๕๓. 



๑๑๔ 
 

  ๑. อยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในศาสดา 
  ๒. อยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในธรรม 
  ๓. อยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในสงฆ์ 
  ๔. อยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในสิกขา 
  ๕. อยู่อย่างไม่มีความเคารพ ไม่มีความย าเกรงในกันและกัน 
กิมพิละ นี้แลเหตุปัจจัยให้สัทธรรมไม่ด ารงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว และ

ในทางตรงกันขา้ม พระสัทธรรมก็จะด ารงอยู่ได้นาน๑๕๓ 
ทั้งนี้ ยังมีอีกพระสูตรหนึ่งลักษณะเช่นเดียวกัน ปรากฏในฉักกนิบาต อังคุตตรนิกาย ซึ่งมี 

๖ ข้อ ใน ๔ ข้อแรก มีความตรงกัน ข้อที่ ๕ ว่า ในความไม่ประมาท และข้อที่ ๖ ว่า ในปฏิสันถาร๑๕๔ 
นอกจากนี้ ยังมีอีก ๓ สูตรในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย คือ ปฐมสัทธัมมโมสสูตร 

กล่าวว่า ธรรม ๕ ประการ ที่เป็นไปเพ่ือความเสื่อมสูญหายไปแห่งพระสัทธรรม คือ ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ 

๑. ไม่ฟังธรรมโดยเคารพ 
๒. ไม่เรียนธรรมโดยเคารพ 
๓. ไม่ทรงจ าธรรมโดยเคารพ 
๔. ไม่ใคร่ครวญอรรถแห่งธรรมที่ทรงจ าไว้แล้วโดยเคารพ 
๕. รู้อรรถรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ 

ถ้าตรงข้ามจากนี้ก็จะเป็นไปเพ่ือความไม่เสื่อมสูญหายไปแห่งพระสัทธรรม๑๕๕ 
ส่วนในทุติยสัทธัมมสัมโมสสูตร๑๕๖ และตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร๑๕๗ ก็มีข้อความ

คล้ายคลึงกันนี้ แต่อธิบายไว้ยืดยาวชัดเจนกว่า 
เมื่อกล่าวโดยสรุป ก็คือ พระพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญหรือไม่เสื่อมสูญขึ้นอยู่กับบริษัทจะ

ช่วยกันคุ้มครองรักษาและประกาศเผยแผ่ต่อไป โดยเฉพาะหากได้บริหารตามหลักการที่พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นแม่แบบ และวางรูปแบบไว้ดีแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะประดิษฐานมั่นคงสืบต่อไปอีกนานแสน
นาน  

ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่า พระพุทธศาสนานั้นจะมั่นคงอยู่ ได้นานก็เพระพุทธบริษัท  
โดยเฉพาะที่เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ และผู้ปกครองประเทศนั้นยึดหลักอปริหานิย
ธรรม ตัวอย่างที่เคยมีสมัยพุทธกาล คือ อปริหานิยธรรมของพวกเจ้าลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชี  ต่อมาหลัง
พุทธปรินิพพานไม่นาน อาณาจักรวัชชีก็ล่มสลายตกเป็นของอาณาจักรมคธ เพราะฝีมือวัสสการ 

                                                           
๑๕๓ องฺ.ปญฺจก.  (ไทย) ๒๒/๒๐๑/๓๔๓-๓๔๔.  
๑๕๔ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๐/๔๙๑-๔๙๒. 
๑๕๕ องฺ.ปญฺจก.  (ไทย) ๒๒/๑๕๔/๒๕๒-๒๕๓. 
๑๕๖ องฺ.ปญฺจก.  (ไทย) ๒๒/๑๕๕/๒๕๓-๒๕๕. 
๑๕๗ องฺ.ปญฺจก.  (ไทย) ๒๒/๑๕๖/๒๕๕-๒๕๘. 



๑๑๕ 
 

พราหมณ์ที่ยุยงให้พวกเจ้าลิจฉวีแตกคอกันเอง สุดท้ายถูกกองทัพพระเจ้าอชาตศัตรูยกมาท าลายตี
แตกเอาเป็นเมืองขึ้นได้๑๕๘  

อินเดียสมัยกลางถูกพวกอาหรับ, เตอร์ก, อาฟฆาน, มองโกล และอ่ืนๆ รุกรานเป็น
ประจ า แต่ไม่ใช่ลักษณะชิงเอาบ้านเอาเมือง ในช่วง พ.ศ. ๑๕๔๗–๑๕๗๓ พวกเตอร์กเข้ามารุกราน ท า
ให้พวกอิสลามเข้ามาตั้งมั่นในแคว้นปัญจาบได้ ตั้งเป็นอาณาจักรอิสลามได้ มีเมืองหลวงอยู่ที่ละฮอร์ 
พวกอิสลามพยายามรุกรานอินเดียถึง ๑๖๐ ปี ก็ไม่สามารถรุกก้าวหน้าได้ เพราะอาณาจักรอินเดีย ๔ 
อาณาจักร คือ กาเนาซ์, เดลี, กาลันเชาร์ และอุชเชน (แถวแคว้นกุรุและปัญจาละเดิมในสมัยพุทธกาล)  
ได้ช่วยกันป้องกันอินเดียไว้ เพราะเป็นด่านหน้า แต่ต่อมาในตอน พ.ศ. ๑๗๐๐ อิสลามพวกหนึ่ง  
เป็นชาวอาฟฆาน มีหัวหน้าชื่อมะหะหมัดโคร์ ก็บุกเข้ามาตีแย่งชิงละฮอร์จากราชวงศ์ กาสเนวิดได้ขึ้น
ครองเมืองละฮอร์ แล้วท าการรบรุกรานอินเดียต่อไป 

แต่ตลอดเวลาที่ ๔ อาณาจักรดังกล่าวของอินเดียยังมีอปริหานิยธรรมกันดีอยู่ พวก
มะหะหมัดโคร์ก็รุกรานอินเดียต่อไปไม่ได้ จนสุดท้ายเข้าโจมตีได้ เพราะ ๔ อาณาจักรนี้ขาด        
อปริหานิยธรรม โดยเดลีกับกาเนาซ์ท าสงครามกันเองก่อน 

มูลเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนเรื่องเจ้าเงาะกับรจนา สมัยนั้นเดลีมีกษัตริย์ชื่อปริถวีหรือปริถวี
ราชปกครอง ทางกาเนาช์มีพระเจ้าจันทระหรือไชยจันท์ปกครอง พระเจ้าจันทระมีราชธิดาสวยโสภา  
ได้ทรงป่าวร้องให้ราชา มหากษัตริย์ ราชกุมารจากแคว้นต่างๆ มาประชุมกัน เพ่ือให้ราชธิดาเสี่ยง
พวงมาลัยเลือกคู่ พวกกษัตริย์ราชกุมารจากแคว้นใกล้เคียงมาหมด ยกเว้นปริถวีราชไม่ยอมเสด็จมา  
กษัตริย์จันทระกริ้วมาก หาว่ากษัตริย์ปริถวีราชหมิ่นน้ าพระทัย จึงโปรดให้จัดการวาดภาพเจ้าปริถวี
เป็นชายอัปลักษณ์ เพ่ือเยาะเย้ยเจ้าปริถวีว่า เพราะหน้าตาน่าเกลียด น่าชังอย่างนี้ จึงไม่กล้าเสด็จมา
ให้ราชธิดาเลือกคู่ แต่เรื่องกลับกลายเป็นว่า ถึงเวลาเลือกคู่ราชธิดาพระเจ้าจันทระกลับไม่เลือกใคร
เลย กลับเอาพวงมาลัยไปสวมให้ที่ภาพของเจ้าปริถวีราชแห่งเดลี พอเรื่องนี้ทราบถึงพระกรรณกษัตริย์
เดลี ก็ทรงส่งคนมานัดแนะลักลอบราชธิดาพระเจ้าจันทระไปอภิเษกเป็นมเหสีที่เดลี ท าให้พระเจ้า
จันทระกริ้วมาก  สั่งยกกองทัพเข้าโจมตีเดลีทันที  นี้เป็นเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของอินเดีย เมื่อสอง
อาณาจักร คือ กาเนาช์ กับเดลี  (กุรุกับปัญจาละเดิม) สู้รบกันเอง กองทัพอิสลามของสุลต่าน
มะหะหมัดโคร์จากละฮอร์ก็ได้โอกาส บุกเข้าโจมตีกระหนาบทั้งสอง  แม้สองแคว้นจะหันไปสู้รบกับทัพ
มะหะหมัดโคร์ และอีกสองแคว้น คือ กาลันเชาร์และอุชเชนเข้าช่วย แต่เพราะขาดวัชชีอปริหานิย -
ธรรม ไม่พร้อมเพรียงเหมือนแต่ก่อน ทั้ง ๔ อาณาจักรซึ่งเป็นด่านหน้าป้องกันการรุกรานจากภายนอก
ก็พ่ายแพ้ยับเยิน ใน พ.ศ. ๑๗๓๖ เมื่อสิ้น ๔ อาณาจักรนี้แล้ว ก าแพงอินเดียก็ถูกพังทลาย กองทัพ
มะหะหมัดโคร์จึงตีบุกเรื่อยไป จนได้เมืองพาราณสี ที่มั่นของศาสนาพราหมณ์ และเปลี่ยนชื่อเมือง
พาราณสีเป็นเมืองมะหะหมัดบาด (เมืองของพระมะหะหมัด) ลุ่มน้ าคงคาตกอยู่ในมือของอิสลาม และ
ต่อมาพวกอิสลามยึดครองอินเดียไว้ได้ทั้งหมด ทางประวัติศาสตร์จึงถือเอาปี พ.ศ. ๑๗๓๖ เป็นปีเริ่ม
ประวัติศาสตร์สมัยกลางของอินเดีย คือ สมัยอิสลามยึดครอง๑๕๙  

                                                           
๑๕๘ ที.ม. (ไทย)  ๑๐/๑๓๓- ๑๓๕/๗๘- ๘๑.  
๑๕๙ หลวงวิจิตรวาทการ, ของดีในอินเดีย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 

๒๕๔๔), หน้า ๔๘–๕๐.  



๑๑๖ 
 

๑) อปริหานิยธรรม ๗  
อปริหานิยธรรม ๗ ของกษัตริย์วัชชี หรือวัชชีอปริหานิยธรรม คือ ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้ง

แห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนผู้บริหารบ้านเมือง มี ๗ ประการ ได้แก่ 
๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 

(ข้อนี้ แปลอีกอย่างหนึ่งว่า พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย) 
๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้  (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้  

 (ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม 
๔. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชี  เคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่าน

ว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
๕. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 
๖. เคารพสักการะบูชาเจดีย์ (ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ)  

ของวัชชี (ประจ าชาติ) ทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 

๗. จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรม แก่พระอรหันต์ทั้ งหลาย  
 (ในที่นี้กินความกว้างหมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรม เป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระ
อรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก๑๖๐ 

จากค าดังกล่าวแสดงให้เห็นได้ว่า แบบอย่างการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
นั้นยึดหลักสันติวิธี แม้แต่องค์การพระพุทธศาสนาก็มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แน่นอนตายตัวคงที่ 
ไม่เคยยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง มั่นคงอยู่กับอุดมการณ์ เพ่ือประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน โดยยึดเอาประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมากเป็นที่ตั้ง ไม่ได้กระท าเพ่ือ
ตัวเอง แต่เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก๑๖๑  

แม้จะเป็นความจริงอยู่ว่า การประกาศศาสนา คือ สงครามการแย่งชิงศาสนิก คล้ายกับ
แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด แต่ไม่ใช่การฟาดฟันกันอย่างไม่ปรานีปราศัย ตัวอย่างเช่น องค์การธุรกิจ 
พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาด้วยคุณธรรม โดยการน าเสนอจุด เด่นของศาสนา  
คือ พระศาสดา หลักธรรม สาวก ตลอดจนพรตและพิธีกรรมให้ประชาชนทราบให้ประชาชนเข้าใจ 
ส่วนใครจะเชื่อถือ จะนับถือหรือไม่ ไม่มีการบังคับ มิหน ายังได้ตรัสถึงคุณธรรมซึ่งสมณะหรือบรรพชิต
ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ ซึ่งเป็นค าสอนส่วนหนึ่งในโอวาทปาติโมกข์๑๖๒ ดังที่ยกมากล่าว
อ้างแล้วข้างต้น 

อันหลักการอยู่ร่วมกัน หลักการยึดเหนี่ยวน้ าใจให้รักผูกพัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กัน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่หลายแห่ง เช่น เรื่องสังคหวัตถุ ได้แก่ ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือ ยึดเหนี่ยว
ใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี โดยสรุป คือ หลักการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 
                                                           

๑๖๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์
ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔๖-๒๔๗.  

๑๖๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๐. 
๑๖๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓-๑๘๕/๙๐-๙๑. 



๑๑๗ 
 

๒) สังคหวัตถุ ๔ 
๑. ทาน การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ ตลอดถึง

ให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน  
๒. ปิยวาจา หรือเปยยวัชชะ คือ วาจาเป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ  

คือ กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค า
แสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐาน จูงใจให้นิยมยอมตาม   

๓. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์  คือ  ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม  

๔. สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกัน
ในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ 
บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี๑๖๓ 

รศ. ฟื้น ดอกบัว ได้สรุปลักษณะพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาไว้ ดังนี้ 
๑. เป็นอเทวนิยม ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลก สร้างมนุษย์ ก าหนดโชคชะตามนุษย์  

แต่ถือว่าทุกอย่างไม่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง ไม่อาจด ารงอยู่ใต้ตามล าพังตัวเอง ทุกอย่างต่างจึงอาศัยกัน 
เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน ทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีเหตุ เมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล จะมีเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ดังในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่า “แท้จริงในสังสารประวัตินี้ ผู้สร้างสงสาร 
จะเป็นเทวดาหรือพระพรหมก็หามิได้ มีแต่ธรรมล้วนๆ ย่อมเป็นไป เพราะการร่วมกันเข้าแห่งเหตุ
ปัจจัยนั้นแล” 

๒. เป็นศาสนาแห่งการพัฒนาจริยศาสตร์ ส าหรับมนุษย์โดยเฉพาะ ไม่ได้ให้ความส าคัญ
ต่อเรื่องอ่ืน 

๓. เป็นศาสนาแห่งกรรมนิยม กรรมเป็นตัวบันดาลให้ทุกอย่างเป็นไปและแตกต่างกัน  
ดังพุทธภาษิตว่า “กมฺม  สตฺเต วิภชติ ยทิท  หีนปฺปณีตตาย กรรมย่อมจ าแนกสัตว์ให้ทรามและประณีต
ต่างกัน” กรรมเป็นตัวบันาลโชคชะตาของตน กรรมเป็นของเฉพาะตัว ใครท ากรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือ
ชั่วก็จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า 

๔. เป็นศาสนาแห่งมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง คือ ความพอดีในเรื่องทั้งปวง 
๕. เป็นศาสนาแห่งการพ่ึงตนเอง ถือว่าการพึ่งตนเอง การตักเตือนตนเอง กาพิจารณาตน

ด้วยตัวเองเป็นรากฐานแห่งความเจริญทั้งปวง 
๖. เป็นศาสนาที่เชื่อในเรื่องสังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด คนใดที่ยังมีกิเลส ตายแล้ว

ต้องเกิด แต่จะเกิดเป็นอะไร ภพภูมิไหน ก็ข้ึนอยู่กับกรรมที่ท าได้ 
๗. เป็นศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ นิพพาน อันเป็นภูมิที่พ้นจากสังสารวัฏ และพ้น

จากอ านาจกิเลส ดังนั้น ผู้ที่เข้าถึงภูมินี้จึงไม่ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป ผู้ที่จะไปนิพพานได้ก็โดย
การปฏิบัติตามมรรคมีองค ์๘๑๖๔ 

                                                           
๑๖๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๐/๑๖๗, ๒๖๗/๒๔๔. 
๑๖๔อ้างแล้ว, ฟื้น ดอกบัว, ศาสนาเปรียบเทียบ, หน้า ๑๕๘. 



๑๑๘ 
 

สรุปได้ว่า พระพุทธศาสนานั้น ถือหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยยึดหลักสามัคคี
ธรรม อปริหานิยธรรม และสังคหวัตถุ ทั้งนี้ โดยมีความเมตตา กรุณาเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานประจ าใจ  
ดังนั้น ชาวพุทธที่แท้จริงต้องยึดมั่นในโอวาทปาฏิโมกข์ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ว่าร้ายกัน  และไม่
ประทุษร้ายผู้อ่ืน โดยเฉพาะบทบาทของนักบวชหรือนักการศาสนาที่เป็นหัวหน้าของชุมชน สังคม 
รวมถึงผู้น าชุมชน และผู้น าองค์กรแต่ละหน่วยงานนั้น ย่อมมีความหลากหลาย ทั้งด้านเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาแและวัฒนธรรม แต่หากถือว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นเพ่ือนร่วมโลก ก็ควรที่จะ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังพระพุทธโอวาทที่ว่า “มนุสฺสา นาม อุปการกา ธรรมดาว่ามนุษย์ต้องอุปการะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” บุคคลอาจมีความเชื่อและความเห็นแตกต่างกันได้ แต่ไม่ควรที่จะใช้ความ
รุนแรงประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ซึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ทรงประพฤติเป็นแบบอย่างไว้ในเรื่องการผูกมิตร
กับศาสนาและเจ้าลัทธิทั้งหลายในครั้งสมัยพุทธกาล 

๒.๓.๗  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
๑) การด าเนินงานโครงการ 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน

รักษาศีล ๕” นี้ ก าหนดรูปแบบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในรูปของการบูรณาการความร่วมมือ
ทั้งจากคณะสงฆ์ ภาคส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ภาคเอกชน องค์กร 
สมาคม มูลนิธิ และภาคประชาชน ตลอดทั้งองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางพระพุทธศาสนาทุกภาค
ส่วน ในรูปของคณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน รักษาศีล ๕ ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน  การสร้างสังคมประเทศชาติให้มีความ
ปรองดอง สมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชาชน ท าให้สังคมสงบ ร่มเย็น และเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยใช้ กลไกทางพระพุทธศาสนา 
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน๑๖๕ 

ระดับจังหวัด จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  
ก. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นกรรมการที่ปรึกษา  
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ  
ง. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นกรรมการ  
จ. ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือผู้แทนภาคประชาสังคมในจังหวัด 

เป็นกรรมการ  
ฉ. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้

เลขานุการเลือก บุคคลท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
อ านาจหน้าที่  
๑. อ านวยการ ประสานงาน ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ควบคุม ดูแล เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานในระดับ จังหวัด บรรลุเป้าหมาย และปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

                                                           
๑๖๕อ้างแล้ว, ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการด าเนินงาน โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”, หน้า ๑๐-๑๔. 



๑๑๙ 
 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ให้กับ
คณะกรรมการ ระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  

๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไป
ได้โดยสะดวก พร้อมทั้งติดตามประเมินผล น าเสนอข้อบกพร่อง เพ่ือการแก้ไขให้มีความสมบูรณ์โดย
ยิ่งขึ้นไป  

๔. สนับสนุน ส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ ในแต่ละระดับเป็นไปด้วยดี แพร่หลาย สร้างทัศนคติ
ที่ดี และสร้าง ความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้รักษา พร้อมทั้งให้มีการจัดกิจกรรม การศึกษาอบรม และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องอันเกี่ยวข้องกับศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง  

๕. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแส และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับ ทราบ เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก และสมัครเข้าร่วมโครงการ  

๖. มีอ านาจสั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
จังหวัดส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๗. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการภายในจังหวัด และรายงานให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนา แห่งชาติ ตามกรอบระยะเวลา  

๘. พิจารณาด าเนินการ หรือสั่งการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
ระดับอ าเภอ อ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  
ก. เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอในเขตอ าเภอนั้น เป็นกรรมการที่ปรึกษา  
ข. นายอ าเภอในเขตอ าเภอนั้น เป็นประธานกรรมการ  
ค. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนั้น เป็นรองประธานกรรมการ  
ง. นายกเทศมนตรีในอ าเภอนั้น เป็นรองประธานกรรมการ  
จ. ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือผู้แทนภาคประชาสังคมในอ าเภอ 

เป็นกรรมการ  
ฉ. ก านันทุกคนในเขตอ าเภอนั้น เป็นกรรมการ  
ช. ปลัดอ าเภอในเขตอ าเภอนั้น ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้กรรมการพิจารณา

คัดเลือกบุคคล ในอ าเภอนั้น ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
อ านาจหน้าที่  
๑. อ านวยการ ประสานงาน ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ควบคุม ดูแล เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานในระดับ อ าเภอ บรรลุเป้าหมาย และปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ให้กับ

คณะกรรมการ ระดับต าบล และหมู่บ้าน  
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไป

ได้โดยสะดวก พร้อมทั้งติดตามประเมินผล น าเสนอข้อบกพร่อง เพ่ือการแก้ไขให้มีความสมบูรณ์โดย
ยิ่งขึ้นไป  

๔. สนับสนุน ส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ ในเขตอ าเภอเป็นไปด้วยดี แพร่หลาย สร้างทัศนคติ
ที่ดี และสร้าง ความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้รักษา พร้อมทั้งให้มีการจัดกิจกรรม การศึกษาอบรม และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องอันเกี่ยวข้องกับศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง  



๑๒๐ 
 

๕. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแส และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับ ทราบ เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก และสมัครเข้าร่วมโครงการ  

๖. มีอ านาจสั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน
อ าเภอ ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

๗. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการภายในอ าเภอ และรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ ผลการด าเนินงาน ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามกรอบระยะเวลา  

๘. พิจารณาด าเนินการ หรือสั่งการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
ระดับต าบล ต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  
ก. เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบลในเขตต าบลนั้น เป็นกรรมการที่ปรึกษา  
ข. ก านันในต าบลนั้น เป็นประธานกรรมการ  
ค. นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตต าบลนั้น เป็นรองประธานกรรมการ  
ง. ผู้ใหญ่บ้านทุกคนในต าบลนั้น เป็นกรรมการ คู่มือการด าเนินงานโครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  
จ. ประชาชนในเขตต าบลนั้น หมู่บ้านละ ๑ คน ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก

ชาวบ้านในเขต หมู่บ้านนั้นๆ เป็นกรรมการ  
ฉ. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้กรรมการพิจารณา

คัดเลือกบุคคล ในต าบลนั้น ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่  
๑. อ านวยการ ประสานงาน ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน ควบคุม ดูแล เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานในระดับ ต าบล บรรลุเป้าหมาย และปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ให้กับ

คณะกรรมการ ระดับหมู่บ้าน  
๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไป

ได้โดยสะดวก พร้อมทั้งติดตามประเมินผล น าเสนอข้อบกพร่อง เพ่ือการแก้ไขให้มีความสมบูรณ์โดย
ยิ่งขึ้นไป  

๔. สนับสนุน ส่งเสริมให้รักษาศีล ๕ ในเขตต าบลเป็นไปด้วยดี แพร่หลาย สร้างทัศนคติที่
ดี และสร้าง ความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้รักษา พร้อมทั้งให้มีการจัดกิจกรรม การศึกษาอบรม และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เรื่องอันเกี่ยวข้องกับศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง  

๕. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแส และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับ ทราบ เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก และสมัครเข้าร่วมโครงการ  

๖. มีอ านาจสั่งการให้ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในต าบล 
ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

๗. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการภายในต าบล และรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบ ผ่านนายอ าเภอท้องที่ ตามกรอบระยะเวลา  

๘. พิจารณาด าเนินการ หรือสั่งการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
ระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย  



๑๒๑ 
 

ก. เจ้าอาวาสวัดในเขตหมู่บ้าน เป็นกรรมการที่ปรึกษา  
ข. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นประธานกรรมการ  
ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลของหมู่บ้านนั้น  

เป็นรองประธาน  
ง. ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ไม่ต่ ากว่า ๓ คน ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก

ชาวบ้านในหมู่บ้าน นั้น เป็นกรรมการ  
จ. ให้กรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านนั้น ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และ

บุคคลคนหนึ่ง ท า หน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
อ านาจหน้าที่  
๑. อ านวยการ ประสานงาน ก าหนด แผนงาน ควบคุม ดูแล เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน

หมู่บ้าน บรรลุ เป้าหมาย และปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
๒. ด าเนินการจัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ รณรงค์ ส่งเสริม ให้ประชาชนในหมู่บ้าน

เห็น ความส าคัญ และสมัครเข้าร่วมโครงการ  
๓. แต่งตั้งหรือมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคล ให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นอาสาสมัคร 

ในการร่วม รณรงค์โครงการ คู่มือการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  

๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนใน
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง หรือด าเนินการในรูปของข้อตกลงประชาคมหมู่บ้าน  

๕. ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ และร่วมแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์  
๖. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการภายในหมู่บ้าน และรายงานให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัด ทราบ ผ่านนายอ าเภอท้องที่ ตามกรอบระยะเวลา  
๗. พิจารณาด าเนินการ หรือสั่งการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร  
การขับเคลื่อนด าเนินงาน  
๑. การด าเนินงานในส่วนกลาง  
๑) จัดท ารายละเอียดโครงการ คู่มือการด าเนินงานโครงการฯ ร่างระเบียบมหาเถร

สมาคม  
๒) จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ กับผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
๓) ขอความเห็นชอบโครงการฯ/ระเบียบมหาเถรสมาคม /แต่งตั้งคณะกรมการ

อ านวยการ โครงการฯ และรายงานมหาเถรสมาคมทราบ  
๔) จัดเตรียมเอกสาร จัดท าข้อมูลเพื่อชี้แจงที่ประชุมผู้บริหารฯ ขออนุมัติงบประมาณ  
๕) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์โครงการ  
๖) ชี้แจงข้อมูล/แผนงานโครงการฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
๗) ออกหนังสือแจ้งมติมหาเถรสมาคมแก่เจ้าคณะจังหวัด ๗๗ จังหวัด ทั้ง ๒ ฝ่าย  
๘) ออกหนังสือแจ้งจังหวัดต่างๆ ด าเนินงานโครงการ  



๑๒๒ 
 

๙) จัดประชุมฯ เปิดตัวโครงการและแถลงข่าว  
๒. การด าเนินงานในส่วนภูมิภาค  
ก. ระยะเร่งด่วน  
๑) จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง 

พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต่อพระสังฆาธิการและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
๒) จัดท าข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการด าเนินงาน หรือแนวทางอ่ืนๆ ในระดับ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ  
๓) ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
๔) ติดตามประเมินผลและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ข. การปฏิบัติงานตามแผนงานปกติ  
๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด น าเสนอข้อมูลโครงการและประสานให้ผู้ว่า

ราชการ จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามท่ีก าหนด  

๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด 
เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน วิธีการและรูปแบบในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน พร้อมทั้ง
รายงานผลการ ด าเนินงานให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ ตามกรอบระยะเวลาในปฏิทิน
รายงาน  

๓) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานส่วนราชการและหน่วยงานระดับอ าเภอ 
ต าบล และหมู่บ้าน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่
ก าหนด คู่มือการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  

๔) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 
สร้างความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานโครงการ ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ  

๕) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ขับเคลื่อนโครงการ โดยส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ สร้างกระแส และประชาสัมพันธ์การด าเนิน
โครงการ พร้อม ทั้งติดตาม ประเมินผล ความคืบหน้าของโครงการ และรายงานผลให้ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ ตามกรอบระยะเวลา  

๖) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคล คณะบุคคล และพ้ืนที่ 
ที่มี การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในทุกระดับ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามความ
เหมาะสม  

การประเมินผลและรายงานผล  
การติดตามประเมินผล  
ส่วนกลาง  
๑) แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามและประเมินผล  
๒) ก าหนดปฏิทินติดตามประเมินผล  



๑๒๓ 
 

๓) ด าเนินการตามปฏิทิน  
๔) สรุปผลการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

โครงการ และศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือการปฏิรูป (ศปป.)  
การรายงานผล  
ส่วนภูมิภาค  
๑) แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัด  
๒) จัดท าปฏิทินออกติดตามและประเมินผล  
๓) ด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติการ  
๔) สรุปผลการติดตามและประเมินผลรายงาน ต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดและ 

รายงานส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 

๒.๔  ข้อมูลพื้นที่การวิจัย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ อ าเภอ ๒๐๙ ต าบล 

๑,๔๕๙ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง 
เทศบาลต าบล ๓๑ แห่ง องค์กรบริหารส่วนต าบล ๑๒๑ แห่ง มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๘๐๓,๗๗๓ คน 
เป็นชาย ๓๘๗,๕๑๘ คน เป็นหญิง ๔๑๖,๒๕๕ คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 
๙๒.๑๒ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๗.๕๓ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๓๔ ศาสนสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น 
๕๗๖ แห่ง แยกเป็นวัด ๕๐๕ วัด มัสยิด ๖๐ วัด และโบสถ์คริสต์ ๑๑ แห่ง ในปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การปกครองของพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕จากสถิติในปัจจุบันพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมสมัครในโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๒๒๐,๔๕๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๘ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๒๖ ของประเทศ ซึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการอยู่ที่ร้อยละ 
๙๐ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ มีเนื้อที่
ประมาณ  ๒,๕๕๖.๖๔  ตารางกิโลเมตร  เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  ไม่มีภูเขา 
ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ าไหลผ่าน ๔  สาย  ได้แก่  แม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าป่าสัก    แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ า
น้อย  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ อ าเภอ  ๒๐๙ ต าบล ๑,๔๕๙ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง  ๔ แห่ง เทศบาลต าบล ๓๑ แห่ง  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๑๒๑  แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดินมีและ ทรัพยากรน้ า เศรษฐกิจ 
ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจั งหวัด เป็น อันดับ  ๕  ของประเทศ รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ๒. สาขาการขายส่ง ๓. อสังหาริมทรัพย์ มี
นิคมอุตสาหกรรม  ๓ แห่งได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร สินค้าส าคัญของจังหวัดได้แก่สินค้าการเกษตร  สินค้าอุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยว ตลาดส าคัญ มีจ านวน ๑๕ ตลาด กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ  

๒. ด้านสังคม ได้แก่ สาธารณสุข ศาสนา อาชญากรรม การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
คมนาคม แรงงานและการจ้าง ผลการวิจัยพบว่า ด้านอาชญากรรม มีการด าเนินงานตามมาตรการ



๑๒๔ 
 

ป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ประกอบด้วย คดีที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย มีการจับกุมผู้กระท าผิดมากที่สุด รองลงมาคือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  คดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิตร่างกายและเพศ  คดีที่น่าสนใจ และ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ตามล าดับ ด้านการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔ แห่ง ระดับอาชีวศึกษา ๘ แห่ง แบ่ง
เขตการศึกษาออกเป็น ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ และเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การไฟฟ้า การประปา และการบริการ
โทรศัพท์ ด้านคมนาคม มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและระหว่าง จังหวัด
ต่างๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๐ เส้นทาง เส้นทางการเดินเรือ ๒๕๕๗ แรงงานส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุ
๑๕ ปีขึ้นไปในมีจ านวน ๖๔๗,๐๑๐ คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ๔๔๘,๘๒๖ คน แยกเป็น ผู้มีงานท า 
๔๔๔,๕๕๕ คน ผู้ว่างงาน ๓,๙๑๑ คน เป็นผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๓,๙๑๑ คน  

๓. ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ โครงการตามพระราชด าริ การท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีโครงการพระราชด าริ จ านวน ๒๒ โครงการ เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  
โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือราษฎร ในเขต ต าบลคลองน้อย - ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก  
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามพระราชด าริ โครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก มีวัดวา
อารามและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ มากมาย อาทิเช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล พระ
วิหารมงคลบพิตร วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น ในปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวหลายครั้ง ได้แก่ งานวันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  งานเทศกาลตรุษจีน
กรุงเก่า “อยุธยามหามงคล” ครั้งที่ ๙ งานวันนายขนมต้ม (งานร าลึกถึงวีรชนนายขนมต้ม) งานวัน
สถาปนากรุงศรีอยุธยาและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอยู่ทอง สงกรานต์กรุงเก่า 
งานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน งานวันย่านธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ อรัญญิก หมู่บ้าน OTOP 
เพ่ือการ ท่องเที่ยว งานอยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์ พุทธ-อิสลาม-คริสต์ งานประเพณีลอย
กระทงกรุงเก่า และงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

ตารางที่ ๒.๓ จ านวนประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน
ผู้สมัคร 

ร้อยละ 
ประชากร
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
ประชากร
ชาวพุทธ 

๑ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ๙๗,๔๙๒ ๗๐% ๑๓๙,๘๑๐ ๙๒% ๑๐๖,๔๕๑ 

๒ อ าเภอบางปะอิน ๗๗,๘๐๘ ๘๐% ๙๗,๗๓๓ ๘๔% ๙๓,๓๕๕ 

๓ อ าเภอวังน้อย ๖๒,๘๗๖ ๙๑% ๖๙,๔๑๙ ๙๖% ๖๕,๖๖๓ 

๔ อ าเภอเสนา ๕๘,๑๗๓ ๘๘% ๖๖,๖๗๐ ๙๐% ๖๔,๙๘๓ 

๕ อ าเภออุทัย ๔๖,๔๓๐ ๙๖% ๔๘,๖๐๗ ๙๖% ๔๘,๔๑๗ 

๖ อ าเภอบางไทร ๔๔,๙๐๗ ๙๕% ๔๗,๖๑๖ ๙๗% ๔๖,๗๔๕ 

๗ อ าเภอบางปะหัน ๓๙,๓๕๓ ๙๕% ๔๑,๖๒๐ ๙๕% ๔๑,๔๙๙ 

๘ อ าเภอท่าเรือ ๓๘,๒๔๘ ๘๑% ๔๗,๕๕๐ ๘๓% ๔๖,๒๗๖ 

๙ อ าเภอผักไห่ ๓๔,๑๕๒ ๘๒% ๔๒,๐๓๕ ๘๓% ๔๑,๕๐๕ 

๑๐ อ าเภอนครหลวง ๓๑,๙๓๓ ๘๘% ๓๖,๔๓๙ ๘๘% ๓๖,๓๔๔ 

๑๑ อ าเภอภาชี ๒๙,๘๔๖ ๙๗% ๓๐,๙๒๐ ๙๗% ๓๐,๘๖๑ 

๑๒ อ าเภอบางบาล ๒๙,๔๒๒ ๘๖% ๓๔,๕๗๔ ๙๐% ๓๓,๐๒๕ 

๑๓ อ าเภอลาดบัวหลวง ๒๔,๓๗๕ ๖๔% ๓๘,๓๘๗ ๘๕% ๒๘,๘๐๒ 

๑๔ อ าเภอมหาราช ๒๑,๗๙๐ ๙๓% ๒๓,๖๐๐ ๙๓% ๒๓,๕๕๓ 

๑๕ อ าเภอบางซ้าย ๑๙,๓๕๕ ๑๐๐% ๑๙,๔๙๙ ๑๐๐% ๑๙,๔๘๕ 

๑๖  ไม่ปรากฎอ าเภอ ๑๑,๘๑๗   ๐   ๐ 

๑๗ อ าเภอบ้านแพรก ๘,๗๗๖ ๙๘% ๙,๐๓๐ ๙๘% ๘,๙๙๗ 

 รวม ๖๗๖,๗๕๓ ๘๓% ๗๙๓,๕๐๙ ๘๖% ๗๓๕,๙๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

๒.๕  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๕.๑  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์พบว่า มีนักวิจัย

หลายท่านได้ศึกษาไว้ ดังนี้ 
สถาบันพระปกเกล้า ได้วิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ” ผลการศึกษาแบ่ง

ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ รากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองไทย และ ส่วนที่สองคือ 
ข้อเสนอกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ 

๑. รากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองไทย 
ส าหรับประเด็นรากเหง้าของความขัดแย้งทางการเมืองไทย  พบว่าปัญหาใจกลางคือ

มุมมองที่แตกต่างกันต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
อ านาจและทรัพยากรในสังคม ระหว่างฝ่ายหนึ่งที่ให้น้ าหนักต่อการเลือกตั้งซึ่งความชอบธรรมของ
ผู้บริหารประเทศอยู่ที่ ‘เสียงข้างมาก’ ของประชาชน กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ให้น้ าหนักต่อ ‘คุณธรรม
จริยธรรม’ ของผู้บริหารประเทศมากกว่าความเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ โดยทั้งสองมุมมองนี้ ต่าง
ก็มีทั้งกลุ่มที่เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในมุมมองของตนกับกลุ่มที่อิงอยู่กับความเชื่อนั้นเพ่ือแสวงหาและ
รักษาอ านาจตลอดจนผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งหมดได้ส่งผลให้ความขัดแย้งทางความคิดนี้มีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาใจกลางที่กล่าวไปแล้วนี้ได้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของปัญหาพื้นฐานใน
สังคมไทย คือ ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม อันเป็นเงื่อนไขท่ีตอกย้ าให้ความแตกต่างทาง
ความคิดทางการเมืองกลับกลายเป็นความแตกแยกและแหลมคมมากยิ่งขึ้น  มูลเหตุแห่งความขัดแย้ง
ข้างต้นได้ขยายตัวไปสู่วงกว้างมากขึ้นจากการสะสม ‘ความรู้สึก’ ของทั้งสองฝ่ายว่า อีกฝ่ายหนึ่งได้
ใช้อ านาจที่ไม่เป็นธรรมในการด าเนินการตามความเชื่อข้างต้นและ/หรือผลประโยชน์ของตน อาทิ 
การแทรกแซงกลไกการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  หรือการรัฐประหาร และถึงที่สุดได้ขยายตัวเป็น
ความขัดแย้งรุนแรงในทุกระดับของสังคมไทยจากการระดมฐานมวลชนเพ่ือสนับสนุนฝ่ายตนและจาก
การเสนอข่าวของสื่อบางส่วนที่มิได้เน้นการน าเสนอข้อคิดเห็นที่ครอบคลุมทุกแง่มุม 

๒. ข้อเสนอกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ 
ความแตกแยกทางความคิดอย่างกว้างขวางในสังคมไทยที่ยืดเยื้อยาวนาน สะท้อนให้เห็น

ความจริงที่ว่าไม่มีความคิดเห็นของฝ่ายใดที่ถูกหรือผิดไปเสียทั้งหมด ท่ามกลางสภาวะความขัดแย้ง
ในปัจจุบันที่แต่ละฝ่ายยังคงยึดม่ันอยู่ในจุดยืน (Position) ของตนเอง สิ่งที่ต้องริเริ่มด าเนินการ
โดยเร็วคือการสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองด้วยการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสถกเถียง
แลกเปลี่ยนในวงกว้าง ต่อข้อเสนอ ทางเลือก และความเป็นไปได้ต่างๆในการสร้างความปรองดองใน
ชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถก้าวออกจาก
จุดยืนที่แตกต่างกันมาสู่จุดร่วมที่จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้  ด้วยเหตุนี้ ข้อเสนอที่ได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องซึ่งยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่นั้น จึงมีลักษณะเป็น
ทางเลือกที่ยังมิใช่ค าตอบสุดท้าย โดยขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองบน
พื้นฐานของความจริงจังและจริงใจด้วยกระบวนการพูดคุย (Dialogue) ใน ๒ ระดับ คือ ๑) ระดับ
ตัวแทนทางการเมืองและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และ ๒) ระดับประชาชนในพ้ืนที่ในลักษณะของ 



๑๒๗ 
 

“เวทีประเทศไทย” ซึ่งจะท าให้สังคมได้ร่วมกันแสวงหาทางออกต่อความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบัน 
และออกแบบภาพอนาคตของประชาธิปไตยไทย ตลอดจนกติกาทางการเมืองที่ยอมรับได้ร่วมกัน๑๖๖ 

ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย์ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของสภาพัฒนาการเมือง
กับการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ” ผลการวิจัยพบว่า ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๑ – 
๒๕๕๕) ผลงานหลักของสภาพัฒนาการเมืองคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาธิปไตยใน
ระดับฐานราก ฐานของสังคมประกอบด้วยคนส่วนใหญ่ ที่เสียเปรียบ สภาพัฒนาการเมืองจึงเป็นการ
พัฒนาประชาธิปไตยจากเบื้องล่าง เพ่ือให้ประชาธิปไตยมีฐานที่มันคงการเน้นในเรื่องการสร้าง
ประชาธิปไตยในชุมชนและเรื่องชุมชนเข้มแข็งการกระจาย อ านาจเมื่อประชาธิปไตยชุมชนมีขึ้นได้
ชุมชนหรือประชาชนจะมีความเข้มแข็ง ความแตกแยกและ ความเหลื่อมล้า ในสังคมที่ปรากฎอยู่ก็จะ
น้อยลงความปรองดองที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้น ประชาธิปไตย ของเราจะมั่นคงความมั่นคงของ
ประเทศและความเป็นชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วย ผลงานหลักของสภาพัฒนาการเมืองเน้นในเรื่องการ
สร้างฐานรากประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การสร้างเสริมความปรองดองแห่งชาติที่สภาพัฒนาการเมืองได้
กระท าไปแล้วจะไม่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น แม้จะยังมิได้ประสบผลส าเร็จใน
การจัดการความขัดแย้งและเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติก็ตาม แต่ก็ยังคงมีความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องที่จะท าให้ความแตกแยกนี้ลดลง สิ่งที่สภาฯ พยายามท า คือไม่ให้ทุกฝ่ายใช้ความรุนแรงทาง
การเมือง สภาพัฒนาการเมือง จึงเป็นความคาดหวังที่จะท าให้การเมืองมีการผสมผสานกันระหว่าง
การเมืองที่ต้องมีระบบตัวแทน และการเมืองที่เป็นเรื่องของพลเมืองที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถี
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  วิธีแก้ปัญหาเพ่ือให้คน
ประนีประนอมกัน ส่วนหนึ่งคือการท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม ให้คนรู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติ
ได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อรัฐมีความเข้าใจในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ศาสนาและช่วยเหลือใน
เรื่องเศรษฐกิจอย่างจริงจังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน และ
สันติสุขก็จะคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดินไทย๑๖๗  

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้ง
โดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีลุ่มแม่น้ าตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้ทฤษฎีความขัดแย้ง ซึ่งเหตุผล
ที่ใช้ทฤษฎีความขัดแย้งมาเป็นทฤษฎีในการด าเนินการวิจัย เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่องของการไม่
เห็นพ้องระหว่างกลุ่ม (มนุษย์) ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป (ประชาชน สังคม กลุ่มประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ 
ประเทศ รัฐ วัฒนธรรม) ผู้ซึ่งมีผลประโยชน์ต่างกันมีเป้าหมาย และหรือค่านิยมต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ระดับความเข้มข้นของการเห็นแย้งกัน การไม่ลงรอยกัน หรือการปะทะระหว่างบุคคล ความคิดหรือ
ผลประโยชน์ท าให้ข้อพิพาทพัฒนาไปเป็นการเผชิญหน้ากันและท้ายที่สุดก็กลายเป็นความขัดแย้ง
เกี่ยวข้องกับคน และเกี่ยวกับการรับรู้ของคน ความรู้สึก อารมณ์  และปัญหาต่างๆ ของคน 
เพราะฉะนั้น การรับรู้ความรู้สึกและปัญหาต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือสร้างผลที่ได้อย่างต่อเนื่องของ
                                                           

๑๖๖สถาบันพระปกเกล้า, “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร 
: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕),  
หน้า ค-ช. 

๑๖๗ศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ ธนสถิต, “บทบาทของสภาพัฒนาการเมืองกับการเสริมสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติ”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๕๖), หน้า ก. 



๑๒๘ 
 

ความขัดแย้งจะต้องหาข้อตกลงให้ได้หรือไม่ก็ต้องมีการประนีประนอม นอกจากนี้ ข้อพิพาทหรือความ
ขัดแย้งยังแฝงตัวเป็นบันไดน าไปสู่ความขัดแย้งอีกหลายขั้นตอน จนในที่สุดก่อให้เกิดความรุนแรง๑๖๘ 

นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล ได้วิจัยเรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี” โดย
ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐกับความคิดเห็นต่อกระบวนการระงับข้อพิพาท 
ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลการวิจัยพบว่า อายุมีผลต่อความคิดเห็นต่อกระบวนการระงับ
ข้อพิพาท๑๖๙ 

จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถร
วาท” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ค าสอนเรื่องสามัคคีธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ความพร้อม
เพรียงกันปฏิบัติกิจการงานต่างๆ ด้วยความสมานฉันท์ เริ่มตั้งแต่ระดับปฏิบัติต่อตนเองและคนอ่ืน 
ชุมชน สังคม ประเทศ ให้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติสามัคคีธรรมเท่าที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ กล่าวคือ 
ในระดับโลกิยะก็เกิดให้เกิดความสงบสุขในสังคมการด าเนินชีวิตร่วมกัน ส่วนระดับโลกุตระก็สามารถ
ส่งผลให้เป็นบรรลุมรรคผลสิ้นความทุกข์ได้ในที่สุด ๒) หลักการปฏิบัติสามัคคี มีลักษณะ ๓ ประการ
คือการกระท าร่วมกันทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยยึดหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งสรุปลง
ในสุจริต ๓ ประการ วิธีการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ ได้แก่ ทาน ศีล และ
ภาวนา เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสู งเพ่ือส่งผลสู งสุด  ๓ ) ผลของการปฏิบัติสามัคคีธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีอยู่ ๓ ประการ คือ ประโยชน์เพ่ือตน คนอ่ืนและทั้งสองฝ่าย ความสงบ
สุขของสังคมนั้นเอง ประโยชน์ของสามัคคีธรรมมีหลายประการด้วยกัน เริ่มจากชีวิตปัจจุบันการเข้าถึง
สุคติ โลกสวรรค์ และหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สิ้นเชิง ดังนั้น การศึกษาและปฏิบัติตามหลักสามัคคี
ธรรม โดยการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตร่วมกัน ปรึกษาและให้อภัยกัน สามารถ
น าทางชีวิตของคนไทยให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขและสันติในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนและ
สังคมได้อย่างสมดุล หากผู้คนในสังคมให้ความส าคัญในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักสามัคคี
ธรรมแล้ว ผลที่เกิดข้ึนก็สามารถเป็นประโยชน์ในชีวิตของตนและส่วนรวมได้จริง๑๗๐ 

สรุปได้ว่า การสร้างความปรองดอง จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการก้าวผ่านความขัดแย้งร่วมกัน สร้างความปรองดองให้บ่มเพาะลงในจิตใจ  ในการ
สร้างความปรองดองต้องอาศัยทั้งกฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ความขัดแย้ง และใช้หลักพุทธธรรม
เป็นเครื่องมือในการสร้างความปรองดอง โดยมองว่าการจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นต้องแก้มาจาก
ภายในจิตใจ หลักกฎหมายช่วยแก้ปัญหาได้แต่เพียงสิ่งที่เห็นเป็นประจักษ์เท่านั้น แต่หลักพุทธธรรม
สามารถแก้ปัญหาได้จากภายในมีความม่ันคงถาวรและช่วยในการสร้างความปรองดองได้จริงอันสามารถ
พิสูจน์ได้จากพฤติกรรมทางกายและวาจาที่แสดงออกมา 

                                                           
๑๖๘พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : 

ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 

๑๖๙นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี” , รายงานวิจัย ภาควิชา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑). 

๑๗๐จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์, “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงานการ
วิจยั, (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๕). 



๑๒๙ 
 

๒.๕.๒  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะ

เป็นรากฐานของสันติภาพ”  ผลการวิจัยพบว่า  สันติภาพเป็นสภาวะที่ปราศจากความรุนแรง  และ
เป็นสภาวะที่ปราศจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ   ทั้งความรุนแรงต่อตนเองหรือผู้ อ่ืน  และ
สิ่งแวดล้อม  แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพมีอยู่หลายประเภท นักการศาสนาจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
สันติภาพทางจิตที่ปราศจากความรุนแรง  แต่นักเคลื่อนไหวทางสังคมมองว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่
ถูกกดขี่หรือเอารัดเอาเปรียบ  ในขณะที่นักปฏิบัติการทางสังคมจะมองว่าสันติภาพเป็นภาวะที่ไม่ใช้
ความรุนแรงทั้งทางตรง  ทางอ้อม  ทางโครงสร้างและทางวัฒนธรรม  การสร้างสันติภาพท าได้โดย
การควบคุมกิเลสภายในของแต่ละบุคคล  การไม่ก่อความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม  การควบคุม
พฤติกรรมด้วยการใช้ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ทางสังคม  การปรับโครงสร้างและค่านิยมเพ่ือไม่ให้เอ้ือหรือ
ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ 

ในกรณีของชาวบ้านสาวะถีและชาวบ้านผือนั้น  พบว่าชาวบ้านสาวะถีมีความขัดแย้งกับ
อ านาจภายนอก ได้แก่  ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์และความขัดแย้งทางวัฒนธรรม  ซึ่งถูกแก้โดย
ยุติการใช้ความรุนแรง  ไม่บิดเบือนข้อมูล  การยอมรับในอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนิยมและยกย่อง
เชิดชูบุคคลส าคัญของชาวบ้าน  ลดภาวะความหวาดระแวง  และการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  ส่วน
ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ได้แก่ ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งแก้ด้วยการเคารพกติกา แข่งขันอย่าง
บริสุทธิ์ยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนภายในหมู่บ้าน  ซึ่งแก้ได้
ด้วยกระบวนการสานความสัมพันธ์   ในขณะที่หมู่บ้ านผือมีลักษณะเป็นความขัดแย้งทาง
ทรัพยากร  ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยยึดความสัมพันธ์มากกว่ายึด
ผลประโยชน์  เพ่ือน าไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรม  โดยทั้ง ๒ หมู่บ้านน าประเด็นความ
ขัดแย้งมาสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน   โดยน ามาเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดกติกาและตั้ง
คณะกรรมการแก้ปัญหาข้อพิพาทในรูปของสภาผู้เฒ่า  ในขณะที่จุดแข็งก็คือการมีผู้น าทางศาสนาและ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  โดยเฉพาะการน าหลักศีล ๕ มาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหา
ความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืน      

ในส่วนการน าศีล ๕ มาเป็นรากฐานของสันติภาพนั้น  สามารถท าได้ด้วยการน าไปเป็น
รากฐานของสันติภาพควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างสังคมแนวราบ   ได้แก่  การน าไปสู่วัฒนธรรม
แบบเมตตากรุณาและวัฒนธรรมแบบสันติวิธี  ส่วนโครงสร้างในแนวดิ่ง  ได้แก่  รากฐานทางสังคมใน
รูปของปิรามิด  โดยน าไปจัดโครงสร้างทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  กระบวนการยุติธรรม  และ
การศึกษา  เพ่ือให้เอ้ือต่อการส่งเสริมโครงสร้างสังคมระดับจุลภาคจนถึงระดับมหัพภาค  ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโครงสร้างและสถาบันสังคมให้ยึดโยงอยู่กับศีล ๕ อันเป็นพ้ืนฐานของแนวทางสันติวิธี  ส่วนอีก
รูปแบบหนึ่งคือรากฐานของสันติภาพเชิงคุณค่า  ซึ่งเป็นมโนธรรมส านึกที่ท าให้เกิดความตระหนักถึง
มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสากล   ทั้ งความเสมอภาค   ความยุติ ธรรม   ภราดรภาพ 
สัมพันธภาพ  ดุลยภาพและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ซึ่งจะท าให้สังคมเป็นแบบสวัสดิการที่ทุก
คนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต  และการไม่ใช้ความรุนแรงทุกกรณี  ท าให้
ชีวิตปราศจากภัยคุกคาม  รวมไปถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากล าบาก  ท าให้มีสวัสดิ
ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะท าให้เกิดสันติภาพเชิงบวก  ใน



๑๓๐ 
 

ขณะเดียวกันก็ยังเป็นแนวทางแก้ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและความรุนแรง ในรูปของ
ตัณหา  มานะ ทิฏฐิ  และอกุศลมูล  คือ โลภะ โทสะ โมหะ  ซึ่งศีล ๕ จะเป็นตัวสกัดกั้นและท าลาย
รากเหง้าของความขัดแย้งและความรุนแรง  โดยรากฐานเชิงโครงสร้างจะเข้าไปจัดโครงสร้างสังคม
ไม่ให้เอ้ือต่อการใช้ความรุนแรง  ในขณะที่รากฐานเชิงคุณค่าจะปลุกเร้าให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ชีวิต  เพ่ือให้อยู่ร่วมกันตามหลักมนุษยชน  ซึ่งเป็นรากฐานของมนุษย์  นอกจากนี้ยังเข้าไปจัดการกับ
รากเหง้าที่ท าให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง  โดยจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งโครงสร้าง  คุณค่า
ของมนุษย์และการควบคุมกิเลสภายใน  ซึ่งจะท าให้สันติภาพมีรากฐานที่มั่นคง  ทั้งในระดับจุลภาค
และมหัพภาคอย่างยั่งยืนต่อไป๑๗๑ 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. ได้เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง “พระพุทธศาสนา 
เพ่ือสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเบญจศีล” สรุปได้ว่า การตีความศีล ๕ โดยเครือข่าย
พุทธศาสนิกชนเพ่ือสังคมนานาชาติที่เป็นสากลทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของพระ
ธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) เสนอไว้ในบทความเรื่องศีลกับเจตนารมณ์ทางสังคม และแนวคิดของ       
พระติช นัท ฮันท์ เกี่ยวกับการตีความศีล ๕ แนวใหม่ โดยได้ตีความศีล ๕ เน้น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
เจตนารมณ์ของศีล และส่วนที่เป็นค านิยามของศีล ส่วนที่เป็นเจตนารมณ์ของศีล หมายถึง เจตนารมณ์
ที่มุ่งให้มนุษย์ในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนกันให้รู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเรา นอกจากนี้ 
เจตนารมณ์ของศีลยังครอบคลุมถึงการจัดระบบโครงสร้างทางสังคมความสัมพันธ์ทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม ความที่เอ้ือต่อการเข้าถึงสัจธรรม ส่วนค านิยามความหมายของศีล เครือข่าย
พุทธศาสนิกชนมองว่า ศีลห้าต้องมีพลวัตและมีความหมายที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับความซับซ้อนของปัญหาในแต่ละยุคสมัย อาทิเช่น ศีลข้อห้ามฆ่าสัตว์ ต้องให้ครอบคลุมถึงปัญหา
ความรุนแรงประเภทต่าง ๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ปัญหาสงคราม ปัญหาการก่อการร้าย 
ปัญหาการใช้สารเคมี เป็นต้น๑๗๒ 

วงศกร เพิ่มผล ได้วิจัยเรื่อง “ศีล ๕ มิติอารยธรรมสากล” ผลการวิจัยพบว่า มนุษย์
อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีความรักและความใคร่เป็นเรื่องธรรมดา แต่ความใคร่นั้น ต้องอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายและศีลธรรม กฎหมายป้องปรามได้เฉพาะการละเมิดทางกาย แต่ศีลธรรมสามารถ
ป้องปรามได้จากภายในคือจิตใจ โดยมีการส่งเสริมให้มีความเคารพกันระหว่างเพศ มีจิตส าส านึกผิด
ชอบชั่วดี ฝึกฝนตนเองให้สามารถควบคุมเรื่องเพศได้ อันจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม คือ มีความ
ซื่อสัตย์กับคู่ครองของตน อันจะก่อเกิดเป็นความสงบสุข และความอบอุ่นภายในครอบครัวขึ้นได้๑๗๓ 

                                                           
๑๗๑พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของ

สันติภาพ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๗๒พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร. “พระพุทธศาสนาเพื่อสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเบญจ
ศีล”, บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก (๒๕๕๖) : 
๓๕๒-๓๗๘. 

๑๗๓วงศกร เพิ่มผล, “ศีล ๕ มิติอารยธรรมสากล”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๓๑ 
 

สรุปได้ว่า การรักษาศีล ๕ นั้น เท่ากับว่าได้รักษาสติสัมปชัญญะ เพราะว่าศีลเกี่ยวข้อง  
กับสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องละวางโดยเจตนา เมื่อเรารักษากาย วาจา ให้เรียบร้อยเป็นปกติแล้ว ก็จะเป็น
เหตุเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้ให้จิตมีความเป็นปกติ เมื่อจิตเป็นปกติ ศีลก็วิ่งไปสู่จิต จิตก็จะสั่งให้เรามีความ
ส านึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลา ความเจริญของโลกปัจจุบันนี้ นับว่าส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีศีลเป็น
หลักยึด ถึงไม่รู้ว่าเป็นศีล หากว่าไม่ท าความชั่วทางกาย วาจา ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามศีล เพราะส าคัญ 
คือ ตัวเจตนานั่นเอง งดเว้นจากความชั่วต่างๆ ดังนั้น เมื่อมนุษย์ประพฤติปฏิบัติตามศีลกั นอย่าง
แพร่หลายแล้ว ย่อมท าให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น อันเป็นหลักประกันให้มนุษย์เคารพในชีวิตของผู้อ่ืน 
เคารพในทรัพย์สินของผู้อ่ืน เคารพในคู่ครองของตนและผู้อ่ืน เคารพในค าพูดของตนเอง และเคารพใน
สติ ย่อมก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ คือ เกิดความรักผูกพัน สมานฉันท์กันได้ก็ด้วยศีล ๕ นี้
นั่นเอง เพราะการขาดศีลขาดธรรม ย่อมน ามาไปสู่ความประมาทอันเป็นเหตุให้ตนเอง ผู้ อ่ืน  และ
สิ่งแวดล้อมสูญเสียตามไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

๒.๖  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่อง  “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๑๐  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์เชิงพุทธ 

๑) หลักความถูกต้อง  
๒) หลักความเหมาะสม  
๓) หลักความบริสุทธิ์  
๔) หลักความยุติธรรม  
๕) หลักพรหมวิหารธรรม  
๖) หลักความเสียสละ 

หลักการบริหารโครงการ 
๑) Planning (การวางแผน)  
๒) Organizing (การจัดองค์การ)   
๓) Staffing (การจัดบุคคลเข้า
ท างาน)  
๔) Directing (การสั่งการหรือ
อ านวยการ)  
๕) Coordinating (การ
ประสานงาน) 
๖) Reporting (การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน)  
๗) Budgeting (การงบประมาณ) 

แนวคิดเก่ียวกับการขับเคลื่อน 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

 
การสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์  
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

บทท่ี ๓ 

วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ๕ ขั้นตอนดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑  รูปแบบกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ 
(Qualitative Research ) ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การสัมภาษณ์ เชิงลึก  
(In-depth Interview) กั บผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคั ญ  (Key Informants) และการสั งเกตแบบไม่ มี ส่ วนร่ วม  
(Non-participant Observation)  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑)  ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๒)  ศึกษาสภาพทั่วไปและบริบทของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง 
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรณีตัวอย่าง 

๓)  สังเกตการณ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรณีตัวอย่าง 

๔)  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปวิเคราะห์กระบวนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕)  สังเคราะห์แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปแบบจ าลองพร้อมเสนอเป็นกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนโครงการ 

๖)  น าเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
 
 



๑๓๔ 
 

๓.๒  ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ ๑  กลุ่มพระสังฆำธิกำร 
๑)  พระเทพรัตนากร    เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒)  พระเมธีวราภรณ์   รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓)  พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔)  พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน  รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๕)  พระครูเกษมพัฒนาภรณ์  รองเจ้าคณะอ าเภออุทัย 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มคณะท ำงำนขับเคลื่อนโครงกำร  
๑)  พระครูสิริชัยมงคล  รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๒)  พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๓)  พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดอโยธยา 
๔)  พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส าเภาล่ม 
๕) พระปลัดยุทธภูมิ สิริสาโร  เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบางปะหัน 
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มข้ำรำชกำร 
๑)  นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์  ผู้ อ านวยการส านั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
๒)  นายไพรัช เสือสิงห์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
๓)  นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี ส า นั ก ง า น พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า จั ง ห วั ด

พระนครศรีอยุธยา 
๔)  นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
๕)  นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มประชำชน 
๑)  นายพิชิต เชาว์ชาญ 
๒)  นายอนันต์ ตุรงค์เรือง 

  
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
๑) แบบสัมภำษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure 

In-depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสร้างเป็นข้อค าถาม ๕ ประเด็น 
คือ 

๑ .๑  สภ าพ แวดล้ อมขอ งชุ ม ชน วั ด ท่ าการ้ อ ง ต าบ ลบ้ าน ป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนมีโครงการเป็นอย่างไร 



๑๓๕ 
 

๑ .๒  สภ าพ แวดล้ อมขอ งชุ ม ชน วั ด ท่ าการ้ อ ง ต าบ ลบ้ าน ป้ อม  อ า เภ อ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังมีโครงการเป็นอย่างไร 

๑.๓ ขั้นตอนการบริหารโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้าน
ป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 

๑.๔ รูปแบบการบริหารโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้าน
ป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเป็นอย่างไร 

๑.๕ แนวทางขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้าน
ป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอะไรบ้าง 

๒) กำรสร้ำงเครื่องมือกำรวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  
๓.๔  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
(๑) ข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออ้างอิงทาง

พระพุทธศาสนาต่าง ๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับ มหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิตติพ์ระบรมราชินีนาถ  

(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ 
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่
รวบรวมโดยหน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

อนึ่ง ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงบทความงานวิจัยใน
วารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เห็นกรอบแนวคิด ประเด็นปัญหาของการวิจัย จากเอกสารที่ได้มี
การทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้ว ผู้วิจัยได้
สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  และจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ 

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

สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทั้งหมด จึงมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ขั้นเตรียมกำรสัมภำษณ์  ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับขอ
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการ



๑๓๖ 
 

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

(๒) ขั้นด ำเนินกำรสัมภำษณ์  ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล่องถ่ายรูปเพ่ือใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ หากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใด ผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลย  
 
๓.๕  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยเชิงคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำรดังนี้ 
๑) ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 

Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 

induction) โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมาย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มีความ
ชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี 

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังต่อไปนี้๑ 

(๑) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะ
พิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ ๑) แหล่งเวลา ถ้าเวลาต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่  
๒) แหล่งสถานที่ ถ้าสถานที่ต่างกันข้อมูลที่ได้รับจะเหมือนกันหรือไม่ ๓) แหล่งบุคคล ถ้าบุคคลผู้ให้
ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมอยู่อีกหรือไม่ 

(๒ ) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ วิจัย ( Investigator Triangulation) คือการ
ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยลงไปเก็บแต่ละครั้งจะแตกต่างกันอย่างไร ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของ
ผู้รวบรวมข้อมูลสนาม ผู้วิจัยได้ปรับเปลี่ยนตัวผู้วิจัยให้มีหลายคนขึ้น 

(๓) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือการตรวจสอบ
ว่า ถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

                                                        
๑สุภางค์ จันทวานิช, กำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๑๒๘-๑๓๐. 



๑๓๗ 
 

(๔) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodology Triangulation) 
คือการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีการสังเกตควบคู่
กับการซักถามพร้อมกัน นั้นก็คือการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วยนั้นเอง 

๔) การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุป เป็นการน าแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต่างๆ 
ทางวิชาการ มาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นความเชื่อมโยง เพ่ือ
น าไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 

 
 



 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง“การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research ) ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การสัมภาษณ์ เชิงลึก  
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)จ านวน ๑๗ รูป/คนประกอบด้วย 

๑)  พระเทพรัตนากร   เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒)  พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๓)  พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔)  พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๕)  พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะอ าเภออุทัย 
๖)  พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๗)  พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๘)  พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺ าพโล เจ้าอาวาสวัดอโยธยา 
๙)  พระปลัดประดิสิษฐ์ ตาโภ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส าเภาล่ม 
๑๐) พระปลัดยุทธภูมิ สิริสาโร เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอบางปะหัน 
๑๑)  นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์  ผู้ อ า น ว ย ก า รส า นั ก ง า น วั ฒ น ธ ร รม จั งห วั ด

พระนครศรีอยุธยา 
๑๒)  นายไพรัช เสือสิงห์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
๑๓)  นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๔)  นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร ผู้ อ านวยการกลุ่ มส่ งเสริมศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
๑๕)  นายอภิชาติ สุขสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 
๑๖)  นายพิชิต เชาว์ชาญ ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม 
๑๗)  นายอนันต์ ตุรงค์เรือง ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม 

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือค้นหาค าตอบเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 



๑๓๙ 
 

๔.๑  กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๔.๑.๑ สภาพแวดล้อมของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนมีโครงการเป็นอย่างไร 
 ๔.๑.๑.๑ สภาพแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จากการสั มภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคัญ  พบว่ า  สภาพแวดล้ อมของจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา ก่อนเริ่มโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษา ๕ ประกอบด้วย 
 ๑) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ อาณาเขต ประชากร เขตการปกครอง 
เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า๑ 
 ลักษณะภูมิประเทศ อาณาเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม
ภาคกลางตอนล่างของประเทศห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเซีย  ประมาณ ๗๕กิโลเมตร  
ทางรถไฟประมาณ  ๗๒กิโลเมตร และทางเรือประมาณ ๑๓๗กิโลเมตร  มี เนื้อที่ประมาณ  
๒,๕๕๖.๖๔ตารางกิโลเมตร  หรือ ๑,๕๗๙,๙๐๐ไร่  นับว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ ๖๓
ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ ๑๑ของจังหวัดในภาคกลาง  ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ า
ท่วมถึง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ าไหลผ่าน ๔สาย ได้แก่ แม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าน้อย  รวมความยาวประมาณ ๒๐๐กิโลเมตร มีล า
คลอง ใหญ่ น้อย ประมาณ ๑,๒๕๔คลอง  เชื่อมต่อกับแม่น้ าเกือบทั่วบริเวณพ้ืนที่ 
 ประชากรและเขตการปกครอง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖อ าเภอ  ๒๐๙
ต าบล ๑,๔๕๙หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๑แห่ง เทศบาลนคร ๑แห่ง เทศบาลเมือง  ๔ แห่ง 
เทศบาลต าบล ๓๑แห่ ง  และองค์การบริหารส่ วนต าบล ๑๒๑แห่ งการเลือกตั้ ง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยามีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๘ คน จาก ๓ พรรคการเมือง แบ่งเขต
การเลือกตั้งออกเป็น ๕ เขต มีหน่วยเลือกตั้ง ๙๘๖ หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๖๑๔,๓๘๔ คนคือ เขต
เลือกตั้งที่ ๑ (อ าเภอพระนครศรีอยุธยา) มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน ๑๐๔,๙๐๑ คน เขตเลือกตั้งที่ ๒ 
(อ าเภอท่าเรือ, อ าเภอบางปะหัน, อ าเภอนครหลวง, อ าเภอมหาราช และ อ าเภอบ้านแพรก) มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจ านวน ๑๒๔,๘๗๖ คนเขตเลือกตั้งที่ ๓ (อ าเภอวังน้อย, อ าเภออุทัย และ อ าเภอภาชี) มีผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจ านวน ๑๑๓,๙๓๓ คนเขตเลือกตั้งที่ ๔ (อ าเภอบางปะอิน, อ าเภอบางไทร และ อ าเภอ
ลาดบัวหลวง) มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน ๑๔๒,๕๙๗ คนเขตเลือกตั้งที่ ๕ (อ าเภอเสนา, อ าเภอผักไห่, 
อ าเภอบางบาล และ อ าเภอบางซ้าย) มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน ๑๒๘,๐๗๗ คนการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดินมีลักษณะดินแยกเป็น ๖ ประเภท คือ  ดิน
เหนียว  ๑,๐๕๔,๐๘๐  ไร่  ดินเหนียวปนดินร่วน  ๒๐๗,๗๑๖  ไร่  ดินเหนียวปนดินทราย  ๔๗,๙๔๒  
ไร่  ดินร่วนปนดินทราย  ๑๒,๓๐๐  ไร่  ดินทราย  ๘,๕๐๐  ไร่  และดินร่วน  ๓๐๐  ไร่  ซึ่งเป็น

                                                        
๑สัมภาษณ์ นายไพรัช เสือสิงห์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๐ 
 

ทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีดินร่วนปนดินทรายสีเทาอมเหลืองที่อ าเภอบางบาล และอ าเภอ
บางปะหัน  เหมาะในการท าอิฐมอญได้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีทรายมากตามบริเวณลุ่มแม่น้ า ล าคลอง 
ได้แก่ เขตอ าเภอบางบาล อ าเภอบางปะหัน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอบางปะอิน ส่วนใหญ่เป็น
ทรายที่ใช้ถมที่เพ่ือการก่อสร้างทรัพยากรน้ ามีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ า โดยมีแม่น้ าไหล
ผ่าน ๔  สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าลพบุรี และแม่น้ าน้อย และมีคลองธรรมชาติ 
๔๓๗ สายคลอง คลองชลประทาน ๖๒๖ สาย  
 เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ (Top Down 
approach) ปี ๒๕๕๕  รายได้ต่อหัว จ านวนเงิน ๓๗๗,๒๔๓ บาท/ปี/คน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
GPP จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี ๓๒๘,๒๕๘ ล้านบาท เป็นอันดับ ๕ ของประเทศรองจาก ระยอง 
ฉะเชิงเทรา กรุงเทพ และชลบุรี และเป็นอันดับที่ ๒ ของภาคกลาง ต่อจากกรุงเทพมหานคร รายได้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓ อันดับแรก ได้แก่   

๑. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม  ๒๒๐,๗๒๓  ล้านบาท ร้อยละ ๘๗.๔ 
๒. สาขาการขายส่ง ขายปลีก  การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วน

บุคคล และของใช้ในครัวเรือน ๓๕,๙๕๗ ล้านบาท ร้อยละ ๔.๔ 
๓. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ ๑๘,๓๐๒ 

ล้านบาท ร้อยละ ๑.๕ 
 งบประมาณภาครัฐ และผลการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 ๑. งบประมาณจังหวัด จ านวน ๑๗๘.๓๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๑๘.๓๓ ล้าน
บาท ร้อยละ ๖๖.๓๕ 
 ๒. งบประมาณส่วนราชการ  จ านวน ๑๐,๑๒๖.๙๖  ล้านบาท  ผลการเบิกจ่าย 
๘,๙๖๐.๐๒ ล้านบาท ร้อยละ ๘๘.๔๘ 
 ๓. งบประมาณกลุ่มจังหวัด จ านวน ๒๙๔.๐๐ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔๒.๐๔ 
ล้านบาท ร้อยละ ๑๔.๓๐ 
 มีนิคมอุตสาหกรรม  ๓แห่งได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรม
บ้านหว้า (ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรม ๒แห่ง ได้แก่
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย และเขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จ ากัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบ
ทั้งหมด จ านวน ๒,๔๐๐โรงงาน เงินทุนรวม ๕๕๒,๓๖๕.๐๔ล้านบาท คนงาน  ๒๗๐,๗๒๒คน มี
โรงงานอุตสาหกรรมเข้ารับอนุญาตประกอบกิจการใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘จ านวน ๓๙โรงงาน 
ขอขยาย ๘โรงงาน เลิกกิจการ ๐โรงงาน สรุปมีการขยายตัว ภาคอุตสาหกรรม จ านวน ๓๙โรงงาน 
(ร้อยละ ๑.๖๕) เงินลงทุน ๓,๙๔๔.๐๙ล้านบาท (ร้อยละ ๐.๗๕๒) การจ้างงาน ๑,๖๐๙คน คน (ร้อย
ละ ๐.๖๐) 
 สินค้าส าคัญของจังหวัด/การน าเข้าและการส่งออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
จังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวในปี ๒๕๕๕  เท่ากับ ๓๗๗,๒๔๓ บาทต่อคนต่อปี ซึ่ง
เป็นอันดับที่ ๕ ของประเทศ รองจากจังหวัดระยอง ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี  
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และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท าให้การเดินสะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางเรือ เนื่อ งจาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและท าเกษตรกรรม 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวสูงสุดเป็นอันดับที่ ๕ ของประเทศ  ประกอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต ๒ มีนิคมอุตสาหกรรม ๓ แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร  มีเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ๒ แห่ง ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคเตอรี่แลนด์วังน้อย และเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ  และจังหวัด พระนครศรีอยุธยามีประวัติศาสตร์ที่
แสดงถึงความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอันยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมาก  รายได้หลักของจังหวัด
ได้จากการอุตสาหกรรมเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือ การค้าส่ง การค้าปลีกและซ่อมแซม  และ 
การเกษตร ตามล าดับ การประกอบธุรกิจในจังหวัด มีผู้ประกอบการตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร 
คลังสินค้าขนาดใหญ่ ห้องเย็น และกิจการโรงสี จ านวนมาก  เพ่ือจัดเก็บสินค้าและแปรรูปสินค้าเพ่ือ
ส่งไปยังกรุงเทพมหานคร และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน วังน้อย และอุทัย อีกทั้งมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
กระจายตัวอยู่ในชุมชน อาทิ อยุธยาซิตี้พาร์ค ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 
 สินค้าส่งออกส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่สินค้าอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิค ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า  ฮาร์ดดิสค์ยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติกสินค้า
เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่ข้าวสารเจ้าข้าวนึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่เป็นผู้รวบรวมและผู้ส่งออก)มันส าปะหลังเส้น  (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง แต่เป็นผู้รวบรวมและผู้ส่งออก) 
 สินค้าน าเข้าส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่สินค้าอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย เครื่องจักรหนักที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมน้ ามันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ 
ขนมขบเคี้ยวเครื่องประกอบอาหารและซอสปรุงรสเครื่องดื่มชนิดผงสินค้า High Technology และ
อุปกรณ์เสริมศูนย์กลางการตลาดที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มี
ศูนย์กลางการตลาด ที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร แต่มีผู้ประกอบการท่าข้าวกระจายอยู่ตามอ าเภอ
ต่างๆ 
 ตลาดส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี มี
ปริมาณไม่มากและไม่แน่นอน การจ าหน่ายผลผลิต ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะซื้อขายกัน ณ แหล่งผลิต 
โดยมีผู้รวบรวมในท้องถิ่นน าไปจ าหน่ายยังพ่อค้า หรือโรงงานรายใหญ่ในเมือง โดยตรง ตลาดที่ส าคัญ
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน ๑๕ ตลาด กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 

๑. ตลาดหัวรอ ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๒. ตลาดเจ้าพรหม ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๓. ตลาดสดเทศบาลท่าหลวง ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ  
๔. ตลาดสดนครใน ต าบลขวัญเมือง อ าเภอบางปะหัน 
๕. ตลาดบ้านเลน ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน  
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๖. ตลาดบางปะอินเอกเซ็นเตอร์ ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน  
๗. ตลาดพระอินทรา ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน 
๘. ตลาดเทศบาลต าบลบ้านสร้าง ต าบลบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน 
๙. ตลาดภาชี ต าบลภาชี อ าเภอภาชี 
๑๐. ตลาดเถลิงเหล่าจินดา ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 
๑๑. ตลาดบัวหลวงธานี ต าบลสามเมือง อ าเภอลาดบัวหลวง 
๑๒. ตลาดเทศบาลเสนา ต าบลเสนา อ าเภอเสนา 
๑๓. ตลาดศรีอยุธยาเมืองใหม่ (แกรนด์) ต าบลธนู อ าเภออุทัย 
๑๔. ตลาดจอมพล ต าบลสามเรือน อ าเภอบางปะอิน 
๑๕. ตลาดสี่ขวาพัฒนา ต าบลล าตาเสา อ าเภอวังน้อย 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงาน OTOP เพ่ือเป็น
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาพบว่า มียอด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น จ านวน ๒,๐๐๘,๐๘๑,๓๐๓ บาท  (ค่าเป้าหมายในการจ าหน่าย
สินค้า จ านวน ๒,๐๐๗,๒๕๘,๙๑๖ บาท) 
 สินค้าที่ส าคัญของจังหวัดประกอบด้วย การด าเนินโครงการหนึ่งต าบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๗ ของจังหวัดมีผลิตภัณฑ์ ที่ส่งเข้าจัดสรร รวมทั้งสิ้น ๙๖ 
ผลิตภัณฑ์ ผลการคัดสรรแบ่งเป็นระดับได้ ดังนี้ 
 ๑. ระดับ ๑ ดาว ๑ ผลิตภัณฑ์ 
 ๒. ระดับ ๒ ดาว ๒๒ ผลิตภัณฑ์ 
 ๓. ระดับ ๓ ดาว ๓๒ ผลิตภัณฑ์ 
 ๔. ระดับ ๔ ดาว ๓๑ ผลิตภัณฑ์ 
 ๕. ระดับ ๕ ดาว ๑๐ ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกตามประเภท ๕ ประเภท ได้แก่ 
 ๑. อาหาร = ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจมูกข้าว 
 ๒. เครื่องดื่ม = น้ าลูกยอ 
 ๓. ผ้า = ผ้าขาวม้า  
 ๔. ของใช้ = เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร  
 ๕. สมุนไพร = สมุนไพรกาญจนา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ๑  ได้รับประมาณการการจัดเก็บ
ภาษีสรรพากรจ านวน ๑๐,๘๙๗.๓๑๐ ล้านบาท สามารถจัดเก็บภาษีฯ ได้จ านวน ๑๐,๓๘๗.๔๒๖ 
ล้านบาท  ต่ ากว่าประมาณการที่ก าหนดไว้จ านวน ๕๐๙.๘๘๕  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๘ ล้าน
บาท แต่จัดเก็บได้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จ านวน ๑๘๘.๔๐๔  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕งบประมาณ 
๒๕๕๖ ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา ๒ ได้รับงบประมาณการจัดเก็บภาษีสรรพากร 
จ านวน ๘,๘๑๗.๘๐๗ ล้านบาท สามารถจัดเก็บภาษีได้ ๑๔,๖๐๓.๕๙๘ ล้านบาท มีอัตราสูงกว่า
ประมาณการที่ก าหนดไว้จ านวน ๕,๗๘๕.๗๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๑ ล้านบาท และสูง
กว่าปีที่ผ่านมาจ านวน ๖,๗๐๙.๓๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๙ 
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 ๒) ด้านสังคม ได้แก่ สาธารณสุข ศาสนา อาชญากรรม การศึกษา โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
คมนาคม แรงงานและการจ้าง ผลการวิจัยพบว่า๒ 
 อาชญากรรม การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการเกิด
อาชญากรรม มีการจับกุมผู้กระท าผิด  แยกตามประเภทกลุ่มความผิด ดังนี้ 
 ๑. คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ๔๕,๑๑๗ คน 
 ๒. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ๑,๕๙๒ คน 
 ๓. คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ๘๑๔ คน 
 ๔. คดีท่ีน่าสนใจ มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ๔๘๗  คน 
 ๕. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ๑๗๔ คน 
 การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔ แห่ง 
ได้แก่ ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
๓. สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา๔. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และระดับอาชีวศึกษา 
๘ แห่ง ได้แก่ ๑. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ๒. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อ
เรือพระนครศรีอยุธยา ๓. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา๕. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร๖. วิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนครศรีอยุธยา ๗. วิทยาลัยการอาชีพเสนา ๘. วิทยาลัยการอาชีพมหาราชแบ่งเขตการศึกษา
ออกเป็น ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ครอบคลุม ๙ อ าเภอ ได้แก่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอท่าเรือ อ าเภอนครหลวง อ าเภอบางปะ
หัน อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอภาชี อ าเภอมหาราช อ าเภอวังน้อย และ อ าเภออุทัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มีสถานศึกษารวม  ๒๑๑ แห่ง โดยมีนักเรียนรวม ๕๖,๗๑๙ คน จ าแนกเป็นโรงเรียนรัฐบาล ๓๖,๘๑๕ 
คน โรงเรียนเอกชน ๑๙,๙๐๔ คน มี ๒๕๗๓ ห้องเรียน ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษารัฐบาล 
๒,๐๓๒ คน ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน ๘๓๕ คน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒รับผิดชอบการจัดการศึกษาครอบคลุม ๗ อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอบางซ้าย  
อ าเภอบางไทร  อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางปะอิน  อ าเภอผักไห่  อ าเภอลาดบัวหลวง  และอ าเภอ
เสนา  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีสถานศึกษารวม  ๑๘๑ แห่ง โรงเรียนรัฐบาล ๑๖๔ โรงเรียน โรงเรียน
เอกชน ๑๗ โรงเรียน  จ าแนกเป็นโรงเรียนรัฐบาล ๒๕,๖๖๔ คน โรงเรียนเอกชน ๑๒,๘๙๗ คน 
ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษารัฐบาล ๑,๖๙๔ คน ข้าราชการครูผู้บริหารในสถานศึกษาเอกชน 
๕๓๐ คน และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ๔๗ แห่ง จ าแนกเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๒๙ แห่ง มีห้องเรียนจ านวน ๗๒๕ ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน ๒๖,๓๖๒ คน แยก
เป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๑๔,๕๘๘ คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวน ๑๑,๗๗๔ คน ข้าราชการครูจ านวน ๑,๒๘๕ คน 

                                                        
๒สัมภาษณ์ นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๔ 
 

 โครงสร้างพื้นฐาน๑) การไฟฟ้าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๘๔ อ าเภอที่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนได้แก่อ าเภอภาชี และอ าเภอบ้านแพรก๒) การประปาจาก
สถิติประปาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจ าปี ๒๕๕๗ การประปาสาขาพระนครศรีอยุธยา 
(อ าเภอพระนครศรีอยุธยา,อ าเภอบางปะอิน, อ าเภออุทัย,อ าเภอนครหลวง(บางส่วน)และ อ าเภอบาง
ไทร(บางส่วน))จ านวน ๕๔,๗๗๓ ราย ก าลังผลิตต่อวัน ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. ๓) การบริการโทรศัพท์สถิติ
บริการโทรศัพท์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่า จ านวนชุมสายทั้งสิ้น ๒๕๒ ชุมสาย จ านวนหมายเลขที่มี ๙๔,๘๖๗ 
หมายเลข และมีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 การคมนาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและระหว่าง จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๐ เส้นทาง ได้แก่ ๑. เส้นทางรถ
โดยสารประจ าทางภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวน ๔๕ เส้นทาง และ ๒. เส้นทางรถ
โดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัดต่าง ๆ มีจ านวน ๒๕ เส้นทาง ระยะทางควบคุมแขวงการทาง
อยุธยา มี ๓๕ เส้นทาง รวมระยะทาง ๔๓๔.๗๔๒ กม.ระยะทางควบคุมของแขวงการทางกาญจนบุรี 
– สุพรรณบุรี ตามพ้ืนที่ต าบล อ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ๒ เส้นทางระยะทาง
ควบคุม แขวงการทางปทุมธานี มี ๕ เส้นทางระยะทางควบคุม ส านักงานบ ารุงทางอ่างทอง – อยุธยา 
มี ๑๐ เส้นทางเส้นทางการเดินเรือ ๒๕๕๗ประกอบด้วย แม่น้ าป่าสัก ๒ เส้นทาง ได้แก่ อ าเภอท่าเรือ
ถึงเกาะสีชัง และอ าเภอนครหลวงถึงเกาะสีชังแม่น้ าเจ้าพระยา ๓ เส้นทาง ได้แก่ อ าเภอบางบาลถึง
เกาะสีชัง , อ าเภอบางปะอินถึงเกาะสีชัง และอ าเภอบางไทรถึงเกาะสีชังท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน๕๐๐ 
ตันกรอส ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ๘๓ ท่า 
 แรงงาน ประชากรอายุ๑๕ ปีขึ้นไปในมีจ านวน ๖๔๗,๐๑๐ คน จ าแนกตาม
สถานภาพแรงงาน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ๔๔๘,๘๒๖ คน แยกเป็น ผู้มีงานท า ๔๔๔,๕๕๕ คน ผู้
ว่างงาน ๓,๙๑๑ คน เป็นผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๓,๙๑๑ คน 
 ๓) ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ โครงการตามพระราชด าริ การท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า๓ 
 โครงการพระราชด าริ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
 ๑. โครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
 ๒. โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือราษฎร ในเขต ต าบลคลองน้อย - ต าบลสอง
ห้อง อ าเภอบ้านแพรก 
 ๓. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามพระราชด าริ 
 ๔. โครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 ๕. โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือราษฎร ในเขต อ าเภอบ้านแพรก 
 ๖. โครงการก่อสร้างศิลปาชีพ ต าบลเกาะเกิด 
 ๗. โครงการแปลงสาธิตแบบชีววิธีในพ้ืนที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา 

                                                        
๓สัมภาษณ์ นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๕ 
 

 ๘. โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและบ าบัดน้ าเสียในเขตพระราชวังบางปะอิน 
อ าเภอบางปะอิน 
 ๙. โครงการโครงการน าร่อง การบริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่การเกษตร
เป็นพื้นที่รับน้ านอง เพ่ือการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  
  ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ตามแนวพระราชด าริ “แก้มลิงพ้ืนที่บางบาล (๑)” อ าเภอบางบาล 
 ๑๐. โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย 
 ๑๑. โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 ๑๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมเบ็ดเสร็จตามพระราชด าริ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 ๑๓. โครงการ To Be Number one 
 ๑๔. โครงการฟันเทียมพระราชทาน 
 ๑๕. โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
 ๑๖. โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะฯ ตามพระราชด าริ 
 ๑๗. โครงการจัดท าแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานฯ 
 ๑๘. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๑๙. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ตามพระราชด าริ 
 ๒๐. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
 ๒๑. โครงการศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว 
 ๒๒. โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนจากข้าวครบวงจร 
 การท่องเที่ยว ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
 ๑. วันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม 
๒๕๕๘ 
 ๒. งานเทศกาลตรุษจีนกรุงเก่า “อยุธยามหามงคล” ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 ๓. วันนายขนมต้ม (งานร าลึกถึงวีรชนนายขนมต้ม) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ 
 ๔. วันสถาปนากรุงศรีอยุธยาและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้า
อยู่ทอง ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๕. สงกรานต์กรุงเก่า ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ 
 ๖. วันเห็ดตับเต่างามท่ีสามเรือน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ๗. งาน“ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อรัญญิก หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยว” 
ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๘. “อยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์พุทธ-อิสลาม-คริสต์” ระหว่างวันที่ ๔-๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
 ๙. ประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 ๑๐. ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ระหว่างเดือนวันที่ ๑๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



๑๔๖ 
 

 สรุปได้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของ
ประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ  ๒,๕๕๖.๖๔ตารางกิโลเมตร  เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ทุ่งนา  ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ าไหลผ่าน ๔สาย  ได้แก่  แม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าป่าสัก  แม่น้ า
ลพบุรีและแม่น้ าน้อย  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖อ าเภอ  ๒๐๙ต าบล ๑,๔๕๙หมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ๑แห่ง เทศบาลนคร ๑แห่ง เทศบาลเมือง  ๔แห่ง เทศบาลต าบล ๓๑แห่ง  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๒๑แห่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดินมีและทรัพยากรน้ า
เศรษฐกิจผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับ ๕ ของประเทศ รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม๒. สาขาการขายส่ง ๓. อสังหาริมทรัพย์ มี
นิคมอุตสาหกรรม  ๓แห่งได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครสินค้าส าคัญของจังหวัดได้แก่สินค้าการเกษตร  สินค้าอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว ตลาดส าคัญ มีจ านวน ๑๕ ตลาด กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ  
 ๒. ด้านสังคม ได้แก่ สาธารณสุข ศาสนา อาชญากรรม การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน 
คมนาคม แรงงานและการจ้าง ผลการวิจัยพบว่าด้านอาชญากรรม มีการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ประกอบด้วย คดีที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย มีการจับกุมผู้กระท าผิดมากที่สุด รองลงมาคือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  คดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิตร่างกายและเพศ คดีที่น่าสนใจ และ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ตามล าดับ ด้านการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔ แห่ง ระดับอาชีวศึกษา ๘ แห่ง แบ่ง
เขตการศึกษาออกเป็น ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย การไฟฟ้าการประปาและการบริการโทรศัพท์ด้านคมนาคม 
มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและระหว่าง จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๐ 
เส้นทาง เส้นทางการเดินเรือ ๒๕๕๗แรงงานส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุ๑๕ ปีขึ้นไปในมีจ านวน 
๖๔๗,๐๑๐ คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ๔๔๘,๘๒๖ คน แยกเป็น ผู้มีงานท า ๔๔๔,๕๕๕ คน  
ผู้ว่างงาน ๓,๙๑๑ คน เป็นผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๓,๙๑๑ คน 
 ๓. ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ โครงการตามพระราชด าริ การท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโครงการพระราชด าริ จ านวน ๒๒ โครงการ เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทร โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือราษฎร ในเขต ต าบลคลองน้อย - ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้าน
แพรก โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามพระราชด าริโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก  
มีวัดวาอารามและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ มากมาย อาทิเช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล 
พระวิหารมงคลบพิตร วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น ในปี ๒๕๕๘  
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายครั้ง ได้แก่ งานวันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” งานเทศกาล
ตรุษจีนกรุงเก่า “อยุธยามหามงคล” ครั้งที่ ๙ งานวันนายขนมต้ม (งานร าลึกถึงวีรชนนายขนมต้ม) 
งานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอยู่ทอง สงกรานต์
กรุงเก่า งานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน งานวันย่านธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อรัญญิก หมู่บ้าน 



๑๔๗ 
 

OTOP เพ่ือการท่องเที่ ยว  งานอยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์ พุทธ -อิสลาม -คริสต์  
งานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า และงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปี 

๔.๑ .๑ .๒  สภาพแวดล้อมของชุมชน วัดท่ าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชนวัดท่าการ้อง มีพ้ืนที่ตั้งของชุมชนโดยรวมเป็นที่ราบอยู่ติดแม่น้ าเจ้าพระยา ใกล้กับ
วัดธรรมารามและวัดกษัตราธิราชอยู่ห่างจากเกาะเมืองประมาณ ๓ กิโลเมตร ตั้งอยู่นอกพระนครด้าน
ทิศตะวันตกหรือบริเวณทุ่งประเชตโดยมีวัดท่าการ้องเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันวัดท่าการ้อง
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้ งอยู่ที่หมู่  ๖ ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีที่ดินทั้งวัดโฉนดเลขที่ ๖๒๘ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๗๘ ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือติด
ตั้งอยู่บริเวณชุมชนอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางมัสยิดถึง ๕ มัสยิด โดยมีบ้านเรือนที่ เป็น
พุทธศาสนิกชนอยู่ประมาณ ๘-๑๐ หลังคาเรือนเท่านั้น๔ 

วัดนี้ร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก เมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๐ และด้วยกาลเวลาที่
ผ่านมาเกือบ ๒๐๐ ปี ตลอดจนไม่ได้รับการบูรณะอย่างจิงจัง ท าให้โบราณสถานภายในวัดส่วนใหญ่มี
สภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หลังจากสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี ต่างทรงปฏิสังขรณ์พระอารามทั้งภายในและภายนอกพระนครสืบมา
ทุกราชกาล จึงท าให้อุโบสถของวัดมีรูปแบบศิลปะสมัย กรุงรัตนโกสินทร์เจือปนอยู่  และในปี พ.ศ. 
๒๕๐๘ กรมศิลปากรได้ท าการขุดส ารวจฐานรากพระอุโบสถ พบว่าวัดท่าการ้องได้มีการปฏิสังขรณ์มา
ไม่ต่ ากว่า ๒ ครั้ง แต่ด้วยเหตุที่ โดยรอบวัดเป็นชุมชนอิสลามส่วนใหญ่  และทางราชการไม่มี
งบประมาณท่ีเพียงพอที่จะท านุบ ารุงวัดโบราณต่าง ๆ ได้ทั่วถึง วัดท่าการ้องในเวลาต่อมาจึงมีสภาพไม่
ต่างจากวัดร้าง 

วัดท่าการ้อง ซึ่งสันนิฐานตามพุทธะลักษณะและซากปรักหังพัง น่าจะสร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๑(สมเด็จพระชัยราชา) ประมาณปีพุทธศักราช ๒๐๗๖ หรือ ๔๗๔ ปีเศษมาแล้ว เพราะมีท่า
น้ ากั้นวัด ช่วงนั้นแผ่นดินค่อนข้างสงบพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่องดี อีกทั้งวัดนี้ยังใช้เป็นที่ประทับ
พักผ่อน เพ่ือเผยแพร่ศาสนาของลัทธิลังกาวงศ์อีกด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่า ผู้ใดเป็น
ผู้สร้างเพราะอยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวัง สันนิฐานว่า คงจะเป็นวัดที่ราษฎรสร้างขึ้น เพราะไม่
ปรากฏรายชื่อพระอารามหลวงสมัยอยุธยา แต่จากการสังเกตเม็ดมะยมรอบก าแพงพระอุโบสถ จึงสัน
นิฐานว่าน่าจะมีการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓-๕ ) 

จากหลักฐานทางโบราณคดีในการส ารวจ ของพระยาโบราณราชธานินท์พร เดชะคุปต์ 
ซึ่งท าแผนที่การส ารวจวัดและโบราณสถาน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ระบุชื่อที่คล้ายกับวัดท่าการ้องไว้ ๒ 
ชื่อ คือวัดท่า กับ วัดการ้อง ซึ่งอยู่ใกล้กัน วัดท่านั้นอยู่ตรงหัวมุมที่แม่น้ าเจ้าพระยาหักเลี้ยวลงสู่ด้าน
ตะวันตก ของเกาะเมืองฝั่งตรงข้ามกับวัดป่าพลู ที่ปากคลองมหานาคทุ่งลุมพลี ส่วนวัดท่าการ้องนั้นอยู่
ถัดเข้ามาเกือบถึงหลังวัดธรรมาราม แต่ไม่ทราบช่วงเวลาใด ที่ ๒ วัดนี้รวมเข้าด้วยกันเป็นวัดท่าการ้อง 
และด้วยไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างว่าสร้างในสมัยใด และไม่ปรากฎชื่อวัดท่าการ้องในรายชื่อ พระ

                                                        
๔สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๔๘ 
 

อารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงสันนิฐานว่า วัดนี้ไม่ใช่พระอารามหลวง แต่น่าจะเป็นวัดที่ราษฎร
ร่วมกันสร้าง ทั้งอุโบสถก็ได้รับการบูรณะ มาหลายครั้งหลายครา ท าให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมผิด
แผกไปจากเดิม จากรูปแบบของเจดีย์รายที่เป็นเจดีย์เพ่ิมมุม รวมถึงปรางค์เล็กที่ด้านหน้าอุโบสถ หาก
พิจารณาจากขนาด รูปทรงและศิลปะการก่อสร้าง สันนิฐานว่าคงสร้างสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเจดีย์
รายนั้นก็มักสร้างต่อๆกันมาในชั้นหลัง ท าให้ก าหนดอายุของวัดได้ยาก รวมถึงการวางผังสิ่งก่อสร้างซึ่ง
ไม่เน้นสร้างพระวิหาร และจากรูปแบบเจดีย์รายที่ปรากฎ เชื่อว่าวัดท่าการ้องไม่น่าจะมีอายุเก่า ไปถึง
สมัยอยุธยาตอนต้น 

จากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เรื่องศึกหงสาวดีครั้งทึ่ ๑ (คราวเสีย
สมเด็จพระสุริโยทัย) เหตุการณ์ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้กล่าวถึงวัดท่าการ้องความว่า 
“...สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์ เมื่อปีวอกจุลศักราช ๙๑๐ พ.ศ. ๒๐๙๒ เสวยราชย์ได้ ๗ 
เดือน พระเจ้าหงสาวดีตเบ็งชเวตี้ก็ยกทัพเข้ามา...ในคราวนั้นปรากฎว่าไทยแบ่งกองทัพออกไปตั้งค่าย
รักษาชานพระนครทางด้านเหนือ ๒ ค่าย คือ ให้พระสุนทรสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี คุม
พลไปตั้งรักษาการที่ป้อมจ าปา อยู่ฝั่งตะวันตก ล าน้ าหัวตะพาน วัดท่าการ้องแห่ง ๑ ...” ซึ่งพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานี้ช าระในรัชกาลที่ ๔ แต่ค าอธิบายที่กล่าวถึงที่ตั้งป้อมจ าปาว่าอยู่
เหนือวัดท่าการ้องเป็นค าอธิบายส่วนหนึ่ง ในตอนอ่ืนๆที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงเขียน
อธิบายเนื้อความขึ้นภาพหลัง เพ่ือให้ผู้ศึกษาพระราชพงศาวดารเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น โดยชี้ต าแหน่งของ
ป้อมจ าปา (ป้อมจ าปาพล) ว่าอยู่บริเวณใด ซึ่งไม่อาจยืนยันชัดเจนได้ว่า เมื่อเกิดศึกหงสาวดีในรัชกาล
สมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้น วัดท่าการ้องได้สร้างข้ึนแล้วหรือไม่ 

จากหนังสือไทยรบพม่า ตอนสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ พ.ศ.๒๓๐๙ กล่าวถึงวัดท่าการ้อง
ความว่า “...ตัวเนเมียวสีหบดีย้ายมาจากค่ายปากน้ า พระประสบมาอยู่ที่ค่ายโพธิ์สามต้น ให้กองหน้า
เข้ามาตั้งค่ายที่วัดภูเขาทอง แล้วให้รุกเข้ามาตั้งค่ายวัดท่าการ้องอีกแห่ง ๒ ฝ่ายข้างในกรุงฯ เห็นพม่า
เข้ามาตั้งค่ายถึงวัดท่าการ้องทางปืนใหญ่จะยิงได้ถึงพระนครก็ให้กองทัพเรือออกไปตีค่ายพม่า...” 

และจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ยังกล่าวถึงวัดท่าการ้องในปี พ.ศ. 
๒๓๑๐(สงครามเสียกรุงครั้งที่ ๒) เมื่อครั้งพระเจ้ามังระส่งมหานรธาและเนเมียวเสนาบดีมารบ กรุงศรี
อยุธยาระหว่าง พ.ศ.๒๓๐๙-๒๓๑๐ นั้น พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงรายรอบทุกด้าน เมื่อมังนรธาป่วยสิ้นชีวิต
ลงเนเมียวเสนาบดีได้เป็นแม่ทัพใหญ่ว่าการทัพแต่ผู้เดียว ชื่อของวัดท่าการ้องถูกบันทึกในพระราช
พงศาวดารฉบับนี้โดยตรงไว้ดังนี้ 

“...เนเมียวจึงยกพลทหารเข้ามาตั้งค่ายใหญ่ต าบลโพธิ์สามต้นให้รื้อเอาอิฐโบสถ์วิหารวัด
มาก่อก าแพงล้อมเป็นค่าย แล้วให้เกณฑ์นายทัพทั้งปวงยกมาตั้งค่ายอยู่ ณวัดภูเขาทองและบ้านป้อม
วัดท่าการ้องให้ปลูกหอรอและก่อป้อมให้สูงขึ้น ชื่อป้อมจ าปาเอาปืนใหญ่น้อย ขึ้นยิงมาในพระนคร...” 

จากค าให้การขุนหลวงหาวัดตอนพม่ายกทัพเข้าล้อมกรุง(สงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ ๒) 
กล่าวว่า”...บรรดาทัพทั้งก็ยกล้อมกรุงไว้รอบทัพใหญ่ ตั้งอยู่สีกุทิศตะวันตกเฉียงใต้เมืองอันแม่ทัพนั้น
ชื่อมหานราทาค่ายหนึ่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ค่ายเพนียดทิศตะวันออกเมืองค่ายหัวรอ ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้นั้นชื่อคลองสวนพลู อันตะวันออกเฉียงใต้นั้นค่ายบ้านปลาเห็ดนั้นทิศใต้ เมืองค่าย
วัดธนทารามนั้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ายวัดวิเชียรทิศตะวันตกเมืองค่ายบ้านป้อมทิศตะวันตกเมือง
ค่ายภูเขาทอง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเมืองค่ายหน้าวัดพระเมรุทิศเหนือค่ายโพธิ์สามต้นทิศเหนือเมือง
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ไกลทางสามหลัก ค่ายวัดวรโพธิ์ ทิศตะวันออกเมือง ค่ายวัดท่าการ้องทิศเหนือเมือง...”ซึ่งในการนี้
กองทัพเรือของท้าวพระยาอาสาหกเหล่าของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาให้เข้าตีค่ายพม่า ณ วัดท่าการ้อง พม่า
ยิงปืนมาถูกนายเกรก ซึ่งยืนร าดาบสองมืออยู่หน้าเรือตกน้ าทัพเรือจึงถอยกลับเข้ากรุง 

เมื่อข้าศึกอยู่นานปีกว่า ที่ เคยถอยกลับไปเมื่อถึงฤดูน้ าหลาก ก็ไม่กลับไปอย่างที่
คาดหมาย ท าให้ราษฎรในกรุงศรีอยุธยาหวาดหวั่นภัยสงคราม และยิ่งมีสิ่งที่ท าลายขวัญของผู้คนมาก
ไปกว่านั้นคือ การน าเอาเพลงยาวพยากรณ์มาบอกเล่ากันเป็นทางลับ ซึ่งข้อความเนื้อหาล้วนน่ากลัว 
ทั้งยังเกิดอาเพศประหลาดหลายประการ”...ด้วยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจะถึงกาลขาด จึงอาเพศเห็น
ประหลาดนิมิต พระประธานวัดพระเจ้าพะแนงเชิง น้ าพระเนตรไหลลงมาจรดพระนาภีในสันนั้นวัด
พระศรีสรรเพชญ์พระบรมไตรโลกนาถพระอรุณแตก ดวงพระเนตรตกอยู่ที่ตักเป็นอัศจรรย์ จากวัดท่า
การ้องบินมา เสียบอกตายอยู่บนปลายยอดนภศูลวัดมหาธาตุโดยอาเพศ รูปพระนเรศวรในโรงพระ
แสงกระทืบพระบาทสนั่นไปท้ังสี่ทิศ อากาศวิปริตรไปต่างๆ บอกเหตุลางจะเสียกรุงศรี 

และในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหน้าสุดท้ายกล่าวว่า “...จุลศักราช ๑๑๒๙ ปีกุล 
นพศก ถึง วันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ า เดือน ๕ วันเสาร์สงกรานต์กลางวันพม่าจุดเพลิงฟ้ืนเชื้อใต้รากก าแพง
ตรงหัวรอ ริมป้อมมหาไชยและพม่าค่ายวัดท่าการ้อง วัดแม่นางปลื้มและค่ายอ่ืนๆ ทุกค่ายจุดปืนใหญ่ 
ปืนป้อมและหอระดมยิงเข้ามาในกรุงพร้อมกันตั้งแต่เพลาสามโมงเศษจนพลบค่ า จากนั้นก าแพงทรุด
ลง พม่าก็พากันกรูเข้าเมืองเผาและปล้นสะดมไล่จับและเข่นฆ่าผู้คนไปทั่วพระนคร วัง เวียงและวัด
ล้วนตกอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิง ตั้งแต่เพลานั้น 

ในส่วนหลักฐานทางวรรณคดีได้มีกล่าวถึงวัดท่าการ้อง อาทิ เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
เป็นนิทานเสภาพ้ืนบ้านสมัยอยุธยามีตัวละครส าคัญ ๓ ตระกูล ซึ่งอาศัยอยู่หัวเมืองด้านตะวันตกของ
กรุงศรีอยุธยา คือ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่  ๒  
(หรือสมเด็จพระพันวษา) ต่อมาสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่๒) ทรงประชุมกวีแต่งเสภา
ใหม่ให้สมบูรณ์ ซึ่งกล่าวถึงวัดท่าการ้องไว้หลายครั้งในการเดินทางของตัวละคร ในเรื่อง เช่น ตอนนาง
ทองประศรีพาพลายงามกลับกาญจนบุรีกลับจากไปเยี่ยมขุนแผนที่คุกนครบาลว่า 

“...พลายงามงามลาพ่อลูกผูกอาลัย  ตามย่ามาพ้นทับที่หับเผย 
ไม่ลืมเลยเหลียวหน้าน้ าตาไหล   ทั้งขุนแผนแสนสวาทเพียงขาดใจ  
ต่างอาลัยลาลับวับวิญญา   ไปขึ้นช้างข้างวัดท่าการ้อง  
พอเดือนส่องสว่างกลางเวหา    ออกข้ามทุ่งกรุงศรีอยุธยา 
รีบกลับมาถึงบ้านกาญจนบุรี...”  
เถรกวาดเป็นอาจารย์นางสร้อยฟ้า แปลงเป็นแร้งบินมาจากเชียงอินทร์ เพ่ือการแก้แค้น

พลายชุมพล ครั้นถึงอ่างทองเถรกวาดก็แปลงกายเป็นจระเข้ใหญ่ เดินทางผ่านบ้านย่านต่างๆ มาโดย
ล าดับ ซึ่งวัดท่าการ้องเป็นอีกหนึ่งที่กล่าวในเส้นทางท่ีจระเข้แปลงผ่านไป 

  “...แล้วเลยลงมาหน้าป้อม   แกด้อมด้อมเที่ยวฉวยเอาคนได้ 
ขบกัดขัดเสียที่รากไทร   แล้วเลยไล่เรือลงมาภูเขาทอง  
เห็นกุมภานั้นกล้าหาญ  ชายหญิงวิ่งพล่านทุกบ้านช่อง 
ถึงแพเจ๊กจอดหน้าท่าการ้อง  ขึ้นคาบเมียเจ๊กจ๋องเจ้าน้ ามัน...” 
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จากค าให้การของขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมตามเอกสารจากหอหลวง ความว่าในสมัย
พระมหาจักรพรรดิ บริเวณทิศตะวันตกระหว่าง วัดท่าการ้องและวัดค้างคาวนั้น เป็นล าน้ ากว้างอยู่ตรง
ข้ามประ๖เมืองใกล้วัดสบสวรรค์ทางด้านหลังวัง ถัดวัดขึ้นไปทางเหนือล าน้ าทางเกาะมหาพราหมณ์คือ 
ขนานปากคูเป็นเส้นทางน้ าผ่านเข้าสู่พระนคร ดังนั้นจึงต้องมีด่านขนอนคอยตรวจคนแปลกปลอมและ
คอยเก็บภาษีเรือที่ผ่านแม่น้ าจากหัวเมืองตะวันตก นอกจากนี้บริเวณวัดท่าการ้อง ยังเป็นที่ตั้งของโรง
เรือรบน้ าจืดขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นที่เก็บเรือส าเภาและเรือรบน้ าจืด ที่เตรียมพร้อมป้องกันศึก เพราะอยู่
ห่างจากพระบรมมหาราชวังไม่มากนักซึ่ง สุจิตต์ วงษ์เทศ เขียนไว้จากค าให้การฯว่า “...ย่านบ้านวัด
ท่าการ้องตั้งโรงเรือน้ าจืดแถวหนึ่ง สามสิบหลังเสาไม้มะค่าหลังคามุงกระเบื้องลูกฟูกหลังหนึ่งไว้เรือรบ
ได้ ๑๐ ล าบ้าง ๖ ล าบ้าง ตามขนาดเรือใหญ่เล็กมีขุนหมื่นและไพร่หลวงรักษาทุกเดือน ถ้ามีราชการ
สงครามก็ยา และเข็นออกจากอู่ในโรงไปใช้ราชการได้พร้อมเพรียง...” และจากต าแหน่งนี้กษัตริย์หรือ
แม่ทัพสามารถสั่งการ ให้เรือรบเคลื่อนที่ไปยังแม่น้ าลพบุรี ป่าสัก เจ้าพระยาหรือแม่น้ าน้อย ตลอดจน
คูคลองต่างๆ รอบกรุงได้อย่างคล่องตัว ปัจจุบันเหลือเฉพาะคูน้ าขนาดใหญ่กว้างประมาณ ๓๐-๔๐ 
เมตร ซึ่งถูกขุดลึกจากแม่น้ าเจ้าพระยามาในผืนดินความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แต่เนื่องจาก
บริเวณที่เป็นแนวคูเดิมด้านติดกับแม่น้ า ชาวบ้านได้ถมดินปลูกสร้างบ้านเรือน ท าให้ไม่มีทางไหล
ออกไปยังแม่น้ า 

จากหลักฐานตามเอกสารดังกล่าวพบว่า ได้มีการบันทึกถึง วัดท่าการ้องเก่าที่สุด ในปี
พ.ศ.๒๐๗๖ ฉะนั้น วัดท่าการ้องอาจสร้างขึ้นก่อนปีพ.ศ.๒๐๗๖ และเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดท่าการ้องมา
จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาประมาณ ๔๗๔ ปี ซึ่งวัดท่าการ้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัดในพ.ศ.
๒๒๗๕ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.๒๒๘๕ และได้เป็นหนึ่งในโครงการไหว้พระมหามงคลของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (โครงการไหว้พระ๙วัด) ปัจจุบันมีพระสงฆ์จ าพรรษา ๙ รูป เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
คือ พระครูสิทธิปัญญาโสภณ และจากสภาพของวัดท่าการ้องที่รกร้าง ทรุดโทรม และขาดการ
ซ่อมแซมดูแลรักษามาเป็นเวลานาน ทางวัดจึงเริ่มพัฒนาวัดจากการท าให้บริเวณวัดมีความสะอาดร่ม
รื่น รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆที่จ าเป็น เช่น การให้บริการน้ าดื่ม ผ้าเย็น รวมถึงห้องน้ า ห้อง
สุขาที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งขณะนี้ทางวัดท่าการ้องก าลังท าการบูรณปฏิสังขรณ์ โบราณสถานและ
ถาวรวัตถุภายในวัด เพ่ือให้เป็นที่ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยไม่ทิ้ง
หน้าที่หลักของวัดคือ ที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชนเพ่ือการน้อมน าไปสู่คุณธรรมความดี และนับเป็น
บุญที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีเมตตาพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ วัดท่าการ้อง 
และมีหลวงพ่อยิ้มเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนที่มาสักการะ คณะใดที่ต้องการให้จัดปาฐกถาธรรม
ก็จะจัดให้ในเวลาสั้นๆ โดยพิจารณาหัวข้อในการอบรมให้เหมาะสมแก่หมู่คณะ ซึ่งท าให้เกิดศรัทธาพึง
พอใจจึงเกิดค ากล่าวว่า “...มาแล้ว...ต้องมาอีก และเมื่อมีความพอใจจะน้อมน าตนเองและครอบครัว
มาสู่วัด การน าไปสู่ความดีอ่ืนๆ ก็ตามมา การให้ก่อนโดยไม่หวังผลตอบแทนของวัดท่าการ้อง จึงเป็น
ที่มาของความศรัทธาโดยปราศจากเงื่อนไขให้วัดได้ท าหน้าที่ของวัดที่จะจูงพุทธบริษัทไปสู่ความดีที่
สูงขึ้นในล าดับต่อไป 

วัดท่าการ้องทุบก าแพงสานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม“หากพูดถึงวัดท่าการ้อง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คนทั่วไปจะนึกถึงส้วมติดแอร์เพราะแนวคิดของพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้า
คณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาส ต้องการให้บริการกับประชาชนอย่างมีความสุข เพราะเห็น
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คนที่เข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะผู้หญิงใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อต้องแต่งหน้ากันใหม่ ถ้าถามว่าคุ้มหรือไม่
ก็ต้องตอบว่า "คุ้ม" แม้ว่าเงินบริจาคจะน้อยกว่าจุดอื่นก็ตาม หรือไม่ก็ตลาดน้ า” 

เมื่อเข้ามาที่วัดแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนกับมาเที่ยวงานประจ าปีที่มีทุกวัน เพราะมีห้องหรือ
เต็นท์ที่ประกอบด้วยกิจกรรมบุญต่างๆมากมายอย่างเช่นห้องบรรจุพระเกจิชื่อดังในประเทศไทย  ห้อง
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ที่โบสถ์ประดิษฐานด้วยหลวงพ่อยิ้ม ศาลาหอฉันก็ประดิษฐาน
สมเด็จฯโต พรหมรังษี ท าให้รู้สึกว่าที่วัดแห่งนี้คือเป็น  "เนื้อนาบุญ" ที่ชาวพุทธทั้งหลายมีความเชื่อ
ด้านใดก็สามารถมาฉลองศรัทธาได้ไม่ต้องไปไหนอีก เนื่องจากว่าเจ้าอาวาสเป็นพระนักพัฒนาที่มี
วิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาคนมากกว่าวัตถุ รู้จักใช้คน มีการบริหารจัดการที่มีแบบแผน และน าเอาองค์
ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

วัดท่าการ้องตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนเล็กๆ นอกเกาะกรุงศรีอยุธยาที่มีประชากรหลากหลาย
ศาสนาอาศัยอยู่โดยเฉพาะชาวไทยพุทธและมุสลิมท าให้มีคนเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า "มัสยิดวัดท่าการ้อง" 
มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวมุสลิมนั้นมีเชื้อสายมาจากมาลายู เปอร์เซีย ซึ่งเป็นต้นตระกูล
บุนนาค ขณะที่เจ้าอาวาสก็เป็นคนพ้ืนที่โดยก าเนิด และที่เรียกว่าท่าการ้องนั้นก็เนื่องจากเป็นย่าน
ค้าขายและเลี้ยงวัว คงจะมีการท าเนื้อแดดเดียวท าให้กาซุกซุมคอยกินเนื้อ๕ 

ชาวไทยพุทธและมุสลิมชุมชนแห่งนี้มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีตั้งแต่ในอดีตได้มี
กิจกรรมร่วมกันท าอย่างต่อเนื่องเช่นการลงแขกท านาน าอาหารมาร่วมกันรับประทาน วางศิลาฤกษ์
ของแต่ละศาสนา น้ าท่วมก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยชาวมุสลิมน าวัวมาพักไว้ที่วัดเพราะเป็นที่สูง 
พอน้ าลดชาวมุสลิมก็มาช่วยท าความสะอาด ร่วมถึงการร่วมกันพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆโดยไม่มี
ก าแพงขวางกั้นหากมีเหตุการณ์ไม่ดีก็จะค่อยช่วยเป็นหูเป็นตา ทางวัดท าตลาดน้ าค้าขายร่วมกัน ตั้ง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งภายในวัดโดยมีเจ้าอาวาสและโต๊ะอีหม่านท าให้หน้าที่ ตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพ
ร่วมกัน 

จากกิจกรรมดังกล่าวท าให้ชาวไทยพุทธและมุสลิมที่นี้ลบภาพที่ถูกปลูกฝังให้เกลียดกัน 
ได้ปรับความคิดเปิดใจกว้างว่า "เขาก็คือเพ่ือนมนุษย์เหมือนกัน" หรือ "โลกทั้งผองคือพ่ีน้องกัน" โดย
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ "ขันติธรรม" ของการอยู่ร่วมกัน และยึดหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้จะไม่ก้าวก่ายกันในเรื่องของค าสอนแต่ละศาสนา 

พร้อมกันนี้มีแผนในการสร้างสันติสุขแบบยั่งยืน โดยอันดับแรกคือสร้างความเข้าใจในค า
สอนของตัวเองและค าสอนของเพ่ือน ซึ่งศาสนาอิสลามนั้นหมายถึงศาสนาแห่งสันติสุข แต่ที่มีปัญหา
ทุกวันนี้เพราะน าศาสนาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและผลประโยชน พร้อมกันนี้จะจัดกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์กันให้แน่นยิ่งขึ้น 

แนวทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของชาวชุมชนวัดท่าการ้องของสองศาสนา คือ 
การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาร่วมกัน๖ 

                                                        
๕สัมภาษณ์  นายอภิชาติ  สุขสมบูรณ์ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖สัมภาษณ์ นายพิชิต เชาว์ชาญ, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 



๑๕๒ 
 

เข้าใจ คือ เปิดใจ ท าความเข้าใจ เรียนรู้วิถีชีวิตให้เกียรติให้อภัยซึ่งกันและกัน ไม่ปิดกั้น
ความเชื่อและความเชื่อแตกต่าง  เปิดโอกาสรับฟังมุมมองที่แตกต่าง เห็นผู้อื่นเปรียบเสมือญาติอยู่กัน
อย่างสามัคคีเป็นพ่ีเป็นน้องกันเห็นอกเห็นใจกัน  มีความจริงใจต่อกัน การศึกษาความเชื่อและให้
ความรู้ที่ถูกต้องในแต่ละศาสนา ไม่น าศาสนามาเปรียบเทียบ และเชื่อมโยงผสมผสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นด้วย 

เข้าถึง คือ  ตั้งศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ท าหน้าที่สื่อสารระหว่างศาสนา เป็น
แหล่งเรียนรู้ ฝึกอาชีพและพัฒนาเยาวชน  เปิดพ้ืนที่ในการประกอบสัมมาชีพร่วมกัน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนน าสินค้ามาจ าหน่ายร่วมกัน  

และพัฒนา คือ  ท าจัดกิจกรรมร่วมกันเช่น การสัมมนา ศึกษาดูงาน เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พูดคุยกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างกิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้งขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดยขยาย
เป็นระดับจังหวัดระดับประเทศ รวมถึงสร้างผู้น าและพัฒนาเยาวชนเพ่ือให้มีบทบาทในด้านต่างๆ
อย่างเช่นสมัครเป็นผู้แทนท้องถิ่น 

พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน กล่าวว่า  “วัดท่าการ้องอยู่ท่ามกลางพ่ีน้องมุสลิมที่มีทั้งใหม่
และเก่า เคร่งและยืดหยุ่น แต่ทุกวันนี้มีการปรับประยุกต์ตามบ้านเมือง อาตมามาอยู่ที่นี่ ๑๕ ปี  
มีความเข้าใจคนอิสลามโดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาพบกันคนละครึ่งทาง เมื่อมัสยิดวางศิลาฤกษ์
อาตมาก็ไปร่วม”๗ 

เจ้าอาวาสวัดท่าการ้องกล่าวต่อว่า “ค าสอนจากพระคัมภีร์ทั้งพุทธและอิสลามไม่มี
แตกต่างกันมากนัก การท างานร่วมกับพ่ีน้องมุสลิมต้องมีความเข้าใจ เพราะหลักปฏิบัติบางอย่างมี
ความแตกต่างกัน เรื่องความเชื่อและพิธีกรรมที่มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก  อย่างไรก็ตามเราต้องมีราก
อย่าลืมรากของตนเอง และพิธีกรรมบางอย่างที่ท าให้เกิดความขัดแย้งก็ควรละทิ้งอย่างเช่น มจร   
มีการพัฒนามาจากรากจึงมีความมั่นคงมาตลอด  ต่อไป มจร จะมีนิสิตมากที่สุดในโลก เพราะมีวิทยา
เขตมากมายทั่วไทยและทั่วโลก และต่อไปต้องมี "มหาวิทยาลัยเตรียมเจ้าอาวาส" เรียนจบพร้อมบรรจุ
เป็นเจ้าอาวาสทันที  ฉะนั้น เราต้องสร้างฐาน สร้างราก ที่วัดท่าการ้องใช้เวลาเป็น ๑๐ ปีขึ้นไปจึงมี
วันนี้ 

"อาตมานั้นเป็นเพ่ือนกับโต๊ะอิหม่ามกับคนปัจจุบัน จึงมีความสนิทสนมกันมากเป็นพิเศษ  
ท าให้เราอยู่แบบเข้าใจกัน โดยใช้ค าว่า "ช่องว่าง" ของกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในงานด้านสังคม งาน
ชุมชน และงานจิตอาสา โดยน าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมร่วมกันระหว่างคน
ศาสนาในชุมชน เช่น วันแม่ วันพ่อ วันสงกรานต์ วันเด็ก ถือว่าไม่มีหลักศาสนามาเก่ียวข้อง เป็นการใช้
ช่องว่างมาท ากิจกรรมร่วมกัน จนเกิด "ความไว้วางใจ" ต่อกัน  สิ่งที่สอดแทรกคือ ความสามัคคี การมี
น้ าใจ การอยู่ร่วมกัน และใช้วิธีการน าเสนอให้เป็นกลางๆ" พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน กล่าวและว่า
และท า "ศูนย์ยุติธรรมชุมชน" เมื่อมีข้อพิพาทระหว่างศาสนาเราจะไม่ใช้ต ารวจมาตัดสิน แต่เราจะใช้
ผู้น าศาสนาหรือบุคคลที่ชุมชนยอมรับมาไกล่เกลี่ยกัน ถือว่ามีความส าคัญ ทั้งโดยใช้หลัก "บริหาร
ชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน"  และสร้างตลาดน้ าขึ้นมาก็ด้วยแนวคิดว่า "จะท าอย่างไรให้พ่ีน้องชาว

                                                        
๗สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๓ 
 

พุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้"  ปัจจุบันนี้มีผู้น าอิสลามมาดูงานที่วัดท่าการ้องประมาณ ๒๖ ประเทศ 
มาดูว่าเราอยู่ร่วมกันได้อย่างไร? 

"สิ่งส าคัญ คือ ไม่ทะเลาะกับคนในชุมชน แต่ต้องท าความเข้าใจระหว่างกัน อยู่ร่วมกัน
อย่างผสมผสาน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ท าให้ชุมชนเกื้อกูลกันและกัน คนท้องที่เท่านั้นที่รู้ดีที่สุด"   

สรุปได้ว่า ชุมชนวัดท่าการ้อง เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ชาวบ้านทั้งสองศาสนาสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข เพราะเข้าใจหลักค าสอนของศาสนาตัวเอง โดยมีวัดท่าการ้องเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน มีผู้น าที่ดี คือ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ซึ่งท่านเน้นหลักการบริหาร คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
ร่วมกัน 

๔.๑.๓ กระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้าน
ป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส าหรับกระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้น
พบว่า ผู้บริหารโครงการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ก านันต าบลบ้านป้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ และ
ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งได้ใช้หลักการบริหารโครงการ ๗ ประการ คือ ๑) Planning (การ
วางแผน) ๒) Organizing (การจัดองค์การ)  ๓) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน ) ๔) Directing 
(การสั่งการหรืออ านวยการ) ๕) Coordinating(การประสานงาน)๖) Reporting (การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน) และ ๗) Budgeting (การงบประมาณ)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) Planning (การวางแผน) ชุมชนวัดท่าการ้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการที่ชัดเจน และมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการ
โครงการของประชาชนในท้องถิ่น การสร้างความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงการก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่าความจ าเป็นหรือความต้องการของโครงการการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กรณี ศึ กษา ชุมชน วัดท่ าการ้อง ต าบลบ้ านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย๘ 

๑.  เพ่ือตอบสนองนโยบายของคณะสงฆ์ โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลา
จารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

๒.  เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล คสช. เรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ภายในประเทศ 

๓.  ในปัจจุบันชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การกระท าผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การ
แพร่ระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนร่วม และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จึงเป็นแนวทางในการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และขจัดปัญหาต่างๆ ให้ลดลงได้จริง 

                                                        
๘สัมภาษณ์ พระเทพรัตนากร, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๔ 
 

๔.  ขาดความรักสามัคคีในหมู่คณะ เช่น ภายในครอบครัว โรงเรียน หน่วยงานราชการ 
ชุมชน เป็นต้นและเป็นปัญหารุกลามไปสู่สังคมท่ีใหญ่ขึ้น 

๕.  ประชาชนเกิดความกลัว ความไม่ม่ันใจ ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน  
๖.  มีการแบ่งแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มก้อน ขัดแย้งกันทางเมืองอย่างงรุนแรง 
๗.  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญและสนใจวัด ไม่ท าบุญ สวดมนต์ นั่งสมาธิ ใช้เวลาส่วน

ใหญ่กับการท ามาหากิน  
๘.  เด็กและเยาวชนห่างไกลพระพุทธศาสนา ปัญหาเด็กติดเกมส์ ไม่สนในเรียนหนังสือ 

ก่ออาชญากรรม ทะเลาะวิวาท ชู้สาว เด็กแวนท์ เป็นต้น 
๙.  ประชาชนขาดระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม๙ 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากประชาชนขาดระเบียบวินัยในตนเอง เพราะไม่มีศีล เป็นเครื่อง

ก ากับ ประพฤติผิดระเบียบวินัยอยู่เป็นประจ าท าให้เกิดความขัดแย้งขัดทั้งภายในตนเอง ครอบครัว 
สังคม และคนรอบข้าง ฉะนั้นโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู
บ้านศีล ๕ จะเข้ามาช่วยให้ประชาชนมีระเบียบวินัยในตนเองเพ่ิมมากข้ึน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคมเพ่ือมมากข้ึน จนน าไปสู่การสร้างสันติภาพให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป 

ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษา 
ชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นั้น 
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๔ ฝ่าย ดังนี้ ๑)  ฝ่ายคณะสงฆ์ ๒)  ฝ่ายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
๓) ฝ่ายผู้น าชุมชนและ ๔)  ฝ่ายประชาชน๑๐ 

ฝ่ายคณะสงฆ์นั้น  น าโดยพระเดชพระคุณ  พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานศึกษาเป็นหลัก 
พระเดชพระคุณได้ด าเนินการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ และพระ
เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอ เพ่ือสร้างความเข้าใจ วางนโยบายร่วมกัน และด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการร่วมกันกับเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ มีการแต่งตั้ งคณะท างานขึ้นมา ๑ ชุด เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการโดยตรง เป็นประการที่หนึ่ง 

ประการที่สองให้เจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์ของตนเอง ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล  
เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการทุกระดับ เพ่ือประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
โครงการร่วมกัน 

ประการที่สามให้เจ้าอาวาสทุกวัดประชาสัมพันธ์โครงการให้พุทธศาสนิกชนที่มาท าบุญที่
วัดของตนทราบถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ และขยายผลด้วยการบอกต่อ 

                                                        
๙สัมภาษณ์ พระเมธีวราภรณ์, รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๐สัมภาษณ์ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส าเภาลม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๕ 
 

ประการที่สี่ให้เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ผู้มีความสามารถเทศน์สอนประชาชนที่มาท าบุญที่
วัดเน้นเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และศีล ๕ 

ประการที่ห้ามีการอบรมและประชุมพระนวกะของทุกอ าเภอ เพ่ือปฏิบัติธรรม สร้าง
ความสมานฉันท์ปรองดองและชี้แจงความเป็นมาของโครงการ 

ประการที่หกมีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติ การสร้างข้อตกลงร่วมกัน และวิธีในการขับเคลื่อนโครงการ 

ส าหรับคณะสงฆ์วัดท่าการ้องนั้น พบว่า พระเดชพระคุณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน  
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง เป็นผู้น าสงฆ์ ท่านมีบทบาทส าคัญหลายด้าน เช่น เป็นประธานขับเคลื่ อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับจังหวัด เป็นคณะกรรมการอ านวยการระดับอ าเภอ และในฐานะ
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ท่านเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนโครงการ เช่น การประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง การจัดสรรบุคลากร การติดตามและประเมินผล รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมด้วย 

ฝ่ายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ฝ่ายฆราวาส โดยมอบหมายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ศาล สถานศึกษา และผู้น าชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบ ด้วยวิธีการ
ประชุม และท าหนังสือแจ้งทุกส่วนงานทราบและถือปฏิบัติ เป็นประการที่หนึ่ง๑๑ 

ประการต่อมามีการอนุมัติโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในสถานศึกษา โดยส่งพระสงฆ์
เข้าไปจัดกิจกรรม เป็นต้น 

ฝ่ายผู้น าชุมชนได้รับการประสานงานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วน
ราชการจังหวัด ส่วนราชการอ าเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยมอบหมายให้ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล แจกแจงและท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีของตนเอง 

ฝ่ายประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ ยังสับสน
เกี่ยวกับที่ไปที่มาของโครงการ ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน มีเพียงใบสมัครเพียงใบเดียว และการ
บอกต่อของเพ่ือนบ้านเท่านั้น มีเพียงส่วนน้อยที่ทราบที่มาที่ไปของโครงการ เช่น ประชาชนที่เข้าวัด
ท าบุญ เด็กนักเรียนในสถานศึกษา เป็นต้น๑๒ 

ในด้านความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น หน่วยงานที่เข้าใจ
ตรงกันได้แก่ คณะสงฆ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพราะมีการก าหนดนโยบายและวางแผน
ร่วมกันตลอด ส่วนผู้น าท้องถิ่นและประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ เนื่องจากไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง และขาดเอกสารชี้แจงรายละเอียดความเป็นไปเป็นมาของโครงการที่ชัดเจน 

                                                        
๑๑สัมภาษณ์ พระครูเกษมพัฒนาภรณ์, รองเจ้าคณะอ าเภออุทัย, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๒สัมภาษณ์ พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร., เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๖ 
 

ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า 
วัตถุประสงค์ของโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษา ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรณีศึกษา ชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น มี  ๔ ประการ คือ  

๑)  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  

๒)  เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓)  เพ่ือให้ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมี
ความสุข 

๔)  เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง๑๓ 

วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และสามารถปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ เช่น มีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนาวัด 
สวดมนต์ท าวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลให้แด่ล้นเกล้าทั้ง
สองพระองค์ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นต้น๑๔ 

วัตถุประสงค์ข้อที่สองเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้าง
ความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในชุมชน วัตถุประสงค์ข้อที่สองนี้
ค่อนข้างจะหาตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการยาก เนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการระยะยาว จึงจะสามารถเห็นสัมฤทธิผลของวัตถุประสงค์ข้อนี้ได้ ต้องอาศัยแนวนโยบายจาก
รัฐบาล กระทรวงที่เก่ียวข้อง งบประมาณ และบุคลากรจ านวนมาก๑๕ 

วัตถุประสงค์ข้อที่สามเพ่ือให้ประชาชนได้น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขวัตถุประสงค์ข้อที่สามนี้ต้องอาศัยความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการ
ขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะเป็นโครงการที่มีการปฏิบัติอยู่บ้าง
แล้ว เช่น โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน โครงการเข้าวัดท าบุญ ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม 
ทุกวันธรรมสวนะ เป็นต้น ด้วยอาศัยโครงการต่างๆ ที่ทางคณะสงฆ์ด าเนินการอยู่บ้างแล้วก็น่าจะ
สนับสนุนให้วัตถุประสงค์ข้อที่สามบรรลุเป้าหมายได้ง่าย๑๖ 

วัตถุประสงค์ข้อที่สี่เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคงวัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายนี้ 

                                                        
๑๓สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๔สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๑๕สัมภาษณ์ พระครูเกษมพัฒนาภรณ์, รองเจ้าคณะอ าเภออุทัย, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๖สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๗ 
 

เป็นภาระงานหลัก และความรับผิดชอบอยู่หน่วยงานราชการซึ่งด าเนินการอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง และ
บางโครงการส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชน  
แล้ว๑๗ 

สรุปได้ว่า จากวัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง ๔ ข้อ วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ๓ และ ๔  
มีความชัดเจนและสามารถด าเนินการได้เลย เนื่องจากเป็นโครงการที่คณะสงฆ์และหน่วยงานราชการ
ด าเนินการอยู่แล้วในเบื้องต้น จึงไม่ต้องอาศัยงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาในการด าเนินการที่
เพ่ิมขึ้น มีเพียงวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ซึ่งต้องอาศัยงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาที่นาน กว่าจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ส าเร็จ จึงควรมีการปรับวัตถุประสงค์ของโครงการที่สามารถ
ด าเนินการได้ในระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

๒) Organizing (การจัดองค์การ)   
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า กระบวนการในการจัดองค์การนั้น สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเดชพระคุณพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน  
เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง เป็นประธานคณะท างาน เพ่ือระดมทรัพยากร ได้แก่ บุคลากรของแต่ละ
อ าเภอ ประกอบด้วยเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ เลขานุการเจ้าคณะต าบลทุกต าบล และ
พระภิกษุสามเณร ในการลงพ้ืนฐานโดยเฉพาะในสถานศึกษาทุกสถานศึกษาเพ่ือขอความร่วมมือจาก
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๕๐ ของ
ประชากรชาวพุทธทั้งหมดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านงบประมาณได้สนับสนุนให้คณะท างาน
ระดับอ าเภอทุกอ าเภอๆ ละ ๑๕,๐๐๐  บาท ไปด าเนินการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ ๑ และมอบ
เงินให้คณะท างานจ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปจัดสรรให้แก่คณะสงฆ์ทุกอ าเภอตามจ านวน
ประชากรชาวพุทธของแต่ละอ าเภอที่บันทึกข้อมูลได้ ด้านการก ากับติดตามและประเมินผล มีการสรุป
รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เจ้าคณะจังหวัดและพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอ าเภอ 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบทุกเดือนดังนี้๑๘ 
 ระยะเร่งด่วน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 ๑. จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ต่อพระสังฆาธิการและส่วนราชการที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 ๒. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ หรือแนวทางอ่ืนๆ ในระดับ
จังหวัด อ าเภอต าบล หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
เรียบร้อยแล้ว 
 ๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เรียบร้อยแล้ว 

                                                        
๑๗สัมภาษณ์ พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร., เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๑๘สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล, เจ้าอาวาสวัดอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๘ 
 

 ๔. ติดตามประเมินผลและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้๑๙ 
 ๑) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้น าเนินการเสนอข้อมูล
โครงการและประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ระดับจังหวัด 
ขึ้นมา ๑ ชุด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่ก าหนดคือ  
 ก. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นกรรมการที่ปรึกษา 
 ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
 ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
 ง. หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เป็นกรรมการ 
 จ. ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือผู้แทนภาคประชาสังคม
ในจังหวัด เป็นกรรมการ 
 ฉ. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้เลขานุการเลือกบุคคลท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมคณะกรรมการ
โครงการฯ ระดับจังหวัดเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน วิธีการและรูปแบบในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ ตามกรอบ
ระยะเวลาในปฏิทินรายงาน 
 ๓) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการประสานส่วน
ราชการและหน่วยงานระดับอ า เภอต าบล และหมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละส่วนงานเสนอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการโครงการฯระดับอ าเภอต าบล และหมู่บ้าน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้ 
 ระดับอ าเภออ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
 ก. เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอในเขตอ าเภอนั้น เป็นกรรมการที่
ปรึกษา 
 ข. นายอ าเภอในเขตอ าเภอนั้น เป็นประธานกรรมการ 
 ค. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนั้น เป็นรองประธานกรรมการ 
 ง. นายกเทศมนตรีในอ าเภอนั้น เป็นรองประธานกรรมการ 
 จ. ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือผู้แทนภาคประชาสังคม
ในอ าเภอ เป็นกรรมการ 
 ฉ. ก านันทุกคนในเขตอ าเภอนั้น เป็นกรรมการ 
 ช. ปลัดอ าเภอในเขตอ าเภอนั้น ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้กรรมการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลในอ าเภอนั้น ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ระดับต าบลต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
 ก. เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบลในเขตต าบลนั้น เป็นกรรมการที่ปรึกษา 

                                                        
๑๙สัมภาษณ์ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส าเภาลม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๕๙ 
 

 ข. ก านันในต าบลนั้น เป็นประธานกรรมการ 
 ค. นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในเขตต าบลนั้น เป็นรองประธาน
กรรมการ 
 ง. ผู้ใหญ่บ้านทุกคนในต าบลนั้น เป็นกรรมการ 
 จ. ประชาชนในเขตต าบลนั้น หมู่บ้านละ ๑ คน ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จากชาวบ้านในเขตหมู่บ้านนั้นๆ เป็นกรรมการ 
 ฉ. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และให้กรรมการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลในต าบลนั้น ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ระดับหมู่บ้านหมู่บ้านแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
 ก. เจ้าอาวาสวัดในเขตหมู่บ้าน เป็นกรรมการที่ปรึกษา 
 ข. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นประธานกรรมการ 
 ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลของ
หมู่บ้านนั้น เป็นรองประธาน 
 ง. ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ไม่ต่ ากว่า ๓ คน ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งได้รับการ
คัดเลือกจากชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นกรรมการ 
 จ. ให้กรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านนั้น ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
และบุคคลคนหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงสร้างความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ ให้กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับทราบ๒๐ 
 ๕) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประสานคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการ โดยส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ สร้าง
กระแส และประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล ความคืบหน้าของ
โครงการ และรายงานผลให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบตามกรอบระยะเวลา 
 ๖) ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรม
ยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคล คณะบุคคล และพ้ืนที่ที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในทุก
ระดับ  พร้อมทั้ ง เผยแพร่ประชาสั ม พันธ์  ณ  วัดพนัญ เชิ งวรวิห าร ต าบลกระมั ง อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาเป็นองค์ประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕๒๑ 
 ระยะปานกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ 

                                                        
๒๐สัมภาษณ์  พระปลัดยุทธภู มิ  สิ ริส าโร , เลขานุการเจ้ าคณ ะอ าเภอบางปะหันจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา,๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๑สัมภาษณ์ นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๐ 
 

 ๑. ปรับปรุงข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ หรือแนวทางอ่ืนๆ ในระดับ
จังหวัด อ าเภอต าบล หมู่บ้าน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
เรียบร้อยแล้ว 
 ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชนสมัครเป็นสมาชิก
ครอบครัวหมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานรักษาศีล ๕เรียบร้อยแล้ว 
 ๓. รับสมัครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้ว 
 ๔. ประกาศยกย่องครอบครัว/หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สถานศึกษา หน่วยงานราชการ
ฯลฯ รักษาศีล ๕ที่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
 ๕. ติดตามประเมินผลและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 ระยะยาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๖๐ 
 ๑. อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชนสมัคร
เป็นสมาชิกครอบครัวหมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงานเข้าร่วมโครงการรักษาศีล ๕ 
 ๒. อยู่ระหว่างรับสมัครอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา 
 ๓. อยู่ระหว่างจัดตั้งองค์กรเครือข่ายอาสาปกป้องพระพุทธศาสนาในทุกหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 ๔. อยู่ระหว่างประกาศยกย่องครอบครัว/หมู่บ้านรักษาศีล ๕ สถานศึกษา หน่วยงาน
ราชการฯลฯ รักษาศีล ๕ที่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 
 ๕. อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กรณีชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินการโครงการหมู่บ้ านรักษาศีล ๕ 
ประกอบด้วย๒๒ 
 ก. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง เป็นกรรมการที่ปรึกษา 
 ข. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นประธานกรรมการ 
 ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลของหมู่บ้านนั้น 
เป็นรองประธาน 
 ง. ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ไม่ต่ ากว่า ๓ คน ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก
ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นกรรมการ 
 จ. ให้กรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านนั้น ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และ
บุคคลคนหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

สรุปได้ว่า การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง 
ประกอบด้วยก. เจ้าอาวาสวัดในเขตหมู่บ้าน เป็นกรรมการที่ปรึกษาข. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น  
เป็นประธานกรรมการ ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลของหมู่บ้าน
นั้น เป็นรองประธานง. ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ไม่ต่ ากว่า ๓ คน ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือก

                                                        
๒๒สัมภาษณ์  นายอภิชาติ  สุขสมบูรณ์ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๑ 
 

จากชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นกรรมการจ. ให้กรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านนั้น ท า
หน้าที่เป็นเลขานุการ และบุคคลคนหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการและมีศูนย์อ านวยการอยู่ที่
อาคาร กศน. วัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน)  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า กระบวนการในการจัดบุคคลเข้าท างานนั้น 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ๓.๑ ความพร้อมได้แก่ 

๓.๑.๑   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานทั้งฝ่าย
คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองร่วมกัน 

๓.๑.๒   มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานทั้งฝ่าย
คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองร่วมกัน๒๓ 

  ๓.๒ ข้อจ ากัด ได้แก่ 
๓.๒.๑   บุคลากรในการสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่าง

ทั่วถึงมีน้อย 
๓.๒.๒   บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มีน้อย  
๓.๒.๓ สิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย๒๔ 
สรุปได้ว่ากระบวนการในการจัดบุคคลเข้าท างานของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างานทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองร่วมกันและมีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างานทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองร่วมกันอยู่เป็นประจ า แต่มีข้อจ ากัด คือ บุคลากรใน
การสร้างความเข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลง
ระบบออนไลน์มีน้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้
ด าเนินโครงการระดับล่างมีน้อย 

๔) Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ)  
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า กระบวนการในการสั่งการหรืออ านวยการนั้น 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๔.๑ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
  ๔.๑.๑ ความพร้อมได้แก่ 

๔.๑.๑.๑ มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
ของภาคคณะสงฆ์๒๕ 

                                                        
๒๓สัมภาษณ์ นายพิชิต เชาว์ชาญ, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๒๔สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๕สัมภาษณ์ พระเทพรัตนากร, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๒ 
 

๔.๑.๑.๒   มีคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
  ๔.๑.๒ ข้อจ ากัด ได้แก่ 

๔.๑.๒.๑ ใบสมัครมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอต่อจ านวนประชาชน 
และกระจายไปสู่ภาคประชาชนไม่ทั่วถึง 

๔.๑.๒.๒ ระบบการจัดเก็บเอกสารใบสมัครไม่มี  
๔.๑.๒.๓ สื่อการประชาสัมพันธ์โครงการมีน้อย๒๖ 

 ๔.๒ ความพร้อมด้านเวลา 
  ๔.๒.๑ ความพร้อมได้แก่ 

๔.๒.๑.๑ มีการแบ่งขอบเขตด้านระยะเวลาออกเป็น ๓ ระยะ คือ 
ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว อย่างชัดเจน 

๔.๒.๑.๒ มีการก าหนดการประเมินโครงการไว้อย่างชัดเจน๒๗ 
  ๔.๒.๒ ข้อจ ากัด ได้แก่ 

๔.๒.๒.๑ โครงการระยะยาวอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย 
๔.๒.๒.๒ มีการเปลี่ยนผู้น าบ่อยครั้ง 
๔.๒.๒.๓ ด าเนินการล้าช้า๒๘ 

 ๔.๓ ความพร้อมด้านกฎระเบียบ  
  ๔.๓.๑ ความพร้อมได้แก่ 

๔.๓.๑.๑ มีการวางแผนโครงการ มีคู่มือปฏิบัติการของแผนทั้ง ๓ 
ระยะ  

๔.๓.๑.๒ ยึดกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของคณะสงฆ์และรัฐบาลเป็น
หลัก๒๙ 

  ๔.๓.๒ ข้อจ ากัด ได้แก่ 
๔.๓.๒.๑ นโยบายรัฐบาลอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
๔.๓.๒.๒ อาจมีโครงการแทรกซ้อนระหว่างด าเนินการได้  
๔.๓.๒.๓ ความไม่เข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติ๓๐ 

 สรุปได้ว่ากระบวนการในการสั่งการหรืออ านวยการนั้น ทั้งคณะสงฆ์และหน่วยงาน
ราชการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือวางแผน ก าหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่

                                                        
๒๖สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๗สัมภาษณ์ พระครูเกษมพัฒนาภรณ์, รองเจ้าคณะอ าเภออุทัย, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๘สัมภาษณ์ พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร., เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๒๙สัมภาษณ์ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส าเภาลม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๐สัมภาษณ์ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๓ 
 

ชัดเจน มีการประชุมคณะกรรมการบ่อยครั้ง มีการสรุปผลการด าเนินการเป็นระยะ และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการด าเนินการให้ดีอยู่ตลอดเวลา ส าหรับข้อจ ากัดด้านทรัพยากรนั้นก็มีการน าเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการสม่ าเสมอเพ่ือหาแนวทางและวิธีในการแก้ไขข้อจ ากัดต่างๆ ให้โครงการสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายได้ 

๕) Coordinating (การประสานงาน) 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น สามารถสรุปได้ดังนี้๓๑ 
 คณะสงฆ์คือกลไกส าคัญในการเป็นผู้น าการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ ตั้งแต่
ระดับเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ตลอดทั้งพระภิกษุสามเณรทุกรูป ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
 ๒. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ขับเคลื่อนงาน ตามมติมหาเถรสมาคมและระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการด าเนินงานโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 ๓. มีส่วนร่วมในการประสาน อ านวยความสะดวกในการใช้สถานที่ของวัด หรือสถานที่ที่
ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานการด าเนินโครงการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ 
 ๔. มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ให้เห็น
ความส าคัญของการรักษาศีล ๕ 
 ๕. มีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการโครงการ หรือพิจารณา
ด าเนินการอื่นๆ ตามสมควร 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้๓๒ 
 ๑. มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  
 ๒. เป็นเลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพ่ือวางแผนในการสร้าง
ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการ รณรงค์เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ และติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินงานของในภาพรวมของจังหวัด 
 ๓. มีส่วนร่วมในการประสานงานกับคณะกรรมการทุกระดับ เพ่ือร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามโครงการทุกข้ันตอน 

                                                        
๓๑สัมภาษณ์ นายไพรัช เสือสิงห์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๒สัมภาษณ์ นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๔ 
 

 ๔. มีส่วนร่วมในการจัดประชุมชี้แจงหรือประสานงานให้มีการชี้แจงคณะสงฆ์ หน่วยงาน 
กลุ่มบุคคล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัด เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรม 
 ๕. มีส่วนร่วมในการขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงาน กลุ่มบุคคล และบุคคลที่ร่วม
ด าเนินงาน ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ส่งให้จังหวัดตามข้ันตอนและกรอบระยะเวลา 
 ๖. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริม และรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรม การศึกษาอบรม 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอันเกี่ยวข้องกับการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน
ชีวิตและสังคม เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ อย่างต่อเนื่อง 
 ๗. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการประกาศยกย่อง โดยการมอบใบประกาศ
เกียรติบุคคล ครอบครัว หมู่บ้านผู้น าชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน ที่มีผล
การด าเนินงานผ่านเกณฑ ์
 ๘. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนที่มีส่วนร่วมด าเนินการ และให้คอยดูแล
ช่วยเหลือแก่หมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน 
 ๙. มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการด าเนินงานในทุกระดับภายใน
จังหวัด รายงานเป็นรายปักษ์รายเดือน และรายปี ให้ส านักงานพระพุทธศาสนาทราบ ตามแบบ
รายงาน 
 ๑๐. มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการ 
 ๑๑. มีส่วนร่วมในการประสานงานกับสื่อต่างๆ ภายในจังหวัด เช่น ประชาสัมพันธ์
จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงของจังหวัด วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดได้รับทราบอย่าวกว้างขวาง 
 ๑๒. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารโครงการกิจกรรมสู่สาธารณชน เช่น จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็ปไซด์ของจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และ
เครือข่ายต่างๆ 
 สถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้๓๓ 
 ๑. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลให้กับกับหมู่บ้าน 
ชุมชนหรือหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานโครงการที่ประสานขอความร่วมมือ ให้เป็นระบบ ถูกต้อง เป็น
หมวดหมู่ 
 ๒. มีส่วนร่วมในการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ผ่านการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์หน้าเสาธงหลังเคารพธง
ชาติทุกวัน เพ่ือเชิญชวนนักเรียนให้สมัครเป็นสมาชิกผู้รักษาศีล ๕ กิจกรรมอบรมธรรมะโดยพระ
วิทยากรในสถานศึกษา กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

                                                        
๓๓สัมภาษณ์ พระเมธีวราภรณ์, รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๕ 
 

 ๓. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินโครงการ ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลโครงการผ่าน
เว็บไซต์ของสถานศึกษาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕ ในโอกาสต่างๆ  
 ๔. มีส่วนร่วมในการเชิญชวนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ 
โดยใช้นักเรียน นักศึกษา เป็นสื่อในการรณรงค์เชิญชวน และขยายผลไปยังภาคส่วนต่างๆ 
 ๕. มีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ที่อยู่ในเขตบริการ
สถานศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ เช่น ออกแบบแผ่นพับ ออกแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตามความประสงค์ของวัดชุมชน หรือหมู่บ้าน 
 ๖. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์รอบชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือ
เผยแพร่โครงการฯ และเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมโครงการ 
 หน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้๓๔ 
 ๑. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนโครงการ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ 
ตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัดอ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด
โครงการกิจกรรม เพ่ือรณรงค์ สร้างกระแส และอ่ืนๆ 
 ๒. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนก าลังคน เจ้าหน้าที่ บุคลากร หรืออนุญาตให้
เจ้าหน้าที่จัดกลุ่มรวมเป็นหมู่คณะไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยวัด ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์ 
 ๓. มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานของภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานศาสนา เพ่ือสร้างสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายให้เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม 
 ๔. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนข้าราชการในสังกัดทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. มีส่วนร่วมในการสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการของศีล ๕ ในกิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางของหน่วยงาน เช่น การประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การ
ประชุมสัมมนาของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
 ๖. มีส่วนร่วมในการร่วมสนับสนุนในการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดย
ด าเนินการหรือร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย พร้อมทั้งน าไปติดตั้งไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม 
 ๗. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจ
ของกระทรวง กรม และหน่วยงานเช่น วารสาร รายการวิทยุ รายการทีวี 
 ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้๓๕ 
 ๑. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนโครงการ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการ 
ตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัดอ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัด
โครงการกิจกรรม เพ่ือรณรงค์ สร้างกระแส และอ่ืนๆ 

                                                        
๓๔สัมภาษณ์ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๕สัมภาษณ์ นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๖ 
 

 ๒. อนุญาตและเปิดโอกาสให้พนักงาน คนงาน ลูกจ้างในหน่วยงานของตน ได้จัดตั้งกลุ่ม
หรือรวมเป็นหมู่คณะ ไปร่วมเป็นจิตอาสาช่วยวัด ชุมชน หรือหมู่บ้านจัดกิจกรรมรณรงค์ 
 ๓. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบ 
และเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ กิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน 
หรือด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 ๔. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาจิต โดยการนิมนต์พระวิทยากรมาให้ข้อ
ธรรมะ ในโอกาสส าคัญ 
 หมู่บ้าน/ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้๓๖ 
 ๑. มีส่วนร่วมในการประสานงานกับวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการแต่งตั้งให้อ าเภอและส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทราบ 
 ๒. มีส่วนร่วมในการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน เพ่ือก าหนดกิจกรรม และ
การรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเห็นคุณค่าของการรักษาศีล ๕ และการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตและสังคม เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับ
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง โดยประสานการด าเนินงานกับวัดหรือส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 
 ๓. มีส่วนร่วมในการเชิญชวนคนในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมรณรงค์ของวัด หมู่บ้าน ชุมชนเพ่ือให้ด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย เช่น ร่วมสนับสนุน
อาหาร น้ าดื่ม และการบริการต่างๆ เป็นต้น 
 ๔. มีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการด าเนินการโครงการฯ ของหมู่บ้านที่รับผิดชอบ โดย
ใช้รูปแบบที่หมู่บ้านหรือชุมชนร่วมกันก าหนด เช่น ประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น 
 ๕. มีส่วนร่วมในการให้วัด ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หรือศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน เป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานหรือรับใบสมัครของชาวบ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และแจ้งรายงาน
ผลการด าเนินงานรอบ ๑๕ วัน และรอบ ๑ เดือนให้นายอ าเภอ หรือส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ทราบ 
 ๖. มีส่วนร่วมในการประสานงานกับสื่อต่างๆ ภายในหมู่บ้าน เช่น สถานีวิทยุวิทยุชุมชน 
หอกระจายข่าว เสียงตามสายหรือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพ่ือท าการประชาสัมพันธ์โครงการให้คนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ๗. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชน เข้าร่วมโครงการณ บริเวณหน้าวัด หรือหน้าที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน หรือศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

                                                        
๓๖สัมภาษณ์  นายอภิชาติ  สุขสมบูรณ์ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๗ 
 

 ๘. มีส่วนร่วมในการเผยแพร่โครงการฯ ให้เครือข่าย สถานศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน หรือผ่านเครือข่ายสื่อมวล ชนในหมู่บ้านหรือชุมชนได้รับทราบ และเชิญชวนให้ไปเข้า
โครงการ 
 สรุป ได้ ว่ า  การมี ส่ วนร่ วมของคณ ะสงฆ์  ส านั กงานพระพุทธศาสนาจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถานศึกษา หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่  
 ๑) ร่วมกันการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ เช่น อุดหนุนงบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น  
 ๒) การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ เช่น การร่วมเป็น
คณะกรรมการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เป็นต้น 
 ๓) การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น การออกสื่อโฆษณา การติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ เป็นต้น 
 ๔) การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ เช่น การสอดส่องดูแล
โครงการ การประเมินโครงการ การสรุปผลโครงการ และการรายงานโครงการ เป็นต้น 

๖) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน)  
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า การยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการในพ้ืนที่ของโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษา ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น สามารถสรุปได้ดังนี้๓๗ 
 ประชาชนให้การยอมรับโครงการเป็นอย่าง เพราะมองว่าเป็นโครงการที่ดี และเกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวม สามารถลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาความ
ขัดแย้งได้จริง ประชาชนจึงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก ทั้งเด็ก วัยท างาน และ
ผู้สูงอายุ ทั้งผู้ใช้แรงงาน ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ต่างให้ความส าคัญและเข้าร่วม
โครงการกันเป็นจ านวนมาก 
 ระดับการยอมรับของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งออกเป็น  ๔  ประเภท คือ 
 ๑)  ยอมรับและสมัครเข้าร่วมโครงการแต่ไม่รักษาศีลอย่างเคร่งครัด 
 ๒)  ยอมรับและสมัครเข้าร่วมโครงการ และรักษาศีลอย่างเคร่งครัด 
 ๓)  ไม่ยอมรับและไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 ๔)  ยอมรับ แต่ไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพราะเห็นว่าตนเองปฏิบัติเป็นประจ าอยู่แล้ว
ไม่จ าเป็นต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ 
 ในประเภทที่หนึ่งคือยอมรับและสมัครเข้าร่วมโครงการแต่ไม่รักษาศีลอย่างเคร่งครัด 
ประชาชนประเภทนี้ยังมีอยู่จ านวนมากเนื่องจากยังขาดข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ และอาศัย
ความเคยชินที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา ต้องอาศัยการอบรมสั่งสอนและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติรักษาศีล
อย่างเคร่งครัดต่อไป 

                                                        
๓๗สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 



๑๖๘ 
 

 ประเภทที่สองนั้น ยอมรับและสมัครเข้าร่วมโครงการ และรักษาศีลอย่างเคร่งครัด 
ประชาชนประเภทนี้ส่วนใหญ่มักเข้าวัด ท าบุญ อยู่เป็นประจ า มีความคุ้นเคยกับวัดวาอาราม บางคน
รักษาอุโบสถศีลอยู่เป็นประจ า ประเภทที่สองนี้มักได้แก่ ผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่ และอุบาสก อุบาสิกา 
 ประเภทที่สาม ได้แก่ กลุ่มประชากรที่ไม่ยอมรับและไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่ งมีอยู่
น้อย อาจเป็นเพราะกลัว และมีทัศนคติเชิงลบต่อโครงการ จึงไม่ยอมรับและไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ 
 ประเภทสุดท้าย ได้แก่ ประชาชนที่ยอมรับ แต่ไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพราะเห็นว่า
ตนเองปฏิบัติเป็นประจ าอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ ประชาชนกลุ่มนี้ก็มีอยู่น้อย อาจ
เป็นเพราะขาดการประชาสัมพันธ์โครงการที่ชัดเจน ท าให้ไม่เห็นความส าคัญของโครงการ และการได้
ยินข่าวลือต่างๆ นานา ท าให้ไม่มั่นใจต่อโครงการ 
 ส าหรับการยอมรับของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนั้น พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ ให้
ความส าคัญต่อโครงการเป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการจัดกิจกรรม อาจมีบ้างเป็น
บางส่วนงานที่ยังไม่ให้ความส าคัญและยอมรับเท่าที่ควร แต่มีอยู่น้อย 
 สรุปได้ว่าการยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพ้ืนที่ของ
โครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นั้น ประชาชนและหน่วยที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับโครงการเป็นอย่างดี ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี เกิดความร่วมมือกันใน
สังคม เกิดกระแสการยอมรับของโครงการเป็นอย่างดี อาจมีบ้างในบางส่วนที่ยังเห็นว่าโครงการยังขาด
ความชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงและชัดเจน จึงเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบด าเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง และร่วมกัน
พัฒนาต่อไป 

๗) Budgeting (การงบประมาณ )จากการสัมภาษณ์ ผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ  พบว่า 
กระบวนการในการบริหารงบประมาณนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๗.๑ ความพร้อมได้แก่ 

๗.๑.๑   คณะสงฆ์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการ 
๗.๑.๒   หน่วยงานราชการอนุมัติงบประมาณบางส่วนในการขับเคลื่อน

โครงการ๓๘ 
 ๗.๒ ข้อจ ากัด ได้แก่ 

๗.๒.๑   งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีน้อย ไม่เพียงพอ 
๗.๒.๒   กิจกรรมย่อยมีมาก และต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกอ าเภอ  
๗.๒.๓ งบประมาณลงไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติ๓๙ 

สรุปได้ ว่ากระบวนการในการบริหารงบประมาณนั้น คณะสงฆ์ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการรวมถึงหน่วยงานราชการอนุมัติงบประมาณบางส่วนในการ

                                                        
๓๘สัมภาษณ์ พระครูเกษมพัฒนาภรณ์, รองเจ้าคณะอ าเภออุทัย, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๓๙สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๖๙ 
 

ขับเคลื่อนโครงการ แต่งบประมาณที่มีนั้นมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยเงินทุน
จากทางวัดเป็นหลัก และการจัดกิจกรรมที่ทางวัดและหน่วยงานราชการจัดอยู่แล้ว 

นอกจากนี้ยังพบว่า ชุมชนวัดท่าการ้อง ยังน าเอาหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เชิงพุทธมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผ่านมิติทางด้านหลัก
ความถูกต้อง หลักความเหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และ
หลักความเสียสละดังจะเห็นจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ว่า๔๐ 

๑. หลักความถูกต้อง กล่าวคือ ผู้น าหรือผู้ปกครอง/ผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับ พึงปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามหลัก “ธรรม” และเว้นขาดจากการปฏิบัติ “อธรรม” ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 ๒. หลักความเหมาะสม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา โดยไม่เสียหลักการ โดยอาศัย
หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้จักฐานะของ
ตน รู้จักประชุมชน รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และรู้จักประมาณในการบริโภค ใช้สอยทรัพย์ ตลอดทั้ง
งบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ฯลฯ เป็นต้น 

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

 ๔. หลักความยุติธรรม กล่าวคือ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเที่ยงธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติ
ธรรม ชื่อว่า “ยุติธรรม” ให้เสมอหน้ากัน  ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความล าเอียง หรือ อคติ ๔ 

 ๕. หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่) คือ  ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตา
พรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข กรุณาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ 
มุทิตาพรหมวิหาร พลอยยินดีที่ผู้อ่ืนได้ดีมีสุข ไม่อิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร มีใจมัธยัสถ์
เป็นกลาง วางเฉย เมื่อผู้อ่ืนถึงซึ่งความทุกข์หรือความวิบัติ อันเราช่วยอะไรมิได้ และไม่ดูถูก เหยียด  
ซ้ าเติม 

 ๖. หลักความเสียสละ ผู้น าคน หรือ นักปกครอง/นักบริหาร เป็นผู้มีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน และสละความเห็นแก่ตัว เพ่ือประโยชน์สุข
ของหมู่คณะ และ/หรือ เพ่ือประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมด้วยคุณธรรมของผู้น า และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังที่กล่าวนี้  ประชาชนก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อน
นอนทุกข ์

สรุปได้ว่า หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเริ่มจากการสร้างความ
ปรองดองในจิตใจของเราก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้หลักการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเน้นหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 
 
 

                                                        
๔๐สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๐ 
 

๔.๒  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ส าหรับแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ผู้วิจัยเลือกเอาชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นได้ดังนี้ 
 ๔.๒.๑  จุดแข็งของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า จุดแข็งของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล  ๕  ของชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้ านป้ อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
 ๑) ด้านบุคลากรความช านาญ ทักษะ ทัศนะคติ ของบุคลากรผลการวิจัยพบว่า 
 ๑.๑   ผู้บริหารทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์มีภาวะผู้น าสูง  มีวิสัยทัศน์  และแนวคิด
ในการพัฒนาโครงการฯ สู่มาตรฐานระดับเดียวกันทุกหมู่บ้าน๔๑ 
 ๑.๒   ผู้บริหารทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้การสนับสนุนโครงการฯ ทั้งบุคลากร
ฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ สนับสนุนงบประมาณด าเนินการ สนับสนุนอุปกรณ์ในการด าเนินงานเป็น
อย่างดี๔๒ 
 ๑.๓   ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายอ าเภอ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าทางการศึกษา  พระสังฆาธิการ มีความพร้อมและให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินโครงการเป็นอย่างดี๔๓ 
 ๑.๔   บุคลากรทางศาสนาและบ้านเมืองมีความช านาญในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สามารถคีย์ข้อมูลลงระบบออนไลน์ได้ดี๔๔ 
 ๑.๕   มีการประสานงาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ วัด และชาวบ้าน/
ชุมชน/โรงเรียน/โรงงาน เป็นอย่างดี๔๕ 
 ๒) ด้านงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๒.๑   หน่ วยงานราชการให้ การสนับสนุน งบประมาณ ในการด าเนิ นการ  
ผ่านโครงการย่อยต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕๔๖ 

                                                        
๔๑สัมภาษณ์ พระเทพรัตนากร, เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๒สัมภาษณ์ พระเมธีวราภรณ์, รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๓สัมภาษณ์ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๔สัมภาษณ์  นายอภิชาติ  สุขสมบูรณ์ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๕สัมภาษณ์  พระปลัดยุทธภู มิ  สิ ริส าโร , เลขานุการเจ้ าคณ ะอ าเภอบางปะหันจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๖สัมภาษณ์ พระเมธีวราภรณ์, รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๑ 
 

 ๒.๒   คณะสงฆ์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอ 
เพ่ือไปด าเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในสถานศึกษา๔๗ 
 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๓.๑   มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์  
ณ ส านักงานวัดท่าการ้อง๔๘ 
 ๓.๒   ศูนย์อ านวยความสะดวกมีเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่
เพียงพอ 
 ๔) ด้านการบริหารระบบการท างาน โครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน  ผลการวิจัย
พบว่า 
 ๔.๑   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการอย่างชัดเจน 
 ๔.๒   มีการมอบหมายงานให้แก่หน่วยงาน และบุคคล รับผิดชอบที่ชัดเจน๔๙ 
 ๕) ด้านนโยบายขององค์การ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๕.๑   มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 ๕.๒   มีการประชุมคณะท างานบ่อยครั้ง เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ 
 ๕.๓   มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกัน
วางแผนขับเคลื่อนโครงการ 
 ๖) ด้านผลงาน ผลผลิต ผลการวิจัยพบว่า 
 ๖.๑   มีการก ากับติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง๕๐ 
 ๖.๒   มีการประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้บริหารระดับสูง
ทราบและพิจารณา๕๑ 
 ๔.๒.๒  จุดอ่อนของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า จุดอ่อนของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล  ๕  ของชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้ านป้ อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
 ๑) ด้านบุคลากรความช านาญ ทักษะ ทัศนะคติ ของบุคลากรผลการวิจัยพบว่า 
 ๑.๑   ขาดบุคลากรในการคีย์ข้อมูลลงระบบออนไลน์ 

                                                        
๔๗สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๔๘สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๔๙สัมภาษณ์ พระครูเกษมพัฒนาภรณ์, รองเจ้าคณะอ าเภออุทัย, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๐สัมภาษณ์  พระปลัดยุทธภู มิ  สิ ริส าโร , เลขานุการเจ้ าคณ ะอ าเภอบางปะหันจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๑สัมภาษณ์ พระครูสิริชัยมงคล, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๒ 
 

 ๑.๒   หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง มีจ านวนบุคลากรน้อย ท าให้การ
ประสานงานไม่ทั่วถึง๕๒ 
 ๒) ด้านงบประมาณผลการวิจัยพบว่า 
 ๒.๑   งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนโครงการในระยะ
ยาว สามารถบริหารจัดการได้เพียงบางโครงการเท่านั้น 
 ๒.๒   ขาดงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ ๒ โครงการหมู่บ้านศีล 
๕ ระดับ ๒ (ครอบครัวอบอุ่น) ซึ่งเป็นโครงการคุณภาพจ าเป็นต้องใช้งบประมาณสูง๕๓ 
 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๓.๑   ขาดศูนย์ประสานงานในระดับจังหวัดที่มีบทบาทท่ีชัดเจน 
 ๓.๒   ขาดศูนย์อ านวยความสะดวกในการคีย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ท าให้ยอดจ านวน
ผู้สมัครเพิ่มขึ้นในปริมาณท่ีน้อยในแต่ละวัน 
 ๓.๓   ขาดสถานที่ และอุปกรณ์ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ใบสมัคร ที่เพียงพอ๕๔ 
 ๔) ด้านการบริหารระบบการท างาน โครงสร้าง กระบวนการด าเนินงาน  ผลการวิจัย
พบว่า 
 ๔.๑   ผู้ปฏิบัติการบางท่านไม่ทราบแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้ท างานไม่เต็ม
ศักยภาพ๕๕ 
 ๔.๒   การท างานซับซ้อนระหว่างหน่วยงานราชการ คณะสงฆ์ ผู้น าท้องถิ่น 
สถานศึกษา ส่งผลให้มีการสมัครซ้ าซ้อนหลายครั้ง ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย 
 ๕) ด้านนโยบายขององค์การ แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๕.๑   ขาดการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาระยะยาว ที่ชัดเจน 
 ๕.๒   มุ่งเน้นปริมาณ จ านวนยอดของผู้สมัครมากเกินไป๕๖ 
 ๕.๓   มีการแข่งขันในเชิงตัวเลขมากเกินไป ท าให้ไม่ได้คุณภาพ๕๗ 
 

                                                        
๕๒สัมภาษณ์ พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร., เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๓สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล, เจ้าอาวาสวัดอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๔สัมภาษณ์ พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ, ดร., ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส าเภาลม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๕สัมภาษณ์ นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี , ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ,  

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๖สัมภาษณ์ พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร., เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา,  

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๕๗สัมภาษณ์  นายอนันต์  ตุรงค์ เรือง, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๓ 
 

 ๖) ด้านผลงาน ผลผลิต ผลการวิจัยพบว่า 
 ๖.๑   ขาดเครื่องมือในการก ากับติดตามท่ีมีคุณภาพและชัดเจน 
 ๖.๒   ขาดเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพและชัดเจน๕๘ 

จากการศึกษาเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” นั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกของโครงการ ได้ดังนี ้
 
ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโครงการการสร้างความปรองดอง

สมาน ฉั น ท์  ด้ ว ยก ารขั บ เคลื่ อน โครงก ารห มู่ บ้ าน รั กษ าศี ล  ๕   จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยากรณีศึกษาชุมชนวัดท่าการ้อง 

 
ประเด็นภายใน 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแข็ง(Strength) 
ด้าน 
๑) ด้านบุคลากรความ
ช านาญ ทักษะ ทัศนะคติ 
ของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ขาดบุคลากรในการคีย์
ข้อมูลลงระบบออนไลน์ 
๑.๒ มีจ านวนบุคลากรน้อย ท า
ให้การประสานงานไม่ทั่วถึง 
 

๑.๑ ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มี
วิสัยทัศน์  และแนวคิดท่ีดี 
๑.๒  ผู้บริหารให้การสนับสนนุ
โครงการฯ เป็นอย่างดี 
๑.๓  หน่วยงานต่างๆ มีความ
พร้อมและให้ความร่วมมือใน
การด าเนินโครงการเป็นอย่างดี 
๑.๔ บุคลากรมีความช านาญใน
การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีได้ดี 
๑.๕ หน่วยงานราชการ วัด 
และชาวบ้าน/ชุมชน/โรงเรียน/
โรงงาน ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

๒) ด้านงบประมาณ ๒.๑ งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การขับเคลื่อนโครงการในระยะ
ยาว  
๒.๒ ขาดงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ ๒  

๒.๑ มีงบประมาณในการ
ด าเนินการ  
๒.๒ คณะสงฆ์จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนให้ทุก
อ าเภอ เพ่ือไปด าเนินการ  

 
 
 
                                                        

๕๘สัมภาษณ์ นายไพรัช เสือสิงห์, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโครงการการสร้างความปรองดอง
สมาน ฉั น ท์  ด้ ว ยก ารขั บ เคลื่ อน โครงก ารห มู่ บ้ าน รั กษ าศี ล  ๕   จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยากรณีศึกษาชุมชนวัดท่าการ้อง (ต่อ) 

 
ประเด็นภายใน 

จุดอ่อน(Weakness) จุดแข็ง(Strength) 
ด้าน 
๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ 
อาคารสถานที่ 

๓.๑ ขาดศูนย์ประสานงานใน
ระดับจังหวัดที่มีบทบาทที่
ชัดเจน 
๓.๒ ขาดศูนย์กลางในการคีย์
ข้อมูลขนาดใหญ่  
๓.๓  ขาดสถานที่ และอุปกรณ์
ในการจัดเก็บฐานข้อมูล  

๓.๑  มีการจัดตั้งศูนย์อ านวย
ความสะดวก ณ วัดท่าการ้อง 
๓.๒  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่
เพียงพอ 

๔) ด้านการบริหารระบบการ
ท างาน โครงสร้าง 
กระบวนการด าเนินงาน 

๔.๑  ผู้ปฏิบัติการไม่ทราบ
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ท าให้ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ 
๔.๒  มีการท างานซับซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน  

๔.๑ มีคณะกรรมการบริหาร
โครงการที่อย่างชัดเจน 
๔.๒  มีการมอบหมายงาน
ให้แก่หน่วยงาน และบุคคล 
รับผิดชอบที่ชัดเจน 

๕) ด้านนโยบายขององค์การ 
แผนงานทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ 

๕.๑  ขาดการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
แผนพัฒนาระยะยาว ที่ชัดเจน 
๕.๒  มุ่งเน้นปริมาณ จ านวน
ยอดของผู้สมัครมากเกินไป 
๕.๓  มีการแข่งขันในเชิงตัวเลข
มากเกินไป ท าให้ไม่ได้คุณภาพ 
 

๕.๑ มีการประชุม
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง 
๕.๒ มีการประชุมคณะท างาน
ทุกเดือน 
๕.๓ มีการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวางแผน
ขับเคลื่อนโครงการ 

๖) ด้านผลงาน ผลผลิต ๖.๑  ขาดเครื่องมือในการ
ก ากับติดตามท่ีมีคุณภาพและ
ชัดเจน 
๖.๒  ขาดเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานที่มี
คุณภาพและชัดเจน 

๖.๑ มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒  มีการประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลให้ผู้บริหารระดับสูง
ทราบและพิจารณา 

 
 
 



๑๗๕ 
 

 ๔.๒.๓  โอกาสของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า โอกาสของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล  ๕  ของชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้ านป้ อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
 ๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑.๑ ชุมชนวัดท่าการ้องมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน มีร่องรอยอารย
ธรรมอันเก่าแก่ 
 ๑.๒ ชุมชนวัดท่าการ้องมีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองตลอดทั้งปี๕๙ 
 ๑.๓ ชาวบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๒) ด้านเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๒.๑  ประชากรของส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
 ๒.๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก มีชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุ๖๐ 
 ๒.๓ เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัดวาอาราม๖๑ 
 ๓) ด้านสภาพการเมือง กฎหมายนโยบายของภาครัฐ รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไป
ถึงระเบียบข้อบังคับซ่ึงออกโดยรัฐผลการวิจัยพบว่า 
  ๓.๑   โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ด้วยการใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน๖๒ 
  ๓.๒  เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 ๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผลการวิจัยพบว่า 
 ๔.๑ มีการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บและเผยแผ่ข้อมูล
ของโครงการ 
 ๔.๒   มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เป็นประจ าทุกวัน๖๓ 

                                                        
๕๙สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๖๐สัมภาษณ์ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๑สัมภาษณ์ นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๒สัมภาษณ์ พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร., เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๓สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๖ 
 

 ๕) ด้านสภาพการแข่งขั้น คู่แข่งหรือผู้ร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๕.๑ มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ คณะสงฆ์ ชุมชน และประชาชนเป็น
อย่างดี 
 ๕.๒  มีการเปรียบเทียบฐานข้อมูลของผู้สมัครของแต่ละจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับ
ต าบล ระดับหมู่บ้าน ระดับโรงเรียน และระดับหน่วยงานทุกวัน๖๔ 
 ๖) ด้านประชากรทั่วไป ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สังคมและชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 
 ๖.๑ ประชาชนให้ความร่วมมือและสนใจเข้าร่วมสมัครในโครงการจ านวนมาก 
 ๖.๒ ชุมชนเกิดความตื่นตัว และร่วมด าเนินโครงการ ประสานงานกับประชาชนใน
ชุมชนของตนเอง๖๕ 
 ๔.๒.๔  อุปสรรคของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า อุปสรรคของการด าเนินงานโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล  ๕  ของชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้ านป้ อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
 ๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑.๑   ประชาชนเกิดความกลัวในการให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสประจ าตัวประชาชน 
เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น๖๖ 
 ๑.๒   ประชากรชาวพุทธมีจ านวนน้อย 
 ๒) ด้านเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๒.๑  ชุมชนวัดท่าการ้องประสบปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง ภัยพิบัติ บ่อยครั้ง 
 ๒.๒ ครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง๖๗ 
 ๓) ด้านสภาพการเมือง กฎหมายนโยบายของภาครัฐ รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไป
ถึงระเบียบข้อบังคับซ่ึงออกโดยรัฐผลการวิจัยพบว่า 
  ๓.๑   โครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของรัฐ หรือคณะสงฆ์ 
  ๓.๒   เป็นโครงการใหม่มีความเสี่ยงสูง 
  ๓.๓ มีการจัดท าหลายโครงการในระยะเวลาเดียวกัน๖๘ 
 ๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผลการวิจัยพบว่า 

                                                        
๖๔สัมภาษณ์  พระปลัดยุทธภู มิ  สิ ริส าโร , เลขานุการเจ้ าคณ ะอ าเภอบางปะหันจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๕สัมภาษณ์ นายพิชิต เชาว์ชาญ, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 
๖๖สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๗สัมภาษณ์ นายฤทธิเดช บัวเปล่งศรี, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๖๘สัมภาษณ์ นายจารุภัทร์ ธีฆัมพร, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๗ 
 

 ๔.๑ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและเพียงพอ 
 ๔.๒   ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ช้าและล่ม๖๙ 
 ๕) ด้านสภาพการแข่งขั้น คู่แข่งหรือผู้ร่วมมือ ผลการวิจัยพบว่า 
 ๕.๑ มีการแข่งข้ันกันเองในเชิงปริมาณสูง 
 ๕.๒  ขาดร่วมมือการจากผู้น าท้องถิ่นบางคน๗๐ 
 ๖) ด้านประชากรทั่วไป ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สังคมและชุมชน ผลการวิจัยพบว่า 
 ๖.๑ ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
และข้ันตอน วิธีการด าเนินการ และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ๗๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการการสร้างความปรองดอง

สมาน ฉั น ท์  ด้ ว ยก ารขั บ เคลื่ อน โครงก ารห มู่ บ้ าน รั กษ าศี ล  ๕   จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 
ประเด็นภายนอก 

อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 
ด้าน 
๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเชื่อ 

๑.๑  ประชาชนเกิดความกลัว
ในการให้ข้อมูลส่วนตัว 
๑.๒  มีประชากรชาวพุทธน้อย 
 

๑.๑  มีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาอันยาวนาน  
๑.๓ มีการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองตลอดทั้งปี 

๒) ด้านเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ 

๒.๑ ประสบปัญหาน้ าท่วม น้ า
แล้ง ภัยพิบัติ บ่อยครั้ง 
๒.๒ ครอบครัวส่วนใหญ่มี
ฐานะปานกลาง 
 

๒.๑ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม 
๒.๒ เป็นเมืองมรดกโลก มี
ชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุ 
 

                                                        
๖๙สัมภาษณ์ พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗๐สัมภาษณ์ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗๑สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๗๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการการสร้างความปรองดอง
สมาน ฉั น ท์  ด้ ว ยก ารขั บ เคลื่ อน โครงก ารห มู่ บ้ าน รั กษ าศี ล  ๕   จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 
ประเด็นภายนอก 

อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 
ด้าน 

  

๒.๓ มีแหล่งท่องเที่ยวด้าน
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นวัด
วาอาราม 

๓) ด้านสภาพการเมือง 
กฎหมายนโยบายของภาครัฐ 
รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไป
ถึงระเบียบข้อบังคับซึ่งออก
โดยรัฐ 

๓.๑ โครงการสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายของ
รัฐ หรือคณะสงฆ์ 
๓.๒ เป็นโครงการใหม่มีความ
เสี่ยงสูง 
๓.๓ มีการจัดท าหลายโครงการ
ในระยะเวลาเดียวกัน 

๓.๑  ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลชุดปัจจุบัน 
๓.๒  เห็นชอบจากมหาเถร
สมาคม และส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๔) ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.๑ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยและ
เพียงพอ 
๔.๒ ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา 
ช้าและล่ม 
 

๔.๑มีการน าเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บ
และเผยแผ่ข้อมูลของโครงการ 
๔.๒ มีการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและเว็บไซต์เป็นประจ า
ทุกวัน 

๕) ด้านสภาพการแข่งขั้น 
คู่แข่งหรือผู้ร่วมมือ 

๕.๑ มีการแข่งข้ันกันเองในเชิง
ปริมาณสูง 
๕.๒ ขาดร่วมมือการจากผู้น า
ท้องถิ่นบางแห่ง 
 

๕.๑ มีความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานราชการ คณะสงฆ์ 
ชุมชน และประชาชนเป็นอย่างดี 
๕.๒ มีการเปรียบเทียบฐานข้อมูล
ของผู้สมัครของแต่ละจังหวัด 
ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ระดับ
หมู่บ้าน ระดับโรงเรียน และ
ระดับหน่วยงานทุกวัน 

 
 
 



๑๗๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโครงการการสร้างความปรองดอง
สมาน ฉั น ท์  ด้ ว ยก ารขั บ เคลื่ อน โครงก ารห มู่ บ้ าน รั กษ าศี ล  ๕   จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 
ประเด็นภายนอก 

อุปสรรค (Threat) โอกาสพัฒนา (Opportunity) 
ด้าน 
๖) ด้านประชากรทั่วไป 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
สังคมและชุมชน 

ประชาชนยังขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ และขั้นตอน 
วิธีการด าเนินการ และ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
โครงการ 

๖.๑ ประชาชนให้ความร่วมมือ
และสนใจเข้าร่วมสมัครใน
โครงการจ านวนมาก 
๖.๒ ชุมชนเกิดความตื่นตัว และ
ร่วมด าเนินโครงการ ประสานงาน
กับประชาชนในชุมชนของตนเอง 

 
 เมื่อน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโครงการการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มา
เปรียบเทียบกัน สามารถสรุปเป็นประเด็นกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๓  สรุปประเด็นการวิเคราะห์ (SWOT Matrix) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
ประเด็นภายนอก 

โอกาส (O) 
๑) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
๒) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ชุดปัจจุบัน 
๓) ผ่านการเห็นชอบจากมหาเถร
ส ม า ค ม  แ ล ะ ส า นั ก ง า น
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๔) มีการน าเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ 
๕ ) มี ค ว าม ร่ ว ม มื อ ร ะห ว่ า ง
หน่ วยงานราชการ คณะสงฆ์ 
ชุมชน และประชาชนเป็นอย่างดี 
๖) ชุมชนเกิดความตื่นตัว 

อุปสรรค (T) 
๑) ประชาชนเกิดความกลัวในการให้
ข้อมูลส่วนตัว 
๒) ประชากรส่วนใหญ่ หาเช้ากินค่ า 
๓) โครงการสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามนโยบายของรัฐ หรือคณะสงฆ์ 
๔) ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ช้า
และล่ม 
๕) ประชาชนยังขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ วัตถุประสงค์ของ
โค รงก าร  และขั้ น ตอน  วิ ธี ก าร
ด าเนินการ และผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากโครงการ 

 
 
 
 
ประเด็นภายใน 

จุดแข็ง (S)  
๑ ) ผู้ บ ริ ห า ร มี วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ
สนับสนุนโครงการ 
๒) บุคลากรมีความช านาญ 
๓) มีการสนับสนุนงบประมาณ 
๔) มีศูนย์อ านวยความสะดวกระดับ
อ าเภอ 
๕) มีคณะกรรมการบริหารโครงการ 
๖) มีการก ากับและติดตามโครงการ 

SO 
Attack 

(ลุย, เดินหน้า, รุก, ฉวยโอกาส)  
จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและ
ศูนย์อ านวยความสะดวกระดับ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

 

ST 
Maintain 

(รักษาระดับ, ท าลายอุปสรรค)  
จัดอบรมประชาชน  สร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจในการรักษา
ศีล ๕ และขับเคลื่อนหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดอ่อน (W)  
๑) ขาดบุคลากรในการบันทึกข้อมูล 
๒) ขาดงบประมาณด าเนนิการ

โครงการ ๒ 
๓) ขาดศูนย์บนัทึกข้อมูลขนาดใหญ่ 
๔) ขาดการถ่ายทอดแผนปฏิบตักิาร 
๕) ขาดเคร่ืองมือในการก ากับติดตาม

และประเมินผลที่มีคุณภาพ 
๖) เน้นเชิงปริมาณมากเกินไป 

WO 
Stabilization 

(ปรับปรุงแก้ไข, ฟ้ืนฟู)   
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
สร้างจิตอาสาในการปฏิบัติงานให้
เพ่ิมมากขึ้น เน้นการประสานงาน
ระหว่างบ้ าน  วั ด  และชุมชน 
(บวร) 

WT 
Retrenchment 

(ถอย, ชะลอ, ลด, หนี)  
สร้างเครื่องมือในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ 

  
 



๑๘๑ 
 

 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า เมื่อน าประเด็นภายในและภายนอกมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน 
ท าให้ผู้วิจัยได้แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการดังนี้  

ด้านที่ ๑ SO ได้แก่ จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและ
ขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 ด้านที่ ๒ ST ได้แก่ จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ รวมถึง
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อการ
สอนเพ่ือเผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่องตาม
นโยบายของคณะสงฆ์ 

 ด้านที่ ๓ WO ได้แก่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิต
อาสาในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร) 

 ด้านที่ ๔ WT ได้แก่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการที่มีคุณภาพ ขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
เป็นต้น ในการช่วยสร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มี
การรายงานผลการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
๔.๒.๕ ภาวะผู้น าของโครงการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ภาวะผู้น าของโครงการการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ในปัจจุบันสังคมไทยมีความคาดหวังและมีความตื่นตัวที่จะได้ผู้น า ผู้บริหารที่เป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม ซึ่งการที่จะเป็น
ผู้น า ผู้บริหารที่ดีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้นั้นควรต้องมีคุณธรรมพ้ืนฐานต่อไปนี้ 

๑. มีคุณธรรมต่อตนเอง คือ มีการครองตนอย่างเหมาะสม 
๒. มีคุณธรรมต่อผู้ร่วมงาน คือ มีการครองคนอย่างเหมาะสม 
๓. มีคุณธรรมต่อหน้าที่การงาน คือ มีการครองงานอย่างเหมาะสม๗๒ 
การพัฒนาตนโดย 
๑) การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ศึกษาต่อ 
๒) การจัดท างานวิจัย 
๓) การจัดท านวัตกรรม 
๔) โครงงาน ชิ้นงานและน าเสนอ 
๕) การพัฒนางานในภาระรับผิดชอบ งานที่ได้รับมอบหมาย 

                                                        
๗๒สัมภาษณ์ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน, รองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 



๑๘๒ 
 

๖) การครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหารควรปกครองด้วย
หลักธรรมพรหมวิหาร ๔ แบบพ่ีปกครองน้อง พ่อแม่ปกครองลูก ดูแลเอาใจใส่ เอ้ืออาทร ให้ความรัก 
ความเห็นใจซึ่งกันและกัน รับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เปิดใจกว้าง สรุปปัญหาอันเป็นแนวทางพัฒนาให้
ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๗) สติ สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว ผู้น าต้องรู้ตัวเองตลอกเวลาเพื่อให้การประพฤติปฏิบัติมี
ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

๘) หิริโอตัปปะ หิริ คือการละอายต่อความชั่ว โอตัปปะคือการเกรงกลัวต่อบาป 
๙) ขันติ โสรัจจะ ขันติ คือความอดทนต่อความตรากตร า อดทนต่อความทุกข์ อดทนต่อ

ถ้อยค าที่ท าให้เจ็บใจ โสรัจจะ คือความสงบเสงี่ยมเจียมตัว ไม่หยิ่งยะโส ไม่โอ้อวด ไม่ยกตนเสมอท่าน 
๑๐) สัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่การเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักกาลเวลา รู้จักประมาณ รู้จัก

ชุมชน รู้จักบุคคล และรู้จักตนเอง 
๑๑) โดยการค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ าเสมอ แล้วน าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน 

เปิดโอกาสให้ตนเองได้รับความรู้ใหม่ โดยเข้าร่วมการอบรมสัมมนาทางวิชาชีพครูในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ท าวิจัยในชั้นเรียน สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน  มีการประเมินตนเองเพ่ือการ
พัฒนา และที่ส าคัญ ศึกษาหาความรู้ทางด้านธรรมมะ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต ยกระดับจิตใจตนเอง
ให้สูงขึ้น  และช่วยขัดเกลาความประพฤติ ของนักเรียน 

การพัฒนาคนโดย 
๑) จัดท าโครงสร้างการบริหาร 
๒) วางคนให้เหมาะกับงาน 
๓) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ให้การยอมรับ 
๔) ให้สวัสดิการเช่นให้ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ศึกษาต่อ 
๕) ผู้บริหารต้องยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด และวินัย-จรรยาบรรณวิชาชีพ

ของข้าราชการอย่างเคร่งครัด ครบทุกประการ ทั้งนี้เป็นตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
และผู้อ่ืนที่ได้พบเห็นเกิดความรัก เคารพเลื่อมใสศรัทธาในตัวผู้บริหาร 

๖) พรหมวิหาร ๔ คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
๗) สังคหวัตถุ ๔ ได้แก่ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยา สมานัตตา 
๘) โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่โดยเข้าร่วมการอบรวมสัมมนาทาง

วิชาชีพครูในสาขาท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ  ศึกษางาน
และจัดคนให้เหมาะกับงาน  สร้างทีมงาน มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล น่าจะมีการให้เบี้ย
เลี้ยงคณะครูที่ไปท างานให้แก่โรงเรียนในช่วงนอกเวลาท างาน  และหาวิธีการให้คณะครูและบุคลากร
ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น และได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆ  ให้เทียบเท่าโรงเรียนอ่ืน ๆ ในมาตรฐาน
เดียวกัน  เพราะถ้าคณะครูและบุคลากรพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับ จะมีความรู้สึกรักในงานของ
ตนและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะไม่ใช้เวลาไปท างานพิเศษอ่ืนๆซึ่งส่งผลกระทบต่องานหลัก 

การพัฒนางานโดย 
๑) ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง งานของตนเอง งานของโรงเรียน งานของส่วนรวมเพ่ือให้ดี

ขึ้น สวยขึ้น มีค่ายิ่งข้ึน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่ยอมรับ และมีมูลค่ามากขึ้น 



๑๘๓ 
 

๒) สร้างเครือข่ายในการพัฒนางานของโรงเรียน 
๓) สร้างโอกาสในการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น 
๔) ส่งผลงานเข้าประกวด/ น าเสนอสู่สังคม และประชาสัมพันธ์ 
๕) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดัน

ผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร โดยมี
การน าตัวชี้วัดผลงานหลักมาใช้เป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมายการท างานของบุคคลร่วมกัน ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาสามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลงานหลักที่ก าหนดนั้นๆ เพ่ือจะได้ให้สิ่งจูงใจส าหรับการเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 

๖) ให้ความก้าวหน้าแก่ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม ให้สามารถเลื่อนยศเลื่อนต าแหน่ง มีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วยความจริงใจ 

๗) บูรณาการโดย ยึดหลักธรรมาธิปไตย คือ ความถูกต้อง เหตุและผล ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนา 

๘) จะต้องเป็นผู้ประสานงานและประสานประโยชน์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์รู้จักใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลจะต้องเข้าใจเข้าถึงและพัฒนารอบรู้และมีข้อมูล
ทันสมัย 

๙) อิทธิบาท ๔ ได้แก่ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
๑๐) โดยการจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน สร้างขวัญและก าลังใจ สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมในคณะครูและ
นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด หรือส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน ในกิจกรรมต่างๆ และจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการน านักเรียนไปแข่งขันในที่ต่างๆ พร้อมทั้งจัดงบประมาณส าหรับรางวัล หรือค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม อาจจะมีงบประมาณส าหรับการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา 

ผู้น าที่ดีตามหลักพุทธธรรม ประกอบด้วย๗๓ 
๑. จักขุมา หมายถึงมองการณ์ ไกล เป็นลักษณะของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์  รู้ถึง

สถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้นและวางแผนงานเตรียมการ ล่วงหน้า ทั้งการก าหนดเป้าหมาย สร้างทีมงาน 
สร้างมาตรฐานในการท างาน เป็นลักษณะของผู้น าที่ดี เป็นผู้มีสายตาที่กว้างไกล มองความถูก และ
ความผิดพลาด ให้ออกเพ่ือน ามาแก้ไข 

๒. วิธูโร หมายถึงการจัดการธุระได้อย่างมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญ รู้จัดวางคนให้ถูก
กับงาน รู้จักใช้อิทธิพลในการท างาน สร้างการยอมรับ ท าตนให้เป็นตัวอย่าง ท างานเป็นทีม สร้างขวัญ
ก าลังใจ มีกติกาและมีมาตรฐานเดียวกัน เป็นต้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจ 

๓. นิสสยสัมปันโน สามารถเป็นพึงพาอาศัยของผู้อ่ืนได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
ซื่อตรง สามารถท าให้ทุกคนรักองค์กร สนุกกับการท างาน  มีความสามารถในการสื่อสาร และ

                                                        
๗๓สัมภาษณ์ นางสาวอัจฉรา อ่อนจันทร์, ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๘๔ 
 

ประสานงานให้ทุกฝ่ายท างานในแนวที่องค์กรต้องการ และท าด้วยความเต็มใจ ภูมิใจพ่ึงพาผู้อ่ืนได้
เพราะมีความเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

สรุปได้ว่า ลักษณะภาวะผู้น าของโครงการนับได้ว่ามีคามส าคัญต่อโครงการอย่าง หากได้
ผู้น าที่ไม่ดี คดโกง ก็จะท าให้โครงการล้มเลว ไม่ประสบผลส าเร็จ ประการส าคัญคือผู้น าจะต้องรู้จั ก
ฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น พัฒนาทักษะความรู้ ความช านาญ ก็มีคุณธรรมประจ าใจ การฝึกฝน
ตนเองอยู่ตลอดเวลา เป็นต้น ประการต่อมาคือการรู้จักพัฒนาผู้อ่ืน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา และประการสุดท้ายคือการ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับติดตามงานและประเมินผลโครงการเป็น
ระยะ ก็จะท าให้โครงการเกิดปัญหาข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ประการสุดท้ายผู้น าจะต้องมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล (จักขุมา) บริหารงานอย่างมืออาชีพ (วิธูโร) และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (นิสสยสัมปันโน) ก็จะ
กลายเป็นผู้น าที่ดีและมีคุณภาพ 

๔.๒.๖  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ของประชาชนชุมชนวัดท่าการ้อง 
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ชุมชนวัดท่าการ้องมีภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมหลายองค์กรด้วยกันโดยมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินการ
แตกต่างกันไปตามภารกิจที่ก าหนด ทั้งนี้ ทุกองค์กรล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ไปสู่ความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ พบว่าประชาชน
ชุมชนวัดท่าการ้องมีการด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑) การด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ข้อที่ ๑ การไม่ฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการเบียดเบียน 
กันและกัน จากการสัมภาษณ์ พบว่า คนในชุมชน และคนที่เป็นสามี ภรรยา มีการทะเลาะวิวาทกัน
น้อยมาก อาจมีการท าร้ายร่างกายบ้างแต่ไม่บ่อยมักจะเป็นพวกวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดชาวบ้าน 
ในชุมชนวัดท่าการ้องมีการสมาทานศีล ๕ โดยการรับศีล ๕ จากวัดท่าการ้องในวันธัมมัสสวนะทุกวัน
พระ ๘ ค่ า และ ๑๕ ค่ าเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา และมีการตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันเทศกาลวันส าคัญ
ต่างๆ และวันส าคัญของชาติ พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะจัดปีละ ๒ ครั้ง โดยจะมีคนมาร่วมงานเป็นจ านวน
มาก ทางวัดจะประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านได้ทราบ ชาวบ้านก็จะมาร่วมกันท าบุญ ชาวบ้านใน
ชุมชนวัดท่าการ้องยังคงมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาโดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม แต่จากการ
สังเกตของผู้วิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าวัดจะเป็นชาวบ้านที่มีอายุมาก๗๔ ส่วนคนรุ่นใหม่จะติดภาระใน
เรื่องการท างานจึงไม่ได้เข้าวัด แต่จะท าบุญตามโอกาส ทั้งนี้การสมาทานศีล ๕ ก็จะสมาทานตาม
โอกาส โดยเฉพาะศีลข้อที่ ๑ ชาวบ้านมองว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ง่าย เนื่องจากการด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบัน อาศัยซื้ออาหารจากตลาดนัดมาด าเนินชีวิต ความทันสมัย ความสะดวก
ในการด ารงชีวิตของชาวบ้านได้ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ โดยทางอ้อมไปพร้อมกัน

                                                        
๗๔สังเกตการณ์  ชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๘๕ 
 

ขณะเดียวกันยังแสดงว่าประชาชนชุมชนวัดท่าการ้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการรักษาศีล และ
สามารถปรับให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิต๗๕ 

นอกจากนี้ ชาวบ้านชุมชนวัดท่าการ้องยังมีเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ดังที่มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวว่า 

 “ชุมชนวัดท่าการ้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ว่าจะ
นับถือศาสนาอะไรก็ตาม เพราะคนในชุมชนมีที่ พ่ึงทาง
จิตใจ คือ หลวงพ่อยิ้ม พระประธานในอุโบสถ นอกจากนี้
เมื่อชาวบ้านมีปัญหาก็มักจะมาปรึกษากับหลวงพ่อเจ้า
อาวาส ท่านใจดี และชอบช่วยเหลือชาวบ้าน ปัญหา 
อาชญากรรมก็มีน้อย เพราะมีวัดคอยดูแล”๗๖ 

จากค าพูดดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้น าของเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านให้
ความเคารพนับถือ และเป็นผู้ที่สามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้ 

๒) การด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ข้อที่ ๒ การไม่ลักทรัพย์การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งที่
เจ้าของมิได้ให้ด้วยอาการแห่งการขโมย ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะอยู่ในที่ใดๆ ก็ตาม การประพฤติในการละ
ความมักง่าย เอารัดเอาเปรียบ เสียสละ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ มีเมตตาธรรม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
พบว่าทางวัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างรายได้และอาชีพให้แก่คนในชุมชน ประชาชนสามารถน าเอา
อาหารการกิน มาค้าขายที่วัดได้ตลอดเวลา โดยเสียค่าบ ารุงสถานที่ ค่าน้ าค่าไฟให้วัดเพียงวันละ ๕๐ 
บาทเท่านั้น ซึ่งคุ้มค่า เพราะมีนักท่องเที่ยวมาก นอกจากนี้ทางวัดยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมา
ช่วยงานที่วัด ฝึกหัดการท ามาหากิน และทักษะด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ค่าจ้างอีกด้วย ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ปัญหาเด็กขโมย หรือโจรกรรมค่อนข้างน้อยมาก ดังที่มีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ไดก้ล่าวว่า 

“วัดท่าการ้อง เป็นศูนย์กลางสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
อย่างแท้จริง มีทั้งตลาดน้้าและตลาดบก เด็กและเยาวชนก็
สามารถสร้างรายได้ได้ หลวงพ่อให้ความช่วยเหลือเด็กๆ 
และชาวบ้าน ใครเดือดร้อนมาหลวงพ่อก็ช่วยเหลือ ไม่ได้
ให้เงิน แต่ให้ทางท้ามาหากิน สอนให้ช่วยเหลือตนเอง ”๗๗ 

จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามศีลข้อ ๒ เป็นสันติภาพทางตรงและ
ทางอ้อมซึ่งกระท าได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นจากการล่วงละเมิดโดยตรงอันเป็นพฤติกรรมที่
แสดงออกซึ่งหน้าและท าด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเว้นจากพฤติกรรมโกง การลักขโมย รวมถึง

                                                        
๗๕สัมภาษณ์  นายอภิชาติ  สุขสมบูรณ์ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗๖สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗๗สัมภาษณ์ นายพิชิต เชาว์ชาญ, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม 

๒๕๕๘. 



๑๘๖ 
 

พฤติกรรมทุจริตทุกประเภท ซึ่งชุมชนนี้มีความประพฤติที่มีระเบียบวินัย ยึดหลักการด าเนินชีวิตด้วย
การส่งเสริมหลักสุจริตธรรมและความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นปัจจัยส่งเสริม  
การแสวงหาปัจจัย ๔ ด้วยความสุจริตและจากข้อมูลส าคัญยังพบว่าประชาชนชุมชนวัดท่าการ้องมี
ส านึกของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

๓) การด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ข้อที่ ๓ การไม่ประพฤติผิดในกามส าหรับศีล ๕  
ข้อที่ ๓ การไม่ประพฤติผิดในกาม ชาวบ้านชุมชนวัดท่าการ้องมีการด ารงชีวิตตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม 
การอบรมและปลูกฝังเด็ก และเยาวชน ไม่ให้ประพฤติผิดในกามนั้น ส่วนใหญ่จะด าเนินการโดย
ครอบครัว ญาติผู้ใหญ่ ชาวบ้านมีความเห็นว่า พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี และจะสอนลูกกันเอง  
มีการคุยกันภายในบ้านส่งผลให้เมื่อลูกมีปัญหาก็สามารถปรึกษาโดยไม่อายพ่อแม่ เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนไม่มีการมั่วสุมทางเพศ นอกจากนี้ ตัวอย่างวิถีชาวบ้านที่ปฏิบัติเป็นปกติแต่ส่งผลในการสร้าง
เสริมความอบอุ่นในครอบครัว ได้แก่ การรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นโอกาสที่ พ่อแม่  
จะคอยอบรมสั่งสอน ตักเตือน และการท าบุญที่วัดในวันส าคัญๆ ครอบครัวชาวัดท่าการ้องจะชวนกัน
เข้าวัดทั้งพ่อ แม่ ลูกในชุมชนไม่มีคดีข่มขืนหรือคดีเกี่ยวกับเพศ ไม่มีซ่องโสเภณีส่วนมากเวลามีปัญหา
ในครอบครัวจะนั่งพูดคุยกัน บางครอบครัวใช้สื่อที่ทันสมัยในการเข้าใจลูก เช่น เฟสบุ๊คและไลน์ การ
ดูโทรทัศน์กับลูก การพูดคุยกับลูก เพ่ือสร้างความเข้าใจกันในครอบครัว ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้กล่าว
ว่า 

“ชุมชนวัดท่าการ้อง เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ บ้าน
หลังหนึ่งก็มีทั้งพ่อแม่ลูกและปู่ย่าตายาย เป็นครอบครัว
ที่อบอุ่น ผู้ใหญ่สอนลูกหลานดี ลูกหลานก็เชื่อฟังพ่อแม่ 
ปัญหาชู้สาวก็มีน้อย เพราะมีแบบอย่างที่ด”ี๗๘ 

นอกจากครอบครัว โรงเรียนและวัดก็เป็นส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการสอนเพศศึกษา
แก่เด็กนักเรียนตามหลักสูตร การจัดอบรม การจัดให้มีการสวดมนต์ตอนเย็น๗๙ ส าหรับชุมชนวัดท่ากา
ร้องมีการดูแลเด็กที่พ่อแม่แยกทางกัน ด้วยการใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางครูจะเป็นผู้คอยสั่งสอน และ
ปลูกฝังให้ท าความดี และใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการท ากิจกรรม โดยให้ครูเป็นสื่อกลาง 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญบางท่าน ได้ให้ความเห็นว่า ในอดีตเด็กจะมีความรับผิดชอบสูง การ
เรียนหนังสือจะหยุดในวันโกนและวันพระ เด็กจะอยู่กับพระ รับใช้พระ ไปไหว้พระกับพ่อแม่ ต่างจาก
ปัจจุบันที่พ่อแม่ต้องท างานหนักต้องหารายได้มาจุนเจือครอบครัวท าให้การดูแลไม่ทั่วถึง หรือพ่อแม่
บางคนมีฐานะดี ก็มักเลี้ยงลูกแบบตามใจ ฉะนั้น เด็กสมัยใหม่จึงห่างไกลพระ การสอนเพศศึกษา
สามารถเปรียบเทียบกับสัจธรรมของชีวิต เช่น ถ้าเรียนหนังสือแล้วมีเพศสัมพันธ์กับเพ่ือนชาย และเกิด
ตั้งครรภ์อนาคตก็จะเสียดังนั้น การปลูกฝังให้ลูกหลานนับถือและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เช่น การ

                                                        
๗๘สัมภาษณ์  นายอภิชาติ  สุขสมบูรณ์ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๗๙สังเกตการณ์  ชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๘๗ 
 

ถือศีล ฟังธรรม ถวายอาหารพระสงฆ์ การตระเตรียมก่อนเข้าวัดเช่น ดอกไม้ ธูปเทียนฯลฯ ล้วน
แล้วแต่มีประโยชน์ในการกล่อมเกลาจิตใจทั้งสิ้น ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญอีกท่านที่กล่าวว่า 

“ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการข่มขืน เพราะเป็น
หมู่ บ้ านที่ รู้ จั กกันหมด พ่ อแม่ ต้ อ งให้ ความ เข้ าใจ 
ค้าปรึกษาและความอบอุ่นแก่ลูก”๘๐ 

๔) การด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ข้อที่ ๔ งดเว้นจากการพูดโกหก การพูดส่อเสียด 
การพูดเพ้อเจ้อและการพูดค าหยาบจากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ในชุมชนมีการพูดจาสุภาพ ไม่โกหก 
เมื่อมีการเข้าร่วมประชุมกันก็ไม่มีความขัดแย้ง ทุกคนมีอิสระแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ สามารถ
แสดงออกถึงความต้องการของตนเองและหมู่คณะได้อย่างตรงไปตรงมา โดยจะเห็นได้จากเวลาทางวัด
จัดกิจกรรมที่เป็นส่วนร่วม ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าว จะส่งผลออกไปถึงการปฏิบัติต่อกันในครอบครัว
และสังคม กรณีเมื่อเกิดความขัดแย้งกันในชุมชน มีการทะเลาะพูดจาส่อเสียดให้ร้ายซึ่งกันและกัน 
ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นผู้ที่ห้ามปราม และตักเตือนลูกบ้าน๘๑ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว
ในชุมชนเวลามีปัญหาก็สามารถพูดคุยกันได้ การหลอกลวงให้ได้รับความเดือดร้อนจึงไม่มี เนื่องจาก
ชาวชุมชนใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ดังทีผู่้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้ให้ความเห็นว่า  

“หลวงพ่อสอนให้เรารักกัน ให้อภัยกันเสมอ ท่านสอน
ให้พูดเพราะ พูดแต่ความจริง เมื่อเราพูดเพราะ พูดแต่
ค วามจริ ง  เร าก็ อ ยู่ กั น แบ บ มี ค วามสุ ข  ทุ กคน ก็ มี
ความสุข”๘๒ 

จากการให้ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ศีลข้อที่ ๔งดเว้นจากพูดปด พูดโกหก พูด
ส่อเสียด และหรือพูดส่อเสียด มีความส าคัญในการอยู่ร่วมกันของประชาชนชุมชนวัดท่าการ้องและ
น ามาซึ่งความสามัคคี ปรองดอง ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนอกจากนี้ จากการสังเกตของ
ผู้วิจัยยังพบว่าประชาชนชุมชนวัดท่าการ้องมีความภาคภูมิใจ และมีความเชื่อมั่นในโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ว่า จะสามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนได้จริง ดังจะเห็นได้จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญหลายท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ อาทิเช่น  

“ศีล ๕ มีความส้าคัญมาก ทุกคนในชุมชนก็รักษากัน
มานานแล้ว ทุกคนต่างรู้ผิดชอบชั่วดี  แม้บางครั้งจะ

                                                        
๘๐สัมภาษณ์ พระปลัดสมพงษ์ กวิว โส, ดร., เลขานุการรองเจ้าคณะอ าเภอพระนครศรีอยุธยา, ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๑สังเกตการณ์  ชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 
๘๒สัมภาษณ์  นายอภิชาติ  สุขสมบูรณ์ , นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๘๘ 
 

พลั้งเผลอสติไปบาง เพราะอารมณ์โกรธ แต่พวกเราก็
เข้าใจกันและให้อภัยกันเสมอ”๘๓ 

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ สามารถลด
ความขัดแย้งในชุมชน น ามาซึ่งความสามัคคี ปรองดอง ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

๕) การด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ข้อที่ ๕ งดเว้นจากการดื่มน้ าเมาคือสุราเมรัย อันเป็น
ของมึนเมา รวมถึงยาเสพติดต่างๆ อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในชุมชนมีการส่งเสริมกิจกรรมห่างไกลอบายมุข อาทิเช่น การ
งดเหล้าเข้าพรรษา มีการรณรงค์เรื่องยาเสพติดไม่มีการขายบุหรี่ สุรา และอบายมุขบริเวณวัดมีการ
ส่งเสริม “ลานวัดลานใจ”๘๔ ส่งเสริมการออกก าลังกาย (ลานกีฬา)เพ่ือชักน าให้ชาวชุมชนห่างไกลจาก
อบายมุขทั้งปวง นอกจากนี้ วัดและมัสยิดยังมีพ้ืนที่ที่สามารถใช้ร่วมกันอย่างสันติ๘๕ เวลาวัดมีงาน
มัสยิดก็ช่วย ชาวบ้านก็ช่วย เวลามัสยิดมีงาน วัดและชาวบ้านก็ช่วย ท ากันแบบนี้มานาน เรื่องปัญหา
ยาเสพติดเมื่อก่อนมีปัญหามาก ปัจจุบันลดน้อยลง เพราะทางวัดและชาวบ้านในชุมชนกวดขัน และ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ปัญหาจึงลดน้อยลงมาก ดังจะเห็นได้จากการให้ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่าน
หนึ่ง ไดก้ล่าวว่า 

“เรามีพ้ืนที่ที่ใช้ร่วมกัน ไม่แบ่งแยกศาสนา ว่าเป็นของ
ใคร ชาวพุทธก็ใช้ได้ ชาวมุสลิมก็ใช้ได้ เวลาใครมีงานก็
ช่วยกัน สามัคคีกัน ปัญหายาเสพติดก็ลดน้อยลง เพราะ
เราช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานเราเป็นอย่างดี”๘๖ 

จากการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม และบริบทของชุมชน สามารถสรุปได้ว่า
ประชาชนชุมชนวัดท่าการ้องมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ โดยมีเจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง
เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการท างานเป็นทีม มี
ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญหลายท่าน ที่มักจะระบุถึง
การบริหารจัดการร่วมกันในกิจการส่วนรวม และการแก้ปัญหาของชุมชน อีกทั้งยังพบว่าประชาชน
ชุมชนวัดท่าการ้องมีส านึกของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็ก
และเยาวชนตลอดจนมีทัศนะว่า การด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ สามารถลดความขัดแย้งในชุมชน อัน
จะน ามาซึ่งความสามัคคี สมานฉันท์ ปรองดอง ส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
 
 
                                                        

๘๓สัมภาษณ์ นายพิชิต เชาว์ชาญ, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๕๘. 

๘๔สังเกตการณ์  ชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๘๕สังเกตการณ์  ชุมชนวัดท่ าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุ ธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘. 

๘๖สัมภาษณ์ นายอนันต์ ตุรงค์เรือง, ชาวบ้านต าบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๘. 



๑๘๙ 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้จากการวิจัย 
ที่มา : KARONG MODEL, ๒๕๕๘ 

๔.๓  องค์ความรู้จากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและสร้างจิตอาสา
ในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมมาก

ขึ้น (บวร) 

สร้างเครื่องมือในการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ 

จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลาง
และศูนย์อ านวยความ
สะดวกระดับชุมชนที่มี

ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมประชาชน สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในการ

รักษาศีล ๕ 

๑) Planning (การวางแผน)  
๒) Organizing (การจัดองค์การ)   
๓) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน)  
๔) Directing (การสั่งการหรืออ านวยการ)  
๕) Coordinating(การประสานงาน) 
๖) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน)  
๗) Budgeting (การงบประมาณ) 

 

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เชิงพุทธ 
๑) หลักความถูกต้อง  
๒) หลักความเหมาะสม  
๓) หลักความบรสิุทธ์ิ  
๔) หลักความยุติธรรม  
๕) หลักพรหมวิหารธรรม  
๖) หลักความเสยีสละ 

ชุมชนวัดท่าการ้อง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศีล ๕ 
เว้นจากการฆ่าสัตว์ 

เว้นจากการลักทรัพย์ 
เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 

เว้นจากการพูดเท็จ 
เว้นจากการดื่มของมึนเมา 

ศีล ๕ 
หลักประกันชีวิต 

หลักประกันทรัพย์สิน 
หลักประกันครอบครัว 

หลักประกันสังคม 
หลักประกันสุขภาพ 



๑๙๐ 
 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑  พบว่า การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดจากการสังเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย สามารถอธิบายแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการได้ดังนี้ 
 แนวทางที่หนึ่ง กลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง 
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่หนึ่ง 
จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ 
รวมถึงสถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อ
การสอนเพ่ือเผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่องตาม
นโยบายของคณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้าง
จิตอาสาในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร)และ 
กลยุทธ์ที่สี่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ ขอ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้าง
เครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางท่ีสอง การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารงานตามหลัก  

๑ . การวางแผน (Planning) มีการวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) มีการจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่และการแบ่งส่วน
ของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) มีการบริหารงานด้านบุคลากรอัน
ได้แก่การควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Direction) มีการตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติงานของส่วน
ต่างๆให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะงานเฉพาะตลอดจน
การให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) มีการร่วมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
ส่วนต่างๆให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน มีการประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. การรายงาน (Reporting) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้บริหาร
งานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการต่างๆภายใน
หน่วยงานและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๗. งบประมาณ (Budgeting) มีการควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุมรวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 
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แนวทางที่สาม ได้แก่ การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยการรักษาศีล ๕ 
อย่างเคร่งครัด เพราะศีล ๕ ได้ชื่อว่าเป็นหลักประกันต่างๆ เช่น ศีลข้อที่หนึ่ง เป็นหลักประกันชีวิตศีล
ข้อที่สอง เป็นหลักประกันทรัพย์สิน ศีลข้อที่สาม เป็นหลักประกันครอบครัว ศีลข้อที่สี่  เป็น
หลักประกันสังคม และศีลข้อที่ห้า เป็นหลักประกันสุขภาพ โดยผู้น าชุมชนจะต้องยึดหลักการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ๖ ประการคือ หลักความถูกต้อง หลักความเหมาะสม  หลักความบริสุทธิ์ 
หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละจะท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความ
สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ ๑) เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ ๒) เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research) 
ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๗ รูป/คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
Observation) ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑ กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๕.๑.๑.๑ สภาพแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ มีเนื้อที่

ประมาณ  ๒,๕๕๖.๖๔ ตารางกิโลเมตร  เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา 
ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ าไหลผ่าน ๔ สาย  ได้แก่  แม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าป่าสัก  แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ า
น้อย  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ อ าเภอ  ๒๐๙ ต าบล ๑,๔๕๙ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง  ๔ แห่ง เทศบาลต าบล ๓๑ แห่ง  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๑๒๑แห่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดินมีและทรัพยากรน้ าเศรษฐกิจ
ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจั งหวัด เป็น อันดับ  ๕  ของประเทศ รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ๒. สาขาการขายส่ง  ๓. อสังหาริมทรัพย์  
มี นิคมอุตสาหกรรม  ๓ แห่งได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร สินค้าส าคัญของจังหวัดได้แก่สินค้าการเกษตร  สินค้าอุตสาหกรรม
และการท่องเที่ยว ตลาดส าคัญ มีจ านวน ๑๕ ตลาด กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ 
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๒. ด้านสังคม ได้แก่ สาธารณสุข ศาสนา อาชญากรรม การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน
คมนาคม แรงงานและการจ้าง ผลการวิจัยพบว่าด้านอาชญากรรม มีการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ประกอบด้วย คดีที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย มีการจับกุมผู้กระท าผิดมากที่สุด รองลงมาคือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  คดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิตร่างกายและเพศ คดีที่น่าสนใจ และ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ตามล าดับ ด้านการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔ แห่ง ระดับอาชีวศึกษา ๘ แห่ง แบ่ง
เขตการศึกษาออกเป็น ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย การไฟฟ้าการประปาและการบริการโทรศัพท์ด้านคมนาคม 
มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและระหว่าง จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๐ 
เส้นทาง เส้นทางการเดินเรือ ๒๕๕๗แรงงานส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในมีจ านวน 
๖๔๗,๐๑๐ คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ๔๔๘,๘๒๖ คน แยกเป็น ผู้มีงานท า ๔๔๔,๕๕๕ คน  
ผู้ว่างงาน ๓,๙๑๑ คน เป็นผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๓,๙๑๑ คน 

๓. ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ โครงการตามพระราชด าริ การท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีโครงการพระราชด าริ จ านวน ๒๒ โครงการ เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือราษฎร ในเขต ต าบลคลองน้อย - ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามพระราชด าริโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาเป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก มีวัดวา
อารามและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ มากมาย อาทิเช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล พระ
วิหารมงคลบพิตร วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น ในปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวหลายครั้ง ได้แก่ งานวันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” งานเทศกาลตรุษจีน
กรุงเก่า “อยุธยามหามงคล” ครั้งที่ ๙ งานวันนายขนมต้ม (งานร าลึกถึงวีรชนนายขนมต้ม) งานวัน
สถาปนากรุงศรีอยุธยาและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอยู่ทอง สงกรานต์กรุงเก่า 
งานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน งานวันย่านธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อรัญญิก หมู่บ้าน OTOP เพ่ือ
การท่องเที่ยว งานอยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์พุทธ-อิสลาม-คริสต์ งานประเพณีลอยกระทง
กรุงเก่า และงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปี 

 ๕.๑.๑.๒ สภาพแวดล้อมของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดท่าการ้อง มีพ้ืนที่ตั้งของชุมชนโดยรวมเป็นที่
ราบอยู่ติดแม่น้ าเจ้าพระยา ใกล้กับวัดธรรมารามและวัดกษัตราธิราชอยู่ห่างจากเกาะเมืองประมาณ ๓ 
กิโลเมตร ตั้งอยู่นอกพระนครด้านทิศตะวันตกหรือบริเวณทุ่งประเชตโดยมีวัดท่าการ้องเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน ปัจจุบันวัดท่าการ้องสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินทั้งวัดโฉนดเลขที่ ๖๒๘ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๗๘ ตาราง
วา อาณาเขตทิศเหนือติดตั้งอยู่บริเวณชุมชนอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางมัสยิดถึง ๕ มัสยิด โดยมี
บ้านเรือนที่เป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ประมาณ ๘-๑๐ หลังคาเรือนเท่านั้นชุมชนวัดท่าการ้อง เป็นชุมชน
ขนาดเล็กท่ีมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ชาวบ้านทั้ง
สองศาสนาสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะเข้าใจหลักค าสอนของศาสนาตัวเอง โดย



๑๙๔ 
 

มีวัดท่าการ้องเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีผู้น าที่ดี คือ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ซึ่งท่านเน้นหลั กการ
บริหาร คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ร่วมกัน 

 ๕.๑.๑.๓ กระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง 
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส าหรับกระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้น
พบว่า ผู้บริหารโครงการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ก านันต าบลบ้านป้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ และ
ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งได้ใช้หลักการบริหารโครงการ ๗ ประการ คือ ๑) Planning (การ
วางแผน)  ๒) Organizing (การจัดองค์การ)  ๓) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) ๔) Directing 
(การสั่งการหรืออ านวยการ) ๕) Coordinating (การประสานงาน) ๖) Reporting (การรายงานผล
การปฏิบัติงาน) และ ๗) Budgeting (การงบประมาณ)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชุมชนวัดท่าการ้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการที่ชัดเจน และมีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการโครงการของประชาชนในท้องถิ่น การ
สร้างความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ประกอบ
ด้วยก. เจ้าอาวาสวัดในเขตหมู่บ้าน เป็นกรรมการที่ปรึกษาข. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นประธาน
กรรมการค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลของหมู่บ้านนั้น เป็นรอง
ประธานง. ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ไม่ต่ ากว่า ๓ คน ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้าน
ในหมู่บ้านนั้น เป็นกรรมการจ. ให้กรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านนั้น ท าหน้าที่เป็น
เลขานุการ และบุคคลคนหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการและมีศูนย์อ านวยการอยู่ที่อาคาร กศน. 
วัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กระบวนการในการจัดบุคคลเข้าท างานของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน
ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองร่วมกันและมีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน
ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองร่วมกันอยู่เป็นประจ า แต่มีข้อจ ากัด คือ บุคลากรในการสร้างความ
เข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มี
น้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับ
ล่างมีน้อย 

กระบวนการในการสั่งการหรืออ านวยการนั้น ทั้งคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือวางแผน ก าหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการ
ประชุมคณะกรรมการบ่อยครั้ง มีการสรุปผลการด าเนินการเป็นระยะ และมีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
ด าเนินการให้ดีอยู่ตลอดเวลา ส าหรับข้อจ ากัดด้านทรัพยากรนั้นก็มีการน าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการสม่ าเสมอเพ่ือหาแนวทางและวิธีในการแก้ไขข้อจ ากัดต่างๆ ให้โครงการสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายได้ 

การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สถานศึกษา หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่  



๑๙๕ 
 

 ๑) ร่วมกันการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ เช่น อุดหนุนงบประมาณ บุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  

 ๒) การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ เช่น การร่วมเป็น
คณะกรรมการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เป็นต้น 

 ๓) การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น การออกสื่อโฆษณา การติด
ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ เป็นต้น 

 ๔) การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและประเมินผลโครงการ เช่น การสอดส่อง
ดูแลโครงการ การประเมินโครงการ การสรุปผลโครงการ และการรายงานโครงการ เป็นต้น 

การยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ของโครงการการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์  ด้ วยการขับ เคลื่ อน โครงการหมู่ บ้ าน รักษา ๕  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา นั้น ประชาชนและหน่วยที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับโครงการเป็นอย่างดี ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี เกิดความร่วมมือกันใน
สังคม เกิดกระแสการยอมรับของโครงการเป็นอย่างดี อาจมีบ้างในบางส่วนที่ยังเห็นว่าโครงการยังขาด
ความชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงและชัดเจน จึงเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบด าเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง และร่วมกัน
พัฒนาต่อไป 

กระบวนการในการบริหารงบประมาณนั้น คณะสงฆ์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนโครงการรวมถึงหน่วยงานราชการอนุมัติงบประมาณบางส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ แต่
งบประมาณที่มีนั้นมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยเงินทุนจากทางวัดเป็นหลัก 
และการจัดกิจกรรมที่ทางวัดและหน่วยงานราชการจัดอยู่แล้ว 

ชุมชนวัดท่าการ้อง ยังน าเอาหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เชิง
พุทธมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผ่านมิติทางด้านหลักความถูกต้อง หลักความ
เหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละดังนี้ 

๑. หลักความถูกต้อง กล่าวคือ ผู้น าหรือผู้ปกครอง/ผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับ พึงปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามหลัก “ธรรม” และเว้นขาดจากการปฏิบัติ “อธรรม” ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 ๒. หลักความเหมาะสม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา โดยไม่เสียหลักการ โดยอาศัย
หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้จักฐานะของ
ตน   รู้จักประชุมชน รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และรู้จักประมาณในการบริโภค ใช้สอยทรัพย์ ตลอด
ทั้งงบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ฯลฯ เป็นต้น 

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

 ๔. หลักความยุติธรรม กล่าวคือ ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความเที่ยงธรรม ตามหลักนิติรัฐ  
นิติธรรม ชื่อว่า “ยุติธรรม” ให้เสมอหน้ากัน  ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความล าเอียง หรือ อคติ ๔ 

 ๕. หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่) คือ  ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตา
พรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข กรุณาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ 
มุทิตาพรหมวิหาร พลอยยินดีที่ผู้อ่ืนได้ดีมีสุข ไม่อิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร มีใจมัธยัสถ์



๑๙๖ 
 

เป็นกลาง วางเฉย เมื่อผู้อ่ืนถึงซึ่งความทุกข์หรือความวิบัติ อันเราช่วยอะไรมิได้ และไม่ดูถูก เหยียด  
ซ้ าเติม 

 ๖. หลักความเสียสละ ผู้น าคน หรือ นักปกครอง/นักบริหาร เป็นผู้มีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน และสละความเห็นแก่ตัว เพ่ือประโยชน์สุข
ของหมู่คณะ และ/หรือ เพ่ือประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม 

 ด้วยคุณธรรมของผู้น า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังที่กล่าวนี้  ประชาชนก็จะอยู่
ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์ 

สรุปได้ว่า หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเริ่มจากการสร้างความ
ปรองดองในจิตใจของเราก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้หลักการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเน้นหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

 
๕.๑.๒  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดจากการสังเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย สามารถอธิบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการได้ดังนี้ 

แนวทางที่หนึ่ง กลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง 
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่หนึ่ง 
จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ 
รวมถึงสถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อ
การสอนเพ่ือเผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่องตาม
นโยบายของคณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้าง
จิตอาสาในการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร) และ 
กลยุทธ์ที่สี่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ ขอ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้าง
เครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางท่ีสอง การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารงานตามหลัก  

๑ . การวางแผน (Planning) มีการวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) มีการจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่และการแบ่งส่วน
ของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) มีการบริหารงานด้านบุคลากรอัน
ได้แก่การควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
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๔. การอ านวยการ (Directing) มีการตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ
ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะงานเฉพาะตลอดจนการ
ให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) มีการร่วมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
ส่วนต่างๆให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน มีการประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. การรายงาน (Reporting) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้บริหาร
งานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการต่างๆภายใน
หน่วยงานและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๗. งบประมาณ (Budgeting) มีการควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุมรวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

แนวทางที่สาม ได้แก่ การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยการรักษาศีล ๕ 
อย่างเคร่งครัด เพราะศีล ๕ ได้ชื่อว่าเป็นหลักประกันต่างๆ เช่น ศีลข้อที่หนึ่ง เป็นหลักประกันชีวิตศีล
ข้อที่สอง เป็นหลักประกันทรัพย์สิน ศีลข้อที่สาม เป็นหลักประกันครอบครัว ศีลข้อที่สี่  เป็น
หลักประกันสังคม และศีลข้อที่ห้า เป็นหลักประกันสุขภาพ โดยผู้น าชุมชนจะต้องยึดหลักการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ๖ ประการคือ หลักความถูกต้อง หลักความเหมาะสม  หลักความบริสุทธิ์ 
หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละจะท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความ
สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 

 
๕.๒ อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็น
ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 

๕.๒.๑ หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเริ่มจากการสร้างความปรองดอง
ในจิตใจของเราก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้หลักการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์นั้น ควรเน้นหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาหรรษา 
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณี
ลุ่มแม่น้ าตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้ทฤษฎีความขัดแย้ง ซึ่งเหตุผลที่ใช้ทฤษฎีความขัดแย้งมาเป็น
ทฤษฎีในการด าเนินการวิจัย เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่องของการไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่ม (มนุษย์) 
ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป (ประชาชน สังคม กลุ่มประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศ รัฐ วัฒนธรรม) ผู้ซึ่งมี
ผลประโยชน์ต่างกันมีเป้าหมาย และหรือค่านิยมต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของการเห็น
แย้งกัน การไม่ลงรอยกัน หรือการปะทะระหว่างบุคคล ความคิดหรือผลประโยชน์ท า ให้ข้อพิพาท
พัฒนาไปเป็นการเผชิญหน้ากันและท้ายที่สุดก็กลายเป็นความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับคนและเกี่ยวกับการ
รับรู้ของคน ความรู้สึก อารมณ์ และปัญหาต่างๆ ของคน เพราะฉะนั้น การรับรู้ความรู้สึกและปัญหา
ต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือสร้างผลที่ได้อย่างต่อเนื่องของความขัดแย้งจะต้องหาข้อตกลงให้ได้หรือไม่ก็
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ต้องมีการประนีประนอม นอกจากนี้ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งยังแฝงตัวเป็นบันไดน าไปสู่ความ
ขัดแย้งอีกหลายขั้นตอนจนในที่สุดก่อให้เกิดความรุนแรง๑ 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาหลัก
สามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ค าสอนเรื่องสามัคคีธรรมในพุทธ
ศาสนาเถรวาท หมายถึง ความพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจการงานต่างๆ ด้วยความสมานฉันท์ เริ่มตั้งแต่
ระดับปฏิบัติต่อตนเองและคนอื่น ชุมชน สังคม ประเทศ ให้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติสามัคคีธรรมเท่าที่
จะสามารถปฏิบัติตามได้ กล่าวคือ ในระดับโลกิยะก็เกิดให้เกิดความสงบสุขในสังคมการด าเนินชีวิต
ร่วมกัน ส่วนระดับโลกุตระก็สามารถส่งผลให้เป็นบรรลุมรรคผลสิ้นความทุกข์ได้ในที่สุด ๒)หลักการ
ปฏิบัติสามัคคี มีลักษณะ ๓ประการคือการกระท าร่วมกันทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยยึดหลัก
กุศลกรรมบถ ๑๐ประการ ซึ่งสรุปลงในสุจริต ๓ประการ วิธีการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติตามหลักบุญกิริยา
วัตถุ ๓ประการ ได้แก่ ทาน ศีล และภาวนา เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพ่ือส่งผลสูงสุด ๓) ผลของการ
ปฏิบัติสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีอยู่ ๓ประการ คือ ประโยชน์เพ่ือตน คนอ่ืนและ
ทั้งสองฝ่าย ความสงบสุขของสังคมนั้นเอง ประโยชน์ของสามัคคีธรรมมีหลายประการด้วยกัน เริ่มจาก
ชีวิตปัจจุบันการเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์ และหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สิ้นเชิง ดังนั้น การศึกษาและ
ปฏิบัติตามหลักสามัคคีธรรม โดยการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตร่วมกัน ปรึกษา
และให้อภัยกัน สามารถน าทางชีวิตของคนไทยให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขและสันติในการสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้แก่ตนและสังคมได้อย่างสมดุล หากผู้คนในสังคมให้ความส าคัญในการศึกษาและประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักสามัคคีธรรมแล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็สามารถเป็นประโยชน์ในชีวิตของตนและส่วนรวมได้
จริง๒ 

๕.๒.๒ กลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้าน
ป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรม
ประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากข้ึน เน้นการประสานงานระหว่าง
บ้าน วัด และชุมชน (บวร)และ กลยุทธ์ที่สี่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ  (ตรีกมล)ได้วิจัย
เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”  ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนการ
น าศีล ๕ มาเป็นรากฐานของสันติภาพนั้น  สามารถท าได้ด้วยการน าไปเป็นรากฐานของสันติภาพ
ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างสังคมแนวราบ  ได้แก่  การน าไปสู่วัฒนธรรมแบบเมตตากรุณาและ
วัฒนธรรมแบบสันติวิธี  ส่วนโครงสร้างในแนวดิ่ง  ได้แก่  รากฐานทางสังคมในรูปของปิรามิด  โดย
น าไปจัดโครงสร้างทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  กระบวนการยุติธรรม  และการศึกษา  เพ่ือให้เอ้ือ

                                                 
๑พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : 

ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน  าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 

๒จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์, “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงานการวิจัย, 
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๕). 
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ต่อการส่งเสริมโครงสร้างสังคมระดับจุลภาคจนถึงระดับมหัพภาค   ซึ่งเป็นการเชื่อมโครงสร้างและ
สถาบันสังคมให้ยึดโยงอยู่กับศีล ๕ อันเป็นพ้ืนฐานของแนวทางสันติวิธี  ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ
รากฐานของสันติภาพเชิงคุณค่า  ซึ่งเป็นมโนธรรมส านึกที่ท าให้เกิดความตระหนักถึงมนุษยธรรมและ
สิทธิมนุษยชนสากล  ทั้งความเสมอภาค  ความยุติธรรม  ภราดรภาพ สัมพันธภาพ  ดุลยภาพและ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ซึ่งจะท าให้สังคมเป็นแบบสวัสดิการที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
มีความตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต  และการไม่ใช้ความรุนแรงทุกกรณี   ท าให้ชีวิตปราศจากภัย
คุกคาม  รวมไปถึงการช่วยเหลือเก้ือกูลผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากล าบาก  ท าให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะท าให้เกิดสันติภาพเชิงบวก  ในขณะเดียวกันก็ยัง
เป็นแนวทางแก้ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและความรุนแรง ในรูปของตัณหา  มานะ ทิฏฐิ  และ
อกุศลมูล  คือ โลภะ โทสะ โมหะ  ซึ่งศีล ๕ จะเป็นตัวสกัดกั้นและท าลายรากเหง้าของความขัดแย้ง
และความรุนแรง  โดยรากฐานเชิงโครงสร้างจะเข้าไปจัดโครงสร้างสังคมไม่ให้เอ้ือต่อการใช้ความ
รุนแรง  ในขณะที่รากฐานเชิงคุณค่าจะปลุกเร้าให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต  เพ่ือให้อยู่ร่วมกันตาม
หลักมนุษยชน  ซึ่งเป็นรากฐานของมนุษย์  นอกจากนี้ยังเข้าไปจัดการกับรากเหง้าที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งและความรุนแรง  โดยจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งโครงสร้าง  คุณค่าของมนุษย์และการควบคุม
กิเลสภายใน  ซึ่งจะท าให้สันติภาพมีรากฐานที่มั่นคง  ทั้งในระดับจุลภาคและมหัพภาคอย่างยั่งยืน
ต่อไป๓ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบายจากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัย
ขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรอนุมัติโครงการต่างๆ ที่
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในทางที่ดี ผ่านโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ที่เป็น
รูปธรรมมากกว่าเดิม 

๒.มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนพัฒนาระยะยาว มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

                                                 
๓พระวิมาน คมฺภีรปญฺโ  (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของ

สันติภาพ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๒๐๐ 
 

๓.มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ควรจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า และความส าเร็จของโครงการ เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ และมีการเผยแผ่ให้
ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัด หน่วยงานราชการ ส านักงานพรพุทธ
ศาสนาจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด อ าเภอ ชุมชน สถานศึกษา ควรประสานงานและร่วมมือ
กันด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถความคิดเห็นเพ่ือน ามา
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

๒. ชุมชนควรน าเอากลยุทธ์ทั้ง ๔ ประเด็น คือ กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลาง
และศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กล
ยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ รวมถึงสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อการสอนเพ่ือ
เผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ
คณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาใน
การปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร)และ กลยุทธ์ที่สี่ 
สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ ขอความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้างเครื่องมือใน
การก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงานผลการด าเนินงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่องน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

๕.๓.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจาก
งานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕  เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

๒. ควรศึกษาวิเคราะห์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เน้นหลักธรรมหรือคุณธรรม
อ่ืนๆ ที่สอดคล้อง เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นต้น 

๓. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 

๔. ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
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เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ, ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊กส์

, ๒๕๔๖. หน้า ๖๖๔. 
________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ , ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : นามมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๖.  
วรเดช จันทรศรและไพโรจน์ ภัทรนรากุล. การประเมินผลระบบเปิด. กรุงเทพมหานคร : สมาคมรัฐ

ประศาสนศาสตร์, ๒๕๔๑.  
วิยะดา สิมะเสถียร. “แนวทางการสร้างสมานฉันท์ในสังคมไทย”. อ้างใน ตติยา สุวรรณบุบผา. ความ

เป็นพลเมืองไทยในระบบประชาธิปไตย . นครศรีธรรมราช : บริษัท ป.อินเตอร์ปริ้น 
แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, ๒๕๕๑.  

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :  โรง
พิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๒.  

ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่๗. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ. ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 
๒๕๔๕.  

เศาวนิต  เศาณานนท์. ภาวะผู้น า Leadership. พิมพ์ครั้งที่ ๓. นครราชสีมา : ภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑.  

ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์. หลักการและเทคนิคการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: เดอะ 
มาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์, ๒๕๔๔.  



๒๐๓ 

 

สมคิด พรมจุ้ย. เทคนิคการประเมินโครงการ. พิมพ์ครั้งที่ ๕. นนทบุรี : จตุพร ดีไซน์, ๒๕๕๐.  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. เบญจศีลและเบญจธรรม.กรุงเทพมหานคร 

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.  
สมยศ นาวีการ. การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔.  
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. รวมบทความทางการประเมินโครงการ . พิมพ์ครั้งที่๓. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.  
________. วิธีวิทยาการประเมิน: ศาสตร์แห่งคุณค่า. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  
สาคร สุขศรีวงศ์.ดร.. การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓.  
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือการด าเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗.  

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี. เทคนิคการบริหารโครงการ. ปัตตานี : ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ปัตตานี, ๒๕๕๓.  

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. ผลการด าเนินโครงการส าคัญตาม
นโยบายรัฐบาล รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ.๒๕๕๕ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม , 
๒๕๕๕.  

ส าราญ  มีแจ้ง. การประเมินโครงการทางการศึกษา. พิษณุโลก: ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๔๓.  

________. การประเมินโครงการทางการศึกษา. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๐. 
สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์. หลักการบริหารเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖.  
สุปรีชา กมลาศน์. กลยุทธ์การบริหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕.  
สุภมาส อังศุโชติ. “รูปแบบการประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ .” ใน ประมวลสาระ ชุด

วิชาการประเมินน โยบาย แผนงาน  และโครงการ . หน่ วยที่ ๕ . นนทบุ รี : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๕.  

สุภางค์ จันทวานิช. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

สุเมธ แสงนิ่มนวล. ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒.  

สุวิมล  ติรกานันท์. การประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร : คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๓.  

หลวงวิจิตรวาทการ. ของดีในอินเดีย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สร้างสรรค์บุ๊คส์, ๒๕๔๔.  



๒๐๔ 

 

 
(๒)  วิทยานิพนธ์/รายงานการวิจัย  : 
จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์. “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. รายงานการวิจัย. 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๕. 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า ”. 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล. “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยคณะรัฐมนตรี”. 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. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร). “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : 
ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน้ าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล). “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

วงศกร เพ่ิมผล. “ศีล ๕ มิติอารยธรรมสากล”. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา. ผศ.ดร.. “การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ”. รายงานการวิจัย. 
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๑.  

สถาบันพระปกเกล้า. “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕.  

อุไรวรรณ ธนสถิต. ศาสตราจารย์ ดร.. “บทบาทของสภาพัฒนาการเมืองกับการเสริมสร้างความ
ปรองดองแห่งชาติ”. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ๒๕๕๖.  

 
(๓)  บทความ  : 
จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย. “การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในสถานศึกษา : กรอบแนวคิด 

ความส าคัญ และความถ้าทาย”. วารสารร่มพฤกษ์. ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓ มิถุนายน – 
กันยายน ๒๕๕๒ : ๓๗. 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร. ดร. “พระพุทธศาสนาเพ่ือสังคม : กระบวนทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเบญจศีล”. 
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญ
สากลของโลก ๒๕๕๖ : ๓๕๒-๓๗๘. 

ไพศาล หวังพานิช. “หลักและวิธีการประเมินโครงการ .” วารสารวัดผลการศึกษา. ๑๑ มกราคม, 
๒๕๓๓ : ๓๑. 

วัดญาณเวศกวัน. “สมานฉันท์”. ข่าวสารญาณเวศก์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐. 



๒๐๕ 

 

สุรศักดิ์ ปาเฮ. “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”. วารสารวิชาการ. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 
มิถุนายน, ๒๕๔๓ : ๗๐-๗๕. 

 
(๔) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕. รายงานผล สรุป % ประชากรร่วมโครงการ ระดับ ๑ รายจังหวัด.  

[ออนไลน์ ]. แหล่งข้อมูล : http://www.sila5.com/report/index/getRank2. [๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘]. 

ประชาสัมพันธ์วุฒิสภา. แนวทางที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร. 
อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ 
คอ.นธ. ประธานรัฐสภา สมัยปี พ.ศ , ๒๕๒๗ – ๒๕๓๕ . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
https://www.facebook.com/PRSENATE/ posts/559118670790494. [๒ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

พ ร ะ ร าช ญ า ณ วิ สิ ฐ . ๖  ห ลั ก  ป ร อ งด อ งส ม า น ฉั น ท์ .  [อ อ น ไล น์ ].  แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 
http://www.komchadluek.net/ [๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

โม ไน ย  พ จ น์ .  ห ลั ก ก า ร ป ร อ งด อ งแ ห่ ง ช า ติ เชิ งพุ ท ธ . [อ อ น ไล น์ ]. แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 
https://www.gotoknow.org/posts/452410. [๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

วิกิพีเดีย. โครงการ. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82% 
E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%
A3. [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
รูปแบบการประเมินโครงการ. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : http://home.kku.ac.th 
/sompo_pu /spweb/evaluation/evaluation-model.pdf. [๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘]. 
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การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

BUILDING THE RECONCILIATION BY BE DRIVEN WITH FIVE PRECEPTS 
VILLAGE PROJECT IN AYUTTHAYA PROVINCE 

   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.๑ 
      Phramaha Krisada Kittisobhano, Dr. 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๒) เพ่ือ
น าเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
กับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๗ รูป/คน และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant Observation) ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น เริ่มจากการสร้างความปรองดองในจิตใจของ
แต่ละคนก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่วน
กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีการวางแผน (Planning) มี
การจัดหน่วยงาน (Organizing) มีการจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) มีการอ านวยการ 
(Direction) มีการประสานงาน (Coordinating) มีการรายงาน (Reporting) และ มีงบประมาณ 
(Budgeting) โดยผู้น าชุมชนวัดท่าการ้องยึดหลักการบริหารโครงการดังกล่าว และสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยหลัก ๖ ประการคือ หลักความถูกต้อง  หลักความ
เหมาะสม  หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละ ท าให้
เกิดบรรยากาศแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 

๒. แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
กลาง และศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  กล
ยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ รวมถึงสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อการสอนเพ่ือ
เผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ

                                                           
๑อาจารย์ประจ าศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
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คณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาใน
การปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร) และ กลยุทธ์ที่
ส่ี สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ ขอความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้างเครื่องมือใน
การก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงานผลการด าเนินงานทั้ งเชิง
ปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to study the process of the creation of 

reconciliation by driven with Five precepts village project in Ayutthaya Province. 2) to 
propose the trend of  the creation of reconciliation by driven with Five precepts 
village project in Ayutthaya Province. The researcher used the Qualitative Research 
as a  documentary Research . The study was conducted by in-depth interviewing from 
17 key informants selected by Non-participant Observation at Wat Thakarong community 
Banpom Sub district , Ayutthaya Province , Ayutthaya Province. 

The research findings were as follows: 
1)  The creation of reconciliation will be started by the creation of 

reconciliation in individual mind spread out to society by the understanding , 
appreciation and development. In the other hand the process of the creation of 
reconciliation by driven with Five precepts village project in Ayutthaya Province will 
be used the project management with Planning , Organizing ,Staffing ,Direction , 
Coordinating ,Reporting and Budgeting by community leader  with 6 principles such 
as The right principle , The suitable principle , The pure principle , The fairness 
principle , The Promvihandham principle and The sacrifice principle and all of its will 
be push the reconciliation in community. 

2 ). The trend of  the creation of reconciliation by driven with Five precepts 
village project in Ayutthaya Province  consisted of 4 strategies 1. To set the center of 
direction and convenience center for push this project and continuous drive all 
activities. 2. Training the people such as in school , government department , 
company and community for  the understanding in Five precepts.   3. The potential 
development  both monks and layman for the jobs that volunteer  by the 
emphasizing with the coordination between home , temple and community  
( Boworn ) and the last 4. To built the quality tools by the specialist for evaluation 
this project that cooperation with the university and set the quality report that 
shown both qualilative and quantity of this project.   
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นดินแดนพระพุทธศาสนา ประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ 

เพราะต่างมุ่งสร้างกุศลคุณงานความดี โดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิต เว้น
จากการเบียดเบียนกัน ประกอบสัมมาอาชีพ ซื่อสัตย์ สุจริต แต่เมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปกลับพบว่า 
ประชาชนเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมือง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ น ามาซึ่งการสูญเสียชีวิตไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน บาดเจ็บอีก
จ านวนมาก รวมถึงผู้สุญหายอีกจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏข้อมูล อีกทั้งความสูญเสียทางวัตถุ อาคาร 
สถานที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง สังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นยุคแห่งความหวาดกลัวและหวาดระแวง ที่
ประชาชนไม่สามารถพูดคุยเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองเป็นการทั่วไป แม้กระทั่งการพูดคุยกับญาติ
หรือเพ่ือสนิท ในหลายชุมชนมีกลุ่มคนที่มีความคิดแตกต่างทางการเมืองกันอย่างชัด เจน เกิดการบ่ม
เพาะความเกลียดชังกัน จากการเลือกรับสื่อที่น าเสนอความคิดเห็นทางการเมืองที่สอดคล้องกับ
มุมมองของตน และแบ่งขั้วแยกกันอย่างเห็นได้ชัด ในบางพ้ืนที่เกิดการปะทะกันระหว่างสองกลุ่มที่
เห็นต่างทางการเมือง มีการใช้อาวุธต่างๆ รวมถึงอาวุธปืนท าร้ายร่างกายกันท าให้มีผู้เสียชีวิต ยิ่งไป
กว่านั้นความรุนแรงได้ขยายตัวไปถึงในระดับครอบครัว จนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตและความสัมพันธ์ที่
แตกร้าว จากความรุนรงที่กล่าวมาอันน ามาซึ่งการสูญเสียอย่างประเมินค่ามิได้ และเกิดสภาพสังคม
แห่งความหวาดระแวง ค าถามที่ตามมาคือรากเหง้าของปัญหาของสังคมไทยคืออะไร ซึ่งมีหลายฝ่าย
พยายามให้ค าอธิบายต่อปัญหาดังกล่าวว่าเป็นการแข่งขันเชิงอ านาจ การทุจริตประพฤติมิชอบของผู้มี
อ านาจ ความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม การถูกเลือกปฏิบัติ ช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม
ระหว่างคนจนกับคนรวย ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน๒ 

เหตุการณ์ต่างๆ ข้างต้นได้น าไปสู่ความพยายามแก้ไขปัญหาจนเกิดความปรองดองขึ้น 
เพ่ือมุ่งหวังที่จะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถเรียกได้ว่าสามารถน าไปสู่สังคมที่มีสันติภาพ 
ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ แนวความคิดของต่างประเทศที่ใช้เพ่ือสังคมความปรองดอง คือ 
ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มีความขัดแย้งไปสู่
สันติภาพและความเป็นประชาธิปไตย 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน
รักษาศีล ๕” เป็นนโยบายส าคัญของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช ที่ด าริให้กับคณะสงฆ์ทุกจังหวัด และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมในการน า
หลักของศีล ๕ ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยให้จัดท าในรูปของโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและประโยชน์สุขของประชาชน และเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยยึด
มั่นตามค าสอนทางพระพุทธศาสนา อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น โดยเน้นการรณรงค์ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ขึ้นในทุกส่วนของประเทศ ตามด าริที่เจ้าประคุณ
                                                           

๒สถาบันพระปกเกล้า, “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕), หน้า 
๖. 



๒๑๓ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ความว่า “อัน
ว่าศีล ๕ เป็นการส าคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล ๕ ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เป็นสุข 
เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่
ประชาชนในชาติ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินการพร้อมกันทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ เปิดโครงการน าร่องและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานในหลายพ้ืนที่ โดยมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ๓ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ อ าเภอ ๒๐๙ ต าบล 
๑,๔๕๙ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง 
เทศบาลต าบล ๓๑ แห่ง องค์กรบริหารส่วนต าบล ๑๒๑ แห่ง มีประชากรรวมทั้งสิ้น ๘๐๓,๗๗๓ คน 
เป็นชาย ๓๘๗,๕๑๘ คน เป็นหญิง ๔๑๖,๒๕๕ คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 
๙๒.๑๒ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๗.๕๓ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๓๔ ศาสนสถานในจังหวัดมีทั้งสิ้น 
๕๗๖ แห่ง แยกเป็นวัด ๕๐๕ วัด มัสยิด ๖๐ วัด และโบสถ์คริสต์ ๑๑ แห่ง ในปัจจุบันคณะสงฆ์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้การปกครองของพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕จากสถิติในปัจจุบันพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมสมัครในโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๒๒๐,๔๕๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๒๘ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ ๒๖ ของประเทศ๔ ซึ่งเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการอยู่ที่ร้อย
ละ ๙๐ 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ามี
องค์ประกอบ ปัจจัย และกระบวนการด าเนินการอย่างไรให้โครงการประสบผลส าเร็จ ในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒. เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
                                                           

๓ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, คู่มือการด าเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗), หน้า ๕. 

๔โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕, รายงานผล สรุป % ประชากรร่วมโครงการ ระดับ ๑ รายจังหวัด,  
[ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : http://www.sila5.com/report/index/getRank2, [๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘]. 



๒๑๔ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เป็นการศึกษาโดยการใช้การวิจัยแบบคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) กับผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการสั งเกตแบบไม่มี ส่ วนร่วม (Non-
participant Observation) ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๑)  ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

๒)  ศึกษาสภาพทั่วไปและบริบทของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง 
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรณีตัวอย่าง 

๓)  สังเกตการณ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรณีตัวอย่าง 

๔)  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสรุปวิเคราะห์กระบวนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕)  สังเคราะห์แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นรูปแบบจ าลองพร้อมเสนอเป็นกลยุทธ์ในการ
ขับเคลื่อนโครงการ 

๖)  น าเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
๑) แบบสัมภาษณ์  ( Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ เชิ งลึกแบบมี โครงสร้าง 

(Structure In-depth Interview) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผลการวิจัย 

๑) กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑.๑ สภาพแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ มีเนื้อที่

ประมาณ  ๒,๕๕๖.๖๔ตารางกิโลเมตร  เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา  ไม่มีภูเขา 



๒๑๕ 

ไม่มีป่าไม้  มีแม่น้ าไหลผ่าน ๔สาย  ได้แก่  แม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าป่าสัก    แม่น้ าลพบุรีและแม่น้ า
น้อย  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖อ าเภอ  ๒๐๙ต าบล ๑,๔๕๙หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ๑แห่ง เทศบาลนคร ๑แห่ง เทศบาลเมือง  ๔แห่ง เทศบาลต าบล ๓๑แห่ง  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ๑๒๑แห่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดินมีและทรัพยากรน้ าเศรษฐกิจ
ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมจั งหวัด เป็น อันดับ  ๕  ของประเทศ รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ๑. สาขาการผลิตอุตสาหกรรม๒. สาขาการขายส่ง ๓. อสังหาริมทรัพย์ มี 
นิคมอุตสาหกรรม  ๓แห่งได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 
และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครสินค้าส าคัญของจังหวัดได้แก่สินค้าการเกษตร  สินค้าอุตสาหกรรม
และการทอ่งเที่ยว ตลาดส าคัญ มีจ านวน ๑๕ ตลาด กระจายอยู่ตามอ าเภอต่างๆ  

๒. ด้านสังคม ได้แก่ สาธารณสุข ศาสนา อาชญากรรม การศึกษา โครงสร้างพ้ืนฐาน
คมนาคม แรงงานและการจ้าง ผลการวิจัยพบว่าด้านอาชญากรรม มีการด าเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม มีการจับกุมผู้กระท าผิด  ประกอบด้วย คดีที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย มีการจับกุมผู้กระท าผิดมากที่สุด รองลงมาคือ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  คดีประทุษร้ายต่อ
ชีวิตร่างกายและเพศ คดีที่น่าสนใจ และ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ตามล าดับ ด้านการศึกษา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๔ แห่ง ระดับอาชีวศึกษา ๘ แห่ง แบ่ง
เขตการศึกษาออกเป็น ๓ เขตพ้ืนที่การศึกษา คือเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๒และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานประกอบด้วย การไฟฟ้าการประปาและการบริการโทรศัพท์ด้านคมนาคม 
มีเส้นทางรถโดยสารภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและระหว่าง จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๐ 
เส้นทาง เส้นทางการเดินเรือ ๒๕๕๗แรงงานส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุ๑๕ ปีขึ้นไปในมีจ านวน 
๖๔๗,๐๑๐ คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน ๔๔๘,๘๒๖ คน แยกเป็น ผู้มีงานท า ๔๔๔,๕๕๕ คน ผู้
ว่างงาน ๓,๙๑๑ คน เป็นผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน ๓,๙๑๑ คน 

๓. ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ โครงการตามพระราชด าริ การท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีโครงการพระราชด าริ จ านวน ๒๒ โครงการ เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 
โครงการจัดหาน้ าช่วยเหลือราษฎร ในเขต ต าบลคลองน้อย - ต าบลสองห้อง อ าเภอบ้านแพรก 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตามพระราชด าริโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองเมือง อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาเป็นต้น ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก มีวัดวา
อารามและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ มากมาย อาทิเช่น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล พระ
วิหารมงคลบพิตร วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้น ในปี ๒๕๕๘ มีกิจกรรม
การท่องเที่ยวหลายครั้ง ได้แก่ งานวันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” งานเทศกาลตรุษจีน
กรุงเก่า “อยุธยามหามงคล” ครั้งที่ ๙ งานวันนายขนมต้ม (งานร าลึกถึงวีรชนนายขนมต้ม) งานวัน
สถาปนากรุงศรีอยุธยาและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าอยู่ทอง สงกรานต์กรุงเก่า 
งานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน งานวันย่านธุรกิจสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อรัญญิก หมู่บ้าน OTOP เพ่ือ
การท่องเที่ยว งานอยุธยามรดกโลก เทศกาลสานสัมพันธ์พุทธ-อิสลาม-คริสต์ งานประเพณีลอยกระทง
กรุงเก่า และงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกปี 
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 ๑ .๒  สภาพแวดล้อมของชุมชน วัดท่ าการ้อง ต าบลบ้ านป้ อม อ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนวัดท่าการ้อง มีพ้ืนที่ตั้งของชุมชนโดยรวมเป็นที่
ราบอยู่ติดแม่น้ าเจ้าพระยา ใกล้กับวัดธรรมารามและวัดกษัตราธิราชอยู่ห่างจากเกาะเมืองประมาณ ๓ 
กิโลเมตร ตั้งอยู่นอกพระนครด้านทิศตะวันตกหรือบริเวณทุ่งประเชตโดยมีวัดท่าการ้องเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน ปัจจุบันวัดท่าการ้องสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ ๖ ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินทั้งวัดโฉนดเลขที่ ๖๒๘ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๗๘ ตาราง
วา อาณาเขตทิศเหนือติดตั้งอยู่บริเวณชุมชนอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ท่ามกลางมัสยิดถึง ๕ มัสยิด โดยมี
บ้านเรือนที่เป็นพุทธศาสนิกชนอยู่ประมาณ ๘-๑๐ หลังคาเรือนเท่านั้นชุมชนวัดท่าการ้อง เป็นชุมชน
ขนาดเล็กท่ีมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ชาวบ้านทั้ง
สองศาสนาสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เพราะเข้าใจหลักค าสอนของศาสนาตัวเอง โดย
มีวัดท่าการ้องเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีผู้น าที่ดี คือ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ซึ่งท่านเน้นหลักการ
บริหาร คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ร่วมกัน 

 ๑.๓ กระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ส าหรับกระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้น
พบว่า ผู้บริหารโครงการ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ก านันต าบลบ้านป้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ และ
ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งได้ใช้หลักการบริหารโครงการ ๗ ประการ คือ ๑) Planning (การ
วางแผน)  ๒) Organizing (การจัดองค์การ)  ๓) Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) ๔) Directing 
(การสั่งการหรืออ านวยการ) ๕) Coordinating (การประสานงาน) ๖) Reporting (การรายงานผล
การปฏิบัติงาน) และ ๗) Budgeting (การงบประมาณ)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชุมชนวัดท่าการ้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการที่ชัดเจน และมีการประชุม
คณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็นและความต้องการโครงการของประชาชนในท้องถิ่น การ
สร้างความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 

การจัดตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง 
ประกอบด้วย ก. เจ้าอาวาสวัดในเขตหมู่บ้าน เป็นกรรมการที่ปรึกษา ข. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น เป็น
ประธานกรรมการ ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาเทศบาลของหมู่บ้ านนั้น 
เป็นรองประธาน ง. ประชาชนในหมู่บ้านนั้น ไม่ต่ ากว่า ๓ คน ไม่เกิน ๕ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก
ชาวบ้านในหมู่บ้านนั้น เป็นกรรมการ จ. ให้กรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านนั้น ท าหน้าที่
เป็นเลขานุการ และบุคคลคนหนึ่ง ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการและมีศูนย์อ านวยการอยู่ที่อาคาร 
กศน. วัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กระบวนการในการจัดบุคคลเข้าท างานของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน
ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองร่วมกันและมีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน
ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองร่วมกันอยู่เป็นประจ า แต่มีข้อจ ากัด คือ บุคลากรในการสร้างความ
เข้าใจโครงการกับภาคประชาชนอย่างทั่วถึงมีน้อย บุคลากรในการบันทึกข้อมูลลงระบบออนไลน์มี
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น้อย และสิ่งอ านวยความสะดวกและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ด าเนินโครงการระดับ
ล่างมีน้อย 

กระบวนการในการสั่งการหรืออ านวยการนั้น ทั้งคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือวางแผน ก าหนดนโยบาย และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน มีการ
ประชุมคณะกรรมการบ่อยครั้ง มีการสรุปผลการด าเนินการเป็นระยะ และมีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
ด าเนินการให้ดีอยู่ตลอดเวลา ส าหรับข้อจ ากัดด้านทรัพยากรนั้นก็มีการน าเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการสม่ าเสมอเพ่ือหาแนวทางและวิธีในการแก้ไขข้อจ ากัดต่างๆ ให้โครงการสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายได้ 

การมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สถานศึกษา หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่ ๑) ร่วมกันการ
สนับสนุนและส่งเสริมโครงการ เช่น อุดหนุนงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  ๒ ) 
การมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการ เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ เป็นต้น  ๓) การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น การออกสื่อโฆษณา การ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซด์ เป็นต้น ๔) การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เช่น การสอดส่องดูแลโครงการ การประเมินโครงการ การสรุปผลโครงการ และ
การรายงานโครงการ เป็นต้น 

การยอมรับของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่ของโครงการการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์  ด้ วยการขับ เคลื่ อน โครงการหมู่ บ้ าน รักษา ๕  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา นั้น ประชาชนและหน่วยที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับโครงการเป็นอย่างดี ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานงานร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี เกิดความร่วมมือกันใน
สังคม เกิดกระแสการยอมรับของโครงการเป็นอย่างดี อาจมีบ้างในบางส่วนที่ยังเห็นว่าโครงการยังขาด
ความชัดเจน ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงและชัดเจน จึงเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบด าเนินการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึง และร่วมกัน
พัฒนาต่อไป 

กระบวนการในการบริหารงบประมาณนั้น คณะสงฆ์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนโครงการรวมถึงหน่วยงานราชการอนุมัติงบประมาณบางส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ แต่
งบประมาณที่มีนั้นมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยเงินทุนจากทางวัดเป็นหลัก 
และการจัดกิจกรรมที่ทางวัดและหน่วยงานราชการจัดอยู่แล้ว 

ชุมชนวัดท่าการ้อง ยังน าเอาหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เชิง
พุทธมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ผ่านมิติทางด้านหลักความถูกต้อง หลักความ
เหมาะสม หลักความบริสุทธิ์ หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละดังนี้ 

๑. หลักความถูกต้อง กล่าวคือ ผู้น าหรือผู้ปกครอง/ผู้บริหารหมู่คณะทุกระดับ พึงปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้องตามหลัก “ธรรม” และเว้นขาดจากการปฏิบัติ “อธรรม” ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 ๒. หลักความเหมาะสม รู้จักยืดหยุ่น ผ่อนหนัก ผ่อนเบา โดยไม่เสียหลักการ โดยอาศัย
หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุ สังเกตผล ความเป็นผู้รู้จักบุคคล รู้จักฐานะของ



๒๑๘ 

ตน   รู้จักประชุมชน รู้จักกาลเวลาที่เหมาะสม และรู้จักประมาณในการบริโภค ใช้สอยทรัพย์ ตลอด
ทั้งงบประมาณของแผ่นดินให้ได้ประโยชน์คุ้มค่า ไม่สูญเปล่า ฯลฯ เป็นต้น 

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

 ๔. หลักความยุติธรรม กล่าวคือ ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเที่ยงธรรม ตามหลักนิติรัฐ นิติ
ธรรม ชื่อว่า “ยุติธรรม” ให้เสมอหน้ากัน  ไม่เลือกปฏิบัติด้วยความล าเอียง หรือ อคติ ๔ 

 ๕. หลักพรหมวิหารธรรม (คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่) คือ  ปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตา
พรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข กรุณาพรหมวิหาร ปรารถนาที่จะให้ผู้ที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ 
มุทิตาพรหมวิหาร พลอยยินดีที่ผู้อ่ืนได้ดีมีสุข ไม่อิจฉาริษยากัน และอุเบกขาพรหมวิหาร มีใจมัธยัสถ์
เป็นกลาง วางเฉย เมื่อผู้อ่ืนถึงซึ่งความทุกข์หรือความวิบัติ อันเราช่วยอะไรมิได้ และไม่ดูถูก เหยียด  
ซ้ าเติม 

 ๖. หลักความเสียสละ ผู้น าคน หรือ นักปกครอง/นักบริหาร เป็นผู้มีอ านาจเหนือผู้อ่ืน 
พึงลดมานะ ละทิฏฐิ ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตน และสละความเห็นแก่ตัว เพ่ือประโยชน์สุข
ของหมู่คณะ และ/หรือ เพ่ือประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม 

สรุปได้ว่า ด้วยคุณธรรมของผู้น า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ดังที่กล่าวนี้  ประชาชนก็จะ
อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกข์หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นั้น ควรเริ่มจากการสร้างความปรองดองในจิตใจของเราก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก 
นอกจากนี้หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเน้นหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 

๒)  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดจากการสังเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการ
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมของผู้วิจัย สามารถอธิบายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการได้ดังนี้ 
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จากแผนภาพที่ ๑ พบว่า แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  
แนวทางที่หนึ่ง กลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง 

ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่หนึ่ง 
จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุ
อุปกรณ์ในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ 
รวมถึงสถานศึกษา หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อ
การสอนเพ่ือเผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่องตาม



๒๒๐ 

นโยบายของคณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้าง
จิตอาสาในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร)และ 
กลยุทธ์ที่สี่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ ขอ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้าง
เครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางท่ีสอง การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารงานตามหลัก  

๑ . การวางแผน (Planning) มีการวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) มีการจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่และการแบ่งส่วน
ของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) มีการบริหารงานด้านบุคลากรอัน
ได้แก่การควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Direction) มีการตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติงานของส่วน
ต่างๆให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนทั้งในลักษณะงานทั่วไปและในลักษณะงานเฉพาะตลอดจน
การให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

๕. การประสานงาน (Coordinating) มีการร่วมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
ส่วนต่างๆให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน มีการประสานงานระหว่างบ้าน วัด ชุมชน โรงเรียน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. การรายงาน (Reporting) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ผู้บริหาร
งานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการต่างๆภายใน
หน่วยงานและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๗. งบประมาณ (Budgeting) มีการควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุมรวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

แนวทางที่สาม ได้แก่ การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชนด้วยการรักษาศีล ๕ 
อย่างเคร่งครัด เพราะศีล ๕ ได้ชื่อว่าเป็นหลักประกันต่างๆ เช่น ศีลข้อที่หนึ่ง เป็นหลักประกันชีวิตศีล
ข้อที่สอง เป็นหลักประกันทรัพย์สิน ศีลข้อที่สาม เป็นหลักประกันครอบครัว ศีลข้อที่สี่  เป็น
หลักประกันสังคม และศีลข้อที่ห้า เป็นหลักประกันสุขภาพ โดยผู้น าชุมชนจะต้องยึดหลักการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ๖ ประการคือ หลักความถูกต้อง หลักความเหมาะสม  หลักความบริสุทธิ์ 
หลักความยุติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม และหลักความเสียสละจะท าให้เกิดบรรยากาศแห่งความ
สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็น
ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 



๒๒๑ 

๑) หลักการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรเริ่มจากการสร้างความปรองดองใน
จิตใจของเราก่อน เพ่ือสร้างสันติภาพสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้หลักการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์นั้น ควรเน้นหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาหรรษา 
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณี
ลุ่มแม่น้ าตาช้าง จังหวัดเชียงใหม่” โดยใช้ทฤษฎีความขัดแย้ง ซึ่งเหตุผลที่ใช้ทฤษฎีความขัดแย้งมาเป็น
ทฤษฎีในการด าเนินการวิจัย เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่องของการไม่เห็นพ้องระหว่างกลุ่ม (มนุษย์) 
ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป (ประชาชน สังคม กลุ่มประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศ รัฐ วัฒนธรรม) ผู้ซึ่งมี
ผลประโยชน์ต่างกันมีเป้าหมาย และหรือค่านิยมต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของการเห็น
แย้งกัน การไม่ลงรอยกัน หรือการปะทะระหว่างบุคคล ความคิดหรือผลประโยชน์ท าให้ข้อพิพาท
พัฒนาไปเป็นการเผชิญหน้ากันและท้ายที่สุดก็กลายเป็นความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับคนและเกี่ยวกับการ
รับรู้ของคน ความรู้สึก อารมณ์ และปัญหาต่างๆ ของคน เพราะฉะนั้น การรับรู้ความรู้สึกและปัญหา
ต้องได้รับการแก้ไข เพ่ือสร้างผลที่ได้อย่างต่อเนื่องของความขัดแย้งจะต้องหาข้อตกลงให้ได้หรือไม่ก็
ต้องมีการประนีประนอม นอกจากนี้ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งยังแฝงตัวเป็นบันไดน าไปสู่ความ
ขัดแย้งอีกหลายขั้นตอนจนในที่สุดก่อให้เกิดความรุนแรง๕ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์  ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) ค าสอนเรื่องสามัคคีธรรมในพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน
ปฏิบัติกิจการงานต่างๆ ด้วยความสมานฉันท์ เริ่มตั้งแต่ระดับปฏิบัติต่อตนเองและคนอ่ืน ชุมชน สังคม 
ประเทศ ให้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติสามัคคีธรรมเท่าที่จะสามารถปฏิบัติตามได้ กล่าวคือ ในระดับ
โลกิยะก็เกิดให้เกิดความสงบสุขในสังคมการด าเนินชีวิตร่วมกัน ส่วนระดับโลกุตระก็สามารถส่งผลให้
เป็นบรรลุมรรคผลสิ้นความทุกข์ได้ในที่สุด ๒) หลักการปฏิบัติสามัคคี มีลักษณะ ๓ประการคือการ
กระท าร่วมกันทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยยึดหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ซึ่งสรุปลงใน
สุจริต ๓ประการ วิธีการปฏิบัติ คือ ปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ประการ ได้แก่ ทาน ศีล และ
ภาวนา เป็นการปฏิบัติธรรมขั้น สู งเพ่ือส่งผลสูงสุด  ๓ ) ผลของการปฏิบัติสามัคคีธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น มีอยู่ ๓ ประการ คือ ประโยชน์เพ่ือตน คนอ่ืนและทั้งสองฝ่าย ความสงบ
สุขของสังคมนั้นเอง ประโยชน์ของสามัคคีธรรมมีหลายประการด้วยกัน เริ่มจากชีวิตปัจจุบันการเข้าถึง
สุคติ โลกสวรรค์ และหลุดพ้นจากความทุกข์ได้สิ้นเชิง ดังนั้น การศึกษาและปฏิบัติตามหลักสามัคคี
ธรรม โดยการน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตร่วมกัน ปรึกษาและให้อภัยกัน สามารถ
น าทางชีวิตของคนไทยให้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขและสันติในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนและ
สังคมได้อย่างสมดุล หากผู้คนในสังคมให้ความส าคัญในการศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามหลักสามัคคี
ธรรมแล้ว ผลที่เกิดข้ึนก็สามารถเป็นประโยชน์ในชีวิตของตนและส่วนรวมได้จริง๖ 

                                                           
๕พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร), “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : 

ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน  าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 

๖จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์, “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, รายงานการ
วิจัย,(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๕). 



๒๒๒ 

๒) กลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์
อ านวยการกลางและศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่สอง จัดอบรม
ประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากข้ึน เน้นการประสานงานระหว่าง
บ้าน วัด และชุมชน (บวร)และ กลยุทธ์ที่สี่ สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล) ได้วิจัยเรื่อง 
“การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”  ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนการน า
ศีล ๕ มาเป็นรากฐานของสันติภาพนั้น  สามารถท าได้ด้วยการน าไปเป็นรากฐานของสันติภาพควบคู่
ไปกับการปรับโครงสร้างสังคมแนวราบ  ได้แก่  การน าไปสู่วัฒนธรรมแบบเมตตากรุณาและวัฒนธรรม
แบบสันติวิธี  ส่วนโครงสร้างในแนวดิ่ง  ได้แก่  รากฐานทางสังคมในรูปของปิรามิด  โดยน าไปจัด
โครงสร้างทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  กระบวนการยุติธรรม  และการศึกษา  เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมโครงสร้างสังคมระดับจุลภาคจนถึงระดับมหัพภาค   ซึ่งเป็นการเชื่อมโครงสร้างและสถาบัน
สังคมให้ยึดโยงอยู่กับศีล ๕ อันเป็นพ้ืนฐานของแนวทางสันติวิธี  ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือรากฐานของ
สันติภาพเชิงคุณค่า  ซึ่งเป็นมโนธรรมส านึกท่ีท าให้เกิดความตระหนักถึงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน
สากล  ทั้งความเสมอภาค  ความยุติธรรม  ภราดรภาพ สัมพันธภาพ  ดุลยภาพและเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์  ซึ่งจะท าให้สังคมเป็นแบบสวัสดิการที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีความตระหนักถึง
คุณค่าของชีวิต  และการไม่ใช้ความรุนแรงทุกกรณี  ท าให้ชีวิตปราศจากภัยคุกคาม  รวมไปถึงการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากล าบาก  ท าให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะท าให้เกิดสันติภาพเชิงบวก  ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นแนวทาง
แก้ปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและความรุนแรง ในรูปของตัณหา   มานะ ทิฏฐิ  และอกุศล
มูล  คือ โลภะ โทสะ โมหะ  ซึ่งศีล ๕ จะเป็นตัวสกัดกั้นและท าลายรากเหง้าของความขัดแย้งและ
ความรุนแรง  โดยรากฐานเชิงโครงสร้างจะเข้าไปจัดโครงสร้างสังคมไม่ให้เอ้ือต่อการใช้ความ
รุนแรง  ในขณะที่รากฐานเชิงคุณค่าจะปลุกเร้าให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต  เพ่ือให้อยู่ร่วมกันตาม
หลักมนุษยชน  ซึ่งเป็นรากฐานของมนุษย์  นอกจากนี้ยังเข้าไปจัดการกับรากเหง้าที่ท าให้เกิดความ
ขัดแย้งและความรุนแรง  โดยจะมีความเชื่อมโยงกันทั้งโครงสร้าง  คุณค่าของมนุษย์และการควบคุม
กิเลสภายใน  ซึ่งจะท าให้สันติภาพมีรากฐานที่มั่นคง  ทั้งในระดับจุลภาคและมหัพภาคอย่างยั่งยืน
ต่อไป๗  
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

                                                           
๗พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของ

สันติภาพ”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๒๒๓ 

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนนโยบายจากทั้งภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัย
ขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรอนุมัติโครงการต่างๆ ที่
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในทางที่ดี ผ่านโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ที่เป็น
รูปธรรมมากกว่าเดิม 

๒. มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนพัฒนาระยะยาว มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้า และความส าเร็จของโครงการ เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ และมีการเผยแผ่ให้
ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ 

๒) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษา ชุมชน วัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัด หน่วยงานราชการ ส านักงานพรพุทธ
ศาสนาจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด อ าเภอ ชุมชน สถานศึกษา ควรประสานงานและร่วมมือ
กันด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถความคิดเห็นเพ่ือน ามา
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

๒. ชุมชนควรน าเอากลยุทธ์ทั้ง ๔ ประเด็น คือ กลยุทธ์ที่หนึ่ง จัดตั้งศูนย์อ านวยการกลาง
และศูนย์อ านวยความสะดวกระดับชุมชนที่มีประสิทธิภาพ เช่น มีวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกและ
จัดเก็บข้อมูล เป็นศูนย์ประสานงานและขับเคลื่อนโครงการ มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กล
ยุทธ์ที่สอง จัดอบรมประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาศีล ๕ รวมถึงสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการ โรงงาน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดท าเอกสาร แผ่นพับและสื่อการสอนเพ่ือ
เผยแพร่โครงการให้ทั่วถึง และขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับ ๒ อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ
คณะสงฆ์ กลยุทธ์ที่สาม พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และสร้างจิตอาสาใน
การปฏิบัติงานให้เพ่ิมมากขึ้น เน้นการประสานงานระหว่างบ้าน วัด และชุมชน (บวร)และ กลยุทธ์ที่สี่ 
สร้างเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพ ขอความร่วมมือ
จากสถาบันการศึกษาของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นต้น ในการช่วยสร้างเครื่องมือใน
การก ากับติดตามและประเมินผลที่มีคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการรายงานผลการด าเนินงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่องน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



๒๒๔ 

๓) ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยขอเสนอแนะในส่วนที่สามารถต่อยอดจาก
งานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 

๑. ควรศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕  เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบของจังหวัดนั้นๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

๒. ควรศึกษาวิเคราะห์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ที่เน้นหลักธรรมหรือคุณธรรม
อ่ืนๆ ที่สอดคล้อง เช่น ค่านิยม ๑๒ ประการของรัฐบาลปัจจุบัน เป็นต้น 

๓. ควรศึกษาเรื่องประสิทธิผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 

๔. ควรศึกษาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 

บรรณานุกรม 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕. รายงานผล สรุป % ประชากรร่วมโครงการ ระดับ ๑ รายจังหวัด.  

[ออนไลน์ ]. แหล่ งข้อมูล : http://www.sila5.com/report/index/getRank2. [๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘]. 

จ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์. “ศึกษาหลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. รายงานการวิจัย.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ๒๕๕๕. 

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุญยากร). “รูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดยพุทธสันติวิธี : 
ศึกษาวิเคราะห์กรณีลุ่มน  าแม่ตาช้าง จ.เชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ (ตรีกมล). “การศึกษาวิเคราะห์ศีล ๕ ในฐานะเป็นรากฐานของสันติภาพ”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

สถาบันพระปกเกล้า. “การสร้างความปรองดองแห่งชาติ”. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภา
ผู้แทนราษฎร, ๒๕๕๕. 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คู่มือการด าเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๗. 

 

 
 
 
 



๒๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

๒๒๕ 



๒๒๗ 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

การประชุมคณะท างานขับเคล่ือนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
 

 
 
 



๒๒๘ 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

 
 
 



๒๒๙ 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

 
 



๒๓๐ 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

 
 
 



๒๓๑ 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 
 



๒๓๒ 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

 
 
 



๒๓๓ 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 
 
 



๒๓๔ 

ภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

 
 
 



๒๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 

ตารางเปรยีบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร 
ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ทราบ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ทราบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการและการประเมิน
โครงการ 
ทราบแนวคิดเก่ียวกับการรักษาศีล 
๕ 
ทราบข้อมูลพ้ืนที่การวิจัย 
ทราบ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ 

ข้อ ๑ ท าให้สามารถน าไปสู่การก าหนด
แนวทางและกรอบด าเนินการวิจัย
ได้ 

๒. ศึกษาข้อมูล
จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
ด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ 

ทราบถึงกระบวนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ 
สภาพแวดล้อมของชุมชนวัดท่ากา
ร้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก่อนมีโครงการ 
สภาพแวดล้อมของชุมชนวัดท่ากา
ร้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
กระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้าน
ศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทราบแนวทางการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ ๑ – ๒ ท าให้สามารถวิเคราะห์
กระบวนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และแนวทางการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 



๒๓๗ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ของโครงการการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ภาวะผู้น าของโครงการการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา ๕ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ศีล ๕ ของประชาชนชุมชนวัดท่ากา
ร้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

๓. การเก็บ
ข้อมูลด้วย การ
สังเกตการณ์
แบบไม่มีส่วน
ร่วม 

ทราบกระบวนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ และแนวทาง
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕  จากชุมชนวัดท่าการ้อง 
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาว่ามีรูปแบบเป็น
อย่างไร 

ข้อ ๑ – ๒ ท าให้เกิดแนวทางการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบ
ของชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ น า
ร่อง 

๔. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
ทั้ง ๒ ข้อ คือ 
๑. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒.  เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการ
ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ ๑ – ๒ ได้รายงานการวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ร่วมถึงคณะสงฆ์ เจ้าคณะ
ภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้า
อาวาส ได้น าแนวทางการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนกับประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ 



๒๓๘ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

 หน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี
เทศบาล นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล น าแนวทางการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ด้วย
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน
รักษาศีล ๕ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ขับเคลื่อนกับประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้ ประชาชน 
เด็กและเยาวชน สามารถเข้าใจ
ความหมายของโครงการ และ
น าเอาหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕” มาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๔๐ 

 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง  

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

BUILDING THE RECONCILIATION BY BE DRIVEN WITH FIVE PRECEPTS 
VILLAGE PROJECT IN AYUTTHAYA PROVINCE 

 
ตอนที ่๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ต าแหน่งหน้าที่/การงานปัจจุบัน................................……………………………….……………….………… 
สถานที่สัมภาษณ์................................……………………………….……………….………........................… 
วัน เดือน ปี………………………………….……………………….เวลา...................................................... 
 
ตอนที่ ๒  ค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี  
 
๑. กระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
 ๑.๑ สภาพแวดล้อมของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนมีโครงการเป็นอย่างไร 
 ๑.๒ สภาพแวดล้อมของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 
 ๑.๓ กระบวนการบริหารโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ของชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 
๒. แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒.๑ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโครงการการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 
 ๒.๒ ภาวะผู้น าของโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านรักษา ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 
 ๒.๓ พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักศีล ๕ ของประชาชนชุมชนวัดท่าการ้อง ต าบล
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 
 



๒๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
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๒๔๔ 

 



๒๔๕ 
 

 ประวัติผู้วิจัย 

๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

  Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) 

๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 

  ๑ ๘๐๙๙ ๐๐๐๕๔ ๙๘ ๐ 

๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร พุ ท ธศาสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต   ภ าควิช ารั ฐศาสตร์   
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

ที่อยู่ปัจจุบัน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถานที่ท างาน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสั งคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๓๑-๔๙๙๗ 
E-mail  maha_krisada@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 

๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        

        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๘  

๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        

        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๕  

๕.๓  ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  



๒๔๖ 
 

        (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)         

        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๔  

๕.๔   นักธรรมชั้นเอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค 

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละงานวิจัย 

๑. การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริหารจัดการ 
๒. พระไตรปิฎก ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา 
๓. เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้หลายหลักสูตร เช่น การบริหารองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 

เป็นต้น 
๔. มีความเชี่ยวชาญในการสอน  การบรรยาย  การฝึกอบรม 
๕. มีความเชี่ยวชาญในการท างานวิจัยทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ 
๖. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
๗. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 

๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการ 

             (ไม่มี) 
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