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แกไ้ขโดยการสร้างภูมิคุม้กนัและขจดัปัญหาให้หมดไป ดว้ยการน าหลกัธรรมของพระศาสดามา
ปลูกฝังจิตใจผูค้นให้รู้จกัและเกรงกลวัต่อบาปหรือ การกระท าท่ีไม่ดี และไม่ถูกตอ้งซ่ึงเป็นบ่อเกิด
ความเห็นแก่ตวัมากจนก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ผูอ่ื้น  เพราะเป็นการกระท าท่ีผดิศีล 5แต่หลงัจาก
ท่ีประชาชนชาวต าบลหัวง้ม  ได้รับการปลูกฝังจิตใจให้เป็นคนดีโดยน าหลกัธรรมศีล 5  มาถือ
ปฏิบติัตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2563  ประชาชนมีความเกรงกลวัต่อบาปมากข้ึน เห็นไดจ้ากการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี คดีความน้อยลง  ยาเสพติดลดน้อยลง  ประชาชน
ประกอบอาชีพสุจริต ชุมชนมีความสงบมากข้ึน 

             อยา่งไรก็ตามการสร้างนิสัยให้ประชาชนเป็นคนดี มีคุณธรรม  เป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเพราะ
การฝึกฝนการปฏิบติัตามหลกัศีล 5  ตอ้งปลูกฝังทางจิตใจและอาศยัเวลาท่ีต่อเน่ืองเป็นเวลานาน
หลายปีจึงจะกลายเป็นนิสัยของคนดีได ้ การคิดดี  พูดดี  ท าดี  จึงจะเป็นการรักษาศีล 5  ท่ีบริสุทธ์ิ
บริบูรณ์ตามค าสอนของพระศาสดาอยา่งแทจ้ริง และความสุข  ความสงบในสังคม  จะบงัเกิดข้ึนได้
เองอยา่งมัน่คง และย ัง่ยืน ตลอดไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ  จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัศีล 5  
ให้เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงและปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามแนวทางและสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัเชิง
คุณภาพฉบบัน้ี 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  จึงควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ  เพื่อสามารถน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลการวิจยัในเชิงท่ีเป็นตวัช้ีวดัตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงสามารถ
พิสูจน์ และทดสอบระดบัความเช่ือมัน่ของขอ้มูลในคร้ังต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 







 
 

กติตกิรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจากบุคคลหลายฝ่าย
ซ่ึงบุคคลสาํคญัท่ีผูว้ิจยัใคร่ขอกราบขอบพระคุณ คือ ดร.สุเมธ แสงน่ิมนวล ท่ีกรุณาใหค้าํปรึกษามา
ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งเพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ี
สาํเร็จและทฤษฎีต่างๆกบัผูว้ิจยั 

 ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบณัทิต (เจา้อาวาสวดัสุทธิวราราม)  เขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร  พระครูสุจิณกลัยาณธรรม (เจา้อาวาสวดัศรีเมืองมูล)และ นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหัวงม้  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้ เจา้หนา้ท่ีผูน้าํชุมชน  ตาํบลหัวงม้  อาํเภอ
พาน  จงัหวดัเชียงราย รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ท่ีไม่ไดก้ล่าวนามในท่ีน้ีท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่า 
เพื่อใหเ้อกสารขอ้มูลและใหค้วามร่วมมือในดา้นต่างๆท่ีมีส่วนช่วยใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วง
ไดด้ว้ยดี 

 สุดทา้ยน้ี คุณค่าและประโยชน์อนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบบูชาคุณพระ
มารดา-บิดาตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและขอน้อมบูชาท่าน
คณาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้ดว้ยความรักและเมตตา 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาของปัญหา 

 ปัจจุบันสังคมไทยประกอบด้วยสังคมเมืองและสังคมชนบท   มีพระพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาประจาํชาติแต่การดาํเนินชีวิตของคนไทยประสบปัญหามากมาย  เช่น การกระทาํผดิกฎหมาย  
ปัญหาอาชญากรรม   การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  การระบาดของส่ิงเสพติดและ
อบายมุข   การแตกแยกทางความคิดการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมจึง
ควรมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจของคนไทย  อนัไดแ้ก่  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ ท่ีมุ่งส่งเสริมให้
คนไทยมีหลกัอยูร่วมกนัอยา่งมีเหตุผลและสันติสุข   โดยมีหลกัธรรมท่ีเป็นเบ้ืองตน้ในการนาํมาใช้
ในชีวิตประจาํวนั   คือ ศีล  โดยศีลเป็นกาํลงัไม่มีท่ีเปรียบ   ศีลเป็นอาวธุสูงสุด  ศีลเป็นเคร่ืองประดบั
อยา่งประเสริฐสุด ศีลเป็นเกาะอยา่งอศัจรรย ์ เป็นเลิศในโลกน้ี  ศีลเป็นพื้นฐานทางกายใจอนับริสุทธ์ิ
สาํหรับชาวพุทธ  การรักษาศีลให้บริสุทธ์ิยอ่มเป็นท่ีรักของมนุษยผ์ูพ้บเห็นและทาํให้เทวดาเมตตา
ดว้ยและเป็นกระบวนการแนวทางในการจดัการบริหารประเทศของรัฐบาล 

 การส่งเสริมหมู่บา้นรักษาศีล 5 นั้นมีความสําคญัเพราะเน่ืองจากสภาพปัญหาต่างๆสืบ
เน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆ  ทาํให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง  และดา้นเทคโนโลย ีการส่ือสารอยา่งไร้ขอบเขต  สงัคมไทย
มีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร   ค่านิยมจากต่างประเทศทั้งด้านบวกและด้านลบ จึงทาํให้เกิดความ
แตกแยกแตกต่างมากมาย  เป็นสาเหตุของปัญหาต่างๆตามมาประเทศชาติเกิดวิกฤตทางสังคมจึง
เป็นปัญหาความเหล่ือมลํ้ าทางสังคม  เป็นปัญหาหลกัของสังคมไทย   ซ่ึงความเหล่ือมลํ้ าด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ทาํให้เกิดปัญหาความแตกแยกเห็นแก่ตวั  ขาดความรักความสามคัคี  เป็น
ประเด็นปัญหาต่อการท่ีจะพฒันาชาติ  จึงตอ้งมีการส่งเสริมให้สังคมไทยไดรั้บการสร้างภูมิคุม้กนั
หรือขจดัปัญหาใหห้มดไป   การศึกษาการรักษาศีล 5 หรือปฏิบติัตามธรรมะของพระสัมมาสมัพุทธ
เจา้จึงเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นต่อชีวิตชาวพุทธ   เพื่อสังคมมีทางเลือกบริโภคส่ือสารท่ีดีและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเพราะผูศึ้กษาธรรมะหรือศีล  5  จะทราบถึงแนวทางปฏิบติัตนไดดี้  
การดาํเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งไม่ใหเ้ป็นบาปต่อตนเองและผูอ่ื้นศีล 5 คือธรรมะหรือหนา้ท่ี  ความดี  ความ
จริง  ท่ีเป็นเหตุเป็นผลและเป็นธรรมชาติท่ีไม่อาจเปล่ียนแปลงให้เป็นอย่างอ่ืนได ้ นั่นคือ  “การ
กระทาํความดี  ยอ่มไดรั้บกรรมดีและการกระทาํความชัว่  ยอ่มไดรั้บกรรมชัว่”  เป็นสจัธรรมซ่ึงพระ



 
 

สัมมาสัมมาพุทธเจา้ตรัสรู้ก่อนพุทธศกัราช 2563ปีมาแลว้  ซ่ึงชาวพุทธตอ้งมีศรัทธาว่าการตรัสรู้
ของพระพทุธเจา้เป็นความจริง 

ศีล  5  จึงเป็นหลกัธรรมพื้นฐานท่ีจะพฒันาจิตใจ   ฆราวาสหรือบุคคลทัว่ไปการส่งเสริมให้ศึกษา
และปฏิบติัให้เป็นอาจิณเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการใชชี้วิตท่ีถูกตอ้งดีงาม   รู้หนา้ท่ีของตนเองและไม่
เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัไม่เห็นแก่ตวั  ไม่หลงมวัเมากบัอบายมุขจากการบริโภคส่ืออย่างขาดสติ  
เพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาชีวิตสังคมและการอยู่ร่วมกนัของคนในชุมชน  
เพราะคนท่ีมีศีล 5 จะเป็นคนท่ีมีความสามารถรักษาสภาวะของความเป็นคนไวไ้ด ้ คนท่ีมีศีล  5  จะ
มีสติปัญญาดี  จะควบคุมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไดดี้   เช่น  การควบคุมความคิด  การกระทาํ   และ
คาํพดู  ไม่ใหผ้ดิพลาดบกพร่องไปจากความถูกตอ้งดีงาม  อนัเป็นการกระทาํท่ีอยูใ่นลกัษณะของคน
ท่ีไม่ประมาทต่อชีวิตจะไม่มีคาํว่าหลงผิดในชีวิต  เป็นการท่ีจะใช้ชีวิตท่ีเกิดมาแล้วได้อย่างมี
ความสุขและคนท่ีมีศีล 5  ยงัเปรียบเสมือนคนท่ีทาํประกนัชีวิตไวแ้ลว้จะไดรั้บผลทั้งในโลกน้ีและ
โลกหนา้จะไม่ไปเกิดในอบายภูมิ คือ  นรก สตัวเ์ดรัจฉานและเปรต 
 เม่ือสังคมมีพลเมืองท่ีดี   ทุกคนรู้หนา้ท่ี  ขยนัในกิจการงานของตน  ไม่ก่อเวรก่อกรรมต่อ
กนัสังคมสงบสุข  มีเศรษฐกิจท่ีดี  ไม่มีภยัอนัตรายเกิดข้ึนในสังคม  เช่นไม่มีโจรผูร้้ายคดีความก็ไม่
มี   เป็นการนาํคุณธรรมขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ   ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  “โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมใหค้นเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความรอบรู้และใช้
ชีวิตอยูอ่ยา่งพอเพียง”  รัฐบาลก็ไม่ตอ้งเสียงบประมาณในการปราบปรามผูร้้ายแต่จะมีงบประมาณ
ไปใชใ้นการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว   เช่นพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใน
ชนบทให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกสบายเหมือนสังคมเมือง  มีถนน  ไฟฟ้า  นํ้ าประปา  หรือ
พฒันาส่งเสริมดา้นสุขภาพ  อนามยั  ของประชาชนให้มีสุขภาพดีเท่าเทียมกนัทัว่หนา้ทั้งประเทศ
และสามารถลดความเหล่ือมลํ้าในสงัคมได ้
 สังคมท่ีประชาชนมีศีล 5 หรือศีลธรรมประจาํใจ   จะเป็นสังคมท่ีอบอุ่น  มีจิตท่ีเมตตาต่อ
เพื่อนมนุษย ์ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้นหรือผูด้อ้ยโอกาสกว่าจะเป็นสังคมท่ีดี   เป็นสังคมท่ีเป็นธรรม
นาํพาให้เกิดสังคมประชาธิปไตยโดยง่ายเพราะปัจจุบนัสังคมไทย  ยงัไม่เป็นประชาธิปไตยเต็ม
รูปแบบเพราะขาดศีล5  ศีล 5 จะช่วยพฒันาจิตใจคนท่ีคิดผิดให้คิดใหม่ทาํใหม่ทาํส่ิงท่ีถูกตอ้งได ้  
ไม่ทําอะไรท่ีเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบประเทศชาติไม่กล้าวางแผนท่ีทุจริตต่อหน้าท่ีและ
ประเทศชาติของตน  ผูมี้อาํนาจจะไดป้ฏิบติัหน้าท่ีดว้ยอุดมการณ์ท่ีดี   ไม่หลงเพลินไปกบัส่ิงย ัว่ยุ   
ผลประโยชน์ท่ีล่อตาล่อใจเพราะสุดทา้ยเป็นทางหายนะของชีวิต    ศีล 5 จึงเป็นเคร่ืองเตือนสติท่ีดี
เสมอมา ประเทศไทยคนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธตามทะเบียนบา้น   ไม่ไดมี้การศึกษาพระธรรม
คาํสั่งสอนของพระศาสนาอย่างแทจ้ริง   และยงัมีคนส่วนมากท่ีไม่เช่ือคาํสอนของพระพุทธเจา้ว่า



 
 

เป็นความจริง   จึงไม่สนใจท่ีจะศึกษาและปฏิบติัตามคาํสอนของพระศาสดา   หลายคนคิดว่า  บาป  
บุญ  ไม่มีจริง  และบางคนท่ีกลา้ทาํส่ิงไม่ดี  ไม่ถูกตอ้งแต่ไดรั้บผลดีน้ีก็มีมากในสังคม  จึงทาํให้
บุคคลเหล่าน้ีเสียโอกาสในการจะทาํความดี 
 การทาํความดีจะต้องได้รับผลชาติน้ีและชาติหน้า แต่คนท่ีทาํไม่ดีและคนท่ีทุจริตต่อ
ประเทศชาติ ควรไดรั้บการลงโทษเพ่ือไม่ใหมี้ความคิดท่ีวา่“ทาํดีไดช้าติหนา้ เสนอหนา้ไดช้าติน้ี” 
 
1.2 ความสําคญัของปัญหา 
 ตาํบลห้วง้ม  อาํเภอพาน  จังหวดัเชียงราย   เป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพนักับ
ประเพณีวฒันธรรมดั้งเดิม   แต่ไม่ไดต้ระหนกัถึงการปฏิบติัตามหลกัศีล 5 ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอ่อนแอ
จาํเป็นตอ้งนาํหลกัธรรมคาํสอนทางพุทธศาสนามาฟ้ืนฟูคุณธรรม  ศีลธรรม   เพื่อส่งเสริมความเช่ือ   
จารีตประเพณีและส่ิงท่ีดีงามภายในชุมชน  เป็นการ เขา้มาจดัระบบการเรียนรู้   และส่งต่อใหค้นรุ่น
หลงัสืบต่อเป็นชุมชนท่ีปราศจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติด  ฯลฯ เพื่อ
ผลกัดนัให้   คุณธรรมนาํการพฒันาชุมชนประกอบกบัรัฐบาลไดมี้นโยบายเร่ืองคุณธรรมนาํการ
พฒันา   เป็นวาระแห่งชาติให้ทุกกระทรวง   ทบวง  กรม  ถือปฏิบติัท่ีจะส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม   
จริยธรรมเป็นพื้นฐานของการพฒันาประเทศ  เพื่อมุ่งสู่  “สงัคมท่ีมีคุณธรรม”ลดปัญหาอาชญากรรม 
และปัญหายาเสพติดใหโ้ทษ ฯลฯ 
 จากปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัไดท้ราบปัญหาของประชาชนตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน จงัหวดั
เชียงราย  ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้าน    จึงย ังไม่สามารถใช้หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจและเป็นท่ีพึ่งอย่างแทจ้ริงได ้  จึงควรศึกษาและปฏิบติั
อยา่งจริงจงัจนติดเป็นนิสัย   ทั้งเป็นกฎของชุมชนทุกคนตอ้งปฏิบติัตามคาํสอนอยา่งเคร่งครัด   ตอ้ง
ไม่มีการละเมิดศีล  5  เพื่อความสุขสงบในตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน จ.เชียงราย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การอยูร่่วมกนั โดยใหป้ระชาชนในตาํบลมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา 
 
1.3  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1) เพื่อศึกษาถึงแนวทางความประพฤติปฏิบติัตนของตามพระธรรมคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้  
“การรักษาศีล 5” เพียงใดอยา่งไร 
2)เพื่อทราบแนวทางการปฏิบติัตนก่อนและหลงัเขา้โครงการรักษาศีล 5  ของประชาชนมีความ
แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไรและมีส่วนร่วมของประชาชนกบัภาครัฐอยา่งไร 



 
 

3)เพื่อนําข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาและปฏิบัติตนตาม
หลกัธรรมคาํสอนของพระพุทธเจา้อย่างถูกตอ้งแทจ้ริงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ความสุข ความเจริญ
และความสงบ แก่ผูป้ฏิบติัต่อสงัคมทุกกลุ่มตลอดถึงประเทศชาติ 
1.4   ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจยัมีขอบเขตการศึกษาตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัทาง
พระพุทธศาสนา“หมู่บา้นรักษาศีล5”ของประชาชนตาํบลหัวง้มอาํเภอพานจงัหวดัเชียงรายใน
ช่วงเวลาปีพ.ศ.2557-2563 

 
1.5   นิยามศัพท์ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายของคาํศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดใ้หค้าํนิยาม
ศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 
 นโยบายสาธารณะ(Public  Policy) หมายถึง แนวทางกิจกรรมโครงการโดยมีการวางแผน
ไว ้หรือวิธีการการบริหารงานของรัฐบาลหรือเอกชนกไ็ด ้
 ศีล   5   หมายถึงหลกัธรรมเตือนใจ   หรือความเป็นปกติหรือขอ้หา้ม   หรือขอ้ปฏิบติัตนให้
ห่างไกลความเส่ือมทั้งปวง 
 ธรรมะ หมายถึง   คาํสอนของพระพทุธเจา้   เม่ือไดป้ฏิบติัแลว้จะเป็นเคร่ืองดบัทุกขท์ั้งปวง
ของสตัวโ์ลก 
 กรรม หมายถึง   การกระทาํ   เป็นการกระทาํท่ีดีและการกระทาํท่ีไม่ดี  ลว้นเป็นกรรมเป็น
เร่ืองของเหตุผล    ผูก้ระทาํกรรมดียอ่มไดรั้บกรรมดี   ผูก้ระทาํกรรมชัว่   ยอ่มไดรั้บกรรมชัว่หรืออีก
นยัหน่ึงกรรมคือเจตนา 
ศรัทธา คือ  ความเช่ือ, ความเล่ือมใส,  ความเช่ือมัน่ในส่ิงดีงาม,  ความเห็นชอบ    
 
1.6   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ใหป้ระชาชนมีจิตสาํนึกในความดีงาม   งดเวน้จากความประพฤติชัว่   ตั้งใจกระทาํความ
ดีไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความเดือดร้อน   มีความเมตตาเกิดข้ึนในใจและมีความละอายเกรงกลวั
ต่อบาปเพราะ ศีล 5  เป็นกฎเกณฑท่ี์พระพุทธเจา้รับรองไวว้่าเป็นเคร่ืองป้องกนัสังคมมิให้เกิดภยั
อนัตรายหายนะใดๆ แก่สงัคมมนุษย ์

2.เป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติัตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัทโ์ดย
ใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5”ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย



 
 

มากยิง่ข้ึน ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ มีการปฺฏิบติัการรักษาศีล 5 อยา่งแทจ้ริง เพ่ือความเป็นอยูท่ี่
ดี มีความสุข  ความสงบ ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของทุกคน 

3. เพื่อนาํขอ้มูลการวิจยัไปปรับปรุงและส่งเสริมโครงการรักษาศีล  5  ของประชาชนใน
ตาํบลหัวงม้   อาํเภอพาน   จงัหวดัเชียงรายเป็นการส่งเสริมบริหารงานของประเทศให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งรับกนัทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม
ศีลธรรมและวฒันธรรม ใหป้ระชาชนทุกลุ่มทุกสงัคมไดรั้บความพึงพอใจและมีความเท่าเทียมเสมอ
ภาคกนัทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพยสิ์น 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   เพ่ือเป็นการรองรับกรอบแนวคิด  เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาและวิจยัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

2.1แนวคดิ ทฤษฎกีารจัดการภาคสีาธารณะแนวใหม่ 
2.2  แนวคดิทฤษฎกีารมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.3ศีล 5 คอื 
2.4งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.5กรอบแนวคดิการวจัิย  

 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎกีารจัดการภาคสีาธารณะแนวใหม่ 

ทฤษฎีการจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่  (สมศกัด์  สามคัคีธรรม  และ ปรีดา  วานิชภูมิ  
อา้งไวใ้นวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง ปีท่ี 1  ฉบบัท่ี 1: 183-209) สรุปโดยไวด้งัน้ี 
 ระบอบการจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance NPG) เกิดข้ึนตั้งแต่
เร่ิมตน้ศตวรรษท่ี 21 และหลงัจากนั้นไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั เป็นแนวคิดทา้ทาย 
เสริมจุดอ่อนของแนวคิดระบอบ Traditonal Public Administration-TPA และระบอบ  New Public 
Mangement-NPM 
 แนวคิด  NPG เกิดข้ึนภายใตบ้ริบทท่ีภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน องคก์ารพฒันา
เอกชนและกลุ่มผลประโยชน์ทางวิชาชีพต่างๆไดเ้ขา้ร่วมดาํเนินงานสาธารณะในรูปแบบของการ
จดัการภาคีอนัหลากหลาย เช่น ภาคธุรกิจและภาคประชาสงัคมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานปกครองในการ
วางแผนพฒันาระดบัภูมิภาค และทอ้งถ่ินชุมชนเขา้ร่วมเป็นภาคีกบัรัฐในการจดัการศึกษา การรักษา
ความปลอดภยัของชุมชน การสร้างศูนยเ์ล้ียงเด็ก การดาํเนินการเก่ียวกบักิจการผูสู้งอาย ุการจดัการ
ป่าชุมชน และการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในแนวคิด NPG อย่าง
ชดัเจนมากข้ึน จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไปทบทวนแนวคิด “GOVERNANCE” 
 GOVERNANCEหมายถึง ระบบของค่านิยม นโยบาย และสถาบนัท่ีสังคมนาํไปใชใ้นการ
จดักิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองโดยผา่นการปฏิสงัสรรคภ์ายในและระหวา่งรัฐ ประชา
สังคมและภาคเอกชน ประกอบดว้ยกลไกและกระบวนการท่ีพลเมืองกลุ่มต่างๆใชใ้นการเรียกร้อง
ผลประโยชน์ การไกล่เกล่ียประนีประนอมขอ้แตกต่างและใชข้อ้ผกูพนัและสิทธิทางกฎหมายของ
พวกเขา ผู ้แสดงทั้ งสามต่างเก่ียวข้อง เ ช่ือมโยงกับ Governance กล่าวคือ รัฐในฐานะของผู ้



 
 

สร้างสรรค์ส่ิงแวดลอ้มทางกฎหมายและการเมืองอนัเอ้ืออาํนวยเหมาะสม ภาคเอกชนในฐานะ
ผูส้ร้างงานและก่อให้เกิดรายได ้ภาคประชาสังคมในฐานะผูเ้อ้ืออาํนวยให้เกิดการปฏิสังสรรคท์าง
สงัคมและการเมือง หวัใจสาํคญัของ Governance กคื็อ การก่อใหเ้กิดปฎิสังสรรคร์ะหว่างผูแ้สดงทั้ง
สามฝ่ายดงักล่าวน้ี เพื่อนาํไปสู่การสนบัสนุนการพฒันาท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
 ธรรมาภิบาลหมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  (Good Governance) แนวคิดน้ีให้
ความสนใจต่อคาํถามท่ีวา่ สงัคมจะสามารถจดัการตวัเองไดอ้ยา่งไร เพ่ือทาํใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั
ในแง่ของโอกาส (Equality of opportunity) และสรรสร้างความยติุธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแก่
พลเมืองทุกคน (Creation of Social and Econonic Justice for EveryCilizen) การพฒันามิอาจเกิดข้ึน
ได ้ หากประเทศนั้นปราศจากธรรมาภิบาล การพฒันาใหค้วบคู่กบัธรรมมาภิบาล นัน่คือการกาํหนด
กลไกอาํนาจของรัฐในการบริหารจดัการทรัพยากร ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เพื่อใหเ้กิดการพฒันา โดย World Bank  เนน้ถึงการพฒันาใหค้วามหมายกวา้งๆ  3 ลกัษณะคือ 

1. โครงสร้างและรูปแบบของระบอบทางการเมือง 
2. กระบวนการและขั้นตอนท่ีผูมี้อาํนาจทางการเมืองใชเ้พื่อการบริหารจดัการทรัพยากร

ทางเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือการพฒันาประเทศ 
3.ความสามารถของผูมี้อาํนาจในการบริหารประเทศในการวางแผนเพื่อกาํหนดนโยบาย 

การแปลงแผนและนโยบายไปสู่การปฏิบติัตลอดจนการปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารประเทศ 
 เรียกรวมๆว่า “Good Governance”  ใชใ้นการบริหารประเทศเพื่อก่อให้เกิดการถ่วงดุลอาํนาจและ
การตรวจสอบ อนัจะทาํให้ปัญหาการคอรัปชัน่ลดนอ้ยลงพร้อมๆกบัเช่ือมโยงไปสู่การขจดัปัญหา
ความยากจนในระดับรุนแรงและความอดอยากหิวโหย การขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยงั
ประชาชนทุกคน แกปั้ญหาการตายของทารก ปรับปรุงสุขภาพของแม่ เอาชนะโรคติดต่อร้ายแรง 
สนบัสนุนการพฒันาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและการเป็นหุน้ส่วนในการพฒันาระดบัโลก 

World Bank (1989,PP.60-61,192) มองวา่ธรรมาภิบาลมีองคป์ระกอบ 8 มิติดงัต่อไปน้ี 
1.การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ (An EffciencyPublic  Service) 
2.ระบบศาลท่ีเป็นอิสระ (An Independent Judicial System) 
3.ระบบกฎหมายท่ีบงัคบัสญัญาต่างๆ (Legal Framework To EnforceContracts) 
4.การบริหารกองทุนสาธารณะท่ีมีลักษณะรับผิดชอบต่อประชาสังคม  (The Accountable 
Administration of Public Funds) 
5.มีระบบการตรวจสอบทางบญัชีท่ีเป็นอิสระ (An Independent  Public Auditor) ซ่ึงรับผิดชอบต่อ
ผูแ้ทนในรัฐสภา 



 
 

6.การเคารพกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทุกระดับของรัฐบาล(Respect for The Law and Human 
Right at all Levels of Government ) 
7.โครงสร้างสถาบนัท่ีมีลกัษณะพหุนิยม(A Pluralistic Institutional Structure) 
8.มีการส่ือสารมวลชนท่ีเป็นอิสระ(A Free Press) 
 ความหมายสุดทา้ย “การจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่” (New Public Governance NPG) 
เป็นการจดัการสาธารณะยุคใหม่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีภาคประชาสังคม กลุ่มธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
หลายๆฝ่าย ต่างมิอาจอยู่เฉยๆในฐานะของผูรั้บบริการ (Passive Public Service Receivers) ไดอี้ก
ต่อไป แต่พวกเขาไดลุ้กข้ึนมีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดนโยบาย การนาํนโยบายไปปฏิบติั
ตลอดจนกาํกบัติดตามและการประเมินผลนโยบายกนัอยา่งกระตือรือร้น (Ative Participants) 
Stephen P. Osborne  กล่าวไวว้่า (2010,7,9,11) NPG แนวคิดท่ีมีคุณูปการสําคญัต่อการทาํความ
เขา้ใจถึงการนาํนโยบายสาธารณะไปปฎิบติัและการให้บริการสาธารณะอนัประกอบดว้ยความ
ซับซ้อนของ   “รัฐแบบพหุ”(Complerutis of the Plural State) และความซับซ้อนของรัฐพหุนิยม
(Complexities of the Pluralist State) โดยท่ี “รัฐแบบพหุ” หมายถึงรัฐท่ีประกอบดว้ยผูก้ระทาํการ
จาํนวนหลายฝ่ายท่ีพึ่งพิงต่อกนัโดยต่างฝ่ายต่างพยายามเขา้มามีคุณูปการต่อการใหบ้ริการสาธารณะ
( ApluralState:WhereMutipleInterdependent Actors Contribute to The Delivery of PublicServices) 
ส่วน “รัฐพหุนิยม”หมายถึงรัฐท่ีมีกระบวนการหลายๆกระบวนการในการส่งขอ้มูล (ผ่านการ
เรียกร้องต่างๆ) เข้าสู่ระบบการกําหนดนโยบาย (A Pluralist State : Where Multiple Processes 
Inform The Policy-making System) แนวคิด NPG จึงเป็นความพยายามท่ีจะทาํความเขา้ใจถึงการ
พฒันาและนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ภายใตบ้ริบทท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงอยูใ่นปัจจุบนัน้ีในแง่น้ี 
จึงกล่าวไดว้่า NPG เป็นทั้งผลิตผลและการตอบโตต่้อการนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติัและการ
ใหบ้ริการสาธารณะท่ีมีความซบัซอ้น  และแตก/แยก/ยอ่ย/แห่งศตวรรษท่ี 21   
NPG หมายถึงมีหลายๆฝ่ายเขา้ร่วมในการดูแลสุขภาพ ดูแลผูสู้งอายุ การจดัการศึกษา ท่ีอยู่อาศยั
สวสัดิการความปลอดภยัและสินคา้สาธารณะ (PublicGoods) อ่ืนๆซ่ึงเม่ือไม่ก่ีศตวรรษไดป้รากฏให้
เห็นถึงการจดัความสัมพนัธ์ใหม่ระหว่างรัฐกบัฝ่ายท่ีสามในการจดัให้มีสินคา้และบริการสาธารณะ
โฉมหนา้ใหม่ของฝ่ายท่ีสาม ไดถู้กดึงให้เขา้ร่วมจดับริการสาธารณะ กล่าวอีกดา้นหน่ึงก็คือ มีการ
จดัการร่วมกนั(Co-Management)ระหวา่งฝ่ายท่ีสาม กบัรัฐนอกจากน้ีการผลิตร่วมกนัระหวา่งภาครัฐ
กบัฝ่ายท่ีสามยงัก่อใหเ้กิดผลดี 2 ประการคือ  

ประการแรก การทาํใหส้ังคมมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน (Democratization) จากการ
ท่ีพลเมืองเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการผลิตบริการสาธารณะ 



 
 

ประการท่ีสอง ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรม(Creation of Innovation)เน่ืองจาก
กระบวนการทาํงานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัขณะเดียวกนัการเช่ือมประสานกนัในรูปของเครือข่ายจะเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้นวัตกรรมสามารถแพร่ขยายไปสู่องค์การต่างๆได้อย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวางมากข้ึน Pestoff and Brandsen,2010,pp.227-33) 

“การผลิตร่วมกัน” หมายถึง การใชค้วามพยายามร่วมกนั ระหว่างผูผ้ลิตท่ีทาํงานประจาํ
หรือมืออาชีพ  เช่น เจ้าหน้าท่ีตาํรวจระดับล่าง ครูในโรงเรียน หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข กับ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ตนไดรั้บบริการท่ีทาํให้เกิดความปลอดภยัมากข้ึน ไดรั้บ
การศึกษาสูงข้ึนและมีสุขภาพดีข้ึน (Pestoff, 2010) “ฝ่ายท่ีสาม” เช่น ภาคอาสาสมคัร ภาคเอกชนท่ี
ไม่แสวงหากาํไร ภาคเศรษฐกิจเพื่อสังคม ภาคประชาสังคม หมายความว่าองคก์ารของฝ่ายท่ีสาม
ปรับตวัใหมี้ลกัษณะแบบองคก์ารของรัฐมากข้ึน เช่น มีการจดัตั้งท่ีเป็นทางการพร้อมๆกบัพฒันาให้
มีลกัษณะแบบองคก์ารในระบบตลาดมากข้ึนเช่นการมุ่งทาํรายไดสู้งสุดแต่ไม่ถึงกบัแสวงหากาํไร
สูงสุด 

Pestoff (2010) มองว่าในระบอบการจดัการแบบ NPG นั้น พลเมืองสามารถเขา้ไปมีส่วน
ร่วม เป็นภาคีกบัภาครัฐได ้3 ระดบัคือ  

1.ระดบัจุลภาค(Micro) สามารถมีส่วนร่วมไดโ้ดย “การผลิตร่วมกนั” (Co-Production)ใน
สถานท่ีตั้งในทอ้งถ่ินซ่ึงมีการใหแ้ก่พลเมืองโดยพลเมืองมีส่วนร่วมในการผลิตบริการไดโ้ดยตรง  

2.ระดบัมหภาค(Macro)พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในรูปของ “การจดัการภาคีร่วมกนั” 
(Co-Governance)ทั้ งในการให้บริการและการตัดสินใจร่วมกันในนโยบายเก่ียวกับสวสัดิการ
ดงักล่าว 

3.ระดับกลาง(Meso) พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในรูปของ “การจดัการร่วมกัน” (Co-
Management) เพื่อใหบ้ริการระดบัทอ้งถ่ินโดยผูใ้หบ้ริการท่ีมาจากภาคีอนัหลากหลาย 
 การจดัการภาคีเชิงนโยบายสาธารณะ(Public Policy Governance)แนวคิดน้ีมุ่งความสนใจ
ไปท่ีวิธีการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชนชั้นนาํทางดา้นนโยบายกบัเครือข่ายต่างๆในการสรรสร้างและมี
อิทธิพลต่อการกาํหนดกระบวนการนโยบายสาธารณะ ปัจจุบนักิจกรรมสาธารณะมิไดร้วมศูนย์
อาํนาจอยูท่ี่ส่วนกลางอีกต่อไป แต่ไดก้ระจายอาํนาจไปยงัทอ้งถ่ินมากข้ึนซ่ึงหมายถึงกระบวนการท่ี
ชนชั้นนาํภาครัฐเขา้ไปกาํกบัทิศทาง(Steering)โดยนาํมือมาจบัหางเสือไม่ตอ้งทาํหนา้ท่ีพายเรือเอง
( Keep a Hand on the Tiller, Ratser than doing the Rowing-Ewalt) เ น้น ก า รกํ า กับท า ง อ้อ ม
ขณะเดียวกันก็พยายามพิจารณาให้เกิดสภาวะดุลยภาพระหว่างความเป็นอิสระกับการควบคุม
(Balancing Control and Autonomy) 



 
 

 การจดัการภาคีเชิงการบริหาร(Administrative Governance) เป็นการประยกุตใ์ชก้ารบริหาร
สาธารณะแบบดั้ งเดิม(Traditional Public Administration-TPA) ให้เหมาะสมกับการบริหารงาน
สาธารณะในปัจจุบนัอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีความ
ซับซ้อนของยุคสมยัปัจจุบนั เพียงแต่ยอมการปรับเปล่ียนใหม่ในบางดา้นโดยการนาํแนวคิดการ
จดัการภาคีสาธารณะมาปรับใช้โดยนําบริการสาธารณะของรัฐมาให้เครือข่ายขององค์การไม่
แสวงหากาํไรและองคก์ารเอกชนแสวงหากาํไรโดยผูรั้บเหมาช่วง 
เงื่อนไขเชิงโครงสร้างทีเ่อือ้อาํนวยในการขยายตัวของNPG 

ประการแรก ปัญหาสังคมในยุคปัจจุบนัมีลกัษณะซบัซอ้นและขยายขอบเขตออกไปอย่าง
กวา้งขวาง เกินกวา่ขีดความสามารถของภาครัฐท่ีจะจดัการไดต้ามลาํพงั นอกจากน้ีรัฐยงัมีทรัพยากร
และงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะจดัสรรสาํหรับใหบ้ริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่ง
ทัว่ถึง เช่น ความตอ้งการศูนยเ์ล้ียงเด็ก สถานท่ีออกกาํลงักาย บา้นพกัคนชรา สวนสาธารณะ ฯลฯ ท่ี
นับวนัมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึนทั้งในแง่ของจาํนวนและคุณภาพของบริการอนัทาํให้ลาํพงัภาครัฐ
เพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถตอบสนองไดท้ั้งหมด นอกจากน้ียงัมีปัญหาท่ีซบัซอ้นมากเช่น ภยัพิบติั สึ
นามิ นํ้าท่วมใหญ่  แผน่ดินถล่ม ฯลฯ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีนบัวนัยิง่เกิดบ่อยข้ึนและทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน อนัทาํให้ภาคีต่างๆทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และชุมชน ต่างเขา้ไปให้ความช่วยเหลือ จึง
ทาํให้เกิดความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัการแบบ NPG ข้ึนเพื่อก่อให้เกิดการประสานงานระหว่าง
ภาคีต่างๆสําหรับการดาํเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(Cheema, 
2005, p. 21) 

ประการที่สอง ประชาชนไม่พึงพอใจในคุณภาพของการท่ีรัฐจัดให้และไม่พอใจท่ีรัฐ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนอยา่งเช่ืองชา้และไม่ทัว่ถึง ขณะเดียวกนัพวกเขามีความตอ้งการ และมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมดาํเนินงานสาธารณะรวมทั้งจดับริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพสูงดว้ยตวัของพวก
เขาเองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสังคมและความต้องการอันมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากยิ่งข้ึนเช่นการฟ้ืนฟูตลาดนํ้ าเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมซ่ึงโดยปกติ
ภาครัฐจะมองขา้มศกัยภาพในการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมีลกัษณะอนัเฉพาะเจาะจงดงักล่าวอนัทาํให้
ชุมชนท่ีมองเห็นช่องทางในการพฒันาเพื่อก่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายไดแ้ละการจา้งงานแก่ผูค้นใน
ทอ้งถ่ิน ชุมชนเหล่าน้ีส่วนใหญ่จึงเป็นผูริ้เร่ิมในการพฒันาตลาดนํ้ าข้ึนโดยเป็นแกนนาํในการเชิญ
หน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินให้เขา้มามีส่วนร่วมอันทาํให้การจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยู่ในรูปแบบของ NPG ท่ีประกอบด้วยภาคีต่างๆให้ความร่วมมือและ
จดัสรรผลประโยชน์ร่วมกนั(Cheema, 2005, p. 21) 



 
 

ประการทีส่าม กระแสความคิดท่ีปฏิเสธการจดัตั้งระบบราชการแบบดั้งเดิมรวมทั้ง องคก์าร
อ่ืนๆท่ีมีขนาดใหญ่ภายใตค้วามเช่ือเก่ียวกบัความประหยดัในขนาด (Economy of Scale) แต่ในยุค
ปัจจุบนัน้ีกลบัมองว่าองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายและแผนกอย่างซับซ้อน
(Departmentalization)ข้ึนตรงต่อกนัตามสายการบงัคบับญัชาและทาํงานภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัท่ี
เป็นทางการอนัซบัซอ้นนั้นก่อให้เกิดการทาํงานท่ีล่าชา้ยึดติดในวิธีการไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์
ไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่เกิดนวตักรรม ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไม่ไดแ้ละไม่อยู่
ในสถานะท่ีจะแข่งขนัในตลาดไดด้ว้ยเหตุน้ีจึงเกิดการเสนอแนวคิดในการปฏิรูปองค์การอย่าง
จริงจงัอาทิ การลดขนาดขององคก์าร (Downsizing) การแปรรูปให้ภาคเอกชนดาํเนินการแทน การ
ปรับโครงสร้างองค์การใหม่ และการตดัตอนเพ่ือนาํไปให้ภาคเอกชนรับเหมาช่วงซ่ึงการปฏิรูป
องคก์ารในหลายๆรูปแบบดงักล่าวนั้นส่วนใหญ่ดาํเนินการเพ่ือเป้าประสงคใ์นการลดค่าใชจ่้ายของ
ภาครัฐลงและคงปฏิเสธไม่ไดว้่าทั้งการลดขนาดในองคก์ารและการตดังบประมาณลงดงักล่าวนั้น 
ย่อมทาํให้พื้นท่ีในการดาํเนินงานและการให้บริการสาธารณะของภาครัฐย่อมหดแคบลงไปดว้ย
ภายใตส้ถานการณ์ดงักล่าวย่อมส่งผลให้เกิดพื้นท่ีว่างสําหรับให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและ
ชุมชนต่างๆไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็น “ภาคี” เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐในการให้บริการ
สาธารณะ (Pestoff  and  Bradsen, 2010) 

ประการที่ส่ี  การพฒันาความเขม้แขง็ของภาคประชาสังคม (Development of  Strong Civil 
Society)โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมาน้ี ทั้งองค์การพฒันาเอกชน เครือข่าย
องคก์ารชาวบา้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผลประโยชน์ทางวิชาชีพต่างๆขบวนการภาคประชา
สังคมดงักล่าวน้ีเม่ือสามารถพฒันาความเขม้แขง็ให้เติบใหญ่ไดแ้ลว้ต่างตอ้งการเป็นผูก้ระทาํการท่ี
กระตือรือร้น (Active Subject) โดยพยายามเขา้ร่วมเป็นภาคีกบัรัฐในการพฒันาดา้นต่างๆทั้งทาง
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรมศีลธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัชุมชน ทอ้งถ่ินและระดบั
ภูมิภาค ดงัจะพบว่ากระบวนการนโยบายของรัฐ ในช่วงกว่า 20 ปีท่ีผา่นมาน้ี จะมีภาคประชาสังคม 
เขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางอนัทาํใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลอาํนาจและสร้างความขดัแยง้ข้ึน
เป็นจาํนวนมากอยา่งไรก็ตามหากภาครัฐสังคมสามารถปรับตวัต่อสถานการณ์ดงักล่าวไดพ้ร้อมกบั
เปิดใจกวา้งอดกลั้นต่อความแตกต่างหลากหลายซ่ึงจะทาํให้สามารถจดัการความขดัแยง้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพกจ็ะสามารถเปล่ียนพลงัของความขดัแยง้ไปสู่ความร่วมมือ เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ี
ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของทุกๆฝ่ายได ้(Cheema , 2005, p. 19) 

ประการที่ห้ากระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization) ไดส้ร้าง ”ปัญหา” ท่ีขยายขอบเขตออกไป
จนกลายเป็นปัญหาระดับโลกข้ึนอาทิ ปัญหาส่ิงแวดล้อมปัญหาการคา้มนุษย์ขา้มชาติ ปัญหา
อาชญากรรมขา้มชาติ ปัญหาโสเภณีขา้มชาติ วิกฤติเศรษฐกิจท่ีกระทบไปยงัประเทศต่างๆอย่าง



 
 

กวา้งขวาง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงสู่ประเทศต่างๆอย่างรวดเร็ว ฯลฯ ปัญหา
สังคมท่ีมีลักษณะข้ามชาติดังกล่าวน้ีได้ทาํภาครัฐในประเทศใดประเทศหน่ึงมิอาจแก้ไขได้
ตามลาํดบั อนันาํไปสู่ความทา้ทายขีดความสามารถของรัฐชาติในการแกไ้ขปัญหาสงัคมข้ึนพร้อมๆ
กับก่อให้เกิดผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ท่ีมีลักษณะข้ามพน้รัฐชาติและเกิดแรงกดดันจาก
องคก์ารระหว่างประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศดอ้ยพฒันาและกาํลงัพฒันาทั้งหลายอนัทาํ
ให้เกิดภาคีท่ีให้ความสนใจต่อปัญหาขนาดใหญ่กลายเป็นภาคีท่ีมีลกัษณะขา้มพน้รัฐชาติได ้เช่น 
องคก์ารพฒันาเอกชนระหว่างประเทศท่ีเขา้ไปทาํงานสาธารณะแก่กลุ่มเป้าหมายในประเทศต่างๆ
รวมทั้งองคก์รภาคประชาชนในระดบัโลกเช่น เวทีทางดา้นสังคมโลก(World Social Forum) เป็น
ตน้ องค์การภาคประชาสังคมระดับโลกเหล่าน้ี  กลายเป็นตวัแสดงสําคญัท่ีพร้อมจะเขา้ร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะในฐานะเป็นภาคีหน่ึงอยา่งกระตือรือร้น(Cheema , 2005, p. 21) 
 
องค์ประกอบสําคญัของNPG 
องคป์ระกอบสาํคญัของแนวคิด NPG มีดงัน้ี 
                         ประการแรกการกระจายอาํนาจสู่รัฐบาลทอ้งถ่ินและภาคประชาสังคมทั้งการถ่าย
อาํนาจทางการเมืองและทรัพยากรรวมทั้งการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
องคก์รท่ีไม่ใช่ของรัฐเพื่อทาํให้ประชาชนมีอาํนาจตดัสินใจและมีส่วนร่วมในงานสาธารณะมาก
ยิ่งข้ึน ก่อให้เกิดการพฒันาภาคประชาสังคมให้กลายเป็นภาคี หุ้นส่วนทางสังคมท่ีเขม้แข็ง เพื่อ
เป้าหมายแห่งความสาํเร็จในการพฒันาคนและการพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการสถาปนา
สถาบนัและกระบวนการประชาธิปไตยในระดบัรากหญา้ท่ีเขม้แขง็ในท่ีสุด 
                         ประการทีส่องNPG ท่ีมองว่าแมภ้าครัฐเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั แต่รัฐจะไม่ผกูขาดงาน
สาธารณะไวเ้ป็นภารกิจของตนแต่เพียงผูเ้ดียวอีกต่อไป ในขณะท่ีภาคประชาสังคมและชุมชน ต่าง
เขา้ร่วมในการดาํเนินงานและให้บริการสาธารณะอย่างกวา้งขวางอีกดว้ย กระนั้นก็ตาม ภาครัฐมิ
อาจผลกัดนัภาระความรับผิดชอบไปให้แก่ภาคีต่างๆไดท้ั้งหมด ความรับผิดชอบต่องานสาธารณะ
ทั้งหมดก็ยงัคงเป็นของรัฐอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่รัฐหันมาทาํหน้าท่ีเป็นผูก้าํกับทิศทางโดยไม่
จาํเป็นตอ้งเป็นผูผ้ลิตสินคา้ บริการแก่ประชาชนโดยตรง (Steer, Not Raw) 
                         ประการที่สามรูปแบบของการดาํเนินงานของ NPG ก็คือ การทาํงานในรูปเครือข่าย 
อนัประกอบดว้ยภาคีอนัหลากหลาย อาทิ หน่วยงานรัฐจากหลายๆหน่วยงาน หลายๆระดบั องคก์าร
ธุรกิจเอกชน ชุมชน องคก์ารพฒันาเอกชนสถาบนัวิชาการ กลุ่มผลประโยชน์ทางวิชาชีพ นกัพฒันา
เอกชนจากต่างประทศและองคก์ารระหว่างประเทศอนัหลากหลาย โดยสามารถจดัตั้งในลกัษณะ
ชั่วคราวเช่น ภาคีต่างๆท่ีเดินทางไปให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัพิบติัสึนามิ หรือจดัตั้งใน



 
 

รูปแบบถาวร เช่น คณะกรรมการจดัการนํ้ า คณะกรรมการจดัการป่าชุมชน คณะกรรมการจดัการ
ตลาดนํ้ า ฯลฯ การจดัการภาคีสาธารณะจะมีโครงสร้างองคก์รแบบแผนราบ(Flat)ความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาคีต่างๆมิไดจ้ดัลาํดบัชั้นและไม่มีสายการบงัคบับญัชาไม่เป็นทางการ(Kennett, 2010) 
             สําหรับปัจจยัท่ียึดโยงเครือข่ายต่างๆเขา้ดว้ยกนัเพื่อทาํให้การจดัการแบบ NPG สามารถ
ดาํเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแ้ก่ 
             1) ความไวเ้น้ือเช่ือใจ(Mutual Trust) ซ่ึงยดึโยงภาคีต่างๆใหห้ันหนา้มาร่วมมือกนั เพื่อผนึก
กาํลงัใหก้ารดาํเนินงานสาธารณะสามารถกา้วไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและประสบผลสาํเร็จ 
            2) บรรทดัฐานของการแลกเปล่ียน(Norms of Social Exchange) ให้ความสําคญัต่อคุณค่า
ของการเสียสละเพ่ือส่วนรวมการช่วยเหลือเก้ือกลูต่อกนั และความรับผดิชอบต่อผูอ่ื้นและส่วนรวม 
ซ่ึงถา้หากค่านิยมดงักล่าวน้ีสามารถครองใจสมาชิกจากภาคีต่างๆไดก้็จะทาํให้ภาคีต่างๆร่วมมือกนั
ทาํงานสาธารณะไดอ้ยา่งมีพลงั 
            3) สารเสวนาและการส่ือสารอยา่งเขม้ขน้(Dialogue and Intensive Communication) อาทิการ
ประชุมร่วมกนัระหว่างภาคีบ่อยๆเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจระหว่างกนัลดความขดัแยง้ และสร้าง
ความร่วมมือระหวา่งกนั 
            4) ภาวะผูน้าํแบบกระจายแต่มีบูรณาการ (Fragmantedbut Integrated Leadership) เน่ืองจาก
การจดัการภาคีสาธารณะมีองคป์ระกอบของสมาชิกท่ีมาจากภาคีต่างๆในขณะท่ีแต่ละภาคีต่างมีผูน้าํ
ท่ีเป็นเอกเทศของตนเอง ในแง่น้ีจึงทาํใหเ้กิดภาวะผูน้าํข้ึนอยา่งกระจดักระจายทัว่ไป ในการจดัการ
ภาคีสาธารณะจะตอ้งยอมรับภาวะผูน้าํแบบกลุ่มท่ีมีหลายศูนย ์แต่จะตอ้งใชว้ิธีการประสานงานและ
เสวนาอย่างต่อเน่ืองและบ่อยๆเพ่ือเช่ือมโยงภาวะผูน้าํแต่ละจุดให้สามารถประสานและเขา้กนัได้
อยา่งมีบูรณาการ 
            5) การจดัการความขดัแยง้ (ConflictManagement) ในการจดัการแบบNPG อนัประกอบดว้ย
ภาคีท่ีหลากหลายยอ่มมีความอ่อนไหวต่อความขดัแยง้อยา่งสูง อนัทาํให ้NPG หนัมาเนน้การจดัการ
ความขดัแยง้อยา่งสันติ ซ่ึงก็คือการอดกลั้นต่อความแตกต่างหลากหลาย การเปิดใจกวา้ง การเจรจา
ดว้ยเหตุผล  พยายามมองขา้มรายละเอียดท่ีเป็นความขดัแยง้เก่ียวกบัเร่ืองท่าที/ส่วนตวั และพร้อมท่ี
จะปรับความคิดโดยการหันหน้าเข้าหากัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วหากการจัดการภาคี
สาธารณะท่ีวางอยูบ่นพื้นฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ ยดึถือในค่านิยมของการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และมีการส่ือสารระหวา่งกนัอยูต่ลอดเวลา ยอ่มทาํใหค้วามขดัแยง้เกิดข้ึนไดย้าก หรือถา้หากเกิดข้ึน
กจ็ะสามารถแกไ้ขใหลุ้ล่วงไปไดโ้ดยง่าย 
              จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ ขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า เพื่อ
เป็นการพฒันาแนวคิดในการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารสาธารณะ ซ่ึงจาํเป็นอยา่งยิง่



 
 

ท่ีภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เขา้มีส่วนร่วมกนัในการบริหารจดัการและบริการสาธารณะ 
เพื่อใหก้ารบริหารประเทศชาติบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 
2.2 แนวคดิทฤษฎกีารมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมหมายถึง  กระบวนการดาํเนินงานรวมพลงัประชาชนกบัองคก์รของรัฐหรือแนวคิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 

2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ.2560  บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐเกีย่วกับ
การมีส่วนร่วมไว้ดังนี ้
             มาตรา 65 “ รัฐพึงจดัให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืนตาม
หลกัธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นกรอบในการจดัทาํแผนต่างๆ ให้สอดคลอ้งและบูรณาการกนัเพื่อให้
เกิดเป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดงักล่าว 
             การจัดทาํ  การกําหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และสาระท่ีพึงมีใน
ยุทธศาสตร์ชาติ  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกฎหมายบญัญติั  ทั้งน้ี กฎหมายดงักล่าว
ตอ้งมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอยา่ง
ทัว่ถึงดว้ย” 

มาตรา  67 วรรคสอง “ในการอุปถมัภ์และคุม้ครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาท่ี
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาชา้นาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแผ่
หลกัธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพ่ือให้เกิดการพฒันาจิตใจและปัญญา  และตอ้งมีมาตรการ
และกลไกในการป้องกนัมิใหมี้การบ่อนทาํลายพระพุทธศาสนามาวา่ในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริม
ใหพ้ทุธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินมาตรการหรือกลไกดงักล่าวดว้ย” 
   มาตรา 71 วรรคสอง “รัฐพึงส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ป็นพลเมืองท่ีดี  มีคุณภาพและ
ความสามารถสูงข้ึน” 
           มาตรา 78 “ รัฐพึงส่งเสริมใหป้ระชาชนและชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  และมีส่วนร่วมในการพฒันา
ประเทศดา้นต่างๆ การจดัทาํบริการสาธารณะทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน  การตรวจสอบการ
ใชอ้าํนาจรัฐ  การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมตลอดทั้งการตดัสินใจทางการเมือง  
และการอ่ืนใดบรรดาท่ีอาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน” 
2.2.2ทฤษฎแีนวคดิและหลกัการมีส่วนร่วม 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมมี5ทฤษฎี ซ่ึง อคินรพีพฒัน์(อา้งถึงใน ยุพาพรรูปงาม, 2545 
:7-9) ไดส้รุปไวด้งัน้ี 



 
 

             1.ทฤษฎกีารเกลีย้กล่อมมวลชน(MassPersuation) 
Maslow กล่าวว่า การเกล้ียกล่อม หมายถึง การใชค้าํพูดหรือการเขียน เพื่อมุ่งให้เกิดความ

เช่ือถือและการกระทาํซ่ึงการเกล้ียกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในการ
ปฏิบติังาน และถา้จะให้เกิดผลดีผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีจะ
เกล้ียกล่อม 
โดยเฉพาะเร่ืองความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของMaslowท่ีเรียกว่าลาํดบัขั้นความตอ้งการ 
(Hierarchyof Needs)ซ่ึงก็คือความตอ้งการของคนจะเป็นไปตามลาํดบัจากนอ้ยไปมากมี ทั้งหมด5
ระดบั ดงัน้ี 

1.1 ความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา(physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ์(SurvivalNeeds) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นอาหารเคร่ืองนุ่งห่มท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค 
และความตอ้งการทางเพศ 

1.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัของชีวิต(Safety and Security Needs) ไดแ้ก่ ความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัความปลอดภยัจากการถูกทาํร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิ์น หรือความมัน่คง
ในการทาํงานและการมีชีวิตอยูอ่ยา่งมัน่คงในสงัคม 

1.3 ความตอ้งการทางด้านสังคม(Social Needs) ได้แก่ ความตอ้งการดา้นความรักความ
ตอ้งการท่ีจะใหส้งัคมยอมรับวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 

1.4 ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Self-Esteem Needs) ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจ ความ
ตอ้งการดีเด่นในเร่ืองหน่ึงท่ีจะให้ไดรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการดา้นน้ีเป็น ความ
ตอ้งการระดบัสูงท่ีเก่ียวกบัความมัน่ใจในตวัเองในเร่ืองความสามารถ และความสาํคญัของบุคคล 

1.5 ความต้องการความสําเร็จแห่งตน(Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการใน
ระดับสูงสุด ท่ีอยากจะให้เกิดความสําเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิดของตนเอง เพื่อจะ 
พฒันาตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ความตอ้งการน้ีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษของบุคคลท่ีจะ
พยายามผลกัดนัชีวิตของตนเองใหเ้ป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุด 

2. ทฤษฎกีาระดมสร้างขวญัของคนในชาติ (National Morale) 
คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจถา้คนมีขวญัดีพอ ผลของการทาํงานจะสูงตามไปดว้ย

แต่ถา้ขวญัไม่ดีผลงานก็ตํ่าไปดว้ย เน่ืองจากว่าขวญัเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูป
พฤติกรรมต่างๆนัน่เอง การจะสร้างขวญัใหดี้ตอ้งพยายามสร้างทศันคติท่ีดีต่อผูร่้วมงาน เช่น การไม่ 
เอารัดเอาเปรียบ การใหข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบังาน การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น เป็นตน้ เม่ือใด
กต็ามถา้คนทาํงานมีขวญัดีจะเกิดสาํนึกในความรับผดิชอบอนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งใน ส่วนท่ี



 
 

เป็นขวญัส่วนบุคคลและขวญัของกลุ่ม ดงันั้นเป็นไปไดว้่าขวญัของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวญัท่ีดี 
ยอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆไดเ้ช่นกนั(ยพุาพร รูปงาม,2545 : 8) 

3.ทฤษฎสีร้างความรู้สึกชาตินิยม(Nationalism) 
ปัจจยัประการหน่ึงท่ีนําสู่การมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้

เกิดข้ึนซ่ึงหมายถึงความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอุทิศหรือเนน้ค่านิยมเร่ืองผลประโยชน์ส่วนรวม
ของชาติ มีความพอใจในชาติของตวัเอง พอใจเกียรติภูมิ จงรักภกัดี ผกูพนัต่อทอ้งถ่ิน(ยุพาพร รูป
งาม,2545 : 8) 
4.ทฤษฎกีารสร้างผู้นํา (Leadership) 

การสร้างผูน้าํจะช่วยจูงใจให้ประชาชนทาํงานดว้ยความเต็มใจเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือ
บรรลุ วตัถุประสงคร่์วมกนัพราะทั้งน้ีเพราะผูน้าํเป็นปัจจยัสําคญัของการรวมกลุ่มคน จูงใจไปยงั
เป้าประสงคโ์ดยทัว่ไป แลว้ผูน้าํอาจจะมีทั้งผูน้าํท่ีดี เรียกว่าผูน้าํปฎิฐาน(Positive Leader)ผูน้าํพลวตั
ซ่ึงก็คือเคล่ือนไหวทาํงานอยู่เสมอ(Dynamic Leader)และ ผูน้าํท่ีไม่มีผลงานสร้างสรรคท่ี์เรียกว่า
ผูน้าํนิเสธ(NegativeLeader) ผลของการใชท้ฤษฎีการสร้างผูน้าํจึงทาํให้เกิดการระดมความร่วมมือ
ปฏิบติังานอยา่งมีขวญักาํลงัใจ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และร่วมรับผดิชอบนั้นการ
สร้างผูน้าํท่ีดียอ่มจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆดว้ยดีนัน่เอง (ยพุาพร รูปงาม,2545 : 8) 
5.ทฤษฎกีารใช้วธีิและระบบทางการบริหาร (Administration( and Method) 

การใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงท่ีง่ายเพราะการใช้กฎหมาย
ระเบียบแบบแผน เป็นเคร่ืองมือในการดาํเนินการแต่ผลของความร่วมมือยงัไม่มีระบบใดดีท่ีสุดใน
เร่ืองการใช ้บริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถา้ทาํงานตามความสมคัรใจอยา่งตั้งใจไม่มีใครบงัคบัก็
จะทาํงานดว้ยความรัก แต่ถา้ไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจาํเป็นของรัฐ เพราะ
การใช้ระบบริหาร เป็นการให้ปฏิบัติตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวัง
ผลประโยชน์ (ยพุาพร รูปงาม,2545 : 8-9) 

สาํนกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลยัและ
สาํนกังานสภาบนัราชภฎั (2546:114) ไดร้ะบุว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนหรือชุมชนสมา
รถเขา้ไปมีส่วนในการตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายพฒันาทอ้งถ่ินและมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์จากบริการ รวมทั้งมีส่วนในการควบคุมประเมินผลโครงการต่างๆของทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี
ยงัไดใ้หค้วามหมายของการมี ส่วนร่วมวา่มี2ลกัษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันา โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่  การร่วมกนัคน้หาปัญหา การวางแผน การ



 
 

ตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การติดตามประเมินผล
รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ี เกิดข้ึนจากโครงการ 
             2.การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบ่งออกเป็น2ประเภท คือ การส่งเสริมสิทธิและพลงัอาํนาจ
ของ พลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของ กลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะก่อให้เกิด
กระบวนการและโครงสร้างท่ี ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและ
ไดรั้บ ผลประโยชน์จากการพฒันา 

การเปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐมาเป็นการพฒันาท่ีประชาชนมีบทบาทหลกัโดย
การ กระจายอาํนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เป็นการคืนอาํนาจในการ
พฒันาใหแ้ก่ ประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดอนาคตของตนเอง 
Davis and Newstrom (อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิวิศาลาภรณ์,2537 : 182) เห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นความ
เก่ียวขอ้งด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็นตวักระตุน้ให้การทาํงาน
สาํเร็จตามเป้าหมายซ่ึงการมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบั 
            1.การเขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย(Involvement) 
            2.การช่วยเหลือและทาํประโยชน์(Commitment) 
            3.การรับผดิชอบ(Responsibility) 

นรินทร์ชยั พฒันพงศา(2546 : 4)ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วม 
คือ การท่ีฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท่ีไม่เคยไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเขา้ร่วมการตดัสินใจหรือเคยมา
เขา้ร่วม ดว้ยเลก็นอ้ยไดเ้ขา้ร่วมดว้ยมากข้ึน เป็นไปอยา่งมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอยา่ง
ผวิเผนิ แต่เขา้ร่วมดว้ยอยา่งแทจ้ริงยิง่ข้ึน และการเขา้ร่วมนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทา้ย
ของโครงการ 
 ชิตนิลพานิช และกลุธน ธนาพงศธร (2532: 350)ไดร้ะบุวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาชนบท หมายถึง การท่ีประชาชนทั้งในเมืองและชนบทไดเ้ขา้มีส่วนร่วมหรือเขา้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานพฒันาชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือทุกขั้นตอน แลว้แต่เหตุการณ์
จะเอ้ืออาํนวย 

โกวิทย ์พวงงาม (2545: 8)ไดส้รุปถึงการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของประชาชนในการพฒันา 
ควร จะมี4ขั้นตอน คือ 

1.การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ินคือถา้หากชาว
ชนบท ยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาในทอ้งถ่ินของตนเป็นอย่างดี



 
 

แลว้การดาํเนินงานต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาของทอ้งถ่ินยอ่มไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เขา้ใจ
และมอง ไม่เห็นถึงความสาํคญัของการดาํเนินงานเหล่านั้น 

2.การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรมเพราะการวางแผนดาํเนินงานเป็นขั้นตอนท่ี 
จะช่วยใหช้าวชนบทรู้จกัวิธีการคิดตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล รู้จกันาํเอาปัจจยัข่าวสารขอ้มูลต่างๆมาใช้
ในการวางแผน 

3.การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แมช้าวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะท่ีมี
ยากจนแต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช้เขา้ร่วมได ้การร่วมลงทุนและปฏิบติังานจะทาํให้ชาว
ชนบทสามารถ คิดคน้ทุนดาํเนินงานไดด้ว้ยตนเอง  ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้การดาํเนินกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 
             4.การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถา้หากการติดตามงานและประเมินผล
งาน ขาดการมีส่วนร่วมแลว้ชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบดว้ยตนเองว่างานท่ีทาํไปนั้น ไดรั้บผลดี
ไดรั้บประโยชน์ หรือไม่อยา่งใดการดาํเนินกิจกรรมอยา่งเดียวกนัในโอกาสต่อไปจึงอาจจะประสบ
ความยากลาํบากข้ึน นอกจากน้ีสํานักมาตรฐานการศึกษาสํานักงานสภาสถาบนัราชภัฎ สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษาและทบวง มหาวิทยาลยักระทรวงศึกษาธิการ(อ้างถึงใน โกวิท พวงงาม, 
2545:8)ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน ขั้นตอนของการพฒันา5ขั้น ดงัน้ี 

1.ขั้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจนกาํหนดความ
ตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ 

2.ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย
และ วตัถุประสงค์ของโครงการ กาํหนดวิธีการและแนวทางการดาํเนินงาน ตลอดจนกาํหนด
ทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช ้

3.ขั้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานพฒันาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ โดยการสนบัสนุนทรัพยว์สัดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเขา้ร่วมบริหารงาน ประสานงาน
และดาํเนินการ ขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4.ขั้นการมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์จากการพฒันาเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการพฒันาหรือยอมรับผลประโยชน์อนัเกิดจากการ
พฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

5.ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพฒันาเป็นขั้นท่ีประชาชนเขา้ร่วมประเมินว่าการ
พฒันาท่ีไดก้ระทาํไปนั้นสาํเร็จตามวตัถุประสงคเ์พียงใด 

นรินทร์ชยั พฒันพงศา(2546): 17)ไดก้ล่าวถึงระดบัของการมีส่วนร่วมตามหลกัการทัว่ไป
วา่ แบ่งเป็น5ระดบั คือ 

1.การมีส่วนร่วมเป็นผูใ้หข้อ้มูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 



 
 

2.การมีส่วนร่วมรับขอ้มูลข่าวสาร 
3.การมีส่วนร่วมตดัสินใจ โดยเฉพาะในโครงการท่ีตนมีส่วนไดเ้สีย โดยแบ่งเป็น3กรณี 

แลว้แต่กิจกรรมในตนอยูใ่นขั้นตอนใดต่อไปน้ี 
3.1 ตนมีนํ้าหนกัการตดัสินใจนอ้ยกวา่เจา้ของโครงการ 
3.2 ตนมีนํ้าหนกัการตดัสินใจเท่ากบัเจา้ของโครงการ 
3.3 ตนมีนํ้าหนกัการตดัสินใจมากกวา่เจา้ของโครงการ 
4.การมีส่วนร่วมทาํคือร่วมในขั้นตอนการดาํเนินงานทั้งหมด 
5.การมีส่วนร่วมสนับสนุน  คืออาจไม่มีโอกาสร่วมทําแต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้านอ่ืนๆ 
นอกจากน้ียงัไดมี้การแบ่งระดบัของการมีส่วนร่วมเป็นระดบัของการมีส่วนร่วมตามแนวทางพฒันา
ชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยไดแ้บ่งไวด้งัน้ี 
1.ร่วมคน้หาปัญหาของตนใหเ้ห็นวา่ส่ิงใดท่ีเป็นปัญหารากเหงา้ของปัญหา 
2.ร่วมคน้หาส่ิงท่ีจาํเป็นของตนในปัจจุบนัคืออะไร 

2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจดัลาํดบัปัญหา เพื่อจะแกไ้ขส่ิงใดก่อนหลงั 
2.2 วางแผนแกไ้ขปัญหาเป็นเร่ือง ๆ 
2.3 ร่วมระดมความคิดถึงทางเลือกต่างๆ และเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อแกไ้ข 
ปัญหาท่ีวางแผนนั้น 
2.4 ร่วมพฒันาเทคโนโลยท่ีีจะนาํมาใช ้
2.5 ร่วมดาํเนินการแกไ้ขปัญหานั้น ๆ 
2.6 ร่วมติดตามการดาํเนินงานและประเมินผลการดาํเนินงาน 
2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดาํเนินงาน 
สมัฤทธ์ิกางเพง็(2545 : 9-11)ไดก้ล่าววา่การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง มี

โอกาสร่วมในการปฏิบติังานในฐานะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์รมีการตดัสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง 
ร่วมกนัรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมีประโยชน์ร่วมกนัโดยมีรูปแบบ4ประการ คือ 

1.การปรึกษาหารือ(Consultive Management)คือการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการ เป็นการกระจายอาํนาจการบริหารการตดัสินใจของผูท่ี้มีส่วนร่วม 

2.กลุ่มคุณภาพ(Q.C.Circles)เป็นการเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในระดบักลุ่ม 
3.ระบบขอ้เสนอแนะ(Suggestion System)คือรูปแบบการนําเสนอปัญหาสาเหตุในแบบ 

ฟอร์มขอ้เสนอแนะซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมและใหผ้ลในทางปฏิบติัมากท่ีสุด 



 
 

4.ระบบส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัมีส่วนเป็นเจา้ของกิจการ(EmployeeOwnership Plan)พบมาก 
ในหน่วยงานเอกชนหรือบริษทัส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติัมีความรู้สึกเป็นเจา้ของเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั 
ดงัน้ี 
1.การมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดการระดมความคิด 
2.การมีส่วนร่วมมีผลทางจิตวิทยา 
3.เป็นการเปิดโอกาสใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
4.เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนร่วมไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ 
5.การมีส่วนร่วมทาํใหผ้ลการปฏิบติังานดีข้ึน 

จนัทรานีสงวนนาม (2545: 8)กล่าวว่าการมีส่วนร่วมคือการดาํเนินการร่วมกนัของบุคคล 
ตั้งแต่2คนข้ึนไปร่วมกนัดาํเนินงานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงคอ์นัเดียวกนัมีบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 
เกิดความสามคัคีและผลสาํเร็จของงาน 

Arntein(อา้งถึงในเกษรจิวเดช,2557 : 12) เห็นว่าการมีส่วนร่วมจะพิจารณาจากผูน้าํว่าเปิด
โอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใดและไดเ้สนอกรอบบนัไดแห่งการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน (A Ladder of Citizen Participation) 8ขั้น3กลุ่มดงัน้ี 
กลุ่มที1่ไม่มีส่วนร่วม(Nonparticipation ) 

บนัไดขั้นท่ี1การจดัการแบบเบ็ดเสร็จ(Manipulation)หน่วยงานทาํหน้าท่ีจดัการเร่ืองราว
เบด็เสร็จโดยไม่แจง้ใหใ้ครรับรู้ไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วม 

บนัไดขั้นท่ี2การร่วมรับทราบขอ้มูล(Therapy)หน่วยงานเชิญประชาชนมารับทราบ รับฟัง
โดยไม่ตอ้งการความคิดเห็นไม่ถือวา่เป็นการมีส่วนร่วม 
กลุ่มที2่มีสญัญาณ/สญัลกัษณ์แห่งการมีส่วนร่วม(Tokenism) 

บนัไดขั้นท่ี3การร่วมให้ขอ้มูลข่าวสาร(Information)เป็นขั้นแรกท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากมีการเชิญประชาชนให้ขอ้มูลในส่วนท่ีหน่วยงานตอ้งการแต่ไม่ไดรั้บฟังความคิดเห็น
เพียงแต่ เอาขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นหน่วยงานของตนเองเท่านั้น 

บนัไดขั้นท่ี4การร่วมให้คาํปรึกษา(Consultation)ขั้นน้ีหน่วยงานจะเป็นผูข้อความ คิดเห็น
ต่างๆจากประชาชนแต่หน่วยงานจะเป็นผูท่ี้ตดัสินใจเอง 

บันไดขั้ นท่ี5การร่วมแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น(Placation)ขั้ นน้ีประชาชนจะมีโอกาส 
แลกเปล่ียนมุมมองของตนเองไดแ้สดงความคิดเห็นแต่อาํนาจการตดัสินใจยงัอยูท่ี่หน่วยงาน 
กลุ่มที3่การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง(Citizen Power) 



 
 

บนัไดขั้นท่ี6การร่วมเป็นพนัธมิตร(Partnership)ประชาชนเร่ิมมีอาํนาจในการแสดง ความ
คิดเห็นทาํงานใกลชิ้ดกบัหน่วยงานมากข้ึน  การตดัสินใจของหน่วยงานอยู่บนพื้นฐานขอ้มูลของ
ประชาชน 

บนัไดขั้นท่ี7การส่งตวัแทนเขา้ร่วมใช้สิทธิในการตดัสินใจ(DelegatedPower)ประชาชน 
ส่วนหน่ึงไดรั้บคดัเลือกมีสิทธิเสนอโตแ้ยง้และเป็นตวัแทนในการตดัสินใจของหน่วยงาน 

บนัไดขั้นท่ี8การควบคุมการตดัสินใจโดยประชาชน(Citizen Control)อาํนาจการ ตดัสินใจ
อยูท่ี่ประชาชนโดยสมบูรณ์โดยหน่วยงานทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Cohen &Uphoff(อา้งถึงใน เกษรจิวเดช,2557 : 13) ไดจ้าํแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว ้
4ดา้นคือการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
และ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลซ่ึงไดอ้ธิบายการมีส่วนร่วมไว4้ขั้นตอนดงัน้ี 

1.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ(participation in decision making)การตดัสินใจชนิดน้ี 
เป็นศูนยก์ลางของการเกิดทางเลือกตดัสินความคิดท่ีหลากหลายมีการกาํหนดและประเมินทางเลือก
และการตดัสินใจเลือกซ่ึงเปรียบไดก้บัการวางแผนเพื่อ นาํทางท่ีเลือกมาสู่การปฏิบติั สามารถแบ่ง
การตดัสินใจน้ีออกเป็น3ระยะ คือ 

1.1การตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้(InitialDecision) เป็นการเร่ิมตน้หาความตอ้งการและวิธีการเขา้
ไปมีส่วนร่วมในโครงการท่ีสําคญั  ขั้นตอนน้ีมีความสําคญัท่ีสามารถเลือกเอาโครงการท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็นรูปธรรมโดยผ่านการใช้กระบวนการตดัสินใจในระยะน้ี
สามารถ ใหข้อ้มูลท่ีสาํคญัและเสนอกลยทุธ์เพื่อแกไ้ขปัญหา 
 1.2 การตดัสินใจในช่วงดาํเนินการ(Ongoing Decision) ความสําเร็จในช่วงน้ีเกิดข้ึนได้
มากกวา่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจช่วงเร่ิมตน้ซ่ึงโครงการจะตอ้งคน้หาความตอ้งการของบุคคล 
ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในภายหลงัน้ีและจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการและวิธีการดาํเนินโครงการท่ี 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม 

1.3 ตดัสินใจในช่วงปฏิบติัการ(Operational Decision) เป็นความเก่ียวขอ้งในองค์กรเม่ือ
โครงการเขา้มามีการเช่ือมโยงโครงการมีการรวมตวัขององคก์รต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือกาํหนดเกณฑ ์
สาํหรับปฏิบติักิจกรรมในโครงการกรอบท่ีสมาชิกยดึถือประกอบดว้ยการประชุมเพื่อจดัทาํนโยบาย 
การคดัเลือกผูน้าํท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์ร 

2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(Participation in Implementation)การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั แบ่งได3้ทาง คือ 

2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร(Resource Contribution) สามารถดาํเนินการได้
หลายรูปแบบไดแ้ก่แรงงาน เงินวสัดุอุปกรณ์และขอ้มูลข่าวสาร ทั้งหมดน้ีเป็นแหล่งทรัพยากรท่ี



 
 

สาํคญั เพื่อพฒันาโครงการการส่งเสริมโดยใชแ้รงงานในทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีดีการบริจาคเงินและวสัดุ
ต่างๆแสดงให้ เห็นถึงการมีส่วนร่วมส่ิงสําคัญของการมีส่วนร่วมน้ีคือการท่ีได้รู้ว่าใครเป็น
ผูส้นบัสนุนทาํอยา่งไรโดย วิธีการจูงใจการไดรั้บค่าตอบแทนหรือโดยการบีบบงัคบัสนบัสนุนเร่ือง
ทรัพยากรบ่อยคร้ังท่ีพบวา่มี ความไม่เท่าเทียมกนัและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั 
             2.2การมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงาน (ProjectAdministrationandCoordination) 
คนในองค์กรสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานหรือสมาชิกทีมท่ีปรึกษาหรือเป็นผูบ้ริหาร
โครงการเป็นสมาชิกอาสาซ่ึงทาํหน้าท่ีประสานงานกิจกรรมของโครงการมีการฝึกอบรมให้รู้
เทคนิคการปฏิบติังานในโครงการสําหรับผูเ้ขา้มาบริหารหรือประสานงานวิธีน้ีนอกจากจะเพิ่ม
ความไวว้างใจให้กบัคนในองคก์รแลว้ยงัช่วยให้สมาชิกเกิดความตระหนกัถึงปัญหาของตนเองอีก
ดว้ยอีกทั้งยงัทาํใหเ้กิดการส่ือสารขอ้มูลภายใน และไดรั้บคาํแนะนาํซ่ึงเป็นปัญหาของคนในทอ้งถ่ิน
ตลอดจนผลกระทบท่ีไดรั้บเม่ือโครงการเขา้มา 

2.3 การมีส่วนร่วมในการขอความร่วมมือ(Participation in Enlistment) การขอความร่วมมือ
ไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งการผลประโยชน์เสมอไปเป็นแต่พิจารณาขอ้เท็จจริงเท็จท่ีว่าผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน 
ตามมาภายหลงัการนาํโครงการมาใชแ้ละผลกระทบต่อคนในองคก์รท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์(Participation in Benefits)เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมานานและมี 
ผลในทางเศรษฐกิจมีความสาํคญัต่อการยอมรับเอาโครงการท่ีสาํคญัๆเขา้มาทั้งท่ีการตดัสินใจอาจ
ไม่เกิดข้ึนหรือมีขีดจาํกดั การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งได3้ชนิด 

3.1 ผลประโยชน์ดา้นวตัถุ(Material Benefits) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลเช่น
เป็นการเพิ่มการบริโภค  รายไดท้รัพยสิ์นแต่ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะทาํให้การสรุปขอ้มูลลม้เหลว ไดซ่ึ้ง
ควรวิเคราะห์ใหไ้ดว้า่ใครคือผูมี้ส่วนร่วมและดาํเนินการใหเ้กิดข้ึน 

3.2 ผลประโยชน์ดา้นสังคม(Social Benefits) เป็นความตอ้งการดา้นพื้นฐานดา้นสาธารณะ 
ซ่ึงไดแ้ก่บริการหรือความพึงพอใจจากสาธารณูปโภค โดยใชรู้ปแบบผสมผสานเพ่ือเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตให้กบัคนยากจนจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทั้งในเร่ือง ปริมาณ
การแบ่งผลประโยชน์และคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 

3.3 ผลประโยชน์ดา้นบุคคล(Personal Benefits) เป็นความปรารถนาท่ีจะเขา้มาเป็นสมาชิก
กลุ่มหรือไดรั้บการคดัเลือกเขา้มา ซ่ึงเป็นความตอ้งการอาํนาจทางสังคมและการเมืองโดยผา่นความ
ร่วมมือในโครงการ ผลประโยชน์สําคญัท่ีไดจ้ากโครงการมี3ชนิดคือความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
อาํนาจการเมืองและความรู้สึกว่าตนเองทาํงานมีประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ควร
ศึกษาผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลงัดว้ยเพราะอตัราการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แตกต่างกนั



 
 

จะเป็นขอ้มูลสําคญัในการวางนโยบายหลกัท่ีเก่ียวขอ้งว่าจะให้ใครมีส่วนร่วมหากผลออกมาตรง
ขา้มกบัความคาดหวงัจะไดแ้กไ้ขเพื่อหาแนวทางท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการวางรูปแบบใหม่ 

4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล(Participation in Evaluation)แบ่งออกเป็น2แบบ คือ การ
มีส่วนร่วมทางตรงและการมีส่วนร่วมทางออ้มในการประเมินผลดา้นงบประมาณความพึงพอใจ 
ของบุคคลต่อโครงการการมีส่วนร่วมวิธีการเขา้มามีส่วนร่วม การแสดงความคิดเห็นผา่นส่ือต่างๆ
หรือ ผา่นตวัแทนท่ีเลือกเขา้ไป เพื่อนาํความคิดเห็นไปใชป้ระโยชน์ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การมีส่วนร่วมของประชาชนขา้งตน้พอสรุปไดว้่า  การมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ในการรณรงคก์ารรักษาศีล 5  เป็นส่วนหน่ึงของการเขา้ร่วมดาํเนินการขั้นฟ้ืน
ฐานของประชาชน  ผูน้าํชุมชน  และผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน ในการดาํเนินการตามโครงการ  โดยเขา้
มามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ตดัสินใจ การสนบัสนุน ปฏิบติังานร่วมกนัทาํกิจกรรมตาม
โครงการ  ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมประเมินผลงาน  ซ่ึงการดาํเนินการกิจกรรมตามโครงการ ตอ้งอาศยั
ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้การรณรงค์การรักษาศีล 5 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการส่งเสริมประสานความร่วมมือ
ระหว่างประชาชน  ผูน้าํชุมชน  ภาคเอกชนและภาครัฐ ซ่ึงมีผลต่อ “การรณรงคก์ารรักษาศีล 5” ให้
ประสบความสาํเร็จ 

 
2.3 ศีล   5คือ(พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี).  ศีล  5  รักษาโลก.(พิมพ์คร้ังแรก).  บริษัท 

อมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พบัลชิช่ิง  จํากดั (มหาชน): สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.) 
1.  ปาณาติปาตา   เวรมณี   สิขาปทสมาทิยามิ 
2. อทินนาทานา   เวรมณี   สิขาปทสมาทิยามิ 
            3. กาเมสุมิจฉาจารา   เวรมณี   สิขาปทสมาทิยามิ 
4.  มุสาวาทา   เวรมณี   สิขาปทสมาทิยามิ 
5.  สุราเมรยมชชปมาทฏฐานา   เวรมณี   สิขาปทสมาทิยามิ 
คาํแปล 
1.ไม่ฆ่าสตัว ์ ไม่มุ่งทาํร้ายทาํลายผูอ่ื้น 
2.ไม่ลกัทรัพย ์ ไม่ทุจริตคดโกง 
3.ไม่ผดิคู่ครองของผูอ่ื้น ไม่ประพฤติผดิในกาม 
4.ไม่พดูโกหก ไม่พดูคาํหยาบ ไม่พดูส่อเสียด  ไม่พดูเพอ้เจอ้ 
5.ไม่ด่ืมสุราเมรัย  ไม่เก่ียวขอ้งส่ิงเสพติดใหโ้ทษ 



 
 

ศีล แปลวา่   ความปกติ   หมายความวา่   ความเป็นผูมี้กริยาทางกาย   สุภาพ   เรียบร้อยไม่เกะกะ   ไม่
ฟุ้ งซ่านผดิทิศทาง 
อกีนัยหน่ึง   ศีลมีความหมาย   4   ประการ 

1. สีลฏฐัะ   มีความหมายว่า   ปกติ   คือผูมี้ศีลย่อมเป็นคนสงบดาํเนินชีวิตไปอย่างปกติ   ไม่มี
พิษมีภยักบัใคร   ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใคร   มีความปลอดภยัเม่ือเขา้ใกล ้  มีกิริยาอาการสงบ
เรียบร้อยงดงามเป็นปกติ 

2. สีรัฏฐะ   มีความหมายวา่   เป็นยอด กล่าวคือเป็นคุณธรรมระดบัสูง   มีอานุภาพสูงส่งทาํใหผู้ ้
ปฏิบติัเป็นยอดคนหรือเป็นคนเหนือคน   และยงัส่งผลใหป้ฏิบติัธรรมระดบัท่ีสูงข้ึนโดยสะดวกและ
ไดบ้รรลุผลสูงสุด   คือนิพพาน 

3.สีตลฏัฐะ   มีความหมายว่า   เยน็   ทาํให้กายวาจาและใจของผูมี้ศีลเยน็   ไม่พลุ่งพล่านไม่ด้ิน
รนเร่าร้อน   ทาํใหผู้มี้ศีลเยน็กายเยน็ใจ   สุขสบายทาํใหผู้อ้ยูใ่กลพ้ลอยสดช่ืนตามไปดว้ย 

4.สีวฏัฐะ   มีความหมายวา่   เกษม   ปลอดโปร่ง   เรียบง่าย   ทาํใหแ้ดนเกษมคือพระนิพพานได ้  
ผูมี้ศีลจึงเป็นผูอ้ยูอ่ยา่งสุขสงบเกษม   ปลอดโปร่ง   ไม่มีเวรภยัอะไรกบัใคร 

พระสารีบุตรผูเ้ป็นอคัรสาวกเบ้ืองขวาของพระพุทธเจา้   ผูไ้ดรั้บยกยอ่งให้เป็นเอตทคัคะ   คือ
เป็นผูเ้ลิศกว่าภิกษุทั้ งหลาย   ในด้านมีปัญญามาก   ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า   
“เจตนา”   เจตนาเป็นศีล   เจตสิกสีล   เจตสิกเป็นศีล   สวโร  สีล   สังวรเป็นศีล   อวีติกกโม   สีล   
การไม่ล่วงละเมิดเป็นศีล 

ศีล  คือ ความสํารวมระวงักายวาจาให้เป็นไปตามปกติประจาํวนั   ให้สงบเย็นเรียบร้อยไม่
กระทาํหรือพดูหลงผิดเกินเลยจนทาํให้ผูอ่ื้นและตนเองเดือดร้อน   รวมถึงความตั้งใจปฏิบติัไม่ล่วง
ละเมิดกฎระเบียบท่ีสงัคมกาํหนดไวเ้ป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับสงัคม 
อานิสงส์การรักษาศีล   5   และโทษเมื่อผดิศีล   5 
ศีลขอ้   1   เวน้จากการฆ่าสตัว ์
ผูไ้ม่รักษาศีลขอ้ 1   เม่ือละจากโลกไปแลว้   (ตาย)   จะตกนรก  เม่ือพน้จากนรกจะเกิดเป็นสัตว์
เดรัจฉาน   เม่ือพน้จากสัตวเ์ดรัจฉาน  จะเกิดเป็นเปรต   และเม่ือมาเกิดเป็นมนุษยจ์ะไดรั้บผลกรรม 
9  ประการ  คือ 
             1.เป็นคนทุพลภาพ 
             2.เป็นคนท่ีมีรูปร่างไม่สง่างาม ไม่น่าดู 
             3.มีกาํลงัอ่อนแอ 
             4.เป็นคนเฉ่ือยชา 
             5.เป็นคนข้ีขลาด 



 
 

             6.ฆ่าตวัตายหรือถูกผูอ่ื้นฆ่า 
             7.มีโรคภยัเบียดเบียนมาก 
             8.ถึงคราวพินาศของบริวาร 
             9.มีอายสุั้น 
ผูรั้กษาศีลขอ้   1   บริบูรณ์แลว้   เม่ือละจากทางโลกไปแลว้จะไปเกิดใหม่เป็นเทวดา  เม่ือมาเกิดเป็น
มนุษยจ์ะไดรั้บอานิสงส์   23   ประการ   คือ 
1.มีอวยัวะนอ้ยใหญ่   สมบูรณ์ 
2.มีร่างกายสมส่วน 
3.สมบูรณ์ดว้ยกาํลงักาย 
4.มีเทา้งามประดิษฐานลงดว้ยดี 
5.มีผวิพรรณผอ่งใส 
6.มีรูปโฉมสะอาด 
7.มีมรรยาทอ่อนโยน 
8.เป็นผูมี้ความสุข 
9.มีความกลา้หาญ 
10.เป็นผูมี้กาํลงัมาก 
11.มีถอ้ยคาํไพเราะ 
12.มีบริวารรักใคร่   ไม่แยกจากกนั 
13.เป็นผูไ้ม่สะดุง้ต่อเวรภยั 
14.ศตัรู  ฆ่า  ทาํร้าย  ไม่ได ้
15.ไม่ตาย   ดว้ยความเพียรฆ่าปองร้าย 
16.มีบริวารมากมาย 
17.มีรูปร่างสวยงาม 
18.มีรูปร่างสมส่วนเป็นท่ีรักของชาวโลก 
19.มีโรคภยันอ้ย 
20.ไม่มีเร่ืองเสียใจหรือเศร้าโศก 
21.เป็นท่ีรักของชาวโลก 
22.ไม่พลดัพรากจากส่ิงท่ีรักท่ีชอบใจ 
23.มีอายยุนื 
ศีลขอ้2   เวน้จากการลกัทรัพย ์



 
 

ผูผ้ิดศีลขอ้ 2   เม่ือละจากโลกไปแลว้จะตกนรก   เม่ือพน้จากนรกจะเกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เม่ือพน้
จากสตัวเ์ดรัจฉาน   จะเกิดเป็นเปรต   เม่ือกลบัมาเกิดเป็นมนุษยจ์ะไดรั้บผลกรรม 6  ประการ  คือ 
1. เป็นคนดอ้ยทรัพย ์
2. เป็นคนยากจน 
3.เป็นคนอดอยาก 
4.ไม่ไดส้มบติัท่ีตนตอ้งการ 
5. ตอ้งพินาศเพราะการคา้ต่างๆ 
6.ทรัพยสิ์นพินาศเพราะ   อคัคีภยั   โจรภยั   อุทกภยั   เป็นตน้ 
ผูรั้กษาศีลขอ้ 2  บริบูรณ์แลว้เม่ือละโลกไปจะเกิดเป็นเทวดาและเม่ือมาเกิดเป็นมนุษยจ์ะไดรั้บ
อานิสงส์   11   ประการ   คือ 
 1.เป็นผูมี้ทรัพยม์าก 
 2.เป็นผูมี้ทรัพย ์  ขา้วของมากมาย 
3.ไดโ้ภคทรัพยไ์ม่ส้ินสุด 
 4.โภคทรัพยท่ี์ยงัไม่เกิดกเ็กิดข้ึน 
5.ทรัพยท่ี์มีแลว้กย็ ัง่ยนืถาวร 
6.หาส่ิงของท่ีตอ้งการไดโ้ดยง่ายและรวดเร็ว 
7.ทรัพยส์มบติัไม่สูญหายไปเพราะภยัต่างๆ 
 8. หาทรัพยโ์ดยไม่ถูกแก่งแยง่ 
 9.ไดโ้ลกตุรทรัพยคื์อพระนิพพาน 
10.อยูท่ี่ไหนกเ็ป็นสุข 
11.ไม่รู้ไม่เคยไดย้นิคาํวา่ไม่มี 
ศีลขอ้  3   เวน้จากการประพฤติผดิในกาม 
ผูผ้ิดศีลขอ้ 3   เม่ือละจากทางโลกไปแลว้   จะตกนรก   เม่ือพน้จากนรกจะเกิดเป็นเดรัจฉาน   เม่ือ
พน้จากเดรัจฉานจะเกิดเป็นเปรต   และเม่ือมาเกิดเป็นมนุษย ์จะไดรั้บผลกรรม  17  ประการ คือ 

1. มีผูค้นเกลียดชงัมาก 
2. มีผูป้องร้ายมาก 
3. ขดัสนทรัพย ์
4. อดอยากยากจน 
5. เกิดเป็นหญิงถูกทาํร้าย 
6. เป็นกระเทยทอมด้ีหรือเกย ์



 
 

7. เป็นผูช้ายเกิดในสกลุตํ่า 
8. ไดรั้บความอบัอายเป็นอาจิณ 
9. มีร่างกายไม่สมประกอบ 
10. มากไปดว้ยความวิตกห่วงใย 
11. พลดัพรากจากส่ิงท่ีรัก 
12. ไม่มีคู่ 
13. ผดิหวงัในความรัก 
14. ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
15. เป็นหมนั 
16. ไม่มีลูก   ถา้มีลูกถูกเขาข่มขืน 
17. อยูไ่ม่เป็นสุข   ในชีวิตในการครองเรือน 

ผูรั้กษาศีลขอ้  3   บริบูรณ์   เม่ือละจากโลกไปแลว้จะไปเกิดเป็นเทวดา   เม่ือมาเกิดเป็นมนุษย ์  จะ
ไดอ้านิสงส์   20   ประการ   คือ 

1. ไม่มีขา้ศึกศตัรู 
2. เป็นท่ีรักของคนทัว่ไป 
3. นอนกเ็ป็นสุข 
4. ต่ืนกเ็ป็นสุข 
5. พน้ภยัในอบายภูมิ  คือ 

- ไม่ตกนรก 
- ไม่เกิดเป็นเดรัจฉาน 
- ไม่เกิดเป็นเปรต 

6. ไม่อาภพัไม่เกิดเป็นหญิง   ไม่เกิดเป็นกระเทย 
7. ไม่โกรธง่าย 
8. ทาํอะไรไดเ้รียบร้อย 
9. ทาํอะไรเปิดเผยแจ่มแจง้ 
10. มีสง่าราศีคอไม่ตก 
11. หนา้ไม่กม้   มีอาํนาจ 
12. มีเพื่อนรักทั้งบุรุษ – สตรี 
13. มีอินทรีย ์  5   สมบูรณ์   มีศรัทธาเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง   มีความเพียร   มีสติ  สมาธิ

และปัญญา 



 
 

14. มีลกัษณะสมบูรณ์ 
15. ไม่มีใครรังเกียจ 
16. ขวนขวายนอ้ย   ไม่ลาํบาก   ไม่เหน็ดเหน่ือย 
17. อยูท่ี่ไหนกเ็ป็นสุข 
18. ไม่ตอ้งกลวัภยัจากใครๆ 
19. ไม่พลดัพรากจากส่ิงท่ีรักท่ีชอบใจ 
20. หาขา้ว  นํ้า  ท่ีอยูอ่าศยั   เคร่ืองนุ่งห่มไดโ้ดยง่าย 

ศีลขอ้  4   เวน้จากการพดู  หรือกล่าววาจาเทจ็   ไม่พดูคาํหยาบ  ไม่พดูส่อเสียด  ไม่พดูเพอ้เจอ้ 
ผูผ้ิดศีลขอ้  4   เม่ือจากโลกไปแลว้จะตกนรก   เม่ือพน้จากนรก   จะเกิดเป็นเดรัจฉาน   เม่ือพน้จาก
เดรัจฉานจะเกิดเป็นเปรต   และเม่ือมาเกิดเป็นมนุษย ์  จะไดรั้บผลกรรม  10ประการ  คือ 

1. พดูจาไม่ชดั 
2. ฟันไม่เป็นระเบียบ 
3. มีปากเหมน็ 
4. ไอตวัร้อนจดั 
5. ตาไม่อยูใ่นระดบัปกติ 
6. กล่าววาจาดว้ยปลายล้ินหรือปลายปาก 
7. ท่าทางไม่สง่างามไม่ผา่เผย 
8. จิตไม่เท่ียง  คลา้ยคนวิกลจริต 
9. พดูอะไรไม่มีใครเช่ือ 
10. ยอ่มไดรั้บแต่เร่ืองไม่จริง 

ผูรั้กษาศีลขอ้ 4   บริบูรณ์แลว้   เม่ือละจากโลกไปแลว้   จะเกิดเป็นเทวดา   เม่ือมาเกิดเป็นมนุษยจ์ะ
ไดรั้บอานิสงส์14  ประการคือ 

1. มีอินทรีย ์  5   ผอ่งใส 
2. มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน 
3. มีฟันเสมอขาวสะอาด 
4. ไม่อว้นจนเกินไป 
5. ไม่ผอมจนเกินไป 
6. ไม่สูงจนเกินไป 
7. ไม่เต้ียจนเกินไป 
8. มีปากหอมเหมือนดอกบวั 



 
 

9. ไดรั้บสมัผสัแต่ส่ิงท่ีเป็นความสุข 
10. มีบริวารลว้นแต่ขยนัขนัแขง็ 
11. มีถอ้ยคาํเช่ือถือไดพ้ดูอะไรมีความน่าเช่ือถือ 
12. มีล้ินบางแดงอ่อนเหมือนกลีบดอกบวั 
13. ใจไม่ฟุ้ งซ่าน 
14. ไม่พดูติดอ่าง 

ศีลขอ้   5   เวน้จากการด่ืมสุราและเมรัย   หรือส่ิงเสพติดใหโ้ทษทั้งหลาย 
ผูผ้ิดศีลขอ้   5   เม่ือละจากทางโลกไปแลว้  จะตกนรก   เม่ือพน้จากนรกจะเกิดเป็นเดรัจฉาน   เม่ือ
พน้จากเดรัจฉานจะเกิดเป็นเปรต   และเม่ือมาเกิดเป็นมนุษยจ์ะไดรั้บผลกรรม  6   ประการคือ 
1.ทรัพยถู์กทาํลาย 
 2.เกิดวิมาทปาดหมาง 
 3.เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 
 4.เส่ือมเสียเกียรติยศ 
 5.หมดยางอาย 
6. ปัญญาเส่ือมถอยหรือพิการทางปัญญา 
ผูรั้กษาศีลขอ้ 5   บริบูรณ์เม่ือละจากโลกไปแลว้จะเกิดเป็นเทวดา   ถา้มาเกิดเป็นมนุษยจ์ะไดรั้บ
อานิสงส์  35  ประการคือ 

1. รู้อดีต   อนาคต   ปัจจุบนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
2. มีสติมัน่คงทุกเม่ือ 
3. มีปัญญาดีมีความรู้มาก 
4. มีแต่ความสุข 
5. มีแต่คนนบัถือ   ยาํเกรง 
6. ทาํมาหากินง่าย 
7. มีปัญญามาก 
8. มีปัญญาบนัเทิงในธรรม 
9. มีความเห็นถูกทาง 
10. มีศีลบริบูรณ์ 
11. มีใจละอายต่อบาป 
12. รู้จกักลวับาป 
13. เป็นบณัฑิต 



 
 

14. มีความกตญัญูรู้คุณ 
15. มีความกตเวทีตอบแทนบุญคุณ 
16. พดูแต่คาํสตัย ์
17. รู้จกัใหแ้บ่งปัน  เจือจาน 
18. เป็นผูซ่ื้อตรง 
19. ไม่เป็นบา้ 
20. ไม่เป็นใบ ้
21. ไม่มวัเมา 
22. ไม่ประมาท 
23. ไม่หลงใหล 
24. ไม่หวาดสะดุง้กลวั 
25. ไม่บา้นํ้าลาย 
26. ไม่งุนงง   ไม่เซอะซะ 
27. ไม่มีความแข่งดี 
28. ไม่มีใครริษยา 
29. ไม่ส่อเสียดใครและไม่มีใครส่อเสียด 
30. ไม่พดูคาํหยาบ   และไม่มีใครพดูคาํหยาบดว้ย 
31. ไม่พดูเพอ้เจอ้   ไร้สาระไร้ประโยชน์ 
32. ไม่เกียจคร้านทุกวนัคืน 
33. ไม่ตระหน่ี 
34. ไม่โกรธง่าย 
35. ฉลาดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และในส่ิงท่ีไม่เป็นโทษ 

 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วัดขันตินิวาส  (อา้งรายงานหลกัเกณฑแ์ละประเด็นการตรวจเยี่ยมการดาํเนินการโครงการ
หมู่บา้นรักษาศีล 5 พ.ศ.2562 ) บา้นกุดแข ้หมู่ท่ี 2,12 ตาํบลนางาม อาํเภอเสลภูมิ จงัหวดัร้อยเอด็ ได้
มีการดาํเนินการกิจกรรมตามโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ประจาํปี พ.ศ.2562  โดยมีโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีหมู่บา้นไดด้าํเนินการ เช่น โครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง สวดมนตข์า้มปีส่งทา้ยปี
เก่าตอ้นรับปีใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตเ์ฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก โครงการสาธยายพระไตรปิฎกสัญจร ศูนยก์ลางการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ



 
 

ชุมชน โครงการงดเหลา้ตลอดพรรษา และลด ละเลิก อบายมุข การพนัน จดักิจกรรมประกวดขบั
ร้องสรภญัญะชิงถว้ยรางวลัประทาน พระเจา้วรวงคเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลีพระวรราชาทินัดดา
มาตุ ปี 2559 โครงการรวมพลงัปฎิญานตนงดเหลา้เขา้พรรษาทาํความดีถวายพอ่หลวง ฯลฯ 
รางวลัเกยีรติคุณทีไ่ด้รับ 

1)เป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบปี 2554  
2)เป็นหมูบา้นกองทุนแม่ของแผน่ดินปี 2557 
3)รางวลัชนะเลิศโครงการประกวดขบัร้องสรภญัญะ 
4)รางวลัชนะเลิศ กองทุนแม่ของของแผน่ดินจงัหวดัร้อยเอด็  ประจาํปี  2559  
5)รางวลัชนะเลิศ การประกวดหมู่บา้นประเภทหมู่บา้นแฝด ปี 2546  

 เป็นหมู่บา้นท่ีมีความสงบสะอาด ปลอดภยั มีสัมมาชีพ ไม่มีคดีความ โดยการปลูกฝังคนดี 
มีจิตอาสาพฒันาหมู่บา้นตนเองนบัเป็นหมู่บา้นตน้แบบ 

วัดเทพนิมิตวนาราม(อ้างรายงานผลการดําเนินงานโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5” วดัเทพนิมิตวราราม)  

วดัเทพนิมิตวนาราม บา้นเหล่าใหญ่ หมู่ท่ี 10 ตาํบลเอราวณั อาํเภอเอราวณั จงัหวดัเลย  มี
การดาํเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพทุธศาสนา “หมู่บา้น
รักษาศีล 5” ประจาํปี2562 มีประชากรจาํนวน 1,623 คน อาชีพส่วนใหญ่ทาํนาและคา้ขายจกัสานทอ
ผา้ ประชากรนบัถือศาสนาพุทธ มีการจดัอบรมนักเรียนผูสู้งอายุตาํบลเอราวณั รับฟังเทศนาธรรม 
กาํหนดกิจกรรมปล่อยปลาพื้นท่ีอภยัทาน กิจกรรมอุปสมบทหมู่ กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีแสดง
ตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมงดเหลา้เขา้พรรษา กิจกรรมรณรงค์งานประเพณีบุญบั้งไฟอาํเภอ
เอราวณั เป็นหมู่บา้นปลอดภยั ปลอดการพนนัและปลอดเหลา้ งานศพปลอดเหลา้ โครงการรณรงค์
ต่อตา้นยาเสพติดปี 2561 โครงการศูนยพ์ฒันาครอบครัวในชุมชน ประจาํปี 2561 

ผลิตภณัฑส์ร้างรายไดใ้ห้กบัหมู่บา้น  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมกลุ่มสตรี
แม่บา้น ทาํขนมตะโกเ้ผอืกและขนมตะโกข้า้วโพด ทาํซาลาเปาไส้หมูสบัและไสห้วาน และส่งเสริม
กลุ่มสตรีแม่บา้นทอผา้ไหมและผา้ฝ้าย เป็นการส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
รางวลัเกยีรติคุณทีไ่ด้รับ 

1) รางวลัท่ี 1 ระดับจังหวดัเลย โครงการสวดมนต์หน้าบา้นสืบสานพุทธธรรมภายใต้
โครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ประจาํปี 2562 

2)ประกาศเกียรติคุณหมู่บา้นรักษาศีล 5 ประจาํปี 2560 
ในรอบ 3 ปี 2559 – 2561 มีคดีความ14  คดี 



 
 

บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 7  ตําบลผาอินทร์แปลง อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย(อ้างรายงาน
ดาํเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาตาม
โครงการสวดมนต์หน้าบา้นสืบสานพุทธธรรมภายใตโ้ครงการ “หมู่บา้นรักษาศีล 5 ” ประจาํปี 
2562) 

มีโครงการ/กิจกรรม ดา้นศีลธรรมและวฒันธรรม คือ กิจกรรมทาํวตัรเยน็สวดมนตเ์จริญ
ภาวนากิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมตกับาตรเทโวโรหณะ 
กิจกรรมพาเพ่ือนเขา้วดัรักษาศีล 5 ในวนัธรรมสวนะทุกวนัพระ 15 คํ่า กิจกรรมเวียนเทียนในวนั
สาํคญัทางพุทธศาสนา กิจกรรมสรงนํ้ าพระและรดนํ้ าดาํหวัผูใ้หญ่ /ผูสู้งอายวุนัสงกรานต ์ กิจกรรม
ปล่อยปลากาํหนดพื้นท่ีเป็นเขตอภยัทาน กิจกรรมจดัตั้งกองทุนสวสัดิการของหมู่บา้น กิจกรรมกีฬา
สีสัมพนัธ์ ตาํบลผาอินแปลง อาํเภอเอราวณั กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
กิจกรรมงดเหลา้เขา้พรรษา กิจกรรมรณรงคง์านประเพณีบุญบั้งไฟอาํเภอเอราวณัปลอดการพนนั 

ช่วงระยะเวลา ปี 2559 – 2561 ไม่มีคดีความ ชุมชนสงบสุข 
วัดอุดรมงคล(อา้งรายงานผลการดาํเนินงานการขบัเคล่ือนโครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉนัทโ์ยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5”)ตาํบลป่าแซง อาํเภอปทุมรา
วงศา  จังหวดัอาํนาจเจริญ มีประชากรชาย จาํนวน 457 คน ประชากรหญิง จาํนวน 443 คน 
ประชากรสมัครเข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เกินร้อยละ50 โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดาํเนินการ คือ กิจกรรมเวียนเทียนในวนัสําคัญทางพุทธศาสนา กิจกรรมบุญข้าวประดับดิน 
กิจกรรมวนัสงกรานต ์กิจกรรมสวดมนตข์า้มปี กิจกรรมปฏิบติัธรรมเขา้ปริวาสกรรม กิจกรรมถนน
สายวฒันธรรม กิจกรรมหอสวรรค ์กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวดัอุดรมงคล กิจกรรม
ปล่อยปลาเสริมดวง กิจกรรมห้ามจบัสัตวน์ํ้ าในเขตวดัอุดรมงคล กิจกรรมเสริมการมีอาชีพกลุ่มทอ
ผา้ กิจกรรมส่งเสริมการมีอาชีพกลุ่มจกัสาน กิจกรรมโครงการครอบครัวตน้แบบคนดีศรีนาป่าแซง 
กิจกรรมงานบุญปลอดเหลา้งานศพปลอดการพนนั 

ช่วงระยะเวลา ปี 2560 – 2562 ยงัมีคดีความ 10 คดี 
รางวลัเกยีรติคุณทีไ่ด้รับ 
             1)รางวลัหน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบลดีเด่นระดบัประเทศประจาํปี 2556 
             2)รางวลัชนะเลิศการประกวดอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นดีเด่นสาขาสุขภาพจิต 
ระดบัจงัหวดั ปี 2562 

บ้านหนองล่ามหมู่ท่ี 6 ตําบลเหล่าบัวบาน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามวดัศรีสุ
ทธาราม เป็นวดัประจาํหมู่บา้นดาํเนินการโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ประจาํปี 2562 (อา้งขอ้มูล
ตามหลกัเกณฑก์ารลงพื้นท่ีติดตามโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5  ประจาํปี 2562 บา้นหนองล่าม หมู่ 6  



 
 

ตาํบลเหล่าบวับาน อาํเภอเชียงยนื จงัหวดัมหาสารคาม)โครงการอบรมประชาชนประจาํตาํบลเหล่า
บวับาน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชน มีกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติใน
หนองนํ้าสาธารณะประจาํหมูบา้นกิจกรรมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา ก่อเจดียท์ราย 

กิจกรรมหมู่บ้านร่วมกันดําเนินการ มีโครงการหมู่บ้านสีขาว  งานปลอดเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอลโ์ครงการหมูบา้นเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกเห็ดฟาง ทาํปลาร้าหมกั ทาํไส้กรอก กิจกรรม
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา โครงการปลูกพืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษ กิจกรรมจิตอาสา
ทาํความดีเพื่อแผน่ดิน 
รางวลัเกยีรติคุณทีไ่ด้รับ 
            1) รางวลัหมู่บา้น ผลิตภณัฑ ์ประเภทอาหารระดบั หา้ดาวกลุ่มปลาร้าหมกั ปลาร้าผง ปลาร้า
ต้มสุก  ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทยปี  พ .ศ .  2559 จาก
กระทรวงมหาดไทย  
           2) รางวลัหมูบา้นตน้แบบ ลด ละ เลิก บุหร่ี สุราระดบัอาํเภอ 

ในรอบ 3ปี ยงัมีคดีความ 5 คดี (เก่ียวกบัยาเสพติด 2 คดี เก่ียวกบัทรัพย ์1 คดี เก่ียวกบัสุรา 2
คดี) 
วัดปุญญนิมิต (อา้งรายงานผลการดาํเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลกัธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5”) บา้นนาผาง  ตาํบลห้วย  อาํเภอปทุมราชวงศา  
จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

มีโครงการและกิจกรรมท่ีดาํเนินการ 
 1) เนน้กิจกรรมสร้างสุขภาพ  พฒันาอารมณ์  จิตใจ  กิจกรรมสาธารณะและนนัทนาการ  มีโรงเรียน
ผูสู้งอายบุา้นนาผาง มีพระมหาสมควร  สิริจนัโท  เจา้อาวาสวดัปุญญนิมิต เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
ปัจจุบนัมีนกัเรียน  180 คน  ดาํเนินกิจกรรมโดยมีวิชาตามหลกัสูตร คือ  1) วิชาพทุธศาสนา  2) วิชา
สงัคม  3) วิชาส่งเสริมและดูแลสุขภาพ 
2) โครงการชุมชนน่าอยู ่ เป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกร  เพิ่มรายได ้ ลดรายจ่าย   
ลดการใชส้ารเคมี  ทาํเกษตรอินทรียจ์ากมูลสัตวใ์ชใ้นการทาํการเกษตร นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางพฒันาอาชีพของชุมชน เช่น ปลูกขา้วหอมมะลิอินทรีย ์
3) กิจกรรมท่ีสนบัสนุนการดาํเนินงานโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5  
             1. กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาชีวิตตามหลกัศีล ขอ้ 1  เช่น กิจกรรมปล่อยปลาในแหล่งนํ้ า
สาธารณะ  การกาํหนดเขตพ้ืนท่ีอภยัทานบริเวณเขตวดัปุญญนิมิต  ออกกฎระเบียบหมู่บา้นปลอดยา
เสพติด   



 
 

2. กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาชีวิตตามหลกัศีล ขอ้ 2 เช่น  กิจกรรมกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบล
หว้ย  กิจกรรมสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์หมู่บา้นช่วยเหลือกนั 
3. กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาชีวิตตามหลกัศีล ขอ้ 3  เช่น  กิจกรรมกิจกรรมประเพณีกีฬาออก
พรรษาตา้นยาเสพติด  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
            4.  กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาชีวิตตามหลกัศีล ขอ้ 4  เช่น  กิจกรรมบรรพชาสามเณร  ฝึก
ปฏิบติัธรรม 
            5. กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาชีวิตตามหลกัศีล ขอ้ 5  เช่น  กิจกรรมงานศพปลอดเหลา้  
ปลอดการพนนัโดยการกฎหมู่บา้น 
รางวลัทีห่มู่บ้านได้รับ 
 1) รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  ประกวดหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ระดบัจงัหวดั ปี  2554-2556 
 2) รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  ประกวดหมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ระดบัเขต  ปี  2556 
 3) รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  ประกวดหมู่บา้น อ.พ.ป.  ระดบัเขต  ปี  2556 
 4) รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี 1  ประกวดโครงการเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรรายยอ่ย ระดบัเขต
ปี  2561 
            ขอ้มูลเก่ียวกบัคดีความในรอบ 3  ปี  (2559-2561) คดีคดีความลดนอ้ยลงเหลือเพียงคดียาเสพ
ติด 6 คดี 
จากการศึกษา  งานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งหมดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บา้นรักษาศีล 5”  ตั้งแต่ปี 2557-2562  ทุกวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จะดาํเนินการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ เป็นเพียงการส่งเสริมการใชชี้วิตประจาํวนั ส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน ส่งเสริมความสามคัคีในกลุ่มและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมตามท่ี
สืบทอดวฒันธรรมและประเพณีกนัมาเป็นส่วนใหญ่  ยงัไม่มีกิจกรรมใดท่ีแสดงว่าเป็นการปฏิบติั
ตามหลกัธรรม “การรักษาศีล 5”ตามคาํสอนของพระพุทธเจา้เพราะศีล 5 เป็นขอ้ยกเวน้ ห้ามปฏิบติั 
หรือ ห้ามกระทาํการใด เช่น ขอ้ 1 ห้ามฆ่าสัตว ์ ขอ้ 2 ห้ามลกัทรัพย ์ขอ้ 3 ห้ามประพฤติผิดในกาม 
ขอ้ 4 หา้พดูเทจ็ ขอ้ 5 หา้มด่ืมสุรา และเมรัยหรือส่ิงมึนเมา 
 
2.5 กรอบแนวคดิในการวจัิย 
              การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือหาขอ้สรุปเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการรณรงคก์าร
รักษาศีล 5  และหาแนวทางในการปฏิบติัตามหลกั ศีล 5 โดยศึกษาจากผลงานท่ีเก่ียวขอ้งและ การ
ดาํเนินการ จดัทาํโครงการรณรงคก์ารรักษาศีล 5  ของตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงรายเพื่อ



 
 

วางแนวทางสาํหรับการดาํเนินการรณรงคก์ารรักษาศีล 5  เป็นการส่งเสริมพฒันายกระดบัคุณธรรม
ของมนุษยใ์นประเทศใหสู้งข้ึน 
 

กรอบแนวคิดการรณรงคก์ารรักษาศีล 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สภาพปัจจบุนั 

2.นโยบายและการบริหาร
จดัการ 

3.ปัญหาและอปุสรรค 

กระบวนการ (Process) 

1.ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

ผลผลติ(Output) 

1.รูปแบบในการรักษาศีล 5 
ในอบต.หวัง้มอําภอพาน 

จงัหวดัเชียงราย 

 

ข้อเสนอแนะ 



 
 

บทที ่3 
ระเบียบการวธีิวจิยั 

การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจยัเพ่ือศึกษา 
สาเหตุของปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับุคคล กลุ่มคน หรือชุมชน (Operational research) เป็นการวิจยั
ท่ีมุ่งแสวงหาความรู้ และประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้ป็นประโยชน์ในทางปฏิบติัหรือการวิจยัท่ีนาํผลท่ีได้
ไปแกปั้ญหาโดยตรง ดงัน้ี 
 3.1 เกณฑ์การคดัเลอืกพืน้ที ่
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.4คาํถามในการสัมภาษณ์ 
 3.5 การรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 เกณฑ์การคดัเลอืกพืน้ที ่
 พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้  เน่ืองจากองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหัวงม้เป็นผูด้าํเนินการประสานงานเช่ือมโยงโครงการระหว่างชุมชนและวดัในตาํบล
หัวงม้ ในการขบัเคล่ือนบทบาทในการสร้างสังคมร่วมกนัทาํความดี ตามคณะสงฆโ์ดยเจา้พระคุณ
สมเด็จพระรัชมงัคลาจารยผ์ูป้ฏิบติัหนา้ท่ีสมเด็จพระสังฆราช  มีดาํริท่ีจะเสริมสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามคัคีกลมเกลียวกนั โดยให้
พทุธศาสนิกชนไดน้อ้มนาํหลกัศีล 5 มาประพฤติปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาวิจยัผลการปฏิบติัตามคาํสั่งสอนของพระพุทธเจา้ การรักษาศีล 5 ตามโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉนัท ์ พ.ศ. 557-2560 ของตาํบลหวังม้ อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ไดมี้
การศึกษาและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมะ ศีล เพื่อทาํขอ้เสนอแนะจากการวิจยัไปใชป้รับปรุงและ
เสริมสร้างความศรัทธากาํลงัใจ โดยมีประชากรในตาํบลท่ีเขา้ร่วมโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 เป็น่ี
จาํนวนส่วนมากในตาํบล 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูว้ิจยัไดน้าํคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก  รวมทั้งหมด  8  คนประกอบดว้ย  



 
 

1.นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้  1   คน 
2.ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้  1  คน 
3.หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้  1  คน 
4. เจา้อาวาสวดั  2  รูป 
           5. ผูใ้หญ่บา้น  3  คน 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 3.3.1 แนวทางการวิเคราะห์ ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเป็นหลกัฐานในการ
ดาํเนินงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
“หมู่บา้นรักษาศีล 5” และโครงการท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 
 3.3.2 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัทาํการสมัภาษณ์โดยการสร้างความเป็นกนัเองกบั
ผูรั้บการสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบโครงการในพ้ืนท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้ อาํเภอพาน 
จงัหวดัเชียงราย โดยผูว้ิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์และขออนุญาตบนัทึกเสียงการ
สมัภาษณ์ 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการวิจยัโดยดาํเนินการอยูบ่นหลกัการรักษาสิทธิมนุษยชนของผูใ้ห้
ขอ้มูล ดว้ยการป้องกนัส่ิงท่ีคาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผูใ้ห้ขอ้มูล ผูว้ิจยัถือว่าเป็นหลกั
จรรยาบรรณในการทาํวิจยั เพราะการไดข้อ้มูลเชิงลึกและละเอียดบางประการมาจากการบนัทึกเสียง
หรือจากการจดบนัทึกประเดน็ท่ีสาํคญั อาจส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนได ้
 อยา่งไรก็ตามนอกจากจะนาํขอ้มูลมาใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์แลว้ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตระบุ
ช่ือจริงในการเก็บขอ้มูลไวเ้พื่อเป็นเกียรติของผูใ้ห้ขอ้มูลในการให้ความร่วมมือและช้ีแนะในการ
กระทาํความดี 
 ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ โดยอธิบายให้ผูใ้ห้ขอ้มูลทราบล่วงหนา้ว่า 
ขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมดไม่ถือเป็นความลบัและในระหว่างการสัมภาษณ์ ถา้หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ยินดี
ตอบคาํถามหรือขอยุติการให้ขอ้มูล ก็สามารถกระทาํไดแ้ละในกรณีท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไม่อนุญาตให้ใช้
เคร่ืองมือบนัทึกเสียง  แต่ยินดีให้ขอ้มูลผูว้ิจยัจะใชก้ารจดบนัทึกขอ้ความสําคญัโดยจดัทาํบนัทึก
รายละเอียดทนัทีหลงัเสร็จส้ินการสมัภาษณ์แลว้ 
การให้สัมภาษณ์ทุกคร้ัง ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความเคารพในสิทธ์ิของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยผูว้ิจยัให้เกียรติสร้าง
ความไวว้างใจ แนะนําตนเอง  อธิบายถึงวตัถุประสงค์และขอความร่วมมือในการดาํเนินการ
สมัภาษณ์ 
 



 
 

3.4 คาํถามในการสัมภาษณ์ 
3.4.1  การรณรงค์ชุมชนรักษาศีล  5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ระหว่าง ปี 
2557-2560  เป็นอยา่งไร 
3.4.2การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล  5  ของตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ระหวา่ง ปี 2557-
2560  มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 
 3.4.3 แนวทางในการรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ท่ีดีควรทาํอย่างไรและทาํอย่างไรให้การรณรงค์
ชุมชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวง้ม  อาํเภอพาน  จังหวดัเชียงราย   ประสบความสําเร็จตาม
วตัถุประสงคข์องโครงการ 
3.4.4การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล  5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ปัจจุบนัยงัมีการ
ดาํเนินการอยูห่รือไม่  อยา่งไร 
 3.4.5 การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล  5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ไดรั้บความ
ร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน อยา่งไร 
 3.4.6 การรณรงค์ชุมชนรักษาศีล  5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ระหว่างปี  
2557-2563  มีคดีความลดนอ้ยลงหรือไม่            
 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.5.1 การเขา้ถึงขอ้มูล ในการทาํการศึกษาวิจยัโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5 ”ตาํบลหัวงม้ อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 
โดยผูว้ิจยัไดติ้ดต่อประสานงานกบัพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบณัฑิต (เจา้อาวาสวดัสุทธิวราราม 
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร) เพื่อขอขอ้มูลและเอกสารของตาํบลหวังม้อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 
 3.5.2 ในการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัเตรียมพร้อมสําหรับการสัมภาษณ์ โดยศึกษาขอ้มูลเอกสาร
ทางวิชาการ รายงานการวิจัยต่างๆเพื่อทาํความเข้าใจถึง แนวคิด ความเป็นมาของโครงการ 
วตัถุประสงคข์องโครงการรูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนโครงการ กิจกรรมตวัช้ีวดั ผลการ
ดาํเนินการตามโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5   ตน้แบบในระดบัภาคและจงัหวดั เพ่ือนาํมาใชก้าํหนด
แนวทางสมัภาษณ์ 
 3.5.3 วิธีเกบ็ขอ้มูล จากการสมัภาษณ์ เจา้อาวาส 2 รูป ผูน้าํทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารระดบัตาํบลและ
เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการหรือผูท่ี้มีหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะสูง วิธีการ
สมัภาษณ์จึงตอ้งสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ เป็นการใหเ้กียรติ โดยการแสดงวตัถุประสงคใ์นการขอ
ขอ้มูลและขอ้ช้ีแนะในการติดตามผลการดาํเนินการตามโครงการในปัจจุบนัและในอนาคตตาม
วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 



 
 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์บนัทึกผูใ้ห้ขอ้มูลและจากการศึกษาจากเอกสาร
การรายงานผลตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนา 
“หมู่บา้นรักษาศีล 5 ” ของตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย และงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้าํ
ขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยตรวจสอบความสอดคลอ้งสมบูรณ์ และความถูกตอ้ง
แลว้เช่ือมโยงกนัตามแนวคิดทฤษฏีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) คือการ
พิสูจน์ว่าขอ้มูลผูศึ้กษาวิจัยได้มานั้น ถูกตอ้งหรือไม่วิธีตรวจสอบคือการสอบแหล่งของขอ้มูล 
แหล่งท่ีมาท่ีจะพิจารณาในการตรวจไดแ้ก่แหล่งเวลา ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนั หรือต่างสถานท่ีขอ้มูลจะ
เหมือนกนัหรือไม่ผูว้ิจยัจึงไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดวิเคราะห์แยกแยะขอ้แตกต่างและขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ตรงกนัหรือสอดคลอ้งกนัพิจารณาวิเคราะห์แลว้ใชเ้ป็นเหตุเป็นผลในการนาํเสนอและตีความตาม
หลกัเกณฑก์ารวิจยัเชิงคุณภาพจาํแนกตามประเดน็ท่ีศึกษาจากวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 จากการศึกษา  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5 ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบผลการดาํเนินการตามโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ โดยวดัความพึงพอใจ และทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อการ
ดาํเนินการตามโครงการ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้  ปลดัองคก์าร
ปริหารส่วนตาํบลหวังม้  หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้งม้  เจา้อาวาสวดัสุทธิวรา
ราม  เจา้อาวาสวดัศรีเมืองมูล   และผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4,8,9  ท่ีรับผดิชอบโครงการ  ประกอบกบัศึกษา
จากรายงานผลของโครงการ และผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิจยัในส่วนน้ีเป็นการสรุปความเห็นจาก
การสมัภาษณ์ ผูเ้ก่ียวขอ้งดงักล่าวพร้อมทั้งเสนอแนะในปัญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข  
 
4.1 สภาพก่อน-หลังการดําเนินการตามโครงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ของตําบลหัวง้ม อาํเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
 จากการสัมภาษณ์ นายวินยั  เคร่ืองไชย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้ (ส้มภาษณ์
ทางโทรศพัท ์ 3  มิถุนายน  2563)  
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตาํบลหัวง้มมีทั้ งหมด13 หมู่บ้านจึงมีความแตกต่างทางด้านสังคม 
การศึกษาอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ ประกอบกบัปัญหาดา้นศีลธรรมจริยธรรม  การแก่งแยง่ชิงดี
ชิงเด่นเพื่อผลประโยชน์ของตน จึงทาํใหช้าวบา้นหลายคนตั้งใจทาํความดี แต่เม่ือพบกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินชีวิตเกิดความทอ้แทแ้ละทอ้ถอยกบัการทาํความดีจึงเกิดคาํถามข้ึนมากมาย
เก่ียวกบัการทาํความดี ชาวบา้นเห็นว่าเป็นนามธรรมจบัตอ้งไม่ไดแ้ละมีคาํถามว่าความดีคืออะไร 
ความดีมีจริงหรือไม่ ทาํความดีแลว้จะไดอ้ะไร 
 จากคาํถามของชาวบา้นเป็นหน้าท่ีผูน้าํทอ้งถ่ิน ทั้งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้วดัศรี
เมืองมูลกาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ท่ีจะตอ้งหาคาํตอบให้ประชาชนในปี 2550 ตาํบลหัวงม้จึงไดจ้ดัเวที
ร่วมกนัคน้หาคาํตอบโดยผ่านเวทีประชาคมทุกหมู่บา้นตามโครงการ “องคก์ารบริหารส่วนตาํบล
หวังม้พบประชาชนประจาํปี 2550 ” ผลจากการร่วมประชุมพบว่าตน้ทุนทางสังคมเชิงลบมีมาก จึง
ตอ้งเร่งสร้างทุนทางสังคมเชิงบวก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้และคณะสงฆต์าํบลหัวงม้ ร่วม
ทาํแนวคิด กอรปกับคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย  ์ผูป้ฎิบติัหน้าท่ีพระสังฆราช
ขณะนั้นมีดาํริจะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาติให้ความสงบสันติสุข มี
ความสามคัคีกลมเกลียวกนัตาํบลหวังม้จึงไดด้าํเนินการตามโครงการฯดงักล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557  



 
 

เป็นตน้มา ไดผ้ลการตอบรับจากประชาชนจาํนวนมาก  คดีความในพื้นท่ีก็ลดนอ้ยลงประชาชนอยู่
เยน็เป็นสุขมากข้ึน อนาคตคาดวา่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการตามโครงการต่อไปเร่ือยๆ 

จากการสัมภาษณ์ จ่าเอกสมเกียร์ติ พินิจอกัษร ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้อาํเภอ
พาน  จงัหวดัเชียงราย(สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 4มิถุนายน2563) ในฐานะขา้ราชการประจาํและ
เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการฝ่ายประจาํ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้หนงัสือ
สั่งการให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง ดาํเนินการตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์  ลดปัญหาความขดัแยง้  สร้างความมัน่คง  ความปลอดภยั ในชีวิต และ
ทรัพยสิ์นให้กบัประชาชน เพื่อให้ประชาชนนาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นการดาํเนิน
ชีวิตอยา่งมีความสุข และเพื่อปลูกฝังจิตสาํนึกและสร้างความตระหนกัรักและเชิดชูสถาบนั ศาสนา 
พระมหากษตัริยใ์ห้เป็นสถาบนัหลกัของประเทศอย่างมัน่คง ประกอบกบัเป็นหน้าท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลท่ีจะสนบัสนุน  บาํรุงส่งเสริมให้ประชาชนในตาํบลมีความเป็นอยูท่ี่ดีมีความสุข
สงบ เพียบพร้อมด้วยความสะดวกสบายด้านความเป็นอยู่ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ข 2562)ส่วนการดาํเนินการตามโครงการไม่มีปัญหาใดๆ 

จากการสัมภาษณ์ นางสาวนภทัร  ธชาอมรชยั ตาํแหน่งหัวหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลหัวงม้ อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  (สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์วนัท่ี 17 มิถุนายน 2563) 
ไดรั้บมอบให้เป็นผูรั้บผิดชอบและประสานงานติดตามการดาํเนินการตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5” เร่ิมดาํเนินการ
ตามโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ ไดป้ระสานงานระหว่าง วดั
ศรีเมืองมูล กาํนนั  ผูใ้หญ่บา้นทั้ง 13 หมู่บา้น  ส่วนการดาํเนินการตามโครงการ ส่วนใหญ่จะร่วมกนั
จดักิจกรรมระหว่างหน่วยงานราชการ วดัและประชาชนในตาํบลจะมีกิจกรรมส่งเสริมการพฒันา
ชีวิตตามหลกัศีล 5คือ 

หลกัศีลข้อ 1กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือและกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ 
หลักศีลข้อ 2กิจกรรมฝึกอาชีพแก่คนในชุมชน เช่น อบรมการปลูกขา้วอินทรีย ์ปลูกผกั

ปลอดสารพิษ และนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม และกิจกรรมการจดัตั้ ง
กองทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพยใ์หมี้นิสัยรักการออมทรัพยเ์พื่อความมัน่คงและประสบความสาํเร็จใน
ครอบครัว 

หลกัศีลข้อ 3 กิจกรรมป้องกนั แกไ้ขปัญหาการตั้งครรภไ์ม่พร้อมในวยัรุ่น โดยปรับทศันคติ
หรือมุมมองให้พ่อแม่และบุตรวยัรุ่น เสริมสร้างทกัษะการส่ือสารและรับความคิดเห็นลดช่องว่าง



 
 

ระหว่างบุคคลภายในครอบครัว สามารถเขา้ใจบทบาทของชีวิตของสมาชิกในครอบครัวไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
หลกัศีลขอ้ 4 กิจกรรมตั้งสัจจะอธิฐาน ท่ีจะตั้งมัน่ในการทาํความดี  ลด ละ เลิก อบายมุข ต่อหน้า
พระรัตนตรัย และกิจกรรมโตไปไม่โกง เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกจิตสาํนึกใหเ้ห็น โทษของ
การทุจริต คดโกง 

หลกัศีลข้อ 5กิจกรรมปณิธานตนงดเหลา้เขา้พรรษา  อสม.  (อาสาสมคัร) นาํในปฏิญานตน
งดเหลา้เขา้พรรษาช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนเขา้พรรษาทุกปี ผูส้นใจจะมาร่วมพิธี 

กิจกรรมการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ เยาวชน ผูน้าํชุมชน 
ผูสู้งอาย ุร่วมกนัแข่งขนักีฬาฟุตบอล กีฬาพื้นบา้น 
จากการสัมภาษณ์นายอุ่นเรือน  ถาต๊ิบผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 21  มิถุนายน  
2563)  มีประชากรทั้งหมด  645 คน เขา้ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บา้นรักษาศีล 5”   จาํนวน  576  คนมีการรับสมคัรประชาชนท่ี
เขา้ร่วมโครงการตามความสมคัรใจของประชาชน ผูท่ี้สมคัรแลว้ไม่มีผูใ้ดลาออกและมีความสามคัคี
ในการร่วมกิจกรรมตามโครงการ มีกิจกรรมหลายอยา่งเพ่ือสร้างความตระหนกัให้พุทธศาสนิกชน
นาํหลกัธรรมคาํสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบติัตามหลกัศีล 5 สู่วิถีชีวิตประจาํวนั กิจกรรมท่ี
เด่นของหมู่ท่ี 4 คือ กิจกรรมการจดัตั้งกองทุนชุมชน  กลุ่มออมทรัพย ์ เพื่อใหช้าวบา้นในชุมชนกูย้มื
เงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพเป็นหมู่บา้นท่ีไดด้าํเนินการ และประสบความสาํเร็จคือหมู่บา้น
หนองฮ่าง หมู่ท่ี 4 และกิจกรรมอ่ืนๆตามโครงการทุกกิจกรรม 
หลังจากท่ีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้
หลกัธรรมทางพุทธศาสนา ประชาชนในหมู่บา้นมีความรักสามคัคีกนัมากข้ึน ไม่มีคดีความทาํให้
ประชาชนอยู่กนัอย่างมีความสุข สงบ มีความปลอดภยั เป็นท่ีน่าพอใจ ปัจจุบนักิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 5 ยงัดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ใดๆ ในการดาํเนินการ 

จากการสมัภาษณ์ นายมานพ ทองจาํรัสผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8 (สมัภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี  21  
มิถุนายน  2563)  มีประชากรทั้งหมด  645 คน ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 640  คน เป็น
หมู่บ้านท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  “หมู่บา้นรักษาศีล 5 ”  มากท่ีสุด ในตาํบล เพราะมีความพร้อมทางดา้นจิตใจและ
เศรษฐกิจประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนเช่น การอบรม 
การปลูกขา้วอินทรี การเกษตร การปลูกผกัปลอดสารพิษ และนาํผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ่มประชาชนในหมู่ท่ี 8 ไดเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรมตามโครงการทุกกิจกรรม กิจกรรมทาง



 
 

พระพุทธศาสนาและกิจกรรมสนับสนุนโครงการฯ“หมู่บา้นรักษาศีล 5 ”   ทาํให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน มีความสุข ความสามัคคีกลมเกลียวกันมากกว่าแต่ก่อน ปัจจุบันก็ยงัดําเนินการตาม
โครงการอยา่งต่อเน่ือง 

จากการสัมภาษณ์พระครูสุจิณกัลยาณธรรมเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล (สัมภาษณ์ทาง
โทรศพัทว์นัท่ี 25 มิถุนายน  2563) ไดเ้ขา้ร่วมดาํเนินการตามโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตน้มา 
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนา “ หมู่บา้นรักษาศีล 5”  
ร่วมกบัประชาชนทั้งตาํบล มีการจดักิจกรรมวนัสําคญัทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมปฏิบติัธรรม 
ทาํบุญตกับาตร เวียนเทียนในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมสวดมนตข์า้มปีและกิจกรรม
รดนํ้ าดาํหัวตามประเพณีไทย คณะสงฆ์ ผูน้าํชุมชน ชาวบา้นร่วมกนัสรงนาํพระ ฯลฯ วดัจะให้
คาํปรึกษาช้ีแนะในการดาํเนินการสนบัสนุนกิจกรรมตามโครงการทุกกิจกรรม และเป็นแกนนาํจดั
พิธีกรรมทางพระพทุธศาสนาจดัทาํโครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน 

นบัว่าประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ประชาชนมีความสามคัคีกนัคน
หนุ่มสาวเขา้วดัมากข้ึน ชุมชนมีความสุขสงบมากข้ึนในการดาํเนินการตามโครงการสภาพรวมๆไม่
มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ 

แต่ปัจจุบนัเป็นช่วงท่ีประเทศไทยประสบวิกฤตปัญหาโควิค-19 กิจกรรมท่ีเคยดาํเนินการ
ตามโครงการฯตลอดมาต้องหยุดพกัไว้ก่อนแต่ได้เปล่ียนแปลงกิจกรรมไปตามสถานการณ์
บา้นเมืองเช่น ทางวดัไดมี้การแจกอาหาร  ขา้วของเคร่ืองใชจ้าํเป็น เป็นการแบ่งปันใหแ้ก่ประชาชน
ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน 

จากการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์  ปันจี  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  9 (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 26  
มิถุนายน  2563 ) มีประชากรทั้งหมด  523 คน ประชากรท่ีเขา้ร่วมโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  “หมู่บา้นรักษาศีล 5 ”จาํนวน  431  คน ประชากร
ท่ีไม่เขา้ร่วมโครงการเน่ืองจากไม่มีความพร้อมทางดา้นสังคม และเศรษฐกิจ กิจกรรมท่ีเขา้ร่วม
เด่นๆ  มีการไถ่ชีวิตโค-กระบือ แลว้รวมเป็นกลุ่มเล้ียง โค-กระบือ ในช่วงฤดูแลง้ มีชาวบา้นติดต่อ
ให้นาํ โค-กระบือ  ไปคา้งแรมท่ีนาเพ่ือท่ีจะไดมี้การขบัถ่ายอุจจาระลงในนาขา้วเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย ์
เจา้ของนาจะจ่ายเงินบาํรุงใหเ้ป็นรายไดข้องกลุ่มเล้ียงโค-กระบือ 
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทุกกิจกรรมตามโครงการ  หมู่ท่ี  9   เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด เช่น 
กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณหนองนํ้ าหนองอ่าง  มีการกาํหนดเขตอภยัทาน ประชาชน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และปัจจุบนัยงัดาํเนินการตามโครงการฯอยา่งต่อเน่ือง 
ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการไม่มี ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานราชการ
เป็นอยา่งดี  



 
 

4.2  ปัญหาและอุปสรรค 
  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่  เน่ืองจากการจัดการภาคี
สาธารณะแนวใหม่ เป็นพฒันาการของแนวคิดในการศีกษารัฐประศาสนศาสตร์ ท่ีเร่ิมตน้จาก
แนวคิดระบอบการบริหารสาธารณะแบบดั้งเดิม  ความแตกต่างระหว่างการจดัการสาธารณะแนว
ใหม่กับธรรมาภิบาล   ระบอบการบริหารสาธารณะแบบดั้ งเดิม องค์การของรัฐนั้นจะตอ้งจัด
โครงสร้างองคก์ารแบบรวมศูนยอ์าํนาจ  เนน้ทาํงานโดยยดึถือกฎระเบียบอยา่งเขม้งวด เป็นแนวคิด
ท่ีถูกวิพากษว์ิจารณ์อยา่งรุนแรงว่าไร้ประสิทธิภาพ  ขาดความยดืหยุน่  ขาดนวตักรรม  และปรับตวั
ต่อการเปล่ียนแปลงภายใตบ้ริบทของกระแสโลกาภิวตัน์ไม่ได ้ แนวคิดในการจดัการภาคีสาธารณะ
แนวใหม่ จึงไดพ้ฒันามาจนเกิดภายใตบ้ริบทท่ีภาคประชาสงัคม  ภาคธุรกิจ  ชุมชน  องคก์ารพฒันา
เอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ทางวิชาชีพต่างๆ  ไดเ้ขา้ร่วมดาํเนินการ ในรูปของการจดัการภาคี
หลากหลาย เช่น  ภาคธุรกิจ  และภาคประชาสังคมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานปกครองในการวางแผน
พฒันาระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน  ชุมชนเขา้ร่วมเป็นภาคีกบัรัฐในการจดัการสาธารณะ 
             โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนั โดยใชห้ลกัธรรมทางพทุธศาสนา “การรักษาศีล 5”  
ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย   เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการสาธารณะซ่ึง
ตอ้งไดรั้บความร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เขา้มีส่วนร่วมดาํเนินการตามโครงการ
ในการแกไ้ข  ปัญหาอุปสรรคจึงเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคลแนวทางปฏิบติัตามหลกัศีล 5 ท่ียงัไม่
ชัดเจนไม่สามารถเขา้ถึงหลกัธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแทจ้ริงซ่ึงเห็นได้จากการท่ีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 
5”  มีกิจกรรมท่ีร่วมกนัทาํเป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาชีวิตยงัไม่ไดมี้การฝึกปฏิบติัตาม
หลกัการรักษาศีล 5  ตามนยัของพระพทุธเจา้ ซ่ึงเป็นการพฒันาทั้ง กาย วาจา ใจ ใหบ้ริสุทธ์ิ 

จากการสมัภาษณ์ จ่าเอกสมเกียร์ติ  พินิจอกัษร ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ อาํเภอ
พาน  จงัหวดัเชียงราย (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 4 มิถุนายน 2563) ในฐานะขา้ราชการประจาํ
และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการฝ่ายประจาํ กล่าวว่าดา้นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตาม
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท ์โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 
5”  ของตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ประชาชน วดัศรีเมืองมูล  และผูน้าํชุมชน กาํนนั  
ผูใ้หญ่บา้น ในตาํบลใหค้วามร่วมมือดีจึงไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ  
จากการสัมภาษณ์นางสาวนภทัร  ธชาอมรชยั (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี  17  มิถุนายน  2563)  
ตาํแหน่งหัวหน้าสํานักปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย เป็นผู ้
ประสานงานตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
“หมู่บา้นรักษาศีล 5” 



 
 

             จากการดาํเนินการท่ีผ่านมาพบว่ามีการเขา้ถึง เขา้ใจปัญหาของชุมชน มีความสัมพนัธ์ท่ีดี
เพ่ือท่ีจะไดท้ราบปัญหาและหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหว่าง  ภาครัฐกบัภาคประชาชน จึง
ทาํใหโ้ครงการน้ียงัคงดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อช่องทางการเขา้ถึงประชาชนไดท้ั้งตาํบล 

ดา้นคดีความ ก่อนท่ีจะมีโครงการน้ีมีปัญหามากมายทั้งดา้นอาชญากรรม  ยาเสพติด ส่ิงมึน
เมา  แต่ปัจจุบนัเหลือเพียงเร่ือง ยาเสพติดและส่ิงมึนเมา ท่ียงัพบอยูบ่า้งแต่นอ้ยลงแทบไม่เหลือ ส่วน
อาชญากรรมในชุมชนปัจจุบนัไม่มีมาติดต่อกนัเป็นเวลาประมาณ  2  ปีแลว้ โดยมีศูนยว์ฒันธรรม
เกบ็ขอ้มูล 

จากการสัมภาษณ์นายอุ่นเรือน  ถาต๊ิบผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4 (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 21  
มิถุนายน  2563) ผูเ้ข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “การรักษาศีล 5” ทั้งหน่วยงานราชการ และประชาชน ให้ความร่วมมือดีไม่มี
ปัญหาและอุปสรรคใดเลย 

จากการสัมภาษณ์พระครูสุจิณกัลยาณธรรม  เจ้าอาวาสวดัศรีเมืองมูล (สัมภาษณ์ทาง
โทรศพัทว์นัท่ี 25 มิถุนายน  2563) ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตาม โครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพุทธศาสนา “ หมู่บา้นรักษาศีล 5”  โดยส่วนรวม
ตั้งแต่ปี 2557-2562 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ เน่ืองจากทางวดัศรีเมืองมูลไดรั้บความร่วมมือจาก
องค์การบริหารส่วนตาํบลหัวง้ม  ผูน้ําชุมชนกาํนันตาํบลหัวง้มผูใ้หญ่บ้านทุกหมู่บา้น ในการ
ประสานงานร่วมกบัประชาชน แต่ธรรมดาของการปฏิบติังานย่อมมีปัญหาไม่มากก็นอ้ย ปัจจุบนั
ประสบปัญหาเศรษฐกิจท่ีมาพร้อมกบัปัญหาโรคระบาด โควิด-19  การดาํเนินการตามโครงการฯ 
ช่วงน้ีตอ้งชะลอไวก่้อน 

จากการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์  ปันจี  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  9 (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 26  
มิถุนายน  2563 )   ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการตามโครงการไม่มี เน่ืองจากไดรั้บ
ความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานราชการเป็นอยา่งดี 

 
4.3  แนวทางในการรณรงค์ชุมชนรักษาศีล 5  ของตําบลหัวง้ม  อาํเภอพาน  จังหวดัเชียงราย  
             จากการสัมภาษณ์พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบณัฑิต เจา้อาวาสวดัสุทธิวราราม(สัมภาษณ์
วนัท่ี 15  พฤษภาคม  2563)  เห็นว่าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ท่ีคณะสงฆ์  ส่วนราชการ และ
ประชาชน  ไดร่้วมดาํเนินการมาเป็นเวลาหลายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557  เป็นตน้มา นบัเป็นงานเผยแผท่ี่
สาํคญัของคณะสงค ์ มุ่งให้เกิดประโยชน์ และความสุขแก่ประชาชนส่วนรวม เป็นการอนุเคราะห์



 
 

สังคมและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นการปฏิบติัตามพระพุทธดาํรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา้ ท่ีทรงประธานไวใ้นคราวส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาคร้ังแรกวา่ 
 “จรถภิกฺขเว  จาริก ํ พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย 
โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานฺ” 
“เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลก 
 เพื่อประโยชน์เก้ือกลู และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษยท์ั้งหลาย” 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาตั้ งแต่ปีพ.ศ.2557  จนถึงปัจจุบัน  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ได้
กลายเป็นกลไกสาํคญัในการสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติ โดยมิติทางศาสนา มี
สถิติผูเ้ขา้ร่วมโครงการกวา่  41  ลา้นคน  คิดเป็นร้อยละ  63.50  ของจาํนวนประชากรทั้งประเทศ  มี
หมู่บา้นรักษาศีล 5 ตน้แบบทุกจงัหวดั  สถิติอาชญากรรมลดลงอย่างเห็นไดช้ัดและประชาชนมี
ความสามคัคีปรองดองเป็นท่ีน่าพอใจ ลว้นเกิดจากความเสียสละจากทุกฝ่าย ขา้ราชการคณะสงฆ์
และประชาชน 
             จากการสัมภาษณ์นายวินยั  เคร่ืองไชย   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  
จงัหวดัเชียงราย  (สมัภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี  3  มิถุนายน  2563)การดาํเนินการตามโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉนัท ์โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5”  ของตาํบล
หัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ส่วนใหญ่ไดรั้บความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนเป็นอย่างดี  กิจกรรมทุกกิจกรรมตามโครงการฯ ขบัเคล่ือนไปดว้ยดี  
ปัญหาสังคม ความเห็นแก่ตวั  แก่งแย่งขดัแยง้ ความหลงมวัเมากับอบายมุข ความอ่อนแอทาง
ศีลธรรมซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสังคมเร่ิมเลือนรางไปจากสังคม ปัจจุบนัทุกภาคส่วนใน
ตาํบลหัวงม้อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ให้ความร่วมมือในการจะพฒันาตาํบลหัวงม้ สู่สังคมท่ีดี
งามและมีความเป็นอยูท่ี่ดีและมีความสุขร่วมกนั โดยจะร่วมกนัดาํเนินการตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท ์โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5”  ของตาํบลหวังม้  
อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  เพื่อใหเ้ป็นตาํบลตน้แบบของจงัหวดัเชียงรายในอนาคต 

จากการสมัภาษณ์ จ่าเอกสมเกียร์ติ  พินิจอกัษร ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้ อาํเภอ
พาน  จงัหวดัเชียงราย (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 4 มิถุนายน 2563) ในฐานะขา้ราชการประจาํ
และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการฝ่ายประจาํ กล่าวว่าดา้นแนวทางในการดาํเนินการตามโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉนัท ์โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5”  ของ
ตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  น่าจะไดด้าํเนินการต่อไปเร่ือยๆ เพราะจะทาํใหป้ระชาชน 
วดั  ผูน้าํชุมชน ส่วนราชการ มีโอกาสพบปะพูดคุยให้คาํปรึกษากนัและเป็นแนวทางท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ในตาํบลหวังม้ 



 
 

 จากการสัมภาษณ์พระครูสุจิณกลัยาณธรรม  เจา้อาวาสวดัศรีเมืองมูล (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 
25 มิถุนายน  2563) ดา้นแนวทางในการดาํเนินการการรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวงม้  
อาํเภอพาน  จังหวดัเชียงรายปัจจุบันเม่ือมีปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาโรคระบาด โควิด -19  
ประชาชนในตาํบลไดรั้บความเดือดร้อน วดัศรีเมืองมูล ไดมี้การแจกจ่ายอาหารเพื่อเป็นการแบ่งปัน
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนส่วนดา้นกิจกรรมต่างๆตามโครงการรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5 
คาดวา่จะดาํเนินการต่อหลงัผา่นพน้วิกฤตตามนโยบายของรัฐบาล 

จากการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์  ปันจี  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  9 (สัมภาษณ์ทางโทรศพัทว์นัท่ี 26  
มิถุนายน  2563 )   ดา้นแนวทางในการดาํเนินการตามโครงการ การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของ
ตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ก่อนน้ีไม่มีปัญหาอะไร แต่ปัจจุบนัมีปัญหาเศรษฐกิจ
เพราะโรคระบาด โควิด -19  ประชาชนในตาํบลไดรั้บความเดือดร้อนทั้งตาํบล   ทั้งท่ีตาํบลหวังม้ไม่
มีผูติ้ดเช้ือโควิด-19 เลย แต่ประชาชนมาทาํกิจกรรมตามโครงการไม่ไดต้อ้งหยุดาํเนินการไวก่้อน 
คาดว่าเม่ือผ่านพน้วิกฤตน้ีแลว้จะตอ้งรณรงคก์ารรักษาศีล 5 กนัใหม่เพราะจะทาํให้ประชาชนได้
รวมกลุ่มทาํกิจกรรม มีความสามคัคีปรองดองกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาวิจัยกรณีการรณรงค์ชุมชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวง้ม  อาํเภอพาน  
จงัหวดัเชียงรายดงัน้ี 
 
5.1สาระสําคญัของผลการศึกษาวจัิย 

เหตุผลสาํคญัท่ีผูศึ้กษาเลือกวิจยั  การรณรงคก์ารรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  
จงัหวดัเชียงราย”  เน่ืองจากปัญหาการบริหารงานภาครัฐเป็นปัญหาหลกัของประเทศท่ีเก่ียวเน่ือง
เช่ือมโยงกบัการพฒันาประเทศเพราะท่ีผา่นมาในอดีตจนถึงปัจจุบนัประเทศเรายงัเป็นประเทศกาํลงั
พฒันา ดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  โดยเฉพาะการปกครองระบบประชาธิปไตย  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547  มา
จนถึงปัจจุบนัยงัไม่เคยสาํเร็จเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยเตม็รูปแบบ  เน่ืองจากประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการปกครองอยา่งแทจ้ริงอาํนาจส่วนใหญ่จะรวมอยูท่ี่ผูน้าํฝ่ายบริหารประเทศ  ผูน้าํ
ฝ่ายบริหารองคก์ร  การบริหารงานทั้งหมดจึงไม่ไดส้ะทอ้นออกมาจากความตอ้งการของประชาชน 
ผลประโยชน์ของประเทศส่วนใหญ่จึงตกแก่ผูน้ําระดับประเทศ  ผูน้ําระดับผูบ้ริหารองค์กร  
ประชาชนระดบัล่างเป็นกระดูกสันหลงัของประเทศตอ้งทาํงานหนักแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์
เพราะไม่มีปากเสียงในการบริหารจดัการประเทศของตนเอง 

ดังนั้นประชาชนทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
กิจกรรมทุกอย่างท่ีเป็นส่วนรวมสาธารณะประโยชน์  จะปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของรัฐบาลฝ่ายเดียว
โดยท่ีประชาชนเป็นฝ่ายรับบริการฝ่ายเดียวเหมือนในอดีต ซ่ึงเป็นประเทศท่ีดอ้ยพฒันามีสิทธิไม่
เท่ากนัเหมือนประเทศท่ีพฒันาแลว้เพราะฉะนั้นประเทศไทยควรไดรั้บการพฒันาเหมือนอย่าง
อารยประเทศตะวนัตกและควรไดรั้บการพฒันาอย่างรวดเร็วกว่าประเทศตะวนัตกเพราะประเทศ
ไทยนับถือศาสนาพุทธมีหลกัศีล 5เป็นขอ้ห้ามและขอ้ปฏิบติัของศาสนาพุทธนับเป็นความโชคดี
ของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเพราะผู ้ท่ีปฏิบัติตามหลักศีล  5   ใน
พระพุทธศาสนา จะทาํให้ กาย วาจา  ใจ บริสุทธ์ิ ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นและประเทศชาติ ท่ีจะทาํให้
ประเทศชาติไดรั้บความเดือดร้อนเหมือนปัจจุบนั 

 
5.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากการศึกษาวิจยัโดยอาศยัขอ้มูลเอกสารวิชาการต่างๆ และการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้หวัหนา้สาํนกัปลดั



 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหวังม้  เจา้อาวาสวดัสุทธิวราราม  เจา้อาวาสวดัศรีเมืองมูลและ ผูใ้หญ่บา้น
หมู่ท่ี4,8,9   ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นขอ้มูลใชใ้นการวิเคราะห์  ดงัน้ี 
 
ผลการศึกษาวจัิย 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้น
รักษาศีล 5” ตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 
 ผลการดาํเนินการตามโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5  ตาํบลหวังม้ อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย 
เชิงคุณภาพ เนน้การส่งเสริมดาํเนินการในลกัษณะต่างๆ  คือ 

1. กิจกรรมการรักษาศีล 5  เช่น การปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติตามศีลขอ้ 1 
2. กิจกรรมสวดมนตน์ัง่สมาธิ 
3. กิจกรรมการรักษาความสะอาดบา้นสภาพแวดลอ้มให้น่าอยู่ จิตอาสา ทาํความดีเพื่อ

สาธารณะ 
4. กิจกรรมคบคนดีรอบขา้ง ชวนกนัทาํความดี 
5. กิจกรรมวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา 
6. กิจกรรมบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ 
7. กิจกรรมจดักลุ่มผลิตภณัฑชุ์มชนหมู่บา้น (OTOP) 
8. กิจกรรมส่งเสริมการดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ผลการดําเนินการ  ดังนี ้

1) จากเอกสารและการสมัภาษณ์ประชาชนท่ีเขา้ร่วมโครงการมีการดาํเนินการตาม 
กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีล5 มีการพฒันาตนเองในกิจกรรมตามหลกัศีล5 โดยสามารถลด
อัตราการทะเลาะวิวาท ประกอบอาชีพสุจริตการทาํร้ายกันและลักขโมยในชุมชนลดน้อยลง 
ประชาชนเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาตามวิถีชีวิตชาวพุทธมากข้ึน เช่น ร่วมทาํบุญวนัสําคญัทาง
พระพุทธศาสนา สวดมนตไ์หวพ้ระ เวียนเทียนวนัมาฆบูชา วนัอาสาฬหบูชา  วนัวิสาขบูชา สวด
มนต์ขา้มปี ประชาชนได้เขา้ร่วมอบรมประจาํตาํบลท่ีคณะสงฆ์จัดข้ึนโดยมีผลงานการพฒันา
กิจกรรมส่งเสริมสินคา้ชุมชน (OTOP)  ซ่ึงเป็นผลใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแต่ผูว้ิจยัเห็นว่า
การปฏิบติัตนตามคาํสอนของพระพุทธเจา้  หลกัธรรมศีล 5  จะตอ้งมีการฝึกควบคุม  กาย  จาวา  ใจ  
ใหบ้ริสุทธ์ิ  เช่น การรักษาศีลขอ้ 1  คือ การไม่ฆ่าสัตวทุ์กชนิด  ศีลขอ้ 2 การไม่ลกัทรัพยห์รือเอาสิง
ของ ของผูอ่ื้น  ศีลขอ้ 3  การไม่ประพฤติผดิในกาม ( เป็นการรักษากาย) ศีลขอ้ 4 การไม่พดูเทจ็ ไม่พู
คาํหยาบคาย ไม่พดูเพอ้เจอ้  ไม่พดูส่อเสียด (เป็นการรักษาวาจา)  และ ศีลขอ้ 5  การไม่ด่ืมสุรา และ



 
 

เมรัย  (เป็นการควบคุมทั้ง กาย วาจา ใจ) ให้ได้ดีข้ึน  จะเห็นไดว้่าการท่ีประชาชนตาํบลหัวงม้  
อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย ร่วมกนัทาํกิจกรรมตามโครงการฯ เป็นเพียงส่วนหน่ึงของคนท่ีปฏิบติั
ตามวฒันธรรมและประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาประชาชนตาํบลหวังม้  ทุกคนยงัไม่ปรากฏว่าไดป้ฏิบติั
ตามหลกัธรรม การรักษาศีล 5  ตามท่ีพระพทุธองคไ์ดบ้ญัญติัไว ้

2)การท่ีประชาชนเขา้ร่วมทาํกิจกรรมทาํให้เกิดมีจิตสํานึกและได้แสดงออกถึงความ
รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคส์ังคมถ่ินกาํเนิดของตนเอง ดว้ยการสร้างความรักความ
สามคัคี ความเขา้ใจในการอยูร่่วมกนัในสังคมมีความรักความเขา้ใจเคารพในความคิดเห็นของกนั
และกนัมีความเอ้ือเฟ้ือ เป็นสังคมเครือญาติและมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากข้ึนเห็น
คุณค่าและประโยชน์ในการนาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาดาํเนินชีวิตเพื่อพฒันาตนเอง   ซ่ึง
จะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมัน่คงย ัง่ยืนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพุทธศาสนา และวฒันธรรม
ไทยมีการพฒันากิจกรรมของชุมชน  เป็นการฟ้ืนฟูวฒันธรรมอนัดีงามของไทยให้ดาํรงอยู่และ
ชุมชนมีความสุขมากข้ึนเน่ืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ 

3)การศึกษาวิจยัการรักษาศีล 5  ควรมีการศึกษาและฝึกปฏิบติัตามคาํสอนตามหลกัธรรมศีล 
5 โดยการฝึกปฏิบติัจริง คือ ฝึกการควบคุมรักษา กาย  วาจา  ใจ  ของตนเองให้ดีเพื่อไม่ให้กระทาํ
ความผดิตามหลกั การรักษาศีล 5 เพื่อประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้
หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตําบลหัวง้ม  อาํเภอพาน  จังหวดัเชียงราย 

การกระทาํความผิดกฎหมาย  ปัญหาอาชญากรรม  การทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม  การระบาดของส่ิงเสพติด และอบายมุข  การแตกแยกทางความคิด  การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ปัญหาเหล่าน้ีลว้นเกิดจากการขาดสติ  จิตสํานึก  
ศีลธรรม และคุณธรรม จริยธรรม อนัจะส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ในสังคมทั้งส้ิน  การเสริมสร้าง
ความปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชุมชน  ตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ไดน้าํ
หลกัศีล 5 มาปฏิบติั เป็นการแกปั้ญหาต่างๆ  ทาํให้เกิดความสงบ  สันติสุข  มีความสามคัคีกลม
เกลียวไดรั้บความร่วมมือกนัในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการนส่งผลสาํเร็จระดบัหน่ึงเพราะธรรมชาติของ
มนุษยถื์อเป็นสัตวส์ังคม  การท่ีตอ้งมาอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมทาํให้โครงสร้างความสัมพนัธ์มีความ
ซับซ้อนมากและนํามาสู่ปัญหาสังคมตามมา จึงตอ้งมีกฎระเบียบของสังคมเพ่ือให้ทุกคนยึดถือ
ปฏิบติัตามร่วมกนั หากทุกคนปฏิบติัตามสังคมก็จะมีความเป็นระเบียบ  หลกัศีล 5 เป็นเสมือน
กฎระเบียบขั้นพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการอยูร่่วมกนัโดยปกติสุขในสงัคม 



 
 

จากการศึกษาวิจยัเอกสารวิชาการและสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัทส์มานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บา้นรักษาศีล 5” ตาํบล
หัวง้ม  อาํเภอพาน  จังหวดัเชียงรายประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯให้ความร่วมมือร่วมใจกัน
ดาํเนินการตามโครงการฯ ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้ ร่วมกบัผูน้าํชุมชนในตาํบล วางแผน
จัดทาํกิจกรรมต่างๆ ตามหลกัศีล 5 และกิจกรรมวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา  กิจกรรมงาน
ประเพณีต่างๆ  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ  แต่อยา่งไรก็ตามผลงานต่างๆ ยงัไม่แสดงถึงการปฏิบติัตาม 
หลกัธรรม การรักษาศีล 5  อยา่งเป็นรูปธรรมหากแต่ยงัมีคดีความในชุมชน เช่น การทาํร้ายร่างกาย  
ลกัทรัพย ์ ฉ้อโกง  และด่ืมสุราวิวาทกนัในชุมชน ซ่ึงคนในชุมชนยงัมีการเบียดเบียนกนัแสดงให้
เห็นว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมการดาํเนินการตามกิจกรรมต่างๆ  ยงัไม่สามารถส่งเสริมให้
ประชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขสงบไดเ้พราะยงัไม่ไดมี้การฝึกการปฏิบติัการรักษาศีล 5 อยา่ง
จริงจงั 
แนวทางในการรณรงค์การรักษาศีล 5  ตําบลหัวง้ม  อาํเภอพาน  จังหวดัเชียงราย   

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัทโ์ดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บา้น
รักษาศีล 5”  จึงเป็นโครงการท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดความปรองดองในสังคมดว้ยการอาศยัหลกัศีล5 
ขอ้  นับเป็นหลกัธรรมพื้นฐานในการดาํรงชีวิตเป็นขอ้ปฏิบติัในการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข การ
ส่งเสริมให้ผูค้นรักษาศีล5 ขอ้ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสามคัคีสมานฉันท์
แลว้ยงัจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีสั่งสมมายาวนานท่ีเกิดจากความขดัแยง้ของคนในชุมชน  อนัเป็น
อุปสรรคขดัขวางการพฒันาประเทศให้เจริญไปขา้งหน้า  บรรยากาศความสงบสุข  ความสงบ
เรียบร้อย  แต่ไม่สามารถนําพาประเทศชาติสู่สภาวะปกติสุขอย่างย ัง่ยืน  เพราะการปฏิบติัตาม
หลกัธรรมศีล 5  จะส่งผลดีต่อชีวิตผูป้ฏิบติัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต หรืออีกนยัหน่ึงท่ีผูน้บัถือ
ศาสนาพุทธปฏิเสธไม่ไดคื้อการทาํความดีปฏิบติัตามหลกัศีล 5 ความดีจะส่งผลทั้งในชาติน้ีและใน
ชาติหนา้  และเป็นเหตุใหผู้รั้กษาศีล 5 ไม่ไปเกิด ในนรก  ไม่เกิดเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน  และ ไม่เกิดเป็น
เปรต คติท่ีหวงัไดห้ลงัความตาย คือ มนุษย ์ หรือ เทวดา (คาํสอนพระพุทธเจา้จากพระไตรปิฎก)ผล
ปัจจุบนัคือประเทศชาติจะสงบสุข  สงัคมจะไม่เอารัดเอาเปรียบ ผูน้าํประเทศและขา้ราชการไม่มีการ
ฉอ้ราษฎรบงัหลวงเพราะเกรงกลวัต่อบาปมีแต่ความเจริญไม่มีทางเส่ือม ทั้งน้ีกต็อ้งมี  “ศรัทธา” 

ควรกาํหนดกิจกรรมตามโครงการฯ เพิ่มเพื่อสนบัสนุนเป็นการรณรงคก์ารรักษาศีล 5เช่น“ 
กิจกรรมรักษาศีล 5 ทุกวันพระ”   คือในทุกวนัพระฝึกปฏิบติัจริง โดยการรับศีล 5 แลว้ควบคุม
ระมดัระวงั กาย วาจา ใจ ของตนเองใหดี้ทั้งวนัและคืน1) ไม่ฆ่าสัตวทุ์กชนิด 2) ไม่เอาส่ิงของผูอ่ื้นท่ี
เป็นเจา้ของไม่ไดใ้ห้และไม่ควรยืมส่ิงของ ของเพื่อนใชเ้พราะจะสร้างนิสัยท่ีไม่ดี 3) ไม่ผิดลูกและ
คู่ครองของผูอ่ื้น4) ไม่พดูเทจ็หรือโกหก ไม่พดูคาํหยาบ ไม่พดูเพอ้เจอ้ ไม่พดูส่อเสียด และ 5)ไม่ด่ืม



 
 

สุรา และส่ิงมีนเมา เพราะเป็นสาเหตุให้กระทาํความผิดทั้งปวงไดแ้ละต่อไป ก็เพิ่มกิจกรรม เป็น
“กจิกรรมรักษาศีล 5  ทุกวนัทุกคนื”คือรักษาศีล 5ตลอดชีวิต 

 
5.3  ข้อเสนอแนะในการรณรงค์การรักษาศีล 5 

5.3.1   เป็นหลกัธรรมของพระศาสดาท่ีมีความละเอียดอ่อนยากต่อความเขา้ใจแมแ้ต่ชาว
พุทธเองก็เขา้ใจไดย้ากและปฏิบติัตามไม่ถูกตอ้งครบถว้น  เพราะฉะนั้นผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  ควร
ศึกษาให้เขา้ใจและฝึกปฏิบติัจริงให้ถูกตอ้งตามหลกัศีล 5เพื่อเป็นประโยชน์ท่ีหวงัไดท้ั้งในชาติน้ี
และชาติหนา้ 
 5.3.2  การรักษาศีล 5 จึงมีความจาํเป็นในการบริหารจดัการภาครัฐและภาคเอกชนและตอ้ง
อาศยัความร่วมมือร่วมใจของประชาชน  ผูน้าํชุมชน  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   ผูน้าํและผูบ้ริหารประเทศท่ี
มีคุณธรรมสูงการรักษาศีล 5  เป็นหลกัธรรมท่ีหล่อหลอมจิตใจผูป้ฏิบติัให้เป็นคนดีเหมาะสาํหรับ
ทุกคนในสงัคมและผูบ้ริหารประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงถาวรตลอดไป 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
             การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  จึงควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อสามารถนาํ
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลการวิจยัในเชิงท่ีเป็นตวัช้ีวดัตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงสามารถ
พิสูจน์ และทดสอบระดบัความเช่ือมัน่ของขอ้มูลมากข้ึน 
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ภาคผนวก  ก 
               การจัดการภาคีสารธารณะแนวใหม่  กรณีศีกษาการรณค์รงชุมชนรักษาศีล 5  
ของตาํบลหัวง้ม  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 
 
คาํถามในการสัมภาษณ์ 
1.การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ระหว่าง ปี 2557-
2560  เป็นอยา่งไร 
2.การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ระหว่าง ปี 2557-
2560  มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 
3.แนวทางในการรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ท่ีดีควร
ทาํอย่างไร และทาํอย่างไรให้การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดั
เชียงราย  ประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ 
4.การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ปัจจุบนั ยงัมีการ
ดาํเนินการอยู ่หรือไม่ อยา่งไร 
5.การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย  ไดรั้บการร่วมมือจาก
ภาครัฐและเอกชน อยา่งไร 
6.การรณรงคชุ์มชนรักษาศีล 5  ของตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย    ระหว่าง ปี 2557-
2560  ปัจจุบนัมีคดีความลดนอ้ยลงกวา่ก่อนมีโครงการฯ หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ 

 
รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบณัฑิต (เจา้อาวาสวดัสุทธิวราราม) เขตสาธร  กรุงเทพมหานคร 
2.พระครูสุจิณกลัยาณธรรม (เจา้อาวาสวดัศรีเมืองมูล) ตาํบลหวังม้  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 
3.นายวินัย  เคร่ืองไชย  นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวงม้ตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  จงัหวดั
เชียงราย 
4.นาย จ่าเอก สมเกียร์ติ พินิจอกัษร  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหัวงม้ตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน  
จงัหวดัเชียงราย 
5.นางสาวนภัทร  ธชาอมาชัย หัวหน้าสําสักปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบลหัวงม้  อาํเภอพาน   
จงัหวดัเชียงราย 
6.นายอุ่นเรือน  ถาต๊ิบ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4  ตาํบลหวังม้    อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 
7.นายพิเชษฐ ์ ปันจี  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 9  ตาํบลหวังม้    อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 
8.นายมานพ ทองจาํรัส ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 8  ตาํบลหวังม้    อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย 
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