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55260911: สาขาวชิาพฒันศึกษา 
ค าส าคญั: รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
 มนู สนธิวรรธนะ : การพัฒนารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา, ผศ.ดร.นพพร จนัทรน าชู และ ผศ.ดร.ไชยยศ              
ไพวทิยศิริธรรม. 466 หนา้.  

   การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัและพฒันา มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  2) เพื่อพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 3) เพือ่ทดลองใชรู้ปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 4) เพื่อประเมินรูปแบบและถอดบทเรียนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการเป็นตวัแทนประชากรจาก 16 อ าเภอ ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 400 คน ใชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถาม 
และเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ระดบัลึกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 10 คน โดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection) ประชากรกลุ่ม เป้าหมายในการทดลองใชรู้ปแบบ คือ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรม 
การเสวนากลุ่มย่อย และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน แกนน า ตวัแทนสถาบนัศาสนา และสมาชิกจิตสาธารณะ ใน
พื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชนจากผลการศึกษาน าร่องโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 30 คน และประชุมน าเสนอหัวหนา้
ส่วนราชการ จ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลงั
การอบรม แบบประเมินผลการอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอ วิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณดว้ยสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t แบบ dependent วิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา  

  ผลการวิจยัพบว่า 1) กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม                
7 ดา้น อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นวฒันธรรมและศาสนา อยู่ในล าดบัท่ีหน่ึง 2) รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นผลการศึกษาเชิงคุณภาพดว้ยการสังเคราะห์วรรณกรรม การสัมภาษณ์ระดบัลึก 
และการศึกษาเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถาม ไดรู้ปแบบช่ือวา่ DOCTRINE Model มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ D = Dogma (สมาชิก
ชุมชนปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา) O = Oneness (สมาชิกชุมชนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั) C = Cooperation (สมาชิก
ชุมชนต่างศาสนามีความร่วมมือช่วยเหลือกนั) T = Training and Learning Program (กิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทางโลกและ
ทางธรรมภายในชุมชน) R = Religions Centre (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลางชุมชน) I = Independence in 
Public Participation (สมาชิกชุมชนต่างศาสนามีอิสระและมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชน) N = News and Knowledge Distribution            
(การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน) E = Equilibrium Development (การพฒันาชุมชนอย่างสมดุลตาม
แนวทางศาสนา) 3) ผลการทดลองใชรู้ปแบบกบัประชากรในพื้นท่ีสองชุมชนผ่านกิจกรรมการอบรม มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้
หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมท่ีมีต่อการ
ประเมินผลการจดัอบรมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความเห็นว่าหัวขอ้การอบรมเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและเน้ือหาสาระ
การอบรมเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติ 4) การประเมินรูปแบบและถอดบทเรียน พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมใน
พื้นท่ีสองชุมชนมีความพงึพอใจในรูปแบบทุกดา้นในระดบัมาก และการถอดบทเรียน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีการขยาย ขบัเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการปฏิบติั และจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อเน่ืองไปสู่สมาชิกชุมชนอื่นและในภาคีเครือข่าย 
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The study was conducted by using the Research and Development Method. The purpose of this research was 
to 1) study the current conditions and needs of green and happiness society in community based on rel igions in 
Ayutthaya province; 2) develop the green and happiness society model in community based on religions in Ayutthaya 
province; 3) experiment the green and happiness society model in community based on religions in Ayutthaya province; 
4) Evaluate the green and happiness society model in community based on religions in Ayutthaya province and 
Complete its lesson learned. Samples for studying current conditions and needs became population in Ayutthaya 
province 400 persons with proportional stratified random sampling, and 10 stakeholders by purposive selection. 
Questionnaire was used for collecting quantitative data, and In-depth interview was used for collecting qualitative 
information. Target population for model experiment became resulted of pilot study , two communities with 30 persons 
by purposive selection such as leader, mainstay and public mind, implemented by activities such as training, focus group 
discussion, community of practice activities and presentation to leader of government officers totall y 12 persons. 
Observation Form, Pre-test and Post-test, Training Evaluation Form, Satisfaction Evaluation Form and Presentation 
Evaluation Form were used for collecting data and information. Frequency, Means, Standard deviation and t -test 
(dependent) were applied for analyzing quantitative data, and content analysis was applied for descripting qualitative 
information.   
 The findings of the research were as follows; 1) the samples’ opinion regarding current conditions overall of 
Ayutthaya was high level in which culture and religions aspect was highest; 2) the development of green and happiness 
society model in community based on religions in Ayutthaya, DOCTRINE Model had 8 indicators, namely, D (Dogma) 
O (Oneness) C (Cooperation) T (Training & Learning Program) R (Religions Centre) I (Independent in Public 
Participation) N (News & Knowledge Distribution) E (Equilibrium Development), which approved by the experts;                
3) the experiment involved target population in two communities in Ayutthaya province and showed learning 
achievement after activity statistically significantly higher than before activity at the .05 level, and opinion to evaluatio n 
was good especially the subject matter aspect can be applied in real life. 4) the evaluation was satisfi ed with each aspect 
of the Model, and Lessons learned showed that target population in two communities in Ayutthaya province were 
applied learning, practice and community of practices activities of the Model to other members in communities including 
associate network.      
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                บทที ่ 1 
       บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
 ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และความขดัแยง้ทางการเมือง มีผลสืบเน่ืองมาจากพลวตัรการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกท่ีถาโถมสู่สังคมไทย กล่าวคือ เม่ือยุคสมยัแห่งการพฒันาเคล่ือนตวั
ในลกัษณะของการแผ่ขยายอิทธิพลอย่างไร้พรหมแดน บริบทของประเทศไทยไดเ้ปล่ียนจากเดิม     
ท่ีเป็นสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมและปัจจุบนัอยู่ในยุคโลกาภิวตัน์ ท าให้วิถีชีวิตของ
ผูค้นในสังคมเปล่ียนแปลงสู่ความเร่งรีบ เกิดการแก่งแย่งแข่งขนั เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานจาก           
ภาคเกษตรเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง เกิดการเร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและเพิ่มความสะดวกสบายทางกายมากข้ึน ผลคือเกิดการขยายตวัของ
ระบบเศรษฐกิจภาพรวม แต่ในขณะเดียวกนัมีการสะสมพอกพูนของปัญหาท่ีเกิดควบคู่การพฒันา
ประเทศ การพฒันาดงักล่าวกลายเป็นดาบสองคมท่ีให้มนุษยข์าดความสัมพนัธ์ในระดบัจิตใจ เป็น
ชนวนเหตุสร้างความขดัแยง้และความอยู่ร้อนนอนทุกข์ของผูค้นไปพร้อมๆ กบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคมไทย  

ปัญหาความอยู่ร้อนนอนทุกข์ท่ีเกิดข้ึนวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเชิงวิพากษ์ของ มาร์กซ์ และ    
อิงเกลล ์ (Marx and Engels, 1965: 22) ท่ีว่า เดิมทีมนุษยอ์าศยัในชุมชนแบบดั้งเดิมท่ีไม่มีความ
สลบัซบัซ้อน ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั ไม่มีชนชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ มีทรัพยสิ์นท่ีเป็นของ
ส่วนรวมและมีการแบ่งปันกนัใช้ ความขดัแยง้ในชนชั้นไม่มี มนุษยจึ์งอยู่รวมกนัอย่างมีความสุข             
แต่มนุษย์ไม่สามารถฝืนธรรมชาติในการแสวงหาความรู้ใหม่ทางวิทยาการ ส่งผลให้เศรษฐกิจ
ขยายตวัและมีการจดัระเบียบสังคมใหม่ และเม่ือมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจก็เกิดส่วนเกินทาง
เศรษฐกิจ การท่ีมีผลผลิตส่วนเกินเกินความจ าเป็นท่ีมีอยู่ ท  าให้เกิดความขดัแยง้ท่ีเป็นผลจากการ
กระจายผลผลิตและการควบคุมการผลิตส่วนเกิน ท าใหเ้กิดความแปลกแยกอยา่งรุนแรงในหมู่มนุษย์
ดว้ยกนัจนกลายเป็นการต่อสู้ทางชนชั้น มีผลท าให้เกิดวิวฒันาการเป็นสังคมทาส สังคมศกัดินา และ
พฒันามาสู่ระบบทุนนิยมในท่ีสุด ระบบทุนนิยมได้แยกแรงงานออกจากความเป็นมนุษย์โดย               
องคร์วม ท าใหม้นุษยต์กต ่าลงและมีสภาพเป็นเพียงส่วนเกินของเคร่ืองจกัร ความดีงามของมนุษยถู์ก
ท าลายกลายเป็นสภาพท่ีจ าเจน่าเบ่ือ ขณะท่ี ประเวศ วะสี (2549: 3) กล่าววา่ สังคมสมยัโบราณมนุษย์
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ท ามาหากินและสามารถใชท้รัพยากรธรรมชาติเสมอกนั ต่อมาเม่ือมีความช านาญเฉพาะทางเกิดข้ึน
จึงมีอาชีพแตกต่างกนัเป็นเหตุให้ตอ้งแลกเปล่ียนสินคา้ แหล่งท่ีแลกเปล่ียนสินคา้กลายเป็นเมือง            
การปกครองจึงเกิดข้ึนเพราะความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัระบบการอยูร่่วมกนั ต่อมาเกิดมีระบบเงินตรา
เพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียน แต่เงินเป็นสมมติท่ีท าให้มนุษยมี์ความโลภไดอ้ยา่งไม่มีท่ี
ส้ินสุด สังคมก่อนมีระบบเงินกบัหลงัมีระบบเงินแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง เพราะก่อนมีระบบเงินตรา 
อาหารและขา้วของต่างๆ มีขอ้จ ากดัในการสะสม ขณะท่ีตวัเลขของเงินไม่มีขอ้จ ากดั สามารถเพิ่มข้ึน
อยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด จนท าใหเ้กิดประเด็นปัญหาสะสมข้ึนถึงปัจจุบนั 
  ดว้ยเหตุน้ี ทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วง 
เวลาท่ีผ่านมา จึงพยายามทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพฒันาให้เกิดสมดุลเพื่อป้องกนัส่ิงไม่     
พึงปรารถนาด้วยการพฒันาแบบองค์รวมและเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพฒันา กระนั้นการ             
ด าเนินการดังกล่าวยงัไม่ส่งผลเป็นรูปธรรมชัดเจน เน่ืองจากการเร่ิมต้นท่ีผิดพลาดด้วยการยึด       
แนวทางการพฒันากระแสหลกัตามแบบตะวนัตก ละเลยความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การจดัการศึกษา 
ท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะ แยกส่วน ไม่สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและชุมชน การเปล่ียนวถีิการผลิตท่ีมุ่ง
สู่การผลิตเพื่อการส่งออกภายใตแ้นวคิดทุนนิยมเสรี ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้ผูค้นแปลกแยกจากสังคมเดิม  
ท่ีเด่นชดัคือ ค่านิยมของการบริโภควตัถุส่งผลให้คนในสังคมมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปทั้งเร่ือง
การอยูอ่าศยั การใชชี้วิต รวมถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูค้นในสังคมมีแนวโนม้เป็นปัจเจกชนสูงข้ึน 
คุณค่าทางจิตใจของคนในสังคมเร่ิมเส่ือมถอยพร้อมกบับทบาทของสถาบนัศาสนาจากท่ีเคยเป็น
ก าลงัส าคญัในการหลอมรวมใหค้นในสังคมประพฤติดีปฏิบติัถูกตอ้งมีความส าคญันอ้ยลง ทา้ยท่ีสุด
ท าใหเ้กิดความเห็นต่าง แตกแยกทางความคิด น าไปสู่ความเห็นแก่ตวั กลายเป็นวฒันธรรมแห่งความ
ขดัแยง้ท่ีเผยให้เห็นภาพอย่างชัดเจนในระบบการเมืองทุกระดบั สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
นรินทร์ สังขรั์กษา (2554: 62) พบวา่ กระแสการพฒันาประเทศท่ีผา่นมาประเทศไทยไดมุ้่งเนน้ดา้น
เศรษฐกิจเป็นหลกั ดว้ยการค านึงถึงผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศว่าจะมีอตัราการเจริญเติบโต
มากนอ้ยเท่าใด มิไดค้  านึงถึงศกัยภาพและความพร้อมของชุมชนและสังคม ขณะเดียวกนัผูค้นยงัตอ้ง
พึ่งพาวตัถุดิบ วธีิการ และองคค์วามรู้การพฒันาท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศตามวิถีของความทนัสมยั
เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตตามท่ีตอ้งการสู่ความทนัสมยั ดงัเห็นได้จากแผนพฒันาฯ ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1-10 
โดยเฉพาะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี1 พ.ศ. 2504-2509 ไดใ้ห้ความส าคญักบัเศรษฐกิจเป็นหลกัเพียงดา้น
เดียว ขณะท่ีปัญหาของความทนัสมยัท าให้ผูค้นตอ้งแข่งขนั แยง่ชิง และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ฟุ่มเฟือย ท าให้หลายคนตอ้งอยู่ร้อนนอนทุกข์  มีปัญหาของสังคม  เกิดความแตกแยก และความ            
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อยู่เยน็เป็นสุขท่ีมีมาแต่เดิมถูกลดทอนลง เพียงมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัเงินตราเปรียบประหน่ึงว่า
เงินตราคือพระเจา้ ทุกส่ิงทุกอย่างในชีวิตผูกติดกบัเงินตรา และนบัถือผูท่ี้มีเงินตรามากกว่าความรู้  
ท าใหค้นในสังคมเห็นแก่ตวั ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม และขาดธรรมาภิบาลไปทุกภาคส่วน  
 ผลของการพฒันาประเทศแบบตะวนัตกกระแสหลัก ท าให้ประเทศไทยเผชิญกับความ
ขดัแยง้ท่ีน าไปสู่ปัญหาของสังคมท่ีมีความรุนแรงและซับซ้อน รวมถึงภยัคุกคามรูปแบบใหม่ๆท่ี 
แฝงมากบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสังคมไทยตอ้งคิดทบทวน 
เพื่อหาทางออกแกไ้ขวิกฤต (กรมการศาสนา, 2551: บทน า) แนวทางหน่ึงท่ีสามารถด าเนินการได้
ทนัทีคือ การสร้างส านึกแห่งความพอเพียงเพื่อกระตุน้และสร้างจิตส านึกท่ีถูกตอ้งแก่ผูค้นในสังคม               
โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีเป็นนามธรรมภายในจิตใจคือ ความรัก ความเมตตา ความสามคัคีปรองดอง อนัเป็น
รากฐานสู่ความสงบร่มเยน็ของชุมชนและสังคม 
 การสร้างความสามคัคีปรองดอง เป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่การลดความเกลียดชงั แตกแยก
และสร้างความไวว้างใจเพื่อฟ้ืนคืนความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มคนท่ีเคยขดัแยง้ โดยผ่านการแสดง
ความรับผดิชอบต่อการกระท าในอดีต การยอมรับความจริงท่ีเกิดข้ึน การเมตตาให้อภยั และการมอง
ภาพอนาคตร่วมกนั การสร้างความปรองดองอาจผสานหลายวิธีการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหาและ
บริบททางวฒันธรรมของแต่ละสังคมโดยมีเป้าหมายคือการสร้างสังคมสมานฉันท์ ซ่ึงหมายถึง 
สังคมท่ีผูค้นซ่ึงมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความคิด ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม และสถานะทาง
เศรษฐกิจสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติสุขและสามารถจดัการความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่
ใชค้วามรุนแรงต่อกนั (วฒิุสาร ตนัไชย และคณะ, 2555: 12)  
 หลกัการท่ีช่วยเสริมสร้างสังคมสมานฉนัท ์คือ การยดึแนวปฏิบติัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา และการจดัการทาง
สังคมโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน โดยผลการศึกษาของ นรินทร์ สังขรั์กษา และ ธีรศกัด์ิ อุ่นอารมยเ์ลิศ 
(2553: 328-329) พบวา่ ทอ้งถ่ินมีความอยู่เยน็เป็นสุขจากการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบก้าวหน้ามาใช้ในวิสาหกิจชุมชน ความอยู่เย็นเป็นสุขเกิดข้ึนทั้ งในระดับบุคคลและสังคม 
ประกอบดว้ย 1) ความสุขในตวัตน การมีความสุข ความภูมิใจ ชีวิตแห่งความสุขและมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดี 2) ความสุขจากครอบครัวอบอุ่น 3) ความสุขจากชุมชนเขม้แข็ง 4) ความสุขจากวิถีแห่งความ
พอเพียง  และ 5) ลกัษณะของสังคมท่ีเอ้ือใหเ้กิดความอยูเ่ยน็เป็นสุข อาทิ การยึดถือค่านิยม วิธีคิดท่ีดี 
เรียนรู้ชีวิตในความเป็นจริง มีการแบ่งปันให้กบัสังคม มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีและสมดุล สอดคล้องกบั   
ผลการศึกษาของ ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท ์และคณะ (2554: บทสรุปผูบ้ริหาร) พบว่า การด าเนิน
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ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท าให้ไดรั้บความสุขทั้งกบัตนเอง ครอบครัว และชุมชน พร้อม
ทั้งไดรั้บความรู้ ความคิด และแบบอย่างในการด าเนินชีวิต โดยส่ิงท่ีท าให้รู้สึกเป็นสุขคือเม่ือไดใ้ห้
หรือท าประโยชน์ซ่ึงหมายถึงการไดรั้บการยอมรับ เคารพ นบัถือ ยกยอ่ง รับรู้วา่ตนเป็นคนส าคญั  
คนหน่ึงจนเกิดความภาคภูมิใจ และแนวทางการสร้างชุมชม/สังคมแห่งประโยชน์สุขนั้ น 
ประกอบดว้ย การสร้างผูน้ าและแกนน า การเรียนรู้จากตน้แบบ การส่งเสริมการเรียนรู้และโอกาส 
ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ และการก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน                  
และผลการศึกษาของ เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ และคณะ (2554: บทสรุปผูบ้ริหาร) พบว่า ใน             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว ัดหรือสถาบันทางพุทธศาสนาถือเป็นทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ่       
นอกจากจะเป็นศูนยร์วมความศรัทธาของผูค้นส่วนใหญ่แล้ว วดัยงัมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ
มากมายตลอดจนมีส่ิงเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง การขยายเน้ือหาการด าเนินงานจากท่ี
มุ่งเน้นเร่ืองศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมสู่เร่ืองการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงและการสร้างความ
ปรองดองสมานฉนัท์โดยใช้พุทธวิธีเป็นแนวทางในการด าเนินงาน นบัว่ามีความเป็นไปไดใ้นการ
จดัการทางสังคมในระดบัสูงมากเพื่อแกไ้ขปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ท านองเดียวกนั กรณีของ
ภาคใตก้ารท างานผ่านกลไกเครือข่ายมสัยิดระดบัต าบลของศาสนาอิสลามสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพฒันาเด็กและเยาวชน และใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีมีพลงัในการก ากบัพฤติกรรมของสมาชิกใน
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสังคมสมานฉันท ์โดยด าเนินการในรูปแบบความร่วมมือขององค์การศาสนา 
องคก์ารบริหาร และองคก์ารทางสังคมในชุมชนอยา่งเช่ือมโยงประสานกนั 
 ขณะท่ีอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั น าไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุข
ของสังคม คือ การน้อมน าสถาบันศาสนาท่ีเป็นทุนดั้ งเดิมของสังคมให้กลับมาท าหน้าท่ีและ             
มีบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในชุมชน บนพื้นฐานของการปฏิบติัต่อกนัอยา่ง
ถูกตอ้งและน าหลกัธรรมค าสอนร้อยรัดเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจให้ผูค้นพน้จากความทุกข ์รวมถึง
เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรม จริยธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม เพื่อให้บุคคลในสังคมยึดถือ
เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข (กรมการศาสนา, 2551: 3-4) แนวทางน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (2555: 275) ท่ีมีต่อ
สถาบนัศาสนาวา่ ทุกฝ่ายควรให้ความส าคญักบัการฟ้ืนฟูหลกัศีลธรรมและจริยธรรมและสนบัสนุน
ใหส้ถาบนัศาสนาเขา้มามีส่วนในการเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ลดความขดัแยง้น าพาสังคมสู่ 
ความสงบร่มเยน็ โดยเสนอใหบุ้คลากรทางศาสนาควรเพิ่มบทบาทในการลดความแตกแยก ส่งเสริม
สันติภาพและแก้ไขความขดัแยง้ในสังคมโดยสันติวิธี พร้อมทั้งสถาบันศาสนาควรรักษาและ              
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แสดงออกถึงความเป็นกลางในการแสดงธรรมหรือค าสอนทางจริยธรรมแก่ประชาชน ซ่ึงสัมพนัธ์
กบัผลการศึกษาของ ปกรณ์ ตนัสกุล (2554: 136-211) พบวา่ รูปแบบการสร้างสันติสุขในชุมชน          
เป็นการน าความหลากหลายทางวฒันธรรมและความเช่ือทางศาสนาเพื่อท าให้เกิดประโยชน์สุขแก่ 
ชุมชน อนัประกอบดว้ย การสร้างความเขา้ใจต่อชุมชนในความต่างของวิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม 
ประเพณี การปฏิบติั ซ่ึงตอ้งผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์ของชุมชน การพฒันากิจกรรมสร้างสรรค ์
ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะการแสดงดั้งเดิมของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบคน้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็นทุนหลักในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมสร้างสรรคน์ั้น    
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เมืองราชธานีเก่าของไทย เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ดว้ยเหตุท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใกลก้บักรุงเทพฯ ซ่ึงเป็น     
ศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าใหจ้งัหวดักลายเป็นแหล่งรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจจากเมืองหลวง ประกอบกบัท่ีดินในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาก่อนปี พ.ศ. 2530 มีราคา    
ไม่สูงเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีการเกษตร ดงันั้นในช่วงปี พ.ศ.2530-2538 จึงเป็นช่วงท่ีจงัหวดัไดมี้การ
พฒันาเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างสูง นโยบายของรัฐบาลขณะนั้นมุ่งท่ีจะเปล่ียน
สนามรบเป็นตลาดการคา้ส่งผลต่อการลงทุนในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมโดยตรง มีการพฒันา
เส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกทั้งทางบกและทางน ้ า มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง
กระจายอยู่เกือบทุกอ าเภอ มีการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และระบบสถาบนัการเงินอนัน าไปสู่
การเก็งก าไรท่ีดินอย่างกวา้งขวางท าให้ราคาท่ีดินพุ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว (วิชชุกร นาคธน, 2555:   
122-124) ประกอบกบัในช่วงปลายปี พ.ศ.2534 พื้นท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้รับการข้ึน
ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ยงัผลให้มีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ
เข้าเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก เม่ือปัจจัยหลักด้านทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมวฒันธรรม            
ผนวกกนั โครงสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดัจึงเปล่ียนจากภาคการเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน       
เกิดการหลัง่ไหลของแรงงานภาคเกษตรสู่การเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมิไดมี้แต่ผูค้น
ภายในจงัหวดัเท่านั้น แต่มีการอพยพจากทัว่ทุกภาคเพื่อมาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม 
รวมถึงแรงงานต่างด้าวท่ีเขา้มาท างานในจงัหวดั ยงัผลให้จงัหวดัมีความหนาแน่นของประชากร              



6 

 
 
 

 
 

สูงเป็นอนัดบัท่ี 10 รองจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ภูเก็ต ปทุมธานี 
สมุทรสงคราม นครปฐม และชลบุรี (ส านกัสถิติพยากรณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554 : 6) 
 การเร่งรัดพฒันาโครงสร้างหลักและระบบบริการสาธารณะในจงัหวดั เพื่อรองรับการ
ขยายตวัทางระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงการคา้ การบริการ และการท่องเท่ียว ท าให้เกิด
ปัญหาด้านการถือครองท่ีดินของเกษตรกร สืบเน่ืองมาจากการซ้ือขายเพื่อวตัถุประสงค์ของการ              
เก็งก าไรโดยนายทุนและนกัการเมือง มีการกวา้นซ้ือท่ีดินเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน
อย่างต่อเน่ืองยงัผลให้แนวโน้มสถานการณ์การซ้ือขายท่ีดินในจงัหวดัเพิ่มสูงข้ึน เม่ือการถือครอง
ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนายทุนท่ีดินและนกัการเมือง ท าให้เกิดสภาพความเหล่ือมล ้ าและขดัแยง้
ระหว่างนายทุนกบัเกษตรกรในพื้นท่ี น าไปสู่ความทุกข์ร้อนจากการสูญเสียท่ีดินและลุกลามเป็น
ปัญหาสังคม ดว้ยเหตุท่ีเกษตรกรผูไ้ม่มีท่ีดินท ากินตอ้งเช่าท่ีดินเพื่อท านา แต่ระบบการเช่าท่ีดินเพื่อ
ท านาในปัจจุบนัเกือบเป็นลกัษณะของการผกูขาดราคาเช่าท่ีนา รวมถึงตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนท าให้
เกษตรกรตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึน ก่อเกิดเป็นความเครียดจากสภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ 
เกษตรกรจ านวนมากตอ้งเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร บางรายมีปัญหาเร่ือง
หน้ีสินไม่สามารถหาทางออกได้จึงเลือกวิธีการจดัการกบัปัญหาดว้ยวิธีการท่ีรุนแรง ผิดกฎหมาย
และขดัต่อหลกัศีลธรรม (อารีวรรณ คูสันเทียะ, 2556: 2-7) 
 ประกอบกบัผลการศึกษาของ ธารารัตน์ บ ารุงศรี (2553: 63-65) พบวา่ เม่ือมีการตั้งและ
ขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน อาชีพท่ีเกษตรกรหนัไปท ากนัมากคือการเป็นพนกังานในโรงงาน 
ส่วนอาชีพอ่ืนท่ีได้รับความสนใจคือ การค้าขาย อาชีพการสร้างหอพกั เพื่อรองรับแรงงานใน       
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมาจากต่างถ่ินให้อยู่อาศยั และเม่ือมีผูค้นเขา้มาอาศยัในบริเวณโดยรอบโรงงาน
อุตสาหกรรมท าให้พื้นท่ีบริเวณนั้นเกิดเป็นชุมชนชนบทก่ึงชุมชนเมือง การเพิ่มข้ึนของผูค้นใน
ชุมชนส่งผลให้ส่ิงอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ เกิดปัญหาน ้ าเสียทั้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและจากหอพกั มีสถานบนัเทิงและแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจยามค ่าคืนเกิดข้ึนมากมาย 
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาตามมาไม่วา่จะเป็นแหล่งมัว่สุมของวยัรุ่น ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาอาชญากรรม เหล่าน้ีลว้นสะทอ้นถึงความอ่อนแอของระบบศีลธรรมและค่านิยมท่ีดีงามท่ีเคย
มีอยู่ในจิตใจของผูค้น ท าให้คนในชุมชนไม่สามารถควบคุมตนให้ปฏิบติัตามบรรทดัฐานท่ีดีงามท่ี
สังคมไดว้างไว ้ก่อตวัรุกลามเป็นความบาดหมางต่อกนัและเลือกใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา
ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในชีวิตของผูค้นในจงัหวดัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ รวมถึงผลของการ
พฒันายงัท าให้เกิดประเด็นปัญหาความขดัแยง้ใหม่ เก่ียวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายในการบริหาร
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จดัการพื้นท่ีเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยธุยา ระหวา่งผูค้นในพื้นท่ีกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานรัฐส่วนกลาง เน่ืองจากสาเหตุการบุกรุกของ
ชุมชนและการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ ของหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการท่องเท่ียว
และอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวและมุ่งสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชน ยงัผลให้ภูมิทศัน์โดยรอบ
เมืองนครประวติัศาสตร์ เส่ือมโทรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ และสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเสียหาย               
ถูกท าลาย และสูญหาย (สุนีย ์ทองจนัทร์ และคณะ, 2556: 1-3)  
  จากการทบทวนและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจ ัยประมวลสรุปมูลเหตุ    
ปัญหาของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีก่อตวัขยายวงมาจนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี (วิชชุกร นาคธน, 2555: 
122-124, อารีวรรณ คูสันเทียะ, 2556: 2-7, วนิช สุธารัตน์, 2552: 1-12 และประเวศ วะสี, 2553: 9)    
1) การเร่งรัดการพฒันาจากส่วนกลางลงสู่ทอ้งถ่ิน ตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5-7 ท าให้วฒันธรรม 
การใช้ชีวิตของผูค้นในชุมชนและสังคมตกอยู่ภายใตก้ารครอบง าอย่างสยบยอมจากระบบคุณค่า
ดั้ งเดิมท่ียอมรับในเร่ืองคุณธรรมและความดีงามเป็นระบบแลกเปล่ียนด้วยวตัถุหรือเงินตรา                
อามิสสินจา้งในรูปส่ิงของหรือตวัเงินท่ีแฝงมากบัผลประโยชน์ของระบบทุนนิยมมีอ านาจมีอิทธิพล
ต่อการก าหนดวธีิคิดและวถีิชีวติ 2) การแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มนายทุนท่ีดินและนกัการเมือง 
จากการด าเนินการตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 ถึงฉบบัปัจจุบนั ท าให้จงัหวดักลายเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย
ท่ีทุกรัฐบาลให้ความส าคญักบัการรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจยงัผลให้ราคาท่ีดินของจงัหวดั
ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเสมือนเป็นช่องทางเอ้ือให้กบักลุ่มนายทุนท่ีดินและนกัการเมืองไดเ้ขา้มา
กอบโกยผลประโยชน์จากการกวา้นซ้ือท่ีดินเพื่อเก็งก าไร ผลท่ีตามมาคือเกิดปัญหาความเหล่ือมล ้ า
ทางเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่ปัญหาความขดัแยง้จากการสูญเสียท่ีดิน 3) การขาดการพฒันามนุษยท่ี์ถูกตอ้ง 
มิติด้านการศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ถูกละเลยและลดความส าคญั จิตใจของผูค้นจึง               
มิไดรั้บการพฒันาให้ทนักบัความเจริญเติบโตทางวตัถุ ผูค้นจึงคิด เห็น และท าแบบแยกส่วน ยงัผล             
ให้ผูค้นใช้ความสามารถในการผลิตและการบริโภคของตน ในลกัษณะของการท าลายธรรมชาติ
แวดล้อมและเอกลักษณ์ทางสังคมวฒันธรรม ลุกลามเป็นวิกฤตการณ์น าไปสู่การติดขดั บีบคั้น 
แตกแยก และรุนแรง 
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 ปัญหาเหล่าน้ี ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู ้คนจากเดิมท่ีเคยมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย          
อารีอารอบ มีไมตรีจิตต่อกนั เปล่ียนเป็นการแก่งแยง่ แข่งขนั และเห็นแก่ตวั มูลเหตุของปัญหาก่อตวั
ลุกลามกลายเป็นปัญหาความขดัแยง้ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม ท่ีส าคญั 
สถาบนัศาสนาถูกละเลย ถูกมองขา้ม และลดบทบาทลง ทั้งท่ีแต่เดิมถือเป็นสถาบนัหลกัและเป็น    
ทุนทางสังคมท่ีมีความหลากหลายทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ท่ีแมมี้ความ
แตกต่างทางความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี แต่สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขจนเกิดสังคมแห่ง
ความร่มเยน็ จึงกล่าวไดว้า่รากเหงา้ของปัญหาท่ีแทจ้ริง เกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมของ
ผูค้นและชุมชนให้สามารถปรับตวัอย่างรู้เท่าทนักระแสแห่งการพฒันา ขาดการพฒันาจิตใจให้มี
คุณภาพให้มีจิตส านึกท่ีถูกตอ้งต่อการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกนัอย่างสามคัคีปรองดองและเป็น
ธรรม ขาดการน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ในการด าเนินชีวิตท าให้เกิดมิจฉาทิฏฐิสร้าง
ปัญหาสู่สังคม หากเพิกเฉยปล่อยใหส้ภาพการณ์เหล่าน้ีด าเนินต่อไปโดยมิไดรั้บการแกไ้ข สังคมของ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาคงมีลกัษณะอยูร้่อนนอนทุกขไ์ม่จบส้ิน 
 ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัในฐานะนักพฒันศึกษาจึงเห็นควรศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นทางเลือกหน่ึง
ของการพฒันาจงัหวดัท่ีปรับเปล่ียนความมุ่งหมายจากเดิมเนน้ท่ีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมเป็นการพฒันาท่ีเน้นทางดา้นจิตใจเพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์โดยอาศยัมิติศาสนา
น าศีลธรรมกลบัคืนสู่สังคมบนพื้นฐานทุนชุมชนภายใตก้ระบวนทศัน์พฒันศึกษา ท่ีใช้การศึกษา            
เป็นเคร่ืองมือในการพินิจวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา รวมถึงบูรณาการองค์ความรู้ดา้นเน้ือหาวิชา 
เพื่อช่วยคล่ีคลายปัญหาอยู่ร้อนนอนทุกข์ของผูค้นและน าไปสู่สังคมแห่งความร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนตามหลกัศรัทธาความเช่ือและวถีิการปฏิบติัของแต่ละศาสนา 
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ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. สภาพปัจจุบนัและความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นอยา่งไร 
 2. รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
เป็นอยา่งไร 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดั    
พระนครศรีอยธุยาอยา่งไร 
 4. ประเมินรูปแบบและถอดบทเรียนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2. เพื่อพฒันารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั     
พระนครศรีอยธุยา 
 3.  เพื่อทดลองใช้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 4. เพื่อประเมินรูปแบบและถอดบทเรียนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็น
ฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ขอบเขตของกำรวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research & Development) เก็บ

รวบรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยผูว้จิยัก าหนดขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
1. ระยะด ำเนินกำรวจัิย 
   1.1 ระยะท่ี 1  
    การวจิยั (Research: R1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุข

ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน (Analysis: A) 
    การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design & Development:   

D & D) เคร่ืองมือเพื่อการวจิยั 
  1.2 ระยะท่ี 2  

                    การวจิยั (Research: R2) การทดลองใชห้รือน าไปเคร่ืองมือท่ีไดไ้ปใช ้(Implementation: I) 
       การพฒันา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation: E) 
 
2. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
 ผูว้จิยัศึกษาน าร่อง (Pilot Study)  บริบทภาพรวมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยวธีิการ 

เชิงคุณภาพในลกัษณะของการวิเคราะห์งานวิจยั แผน/ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งร่วมกบัการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) แบบบอลหิมะ ในการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ไดแ้ก่ ปลดัจงัหวดั ผูอ้  านวยการส านกังาน
วฒันธรรมจงัหวดั หัวหน้าส านักวิจยัและพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา อาจารย์
ประจ าหลกัสูตรสหวิทยาการอิสลาม นักวิชาการวฒันธรรม นักวิชาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
นกัวิชาการศึกษา นักวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการ นักวิชาการสวสัดิการ และครูโรงเรียนโย
แซฟอยุธยา จนขอ้มูลอ่ิมตวัส าหรับการก าหนดเคา้ร่างพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน (Draft Area) ท่ีมี
ลกัษณะเด่นและมีความหลากหลายทางความเช่ือ/ความศรัทธาทางศาสนา จากนั้นลงพื้นท่ีส ารวจ
บริบทสองชุมชนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่ ศาสนสถาน (วดั ศาลเจา้ มสัยิด โบสถ์) บา้น โรงเรียน 
ชุมชน และลกัษณะการรวมตวัของผูค้นเพื่อตรวจสอบเคา้ร่างพื้นท่ีเป้าหมาย ไดแ้ก่ ชุมชนทอ้งถ่ิน
เขตเมือง คือ ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) ในพื้นท่ีปกครองของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ
ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท คือ บา้นส าเภาล่ม ในพื้นท่ีปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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3. ขอบเขตด้ำนประชำกร/กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย และผู้ให้ข้อมูลหลกั 
        ตอนที1่ (R1) เพือ่ศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำร 
   ประชากร (Population) 
   ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากประชากร 16  อ าเภอ ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน
793,509 คน (กรมการปกครอง เดือนธนัวาคม  2555 อา้งจากส านกังานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา,    
2556: 6)     
  กลุ่มตวัอยา่ง (Samples) 

   ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณหาขนาดขั้นต ่าของกลุ่มตวัอย่างด้วยสูตร 
Yamane (1973: 727-729) ซ่ึงก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน และใชก้าร
สุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) เพื่อให้ไดข้อ้มูล
พื้นฐานและความตอ้งการท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

 
  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) 
  ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลักเชิงคุณภาพ โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Selection) เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานและการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
รวมถึงการใหค้  าแนะน าเพิ่มเติมลกัษณะพื้นท่ีสองชุมชนเป้าหมาย ส าหรับขั้นตอนการน ารูปแบบไป
ทดลองใช้โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจ านวน 10 คน ไดแ้ก่ หัวหนา้ส่วนราชการ 3 คน 
หวัหนา้หน่วยงานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 2 คน ผูน้ าชุมชน 2 คน และผูน้ าศาสนา 3 คน  
 
  ตอนที2่ (R2) เพือ่ทดลองใช้ในพืน้ที ่2 ชุมชน 
  กลุ่มเป้าหมาย (Target Population) 
   ผูว้จิยัก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากผลสรุปพื้นท่ีสองชุมชนในขั้นตอน R1 โดยการเลือก 
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ส าหรับการทดลองใช้รูปแบบจ านวน 30 คน แบ่งเป็น
ชุมชนละ15 คน ได้แก่  ผูน้ าชุมชน แกนน าชุมชน ตวัแทนสถาบนัศาสนา ส่ือชุมชน นกัวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ และสมาชิกชุมชน โดยด าเนินกิจกรรมผา่นการอบรม การจดัเสวนากลุ่มยอ่ย 
การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุมน าเสนอ 
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  ตอนที3่ (D2) เพือ่ประเมินผลรูปแบบและถอดบทเรียน 
  กลุ่มเป้าหมาย (Target Population) 
   ผูว้จิยัประเมินผลความพึงพอใจกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีสองชุมชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
30 คน และน าเสนอรายงานผลการถอดบทเรียนแบบ After Action Review : AAR ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
พื้นท่ีสองชุมชนเป้าหมายพร้อมทั้งเทียบเคียงผลการด าเนินการ 
 
 4. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ไดแ้ก่ รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 
   3.2.1 ความรู้เก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  
  3.2.2 การปฏิบติัเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
  3.2.3 ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐาน 
 
 5. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

 งานวจิยัคร้ังน้ี เป็นการพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นขอบเขตด้านเน้ือหาจึงเป็นการบูรณาการแนวคิดและ
หลกัการการพฒันากระแสรองท่ีมีจุดหมายปลายทางสู่สังคมแห่งความร่มเยน็เป็นสุข ไดแ้ก่ แนวคิด
การพัฒนาในมิติทางศาสนา (อิสลาม คริสต์ และพุทธ) อาทิ  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
(คณะกรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ, 2546 และปรียานุช ธรรมปิยา, 2555) แนวคิดเศรษฐศาสตร์              
แนวพุทธ (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, 2548) และแนวคิดการพฒันาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
แนวคิดสังคมร่มเย็นเป็นสุข (ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2548) แนวคิดการพฒันา           
แบบ บ-ว-ร (ธนพรรณ ธานี (2545: 6) แนวคิดการจดัการตนเองของชุมชนและทอ้งถ่ิน และแนวคิด 
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ชุมชนนิยม (โกวิทย ์พวงงาม, 2553 และเกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2544) แนวคิดการปฏิบติัท่ี               
เป็นเลิศ (วิจารณ์ พานิช, 2549) แนวคิดการถอดบทเรียน (ศุภวลัย ์พลายน้อย, 2549 และนรินทร์            
สังข์รักษา, 2556) รวมถึงปัจจยัหรือเง่ือนไขของการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชนท่ีน าไปสู่              
การพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

 
6.  ขอบเขตด้ำนเวลำ   

 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษารูปแบบจนส้ินสุดกระบวนการวจิยั 2 ปี  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน หมายถึง  การด าเนินชีวติของผูค้น 
ในชุมชนอย่างสมดุลบนฐานศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ ทั้งทางกาย จิตใจ และ
ปัญญา ท่ีเช่ือมโยงระบบการศึกษา สังคม วฒันธรรมและศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข 
และทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มชุมชน น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติและการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข
ระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัชุมชน และบุคคลกบัธรรมชาติแวดลอ้ม ใน 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา 2) สมาชิกในชุมชนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั
โดยไม่แบ่งแยกศาสนา 3) ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชน 4) กิจกรรมการอบรม
และเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมภายในชุมชน 5) สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็น
ศูนยก์ลางของชุมชน 6) สมาชิกชุมชนต่างศาสนาความมีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน              
7) การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรมภายในชุมชน และ 8) การพฒันาชุมชน
อยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา โดยกระบวนการ   

1. การพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานผา่นการอบรมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. การจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานผ่านการ
เสวนากลุ่มย่อย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุมน าเสนอ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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3. การมีส่วนเก่ียวขอ้งภาคีเครือข่ายดว้ยการสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมสังคม
ร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานผ่านการอบรมและกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนัใน
ลกัษณะจตุรภาคี (ความร่วมมือ 4 ฝ่ายในชุมชน) ไดแ้ก่ 1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนและ
สถาบนัศาสนาในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐ/องคก์าร 3) ภาคเอกชน และ 4) หน่วยงานการศึกษา 

4. การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินในมิติ    
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2. รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน หมายถึง แบบจ าลองสังคม
ร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีประกอบด้วย 
องคป์ระกอบและกระบวนการมีส่วนเก่ียวขอ้งของประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนและสถาบนั
ศาสนาในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐ/องค์การ 3) ภาคเอกชน และ 4) หน่วยงานการศึกษา ภายใต้
กรอบแนวคิดการพฒันากระแสรองท่ีมีจุดหมายปลายทางสู่สังคมร่มเยน็เป็นสุข การบูรณาการการ
พฒันาในมิติศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์และศาสนาพุทธในวถีิชีวติ ท่ีหมายถึงการไม่ลุ่มหลงยึดติด
ตวัตนและวตัถุมีความอิสระจากกิเลส (ซาตาน/ชยัฏอน) ภายในจิตใจท่ีรุมเร้าไม่มีท่ีส้ินสุดน าไปสู่ 
พอดีพอประมาณ (สมดุล) ตามหลกัธรรมและหลกัปฏิบติัของศาสนาและความเก้ือกลูท่ีน าไปสู่ความ
ไม่เบียดเบียนและเป็นรากฐานของความสงบสุขภายในจิตใจของบุคคลและความร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชน และหลกัการจดัการความรู้เพื่อใชใ้นการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยหลกัการของรูปแบบคือ เสริมสร้างสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) สมาชิกชุมชน
ปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา 2) สมาชิกชุมชนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 3) ความร่วมมือท่ีดี
ภายในชุมชนโดยไม่แบ่งแยกศาสนา 4) กิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมภายใน
ชุมชน 5) สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 6) สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือ
ศาสนาต่างกนัมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 7) การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรม
สู่ชุมชน 8) การพฒันาชุมชนอย่างสมดุลตามแนวทางศาสนา โดยกระบวนการ หน่ึง การพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมการ
อบรมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สอง การจดักิจกรรมสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานผา่นการเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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และการจดัประชุมน าเสนอ โดยการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา สาม การมีส่วนเก่ียวขอ้งของภาคีเครือข่ายดว้ยการสนบัสนุน การด าเนินกิจกรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบติัร่วมกนัในลกัษณะจตุรภาคี (ความร่วมมือส่ีฝ่ายในชุมชน) 
ไดแ้ก่ 1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนและสถาบนัศาสนาในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐ/ 
องคก์าร 3) ภาคเอกชนและ 4) หน่วยงานการศึกษา และส่ี การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การ
จดัการตนเองของชุมชนท้องถ่ินในมิติการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  โดยแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบเสมือนเป็น
เป้าหมายของการพฒันาเพื่อการพึ่งตนเอง เป็นพื้นฐานของความส าเร็จในการจดัการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนดว้ยชุมชนท่ีให้ความส าคญักบัความรู้ ระบบคิด วิถีปฏิบติั และภูมิปัญญาของบุคคลและ
ชุมชน ผสมผสานวิธีคิดและกระบวนการจดัการความรู้โดยน้อมน ามิติศาสนามาเป็นแกนในการ
ขบัเคล่ือนรูปแบบผ่านกิจกรรมสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในลกัษณะ 
จตุรภาคีความร่วมมือส่ีฝ่ายภายในชุมชน เพื่อร่วมพฒันากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชน
และระหวา่งภาคีเครือข่าย ยกระดบัองคค์วามรู้ชุมชน และพฒันาศกัยภาพสมาชิกชุมชนสู่การจดัการ
ตนเองบนฐานทุนทางศาสนาอยา่งสมดุล โดยมีปัจจยัสนบัสนุนส าคญั ไดแ้ก่ ผูน้  าศาสนา ผูน้ า/แกน
น าชุมชน สมาชิกจิตสาธารณะ ภาคีเครือข่าย ส่ือชุมชน และทุนทางสังคมวฒันธรรม มุ่งสู่เป้าหมาย
ปลายทางเดียวกนัคือความดีงามและความร่มเยน็เป็นสุขของบุคคล ชุมชน และสังคม  
 3. ความรู้สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรู้ก่อนและหลงักิจกรรมการอบรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสองชุมชนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง 
ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา             
 4. การปฏิบติัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน หมายถึง การเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานโดยความสมคัรใจด้วย             
การมีปฏิสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมในขณะด าเนินการอบรม เสวนากลุ่มย่อย และเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของประชากรกลุ่มเป้าหมายและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสองชุมชนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ ชุมชนทอ้งถ่ิน                
เขตเมือง ชุมชนวัดขุนแสน (หัวรอ) และชุมชนท้องถ่ินเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
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 5. ความพึงพอใจสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน หมายถึง ความรู้สึก
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องในสองชุมชนท้องถ่ินได้แก่ ชุมชนท้องถ่ิน                  
เขตเมือง ชุมชนวัดขุนแสน (หัวรอ) และชุมชนท้องถ่ินเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงแสดงออกในดา้นบวกหรือดา้นลบท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมกิจกรรม
การอบรม การเสวนากลุ่มยอ่ย และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
 
 6. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หมายถึง แนวทางปฏิบติัดีท่ีท าใหชุ้มชนประสบความส าเร็จหรือเป็น
การปฏิบติัท่ีท าให้ชุมชนกา้วสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงวิธีปฏิบติันั้นรวมถึงความรู้ เทคนิค วิธีการ ท่ีพฒันา    
ปรับปรุงมาจากการได้ปฏิบัติจริงท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดย               
ใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 7. การถอดบทเรียน หมายถึง เทคนิคและวิธีการจดัการความรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้            
จากบุคคลและกลุ่มอย่างเป็นระบบเพื่อสกดัความรู้ซ่อนเร้นในตวัคนและองค์ความรู้ของชุมชน
ทอ้งถ่ินออกมาเป็นบทเรียนท่ีสามารถน ามาสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นเอกสารชุดความรู้หรือ
รายงานของสองชุมชนเป้าหมายในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยบุคคลและชุมชนอ่ืนสามารถ
เรียนรู้และน าไปปรับใช้ให้การด าเนินการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็น
ฐานมีคุณภาพดียิง่ข้ึน 
 8.  ชุมชนทอ้งถ่ิน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยูร่่วมกนัเป็นชุมชนภายในพื้นท่ีการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเดียวกนัในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยอาจมีผลประโยชน์และวตัถุประสงค์ร่วมกนัเพื่อ
ช่วยเหลือสนบัสนุนกนั หรือท ากิจกรรมอนัชอบดว้ยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกนั หรือด าเนินการ
อ่ืนอนัเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีระบบการบริหาร
จดัการแทนสมาชิกของกลุ่มได ้ประกอบดว้ย 
 8.1. ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชนภายในพื้นท่ีการ
ปกครองของเทศบาล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
โดยอาจมีผลประโยชน์และวตัถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกัน หรือท ากิจกรรม                 
อนัชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือด าเนินการอ่ืนอนัเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของ
สมาชิก     มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและมีระบบการบริหารจดัการแทนสมาชิกของกลุ่มได ้
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 8.2 ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชนภายในพื้นท่ี           
การปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยอาจมีผลประโยชน์และวตัถุประสงคร่์วมกนัเพื่อช่วยเหลือสนบัสนุน
กัน หรือท ากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด าเนินการอ่ืนอันเป็นผล 
ประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีระบบการบริหารจดัการแทน
สมาชิกของกลุ่มได ้
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าให้ทราบสภาพปัจจุบนัทางสังคม วฒันธรรม และความตอ้งการแทจ้ริงของชุมชน   
รวมถึงได้องค์ความรู้เก่ียวกับการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน                  
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 2. ได้ รูปแบบสังคม ร่มเย็น เ ป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเ ป็นฐานในจังหวัด 
พระนครศรีอยธุยา 

 3.  รูปแบบสั งคม ร่ม เย็น เ ป็น สุขของ ชุมชนโดยใช้ศ าสนา เ ป็นฐาน ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาสามารถปรับประยกุตใ์นพื้นท่ีต่างๆ ท่ีมีลกัษณะบริบทแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี 

4.   ได้ผลการประเมินและถอดบทเรียนรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

5. เป็นข้อเสนอการวางแผนงานยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาแก่
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการเสริมสร้างและพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนบนฐานศาสนา 
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                                                                        บทที ่ 2   
วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน                

ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในมิติ
ศาสนา การพฒันากระแสรองท่ีมีจุดหมายปลายทางสู่สังคมแห่งความร่มเย็นเป็นสุข และแนวคิด 
การจดัการความรู้ผ่านการลงมือปฏิบติัและสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ส าหรับ            
ประยกุตเ์ป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1. การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-11 (2504-2559) 
2. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาในมิติศาสนา 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุข  
4 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา บ-ว-ร  
5. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการตนเองของชุมชนและทอ้งถ่ิน  
6. แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  
7. แนวคิดเก่ียวกบัการถอดบทเรียน  
8. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบ  
9. บริบทและขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
10. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1. การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่1-11 (พ.ศ. 2504-2559) 
 

การน าเสนอเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูว้ิจยัน าเสนอในลกัษณะ             
การสรุปสาระส าคญัของแผนพฒันาฯ ตั้งแต่แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ. 2504 ถึงฉบบัปัจจุบนั               
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2558) เพื่อให้เขา้ใจมิติและสถานการณ์การพฒันาประเทศในระยะเวลาท่ีผา่น
มาส าหรับเป็นฐานบูรณาการแนวคิดสู่การวิจยัคร้ังน้ี โดยน าเสนอสรุปสาระเป็น 3 ช่วง และบทสรุป 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
1. การพฒันาประเทศช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-7 (พ.ศ.2504-2539) (ส านักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: ภาคผนวก ค.10-ค.-11) 
 การพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1-2  (พ.ศ.2504-2514) เนน้การสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นด้านหลักตามทฤษฎีภาวะความทันสมัย (Modernization)             
เพราะรัฐบาลมีความเช่ือว่าหากเศรษฐกิจรุ่งเร่ืองประชาชนก็อยู่ดีมีสุข แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
(พ.ศ.2515 –2519) มุ่งเนน้การพฒันาเศรษฐกิจ แต่เร่ิมให้ความส าคญักบัการพฒันาสังคมในดา้นการ
ลดอตัราการเพิ่มประชากรและการกระจายรายได ้แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2520–2524) เนน้การ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิตสาขาเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่อส่งออก กระจายรายไดแ้ละการมีงานท าในภูมิภาค แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5-6 (พ.ศ.2525–
2534) ไดเ้นน้การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการรักษาเสถียรภาพของการเงินการคลงั                
การปรับโครงสร้างการเกษตร โครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก การกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค การพฒันาเมืองและพื้นท่ีเฉพาะ การพฒันาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวติ เนน้ความสมดุลใน
การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม และให้ความส าคญักบัการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท
ทุรกนัดารตามแนวคิดความจ าเป็นพื้นฐาน (Basic needs) อย่างไรก็ตาม การพฒันาประเทศให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ท าให้การกระจายรายได้ของประชาชนมีช่องว่างมากข้ึน รวมทั้งความ
เส่ือมโทรมของชุมชน สังคม สภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติท่ีตามมาในฐานะท่ีเป็นฐาน
การผลิต แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 (2535-2539) มพิจารณาแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนสู่การประยุกตใ์ช้
ในแผนการพฒันาประเทศอนัเน่ืองมาจากปัญหาของการพฒันาตามแผนพฒันาฯ ในช่วงตน้ได ้
ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยู่ในระดบัท่ีน่าเป็นห่วงจนกล่าวไดว้่าเป็น
สภาวะการพฒันาท่ีไม่พฒันา (Development without development)  
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2. การพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8-10 (พ.ศ.2540 - 2554) (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: ภาคผนวก ค.11-ค.12) 

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ประเทศไทยเร่ิมวางรากฐานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ทิศทางการพฒันาประเทศ
จึงไดป้รับแนวคิดการพฒันาจากเดิมท่ีเนน้เศรษฐกิจมาเป็นการเนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาเพื่อ
พฒันาให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ /
ส่ิงแวดลอ้ม โดยทิศทางการพฒันาประเทศมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของคน พฒันาสภาพแวดลอ้ม
ของสังคมให้เอ้ือต่อการพฒันาคน การเสริมสร้างศกัยภาพการพฒันาของภูมิภาคและชนบทเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชนอยา่งทัว่ถึงดว้ยการสนบัสนุนให้ประชาชนทั้งในเมืองและชนบท
รวมตวักนัอย่างเขม้แข็งโดยสมคัรใจและสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเร่ืองของตนเอง 
ชุมชน และสังคมในทุกมิติ โดยสนับสนุนการรวมกล่มของชุมชนในทุกรูปแบบและส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายชุมชนอยา่งกวา้งขวาง (โกวทิย ์พวงงาม, 2553: 232-234)    
 วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ท าให้ประเทศไทยตอ้งด าเนินการปฏิรูประบบใน
ประเทศไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการแสวงหาแนวทางการ
พฒันาประเทศท่ีน าไปสู่ความย ัง่ยืนในอนาคต แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 -2549) ไดอ้ญัเชิญ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศควบคู่ไปกบักระบวนทศัน์
การพฒันาแบบบูรณาการ การเป็นองคร์วมท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 8 โดยใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจให้ลุล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เขม้แข็งและการเช่ือมโยงกบัตลาดโลกให้มีภูมิคุม้กนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลง
จากภายนอกและสามารถพึ่ งตนเองได้มากข้ึน เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวได้อย่างมั่นคง 
ขณะเดียวกนัมุ่งการพฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้นตวัคน สังคม  เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้เกิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย โดยก าหนดลกัษณะสังคมไทยท่ีพึงประสงคใ์น 3 ดา้น 
คือ 1) สังคมคุณภาพ 2) สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และ 3) สังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทร
ต่อกนั ภายใตยุ้ทธศาสตร์การส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคุณภาพคนและ
คุม้ครองทางสังคม 2) การปรับโครงสร้างการพฒันาชนบทและเมืองอยา่งย ัง่ยืน และ 3) การบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และมลพิษ (โกวิทย ์พวงงาม, 2553: 236-239) ต่อเน่ืองถึง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ไดใ้ห้ความส าคญักบัการน าทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพ
ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่าง                
บูรณาการและเก้ือกูลกนัพร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งและให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ
ประเทศสู่ดุลยภาพทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและความมัน่คง                
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โดยเน้นการพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชนและสังคมใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศดว้ยการส่งเสริมการรวมตวัร่วมคิด
ร่วมท าและจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน เช่ือมโยงกบัการท ามาหาเล้ียงชีพ
ตั้งแต่ระดบัปัจเจก ระดบัครอบครัวจนถึงระดบัชุมชน โดยค านึงถึงความพอประมาณและความ              
พออยู่พอกินเป็นล าดบัแรกก่อนท่ีจะเช่ือมต่อกบัชุมชนและสังคมภายนอกเพื่อการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน (โกวิทย ์พวงงาม, 2553: 239) การปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและย ัง่ยืน 
การพัฒนาบนฐานหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศทุกระดบัอนัน าไป         
สู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยนืตลอดจนความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคม 
 

3. การพฒันาประเทศในระยะปัจจุบนั แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ส านกังาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 1-18) 
 ทิศทางการพฒันาประเทศไทยปัจจุบนั มีแนวคิดท่ีต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี              
8-10 ท่ียงัคงยึดหลกัการปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทาง
ปฏิบติัท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคส่วนทุกระดบัเพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขด้วยความ
เสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงโดยการสร้างภูมิคุ้มกันและน าทุนของ
ประเทศท่ีมีศกัยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกนัพร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่ง
เพื่อเป็นรากฐานการพฒันาประเทศท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1) การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนทางวฒันธรรม)  
ให้ความส าคญักับการพฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  
ครอบครัว และชุมชนสามารถจดัการความเส่ียงและปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง มีโอกาสเขา้ถึง
ทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม 2) การเสริมสร้าง
ทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แข็งโดยใช ้    
ภูมิปัญญาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละความคิดสร้างสรรค์ ใหค้วามส าคญักบัการปรับโครงสร้าง
การค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ              
การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีการเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการ
พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 3) การเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้ความส าคญักบัการ
สร้างความมัน่คงดา้นอาหาร การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นฐานการ 
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ผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนั
ด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 
ขณะเดียวกนัมีการบริหารจดัการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาระบบราชการและขา้ราชการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพการกระจายอ านาจ
ให้แก่องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดบัมีโอกาสเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอยา่ง
เท่าเทียม สร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงทรัพยากรควบคู่กบัจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตยและ
ธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     
3) ยุทธศาสตร์ความเขม้แข็งภาคเกษตรความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 4) ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน 5) ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม และ 6) ยุทธศาสตร์การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื   
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การวเิคราะห์แนวความคิดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 1 แนวความคิดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ท่ีมา: พฒันาแนวความคิดแผนพฒันาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจาก โกวทิย ์พวงงาม,              
         การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น (คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.   
         กรุงเทพฯ: บริษทับพิธการพิมพ,์ 2553), 232-243. และส านกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ 
         สังคมแห่งชาติ, สรุปสาระส าคัญแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่สิบเอด็ พ.ศ.  
         2555 - 2559, (2555), 1-18.  
  
 กล่าวโดยสรุป แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบังานวิจยัน้ี 
เน่ืองจากแผนพฒันาฯ ทุกฉบบัไดก้ลายเป็นแม่แบบของการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อีกทั้งยงัเป็นเป้าหมายร่วมท่ีผูค้นในสังคมพยายามขบัเคล่ือนให้ไปสู่ในทิศทางเดียวกนั 
โดยเฉพาะสังคมไทยปัจจุบนัได้เกิดวิกฤตทุนนิยมน าไปสู่สารพนัปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเด่นชดัคือความแตกแยกอยา่งรุนแรงของผูค้น วิเคราะห์ไดจ้ากแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 8 เป็นตน้มาท่ีพยามยามปรับยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและมีภูมิคุม้กนั     
แต่กระนั้นยงัมิอาจตา้นพลานุภาพของทุนนิยมกระแสหลักท่ีซัดถาโถมสู่สังคมไทยระลอกแล้ว
ระลอกเล่า ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ืองการพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย

แผน 1-6 
(2504-2534) 
เนน้พฒันา

เศรษฐกิจและ
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

แผน 7                
(2535-2539)  
เพ่ิมสมดุล
การพฒันา
ทุกมิติแบบ
รวมศูนย ์

 

แผน 8            
(2540-2544)    
การพฒันาแบบ
บูรณาการ    
เนน้คนเป็น
ศูนยก์ลางการ

พฒันา 

                  

แผน 9                    
(2545-2549)          
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน          

(นอ้มน า
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง     

เป็นแนวทาง
การพฒันา) 

แผน 10                 
(2550-2554) 
สงัคมอยูเ่ยน็
เป็นสุข

ร่วมกนับน
ฐานการ

พฒันาอยา่ง
สมดุลและ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แผน 11                 
(2555-2559)   

สงัคมอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข   

ดว้ยความเสมอภาค    
เป็นธรรมและมี
ภูมิคุม้กนัการ
เปล่ียนแปลง 

(พฒันา
อุตสาหกรรม       

เชิงนิเวศและการ
แข่งขนัในเวทีโลก) 
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ใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยหวงัว่ารูปแบบและขอ้คน้พบจากงานวิจยัท่ี         
น้อมน าศาสนามาเป็นฐานแห่งการพฒันาน้ีจะช่วยช้ีน าทางออกของปัญหาและน าพาชุมชน สังคม 
ประเทศสู่ความผาสุขร่มเยน็  
 
2. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาในมิติศาสนา 
  
  ศาสนาเป็นสถาบนัท่ีอยู่คู่กบัสังคมไทยมาอยา่งยาวยาน แต่การพฒันาประเทศในช่วงเวลา
กวา่ 40 ปีท่ีผา่นมา ไดเ้นน้ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจเป็นดา้นหลกัเพื่อพฒันาประเทศไปสู่
ความเจริญและความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก ท าให้สถาบนัศาสนาถูกเบียดบงัและลดบทบาท
ความส าคญัลง  
 กระนั้น สถาบนัศาสนายงัคงยืนหยดัเพื่อเป็นท่ีพึ่งทางใจของมนุษย ์โดยหลกัธรรมค าสอน
ทั้งมวลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูค้นในสังคมเป็นคนดี มีคุณธรรม มีเหตุผล มีปัญญา และศรัทธาใน
ความถูกตอ้งอนัน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ นั่นหมายถึง แมว้่าการพฒันาทางโลกจะ
กา้วหน้าเพียงใด เสนอขอ้คน้พบใหม่ท่ียิ่งใหญ่ต่อการพฒันาทางวตัถุอย่างไร แต่ศาสนาก็ยงัคงอยู ่
พระเจา้ นิพพาน สรรค ์นรก ชีวิตหลงัความตายก็ยงัคงอยู ่ ท่ีส าคญัคงมีเน้ือหาสาระอนัเป็นแก่นสาร
ท่ีวา่ดว้ยการบริหารชีวติใหมี้ความสุข สมบูรณ์ มีความหวงั มีความเมตตาเห็นใจเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั
โดยสาระส่วนน้ีประหน่ึงเป็นสัจธรรมท่ีไม่มีทางเปล่ียนแปลงไปด้วยการพฒันาทางโลกวตัถุ                 
(ปรีชา ชา้งขวญัยืน และสมภาร พรมทา, 2543: 45) สอดคลอ้งกบั ประเวศ วะสี (2549: 2) ท่ีกล่าววา่
ศาสนาต่างๆ ไม่วา่พุทธ คริสต ์ อิสลาม ถือเป็นทุนอนัยิ่งใหญ่ทั้งในทางศรัทธา ปัญญา สังคม และ
วตัถุ แมล้ทัธิวตัถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม จะไดท้  าลายความศกัด์ิสิทธ์ิของศาสนาในจิตใจของ
ผูค้นเป็นอนัมากทุกทาง ศาสนาก็ยงัอยูถ่า้ช่วยกนัสร้างเคร่ืองรับธรรมในจิตใจของมนุษยใ์ห้กลบัคืน
มาศาสนาจะกลายเป็นทุนเพื่อการพฒันาอนัยิง่ใหญ่  

 เหตุน้ี ศาสนาจึงมิไดเ้ป็นเร่ืองของจิตใจเพียงอย่างเดียว แต่ศาสนาเป็นเร่ืองของอุดมการณ์
และการใช้ปัญญาเพื่อคน้หาความจริงแห่งชีวิต ซ่ึงมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อระบบความเช่ือ 
ความคิด และการพฒันาจิตใจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมและการปฏิบติัต่อกนัของผูค้นในสังคม โดย
ประมวลสรุปความดงัน้ี (พระครูศรีปริยตัยาภิวฒัน์, 2555: 93) 
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1. ศาสนาเป็นศาสตร์ท่ีสอนใหม้นุษยรู้์จกัตนเอง รู้จกัหาความหมายใหก้บัชีวิต ช่วยให้
คนคลายทุกขแ์ละพบความสุขแทจ้ริง 

2. ศาสนาสอนปัญญาทางโลกและทางธรรม ดว้ยการพิจารณาอยา่งละเอียดทุกแง่มุม
เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาชีวติของผูค้น  

3. ศาสนาพฒันามาเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์เป็นท่ี              
ยดึเหน่ียวทางจิตใจของบุคคล และเป็นศูนยก์ลางของชุมชนให้คิด ใฝ่ และมุ่งกระท าแต่ความถูกตอ้ง          
ดีงาม 

4. ศาสนาเป็นองค์การทางสังคมท่ีช่วยในการจดัระเบียบสังคม/ควบคุมสังคม โดย
ก าหนดบรรทดัฐานและแนวปฎิบติัในการด าเนินชีวิตทางศีลธรรม ค่านิยม และโลกทศัน์แก่ผูค้น 
รวมถึงเป็นสถาบนัสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ (จ  านง อดิวฒันสิทธ์ิ, 2547: 30-32)   

5. ศาสนา คือ การวางหลกัแห่งความประพฤติของมนุษยบ์นรากฐานทางเศรษฐกิจ
สังคม วฒันธรรม การเมือง และมีบทบาทเสริมสร้างความปรองดองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคน
ในชาติ 

คุณค่าของศาสนาขา้งตน้นั้น สัมพนัธ์กบัผลการส ารวจสภาวะทางสังคมและวฒันธรรม 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554: 11-12 พบวา่ ศาสนิกชนของสามศาสนา (ท่ีมีอายุ 13 ปีข้ึนไป) เห็นวา่
หลกัค าสอนทางศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิต เม่ือมีปัญหาชีวิตและการท างาน ศาสนิกชน
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.60) จะใชห้ลกัธรรมทางศาสนาแกปั้ญหาแทบจะทุกคร้ัง (ทั้งศาสนิกชนท่ีอาศยั
ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลและศาสนิกชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯ โดยมีระดบัใกลเ้คียงกนั) 
ส่วนความถ่ีในการปฏิบติัตนตามหลกัค าสอน พบว่า ประชากรภาคใตมี้ความถ่ีของการปฏิบติัตาม
หลกัค าสอนทางศาสนามากท่ีสุด ร้อยละ 56.6 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 49.70 ผลการ
ส ารวจน้ีสเหมือนเป็นเคร่ืองยนืยนัเบ้ืองตน้ไดว้า่ ศาสนามีความส าคญั มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
และการพฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยพฒันาสังคมให้สามารถอยูร่่วมกนัอย่างสงบสันติอนัน าไปสู่ความ
ร่มเย็นเป็นสุขร่วมกนัทั้งระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมภาพรวม โดยการศึกษาวิจยัน้ี         
มีขอบข่ายสัมพนัธ์ 3 ศาสนา อนัไดแ้ก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์และศาสนาพุทธ ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี  
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 2.1 การพฒันาในมิติศาสนาอสิลาม 
 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักศาสนาหน่ึงของโลก และเป็นศาสนาท่ีส าคัญในเอเชีย   
ตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงประเทศไทยตั้งแต่รัชสมยัของสมเด็จประเจา้ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา
ปัจจุบนัมีอิสลามมิกชน (มุสลิม) ในประเทศไทยมากเป็นล าดับท่ี 2 (ร้อยละ 4.6) รองลงมาจาก
พุทธศาสนิกชน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555: 1) 

 ศาสนาอิสลามมีลกัษณะเป็นเอกเทวนิยม คือ นบัถือพระเจา้ (อลัลอฮฺ) องคเ์ดียว อุดมการณ์
ของศาสนา คือ การปฏิบติัตามขอ้บญัญติัของอลัลอฮฺโดยมีจุดหมายปลายทางท่ีการมีชีวิตนิรันดรใน
อาคิเราะฮฺ (ปรโลก) (ปรีชา ช้างขวญัยืน และสมภาร พรมทา, 2543: 213) ค  าว่า อิสลาม เป็นภาษา
อาหรับ หมายถึง การนอบนอ้ม มอบตนต่ออลัลอฮฺ นัน่หมายถึง การยอมตนจ านนตามความประสงค์
ของพระผูเ้ป็นเจา้โดยส้ินเชิงและยงัหมายรวมถึงความสันติปลอดภยั  ส่วนมุสลิม คือ ผูท่ี้นับถือ
ศาสนาอิสลาม และยงัหมายรวมถึงผูใ้ฝ่สันติ ผูย้อมมอบกายและหัวใจต่อพระผูเ้ป็นเจา้ คนไทยท่ี           
นบัถือศาสนาอิสลามเรียกว่าชาวไทยมุสลิม และอลัลอฮฺ พระนามเฉพาะของพระเป็นเจา้ หมายถึง 
พระผูเ้ป็นเจา้แห่งสากลจกัรวาล ท่ีเป็นผูบ้งัเกิดโลกและจกัรวาลทั้งหลายมาพร้อมทั้งเป็นผูท้รงบงัเกิด
ส่ิงท่ีมีชีวติและส่ิงไม่มีชีวติ ส่ิงท่ีมองเห็นและมองไม่เห็น ทรงเป็นผูส้ร้าง ทรงเป็นผูค้วบคุม ทรงเป็น
ผูดู้แลและเป็นผูท้รงประทานสรรพส่ิงทั้งหลาย (พระครูศรีปริยตัยาภิวฒัน์, 2555: 26) 

 หลกัของศาสนาอิสลามไดร้ะบุในคมัภีร์อลั-กรุอานในวรรคท่ีวา่ “อนัศาสนาท่ีพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงก าหนดไวน้ั้น คือ ศาสนาอิสลาม” มีองคป์ระกอบ 5 ประการไดแ้ก่ (สมาน ดือราแม, 2545:8) 

1. พระศาสดา คือ ท่านศาสดามูฮ  าหมดั 
2. พระคมัภีร์อลั-กรุอาน 
3. ผูสื้บทอดศาสนาหรือสาวก คือ มุสลิมทุกคน 
4. ศาสนสถาน คือ มสัยดิ  
5. พธีิกรรม เช่น การละหมาด การประกอบพิธีฮจัญ ์
ศาสนาอิสลามแบ่งค าสอนเป็นภาคส าคญั 2 ภาค คือ รุกนอีมาน (หลักศรัทธา) และ          

หลกัรุกนอิสลาม (หลกัปฏิบติั) 
รุกนอีมาน (หลกัศรัทธา) 6 ประการ (จ  านง อดิวฒันสิทธ์ิ, 2547: 88-89) คือ 1) ศรัทธาต่อ

พระผูเ้ป็นเจา้ (อลัลอฮฺ) 2) ศรัทธาต่อปวงเทพ (มลาอิกฮฺ) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งอลัลอฮฺกบั
ศาสดาทั้งหลาย 3) ศรัทธาต่อพระคมัภีร์ทั้งมวล 4) ศรัทธาต่อบรรดานบีและรสูลของพระผูเ้ป็นเจา้ 
(อลัลอฮฺ) 5) ศรัทธาต่อวนัสุดทา้ยและการฟ้ืนคืนชีพวา่มีจริง และ6) ศรัทธาในกฎแห่งการก าหนด
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สภาวะของพระผูเ้ป็นเจา้ (อลัลอฮฺ) คือ มนุษยไ์ม่อาจหลีกเล่ียงกฎตายตวัท่ีอลัลอฮฺไดท้รงก าหนดไว ้
และมนุษยมี์อิสระท่ีจะเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีดีหรือชัว่ตามดุลยพินิจแห่งสติปัญญาของตน   

นอกจากการศรัทธาต่อหลกัศาสนาแลว้ ชาวมุสลิมมีหลกัศีลธรรม (เอ๊ียะห์ซาน) อนัหมายถึง
ความดีต่างๆ ท่ีตอ้งประพฤติปฏิบติัอยูเ่สมอ มีลกัษณะเป็นหนา้ท่ีและมารยาทท่ีชาวมุสลิมตอ้งแสดง 
ออกและเป็นคุณสมบติัท่ีดีทางจิตใจ ไดแ้ก่ หนา้ท่ีของบุคคลต่อพระเจา้ ตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ตวัเอง
อยูต่่อหนา้พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงมองเห็นอยูต่ลอดเวลา จึงตอ้งท าแต่ความดี มีมารยาท และ            
ละเวน้การกระท าท่ีผดิต่อบทบญัญติัของพระองคห์นา้ท่ีของผูรู้้ ครู และผูรู้้โดยทัว่ไปจะตอ้งส านึกอยู่
เสมอว่า ความรู้ท่ีตนไดม้านั้นเป็นไปโดยความเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองค์ทรงประทานให้ 
ดงันั้นจึงตอ้งเผยแพร่ต่อใหผู้อ่ื้นไดรั้บความรู้นั้นโดยไม่มุ่งหวงัอามิสสินจา้งใดๆ ทั้งส้ิน และแนะน า
ความรู้ไปสร้างสมอ านาจบารมี หรือน าความรู้ไปแข่งขนักบัใคร หรือทบัถมผูรู้้อ่ืนๆ หรือหา
ประโยชน์อนัมิชอบ หนา้ท่ีของผูไ้ม่รู้ ผูไ้ม่รู้จะตอ้งศึกษาเพื่อจะไดมี้ความรู้ ความรู้มิไดจ้  ากดัแต่
เฉพาะความรู้ทางดา้นสามญัหรือศาสนาดา้นใดดา้นหน่ึง มุสลิมจะตอ้งเรียนรู้ทั้งสองดา้นจนสามารถ
น าความรู้ ความสามารถไปประพฤติทางดา้นศาสนาอย่างดี และน าความรู้สามญัหรือวิชาชีพไป
ประกอบสัมมาอาชีพต่อไป และผูเ้รียนรู้ทุกคนจะตอ้งให้ความเคารพต่อผูส้อนมีความนอบน้อม 
ถ่อมตน พดูจาสุภาพ อ่อนโยน และคอยอุปถมัภผ์ูส้อนของตนอยูเ่สมอ  

หน้าท่ีของลูก ลูกทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งระลึกถึงพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ ตอ้งมีความ
กตญัญูกตเวทิคุณต่อท่านทั้งสอง ตอ้งคิดอุปการะท่านทั้งสอง ไม่ปล่อยให้ท่านทั้งสองตอ้งเดียวดาย 
อยูก่บัความเหงา และตอ้งปรนนิบติัท่านทั้งสองเป็นอยา่งดีท่ีสุด หนา้ท่ีของพ่อแม่ เม่ือพ่อแม่มีลูกก็
ตอ้งเล้ียงดูลูกอยา่งดี ใหก้ารดูแล ใหค้วามสุข ใหก้ารศึกษา คอยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี มีมารยาท 
ไม่ปล่อยปละละเลยต่อลูกจนขาดความอบอุ่นทางจิตใจ เตลิดออกไปหาความสนุกสนานนอก
ครอบครัว พอ่แม่ตอ้งสร้างสถาบนัครอบครัวใหเ้ป็นความหวงัของลูก  

หน้าท่ีของเพื่อน คนทุกคนมีเพื่อน ไม่ว่าเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วม
หมู่บา้น ตลอดจนเพื่อนร่วมโลก ทุกคนตอ้งหวงัดีต่อกนั มีความประพฤติท่ีดีต่อกนั ไม่ดูถูก ไม่
เกลียด ไม่อาฆาตแคน้ ไม่ทบัถมหรือท าลายใคร ต่างคิดท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

หนา้ท่ีของสามี ทั้งสามี-ภรรยา จะตอ้งมีหนา้ท่ีพึงปฏิบติัต่อกนั สามีตอ้งรับผิดชอบในดา้น
การปกครองครอบครัวและการหารายไดเ้ล้ียงดูครอบครัว และสามีจะตอ้งเป็นท่ีพึ่งของครอบครัว           
มีความประพฤติท่ีดีงามต่อคนในครอบครัว เป็นแบบอยา่งท่ีดีงามแก่คนในครอบครัวโดยสม ่าเสมอ 
ไม่ทิ้งครอบครัวออกไปหาความสุขนอกบา้นและตอ้งตกัเตือนและสอนภรรยาและคนในครอบครัว
หนา้ท่ีของภรรยา ภรรยามีหนา้ท่ีช่วยเหลือสามีในดา้นต่างๆ คอยสอดส่องดูแลเป็นก าลงัใจให้สามี 
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ให้ความสุขแก่สามี และตอ้งตอ้นรับแขกของสามีดว้ยมารยาท ดว้ยความยิ้มแยม้แจ่มใส และดว้ย
ความจริงใจ ไม่นินทาสามีลบัหลงั ไม่บ่นหรือกา้วร้าวสามี หากสามีท าผดิก็เตือนดว้ยความหวงัดีและ
ครองสติไม่โมโหและใหเ้กียรติสามี  

หน้าท่ีของผูน้ า ผูน้ าทางสังคมในต าแหน่งต่างๆ ท่ีถูกแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็ตาม จะตอ้ง
ปฏิบติัตนต่อผูต้ามดว้ยความเมตตา และดว้ยความนอบนอ้ม ไม่ถือตวั พูดจาสุภาพอ่อนโยน เม่ือจะ
ใชอ้  านาจก็ใชด้ว้ยความยุติธรรม มีความกลา้หาญ และกลา้ตดัสินใจ ไม่ลงัเล ไม่อ่อนแอ ไม่ขลาด
กลวัตอ้งประพฤติดี พร้อมทั้งเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับประชาชน ตอ้งเสียสละทุกส่ิงเพื่อประชาชน 
หนา้ท่ีของประชาชน ประชาชนในฐานะผูต้ามจะตอ้งเคารพผูน้ า กฎต่างๆ ท่ีออกมาโดยชอบธรรม 
ประชาชนตอ้งปฏิบติัโดยเคร่งครัดผูต้ามจะคิดกระดา้งกระเด่ืองไม่ได ้ แต่ก็กลา้หาญท่ีจะเตือนผูน้ า
เม่ือผูน้ าท าผดิหรือออกกฎหมายโดยไม่ชอบธรรม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมท่ีดี รักษาและปกป้อง
เกียรติยศของผูน้ าท่ีมีคุณธรรม ไม่ละเมิดต่อสิทธ์ิของผูน้ าและสิทธิของประชาชนดว้ยกนั (พิสิทธ์ิ 
นิรัติวงศกรณ์ และคณะ, 2554: 65-67) 

จึงกล่าวไดว้า่แนวทางอิสลามเป็นแนวทางการปฏิบติัตนของมุสลิมทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย
และเป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อกนัทางสังคมของชาวมุสลิมในเวลาเดียวกันโดยมีพระคมัภีร์             
อลักรุอาน เป็นธรรมนูญแห่งชีวติ 

รุกนอิสลาม (หลกัปฏิบติั) เป็นขอ้วินยัท่ีมุสลิมทุกคนตอ้งยึดถือปฏิบติัและถือเป็นรากฐาน
ของศาสนาอิสลามท่ีตอ้งปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั 5 ประการ คือ (ปรีชา ช้างขวญัยืน และสมภาร 
พรมทา, 2543: 217-219) 
 1.  การปฏิญาณตน “แทจ้ริงไม่มีพระเจา้อ่ืนใดเวน้แต่อลัลอฮฺ” 
 2.  การกระท าละหมาดวนัละ 5 เวลา 
 3.  การถือศีลอด 
 4.  การบริจาคทรัพย ์(ซะกาต) 
 5.  การบ าเพญ็ฮจัญ ์
 หลกัการปฏิญาณตนถือวา่เป็นหวัใจของการเป็นมุสลิม เน่ืองจากเป็นการประกาศให้ตนเอง
และผูอ่ื้นทราบวา่วิถีการด าเนินชีวิตจะอยูบ่นครรลองของอิสลามอนัมีพระมหาคมัภีร์ (อลั-กุรอ่าน)  
เป็นธรรมนูญของชีวิต โดยกล่าววา่ “ขา้พเจา้ปฏิญาณวา่ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด นอกจากอลัลอฮ์ และ
ขา้พเจา้ปฏิญาณวา่ มุฮมัมดั ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั เป็นศาสนทูตของอลัลอฮ”์ 
 หลกัการละหมาดเป็นพิธีกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นขอ้บงัคบัแก่มุสลิมทุกคน การละหมาด
มี 5 เวลา คือ เวลาย  ่ารุ่ง เวลากลางวนั เวลาเยน็ เวลาพลบค ่า และเวลากลางคืน มีช่ือเรียกเวลาของการ
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ละหมาดดงัน้ี ซุบฮิ ซุฮริ อศัริ มฆัริบ และอีชา ซ่ึงจะมีผูรู้้เป็นผูก้  าหนดเวลาอย่างถูกตอ้งในแต่ละวนั 
การท าละหมาดสม ่าเสมอมีประโยชน์แก่มุสลิมผูป้ฏิบติัมาก เพราะท าใหจิ้ตใจของตนสะอาดบริสุทธ์ิ 
ขจดัความหมองหม่นทางอารมณ์ ท าลายความตึงเครียด ท าให้เป็นคนท่ีเคร่งครัดในระเบียบวินยั  
ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน และจิตใจส ารวมระลึกอยูก่บัพระเจา้ตลอดเวลา ท าให้ไม่มี
โอกาสท่ีจะคิดท าความชั่ว คิดแต่จะปฏิบติัตามค าบญัชาและบทบญัญติัของพระองค์ไม่กล้าท า
ความผดิและฝืนบทบญัญติั (พิสิทธ์ิ นิรัตติวงศกรณ์ และคณะ, 2554: 62)  
 หลกัการถือศีลอดเพื่อรักษาร่างกายให้พน้จากการท าชัว่เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซ่ึงในช่วง  
ถือศีลอดจะรับประทานอาหารในเวลากลางวนัไม่ได้ตอ้งรอจนกว่าอาทิตยจ์ะตกดิน ผลของการ      
ถือศีลอดน าไปสู่คุณธรรมนานาประการ ไดแ้ก่ การแสดงใหป้ระจกัษช์ดัถึงความเสมอภาคทางสังคม 
สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ มีความอดทน อดกลั้น มีคุณธรรม มีความส ารวมตนเองและ           
ย  าเกรงพระเจา้ ไม่ประพฤติผิดในขณะถือศีลอด มีจิตเมตตาสงสาร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อผูอ่ื้น มีความ
ส านึกในเมตตาแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ มีระเบียบวินยัและฝึกให้ตรงต่อเวลา เพราะการถือศีลอดมีเง่ือนไข
ให้ทุกคนปฏิบติัอยูใ่นกรอบแห่งความประพฤติอนัดีงาม จะรับประทานก็ตอ้งตรงต่อเวลา จะพูดจา
หรือจะเคล่ือนไหวก็ตอ้งระมดัระวงักลัวกุศลแห่งการถือศีลอดจะบกพร่องไป (พิสิทธ์ิ นิรัตติ
วงศกรณ์ และคณะ, 2554: 62-63) 
 หลกัการบริจาคทรัพยห์รือซะกาต เป็นหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัอีกขอ้หน่ึงท่ีตอ้งปฏิบติัใน 1 ปี 
ส าหรับมุสลิมท่ีมีทรัพย์สินเงินทองตามท่ีก าหนด ซะกาตแบ่งออกเป็นซะกาตมาลหรือซะกาต
ทรัพยสิ์น และซะกาตฟิตเราะฮฺหรือบริจาคทานอาหาร ซ่ึงซะกาตเป็นการบริจาคทานบงัคบัส าหรับ  
ผูมี้รายไดต้ามท่ีก าหนด  หลกัซะกาตน้ีช่วยท าให้สังคมเจริญกา้วหนา้ คนยากจนมีโอกาสไดรั้บการ
ช่วยเหลือ การสังคมสงเคราะห์จะกระจายออกไปอยา่งกวา้งขวาง สถาบนัทางสังคมไดรั้บการพฒันา 
รวมทั้งผูย้ากไร้ท่ีหมดทุนในการประกอบอาชีพหรือไม่มีทุนศึกษาต่อก็มีโอกาสท่ีจะใช้ซะกาต                
เจือจุนสร้างชีวิตใหม่ และหากน าหลกัซะกาตมาจดัด าเนินการอย่างเต็มระบบแล้วจะมีผลในทาง
พฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ดา้นการเมือง และดา้นสังคม ตลอดจนดา้นอ่ืนๆ ท่ีขาดแคลน
ทุนโดยตรง (พิสิทธ์ิ นิรัตติวงศกรณ์ และคณะ, 2554: 62-63) 
 การบ าเพ็ญฮจัย์  เป็นหลกัปฏิบติัข้อสุดท้ายแต่บงัคบัเพียงคร้ังหน่ึงในชีวิต ค าว่า “ฮจัญ์” 
หมายถึง การมุ่งไปสู่หรือการไปเยือน เป็นการมุ่งสู่นครมกักะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย เพื่อประกอบ
ศาสนกิจซ่ึงเป็นขอ้บงัคบัส าหรับผูมี้ความพร้อมทั้งร่างกายและการเงิน พิธีฮจัยเ์ป็นศาสนกิจท่ีสรุปไว้
ซ่ึงอุดมการณ์ทางสังคมอยา่งครบบริบูรณ์ กล่าวคือ เป็นกิจกรรมท่ีทรงพลงัและแข็งแกร่งทางศรัทธา 
ส านึกของมุสลิมผูเ้ดินทางไปสู่พิธีฮจัยเ์ป็นส านึกเดียวกนั จากจิตวิญญาณท่ีผนึกเป็นดวงเดียวกนั           
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แมจ้ะมาจากถ่ินฐานอนัแตกต่างกนั มีภาษาผิดแผกกนัมีสีผิวไม่เหมือนกนั มีฐานะต่างกนั มีต าแหน่ง
ทางสังคมไม่เท่ากนั แต่เม่ือทุกคนเดินทางมาสู่ศาสนกิจน้ีส่ิงเหล่านั้นถูกสลดัทิ้งไปโดยส้ินเชิง ทุกคน
ต่างร่วมกิจกรรมเดียวกนัโดยไม่รังเกียจเดียดฉนัท ์ ไม่มีความโกรธเกลียดซ่ึงกนัและกนั ไม่มีเร่ือง
ขดัแยง้กนั ทุกคนมีใบหนา้อนัยิม้แยม้ ทกัทายซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือกนัอยา่งไม่ถือตวั ผิดพลาด
ล่วงเกินกนับา้งก็พร้อมท่ีจะใหอ้ภยัแก่กนัและกนั (พิสิทธ์ิ นิรัตติวงศกรณ์ และคณะ, 2554: 64-65) 
 นอกจากรุกนอีมาน (หลกัศรัทธา) และรุกนอิสลาม (หลกัปฏิบติั) แลว้ ศาสนาอิสลามยงัมี
หลกัคุณธรรมจริยธรรม เช่น การมีความส านึกผดิ ความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ ความสันโดษ ความอดทน 
ความบริสุทธ์ใจ ความไวว้างใจพระเจา้ ความรัก ความยินดี ความขอบคุณและระลึกถึงความตาย   
เป็นต้น ซ่ึงหลักค าสอนทั้งสามน้ีเสมือนหน่ึงเป็นวิถีชีวิตของชาวมุสลิมมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
ค่านิยม ทศันคติ และอุดมการณ์ต่างๆ ท่ีมุ่งเนน้ในเร่ืองของหลกัเหตุผล ความยุติธรรม เสรีภาพ ความ
เสมอภาค และภราดรภาพเพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ สันติสุขแก่มวลมนุษย ์(พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์, 
2556: 75-76) สอดคลอ้งกบัผลจากการศึกษาของ สายสวาท ปัญจวิทย,์ 2549: 117-212 พบวา่ ศาสนา
อิสลามเป็นแม่พิมพใ์นการหล่อหลอมโลกทศัน์ของชาวไทยมุสลิมสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ห้มี
วิถีการด ารงชีวิตและการประพฤติปฏิบติัตนเป็นไปตามแนวทางของศาสนาอิสลามอยา่งแนบแน่น 
การอยู่อย่างเป็นสุขของสังคมมุสลิมมีจุดมุ่งหมายท่ีความเป็นอยูเ่รียบง่ายและสงบ โดยมุ่งใชคุ้ณค่า
ทางศาสนาและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินเป็นแกนกลางในการสร้างและสนบัสนุนให้ชุมชน
เป็นสุขและสันติ  
 ด้วยเหตุท่ีวิถีการด าเนินชีวิตของมุสลิมอยู่บนครรลองศาสนาอิสลามอย่างแนบแน่น                 
ศาสนสถานของศาสนาอิสลาม (มสัยิด) จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งและถือเป็นกลไกส าคญัของการ
สร้างรากฐานสังคมมุสลิมและด ารงไวซ่ึ้งศาสนา กล่าวคือคนและครอบครัวจะท าหน้าท่ีเพื่อการ
ถ่ายทอด สืบทอด และสั่งสอนให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว มสัยิดถือจะเป็นสถาบนัท่ีจะคอย 
ค ้าจุนและด ารงไวข้องหลกัค าสอนแห่งศาสนาดว้ยการจดัการศึกษา สั่งสอน และเผยแพร่ศาสนาแก่
สมาชิกชุมชนผ่านผูน้ าทางศาสนาโดยถือเป็นขอ้บงัคบัทางสังคม ท าให้ผูน้  าศาสนาอิสลามมีส่วน
ส าคญัอยา่งมากในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน (สมาน ดือราแม, 2545 : 1) ผูน้  าศาสนาอิสลามมีหลาย
ระดบัตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น อ าเภอ จงัหวดั และระดบัชาติ สามารถแบ่งออกเป็นบิหลัน่ คอเต็บ อิหม่าม 
คณะกรรมการประจ ามสัยิด คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั และคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย อิหม่าม คือ ผูน้ าทางศาสนาประจ ามสัยิด คอเต็บ คือ ผูแ้สดงธรรมประจ ามสัยิด            
บิหลัน่ คือ ผูป้ระกาศเชิญชวนใหมุ้สลิมปฏิบติัศาสนากิจตามเวลา กรรมการประจ ามสัยิด คือ ผูไ้ดรั้บ
เลือกตั้งจากสัปบุรุษของแต่ละมสัยดิใหเ้ป็นคณะกรรมการบริหาร มสัยดิ คือ ศาสนสถานท่ีไดรั้บการ
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จดทะเบียนอยา่งเป็นทางการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามและ
เป็นศูนยก์ลางในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่ขดัต่อหลกัศาสนา (ไพศาล วงษ์อารี, 2552: 34) 
สัมพนัธ์กบัผลการศึกษาของ ณัฐวชัร์ เผ่าภู่, 2554: 150-152 พบว่า ความเป็นมุสลิมและการเป็น
เครือข่ายทางสังคมเป็นปัจจยัหลกัท่ีส่งผลให้ผูค้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนมีความเขม้แข็งและมัน่คง 
การขบัเคล่ือนชุมชนสามารถท าได้โดยการขับเคล่ือนกลุ่มแกนหลักในชุมชน (สมาชิกชุมชน 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และขา้ราชการ) โดยผสมผสานกบัวิถีของชุมชนมุสลิมซ่ึงเป็นแนววิถีของความ
พอเพียงและสามารถน าไปสู่ความย ัง่ยนืแห่งการพฒันา  
 สรุป หลักศรัทธา หลกัปฏิบติั และหลกัคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาอิสลามเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตาย โดยกล่อมเกลาให้ชาวมุสลิมทุกคนมีความ
เป็นหน่ึงเดียวกนัรักใคร่สามคัคีช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นหลกัค าสอนของศาสนาท่ีทรงคุณค่าและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา               
เน่ืองจากผูค้นในจงัหวดัฯ ประมาณร้อยละ10 นับถือศาสนาอิสลาม (แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี                
(2557-2560) จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, 2557: 6) การปฏิบติัตามหลกัการของศาสนาอิสลามของ 
ชาวมุสลิมทุกคนเสมือนเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้ชุมชนของจงัหวดั เกิดความเขม้แข็งภายใตบ้ทบญัญติั
ของศาสนาท่ีหล่อหลอมให้ชาวมุสลิมทุกคนมีความส านึกรับผิดชอบทั้งในระดบับุคคล ชุมชน และ
สาธารณะ รวมถึงการเช่ือฟังปฏิบติัตามผูน้ าและความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัในลกัษณะของความเป็น 
พี่เป็นนอ้งกนั เหล่าน้ีช่วยใหช้าวมุสลิมด าเนินชีวิตอย่างมัน่คง มีภูมิคุม้กนั และมุ่งกระท าแต่ความ
ถูกตอ้งดีงามโดยเร่ิมตน้จากภายในจิตใจของตนตามแนวคิดท่ีว่า ท าดีตามแนวทางของอิสลามเพื่อ
ความสุขท่ีย ัง่ยนืในโลกหนา้และความโปรดปรานของพระเจา้  
 
 2.2 การพฒันาในมิติศาสนาคริสต์ 
 
 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลกัศาสนาหน่ึงของโลก และเป็นศาสนาท่ีส าคญัในแถบเอเชีย             
ตะวนัออกเฉียงใต ้รวมถึงประเทศไทยตั้งแต่รัชสมยัของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา 
ปัจจุบนัมีคริสตศาสนิกชนในประเทศมากเป็นล าดบัท่ี 3 (ร้อยละ 0.7) รองลงมาจากพุทธศาสนิกชน และ                   
อิสลามิกชน (มุสลิม) (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555: 1) 
 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาท่ีสืบเน่ืองมาจากศาสนายิว (ยูดาย) แหล่งก าเนิดของศาสนาคริสต์
อยู่บริเวณดินแดนปาเลสไตน์ซ่ึงอยู่ในการปกครองของประเทศอิสราเอลปัจจุบนั ศาสนาคริสต์มี 
ลกัษณะเป็นเอกเทวนิยม คือ นับถือพระเจา้ (พระยะโฮวา) องค์เดียว มีพระเยซูคริสต์เป็นศาสดา  
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พระเยซู (Jesus Christ) คือ ผูม้าฟ้ืนศาสนาใหม่ตามค าท านายในศาสนายูดายว่าจะมีประกาศก 
(Messiah) มาอุบติัข้ึนเพื่อน าชาวยิวไปสู่ความอยูร่อด ให้พน้จากความทุกขย์าก และเขา้ถึงอาณาจกัร
ของพระเจา้ (จ  านง อดิวฒันสิทธ์ิ, 2547: 91) 
 เป้าหมายสูงสุดของศาสนาคริสต ์คือ การไดไ้ปเกิดในดินแดนท่ีเป็นอาณาจกัรของพระเจา้  
ผูท่ี้จะไปเกิดในอาณาจกัรแห่งน้ี ตอ้งผ่านการท าดีอย่างเคร่งครัดและมีการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนดว้ย
ความรักและความเมตตาโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั (จ  านง อดิวฒันสิทธ์ิ, 2547: 92) ความรัก
ของศาสนาคริสต์ แยกออกได้เป็น 2 ความหมาย คือ 1) ความรักระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้ใน               
คริสตธรรมใหม่สอนเร่ืองหลกัของความรักโดยใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นสัญลกัษณ์ของความรักสูงสุดท่ี
พระเจา้ทรงมีต่อมนุษย ์เขา้ใจไดจ้ากการท่ีพระเยซูคริสตท์รงยอมส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อให ้
ผูมี้ศรัทธาในพระองคจ์ะไดพ้น้จากความผิดบาปและเพื่อไถ่บาปทั้งมวลของมนุษย ์และ2) ความรัก
ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคือ 1) ความรักดว้ยอารมณ์ เป็นความรู้สึกอยากไดม้า
ชมเชย 2) ความรักดว้ยเหตุผล เป็นการยกยอ่งส่ิงท่ีเขา้ใจวา่มีความดี และ3) ความรักดว้ยศรัทธา เป็น
การยกยอ่งส่ิงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ (พระเจา้) ซ่ึงถือวา่เป็นความรักแท ้โดยทศันะของพระเยซูคริสต์
มนุษยทุ์กคนเป็นบุตรของพระเจา้ พระองคท์รงสร้างมาดว้ยความรักและหวงัดี ดงันั้นมนุษยทุ์กคนมี
สิทธ์ิจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ในอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ (โสภา ติสองเมือง และคณะ, 2546: 119) 
 ด้วยเหตุน้ี หลักค าสอนของศาสนาคริสต์ไม่ว่าเก่ียวข้องสัมพนัธ์กบัสรรพส่ิงและมนุษย ์              
จะโยงไปถึงพระเจา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระเจา้ตามหลกัศาสนศาสตร์วา่ดว้ยตรีเอกานุภาพ (Trinity)    
ซ่ึงหมายถึง พระเจา้ใน 3 ลกัษณะคือ พระบิดา พระบุตร และพระจิต (โสภา ติสองเมือง และคณะ, 2546: 
114) 
 พระบิดา  คือ  พระนามของพระผูส้ร้าง (พระยะโฮวา) 
 พระบุตร  คือ  พระเยซูคริสต ์ผูจุ้ติมาเป็นมนุษยเ์พื่อช่วยเหลือมนุษยใ์ห้ไดฟั้งค าสั่งสอนของ
พระเจา้อยา่งใกลชิ้ด 
 พระจิต  คือ  พระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงเป็นพลงัของพระเจา้  
 หลกัธรรมและหลกัการท าดีในศาสนาคริสต์ท่ีส าคญั อาทิ การมีศรัทธาและการปฏิบติัตาม
บญัญติั 10 ประการ หลกัแห่งเมตตาธรรม (หลกัความรัก) และหลกัคุณธรรม การมีศรัทธา หมายถึง  
การมีความเช่ือในพระเจา้วา่เป็นผูใ้ห้ก าเนิดทุกส่ิงทุกอยา่ง พระองคท์รงมีความเมตตาต่อมนุษยแ์ละ
ทรงรักมนุษยทุ์กคน เพราะมนุษยเ์กิดมาจากพระองคด์งันั้นมนุษยทุ์กคนจึงควรรักและเมตตาเพื่อน
มนุษยด์ว้ยกนั และการแสดงความรักและความเมตตาต่อมนุษยน์ั้นยงัถือวา่เป็นการนบนอบบูชาต่อ
พระเจา้ดว้ย  
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การมีศรัทธาน้ี ปรีชา ชา้งขวญัยืน และสมภาร พรมทา (2543: 198) อธิบายความเพิ่มเติมวา่ 
มีบทบาทส าคญัในชีวิตชาวคริสต์ ดงัเช่นเม่ือชาวคริสต์คนหน่ึงนบัถือพระเจา้ การนบัถือน้ีไม่ไดมี้
ความหมายเพียงแค่การเคารพหรือเกรงกลวัต่อพระอ านาจเหนือธรรมชาติเท่านั้น หากแต่การนบัถือ
น้ีมีความหมายลึกซ้ึงท่ีส่งผลให้เกิดมีชีวิตท่ีมีคุณค่าเฉกเช่นปรากฏทัว่ไปเก่ียวกบัการท างานของ     
นกัสอนศาสนาคริสตใ์นประเทศท่ีทุรกนัดาร นกัสอนศาสนาบางคนพอใจท่ีจะไปท างานในทอ้งถ่ิน
ท่ียากแคน้กนัดาร บางคนยินดีจะใช้ชีวิตอยู่กบัชนชั้นต ่า คนพิการ หรือคนท่ีเป็นโรคสังคมรังเกียจ 
ส่ิงท่ีเป็นก าลงัใจใหค้นเหล่าน้ียนิดีใชชี้วิตอยา่งนั้นคือความศรัทธาและมัน่ใจในพระผูเ้ป็นเจา้นัน่เอง 
เหตุน้ีการปฏิบติัตามหลักบญัญติั 10 ประการ จึงถือเป็นวิถีจริยธรรมของคริสต์ศาสนิกชนท่ีตอ้ง    
เช่ือฟังและปฏิบัติตามเพื่อจะได้รับความรอดและเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้าอนัเป็นแดนท่ีมี
ความสุขสงบนิรันดร์ อนัไดแ้ก่  (ปรีชา ชา้งขวญัยนื และสมภาร พรมทา, 2543: 204-205) 

1. จงนมสัการต่อพระเจา้องคเ์ดียว 
2. จงอยา่ออกพระนามพระผูเ้ป็นเจา้โดยไม่สมเหตุสมผล 
3. จงฉลองวนัพระซ่ึงเป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
4. จงนบัถือบิดามารดา 
5. จงอยา่ฆ่าคน 
บญัญติั 5 ประการแรก มุ่งความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้และบุคคลใกลชิ้ด 
6. จงอยา่ท าความอุจาดลามก 
7. จงอยา่ลกัขโมย 
8. จงอยา่ใส่ค านินทาวา่ร้าย 
9. จงอยา่ปลงใจในความอุจาดลามก 
10. จงอยา่โลภมกัไดท้รัพยส์มบติัของคนอ่ืน 

  บญัญติั 5 ประการหลงั มุ่งความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัสังคมมนุษยภ์ายนอก 
หลกัเมตตาธรรม (หลกัความรัก) พระมหาบญัชา สุสมฺปนฺโน (2554: 133-134) ไดศึ้กษาวิจยั

และพบวา่ หลกัเมตตาธรรมในคมัภีร์คริสตธรรม หมายถึง ความรักความศรัทธาในพระเจา้ดว้ยสุดใจ 
สุดจิต สุดความคิด และรักเพื่อนบา้น (เพื่อนมนุษย)์ เหมือนรักตนเอง การแสดงความรักมี 3 ประการ
คือ 1) การแสดงความสุภาพทางกาย 2) การแสดงความสุภาพทางวาจา 3) การแสดงความสุภาพทาง
ใจ พระเยซูคริสตท์รงย  ้าใหม้นุษยมี์ความรักในพระเจา้และเพื่อนมนุษย ์โดยพระองคเ์ป็นตน้แบบให้
ไดด้ าเนินตามและไดต้รัสสอนวิธีแสดงความรักโดยให้ตั้งอยู่บนฐานความสุภาพทางกาย วาจา ใจ 
หลกัแห่งความรักนั้นจึงเป็นเคร่ืองช่วยให้มนุษยอ์ยู่ด้วยกนัอย่างมีความสุข และถือเป็นหัวใจของ
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ศาสนาคริสตใ์นการเขา้ถึงพระผูเ้ป็นเจา้ และการน าหลกัเมตตาธรรมมาใชจ้ะช่วยเสริมสร้างสันติสุข
ความสงบให้กบับุคคลและสังคมเน่ืองดว้ย 1) หลกัเมตตาธรรมช่วยพฒันาจิตใจ ความคิด ช่วย
ปรับปรุงพฤติกรรม ควบคุมอารมณ์ของบุคคลให้ดียิ่งข้ึน 2) หลกัเมตตาธรรมช่วยสร้างความสุข
ให้กบัผูอ่ื้นและสร้างความรักในครอบครัวให้เกิดมียิ่งข้ึน 3) หลกัเมตตาธรรมช่วยบรรเทาความ
ขัดแยง้ ช่วยสร้างความยุติธรรมและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันให้กับสังคมโดยมีเป้าหมาย
ปลายทางคือ เพื่อแกปั้ญหาทั้งหลายท่ีมนุษยก์ าลงัเผชิญและเสริมสร้างให้เกิดสันติสุขต่อตนเอง ผูอ่ื้น 
และสังคม ใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งเบียดเบียนกนั  
 หลกัคุณธรรม พิสิทธ์ิ นิรัตติวงศกรณ์ และคณะ (2554: 94-96) ขยายความว่า เป็นสภาพ   
คุณงามความดี ดงันั้นผูมี้คุณธรรมคือ ผูท่ี้ด ารงตนหรือประพฤติปฏิบติัตนตั้งมัน่อยูใ่นคุณงามความดี 
จนกลายเป็นนิสัยประจ าตวัหรือเป็นผูมี้ความโนม้เอียงในการท าคุณงามความดี คุณธรรมจึงเป็นการ
เสริมสร้างและพฒันาใหผู้ป้ระพฤติปฏิบติัเป็นคนท่ีสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
น ้ าใจอิสระ รู้จกักาลเทศะ รู้จกัเลือกท าแต่ส่ิงท่ีดีท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเสมอในทุกสถานการณ์และทุก
ช่วงเวลาของชีวิต ประกอบดว้ย 4 ประการคือ 1) ความรอบคอบ เป็นคุณธรรมซ่ึงแสดงเหตุผลทาง
ปฏิบติัเพื่อแยกแยะส่ิงดีงามแทจ้ริงของชีวิตในทุกสถานการณ์และเลือกวิธีท่ีเหมาะสมเพื่อลงมือ
ปฏิบติั ความรอบคอบนั้นเป็นกฎเกณฑ์แห่งการกระท าเป็นตวัควบคุมคุณธรรมอ่ืนๆโดยช้ีถึง
กฎเกณฑ์และมาตรวดัเป็นความรอบคอบซ่ึงช้ีน าการตดัสินของมโนธรรม 2) ความยุติธรรม เป็น
คุณธรรมทางศีลธรรมซ่ึงประกอบดว้ยน ้าใจมัน่คงและคงท่ีในการท่ีจะให้ส่ิงท่ีตอ้งให้แก่พระเจา้และ
เพื่อนมนุษย ์ ความยุติธรรมต่อพระเจา้นั้นเรียกว่า คุณธรรมทางเทววิทยาหรือคุณธรรมทางศาสนา 
ส่วนความยติุธรรมต่อเพื่อนมนุษยน์ั้นคือความพร้อมท่ีจะให้ความเคารพนบัถือสิทธิของแต่ละบุคคล 
และพร้อมท่ีจะสร้างความกลมกลืนในมนุษยสัมพนัธ์ซ่ึงช่วยสนบัสนุนความเท่าเทียมกนัในบุคคล
ต่างๆ และเพื่อความดีงามของส่วนรวม 3) ความกลา้หาญ เป็นคุณธรรมทางศีลธรรมซ่ึงประกนัความ
มัน่คงและความคงท่ีสม ่าเสมอในการแสวงหาส่ิงดีงามในปัญหาอุปสรรคต่างๆ ความกลา้หาญนั้น
เพิ่มความเขม้แข็งให้กบัการตดัสินใจท่ีจะต่อตา้นการทดลองใจและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต
ทางศีลธรรม คุณธรรมความกลา้หาญท าให้สามารถมีชยัต่อความกลวั แมก้ารกลวัความตายและ
พร้อมท่ีจะเผชิญการทดลองและการเบียดเบียนต่างๆ ความกลา้หาญช่วยให้เต็มใจแมก้ระทัง่ยอม
ปฏิเสธและยอมเสียสละชีวิตตนเองเพื่อปกป้องส่ิงท่ีชอบธรรม และ4) ความมธัยสัถ์หรือความ
พอเพียง เป็นคุณธรรมทางศีลธรรมซ่ึงท าใหรู้้จกัยบัย ั้งความย ัว่ยวนของความสนุก และความอยากได้
ใคร่ดี หรือความโลภดา้นต่างๆ ให้อยูใ่นระดบัพอประมาณไม่มากไม่นอ้ยเกินไป นอกจากนั้นยงัท า
ให้มีความสมดุลในการใชส่ิ้งดีงามหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนมา ความพอเพียง
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นั้นช่วยควบคุมน ้ าใจให้อยู่เหนือสัญชาตญาณ และคงรักษาความต้องการไวภ้ายในขอบเขตท่ี
เหมาะสม คนท่ีพอเพียงมุ่งปรับเปล่ียนความกระหายทางประสาทสัมผสัของตนสู่ส่ิงท่ีบริสุทธ์ิดีงาม 
และคงไวซ่ึ้งความสุขมุรอบคอบ  
 สรุป หลักธรรมและหลักการท าดีของศาสนาคริสต์ เสมือนเป็นหลักศีลธรรมประจ าใจ
มนุษย ์สอนให้มนุษยรู้์ดีรู้ชั่ว เป็นคนัรองแห่งการประพฤติปฏิบติัต่อกนัของบุคคลและชุมชนเพื่อ
ความถูกตอ้งดีงามและความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกนัของสังคม โดยบุคคลน้อมน าหลกัธรรมสู่การ
ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัและด าเนินการผ่านพิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พิธีมิสซา พิธีรับศีล
อภยับาป พิธีรีบศีลมหาสนิท และพิธีอ่ืนๆ ในวนัส าคญัทางศาสนา ท าใหค้ริสตชนเกิดความรัก ความ
เมตตา ใหอ้ภยั เกิดความมัน่คงอยูใ่นธรรม มีความหวงั ความไวใ้จ และความรักต่อพระเจา้และเพื่อน
มนุษย ์ขณะเดียวกนั อาจกล่าวไดว้า่เป็นแนวทางแห่งการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขท่ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีท่ีมุ่งพฒันารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีซ่ึงศาสนาคริสตไ์ดแ้ผข่ยายรากฐานแห่งความดีงามจากอดีตถึงปัจจุบนั
จนเป็นท่ีประจกัษ ์ 
  
 2.3 การพฒันาในมิติศาสนาพุทธ 
 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติไทยและสืบทอดกนัมาเป็นช้านาน ศาสนาพุทธถือว่า
ความตอ้งการเป็นธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย ์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ความตอ้งการพฒันา
คุณภาพชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี มีชีวิตท่ีสมบูรณ์ตามศกัยภาพความสามารถของตน เรียกวา่ ฉนัทะ 
เป็นความตอ้งการท่ีมีขอบเขตจ ากดั และ 2) ความตอ้งการเสพส่ิงปรนเปรอตนท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด เรียกวา่ 
ตณัหา (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, 2546:30) ซ่ึงความตอ้งการในลกัษณะท่ีสองน้ีเป็นมูลฐาน
ส าคญัท่ีท าให้เกิดวิชาเศรษฐศาสตร์ เม่ือความตอ้งการของมนุษยมี์ไม่จ  ากดัและไม่มีท่ีส้ินสุด ขณะท่ี
ส่ิงของและบริการท่ีมนุษยต์อ้งการมีจ านวนจ ากดั เศรษฐศาสตร์จึงมีส่วนเขา้มาจดัการ จดัแบ่ง ให้มี
การบริโภคท่ีจะสนองความต้องการของมนุษยใ์ห้มากท่ีสุด ความต้องการน้ีเองเป็นตวับงัคบัให้
มนุษยท์  างาน ใหม้นุษยผ์ลิตคิดคน้จนเกิดมีความมัง่คัง่ทางวตัถุและเช่ือวา่จะท าให้มนุษยมี์สวสัดิการ
ท่ีดีเพิ่มข้ึน (พิพฒัน์ ยอดพฤติการณ์, 2549: 39) 
 ดว้ยเหตุน้ี เป้าหมายการพฒันาในมิติพุทธศาสนาจึงมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของ
มนุษย์เพื่อให้เกิดความสุขสงบ มิใช่ความสุขพอกเสริมหรือความพึงพอใจท่ีเกิดจากการได ้        
สนองตณัหา และทางพุทธศาสนาถือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีด าเนินไปเพื่อตอบสนองความ
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ตอ้งการของมนุษยใ์ห้เกิดความสุขสงบนั้นเป็นเพียงหนทางหรือมรรคา (Means) มิใช่เป็นเป้าหมาย 
(End) ผลลพัธ์ในทางเศรษฐศาสตร์มิใช่จุดหมายของมนุษย ์แต่เป็นมรรคาท่ีจะช่วยสนบัสนุนการ
พฒันาจิตของมนุษย์ให้สูงข้ึนไปเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขทั้ งของปัจเจกบุคคล สังคม และโลก               
(พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต, 2548: 70 -71) เสมือนหน่ึงเป็นสวสัดิการท่ีพึงปรารถนาในทาง
พุทธศาสนาโดยการท่ีมนุษยมี์ระดบัจิตใจท่ีสูงข้ึน ความตอ้งการบริโภคและเบียดเบียนผูอ่ื้นก็จะ
ลดลงตามสัดส่วน ความปรารถนาจะช่วยใหผู้อ่ื้นพน้ทุกขจ์ะมีมากข้ึนอนัเน่ืองจากฉนัทะ ในท่ีสุด มิติ
ทางพุทธศาสนาได้กลายเป็นแนวทางการพัฒนากระแสรองในความหมายท่ีแท้จริงเพราะ                       
ใช้ทรัพยากรแวดล้อมน้อยท่ีสุดเพื่อให้เกิดความเก้ือกูลและความร่มเย็นเป็นสุขมากท่ีสุด                        
บนฐานหลกัธรรมแห่งความไม่เบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไดแ้ก่ หิริ โอตตปัปะ หมายถึง ความละอาย
และความเกรงกลวัต่อบาป หลกัสังคหวตัถุ 4 หมายถึง หลกัธรรมส าหรับสงเคราะห์หรือเป็นเคร่ือง
ยึดเหน่ียวน ้ าใจของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ไดแ้ก่ 1) ทาน คือ การให้ แบ่งปัน 
เสียสละ เผื่อแผ ่2) ปิยวาจา คือ การกล่าววาจาสุภาพ อ่อนหวาน 3) อตัถจริยา คือ การกระท าตนให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 4) สมานัตตตา คือ การวางตวัเหมาะสมเสมอตน้เสมอปลาย   
พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมประจ าใจท่ีท าให้เป็นพรหมหรือให้เสมอด้วยพรหม กล่าวคือ เป็น
คุณธรรมส าหรับบุคคลทุกระดบัท่ีควรมีประจ าใจ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) เมตตา คือ ความปรารถนาดี
ต่อผูอ่ื้น ปรารถนาให้ผูอ่ื้นมีความสุข 2) กรุณา คือ ความสงสาร มีความปรารถนาช่วยผูอ่ื้นหรือสัตว์
ท่ีประสบความทุกขใ์หพ้น้ทุกข ์3) มุทิตา คือ ความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ 4) อุเบกขา คือ ความวางเฉยไม่
ยนิดีไม่เสียใจเม่ือเห็นผูอ่ื้นประสบความสุข/ทุกข ์สัปปุริสธรรม 7 หมายถึง หลกัธรรมของคนดีหรือ
หลกัธรรมของสัตบุรุษ 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) ธมัมญัญุตา คือ ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ 2) อตัถญัญุตา คือ 
ความเป็นผูรู้้จกัผล 3) อตัตญัญุตา คือ ความเป็นผูรู้้จกัตน 4) มตัตญัญุตา คือ ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ 
5) กาลญัญุตา คือความเป็นผูรู้้จกักาลเวลา 6) ปริสัญญุตา คือ ความเป็นผูรู้้จกัปฏิบติั การปรับตน และ
แกไ้ขตนใหเ้หมาะสม 7) ปุคคลญัญุตา คือ ความเป็นผูรู้้จกัปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบับุคคลท่ีมีความ
แตกต่างกนั และหลกัทิศหก ซ่ึง เสฐียรพงษ ์วรรณปก, (2556: 63) อธิบายวา่ เป็นการปฏิบติัตนของ
บุคคลให้ถูกตอ้งตามหนา้ท่ีท่ีมีอยูใ่นสังคม กล่าวคือ ทิศตะวนัออก คือ บิดามารดา ทิศตะวนัตก คือ 
สามีภรรยา ทิศเหนือ คือ มิตรสหาย ทิศใต ้คือ ครูบาอาจารย ์ทิศเบ้ืองบน คือ สมณชีพราหมณ์ และ
ทิศเบ้ืองล่าง คือ คนใชแ้ละคนงาน (ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) การท่ีเราอยูใ่นโลกน้ีก็คืออยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
โดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ท่ีอยู่รอบตวัเรา มนุษย์ท่ีอยู่รอบตวัเราย่อมมีฐานะต่างๆ กัน เปรียบคน
ทั้งหลายท่ีอยูใ่นฐานะต่างๆ ก็เหมือนกบัทิศนอ้ยทิศใหญ่ท่ีเราจะตอ้งปฏิบติัต่อบุคคลต่างๆ ให้ถูกตอ้ง
จึงจะมีชีวติอยูด่ว้ยดี มีความสุข ความเจริญ   
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 สรุป การพฒันาในมิติพุทธศาสนามีเป้าหมายท่ีจะท าให้ระบบทั้งระบบท่ีประกอบกัน             
เป็นสังคมด าเนินต่อเน่ืองไปในลกัษณะท่ีมีดุลยภาพ โดยมนุษยส์ามารถลดความทุกข์และเขา้ถึง
ความสุขในระดบัขั้นต่างๆ ไดต้ามศกัยภาพแห่งตน ดงันั้นจึงเนน้ท่ีการด าเนินชีวิตและการบริโภคท่ี
พอประมาณดว้ยปัญญาเพื่อไม่ใหเ้กิดความทุกข ์ขณะเดียวกนัตอ้งไม่โลภมากจนเกินไปจนเกิดกิเลส
และเบียดเบียนผูอ่ื้นและธรรมชาติแวดลอ้ม  
 
2. แนวคิดเกีย่วกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุข 

 
การน าเสนอเก่ียวกบัแนวคิดสังคมร่มเย็นเป็นสุขนั้น จะได้น าเสนอ ความน า ความหมาย 

ความส าคญั องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดัสังคมร่มเยน็เป็นสุข และบทสรุป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

2.1 ความน า  
       ความสุขหรือสังคมร่มเยน็เป็นสุข เคยเป็นขอ้ถกเถียงในวงวิชาการตะวนัตกของกลุ่ม
ปรัชญา “Utilitarianism” โดยมีนกัปรัชญาช่ือ Jerramy Bentham เสนอวา่ กฎหมายหรือหลกัศีลธรรม
ต่างๆ จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานท่ีว่ากฎหมายและหลักศีลธรรมนั้นๆ จะต้องมุ่งให้เกิดความสุข 
(happiness) ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้สังคมมนุษยจ์ะเป็นสังคมท่ีดีก็ต่อเม่ือประชากรในสังคม
นั้นๆ มีความสุข กฎหมายจะเป็นกฎหมายท่ีดีก็ต่อเม่ือกฎหมายนั้นไดเ้พิ่มความสุขของประชากรและ
ลดความทุกข์ (misery) ให้น้อยท่ีสุด ดงันั้นการะท าของเอกชนหรือสาธารณะจึงควรถูกตดัสิน             
(โดยกฎทางศีลธรรมหรือกฎหมาย) ดว้ยหลกัการท่ีวา่การกระท านั้นส่งผลต่อความสุขของคนทั้งมวล
อย่างไร กระนั้นหลักการทางปรัชญาน้ีได้รับการโต้แยง้โดยเฉพาะจากส านักคิดปฏิฐานนิยม 
(positivism) ท่ีมองวา่ความสุขไม่อาจจะนิยามได ้เน่ืองจากวา่มีความแปรเปล่ียนไปตามสภาวะจิตใจ
ของบุคคล ดงันั้นในวงวิชาการการพฒันาท่ีผ่านมา ค าว่า ความสุข จึงมกัถูกแทรกดว้ยสภาพหรือ
เง่ือนไขบางอย่างท่ีจะอนุมานว่าเม่ือคนมีความสุขกายแล้วจะน ามาซ่ึงความสุขใจ อย่างเช่นค าว่า 
ความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน คุณภาพชีวิต หรือการพฒันามนุษยเ์ป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่สามารถท่ีจะ
นิยามและวดัไดต้ามแนวคิดของกลุ่มปฏิฐานนิยม (บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง และคณะ, 2550: 1) 
 จากเหตุผลขา้งตน้ ท าใหค้วามสุขไม่ไดรั้บความสนใจจากการศึกษาทางดา้นการพฒันา
เท่าท่ีควร การศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองความสุขท่ีพฒันาข้ึนมาภายหลงัมกัจะถือวา่เป็นสาขาเฉพาะทางดา้น
จิตวิทยา ในปี 1979 วิลสัน (Wilson) นกัจิตวิทยาเขียนไวว้่า คนท่ีมีความสุขเป็นคนท่ีมีอายุไม่มาก 
สุขภาพดี มีการศึกษาดี มีรายไดดี้ เปิดเผย มองโลกในแง่ดี ปราศจากความกลวัหรือความกงัวล เป็น     
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ผูท่ี้เคร่งศาสนา เป็นผูท่ี้แต่งงานแลว้ และนบัถือตนเองสูง มีความมัน่คงในการท างาน มีความใฝ่ฝัน
ในระดบัปานกลาง ภายหลงัจากนั้นการศึกษาทางจิตวิทยาเก่ียวกบัความสุขอยู่ท่ีว่า มีปัจจยัอะไรท่ี         
มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อความสุขของมนุษย์ โดยการวดัความสุขมกัจะถือเอาการประเมินความ         
พึงพอใจต่อการด ารงชีวิต (satisfaction) ความผาสุกโดยรวม (global happiness) ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่ม
ความอยูดี่มีสุขทางอตัตวสิัย (subjective wellbeing) 
 ในปัจจุบนั การศึกษาความสุขของนกัจิตวิทยาไดข้ยายเขา้ไปสู่สาขาอ่ืนๆ อย่างเช่น 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ผลการวิจยัในระดบันานาชาติในเร่ืองความสุขของนกัเศรษฐศาสตร์ช้ีไปใน
ทิศทาง 2 ประการคือ (บวัพนัธ์ พรหมพกัพิง และคณะ, 2550: 2-3) 

1. การศึกษาจ านวนมาก เน้นให้ความสนใจอยู่ท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างความสุข
ของปัจเจกและผลลัพธ์ในทางเศรษฐกิจ โดยทัว่ไปนักเศรษฐศาสตร์มกัจะมีขอ้สมมติฐานท่ีว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัระหวา่งรายไดแ้ละความสุขของปัจเจก อยา่งไรก็ตามการศึกษาเร่ืองความสุขของ
ประเทศท่ีพฒันาแล้วหรือในประเทศร ่ ารวยท าให้พบว่า ถึงแมว้่ารายได้ของประเทศเหล่าน้ี เช่น 
ประเทศญ่ีปุ่น องักฤษ และสหรัฐอเมริกา จะเพิ่มข้ึนอยา่งมากแต่ความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิต
คงท่ีหรือเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น (รศรินทร์ เกรย ์และคณะ, 2553: 22) 

2. ผลการศึกษาท่ีผ่านมาช้ีให้เห็นถึงความผนัแปรระหว่างประเทศหรือระหว่าง
วฒันธรรม การศึกษาความสุขของคนท่ีมีชั้นฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมท่ีเหมือนกนัในประเทศท่ี
แตกต่างกนักบัพบวา่ มีความพึงพอใจในชีวติท่ีแตกต่างกนั 

ในกรณีของประเทศไทย ทศวรรษท่ีผ่านมาแนวคิดการพฒันาในเร่ืองความสุขหรือ
สังคมร่มเยน็เป็นสุขกลายมาเป็นกระแส แนวคิดน้ีมองว่าการสร้างความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจอาจจะ
ไม่ไดน้ าไปสู่ความสุขของผูค้นเสมอไป หรือในทางกลบักนัความมัง่คัง่อาจน าหรือสร้างความอยู่
ร้อนนอนทุกข์ได้ ด้วยเหตุน้ี แนวคิดเร่ืองความสุขหรือสังคมร่มเย็นเป็นสุขจึงได้ถูกบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 สืบเน่ืองมาจนถึงฉบบัท่ี 10 โดยแนวทางการพฒันา
ยึดแนวปฏิบติัของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกบัการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมยึดคนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา พร้อมทั้งไดมี้การพฒันาดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทยเพื่อใช้
เป็นแนวทางการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศให้เกิดความสมดุล เป็นธรรม และย ัง่ยืน (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550: บทสรุปผูบ้ริหาร)  
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3.2 ความหมายของสังคมร่มเยน็เป็นสุข 
     ปัจจุบันนักวิชาการได้พยายามนิยามความหมายของความสุขหรือสังคมร่มเย็น              
เป็นสุขเพื่อใหส้ามารถน าไปใชเ้ชิงนโยบายไดช้ดัเจนข้ึน อาทิ  
  เสรี พงศพ์ิศ (2548: 61-62) ไดใ้ห้ความหมายของความอยูเ่ยน็เป็นสุขในเชิงปรัชญา 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

        อยูเ่ยน็เป็นสุขไม่ไดห้มายความวา่ ตอ้งมีเงินมาก เป็นความสมดุลระหวา่งจิตกบั
วญิญาณ  

        อยูเ่ยน็เป็นสุขไม่ไดห้มายความวา่ ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ แต่หมายถึงการสร้างความ
สมดุล การอยู่ร่วมกบัขอ้จ ากดั ร่วมกบัโรคภยัไขเ้จ็บ ความพิการ ความไม่สมบูรณ์ต่างๆ เหมือนท่ี
พิมพใ์จแต่งงานกบัเอชไอว ีเป็นเอดส์ก็มีความสุขได ้

        อยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้หมายถึง ครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบ สังคมในอุดมคติไม่มี
ปัญหาใดๆ เพราะนัน่เป็นความฝันท่ีทุกคนใฝ่หา อยูเ่ยน็เป็นสุขเป็นพลงัและความมุ่งมัน่ท่ีจะไปให้
ถึงจุดหมายท าใหภ้าพฝันเป็นจริง ท าใหเ้กิดข้ึนทุกขณะ 

        อยูเ่ยน็เป็นสุข อยูอ่ยา่งสมดุล อยู่ดว้ยสัมพนัธภาพกบัสรรพส่ิงและกบัความจริง 
นัน่คืออยูด่ว้ยศีล สมาธิ และปัญญา อยูด่ว้ยเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา 

        อยูเ่ยน็สุขไม่ใช่อยูน่าน แต่อยูอ่ยา่งมีคุณค่าและความหมาย (not how long you 
live, but how you live) 

        อยู่เยน็เป็นสุขไม่ข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีเรามี (to have) แต่ข้ึนกบัส่ิงท่ีเราเป็น (to be) 
เพราะความอยูเ่ยน็เป็นสุขเกิดจากขา้งในท่ีผสานกบัขา้งนอก ระบบสังคมท่ีเป็นดงัร่มไทรท่ีให้ความ
ร่มเยน็เป็นสุข 
   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550:1-3) ไดใ้ห้
ความหมายของสังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันว่า สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ด ารงชีวิตอย่างมี               
ดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างเป็นองค์รวมและ
สัมพนัธ์กนัได้อย่างถูกตอ้งดีงาม น าไปสู่การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติระหว่างคนกบัคน และการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสมดุลระหวา่งคนกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  ประเวศ วะสี (2552 : 10) ไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขในมิติของการ
พฒันาว่า เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีไม่ใช้จีดีพีน า มุ่งสร้างท่ีสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีเป็นเป้าหมาย     
สัมมาชีพหมายถึง อาชีพท่ีไม่เบียดบงัตวัเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนส่ิงแวดล้อม และ         
มีรายจ่ายนอ้ยกวา่รายได ้การมีสัมมาชีพเตม็พื้นท่ีจึงเป็นปัจจยัแห่งการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติท าให้เกิด
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ความร่มเย็นเป็นสุขและการเจริญเติบโตบนพื้นฐานดุลภาพทั้ งด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และศีลธรรมอยา่งบูรณาการ 
    แนวคิดเก่ียวกบัความสุขหรือสังคมร่มเยน็เป็นสุขขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2548: 12-14) ท่ีสรุปความวา่ ความอยูเ่ยน็เป็นสุข เร่ิมตน้
จากระดบับุคคล ซ่ึงแบ่งได ้2 ทางคือ1) ความสุขภายในประกอบดว้ย ความสุขจากการมีอิสรภาพ 
ความสุขจากความภาคภูมิใจ ความสุขจากการเข้าถึงหลักศาสนา (ศีล) ความสุขจากความสงบ 
(สมาธิ) และความสุขจากการไม่ยึดมัน่ถือมัน่ (ปัญญา) 2) ความสุขภายนอกประกอบดว้ย ความสุข
จากการมีปัจจยัพอเพียง ความสุขจากการมีความมัน่คงในชีวิต ความสุขจากการมีชุมชนเขม้แข็งและ
สุขจากการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ทั้งน้ีคนแต่ละคนจะมีความสุขได้ตอ้งก าหนดเป้าหมายของชีวิตไปท่ี
ความสุขภายในเหนือกว่าความสุขภายนอก โดยมองปัจจยัภายนอกเป็นเพียงส่ิงท่ีเอ้ือต่อความสงบ
สุขในจิตใจ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความสุขประกอบดว้ย 3 ประการคือ 1) ครอบครัวอบอุ่น ไดแ้ก่ การมี
โครงสร้างครอบครัวท่ีประกอบไปดว้ยคนหลายรุ่น สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
รักการเรียนรู้ ตลอดจนป้องกนัและจดัการรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้2) ชุมชนเขม้เข็ง ไดแ้ก่ การมี
โครงสร้างชุมชนท่ีมีผูน้ าเขม้แข็ง สมาชิกมีสุขภาวะท่ีดี คนในชุมชนมีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีการ
จดัการปัญหาโดยพึ่งพาตนเอง มีความเขม้แข็งทางวฒันธรรม ศาสนา และส่ิงแวดลอ้ม 3) เศรษฐกิจ
พอเพียง ไดแ้ก่ การมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการปฏิบติัตามหลกัการของเศรษฐกิจพอเพียง  

 จากความหมายและการอธิบายความขา้งตน้ ผูว้จิยัขอสรุปความหมายของความสุข 

หรือสังคมร่มเยน็เป็นสุข 6 องคป์ระกอบ ท่ีอาจครอบคลุมวถีิชีวติของผูค้นในสังคม ไดแ้ก่ 

        หน่ึง ผูค้นในชุมชนและสังคมมีสุขภาวะท่ีดี  คือ ภาวะท่ีร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์   
และสติปัญญามีความสมดุล ปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนของศาสนาและมีจิตส านึกสาธารณะ 

        สอง ผูค้นมีความสามารถในการประกอบอาชีพ คือ มีความรู้ มีทกัษะ มีความ 
พอใจในการประกอบอาชีพสุจริต และมีรายไดพ้อเพียงต่อการด าเนินชีวติ  

                 สาม ครอบครัวอบอุ่นอยูร่่วมกนัดว้ยความรักและความเขา้ใจ 
  ส่ี สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่ งทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชนให้คิดและมุ่ง

กระท าแต่ความถูกตอ้งดีงาม 
  ห้า ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีความสงบ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
         หก มีสิทธิ เสรีภาพ การยอมรับและเคารพใหเ้กียรติต่อกนัของผูค้นในสังคม 
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2.3 ความส าคัญของสังคมร่มเยน็เป็นสุข 
       แนวคิดสังคมร่มเย็นเป็นสุข ตั้ งอยู่บนฐานคิดทางปรัชญาและแนวคิดการพฒันา

ประเทศท่ีส าคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ (ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2548: 29-32) 
                         2.3.1  หลกัความเป็นองค์รวม คือ ความเป็นองค์รวมของสรรพส่ิงท่ีเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัเป็นรากฐานส าคญัท่ีจะน าไปสู่ชีวิตและสังคมท่ีสมดุล ในระดบับุคคล หมายถึง การมี
สุขภาพดีแบบองคร์วมท่ีใหค้วามส าคญัทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ทั้งหมดน้ีมีความสัมพนัธ์
และกระทบซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะสุขภาพทางจิต ทางสังคม และปัญญา ท่ีจะน าความสุขสู่ตนเอง
และสังคม ในระดบัสังคม หมายถึง การสร้างและพฒันาสังคมแบบองคร์วมท่ีให้ความ ส าคญักบัการ
พฒันามิติทางสังคม วฒันธรรม ศาสนา ควบคู่ไปกบัการพฒันาทางวตัถุ ทั้งน้ีความเจริญทางวตัถุ
เปรียบเสมือนร่างกาย ความเจริญทางสังคม วฒันธรรม และศาสนาเปรียบเหมือนจิตใจ สังคม และ
ปัญญาของสังคม   
                         2.3.2 หลักความพอเพียง เพราะความไม่รู้จกัพอของมนุษย์น าไปสู่ความอยู่ร้อน           
นอนทุกข ์การก าหนดระดบัท่ีพอเพียงของชีวิตประกอบดว้ย 2 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ความพอเพียงใน
ระดบับุคคล คือ การก าหนดระดบัของปัจจยัท่ีพอดีของชีวิตเท่าท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงและด าเนินชีวิต
ไดอ้ยา่งสะดวก มีความมัน่คง ไม่ตอ้งเบียดเบียนผูอ่ื้น และ 2) ความพอเพียงในระดบัสังคม คือ การ
ก าหนดระดบัความเจริญของสังคมในระดบัพอดีท่ีจะท าให้สังคมมีความสะดวก มัน่คง ปลอดภยั 
และท าใหค้นในสังคมปราศจากความทุกขแ์ละมีความสุข   

            2.3.3 หลักดุลยภาพของการพฒันา นั่นคือ การพฒันาทางเศรษฐกิจจะตอ้งไม่         
ล ้าหนา้การพฒันาทางสังคม และน าไปสู่ความเป็นธรรมในสังคมท่ีลดช่องวา่ง ความแตกต่าง และไป      
ดว้ยกนัอย่างมีดุลยภาพกบัความกา้วหน้าของมนุษยท่ี์มีศกัยภาพและอิสรภาพในการตดัสินใจและ
เลือกบริโภค มีความคิดไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล ไม่ยึดติดกบัส่ิงเร้าจากการพฒันาเศรษฐกิจ ประกอบ
กบัการสร้างความเข้มแข็งทางวฒันธรรมและศาสนาเพื่อถ่วงดุลกิเลสของมนุษยจ์ากความเจริญ             
ทางเศรษฐกิจ   

            2.3.4 หลกัการระบบคุณค่าดั้ งเดิมของสังคมไทย การทบทวนระบบคุณค่าดั้ งเดิม    
และวิถีชีวิตในอดีตเพื่อน ามาประยุกตใ์ชก้บัชีวิตในปัจจุบนั จะช่วยให้มีความอยูเ่ยน็เป็นสุขไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนืในอนาคต เช่น การเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เห็นอกเห็นใจกนั ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั การเคารพบุพการี ฯลฯ   

            2.3.5 หลกัการทางศาสนา หมายถึง การไม่ยึดติดตวัตนและวตัถุ ซ่ึงเป็นอิสระจาก
กิเลสท่ีไม่ส้ินสุดน าไปสู่ฉนัทะของความพอและการใหซ่ึ้งเป็นรากฐานของความสงบสุขในจิตใจ   
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         2.3.6 หลกัการวธีิคิด เช่น การคิดเชิงบวก สร้างสรรค ์และใชเ้หตุผล   
            2.3.7 หลกัการยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรม จะน าไปสู่ความสมานฉนัท์

และสันติสุข เป็นการเสริมพลงัซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาประเทศ 
 
2.4 องค์ประกอบของสังคมร่มเยน็เป็นสุข 
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550: 2-3) พฒันา

ดชันีช้ีวดัสังคมร่มเยน็เป็นสุขหรือความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัสังคมไทย โดยมีกรอบแนวคิดพื้นฐาน
ท่ียดึวสิัยทศัน์ประเทศไทยในแผนพฒันาฉบบัท่ี 10 ภายใตห้ลกัการปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีองคป์ระกอบส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 

             2.4.1 การมีสุขภาวะท่ีดี คือ ภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ มีร่างกายแข็งแรง มีอายุ
ยืนยาว มีจิตใจท่ียึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชญัญะและใฝ่รู้ สามารถ              
คิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

             2.4.2 ครอบครัวอบอุ่น คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีความผกูพนักนัทางอารมณ์และจิตใจใน
การด าเนินชีวิตร่วมกนัอยา่งมีจุดหมายในบรรยากาศท่ีสงบสุข ดว้ยการท าบทบาทหนา้ท่ีครอบครัว
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั 

            2.4.3 ชุมชนเขม้แข็ง คือ ชุมชนท่ีมีการรวมตวักันเป็นปึกแผ่น มีศกัยภาพในการ
พึ่งตนเองและการเรียนรู้ในระดบัสูง มีองคก์รในชุมชน กลุ่มผูน้ าการเปล่ียนแปลงและภาคีเครือข่าย
การพฒันาท่ีเขม้แขง็ของชุมชน รวมทั้งมีความสามคัคี เอ้ืออาทร อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และธ ารงไว้
ซ่ึงคุณค่าประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนหรือทอ้งถ่ินหรือเอกลกัษณ์
ความเป็นไทยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

            2.4.4 เศรษฐกิจท่ีเขม้แข็งและเป็นธรรม คือ เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงระหว่างปัจเจก
บุคคลท่ีมีสัมมาชีพท่ีมัน่คงก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีความมัน่คงปลอดภยัในการ
ท างาน มีการกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์การพฒันาในกลุ่มต่างๆ ในสังคมอยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียม น าไปสู่การลดความเหล่ือมล ้าของรายไดแ้ละหลุดพน้จากปัญหาความยากจน 

            2.4.5 สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีระบบนิเวศน์ท่ีสมดุล คือ การเขา้ใจปัจจยัพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติท่ีดีมีคุณภาพ อาศยัอยูใ่นสังคมท่ีดี มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีส่ิงแวดลอ้มท่ีมี
คุณภาพ และมีระบบนิเวศน์ท่ีสมดุลเก้ือกลูต่อการด ารงชีวติใหอ้ยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุขและย ัง่ยนื 

            2.4.6 สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมภิบาล หมายถึง คนมีศกัด์ิศรี มีสิทธิเสรีภาพ         
มีความสัมพนัธ์บนพื้นฐานของความยุติธรรม ยอมรับ เคารพต่อผูอ่ื้นโดยค านึงถึงความเท่าเทียมกนั
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และร่วมบริหารจดัการประเทศกับภาครัฐเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลท่ีมีความโปร่งใส คุ้มค่า และ      
เป็นธรรม น าไปสู่สังคมสมานฉนัท์ มีสันติสุขอยา่งย ัง่ยืน สามารถอยู่ร่วมกบันานาอารยประเทศได้
อยา่งเป็นมิตร 
 

 2.5 ตัวช้ีวดัความสุขหรือสังคมร่มเยน็เป็นสุข 
  ในมิติของการพฒันานั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิง
เดิมหรือสภาวะท่ีไม่พึงปรารถนาเพื่อพฒันาไปสู่เป้าหมายปลายทางอีกดา้นหน่ึงท่ีเรียกว่า ส่ิงใหม่
หรือสภาวะท่ีพึงปรารถนา นัน่คือ การน าขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมาวดัและประเมินผลวา่เป็น
ส่ิงท่ีพึงปรารถนาหรือคาดหวงัหรือไม่ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางการแกปั้ญหาหรือปรับปรุงสู่การ
ก าหนดทิศทางในการพฒันาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของผูค้นในสังคมได้อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม      
โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัศึกษาเร่ืองการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงันั้นการพิจารณาตวัช้ีวดัสังคมร่มเยน็เป็นสุขจึงมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพชีวิต
และความสุขของผูค้นในชุมชนบนพื้นฐานความเช่ือและศรัทธาในศาสนาท่ีตนเองนับถือ เพื่อ     
ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพฒันา คือ การพฒันาคนให้มีศกัยภาพแห่งการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือ
และพึ่งพาตนเองได ้พร้อมทั้งเกิดจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกปั้ญหา
ชุมชนร่วมกนัอนัจะก่อให้เกิดภาวะสังคมร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาบริบทและ
ตวัช้ีวดัเก่ียวกบัสังคมอยู่ดีมีสุข ตามตวัอย่างดชันีการพฒันาความสุขของหน่วยงานหลกัท่ีส าคญั     
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
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1. ดชันีความอยูดี่มีสุข ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546)     
 
ตารางท่ี 1 ดชันีความอยูดี่มีสุข ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) 
 

ดชันี องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั 
1. สุขภาพอนามยั 1. การมีชีวิตท่ียนืยาว 

2. มีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
3. การสร้างความชอบธรรมใน
ระบบสาธารณสุข 

1. อายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิด 
2. สัดส่วนประชากรท่ีไม่เจ็บป่วย
ในแต่ละปี 
3. สัดส่วนประชากรท่ีมี
หลกัประกนัสุขภาพ 

2. ความรู้ 4. การไดรั้บการศึกษาของคนไทย 
5. คุณภาพการศึกษา 

4. จ านวนปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษา
ของประชาชน 
5. อตัราการเขา้เรียนหนงัสือของ
เด็กชั้นมธัยมตน้และมธัยมปลาย 
6. ผลคะแนนการทดสอบวิชาต่างๆ 

3. ชีวิตการท างาน 6. การมีงานท าอยา่งทัว่ถึง 
7. ความมัน่คงในการท างาน 

7. สัดส่วนผูว้่างงาน 
8. สัดส่วนของแรงงานท่ีมีบริการ
สวสัดิการและอยูใ่นข่ายครอบคลุม
ของกองทุนประกนัสังคม 

4. รายไดแ้ละการกระจาย
รายได ้

8. รายได ้
9. การกระจายรายได ้

9. สัดส่วนคนยากจนดา้นรายได ้
10. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได ้

 
ท่ีมา: ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), รวมตัวช้ีวดัเกีย่วกบัความอยู่เย็นเป็นสุข    
         (กรุงเทพฯ: บริษทั ธนธชัการพิมพ ์จ ากดั, 2548), 37-38. 
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ตารางท่ี 1 ดชันีความอยูดี่มีสุข ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546)    
               (ต่อ) 
 

ดชันี องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั 
5. สภาพแวดลอ้ม 10. ดา้นท่ีอยูอ่าศยัและการไดรั้บ

บริการสาธารณูปโภค 
11. ดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
12. ส่ิงแวดลอ้ม 

11. สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีบา้นและ
ท่ีอยูเ่ป็นของตนเอง 
12. สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีน ้าประปา
ใช ้
13. สัดส่วนคดีอาญาต่อประชากร 
14. สัดส่วนคดียาเสพติดต่อ
ประชากร 
15. ดชันีคุณภาพแหล่งน ้า 
16.สัดส่วนขยะต่อประชากร              
แต่ละปี 
17. สัดส่วนพื้นท่ีป่าไมต่้อพื้นท่ี
ทั้งหมด 

6. ดา้นชีวิตครอบครัว 13. สัมพนัธภาพของสมาชิก 
14. การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 

18. อตัราการหยา่ร้างต่อประชากร 
19. อตัราการจดทะเบียนสมรส ต่อ
ประชากรพนัคน 
20. ครอบครัวอบอุ่น 
21. ร้อยละของครัวเรียนท่ีมีรายได้
มากกว่ารายจ่ายร้อยละ10 

7. การบริหารจดัการท่ีดี 15. หลกัคุณธรรม 
16. การมีส่วนร่วม 
17. ความคุม้ค่า 
18. ความโปร่งใส 

22. สัดส่วนจ านวนขา้ราชการท่ีถูก
ลงโทษทางวินยั 
23. สัดส่วนของผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
24. สัดส่วนการชจ่้ายภาครัฐต่อ 
GDP 
25. ดชันีการรับรู้คอรัปชัน่ 
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2. ดชันีความกา้วหนา้ของมนุษย ์ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ UNDP (2552)  
 
ตารางท่ี 2 ดชันีความกา้วหนา้ของมนุษย ์ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (2552)  

ดชันียอ่ย มิติ ตวัช้ีวดั 

1. สุขภาพ 

1. คุณภาพชีวติ 

1. ทารกท่ีเกิดมนั ้าหนกัต ่ากวา่เกณฑ ์(%) 
2. ประชากรท่ีเจบ็ป่วย (%) 
3. ประชากรท่ีพิการและทุพพลภาพ (%) 
4. จ านวนผูป่้วยโรคจิตประสาทต่อพนัคน 

2. การส่งเสริมสุขภาพ 
5. ประชากรท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 
(สูบบุหร่ีและหรือด่ืมสุรา) (%) 
6. ประชากรท่ีออกก าลงักาย (%) 

3. บริการสุขภาพ 7. จ  านวนประชากรต่อแพทย ์

2. การศึกษา 

4. ผลสะสมดา้นการศึกษา 
8. จ  านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากร
อาย ุ15 ปีข้ึนไป (ปี) 

5. การเขา้เรียน 
9. อตัรานกัเรียนต่อประชากรวยัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา (%) 

6. คุณภาพการศึกษา 
10. คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-net ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย (%) 

7. บริการการศึกษา 
11. จ  านวนนกัเรียนต่อหอ้งระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย (คน) 

3. ชีวติการงาน 

8. การมีงานท า 
12. อตัราการวา่งงาน (%) 
13. อตัราการท างานต ่าระดบั (%) 

9. การคุม้ครองแรงงาน 
14. แรงงานท่ีมีประกนัสังคม (%) 
15. การบาดเจบ็จากการท างาน (ต่อลูกจา้ง
ท่ีเป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทนพนัคน) 

 
ท่ีมา: ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย, ความมั่นคงของมนุษย์ใน   
         ปัจจุบันและอนาคต: รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย ปี 2552, (2552), 107-108. 
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ตารางท่ี 2 ดชันีความกา้วหนา้ของมนุษย ์ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (2552)  
      (ต่อ) 
 

รายได ้ มิติ ตวัช้ีวดั 

4. รายได ้

10. ระดบัรายได ้ 16. รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน (บาท) 
11. ความยากจน 17. สัดส่วนประชากรยากจน (%) 
12. หน้ีสิน 18. ครัวเรือนมีหน้ีสิน (%) 
13.ความไม่เท่าเทียมทางรายได ้ 19. ค่าดชันีความเสมอภาครายได ้(จิน่ี) 

5. ท่ีอยูอ่าศยัและ
สภาพแวดลอ้ม 

14. ความไม่มัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั 
20. ครัวเรือนท่ีบา้นและท่ีดินเป็นของ
ตนเอง (%) 

15. ส่ิงอ านวยความสะดวก
พื้นฐาน 

21. ครัวเรียนท่ีมีตูเ้ยน็ (%) 
22. ครัวเรือนท่ีหุงตม้ดว้ยเตาไฟฟ้าหรือ  
เตาก๊าซ (%) 

16. สภาพแวดลอ้ม 
23. ประชากรท่ีประสบอุทกภยั (%) 
24. ประชากรท่ีประสบภยัแลง้ (%) 

6. ชีวติครอบครัว 

17. ชีวติครอบครัว 

25. เด็กท่ีประสบภาวะยากล าบาก (ต่อ
ประชากรพนัคน) 
26. เด็กอาย ุ15-17 ปี ท่ีท างาน (%) 
27. ครัวเรือนท่ีมีหวัหนา้เด่ียว (%) 
28. ผูสู้งอายท่ีุอยูโ่ดยล าพงั (%) 

18. ความปลอดภยัในชุมชน 

29. การแจง้ความคดีอุฉกรรจแ์ละสะเทือน
ขวญั (ต่อประชากรแสนคน) 
30. การจบักุมคดียาเสพติด (ต่อประชากร
แสนคน) 

7. การคมนาคมและ
การส่ือสาร 

19. การคมนาคม 

31. หมู่บา้นท่ีมีถนนสายหลกัใชก้ารได้
ตลอดปี (%) 
32. จ านวนยานยนตจ์ดทะเบียน (ต่อ
ประชากรพนัคน) 
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ตารางท่ี 2 ดชันีความกา้วหนา้ของมนุษย ์ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (2552)  
      (ต่อ) 
 

รายได ้ มิติ ตวัช้ีวดั 
  33. อุบติัเหตุบนทอ้งถนน (ต่อประชากร

แสนคน) 
20. การส่ือสาร 34. ครัวเรือนท่ีมีโทรทศัน์ (%) 

35. ประชากรท่ีมีโทรศพัทมื์อถือ (%) 
36. ประชากรท่ีเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต (%) 

8. การมีส่วนร่วม 21. การมีส่วนร่วมทางการเมือง 37. การใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง (%)  
22. การมีส่วนร่วมทางสังคม 38. จ านวนองคก์รชุมชน (ต่อประชากร

แสนคน) 
39. ครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม/องคก์ร
ในทอ้งถ่ิน (%) 
40. ครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
สาธารณะของหมู่บา้น (%) 
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 3. ดชันีความอยูดี่มีสุข ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2548) 
 
ตารางท่ี 3  ดชันีความอยูดี่มีสุข ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (2548) 
 

ดชันี ตวัช้ีวดั เง่ือนไข 

ความสุขภายใน 

1. ความสุขจากการมีอิสรภาพ 
2. ความสุขจากความภาคภูมิใจ 
3. ความสุขจากการเขา้ถึงศาสนา 
4. ความสุขจากความสงบ (สมาธิ) 
5. ความสุขจากการไม่ยดึมัน่ถือมัน่
(ปัญญา) 

1. ครอบครัวอบอุ่น 
 - ครอบครัวประกอบดว้ยคน
หลายรุ่น มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัและรักการเรียนรู้ 
 2. ชุมชนเขม้แขง็ 
 - ผูน้ าเขม้แขง็ สมาชิกมีสุขภาวะ
ท่ีดี พึ่งพาตนเอง เอ้ืออาทรต่อกนั 
มีความเขม้แขง็ทางวฒันธรรม 
ศาสนาและส่ิงแวดลอ้ม  
3. เศรษฐกิจพอเพียง 
- มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ปฏิบติัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  

ความสุขภายนอก 

1. ความสุขจากการมีปัจจยัส่ีพอเพียง 
2. ความสุขจากการมีความมั่นคงใน
ชีวติ 
3. ความสุขจากการมีครอบครัวอบอุ่น 
4. ความสุขจากการมีชุมชนเขม้แขง็ 
5. ความสุขจากการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 
ท่ีมา: ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, ประกายความคิดสู่ความอยู่เยน็เป็นสุข. (กรุงเทพฯ:  
         บริษทั ทววีฒัน์การพิมพ ์จ ากดั, 2548), 12-14. 
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 สรุป แนวคิดเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการวิจยัน้ี เน่ืองจากความสุข
และสังคมร่มเยน็เป็นสุขเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา ความสุขเร่ิมตน้จากภายในจิตใจของบุคคลขยาย
ครอบคลุมไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ความสุขท่ีขยายตวัออกไปในวงกวา้งสามารถ
ท าให้การอยู่ร่วมกันเกิดความสงบสันติสุขหรือท่ีเรียกว่าเป็นสภาวะความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน             
แต่ในปัจจุบนัสังคมเช่ือมโยงกนัทัว่โลก ระบบความสัมพนัธ์ต่างๆ มีความซบัซ้อนและเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรมมากข้ึน ท าใหว้ถีิชีวติของผูค้นมีซบัซอ้น การพึ่งพิงกนัระหวา่งคน ชุมชน สังคมนอ้ยลง 
วิถีแห่งการผลิตมุ่งแข่งขนัเพื่อผลก าไรสูงสุด แยกส่วน น าไปสู่การท าลายภูมิปัญญา วฒันธรรมท่ีดี
งาม และทรัพยากรแวดลอ้ม ขณะเดียวกนัค่านิยมความสุขของผูค้นก็เปล่ียนแปลงไปสู่ความริษยา 
ตกัตวง แยง่ชิง จนเกิดความความติดขดั แปลกแยก ขดัแยง้ ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบ
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน จึงมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับการปรับแก้
โครงสร้างสังคมให้กลบัสู่ความสมดุลและเป็นธรรม ดว้ยการให้ความส าคญักบัคุณค่าของความสุข
อนัเกิดจากความพอประมาณมากกวา่รายไดห้รือความมัง่คัง่ รวมถึงเนน้คุณค่าทางจิตใจมากกวา่ทาง
วตัถุ ซ่ึงถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงแห่งการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนและประเทศชาติ 
 
3. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันา บ้าน วดั โรงเรียน (บ-ว-ร) 
 
 การน าเสนอเก่ียวกบัแนวคิด บ-ว-ร นั้น จะไดน้ าเสนอ ความหมาย ความส าคญั องคป์ระกอบ 
การบรูณาการ บ-ว-ร สู่การเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน และแนวทางบูรณาการการพฒันา บ-ว-ร 
ในบริบทสังคมไทย และบทสรุป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
 3.1 ความหมายของแนวคิด บ-ว-ร 

       บ-ว-ร ในบริบทสังคมไทย อาจกล่าวได ้2 นยั คือ 1) นยัทางกระบวนการจดัการศึกษา 
และ 2) นยักระบวนการทางสังคม ซ่ึงสามารถขยายความไดด้งัน้ี  
  3.1.1 นยัทางการศึกษา โดย ไสว บุญมา (2556) ไดก้ล่าวว่า การจดัการศึกษาของ
เยาวชนไทยจะไดผ้ลดีตามท่ีสังคมไทยตอ้งการก็ต่อเม่ือ บา้น (บ) วดั (ว) และโรงเรียน (ร) เขา้ใจใน
จุดมุ่งหมายและกระบวนการของการจดัการศึกษา พร้อมกับเข้ามาร่วมมือกันอย่างแข็งขนัใน
กระบวนการจดัการศึกษาในชุมชนของตน 

3.1.2 นยัท่ีเป็นกระบวนการทางสังคม โดย ธนพรรณ ธานี (2545: 6) ใหค้วามหมาย  
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บ-ว-ร วา่ กระบวนการประชาสังคมท่ีรวมเรียกว่า “บา้น วดั โรงเรียน” โดยเป็นการน าเอารูปแบบ
และแนวคิดการพฒันาท่ีอาศยัสถาบนัหลัก  3 สถาบนัในชุมชน ได้แก่ สถาบนัการปกครอง             
ซ่ึงหมายถึง บ (บา้น) สถาบนัทางศาสนา ซ่ึงหมายถึง ว (วดั) และสถาบนัการศึกษา ซ่ึงหมายถึง               
ร (โรงเรียน) มาเป็นกลไกในการพฒันาและผนึกก าลงักนัจดัตั้งเป็นองค์กรเพื่อน ามารองรับและ
ด าเนินการต่างๆ ของทางราชการและของชุมชน ในระดับชุมชน บ้าน ในท่ีน้ีมีความหมายถึง 
“หมู่บา้น” และ “แกนน าชุมชน” รวมถึงแกนน าท่ีเป็นทางการซ่ึงอยูใ่นชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บา้น ก านนั 
เป็นตน้ ส่วน วดั หมายถึง “สถาบนัศาสนาและแกนน าดา้นศาสนา” ท่ีอยูใ่นอาณาบริเวณของพื้นท่ี
ชุมชน และโดยบริบททัว่ไปในสังคมชุมชนของไทย วดั จึงหมายถึง เจ้าอาวาส พระภิกษุสงฆ ์
สามเณร โดยความหมายในในเชิงกวา้งอาจหมายรวมถึงองค์กรหรือสถาบนัทางศาสนาต่างๆ ใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นผูท่ี้น่าเล่ือมใสและมีบทบาทต่อการปรับเปล่ียนโนม้นา้วชกัจูงใจให้ประชาชนในพื้นท่ี
เกิดความตระหนกั และเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการขบัเคล่ือนทางสังคมในดา้นต่างๆ และ
ส่วนสุดทา้ย คือ โรงเรียน/ราชการ มีความหมายถึง สถาบนัการศึกษาและแกนน าทางความคิดอนั 
ได้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในชุมชน อาทิ 
คณะกรรมการหมู่บา้น อบต. สาธารณสุขต าบล เกษตรต าบล เป็นตน้  

 
3.2 ความส าคัญของการพฒันา บ-ว-ร 
       พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระราชด าริ หลกัการ บา้น วดั โรงเรียน /

ราชการ (บ-ว-ร) ซ่ึงเป็นสถาบนัหลักของสังคมไทยท่ีเป็นสายใยยึดเหน่ียวชุมชนมาแต่อดีตท่ี
ก่อใหเ้กิดการเก้ือกลูสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้สังคมไทยด ารงอยูอ่ยา่งสันติมาชา้นานมาใชใ้น
การพฒันาและแก้ปัญหาในระดบัชุมชนในลกัษณะ 3 ประสาน เพื่อร่วมมือบ าเพ็ญประโยชน์แก่
ชุมชนอย่างเก้ือกูล (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: 63)  
สอดคลอ้งกบัค าอธิบายของ ประเวศ วะสี (2549: 7) ท่ีกล่าววา่ แนวคิดการพฒันา บ-ว-ร เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือของชุมชน เสมือนหน่ึงเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ
ชุมชนท้องถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการแก้ปัญหาวิกฤตสังคมไทย เพราะถ้าชุมชน
เขม้แข็งจะแก้ปัญหาและพฒันาทุกเร่ืองทั้ง เศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน สังคม วฒันธรรม 
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภยัพร้อมกนัไป โดยคนในชุมชนสามารถรวมตวักนัท าวิจยั    
ท าแผนแม่บทชุมชน และขบัเคล่ือนการพฒันาท่ีตนเองท า ท าให้หลุดพน้ความยากจน อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม สร้างเสริมสุขภาพและส่ิงท่ีดีงามอ่ืนๆ ได ้และสัมพนัธ์กบัค ากล่าวของ ธนพรรณ ธานี 
(2545: 6) ท่ีวา่ บ-ว-ร เป็นแนวคิดท่ีพยายามจะน าเอาองคก์รและหรือสถาบนัหลกัในชุมชนทอ้งถ่ิน
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มาเป็นยุทธศาสตร์ในการพฒันา อนัไดแ้ก่ บา้น วดั โรงเรียน มาเป็นกลไกในการพฒันาและสร้าง
ชุมชนให้เขม้แข็ง ท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการพฒันา ติดสินใจ แกปั้ญหาตนเองและชุมชน 
ก าหนดแผนแม่บทชุมชนดว้ยการร่วมกนัคิด สร้าง และบริหารจดัการชุมชนของคนในทอ้งถ่ินท่ี
ร่วมกนัเป็นเจา้ของ 

 
 3.3 องค์ประกอบของการพฒันา บ-ว-ร 
  จากการอธิบายความขา้งตน้ การก่อให้เกิดกระบวนการประชาสังคม “บ-ว-ร” ถือเป็น 
อุดมการณ์และเคร่ืองมือท่ีน ารวมเอากลุ่ม องค์การ และสถาบนัหลกั ท่ีเป็นทุนดั้งเดิมของชุมชน             
มาเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาบริหารจดัการชุมชนทอ้งถ่ิน ประกอบไปดว้ย (สนธยา พลศรี, 2547: 
24) 

            3.3.1 สถาบนัครอบครัว (บ = บา้น)  
 3.3.2 สถาบนัศาสนา (ว = วดั)                   

   3.3.3 สถาบนัการศึกษา (ร = โรงเรียน) 
 บา้น  เป็นสถาบนัครอบครัวท่ีส าคญัหน่วยหน่ึงของสังคม เพราะเป็นจุดศูนยก์ลางการ

ปฏิบติัหน้าท่ีทั้งในดา้นการศึกษา เศรษฐกิจ และการปกครอง เป็นหน่วยเร่ิมตน้ท่ีมีภาระหน้าท่ีให้
การด าเนินชีวิตของชุมชนเป็นไปอยา่งมีระเบียบแบบแผน มีแนวปฏิบติั มีการประสานติดต่อเช่ือม 
โยงกนัระหวา่งสถาบนัต่างๆ ภายในชุมชน ซ่ึงเป็นท่ีรวมของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ค่านิยมท่ีดีงามเพื่อผกูพนัสมาชิกของสังคมนั้นๆ ใหมี้ความมัน่คงยิง่ข้ึน  

 วดั  มีความส าคญัในการเตรียมเยาวชนให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีดี สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคม
ไดอ้ย่างสงบสุข ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์วฒันธรรมทอ้งถ่ิน การรักษาสุขภาพ และ
เร่ืองอาชีพ รวมถึงมีบทบาทเก่ียวกบัการบรรเทาความทุกข์ร้อนทางจิตใจ เป็นท่ีปรึกษาปัญหาชีวิต
และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ  
 โรงเรียน  มีความส าคญัในการพฒันาหลกัสูตร จดัการเรียนการสอน อบรมบ่มนิสัย
เพื่อพฒันาความรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอนัเป็นส่วนส าคญัของชุมชน ตลอดจนเป็น
ศูนยก์ลางในการอนุรักษ์และถ่ายทอดทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามแก่ผูค้นใน
ชุมชนและสถาบนัต่างๆ  
 

 นอกจากนั้น พระธรรมกิตติวงศ ์(2546: 9-10) อธิบายเพิ่มองคป์ระกอบของ บ-ว-ร คือ 
สถาบนัชุมชน รวมเรียกว่า “บวรชน” ท่ีหมายถึง พอสมควร โดยชุมชนมีความส าคญัในการพฒันา
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ในด้านอ่ืนๆ ท่ีวดั บา้น โรงเรียน ยงัไม่ได้พฒันา อาทิเช่น การอยู่ร่วมกนัในสังคม การช่วยเหลือ
แบ่งปัน และการพฒันาบุคลิกภาพ   

 
   3.4 การบรูณาการ บ-ว-ร สู่การเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน  
          การเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชนนั้น พระธรรมกิตติวงศ์ (2546: 5-8) กล่าวว่ามี                
กระบวนการส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1. การสร้างจิตส านึกร่วมกนั เป็นการปรับความคิดเห็นให้
ตรงกนัของทุกฝ่าย ทางพระพุทธศาสนา เรียกวา่ ทิฏฐิสามญัญตา โดยมีหลกัการคือ 1.1 ตอ้งให้เห็น
ความส าคญัของการเสริมสร้างจริยธรรม 1.2 ตอ้งใหเ้ห็นความจ าเป็นวา่ถึงเวลาท่ีจะตอ้งมาเสริมสร้าง
จริยธรรมให้แก่เยาวชนและชุมชน 1.3 ตอ้งให้รู้ความจริง รู้เท็จจริงดว้ยตนเอง 1.4 ผูท่ี้จะท าตอ้งมี
ความจริงใจและเสียสละ 2. การระดมความคิดเพื่อท าความเขา้ใจร่วมกนั คือการประชุมร่วมกนัเป็น
ประจ าเพื่อระดมความคิดเห็น โดยใชห้ลกัอริยสัจส่ี ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค เพื่อท่ีจะไดรู้้ถึงบริบท
และสภาพการณ์ชุมชนวา่ 2.1 สภาพปัญหาดา้นจริยธรรมในปัจจุบนัเป็นอย่างไร 2.2 ท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น 2.3 แลว้ควรจะเป็นอย่างไรและตอ้งหาบทสรุปให้ได ้2.4 ตอ้งท าอย่างไร ตอ้งรู้ความจริง
ระดม ความคิดหาขอ้ยุติให้ได ้ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น ควรจะเป็นอย่างไร และตอ้งท าอย่างไร 3. การ
แบ่งหน้าท่ีให้ชัดเจนว่าควรเป็นบทบาทของใคร โดยหน้าท่ีพื้นฐาน บ้าน ท าหน้าท่ีพฒันากาย                 
วดั ท าหน้าท่ีพฒันาใจ โรงเรียนท าหน้าท่ีพฒันาสมองหรือพฒันาปัญญา ชุมชนท าหน้าท่ีเสริมการ
พฒันาของบา้น วดั โรงเรียน ใหส้มบูรณ์ดว้ยการแบ่งงานกนัชดัเจน  
       
  3.5 แนวทางบูรณาการการพฒันา บ-ว-ร ในบริบทสังคมไทย 

       แนวทางการพฒันาแบบ บ-ว-ร สามารถประมวลสรุปจากการเสวนาทางวิชาการเร่ือง
กระบวนการเสริมสร้างจริยธรรม : บูรณาการระหวา่งบา้น วดั โรงเรียน และชุมชน โดยส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาศึกษาแห่งชาติ (2546: 13-24) ในประเด็นต่างๆ ไดแ้ก่  

 ประเด็นท่ี 1 วดัเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมอยา่งไร เพื่อใหค้นไทยอยูดี่มีสุข  
        1.1 การท่ีจะท าให้เยาวชน ประชาชนเขา้วดัและมีความสนใจดา้นศีลธรรม จริยธรรม 

ตอ้งคิดอย่างเป็นระบบเร่ิมตั้งแต่ก่อนวยัเรียน จดัตั้งศูนยอ์บรมเด็กเล็กอย่างเป็นทางการและไดรั้บ
การยอมรับจากราชการโดยพระสงฆแ์ละประชาชน มีกระบวนการจดัอบรมและปฏิบติัอยา่งจริงจงั
และจดัใหค้รบวงจร  
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 1.2 คณะสงฆค์วรบูรณาการการเรียนการสอนพระปริยติัธรรมแผนกธรรมและแผนก
บาลี โดยปรับกระบวนการเรียนการสอนให้บรรจุวิชาเก่ียวกบัวิธีการเรียนการสอนท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

  1.3 พระสงฆท่ี์เขา้ไปสอนในโรงเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญทางธรรมและตอ้งเสริมสนบัสนุนให้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ทกัษะความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม 

 1.4 พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างโดยการท าให้ดูเป็นตวัอย่างออกไปสาธิตแนะน า
พระสงฆท่ี์ท างานในชนบท ช่วยเพิ่มพนูความรู้ใหพ้ระสงฆท่ี์รักการท างาน 

 1.5 วดัควรท าหนา้ท่ีเป็นหลกัในการเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในดา้นการแผยแพร่ธรรม 
การเรียนการสอนศีลธรรม จริยธรรม และจดักิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ ทางศาสนาและสังคม 

 1.6 รัฐบาลตอ้งจดัท านโยบายท่ีชดัเจนโดยใชห้ลกัพุทธรรมในการแกปั้ญหาและพฒันา
ประเทศ  

 ประเด็นท่ี 2  ครอบครัวเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรมอย่างไร เพื่อให้ลูกเก่ง ดี มี
ความสุข 

 2.1 บา้นหรือครอบครัวมีบทบาทส าคญัมากโดยถูกก าหนดว่าตอ้งเป็นผูใ้ห้การอบรม
เล้ียงดูอย่างถูกครรลอง ประกอบดว้ยศีลธรรม จริยธรรม พฒันาเด็กและสมาชิกในครอบครัวให้มี
สุขภาพดีทั้งกายและใจ  

 2.2 การสอนเด็กให้ซึมซับส่ิงท่ีเป็นความดีงามต่างๆ ท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีเรียกว่า
จริยธรรม มิใช่เพียงการสอนเพียงอย่างเดียว แต่ผูใ้หญ่จะตอ้งเป็นตวัอยา่งท่ีดีส าหรับการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน และในครอบครัวพอ่แม่เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัลูก  

 ประเด็นท่ี 3 เอกชนเสริมสร้างศีลธรรมอยา่งไรใหส้ังคมสันติสุข 
3.1 เอกชนสามารถมีบทบาทในการด าเนินการอยา่งหลากหลายในชุมชนและสังคม  

ทั้งการด าเนินการต่างๆ ด้วยตนเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ อาทิ โครงการ
ส่งเสริมการรักการอ่านหนงัสือ โครงการอบรมการปฏิบติัธรรมแก่บุคลากร  

3.2 เอกชนสามารถช่วยแกไ้ขวกิฤติของชาติ ดว้ยการด าเนินการสกดัไม่ใหแ้รงงาน  
ไหลจากชนบทสู่เมือง อาทิ การส่งเสริมหมู่บา้นธรรมสหกรณ์ การปรับวฒันธรรมการผลิต การ
ส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสานและการพึ่งตนเองในชุมชนโดยใชห้ลกัธรรมในการด ารงชีวิต 
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  ประเด็นท่ี 4 โรงเรียนเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรมอย่างไรเพื่อให้ผูเ้รียนเก่ง ดี มี
ความสุข  
  4.1 ครูตอ้งเป็นกลัยณมิตรท่ีดีต่อเพื่อนครูและต่อนกัเรียน 
  4.2 โรงเรียนควรจดักิจกรรมหนา้เสาธงโดยการวางรากฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้
นกัเรียน 
  4.3 จดักิจกรรมใหน้กัเรียนสวดมนตไ์หวพ้ระในวนัธรรมสวนะ 
  4.4 โรงเรียนตอ้งหากระบวนการต่างๆ ท่ีท าให้นกัเรียนเป็นคนดี เช่น จดัให้มีกิจกรรม
ท าบุญใส่บาตรในวนัพระ 
  4.5 กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัเรียนตอ้งปลูกฝังตั้งแต่อนุบาล
จนึงมธัยมศึกษา 
  4.6 ผูบ้ริหารของกระทรวงศึกษาธิการและผูบ้ริหารโรงเรียนควรสนับสนุนและ
ส่งเสริมครูผูส้อนวิชาพระพุทธศาสนาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเขา้ค่าย
คุณธรรมเพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนไดเ้ดรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา บา้น วดั โรงเรียน (บ-ว-ร) เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
การวิจยัน้ี เน่ืองจากเป็นการน าสถาบนัหลกัของชุมชนมาเป็นกลไกในการพฒันาและสร้างชุมชน          
ให้เขม้แข็ง ท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการพฒันา ติดสินใจ แกปั้ญหาตนเองและชุมชน ก าหนด            
แผนแม่บทชุมชนดว้ยการร่วมกนัคิด สร้าง และบริหารจดัการชุมชนของผูค้นในทอ้งถ่ินท่ีร่วมกนั
เป็นเจา้ของ กรณีประเทศไทยจุดแข็งอยา่งหน่ึงของสังคมคือ ความหลากหลายของศาสนาตามความ
เช่ือของผูค้นโดยเฉพาะพุทธศาสนา ยงัผลใหเ้กิดความผกูพนัระหวา่งวดัและชุมชนซ่ึงถือเป็นทุนทาง           
จิตวิญญาณ ทุนทางวฒันธรรมของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัและตั้งแต่เกิดจนตาย พร้อมทั้ง
เป็นตวัเช่ือมโยงกิจกรรมในชุมชนทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ขณะท่ีประชาสังคม
แบบ บ-ม-ร สามารถพบเห็นได้ในชุมชนมุสลิมท่ีนับถือศาสนาอิสลามในลักษณะท่ีเรียกว่า 
“สามเหล่ียมชุมชนมุสลิม” คือ โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม และคณะกรรมการอิสลามจงัหวดั โต๊ะครูอยูก่บั
โรงเรียนเก่ียวขอ้งกบัความรู้ โต๊ะอิหม่ามเป็นหัวหนา้มสัยิดซ่ึงเป็นกลางกิจกรรมทุกชนิดของชุมชน 
คณะกรรมการอิสลามจงัหวดัเป็นโครงสร้างท่ีสัมพนัธ์กบัภาครัฐ ดว้ยเหตุน้ี สถาบนัทั้ง 3 จึงเป็น
สถาบนัส าคญัท่ีจะสามารถน ามาเป็นกลไกท่ีก่อใหเ้กิดกระบวนการสร้างสังคมให้เขม้แข็ง พฒันาให้
เกิดเครือข่ายน าไปสู่ความร่มเยน็ในชุมชนและสังคมสมานฉนัท์ อนัเป็นจุดหมายปลายทางของการ
พฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอีกรูปแบบหน่ึง 
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4. แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น  
 

การน าเสนอเก่ียวกบัการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น จะได้น าเสนอ ความหมาย 
หลกัการและความส าคญั องคป์ระกอบ ทิศทางการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน ตวัช้ีวดัพื้นท่ีจดัการตนเอง 
และบทสรุป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
  4.1 ความหมายการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
   ประเวศ วะสี (2557) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินในมิติ
การปฏิรูปวา่ เป็นการปฏิรูปโครงสร้างอ านาจท่ีไม่เป็นธรรม ลดอ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจประชาชนดว้ย
การคืนอ านาจให้ประชาชนปกครองตนเองไดจ้ดัการตนเอง โดยชุมชนจะตอ้งบริหารจดัการและ
ด าเนินกิจกรรมภายในร่วมกนั อาทิ การสร้างฐานขอ้มูลและการส่ือสารของชุมชนทั้งวิทยุ วารสาร
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพ์ฯลฯ และการจดัเวทีชุมชนจดัการตนเองเพื่อแลกเปล่ียนเช่ือมโยงขอ้มูลและ  
น าโครงการท่ีมีประโยชน์มาปรับใช้ เสมือนหน่ึงเป็นการเรียนรู้และกระชบัพื้นท่ีจากฐานล่างท่ีมี
ความแขง็แรงไปสู่ดา้นบนสุดของสังคม 
   อุดมศรี ศิริลกัษณาพร และคณะ (2554: 6-7) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการตนเอง
ของชุมชนทอ้งถ่ินว่า ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ภูมินิเวศน์ ด าเนินการบริหารจดัการทุน (คน องค์กร
ชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอยา่งย ัง่ยืนซ่ึงชุมชน
ทอ้งถ่ินมีจิตส านึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เช่ือมัน่วิถีและพลงัชุมชน มีความสามารถในการจดัการ
ชุมชนและจดัความสัมพนัธ์กบัภาคี ใช้แผนการจดัการความรู้และทุนชุมชนแก้ไขปัญหา พฒันา
ตนเองอยา่งเป็นระบบเพื่อการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  โกวิทย ์พวงงาม (2553: 381-382) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการตนเองของชุมชน
ทอ้งถ่ินว่า การท่ีชุมชนทอ้งถ่ินมีความสามารถจดัการกบัปัญหาและสามารถจดัการความสัมพนัธ์
ของชุมชนหรือการจัดการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ีตั้ งอยู่บนพื้นฐานของความอิสระทั้ งด้าน     
ความคิด การแสดงออก และมีองค์ความรู้ท่ีอาจจะถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงอาจแสดงออกมาในรูปของการจดัท าแผนงานและโครงการเป็นของชุมชนเอง การจดัรูปแบบ
องค์กรชุมชน สถาบันชุมชน หรือสภาองค์กรชุมชน การวางกฎระเบียบชุมชนเพื่อก าหนด           
แนวทางการพฒันาชุมชนของคนในชุมชนทอ้งถ่ินโดยคนในชุมชนทอ้งถ่ินและเพื่อคนในชุมชน
ท้องถ่ิน โดยค านึงถึงหลักความเสมอภาค เป็นธรรม สิทธิมนุษยชน และอตัลักษณ์ของชุมชน  
ทอ้งถ่ินเอง 
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 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2544: 25-26) ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการตนเองของ
ชุมชนทอ้งถ่ินในมิติชุมชนนิยม ความวา่ สังคมท่ีผูค้นเห็นประโยชน์และรู้จกัใชป้ระโยชน์จากชุมชน 
พร้อมทั้งใหป้ระโยชน์ตอบแทนแก่ชุมชน ผูค้นในสังคมจะไดรั้บการสนบัสนุนให้มีส่วนร่วมเขา้เป็น
สมาชิกชุมชนใดชุมชนหน่ึงหรือหลายชุมชนท่ีเหมาะสมกบัตน ส่งผลให้คนในสังคมมีการรวมตวั
กนัจดัเป็นชุมชนเล็กๆ มากมายและมีความหลากหลาย โดยแต่ละชุมชนมีวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้ง
และแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน และเป็นผลดีต่อสมาชิกทั้งทางดา้นกายภาพ จิตใจ และก่อ
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปความหมายของการจดัการตนเองของชุมชน
ทอ้งถ่ินว่า การท่ีชุมชนมีการรวมตวักนัเป็นปึกแผ่น มีกระบวนการเรียนรู้และการจดัการความรู้ท่ี
เป็นระบบ สามารถพึ่งตนเองและมีความสามารถในการแกไ้ขและจดัการกบัปัญหาอยา่งเป็นองคร์วม
ผ่านกลุ่มหรือคณะท างานท่ีจดัตั้งข้ึนภายในชุมชนโดยคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามคัคี      
ความเก้ือกูลและการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข พร้อมทั้งธ ารงไวซ่ึ้งคุณค่าของวฒันธรรมประเพณี             
และภูมิปัญญาท่ีดีงามของชุมชนทอ้งถ่ินตน 
 
  4.2 หลกัการและความส าคัญของการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
   การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน  สามารถสรุปหลกัการและความส าคญั 5 ประการ
ไดแ้ก่ (อมัพร แกว้หนู, 2554) 
    4.2.1 การจดัการตนเองเป็นการเปล่ียนแปลงสังคมจากชุมชนฐานราก ทั้งในเมือง
และชนบทดว้ยขบวนการองคก์รชุมชนโดยความร่วมมือของภาคี/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
    4.2.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการวางแผนแม่บทการพฒันาชุมชนร่วมกนั 
โดยชุมชนก าหนดอนาคตของตนเองในแผนพฒันา ท่ีน าไปสู่การพฒันาทั้งเชิงกายภาพและจิตส านึก
ของคนในชุมชน    
    4.2.3 กระบวนการท างานเป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม ของสมาชิกในชุมชน
และกลุ่มเจา้ของปัญหาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงร่วมกนัโดยไม่
รอใหผู้น้  า หน่วยงาน หรือกลไกต่างๆ มาแกไ้ขปัญหา 
    4.2.4 การแกไ้ขปัญหาไม่ใช่เพียงการท ากิจกรรมร่วมกนั ทุกเร่ืองทุกประเด็นปัญหา
จะผลกัดนัการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้าง การเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัภาคี/
หน่วยงานควบคู่กนัไปทั้งในระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัชาติ  
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    4.2.5 กระบวนการท างาน กิจกรรม โครงการ มาตรการ กลไก ขอ้ตกลง ฯลฯ ท่ี
เกิดข้ึนจะต้องน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ขององค์กรชุมชน และการพึ่งตนเองของชุมชน
โดยรวม 
    ขณะท่ี โกวิทย ์พวงงาม (2553: 32-33) อธิบายความส าคญัของชุมชนทอ้งถ่ิน                
เพิ่มเต่ิม ไดแ้ก่ 1) มีหนา้ท่ีบางอยา่งท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงอยูข่องระบบสังคมท่ีใหญ่กวา่ เช่น หนา้ท่ีใน
การขดัเกลาสังคม หน้าท่ีในการด ารงสถาบนัครอบครัว หน้าท่ีในการสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจ    
เป็นตน้ 2) เป็นเคร่ืองมือในการสะทอ้นความคิดเห็นของประชาชนในระบบสังคม 3) เป็นการ
รวมตวัผลประโยชน์และความตอ้งการของคนในสังคมให้เขา้เป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการจดัการ   
ขอ้เรียกร้อง 4) เป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และ              
5) เสมือนเป็นสถาบนัฝึกอบรมการมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่ประชาชน 
    สอดคล้องกบัแนวคิดของ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2544: 42-64) ท่ีอธิบาย
ลกัษณะส าคญัของการจดัระเบียบชุมชนทอ้งถ่ิน (สังคม) ตามแนวคิดชุมชนนิยม กล่าวคือ  
   1. ชุมชนท่ีมีขนาดเหมาะสมท่ีทุกคนรู้จกักนั ท าให้เกิดความยึดโยงรับผิดชอบต่อ
กนั โดยสมาชิกชุมชนท่ีเหมาะสมอยูใ่นเง่ือนไขท่ีจ านวนตอ้งเอ้ือใหส้มาชิกชุมชนมีความสัมพนัธ์กนั
จนรู้สึกรับผดิชอบต่อกนั มีความเกรงใจกนั รู้จกัหนา้กนัและมีความส านึกเม่ือกระท าผดิ  

2. ชุมชนท่ีตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกชุมชนทุกด้าน โดยเน้นความ
ตอ้งการทางจิตใจมาเป็นอนัดบัแรก  

3. ชุมชนท่ีรวมตวักนัตามความสนใจร่วม จะท าให้เกิดการรวมตวัง่ายข้ึนและ
ช่องวา่งทางความคิดของผูค้นในชุมชนจะแคบลง การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนจะเกิดข้ึนไดง่้าย 

4. ชุมชนท่ีมีเป้าหมายร่วมกนัและท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในระดบับุคคลและ
ระดบัชุมชน เป็นการด าเนินการไปไดพ้ร้อมๆ กนั โดยเป้าหมายของสมาชิกชุมชนควรสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของชุมชนและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของประเทศ กล่าวคือ ชุมชนจะตอ้งมีกิจกรรมร่วม 
กนัโดยมีเป้าหมายเด่นชดัในการด าเนินกิจกรรมเพื่อใหกิ้จกรรมด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้ง
และสัมพนัธ์กบัสมาชิกชุมชนเพื่อการพฒันาร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

5. ชุมชนท่ีสมาชิกชุมชนผกูพนัตวั ความเขม้แข็งต่อเน่ืองยาวนานของชุมชนจะ 
แปรผนัตรงกบัความรู้สึกผกูพนัตนเองเขา้กบัชุมชน ชุมชนท่ีสมาชิกชุมชนมีความรู้สึกผกูพนัตวักบั
ชุมชนสูง ชุมชนนั้นจะเขม้แขง็และสามารถท ากิจกรรมไดต่้อเน่ือง  
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6. ชุมชนท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมากเท่าใด จะท าใหส้มาชิกชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในชุมชนมากข้ึน
เท่านั้น  

7. ชุมชนท่ีรับผิดชอบแกปั้ญหาตนเองก่อนพึ่งพารัฐ คือ ชุมชนตอ้งแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองก่อน และเม่ือต่อสู้กบัปัญหาอยา่งเต็มท่ีแลว้และพบวา่เกินความสามารถท่ีชุมชนจะจดัการได ้
จึงขอความช่วยเหลือจากรัฐและหน่วยงานอ่ืน การแกปั้ญหาดว้ยตนเองมีขอ้ดีท่ีท าให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุด เพราะสมาชิกชุมชนจะเขา้ใจปัญหาชุมชนของตนได้ดีกว่า
หน่วยงานรัฐหรือบุคคลภายนอก และท าให้เกิดการปลูกฝังความรักของสมาชิกชุมชนต่อชุมชน 
ความเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชน 

8. ชุมชนท่ีเช่ือมโยงกบัสังคม ชุมชนจะตอ้งประสานเช่ือมโยงกบัชุมชนอ่ืนและ
รับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมและยอมรับกฎหมายของประเทศ โดยกฎหมายของประเทศจะตอ้ง
อ านวยต่อการด ารงอยูข่องชุมชนและอ านวยความยติุธรรมอยา่งทัว่หนา้แทจ้ริง  

9. ชุมชนท่ีพลวตั โดยชุมชนตอ้งพร้อมท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองเพื่อให้
สอดรับกบัสภาพสังคมภายนอกท่ีมีพลวติัเช่นกนั เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชุมชนตอ้ง
รู้จกักลัน่กรองและประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้จากภายนอก เพื่อไม่ให้ชุมชนถูกผลกัให้ตกไปอยูช่ายขอบ
ของสังคม  

10. ชุมชนท่ีเหมาะสมกบับริบททอ้งถ่ิน การตั้งชุมชนนิยมในทางปฏิบติัตอ้งศึกษา
ท าความเขา้ใจในค่านิยม ประเพณี วฒันธรรม และศาสนาประจ าทอ้งถ่ินนั้นๆ และหาแนวทาง
ประยกุตเ์ขา้กบัแนวทางของชุมชนโดยยงัคงรักษาหลกัการของชุมชนไว ้ 

11. ชุมชนท่ีมีการถ่ายทอดแบบแผนการด าเนินชีวติจากรุ่นสู่รุ่น โดยกระบวนการ 
ถ่ายทอดนั้นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการส่งผา่นหลกัการมากกวา่การเนน้ย  ้าแบบแผนปฏิบติั เน่ืองจาก
วิถีปฏิบติัสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามบริบทชุมชน การถ่ายทอดหลกัการท่ีดีงามจะมีผลให้ชุมชน
สามารถรักษาความเป็นชุมชนไวไ้ดแ้มเ้วลาจะผา่นไปหลายรุ่นก็ตาม 

12. ชุมชนท่ีมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง เป็นการรวมกลุ่มชุมชนต่างๆ ท่ีมี
ความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็น ศาสนา ความสนใจ อาชีพ และอ่ืนๆ ให้รวมกนัประกอบเป็นสังคม
ใหญ่อยา่งสร้างสรรคแ์ละอยูด่ว้ยกนัอยา่งยอมรับและอดทนในความต่างของแต่ละชุมชน  

13. ชุมชนท่ีมีลกัษณะเชิงซ้อน โดยการแบ่งเป็นชุมชนยอ่ยๆ หรือกลุ่มยอ่ยๆ ซ้อน
ในชุมชน เพื่อการดูแลสมาชิกชุมชนอยา่งทัว่ถึงและใกลชิ้ด ท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก
ชุมชนแนบแน่นและสามารถดูแลดา้นจิตใจไดดี้ท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึน  
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  4.3 องค์ประกอบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
   โกวิทย ์พวงงาม (2553: 636-648) น าเสนอองคป์ระกอบการจดัการตนเองของชุมชน
ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 3 กลไก 6 หลกัการ 6 กระบวนการ และ 7 เคร่ืองมือ ดงัน้ี  
    1. กลไกหลกัในการจดัการตนเองของชุมชน ประกอบด้วยบุคคลสองกลุ่ม คือ     
กลุ่มแกนน าและสมาชิกกลุ่ม ซ่ึงแบ่งคุณสมบติัออกเป็น 3 กลไกขบัเคล่ือน คือ 1) กลุ่มแกนน าและ        
อาสาสมคัร 2) สมชิกกลุ่ม และ 3) สภาผูน้ าชุมชน 
    2. หลกัการท่ีใชใ้นการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1) หลกัการ
ประชาธิปไตยชุมชนท่ีเน้นการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ตลอดจนการปรึกษาหารือและ           
การถกแถลง 2) หลกัการบริหารจดัการท่ีมีความยดืหยุน่สูง 3) หลกัการท างานแบบทนัที 4) หลกัการ
เช่ือมโยงกิจกรรมทุกภาคส่วนใหเ้ป็นการพฒันาแบบองคร์วม 5) หลกัการแบ่งความรับผิดชอบให้แก่
ชุมชน/กลุ่มคนในชุมชน 6) หลกัการใชทุ้นท่ีมีอยูใ่นชุมชนเป็นหลกั  
    3. กระบวนการท่ีใช้ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน ประกอบด้วย               
1) กระบวนการกลุ่มท่ีมีความเขม้แขง็และต่อเน่ือง 2) กระบวนการตรวจสอบโดยเครือข่ายกลุ่มต่างๆ
ในชุมชน 3) กระบวนการถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) กระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง                         
5) กระบวนการปรับแนวคิดชุมชน 6) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 1) ศีลห้า         
2) ระบบเครือญาติ 3) กลุ่มต่างๆ ในชุมชน (กระจายอ านาจ/แบ่งหนา้ท่ี) 4) แผนแม่บทชุมชน 5) ภาคี/ 
องคก์รชุมชนหรือเครือข่ายชุมชน 6) กฎระเบียบกติการท่ีชดัเจน 7) ระบบขอ้มูลและการวิเคราะห์
ขอ้มูล  
           เม่ือกระบวนการจดัการตนเองของชุมชนท้องถ่ินเกิดความเขม้แข็งบนพื้นฐาน   
องคป์ระกอบการจดัการตนเองขา้งตน้นั้น ยงัให้เกิดผลลพัธ์ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความผกูพนัต่อถ่ิน
ก าเนิด 2) จิตส านึกรักและหวงแหนชุมชน 3) การพึ่งตนเองของชุมชน และ 4) รูปแบบการจดัการ
ตนเองท่ีเหมาะสมของแต่ละชุมชนทอ้งถ่ิน   
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  4.4 ทศิทางการพฒันาชุมชนท้องถิ่น 
 หลกัและเป้าหมายส าคญัของการพฒันาชุมชน คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งตนเองได้ การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินจึงเป็นแนวคิดและ
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถน าไปสู่เป้าหมายปลายทางของการพฒันา นั่นคือ สังคมร่มเย็น       
เป็นสุขบนความเสมอภาคและเป็นธรรม อนัประกอบด้วยคุณลกัษณะส าคญั 8 ประการ ไดแ้ก่      
(เทิดชาย ช่วยบ ารุง, 2554: 30-31) 
  4.4.1 ทอ้งถ่ินแห่งความเป็นธรรม  

4.4.2 ทอ้งถ่ินแห่งความพอเพียง  
4.4.3 ทอ้งถ่ินแห่งความมีน ้าใจไม่ทอดทิ้งกนั  
4.4.4 ทอ้งถ่ินแห่งความปลอดภยัและสันติสุข 
4.4.5 ทอ้งถ่ินท่ีมีความเป็นประชาสังคม  
4.4.6 ทอ้งถ่ินแห่งความดีงาม อนุรักษธ์รรมชาติแวดลอ้ม ศิลปะ และวฒันธรรม 
4.4.7 ทอ้งถ่ินแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา  
4.4.8 ทอ้งถ่ินแห่งสุขภาวะ (กาย จิต สังคม และปัญญา) 

 
  4.5 ตัวช้ีวดัพืน้ทีจั่ดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
 ผลการประชุมเชิงปฏิบติัการของสถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชนร่วมกบัองค์กรเครือข่าย
ชุมชน 5 ภูมิภาค  เม่ือวนัท่ี 8-9 กุมภาพนัธ์ 2554 สามารถสังเคราะห์ตวัช้ีวดัพื้นท่ีจดัการตนเองของ
ชุมชนทอ้งถ่ินดงัน้ี (อุดมศรี ศิริลกัษณาพร และคณะ, 2554 : 7) 

4.5.1 ชุมชนมีเป้าหมายทิศทางในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
4.5.2 มีระบบฐานขอ้มูลท่ีส าคญัของชุมชน ท่ีสามารถน าไปจดัท าผงัพื้นท่ีท าแผน 

พฒันาตนเองและส่ือสารกบัสาธารณะ 
4.5.3 มีแผนของชุมชน ท่ีเป็นแผนยุทธศาสตร์การพฒันาพื้นท่ีระดบัต าบลทั้งระยะ

สั้น ระยะกลาง และระยะยาว ท่ีครอบคลุมทุกดา้น  
4.5.4 ปัญหาร่วมของคนในพื้นท่ี ไดรั้บการยกระดบัเช่ือมโยงและถูกจดัการแกไ้ข 

อยา่งเป็นระบบ  
4.5.5 มีรูปธรรมการจดัการปัญหาในชุมชนโดยมีชุมชนเป็นแกนหลกั  
4.5.6 ชุมชนมีการจดัการท่ีดินโดยชุมชน มีการจดัการทุนชุมชนทั้งทุนทรัพยากร 

ทุนส่ิงแวดลอ้ม ทุนเงิน ทุนภูมิปัญญา และระบบสวสัดิการ  
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4.5.7 มีการจดัความสัมพนัธ์ของกลุ่มชุมชนทอ้งถ่ินระดบัทอ้งถ่ิน  
4.5.8 ชุมชนรักการเรียนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดบัต าบล ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนและมี

ระบบการจดัการความรู้และส่ือสารสู่ชุมชนและสาธารณะ 
4.5.9 คนในชุมชนมีความสุข มีความเป็นเจา้ของชุมชน มีกติกาการอยูร่่วมกนั  
4.5.10 การมีส่วนร่วมการพฒันาทุกระดบัของคนในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ  
4.5.11 มีระบบธรรมาภิบาล และมีระบบการตรวจสอบการท างานภายในชุมชน 

 
  สรุป แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการวิจยัน้ี 
เน่ืองจากเป็นกระบวนการสร้างพลงัอ านาจของชุมชน (Empowerment) เพื่อบริหารจดัการชุมชนให้
เกิดพลงัร่วมในการพฒันาชุมชนทั้งแง่คุณภาพชีวิตและชุมชน รวมถึงเป็นกระบวนการท่ีให้ความ 
ส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของผูค้นในชุมชนทุกระดบัในการบริหารจดัการและตดัสินปัญหาดว้ย
ตนเอง ดังนั้ นกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาจึงขับเคล่ือนด้วยภูมิปัญญาบนฐานทุนชุมชน 
(ศาสนา/ วฒันธรรม/ ภูมิปัญญา/ ทรัพยกรธรรมชาติแวดลอ้ม) ท าให้ชุมชนเห็น คิด และเขา้ใจอยา่ง
เป็นระบบถึงสาเหตุของปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากการพฒันาท่ีตอ้งพึ่งพิงจากภายนอก การวิเคราะห์
ปัญหาของชุมชนเป็นการตดัสินใจบนการด าเนินการโดยองค์กรท่ีจดัตั้งภายในชุมชนโดยคนใน
ชุมชน เพื่อประโยชน์ทั้งในการแก้ไขปัญหาและการพฒันาความเขม้แข็งของชุมชน น าไปสู่การ
พึ่งตนเอง สร้างภูมิคุม้กนั ภูมิธรรม และความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนภาพรวม   
 
5. แนวคิดเกีย่วกบัการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 

การน าเสนอเก่ียวกบัแนวคิดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศนั้น จะไดน้ าเสนอ ความน า ความหมาย 
ความส าคญั วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศกบัการจดัการความรู้ แนวทางการจดัการความรู้โดยใชก้ารปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ และบทสรุป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

5.1 ความน า 
       ปัจจุบัน ค าว่า “การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ” เป็นค าท่ีใช้กันอย่างกวา้งขวางแพร่หลาย                     

ในพจนานุกรมของเวบ็สเตอร์ไดใ้หค้วามหมายการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศวา่ หมายถึง การด าเนินงานท่ีเป็น
ระบบเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป็นการปฏิบติัหรือกระบวนการในการท าบางส่ิงบางอยา่งให้ส าเร็จ
และการท างานท่ีเป็นระบบซ ้ าๆ แบบเดียวกนัจนเกิดความช านาญ สร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มพูน
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ข้ึนจนถึงระดบัเช่ียวชาญจนกลายเป็นวิชาชีพ เช่น นกักฎหมาย แพทย ์นกัการเงินและการจดัการ 
เป็นตน้ ในทางปฏิบติั การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศมกัจะด าเนินการควบคู่กบัการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อ 
มุ่งผลส าเร็จหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน/ ชุมชน (นรินทร์ สังขรั์กษา, 2554: 93) นัน่
หมายถึง การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานเป็นหลกั ค าวา่ 
“เป็นเลิศ” อาจไม่ไดห้มายถึง เป็นเลิศจริงๆ ของทุกหน่วยงาน  แต่อาจจะเฉพาะส าหรับหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึงเท่านั้น เพราะแต่ละหน่วยงานมีวฒันธรรม วิสัยทศัน์ สภาพธุรกิจ และปัจจยัภายใน
ของหน่วยงานท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้ นการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศจึงไม่ได้จ  ากัดอยู่เพียงเร่ืองใดหรือ
กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงเพียงอยา่งเดียว แต่ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีเป็นเลิศท่ีแต่ละหน่วยงาน/ ชุมชน
มองหา (บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545: 10-12)  

 
5.2 ความหมายของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 นรินทร์ สังขรักษา (2556: 243) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศวา่ เป็นวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด

ซ่ึงเป็นวธีิท างานท่ีมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานได ้ 
 อรทยั มูลค า (2554: 45) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศวา่ เป็นวิธีการปฏิบติัท่ีท าให้
องคก์ารประสบความส าเร็จหรือการปฏิบติัท่ีท าใหอ้งคก์ารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คุณลกัษณะท่ีส าคญัคือ 
มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศอยา่งเห็นไดช้ดัและเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานเป็นเลิศไดรั้บการ
ยอมรับจากบุคคลหรือองค์การท่ีเช่ือถือ ได้รับการยอมรับจากลูกคา้และผูส่้งมอบเป็นจ านวนมาก 
สามารถท าซ ้ าได ้แสดงผลลพัธ์เชิงปริมาณท่ีเป็นท่ียอมรับหรือวดัผลได ้
 บูรชยั ศิริมหาสาคร (2548) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศวา่ เป็นวิธีการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ให้ส าเร็จ ซ่ึงเป็นผลมาจากการน าความรู้ไปปฏิบติัจริง แลว้สรุปความรู้และประสบการณ์นั้นเป็น
แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของตนเอง 

 วิจารณ์ พานิช (2547: 8) ไดนิ้ยามการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในมิติของการจดัการความรู้ว่า
เป็นวิธีท างานท่ีเกิดผลงานในลกัษณะท่ีน่าภูมิใจ น่าช่ืนชม ผลสัมฤทธ์ิสูง ประสิทธิภาพสูง หรือ
คุณภาพสูงและสามารถด าเนินการไดท้ั้งหน่วยงานธุรกิจและในชุมชน ในกรณีองค์การขนาดใหญ่
ตอ้งหาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของการท างานเร่ืองต่างๆ น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน จดัให้มี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมเจ้าของผลงานกบัทีมอ่ืนๆ ให้ทีมอ่ืนๆ สามารถปฏิบติังานท่ีมี
มาตรฐานได ้และยิง่กวา่นั้นตอ้งส่งเสริมให้มีการพฒันาวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใหม่ข้ึนให้เป็นวิธีการท่ีดี
กวา่เดิมเป็นวงจรเร่ือยไปไม่ส้ินสุด 
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 จากนิยามขา้งต้น ผูว้ิจยัขอกล่าวสรุปว่า การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ หมายถึง วิธีปฏิบติัท่ี                
ท าใหห้น่วยงาน/ ชุมชนประสบความส าเร็จ หรือเป็นการปฏิบติัท่ีท าใหห้น่วยงาน/ ชุมชนกา้วสู่ความ
เป็นเลิศ ซ่ึงวธีิปฏิบติันั้นรวมถึงความรู้ เทคนิค วธีิการ ท่ีพฒันาปรับปรุงมาจากการไดป้ฏิบติัจริงท่ีจะ
ช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ืองในหน่วยงาน/ชุมชน 

5.3 ความส าคัญของการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ 
 จากหลกัการท่ีวา่ “ถา้ไดน้ าความรู้ไปใช้ ความรู้นั้นก็ยิ่งเพิ่มคุณค่า เพราะท าให้เกิดการ
ต่อยอดความรู้ให้แตกแขนงออกไปอย่างกวา้งขวาง” ดังนั้ นเป้าหมายส าคัญประการหน่ึงของ        
การจดัการความรู้ในหน่วยงานคือ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานการมีการใช้ความรู้ทั้งในระดับ
บุคคลและระดบัองค์การ (บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2548) ขณะท่ี ไกรเดช ไกรสกุล, (2552: 65) และ    
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, (2552: 230) อธิบายความส าคญัเพิ่มเติมในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนัวา่  

5.3.1 ส่งเสริมให้คนในองค์การมีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการท างาน ท่ีช่วยเพิ่ม           
ผลผลิตทั้งในดา้นคุณภาพและปริมาณ   
 5.3.2 ส่งเสริมวฒันธรรมการท างานเชิงคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรมีจิตตระหนกัใน
คุณภาพการท างานโดยมีเป้าหมายคุณภาพมาตรฐานเป็นหลกั และแสวงหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดให้เขา้สู่
มาตรฐานหรือความเป็นเลิศโดยมีวฒันธรรมการท างานแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีความมุ่งมัน่
สู่ความส าเร็จเพื่อพฒันาองคก์ารใหมี้ความเขม้แขง็สู่ความเป็นเลิศ 

5.3.3 ส่งเสริมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การจดัการความรู้เป็นเร่ืองส าคญัท่ี          
ท  าให้เกิดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ รวมทั้งแปลงความรู้ของบุคลากรไปเป็นความรู้ของ
องคก์าร การจะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้นั้นจะตอ้งมีทกัษะใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาอย่าง
เป็นระบบ การทดลองศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต การเรียนรู้จากวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของผูอ่ื้น และการถ่ายทอดความรู้อยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์าร   

5.3.4 ส่งเสริมองคก์ารให้มีการพฒันาแบบกา้วกระโดด การศึกษาวิธีการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูท่ี้ประสบความส าเร็จ  ช่วยลดเวลา งบประมาณ และ
สามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาใหดี้กวา่เดิม  
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5.4 การปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิกบัการจัดการความรู้ 
   วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าววา่ หลกัการจดัการความรู้ท่ีง่าย  คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้

จากการท างานผา่นกิจกรรมการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การมี
ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ียอมรับในดา้น
ต่างๆ เช่น ดา้นแนวคิดกระบวนการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การประเมินผลและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ขณะเดียวกนัมีการเผยแพร่การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเพื่อให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไป
ปรับใช้ ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546  ในมาตรา  11 ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพฒันาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให ้                    
มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ดา้นต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัการไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และ
เหมาะสมต่อสถานการณ์...” ดงันั้นหากมองในมุมของการจดัการความรู้ในองคก์ารแลว้ การปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศจึงเป็นบทสรุปของการปฏิบติัท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ซ่ึงเผยแพร่เป็นความรู้                
ชดัแจง้ในรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge) เพื่อให้ผูอ่ื้นไดน้ าไปทดลองปฏิบติัโดยมีเป้าหมาย          
3 ประการส าคญัคือ 1) เพื่อพฒันางานให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิยิ่งข้ึน 2) เพื่อพฒันาผูป้ฏิบติังาน
ในองคก์าร และ 3) เพื่อพฒันาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององคก์าร 
  ขณะท่ี นรินทร์ สังขรั์กษา (2554: 97) กล่าววา่ การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศมาจากแนวคิดการ
เรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจริง (Learning by doing) เป็นการประเมินสรุปผลรวมในอดีตหรือการปฏิบติัท่ี
ท าใหห้น่วยงาน/ชุมชนสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการเทียบเคียงจะน าไปสู่การคน้หาผูป้ฏิบติัท่ีดีท่ีสุด
และน าไปสู่ค าตอบวา่วธีิปฏิบติัท่ีดีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานไดอ้ยา่งไร 
 

5.5 แนวทางการจัดการความรู้โดยใช้การปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ มีดงัน้ี (วจิารณ์ พานิช, 2547: 9) 
5.6.1 เสาะหา มีเกณฑใ์นการคดัเลือก ตอ้งคดัเลือกอยา่งตรงไปตรงมา  
5.6.2 เป็นการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มมีเร่ืองราวของกระบวนการพฒันา

งาน ผา่นความยากล าบาก (ลม้เหลว) มีการฟันฝ่าจนกวา่จะบรรลุผล มีเร่ืองราวให้เล่าเพื่อสะทอ้น   
วธีิคิด วธีิปรึกษาหารือ ดึงเอาความรู้ฝังลึกจากสมาชิกกลุ่มและคน้ควา้ความรู้จากภายนอกมาใชง้าน 

5.6.3 ในการประชุมเสนอผลงาน ตอ้งเตรียมตวัและกระตุน้ให้มีการซักถามแลก 
เปล่ียนกนัให้มาก และมีผูท้รงคุณวุฒิคอยกระตุน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และช้ีประเด็นเพื่อยกระดบั
ความรู้  
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5.6.4 มีการสร้างเง่ือนไขหรือบรรยากาศ ให้ผูม้าร่วมประชุมน าเอาความรู้ท่ีไดจ้าก 
การแลกเปล่ียนไปปฏิบติัเพื่อเพิ่มพูนความรู้ฝังลึกของกลุ่มและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอย่าง
ต่อเน่ือง  
 

สรุป แนวคิดเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการวิจยัน้ี เน่ืองจากเป็นวิธี
การศึกษาจากการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดท่ีสกดัเป็นองคค์วามรู้หรือจากบทเรียนประสบการณ์อนัเกิดจากการ
ลงมือปฏิบติัจริง ท าใหเ้กิดการยอมรับ และสามารถน ามาก าหนดเป็นมาตรฐานในการท างานท่ีส าคญั 
วิธีการน้ีเป็นการน ากระบวนการจดัการความรู้และองคค์วามรู้หรือบทเรียนประสบการณ์มาใช้ เป็น
เคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนหน่วยงาน/ชุมชน ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการดา้น
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุน้ี สามารถกล่าวไดว้่าการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีมี
คุณค่าท่ีจะช่วยรักษามาตรฐานการท างานท่ีดีให้คงอยู่ เพิ่มศกัยภาพหน่วยงาน/ชุมชนให้พร้อมท่ีจะ
พฒันาให้ดียิ่งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัเป็นการช่วยแกไ้ขและป้องกนัปัญหาขอ้บกพร่องต่างๆ 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ยงัผลให้หน่วยงาน/ชุมชนมีความแข็งแกร่งและเป็นปึกแผ่นอย่างมัน่คงภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์ 
 
6. แนวคิดเกีย่วกบัการถอดบทเรียน 
 

 การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการถอดบทเรียนนั้น จะได้น าเสนอ ความน า ความหมาย    
ความส าคญั องค์ประกอบ ลกัษณะของความรู้จากบทเรียนท่ีมีคุณภาพสูง เกณฑ์ในการประเมิน    
บทเรียนท่ีดี และบทสรุป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 6.1 ความน า 
 การขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชุนและสังคม เพื่อกา้วสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
สังคมแห่งภูมิปัญญา (Knowledge-based society & Wisdom-based society) จะตอ้งอาศยัวิธีการและ
เคร่ืองมือกิจกรรมอนัหลากหลายเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศกัยภาพของผูค้นสู่
การพึ่งตนเองและการสร้างองคค์วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนทอ้งถ่ิน  
 การถอดบทเรียนจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึง ท่ีช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ซ่ึงเป็นกระบวนการของการจดัการความรู้ท่ีสกดัความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคน (Tactit Knowledge) 
ออกมาเป็นบทเรียนหรือความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) โดยบนัทึกขั้นตอนรายละเอียด            
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การปฏิบติัทั้งท่ีส าเร็จและลม้เหลวจากการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้ไดบ้ทเรียนในรูปแบบ             
ชุดความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูค้นในชุมชนท่ีเขา้ร่วมกระบวนการ 
ส่งผลให้เกิดการปรับวิธีคิดและเปล่ียนแปลงวิธีการท างานท่ีสร้างสรรค์ต่อชุมชน (คณะกรรมการ
จดัการความรู้ วิทยาลยัเชียงราย, 2555: 38) เพื่อเป็นฐานรองรับสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ
สังคมอุดมปัญญาภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์อยา่งย ัง่ยนื 
 
 6.2 ความหมายของการถอดบทเรียน 
  ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2555: 15) ไดนิ้ยามการถอดบทเรียนในมิติทางการศึกษาวา่ เป็นการจดัการความรู้รูปแบบหน่ึง        
มีวตัถุประสงคเ์พื่อสืบคน้ความรู้จากการปฏิบติังานจริง โดยใชว้ิธีการสกดัความรู้และประสบการณ์
ของครูผูรั้บผดิชอบกิจกรรมการพฒันาผูเ้รียน และบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการ
ปฏิบติังาน และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากความส าเร็จและความลม้เหลวของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพื่อ
เป็นแนวทางการปรับปรุงการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายและเผยแพร่ได ้ในการถอดบทเรียนเน้น
การพูดคุย สัมภาษณ์ เล่าเร่ือง จบัประเด็น สังเคราะห์ให้ไดก้ระบวนการวิธีด าเนินงานจากบทเรียน
หรือประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
  กองวิจยัและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร (2554:5) ได้นิยามการถอดบทเรียนว่า     
เป็นกระบวนการดึงความรู้จากการท างานออกมาเป็นทุนในการบริหารจดัการเร่ืองท่ียากหรือ
ซับซ้อนข้ึนไปจากเดิมด้วยการสรุปผล อธิบายปรากฎการณ์หรือข้อมูลใหม่ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง         
การท างานและปัจจยัเง่ือนไขท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์ดงักล่าว นอกจากน้ียงัเป็นการถอดองคค์วามรู้
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ องคก์รชุมชน ฯลฯ ออกมาเป็นบทเรียน
ท่ีสามารถน าไปสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ ส่ือรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผูส้นใจน าไปปรับใช้ให้
เหมาะสมต่อไป 
  วรางคณา จนัทร์คง (2557) ไดนิ้ยามการถอดบทเรียนวา่ เป็นทั้งแนวคิดและเคร่ืองมือ
เพื่อสร้างการเรียนรู้ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงของการจดัการความรู้โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จาก
การท างานออกมาใชเ้ป็นทุนเพื่อยกระดบัผลงานใหดี้ยิง่ข้ึน การถอดบทเรียนจึงเป็นการสกดัความรู้ท่ี
มีอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) ออกมาเป็นบทเรียนหรือความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 
ซ่ึงผลท่ีได้จากการถอดบทเรียน ท าให้ได้ชุดความรู้ท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของ
ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการอนัน ามาซ่ึงการปรับวิธีคิดและเปล่ียนแปลงการท างานท่ีสร้างสรรค์และ                  
มีคุณภาพยิ่งข้ึน โดยหวัใจหลกัของการถอดบทเรียนตอ้งมีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
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มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) มีความไวว้างใจทั้งตนเองและผูอ่ื้น (Trust) และมี           
การเรียนรู้ (Learning) 
  นรินทร์ สังขรั์กษา (2556: 245) ไดนิ้ยามการถอดบทเรียนวา่ เป็นวิธีการจดัการความรู้
รูปแบบหน่ึงเพื่อสังเคราะห์ความรู้ให้เกิดการเรียนรู้หรือคล้ายกับการประเมินผลเชิงปริมาณ                  
แบบหน่ึงเพื่อสกดัความรู้ท่ีฝังลึกในตวัคนออกมาเป็นบทเรียนในการสร้างสรรค์งานให้มีคุณภาพ
ตามเร่ืองท่ีสนใจศึกษา ไดเ้กิดองคค์วามรู้ ไดผ้ลทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
  สุภาวดี นานช้า (2555:6) ได้นิยามการถอดบทเรียนว่า เป็นการทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดของเหตุปัจจยัทั้งภายในและ
ภายนอกซ่ึงท าใหเ้กิดผลอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัทั้งท่ีส าเร็จและลม้เหลว หรือการสืบคน้ความรู้จาก
การปฏิบติังานโดยการสกดัความรู้และประสบการณ์ท่ีฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมการปฏิบติั 
งานพร้อมทั้ งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบติังานทั้งท่ีส าเร็จและลม้เหลว เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย
และสามารถแผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได ้
  พอใจ พุกกะคุปต์ (2554) ได้นิยามการถอดบทเรียนว่า เป็นการเรียนรู้จากผลการ
ปฏิบติัการและประสบการณ์ท่ีไดเ้พื่อปรับปรุงภารกิจต่อไปในอนาคตให้ดียิง่ข้ึน 
 ศุภวลัย ์พลายน้อย (2549: 16-17) ไดนิ้ยามการถอดบทเรียนในมิติของการเรียนรู้ทั้ง
ระดบัปัจเจกบุคคลและกลุ่มว่า เป็นการสกดัความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคนและองค์ความรู้ทอ้งถ่ินออกมา
เป็นบทเรียนท่ีสามารถน าไปสรุปสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ และเป็นการจดัการความรู้รูปแบบหน่ึงท่ี
เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีเป็นระบบ ดงันั้นกระบวนการถอดบทเรียนจึงเป็นทั้งเคร่ืองมือ 
(Means) ในการเรียนรู้และเป้าหมาย (End) ของการเรียนรู้  
 จากนิยามข้างต้น ผู ้วิจ ัยขอกล่าวสรุปว่า การถอดบทเรียน หมายถึง เทคนิคหรือ
กระบวนการจดัการความรู้ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้จากบุคคลและกลุ่มอย่างเป็นระบบ เพื่อสกดั
ความรู้ฝังลึกในตวัคนและองคค์วามรู้ของหน่วยงาน/ชุมชนออกมาเป็นบทเรียนท่ีสามารถน าไปสรุป
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เป็นเอกสารชุดความรู้ คู่มือ ต ารา และรายงาน ท่ีบุคคล/ชุมชนอ่ืนสามารถ
เรียนรู้และน าไปปรับใชใ้หก้ารปฏิบติังานมีคุณภาพยิง่ข้ึน 
 
 
 
 



69 
 

 
 

 6.3 ความส าคัญของการถอดบทเรียน  
 ความส าคญัและประโยชน์ของการถอดบทเรียน สามารถสรุปโดยแบ่งได ้3 ระยะ ดงัน้ี 
(วรางคณา จนัทร์คง, 2557) 

1. ระยะสั้ น สามารถน าไปปรับปรุงเทคนิคการท างาน การขบัเคล่ือนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคม และท าให ้      
ผลของโครงการด าเนินงานดีข้ึน 

2. ระยะกลาง ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการท างานและการเผชิญปัญหามากข้ึน เกิด
ความภาคภูมิใจท่ีไดเ้ห็นพฒันาการของโครงการดีข้ึนหลงัจากการน าบทเรียนไปปรับใช ้ 
  3. ระยะยาว ท าให้เกิดต้นแบบการท างานท่ีดี (Best Practice) เกิดรูปแบบ
กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความเขา้ใจปัญหาการท างานอยา่งเป็นระบบ และเกิดการ
พฒันายทุธศาสตร์การท างานในระยะต่อไป 
 
 โดยทัว่ไปการถอดบทเรียน สามารถกระท าไดใ้น 3 ช่วง คือ 

1. ถอดบทเรียนก่อนด าเนินการ เป็นการเรียนรู้ก่อนท่ีจะเกิดความผดิพลาด 
2. ถอดบทเรียนระหวา่งด าเนินการ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งด าเนินการ 
3. ถอดบทเรียนหลงัด าเนินการ เป็นการเรียนรู้เพื่อการด าเนินงานในคร้ังต่อไป 

 
 6.4 องค์ประกอบการถอดบทเรียน 
  การถอดบทเรียน สามารถแบ่งองคป์ระกอบได ้2 มิติ ไดแ้ก่ 

1. มิติดา้นปัจจยัการถอดบทเรียน 
มิติด้านปัจจยัการถอดบทเรียน (กองวิจยัและพฒันางานส่งเสริมการเกษตร,            

2554:7) ประกอบดว้ย 1) ประเด็น/เร่ืองท่ีตอ้งการถอดบทเรียน 2) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (ผูถ้อดบทเรียน
และผูถู้กถอดบทเรียน (ระบุชดัเจน) 3) กิจกรรมท่ีด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (มีอะไรบา้ง)                
4) ความส าคญัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการ และ 5) บรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มของการ    
ถอดบทเรียนท่ีเหมาะสม (เป็นมิตรและมีความเป็นกนัเอง) 
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2. มิติดา้นวธีิวทิยาการถอดบทเรียน  
    วรางคณา จนัทร์คง (2557) อธิบายวธีิวทิยาการถอดบทเรียน ประกอบดว้ย 
     1 การถอดบทเรียนดว้ยการเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assit – PA) เป็นการ
เรียนรู้ก่อนท ากิจกรรม โดยเป็นการเรียนรู้จากเพื่อน เพื่อนเรียนรู้จากเรา ทั้งเราและเพื่อนเรียนรู้
ร่วมกนัและส่ิงท่ีเราร่วมกนัสร้าง (เกิดความรู้ใหม่) โดยมีลกัษณะเป็นการประชุม/ประชุมปฏิบติัการ  
     2. การถอดบทเรียนแบบเล่าเร่ือง (Story Telling) เป็นการเรียนรู้ก่อนหรือ
ระหว่างกิจกรรมด้วยการให้ผูมี้ความรู้จากการปฏิบติัปลดปล่อยความรู้ท่ีซ่อนเร้นในตวัออกมา    
แลกเปล่ียนความรู้และผูฟั้งสามารถตีความไดอ้ยา่งอิสระ เม่ือมีการแลกเปล่ียนผลการตีความแลว้จะ
ท าใหไ้ดค้วามรู้ท่ีสามารถบนัทึกไวเ้ป็นชุดความรู้ การถอดบทเรียนในลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นการสกดั
ความรู้จากเร่ืองเล่าออกมาวา่มีคุณค่าและสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างไร ไม่ใช่เป็นเพียงการ
เล่าเร่ืองในอดีต 
     3. การถอดบทเรียนแบบหลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR) เป็น
การน าเอาความรู้ท่ีเกิดข้ึนสั้ นๆ ภายหลงัการท ากิจกรรมแล้วน าไปสู่การวางแผนคร้ังต่อไป โดย 
AAR มีกระบวนการขั้นตอนคลา้ยกบัการถอดบทเรียนเม่ือส้ินสุดโครงการ (Restrospect) ท่ีเป็นการ
ถอดบทเรียนทั้งโครงการ ดงันั้น AAR เปรียบเสมือนการถอดบทเรียนในแต่ละวนั ส่วน Restrospect 
เป็นเสมือนการถอดบทเรียนหลงัส้ินสุดโครงการ 

 ขณะท่ี นรินทร์ สังข์รักษา (2556: 113-117) อธิบายวิธีวิทยาการถอดบทเรียน 
ประกอบดว้ย  

1. การเรียนรู้จากเพื่อน (Peer Assist: PA) เป็นการเรียนรู้ก่อนท ากิจกรรม 
โดยการเรียนรู้จากเพื่อน หมายถึง ทีมผูช่้วยกับทีมท่ีปรึกษาภายนอก ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีส าคัญคือ        
การก าหนดวตัถุประสงค์หรือโจทย์ของกาเรียนรู้ และการออกแบบการด าเนินงานโดยก าหนด
บทบาทของแต่ฝ่ายอยา่งชดัเจน 

2. การเรียนรู้พลงัการด าเนินงาน (Retrospect) การเรียนรู้พลงัการด าเนินการ
มีรายละเอียดลึกซ้ึงมากกว่า AAR โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการน าบทเรียนไปใช้ในโครงการต่อไป     
มิใช่เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของงานเดิม 

3. การเรียนรู้จากบทเรียนท่ีดีหรือวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Good/ Better/ Best 
Practice) บทเรียนท่ีดีหรือการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเป็นแนวคิดท่ีก่อตวัมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ผ่าน               
การปฏิบติัจริงของกองทพัสหรัฐอเมริกา ซ่ึงอาจเรียกการเรียนรู้รูปแบบน้ีไดอี้กอย่างวา่ การเรียนรู้
หลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR) โดยหวัใจของ AAR คือ การเปิดใจและการมีความ
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มุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัมากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ และส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555: 15-16) ไดอ้ธิบายประเภทของการเรียนรู้หลงั
ปฏิบติัการ (AAR) ไดแ้ก่ 

1. AAR แบบเป็นทางการ มีขั้นตอนคือ พบกันทนัทีหลงัส้ินสุดปฏิบติั
กิจกรรม สร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร ไม่มีการจบัผิด ไม่มีการวางอ านาจ ไม่มีการต าหนิ         
ผูอ้  านวยความสะดวกในการท า AAR ตอ้งทบทวบวตัถุประสงคโ์ครงการและวิธีการปฏิบติัเพื่อให้
มัน่ใจไดว้า่ทุกคนยนิดีท่ีจะท า AAR บนัทึกผลการทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งทีมงาน 

2.  AAR แบบไม่เป็นทางการ มีขั้นตอนคือ เม่ือท ากิจกรรมยอ่ยเสร็จส้ินใน
โครงการขนาดใหญ่ ใช้เวลาสั้ นเพื่อตอบค าถามต่อไปน้ี อะไรบา้งท่ีควรมีหรือควรเกิด แต่ไม่มี
หรือไม่เกิด ส่ิงท่ีเกิดจริงคืออะไร ท าไมจึงเกิดจริงและท าไมจึงเกิดความแตกต่างน้ีข้ึนมา และเราได้
เรียนรู้อะไรบา้ง 

3.  AAR แบบส่วนตวั เป็นการไตร่ตรองส่ิงท่ีท าไปดว้ยตนเอง ถามค าถาม
เดียวกนักบั AAR แบบไม่เป็นทางการและบนัทึกไวเ้ป็นบทเรียนของตน 
 
 6.5 ลักษณะของความรู้จากบทเรียนที่มีคุณภาพสูง มีลกัษณะดงัน้ี (ศุภวลัย ์พลายน้อย, 
2549: 22)  
  1. เป็นผลจากการประเมินขา้มโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์คล้ายคลึงกนั แต่ท างาน                
ต่างพื้นท่ีกนั 
  2. เป็นบทเรียนท่ีไดจ้ากการวจิยัพื้นฐานหรือประยกุต ์
  3. เป็นความรู้จากการปฏิบติัจริง 
  4. เป็นประสบการณ์ท่ีรายงานจากผูป้ฏิบติั 
  5. ผา่นการกลัน่กรองความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  6. มีลกัษณะของการบูรณาการขา้มศาสตร์ 
  7. การไดรั้บประเมินความส าคญัของบทเรียน 
  8. บทเรียนนั้นมีความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ความส าเร็จ 
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 6.6 เกณฑ์ในการประเมินบทเรียนทีด่ี ควรมีลกัษณะดงัน้ี (ศุภวลัย ์พลายนอ้ย, 2549: 22)  
  1. ความย ัง่ยนื (Sustainability) บทเรียนท่ีดีควรมีความย ัง่ยนื 
  2. การปรับใช้ (Abaptibility) บทเรียนนั้นสามารถปรับใช้ในชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง
ความสามารถในการประยกุตใ์ชห้รือเผยแพร่ทัว่ไป 
  3. ประสิทธิภาพ (Efficientcy) บทเรียนท่ีดีควรมีค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
  4. กระบวนการ (Process) กระบวนการท่ีส าคญัของบทเรียนคือ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เจ้าของทรัพยากร ผูใ้ช้ และหุ้นส่วนระหว่างภาคี ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ความสามารถในการดึงความสนใจในการสนบัสนุนจากภาคการเมือง รวมถึงวิธีด าเนินการสะทอ้น
กลบัและการทบทวน 
 
 สรุป แนวคิดเก่ียวกบัการถอดบทเรียนเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการวิจยัน้ีโดยตรง เน่ืองจากเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในส่วนทา้ยของงานวจิยั และเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ชุมชนท่ีมีเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างและพฒันากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั
ของผูค้นในชุมชนดว้ยกระบวนการคน้หาและสร้างความรู้จากการปฏิบติัท่ีดีร่วมกนั การใชค้วามรู้
จากการปฏิบติัท่ีดีเพื่อท าการปฏิบติัซ ้ า และการปรับปรุงและพฒันาความรู้เพื่อการปฏิบติัคร้ังต่อไป
อยา่งเป็นรูปธรรมผา่นการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ชุมชนดว้ยชุมชน เพื่อเป็นฐานส าคญั
ส าหรับการพฒันาต่อยอดชุดความรู้ชุมชนในระดบัท่ีสูงข้ึน อีกทั้งผลการศึกษาการถอดบทเรียนยงั
สามารถใชเ้ป็นตวัแบบบทเรียนการด าเนินโครงการ งานวิจยั ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการขบัเคล่ือนชุมชน
ในมิติแห่งการพึ่งตนเองและการจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินส าหรับผูท่ี้สนใจทัว่ไปในอนาคต  
 
7. แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันารูปแบบ  
 

 การน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบนั้น จะได้น าเสนอ ความน า ความหมาย 
ความส าคญั องคป์ระกอบ ประเภท คุณลกัษณะท่ีดีของรูปแบบ และบทสรุป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
7.1 ความน า 

 ค าวา่ “รูปแบบ” หรือ “โมเดล” สามารถน ามาใชใ้นความหมายท่ีหลากหลาย กล่าวคือ              
1) แบบจ าลอง 2) ตวัแบบท่ีใช้เป็นแบบอย่าง 3) รูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล 
สัญลกัษณ์และหลกัการของระบบ และ4) แบบแผนตวัอยา่งของการด าเนินงานท่ีแสดงความสัมพนัธ์
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ระหว่างส่วนต่างๆ ในระบบ เม่ือพิจารณารูปแบบ/โมเดล ตามความหมายดงักล่าวเทียบกบัค าว่า 
ทฤษฎี จะเห็นวา่ รูปแบบ/โมเดล ในความหมายท่ี1 และ2 มิไดมี้ความหมายในทฤษฎี เป็นเพียงการ
จ าลองหรือการลอกเลียนแบบให้เหมือนกบัของจริง แต่ส าหรับความหมายท่ี 3 มีความหมาย               
เทียบเคียงไดก้บัค าวา่ ทฤษฎี ส่วนความหมายท่ี 4 รูปแบบ/โมเดล เป็นแบบแผนอยา่งหน่ึงท่ีไดจ้าก
การถ่ายแบบจากทฤษฎีสู่การปฏิบติัหรือเรียกวา่รูปแบบเชิงปฏิบติัการ (นรินทร์ สังขรั์กษา, 2556 : 
51) โดยปัจจุบนั รูปแบบ/โมเดล ไดถู้กน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัแนวใหม่ท่ีไดรั้บความสนใจ
มากข้ึน ทั้งน้ีเพราะการวิจยัท่ีใช้รูปแบบจะช่วยให้ได้ความรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ เป็นการวิจยัท่ีช่วย
พฒันาความรู้ มีความชดัเจน และเป็นระบบยิง่ข้ึน (บุญชม ศรีสะอาด, ม.ป.ป.) 
 

7.2 ความหมายของรูปแบบ 
       ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ รูปแบบ/โมเดล ไดเ้ขา้มามีบทบาทในงานวจิยัและมกัใชค้  าวา่ รูปแบบ 

แบบจ าลอง ตน้แบบ แบบแผน วงจร และตวัแบบ โดยความหมายของรูปแบบนั้น มีนักวิชาการ              
ใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี  

       นรินทร์ สังขรั์กษา (2556: 51) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง เคา้โครงของส่ิงตอ้งการศึกษา 
โดยแสดงโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น เป็น   
รูปยอ่ท่ีเลียนแบบความสัมพนัธ์หรือความจริงของปรากฎการณ์ใดปรากฎการณ์หน่ึง ท่ีเกิดข้ึนโดย
การลดทอนเวลา ความพอเหมาะ และกาลเทศะเพื่อใหเ้ขา้ใจปรากกฎการณ์ดงักล่าวไดง่้ายข้ึน 

 ดนยั เทียนพุฒ (2555: 5) กล่าวว่า รูปแบบ (ทางธุรกิจ) หมายถึง การบรรยายหรือ
ก าหนดความเช่ือมโยงของส่ิงท่ีเป็นกุญแจส าคญัส าหรับท าความเขา้ใจเก่ียวกบัองคค์วามรู้ทางธุรกิจ
โดยมีคุณลกัษณะหลกั ได้แก่ 1) ความเป็นระบบ 2) ระบบเปิด 3) พลวตัร 4) มีลกัษณะท าให้
เหมาะสมได ้และ 5) เป็นนวตักรรม 

 สิทธิกร อว้นศิริ (2553: 49) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง วิธีการด าเนินงานท่ีเป็นแนวทาง
หรือแนวคิดหรือส่ิงท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึนน ามาแสดงหรือยอ่ส่วนเพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ใจ 

       ทววีรรณ อินดา (2552: 157) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองของปรากฏการณ์ใด
ปรากฎการณ์หน่ึง เพื่อใชใ้นการบรรยายและแสดงลกัษณะปรากฎการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ทั้งน้ียงัแสดงให้
เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหรือปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตลอดทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
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       ปิยนาถ บุญมีพิพิธ (2551: 27) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรือตวัแปรต่างๆ เช่นรูปแบบของการจดัการความรู้        
จึงเป็นโครงสร้างความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่อรูปแบบการจดัการความรู้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

       สุเทพ บุญเติม (2549: 26) กล่าววา่ รูปแบบ หมายถึง เป็นการจ าลองภาพในอุดมคติท่ี
น าไปสู่การอธิบายคุณลกัษณะส าคญัของปรากฎการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เพื่อให้ง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจท่ีไม่มีองคป์ระกอบตายตวัหรือรายละเอียดทุกแง่มุม โดยผ่านการทดสอบกระบวนการอย่าง
เป็นระบบเพื่อใหเ้กิดความแม่นตรงและเช่ือถือได ้

       จากความหมายขา้งตน้ ผูว้จิยัสามารถกล่าวสรุปไดว้า่ รูปแบบ หมายถึง แบบจ าลองหรือ
การจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ หรือเป็นชุดของแนวคิดซ่ึงได้เรียบเรียงไวใ้นลักษณะ
โครงสร้างอย่างเป็นระบบและมีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัเพื่ออธิบายปรากฏการณ์นั้นได ้
แจ่มชัด และสามารถใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน การก าหนดกลยุทธ์พื้นฐาน ปัจจยั เง่ือนไข และ
ขอ้จ ากดัในการน ารูปแบบไปใช ้

 
 7.3 ความส าคัญของการพฒันารูปแบบ 

       จอยและเวล (Joyce and Weil 1986: 19-20) กล่าววา่ การพฒันารูปแบบนั้นมีสาระ 
ส าคญัคือ 1) รูปแบบควรตอ้งมีแนวคิดและทฤษฎีรองรับ หมายถึง เม่ือพฒันารูปแบบแลว้ก่อนการ
น าไปใชต้อ้งมีการวจิยัเพื่อทดสอบ 2) เม่ือพฒันารูปแบบแลว้ ก่อนน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายตอ้งมีการ
วิจยัเพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใช้ในสถานการณ์จริงและน าขอ้คน้พบมา
ปรับปรุงแกไ้ข 3) การพฒันารูปแบบ อาจจะออกแบบให้ใชไ้ดก้วา้งขวางหรือเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้ 4) การพฒันารูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายหลกัท่ีถือวา่เป็นตวัตั้งในการพิจารณา
เลือกรูปแบบไปใช ้กล่าว คือ ถา้ผูน้ ารูปแบบไปใชต้รงกบัจุดมุ่งหมายก็จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แต่ก็สามารถน าไปประยุกต์ในสถานการณ์อ่ืนไดถ้า้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่อาจให้ผลส าเร็จ         
ลดนอ้ยลงไป 
  
 7.4 องค์ประกอบของรูปแบบ 

       ดนยั เทียนพุฒ (2555: 2) อธิบายองคป์ระกอบของรูปแบบ/โมเดล (องคก์าร/ธุรกิจ) วา่ 
เร่ิมตน้จากสภาพธรรมชาติของแต่ละธุรกิจ จากนั้น 1) ศึกษาปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์จนกระทัง่
สร้างเป็นรูปแบบของเหตุการณ์ 2) ก าหนดโครงสร้างทางความคิดซ่ึงอยู่ในรูปของตรรกะของ            
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ความสัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงความรู้อย่างเป็นระบบหรือในรูปแบบสมการท่ีเป็นความสัมพนัธ์ของ              
ตวัแปร 3) น าโครงสร้างทางความคิดไปตรวจสอบกบัขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ขององคก์าร/ธุรกิจ 4) จ าลอง
รูปแบบในลักษณะเป็นสมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือเป็นกระบวนทัศน์ 
(Paradigm) ท่ีเป็นความเช่ือ คุณค่า ท่ียดึถือปฏิบติัและไดรั้บการยอมรับกระทัง่ไดก้รอบความคิดท่ีใช้
อธิบายถึงความเช่ือมโยงทั้งหมดท่ีตอ้งการศึกษาหาความจริง เช่น ปัญหา จุดประสงค์ การทบทวน
วรรณกรรม ระเบียบวิธี การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ หลงัจากนั้น 5) ท าการทดสอบซ ้ า
ในสถานการณ์จริง หากผลการทดสอบเป็นจริงน้อยคร้ังโครงสร้างทางความคิดท่ีจ าลองข้ึนเป็น
รูปแบบนั้นเป็นแค่รูปแบบประสบการณ์ แต่ถ้าเป็นจริงทุกคร้ังก็พฒันาเป็นรูปแบบทางทฤษฎีท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไป นั่นหมายถึง 6) การพฒันารูปแบบความคิดทางธุรกิจนั้นอาจได้รูปแบบทาง
ประสบการณ์ท่ีใช้ได้เฉพาะกรณี หรืออาจเป็นรูปแบบทางทฤษฎีท่ีสามารถทดสอบซ ้ าและใช้ได้
อยา่งทัว่ไป ขณะท่ี ทวีศกัด์ิ อ าลา (2551:17-18) อธิบายถึงองคป์ระกอบของรูปแบบทางการบริหาร
การศึกษาส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย โครงสร้าง กระบวนการจดัการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป และกล่าวสรุปว่ารูปแบบท่ีดีควร
ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ของโครงสร้างตวัแปร สามารถหาขอ้สนบัสนุนและตรวจสอบขอ้มูลเชิง
ประจกัษไ์ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ บราวและมอเบริก (1980: 16-17) ท่ีศึกษาสังเคราะห์
องคป์ระกอบของรูปแบบและพบวา่รูปแบบส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 1) สภาพแวดลอ้ม 2) เทคโนโลย ี
3) โครงสร้าง และ 4) กระบวนการจดัการและการตดัสินใจสั่งการ  

 
7.5 ประเภทของรูปแบบ 
       สทินเนอร์ (1988: 8-10) อธิบายวา่ ถา้ท่ีใดมีการกล่าวอา้งทางทฤษฎี ณ ท่ีนั้นจะมีการ

กล่าวถึงรูปแบบ นั่นหมายถึง รูปแบบถูกน ามาเป็นพื้นฐานส าหรับการพิสูจน์ความเป็นจริงทาง
ทฤษฎี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

     1. รูปแบบเชิงปฏิบติั (Model-of) เป็นการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
รูปแบบการประเมินประเภทน้ีเป็นแบบจ าลองทางกายภาพ เช่น แบบจ าลองรถยนต์ เคร่ืองบิน และ
ภาพจ าลอง  

           2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theory-model or Model-for) เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนจาก
กรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตวัทฤษฎีไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจ าลอง เป็นตวัช่วยให้เกิด
รูปแบบท่ีมีโครงสร้างต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนั 
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       ขณะท่ี คีฟ (1988: 561-565) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบท่ีใชใ้นทางการศึกษาออกเป็น 
4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบเชิงอธิบาย (Semantic Model) เป็นรูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการ      
บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ (Schematic) เพื่อให้เป็น
แนวคิดโครงสร้าง องค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เช่น แบบจ าลองการ
เรียนรู้ในโรงเรียน เป็นตน้ ความชดัเจนของรูปแบบน้ีข้ึนอยูก่บัภาษาท่ีบรรยายและวธีิการบรรยาย 

2. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Model) รูปแบบน้ีเร่ิมไดรั้บความสนใจในช่วงหลงั 
ค.ศ. 1970 เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากรูปแบบเชิงอธิบาย ปัจจุบนัมีการน ารูปแบบน้ีมาใช้ในการ    
วิจยัทางการศึกษามากข้ึนเพราะมีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path) LISREL รูปแบบในลกัษณะน้ีจะเป็น
การน าเอาตวัแปรมาเขียนเป็นสัญลกัษณ์หรือค ายอ่ แลว้ใชเ้ส้นตรงและลูกศรแสดงความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปรในเชิงเหตุและผล ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นกรอบในการรวบรวมขอ้มูลในสภาพท่ีเป็นจริงเพื่อ
ทดสอบรูปแบบ 
   3. รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เป็นรูปแบบเชิงกายภาพ ส่วนใหญ่ใช้
ในด้านวิทยาศาสตร์ รูปแบบท่ีสร้างข้ึนต้องมีองค์ประกอบชัดเจนสามารถน าไปทดสอบด้วย      
ขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ดแ้ละสามารถน าไปท าการหาขอ้สรุปของปรากฎการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดงันั้น
รูปแบบน้ีจึงใหป้ระโยชน์ในดา้นการท านาย 
   4. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจาก
รูปแบบเชิงอธิบายและเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบหรือตวัแปรต่างๆ โดยใช้
สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปสูตรหรือสมการทางคณิตศาสตร์ เดิมรูปแบบน้ีใช้กบัศาสตร์ทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบนัแนวโน้มในการน าไปใช้ด้านพฤติกรรมและสังคมศาสตร์เพิ่มข้ึน      
รวมทั้งดา้นการศึกษาโดยเฉพาะในการวดัผลการศึกษา ซ่ึงรูปแบบน้ีสามารถอธิบายความสัมพนัธ์
และสร้างเป็นทฤษฎีเน่ืองจากสามารถทดสอบสมมติฐานได ้
 

7.6 คุณลกัษณะทีด่ีของรูปแบบ 
       สิทธิกร อว้นศิริ (2553: 51) กล่าววา่ รูปแบบท่ีดีจะตอ้งมีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 

สามารถน าไปอธิบายปรากฎการณ์และน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อพิสูจน์ทดสอบได ้ 
 คีฟ (1988: 560) กล่าววา่ รูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์ไดค้วรมีลกัษณะ 4 ประการ คือ   1) 

รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพนัธ์อย่างมีโครงสร้างของตวัแปร (Structural relationship) 
มากกว่าความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแบบรวม (Associative relationship) 2) รูปแบบควรใชเ้ป็น



77 
 

 
 

แนวทางพยากรณ์ผลท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถถูกตรวจสอบไดโ้ดยการสังเกต หาขอ้สนบัสนุน และ
ตรวจสอบรูปแบบบนพื้นฐานขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้3) รูปแบบควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นกลไกถึง
เหตุผลของเร่ืองท่ีจะศึกษา ดว้ยเหตุน้ีรูปแบบนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือท่ีพยากรณ์ไดค้วรใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 4) รูปแบบควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ (Concept) และสร้าง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ใน
เร่ืองท่ีก าลงัศึกษา 
 
  สรุป แนวคิดเก่ียวกับการพฒันารูปแบบเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับการวิจัยน้ี เน่ืองจากเป็น
กระบวนการศึกษาวิจยัท่ีมุ่งก าหนดกรอบมโนทศัน์ (Conceptual Framework) ของประเด็นท่ีศึกษา 
โดยในท่ีน้ีผูว้ิจยัท าการศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นเร่ืองส าคัญในสภาพการณ์ปัจจุบันส าหรับ         
การหาทางแก้ไขปัญหา การหาทางออกของชุมชนและสังคมต่อปัญหาในลักษณะท่ีเก่ียวเน่ือง
สัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบของตวัแปรท่ีศึกษา ขณะเดียวกนัเป็นการศึกษาความเป็นอิสระพื้นฐาน 
ซ่ึงมีอยูร่ะหวา่งขอ้ความรู้ท่ีเป็นองคป์ระกอบของรูปแบบ/โมเดลส าหรับการทดสอบในสถานการณ์
ปัจจุบนัของชุมชน พร้อมทั้งเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอนัจะน าไปสู่ขอ้คน้พบใหม่ท่ีอาจ
เป็นขอ้เสนอหรือทางออกท่ีเหมาะสมส าหรับชุมชนท่ีศึกษา รวมถึงชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนในสังคมไทย  
 
8.  บริบทจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
 
  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา อดีตเมืองราชธานีเก่าของไทยตั้ งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่ม               
ตอนล่างของประเทศและอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ไดช่ื้อว่าเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าเพราะมีความอุดม         
สมบูรณ์เหมาะสมกับการท านาและเพาะปลูกข้าวมาตั้ งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เน่ืองจากลักษณะ                          
ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมถึง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีแม่น ้ าไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น ้ า
เจา้พระยา แม่น ้ าป่าสัก แม่น ้ าลพบุรี และแม่น ้ าน้อย มีล าคลองใหญ่น้อยประมาณ 1,245 คลอง 
เช่ือมต่อกบัแม่น ้ าเกือบทัว่บริเวณพื้นท่ี มีประชากรรวม 793,509 คน เป็นชาย 328,941 คน เป็นหญิง 
410,568 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 16 อ าเภอ 209 ต าบล 1,445 หมู่บา้น องค์การบริหาร                  
ส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลต าบล 32 แห่ง องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 121 แห่ง (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ,                
2556 : 4-6) 
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  ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 89.4 ศาสนาอิสลามประมาณ
ร้อยละ 10 และศาสนาคริสตป์ระมาณร้อยละ 0.6 ศาสนสถานในจงัหวดัมีทั้งส้ิน 576 แห่ง แยกเป็น
วดั 505 แห่ง มสัยดิ 60 แห่ง และโบสถ์คริสต ์11 แห่ง มีวดัร้าง 436 แห่ง ส านกัสงฆ ์9 แห่ง โรงเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกธรรมบาลีและสามญัรวม 3 แห่ง ศูนยพ์ระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์85 แห่ง   
พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวหิาร 3 แห่ง ชั้นโทชนิดราชวหิาร 1 แห่ง ชั้นโทชนิดวรวิหาร3 แห่ง 
และชั้นตรีชนิดสามญั 7 แห่ง ตวัจงัหวดัห่างจากกรุงเทพฯ ทางถนนสายเอเชีย ประมาณ 75 กิโลเมตร 
ทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือประมาณ 137 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 2,556.64 
ตารางกิโลเมตร (1,599,000 ไร่) เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 62 ของประเทศ และเป็น
อนัดบัท่ี 11 ของจงัหวดัภาคกลาง ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัปี 2553 (Gross Provincial Product: 
GPP) เป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ มูลค่า 479,601 ลา้นบาท รองจากจงัหวดัระยอง และสมุทรสาคร 
รายไดเ้ฉล่ีย (GPP Per capita (Bath)) 620,773 บาท/คน/ปี อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2553 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.4 สาขาการผลิตท่ีส าคญัของจังหวดัคือ สาขาอุตสาหกรรม รองลงมาสาขา
อสังหาริมทรัพย ์และสาขาการคา้ส่งและคา้ปลีกตามล าดบั (แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี (2557-2560) 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, 2557 : 6) 
        จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยตรง ดว้ยเหตุท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใกลก้บักรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการพฒันา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยากลายเป็นแหล่งรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจจากเมืองหลวง ประกอบกบัท่ีดินในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาก่อนปี พ.ศ. 2530 มีราคา    
ไม่สูงเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีการเกษตร ดงันั้นในช่วงปี พ.ศ.2530-2538 จึงเป็นช่วงท่ีจงัหวดัได้มี                 
การพฒันาเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอยา่งสูง นโยบายของรัฐบาลขณะนั้นมุ่งท่ีจะเปล่ียน
สนามรบเป็นตลาดการคา้ส่งผลต่อการลงทุนในระบบธุรกิจอุตสาหกรรมโดยตรง มีการพฒันา
เส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกไม่วา่จะเป็นทางบกและทางน ้ า มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลาย
แห่งกระจายอยู่เกือบทุกอ าเภอ มีการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และระบบสถาบนัการเงินอนั
น าไปสู่การเก็งก าไรท่ีดินอย่างกวา้งขวางท าให้ราคาท่ีดินพุ่งสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว (วิชชุกร นาคธน, 
2555: 122-124)  
        ประกอบกบัในช่วงปลายปี พ.ศ.2534 จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (เกาะเมือง) ไดรั้บการ
ข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง     
สหประชาชาติ (UNESCO) ยงัผลให้เมืองพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่ีมีนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศให้ความสนใจเขา้เยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก เม่ือปัจจยัหลกัดา้นทุนทางเศรษฐกิจ
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และทุนทางสังคมวฒันธรรมผนวกกนั ท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจของจงัหวดัเปล่ียนจากเศรษฐกิจ
แบบภาคการเกษตรเป็นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน เกิดการหลั่งไหลของแรงงานภาค             
เกษตรในท้องถ่ินสู่การเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงมิได้มีแต่ผูค้นภายในจังหวดั                   
พระนครศรีอยุธยาเท่านั้ น แต่มีการอพยพจากทั่วทุกภาคเพื่อมาประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมถึงแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท างานในจงัหวดัดว้ย ส่งผลให้จงัหวดัมีความหนาแน่น
ของประชากรสูงเป็นอนัดบัท่ี 10 รองจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
ภูเก็ต ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครปฐม และชลบุรี (ส านกัสถิติพยากรณ์ ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 
2554) 
        ขอ้มูลจงัหวดัภาพรวมเช่ือมโยงกบัผลการศึกษาของ อารีวรรณ คูสันเทียะ (2556: 2-7)  
ท่ีพบว่า จากเน้ือท่ีถือครองท่ีดินทางการเกษตร 1,145,621 ไร่ มีผูถื้อครองท่ีดินการเกษตรของตน
เพียง 312,572 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.28 โดยท่ีดินการเกษตรส่วนใหญ่เป็นท่ีดินของคนอ่ืน 833,049 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.71 และขนาดการถือครองท่ีดินของเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 24.13 มีขนาด
การถือครองท่ีดินนอ้ยกวา่ 2 ไร่ รองลงมาร้อยละ 20.84 ถือครองท่ีดินตั้งแต่ 20-39 ไร่ ร้อยละ 13.48 
ถือครองท่ีดิน 2-5 ไร่ ร้อยละ 13.33 ถือครองท่ีดินตั้งแต่ 10-19 ไร่ ร้อยละ 11.71 ถือครองท่ีดินตั้งแต่  
40-59 ไร่ ร้อยละ 10.05 ถือครองท่ีดินตั้งแต่ 60-139 ไร่ ร้อยละ 5.2 ถือครองท่ีดินตั้งแต่ 6-9 ไร่ร้อยละ 
1.21 ถือครองท่ีดินตั้งแต่ 140-144 ไร่ และสุดทา้ยร้อยละ 0.05 ถือครองท่ีดินมากกวา่ 500 ไร่ 
        สภาพการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาด้านการถือครองท่ีดินของเกษตรกรสืบเน่ือง           
มาจากการซ้ือขายเพื่อวตัถุประสงคข์องการเก็งก าไรโดยนายทุนท่ีดินและนกัการเมือง ซ่ึงเร่ิมตน้มา
ในช่วงเวลากวา่ 30 ปีและเพิ่มมากข้ึนเม่ือปี 2546 เม่ือมีการกวา้นซ้ือท่ีดินเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม
และโรงงานรวมถึงการกวา้นซ้ือท่ีนาแปลงใหญ่โดยบริษทัเพื่อลงทุนทางดา้นเกษตร ปัจจุบนัจงัหวดั
มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการ อาทิ รถไฟความเร็วสูงทั้งสายเหนือ กรุงเทพ-เชียงใหม่
และสายอิสาน กรุงเทพฯ-นครราชสีมา, รถไฟรางคู่, มอเตอร์เวย ์สายบางปะอิน-นครราชสีมา 
รวมทั้งแผนบริหารจดัการน ้ าหลายแสนลา้นบาท ส่งผลให้แนวโนม้สถานการณ์การซ้ือขายท่ีดินใน
จงัหวดัเพิ่มสูงข้ึน 
        เม่ือการถือครองท่ีดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนายทุนท่ีดินและนกัการเมือง ท าให้เกิดสภาพ
ความเหล่ือมล ้าระหวา่งนายทุนกบัเกษตรกรในพื้นท่ี น าไปสู่ปัญหาความขดัแยง้จากการสูญเสียท่ีดิน
และลุกลามเป็นปัญหาสังคม เน่ืองจากเกษตรกรผูท่ี้ไม่มีท่ีดินท ากินตอ้งเช่าท่ีดินเพื่อท านา แต่ระบบ
การเช่าท่ีดินเพื่อท านาในปัจจุบนัเกือบเป็นลกัษณะของการผกูขาดราคาเช่าท่ีนา จากเดิมค่าเช่าจะถูก
ก าหนดจากปริมาณขา้วและราคาขา้ว เปล่ียนเป็นระบบการจ่ายค่าเช่านาจากขา้วเปลือกเป็นเงินสด
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เฉล่ียประมาณ 2,400 บาทต่อไร่ รวมถึงตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนทุกรายการซ่ึงยงัไม่นบัรวมดอกเบ้ีย
จากการกูย้มืสถาบนัการเงินในระบบและนอกระบบ ท าใหเ้กษตรกรตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายท่ีสูงข้ึนจน
เกิดเป็นความเครียดจากสภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ท าให้เกษตรกรร้อยละ 84 ต้องปรับ
เปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร บางรายมีปัญหาเร่ืองหน้ีสินและปัญหาค่าใชจ่้ายไม่
สามารถหาทางออกไดจึ้งเลือกวิธีการจดัการกบัปัญหาด้วยวิธีการท่ีรุนแรง บางรายใช้วิธีการท่ีผิด
กฎหมายและหลกัศีลธรรม เหล่าน้ีลว้นส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติครอบครัวของเกษตรกรย  ้าแยล่งไปอีก   
        สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ธารารัตน์ บ ารุงศรี (2553: 63-65) พบว่า เม่ือมีการ       
ตั้งและขยายโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน อาชีพท่ีชาวนาหันไปท ากนัมากคือการเป็นพนกังานใน
โรงงาน ส่วนอาชีพอ่ืนท่ีชาวนาให้ความสนใจคือ การคา้ขาย อาชีพการสร้างหอพกั เพื่อรองรับ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมาจากต่างถ่ินให้อยู่อาศยั และเม่ือมีผูค้นเขา้มาอาศยัในบริเวณโดย 
รอบโรงงานอุตสาหกรรม ท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณนั้นเกิดเป็นชุมชนชนบทก่ึงชุมชนเมือง การเพิ่มข้ึนของ
ผูค้นในชุมชนส่งผลให้ส่ิงอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอกับความต้องการ เกิดปัญหาน ้ าเสียทั้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมและจากหอพกั มีสถานบนัเทิงและแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจยามค ่าคืนเกิดข้ึน
มากมาย ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นแหล่งมัว่สุมของวยัรุ่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา       
ยาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม เหล่าน้ีล้วนสะทอ้นถึงความอ่อนแอของระบบศีลธรรมและ
ค่านิยมท่ีดีงามท่ีเคยมีอยู่ในจิตใจของผูค้น ท าให้คนในชุมชนไม่สามารถควบคุมตนให้ปฏิบติัตาม
บรรทดัฐานท่ีดีงามท่ีสังคมได้วางไว ้ก่อตวัลุกลามเป็นความบาดหมางต่อกันและเลือกใช้ความ
รุนแรงในการแกไ้ขปัญหา ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในชีวิตของผูค้นในจงัหวดัอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ 
        นอกจากนั้น ผลการศึกษาของ วิชชุกร นาคธน (2555: 122-124) อธิบายบริบทของ
ปัญหาเพิ่มเติมวา่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลกัของจงัหวดัแบบเร่งรัดจากเดิมเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบเกษตรสู่เศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมและการคา้ ท าให้วฒันธรรมการเมืองของผูค้นในสังคมตก
อยู่ภายใตก้ารครอบง าอย่างสยบยอมจากระบบคุณค่าดั้งเดิมท่ียอมรับในเร่ืองคุณสมบติั คุณธรรม 
ความดีงาม และช่ือเสียง เป็นระบบแลกเปล่ียนดว้ยวตัถุหรือเงินตรา เปล่ียนจากระบบอุปถมัภ์บน
พื้นฐานความสัมพนัธ์ในเชิงของการมีน ้ าใจไมตรีต่อกนั เป็นความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภ์ในเชิงของ
การแลกเปล่ียนผลประโยชน์ ความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่ระบบคุณธรรมของผูค้นใน
สังคมเส่ือมถอยลง อามิสสินจา้งในรูปส่ิงของหรือตวัเงินท่ีแฝงเขา้มากบัผลประโยชน์ของระบบทุน 
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นิยมมีอ านาจและมีอิทธิพลต่อการก าหนดวิธีคิดและวิถีชีวิตของผูค้น ยงัผลให้ระบบการเมือง      
ทอ้งถ่ินขาดประสิทธิภาพ ขาดธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเป็นชนวนให้เกิดความบาดหมางของกลุ่มท่ี 
เสียผลประโยชน์ จนน าไปสู่ความขดัแยง้ท่ีส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของจงัหวดัใน
ภาพรวม 
        ผลจากการเร่งรัดพฒันาโครงสร้างหลกัและระบบบริการสาธารณะในจงัหวดั ท าให้
ปัจจุบนัเกิดประเด็นปัญหาความขดัแยง้ใหม่เก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีทบัซ้อน ในการบริหาร
จดัการพื้นท่ีเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยธุยา ระหวา่งผูค้นในพื้นท่ีกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัหน่วยงานรัฐส่วนกลาง เน่ืองจากสาเหตุการบุกรุกของ
ชุมชนและการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ ของหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการท่องเท่ียว
และอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวและมุ่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น การขยายถนน การ           
ขุดคลองโบราณ การสร้างร้านคา้ เป็นตน้ ยงัผลให้ภูมิทศัน์โดยรอบเมืองนครประวติัศาสตร์เส่ือม
โทรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ และสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเสียหาย ถูกท าลาย และสูญหาย ประกอบกบั
การรายงานของคณะกรรมการมรดกโลกส านักงานกรุงเทพมหานครปี 2551 ท่ีระบุว่าองค์การ
ยูเนสโกมีความห่วงใยในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท าให้นักวิชาการ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และภาค
ประชาชนมีความกงัวลวา่นครประวติัศาสตร์และเมืองบริวาร อาจถูกถอดถอนออกจากการเป็นเมือง
มรดกโลกในอนาคต (สุนีย ์ทองจนัทร์ และคณะ, 2556: 1-3)  
 ประเด็นปัญหาเหล่าน้ี ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผูค้นจากเดิมท่ีเคยมีวิถีชีวิตท่ี
เรียบง่าย อารีอารอบ มีไมตรีจิตต่อกนั เปล่ียนเป็นการแก่งแย่ง แข่งขนั และเห็นแก่ตวั มูลเหตุของ
ปัญหาก่อตวัลุกลามกลายเป็นปัญหาความขดัแยง้ทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม   
ท่ีส าคญัสถาบนัศาสนาถูกละเลย ถูกมองขา้ม และลดบทบาทลง ทั้งท่ีแต่เดิมถือเป็นสถาบนัหลกัของ
สังคมท่ีมีความหลากหลายทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์ท่ีแมมี้ความแตกต่างทาง
ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี แต่สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขจนเกิดสังคมแห่งความร่มเย็น               
จึงกล่าวได้ว่ารากเหง้าของปัญหาท่ีแท้จริง เกิดจากการขาดการเตรียมความพร้อมของผูค้นและ       
ชุมชนให้สามารถปรับตวัอย่างรู้เท่าทนักระแสแห่งการพฒันา ขาดการพฒันาจิตใจให้มีคุณภาพ             
ให้มีจิตส านึกท่ีถูกตอ้งต่อการด ารงชีวิตและการอยู่ร่วมกนัอย่างสามคัคีปรองดองและเป็นธรรม               
ขาดการน าหลกัธรรมทางศาสนามาประยุกต์ในใช้ชีวิต ท าให้เกิดเป็นมิจฉาทิฐิสร้างปัญหาสู่สังคม 
และหากเพิกเฉยปล่อยให้สภาพการณ์เหล่าน้ีด าเนินต่อไปโดยมิไดรั้บการแกไ้ข ปัญหาอาจลุกลาม
บานปลายเป็นวกิฤตของจงัหวดัไดใ้นอนาคต  
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9. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การวิจัยเ ร่ืองการพัฒนารูปแบบสังคมร่มเย็นของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน                
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งงานวิจยัในประเทศและ                  
งานวจิยัต่างประเทศ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
       9.1 งานวจัิยในประเทศ 
            จากการศึกษางานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจยัสามารถสรุปงานวิจยัท่ีส่งผล      
และน าไปสู่สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนได ้3 กลุ่มแนวคิด ประกอบดว้ย 1) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัสังคมสมานฉนัท์ 2) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข และ 3) งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 
  9.1.1 งานวจัิยเกีย่วกบัสังคมสมานฉันท์ 

  งานวิจัยเก่ียวกับสังคมสมานฉันท์ท่ีน่าสนใจ ได้แก่  สายสวาท ปัจวิทย ์
(2549:99-260) วิจยัเร่ืองทิศทางนโยบายการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัโลกทศัน์เก่ียวกบัสันติภาพ
ในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อวิเคราะห์โลกทศัน์ท่ีส่งเสริมให้
เกิดสันติภาพในระดบับุคคลและสังคมในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนกัวชิาการเก่ียวกบัทิศทางนโยบายการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัโลกทศัน์ท่ีเก่ียวกบัสันติภาพ
ของบุคคลและสังคมในพื้นท่ีชายแดนสามจงัหวดัภาคใต ้การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงอนาคต การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยการวิจยัเอกสารจากนิทานพื้นบา้น 162 เร่ือง และเพลงกล่อมเด็ก 208 
เพลง การวิจยัภาคสนาม และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผลการวิจยัพบวา่ โลกทศัน์ของคนในพื้นท่ี
ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลอย่างลึกซ้ึงจากศาสนาอิสลาม เสมือนเป็นการก าหนดระบบในการด าเนิน
ชีวิตทุกดา้น โดยการศึกษาเป็นปัจจยัอิทธิพลส าคญัในการเช่ือมโยงอตัลกัษณ์ดา้นศาสนาไปสู่การ
ก าหนดโลกทศัน์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะโลกทศัน์ท่ีส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและทิศทางนโยบายการ
จดัการศึกษาต้องไม่สร้างปัญหาต่อวิถีชีวิตของคน ข้อยุติของนโยบายจะตอ้งมาจากความเข้าใจ
ร่วมกนั การศึกษาตอ้งช่วยให้คนมีสติ ปัญญา มีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงจะสามารถอธิบายอุดม
คติของสันติภาพได้ เป้าหมายของการศึกษาคือการท่ีผูเ้รียนเป็นคนดีตามหลกัศาสนา การศึกษา
จะตอ้งช่วยให้คนเขา้ใจกระบวนการท างานของจิตใจตนเพื่อการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสันติ อนัจะ
น ามาซ่ึงความสงบสุขและสันติภาพ องค์ความรู้จากงานวิจยัสรุปได้ดังน้ี เป้าหมายของการจัด
การศึกษาตอ้งมุ่งใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของความเป็นมนุษย ์เป็นคนดีตาม



83 
 

 
 

หลกัศาสนาของทุกศาสนา การปลูกฝังค่านิยมและเจตคติด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้าง
สันติภาพ เช่น ความเมตตา มีความเก้ือกูลกนัเพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสันติ และค านึงถึง
ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศมาก กวา่ประโยชน์ส่วนตน มีความส านึกในชาติ พระมหากษตัริย ์
โดยจะตอ้งมีความเสียสละเพื่อชาติ และการจดัการศึกษาจะตอ้งมุ่งให้เกิดสันติภาพอย่างถาวร โดย
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งค านึงถึงสัจธรรม (truth) ความยุติธรรม (justice) ความรัก (love)  เสรีภาพ 
(freedom) ให้เกียรติและยอมรับในศกัด์ิศรีของมนุษยท่ี์อยู่ร่วมกนัในสังคม การจดัการศึกษาตอ้งมี
การเรียนวิชาทางดา้นศาสนาทุกระดบัโดยสถานศึกษาจะตอ้งให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนศาสนาท่ี
ตนนบัถือไดต้ามตอ้งการ และการสอนศาสนาตอ้งเป็นไปเพื่อการพฒันาและเพื่อการด ารงชีวิต มีการ
เรียนรู้ในหลายมิติและตอ้งให้มีความรู้ท่ีเป็นสากล มุ่งท่ีจะให้ผูเ้รียนใช้ระบบคิดแบบอนาคตและ
เสริมดว้ยความเขา้ใจทางศาสนา มีการสอนสันติศึกษาและตอ้งมีการหลอมรวมบูรณาการศาสนาให้
มีความเหมาะสม เปิดโอกาสให้ผูท่ี้จบจากต่างประเทศสามารถเทียบคุณวุฒิและประกอบอาชีพได ้
และควรจดัตั้งสถาบนัการสอนภาษาไทยท่ีเป็นมาตรฐานเพื่อท าให้ผูค้นในพื้นท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อ
ภาษาไทย 

  ปกรณ์ ตนัสกุล (2554: 136-211) วิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการสร้างสังคม
สมานฉันท์ในชุมชนท่ีนับถือศาสนาต่างกนัของจงัหวดัสตูล วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา
บริบทและปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างสังคมสมานฉันท์ในจงัหวดัสตูล ดา้นประวติัศาสตร์ ศาสนา 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการศึกษา  เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสังคมสมานฉนัทข์องผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ผูมี้ความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการผสมผสานการพฒันาและการมีส่วนร่วม เพื่อพฒันารูปแบบ
ของการสร้างสังคมสมานฉันทใ์นชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัของจงัหวดัสตูล การวิจยัน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการตรวจสอบสามเส้า ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบ
การสร้างสังคมสมานฉันท์ในชุมชน เป็นการน าความหลากหลายทางวฒันธรรมและความเช่ือทาง
ศาสนาเพื่อท าให้เกิดประโยชน์สุขชุมชนอนัประกอบดว้ย การสร้างความเขา้ใจต่อชุมชนในความ
ต่างของวิถีการด ารงชีวิต วฒันธรรม ประเพณี การปฏิบติั ซ่ึงตอ้งผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน การพฒันาสร้างกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปะการแสดงดั้งเดิมของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชนและการ
มีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบคน้ภูมิปัญญาชาวบา้น และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็นตน้ทุนในการ
ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมสร้างสรรค ์ขยายผลไปสู่การท ากิจกรรมสาน
สัมพนัธ์อ่ืนร่วมกนั องค์ความรู้จากงานวิจยัสรุปได้ดงัน้ี ส่ิงส าคญัของการอยู่ร่วมกนัในสังคมบน
พื้นฐานความแตกต่างด้านความเช่ือและวฒันธรรมคือ การเคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน          
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การยอมรับและไม่กา้วล่วงวิถีชีวิตของผูอ่ื้นเพราะแมว้า่จะนบัถือศาสนาต่างกนั มีวิถีชีวิตและความ
เช่ือต่างกัน แต่หลักค าสอนและแนวทางปฏิบติัโดยรวมของทุกศาสนาต่างสอดคล้องกันนั่นคือ              
สอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรัก ความเมตตา เอ้ืออารีต่อเพื่อนมนุษย ์ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเป็น
รูปธรรมได้ก็โดยอาศัยกิจกรรมสานสัมพนัธ์หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเก่ียวข้องกับประเพณี 
พิธีกรรมความเช่ือทางศาสนา พิธีกรรมท่ีสืบทอดในทอ้งถ่ินอย่างต่อเน่ืองโดยสมาชิกในชุมชนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ ยงัผลใหเ้กิดความสงบสุขในสังคมอยา่งย ัง่ยนื  

วุฒิสาร ตนัไชย และคณะ (2555: บทสรุปผูบ้ริหาร) วิจยัเร่ืองการสร้าง    
ความปรองดองแห่งชาติ วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อประมวลและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความขดัแยง้
ในสังคมไทย สาเหตุ การจดัการ และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ศึกษา
เปรียบเทียบประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ และการสร้างความปรองดองท่ีประสบ
ความส าเร็จของต่างประเทศ ศึกษาปัจจยัในการเสริมสร้างความปรองดองในบริบทต่างๆ จดัท า
ขอ้เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ย
วิธีการวิจยัเอกสารและการวิจยัแบบกรณีศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนท่ีหน่ึง รากเหงา้ความขดัแยง้
ทางการเมืองไทยมูลเหตุของปัญหาคือ มุมมองท่ีแตกต่างกนัต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการอ านาจและทรัพยากรในสังคม ระหว่างฝ่ายหน่ึงท่ีให้น ้ าหนักต่อ    
การเลือกตั้งซ่ึงอยู่บนความชอบธรรมของผูบ้ริหารประเทศอยู่ท่ีเสียงขา้งมากของประชาชนกบัอีก
ฝ่ายหน่ึงท่ีให้น ้ าหนกัต่อคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหารประเทศ มากกวา่ความเป็นตวัแทนของคน
ส่วนใหญ่ ส่วนท่ีสอง ขอ้เสนอการสร้างความปรองดองในชาติ เร่งสร้างบรรยากาศแห่งความ
ปรองดองโดยการเปิดพื้นท่ีให้ทุกฝ่ายไดมี้โอกาสถกเถียงในวงกวา้งในลกัษณะเวทีประเทศไทยใน  
6 ประเด็น คือ การจดัการกบัความจริงของเหตุการณ์รุนแรงซ่ึงน ามาซ่ึงความสูญเสีย การให้อภยัแก่
การกระท าท่ีเก่ียวขอ้งผา่นกระบวนการนิรโทษกรรมคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการชุมนุมทางการเมือง การ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรมใหเ้ป็นไปตามหลกันิติธรรม และเป็นการลดเง่ือนไข
ของขอ้กล่าวอา้งว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรม จากคณะกรรมการตรวจสอบการกระท าท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ การก าหนดกติกาทางการเมืองร่วมกัน การออกแบบภาพอนาคตของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  และการวางรากฐานของ
ประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม องคค์วามรู้จากงานวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ความแตกแยกทาง
ความคิดอย่างกวา้งขวางในสังคมไทยท่ียืดเยื้อยาวนาน สะท้อนให้เห็นความจริงท่ีว่าไม่มีความ
คิดเห็นของฝ่ายใดท่ีถูกหรือผดิไปเสียหมด ท่ามกลางสภาวะความขดัแยง้ในปัจจุบนัท่ีแต่ละฝ่ายยงัคง
ยึดมัน่อยูใ่นจุดยืนของตนเอง ส่ิงท่ีควรด าเนินการโดยเร็วคือการสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง
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ดว้ยการเปิดพื้นท่ีให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสถกแถลงแลกเปล่ียนในวงกวา้งต่อขอ้เสนอทางเลือก และ
ความเป็นไปไดต่้างๆ ในการสร้างความปรองดองในชาติเพื่อให้เกิดความเขา้ใจระหว่างกนัมากข้ึน 
ซ่ึงจะส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถก้าวออกจากจุดยืนท่ีแตกต่างกนัมาสู่จุดรวมท่ีจะน าไปสู่การอยู่
ร่วมกนัอย่างสันติ การท่ีกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติจะบรรลุเป้าหมายนั้น ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งจะตอ้งกา้วขา้มไปใหไ้กลกวา่การถกเถียงกนัเพียงแค่ขอ้กฎหมาย กล่าวคือ ตอ้งพิจารณาให้
กวา้งและลึกลงถึงเหตุความขดัแยง้ ค  านึงถึงกลุ่มพลงัต่างๆ ในสังคม รวมถึงการมีกระบวนการใน
การแกไ้ขปัญหาและสร้างความปรองดองท่ีทุกฝ่ายในสังคมให้การยอมรับภายใตบ้รรยากาศของ
ความเป็นประชาธิปไตยท่ีท าให้ทุกฝ่ายรู้สึกวา่มีบทบาทและพื้นท่ีเสวนาถกเถียงถึงภาพอนาคตของ
ประเทศซ่ึงเสมือนเป็นจุดหมายปลายทางท่ีทุกฝ่ายจะร่วมเดินทางไปภายใตก้ติกาท่ีสังคมเห็นพอ้งกนั 

   
                9.1.2 งานวจัิยเกีย่วกบัการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข 

   งานวิจัย เ ก่ี ยวกับการพัฒนาสังคมร่มเย็น เ ป็นสุข ท่ี น่าสนใจ ได้แ ก่              
คทารัตน์ เฮงตระกลู (2550: 199-198) วจิยัเร่ืองการศึกษาการป้องกนัและการควบคุมอาชญากรรมใน
ทศันะคริสต์ศาสนา พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และกฎหมายตราสามดวง วตัถุประสงค์ของ
การวิจยั เพื่อศึกษาถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรมในทศันะคริสต์ศาสนา พระพุทธศาสนา ศาสนา
อิสลาม และกฎหมายตราสามดวง โดยการวิเคราะห์ตามหลักค าสอนและปรัชญาของคริสตศ์าสนา 
พระพุทธ ศาสนา ศาสนาอิสลาม และกฎหมายตราสามดวง และเพื่อศึกษากฎเกณฑ์ในการป้องกนั
ควบคุมอาชญากรรมในคริสต์ศาสนา พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และกฎหมายตราสามดวง  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการวิจยัเอกสาร รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรู้้ดา้นศาสนา               
ดา้นกฎหมายและดา้นอาชญาวิทยา จ านวน 15 คน ผลการวิจยัพบวา่หลกัการท่ีสอดคลอ้งกนัของทั้ง
สามศาสนาและกฎหมายตราสามดวง เก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมมาจากหลายปัจจยั
ร่วมกนัแต่ปัจจยัทางจิตใจส าคญัท่ีสุด กฎเกณฑ์เพื่อการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมของทั้งสาม
ศาสนาและกฎหมายตราสามดวงคือ แนวคิดกฎหมายธรรมชาติ (กฎหมายต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ) มาตรการทางสังคมท่ีเป็นหลกัการของทั้ง 3 ศาสนาคือ มีการวางรูปแบบเพื่อควบคุมทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนกฎหมายตรา          
สามดวง มีบทบญัญติัทั้งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของชุมชนต่อผูเ้สียหายจากอาชญากรรม และ
พบว่าแนวทางการใช้มาตรการทางสังคม มีความสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการยุติธรรม          
เชิงสมานฉนัทท่ี์เนน้ใหชุ้มชน ผูเ้สียหาย ผูก้ระท าผิด และภาครัฐเขา้มามีส่วนเยี่ยวยาความเสียหายท่ี
เกิดจากการกระท าผดินั้นดว้ย องคค์วามรู้จากงานวจิยัสรุปไดด้งัน้ี หลกัการทางศาสนาและหลกัวินยั
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ของทั้ง 3 ศาสนาจะไม่เนน้การลงโทษบุคคลเพื่อแกแ้คน้ แต่เนน้การลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท า
ความผดิใหก้ลบัใจส านึกผิด ในขณะท่ีกฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายบา้นเมืองท่ีมีวตัถุประสงค์
มุ่งต่อการก าหลาบผูก้ระท าความผิด และแสดงออกถึงอ านาจรัฐท่ีเหนือประชาชนในการควบคุม
ความสงบเรียบร้อยของสังคม ทั้ง 3 ศาสนาต่างเห็นร่วมกนัในหลกัความเช่ือท่ีวา่ สังคมเป็นผูป้ลูกฝัง
ความเช่ือและพฤติกรรมของมนุษย ์คนจะประพฤติชัว่ก็เกิดจากสังคมมีส่วนเปิดโอกาสและรากฐาน
ทางจิตใจท่ีไม่เขม้แขง็หรือขาดหลกัยดึในทางคุณธรรมก็จะน าไปสู่การเกิดอาชญากรรม เพราะปัจจยั
ทางจิตเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลให้คนประกอบอาชญากรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของฟรอยด์ท่ี
เนน้วา่  id มี อิทธิพลเหนือ ego และ super ego ท าใหค้นท าตามสัญชาตญาณดิบขาดความยบัย ั้งชัง่ใจ  
   นาวิน พรมใจสา (2551:139-222) วิจยัเร่ือง มิติทางวฒันธรรมในการเสริม 
สร้างความอยู่เยน็เป็นสุขของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทล้ือระหวา่งแนวชายแดนไทย-ลาว วตัถุประสงค์ของ
การวิจยั เพื่อศึกษาสภาพความอยู่เย็นเป็นสุขของชนเผ่ากลุ่มชาติพนัธ์ไทล้ือระหว่างแนวชายแดน
ไทย-ลาวภายใตก้ระแสโลภิวตัน์และการพฒันาเศรษฐกิจสังคมแนวชายแดน เพื่อศึกษามิติทาง
วฒันธรรมในการเสริมสร้างความอยูเ่ยน็เป็นสุขของชนเผา่กลุ่มชาติพนัธ์ุไทล้ือ เพื่อศึกษาขอ้เสนอ 
แนะเชิงยุทธศาสตร์ในการพฒันาและสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข ของชนเผ่ากลุ่มชาติพนัธ์ไทล้ือ
ระหว่างแนวชายแดนไทย-ลาว โดยการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประยุกต์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็น
ประชาชนทั้งฝ่ังไทยและฝ่ังลาว รวมถึงแบบสอบถามท่ีใช้ทั้งฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาลาว      
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพพบว่า มิติทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทล้ือระหว่างแนวชายแดน     
ไทย-ลาว มีความเป็นอยูร่่วมกนัโดยมีประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนั ไปมาหาสู่กนัโดย
ใช้ความเป็นเครือญาติและความเป็นชาติพนัธ์ุเดียวกนั มีความส านึกในชนชั้นของชนเผ่าร่วมกนั 
ดา้นความอยู่เยน็เป็นสุข มีความอยู่เยน็เป็นสุขคลา้ยคลึงกนั แต่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของการ
บริหารจดัการท่ีดีของรัฐหรือธรรมาภิบาลภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยและสังคมนิยม 
และผลการวิจยัเชิงปริมาณพบว่า ความอยู่เย็นเป็นสุขระหว่างชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุไทล้ือในสอง
ชุมชนทั้ งไทยและลาวไม่แตกต่างกัน มิติทางวฒันธรรมไม่มีความสัมพนัธ์กับการสร้างความ          
อยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลคือ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพในชุมชน 
สภาพแวดล้อมของประเทศเพื่อนบ้านมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05           
องคค์วามรู้จากงานวจิยัสรุปไดด้งัน้ี ชุมชนไทยล้ือทั้งสองฟากฝ่ังสามารถปรับตวัเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์  ทั้งยงัสามารถด ารงคงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์แห่งความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุดว้ยการ
สืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามจนน ามาสู่ความร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน ส่ิงท่ีมีผลต่อการ
เสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขคือเร่ืองระยะห่างของอ านาจและการหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนท่ี             
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จะเป็นปัจจยัในการสร้างความสัมพนัธ์ของการสร้างความอยู่เยน็เป็นสุขของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทล้ือ 
ระหวา่งชายแดนไทย-ลาว เพราะคนไทล้ือมีความเช่ือในเร่ืองของชนชั้นการปกครอง มีรูปแบบการ
ปกครองท่ีชดัเจนและยดืหยุน่สามารถปรับเขา้กบัสภาวะการณ์ปกครองของรัฐชาติ การแต่งงานขา้ม
ชาติพนัธ์ุของคนไทล้ือเป็นส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเกิดเป็น
ทศันคติใหม่วา่เม่ือแต่งงานขา้มชาติพนัธ์แลว้จะท าใหมี้ชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน 
       ไพศาล มุ่งวฒันา (2554: 240-343) วิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาสังคม   
ร่มเย็นเป็นสุขจากความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนเก่ียวกบัทา้วสุรนารี จงัหวดันครราชสีมา            
วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาดา้นความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชน
เก่ียวกบัทา้วสุรนารี และศึกษาแนวทางการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขจากความเช่ือและพิธีกรรม
เก่ียวกบัทา้วสุรนารี โดยการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยวิธีการ
ตรวจสอบสามเส้า ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนชาวนครราชสีมามีความเคารพ รัก ศรัทธา และ
เช่ือมัน่ในพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัทา้วสุนารี ซ่ึงสามารถดูแลปกป้องคุม้ครองและบนัดาลโชคลาภแก่
ประชาชนได ้ แนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ การพฒันา
เศรษฐกิจ การพฒันาสังคม ส่งเสริมวฒันธรรม และการส่งเสริมการเมืองการปกครอง และแนวทาง
พฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขสามารถท าได ้โดยการยกระดบัการจดังานเฉลิมฉลองวนัแห่งชัยชนะ  
ทา้วสุรนารีให้เป็นงานระดบัชาติ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรมของชาวนครราชสีมา โดย
การสนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งของภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วมการ
ด าเนินลกัษณะเช่นน้ีส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได ้และก่อให้เกิดความส าคญัของเมือง
นครราชสีมา ก่อให้เกิดความสามคัคีของชาวนครราชสีมาในการด าเนินชีวิตและเกิดความสงบ
ร่มเยน็ และองคค์วามรู้จากงานวจิยัสรุปไดด้งัน้ี ความเช่ือและพิธีกรรมของทา้วสุรนารีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ การอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาของชาวจงัหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ การจดัท าพิพิธภณัฑ์และ
แห่งศึกษาประวติัศาสตร์ทา้วสุรนารีและการจดัท าเป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนเร่ืองทา้วสุรนารี 
ความเช่ือและพิธีกรรมของทา้วสุรนารีก่อให้ เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการจดัท ากิจกรรม
ของชาวจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีต่อคุณงามความดีและอุทิศส่วนกุศลให้ทา้วสุรนารี ความเช่ือและ
พิธีกรรมของท้าวสุรนารีก่อให้เกิดกระแสความรักชาติเกิดความสามัคคีเช่น กลุ่มรักย่าโม            
กลุ่มชุมชนทา้วสุระ ความเช่ือและพิธีกรรมของทา้วสุรนารีก่อให้เกิดกระแสการประชาสัมพนัธ์ของ
เมืองน่าอยู ่อนัหมายถึงเมืองท่ีมีทา้วสุรนารีเป็นสัญลกัษณ์ เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ศูนยร์วมจิตใจ ความเช่ือ
และพิธีกรรมของทา้วสุรนารีก่อให้เกิดการตดัสินใจของภาครัฐท่ีจะยกเมืองนครราชสีมาให้เป็น 
เมืองเอกท่ีส าคญัอนัดบัหน่ึงของประเทศในอนาคต   
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   9.1.3 งานวจัิยเกีย่วกบัการจัดการความขัดแย้ง 
        งานวิจยัเก่ียวกบัการจดัการความขดัแยง้ท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ ประสาร สง่าแสง 
และคณะ (2551: 45-82) วิจยัเร่ืองเส้นทางสู่ยุติธรรมชุมชนภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม 
วตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษาองค์ประกอบ บริบททางวฒันธรรม วิถีชุมชน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
กระบวนการยติุธรรมชุมชน เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบติังานยุติธรรมชุมชน ในการเสริมสร้างให้ชุมชนมีประสิทธิภาพ   
เพื่อสร้างเส้นทางสู่ยุติธรรมชุมชนภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมและวิถีชุมชน การวิจยัน้ี
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และผลการวิจยัพบว่าเส้นทางสู่ยุติธรรมชุมชน ประกอบดว้ย 2 ส่วนใหญ่ 
คือ 1) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยผูน้ าชุมชน เน่ืองจากผูน้ าชุมชนจะเป็นผูท่ี้
ประชาชนในทอ้งถ่ินใหก้ารยอมรับ เช่ือถือ ศรัทธา และไวใ้จ และ 2) การพฒันาศกัยภาพของชุมชน
ให้เป็นชุมชนเขม้แข็ง คิดเป็น ท าเป็น และมีความเป็นอยู่ท่ีดีบนฐานทุนสังคมวฒันธรรมจากการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน โดยภาคราชการเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน จากนั้นด าเนินการจดัท าแผน
ชุมชน โดยร่วมกนัแสดงความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบักระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนเพื่อให้เกิดความสงบความสุขและความปลอดภยัจากอาชญากรรม และร่วมกัน     
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการพฒันาอย่างย ัง่ยืน องค์ความรู้จากงานวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  ผูน้  าชุมชนมี
ความส าคญัต่อผลส าเร็จของการน ากระบวนการยุติธรรมชุมชนไปในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากผูน้ าชุมชน
เท่านั้นท่ีจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของคนในชุมชนได ้การเสริมศกัยภาพของชุมชน
ใหเ้ป็นชุมชนเขม้แขง็ มีผลเท่ากบัการแกไ้ขปัญหาของชุมชนให้หมดไปจากชุมชน ดงันั้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน (ราชการ เอกชน องค์กรภาคประชาชน ผูน้ าทอ้งถ่ิน และประชาชนเจา้ของ
พื้นท่ี) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นๆ จะตอ้งมาร่วมวางแผนแกไ้ขปัญหาถึงจะประสบผลส าเร็จ  
    ยศวนัต์ บริบูรณ์ธนา และพรประภา แกลว้กล้า (2553: 65-102) วิจยัเร่ือง
ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีมีต่อผู ้เสียหายและผู ้กระท าความผิด               
มีวตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อประเมินผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีด าเนินการโดย          
กรมคุมประพฤติ ตั้ งแต่ขั้นตอนเตรียมความพร้อม กระบวนการท่ีเกิดข้ึน จนถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลง เพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทท่ี์มีต่อผูเ้สียหายและผูก้ระท า
ความผิดในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ ความรู้สึกว่าไดรั้บความเป็นธรรม ทศันคติท่ีมีต่อกนั 
การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้สียหาย การแสดงความรับผิดชอบของผูก้ระท าผิดและการ
กระท าความผิดซ ้ า เพื่อเปรียบเทียบถึงความแตกต่างดา้นประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม     
เชิงสมานฉนัทก์บัการด าเนินการทางกระบวนการยติุธรรมทางอาญาแบบปกติ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยั
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ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบ                      
ก่ึงทดลองและผลการวิจยัพบว่า ผูเ้สียหายและผูก้ระท าความผิดท่ีเขา้ร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัท์ (กลุ่มทดลอง) ไดรั้บผลกระทบทางบวกต่างจากผูเ้สียหายและผูก้ระท าความผิดท่ีไม่ได้
เขา้ร่วมกระบวนการ (กลุ่มเปรียบเทียบ) อยา่งมีนยัส าคญัในประเด็นดงัน้ี ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินคดี รู้สึกวา่ไดรั้บความเป็นธรรม การตอบสนองต่อความตอ้งการ ทศันคติทางบวก ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ท่ีระดับนัยส าคญัคือ รายได้ของผูเ้สียหาย กล่าวคือ 
ผูเ้สียหายท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10000 บาท มีสัดส่วนผูท่ี้พึงพอใจมากท่ีสุด ในขณะท่ีผูเ้สียหายท่ีมีรายได้
มากวา่ 30000 บาท มีสัดส่วนผูพ้ึงพอใจนอ้ยท่ีสุด กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉนัทส์ามารถสร้าง
ความพึงพอใจต่อผูเ้สียหายและผูก้ระท าความผดิ และมีผลในการเยียวยาผูเ้สียหายและเปิดโอกาสให้
ผูก้ระท าผดิรับผดิชอบอยา่งมีนยัทางสถิติ แต่ก็พบวา่ความพึงพอและความรู้สึกไดรั้บความเป็นธรรม
ท่ีเกิดข้ึนในบางประเด็นไม่แตกต่างจากกลุ่มท่ีเข้าร่วมมากนัก ดังนั้ นจึงควรมีการขยายการใช ้       
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้มากข้ึนในขั้นตอนอ่ืนๆ ของกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้
กระบวนการต่างๆ เกิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีและคุม้ค่าต่อการด าเนินการ องคค์วามรู้จากงานวิจยัสรุป
ได้ดงัน้ี ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ใน
สังคม ซ่ึงรวมถึงปัญหาอาชญากรรมท่ีเปล่ียนมุมมองในการแกไ้ขปัญหา โดยเห็นว่าความขดัแยง้
หรือการกระท าผดิท่ีเกิดข้ึนในสังคม เป็นการละเมิดความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลมิใช่เป็นการละเมิด
กฎหมาย และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมิใช่เกิดข้ึนกับรัฐแต่เป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ดว้ยเหตุน้ีรัฐไม่ควรเป็นผูท่ี้ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาให้กบัผูเ้สียหายและผูก้ระท าผิด อ านาจ
ในการตดัสินใจและหาวิธีการแกไ้ขท่ีแทจ้ริงควรอยูท่ี่ผูก้ระท าความผิดและผูเ้สียหาย รวมทั้งชุมชน
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงและทุกฝ่ายควรมีโอกาสท่ีจะพูดคุยหาทางแก้ไขปัญหา และตดัสินใจ
เลือกวธีิการแก ้ปัญหาท่ีสนองต่อความตอ้งการของทุกฝ่าย อนัจะยงัผลใหชุ้มชนเกิดความปรกติสุข  
        ชลาธร เทียนส่องใจ (2553:144-233) วิจยัเร่ืองการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง
เชิงพุทธ: หลกัการและเคร่ืองมือส าหรับการจดัการความขดัแยง้ วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ความขดัแยง้และการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลาง การจดัการความขดัแยง้ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการในการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา และน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ของรูปแบบการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธ              
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการวิจยัเอกสาร รวมถึงการวิเคราะห์และรวบรวมความรู้
จากประสบการณ์ตรงในการปฏิบติัหนา้ท่ีจริง ผลการวิจยัพบวา่ เหตุหรือรากเหงา้ของการเกิดปัญหา
ความขดัแยง้คือ ความยึดมัน่ในทิฐิหรืออุดมการณ์ซ่ึงเป็นแกนกลางของความขดัแยง้ท่ีอยู่ลึกท่ีสุด 
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ประเด็นส าคญัในการจดัการความขดัแยง้คือปัจจยัแห่งการสร้างสัมมาทิฐิให้เกิดข้ึนกับตวัเราท่ี             
อาจเป็นหน่ึงในคู่กรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการไกล่เกล่ียเชิงพุทธ บุคคลท่ีสามหรือ           
คนกลางจะท าหน้าท่ีเป็นปัจจยัภายนอกคือ “กลัยาณมิตร” ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดสัมมาทิฐิ 
ให้เกิดข้ึนกบัคู่กรณี หลกัการและวิธีการไกล่เกล่ียเชิงพุทธ ประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน คือ 1) คุมสติ              
2) ท  าหนา้ท่ีกลัยาณมิตร 3) ส่ือสารอยา่งลึกซ้ึง 4) วิเคราะห์เร่ืองราว 5) เขา้ถึงวิธีการ 6) คิดอยา่งแยบ
คาย  7) หาจุดสนใจ 8) เสนอทางเลือก 9) สร้างสัมพนัธภาพอนัดี    โดยสามารถแบ่งเป็นสามขั้นตอน
ใหญ่คือ 1) ขั้นตอนกลัยาณมิตร (1-5)  2) ขั้นตอนโยนิโสมนสิการ (6) และ3) ขั้นตอนจดัการปัญหา
ความขดัแยง้ (7-9) องค์ความรู้จากงานวิจยัสรุปไดด้งัน้ี การเจรจาไกล่เกล่ียเชิงพุทธเป็นอีกวิธีการ
หน่ึงท่ีไม่ใช่ทางกฎหมายในการจดัการความขดัแยง้เพื่อจะให้เกิดผลกระทบในเชิงลบน้อยท่ีสุด 
เพราะเป็นกระบวนการท่ีคู่เจรจาสามารถตกลงสมคัรใจท่ีจะมาเจรจากนัโดยมีบุคคลท่ีสามหรือคน
กลางท่ีเป็นท่ียอมรับของทั้งสองฝ่าย เป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้การเจรจาประสบความส าเร็จ และ
เป้าหมายของการเจรจาคือข้อยุติท่ีต่างฝ่ายร่วมกันเลือกทางเลือกร่วมกัน ซ่ึงกระบวนการน้ีใน
ปัจจุบนัก าลงัเป็นวธีิท่ีไดรั้บความนิยมและน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายทั้งในศาลแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง และศาลอาญา ซ่ึงเป็นคดีท่ีเป็นความผิดอนัยอมความกนัได ้
การเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางเชิงพุทธเป็นหน่ึงในพุทธสันติวิธีท่ีน ามาใชเ้ป็นรูปแบบของการจดัการ
ความขดัแยง้ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนดงัเช่นการให้อภยัทานซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด
ในการจดัการความขดัแยง้ทางพระพุทธศาสนา 

   นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ (2554:175-254) วิจยัเร่ืองปัญหาความไม่สงบในสาม 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้: รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมโดยสันติวิธี วตัถุประสงคข์องการวิจยั  
เพื่อศึกษาความเป็นมาของปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษามิติทาง       
วฒันธรรมในการแกปั้ญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการ
ทางวฒันธรรมโดยสันติวิธีในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยการ
วจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการตรวจสอบสามเส้า ผลการวิจยัพบ
สภาพและความเป็นมาของปัญหา เกิดจากเจา้หน้าท่ีบางส่วนไม่เขา้ใจในวิถีวฒันธรรม/วิถีมุสลิม  
นโยบายของรัฐบาลมีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ังไม่เกิดความต่อเน่ือง การเมืองการปกครองก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครองของทอ้งถ่ิน การศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบนัยงัมีบทเรียนท่ี
คอยท าลายความเช่ือถือศรัทธาและสร้างความสับสนของการอยูร่่วมกนั การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
มีลกัษณะเป็นความจ าใจท ามิใช่ตอ้งการจะท า ดงันั้นการปฏิบติังานไม่ช่วยสร้างความสงบแต่สร้าง
ความขดัแยง้ การกระจายวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นสอดคลอ้งกบัการถ่ายโอนวฒันธรรม 
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ประชาชนไดรั้บการดูแลสิทธิต่างๆ มีความเท่าเทียมกนั ในส่วนของวิธีการแกปั้ญหาพบว่า น ามิติ
ทางวฒันธรรม วิถีชีวิต และความเช่ือมาสร้างความเข้าใจให้เกิดการยอมรับ น านโยบายของรัฐ 
บูรณาการกบัประเพณีสนองความตอ้งการบนความแตกต่าง น าหลกัศาสนาเพื่อสนองความเท่าเทียม
ในโอกาสในการไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง ทบทวนการจดัการศึกษาจากอดีตและปัจจุบนัโดยเฉพาะ
ภาษาใหส้นองความตอ้งการจ าเป็นพื้นฐาน เจา้หนา้ท่ีของรัฐควรใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อสนองการมี
ส่วนร่วมของประชาชนบนความหลากหลายทางวฒันธรรม การแพร่กระจายทางวฒันธรรมของ
ประเทศเพื่อนบา้นจะลดลงหากไทยไดมี้การสนับสนุนด้านต่างๆ ยกระดบัการพฒันาให้เท่าเทียม
และใกลเ้คียงกนั และองค์ความรู้จากงานวิจยัสรุปไดด้งัน้ี รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมเพื่อ
แกไ้ขความไม่สงบสุขโดยสันติวิธีไดน้้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา” 
ผา่นโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต”้ เป็นยุทธศาสตร์หลกัผนวกกบัการใชมิ้ติทางวฒันธรรมโดยใช้
ศาสนาเป็นเคร่ืองช่วยเช่ือมแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยมีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ แนวทางการพฒันา “เขา้ใจ 
เขา้ถึง และพฒันา” หมายถึง การร่วมฟัง ร่วมคิด วิเคราะห์เช่ือมโยงและให้โอกาส “เขา้ถึง” คือ การ
ลงมือจริง พบความจริง พดูคุยจริง และครอบคลุม “การพฒันา” คือการปฏิบติัจริง ร่วมค ้าจุนต่อเน่ือง 
จริงจงั จริงใจทั้งในความคิดและการปฏิบติั ซ่ึงถือเป็นแนวทางแห่งสันติวิธีท่ีช่วยให้สังคมเกิดความ
เป็นธรรม และท่ีส าคญัประชาชนมุสลิมจะไม่รู้สึกวา่ถูกท าลายดา้นวฒันธรรมและวิถีชีวิต อนัจะเป็น
การช่วยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งประชาชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัในพื้นท่ีให้สามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างปกติปรองดองสมานฉันท์บนฐานความแตกต่างดา้นความเช่ือและวฒันธรรม 
อนัเสมือนหน่ึงเป็นกระบวนการพฒันาในระยะยาว ควรท าการศึกษาแนวทางถึงรูปแบบการจดัการ
ทางวฒันธรรมโดยสันติวิธีในสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศท่ีใช้มิติทางวฒันธรรม
ประสบผลส าเร็จ เช่น ประเทศอิตาลี จีน และประเทศท่ีเป็นเขตปกครองตนเองในยุโรปท่ียงัคง
เอกลกัษณ์เดิมไวแ้ต่ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกนัเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและน าแนวทางเหล่านั้นมา
ประยกุตก์บัสถานการณ์การแกไ้ขปัญหาความไม่สงบควบคู่กบัแนวทางการพฒันาของไทยขา้งตน้ 
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                  9.2 งานวจัิยต่างประเทศ 

 จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศเก่ียวกับการสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุข และ
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง พบประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี  

     โนส์ท เชแฮม (Nolte-Schamm, 2006: 8-329) วจิยัเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างโลกทศัน์ของชาวคริสต์และโลกทศัน์ดั้ งเดิมของชาวแอฟริกนั และศึกษาวิธีการสนทนา
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ของสังคมชาว แอฟริกนั จุดมุ่งหมายการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบ
วถีิปฏิบติัดั้งเดิมของชาวแอฟริกนัและชาวแอฟริกนัท่ีนบัถือศาสนาคริสตบ์นพื้นฐานการสนทนาเพื่อ
สร้างความสมานฉันท์ในมุมมองท่ีมีความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมชาวแอฟริกัน 
วตัถุประสงค์ของการวิจยัเพื่อศึกษาวฒันธรรมความเช่ือดั้งเดิมของชาวแอฟริกันท่ีน าไปสู่ความ
สมานฉันท์ในสังคม ศึกษาชาวแอฟริกันท่ีนับถือศานาคริสต์มีความเช่ืออะไรท่ีน าไปสู่ความ
สมานฉันท์ในสังคม ศึกษาแนวทางท่ีทั้งสองความเช่ือ (ศาสนา) มาบรรจบกนัและน าไปสู่ความ
เขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกับความสมานฉันท์ แนวทางท่ีเป็นไปได้ท่ีทั้ งสองความเช่ือ (ศาสนา) จะมี
ปฏิสัมพนัธ์เพื่อสร้างประโยชน์และน ามาสู่ความสมานฉนัทใ์นสังคมแอฟริกาใต ้การวิจยัน้ีเป็นการ
วิจยัเชิงคุณภาพ ผลการวิจยัพบว่าเป็นเร่ืองสมเหตุสมผลท่ีจะใช้แบบแผนวิธีการทางวฒันธรรม
ดั้งเดิมของชาวแอฟริกนัเพื่อบรรลุผลแห่งความสมานฉันท์ และทุนทางสังคมวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ี
ขาดเสียมิได้ส าหรับกระบวนการสมานฉันท์ ท่ีจะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ อาทิ ตวักลาง
ทางวฒันธรรมและกระบวนการยุติธรรมแบบดั้ งเดิม ขั้นตอนการประเมินวิธีการเก่ียวกับการ           
ไตร่สวนพิพากษาแบบดั้งเดิม รวมถึงการออกแบบและน าเสนอแนวทางปฏิบติัในพิธีกรรมท่ีส่งเสริม
ความสมานฉันท์ในสังคมผสานความเช่ือท่ีเป็นหลักแห่งความศรัทธาของศาสนาคริสต์ท่ีมี
คุณประโยชน์ในการสร้างความสมานฉนัท์ในสังคมคือ ความส านึกผิด การให้อภยั และการแกไ้ข
ปรับปรุงตน (การลา้งบาป) อภิปรัชญาเป็นพื้นฐานของความมีอยู่ของสรรพส่ิงของชาวแอฟริกนั
ดั้งเดิมและส่ิงน้ีก็เป็นความจริงส าหรับชาวแอฟริกนัท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ด้วย ดงันั้นการ ใช้หลกั
วภิาษวธีิ (Dialatic) ถือเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับการสร้างสังคมสมานฉนัทข์องทั้งสองกลุ่มใน
แอฟริกาใต ้พิธีกรรมแห่งความส านึกผิดถูกน ามาเป็นขอ้เสนอหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดความสมานฉนัทใ์น
สังคมซ่ึงประกอบดว้ยองค์ประกอบคือ 1) สถานท่ีและเวลาท่ีจะท าพิธีกรรม 2) ตวัแทนความเช่ือ
สูงสุด (ประมุขของพิธีกรรม) 3) ความส านึกผิด การให้อภยั และการลา้งบาป 4) สัญลกัษณ์แห่ง
ความเช่ือร่วมกนั (ไมก้างเขน) 5) ความบริสุทธ์ิใจท่ีเขา้ร่วมพิธี 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 7) การ
น าสัญลกัษณ์มาใช้ในโอกาสต่างๆ 8) คนท่ีเขา้ร่วมพิธีตอ้งยอมรับนับถือตนเองและพร้อมท่ีจะ
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เปล่ียนตนเองท่ีมีความเห็นขดัแยง้ไปสู่การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ส่วนขั้นตอนของ
พิธีกรรมแห่งความส านึกผิด (ในวนัพุธ) มีดงัน้ี 1) จดัเตรียมสถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
พิธีกรรมโดยประชาชนในชุมชน 2) พระน าสวด (เสมือนส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการประกอบ
พิธีกรรม) 3) คนในชุมชนร่วมตวักนัสู่พิธีกรรม 4) เขา้สู่พิธีกรรม (โดยพระ/Elder) 5) คนท่ีมีความ
ขดัขอ้ง/ขดัแยง้ถูกท าให้มาพบกนัเพื่อปรับความเขา้ใจกนัโดยมีพระเป็นคนกลาง 6) ฝ่ายท่ีท าผิด
สารภาพผิดและแสดงความเสียใจขอโทษ 7) เขา้ใจกนัและกนัพร้อมทั้งให้อภยัแก่กนั 8) การช าระ
ลา้งบาป 9) ไมก้างเขนสัญลกัษณ์แห่งความรัก ความปรองดอง และสันติภาพ (พระน า ไมก้างเขนไป
แตะท่ีหนา้ผากของคู่กรณีและส่งไมก้างเขนใหเ้พื่อเตือนและล ารึกถึงเหตุการณ์การส านึกผิดและการ
ใหอ้ภยัในคร้ังน้ี) 10) เทศกาลเฉลิมฉลองตอนค ่า (Holy Supper) 11) กล่าวค าปฏิญาณร่วมกนั (เราจะ
รักและสามคัคีกลมเลียวกนัในพระเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้) 12) ก่อนจบพิธีกรรมคนท่ีร่วมงานจะ
ร่วมขบัร้องและเตน้ร าจากนั้นจบพิธีกรรม และองค์ความรู้จากงานวิจยัสรุปได้ดงัน้ี พิธีกรรมแห่ง
ความส านึกผิดเป็นข้อเสนอท่ีน ามาสู่การท ากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงพิธีกรรมน้ีถูกออกแบบเพื่อ
เสริมสร้างการแสดงความคิดเห็นการแลกเปล่ียนความรู้ความจริงร่วมกันอย่างเปิดเผยระหว่าง
วฒันธรรมความเช่ือท่ีมีความเฉพาะเจาะจงท่ีน าไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เน่ืองจาก
กิจกรรมการล้างความอาฆาตบาดหมางเป็นพิธีกรรมดั้ งเดิมของชาวแอฟริกนัและค าสอนคริสต์
ศาสนาก็เป็นหลักปฏิบติัอย่างกวา้งขวางของชาวแอฟริกนัจ านวนมาก ซ่ึงส่ิงน้ีถูกแสดงให้เห็น
ประหน่ึงวา่ความเช่ือในพิธีกรรมการลา้งความอาฆาตบาดหมางไดถู้กรวมเป็นส่วนหน่ึงกบัพิธีกรรม
ทางสังคมของชาวแอฟริกนัท่ีนบัถือคริสตศ์าสนาโดยปริยาย 
  บี.โรว (B. Rowe, 2007: 17-138) วิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าทางวฒันธรรมและ
สันติภาพ : การตอบสนองทางการศึกษาสู่ความเห็นแยง้ทางศาสนา จุดมุ่งหมายของการวิจยัเพื่อ
ตรวจสอบลกัษณะธรรมชาติของศาสนาและวถีิปฏิบติัของศาสนาในสังคม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจถึง
ความสัมพนัธ์เชิงหนา้ท่ีระหวา่งศาสนาและการศึกษา วตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อส่งเสริมวฒันธรรม
ใหเ้สมือนเป็นส่ิงท่ีสร้างความหมายแก่สังคม และการใชป้ระโยชน์จากวฒันธรรมโดยผลกัดนัสู่ผูน้  า
เสมือนหน่ึงเป็นผู ้ให้ความหมายแก่สังคม ในทางกลับกันผู ้น าก็ถูกท าให้เป็นแบบอย่างจาก
วฒันธรรม เพื่อพฒันาทฤษฎีภาวะผูน้ าท่ีมีความเฉพาะเจาะจงต่อการพฒันาผูน้ า เพื่อส่งเสริมการใช้
ทฤษฎีภาวะผูน้ า เพื่อเป็นฐานแห่งการวเิคราะห์สังคมเชิงรูปธรรมอยา่งเหมาะสม โดยพฒันาทฤษฎีท่ี
มีความยึดหยุน่ทั้งดา้นวฒันธรรมและภาวะผูน้ า การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการพินิจ
พิจารณาใคร่ครวญเชิงปรัชญา (Philosophical Inquiry) และผลการวิจยัพบวา่มิติการให้ความหมาย
แห่งศีลธรรมในเชิงบรรทดัฐานทางสังคมมาจากรัฐบาล กฎหมาย การเมือง มิติการให้ความหมาย
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แห่งศีลธรรมในเชิงความหมายมาจากศาสนา มิติการให้ความหมายแห่งศีลธรรมในเชิงปรัชญา 
(ความมี) มาจากการศึกษา มิติการให้ความหมายแห่งศีลธรรมในเชิงพลวตัรมาจากเศรษฐศาสตร์
การเมือง การสนับสนุนส่งเสริมการจดัการศึกษาผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ ผูเ้ขา้การอบรม
จะตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบั 1) ขอบข่ายสันติภาพ 2) การไม่ใชค้วามรุนแรง 3) ความตอ้งการมนุษยแ์ละ
นิเวศวทิยาการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การด าเนินการโดยใชก้ารศึกษาผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตเครือข่าย
ทางสังคมเพื่อแชร์ขอ้มูลข่าวสารสาระประโยชน์ รวมถึงการเช่ือมต่อถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใน
ภูมิภาคเพื่อพฒันาสู่การเป็นชุมชนโลกเพื่อการสร้างสรรคส์ังคมท่ีดี (ผา่นการประยุกตใ์ชแ้นวคิดของ 
Robert N. Bellah ท่ีแบ่งเป็น 4 กลุ่มความร่วมมือ คือ ภาครัฐบาล ภาคการศึกษา ภาคศาสนา และภาค
เศรษฐกิจ องคค์วามรู้จากงานวิจยัสรุปดงัน้ี เป็นการเตรียมการพฒันาความรู้เร่ืองศีลธรรมของบุคคล
ผ่านโครงการพฒันาผูน้ าทางวฒันธรรมและสันติภาพอย่างต่อเน่ืองส าหรับองค์การ สถาบนัทาง
สังคมทั้งภายในและระดบัโลก เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพต่อหน่วยงานหรือ
สถาบนัทางสังคมต่างๆ ในสังคม ซ่ึงในท่ีสุดจะยอ้นกลบัมามีอิทธิพลต่อการพฒันาสัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล (ตวัผูน้ า) และการสร้างสันติภาพโลก ในอนาคตเร่ืองสันติภาพและความเป็นพลเมือง
จะข้ึนอยู่กบัความเขา้ใจและความร่วมมือของรัฐบาล ศาสนา และผูน้ าแห่งความเป็นพลเมืองโลก           
ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะเป็นเกราะป้องกนัการเกิดสงครามโลกคร้ังต่อไป 
  ส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development 
Programm, 2009: Overview) รายงานการพฒันามนุษย ์เร่ืองความมัน่คงของมนุษยใ์นปัจจุบนัและ
อนาคตของประเทศไทยปี 2552 โดยมีสาระส าคญัแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 ประเทศไทยกบั 
การพฒันามนุษยใ์นปี 2551 กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ดจ้ดัให้มีการสัมนา             
ทัว่ประเทศ โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อพฒันายุทธศาสตร์ความมัน่คงของ
มนุษยใ์นประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบหลกัสามประการคือ การพึ่งพาตนเอง การสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน และการเสียสละเพื่อสังคม จากการสัมมนาใน 4 ภาคของประเทศ ภาค                    
ประชาสังคมและเจ้าหน้าท่ีรัฐได้แสดงความห่วงใยระดบับุคคลเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพ ส่วนความ
ห่วงใยระดบัสังคมให้ความส าคญักบัเร่ืองการเมือง (การทุจิตและความรุนแรง) ส่ิงแวดล้อม การ
เพิ่มข้ึนของแรงงานต่างดา้ว และการคา้มนุษย ์รวมถึงความกงัวลในเร่ืองความไม่เท่าเทียมท่ีท าให้
เกิดความไม่เป็นธรรม และเป็นพื้นฐานของความรุนแรงท่ีเพิ่มข้ึน ส่วนท่ี2 ความมัน่คงของมนุษยใ์น
ปัจจุบนั แบ่งเป็น 6 มิติ คือ 1) ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของประเทศ
ไทยท่ีผ่านมาท าให้คนส่วนใหญ่มีความมัน่คงมากข้ึน แต่รูปแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็            
ท  าให้เกิดความเส่ียงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีเป็นแรงงานนอกระบบจ านวนมากท่ียงัตอ้ง
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พึ่งพิงเศรษฐกิจนอกระบบสูง  2) ความมัน่คงทางอาหาร ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกอาหารท่ี
ส าคญั แต่การเขา้ถึงอาหารยงัคงเป็นปัญหาส าคญัส าหรับคนจนทั้งในเมืองและชนบท เน่ืองจาก
ผลกระทบจากราคาอาหารท่ีสูงข้ึน 3) ความมัน่คงทางส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉล่ียในแต่ละปีประมาณ               
4 แสนครัวเรือนไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ และ 1 ลา้นครัวเรือนประสบอุทกภยั เน่ืองจากสภาพ
ภูมิอากาศมีความแปรปรวนและปัญหาเร่ืองการจดัการน ้ าไดท้วีความวิกฤตข้ึนต่อเน่ือง ประกอบกบั
การเพิ่มข้ึนของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดส้ร้างแรงกดดนัอย่างรุนแรงต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม ้น ้ า ทรัพยากรทางทะเล รวมไปถึงการจดัการมลพิษและของเสียซ่ึงอยูใ่น
ระดับท่ีน่ากงัวล 4) ความมัน่คงทางสุขภาพ แมว้่าจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า                
แต่ความทา้ทายยงัคงอยู่กล่าวคือจะท าอย่างไรให้โครงการด ารงอยู่อย่างย ัง่ยืน และสามารถรักษา
บุคลากรทางการแพทย์ท่ี มีโอกาสย้ายไปท างานกับภาคเอกชนยังคงท างานอยู่กับภาครัฐ               
ส่วนภยัคุกคามสุขภาพท่ีก าลงัขยายตวัไดแ้ก่ โรคท่ีเกิดจากการใช้รูปแบบชีวิตและสภาพแวดลอ้ม 
เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ความเครียด และโรคระบาดขา้มชาติ 5) ความมัน่คงของปัจเจกชน                  
คนไทยมีความเส่ียงสูงท่ีจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมท่ีใช้ความรุนแรง
ต่อบุคคล การใชย้าเสพติดเพิ่มสูงข้ึน ความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการ
เป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของการค้ามนุษย์ 6) ความมั่นคงทางการเมือง                  
พรรคการเมืองไม่สามารถท าหน้าท่ีเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย             
การตดัสินใจยงัเป็นแบบรวมศูนย ์การทุจริตเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้รัฐบาลขาดประสิทธิภาพ
และความรับผิดชอบ การกระจายอ านาจช่วยให้ประชาชนเขา้ถึงกลไกอ านาจรัฐไดเ้พียงบางส่วน 
และท าใหภ้าครัฐตอบสนองประชาชนไดเ้พียงส่วนนอ้ย  ส่วนท่ี 3 ประเด็นท่ีทา้ทายความมัน่คงของ
มนุษย์ในอนาคต เป็นปัญหาใหม่ท่ี เป็นผลพวงมาจากการท่ีประเทศไทยกลายเป็นประเทศ                 
ก่ึงอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวตัน์ใน 6 ดา้น คือ 1) การจดัการน ้ า การขยายตวัของอุตสาหกรรมและ
ความเจริญเติบโตของเมืองในช่วงเวลาท่ีผา่นมาไดส้ร้างปัญหาการแยง่ชิงน ้ าซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดั และท าใหเ้กิดการปนเป้ือนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพ 2) การตดัสินอนาคต
ของเกษตรกรรายยอ่ย ประเทศไทยหนัไปให้ความสนใจกบัการพฒันาอุตสาหกรรมและการพฒันา
เขตเมือง ท าให้ภาคการเกษตรไม่ไดรั้บความดูแล ทรัพยากรท่ีภาครัฐจดัสรรให้ค่อนขา้งน้อยและ
ทรัพยากร ธรรมชาติท่ีจ  าเป็นต่อการผลิตเส่ือมโทรมลงมาก  การขยายตวัของเกษตรแบบพนัธะ
สัญญาและการปลูกพืชพลงังานไดเ้ร่ิมน าไปสู่การแยง่ชิงท่ีดินเพื่อการเพาะปลูก 3) การดูแลผูท่ี้ไม่มี
สถานะอยู่ในเมืองไทยตามกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัมีประมาณ 3.5 ลา้นคน 4) การแกปั้ญหาความไม่             
เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของมนุษย ์เพราะหมายถึงมีการ
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แบ่งแยกและแตกต่างอย่างชัดเจนในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงอ านวยความสะดวก              
ทุกชนิด 5) การเตรียมการเพื่อเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากในปัจจุบนัมีผูสู้งอายุเพียง
ร้อยละ 15 ท่ีไดรั้บเงินบ านาญ แต่จะมีจ านวนมากข้ึนจากโครงการกองทุนส ารองเล้ียงชีพและเงิน
บ าเหน็จจากกองทุนประกนัสังคม แต่กระนั้นประชากรกวา่ 24 ลา้นคนท่ีเป็นแรงงานนอกระบบยงั
ไม่ได้รับการคุ้มครองจากแผนโครงการใดเลย 6) ความเข้าใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซดสู์งเม่ือเทียบกบัระดบัการพฒันา มีผลโดยตรงต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเปล่ียนแปลงเป็นรูปแบบของการเกิดน ้ าท่วมและภยัแลง้และ
ขยายตวัเป็นวกิฤตทัว่ภูมิภาค ส่วนท่ี 4 เร่ืองส าคญัท่ีควรเร่งด าเนินการในลกัษณะของขอ้เสนอแนะท่ี
มีนยัส าคญัต่อความมัน่คงของมนุษยข์องประเทศไทยในอนาคต ไดแ้ก่ 1) การสร้างหลกัประกนั
สุขภาพส าหรับผูสู้งอายุอย่างเพียงพอและขยายให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 2) วางแผนจดัหา
บุคลากรดา้นการบริการสุขภาพให้เพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลาง 3) รณรงค์ให้สังคม
ต่อตา้นความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ 4) มุ่งมัน่ด าเนินการขจดัการคา้มนุษย ์               
5) ขยายกรอบนโยบายแรงงานต่างดา้วให้ครอบคลุมการแกปั้ญหาทางสังคมของแรงงานต่างดา้ว             
6) บริหารจดัการให้เกิดความสมดุลระหวา่งพืชอาหารและพืชพลงังาน 7) ปรับการบริหารจดัการน ้ า
ทั้  งระบบให้ครอบคลุมเร่ืองการจดัหา การจดัสรร และคุณภาพของน ้ า 8) เสริมสร้างการบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มให้เขม้แข็ง โดยน าความรู้และเทคนิคใหม่ๆ มาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขกฏหมาย
หลกั 9) ก าหนดให้การเป็นสังคมเสมอภาคเป็นวาระแห่งชาติ โดยเร่ิมจากการปฏิรูปภาษีและ
ค่าใชจ่้ายภาครัฐ 10) ลดความขดัแยง้ทางการเมือง โดยรัฐบาลตอ้งเปิดช่องทางการเขา้ถึงภาครัฐเพื่อ
ผลกัดนันโยบายและมีพื้นท่ีส าหรับผูไ้ม่เห็นดว้ยและมีการอภิปรายโตแ้ยง้มากข้ึน 
 รัชท ์และ ฮาเตอร์ (Rath and Harter,2010: 1-13) วิจยัเร่ืองเศรษฐศาสตร์แห่ง
ความอยูดี่มีสุข โดยท าการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งจาก 150 ประเทศทัว่โลก เพื่อท าการ ศึกษาดว้ยระเบียบวิธี
วจิยัแบบผสม และผลการศึกษาพบวา่ มี 5 องคป์ระกอบท่ีเป็นพื้นฐานร่วมของการสร้างความอยูดี่มี
สุขในการท างาน ท่ีจะเป็นปัจจยัยอ้นกลบัถึงประสิทธิภาพและความส าเร็จของหน่วยงาน ดังน้ี          
1) การสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีดี 2) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างานร่วมกนั 3) การ
ท าให้พนกังานรู้สึกวา่งานท่ีท านั้นมีความหมายและมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 4) การส่งเสริมให้พนกังาน
เขา้ใจถึงความส าเร็จในการท างาน รู้ว่าผลงานของตนเองเป็นอยา่งไรและมีวิธี การไปสู่ความส าเร็จ
ไดอ้ย่างไร 5) การสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเหมาะสมปลอดภยัและเอ้ือต่อการท างาน              
ซ่ึงการท่ีจะท าให้หน่วยงานมีองค์ประกอบพื้นฐาน (แห่งความส าเร็จ) ขา้งตน้ หน่วยงานนั้นๆ ควร
ด าเนินการดงัต่อไป 1) กระบวนการส ารวจวิเคราะห์สภาพการท างานปัจจุบนั 2) การวางแผนและ
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การด าเนินการตามแผนรวมถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้3) การพฒันากิจกรรมสร้างสรรคข์องพนกังานและ
การให้การฝึกอบรมความรู้ใหม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและความจริงใจของผูบ้ริหาร 4) การ
ด าเนินการปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง (อาทิ การเทียบเคียงสมรรถนะและการคน้หาแนวปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ) 

  นาซจูม่า ( Najjuma, 2011 : 256-296) วิจยัเร่ืองสันติศึกษาในบริบทภายหลงั
ความขดัแยง้ของระบบโรงเรียน : ประสิทธิผลแห่งกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาและการ
เรียนรู้จากผลของโครงการสันติศึกษาในพื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้ของประเทศอุกานดาตอนเหนือ 
จุดมุ่งหมายของการวิจยัเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในขอ้เท็จจริง ในแนวทางปฏิบติัของโครงการ
สันติศึกษาและคน้หาศกัยภาพ (จุดแข็ง) เพื่อท าให้เกิดประสิทธิผลอย่างเฉพาะเจาะจงในบริบท
เบ้ืองหลังความขัดแยง้ของระบบโรงเรียนปกติ โดยมีวตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อตรวจสอบ
วตัถุประสงคแ์ห่งกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา และการเรียนรู้จากผลของโครงการสันติศึกษา
เพื่อสืบคน้วา่โครงการน้ีใชว้สัดุ อุปกรณ์ ทรัพยากรทางการศึกษา และใชว้ิธีการสอนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ของกิจกรรมหรือไม่ เพื่อสืบคน้ว่าครูมีวิธีการบูรณาการความรู้อย่างไรในการน า
กิจกรรมความร่วมมือน้ีไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวเ้พื่อ
ตรวจสอบการประเมินผลกลยุทธ์ของกิจกรรมความร่วมมือน้ีวา่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือไม่ 
และครูใชก้ลยทุธ์เหล่าน้ีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกิจกรรมไดอ้ยา่งไร เพื่อตรวจสอบผลกระทบ
ของกิจกรรมความร่วมมือในบริบทเบ้ืองหลงัความขดัแยง้ เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของกิจกรรม
ความร่วมมือทางการศึกษาในโครงการสันติศึกษาท่ีมีต่อระบบโรงเรียนปกติ การวิจยัน้ีเป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพร่วมกบัการวจิยัแบบการศึกษารายกรณี ผลการวิจยัพบวา่แมว้า่สภาพการณ์อนัเลวร้ายอนั
เกิดจากการใช้ความรุนแรงถูกพบไดใ้นการตระหนกัรู้ของเด็กนกัเรียน อย่างไรก็ตามทางเลือกใน
การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยไม่ใช้ความรุนแรง และการเปล่ียนแปลงเจตคติสู่การแกไ้ขปัญหา
โดยไม่ใชค้วามรุนแรงของนกัเรียนก็ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างจริงจงั รวมไปถึงการดูแลป้องกนั
ตนเอง การพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้โดยไม่ใชค้วามรุนแรง
ก็ยงัไม่เกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม แนวค าถามจากขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบักิจกรรมความร่วมมือทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ผ่านโครงการสันติศึกษา ในบริบทเบ้ืองหลงัความขดัแยง้ท่ีด าเนินการใน
โรงเรียนถูกน าไปสู่การกล่าวอา้งทางทฤษฎี และถูกน ามาใชใ้นทางปฏิบติัใหเ้กิดความประจกัษซ่ึ์งได้
บูรณาการและจดัเตรียมสู่บริบทของโรงเรียนโดยการออกแบบหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเฉพาะเพื่อ
พฒันาประสิทธิผลของการโครงการสันติศึกษา และทฤษฎีท่ีถูกกล่างอา้งและน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ัง
น้ีคือ Facal theory ภายใตก้รอบแนวคิดของ เพอร่ี เบอดาย (Pierre Bourdie) และทฤษฎีความรุนแรง
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เชิงสัญลกัษณ์ของ เจน-ครูด เพทเทอสัน (Jen-Cluade Passerson) ผลลพัธ์ของโครงการสันติศึกษาได้
ถูกน ามาเป็นแนวทางอบรมครูแกนน าเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และเขา้ใจในการจดัการเรียน
การสอนเพื่อ ให้เกิดความย ัง่ยืน จากนั้นน ามาเป็นแนวทางให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาโดย
การจดัฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจและเกิดการเปล่ียนแปลงโดยเช่ือมัน่ว่าผูบ้ริหาร ครู 
และผูป้กครอง เห็นพอ้งกับแนวทางการจดักิจกรรมการศึกษาน้ีแนวทางการพฒันาในภาพรวม
สามารถท าใหส้มบูรณ์ดว้ยการสร้างเป็นหลกัสูตรแกนกลางของโรงเรียนและขบัเคล่ือนดว้ยทีมแกน
น า (พฒันาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่ือ รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ) จากนั้นจัดท า
โครงการการเรียนรู้สันติศึกษาและขยายเครือข่ายความร่วมมือผ่านทางเครือข่ายความร่วมมือทาง
สโมสรสันติภาพศึกษา และองค์ความรู้จากงานวิจยัสรุปไดด้งัน้ี โครงการสันติศึกษาเป็นหน่ึงใน
องคป์ระกอบของกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษาและการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการบูรณาการความรู้และ
ความร่วมมือท่ีช่วยปรับปรุงและสนองต่อผลของความขดัแยง้ทางทหารท่ีเกิดกวา่ 20 ปี ในประเทศ 
อูกานดาตอนเหนือซ่ึงประกอบไปดว้ยกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 1) สันติศึกษา 2) ภาวะผูน้ าและการจดัการ 
3) จิตวิทยาการให้ค  าแนะน าปรึกษาและดูแล 4) ศิลปะแห่งการปฏิบติัและการเรียนรู้ในโรงเรียน              
5) การบูรณาการชุมชน 6) การส่งเสริมการศึกษาของเด็กผูห้ญิงและการเป็นท่ีปรึกษา จุดมุ่งเนน้ของ
การศึกษาในอนาคตคือ การพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมการ
สร้างสันติศึกษาแก่นกัเรียน รวมถึงประเด็นท่ีครูและนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมจะเขา้มามีส่วนร่วม
ด าเนินการเพื่อจดัเตรียมการบูรณาการสันติศึกษาในโรงเรียน 
  ไครวูร่า (Koivula, 2008:68-120) วิจยัเร่ืองคุณค่าแห่งความเป็นมนุษยข์ั้น
พื้นฐานในสถานประกอบการ วตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อคน้หาว่าทฤษฎีคุณค่าความเป็นมนุษย์
ของ S.H.Schwartz สามารถใช้อธิบายจุดมุ่งหมายขององค์การไดอ้ย่างไร (10 คุณค่าพื้นฐานของ
ความเป็นมนุษยคื์อ 1) ความมัน่คงในชีวิต 2) ประพฤติปฏิบติัตามความเช่ือ 3) ความยึดมัน่ในแบบ
แผนการด าเนินชีวิต 4) ความเคารพในตนเอง 5) ความมีมนุษยธรรม 6) การช้ีน าตน เองได ้7) การ
แสดงออก/แสดงความคิดเห็น 8) การแสวงหาความสุขส่วนตน 9) ความตั้งมัน่เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
และ 10) ความมีอ านาจ) การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานและผลการวิจยัพบว่าทฤษฎี 
S.H.Schwartz ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ (องค์การ) ตวัแปร            
คุณค่าท่ีเบ่ียงเบนของทฤษฎีน้ีคือ คุณค่าเร่ืองความมัน่คงของมนุษยท่ี์ถูกใช้ใกลเ้คียงกบัความเคารพ
ในตนเองและความมีมนุษยธรรม และในบางกรณีใช้รวมกับความเป็นอิสระทางจิตวิญญาณ 
(สามารถเลือกนบัถือในศาสนาท่ีตนเช่ือ) และคุณค่าเร่ืองการปฏิบติัตามความเช่ือ คุณค่าเร่ืองความ 
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มัน่คงของมนุษยถู์กยนืยนัทั้งจากในกลุ่มของพนกังานท่ีมีการศึกษาต ่า และในกลุ่มของหวัหนา้งานท่ี
มีการศึกษาสูงแต่ไม่สอดคลอ้งกบักลุ่มท่ีเป็นนกัศึกษา คุณค่าเร่ืองความมัน่คงเป็นค่านิยมท่ีส าคญั
ท่ีสุดขององค์การ คุณค่าน้ีมาจากพื้นฐานทั้งส่วนบุคคลและกลุ่มท่ีเรียกร้องขอให้องคก์ารจดัตั้งเพื่อ
เป็นหลกัประกนัท่ีอบอุ่นในการท างาน ขอ้เรียกร้องของหลกัประกนัน้ีคือ ความปลอดภยัในการ
ท างาน ความสมานสามคัคีและความเสมอภาคทางสังคมของพนกังาน  

       จากการศึกษาและท่ีกล่าวมาทั้งหมด เก่ียวกบัแนวคิดและการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีสามารถประมวลสรุปได ้5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) การสรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
น ามาใชใ้นการวิจยั 2) การสังเคราะห์ผลการศึกษาในลกัษณะของการบรรยายความ 3) การสรุปผล
การสังเคราะห์งานวิจยั 4) ดชันีสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา และ5) การสรุปแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั    
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ส่วนท่ี 1 การสรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาใชใ้นงานวจิยั 
 
ตารางท่ี 4 การสรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน ามาใชใ้นงานวจิยั 

งานวจัิย ปีทีเ่ผยแพร่ 

ประเภทการวจัิย 

รวม ส ารวจ/
เอกสาร 

ปริมาณ คุณภาพ ผสม R&D PAR 

งานวจัิยในประเทศ 

เนน้การสร้าง 
ความปรองดอง
สมานฉนัท ์

พ.ศ.2554-2555 1 - 5 - - - 6 

เนน้การพฒันา
สังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุข 

พ.ศ.2543-2556 1 1 14 2 - 1 19 

เนน้การจดัการ
ความขดัแยง้ 

พ.ศ.2551-2556 1 - 5 - - - 6 

อ่ืนๆ   พ.ศ.2549-2555 1 3 1 7 2 1 14 

งานวจัิยต่างประเทศ 

เนน้การพฒันา
สังคมอยูเ่ยน็
เป็นสุข 

ค.ศ.2006-2011 - - 3 1 - - 4 

อ่ืนๆ ค.ศ.2004-2011 - 1 - 1 - - 2 

รวม 4 5 28 11 2 1 51 
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ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ผลการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การวเิคราะห์ผลการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะของการสรุปความ 
1. ตน้เหตุของปัญหา ความไม่ลงรอย ความขดัแยง้และความอยู่ร้อนนอนทุกข์ คือ ความ              

ยึดมัน่ในความคิด ความเช่ือ อุดมการณ์ และความปรารถนาทางวตัถุนิยมท่ีแตกต่างกนัของผูค้นใน
สังคม  

2. แนวทางแกไ้ขปัญหา/ จดัการความขดัแยง้/ ความเห็นท่ีแตกต่าง สู่สังคมแห่งความร่มเยน็
เป็นสุขในชุมชนและความสมานฉนัทข์องสังคม ประกอบดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 
     2.1 การเปิดเผยความจริง (ท าความจริงใหป้รากฏ) 
    2.2 ยดึแนวทางสันติวธีิเป็นทางเลือกเผชิญความขดัแยง้ 
     2.3 สร้างความยุติธรรม (บนฐานแห่งธรรม) โดยประยุกต์กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉนัทห์รือการเจรจาไกล่เกล่ียคนกลางภายใตมิ้ติทางศาสนา       
    2.4 สร้างบรรยากาศความเป็นมิตร ลดเง่ือนไขความขดัแยง้ เปิดพื้นท่ีสู่การสานเสวนา
หาทางออกอยา่งกวา้งขวาง รวมถึงการออกแบบวาดภาพสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั 
    2.5 การเคารพความแตกต่างหลากหลายและความเท่าเทียมกนัของความเป็นมนุษย ์                    
(เพศ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา ความเช่ือ และวฒันธรรม) เพื่อเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจและความเป็น
พลเมืองของสังคม ประเทศร่วมกนั 
 2.6 การสร้างการมีส่วนร่วมเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของคนในหน่วยงาน ชุมชน และ
สังคมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และ
ศาสนา รวมถึงกระบวนการประชาสังคมแบบ บ-ว-ร หรือ บ-ม-ร  
 2.7 พฒันาการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อช่วยให้คนมีสติปัญญา มีทกัษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และยกระดับจิตใจตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นอย่างสงบสุขโดย              
ผา่นอุดมการณ์ทางการศึกษาแบบ บ-ว-ร, บ-ม-ร โครงการสันติศึกษา และโครงการพฒันาภาวะผูน้ า
คุณธรรมและสันติภาพ 
 2.8 นอ้มน าแนวทางการพฒันาในมิติพุทธศาสนา มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
ไดแ้ก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 
     2.9 น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เป็นแนวทางการพฒันา
สังคมร่มเยน็ในชุมชนและความสมานฉนัทข์องสังคม 
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ส่วนท่ี 3 การสรุปผลการวเิคราะห์งานวจิยั   
 

จากการวิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่า การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนและ
การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ในสังคม เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั ละเอียดอ่อน และเป็นเร่ืองท่ี
ไดรั้บความสนใจในปัจจุบนัทั้งระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และนานาชาติ 
 ประเด็นในการศึกษา ยงัคงมีความแตกต่างกนัตามบริบททางสังคมของแต่ละพื้นท่ีในแต่ละ
ประเทศ กระนั้นผลจากการศึกษาวิจยัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพฒันาสังคม     
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนและการสร้างความปรองดองสมานฉันท์นั้น ควรจะตั้งอยู่บนฐานความรู้         
ท่ีเป็นแก่นคือ 

1. กระบวนการสานเสวนา (Dialogue)  
 2. กระบวนการจดัการความขดัแยง้เชิงคนกลาง (Mediation) 

3. การพฒันาภาวะผูน้ าทางวฒันธรรม (Transformational Leadership)  
4. กระบวนการประชาสังคม (ร่วมมือรวมกนัเป็นเครือข่าย อาทิ บ-ว-ร: Bor Worn Model) 

 5. การพฒันาในมิติศาสนา (Religious Consciousness) 
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ส่วนท่ี 4 การสรุปแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 
ตารางท่ี 5 การสรุปแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 

ล าดับ แนวคิด ประเด็นส าคัญ 
1 สังคมร่มเยน็เป็นสุข

ของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน             

การด าเนินชีวติของผูค้นในชุมชนอยา่งสมดุลทั้งทางกาย จิตใจ 
และปัญญา ท่ีเช่ือมโยงระบบการศึกษา สังคม วฒันธรรมและ
ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข และธรรมชาติแวดลอ้ม 
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข
ระหวา่งบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัชุมชน และบุคคลกบัธรรม 
ชาติแวดลอ้ม ในแปดองคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 1) สมาชิกชุมชน
ปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา 2) สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือต่าง
ศาสนามีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 3) สมาชิกชุมชนมีความ
ร่วมมือช่วยเหลือกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา 4) กิจกรรมการ
อบรมและเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมท่ีสอดคลอ้งวถีิชีวติ
ชุมชน 5) ศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน              
6) สมาชิกชุมชนต่างศาสนามีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชน 7) การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรม
สู่ชุมชน 8) การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา 
โดยกระบวนการ หน่ึง การพฒันาความรู้ความเขา้ใจสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานแก่ประชากร 
สองกลุ่มเป้าหมาย สอง การจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานโดยประชากรสองกลุ่มเป้าหมาย  
สาม การมี ส่วนเก่ียวขอ้งของภาคีเครือข่ายดว้ยการสนบัสนุน 
การด าเนินกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานผา่นการอบรมและกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนัใน
ลกัษณะความร่วมมือหา้ฝ่าย และส่ี การสกดัความรู้สู่การจดัการ
ตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินในมิติการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางท่ี 5 การสรุปแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี (ต่อ) 
 
ล าดับ แนวคิด ประเด็นส าคัญ 

2 รูปแบบสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชน     
โดยใชศ้าสนา            
เป็นฐาน 

แบบจ าลองสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา 
เป็นฐานท่ีประกอบดว้ย องคป์ระกอบและกระบวนการ 
ภายใตก้รอบแนวคิดและหลกัการบูรณาการการพฒันาในมิติ
ศาสนา การพฒันากระแสรอง การจดัการความรู้ส าหรับใช้
ในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยการวจิยัน้ี
ประกอบดว้ย 3 ศาสนา ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 
และศาสนาคริสต ์

3 การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ แนวทางปฏิบติัท่ีท าใหชุ้มชนประสบความส าเร็จหรือเป็น
การปฏิบติัท่ีท าใหชุ้มชนกา้วสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงวธีิปฏิบติันั้น
รวมถึงความรู้ เทคนิค วธีิการ ท่ีพฒันาปรับปรุงมาจากการได้
ปฏิบติัจริงและผลแห่งการปฏิบติัเป็นท่ีประจกัษท่ี์จะช่วยให้
เกิดการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4 การถอดบทเรียน เทคนิคและวธีิการจดัการความรู้ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้
จากบุคคลและกลุ่มอยา่งเป็นระบบเพื่อสกดัความรู้ซอ้นเร้น
ในตวัคนและความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินออกมาเป็นบทเรียน 
ท่ีสามารถน ามาสรุป วเิคราะห์ สังเคราะห์ เป็นเอกสารชุด
ความรู้หรือรายงานของสองชุมชนเป้าหมายในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา โดยบุคคลและชุมชนอ่ืนสามารถเรียนรู้
และน าไปปรับใหก้ารด าเนินการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานมีคุณภาพดียิง่ข้ึน 
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ตารางท่ี 5 การสรุปแนวคิดท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี (ต่อ) 
 
ล าดับ แนวคิด ประเด็นส าคัญ 

6 ดชันีสังคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชน 

การระบุสภาวะการณ์ท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนภายในสองชุมชนใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาโดยก าหนดลกัษณะการวดัท่ีอิงกบั                  
ค่าเป้าหมายท่ีมีลกัษณะพรรณนาส าหรับใชเ้ป็น กรอบในการ
ประเมินชุมชน ประกอบดว้ย 7 ดชันี 22 ตวัช้ีวดั และ 2 ปัจจยั
เสริม  

 
 
      11.  กรอบแนวคิดการวจัิย 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ทั้งในส่วนของแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะพบว่ามีความหลากหลายและมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีก็เพื่อมุ่งน าไปสู่
แนวคิดหรือมุมมอง (Approach) ท่ีจะพฒันาไปสู่การท าวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบสังคมร่มเย็น 
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีผูว้ิจยัสนใจท าการวิจยัโดย
ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาไวด้งัแผนภูมิท่ี 2 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



106 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 2 กรอบแนวคิดการวจิยั  

1) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาในมิติศาสนา 
   (ศาสนาอิสลาม คริสต ์และพุทธ)    
2) แนวคิดเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุข 
    (ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ,   
    2548) 
3) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา บ-ว-ร 
    ประเวศ วะสี (2549: 7)  
4) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการตนเองของ    
ชุมชนและทอ้งถ่ิน (โกวิทย ์พวงงาม, 2553)  
 
 
 
 
 

ขอ้มลูพ้ืนฐานและความตอ้งการ 
 
 
 
 
 

การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
 
 
 
 

ร่างรูปแบบสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย หลกัการ 
วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบ กระบวนการ การประเมินผล 
 
 
 
 

รับรองร่างรูปแบบโดยผูท้รงวุฒิ 
 
 
ทดลองใชใ้นพ้ืนท่ี 2 ชุมชน 

 
 ประเมินและปรับปรุงร่างรูปแบบ 

 
ประเมินความพึงพอใจ 

ถอดบทเรียน ร่างรูปแบบสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัอยธุยา         
มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
1) สมาชิกปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา 
2) สมาชิกท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความเป็น
น ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
3) สมาชิกมีความร่วมมือช่วยเหลือกนัโดยไม่
แบ่งแยกศาสนา 
4) กิจกรรมการเรียนรู้ทางโลกและทางธรรม
ท่ีสอดคลอ้งวิถีชีวิตชุมชน 
5) สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพ่ึงทางใจและ
ศูนยก์ลางของชุมชน 
6) สมาชิกต่างศาสนามีอิสระและมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมชุมชน 
7) การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลก
และทางธรรมสู่ชุมชน 
8) การพฒันาอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา 
 
 
 

สมัมนาผูท้รงวฒิุ 
 
 
 

อบรม เสวนากลุ่มยอ่ย
เวทีแลกเปลียนเรียนรู้ 
ประชุมน าเสนอ 
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บทที ่ 3 
          วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีแนวคิดส าคญัท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบคือใช้การวิจยั
แบบการวจิยัและพฒันา (Research and Development : R&D) โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

 
หน่วยกำรวเิครำะห์ 

      งานวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช ้             
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการวิจยัคือ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีสองชุมชนท่ีมีความแตกต่างทางความศรัทธาและความเช่ือของ
ศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์แต่สามารถอาศยัอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นปรกติ
สุขจนเกิดภาพแห่งความร่มเย็นเป็นสุขเป็นท่ีประจกัษ์ ได้แก่ ชุมชนท้องถ่ินเขตเมือง คือ ชุมชน               
วดัขุนแสน (หัวรอ) ภายในพื้นท่ีปกครองของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และชุมชนทอ้งถ่ิน           
เขตชนบท คือ บา้นส าเภาล่ม ภายในพื้นท่ีปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม                  
 
กำรเลอืกพืน้ทีใ่นกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัและพฒันาท่ีเช่ือมโยงมิติความเป็นชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมืองและ
ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบทแบบพหุเทศะกรณีศึกษา ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาน าร่อง (Pilot Study)
เพื่อคดัเลือกพื้นท่ีชุมชนเป้าหมายส าหรับเป็นสนามก่อนการศึกษาระดบัลึกโดยวิธีการเชิงคุณภาพใน
ลกัษณะการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) 
แบบบอลหิมะ (Snowball Technique) ในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 10 คน จนขอ้มูล
อ่ิมตวัส าหรับการก าหนดเคา้ร่างพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน (Draft Area) ท่ีมีลกัษณะเด่นและมีความ
หลากหลายทางความเช่ือทางศาสนา จากนั้นลงพื้นท่ี (Area-Survey Study) ส ารวจบริบทสองชุมชน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ได้แก่ ศาสนสถาน (วดั ศาลเจา้ มสัยิด โบสถ์) โรงเรียน บา้น ชุมชน และ
ลกัษณะการรวมตวัของผูค้นเพื่อตรวจสอบเคา้ร่างพื้นท่ีเป้าหมายภายหลงัเสร็จส้ินขั้นตอนการศึกษา
น าร่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ผูว้จิยัจึงก าหนดพื้นท่ีสองชุมชนเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
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1. ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง คือ ชุมชนวดัขุนแสน (หวัรอ) ภายในพื้นท่ีปกครองของเทศบาล
นครพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท คือ บา้นส าเภาล่ม ภายในพื้นท่ีปกครองขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลส าเภาล่ม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
วธีิและขั้นตอนกำรวจัิย 
 1. การวจิยัระยะท่ี1 (Research: R1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการ (Analysis: A) 
เป็นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2. การวิจยัระยะท่ี2 (Development: D1) การออกแบบและพฒันา (Design & Development: 
D & D) เป็นการพฒันาและหาคุณภาพของรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 3.  การวิจยัระยะท่ี3 (Research:  R2) การทดลองใช้ (Implementation: I) เป็นการใช้รูปแบบ
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 4. การวจิยัระยะท่ี4 (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็นการประเมินผล
รูปแบบและถอดบทเรียน รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 
 การพัฒนารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด         
พระนครศรีอยธุยา สามารถสรุปเป็นกรอบด าเนินการวจิยั ดงัแผนภูมิท่ี 3 
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ขั้นตอนกำรวจัิย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 3 ขั้นตอนด าเนินการวจิยั 

R1: ขอ้มูลพ้ืนฐาน 

D1: การพฒันารูปแบบ 

R2: การทดลองใช ้

D2: การประเมิน
รูปแบบและ      
ถอดบทเรียน 

ปัจจัยน ำเข้ำ ผลทีไ่ด้ กระบวนกำร 

1. ศึกษา วเิคราะห์เอกสาร นโยบาย แผน
ยทุธศาสตร์ชาติ และแผนยทุธศาสตร์                
การพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2. ศึกษาสภาพปัจจุบนั และความตอ้งการสงัคม
ร่มเยน็เป็นสุขจากลุ่มตวัอยา่ง 16 อ าเภอ 400 คน  
3. เตรียมพ้ืนท่ีและชุมชน 

สภาพการณ์ของจงัหวดัฯ 
ความตอ้งการ และการปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ ในการพฒันา
รูปแบบ รวมถึงก าหนดพ้ืนท่ี
ส าหรับการทดลองใชรู้ปแบบ
ฯ  

 1. การวเิคราะห์และสร้างรูปแบบจากผล R1  
2. ตรวจสอบรับรองรูปแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ 7คน  
3. พฒันาและตรวจสอบเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล 
4. ปรับปรุงรูปแบบและเคร่ืองมือใหส้มบูรณ์ 
 

1. ร่างรูปแบบ (ตน้แบบ)     
ท่ีผา่นการรับรอง 
2. เคร่ืองมือการเก็บรวบรวม     
ขอ้มูลผา่นการตรวจสอบ 

 

1. น าตน้แบบไปทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายสอง
ชุมชน (15 คน/ชุมชน) ผา่นกิจกรรม 1) การอบรม       
2) เสวนากลุ่มยอ่ย 3) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ          
4) การประชุมน าเสนอ (หวัหนา้ส่วนราชการ)       
 2. เก็บรวบรวมผลเชิงปริมาณ 2 ชุมชนเป้าหมาย 
  ผลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มและการจดั         
  เวทีเพื่อเทียบเคียงชุมชน 

 

1. ไดผ้ลการทดลองใช ้
2. ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของสอง
ชุมชนนกัปฏิบติั 
3. เกิดการขบัเคล่ือนสงัคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 

1. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
สองชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น 
2. การถอดบทเรียนแบบ After Action Review (AAR)     

 

ไดผ้ลการพฒันาและการ       
วจิยัสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ในจงัหวดัอยธุยาตน้แบบ 

สรุปผล การสรุปผล ปรับปรุง และพฒันารูปแบบฯ 

การศึกษาน าร่อง 
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รำยละเอยีดขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวจัิย   
  1. การวิจยัระยะท่ี 1 (R1: Research A: Analysis) การศึกษาสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และ                 
การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน                 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 1.1 วตัถุประสงค ์

1.1.1 เพื่อศึกษาเอกสารโดยการวเิคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการพฒันา
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การวเิคราะห์สภาพการณ์และศกัยภาพจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และการ
วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.1.2 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันา
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.1.3 เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพบริบทสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 1.2. ประชากร/กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มเป้าหมาย และผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

1.2.1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา    
คือ ประชากรจาก 16 อ าเภอ ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 793,509 คน (กรมการปกครอง
เดือนธนัวาคม 2555 อา้งจากส านกังานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, 2556: 6) จากนั้นค านวณหาขนาด
ขั้นต ่าของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัโดยใชสู้ตร ยามาเน่ (Yamane, 1973 : 727-729) ดงัน้ี   
 

                                         
 
n แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

  N แทน ขนาดประชากร 
  e แทนความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(e = 0.05) 
 
จ านวนประชากร 793,509 คน ค านวณจากสูตรขา้งตน้ท่ีก าหนดความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้กลุ่ม  
ตวัอยา่ง 400 คน แยกตามอ าเภอไดด้งัน้ี  
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ตารางท่ี 6 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอ าเภอ 
 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
อ าเภอ ประชากร (คน) กลุ่มตวัอยา่ง (คน) 

1. พระนครศรีอยธุยา 139,810 70 
2. ท่าเรือ 47,550 24 
3. นครหลวง 36,439 18 
4. บางไทร 56,344 29 
5. บางบาล 34,574 17 
6. บางปะอิน 88,605 45 
7. บางปะหนั 41,620 21 
8. ผกัไห่ 42,035 21 
9. ภาชี 30,920 16 
10. ลาดบวัหลวง 38,387 19 
11. วงันอ้ย 69,419 35 
12. เสนา 66,670 34 
13. บางซา้ย 19,499 10 
14. อุทยั 48,607 25 
15. มหาราช 23,600 12 
16. บา้นแพรก 9,030 5 

รวม 793,509 400 
 
ส าหรับการสุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน                 
(Proportional stratified random sampling) ในแต่ละอ าเภอจนครบตามจ านวน 

  1.2.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั บริบทสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยการคดัเลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน ประกอบดว้ย ผูน้ าศาสนา 
ศาสนบุคคล ผูน้ าชุมชน สมาชิกชุมชนจิตสาธารณะ และนกัวชิาการจากหน่วยงานราชการในพื้นท่ี   
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1.3 วธีิด าเนินการวจิยั 
การศึกษาสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคม

ร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัใช้การศึกษา              
เชิงปริมาณในรูปแบบวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถามรวบรวม              
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู ้มี              
ส่วนเก่ียวขอ้ง 10 คน ไดแ้ก่ หวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั หวัหนา้หน่วยงานองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน และผูน้ าศาสนาในพื้นท่ี โดยสนทนาเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ 
และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน และ
ลกัษณะเด่นของพื้นท่ีสองชุมชนเป้าหมายส าหรับขั้นตอนการน ารูปแบบไปทดลองใช ้  
 1.4 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบนั 
ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐาน มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพดงัน้ี 
  1.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมร่มเย็น     
เป็นสุขและการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
  1.4.2 ศึกษาหลกัค าสอนและหลกัปฏิบติัของแต่ละศาสนา ในท่ีน้ีประกอบด้วย        
3 ศาสนา ไดแ้ก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์และศาสนาพุทธ 
  1.4.3  น าขอ้มูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
สังคมร่มเยน็เป็นสุข การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน และจากการ
สนทนากบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (หวัหนา้ส่วนราชการ หวัหนา้หน่วยงานองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูน้ าชุมชน และผูน้ าศาสนาในพื้นท่ี) อย่างเป็นทางการเก่ียวกบัลกัษณะสังคมร่มเย็นเป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน             
โดยใช้ศาสนาเป็นฐานมาก าหนดประเด็นและโครงสร้างของแบบสอบถามโดยสร้างกรอบค าถาม 
ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา  

1.4.4 จดัท าร่างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ
และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศต่อสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน แบ่งเป็น 5 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ จ านวน 8 ขอ้ ตอนท่ี 2 เป็นการส ารวจสภาพปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ต่อสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน แบ่งเป็น 7 หมวด จ านวน 35 ขอ้ ไดแ้ก่             
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1) หมวดการศึกษา 2) หมวดสังคม 3) หมวดวฒันธรรมและศาสนา 4) หมวดเศรษฐกิจ 5) หมวด
การเมือง 6) หมวดสาธารณสุข และ 7) หมวดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในแต่ละหมวด
แบ่งเป็นขอ้ค าถามยอ่ยแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก  ปานกลาง นอ้ย และ
นอ้ยท่ีสุด ตอนท่ี 3 เป็นการส ารวจความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐาน จ านวน 10 ขอ้ แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ย
ท่ีสุด ตอนท่ี 4 เป็นการส ารวจการปฏิบติัท่ี เป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย
ใชศ้าสนาเป็นฐานท่ีถือเป็นผลส าเร็จ/ มีความเหมาะสม จ านวน 15 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตอนท่ี  5 ปัญหา/อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ลกัษณะของค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิด 
 1.4.5 น าร่างแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการถ่ายทอดการเรียนรู้ผูใ้หญ่    
1 คน ด้านประชากรและการพฒันา 1 คน ด้านปรัชญาและศาสนา 2 คน และผูเ้ช่ียวชาญด้าน
วฒันธรรม 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตามโครงสร้างของแบบสอบถาม ความตรงตามเน้ือหา 
และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม    
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาคือ 
 
     เห็นวา่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน + 1 
     ไม่แน่ใจ    ใหค้ะแนน              0 
     เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน  - 1 
 
                  การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารท่ีใช้
ศึกษาความตอ้งการโดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (Hemphill and Westie, 
1950 : 325-342) 
 

           IOC         =     
N

R  

      R    =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
         N   =    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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                   น าขอ้มูลท่ีรวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of  Item Objective Congruence) ของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณค่าดชันี              
ถา้ค่าดชันี IOC ท่ีค  านวณไดใ้นขอ้ใดมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ค าถามขอ้นั้นก็มีความสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาในประเด็นท่ีตอ้งการวิจยั แต่ถา้ค าถามขอ้ใดมีค่าดชันีต ่ากวา่ 0.50 ค าถามขอ้นั้นจะถูกตดั
ออกไป และปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัรายละเอียดของค าถามให้มีความชดัเจนสามารถส่ือความไดง่้าย  
ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.60-1.00 
  1.4.6 ปรับปรุงแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
  1.4.7 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  (Try out) กับประชากรต่างพื้นท่ีกับ
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้การใชค้  าถาม และศึกษา
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  1.4.8 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยค านวณหา
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาดว้ยสูตรของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 72-74)  

             จากสูตรการค านวณ    




















S
S

t

i

n

n
2

2

1
1

   

 
                          เม่ือ      แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
 n  แทน จ านวนขอ้ในแบบสอบถาม 
    S2

i      แทน ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
 S2

t แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
  
ไดค้่าความเช่ือมัน่ แบบสอบถามทั้งฉบบั 0.962 โดยแยกเป็นรายดา้น ดงัน้ี ดา้นการศึกษา 

ค่าความเช่ือมัน่ 0.833 ดา้นสังคม ค่าความเช่ือมัน่ 0.905 ดา้นวฒันธรรมและศาสนา ค่าความเช่ือมัน่ 
0.756 ดา้นเศรษฐกิจ ค่าความเช่ือมัน่ 0.816 ดา้นการเมือง ค่าความเช่ือมัน่ 0.836 ดา้นสาธารณสุข           
ค่าความเช่ือมัน่ 0.894 และดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ค่าความเช่ือมัน่ 0.883 
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  1.4.9 จดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน ความต้องการ และ                
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานเป็นฉบบั
สมบูรณ์และน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
  
  
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั 

2. ส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐาน ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน                 
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานโดยการสนทนากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

3.ก าหนดประเด็นและโครงสร้างของแบบสอบถามโดยสร้างกรอบค าถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 

4.น าร่างแบบสอบถามเร่ืองการพฒันารูปแบบสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานท่ีสร้างข้ึน            
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและขอค าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ข 

 

5. น าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรต่างพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

6. วเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยกระบวนการทางสถิติ 

7. จดัท าแบบสอบถามฉบบัจริง เร่ืองการพฒันารูปแบบสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน                  
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาส าหรับการน าไปทดลองใช ้
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 1.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
        ผูว้ิจ ัยติดต่อประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจยั จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบนั ความ
ตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
จากกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละอ าเภอ จ านวน 400 คน 
 การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัได้สนทนากลุ่มกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (ตามกรอบ 
แนวทางการสนทนา รายละเอียดในภาคผนวก) จ านวน 10 คน  ไดแ้ก่ หัวหน้าส่วนราชการระดบั
จงัหวดั ผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนา และสมาชิกชุมชนจิตสาธารณะในพื้นท่ี โดยสนทนาเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน เพื่อรับรองและแนะน าขอ้มูลเพิ่มเติมส าหรับพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชนในขั้นตอน
การน ารูปแบบไปทดลองใช ้
 
 1.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
                     ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
  1.6.1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์โดยหาความถ่ี (Frequency) และ      
ค่าร้อยละ (Percentage) 
 1.6.2 หาสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน               
(Standard Deviation) ของคะแนนจากการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีท่ีมีต่อสภาพ
ปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดย           
ใช้ศาสนาเป็นฐาน เป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเพื่อถามประเด็นความคิดเห็น            
ความตอ้งการและการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศจากกลุ่มตวัอย่าง มีช่วงการวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และก าหนด
น ้ าหนักคะแนนคือ น าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นมาแปลความหมายโดยก าหนดไวเ้ป็นเกณฑ์
ประเมินค่า ดงัน้ี (Best and Kahn, 2006 : 331)  
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 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 4.51-5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
    มากท่ีสุด 
 3.51-4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
   มาก 
 2.51-3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
   ปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
  นอ้ย 

 1.00-1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
   นอ้ยท่ีสุด 
 
  1.6.3 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ระดบัลึก (In-depth Interview)     
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 10 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดั หัวหน้าหน่วยงานองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน สมาชิกชุมชนจิตสาธารณะ และผูน้ าศาสนาในพื้นท่ี เก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดย             
ใช้ศาสนาเป็นฐาน รวมถึงการสรุปรับรองพื้นท่ีสองชุมชนเป้าหมายส าหรับขั้นตอนการน ารูปแบบ
ไปทดลองใชด้ว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา  
 
 1.7 สรุปวิธีด าเนินการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ดงัตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 สรุปขั้นตอนท่ี 1 การวจิยั (Research: R1) เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และ 
                การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน                      
                (Analysis:A) 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/สถิติ 

1. วเิคราะห์แนวคิด
และงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ศึกษาแนวคิดและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และปรัชญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม 
และการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุข 
2. งานวจิยั 

- แบบบนัทึกขอ้มูล/
การวเิคราะห์เน้ือหา 

2. เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั ความตอ้งการ
และการปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศในการพฒันา
สังคมร่มเยน็ของ
ชุมชน รวมถึง 
ปัญหา อุปสรรค  
และขอ้เสนอแนะ 

การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวจิยัเชิง
ปริมาณโดยใชแ้บบ 
สอบถามเพื่อสอบถาม
ประชาชนในพื้นท่ี  
และเชิงคุณภาพ     
ดว้ยการสัมภาษณ์
ระดบัลึกผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ี 

1.ใชแ้บบสอบถาม 
จ านวน 400 ชุด 
2. การสัมภาษณ์ระดบั
ลึกกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย (ผูใ้หข้อ้มูลหลกั)
ไดแ้ก่ หวัหนา้ส่วน
ราชการ หวัหนา้องคก์าร
ส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน 
และผูน้ าศาสนา    
จ  านวน 10 คน 

1 แบบสอบถาม 
วเิคราะห์สถิติพื้นฐาน
2.การสัมภาษณ์ 
ระดบัลึกใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา 
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 2. การวิจยัระยะท่ี 2 (D1: Develop D: Design) การพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

2.1 วตัถุประสงค ์
 เพื่อพฒันารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 
2.2 วธีิด าเนินการวจิยั 
 2.2.1 การวเิคราะห์และพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น

ฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2.2.2 พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  
  2.2.3 ตรวจสอบโดยการรับรองรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา

เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 2.2.4 ตรวจสอบเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2.3 เคร่ืองมือในการวจิยั  
 2.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ รูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้

ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และแบบสอบถามเพื่อประเมินความสอดคลอ้งของ
รูปแบบฯ   

2.4 ขั้นตอนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
    2.4.1 การพฒันาร่างรูปแบบ สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พฒันาข้ึนโดยมีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี 
   2.4.1.1 การวิเคราะห์และพฒันาร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการวิจยัโดยการวิเคราะห์องคค์วามรู้จากเอกสาร 
ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยการสรุปความ และน าผลการศึกษาจากแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพ
ปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ จ านวน 400 ฉบบั มาวิเคราะห์ร่วมกบัการศึกษาเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์ระดบัลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย
ใชศ้าสนาเป็นฐานจ านวน 10 คน จากนั้นน ามายกเป็นร่างรูปแบบ (ตน้แบบ) สังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
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  2.4.1.2 ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค์ รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีชดัเจน 

  2.4.1.3 ผลการสังเคราะห์ร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์  
3) องคป์ระกอบ 4) กระบวนการ และ 5) ประเมินผล 
   2.4.1.4 น าร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน โดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่ีสร้างข้ึนไปน าเสนอและขอค าปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 7 คน               
(จดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญร่วมกบัการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความสอดคลอ้งของรูปแบบ) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (Index of item objective congruence : IOC) จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
สอดคล้องของรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ถ้าค่าดชันี IOC ท่ี
ค  านวณไดใ้นขอ้ใดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 ค าถามขอ้นั้นก็มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใน
ประเด็นท่ีตอ้งการวิจยั แต่ถา้ค าถามขอ้ใดมีค่าดชันีต ่ากว่า 0.50 ค าถามขอ้นั้นจะถูกตดัออกไป และ
ปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัภาษาให้มีความชดัเจนเหมาะสมสามารถส่ือความไดง่้ายโดยผลดชันีความ
สอดคลอ้งขององคป์ระกอบรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.80 - 1.00  

  2.4.1.5 น าร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นยุทธศาสตร์การพฒันา ดา้นรัฐประศาสนศาสตร์
ดา้นปรัชญาและศาสนาเพื่อการพฒันา และผูรู้้ (ปราชญ์ทอ้งถ่ิน) จ านวน 7 คน เพื่อปรับปรุงและ
พฒันารูปแบบใหมี้ความเหมาะสม 

  2.4.1.6 ปรับปรุงร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 

  2.4.1.7 จดัท าร่างรูปแบบ (ตน้แบบ) สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นฉบบัจริงเพื่อน าไปทดลองใช ้
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงขั้นตอนการพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
                   ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
     

2.4.2 การตรวจสอบโดยการรับรองร่างรูปแบบ สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
  2.4.2.1 น าเคร่ืองมือ (ตน้แบบ) ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขไปน าเสนอและใชป้ระกอบการ
สัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ/ ผูท้รงคุณวุฒิในพื้นท่ี (Connoisseurship) จ านวน 7 คน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ยุทธศาสตร์การพฒันา ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผูส้อนด้านปรัชญาและศาสนา และผูรู้้ 
(ปราชญ์ทอ้งถ่ิน) เพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบ 

2.4.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบฯ มี
ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี  

1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของร่างรูปแบบ  

2. สร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสมของร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็  
เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  เป็นแบบมาตราส่วน      
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ตามวิธีการ
ของลิเคิร์ท (Likert) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 72-74) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 
 
 

วเิคราะห์ร่างรูปแบบสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

น าร่างรูปแบบฯ ท่ีสร้างข้ึนเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 

ระบุเป้าหมายและผลลพัธ์ท่ีพึงประสงคข์องรูปแบบฯ 
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   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

        ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงมีลกัษณะค าถาม    
เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมายดงัน้ี  

 
ระดบั  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
ระดบั  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบั  3  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

    การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมิน    
ความเหมาะสมของร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่ออธิบาย
ลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  

   ตอนท่ี  2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อร่าง
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ดว้ยการ
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว้น าค่าเฉล่ียมาแปล
ความหมาย โดยมีเกณฑใ์นการใหค้วามหมาย ดงัน้ี (Best & Kahn , 2006 : 331)   

 
 ค่าเฉล่ีย    เกณฑก์ารแปลความหมาย  
4.50 - 5.00  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
3.50 - 4.49 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
2.50 - 3.49  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
1.50 - 2.49  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย  

                 1.00 - 1.49  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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   ตอนท่ี 3  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมี 
ต่อร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา      
เป็นค าถามปลายเปิดดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพื่อรับรองร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ 
                   ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรูปแบบสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน      
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
สร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบและรับรองรูปแบบฯ 

 

น าแบบสอบถามใชรั้บรองรูปแบบฯ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ                          
ความถูกตอ้งเท่ียงตรงของเน้ือหา  (Content Validity) 

น าแบบสอบถามใชรั้บรองรูปแบบฯ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแลว้สอบถามผูท้รงคุณวฒิุ 7 ท่าน 

วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามหาความเหมาะสมของรูปแบบสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน                         
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือมาก าหนดเป็นแนวทางการพฒันาต่อไป 

 เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคต์่อไป 
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ตารางท่ี 8 สรุปขั้นตอนท่ี 2 การพฒันา (Development: D1) เป็นการออกแบบและพฒันาร่างรูปแบบ   
                 สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน (Design and Development: D and D)   

วตัถุประสงค ์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/การ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลท่ีได ้

1. เพื่อพฒันารูปแบบ
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
   1.1 การวเิคราะห์
รูปแบบสังคมร่มเยน็        
เป็นสุขของชุมชน 
   1.2 ระบุเป้าหมายและ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์        
ของการวิจยั 
   1.3 เพื่อหาความ             
เท่ียงตรงของเน้ือหา              
(Content Analysis) 

สังเคราะห์ 
 
 
 
 
วเิคราะห์ 
 
 
 
 
 
สอบถาม             
ผูเ้ช่ียวชาญ  

 
(จดัสมัมนา
ผูเ้ช่ียวชาญ/
ผูท้รงคุณวฒิุ) 

เอกสาร 
 
 
 
 
วเิคราะห์ 
 
 
 
 
 
ผูเ้ช่ียวชาญ  
7 คน 

การสังเคราะห์
เน้ือหา 
 
 
 
การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 
 
 
 
แบบประเมิน
ความสอดคลอ้ง 
/ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 

ร่างรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน 
 
 ขอ้มูลเป้าหมาย 
และผลลพัธ์ท่ีพึง
ประสงคข์อง
รูปแบบสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชน 
 
ร่างรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานผา่นการ
ตรวจสอบจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 

2. การตรวจสอบโดยการ
รับรองรูปแบบใชก้าร
ประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปไดโ้ดย
ผูท้รงคุณวุฒิในพื้นท่ี 

สอบถาม   
เพื่อประเมิน
รูปแบบ 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
7 คน 

แบบสอบถาม 
ค่าเฉล่ีย 
ค่าร้อยละ  
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ
การวเิคราะห์
เน้ือหา 

ร่างรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  
ท่ีผา่นการรับรอง 
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 3. การวิจยัระยะท่ี 3 (R2: I: Implementation) การทดลองใช้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
            3.1 วตัถุประสงค ์
        เพื่อน าร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั       
พระนครศรีอยธุยาท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้ 
  น าร่างรูปแบบท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงในพื้นท่ีสองชุมชนส าหรับ
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ประกอบดว้ยกิจกรรมและขั้นตอน
ดงัน้ี 
 3.2 กำรจัดอบรมถ่ายทอดความรู้สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใช ้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบประเมินผลหลงัการ
อบรม รวมทั้งแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั และอุปกรณ์บนัทึกภาพ เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
  3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   1. แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา  
เป็นฐาน 
   2. แบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั 
   3. แบบประเมินผลการอบรม 
    แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐานก่อนและหลงักิจกรรมการอบรม เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ โดย
มีเน้ือหาเก่ียวกบัรายละเอียดขององคป์ระกอบรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน มีเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี ถา้ตอบถูกให้ขอ้ละ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดให้ขอ้ละ 0 คะแนน 
ผูว้จิยัด าเนินการสร้างและพฒันาแบบทดสอบ ดงัน้ี 
    1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐาน จากเอกสาร หนังสือ และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาก าหนดแบบทดสอบ ประเด็นท่ี
ตอ้งการวดัและน าไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
    2. สร้างแบบทดสอบแบบปรนยัเลือกตอบ 4 ตวัเลือก (Multiple Choice) ให ้
ครอบคลุมและตรงตามเน้ือหา ความรู้ รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
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    3. น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจ 
สอบความเหมาะสม ความถูกตอ้ง และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
    4. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ไดด้ชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00  
   5. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้จดัท าเป็นฉบบัร่างเพื่อน าไปทดลอง           
ใชก้บัประชากรนอกกลุ่มพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน จ านวน 20 คน จากนั้นวิเคราะห์ระดบัความยาก   
(Difficulty: p) ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (Discrimination: r) ดว้ยสูตร (นรินทร์ สังขรั์กษา, 
2556: 275-276 และ บุญชม ศรีสะอาด, มปป.: 1-2) 
 
 สูตร p   (PH = H / NH)   (PL = L / NL)   
    p = (PH + PL) / 2 
 
        เม่ือ    p     แทน       ความยากของขอ้สอบ 

       k      แทน       ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
       H     แทน       จ  านวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูงของแต่ละขอ้                                
       L     แทน       จ  านวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มต ่าของแต่ละขอ้ 

                  PH
           แทน       สัดส่วนของคนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูงของแต่ละขอ้ 

       PL       แทน       สัดส่วนของคนท่ีตอบถูกในกลุ่มต ่าของแต่ละขอ้ 
       NH           แทน       จ  านวนคนทั้งหมดในกลุ่มสูง 
       NL     แทน      จ  านวนคนทั้งหมดในกลุ่มต ่า 
      การแปลความหมายของค่าความยากของขอ้สอบ 
     p     แทน       0.81 - 1.00  เป็นขอ้สอบท่ีง่ายมาก 
     p แทน 0.61 - 0.80 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งง่าย 
     p แทน 0.41 - 0.60 เป็นขอ้สอบท่ีง่ายพอเหมาะ 
     p แทน 0.20 - 0.40 เป็นขอ้สอบท่ีค่อนขา้งยาก 
     p แทน 0.00 - 0.19 เป็นขอ้สอบท่ีมีความยากมาก 
     ค่าความยากอยูร่ะหวา่ง 0.20 – 0.80  
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  สูตร r     =   
 
    
    เม่ือ    nH และ nL คือ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกในกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า 
    NH และ NL คือ จ านวนผูท่ี้ตอบถูกทั้งหมดในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต ่า 
(จ  านวนตอ้งเท่ากนั)     
   ค่าอ านาจจ าแนกท่ียอมรับไดอ้ยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 1.00 
  

6. น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีผา่นการวิเคราะห์ระดบัความยากและค่าอ านาจ
จ าแนกมาปรับปรุง โดยตดัขอ้ค าถามท่ีต ่ากวา่เกณฑ์ออก จากนั้นน าไปทดลองใชก้บัประชากรนอก
กลุ่มพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน จ านวน 20 คน จากนั้นวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบทดสอบดว้ยวิธีของ คูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 (Kuder-Richarson) (นรินทร์ สังขรั์กษา, 2556: 
268-270) 
 

 สูตร KR-20                             tt 2

k pq
r 1

k 1 s

 
  

  
 

 
        เม่ือ    ttr      แทน       ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

     k      แทน       จ  านวนขอ้ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
     p      แทน       อตัราส่วนของผูต้อบถูกในขอ้นั้น                                
     q      แทน       อตัราส่วนของผูต้อบผดิในแต่ละขอ้ (q 1 p  ) 

                  2s            แทน       ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบบั 
                                X  แทน       ค่าเฉล่ียของคะแนนทั้งหมด 
    ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 0.75  
 
 
 
 
 

nH – nL 

NH(NL) 
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             แบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั 
    เป็นแบบสังเกตขณะด าเนินกิจกรรมรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน            
โดยใช้ศาสนาเป็นฐานโดยผูว้ิจยั และด าเนินการสร้างและพฒันาแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั 
ดงัน้ี 
    1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบติั การสังเกตปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มทางสังคม แลว้น าขอ้มูลมาประมวลจดัท าเป็น
เคร่ืองมือ 
    2. สร้างเคร่ืองมือสังเกตและแบบบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติัรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดภายใตค้  าปรึกษาของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
    3. น าแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และพฒันาการอ าเภอเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
    4. น าแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพฒันาการอ าเภอ 
    แบบประเมินผลการอบรม 
    แบบประเมินผลการอบรมรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 12 ขอ้ มีช่วง
การวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และก าหนดน ้ าหนักคะแนนคือ น าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นมาแปล
ความหมายโดยก าหนดไวเ้ป็นเกณฑป์ระเมินค่า ดงัน้ี (Best & Kahn, 2006 : 331) 
 

4.51-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
3.51-4.50 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
    1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินผลการอบรม 
    2. สร้างแบบประเมินผลการอบรมให้ครอบคลุมและตรงตามวตัถุประสงคแ์ละ
โครงสร้างเน้ือหาของรูปแบบโดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
    3. น าแบบประเมินผลการอบรมท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
    4. น าแบบประเมินผลการอบรมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) แล้ววิเคราะห์ค่าดชันี            
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดด้ชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 
0.85 - 1.00  
    5. น าแบบประเมินผลการอบรมไปปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับข้อค าถามให้มี                  
ความชดัเจน ส่ือความไดง่้าย ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ   
  3.2.3 กลุ่มเป้าหมายในการอบรม   
                         ผูเ้ขา้รับการอบรมประกอบด้วยผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ผู ้น าชุมชน แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน ตัวแทนสถาบันศาสนา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และสมาชิกชุมชนท่ีสนใจและสมัครใจเข้ารับการอบรม                  
ชุมชนละ 15 คน 2 ชุมชน รวม 30 คน  
                   3.2.4 วธีิด าเนินการ 
                             1. ประสานงานกบันายกเทศบาล นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชน 
และผูน้ าศาสนาในพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน เพื่อช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ในการจดัอบรม
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
   2. ก าหนดการจดัอบรมให้ความรู้ จ  านวน 1 วนั ตามกรอบและวตัถุประสงค์ 
ของการวิจยัให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐาน 2 แห่งๆ ละ 15 คน รวม 30 คน  
             3. ก าหนดหวัขอ้การจดัอบรมใหค้วามรู้ 
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                 4. จดัเตรียมเอกสาร ก าหนดวนัเวลา สถานท่ี ผูเ้ขา้ร่วมอบรม จดัท าเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน จดัอบรมท่ีศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียนต าบลหวัรอ ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หวัรอ) และจดัอบรมท่ี
ส านกังานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบลส าเภาล่ม ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 

                       1. ประสานงานสถานท่ีจดัอบรม อาหาร เคร่ืองด่ืม 
                       2. จดัเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนการอบรม 
                       3. ก าหนดตารางการอบรม ภาคเชา้เป็นทฤษฎี 3 ชัว่โมง 
                5. ประเมินผลการจดัอบรม ดว้ยการใช้แบบทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลงัการ

อบรม (Pre-test และ Post-test) และแบบประเมินผลการอบรม 
 3.2.5 การรวบรวมขอ้มูล 
            ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากแบบทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลงัการอบรม 

(Pre-test และ Post-test) และแบบประเมินผลการอบรม  
      3.2.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
            การวเิคราะห์ขอ้มูล จากแบบสอบถาม 2 ชุดไดแ้ก่             

 แบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลงัการอบรม (Pre-test & Post-test) ก าหนด
เกณฑค์ะแนนก่อนและหลงัการอบรม ดงัน้ี (นรินทร์ สังขรั์กษา, 2555 : 152)  
 

       คะแนนเฉล่ีย   > 80%       หมายถึง     ความรู้ในระดบัมาก  
       คะแนนเฉล่ีย  60-79% หมายถึง    ความรู้ในระดบัปานกลาง 
       คะแนนเฉล่ีย   < 60%       หมายถึง     ความรู้ในระดบันอ้ย 
 
      การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรม (Pre-test) และหลงัการอบรม (Post-test) 

ดว้ยสถิติแบบไม่อิสระจากกนั (t-test แบบ dependent) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.3 กำรจัดเสวนำกลุ่มย่อย สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายชุมชนร่วมกนั (Knowledge 
Vision) เก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน จากนั้นวางแผนและร่วมกนั
คน้หาสถานะความรู้ของชุมชนโดยการหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน ขณะเดียวกัน
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 



131 
 

 
 

  3.3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั (ภาคผนวก) เพื่อใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   แบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั 
   เป็นแบบสังเกตขณะด าเนินกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐานโดยผูว้จิยั และด าเนินการสร้างและพฒันาแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั ดงัน้ี 
    1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบติั การสังเกตปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มในการร่วมกิจกรรม แลว้น าขอ้มูลมาประมวล
จดัท าเป็นเคร่ืองมือ 
    2. สร้างเคร่ืองมือสังเกตและแบบบนัทึกการปฏิบติัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดภายใตค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
    3. น าแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์และพฒันาการอ าเภอเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
    4. น าแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพฒันาการอ าเภอ 
  3.3.3 กลุ่มเป้าหมายในการเสวนากลุ่มยอ่ย   
                         ผูเ้ขา้ร่วมการเสวนากลุ่มยอ่ยประกอบดว้ยผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ผูน้ าชุมชน แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน ตวัแทนสถาบนัศาสนา 
นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการและสมาชิกชุมชนท่ีสนใจและสมคัรใจเขา้ร่วมเสวนากลุ่มย่อย 
ชุมชนละ 15 คน 2 ชุมชน รวม 30 คน (กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกนักบัขอ้ 3.2 รายช่ือใน
ภาคผนวก หนา้ 448-449) 
                   3.3.4 วธีิด าเนินการ 
                         1. ประสานงานกบัผูน้ าชุมชนและแกนน าในพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน เพื่อ
ช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ในการจดัเสวนากลุ่มย่อยเร่ืองสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน 
   2. ก าหนดการจดัเสวนากลุ่มยอ่ย จ านวน 1 วนั ตามกรอบและวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็น            
ฐาน 2 แห่งๆ ละ 15 คน รวม 30 คน  



132 
 

 
 

              3. ก าหนดกรอบประเด็นการเสวนากลุ่มยอ่ย (รายละเอียดในภาคผนวก) 
                 4. จดัเตรียมเอกสาร ก าหนดวนัเวลา สถานท่ี ผูเ้ขา้ร่วมอบรม จดัเอกสารกรอบ
ประเด็นการเสวนากลุ่มยอ่ย และเตรียมวดีิทศัน์น าเสนอประกอบการเสวนากลุ่มยอ่ย เพื่อกระตุน้และ               
โน้มน้าวการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น จดัอบรมท่ีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลหัวรอ 
ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และจดัเสวนากลุ่มยอ่ยท่ีส านกังานกองทุน
พฒันาบทบาทสตรีต าบลส าเภาล่ม ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 

                       1. ประสานงานสถานท่ีจดัอบรม อาหาร เคร่ืองด่ืม 
                       2. จดัเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนการอบรม 
                       3. ก าหนดตารางการเสวนากลุ่มยอ่ย ภาคเชา้เป็นทฤษฎี 3 ชัว่โมง 
                4. ประเมินการเสวนากลุ่มยอ่ย ดว้ยการใชแ้บบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการ

ปฏิบติั  
 3.3.5 การรวบรวมขอ้มูล 
            ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั  
      3.3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
            ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) และพรรณนาความตามประเด็นท่ีก าหนด 
 3.4 กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัอยุธยา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั (Knowledge Sharing) โดยประยุกต์วิธีการจดัการความรู้ตามวงจรการจดัการความรู้            
ท่ี Nonaka (1991:22) SECI Model แบ่งความรู้ออกเป็นสองลกัษณะคือ หน่ึง ความรู้ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) และสอง ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) โดยมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 1) การจดั
เวทีเพื่อพบปะแลกเปล่ียน (Socialization) แบ่งปันและสร้างความรู้ซ่อนเร้นจากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ตรง 2) การสกดัความรู้จากบุคคล (Externalization) การสร้างและแบ่งปันความรู้จาก
ส่ิงท่ีมี (ความรู้ซ่อนเร้น) และแผยแพร่ออกมาเป็นบนัทึก (ความรู้ ชดัแจง้) 3) การควบรวมหรือผนึก
ความรู้ (Combination) การรวบรวมความรู้ประเภทชดัแจง้ใหม่จากการบนัทึกและสรุปเป็นรูปแบบ
ใหม่  4) การฝังหรือผนึกความรู้ (Internalization) เป็นการน าความรู้ชดัแจง้ไปฝึกปฏิบติัและประยุกต์
เป็นกระบวนการหรือวิธีการใหม่ จนท าให้เกิดทกัษะความช านาญและกลายมาเป็นความรู้ซ่อนเร้น
ของตนเองในท่ีสุด เม่ือเกิดความรู้แล้วไปแลกเปล่ียนกับผูอ่ื้นต่อไปก็จะเกิดกระบวนการพบปะ
แลกเปล่ียน (Socialization) คือ มีการแลกเปล่ียนท่ีหมุนเวียนไปเร่ือยๆ ไม่มีท่ีส้ินสุดโดยระหว่าง           
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การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ผูว้ิจ ัยท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
(Facilitator)  คอยประสาน ช่วยเหลือ และเป็นผูร่้วมบูรณาการความรู้ โดยร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประมวลสรุป (Share and Learn) เป็นองคค์วามรู้ชุมชน (Knowledge Assets) พร้อมทั้งด าเนิน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล/การมีปฏิสัมพนัธ์และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะด าเนินกิจกรรมส าหรับ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบติัในกิจกรรมดว้ยแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัรูปแบบสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน และเพื่อสะท้อนผลการใช้รูปแบบร่วมกันของผูร่้วม
กิจกรรมในลกัษณะของการจดัการความรู้ในพื้นท่ี  
  3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัและแบบประเมินความ            
พึงพอใจหลงัเสร็จส้ินกิจกรรม พร้อมทั้งอุปกรณ์บนัทึกภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกิจกรรม 
  3.4.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
   แบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั 
   เป็นแบบสังเกตขณะด าเนินกิจกรรมรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานโดยผูว้จิยั และด าเนินการสร้างและพฒันาแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั ดงัน้ี 
    1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเคร่ืองมือการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบติั การสังเกตปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่มทางสังคม แลว้น าขอ้มูลมาประมวลจดัท าเป็น
เคร่ืองมือ 
    2. สร้างเคร่ืองมือสังเกตและแบบบนัทึกการปฏิบติัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานตามกรอบแนวทางท่ีก าหนดภายใตค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
    3. น าแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
    4. น าแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาและพฒันาการอ าเภอ 
  แบบประเมินความพึงพอใจ 
   แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา              
เป็นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 12 ขอ้ มีช่วง
การวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และก าหนดน ้ าหนักคะแนนคือ น าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นมาแปล
ความหมายโดยก าหนดไวเ้ป็นเกณฑป์ระเมินค่า ดงัน้ี (Best and Kahn, 2006 : 331) 
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4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
    1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
    2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุมและตรงตามองค์ประกอบ 
กระบวนการ และผลของการน ารูปแบบไปใช ้โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
    3. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
    4. น าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 7 
ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้วิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดด้ชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.85 – 1.00  
    5. น าแบบประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงแกไ้ขเก่ียวกบัขอ้ค าถามให้มีความ
ชดัเจน ส่ือความไดง่้าย ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
  3.4.3 กลุ่มเป้าหมายในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้   
                         ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู ้เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุข                 
ของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ผูน้ าชุมชน แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน ตวัแทนสถาบนัศาสนา 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และสมาชิกชุมชนท่ีสนใจและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม                  
ชุมชนละ 15 คน 2 ชุมชน รวม 30 คน (กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกนักบัขอ้ 3.2 รายช่ือใน
ภาคผนวก หนา้ 448-449) 
                   3.4.4 วธีิด าเนินการ 
                            1. ประสานงานกบัผูน้ าชุมชนและแกนน าในพื้นท่ีเป้าหมายสองชุมชน เพื่อช้ีแจง
และขอความอนุเคราะห์ในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนนกัปฏิบติัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
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   2. ก าหนดการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1 คร้ัง ตามกรอบและวตัถุประสงคข์อง
การวิจยัให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  
2 แห่งๆ ละ 15 คน รวม 30 คน  
             3. ก าหนดกรอบประเด็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (รายละเอียดในภาคผนวก) 
                 4. จดัเตรียมเอกสาร ก าหนดวนัเวลา สถานท่ี ผูเ้ขา้ร่วมอบรม จดัเอกสารกรอบ
ประเด็นการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเตรียมวิดิทศัน์น าเสนอก่อนเร่ิมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้             
เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัและพลงัของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จดัเวทีท่ีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
ต าบลหัวรอ ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชน วดัขุนแสน (หัวรอ) และจดัเวทีท่ีส านักงาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบลส าเภาล่ม ส าหรับชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 

                       1. ประสานงานสถานท่ีจดัอบรม อาหาร เคร่ืองด่ืม 
                       2. จดัเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนการอบรม 
                       3. ก าหนดตารางการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ภาคเชา้เป็นทฤษฎี 3 ชัว่โมง 
                5. ประเมินการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดว้ยการใช้แบบสังเกตและบนัทึกการ

ปฏิบติั และหลงัเสร็จส้ินเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยแบบประเมินความพึงพอใจ 
 3.4.5 การรวบรวมขอ้มูล 
            ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั  
      3.4.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
            1. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา  

และพรรณนาความตามประเด็นท่ีก าหนด 
  2. วิเคราะห์ความพึงพอใจรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา 
เป็นฐาน ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ค าถามปลายเปิด              
ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
 3.5 กำรจัดประชุมน ำเสนอ รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน
ของสองชุมชนแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีวตัถุประสงคเ์พื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น และแนวทาง
ปฏิบติัเพิ่มเติม 
   3.5.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบประเมินผลการจัดประชุมน าเสนอ และอุปกรณ์
บนัทึกเสียง เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.5.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 



136 
 

 
 

   แบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอ 
   เป็นแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอ รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั และแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 10 
ขอ้ มีช่วงการวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และก าหนดน ้ าหนกัคะแนนคือ น าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นมา
แปลความหมายโดยก าหนดไวเ้ป็นเกณฑป์ระเมินค่า ดงัน้ี (Best and Kahn, 2006 : 331) 
 

4.51-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
3.51-4.50 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
    1. ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอ 
    2. สร้างแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอให้ครอบคลุมและตรงตาม
องคป์ระกอบ กระบวนการ และผลของการน ารูปแบบไปใช ้โดยขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
    3. น าแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสม และน าไปปรับปรุงแกไ้ข 
    4. น าแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แล้ววิเคราะห์ค่าดชันี            
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดด้ชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 
0.85 – 1.00  
    5. น าแบบประเมินผลการจัดประชุมน าเสนอไปปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับ                  
ขอ้ค าถามใหมี้ความชดัเจน ส่ือความไดง่้าย ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
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  3.5.3 กลุ่มเป้าหมายในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้   
                         ผูเ้ข้าร่วมการประชุมน าเสนอประกอบด้วย ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการระดับ
จงัหวดั หัวหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอ นกัวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการ และตวัแทนสถาบนั 
การศึกษา จ านวน 12 คน 
                   3.5.4 วธีิด าเนินการ 
                             1. ประสานงานกบัพฒันาการจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและพฒันาการอ าเภอ                 
อ  าเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ในการจดัประชุมน าเสนอผลการด าเนิน
กิจกรรมสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในพื้นท่ีสองชุมชน ได้แก่ ชุมชน
ทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 
   2. ก าหนดการจดัประชุมน าเสนอ จ านวน 1 วนั ตามกรอบและวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัใหก้บัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีจ  านวน 12 คน  
             3. ประมวลผลสรุปการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีสองชุมชน องค์ความรู้ และ              
ขอ้คน้พบ 
                 4. จดัเตรียมเอกสาร ก าหนดวนัเวลา สถานท่ี ผูเ้ขา้ร่วมประชุม จดัเอกสาร
ประมวลสรุปองค์ความรู้และขอ้ค้นพบ จดัประชุมน าเสนอท่ีห้องประชุมศูนยส่์งเสริมเศรษฐกิจ            
ฐานราก ณ ท่ีวา่การอ าเภอพระนครศรีอยธุยา 

                       1. ประสานงานสถานท่ีจดัอบรม อาหารวา่ง เคร่ืองด่ืม 
                       2. จดัเตรียมเอกสาร การลงทะเบียนการเขา้ประชุม 
                       3. ก าหนดตารางการจดัประชุมน าเสนอ ภาคเชา้ 2 ชัว่โมง 
                5. ประเมินการจดัประชุมน าเสนอ ด้วยการใช้แบบประเมินผลการจดัประชุม

น าเสนอ 
 3.5.5 การรวบรวมขอ้มูล 
            ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอ  
      3.5.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
            การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินผลการจดัประชุมน าเสนอ ใช้การวิเคราะห์

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้ค าถามปลายเปิด ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา                  
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ตารางท่ี 9 สรุปขั้นตอนท่ี 3 การวจิยั (Research: R2) เป็นการน ารูปแบบไปใช ้(Implementation: I)  
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยั 
ผลท่ีได ้

1.การจดัอบรมใหค้วามรู้
รูปแบบสังคมร่มเยน็   
เป็นสุขของชุมชน        
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

การวดัความรู้
ก่อนและหลงั
อบรม 

ผูอ้บรม 
และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง  
30 คน  
 

แบบทดสอบ 
ความรู้ 
 

ไดอ้บรมให้
ความรู้รูปแบบ
สังคมร่มเยน็  
เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน 

2.การจดัการความรู้สังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ตามโมเดล SECI 

จดัเสวนากลุ่ม
ยอ่ย  จดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และ           
การประเมิน
พฤติกรรม    
การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม  

ผูอ้บรม 
และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง     
30 คน  
 

- การสังเกต     
และแบบบนัทึก 
พฤติกรรมปฏิบติั 
- การสนทนา
กลุ่มยอ่ย 
- การวเิคราะห์
เน้ือหา 

-ไดอ้งคค์วามรู้
ชุมชน 
-ไดก้ารปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศและการ
เทียบเคียงจาก
เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

3.แนวทางการพฒันา
สังคมร่มเยน็เป็นสุข     
ของชุมชนโดยใช ้   
ศาสนาเป็นฐาน 
 
 

 
 
จดัประชุม
น าเสนอ 

 
ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย      
12 คน 
(ในพ้ืนท่ี
ระดบัจงัหวดั 
และอ าเภอ) 

 
 
-การสนทนากลุ่ม  
-การวเิคราะห์
เน้ือหา 
 

ไดท้ราบแนวทาง 
ขอ้เสนอแนะ  
การพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชน     
โดยใชศ้าสนา      
เป็นฐาน 
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 4. การวิจยัระยะท่ี 4 (D2: Development E: Evaluate) การประเมินรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
             วตัถุประสงค ์
         1. เพื่อประเมินความพึงพอใจรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  2. เพื่อถอดบทเรียนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
  กำรประเมินควำมพึงพอใจรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็น
ฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  1. กลุ่มเป้าหมายส าหรับการประเมินความพึงพอใจ 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูน้ าชุมชน นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน ตวัแทนสถาบนัศาสนา และสมาชิกในชุมชน ท่ีผา่นกิจกรรมรูปแบบสังคม
ร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposeive Selection) 
  2. วธีิด าเนินการวจิยั 
  2.1 ประสานกบันายกเทศบาลนคร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผูน้ าชุมชน   
และผูน้ าศาสนาในพื้นท่ีสองชุมชน เพื่อช้ีแจงและขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐานกบัผูน้ าชุมชน นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน ตวัแทนสถาบนั
ศาสนา และสมาชิกในชุมชน ท่ีผา่นกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  
   2.2 ประชุมคณะท างาน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐานในสองชุมชน 

  3. เคร่ืองมือ 
    แบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา              
เป็นฐาน เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั และแบบค าถามปลายเปิด จ านวน               
12 ขอ้ มีช่วงการวดัแบ่งเป็น 5 ช่วง และก าหนดน ้าหนกัคะแนนคือ น าคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็น
มาแปลความหมายโดยก าหนดไวเ้ป็นเกณฑป์ระเมินค่า ดงัน้ี (Best and Kahn, 2006 : 331) 
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4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

  4. การรวบรวมขอ้มูล 
              ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานกบักลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีสองชุมชนท่ีผ่านกิจกรรมสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ขอ้ค าถามปลายเปิดใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา   
  กำรถอดบทเรียนสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
  1. ชุมชนเป้าหมาย 
  ชุมชนเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 2 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง 
ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม ท่ีผา่นการขบัเคล่ือนกิจกรรม
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ท าการคดัเลือกชุมชนจากผลการศึกษาน าร่อง                 
(Pilot study) 
  2. วธีิด าเนินการวจิยั 
   2.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนงัสือ ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ถอดบทเรียน 
  2.2 สร้างกรอบแนวทางการถอดบทเรียนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาให้ครอบคลุมและตรงตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา โดย
ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
  2.3 น ากรอบแนวทางการถอดบทเรียนท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความครอบคลุมในแต่ละประเด็นบทเรียนและน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 
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   2.4 น ากรอบแนวทางการถอดบทเรียนท่ีปรับปรุงแกไ้ขแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ              
7 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุมในแต่ละประเด็นบทเรียน  
   2.5 น ากรอบแนวทางการถอดบทเรียนไปปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นบทเรียนให้มี
ความครอบคลุมและเหมาะสมตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

  3. เคร่ืองมือ 
    การจดัการอบรม การจดัเสวนากลุ่มย่อย การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัด
ประชุมน าเสนอ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กรอบค าถามส าหรับการเสวนากลุ่มย่อยและการ
แลกเปล่ียนรู้ แบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั การประยุกตเ์ทคนิคการจดัการความรู้ ท่ีให้มีคุณเอ้ือ 
คุณอ านวย คุณกิจ และคุณลิขิต และกรอบแนวทางถอดบทเรียนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย
ใชศ้าสนาเป็นฐาน 

  4. การรวบรวมขอ้มูล 
              ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการจดัการอบรม การจดัเสวนากลุ่มย่อย การจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัประชุมน าเสนอ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม กรอบค าถามส าหรับการเสวนา
กลุ่มยอ่ยและการแลกเปล่ียนรู้ แบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั การบนัทึกภาพ และกรอบแนวทาง 
การถอดบทเรียนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

  5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา และพรรณนาความตามกรอบแนวทาง          

การถอดบทเรียน 
  6. จดัท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการวิจยัและพฒันา โดยการถอดบทเรียน
แบบหลงัปฏิบติัการ (After Action Review: AAR) ขอ้มูลเชิงคุณภาพของทั้งสองชุมชนตามกรอบ 
แนวทางการถอดบทเรียนท่ีก าหนดพร้อมทั้ งเทียบเคียงชุมชน และน าเสนอข้อมูลเบ้ืองต้นแก่                 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ตวัแทนหัวหน้าส่วนราชการระดบัจงัหวดั หัวหน้าส่วนราชการ
ระดบัอ าเภอ นกัวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการ และตวัแทนสถาบนัการศึกษา จ านวน 12 คน                   
(ดงัรายช่ือในภาคผนวก) เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น และแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 10 สรุปขั้นตอนท่ี 4 (D2: Development E: Evaluate) เป็นการประเมินรูปแบบ 
 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เคร่ืองมือการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

ผลท่ีได ้

การประเมินรูปแบบ 
    -เชิงปริมาณ  
     

การใชแ้บบ 
สอบถาม
สอบถาม
ความพึง
พอใจ 
 

ผูอ้บรม        
และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง  
30 คน 
(สองชุมชน) 

ร้อยละ  
ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
และการ
วเิคราะห์เน้ือหา 

ไดท้ราบความ  
พึงพอใจของ          
ผูอ้บรมท่ีมีต่อ
รูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชน             
โดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน 

การถอดบทเรียนในการวจิยั         
    -เชิงคุณภาพ 

ถอดบทเรียน
สรุปความ
จากประเด็น
และกิจกรรม
เสวนา              
กลุ่มยอ่ย  
และการจดั
เวทีแลก 
เปล่ียนเรียนรู้  

ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียการ
พฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็น
สุขของ 
ชุมชน 
12 คน 

AAR การ
จดัการความรู้  
ดว้ยการ
วเิคราะห์
เน้ือหา/ประเด็น 

ไดท้ราบผลการ
ถอดบทเรียนการ
วจิยั 2 ชุมชน 
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                บทที ่ 4 
                                                              ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย
ใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) เพื่อพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 4) เพื่อประเมินรูปแบบและ                   
ถอดบทเรียนสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา     
เก็บรวมรวมขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ น าเสนอผลการวิจยัตามขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอน
เพื่อตอบโจทยก์ารวจิยัตามวตัถุประสงค ์4 ขอ้ดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน เป็นการวิจยั (Research: R1) เป็นการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (Analysis: A)  
 ตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและพฒันารูปแบบ เป็นการวิจยั (Development: D1) เป็นการ
พฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(Design & Development: D & D)  
 ตอนท่ี 3  ผลการทดลองใชรู้ปแบบ เป็นการวิจยั (Research:  R2) เป็นการใชรู้ปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (Implementation: I)  
 ตอนท่ี 4  ผลการประเมินผล เป็นการวิจยั (Development: D2) เป็นการประเมินผลรูปแบบ
และถอดบทเรียนรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา (Evaluation: E)  
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ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน  การวิจัย  (Research : R1) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐาน    
   (Analysis : A) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน การศึกษาน าร่อง การวิเคราะห์เอกสาร แผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาประเทศ แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั การวิเคราะห์สภาพการณ์และศกัยภาพจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา และการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(SWOT) ผลการวจิยัพบวา่  

 
1. การวเิคราะห์สภาพการณ์การพฒันา 

1.1 การวเิคราะห์สภาพการณ์และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 
การพฒันาประเทศให้ผูค้นในสังคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข ตามวิสัยทศัน์การพฒันา

ประเทศของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559, 2555: 23-183) “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” จ  าเป็นตอ้งวิเคราะห์สภาวะการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี
มีผลต่อการพฒันาประเทศท่ีมีผลกระทบทั้ งท่ีเป็นโอกาสและความเส่ียงทั้งในระดับโลกและ
ภายในประเทศ ซ่ึงปัญหาการเปล่ียนแปลงดงักล่าวคือ ค่านิยมท่ีดีงามเส่ือมถอยและประเพณีดั้งเดิม
ถูกบิดเบือน มีความเป็นวตัถุนิยมมากข้ึนและให้ความส าคญักบัศีลธรรมและวฒันธรรมท่ีลดลง การ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัลดนอ้ยลง แก่งแย่ง เอารัดเอาเปรียบ ขาดความสามคัคี ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้น และ
ขาดการยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่ประเทศไทยตอ้งเผชิญกระแส
การเปล่ียนแปลงท่ีผนัผวน ซบัซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบไดย้าก แมว้า่ในภาพรวมสังคมไทยมี
ภูมิคุม้กนัเพิ่มข้ึนในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัไม่เพียงพอรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งน าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัในประเทศให้เขม้แข็ง
ข้ึนภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนท่ีมีอยูข่องประเทศให้เขม้แข็ง ทั้งทุน
ทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งใชป้ระโยชน์
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อเตรียมพร้อมใหป้ระเทศสามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงในอนาคตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
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เหตุน้ีการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 จึงมีแนวความคิดท่ีต่อเน่ือง
จากแนวคิดของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 ฉบบัท่ี 9 และฉบบัท่ี 10 โดยยงัคงยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา รวมทั้งสร้างสมดุลการพฒันาในทุกมิติและ
ขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ เพื่อให้การพฒันาและบริหาร
ประเทศเป็นไปในทางสายกลาง มีการเช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติดา้น      
ตวัคน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการวิเคราะห์อยา่งมี
เหตุผลและใชห้ลกัความพอประมาณให้เกิดความสมดุลระหวา่งมิติทางวตัถุกบัจิตใจของคนในชาติ 
ความสมดุลระหวา่งความสามารถในการพึ่งตนเองกบัความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก ความ
สมดุลระหวา่งสังคมชนบทกบัสังคมเมือง มีการเตรียมระบบภูมิคุม้กนัดว้ยการบริหารจดัการความ
เส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ โดย
การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนตอ้งใชค้วามรอบรู้ในการพฒันาดา้นต่างๆ ดว้ยความ
รอบคอบ เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
ศีลธรรมและส านึกในคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีและด าเนินชีวิตดว้ยความเพียรอนัจะ
เป็นภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีใหพ้ร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  

การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11 
จึงมุ่งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัเพิ่มข้ึนในมิติการพฒันาดา้นต่างๆ เพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียงท่ีสังคมไทยตอ้ง
เผชิญและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เขม้แข็งควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญักบัการ
พฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและ
ไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม อนัจะน าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยืนโดยมีการสร้างภูมิคุม้กนัในประเด็น
ต่างๆ ท่ีส าคญัต่อไปน้ี 1) การพฒันาคนและสังคมไทย มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบับุคคล
ครอบครัว และชุมชนสู่สังคมท่ีมีคุณภาพสามารถจดัการความเส่ียงและปรับตัวเข้ากับการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพท่ีประกอบดว้ย 1.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยให้ความส าคญักบัการสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ท่ีมัน่คง 
สามารถเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค และสามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีภายใต้
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ระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีโปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพฒันาประเทศ 1.2 การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยัให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง 
มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา และมีจิตใจ ท่ีส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร                  
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กบัการเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มในสังคมและสถาบนั
ทางสังคมให้เขม้แข็งและเอ้ือต่อการพฒันาคน 2) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมี
คุณภาพและย ัง่ยืน มุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เขม้แข็งโดยใชภู้มิปัญญาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคญักบัการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการ
เช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัและมีภูมิคุม้กนัต่อกระแส
การเปล่ียนแปลงจากภายนอกท่ีประกอบดว้ย 2.1 การสร้างความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของ
อาหารและพลงังานให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิต    
ภาคเกษตรให้เขม้แข็งและสามารถใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างย ัง่ยืนเพื่อให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิต
อาหารและพลงังานท่ีมีความมัน่คง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร      
การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขณะเดียวกนัให้ความส าคญักบัการสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลงังานชีวภาพทั้งในระดบั
ครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเองไดแ้ละเผชิญกบั
ปัจจยัเส่ียงต่างๆ ไดอ้ยา่งมัน่คง 2.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและ
ย ัง่ยืน ให้ความส าคญักบัการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ       
ภูมิปัญญาภายใตปั้จจยัสนบัสนุนท่ีเอ้ืออ านวยและระบบการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้าง
การคา้และการลงทุนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัสาขาบริการท่ีมีศกัยภาพ พฒันาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้          
เชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่   
ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ                
2.3 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม              
มุ่งเช่ือมโยงมิติของการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศกบัมิติของความร่วมมือกบัประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซ่ึงกนัและกันและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจาก
ภายนอกโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนและสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ในความร่วมมือระหวา่งประเทศอยา่งสร้างสรรค ์เตรียมความพร้อมของประเทศในการ
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เขา้สู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคีการพฒันาภายในประเทศตั้งแต่ระดบั
ชุมชนทอ้งถ่ินให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลง 3) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื มุ่งบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาและใชป้ระโยชน์ ปรับกระบวนทศัน์
การพฒันาและขับเคล่ือนประเทศสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต ่ าและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพิบัติ       
ทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุม้กนัสามารถสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจและยกระดบัคุณภาพ
ชีวติใหค้นในสังคมไทย   

จึงกล่าวได้ว่า การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี 11 เป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ ตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใชแ้นวคิด
และทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้ ง                
ขยายการน าทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพ จาก 3 ทุน คือ ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ขยายเป็น 6 ทุน ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทาง
การเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และทุนทางวฒันธรรม มาใช้ประโยชน์อย่าง             
บูรณาการและเก้ือกูลโดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุม้กนัให้กับผูค้นในสังคม                 
ให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวท่ีใช้ความรู้และจุดแข็งของอตัลกัษณ์ไทยไป             
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวตักรรมท่ีเข้มแข็งเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ                   
ในภูมิภาคอยา่งรู้เท่าทนั สร้างความย ัง่ยืนของภาคเกษตรและความมัง่คัง่ดา้นอาหารพลงังาน รวมทั้ง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบ                    
ธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดบัเพื่อเป็นฐานการพฒันาประเทศ                
ท่ีสมดุลและมัน่คงมุ่งสู่การอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุขและเป็นธรรม 
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1.2 การวเิคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
การพฒันาจงัหวดั ตามวิสัยทศัน์ของแผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 (แผน 

พฒันาจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560), 2557: 3-20) “อยธุยานครประวติัศาสตร์ น่าเท่ียว น่าอยู ่กา้วสู่
สากล” จ  าเป็นตอ้งวิเคราะห์สภาวะการณ์ท่ีมีผลต่อการพฒันาจงัหวดัทั้งท่ีเป็นปัญหาระดบัประเทศ
และปัญหาภายในจงัหวดั ซ่ึงปัญหาดงักล่าวคือ 1) ปัญหาภาคการเกษตร แมว้า่จงัหวดัจะไดช่ื้อวา่เป็น
เมืองอู่ขา้วอู่น ้ า แต่ปัญหาดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มปริมาณสินคา้ การลดตน้ทุน
การผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขนัไดแ้ละการพฒันาศกัยภาพทางการตลาดของสินคา้เกษตรยงัมีความ
จ าเป็นท่ีภาครัฐจะตอ้งเขา้ไปสนับสนุนและช่วยเหลือด้านปัจจยัการผลิต เทคโนโลยี และวิชาการ             
2) ปัญหาภาคการท่องเท่ียวและบริการ แมว้่าจงัหวดัจะไดช่ื้อว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทั้งในระดบัชาติและระดบัโลก แต่ปัจจุบนัผลกระทบ
จากการขยายตวัของเมืองท าให้การพฒันามีลักษณะสวนทางกับการอนุรักษ์โบราณสถานและ
ส่ิงแวดลอ้ม เกิดปัญหาและอุปสรรคในความชดัเจนทางการบริหารซ่ึงจงัหวดัจ าเป็นจะตอ้งมีการ 
บูรณาการและประสานการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้เกิดความสอดคลอ้งเช่ือมโยงและ
สนบัสนุนกนัทั้งในดา้นการพฒันา ดา้นการอนุรักษฟ้ื์นฟู และดา้นการบริการให้เอ้ือต่อการพฒันา  
3) ปัญหาดา้นสังคม ผลกระทบจากการพฒันาอุตสาหกรรมท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อวิถีชีวิตของ
ผูค้นท่ีเดิมเคยเป็นสังคมชนบท เปล่ียนไปเป็นการใชชี้วิตแบบสังคมเมืองรับเอาอารยธรรมต่างชาติ
มาใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ค่านิยมในสังคมเปล่ียนไปจากเดิมก่อให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมามากมายทั้งปัญหาดา้นสุขภาพและคุณภาพชีวิต ปัญหาส่ิงแวดลอ้มชุมชน ปัญหาความยากจน 
ปัญหายาเสพติด และปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 4) ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมถึงจึงประสบกบั
ปัญหาน ้ าท่วมขงั ตล่ิงพงัทลาย สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน รวมถึงสาธารณภยัอ่ืนๆ เช่น ภยัแลง้ น ้าเสีย และปัญหาขยะมูลฝอย  

เหตุน้ีการพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตามแผนพฒันาฯ 4 ปี (พ.ศ.25572560)             
จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์รวม กล่าวคือ 1) เป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีน่าท่องเท่ียวระดับสากล                   
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และ 3) ภาคการผลิต ภาคการค้า และการบริการเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม และก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ หน่ึง พฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวและการบริการสู่มาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าดา้นการท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ ด้วยการส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวด้านประวติัศาสตร์ งานประเพณี และการ
ประชุมสัมพนัธ์เชิงรุกดา้นการท่องเท่ียว ส่งเสริมการพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ
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ดา้นการเรียนรู้ทางดา้นประวติัศาสตร์ และพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกในการเดินทางและเท่ียวชม
แหล่งท่องเท่ียวให้ไดม้าตรฐานสากล สอง พฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ดว้ยการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีเส่ียงและไดรั้บผลกระทบ เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ
จดัการสถานการณ์วิกฤต และเพิ่มประสิทธิภาพกลไลทุกภาคส่วนในการแกไ้ขปัญหาสังคม สาม 
พฒันา ภาคการผลิต ภาคการคา้ และบริการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการในจงัหวดัดว้ยการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
ส่งเสริมเกษตรปลอดภยั และยกระดบัคุณภาพสินคา้และบริการของชุมชนและสถานประกอบการ
ใหไ้ดม้าตรฐานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เห็นไดว้า่การก าหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัในระยะแผนพฒันา 4 ปี             
(พ.ศ.2557-2560) ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาขา้งตน้ มุ่งสร้างความเขม้แข็งจากภายในเพื่อป้องกนั
ปัจจยัเส่ียงท่ีสังคมตอ้งเผชิญและเสริมรากฐานของจงัหวดัดา้นต่างๆ ให้มีภูมิคุม้กนัควบคู่ไปกบัการ
ให้ความส าคญักบัการผลิตสินคา้และการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน ประกอบกบัผลของการพฒันาจงัหวดัท่ีผ่านมาเน้นด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัมีอตัราสูงข้ึน โดยในปี 2553 ผลิตภณัฑ์
มวลรวมจงัหวดั (Gross Provincial Product: GPP) วิธี Top Down แบบปริมาณลูกโซ่ เป็นอนัดบัท่ี            
3 ของประเทศ มีมูลค่า 479,601 ลา้นบาท รองจากจงัหวดัระยอง สมุทรสาคร รายได้เฉล่ีย              
(GPP Per capita (Baht)) 620,773 บาท/คน/ปี  (แผนพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, 2557: 6)      
อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจในปี 2553 เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.4 โดยสาขาการผลิตท่ีส าคญัของจงัหวดั
คือ สาขาอุตสาหกรรม รองลงมาสาขาอสังหาริมทรัพย ์และสาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก แต่จากรายได้
เฉล่ียต่อคนต่อปีดงักล่าวเป็นรายได้หลกัท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรมและมิได้กระจายหรือตกลงสู่
ประชาชนในพื้นท่ีของจงัหวดัอย่างแทจ้ริง อาชีพหลกัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนยงัคงอยู่ใน           
ภาคการเกษตร การค้าการบริการ และการท่องเท่ียว ประเด็นเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาได้หยิบยกและน ามาประกอบการพิจารณาในแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของ
จงัหวดั 4 ปี เพื่อใหก้ารด าเนินการดา้นต่างๆ เกิดความสมดุลและย ัง่ยนื  
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1.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(SWOT Analysis)  

 
จุดแข็ง     
1. เป็นเมืองราชธานีเก่า ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีโบราณสถาน มี

แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
2. แหล่งท่ีตั้งอยู่ใกลเ้มืองหลวง มีระบบการคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพทั้งทางบก

และทางน ้ าสนบัสนุนให้เกิดการท่องเท่ียว พร้อมทั้งเอ้ือส าหรับการขยายโรงงานอุตสาหกรรมจาก
เมืองหลวง และการตั้งคลงัสินคา้อุตสาหกรรม สินคา้เกษตร และสินคา้การคา้ส่งและคา้ปลีกทัว่ไป 

3. พื้นท่ีมีสภาพดินท่ีอุดมสมบูรณ์และมีระบบชลประทานเหมาะสมส าหรับการท า 
การเกษตร การผลิต และการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า 

4. มีชุมชนท่ีมีรากเหง้าทางเช้ือชาติ (ไทย ฮอลนัดา จีน ญ่ีปุ่น โปรตุเกส รัสเซีย 
เปอร์เซีย ศรีลงักา) และระบบครอบครัวบ่มเพาะจิตส านึกและอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ท่ีแมมี้ความ
แตกต่างกนัแต่สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสันติสุข และสามารถเป็นเครือข่ายช่วยเสริมสร้างความ 
สัมพนัธ์ท่ีดีทั้งภายในและระหวา่งประเทศ  

5. สถาบนัทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์ มีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาผูค้นใหมี้คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และเสริมสร้างความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคม  

 
จุดอ่อน   
1. น ้าท่วม ภยัแลง้ การใชท้รัพยากรอยา่งส้ินเปลือง ไม่คุม้ค่า และปริมาณของเสียท่ี 

เพิ่มข้ึนน าไปสู่ความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหายทางชีวภาพ รวมไปถึงปัญหากระแสน ้ า             
กดัเซาะตล่ิงท าใหต้ล่ิงพงั แม่น ้ าล าคลองต้ืนเขิน ดินทรุดตวั ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โบราณสถาน
และบา้นเรือน 

2. ขาดการวางผงัเมืองท่ีเป็นระบบและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะในบริเวณ 
รอบพื้นท่ีอุตสาหกรรม ท าให้ไม่สามารถจดัหาบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการ
ขยายตวัของชุมชนเมืองและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
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3. ความเหล่ือมล ้าทางรายไดข้องประชากร แมว้า่รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปีค่อนขา้งสูง 
(620,773 บาท/คน/ปี สถิติปี 2553) แต่รายไดส่้วนใหญ่มาจากภาคอุตสาหกรรมและมิไดก้ระจายหรือ
ตกลงสู่ประชาชนในพื้นท่ีของจงัหวดัอย่างแทจ้ริง ภาคเกษตรยงัมีรายไดน้้อยและประสบความ
ยากจนและมีปัญหาหน้ีสิน 

4. วิกฤตความเส่ือมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงค่านิยม ประเพณีท่ีดี
งามถดถอยและถูกบิดเบือน เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท าให้สังคมมีความ
เป็นวตัถุนิยม การช่วยเหลือเก้ือกลู ความมีน ้าใจต่อกนัลดนอ้ยลง และเอารัดเอาเปรียบ    

5. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแนวโน้มปัญหาสังคมรุนแรงข้ึนโดย 
เฉพาะปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ และปัญหาอาชญากรรม 

6. ปัญหาประชากรแฝง ท่ีเดินทางมาศึกษาเขา้มาท างานในโรงงานอุตสาหกรรม
และอาชีพรับจา้งอ่ืนๆ จ านวนมาก โดยประชากรแฝงเหล่าน้ีได้ใช้ทรัพยากรร่วมกบัคนในพื้นท่ี            
ก่อใหเ้กิดปัญหาทั้งดา้นกายภาพและดา้นสังคม 

 
โอกาส   
1. การพฒันาภาคการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย ์และอุตสาหกรรมอาหารปลอดภยั

ตามแนวโน้มความตอ้งการของตลาดภายในและตลาดโลก สามารถเป็นฐานสร้างรายไดห้ลกัและ
ความมัน่คงดา้นอาหารระดบัจงัหวดั ช่วยลดปัญหาความยากจน สร้างโอกาส สร้างงาน   

2. สร้างเสริมรายไดจ้ากท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน จากแนวโนม้การท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ การท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้สังคมวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  

3. การขยายตวัของเมืองและการขยายการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย์ มีแนวโน้ม
สูงข้ึนจากเหตุผลด้านสภาพท่ีตั้ งท่ีอยู่ใกล้เมืองหลวงและจากการได้รับคดัเลือกเป็นตวัแทนของ
ประเทศเป็นเจา้ภาพจดังาน World Expo 2020 

4. การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการรายย่อยทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการเกษตรให้มีการรวมกลุ่มกนัเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการเชิงธุรกิจและ
สามารถแข่งขนัไดดี้ข้ึนในตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ระดบัชาติและระดบัจงัหวดั 
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5. พฒันาชุมชนทอ้งถ่ินให้เป็นกลไกท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการ 
บริหารจดัการตนเอง มีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเป็นพลงัหลกัในการพฒันาจากฐานราก
ในระดบัจงัหวดัใหมี้ความมัน่คงย ัง่ยนื 

 
อุปสรรค     
1. มีความซ ้ าซ้อนดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายในพื้นท่ีเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางคือ กรมศิลปากร และหน่วยงานส่วนภูมิภาค คือ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลนคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ยงัผลให้เกิดความขดัแยง้
ระหวา่งหน่วยงานและชุมชนในพื้นท่ี และโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ เสียหาย ถูกท าลาย 
สูญหาย และภูมิทศัน์โดยรอบเกิดทศันอุจาด (สุนีย ์ทองจนัทร์และคณะ, 2556: บทคดัยอ่) 

2. การบงัคบัใชก้ฎหมายของชุมชนทอ้งถ่ินขาดประสิทธิภาพ    
2.1 บางพื้นท่ีของจังหวดัมีการทิ้งขยะอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ก่อให้เกิดมลพิษส่ิงแวดลอ้มส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีและ
ชุมชนใกลเ้คียง 

2.2 มีการปลูกสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยัรุกล ้ าพื้นท่ีสาธารณะท าให้เกิดผล
กระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและความขดัแยง้ของชุมชน 

2.3 ร้านคา้ชุมชนในบริเวณสถานท่ีท่องเท่ียว ตั้งอยู่อยา่งไม่เป็นระเบียบและมี
การรุกล ้าเขา้ไปในสถานท่ีท่องเท่ียว ท าให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม
ของสถานท่ีและเกิดภาพลกัษณ์ท่ีไม่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก 

3. การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และแรงงานท่ีมีคุณภาพกลบัคืนสู่
อาชีพเกษตรกรรม รวมถึงการพฒันาสถาบนัการเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนบัสนุน
การสร้างความเขม้แข็งแก่เกษตรกรรายยอ่ยเพื่อการพึ่งตนเอง และส่งเสริมการรวมตวัรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม 

4. ขาดความชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาระบบการเตรียมความพร้อมรองรับภยัพิบติั
ทางธรรมชาติและการจดัล าดบัพื้นท่ีเส่ียงภยัในระดบันโยบายและแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
รวมถึงการพฒันาระบบงานอาสาสมคัรของจงัหวดัให้มีมาตรฐานสากล และสนบัสนุนภาคเอกชน 
สถานประกอบการ โรงเรียน และทอ้งถ่ินใหมี้การเตรียมความพร้อมและจดัท าแผนรองรับภยัพิบติั 
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 1.4 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) บริบทภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย           
วธีิการเชิงคุณภาพในลกัษณะการวิเคราะห์งานวิจยั แผน/ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และเอกสาร
ท่ีเก่ียวข้องร่วมกับการสัมภาษณ์แบบบอลหิมะ (Snowball Technique) ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดงัตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 ดชันีสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2557) 
                 (ผูวิ้จยัสร้างข้ึนจากการศึกษาน าร่องเพ่ือก าหนดเคา้ร่างพ้ืนท่ีเป้าหมายสองชุมชน) 
 

ดชันี ตวัช้ีวดั ปัจจยัสนบัสนุน 

1. การศึกษา 

1. มีการพฒันาดา้นจิตใจสมาชิกในชุมชนตามหลกัความศรัทธา/
ความเช่ือทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกในชุมชนทั้งความรู้ทาง         
โลกและทางธรรมผา่นการศึกษาตลอดชีวติ 
3. มีสถาบนั/ศูนยก์ารศึกษาชุมชนและผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

 
1. ผูน้ า/แกนน า/ภาวะผูน้ า 
2. กระบวนการเรียนรู้
และการจดัการความรู้
ภายในชุมชนท่ีสอดคลอ้ง
ทุนสงัคม/วฒันธรรม
อยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
 
   ทุนสงัคม/ วฒันธรรม 
- ทรัพยากรชุมชน 
- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ประเพณี วฒันธรรม 
- ภูมิสงัคม/ภูมิธรรม      
   (การปฏิบติัตนตาม 
    หลกัศรัทธา/ความเช่ือ           
    ทางศาสนา)    
 

2. สงัคม 

4. ความรักความสามคัคีของสมาชิกในชุมชน 
5. ความร่วมมือแบ่งปันช่วยเหลือกนัในชุมชน 
6. สมาชิกในชุมชนมีจิตส านึกต่อชุมชนส่วนรวม 
7. ชุมชนมีความสงบปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
8. มีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท่ี้ท าคุณความดีแก่ชุมชน 
9. มีกระบวนการตดัสินขอ้พิพาทชุมชน (ยติุธรรมชุมชน) 

3. วฒันธรรมและ
ศาสนา 

10. มีผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม 
11. ศาสนสถานเป็นศูนยก์ลางอบรมถ่ายทอดความรู้ หลกัธรรม 
และคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามในชุมชน 

4. เศรษฐกิจ 

12. สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพสุจริต 
13. การมีรายไดเ้พียงพอและมีการออม 
14. การมีกองทุนสวสัดิการชุมชน 
15. การมีกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการประกอบอาชีพ 

5. การเมือง 
16. การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
17. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในชุมชน 
18. การมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจผูน้ าทอ้งถ่ิน 

6. สาธารณสุข 
19. การมีศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชนและบุคลากร 
20. การมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจในชุมชน 
21. การไม่มีโรคระบาดหรือโรคติดต่อรุนแรงในชุมชน 

7. ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

22. การมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัภายในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการ
และการปฏิบติัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
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1.5 การศึกษาบริบทพืน้ทีชุ่มชนท้องถิ่นทีศึ่กษา 
 1. ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ)  
  ชุมชนท้องถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) อยู่ในเขตการปกครองของ

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ครอบคลุม
พื้นท่ี 10 ต าบล ในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ต าบลประตูชัย ต าบลหอรัตนไชย                   
ต าบลท่าวาสุกรี ต าบลหัวรอ ต าบลหันตรา ต าบลกระมัง ต าบลบ้านเกาะ ต าบลคลองสระบัว                
ต าบลคลองสวนพลู และต าบลเกาะเรียน  

  พื้นท่ีส่วนใหญ่ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีสภาพเป็นเกาะและเคยเป็น
ท่ีตั้งของเมืองหลวงเก่า มีแม่น ้ าไหลผา่น 3 สาย คือ แม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าป่าสัก และแม่น ้ าลพบุรี               
เม่ือคร้ันก่อสร้างกรุงศรีอยุธยาได้มีการขุดคูเข่ือนจากหัวรอไปบรรจบแม่น ้ าบางกะจะท่ีบริเวณ              
ป้อมเพชร ท าใหท่ี้ตั้งของตวัเมืองและเทศบาลมีสภาพเป็นเกาะมีแม่น ้ าลอ้มรอบ มีโรงเรียนในสังกดั 
8 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาลวดัเขียน โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียนเทศบาลวดัตองปุ
โบราณคณิตศร โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง โรงเรียนเทศบาลวดัศาลาปูน โรงเรียนเทศบาล
วดัรัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวดัแม่นางปล้ืม และโรงเรียนเทศบาลวดัป่าโค มีศูนยก์ารศึกษานอก
โรงเรียนต าบล 1 แห่ง มีศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาลนคร 2 แห่ง ศูนยแ์พทยชุ์มชนเทศบาล                  
4 แห่ง มีการจดัตั้งชุมชน 64 ชุมชน มีประชากร 54,415 คน เป็นชาย 26,421 คน เป็นหญิง 27,994 คน 
โดยชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) เป็นชุมชนจดัตั้งล าดบัท่ี 16 ในพื้นท่ีต าบลหัวรอ (เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา, 2554) มีโบราณสถานท่ีส าคญัเป็นทุนชุมชนคือ วดัขุนแสน ปัจจุบนัเป็นวดัร้าง  
ท่ีกรมศิลปากรไดข้ึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 58 ตอนท่ี 
16 วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2548 (วสุิทธ์ิ ภิญโญวาณิชกะ, 2556)  

  ลกัษณะพื้นท่ีชุมชนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่เป็นการรวมตวัของผูค้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธ
และศาสนาอิสลาม และบางส่วนเป็นผูท่ี้นับถือศาสนาคริสต์ มีวดั ศาลเจา้ และมสัยิด กระจายอยู่
ภายในชุมชน และพื้นท่ีชุมชนใกลเ้คียงเป็นท่ีตั้งของคริสจกัรอยุธยาแบ๊บติส (นิกายโปรแตสแตนท)์ 
ผูค้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขาย ธุกิจส่วนตวั และรับจา้ง เน่ืองจากสถานท่ีตั้งชุมชนโดยรอบมี
ระบบการคมนาคมท่ีสะดวกสบายทั้งทางบกและทางน ้ า ประกอบกบัอยู่ใกลก้บัหน่วยงานภาครัฐ
หลายแห่ง ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลยัเทคนิค ส านกังานท่ีดิน ท่ีท าการไปรษณีย ์ศาลแขวง ธนาคาร 
องคก์ารโทรศพัท ์ส านกังานต ารวจตรวจคนเขา้เมือง และส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ท าใหเ้กิดการรวมตวัเป็นชุมชนการคา้ขายท่ีส าคญัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา         

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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  2. ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 
  ชุมชนท้องถ่ินเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม อยู่ในเขตการปกครองขององค์การ                
บริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มี 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่                 
หมู่ 1 บา้นโปตุเกส หมู่ 2 บา้นดิน หมู่ 3 บา้นคานเรือ หมู่ 4 บา้นบางกะจะ หมู่ 5 บา้นส าเภาล่ม           
หมู่ 6 บ้านคลองคูจาม หมู่ 7 บ้านคลองคูจาม หมู่ 8 บา้นพุทไธศวรรย์ หมู่ 9 บา้นดงตาล                                
หมู่ 11 บา้นญวน และหมู่ 11 บา้นญวน 
   พื้นท่ีส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม มีสภาพเป็นท่ีราบลุ่ม                
มีแหล่งน ้ าธรรมชาติ คือ แม่น ้ าเจ้าพระยา ไหลเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลส าเภาล่มกับเขต              
เกาะเมืองพระนครศรีอยธุยา มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนมธัยมศึกษา 2 แห่ง และมีศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีวดั 4 แห่ง มสัยิด 5 แห่ง และโบสถ์ 1 แห่ง มีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน
ต าบล 1 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง มีประชากรทั้งส้ิน 6,615 คน เป็นชาย  
3,160 คน หญิง 3,455 คน และบา้นส าเภาล่มเป็นหมู่ 5 (องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม อา้งจาก
ส านักงานทะเบียนอ าเภอพระนครศรีอยุธยา , 2555) มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านชาติพนัธ์ุ 
ประวติัศาสตร์ และศาสนา ซ่ึงถือเป็นทุนชุมชนท่ีส าคัญ 10 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านโปตุเกส                         
(โบราณสถานส าคญั 3 แห่ง ได้แก่ ซานเปาโล ซานโดมิงโก และซานเปรโตร) หมู่บ้านรัสเซีย                   
วดันักบุญยอแซฟ (นิกายคาทอริก) วดัพุทไธศวรรย์ วดัพนัญเชิง วดับา งกะจะ วดัขุนพรหม                     
วดันางกุย มสัยดิอิสลามวฒันา และคลองคูจาม (ตลาดและท่าเก็บภาษีท่ีส าคญัในสมยักรุงศรีอยุธยา) 
(องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม, 2556) ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนของผูค้นนิยมการตั้งบา้นเรือน
อยู่สองชายฝ่ังคลองและริมถนน ตั้งบา้นเรือนชิดกนั มีการกระจายบา้นเรือนเป็นกลุ่มตามแนวยาว
ของถนน มีการรวมตวัของผูค้นท่ีนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ เด่นชัด                  
มีโบสถ์ วดั และมสัยิด กระจายอยู่ภายในชุมชน ผูค้นมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ไม่แบ่งแยกวฒันธรรม
และศาสนา อยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข และบา้นส าเภาล่ม หมู่ 5 มีการรวมตวัจดัตั้งกลุ่มและกองทุน
พัฒนาเพื่อการพึ่ งตนเอง ได้แก่  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ก ลุ่มสตรีอาสาพัฒนาต าบล                         
กลุ่มอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ชมรมผูสู้งอายุ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขมุลฐาน 
(อสม.) เป็นตน้ ผูค้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจครัวเรือน (เรือไมจ้  าลอง ขนมไทย น ้ าตาลสด) 
รับจา้ง และเกษตรกรรม   
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  3. การจ าแนกชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมืองและชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท 
   ลกัษณะของชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมืองและชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท ผูว้ิจยัยึดการแบ่ง
ตามลกัษณะการปกครองโดยแบ่งเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสองกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 1) ทอ้งถ่ิน
เทศบาล และ 2) ทอ้งท่ีต าบล และถือเขตเทศบาลเป็นเขตเมือง (อจัฉรา สโรบล, 2551) 
   ทอ้งถ่ินเทศบาล สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มยอ่ย คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
และเทศบาลต าบล ซ่ึงหน่ึงในเกณฑ์การจ าแนกเทศบาลทั้งสามลกัษณะนั้นคือ จ านวนประชากรใน
แต่ละท้องถ่ิน อาทิเช่น เทศบาลนครต้องมีประชากรในชุมชนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า 50,000 คน 
เทศบาลเมืองต้องมีประชากรในชุมชนท้องถ่ินไม่น้อยกว่า 10,000 คน เป็นต้น (ส านักงาน            
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) ซ่ึง อจัฉรา สโรบล (2551) และปกรณ์ ตนัสกุล (2554: 21) อธิบาย
เกณฑ์เพิ่ม เ ติมการก าหนดความเป็นชุมชนเมือง ท่ีสอดคล้องกันได้แก่  บริบททางสังคม                    
สภาพแวดล้อมทางวตัถุท่ีทันสมัยท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์ มีระบบการคมนาคมขนส่ง                  
มีการส่ือสารและบริการต่างๆ มีอาคารบา้นเรือนหนาแน่น ประชากรอยู่นอกภาคการเกษตรส่วน
ใหญ่เป็นงานบริการ ความช านาญพิเศษ ความสามารถส่วนบุคคล มีความเป็นปัจเจกสูง และนิยมใช้
การควบคุมทางสังคมแบบเป็นทางการคือใชก้ฎหมาย โดยผลการศึกษาน าร่องท าให้สามารถก าหนด              
ร่างชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง คือ ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) ภายในพื้นท่ีปกครองของเทศบาลนคร                      
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
   ท้องท่ีต าบล คือ ลักษณะการปกครองท้องท่ีนอกเขตหน่วยการบริหารส่วน
ท้องถ่ิน (กรุงเทพ เทศบาล และพัทยา) ท่ียึดเกณฑ์ข้อหน่ึงสอดคล้องกับท้องถ่ินเทศบาลคือ                    
การพิจารณาจ านวนประชากร หากท้องท่ีใด (สภาต าบล /องค์การบริหารส่วนต าบล) มีจ านวน
ประชากรไม่ถึง 2,000 คน ทอ้งท่ีนั้นอาจควบรวมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนหรือหน่วยการ
บริหารส่วนท้องถ่ินอ่ืนในเขตอ าเภอเดียวกัน (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) ซ่ึง                
อจัฉรา สโรบล (2551) และปกรณ์ ตนัสกุล (2554: 21) อธิบายเกณฑ์เพิ่มเติมการก าหนดความเป็น
ชุมชนชนบทในลกัษณะสอดคลอ้งกนัไดแ้ก่ บริบททางสังคมมีความเจริญทางวตัถุน้อย ประชากร
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร เป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีมีลักษณะการตั้งบ้านเรือนแบบเป็นกลุ่ม               
แบบกระจาย และแบบเป็นแนวยาว มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ ยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีความสนิทสนม เอ้ือเฟ้ือ จริงใจ และมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกนั โดยผลการศึกษาน าร่อง
ท าให้ผูว้ิจยัสามารถก าหนดเคา้ร่างทอ้งท่ีต าบลตามลกัษณะของเกณฑ์ดงักล่าว ซ่ึงผูว้ิจยันิยามว่า 
ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท คือ บา้นส าเภาล่ม ภายในพื้นท่ีปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส าเภาล่ม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม      
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ท่ีไดรั้บกลบัคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง 16 อ าเภอ 

ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการวิจัยน าเสนอ                         
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 12 จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

                                                   (n = 400)   

  ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน   ร้อยละ 

เพศ 
ชาย  133   33.25 
หญิง       267   66.75 

อาย ุ
 20-39 ปี        67   16.75 
 40-49 ปี       104   26.00 
 50-59 ปี       198   49.50 
 60 ปีข้ึนไป      31   7.75 
สถานภาพ 
 โสด       118   29.50 
 สมรส       216   54.00 
 หยา่ร้าง       29   7.25 
 หมา้ย       17   4.25 
 แยกกนัอยู ่      20   5.00 
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ตารางท่ี 12 จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
     (ต่อ) 

                                                   (n = 400)   

  ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน   ร้อยละ 

ศาสนา 
 พุทธ       345   86.25 
 คริสต ์       17   4.25 
 อิสลาม       38   9.50 
การศึกษา 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษา  75   18.75 
มธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า    69   17.25 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า    178   44.50 
อนุปริญญา/เทียบเท่า     41   10.25 
ปริญญาตรี      37   9.25 

อาชีพ 
 นกัศึกษา      54   13.5 
 รับราชการ      17   4.25 
 พนกังานรัฐวสิาหกิจ     5   1.25 
 พนกังานบริษทัเอกชน     86   21.50 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั     82   20.50 
 เกษตรกรรม      65   16.25 
 รับจา้ง       79   19.75 
 อ่ืนๆ เช่น แม่บา้น     12   3.00 

ประสบการณ์ท างาน 
 ไม่มีประสบการณ์ท างาน     51   12.75 
 1-5 ปี       73   18.25 
 6-10 ปี       50   12.50 
 11-15 ปี       74   18.50 
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ตารางท่ี 12 จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
     (ต่อ) 

                                                   (n = 400)   

  ลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน   ร้อยละ 

16-20 ปี       77   19.25 
 20 ปีข้ึนไป      75   18.75  
การประกอบศาสนากิจและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
 ทุกวนั       123   30.75 
 ทุกวนัส าคญัทางศาสนา     186   46.50 
 นานคร้ัง      91   22.75 
 

จากตารางท่ี 12  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400  คน แสดงขอ้มูล
ดงัน้ี   

ดา้นเพศ  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายโดยมีเพศหญิง จ านวน 267  
คน คิดเป็นร้อยละ 66.75 และเพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25   

ดา้นอายุ พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 50-59 ปี จ  านวน 198 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.50 รองลงมาคือมีอายุระหวา่ง 40-49 ปี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 และมีอาย ุ 
60 ปีข้ึนไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75  

ดา้นสถานภาพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจ านวน 216 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.00  รองลงมาคือสถานภาพโสด จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยะละ 29.50 และมีสถานภาพ
หมา้ย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75    

ดา้นศาสนา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 345 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.25 รองลงมาคือศาสนาอิสลาม จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และนบัถือศาสนา
คริสต ์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25  

ดา้นการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย/เทียบเท่า จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมามีการศึกษาระดบัต ่ากวา่มธัยมศึกษา 
จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.25  
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ดา้นอาชีพ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 รองลงมาประกอบอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 82 คน คิดเป็นร้อยละ
20.50 และประกอบอาชีพรัฐวสิาหกิจ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 นอ้ยท่ีสุด 

ดา้นประสบการณ์ท างาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน 16-20 ปี 
จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 20 ปีข้ึนไป จ านวน 75 คน     
คิดเป็นร้อยละ 18.75 และมีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  

ดา้นการประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือทุกวนัส าคญัทางศาสนาจ านวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.50 รองลงมาประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือทุกวนัจ านวน 123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.75 และประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือนานคร้ัง จ านวน      
91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75  
 
ตารางท่ี  13  ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
                     ความคิดเห็นภาพรวมเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช ้
                     ศาสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาภาพรวม 
 

                                                   (n = 400)   
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั   ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
1. ดา้นการศึกษา  3.54 0.82 มาก  5 
2. ดา้นสังคม  3.66 0.74 มาก  3 
3. ดา้นวฒันธรรมและศาสนา  3.72 0.72 มาก 1 
4. ดา้นเศรษฐกิจ  3.56 0.78 มาก  4 
5. ดา้นการเมือง  3.50 0.80 ปานกลาง 6 
6. ดา้นสาธารณสุข  3.71 0.80 มาก  2 
7. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  3.46 0.89 ปานกลาง 7 

 รวม  3.59 0.71 มาก   
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จากตารางท่ี 13 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก                 
(X = 3.59, S.D.= 0.71) และเม่ือพิจารณารายดา้นโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ดา้น
วฒันธรรมและศาสนาอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.72, S.D.= 0.72) รองลงมาคือ ดา้น
สาธารณสุขอยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.71, S.D. = 0.80) และดา้นต ่าสุดคือ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.46, S.D.= 0.89) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
                   ความคิดเห็นในแต่ละดา้นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย               
                   ใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

                                                   (n = 400)   
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั   ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
ดา้นการศึกษา 
1.  ชุมชนมีสถานศึกษา/ศูนยบ์ริการการศึกษา/  3.66 0.95 มาก 1 
     ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา  
2.  สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม   3.47 0.95 ปานกลาง  4 
     การศึกษาหรือการเรียนรู้ของชุมชน   
3.  องคก์ร/สถาบนัศาสนาภายในชุมชนมีส่วนร่วม   3.44 0.97 ปานกลาง 5 
     ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของสมาชิกชุมชน 
4.  ผูมี้หนา้ท่ีทางการศึกษาในชุมชน เช่น ครู  3.48 0.99 ปานกลาง 3 
     บุคลากรทางการศึกษา/นกัวชิาการศึกษา 
     มีบทบาทพฒันาการจดัการความรู้คู่คุณธรรม 
     ผา่นระบบการศึกษาหรือส่ือชุมชน 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภายใน  3.62 0.97 มาก 2 
     ชุมชนสอดแทรกค่านิยม คุณธรรม ศีลธรรมหรือ 
     ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงาม 

 รวม 3.54 0.82 มาก                                    
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
                   ความคิดเห็นในแต่ละดา้นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย               
                   ใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ต่อ) 

                                                   (n = 400)   
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั   ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
ดา้นสังคม 
6.  สมาชิกในชุมชนมีความรักความสามคัคีร่วมมือ  3.64 0.97 มาก 3 
     กนัในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 
7.  สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามกฎระเบียบและ       3.55 0.89 มาก  5 
     บรรทดัฐานของชุมชน/สังคม 
8.  สมาชิกในชุมชนน าหลกัธรรมค าสอนทางศาสนา  3.70 0.93 มาก  2 
     ท่ีตนนบัถือมาปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
9.  องคก์รหรือสถาบนัศาสนาภายในชุมชนเป็น   3.81 0.91 มาก 1 
     ศูนยร์วมท่ีพึ่งทางจิตใจของสมาชิกในชุมชน 
10. ชุมชนส่งเสริมใหอ้งคก์ร/สถาบนัศาสนาเขา้มา       3.62 0.86  มาก  4 
      มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพฒันาชุมชน 

 รวม 3.66 0.74 มาก   

ดา้นวฒันธรรมและศาสนา 
11. ศาสนสถานในชุมชนไดรั้บการดูแลและบูรณะ  3.74 0.89 มาก 3 
      ใหมี้สภาพสมบูรณ์โดยสมาชิกในชุมชน 
12. ศาสนสถานในชุมชนเป็นศูนยก์ลางอบรม  3.74 0.93 มาก 4 
      ถ่ายทอดความรู้ หลกัธรรม และจริยธรรมดีงาม 
13. ศาสนบุคคลในชุมชนประพฤติปฏิบติัตน   3.60 0.89 มาก 5 
      เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
14. สมาชิกในชุมชนอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญา  3.75 0.86 มาก 2 
      ทอ้งถ่ิน/ค่านิยม/ประเพณีท่ีดีงาม 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
                   ความคิดเห็นในแต่ละดา้นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย               
                   ใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ต่อ)                                               

                                                   (n = 400)   
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั   ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
15. สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามหลกัศาสนา/  3.79 0.86 มาก 1 
      หลกัธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา  

 รวม 3.72 0.72 มาก   

ดา้นเศรษฐกิจ 
16. สมาชิกในชุมชนมีรายไดจ้ากการประกอบ  3.69 0.86 มาก 1 
      อาชีพ (สุจริต) เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
17. สมาชิกในชุมชนมีการออมหรือการบริจาค  3.48 0.87 ปานกลาง 5 
      ส าหรับสาธารณะประโยชน์ 
18. ชุมชนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมสมาชิกใน  3.58 0.91 มาก 2 
      ชุมชนใหด้ าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง/หลกัความเช่ือทางศาสนา 
19. ชุมชนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ  3.50 0.97 ปานกลาง 4 
      เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกในชุมชน 
20. ชุมชนมีการสนบัสนุนการรวมกลุ่ม  3.52 1.00 มาก 3 
      เพื่อช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น 
      กลุ่มวสิาหกิจชุมชน/สหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 

 รวม 3.56 0.78 มาก   

ดา้นการเมือง 
21. สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย  3.49 0.92 ปานกลาง 3 
      แสดงออกทางความคิดเห็นภายใตก้รอบกติกา 
22. ชุมชนมีการรณรงคห์รือจดักิจกรรมส่งเสริมให ้  3.47 1.01 ปานกลาง 5 
      สมาชิกชุมชนเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
                   ความคิดเห็นในแต่ละดา้นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย               
                   ใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ต่อ)                                               

                                                   (n = 400)   
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั   ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
23. ในชุมชนมีการจดักิจกรรมเพื่อใหส้มาชิกใน  3.48 0.95 ปานกลาง 4 
      ชุมชนปฏิบติัตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน/ 
       สังคม 
24. ชุมชนมีการด าเนินการตามมติของท่ีประชุม  3.54 0.91 มาก 1 
      ร่วมกนัและน าไปสู่การปฏิบติัภายในชุมชน 
25. ชุมชนมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  3.53 1.00 มาก 2 
      การท างานตวัแทนท่ีไดรั้บเลือกจากสมาชิกใน 
      ชุมชนใหท้ าหนา้ท่ีบริหารจดัการชุมชนทอ้งถ่ิน 

 รวม 3.50 0.80 ปานกลาง   

ดา้นสาธารณสุข 
26. ชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน/  3.78 0.97 มาก 1 
      ศูนยบ์ริการสาธารณสุขหรือบุคลากรสาธารณสุข 
27. ชุมชนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  3.67 0.94 มาก 4 
      ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่สมาชิกในชุมชน 
28. ชุมชนมีกิจกรรมเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพแก่สมาชิก  3.70 0.93 มาก 3 
      ในชุมชน 
29. ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลป้องกนัปัญหาสุขภาพ  3.76 0.90 มาก 2 
      แก่สมาชิกในชุมชน 
30. ชุมชนมีกิจกรรมแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพแก่  3.62 0.96 มาก 5 
      สมาชิกในชุมชนอยา่งเป็นระบบ 

 รวม 3.71 0.80 มาก   
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
                   ความคิดเห็นในแต่ละดา้นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย              
                   ใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ต่อ) 

                                                   (n = 400)   
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั   ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    
31. ชุมชนมีการจดัการแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค  3.58 1.00 มาก 1 
      บริโภคและการเกษตรแก่สมาชิกในชุมชน 
32. ชุมชนมีกิจกรรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกชุมชน  3.42 1.00 ปานกลาง 4 
      ในการท าเกษตรอินทรีย/์เกษตรทฤษฎีใหม่ 
33. ชุมชนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีสาธารณะ   3.33 1.18 ปานกลาง 5 
      ท่ีเหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ของสมาชิก 
      ชุมชนทุกช่วงวยั เช่น สวนออกก าลงักาย เป็นตน้ 
34. ชุมชนมีการด าเนินการเฝ้าระวงัและป้องกนั  3.49 1.06 ปานกลาง 3 
      ภยัพิบติัในชุมชน 
35. ชุมชนมีการปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มชุมชน เช่น  3.50 1.05 ปานกลาง 2 
      การดูแลความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ 
      การก าจดัขยะ การจดัการน ้าเสีย เป็นตน้ 

 รวม 3.46 0.89 ปานกลาง   
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จากตารางท่ี 14  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัสังคมร่มเย็นเป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแต่ละดา้น แสดงขอ้มูลดงัน้ี   

ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสังคม            
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานระดบัมาก (X = 3.54, S.D. = 0.80) และเม่ือพิจารณา
รายขอ้โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ ชุมชนมีสถานศึกษา/ ศูนยบ์ริการการศึกษา/ ศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.66, S.D.= 0.95) 
รองลงมา กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภายในชุมชนสอดแทรกค่านิยม คุณธรรม 
ศีลธรรม หรือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงามอยู่ในระดบัมาก (X = 3.62, S.D. = 0.97) และต ่าสุดคือ 
องค์กร/สถาบนัศาสนาภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษาหรือการเรียนรู้ของ
สมาชิกในชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.44,S.D. = 0.97) ตามล าดบั   

ดา้นสังคม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานระดบัมาก (X = 3.66, S.D. = 0.74) และเม่ือพิจารณารายขอ้โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า องคก์รหรือสถาบนัศาสนาภายในชุมชนเป็นศูนยร์วมท่ีพึ่งทาง
จิตใจของสมาชิกในชุมชนอยูใ่นล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.81, S.D. = 0.91) รองลงมา สมาชิกใน
ชุมชนน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือมาปฏิบัติในชีวิตประจ าวนัอยู่ในระดับมาก              
(X = 3.70, S.D. = 0.93) และต ่าสุดคือ สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามกฎระเบียบและบรรทดัฐานของ
ชุมชน/สังคมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.55, S.D. = 0.89) ตามล าดบั 
  ดา้นวฒันธรรมและศาสนา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานระดบัมาก (X = 3.72,  S.D. = 0.72) และเม่ือ
พิจารณารายขอ้โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามหลกัศาสนา/ 
หลกัธรรมและพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก รองลงมาสมาชิกในชุมชนอนุรักษ์
สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ค่านิยม/ประเพณีท่ีดีงามอยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.75, S.D. = 0.86)  และ
ต ่าสุดคือ ศาสนบุคคลในชุมชนประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีอยู่ในระดบัมาก (X = 3.60,        
S.D. = 0.89) ตามล าดบั 

ดา้นเศรษฐกิจ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานระดบัมาก (X = 3.56, S.D. = 0.78) และเม่ือพิจารณารายขอ้
โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ สมาชิกในชุมชนมีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพเพียงพอต่อ
การด ารงชีวิตอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.69, S.D. = 0.86) รองลงมา ชุมชนมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกในชุมชนให้ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ หลกัความ
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เช่ือทางศาสนาอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.58, S.D. = 0.91) และต ่าสุดคือ สมาชิกในชุมชนมีการออม
หรือการบริจาคส าหรับสาธารณะประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.48, S.D. = 0.87) ตามล าดบั   

ดา้นการเมือง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานระดบัปานกลาง (X = 3.50, S.D. = 0.80) และเม่ือพิจารณา
รายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า (1) ชุมชนมีการด าเนินการตามมติของท่ีประชุม
ร่วมกนัและน าไปสู่การปฏิบติัภายในชุมชนอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.54, S.D. = 0.91) 
รองลงมา ชุมชนมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการท างานตวัแทนท่ีไดรั้บเลือกจากสมาชิกใน
ชุมชนให้ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการชุมชนทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.53, S.D. = 1.00) และต ่าสุด
คือ ชุมชนมีการรณรงคห์รือจดักิจกรรมส่งเสริมใหส้มาชิกในชุมชนเคารพและยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.47, S.D. = 1.01) ตามล าดบั 

ด้านสาธารณสุข พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานระดบัมาก (X = 3.71, S.D. = 0.80) และเม่ือพิจารณา
รายข้อโดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน/ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือบุคลากรสาธารณสุขอยู่ในล าดับท่ีหน่ึงระดับมาก ( X = 3.78,              
S.D. = 0.97) รองลงมา ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลป้องกนัปัญหาสุขภาพแก่สมาชิกในชุมชนอยู่ใน
ระดบัมาก (X = 3.76, S.D. = 0.90) และต ่าสุดคือ ชุมชนมีกิจกรรมแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพแก่
สมาชิกในชุมชนอยา่งเป็นระบบอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.62, S.D. = 0.96) ตามล าดบั 

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานระดบัปานกลาง (X = 3.46, 
S.D. = 0.89)  และเม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ ชุมชนมีการจดัการ
แหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแก่สมาชิกในชุมชนอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก                  
(X = 3.58, S.D. = 1.00) รองลงมา ชุมชนมีการปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง                      
(X = 3.50, S.D. = 1.05) และต ่าสุดคือ ชุมชนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสม
ต่อการใชป้ระโยชน์ของสมาชิกในชุมชนทุกช่วงวยัอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.33, S.D. = 1.18) 
ตามล าดบั    
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ตารางท่ี  15  ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั   
                     ความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
                     จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

                                                   (n = 400)   
 ความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุข   ระดบัความตอ้งการ 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
1. ความตอ้งการระดบับุคคล  3.89 0.72 มาก  1 
2. ความตอ้งการระดบัชุมชน  3.81 0.71 มาก  2 

 รวม  3.85 0.67 มาก   

 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ระดบัความตอ้งการสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้

ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.85, S.D.= 0.67) 
และเม่ือพิจารณารายระดบัโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ความตอ้งการระดบับุคคลอยูใ่น
ล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.89, S.D.= 0.72) ล าดบัรองลงมาคือ ความตอ้งการระดบัชุมชนอยูใ่น
ระดบัมาก  (X = 3.81, S.D. = 0.71) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  16  ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
        ความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง   
        จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

                                                   (n = 400)   
 ความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุข   ระดบัความตอ้งการ 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
ระดบับุคคล 
1. ศาสนบุคคลเป็นแม่แบบแห่งการประพฤติ  3.80 0.93 มาก  5 
      ปฏิบติัท่ีดีงาม 
2. หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็น  3.94 0.86 มาก  2 
      ต่อการด าเนินชีวติ/ ประคบัประคองชีวิตให้ 
      ด าเนินอยูบ่นความถูกตอ้ง 
3. หลกัค าสอนทางศาสนาช่วยแกปั้ญหาการท างาน/  3.87 0.89 มาก  4 
       ปัญหาชีวิต/ความทุกข ์
4. การปฏิบติัตามหลกัค าสอนและคุณธรรมทาง  3.96 0.84 มาก  1 
       ศาสนาท าใหเ้กิดความสุขกายสบายใจ 
5. ถา้มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาสังคม  3.89 0.91 มาก  3 
      ร่มเยน็เป็นสุขโดยใชศ้าสนาเป็นฐานภายใน 
      ชุมชนท่านจะเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

 รวม  3.89 0.72 มาก   
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ตารางท่ี 16  ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
      ความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง   

                    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ต่อ) 
    (n = 400)   
 ความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุข   ระดบัความตอ้งการ 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
ระดบัชุมชน 
6. การประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนา  3.90 0.85 มาก  1 
      ร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนก่อใหเ้กิด 
      สัมพนัธภาพ/มิตรภาพท่ีดีต่อกนั 
7. องคก์ร/สถาบนัศาสนาในชุมชนมีส่วนช่วย  3.81 0.84 มาก  3 
      พฒันาและเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดี/ 
      เหมาะสมต่อการอยูร่่วมกนัของสมาชิกในชุมชน 
8. กิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข  3.86 0.85 มาก  2 
      โดยใชศ้าสนาเป็นฐานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชุมชน 
9. ทุกภาคส่วนในชุมชนประสานความร่วมมือใน  3.83 0.92 มาก  4 
      การด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็ 
      เป็นสุขโดยใชศ้าสนาเป็นฐานภายในชุมชน 
10. กิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข  3.66 0.91 มาก  5 
     โดยใชศ้าสนาเป็นฐานมีการด าเนินการ 
      อยา่งต่อเน่ืองภายในชุมชน 

 รวม  3.81 0.71 มาก   
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จากตารางท่ี 16 ระดบัความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาระดบับุคคลและระดบัชุมชน แสดงขอ้มูลดงัน้ี   
          ระดบับุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานระดบัมาก  (X = 3.89, S.D. = 0.72) และเม่ือพิจารณารายขอ้โดย
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า การปฏิบติัตามหลกัค าสอนและคุณธรรมทางศาสนาท าให้เกิด
ความสุขกายสบายใจอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.96, S.D. = 0.84) รองลงมา หลกัธรรม           
ค  าสอนทางศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต/ ประคบัประคองชีวิตให้ด าเนินอยู่บนความ 
ถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.94, S.D. = 0.86)  และต ่าสุดคือ ศาสนบุคคลเป็นแม่แบบแห่งการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีดีงามอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.80, S.D. = 0.93) ตามล าดบั 

ระดบัชุมชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความตอ้งการสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานระดบัมาก (X = 3.81, S.D. = 0.71) และเม่ือพิจารณารายขอ้โดย
เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า การประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนัของ
สมาชิกในชุมชนก่อให้เกิดสัมพนัธภาพ/มิตรภาพท่ีดีต่อกนัอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.90, 
S.D. = 0.85) รองลงมา กิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขโดยใช้ศาสนาเป็นฐานเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับชุมชนอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.86, S.D. = 0.85) และต ่าสุดคือ กิจกรรม/โครงการ
พฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขโดยใชศ้าสนาเป็นฐานมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองภายในชุมชนอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 3.66, S.D. = 0.91) ตามล าดบั   
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ตารางท่ี  17  ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั 
        ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน   
        โดยใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาภาพรวม 

                                                   (n = 400)   
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   ระดบัความคิดเห็น 

                                                                              X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
1. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระดบับุคคล 3.84 0.71 มาก  1 
2. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระดบัชุมชน 3.68 0.71 มาก  2 

 รวม 3.73 0.67 มาก   

 
จากตารางท่ี 17 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันา

สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (X = 3.73, S.D.= 0.67) และเม่ือพิจารณารายระดบัโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ 
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระดบับุคคลอยูใ่นล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก (X = 3.84, S.D.= 0.71) ล าดบัรองลงมา
คือ การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระดบัชุมชนอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.68, S.D. = 0.71) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี  18  ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั  
                     ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน    
                    โดยใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

                                                   (n = 400)   
 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   ระดบัความคิดเห็น  
     X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
ระดบับุคคล 
1. นอ้มน าหลกัธรรมค าสอนทางศาสนามาใชเ้ป็น  3.97 0.81 มาก 1 
      แนวทางการด าเนินชีวติและการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2. ปฏิบติังานดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ  3.77 0.83 มาก  5 
      และติดตามความกา้วหนา้ของงานสม ่าเสมอ 
3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต   3.85 0.87 มาก 2 
      ยติุธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความเอ้ือเฟ้ือ   3.81 0.87 มาก  3 
       เผือ่แผ ่เสียสละ และตั้งมัน่ในความถูกตอ้ง    
5. ใฝ่รู้ ศึกษา ฝึกฝน และพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง  3.79 0.88  มาก  4 
       ทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรม 

 รวม  3.84 0.71 มาก   

ระดบัชุมชน 
6. พฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอยา่งเป็น  3.65 0.86 มาก 6 
      ระบบเพื่อใหส้มาชิกในชุมชนไดก้ าหนดประเด็น 
      ปัญหาสาธารณะร่วมกนั     
7. น าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาผสมผสาน  3.71 0.87 มาก 4 
      หลกัธรรมทางศาสนาและความรู้ใหม่ในชุมชน 
8. เสริมสร้างใหส้มาชิกในชุมชนมีความสามารถ  3.63 0.88 มาก  9 
     ในการบริหารจดัการวางแผนชุมชนของตน 
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ตารางท่ี 18 ค่าเฉล่ีย  (X )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผล และล าดบัท่ีของระดบั                       
                   ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน    
                   โดยใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่มตวัอยา่งจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ต่อ) 
 

(n = 400)   
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ   ระดบัความคิดเห็น  
     X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
ระดบัชุมชน 
9. สร้างระบบคุณค่า/คุณธรรมท่ีดีงามภายใน  3.74 0.87 มาก 2 
      ชุมชนเพื่อยดึโยงคนและชุมชน 
10. รณรงคป์ลูกฝังความมีระเบียบวนิยัและ  3.64 0.87 มาก  7 
      ความรับผดิชอบต่อชุมชน/สังคมผา่นส่ือชุมชน   
11. ส่งเสริมเชิดชูเกียรติสมาชิกในชุมชนท่ีท า  3.72 0.87 มาก 3 
      คุณความดีและท าประโยชน์แก่ชุมชน 
12. น าแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต ์  3.68 0.97 มาก 5 
      ใชใ้นชุมชน/วสิาหกิจชุมชน 
13. การรวมกลุ่ม/ร่วมมือช่วยเหลือกนัในกลุ่ม/  3.63 0.92  มาก  10 
      เครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติสมาชิก 
      ในชุมชน 
14. การร่วมมือกนัระหวา่งผูน้ าศาสนาและ  3.79 0.92 มาก 1 
      ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในการด าเนิน    
      กิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็ป็น 
      สุขในชุมชน 
15. การด าเนินการตรวจสอบติดตามประเมินผล  3.64 0.93 มาก  8 
      กิจกรรม/โครงการท่ีไดบ้รรจุในแผนชุมชน   
 รวม  3.68 0.71 มาก   
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จากตารางท่ี 18  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาระดบับุคคลและระดบั
ชุมชน แสดงขอ้มูลดงัน้ี   

ระดบับุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานระดบัมาก (X = 3.84, 
S.D. = 0.71)  และเม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ นอ้มน าหลกัธรรม             
ค  าสอนทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตและการปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่ในล าดบัท่ีหน่ึงระดบั
มาก (X = 3.97, S.D. = 0.81) รองลงมา ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม
และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.85, S.D. = 0.87) และต ่าสุดคือ ปฏิบติั 
งานดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งมีประสิทธิภาพและติดตามความกา้วหนา้ของงานสม ่าเสมออยูใ่นระดบัมาก 
(X = 3.77, S.D. = 0.83) ตามล าดบั 

ระดบัชุมชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานระดบัมาก (X = 3.68, 
S.D. = 0.71)  และเม่ือพิจารณารายขอ้โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ การร่วมมือกนัระหวา่ง
ผูน้ าศาสนาและศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็น
สุขในชุมชนอยูใ่นล าดบัท่ีหน่ึงระดบัมาก ( X = 3.79, S.D. = 0.92) รองลงมา สร้างระบบคุณค่า/
คุณธรรมท่ีดีงามในชุมชนเพื่อยึดโยงคนและชุมชนอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.74, S.D. = 0.87) และ
ต ่าสุดคือ การรวมกลุ่ม/ร่วมมือช่วยเหลือกนัในกลุ่ม/เครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกใน
ชุมชนอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.92) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 19 ปัญหา/อุปสรรคในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานของ 
     กลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

                              (n = 56)   
ปัญหา/อุปสสรค ความถ่ี ร้อยละ 

1. ชุมชนมีปัญหาการระบาดของยาเสพติด  7 12.50 
2. ชุมชนมีความไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 6 10.71 
3. สมาชิกในชุมชนขาดคุณธรรม ความเก้ือกลู และเห็นแก่ตวั   7 12.50 
4. สมาชิกในชุมชนขาดความรักความสามคัคี 4 7.14 
5. การท างานชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมุ่งเนน้ท่ีงบประมาณ
ของโครงการมากกวา่มุ่งเนน้ท่ีการยกระดบัการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของสมาชิกในชุมชน 

5 8.92 

6. การท างานชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีลกัษณะแยกส่วน
และขาดการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานและภาคส่วน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

12 21.42 

7. ชุมชนขาดการประชุมร่วมระหวา่งสมาชิกในชุมชนกบัภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชน 
และขาดการน ามติของท่ีประชุมร่วมขยายผลสู่แผนการปฏิบติั
ภายในชุมชน 

7 12.50 

8. ชุมชนขาดผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความรู้  มีคุณธรรม และ
เสียสละ 

23 41.07 

9. ขาดการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่ชุมชน 16 28.57 
 
 
 
 
 
  



178 
 

 
 

 จากตารางท่ี 19 พบวา่ ปัญหา/อุปสรรคมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายประการ และเม่ือพิจารณา
สาเหตุโดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียสูงสุดพบวา่ ชุมชนขาดผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์ มีความรู้ มีคุณธรรม และ
เสียสละอยูใ่นล าดบัท่ีหน่ึง มีค่าความถ่ี 23 คิดเป็นร้อยละ 41.07 รองลงมาคือ ขาดการประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่ชุมชน มีค่าความถ่ี 16 คิดเป็นร้อยละ 28.57 ล าดบัสุดทา้ย คือการท างาน
ชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมุ่งเน้นท่ีงบประมาณของโครงการมากกว่ามุ่งเน้นท่ีการยกระดบัการ
พฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกในชุมชน มีค่าความถ่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 8.92 
 
ตารางท่ี 20 ขอ้เสนอแนะการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานของกลุ่ม 
                   ตวัอยา่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
            (n = 56)   

ขอ้เสนอแนะ ความถ่ี ร้อยละ 
1. การพฒันาภาวะผูน้ าชุมชนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรม และเป็นแบบอยา่งการประพฤติปฏิบติัดี
ปฏิบติัถูกตอ้ง  

21 37.50 

2. ชุมชนควรด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณธรรม กิจกรรมการ 
ศึกษาและกิจกรรมพฒันาชุมชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิกในชุมชนและทุกภาคส่วนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอนัดีร่วมกนัของ               
ทุกคนทุกฝ่ายในชุมชน 

16 28.57 

3. การด าเนินกิจกรรมพฒันาในชุมชนควรตั้งเป้าหมายท่ี                
การแกปั้ญหาชุมชนและการยกระดบัคุณภาพชีวติของสมาชิก
ใหดี้ข้ึน 

9 16.07 

4. ชุมชนควรด าเนินการใหมี้การประชุมร่วมระหวา่งสมาชิก
ชุมชนกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นปัญหาหรือความ
ตอ้งการของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ และน ามติของท่ีประชุมร่วม
เผยแพร่สู่ชุมชนพร้อมทั้งขยายผลสู่แผนการแกปั้ญหาและการ
ปฏิบติัการภายในชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม 

8 14.29 
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 จากตารางท่ี 20 พบวา่ การพฒันาภาวะผูน้ าชุมชนให้เป็นผูมี้ความรอบรู้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมและเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบติัดีปฏิบติัถูกต้องอยู่ในล าดับท่ีหน่ึง มีค่าความถ่ี 21                 
คิดเป็นร้อยละ 37.50  รองลงมาคือ ชุมชนควรด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณธรรม กิจกรรมการศึกษา 
และกิจกรรมพฒันาชุมชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนและทุกภาคส่วนอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเข้าใจอนัดีร่วมกันของทุกคนทุกฝ่ายในชุมชน         
มีค่าความถ่ี 16 คิดเป็นร้อยละ 28.57 และล าดบัสุดทา้ยคือ ชุมชนควรด าเนินการให้มีการประชุมร่วม
ระหวา่งสมาชิกในชุมชนกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นปัญหาหรือความตอ้งการของชุมชนอยา่ง
สม ่าเสมอ และน ามติของท่ีประชุมร่วมประชาสัมพนัธ์สู่ชุมชนพร้อมทั้งขยายผลสู่แผนการแกปั้ญหา
และการปฏิบติัการภายในชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม มีค่าความถ่ี 8 คิดเป็นร้อยละ 14.29 

ผลจากขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามและขอ้มูลพื้นฐาน ประกอบดว้ยการวิเคราะห์
เอกสาร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ แผนยุทธศาสาตร์การพฒันาจงัหวดั  การ 
วคิราะห์สภาพการณ์และการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์
กนัในเกือบทุกมิติ โดยเฉพาะภาพใหญ่วิสัยทศัน์การพฒันาประเทศและยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั ท่ีตั้งอยู่บนฐานทุนทางสังคมวฒันธรรมของจงัหวดัท่ีเขม้แข็งคือ สถาบนัศาสนา (ศาสนา
พุทธ อิสลาม และคริสต)์ ท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และ
เสริมสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกนับนความเสมอภาคและเป็นธรรม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าขอ้มูล
พื้นฐานท่ีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์ร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานต่อไป  
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบริบทสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน 

การสัมภาษณ์ระดับลึก ผู ้วิจ ัยด าเนินการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวทางการสัมภาษณ์                 
(ในภาคผนวก) พร้อมทั้งขออนุญาตบนัทึกเสียงขณะท าการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานจ านวน 10 คน ประกอบดว้ย ผูน้ าศาสนา 
ศาสนบุคคล ผูน้ าชุมชน สมาชิกชุมชนจิตสาธารณะ และนกัวิชาการจากหน่วยงานราชการในพื้นท่ี 
โดยภาพรวมพบขอ้มูลท่ีมีคุณค่าต่อการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของผูค้นใน
ชุมชนและสังคม โดยน าเสนอผลการสัมภาษณ์เป็นรายประเด็น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
3.1 การด าเนินชีวติโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
ศาสนาท าให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข เพราะทุกศาสนาลว้นมุ่งหวงัให้ศาสนิกชนของ

ตนเป็นคนดี และเม่ือศาสนิกชนเป็นคนดีแลว้สังคมยอ่มจะปราศจากความเดือดร้อน ศาสนาช่วยให้
มนุษยรู้์ว่า ส่ิงใดดี ส่ิงใดชัว่ ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด มนุษยจึ์งจ าเป็นตอ้งมีศาสนาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวติเพื่อเลือกกระท าแต่ความถูกตอ้งดีงาม  
ดงัค ากล่าวของ พระครูไพศาลพิพฒันาภรณ์ ความวา่ 

 “การด าเนินชีวิตท่ีใช้พระศาสนาเป็นฐาน ศาสนากบ็อกแล้วว่าพระศาสนาสอนคนให้
ท าดี แต่การท่ีสอนคนให้ท าดีก็รู้กันง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ แต่ว่าการปฏิบัติมันยาก แต่ท่ีการปฏิบัติง่าย
ท่ีสุดก็คือ สติต้องรู้จักคิด รู้ท่ีจะคิด คิดในท่ีนีห้มายความว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน คิดทุกส่ิงทุกอย่าง
ต้องมีสติ เม่ือมีสติเกิดขึน้แล้วปัญญาจึงต้องรู้จักธรรม ถ้ารู้สติอยู่กับตัวรู้จิตใจตัวเองก็จะท าให้เกิด
ปัญญา ปัญญากจ็ะท าให้รู้ผิดชอบช่ัวดี การด าเนินชีวิตมนักง่็าย” 

 
การมีสติระลึกรู้อยู่ทุกอิริยาบถท าให้การด าเนินชีวิตเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและเป็นฐาน

ของความดบัทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า สัมมา (โดยถูกตอ้ง) ท่ีรวมอยู่ในมรรคมี         
องค์แปดประการในหลักอริยสัจส่ี ได้แก่ สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นท่ีถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ คือ 
ความคิดท่ีถูกต้อง สัมมาวาจา คือ การพูดจาท่ีถูกต้อง สัมมากัมมนัตะ คือ การปฏิบติัท่ีถูกต้อง 
สัมมาอาชีวะ คือ การท ามาหาเล้ียงชีพท่ีถูกตอ้ง สัมมาวายามะ คือ ความเพียรพยายามท่ีถูกต้อง 
สัมมาสติ คือ การมีสติก าหนดรู้ท่ีถูกตอ้ง สัมมาสมาธิ คือ การฝึกกาย จิตใจ อารมณ์ท่ีถูกตอ้ง 
ดงัค ากล่าวของ นางมะลิวลัย ์เสรีมาศพนัธ์ ความวา่  



181 
 

 
 

“เราด าเนินชีวิตแบบมีพุทธศาสนาเป็นฐานก็คือถ้าเป็นฆราวาสก็ท ามาหากินด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตโดยอาศัยมรรคแปดเป็นพื้นฐานแล้วก็ท าให้ชีวิตเราร่มเย็น แต่ว่าต้องศึกษาว่า             
มรรคแปดนั้นมีอะไรบ้าง เป็นหนทางท่ีท้ังท าให้ชีวิตเราประสบความส าเร็จเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 
ส่วนถ้าในทางโลกนั้นมรรคแปดคือทางเดินไปสู่นิพพาน มรรคแปดเป็นพืน้ฐานของชีวิต แล้วกอื็อ               
สติปัฏฐานส่ี เป็นส่ิงท่ีต้องน้อมน ามาปฏิบัติเพ่ือว่าจะได้มีชีวิตท่ีสมบูรณ์ย่ิงๆ ขึน้ไป สองอ ย่างนี้
ส าคัญมาก... สติปัฏฐานส่ีก็คือ กาย เวทนา จิต ธรรม คือ อ่าเราต้องศึกษากายในกายนะค่ะ แล้วก็
เวทนา เวทนานีไ้ม่ใช่เวทนาท่ีท่ีอ่า ทุกข์เวทนาท่ัวๆไป แต่เป็นเวทนาของธรรมะ คือการท่ีรู้จักว่าชีวิต
นีม้ันเกิดมามันมีทุกข์ แล้วกจิ็ตเราต้องศึกษาต้องอบรมจิตของเราให้อยู่ในกาย แล้วก็ธรรม ธรรมนี้
หมายถึงว่าเราต้องมีอ่า จิตใจท่ีว่าใฝ่อยู่ในแต่เร่ืองทางธรรมเท่านั้น สติปัฏฐานนีเ้ป็นพืน้ฐานท่ีท าให้
เราประสบความส าเร็จในชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วกมี็ความสุขในครอบครัว” 

           
การด าเนินชีวิตเพื่อความร่มเยน็เป็นสุขตามแนวทางศาสนาอิสลามนั้นเสมือนหน่ึงเป็นการ

น้อมน าหลกัธรรมค าสอนในพระมหาคมัภีร์อลักุลอ่านมาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต รวมถึงการ
ปฏิบัติตามแบบอย่างการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของท่านศาสดามูฮัมหมัดเพื่อการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมในชุมชนและสังคม   
ดงัค ากล่าวของ นายธารี มหาเรือนลาภ ความวา่  

“จริงๆ แล้วอิสลามเน๊ียะอิสลามใช้ศาสนาเป็นการด าเนินชีวิตเพราะว่าเราจะมีธรรมนูญ
ท่ีจะเป็นแบบฉบับก็คือใช้อัลกรุอานคือโองการจากพระผู้ เป็นเจ้า แล้วก็แบบฉบับของท่านศาสดา            
มูฮัมหมัด คืออัลกรุอานจะลงมาให้ท่านศาสดา แล้วท่านศาสดาจะน ามาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
เพราะว่าท่านศาสดาบอกให้ปฏิบัติเหมือนท่ีเห็นท่านปฏิบัติ ฉะนั้นการอยู่ ร่วมกันจะใช้ศาสนาเป็น
พืน้ฐาน...” 

 
การมีศาสนาเป็นฐานในการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิมไดห้ล่อหลอมเป็นวิถีชีวิตของบุคคล

ตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย ท าให้บุคคลรู้จกัผิดชอบชัว่ดี รู้ส่ิงใดควรท า ส่ิงใดไม่ควรท า น าไปสู่ความ 
สงบ สันติ และความร่มเยน็เป็นสุขทั้งของบุคคลและชุมชนส่วนรวม  
ดงัค ากล่าวของ นางสาวนุศรา สุจริตจนัทร์ ความวา่  
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     “ในความรู้สึกส่วนตัวก็คือเราก็ผูกพันมาตั้งแต่เกิด พอเราเร่ิมโตขึน้สามขวบส่ีขวบ
เรียนเร่ิมศึกษาว่าค าอ่าน วิธีปฏิบัติ วิธีละหมาดเร่ิมกันยงัไง เร่ิมมาตั้งแต่อายเุท่านั้น มนัเหมือนกับการ
ปลูกฝังมาเร่ือยๆ จนพออายุมากขึน้เรากเ็รียนรู้ท่ีจะปฏิบัติมัน เราท าได้ท าไม่ได้แต่ผู้ใหญ่เค้าจะต้อง
สอนต้องส่งเราไปเรียนอย่างตัวเราเองพ่อสอน ก็ต้องไปเรียนหนังสือพอกลับมากต้็องเรียนหนังสือ
แขก ตอนนั้นเราไม่อยากเรียนแต่พออายุมากขึน้มันมีลักษณะเอ่อมันเป็นการปลูกฝังของผู้ใหญ่ท่ี
ปลูกฝังมา ดังนั้นเราจะไม่ห่างจากศาสนา ซ่ึงในความคิดของเรามันท าให้เดก็ใกล้ชิดพระเจ้าใกล้ชิด
ศาสนาให้ได้รับรู้ผิดชอบช่ัวดี... มนักลายเป็นเหมือนเข้าไปเป็นจิตวิญญาณเป็นความเคยชินเป็นเร่ือง
ปกติในชีวิตประจ าวนัไป ถึงเวลาปุ๊ปเราได้ยินเสียงอะซานเรากรู้็แล้วได้เวลาเรากไ็ปท าละหมาดโดย
ท่ีเราต้องแบบไม่รู้ว่าเราต้องท าอะไร อ่านอะไร มนัอยู่ในสายเลือด ซ่ึงถ้าเป็นในตอนเลก็ๆ เรารู้สึกว่า
เราเบ่ือเราไม่อยากเรียน ท าไมเราต้องกลับจากโรงเรียนมาเรากเ็หน่ือยแต่ท าไมต้องมาเรียนอย่างนีอี้ก
... แต่พออายุมากขึน้เหมือนเราไม่ห่างจากศาสนาเลย เรารู้สึกผิดชอบช่ัวดี เรารู้ว่าท าแบบนีม้ันบาป
ท าแบบนั้นมนับาป... เรากจ็ะรู้โดยปริยาย... สังคมของชาวมสุลิมจะบอกใช่เป็นวิถีชีวิต” 
 

ในท านองเดียวกนั หลกัค าสอนเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของคริสตศ์าสนิกชนบนฐานศาสนา
นั้นให้ความส าคญัในเร่ืองความรัก ความเมตตา ทั้งความรักต่อพระผูเ้ป็นเจา้และความรักต่อเพื่อน
มนุษย ์ให้มนุษยรู้์จกัเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะทุกคนมี
พระ มีความดีอยูใ่นตน และทุกคนเป็นพี่นอ้งกนั 
ดงัค ากล่าวของ นายสาโรช เมธีพิทกัษก์ุล ความวา่  
 “... การด าเนินชีวิตก็ทุกวันน่ีก็ศาสนามีผลต่อการด ารงชีวิตนี้มาก ในการท่ีจะท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น ตั้งแต่ต่ืนนอน ค าสอนเน้นให้เราศึกษา เน้นให้เราเข้าใจถึงเก่ียวกับเร่ืองพระ 
คิดถึงการด าเนินชีวิตในแต่ละวันท่ีจะเกิดขึน้หลังจากท่ีเราได้ต่ืนนอน ต่ืนนอนมาเรากไ็ด้ด าเนินชีวิต
แบบเอ่อแบบให้เราได้มีจุดมุ่งหมายในแต่ละวันว่าวันนีเ้ราจะท าอะไร อย่างเช่นวันนีเ้ราต่ืนนอนมา
เรากคิ็ดถึงพระเรากต็ั้งใจท าความดีเรากจ็ะรู้สึกว่าน่ีคือพืน้ฐานของเราท่ีเราคิดถึงพระแล้วเรากด็ าเนิน
ชีวิตกับเพ่ือนพ่ีน้องได้ครับในสังคม การอยู่ ด้วยกันได้ในสังคมก็ค าสอนก็มุ่ งเน้นสอนให้เรามอง
ผู้ อ่ืนครับว่าทุกคนน่ีมีพระอยู่ในตัวของแต่ละคน คือทุกคนจะมีพระแล้วเรากไ็ม่มีสิทธิท่ีจะมองมอง
เค้าในความต่างแต่ว่าทุกคนก็คือพ่ีน้องกันคือแบบว่าเรามีพระเราก็ทุกคนครับ แม้กระท่ังคนต่าง
ศาสนา แต่ว่าจริงแล้วทุกคนกมี็พระอยู่ในตัวของเค้าแล้วเรากจ็ะเห็นความดีของเค้าครับ มองเห็น 
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ความดีแล้วก็ผมคิดว่าเป็นพืน้ฐานท าให้พวกเราเน๊ียะอยู่ ร่วมกันได้ เป็นพิเศษส าหรับชาวคริสต์เอง           
ท่ีเค้าจะสอนว่าให้แบบว่าให้แสดงความรักกับผู้ อ่ืนแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลืออะไรอย่างเน๊ียะเป็น
พืน้ฐาน...”  

 
มีลกัษณะท่ีชดัเจนวา่ การด าเนินชีวิตโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ทั้งศาสนิกชนของศาสนาพุทธ 

ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ต่างลว้นมีเป้าหมายปลายทางท่ีคลา้ยคลึงกนันัน่คือ มุ่งให้บุคคล
เป็นคนดีผ่านการท าดีดว้ยการปฏิบติัตนตามอุดมคติของศาสนาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างสงบ สันติ 
หร่มเยน็เป็นสุข ไม่เบียดเบียนกนั และบุคคลต่างด าเนินชีวติไปในวถีิอนัเป็นเป้าหมายของตน  
  

3.2 สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน  
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลและ

ชุมชนท่ีนอ้มน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนเป็นศรัทธาเช่ือถือมาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวภายใน
จิตใจ ยงัผลให้เกิดความสงบสันติ มีความเห็นอกเห็นใจ เคารพให้เกียรติ และร่วมมือร่วมใจกัน 
น าไปสู่การหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัของสมาชิกชุมชน 
ดงัค ากล่าวของ นายสาโรช เมธีพิทกัษก์ุล ความวา่ 
  “ครับส าหรับผมน่ีมองชุมชนในลักษณะกว้างๆ ก็เข้าใจว่าศาสนาน่ีมันเป็นพืน้ฐานท่ี  
ท าให้เราอยู่ ร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันครับหรือว่าโดยตั้งแต่สมัยก่อนครับเพราะว่า
ทุกๆ ศาสนานั้นสอนให้เราอยู่ ร่วมกันครับ ก็ให้เรามีสันติร่วมกันอยู่ ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอ่ะ
ครับ กต็รงนีค้รับส าหรับสังคม ศาสนากเ็ป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจท่ีท าให้สังคมเราอยู่ ร่วมกันได้ ใน
ปัจจุบันสมัยนีก้็ครับก็ท่ีเราเห็นได้ครับคือ ทุกศาสนาพยายามมีศาสนสัมพันธ์ เกิดศาสนาสัมพันธ์ 
ประสานซ่ึงกันและกันครับ แล้วกท็ าให้เกิดทุกศาสนาเข้าหากัน ไม่ได้มองถึงความแตกต่าง แต่มอง
ว่าจริงๆ แล้วเน่ียะเราสามารถอยู่ ร่วมกันได้ ก็คือการให้เกียรติแล้วก็เคารพซ่ึงกันและกันครับใน
พิธีกรรมของแต่ละศาสนาหรือว่าในชุมชนท่ีมีพิธี อย่างเช่นท่ีน่ีครับ วัดนีค้รับในชุมชนนีค้รับกเ็ป็น
ชุมชนท่ีมีสามศาสนาอยู่ใกล้กันในตอนเยน็กจ็ะมีศาสนาอิสลามเค้ากวิ็ธีละหมาดบ้าง มีวิธีท่ีเค้าสวด
กันบ้าง เค้ากเ็ปิดเทปเปิดอะไรครับ ของเรากจ็ะมีพิธีเหมือนกันอันนีก้เ็ปิดเทปเปิดอะไร ของชาวพุทธ
กมี็วดัอยู่รอบๆ พวกเรากป็ระชุมร่วมกัน แล้วกชุ็มชนนีอ้ยู่ ร่วมกันมานาน ท่ีส าคัญศาสนาเน่ียเป็นการ
ชักน าให้พวกเค้ามาอยู่ร่วมกัน อย่างยกตัวอย่างครับท่ีน่ีกมี็น้องๆ มีน้องคนนึงครับมีคุณพ่อเป็นคน 
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พุทธ คุณแม่เป็นอิสลาม แต่ว่าส่งน้องมาเรียนศาสนาคริสต์ท่ีน่ีครับ กแ็สดงให้เห็นว่าความเป็นหน่ึง 
เดียว การท่ีเราจะมารู้ซ่ึงกันและกันครับมันกเ็ป็นส่ิงท่ีดีแล้วกท็ าให้สังคมเรียนรู้ซ่ึงกันและกันแล้วก็
สามารถอยู่ร่วมกันได้  และไม่ได้มองว่าส่ิงนีไ้ม่ใช่พวกเราหรือว่าตรงนีไ้ม่ใช่กลุ่มเราทุกคนในชุมชน 
ตรงนีผ้มคิดว่าศาสนาท าให้เรารวมเป็นหน่ึงเดียวกันครับ” 
    
 การท่ีชุมชนและสังคมมีศาสนาเป็นฐาน นอกจากท าให้เกิดความร่มเยน็เป็นสุข ความสงบ 
สันติแลว้ สถาบนัศาสนายงัเป็นท่ีพึ่ งทางจิตใจ เป็นศูนยก์ลางของชุมชนให้บุคคลประพฤติปฏิบติัดี
ปฏิบติัถูกตอ้งตามแนวทางของศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือ ในขณะเดียวกนัสถาบนัศาสนายงัเป็น
สถานท่ีท่ีช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งศาสนิกชนของศาสนาเสมือนหน่ึงเป็นศูนยก์ลาง
แห่งความรักความสามคัคีและความเขม็แขง็ของชุมชนและสังคมส่วนรวม 
ดงัค ากล่าวของ นางสาวนุศรา สุจริตจนัทร์ ความวา่ 
  “เราเองเจอกันเรากทั็กทายกันทุกวัน เราเจอใครเรากถ็ามสารทุกข์สุกดิบ มาละหมาดก็
เป็นการมาเจอกัน มาจากไหนท่ีไหนๆ พอถึงเวลากม็ารวมกม็ารวมท่ีมัสยิด ไม่ต้องทุกวันศุกร์ วันนึง
เราละหมาดห้าเวลา... แล้วแต่ใครจะสะดวก แต่มันเป็นเหมือนมัสยิดเป็นจุดศูนย์รวมของทุกอย่าง
จากท่ีไหนท่ีไหนๆ ก็ช่าง มาต่างจังหวัด พอถึงเวลาละหมาด ผ่านมัสยิด ทุกคนก็ต้องแวะมัสยิด             
ท่ัวประเทศไม่จ าเป็นต้องเป็นมัสยิดท่ีไหน... คล้ายๆ กับเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีอีกอย่างหน่ึง            
คุณเข้าไปในมัสยิด คุณไปละหมาด คุณไม่รู้จักกันแต่เจอกันคุณก็ต้องสวัสดีทักทายกันนั่นคือการ
สร้างสัมพันธ์ไมตรีอีกอย่างหน่ึงของมุสลิมเรา...  มัสยิดเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเป็นศูนย์รวมของ
มสุลิมท่ัวประเทศท่ัวโลกทุกอย่าง มนัเป็นเหมือนกับว่าการท่ีเราจะเจอกันเราต้องมาท่ีมัสยิดแล้วกจ็ะ
มารู้จักกันท่ีมสัยิดนั่นแหละ... มนัท าให้มสุลิมท่ัวประเทศรู้จักกันหมดหมายถึงในเชื้อสายปาทานนะ
จะรู้จักกันหมดท่ัวประเทศ” 
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 สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยศาสนาเป็นฐาน มีลกัษณะส าคัญ 2 ประการ กล่าวคือ 
 ลักษณะของบุคคล เป็นการด าเนินชีวิตของสมาชิกชุมชนท่ีอยูบ่นครรลองของศาสนาอยา่ง
แนบแน่น การประพฤติปฏิบติัต่อกนัของสมาชิกชุมชนแสดงถึงคุณสมบติัท่ีดีภายในจิตใจผา่นการ
ด าเนินชีวติตามบทบาทหนา้ท่ีทางสังคมของแต่ละบุคคล  
ดงัค ากล่าวของนาย ธารี มหาเรือนลาภ ความวา่  
 

 “... ในสังคมมันย่ิงง่ายไปกันใหญ่ เพราะว่าเม่ือทุกคนปฏิบัติตามหลักการของศาสนา 
แล้วก็เม่ือทุกคนปฏิบัติตามไม่มีการเบียดเบียนกันเพราะอิสลาม อิสลามแปลจริงๆ ได้สองนัย คือ 
หน่ึงแปลว่าสันติ แล้วอีกนัยหน่ึงคือยอมจ านนต่อพระผู้ เป็นเจ้า เม่ือต้องการสันติและยอมจ านน 
บุคคลเม่ือยอมจ านนกพ็ร้อมท่ีจะปฏิบัติตามค าส่ังของพระองค์ เม่ือพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามค าส่ังกต้็อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด…” 

 
รวมไปถึงการท่ีบุคคลเคารพใหเ้กียรติกนั แบ่งปันกนั เห็นอกเห็นใจกนั ไม่เห็นแก่ตวั เร่ิมตน้

จากสังคมหน่วยย่อยท่ีสุดคือในครอบครัวท่ีมีศาสนาเป็นพื้นฐานโอบอุม้ปลูกฝังอบรมกล่อมเกลา
สมาชิกในครอบครัว จากนั้นความดีงามไดข้ยายออกไปสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ    
ดงัค ากล่าวของ นางมะลิวลัย ์เสรีมาศพนัธ์ ความวา่  
      “กคื็อว่า อย่างท่ีบอกแล้วว่าหลักใหญ่กคื็อ ไม่เห็นแก่ตัว มีการแบ่งปัน ผู้ใหญ่จะเห็นอก
เห็นใจผู้ น้อย ผู้ ท่ีด้อยโอกาสกว่าจะได้รับการเห็นอกใจจากผู้ ท่ีมีโอกาสกว่าในสังคม มีการแบ่งปัน 
แล้วกเ็อื้อเฝือแผ่ แล้วก็สังคมจะร่มเยน็ พืน้ฐานอันนีม้ากจากท่ีว่าเราเห็นใจซ่ึงกันและกันก่อน เป็น
พืน้ฐานคนในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในสังคม กว้างออกไปจนถึงประเทศชาติ อันนีเ้ป็นหลักส าคัญท่ี
จะท าให้เราเอ่ออยู่ได้ร่วมกันด้วยมีความสุขเป็นพืน้ฐาน... หัวใจของพุทธศาสนากคื็อการ ท าดี ละทิง้
ช่ัว อ่าแล้วกก็ารบ าเพญ็ภาวนาตัวเองค่ะ คือหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ ท่ีโอวาทปาติโมกข์คือละช่ัวแล้ว
กท็ าความดี...โลกกจ็ะมีแต่ความดี”   
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 ลักษณะของชุมชน สมาชิกชุมชนยึดหลกัธรรมค าสอนของศาสนาในการด าเนินชีวิต อาศยั
อยู่ร่วมกนัด้วยความไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ช่วยเหลือเอ้ืออาทร ไม่เห็นแก่ตวั และไม่
แบ่งแยกศาสนา   
ดงัค ากล่าวของ นางจุรีพร ขนัตี ความวา่  
 “…อย่างในอยุธยาเน๊ียะจะมีหมู่ บ้านท่ีมีสามศาสนาอยู่ ในหมู่ บ้านเดียวกัน มีโบสถ์
คริสต์ มีมสัยิด มีวดั อยู่ติดๆๆ กัน การท่ีเค้าอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในปัจจุบันหรือตั้งแต่อดีตมา
เน๊ียะเข้าใจว่าเค้าคิดแบบเดียวกับพ่ีน่ีแหละคือยึดตามหลักของศาสนาของตนเอง ซ่ึงศาสนาแต่ละ
ศาสนาจะสอนให้ทุกคนท าความดี ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ อยู่ ด้วยกันอย่างเอือ้อาทร เป็น
น า้หน่ึงใจเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไร คุณกคื็อคนไทย คนอยธุยาเหมือนกัน...” 
 
 นอกจากนั้น สมาชิกชุมชนมีอิสระในการศึกษาเรียนรู้หลกัค าสอนและหลกัปฏิบติัของต่าง
ศาสนาตามความสนใจ เพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจในวิถีการด าเนินชีวิตระหว่างสมาชิกชุมชนต่าง
ศาสนา ยงัผลใหเ้กิดความสันติและความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัท่ีแมจ้ะนบัถือศาสนาต่างกนั 
ดงัค ากล่าวของ นายทวศีกัด์ิ ศรีสมาน ความวา่ 
  “จริงกจ็ะต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาของแต่ศาสนา แต่ละคนท่ีอยู่ในกลุ่มชนของแต่ละ
สังคมท่ีนับถือกันไปกอ็ย่างนั้น กป็ฏิบัติกันไป แต่กด็ูถ้าเราปฏิบัติได้ในหลักของศาสนาเขากส็ามารถ
อยู่ ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มันเป็นแค่มรรควิธีเท่านั้นเอง  เน๊ียะหลักศาสนามันก็ต่างกันแต่ว่า
จุดมุ่งหมายมนักคื็ออันเดียวกันแหละความจริง สมมติุว่าเราจะไปกรุงเทพเน๊ียะ ฉันจะไปทางเรือกถึ็ง
กรุงเทพ จะไปรถก็ไปถึงกรุงเทพ จะไปรถไฟกไ็ปถึงกรุงเทพ จุดประสงค์กคื็อกรุงเทพ กคื็อความดี
อันสูงสุดนั่นแหละ พูดง่ายๆ ถ้าเกิดความสงบร่มเยน็นั่นแหละ ของพุทธท่ีผมรู้คือผู้ รู้ ผู้ ต่ืน ผู้ เบิกบาน 
มนักสั็นติอ่อ ถ้าเรารู้ เราต่ืน เราเบิกบานได้ มนัจะมีความสันติ อย่างอิสลามกห็มายความว่าสันติ สงบ 
เน๊ียะมันจุดมุ่งหมายมันก็อันเดียวกัน ไม่ว่าจะในส่วนตัวหรือในสังคมสันติสุขความร่มเยน็เป็นสุข 
ศาสนาเน๊ียะไม่ใช่พื้นฐานน่ะมันเป็นชีวิตเลย มันเป็นชีวิตของแต่ละคน เป็นชีวิตของสังคมเลย              
ต้องเอาศาสนาเป็นชีวิตเลย และต้องปฏิบัติตามหลักการของศาสนา แต่ละศาสนาท่ีเขาวางไว้น่ะกคื็อ
มนัเป็นมรรควิธีเป็นวิธีการ...” 
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 รวมไปถึงการท่ีสมาชิกชุมชนมีอิสระในการเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะของชุมชนตามความ
ตอ้งการและความสมคัรใจ บ่มเพาะความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกชุมชนต่างศาสนาน าพาสันติสุข
และความร่มเยน็เป็นสุขสู่สังคมภาพรวม 
ดงัค ากล่าวของ นางสาลี อินทสังข ์ความวา่ 
 “ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน๊ียะนะมีศาสนาท่ีใช้ในภาพรวมท้ังหมดมีสามศาสนาคือมี
ศาสนาพุทธเป็นหลักอยู่แล้ว เพราะว่าคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน๊ียะจากการท าสถิติมีเก้าสิบ
ห้าเปอร์เซนต์เพราะว่าท าข้อมูลอยู่จ าได้ และอีกห้าเปอร์เซนต์ก็จะเป็นศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ 
แล้วก็ในขณะเดียวกันของเราน่ีของพ่ีน่ีก็ท าหน้าท่ีในเร่ืองของวัดอยู่  ด้านวัดอยู่ เน๊ียะแล้วก็มีคือใน
สังคมของเราเน๊ียะมันกจ็ะโยงไปถึงวัด บ้าน บ้านกคื็อชุมชน แล้วกโ็รงเรียน ของเราเน๊ียะในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาก็มีท้ังโรงเรียนท่ีเป็นศาสนาพุทธ โรงเรียนคริสต์ โรงเ รียนท่ีสอนศาสนาอิสลาม 
ของเราท่ีดูแลอยู่ของคณะสงฆ์เน่ียะ วัดท่ีอยู่ในชุมชนท่ีมีศาสนาอ่ืนร่วมเน๊ียะสามารถท่ีจะอยู่ ร่วมกัน
ได้เลย ยกตัวอย่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี เห็นชัดเจนคือเร่ืองของของท่ีเคยไปประสบคือ          
วัดท่าการ้อง วัดท่าการ้องเน๊ียะท่ีเคยเข้าไปในกิจกรรมของวัด เราดูแลอยู่  เราได้เข้าไปท างาน เราได้
มองเห็นคนอิสลามเน๊ียะเข้ามานั่งท ากิจกรรมร่วมกับเรา ซ่ึงเราเป็นกิจกรรมของศาสนาพุทธนะ             
เราไปท ากิจกรรมเร่ืองของเราในงานเก่ียวกับพระพุทธศาสนา แต่ขณะเดียวกันงานของ
พระพุทธศาสนาเรามีกิจกรรมซ่ึงเราเห็นคนอิสลามเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้ ตรงนีก้็เป็นส่ิงท่ีดี 
แล้วหรือในงานกิจกรรมในเร่ืองของวันส าคัญ วันส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดขึน้กจ็ะ
มีท้ังสามศาสนานะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา เพราะฉะนั้นสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถอยู่ ร่วมกันท้ังสามศาสนาอย่างร่มเยน็เป็นสุข อย่างยกตัวอย่างวันส าคัญวันท่ีห้าธันว่าเน๊ียะ 
จังหวัดจะจัดงานเน๊ียะโดยท่ีเชิญท้ังสามศาสนา ของเราก็จะเชิญคณะสงฆ์มีพระสงฆ์มาแล้วก็มี
ศาสนาคริสต์กจ็ะมีพ่อบาทหลวงมา แล้วกศ็าสนาอิสลามกจ็ะมีโต๊ะอิหม่ามมา กจ็ะมีมาเป็นประธาน
แต่ละท่ี เ ค้ าจะมีมาแล้วก็ เ ข้า ร่วมกิจกรรมกัน  มา ร่วมกิจกรรมกับเรา ด้วยก็ถือว่า จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”  
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 3.3 ความจ าเป็นของการมีศาสนาเป็นฐานภายในชุมชน              
 ความส าคญัและความจ าเป็นของการมีศาสนาเป็นฐานในชุมชน เป็นความปรารถนาและ

ความมุ่งหวงัดา้นคุณธรรมและศีลธรรมของศาสนาทั้งในระดบับุคคลและระดบัชุมชนท่ีด าเนินการ
ผ่านกระบวนการทางสังคมเพื่อให้ผูค้นประพฤติปฏิบติัต่อกนัด้วยไมตรีจิต มีความเมตตา รักใคร่
สมานสามคัคีกนั โดยมีจุดหมายปลายทางร่วมกนัคือความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 
ดงัค ากล่าวของ นายธารี มหาเรือนลาภ ความวา่ 
     “สังคมร่มเยน็เป็นสุขมนัมีความจ าเป็นสูงสุดเพราะว่ามันเป็นหลักธรรมค าสอนของอิสลาม
อยู่แล้วคืออิสลาม อิสลามคือสันติเน๊ียะมันเป็นค าส่ังใช้ของอิสลามเลย จะบอกว่าเม่ือเจอหน้ากัน
จะต้องบอกอวยพรและคนท่ีได้รับอวยพรก็จะต้องให้เท่ากันหรือมากกว่าไม่ใช่จะให้น้อยกว่านั้นก็
ไม่ได้ คือเราก็จะต้องอวยพรให้เค้าเท่ากับท่ีเค้าอวยพรเราหรือมากกว่า... สังคมร่มเยน็เป็นสุขจริงๆ 
แล้วบางคนคิดว่าเรากอ็ยู่บ้านเรา เขากอ็ยู่บ้านเขา อันนั้นคือเค้าคิดว่าจุดแรกเท่านั้นเอง แต่ค าว่าสังคม
ท่ีผมคุยกับลูกบ้าน สังคมคือการท่ีมันจะกระทบกันเม่ือมาอยู่ รวมกันต่างหาก เม่ือเรามาอยู่
รวมกันเน๊ียะถ้าเราไม่รักใคร่สามคัคีกันเน๊ียะจะแยกกันไปเลยมันเป็นภาพท่ีมองเห็นได้ แต่ถ้ามีความ
รักสามัคคีกันมันกค็นละไม้คนละมือช่วยเหลือกัน ทุกกลุ่มชน อย่างกลุ่มชนนีรั้กความสามัคคี ผู้น า
สอนให้ปฏิบัติตามค าส่ังของพระผู้ เป็นเจ้า เพราะพระองค์บอกว่าจะต้องยึดมั่นในสายเชือกของ
พระองค์และอย่าแตกแยกกัน อันนีเ้ป็นโองการเลย ห้ามปฏิเสธ กลุ่มชนนีก้ป็ฏิบัติตาม กลุ่มชนโน้น
ก็ปฏิบัติตาม ทุกหมู่ชนมีความสุข และพระองค์ยังบอกว่าผู้ศรัทธานั้นเป็นพ่ีน้องกัน งั้นเราก็เป็น           
พ่ีน้องกับกลุ่มชนนีก้ลุ่มชนโน้นสามารถท่ีให้จะความร่วมมือ เค้าขอความร่วมมือมาจากเราเรากไ็ป
ช่วยเหลือ จากลุ่มคนนี้และมันก็ไปเป็นพลังท่ีใหญ่ขึน้แม้แต่ในระดับจังหวัดก็เหอะ แต่เกิดว่าถ้า
สังคมไหนไม่มีไม่แสวงหาความร่วมมือไม่มีความรักความสามัคคี อย่างจังหวัดจะจัดงานอย่างนี้           
ขอความร่วมมือมาคุณก็ไปสิมันไม่เก่ียวกับผม ต่างคนต่างปฏิเสธอย่างเน๊ียะความสงบสุขจะไม่
เกิดขึน้...”   
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วธีิการหน่ึงท่ีจะท าใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนคือการแผยแพร่ข่าวสารความรู้ทาง
ธรรมผ่านกระบวนการการอบรมปลูกฝังท่ีสอดแทรกอยู่วิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนตั้งแต่วยัเด็กโดย
เร่ิมจากหน่วยยอ่ยสุดของสังคมคือครอบครัว  
ดงัค ากล่าวของ นางสาวนุศรา สุจริตจนัทร์ ความวา่ 
 

“... บอกได้เลยว่าครอบครัวมุสลิมทุกครอบครัวจะปลูกฝังลูกด้วยเร่ืองพวกนีม้าก่อน เด็ก
จะต้องเรียนรู้หลักศาสนา ต้องละหมาดให้เป็น มันจะเป็นเหมือนการปลูกฝัง จริงอยู่พอโตขึน้ใน
วัยรุ่นอาจมีบ้างในสังคมเพ่ือน แต่ทุกคนจะไม่เคยทิง้ละหมาด แม้อาจจะไม่ใช่ห้าเวลาเป๊ะแต่พอถึง
เวลากจ็ะมาและคือจะต้องมาเจอกัน... ทุกคนไม่เคยทิง้ละหมาด ไม่เคยทิง้ศีลอด... ท าให้เข้าใจว่าเวลา
ไม่มีกินเป็นอย่างไร ท าให้รู้จักเสียสละ รู้จักความล าบาก ตรงนีก้อ็าจช่วยให้สังคมร่มเยน็เป็นสุข...”  
  
 จากการอบรมปลูกฝังในครอบครัวขยายสู่ชุมชน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน               
สถาบนัศาสนา องค์กร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในลกัษณะการจดักิจกรรมการ
อบรมเรียนรู้ดา้นคุณธรรม ศีลธรรมของศาสนา และทกัษะการด าเนินชีวิต ผ่านการศึกษาในระบบ
โรงเรียน 
ดงัค ากล่าวของ นางสาวมยรุา วาปีโส ความวา่ 
 “ถ้าเรามองในระยะใกล้เราก็อาจอยู่ได้ แต่ถ้าเรามองระยะไกลอย่างท่ีบอกว่าถ้าสมมติว่า
ผู้ปกครองปลูกฝังได้ดีสามารถอบรมลูกหลานให้อยู่แบบนีไ้ด้ แต่ในขณะเดียวกันเดก็กอ็ยู่ในสังคมท่ี
มีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ ค่านิยมท่ีไม่เหมือนของรุ่นแม่รุ่นพ่อเดก็กจ็ะเลือกรับไม่ถูก ดังนั้นเราคง
ต้องปลูกฝังในครอบครัว ครอบครัวเป็นจุดแรก และต่อไปก็เป็นโรงเรียน วัด หรือว่าองค์กรอ่ืนทาง
ราชการท่ีมีข้อมูลความรู้หรือโครงการหรือมีอะไรท่ีแบบเป็นแผนการระยะยาวว่าจะปลูกฝังเร่ือง
เหล่านีใ้ห้อยู่กับเดก็กับเยาวชน โครงการดีๆ อะไรท่ีจะปลูกฝังตั้งแต่เลก็ๆ เพราะว่าไม่ปลูกฝังแต่เลก็
โตมากจ็ะยาก ส่วนมากเดก็ถ้าได้รับการปลูกฝังอะไรตั้งแต่เลก็ๆ ค่านิยมท่ีถูกต้องอ่ะเค้าจะสามารถ
ด าเนินชีวิตต่อไปได้ถกู ถ้าเกิดเราไปปรับตอนโตแล้วค่อนข้างล าบาก... ถ้าเดก็ได้รับการศึกษาท่ีดีเดก็
กส็ามารถเลือกแยกแยะได้ว่าอันใดดีไม่ดีส่ิงไหนเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบัติควรละเว้น ...การศึกษาของท่ีน่ี
ไม่ได้แยกเป็นทางโลกและทางธรรม เราสามารถสอนนักเรียนในโรงเรียนเน๊ียะให้เดก็สามารถเรียนรู้
หลักค าสอนของศาสนาอย่างโรงเรียนนี้เน๊ียะก็ปฏิบัติอยู่ เราไม่ได้แยกกันว่าจะต้องปฏิบัติเฉพาะ
ศาสนาเร่ืองเรียนกเ็ร่ืองเรียน ทุกวนันีเ้รากมี็เรียนศาสนาพุทธ ศาสนาคาทอริก ในระดับทุกระดับ  
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สอนเร่ืองศาสนาเร่ืองกคิ็ดว่าแล้วเดก็ท่ีเรียนในโรงเรียนนีเ้น๊ียะกส็ามารถปฏิบัติกิจร่วมกับพวกเราได้
เราไม่แยกกัน อย่างวนัส าคัญของโรงเรียนเราพิธีมีเข้าโบสถ์ ทุกศาสนากไ็ด้เข้าเพ่ือจะได้เรียนรู้ เราจะ
บอกเดก็ว่าเวลาท่ีมาเข้าโบสถ์จะมีพิธีท่ีมีความส าคัญไม่ส าคัญเค้าจะได้เรียนรู้ เวลาท่ีเค้าโตขึน้ไปใน
สังคมเค้าจะสามารถปฏิบัติตนได้ถกูต้อง... แต่ในขณะเดียวกันเรากส็อนเดก็เราเวลาท่ีไปมสัยิดเค้า 
จะต้องปฏิบัติอย่างไร ไปวัดพุทธจะต้องท าอย่างไร เพราะเวลาเค้าโตขึน้สังคมเค้าจะต้องไปทุกท่ี 
เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเดก็ต้องมีทักษะชีวิตทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียว ซ่ึงๆ เรียนอย่าง
เดียวจะอยู่ในสังคมยาก โรงเรียนเราจึงเน้นมาก จึงต้องฝึก ต้องรู้จักท ากิจกรรมกล้าแสดงออกแล้วก็
ปฏิบัติตนในการเข้าสังคม อยู่ร่วมกันคนอ่ืนให้ได้ ให้ถูกต้องปรับตัวให้ได้เป็นส่ิงส าคัญ เพราะถึงจะ
เรียนรู้เก่งอย่างเดียวแต่ปรับตัวไม่ได้กจ็ะไม่ประสบความส าเร็จในชีวิต”       
 
 นอกจากความรู้ดา้นคุณธรรมและศีลธรรมของศาสนาท่ีเผยแพร่สู่ชุมชนผ่านการประสาน
ความร่วมมือจากกลุ่ม องค์กร ภายในชุมชน ความรู้ทางโลกท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวิถีชุมชนท่ี
ด าเนินการในลกัษณะของการอบรมเรียนรู้นอกชั้นเรียนก็มีความส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีจะช่วย
เสริมสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่เด็กและเยาวชน รวมถึงความเขม้แขง็ของชุมชนในระยะยาว 
ดงัค ากล่าวของ พระอาจารยป์รีชา มหาวโิร ความวา่ 
 “... ทางวัดจะมีกลุ่มดอ็กเตอร์ท่ีออกจากงานแล้วจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีเกษียณอายุ
ราชการแล้ว มาตั้งกลุ่มชมรมท่ีจะดึงเดก็เข้าวัดท่ีนี ้เม่ือดึงเดก็เข้าวัดแล้วเน๊ียะจะต้องมีกิจกรรมต่างๆ
ให้เขา คือมนัจะต้องมีการเสริมภาษา เสริมภาษาให้เขา เทคนิคการคิดเลขน่ะ ภาษา แล้วกเ็ทคโนโลยี
สมยัใหม่น่ะ พวกคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆ สอนให้เค้ารับรู้อย่างสร้างสรรค์ไม่ให้ไปหลงไม่ให้งมงาย 
เราจะใช้มันอย่างไรไม่ให้เราตกเป็นทาสของส่ิงเหล่านั้น พวกเกมส์พวกอะไรต่างๆ เราจะเล่นมัน
อย่างไรถึงจะถูกต้อง สอนให้เกิดปัญญาไม่ให้ตกเป็นทาสของส่ิงเหล่านั้น ทีมอาจารย์จะมาเป็น
ทีมงาน ทางวัดกเ็ตรียมให้สถานท่ี อาหารการกินน่ะ แล้วกจ็ะมีการสอดแทรกกิจกรรมของธรรมมะ
ขนบธรรมเนียมพืน้บ้านเข้าไปให้เค้าอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วกข็ยายออกไปโดยใช้เดก็เราเน๊ียะเป็น
ตัวจุดประกาย...”  
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 โครงการอบรมเรียนรู้นั้นไม่ไดจ้  ากดัอยูท่ี่กลุ่มเด็กและเยาวชน แต่ขยายไปสู่บุคคลวยัท างาน
ท่ีประกอบอาชีพอยูใ่นชุมชน เป็นการช่วยพฒันาทกัษะการท างานและการด ารงชีวิตให้ดียิ่งข้ึน โดย
การประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รและภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกชุมชนทอ้งถ่ิน 
ดงัค ากล่าวของ นางจุรีพร ขนัตี ความวา่  

“…นอกเหนือจากงานท่ีต้องท าตามนโยบายหรือนายส่ังเน๊ียะ พ่ีจะคิดงานของพวกพ่ีกันเอง 
คิดงานขึน้มาว่าเราอยู่อยุธยาเน๊ียะเราควรต้องท าอะไร และมีช่องทางไหนในการหาเงินเพ่ือเอามา
ท างาน พวกพ่ีกจ็ะช่วยกันคิดหาวิธีกจ็ะมานั่งรวมกันและกคุ็ยกันว่าเราจะท าโครงการอะไรต่อปัญหา
ได้ไม๊อย่างเช่นตอนนี้คืออาเซียนก าลังจะมาคนอยุธยาขาดอะไร งานมรดกโลกคนอยุธยามีปัญหา
อะไร กินข้าวกันกน็ั่งคุยกันไปกคื็อเอ่อปัญหาตอนนีเ้ราไปเท่ียวเดินอยู่ในอยุธยาเราจะเจอคนจีนเยอะ
มากเข้ามาเท่ียว แล้วคนจีนเป็นอะไรท่ีแบบไม่เคยแล้วเขาจะพูดมาค านึงว่าน่ีแปลจากคนท่ีแปลได้เขา
แปลว่า น่าจะมีป้ายภาษาจีนนะ มีไกด์จีนนะ เน๊ียะคือไกด์จีนของเราจะน้อยหน่อย พูดได้น้อย เราเลย
มาคิดกันว่าจะท ายังไง เอ่อมีหน่วยงานหน่ึงเขาก็เปิดโอกาสให้เราของบประมาณเพ่ือท่ีจะเอามาท า
เร่ืองท่ีเราคิดคือเอาคนมาสอนภาษาจีนให้กับคนขับรถตุ๊กๆ พ่ีกไ็ปเขียนโครงการแล้วกไ็ปขอเงินเค้า
ท า ซ่ึงไม่ใช่งานในหน้าท่ี ท านอกเหนือเวลางานประมาณ 3 อาทิตย์...” 
 
 อีกช่องหน่ึงของการเผยแพร่ข่าวสารความความรู้สู่ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพคือการเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ผา่นขนบธรรมเนียม ประเพณี และงานบุญทางศาสนา ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีช่วยเสริมสร้าง
การเรียนรู้ทางสังคมร่วมกนัของคนในชุมชน เสริมสร้างให้เกิดการประพฤติปฏิบติัและการวางตน
อยา่งเหมาะสมในสังคม 
ดงัค ากล่าวของ วเิชียร ทองค าสุข ความวา่ 
 “เม่ือมันกว้างขึน้เน๊ียะท่ีจะดึงมาเข้าร่วมกันได้คืองานประเพณีส าคัญ ส าคัญเลย วันมาฆะ               
วิสาข เข้าพรรษา ออกพรรษา งานพวกนี้เน๊ียะ มีส่วนส าคัญอย่างมาก แต่ว่าตอนนี้จากท่ีสังเกต
ส่วนมากนะ ถ้ามันตรงกับวันหยุดพวกท่ีท างานโรงงานเค้าก็อยากนะ วัยรุ่นเน๊ียะเค้าก็อยากเข้าวัด
ท าบุญเหมือนกัน แล้วก็เยอะด้วย อันนีเ้ค้ามาเค้ากจ็ะท าบุญตักบาตรเวียนเทียนกเ็ป็นการเหมือนให้
เค้ารู้ รู้ประเพณี รู้สังคมของชุมชนของเขา เค้าก็จะเค้าก็จะมาบ่อย ซึมซับเอาส่ิงท่ีเหล่านี้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้...”       
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ขณะเดียวกนั การร่วมงานบุญงานประเพณีทางศาสนา ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสาร
ความรู้ ความคิดเห็น มุมมองซ่ึงกนัและกนักนั เกิดการแบ่งปัน ผกูพนัรักใคร่ เพราะต่างคนต่างเป็น
ทั้งผูรั้บและผูใ้ห้ เกิดบรรยากาศแห่งมิตรภาพ น าความร่มเย็นเป็นสุขทั้ งส่วนบุคคลและชุมชน
ส่วนรวม 
ดงัค ากล่าวของ พระอาจารยป์รีชา มหาวโิร ความวา่ 

“การท่ีจะท าให้สังคมกลับมาแบ่งปันกันเหมือนโบราณก็ต้องเร่ิมต้นท่ีตัวเราก่อน เร่ิมต้น
จากตัวเรา คนรอบๆ ข้างเราต้องปลูกฝังส่ิงเหล่านี้ งั้นท่ีวัดนี้ถึงเวลาวัดพระนี้ โยมรอบวัด เค้ามา
ท าบุญกัน มากินอยู่ ด้วยกัน กินเป็นวงกลมนะ นั่งเป็นกลุ่ม ถ้าย่ิงวันตรุษสงกรานต์จะล้อมวงกินกัน
เต็มอาคารช้ันล่าง วันพระก็ล้อมกลุ่ มกินกัน สวดมนร่วมกัน ห้าโมงเย็นลูกหลานก็มารับกลับ 
ลูกหลานกพ็ยายามท่ีจะเอ้อ วนันีอ้าจารย์ท่านพูดอย่างนีน้ะไปเล่าให้ลูกหลานฟัง ไปพูดอยู่ เสมอว่าจ า
เอาค าพูดท่ีอาจารย์พูดทุกวันพระไปเล่าให้ลูกหลานท่ีบ้านฟังนะเพราะมาไม่ได้มันท างาน... งั้นท่ีวัด
นีจึ้งปลอดจากการเมืองโดยส้ินเชิง จะไม่ใช่การส่ังสอนเป็นการเสนอแนวคิดของแต่ละคน เรียกว่า
จะเป็นมุมมองของแต่ละคน จะไม่ใช่การฟังเทศน์ฟังธรรมน่ะ ถ้าเทศน์อย่างเดียวเค้าจะตอบโต้               
เราไม่ได้ คือถ้าเค้ามีมุมมองเค้าก็จะพูดออกมา เราก็จะรู้ว่าภายในใจเค้าคืออะไร และท่ีน่ีไม่ให้ท า               
โรงครัว ให้ต่างคนต่างถือมา แล้วมาแบ่งปันกัน อาหารกจ็ะหลากหลาย มีความสุขกันไป ซ่ึงแตกต่าง
จากวัดตาลเอนคือคนท้องท่ีจะไม่ค่อยเข้า มีแต่คนท่ีอ่ืนมา งั้นเรามุ่งเน้นสังคมท่ีอยู่ รอบวัดไม่ได้
มุ่งเน้นท่ีอ่ืน เน้นการแลกเปล่ียนอย่างสร้างสรรค์และพยายามยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเค้า                  
ท่ีสมยัใหม่เรียกว่าเปิดใจยอมรับมมุมองของผู้ อ่ืนเค้าบ้างน่ะเป็นท้ังผู้ให้เป็นท้ังผู้ รับ...” 

 
สังคมในชุมชนของชาวจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีแมจ้ะมีความหลากหลายของความ

ศรัทธาความเช่ือทางศาสนา กระนั้นสังคมของจงัหวดัก็ด ารงอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วย     
เพราะผูค้นนอ้มรับนอ้มน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนามาเป็นฐานในการด าเนินชีวิต มีการแบ่งปัน 
มีความผกูพนั มีการเรียนรู้ร่วมกนั เกิดการกล่อมเกลาทางสังคม สะทอ้นภาพความร่มเยน็เป็นสุขบน
ฐานศาสนาท่ีเป็นวถีิชีวติของผูค้นในชุมชนอยา่งยาวนาน 
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3.4 หลกัธรรมค าสอนของศาสนาน าพาสังคมร่มเยน็เป็นสุขในชุมชน 
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์ต่างมีหลกัธรรมค าสอนท่ีสอดคลอ้งกนัคือให้

มนุษยท์  าความดี มีศีลธรรม ละเวน้ความชัว่ ใหมี้ความรัก ความเมตตาต่อกนั แต่กระนั้นแต่ละศาสนา
จะมีหลกัธรรมค าสอนปลีกยอ่ยท่ีแตกต่างกนัเพื่อให้ศาสนิกชนของตนประพฤติปฏิบติัตามแนวทาง
สู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของแต่ละศาสนา 
ดงัค ากล่าวของ นายวเิชียร ทองค าสุข เก่ียวกบัหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ความวา่  

“ถ้าน ามาใช้จริงๆ เป็นสุขแน่นอน ยืนยันเลยว่าเป็นสุขแน่นอนเพราะว่าหลักของศาสนา
พุทธคือ ลด ละ เลิก แล้วกคื็อ ถ้าเราโกรธเน๊ียะเราลดได้มันกห็มดเร่ือง แล้วกเ็ราละซะบ้างปล่อยวาง
ซะบ้างก็ไม่เป็นทุกข์ และถ้าเลิกได้สุดยอด เป็นสุขเลยหละ คือหลักใหญ่ๆ ของศาสนา คือ ลด ละ 
เลิก แค่นั้นเอง เป็นสุขแน่นอน... ถ้าทุกคนปล่อยวางซะบ้าง ละซะบ้างปัญหามนักไ็ม่เกิด กเ็ท่านั้นเอง
...ถ้าเราเอาส้ันๆ ง่ายๆ คือ ละช่ัว ท าความดี ละเว้นจากความช่ัว ท าแต่ความดีกจ็บแล้วเท่านั้นเอง คือ
น่ีอยู่ ท่ีใจ ใจเราเป็นใหญ่ คือถ้าเราไม่ท าความช่ัว ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน ผู้ อ่ืนเดื อดร้อน แค่
นั้นเอง”      

 
แนวทางปฏิบติัแห่งพระพุทธศาสนาท่ีน าไปสู่การท าความดี ละเวน้ความชัว่ หรือการ ลด ละ 

เลิก จากอบายมุขส่ิงชัว่ร้ายทั้งปวงนั้น ชาวพุทธสามารถกระท าไดโ้ดยการปฏิบติัตนตั้งมัน่อยู่ใน 
หลกัศีลหา้ท่ีเสมือนหน่ึงเป็นพื้นฐานแห่งความดีงามและร่มเยน็เป็นสุขของมนุษย ์
ดงัค ากล่าวของ นางมะลิวลัย ์เสรีมาศพนัธ์ ความวา่  
 “... หลักธรรมใหญ่ๆ ศีลห้าน่ีแหละท่ีว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามหลักของศีลห้าแล้วสังคมจะ
ร่มเยน็เป็นสุข ศีลห้านีเ้ป็นพืน้ฐานของพระโสดาบันนะ หน่ึงถ้าเราทุกคนไม่ฆ่าสัตว์ สองถ้าทุกคน
ไม่ลักทรัพย์ สามถ้าทุกคนไม่พูดปดนะ ไม่ผิดประเวณี ไม่ด่ืมสุราเมรัย ครบถ้วนอยู่ในศีลห้าแล้ว ถ้า
ทุกคนยึดถือศีลห้าแล้วกสั็งคมร่มเยน็แน่ แต่ท่ีทุกวันนีท่ี้ว่ามีปัญหาเพราะคนละทิง้ศีลห้าและศีลห้านี้
เป็นพืน้ฐานให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในภพหน้า ใครท่ีศีลห้าไม่ครบจะเป็นมนุษย์ท่ีไม่สมบูรณ์ และไม่
รู้ว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ไม๊ พืน้ฐานนีจ้ะท าให้สังคมร่มเย็นแน่ถ้ายึดแค่ศีลห้า อย่างอ่ืนมันเป็นของ
ระดับนักบวช เหมือนว่าหิริโอตตัปปะมันเหมือนเป็นของเทวดา ละอายเกรงกลัวต่อบาป แต่ว่าถ้า           
ทุกคนยึดถือศีลห้าจะครบถ้วนบริบูรณ์ สังคมจะร่มเยน็แน่…” 
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 “ และต้องมีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือเกือ้กูลกันและกัน รักใคร่สามัคคีกลมเกลียว และ
ปฏิบัติตนตามหลักของศีลห้า ถ้าท าได้สังคมกจ็ะร่มเยน็เป็นสุข... สังคมจะร่มเยน็เป็นสุข หัวใจกคื็อ
แบ่งปัน การแบ่งปัน แบ่งไปสู่ผู้ไม่มี เสียสละ เห็นใจกันและกัน ถ้าไม่มีอะไรแบ่งปัน แบ่งปันน า้ใจ
กันเติมความเข้าใจกัน สังคมร่มเยน็แน่ ไม่ว่าสังคมครอบครัว สังคมหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ อยู่
ด้วยกันด้วยความเข้าอกเข้าใจเห็นใจกัน...”      

 
 หลกัธรรมอีกหมวดหน่ึงในทางพระพุทธศาสนาท่ีถือว่าเป็นหลกัแห่งการสมานน ้ าใจของ
ผูค้นในสังคมและเป็นหลกัของการอยูร่่วมกนัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข คือ หลกัสังคหวตัถุส่ี ประกอบดว้ย 
ทาน ปิยะวาจา อตัจริยา และสมานตัตา   
ดงัค ากล่าวของ พระอาจารยป์รีชา มหาวโิร ความวา่ 

“มีอยู่ ส่ีอย่าง หน่ึง แบ่งปัน ซ่ึงภาษาธรรมเรียกว่าทาน สองพูดกันดีๆ พูดกันดีๆ เถียงกันให้  
รู้เร่ือง พูดกันให้เข้าใจ ไม่ใช่เถียงเพ่ือทะเลาะกัน สามคือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ถ้าสังคมท่ีช่วยเหลือ
กันจะมีความสุข และประการท่ีส่ีคือ วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนรวยคุณก็           
กินข้าว เดินติดดินไม่ใช่เดินบนอากาศ สังคมกจ็ะมีความสุข ไอ้ท่ีทะเลาะกันเพราะพูดไม่รู้เร่ือง ข้อท่ี
สอง ท้ังท่ีพูดภาษไทยแท้ๆ เพราะอะไร เพราะว่าในใจมันมีธงไว้ส าหรับคนความเห็นแก่ตัว ความ 
เห็นแก่ตัวตั้งอยู่เม่ือไร มนัพูดไปทางนั้นมนักเ็ฉไฉไปหาหลักของมันท้ังนั้น เถียงกันอยู่ เน๊ียะมันเถียง
ไปหาหลักของมนั ตั้งธงไว้แล้วว่าตนเองต้องการอะไร”     
  
 ส่วนหลกัธรรมค าสอนของศาสนาอิสลามมีลักษณะเป็นโองการจากพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรง
ประทานผา่นท่านศาสดานบีมูฮมัหมดัเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตอยา่งสันติและร่มเยน็เป็นสุข
ของบุคคลผูศ้รัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้คือพระอลัเลาะห์   
ดงัค ากล่าวของ นายธารี มหาเรือนลาภ ความวา่ 

“จริงๆ แล้วอิสลามเน๊ียะอิสลามใช้ศาสนาเป็นการด าเนินชีวิตเพราะว่าเราจะมีธรรมนูญท่ีจะ
เป็นแบบฉบับก็คือใช้อัลกรุอานคือโองการจากพระผู้ เป็นเจ้า แล้วก็แบบฉบับของท่านศาสดา                 
มูฮัมหมัด คืออัลกรุอานจะลงมาให้ท่านศาสดาแล้วท่านศาสดาจะน ามาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
เพราะว่าท่านศาสดาบอกให้ปฏิบัติเหมือนท่ีเห็นท่านปฏิบัติ ฉะนั้นการอยู่ ร่วมกันจะใช้ศาสนาเป็น
พืน้ฐาน... ถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นผู้ ท่ีฝ่าฝืน ฉะนั้นการท่ีบุคคลปฏิบัติตามแบบเน๊ียะเค้าก็จะรับ
ความสุขจากพระผู้เป็นเจ้า...”  
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 บุคคลจะน้อมน าโองการของพระผูเ้ป็นเจ้าท่ีบัญญติัไวใ้นพระมหาคมัภีร์อลักุรอานใน
ลกัษณะท่ีเป็นหลกัศรัทธา หลกัปฏิบติั และหลกัศีลธรรมของศาสนา มาเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต
อย่างแนบแน่นจนกลายเป็นวิถีชีวิต หลกัศรัทธาของศาสนามีหกประการคือ หน่ึงศรัทธาต่อพระ         
ผูเ้ป็นเจา้ สองศรัทธาต่อปวงเทพ สามศรัทธาพระคมัภีร์ ส่ีศรัทธาต่อบรรดานบีและ รสูล ห้าศรัทธา
ต่อวนัสุดท้ายและการฟ้ืนคืนชีพ หกศรัทธาในกฎแห่งการก าหนดสภาวะของพระผู ้เป็นเจ้า              
หลกัปฏิบติัห้าประการท่ีบุคคลผูศ้รัทธาจะตอ้งปฏิบติัในชีวิตคือ หน่ึงการปฏิญานตนแทจ้ริงไม่มี 
พระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัเลาะห์ สองการละหมาดห้าเวลา สามการถือศีลอด ส่ีการบริจาคทรัพย์             
ห้าการบ าเพ็ญฮจัญ์ และหลักศีลธรรมเรียกว่าเอ๊ียะห์ซาน ท่ีหมายถึงความดีต่างๆ ท่ีบุคคลต้อง
ประพฤติปฏิบติัอยูเ่สมอ มีลกัษณะเป็นหนา้ท่ีและเป็นมารยาทท่ีตอ้งแสดงออกท่ีแสดงถึงคุณสมบติั
ท่ีดีภายในจิตใจ      
ดงัค ากล่าวของ นางสาวนุศรา สุจริตจนัทร์ ความวา่ 
 “... ถ้าโดยรวมน่ะมุสลิมส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์เวลาไม่สบายใจเราสวดมนต์เราท า
ละหมาดใจมันจะสงบใจมันจะเยน็ขึน้แล้วเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเราขอจากพระเจ้าแล้วให้ความทุกข์             
นี้ผ่านไปหรือว่าเราขอจากพระอัลเลาะห์ให้เราประสบความส าเร็จจากพระอัลเลาะห์ตรงเน๊ียะ               
การศรัทธา การศรัทธาท าให้เรามีก าลังใจท่ีจะท าปฏิบัติศาสนกิจเพราะเราศรัทธาในตัวพระอัลเลาะห์
มนักท็ าให้เรามีความกระตือรือร้นท่ีจะท า เราไม่รู้หรอกว่าเราจะขอได้หรือไม่ได้เราไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่
ถ้าตัวเราศรัทธาเราปฏิบัติทุกวนัมนักอ็าจเป็นไปได้...” 
 “…ครอบครัวมุสลิมทุกครอบครัวจะปลูกฝังลูกด้วยเร่ืองพวกนี้มาก่อน เด็กจะต้องเรียนรู้
หลักศาสนา ต้องละหมาดให้เป็น มันจะเป็นเหมือนการปลูกฝัง จริงอยู่พอโตขึน้ในวัยรุ่นอาจมีบ้าง
ในสังคมเพ่ือนแต่ทุกคนจะไม่เคยทิ้งละหมาด แม้อาจจะไม่ใช่ห้าเวลาเป๊ะแต่พอถึงเวลากจ็ะมาและ
คือจะต้องมาเจอกัน... ส่วนมากชาวมสุลิมกจ็ะยึดติดกับข้อพวกนีแ้หละคือเป็นการปูพืน้ฐานมาตั้งแต่
ไหนแต่ไร หลักพวกนีพ้วกเราชาวมุสลิมก็จะปฏิบัติอยู่แล้วคือคุณพร้อมคุณก็ท า อย่างออกซะกาต 
คุณมีกินมีใช้ แต่มีคนท่ีไม่มี คนท่ีเป็นลูกก าพร้า เป็นแม่หม้ายหรือคนท่ีจนท่ีล าบากเรากบ็ริจาคให้เค้า
ก็คือเราก็ก็ปฏิบัติตามหลักมาอยู่แล้ว... เป็นพืน้ฐานท่ีเราได้ปฏิบัติอยู่แล้ว อย่างพ่อ  ลูกได้แต่งงาน  
พ่อกไ็ด้ส่งลูกเข้าฝ่ังแล้ว อย่างลูก พ่อไม่สบาย แก่ชรา ลูกท ามาหากินลูกเลีย้งพ่ออย่างนีก้ใ็ช่ อย่างคุณ
มีเงินเก็บคุณท างานแล้วปีหน่ึงคุณต้องออกซะกาตเท่าไร... อย่างฮัจน์ เรามีเหลือเฝ่ือแล้ว เรารู้สึกว่า
เรามีตังค์เราพร้อมเหลือใช้แล้วเรากไ็ป” 
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 วิถีชีวิตของบุคคลผูศ้รัทธามีลกัษณะเคร่งครัดในการปฏิบติัศาสนกิจของศาสนาก็เพื่อความ
ไม่เบียนเบียนกนั ให้เห็นอกเห็นใจกนั เอ้ือเฝ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปันกนั และเพื่อการอยู่ร่วมกนัดว้ยความ
สงบ สันติ และร่มเยน็เป็นสุข 
ดงัค ากล่าวของ นายนายทวศีกัด์ิ ศรีสมาน ความวา่ 
 “มันจะไม่มีแล้วนะ มันก็สุดอยู่ ท่ีน่ีแหละ มีหลักห้าประการ มีหลักศรัทธา มีหลักปฏิบัติ              
มีหลักเอ๊ียะห์ซานอะไรอย่างนีเ้น๊ียะ ถ้าปฏิบัติตามนีม้ันก็อยู่ ด้วยกันได้ แต่ท่ีว่าคือพวกท่ีจะเอาว่าเอา
เร่ืองในมาพูดให้ข้างนอกให้คนอ่ืนเขาฟัง แต่มันหมายถึงว่าอิสลามเน๊ียะมีสองอย่างนะคือ เคร่งครัด 
กับเคร่งเครียด เคร่งครัดคือปฏิบัติตัวตามหลักการศาสนาอิสลามท่ีถูกต้องไม่มีการเบียดเบียนก็ต่าง
คนต่างอยู่ชุมชนเดียวกันไม่ว่าพุทธหรืออิสลามอยู่ชุมชนเดียวกัน แต่ว่ามันกเ็ป็นต่างคนต่างอยู่ไง แต่
มันก็อยู่ ด้วยกันได้ ท่ีนีไ้อ้เคร่งเครียดนีก้็หมายความว่าจะเยอะก็ได้เหมือนว่าไม่เอาเลย  เอาพระเจ้า
องค์เดียวไม่อะลุ้มอะหล่วยเลยมันจะมีประโยชน์อะไร อย่างอิสลามเน๊ียะเด่ียวนีม้ันมีอย่างนีแ้ต่ก่อน
นีม้ันไม่มีแต่เด๋ียวนีม้ันมีน่ะ... คือศาสนานั้นมีให้เคร่งครัดในการปฏิบัติ  แต่มิได้มีไว้ให้เคร่งเครียด 
ถ้าเคร่งเครียดแล้วเน๊ียะศาสนาเดียวกันมันจะกลายเป็นลัทธิไป แต่ถ้าเคร่งครัดนั้นก็คือศาสนา 
เคร่งเครียดมนักจ็ะกลายเป็นลัทธิเป็นอุดมการณ์มนัจะให้เกิดความแตกแยก...”  
 

ส่วนหลักธรรมค าสอนของศาสนาคริสต์เน้นท่ีคุณลักษณะท่ีดีภายในจิตใจของบุคคล                   
ผูศ้รัทธา ให้บุคคลมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย ์ให้มนุษยอ์ยูร่่วมกนัในสังคมอย่างร่มเยน็
เป็นสุข และเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม โดยการปฏิบติัตนตามหลกัแห่งความ
รัก หลกัศรัทธาหรือพระบญัญติัสิบประการ และหลกัคุณธรรมของศาสนาอยา่งสุดจิตสุดใจและเต็ม
ก าลังความสามารถ หลักแห่งความรักคือความรักความศรัทธาในพระเจ้าด้วยสุดใจ สุดจิต สุด
ความคิด และรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง หลกัน้ีเป็นหวัใจของคริสตศ์าสนาและเป็นเคร่ืองช่วยให้
มนุษยอ์ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ส่วนบญัญติัสิบประการเสมือนเป็นวิถีจริยธรรมของบุคคลผูศ้รัทธา
ท่ีตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามเพื่อจะไดรั้บความรอดและเขา้ถึงอาณาจกัรของพระเจา้อนัเป็นแดนท่ีมี
ความสุขสงบนิรันดร์ ประกอบดว้ย หน่ึงจงนมสัการต่อพระเจา้องคเ์ดียว สองจงอยา่ออกพระนาม
พระผูเ้ป็นเจา้โดยไม่สมเหตุสมผล สามจงฉลองวนัพระซ่ึงเป็นวนัศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ีจงนบัถือบิดามารดา 
ห้าจงอยา่ฆ่าคน หกจงอยา่ท าความลามกอุดจาด เจ็ดจงอยา่ลกัขโมย แปดจงอยา่นินทาวา่ร้าย เกา้จง
อย่าปลงใจในความลามกอุดจาด สิบจงอย่าโลภมกัได้ทรัพยข์องคนอ่ืน และหลกัคุณธรรมคือ
ลกัษณะคุณงามความดีในจิตใจของบุคคล ส่ีประการคือ หน่ึงความรอบคอบ สองความยุติธรรม สาม
ความกลา้หาญ ส่ีความมธัยสัถ์พอเพียง   
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ดงัค ากล่าวของ นายสาโรช เมธีพิทกัษก์ุล ความวา่ 
 “... ในหลักธรรมค าสอนเน๊ียะพืน้ฐานเลยต้องการให้เรามีความรักท าให้เราอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน
ได้ครับ เพราะท่ีมาของศาสนาเน๊ียะจริงๆ แล้วเน๊ียะอาจจะเป็นเร่ืองของการอยู่ ร่วมกัน ตอนแรกท่ีผม
คิดว่าศาสนาน่ีท าให้พวกเราเหมือนกับว่าพยายามรวมตัวกันให้เป็นหน่ึงเดียวกัน ในสมัยก่อนครับก็
อาจจะมีศาสนาท่ีศาสนาอาจจะเป็นกฎหมายในการสร้างศาสนาขึน้มาครับ เหมือนกับว่าเค้าต้องการ
ให้มีพระ ให้มีพระเจ้าเพ่ือให้คนมารวมกลุ่มกันได้เพ่ือให้มีหลักยึดเหน่ียวเป็นหน่ึงเดียวอ่ะครับแล้วก็
สามารถให้ชุมชนอยู่ ร่วมกันได้ จริงๆ แล้วศาสนาของเราเน๊ียะหรือว่าหลักธรรมท่ีเราศึกษาอยู่ครับ
มันก็เป็นส่ิงท่ีท าให้เราอยู่ ร่วมกันในสังคมท าให้เราเกิดความสงบแล้วก็คือท าให้เราเป็นมนุษย์ ท่ี
สมบูรณ์ขึน้ในลักษณะนีค้รับ ... ตรงส่วนนีน้อกจากบัญญัติสิบประการ หลักแห่งความรักแล้วเน๊ียะ 
กย็งัมีส่ิงท่ีสอนด้วยครับในเร่ืองของการอยู่ร่วมกันเช่นในจะมีเร่ืองเก่ียวกับค าสอนเร่ืองการไม่ดูหม่ิน
ผู้ อ่ืนหรือว่าการท่ีแบบว่าเราให้การเคารพผู้ อ่ืนด้วยเพราะว่าอย่างเร่ืองครับกเ็ป็นส่ิงท่ีส าคัญกเ็พราะว่า
พระเจ้าเน๊ียะก็สอนให้เรารักผู้ อ่ืนแล้วก็ให้เรามองคนอ่ืนเหมือนกับเป็นตัวเราเองครับ ก็เหมือนกับ
บัญญติัเอกท่ีบอกรักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจแล้วกรั็กผู้ อ่ืนเหมือนรักตนเอง นอกเหนือจากนีก้เ็ป็นภาค
ประยกุต์มากกว่า เป็นหลักคุณธรรมท่ัวไปท่ีเราสามารถได้จากสองส่วนนี.้.. ท่ีท าให้เรามองผู้ อ่ืนแล้ว
กใ็ห้เราเห็นใจซ่ึงกันและกัน ... ศาสนาเน๊ียะกเ็หมือนเป็นเคร่ืองให้เรากลับมามองดูครับว่าจริงๆ แล้ว
ส่ิงๆ นั้นเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าท่ีเราก าลังด าเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันเน๊ียะตามส่ือหรือตาม
เทคโนโลยีต่างๆ เป็นความจริงหรือเปล่า ก็สามารถช่วยได้ครับในเร่ืองจิตใจเป็นการน าพาอ่ะครับ 
เพราะถ้าคนในปัจจุบันติดตามส่ือแล้วก็ใจร้อนไปกับส่ิงนั้น บางทีคนท่ีมีทุกส่ิงอาจจะไม่มีความสุข 
แต่ว่าเช่ือว่าถ้าเค้าได้กลับมาศาสนาได้เข้าถึงจิตใจหรือว่าได้น าค าสอนไปให้ถึงจิตใจเข้าไปอิงในใจ
เค้า เค้าก็จะสามารถกลับมาได้ มามองดูถึงว่าท่ีจริงแล้วเค้าอยู่ ในแบบไหน ในจุดไหน แ ล้วก็เป็น
อย่างไรกันแน่...”  
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3.5 องค์ประกอบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน  
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยศาสนาเป็นฐานประกอบไปดว้ยสองส่วนส าคญัคือ หน่ึง

มนุษย ์และสองส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มนุษยคื์อบุคคลผูฝึ้กได้ เป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและศีลธรรมของ
ศาสนาเป็นพื้นฐานภายในจิตใจ อาศยัอยูร่่วมกนั พึ่งพาอาศยักนั ไม่เบียดเบียนตน เบียดเบียนสังคม 
และธรรมชาติแวดลอ้ม  
ดงัค ากล่าวของ พระอาจารยป์รีชา มหาวโิร ความวา่ 

“... คนเน๊ียะถ้าถกูฝึกมาดีแล้วนะแค่คนคนเดียวเน๊ียะไปหล่นอยู่ตรงไหนกต็ามแต่มันเหมือน
การเพาะกล้าพันธ์ุไม้ท่ีดีท่ีมันสามารถก่อคุณประโยชน์ต่อตรงนั้นมากมายมหาศาล ฉะนั้นคุณจะ
พัฒนาอะไรก็ตามแต่ คนเป็นส่ิงส าคัญ นั้นการพัฒนาคนต้องพัฒนาให้เค้าเน่ียะเป็นคนท่ีสมบูรณ์  
คนท่ีสมบูรณ์คืออะไร ร่างกายท่ีสมบูรณ์ จิตใจสมบูรณ์ อารมณ์สมบูรณ์ อยู่ในสังคมนั้นได้ คนเป็น
ส่ิงท่ีส าคัญ เราจะฝึกอย่างไรให้คนสมบูรณ์ได้ ฉะน้ันคนบางคนเน๊ียะ มีเงินจริง มียศถาบรรดาศักด์ิ
จริง มีบริวาณมากมายจริง มีความสุขมั้ย บางคนก็ไม่มีความสุข บางคนเน๊ียะหาเช้า กินค า่แต่เค้ามี
ความสุข นั่นแหละคือรู้จักท่ีจะด าเนินชีวิตของเขาเน๊ียะใกล้ธรรมชาติมากท่ีสุด ถ้าเราพัฒนาชีวิตของ
เราให้ห่างไกลจากธรรมชาติมากขึน้ๆ ทุกข์มันกจ็ะมากขึน้ ตรงนีอ้าจารย์ฝึกท้ังพระท้ังโยมนะ อย่า
เป็นคนเห็นแก่ตัว ถ้ามีคนเห็นแก่ตัวเยอะๆ เน๊ียะสังคมอยู่ยาก และเราจะฝึกมนุษย์อย่างไรให้ลด
ความเห็นแก่ตัวลงไป เป็นสังคมท่ีอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข เราต้องพยายามท่ีจะสอดแทรกซึบซับ
ในเร่ืองศีลธรรมคุณธรรมให้มากขึน้...” 

 
อีกทั้งมนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของระบบโครงสร้างชุมชนและสังคมท่ีส าคญั ท่ีแบ่งยอ่ยออกเป็น

สองส่วน ได้แก่ หน่ึงสมาชิกชุมชน และสองผูน้ าชุมชน ผูน้ าชุมชนคือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีประสาน
ความร่วมมือของชุมชน และดูแลช่วยเหลือสมาชิกชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมถึงผูน้ าศาสนา
ท่ีเป็นผูน้ าทางจิตใจของบุคคลและชุมชน  
ดงัค ากล่าวของ นางจุรีพร ขนัตี ความวา่ 
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 “ในสังคมก็จะมีเร่ืองของการอยู่ ร่วมกันอยู่แล้ว ในชุมชนแต่ละชุมชนก็จะมีผู้น าชุมชน              
ทางวดั กจ็ะมีผู้น าศาสนาพระเจ้าอาวาส โรงเรียนกมี็ผู้อ านวยการโรงเรียน และในแต่ละท้องท่ีกจ็ะมี
ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน นายกอบต. พวกเน๊ียะสามารถท่ีจะเป็นแกนน าหลักท่ีจะน าความสุขมาสู่ 
ประชาชน ในเร่ืองของทางวดัเน๊ียะเค้ากจ็ะน าหลักธรรมไปส่ังสอนให้ชาวชุมชนได้รับรู้น าไปปฏิบัติ 
อย่างโรงเรียนเน๊ียะก็จะสอนลูกหลานให้มีความรู้ อย่างอบต.เน๊ียะก็จะดูแลทุกข์สุขของประชาชน 
อย่างสมัยก่อนก็จะใช้ค าว่า บวร เข้าใจใช่ไม๊ค าว่า บวร เสร็จแล้วมาตอนหลังเน๊ียก็จะเป็นการ             
บูรณาการการอยู่ร่วมกัน ถ้ามีการประสานกัน อยู่ร่วมกัน มนักจ็ะท าให้หมู่บ้านนั้นมีความสุข” 
 
 ส่วนท่ีสอง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกชุมชนให้ดี
ยิ่งข้ึนโดยการพฒันานั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบกบัธรรมชาติแวดล้อม ขณะเดียวกนัเป็นส่ิงเอ้ือให้
มนุษยใ์นสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข ในปัจจุบนัเรียกวา่การพฒันาอยา่งสมดุลและบูรณาการ 
ดงัค ากล่าวของ พระอาจารยป์รีชา มหาวโิร ความวา่ 

“... มนุษย์เน๊ียะมันต้องมีแก่นของชีวิต เหมือนต้นไม้ เม่ือต้นไม้ใดไม่มีแก่นเน๊ียะอยู่ได้ไม่
นานหรอก มนุษย์เน๊ียะถ้ามีแก่นของชีวิตเน๊ียะมันกอ็ยู่ได้นานคือคุณธรรมความดีท่ีอยู่ ข้างใน แม้จะ
ตายไปแล้วกต็ามมันก็อยู่นั้นแหละ แก่นคือศีลธรรม มีท้ังศีลมีท้ังธรรม เม่ือมีแก่นของชีวิตเม่ือมีส่ิง
ใดมากระทบกระแทก ท้ังตา จมูก ทางลิน้ ทางกาย ทางใจ มันกไ็ม่ล้ม ไม่หวั่นไหว ไม่ว๊อกแวก มัน
สามารถท่ีจะต้านส่ิงเหล่านั้นอยู่ได้ เพราะเรามีแก่นแท้ของชีวิตคือศีลและธรรมอยู่ในใจ มีศีลท่ีท าให้
กายวาจามัน่คง ไม่โยกไปกับส่ิงท่ีเราเห็น จิตใจกเ็ป็นสมาธิไม่แน่วแน่ มีส่ิงใดมาเย้ายวนมันกโ็ลเลไป
ตามนั้น แล้วมีปัญญามองเห็นส่ิงต่างๆ ไปตามความเป็นจริง ส่ิงใดเกิดก็ยอมรับมันว่ามันเป็นความ
จริงท่ีปรากฏมา ไม่ต้องไปตีโพยตีพายอะไรท้ังนั้นแหละ ยอมรับในส่ิงเหล่านั้น ท่ีมันเกิดขึน้ ส่ิงใดท่ี
แก้ไขได้กพ็ยายามแก้ไขด้วยสติปัญญา ส่ิงใดท่ีมันแก้ไขไม่ได้น่ะเพราะมันเป็นอนัตตาน่ะ มันกต้็อง
เรียนรู้มันไปตามความเป็นจริง ต้องอยู่กับมันให้ได้ ส่วนองค์ประกอบท่ีสองวัตถุ วัตถุท่ีท านั้น
จะต้องมุ่งเน้น ประโยชน์ด้วย แล้วก็มีความสุขด้วย วัตถุคือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึน้ ต้องเน้นประโยชน์
ด้วยและมีความสุขด้วย สร้างแล้วมีความสุขแต่ไม่มีประโยชน์หละใช่มั้ย แต่อีกอย่างคือสร้าง
ประโยชน์จริงแต่ไม่มีความสุข มนักไ็ปด้วยกันไม่ได้ มนักต้็องมีประโยชน์ด้วยและมีความสุขด้วยซ่ึง
จะต้องเหมาะสม อย่างสร้างแล้วปล่อยปะละทิ้งมันก็ไม่มีความสุขหรอก ย่ิงขะโยงขยะอะไรต่างๆ 
นานาท่ีสร้างขึน้มาแล้วปล่อยทิง้เป็นมลพิษ มนัมีประโยชน์ แต่เม่ือหมดประโยชน์แล้วมนักลายเป็น 
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ปัญหาส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดก็คืออย่าท าลายธรรมชาติ การพัฒนาท่ีถูกต้องคืออย่า
ท าลายธรรมชาติ เพราะดินน า้ลมไฟประกอบมาเป็นตัวของเราน่ะ ถ้ามันเสมอกันท่ีเค้าเรียกว่าเป็น
สมดุลตามธรรมชาติ ร่างกายก็จะแข็งแรงอยู่ไปได้ แต่ถ้าส่ีอย่างนี้ขาดอย่างใดอย่างหน่ึงนี้มันไม่
สมดุลกันมนักเ็กิดความทุกข์ขึน้มา ดังนั้นดินน า้ลมไฟเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้มนุษย์เน๊ียะอยู่บนโลก
ใบนีไ้ด้อย่างมีความสุข อย่าท าลายธรรมชาติ”     

 
3.6 การปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศในการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 

เป็นการฝึก การปฏิบติั การคน้หาศกัยภาพตนเอง และการเพียรพยายาม ตามแนวทางหลกัธรรม         
ค  าสอนของศาสนาท่ีศรัทธาเช่ือถือเพื่อประโยชน์และความสุขทั้งส่วนตน ชุมชน และสังคมส่วนรวม  
ดงัค ากล่าวของ พระอาจารยป์รีชา มหาวโิร ความวา่ 
  “... ชีวิตนีน้้อยนัก เราจะท ายังไงให้มันเกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาท่ี
มีในตัวเอง เอาออกมาใช้ เพ่ือให้คนรอบข้างเค้ามีความสุข มิใช่ ไม่ใช่เรามีความสุข แล้วเราก็จะมี
ความสุขไปด้วย ศักยภาพของเราท่ีเรามีอยู่ในตัวของเราเอง ต้องค้นหาให้เจอ เม่ือค้นหาให้เจอแล้วก็
เอาส่ิงนั้นออกมาใช้ เน๊ียะถ้าทุกคนก็ค้นหาส่ิงใดเจอในตัวของมันเองแล้วก็พยายามต่อยอดด้วย
เทคโนโลยีสมยัใหม่มนัถึงจะไปได้ ฉะนั้นทุกย่างก้าวแห่งการด าเนินชีวิตมันกต้็องเป็นไปเพ่ือคนอ่ืน
เค้าแล้วชีวิตจะมีคุณค่า แต่ถ้าเพ่ือตัวเอง หมดลมหายใจ หมด แต่ถ้าเพ่ือคนอ่ืน หมดลมหายใจ มันกย็ัง
อยู่  ฉะนั้นเราจะอยู่อย่างไรให้คนอ่ืนเค้ามีความสุข น่ีคือก าไรในชีวิต ไอ้ความสุขน่ีไม่ใช่เอาวัตถุเป็น
ตัวตั้งน่ะ คนท่ีมีความสุขก็คือคนท่ีมีความสงบอยู่ในใจ งั้นความสุขท่ีแท้จริงกคื็อความสงบ ความ
สงบจากอะไรคือความสงบจากความไม่ยึดมั่นถือมั่น ก่อนท่ีจะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นต้องท าให้ดีท่ีสุด 
เม่ือท าดีท่ีสุดแล้วก็ปล่อยวางซะเพราะได้ท าดีท่ีสุดแล้ว ดีใจหรือไม่ก็ไม่ดีใจ เป็นทุกข์หรือไม่ก็ไม่
เป็นทุกข์ น่ีคือความสุข เม่ือท าดีท่ีสุดแล้วมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเอง ตถาตา เป็นเป็นของมันเช่น
นั้นเอง มนัจะเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้...” 
 
 การปฏิบติัและการด ารงตนตามแนวทางหลกัธรรมค าสอนของศาสนาสู่การเป็นแบบอยา่ง          
ท่ีดีตอ้งใช้ความเพียรพยายาม ตอ้งปฏิบติัตนอยา่งคงเส้นคงวาและสม ่าเสมอ เสมือนเป็นการสะสม
ความดีทีละเล็กละนอ้ยจนผลการปฏิบติัเป็นท่ีประจกัษ ์เกิดการยอมรับของสมาชิกและชุมชน  
ดงัค ากล่าวของ นายวเิชียร ทองค าสุข ความวา่ 
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     “อันนีต้้องใช้เวลา ต้องใช้เวลา ผมกว่าจะมาตรงนีไ้ด้อ่ะนะ กว่าคนจะยอมรับนับถือได้อ่ะ
นะต้องใช้เวลาเป็นสิบปี คือทุกคนไว้วางใจ ทุกคนยอมรับนับถือโดยเราท าเราปฏิบัติให้เค้าดู คือเรา
ท าด้วยความจริงใจกับเค้า คือ คือ เราให้ความจริงใจ ช่วยเค้าด้วยความเตม็ใจ เรากเ็ค้ากจ็ะยอมรับนับ
ถือ เค้าก็จะเอาแนวท่ีเราท านีไ้ปปฏิบัติตาม อันนีต้้องต้องสอนอย่างเดียวนั้นยาก ต้องท า ต้องท าให้
เค้าดู ต้องใช้เวลา ก็เหมือนกับเกจิอาจารย์อ่ะนะกว่าท่านจะมีบารมี คนยอมรับนับถือระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ ระดับจังหวดั หรือระดับประเทศได้น่ีกไ็ม่ใช่ว่าท่านท าวันเดียวได้ ไม่ใช่นะ ท่านสะสม
ทีละเล็กละน้อย เร่ือยๆ เกจิอาจารย์บางคน ตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ดัง แต่พอท่านมรณภาพกลับดัง              
มันไปปรากฏตอนท่านมรณภาพแล้ว... เพราะฉะนั้นการกระท าความดี ท าแบบอย่างให้เค้ารู้ได้เอา
ตามท าตามเน๊ียะมนัต้องใช้เวลาท้ังชีวิตกว่็าได้...” 
 

นอกเหนือจากการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนาตามพระคมัภีร์แลว้ ศาสนา
อิสลามไดว้างรากฐานโดยการปลูกฝังให้ชาวมุสลิมผูศ้รัทธาไดเ้รียนรู้เร่ืองศาสนาของตนตั้งแต่เกิด
จนกระทัง่ตาย รวมถึงการปฏิบติัตนตามแบบปฏิบติัท่ีดีของท่านศาสดาเพื่อความสันติและร่มเยน็เป็น
สุขทั้งส่วนตน ชุมชน และสังคมส่วนรวม 
ดงัค ากล่าวของ นายธารี มหาเรือนลาภ ความวา่ 

“… เพราะว่าเราจะมีธรรมนูญท่ีจะเป็นแบบฉบับก็คือใช้อัลกรุอาน คือโองการจากพระ          
ผู้ เป็นเจ้า แล้วก็แบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมหมัด คืออัลกรุอานจะลงมาให้ท่านศาสดาแล้วท่าน
ศาสดาจะน ามาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง เพราะว่าท่านศาสดาบอกให้ปฏิบัติเหมือนท่ีเห็นท่านปฏิบัติ…  
... เราต้องปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัด แล้วมันไม่ใช่จะมีบทบัญญัติของผู้น าแต่
เพียงอย่างเดียว อย่างของอิสลามกบ็อกไว้หน้าท่ีของผู้ตามด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นผู้น าแล้วผู้น าพูดไม่เช่ือ 
เพราะโองการท่ีบอกว่า แล้วก็ผู้น าในหมู่ของพวกเจ้าคือเราต้องปฏิบัติตาม งั้นในผู้น ามันก็มีผู้ตาม
แล้วในผู้ตามกมี็ผู้น า อย่างผมเป็นผู้น าท่ีน่ีแต่ผมกต้็องเป็นผู้ตามท่ีในระดับจังหวัด อย่างจังหวัดกต้็อง
เป็นผู้ตามระดับจุฬาราชมนตรี แต่ทุกอย่างในการตามนั้นกคื็อตามธรรมนูญคืออัลกุรอ่านและแบบ
ฉบับของท่านศาสดา ทีนีปั้ญหาคือความรู้ต้องน าไปสู่การปฏิบัติ จริงแล้วมันกต้็องน ามาใช้เทคนิคท่ี
น ามาผสมผสานว่าจะท าอย่างไรก็เพราะว่าพระผู้ เป็นเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่เปล่ียนแปลงบุคคล
หน่ึงบุคคลใดหรือว่ากลุ่มชนหน่ึงกลุ่มชนใดตราบท่ีเค้าจะเปล่ียนแปลงตัวเค้าเอง จริงแล้วเราไม่
สามารถ อย่างคนเน๊ียะเราสัมผสัอยู่เค้าเป็นคนนิสัยอย่างเน๊ียะ เรากพ็ยายามท่ีจะเข้าไปเปล่ียนแปลง 
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เค้า บางทีเค้าเป็นคนก้าวร้าวเรากต้็องใช้ความอ่อนโยนเข้าไป ถ้าเราแรงเข้าไปก็แน่นนอนว่าความ
แรงนั้นกต้็องสะท้อนกลับมาท่ีเราใช่ป่ะ เรากต้็องอ่อนเข้าไป แต่คนท่ีมีศรัทธาในพระผู้ เป็นเจ้าเวลา
จะคุยเร่ืองปัญหามันจะคุยง่ายเพราะเค้ายอมจ านนเค้ากลัวในพระผู้ เป็นเจ้า แต่คนท่ีมีศาสนาไม่มี
ศรัทธาเน๊ียะปัญหาคือคนท่ีไม่รู้ศาสนาและก็ไม่มีศาสนาเน๊ียะจะคุยยาก ร้ัน จะบอกเร่ืองของผมไม่
เก่ียว ผมกับพระผู้ เป็นเจ้าอะไรอย่างเน๊ียะ เท่ากับเค้าปฏิเสธโองการของพระผู้ เป็นเจ้าอยู่แล้ว ฉะนั้น
คนท่ีไม่รู้เร่ืองศาสนา งั้นบริบทของกลุ่มเน๊ียะก็คือต้องให้ความรู้ให้โองการของพระเจ้าก่อน อย่าง
ท่ีนีเ้ค้าก็มีการเรียนการสอนก็คืออิสลามก็จะสอนตั้งแต่เด็กปลูกฝังให้มีความรู้  เพราะอิสลามเน๊ียะ
สมบูรณ์หมดถ้าเราไปศึกษา สอนทุกบริบทเลย สอนทุกขัน้ตอนเลยตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพเลย 
ท่ีส าคัญเลยในการท่ีจะพัฒนาเน๊ียะเร่ิมจากความรู้ความเข้าใจในศาสนา...”  
 
 ส่วนแนวปฏิบติัของศาสนาคริสตน์ั้น เนน้ให้คริสตศ์าสนิกชนตะหนกัถึงแก่นของศาสนาท่ี
เป็นพื้นฐานและเป็นภาคของชีวิตในปัจจุบนั คือ ความรักท่ีมีต่อเพื่อนมนุษย ์ให้มนุษยทุ์กคนรักใคร่
ช่วยเหลือแบ่งปันกนั  
ดงัค ากล่าวของ นายสาโรช เมธีพิทกัษก์ุล ความวา่ 

“การปฏิบัติกคื็อการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือเพ่ือนพ่ีน้องท่ีอยู่รอบตัวเรา มองเห็น
เค้าแล้วก็ปฏิบัติลงไปก็คือการแบ่งปัน การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ก็เป็นพืน้ฐานลอยๆ ก็คือเร่ือง
ความรัก ในภาคปฏิบัติกคื็อการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเช่นชุมชนในต่างจังหวัดเค้ามีการแบ่งปันซ่ึง
กันและกันแล้วก็อย่างเช่นวันนี้มีกับข้าวปลูกผักได้ก็แบ่งปันซ่ึงกันและกัน บ้านโน่นท ากับข้าวมี
ครอบครัวเยอะก็ชวนกันมากินข้าวกัน... บางทีแบบเราด าเนินชีวิตอยู่ ในความท่ีไม่พอ ไม่รู้จักพอ 
เพราะส่ิงนีย้ังไงก็ไม่พออยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเรากลับมามองแก่นแท้ของตัวเราท่ีศาสนาได้สอนว่าจริงๆ 
แล้วแก่นแท้ของตัวเราเป็นยงัไง แล้วกไ็ด้ด าเนินชีวิตท่ีอิงหลักค าสอนท่ีเป็นตัวของเราเองแล้วกลับมา
มอง ผมกคิ็ดว่าได้น าตัวเรากลับเข้ามาสู่ความเป็นจริงในตัวของเราครับ” 

 
 ดงันั้น การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐาน คือการท่ีสมาชิกชุมชนและสังคมนอ้มน าหลกัหลกัธรรมค าสอนของศาสนาและแบบปฏิบติัท่ีดี
ขององค์ศาสดาสู่การประพฤติปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั น ามาสู่วิถีแห่งความแบ่งปันและความไม่
เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัของบุคคล ชุมชน และสังคม 
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 จากการสัมภาษณ์ระดบัลึกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สามารถประมวลสรุปดงัน้ี 
 1. การด าเนินชีวติโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน การท่ีสมาชิกชุมชนนอ้มน าหลกัธรรมค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนยดึมัน่ศรัทธาสู่การประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดีตามอุดมคติของศาสนา เพื่อการมีชีวิตท่ี
สงบ สันติ ไม่เบียดเบียน และเขา้ถึงเป้าหมายสูงสุดของศาสนาตามท่ีตนมุ่งหวงั 

2. สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล
และชุมชนท่ีนอ้มน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนยึดมัน่ศรัทธามาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวภายใน
จิตใจ ยงัผลใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนั มีไมตรีจิต เคารพให้เกียรติ และช่วยเหลือแบ่งปัน น าไปสู่
การหลอมรวมเป็นหน่ึงเดียวกนัของสมาชิกชุมชน โดยมีลกัษณะส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะ
ของบุคคล เป็นการด าเนินชีวิตของสมาชิกชุมชนท่ีอยู่บนครรลองของศาสนาอย่างแนบแน่น การ
ประพฤติปฏิบติัต่อกนัของสมาชิกชุมชนแสดงถึงคุณสมบติัท่ีดีภายในจิตใจผา่นการด าเนินชีวิตตาม
บทบาทหน้าท่ีทางสังคม และ 2) ลกัษณะของชุมชน สมาชิกชุมชนอาศยัอยู่ร่วมกนัด้วยความไม่
เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ช่วยเหลือเอ้ืออาทร ไม่เห็นแก่ตวัและไม่แบ่งแยกศาสนา   

 3. ความจ าเป็นของการมีศาสนาเป็นฐานในชุมชน เป็นความปรารถนาและความมุ่งมัน่             
ให้ศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนามีอยู่ภายในจิตใจสมาชิกชุมชนทุกคน โดยด าเนินการผ่าน    
กระบวนการทางสังคม ไดแ้ก่ การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ท่ีเหมาะสมผา่นกระบวนการอบรมปลูกฝัง
ในครอบครัวและขยายสู่ชุมชนโดยการประสานความร่วมมือกบัองคก์ร หน่วยงานต่างๆ ในการจดั
กิจกรรมการอบรมเรียนรู้ทางธรรมและทางโลก ผ่านการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน
เพื่อให้บุคคลประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยไมตรีจิต เมตตา รักใคร่ สามัคคี และมุ่งไปสู่จุดหมาย
ปลายทางร่วมกนัคือความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 

4. หลกัธรรมค าสอนของศาสนาน าพาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน ศาสนาพุทธ ไดแ้ก่ 
หลักศีลห้า มรรคมีองค์แปดประการท่ีเป็นองค์ประกอบย่อยในหลักอริยสัจส่ี หลักสังคหวตัถุส่ี            
หลักสติปัฏฐานส่ี และหลักโอวาทปาติโมกข์ ศาสนาอิสลาม ได้แก่ หลักศรัทธาหกประการ                  
หลกัปฏิบติัห้าประการ และหลกัศีลธรรม (เอ๊ียะห์ซาน) และศาสนาคริสต์ ได้แก่ หลกับญัญติัสิบ
ประการ หลกัความรัก และหลกัคุณธรรมท่ีมีบาทฐานจากหลกัแห่งความรัก   
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 5. องค์ประกอบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน มีสองประการคือ 
หน่ึง มนุษย ์แบ่งยอ่ยเป็นสองลกัษณะตามโครงสร้างของชุมชน ไดแ้ก่ สมาชิกชุมชนและผูน้ าชุมชน 
และสอง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกชุมชนอยา่งสมดุลและ
บูรณาการ โดยส่ิงท่ีสร้างข้ึนนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบกบัธรรมชาติแวดลอ้มและเป็นส่ิงเอ้ือให้มนุษย์
ในชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่งร่มเยน็เป็นสุข 

6. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
การท่ีสมาชิกชุมชนและสังคมน้อมน าหลกัหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือสู่การ
ประพฤติปฏิบติัในชีวติประจ าวนั และการจดัวางหลกัธรรมค าสอนของศาสนาเพื่อให้สมาชิกชุมชน
สามารถเรียนรู้ไดทุ้กขั้นตอนของชีวิต รวมถึงการปฏิบติัตนตามแบบปฏิบติัท่ีดีงามขององค์ศาสดา
เพื่อประโยชน์และความสุขทั้งส่วนตน ชุมชน และสังคมส่วนรวม 

 
 จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน วิเคราะห์งานวิจยั เอกสารการบรรยายสรุป แผนพฒันาจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา การสอบถามผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ระดบัลึก เห็นไดว้่า
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยามีศกัยภาพในการพฒันาสู่ความเป็นเมืองท่ีมีลกัษณะเด่นดา้นสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ทั้งประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท่ีตอ้งมี
การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวจิยัต่อไป 
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ตอนที ่2  ผลการพฒันารูปแบบ เป็นการพฒันา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา  
               (Design and  Development : D and D)  

สังเคราะห์สร้างร่างรูปแบบและตรวจสอบร่างรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของ               
ร่างรูปแบบ และน าเสนอร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา เสนอโดยตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ 2 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
2.1 ที่มาของการพัฒนาร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็น

ฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนโดยประยุกตแ์นวคิดของ Joyce and Weil (1986: 
19-20) ท่ีมีสาระส าคญั 1) รูปแบบควรตอ้งมีแนวคิดทฤษฎีรองรับ 2) เม่ือพฒันารูปแบบแลว้ก่อน
น าไปใชต้อ้งมีการศึกษาเพื่อทดสอบแนวคิด ทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพ 3) การพฒันารูปแบบอาจ
ออกแบบให้ใชไ้ดก้วา้งขวางหรือเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 4) การพฒันารูปแบบจะมีจุดมุ่งหมายหลกั         
ท่ีเป็นตวัตั้งในการพิจารณาเลือกรูปแบบไปใช ้รวมถึงการประยกุตล์กัษณะองคป์ระกอบของรูปแบบ
ของ ดนัย เทียนพุฒ (2555: 2) ท่ีว่า เร่ิมตน้จากสภาพบริบท จากนั้น 1) ศึกษาปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์จนกระทัง่สร้างเป็นรูปแบบของเหตุการณ์ 2) ก าหนดโครงสร้างทางความคิดของความ 
สัมพนัธ์ซ่ึงเช่ือมโยงความรู้อยา่งเป็นระบบ 3) น าโครงสร้างทางความคิดไปตรวจสอบกบัแนวคิด
ทฤษฎีและบริบท 4) จ าลองรูปแบบในลกัษณะความสัมพนัธ์ของเป็นกระบวนทศัน์ท่ีเป็นความเช่ือ 
คุณค่า ท่ียึดถือปฏิบติั 5) ท าการทดสอบในสถานการณ์จริง และ 6) การพฒันารูปแบบนั้นอาจได้
รูปแบบทางประสบการณ์ท่ีใช้ไดเ้ฉพาะกรณีหรือเป็นรูปแบบทางทฤษฎีท่ีสามารถทดสอบซ ้ าและ
ใช้ได้อย่างทัว่ไป อีกทั้งจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานตามขั้นตอนวิจยัขั้นท่ี 1 โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณซ่ึงได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน ความ
ตอ้งการ การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน การสังเคราะห์เอกสาร การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุข การพฒันาในมิติศาสนา และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์ระดบัลึกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแล้วพฒันาเป็นร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยร่างรูปแบบมีช่ือวา่ “DOCTRINE Model”   
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 2.1.1 ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์
  1. หลกัการ คือ เสริมสร้างสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  
  2. วตัถุประสงค์ คือ เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัสังคมร่มเยน็เป็น

สุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
 2.1.2 ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
  1. องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบของร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน

โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ท่ีช่ือวา่ “DOCTRINE Model” มีส่วนประกอบ  
8 ประการ ไดแ้ก่ 

  1.1 D = Dogma (การปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา) หมายถึง การท่ีสมาชิก
ชุมชนนอ้มน าและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนศรัทธาและเช่ือถือ  

 องค์ประกอบน้ีมาจากการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นางมะลิวลัย ์
เสรีมาศพนัธ์ ท่ีว่า “เราด าเนินชีวิตแบบมีพุทธศาสนาเป็นฐานกคื็อถ้าเป็นฆราวาสกท็ ามาหากินด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตโดยอาศัยมรรคแปดเป็นพื้นฐานแล้วก็ท าให้ชีวิตเราร่มเย็น แต่ว่าต้องศึกษาว่า
มรรคแปดนั้นมีอะไรบ้าง เป็นหนทางท่ีท้ังท าให้ชีวิตเราประสบความส าเร็จเจริญรุ่งเรืองในชีวิต 
ส่วนถ้าในทางโลกนั้นมรรคแปดคือทางเดินไปสู่นิพพาน มรรคแปดเป็นพืน้ฐานของชีวิต แล้วกอื็อ
สติปัฏฐานส่ี เป็นส่ิงท่ีต้องน้อมน ามาปฏิบัติเพ่ือว่าจะได้มีชีวิตท่ีสมบูรณ์ย่ิงๆ ขึน้ไป สองอย่างนี้
ส าคัญมาก... สติปัฏฐานส่ีก็คือ กาย เวทนา จิต ธรรม คือ อ่าเราต้องศึกษากายในกายนะค่ะ แล้ วก็
เวทนา เวทนานีไ้ม่ใช่เวทนาท่ีท่ีอ่า ทุกข์เวทนาท่ัวๆไป แต่เป็นเวทนาของธรรมะ คือการท่ีรู้จักว่าชีวิต
นีม้ันเกิดมามันมีทุกข์ แล้วกจิ็ตเราต้องศึกษาต้องอบรมจิตของเราให้อยู่ในกาย แล้วก็ธรรม ธรรมนี้
หมายถึงว่าเราต้องมีอ่า จิตใจท่ีว่าใฝ่อยู่ในแต่เร่ืองทางธรรมเท่านั้น สติปัฏฐานนีเ้ป็นพืน้ฐานท่ีท าให้
เราประสบความส าเร็จในชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วกมี็ความสุขในครอบครัว” 
 ในท านองเดียวกันกบัข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นางสาวนุศรา                  
สุจริตจนัทร์ ท่ีวา่ “ในความรู้สึกส่วนตัวกคื็อเรากผ็ูกพันมาตั้งแต่เกิด พอเราเร่ิมโตขึน้สามขวบส่ีขวบ
เรียนเร่ิมศึกษาว่าค าอ่าน วิธีปฏิบัติ วิธีละหมาดเร่ิมกันยงัไง เร่ิมมาตั้งแต่อายเุท่านั้น มนัเหมือนกับการ
ปลูกฝังมาเร่ือยๆ จนพออายุมากขึน้เรากเ็รียนรู้ท่ีจะปฏิบัติมัน เราท าได้ท าไม่ได้แต่ผู้ใหญ่เค้าจะต้อง
สอนต้องส่งเราไปเรียนอย่างตัวเราเองพ่อสอน ก็ต้องไปเรียนหนังสือพอกลับมากต้็องเรียนหนังสือ
แขก ตอนนั้นเราไม่อยากเรียนแต่พออายุมากขึน้มันมีลักษณะเอ่อมันเป็นการปลูกฝังของผู้ ใหญ่                
ท่ีปลูกฝังมา ดังนั้นเราจะไม่ห่างจากศาสนา ซ่ึงในความคิดของเรามนัท าให้เดก็ใกล้ชิดพระเจ้าใกล้ชิด 
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ศาสนาให้ได้รับรู้ผิดชอบช่ัวดี... มนักลายเป็นเหมือนเข้าไปเป็นจิตวิญญาณเป็นความเคยชินเป็นเร่ือง
ปกติในชีวิตประจ าวนัไป ถึงเวลาปุ๊ปเราได้ยินเสียงอะซานเรากรู้็แล้วได้เวลาเรากไ็ปท าละหมาดโดย
ท่ีเราต้องแบบไม่รู้ว่าเราต้องท าอะไร อ่านอะไร มนัอยู่ในสายเลือด ซ่ึงถ้าเป็นในตอนเลก็ๆ เรารู้สึกว่า
เราเบ่ือเราไม่อยากเรียน ท าไมเราต้องกลับจากโรงเรียนมาเรากเ็หน่ือยแต่ท าไมต้องมาเรียนอย่างนีอี้ก
... แต่พออายุมากขึน้เหมือนเราไม่ห่างจากศาสนาเลย เรารู้สึกผิดชอบช่ัวดี เรารู้ว่าท าแบบนีม้ันบาป
ท าแบบนั้นมนับาป... เรากจ็ะรู้โดยปริยาย... สังคมของชาวมสุลิมจะบอกใช่เป็นวิถีชีวิต” 

  1.2 O = Oneness (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความเป็นน ้ าหน่ึง             
ใจเดียวกนั) หมายถึง สมาชิกชุมชนท่ีนับถือต่างศาสนา มีความสามคัคี มีความเอ้ืออารีเก้ือกูลกนั               
มีความเห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เคารพ เขา้ใจ และเช่ือใจกนั  

  องค์ประกอบน้ีมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นางจุรีพร 
ขนัตี ท่ีว่า “อย่างในอยุธยาเน๊ียะจะมีหมู่ บ้านท่ีมีสามศาสนาอยู่ในหมู่ บ้านเดียวกัน มีโบสถ์คริสต์                 
มีมัสยิด มีวัด อยู่ ติดๆๆ กัน การท่ีเค้าอยู่ ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในปัจจุบันหรือตั้งแต่อดีตมาเน๊ียะ 
เข้าใจว่าเค้าคิดแบบเดียวกับพ่ีน่ีแหละคือยึดตามหลักของศาสนาของตนเอง ซ่ึงศาสนาแต่ละศาสนา
จะสอนให้ทุกคนท าความดี ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ อยู่ ด้วยกันอย่างเอือ้อาทร เป็นน า้หน่ึง
ใจเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไร คุณกคื็อคนไทย คนอยธุยาเหมือนกัน” 

  ประกอบกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นายวรวทิย ์พงษช์ยัศรี ท่ีวา่ 
“อย่างในชุมชนเน๊ียะ การด าเนินชีวิตเหมือนเป็นพ่ีเป็นน้องกันอ่ะนะไม่ได้แบ่งศาสนานั้นเป็นศาสนา
นั้น อยู่ร่วมกัน เข้าใจกัน เคารพกัน ของคุณ คุณกป็ฏิบัติ ของคุณอย่าไปก้าวก่าย”  

         สัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นายสาโรช เมธีพิทกัษก์ุล  
ท่ีวา่ “ในหลักธรรมค าสอนเน๊ียะพืน้ฐานเลยต้องการให้เรามีความรัก ท าให้เราอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ครับ 
เพราะท่ีมาของศาสนาอาจจะเป็นเร่ืองของการอยู่ ร่วมกัน ผมคิดว่าศาสนาน่ีท าให้พวกเราเหมือนกับ
ว่าพยายามรวมตัวกันให้เป็นหน่ึงเดียวกัน ในสมัยก่อนครับก็อาจจะมีศาสนาท่ีศาสนาอาจจะเป็น
กฎหมายในการสร้างศาสนาขึน้มาครับ เหมือนกับว่าเค้าต้องการให้มีพระ ให้มีพระเจ้า เพ่ือให้คนมา
รวมกลุ่มกันได้ เพ่ือให้มีหลักยึดเหน่ียวเป็นหน่ึงเดียวอ่ะครับ แล้วกส็ามารถให้ชุมชนอยู่ ร่วมกันได้ 
จริงๆ แล้วศาสนาของเราเน๊ียะหรือว่าหลักธรรมท่ีเราศึกษาอยู่  มันก็เป็นส่ิงท่ีท าให้เราอยู่ ร่วมกันใน
สังคม ท าให้เราเกิดความสงบ แล้วกคื็อท าให้เราเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ขึน้” 
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          1.3 C = Cooperation (สมาชิกชุมชนมีความร่วมมือช่วยเหลือกนัโดยไม่แบ่งแยก
ศาสนา) หมายถึง ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจากสมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนั           
โดยทุกฝ่ายมีความเต็มใจ ร่วมมือร่วมกนัด าเนินงานโดยไม่แบ่งแยกศาสนา เพื่อจุดหมายเดียวกนัคือ 
ความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน  
          องค์ประกอบน้ีมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ ดงัค ากล่าว
ของ นายสาโรช เมธีพิทกัษก์ุล ท่ีวา่ “การปฏิบัติกคื็อการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือเพ่ือนพ่ี
น้องท่ีอยู่รอบตัวเรา มองเห็นเค้าแล้วก็ปฏิบัติลงไปก็คือการแบ่งปัน การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
อย่างเช่นวนันีมี้กับข้าวปลูกผกัได้กแ็บ่งปันซ่ึงกันและกัน บ้านโน่นท ากับข้าวมีครอบครัวเยอะกช็วน
กันมากินข้าวกัน”  

         ท านองเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นายวรวิทย ์พงษช์ยัศรี 
ท่ีวา่ “กเ็อาศาสนาเป็นแกนน านะ อย่างสมมุติคริสต์ อย่างไหนดีปฏิบัติในชุมชน กคื็อเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ 
ให้รักกัน อย่างสมมุติว่ามีงานบุญของศาสนานี ้ศาสนาผมไปช่วย ไปร่วมมือกัน และนีถ้้าเราอยู่ใน
สังคม ถ้าเค้าต้องการอะไร เราอยู่ร่วมกัน เราช่วยเหลือกัน สามคัคีกันไปอะไรอย่างเน๊ียะ”  
  สอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นายทวีศกัด์ิ ศรีสมาน 
เก่ียวกบัความร่วมมือระหว่างศาสนาในชุมชน ท่ีว่า “ก็จะมีเร่ืองความร่วมมือท่ีไม่แบ่งเร่ืองพุทธ 
มสุลิม เราไม่ได้น าเร่ืองศาสนามาแบ่งแยก กอ็ย่างกับเวลา อบต. พาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเท่ียวพาผู้สูงอายุ
ไปเท่ียวกโ็อเคไปด้วยกัน เค้าพุทธเค้ากเ็กรงใจเรา โอเคเค้าให้เราจัดอาหาร เราก็จัดให้ท่ีมุสลิมกกิ็น
ได้ ทางพุทธเค้ากกิ็นได้ ทางพุทธเค้ากเ็กรงใจเราว่าเอ่อไปในกลุ่มชนมสุลิมเราต้องงดไว้ในเร่ืองเหล้า
เร่ืองเบียร์อะไรอย่างเน๊ียะ น่ีไงมันกเ็กิดความเกรงอกเกรงใจกัน อย่างต่างต าบล ต่างจังหวัดประสาน
มาขอดูมัสยิด มาขอดูประวัติศาสตร์ มาขอละหมาด มาขอค าแนะน าอะไร ทางใต้เค้ากมี็มาน่ะ  มา
เรียนรู้วิถีชีวิตกันว่างั้นเถอะ บ้านผมเยบ็เปลหรือว่าท าอะไรล่ะ วิถีชีวิตเป็นยังไง บางทีเรากไ็ปบ้าน
เขา บ้านเขามีเลีย้งกุ้งเลีย้งเลีย้งปูเลีย้งอะไรกไ็ปดูวิถีชีวิตของเขา กคื็อมีความร่วมมือ มีการประสาน
ว่าเค้าจะมาเรากม็า จะมาแค่ไหนจะมาก่ีวันกว่็าไปอ่ะ ถ้ามาหลายวันกมี็ท่ีพงท่ีพักให้อะไรให้บริการ
ให้ มีข้าวปลาเลีย้งดู กเ็รียกว่าในชุมชนกช่็วยกัน เราเหมือนกัน ถ้าเราไปพักบ้านเขา เขากช่็วยกันเลีย้ง
ดูเราเหมือนกัน”   
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  1.4 T = Training and Learning Program (ชุมชนมีกิจกรรมการอบรมและเรียนรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรมท่ีสอดคลอ้งวถีิชีวติชุมชน) หมายถึง การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัสมาชิกชุมชน
ดว้ยการให้การอบรม การเรียนรู้ และการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต บริบทชุมชน ทั้งทางโลก
และทางธรรมอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไม่วา่ในฐานะบุคคลหรือกลุ่มในทุกช่วงวยั เพื่อ 
ให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนั้นมาถ่ายทอดสู่สมาชิก
ชุมชนอ่ืน  

   องค์ประกอบน้ีมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นางจุรีพร 
ขนัตี เก่ียวกบัการจดัอบรมเรียนรู้ในชุมชน ท่ีวา่ “อย่างเช่นตอนนีคื้ออาเซียนก าลังจะมาคนอยุธยา
ขาดอะไร เราเลยมาคิดกันว่าจะท ายังไง เอ่อมีหน่วยงานหน่ึงเขากเ็ปิดโอกาสให้เราของบประมาณ
เพ่ือท่ี จะเอามาท าเร่ืองท่ีเราคิดคือเอาคนมาสอนภาษาจีนให้กับคนขับรถตุ๊กๆ พ่ีกไ็ปเขียนโครงการ
แล้วกไ็ปขอเงินเค้าท า ปีนีเ้ราเลยท าต่ออีก มีโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษา มีเยอะแต่
งบประมาณไม่พอ กเ็ลยตัดเหลือบางโรง ตอนนีเ้รากอ็บรมอยู่ ส่วนนึงกอ็บรมมาตั้งแต่เมษา แล้วกม็า
ปลายๆ เดือนพฤษภาท่ีผ่านมานีก้อี็กส่วนนึง คร้ังก่อนเราอบรมในจวนผู้ ว่า ทีน่ีเน๊ียะกจ็ะได้เฉพาะแต่
เด็กในเมืองเพราะว่าเป็นตอนเย็น แต่ปีนี้เน๊ียะเราลงไปถึงโรงเรียนของชุมชน ออกข้างนอกเลย               
ไปไกลๆ อย่างโรงเรียนบางซ้าย บางปะอิน บางปะหัน อีกอันนึงท่ีถามไว้ นอกจากเราได้งบประมาณ
อบรมจาก พม. เราก็ได้จาก อบจ. อบจ. เน๊ียะอบรมเก่ียวกับเร่ืองของภูมิปัญญาพื้นบ้าน จะมีการ
อบรมเก่ียวกับเร่ืองของล าโทน มีพวกร าวงมาตรฐาน แล้วก็มีเร่ืองของเพลงเก่ียวข้าว เพลงเรือ            
อันเน๊ียะมีชาวบ้านด้วย มีผู้สูงอายดุ้วยในชุมชน”  
   สัมพันธ์กับข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นายทวีศักด์ิ ศรีสมาน 
เก่ียวกบัการอบรมเรียนรู้ศีลธรรมอิสลามในชุมชน ท่ีวา่ “หัวใจของศาสนากคื็อการไม่เบียดเบียนกัน 
มันมีในทุกศาสนา อย่างผมเน๊ียะก็จะใช้พูดคุยอย่างเน๊ียะแหละกับนักเรียนเวลาอบรมให้ความรู้ทุก
เย็นเลย แล้วเวลาท่ีผมไปมีกินบุญอะไรอย่างเน๊ียะ เหมือนกับว่าเป็นคนท่ีต้องรับใช้มวลชนกับ
อิหม่ามด้วยอีกคน หรือมีคนมาเชิญไปร่วมสวดมนต์ ขอพร ขึน้บ้านใหม่ หรือเป็นอะไรกต็าม เราก็
คุยกันเร่ืองความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม”  
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   ประกอบกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นางสาวมยรุา วาปีโส ท่ีวา่ 
“พยายามสอนเดก็ท่ีอยู่กับเราให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละศาสนาและยอมรับให้เกรียรติเคารพ 
เพราะทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดี แล้วก็ให้เห็นคุณค่าศักศรีของคนอ่ืนด้วย ถ้าเด็กได้รับการ 
ศึกษาท่ีดีเด็กก็สามารถเลือกแยกแยะได้ว่าอันใดดีไม่ดีส่ิงไหนเป็นส่ิงท่ีควรปฏิบัติควรละเว้น การ 
ศึกษาของท่ีน่ีไม่ได้แยกเป็นทางโลกและทางธรรม เราสามารถสอนนักเรียนในโรงเรียนเน๊ียะให้เดก็
สามารถเรียนรู้หลักค าสอนของศาสนา อย่างโรงเรียนนีเ้น๊ียะก็ปฏิบัติอยู่  เราไม่ได้แยกกันว่าจะต้อง
ปฏิบัติเฉพาะศาสนา เร่ืองเรียนกเ็ร่ืองเรียน ทุกวนันีเ้รากมี็เรียนศาสนาพุทธ ศาสนาคาทอริก ในระดับ
ทุกระดับ เดก็ท่ีเรียนในโรงเรียนนีเ้น๊ียะกส็ามารถปฏิบัติกิจร่วมกับพวกเราได้เราไม่แยกกัน อย่างวัน
ส าคัญของโรงเรียนเราพิธีมีเข้าโบสถ์ ทุกศาสนากไ็ด้เข้าเพ่ือจะได้เรียนรู้ เวลาท่ีเค้าโตขึน้ไปในสังคม
เค้าจะสามารถปฏิบัติตนได้ถกูต้อง แต่ในขณะเดียวกันเรากส็อนเดก็เรา เวลาท่ีไปมสัยิดเค้าจะต้อง 
ปฏิบัติอย่างไร ไปวัดพุทธจะต้องท าอย่างไร เพราะเวลาเค้าโตขึน้สังคมเค้าจะต้องไปทุกท่ี เพราะใน
โลกแห่งความเป็นจริงเดก็ต้องมีทักษะชีวิตทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียว ซ่ึงๆ เรียนอย่างเดียวจะ
อยู่ในสังคมยาก” 
            ในท านองเดียวกนักบัขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ พระอาจารยป์รีชา 
มหาวโิร ท่ีวา่ “คุณจะพัฒนาอะไรกต็ามแต่ คนเป็นส่ิงส าคัญ นั้นการพัฒนาคนต้องพัฒนาให้เค้าเน่ียะ
เป็นคนท่ีสมบูรณ์ คนท่ีสมบูรณ์คืออะไร ร่างกายท่ีสมบูรณ์ จิตใจสมบูรณ์ อารมณ์สมบูรณ์ อยู่ใน
สังคมนั้นได้ คนเป็นส่ิงท่ีส าคัญ ตรงนีอ้าจารย์ฝึกท้ังพระท้ังโยมนะ อย่าเป็นคนเห็น แก่ตัว ถ้ามีคน
เห็นแก่ตัวเยอะๆ เน๊ียะสังคมอยู่ยาก และเราจะฝึกมนุษย์อย่างไรให้ลดความเห็นแก่ตัวลงไป เป็น
สังคมท่ีอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข เราต้องพยายามท่ีจะสอดแทรกซึบซัมในเร่ืองศีลธรรมคุณธรรม
ให้มากขึน้” 
   1.5 R = Religions Centre (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของ
ชุมชน) หมายถึง การท่ีสมาชิกชุมชนยอมรับ ศรัทธา เช่ือถือ และพร้อมใจกนัจดัวางสถาบนัศาสนา
ใหเ้ป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน  

 องค์ประกอบน้ีมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นางสาว
นุศรา สุจริตจนัทร์ ท่ีว่า “เราเองเจอกันเราก็ทักทายกันทุกวัน เราเจอใครเราก็ถามสารทุกข์สุกดิบ             
มาละหมาดกเ็ป็นการมาเจอกัน มาจากไหนท่ีไหนๆ พอถึงเวลาก็มารวมกม็ารวมท่ีมัสยิด ไม่ต้องทุก
วนัศุกร์ วนันึงเราละหมาดห้าเวลา แล้วแต่ใครจะสะดวก แต่มนัเป็นเหมือนมสัยิดเป็นจุดศูนย์รวม 
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ของทุกอย่างจากท่ีไหนท่ีไหนๆ กช่็าง มาต่างจังหวดั พอถึงเวลาละหมาด ผ่านมสัยิด ทุกคนกต้็อง 
แวะมสัยิด ท่ัวประเทศไม่จ าเป็นต้องเป็นมสัยิดท่ีไหน คล้ายๆ กับเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีอีกอย่าง
หน่ึง คุณเข้าไปในมัสยิด คุณไปละหมาด คุณไม่รู้จักกันแต่เจอกันคุณกต้็องสวัสดีทักทายกัน นั่นคือ
การสร้างสัมพันธ์ไมตรีอีกอย่างหน่ึงของมุสลิมเรา มัสยิดเป็นศูนย์กลางทุกอย่างเป็นศูนย์รวมของ
มสุลิมท่ัวประเทศท่ัวโลกทุกอย่าง มนัเป็นเหมือนกับว่าการท่ีเราจะเจอกันเราต้องมาท่ีมัสยิดแล้วกจ็ะ
มารู้จักกันท่ีมสัยิดนั่นแหละ” 
 1.6 I = Independent in Public Participation (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่าง 
กนัมีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน) หมายถึง การท่ีสมาชิกชุมชนต่างศาสนาสามารถเขา้ไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนตามความตอ้งการและความสมคัรใจ บนพื้นฐานของการมีอิสระ
ทางความคิด ความเช่ือ ความศรัทธา และการปฏิบติัตนในการเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรม 
 องค์ประกอบน้ีมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นางสาลี 
อินทสังข์ ท่ีว่า “ยกตัวอย่างของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีเห็นชัดเจนคือ เร่ืองของของท่ีเคยไป
ประสบคือ วัดท่าการ้อง วัดท่าการ้องเน๊ียะท่ีเคยเข้าไปในกิจกรรมของวัด เราดูแลอยู่  เราได้เข้าไป
ท างาน เราได้มองเห็นคนอิสลามเน๊ียะเข้ามานั่งท ากิจกรรมร่วมกับเรา ซ่ึงเราเป็นกิจกรรมของศาสนา
พุทธนะ เราไปท ากิจกรรมเร่ืองของเราในงานเก่ียวกับพระพุทธศาสนา แต่ขณะเดียวกันงานของ
พระพุทธศาสนาเรามีกิจกรรมซ่ึงเราเห็นคนอิสลามเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราได้ ตรงนีก้็เป็นส่ิงท่ีดี 
แล้วหรือในงานกิจกรรมในเร่ืองของวันส าคัญ วันส าคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดขึน้กจ็ะ
มีท้ังสามศาสนานะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา เพราะฉะนั้นสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถอยู่ ร่วมกันท้ังสามศาสนาอย่างร่มเยน็เป็นสุข อย่างยกตัวอย่างวันส าคัญวันท่ีห้าธันวาเน๊ียะ 
จังหวัดจะจัดงานเน๊ียะโดยท่ีเชิญท้ังสามศาสนา ของเราก็จะเชิญคณะสงฆ์มีพระสงฆ์มาแล้วก็มี
ศาสนาคริสต์กจ็ะมีพ่อบาทหลวงมา แล้วกศ็าสนาอิสลามกจ็ะมีโต๊ะอิหม่ามมา กจ็ะมีมาเป็นประธาน
แต่ละท่ี เ ค้าจะมีมาแล้วก็ เ ข้า ร่วมกิจกรรมกัน มา ร่วมกิจกรรมกับเรา ด้วยก็ถือว่า จังหวัด
พระนครศรีอยธุยาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

  1.7 N = News and Knowledge Distribution (การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้
ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน) หมายถึง กระบวนการส่ือสารชุมชนในลกัษณะท่ีเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการในการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมท่ีใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือถึง
ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย และการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชน เพื่อยดึโยงบุคคลและชุมชนใหด้ าเนิน 
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ชีวติดว้ยความถูกตอ้ง ด าเนินกิจกรรมชุมชนร่วมกนัตามความมุ่งหวงั ขณะเดียวกนัเป็นการถ่ายทอด
ทางความรู้ สาระ และสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ท าให้เกิดสัมพนัธภาพและความ
เขา้ใจท่ีดีร่วมกนัของสมาชิกชุมชนท่ีแมน้บัถือต่างศาสนาน าความร่มเยน็เป็นสุขสู่ชุมชน  
 องคป์ระกอบน้ีมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ นางจุรีพร 
ขนัตี ท่ีวา่ “มีการประชุม มีการแจ้งข่าวสารไปให้เครือข่ายเวลามีอะไรอย่างเน๊ียะ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ของเอกสารดีๆ เรากส่็งไป ถ้ามีเร่ืองราวอะไรท่ีเป็นประโยชน์ เรากส่็งไปให้ กแ็จ้งไปหน่วยงานต้น
สังกัดของเค้าอ่ะ อย่างเขตพื้นท่ี เพ่ือให้เค้ากระจายต่อ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเราหรือว่าโรงเรียนท่ี
ไม่ใช่เครือข่ายกเ็ป็นการเผยแพร่ความรู้”  

   “อีกอันนึงคืออย่างงานวิจัยเน๊ียะ พอท าเสร็จแล้วเน๊ียะ เราจะท าสรุปประมาณ
สองหน้ากระดาษ แล้วกมี็การประชุมคณะกรรมการจังหวัดของจังหวัดแต่ละเดือนทุกเดือน เรากจ็ะ
แจกสองหน้าเป็นสรุปไปว่าผลมนัเป็นยงัไงและแนวทางแก้ปัญหาได้ยงัไงอะไรอย่างเน๊ียะ เรากจ็ะใช้
วิธีนั้น แล้วถ้าเกิดมีการประชุม เราก็จะเสนอผลงานวิจัยต่อไปเร่ือยๆ เพ่ือให้เขาน าผลการ วิจัยเรา
เน๊ียะไปใช้ต่อยอด แล้วกเ็ราจะมีว่าเราเสนอไปท่ีท้องถ่ิน ท่ีอบต. ท่ีเทศบาล ซ่ึงอยู่ในพืน้ท่ีว่าเราศึกษา
แล้วมันเป็นอย่างนี ้แนวทางแก้ปัญหาควรจะเป็นอย่างนี ้ให้เค้าคิดให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหา
เร่ืองนี ้แล้วกใ็ห้เค้าน าเข้าแผนของท้องถ่ิน”  

   ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายทวีศักด์ิ ศรีสมาน ท่ีว่า “อย่าง
ในช่วงเทศกาลออกบวช อย่างช่วงเดือนรอมฎอนเกือบจะทุกคืนล่ะเน๊ียะ เพราะรอมฎอนไปท า
กิจกรรมท่ีสุเหร่า ต้องไปสวดมนต์ แล้วกเ็ป็นเดือนพิเศษท่ีทุกคนจะต้องมา เดือนรอมฎอนน่ีน่าดู ได้
พูดเยอะได้ถ่ายทอดความรู้กันแทบทุกคืนนั่นแหละเดือนนึงเตม็เต็มๆ แหละได้ถ่ายทอดหลังจากท่ี
สวดมนต์ได้กราบไหว้พระผู้ เป็นเจ้าแล้วก็มีเวลาออกมานั่งพูดนั่งคุยสักคร่ึงช่ัวโมง ช่ัวโมงนึง แล้ว
เวลาหลังจากรอมฎอน แล้วจะมีเร่ืองฮัจย์ น่ีแหละจะไปแสวงบุญกันอีกล่ะ น่ีกต้็องพูดเร่ืองแสวงบุญ 
แล้วก็คุยว่าจะต้องมีวิธีปฏิบัติยังไง ก็จะต้องมีสอดแทรกไอ้เร่ืองทางโลกและทางธรรมเข้าไป ส่วน
ใหญ่เค้าจะมาท่ีมัสยิด ถ้าใช้เสียงก็คือว่าใช้เสียงท่ีมัสยิด ก็คือว่าพูดเป็นหลักๆ ไปก่อน ใครมีอะไร
ข้องใจตรงไหนเด๋ียวเยน็ขึน้มาคุยกันได้ อาจจะพูดเป็นหลักๆไปว่างั้นเถอะ พูดเป็นหัวข้อๆ ไปก่อน 
อ้าวพอขึน้มา แล้ว มนัได้พูดกันโดยละเอียดอีกที อย่างในช่วงเดือนนีจ้ะมีงานเฉลิมฉลองวันเกิดของ
ท่านศาสดา อ่ะเด๋ียวมาขึน้มาเด๋ียวได้เล่าประวติัศาสดากันว่ามีชาติก าเนิดมาอย่างไร เผยแพร่สัจธรรม
อย่างไร ศาสดาด าเนินชีวิตอย่างนีอ้ย่างนีน่้ะ”   
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  1.8 E = Equilibrium Development (การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทาง
ศาสนา) หมายถึง การพฒันาองค์ประกอบของบุคคลกบัสังคมอย่างเช่ือมโยงและสมดุลกบัวิถีชีวิต
ชุมชน ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วฒันธรรม ศาสนา และธรรมชาติ
แวดล้อม โดยเม่ือทุกองค์ประกอบเช่ือมโยงกนัอย่างเหมาะสมในชุมชนจะเกิดความสมดุล ความ
สมดุลท าใหเ้กิดความร่มเยน็เป็นสุข  
               องคป์ระกอบน้ีมาจากผลการศึกษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ พระอาจารย์
ปรีชา มหาวโิร เก่ียวกบัองคป์ระกอบสังคมร่มเยน็เป็นสุขสู่การพฒันาท่ีสมดุล ความวา่ “หน่ึง มนุษย์
เน๊ียะมันต้องมีแก่นของชีวิต เหมือนต้นไม้ เม่ือต้นไม้ใดไม่มีแก่นเน๊ียะอยู่ได้ไม่นานหรอก มนุษย์
เน๊ียะถ้ามีแก่นของชีวิตเน๊ียะมันกอ็ยู่ได้นานคือคุณธรรมความดีท่ีอยู่ ข้างใน แม้จะตายไปแล้วกต็าม
มันก็อยู่ นั้นแหละ แก่นคือศีลธรรม มีท้ังศีลมีท้ังธรรม สอง วัตถุ วัตถุท่ีท านั้นจะต้องมุ่ งเน้น
ประโยชน์ด้วย แล้วก็มีความสุขด้วย วัตถุคือส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ต้องเน้นประโยชน์ด้วยและมี
ความสุขด้วย สร้างแล้วมีความสุขแต่ไม่มีประโยชน์หละใช่มั้ย แต่อีกอย่างคือสร้างประโยชน์จริงแต่
ไม่มีความสุข มันก็ไปด้วยกันไม่ได้ มันก็ต้องมีประโยชน์ด้วยและมีความสุขด้วย การพัฒนาท่ี
ถกูต้องคืออย่าท าลายธรรมชาติ เพราะดินน า้ลมไฟประกอบมาเป็นตัวของเราน่ะ ถ้ามันเสมอกันท่ีเค้า
เรียกว่าเป็นสมดุลตามธรรมชาติ ร่างกายกจ็ะแขง็แรงอยู่ไปได้ แต่ถ้าส่ีอย่างนีข้าดอย่างใดอย่างหน่ึงนี้
มนัไม่สมดุลกันมนักเ็กิดความทุกข์ขึน้มา”  

 สัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ พระครูไพศาลพิพฒันาภรณ์
เก่ียวกบัองคป์ระกอบสังคมร่มเยน็เป็นสุขสู่การพฒันาท่ีสมดุล ความว่า “สังคมจะร่มเยน็ได้มีสาม
อย่าง บุคคลคนนั้นจะต้องมีสามอย่างในชีวิต หน่ึง จะต้องท าความดี จะต้องมีกตัญญู จะต้องเชิดชู
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แม้กระท่ังชุมชน สถาบันครอบครัวก็เช่นเดียวกัน ถ้าชุมชน
นั้นๆ มีสามอย่างนี ้ชุมชนนั้นมุ่งท าแต่ความดี ชุมชนนั้นมีความกตัญญูต่อครอบครัวพ่อแม่พ่ีน้อง 
แม้กระท่ังบ้านเรือนอาศัยท่ีอยู่  แม่น ้า ล าธาร ทุกส่ิงทุกอย่าง เรามีความกตัญญูต่อส่ิงแวดล้อม                 
ไม่เฉพาะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ แม้กระท่ังกตัญญูต่อสังขารตัวเองกจ็ะต้องกตัญญู”  
 ประกอบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ นายทวีศกัด์ิ ศรีสมาน ท่ีกล่าวถึงการ
ปฏิบติัให้เขา้ถึงแก่นของศาสนาเสมือนหน่ึงการพฒันาท่ีสมดุล ความวา่ “ถ้ามาคิดกันจริงๆ แล้วมัน
เหมือนว่ามนัคือศาสนาเดียวกันเลย แต่มรรควิธีมนัต่างกันเท่านั้นแหละ ถึงแม้มรรควิธีมันจะแตกต่าง
กัน แต่ว่าด้วยเป้าหมายอันเดียวกันกคื็อสมดุลอ่ะครับ กคื็อเข้าถึงแก่นของศาสนาได้ เพราะว่าทุกคน
จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าหรือเป็นนิพพานหรือจะอยู่กับพระเยซูนั่นแหละคือความสมดุล สันติ  
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ความร่มเย็นเป็นสุข แต่ว่ามันก็ต้องสุขตั้งแต่โลกนี้เลยน่ะ ต้องสุขตั้งแต่โลกนี้ก็เหมือนกับ ว่า                 
ทุกศาสนาเค้าสอนท าวันนีใ้ห้ดีท่ีสุด จะหวังอะไรกับวันหน้า ถ้าวันนีดี้แล้วกแ็ล้วไป วันหน้านั้นน่ะ
ถ้าวันนีท้ าดีแล้ววันหน้านั้นต้องดีแน่ ถ้าโลกนีเ้ดือดร้อนโลกหน้ามันก็เดือดร้อน โลกหน้าท่ีมีอยู่ใน
โลกนีม้นัต้องสมดุล มนัต้องร่มเยน็เป็นสุข และถ้าเราร่มเยน็เป็นสุข ลูกหลานมนักร่็มเยน็เป็นสุข”  

   2. องคป์ระกอบท่ี 2 องคป์ระกอบกระบวนการของร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีรายละเอียดดงัน้ี  

 2.1 การพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการอบรมความรู้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  

   พื้นฐานแนวคิดการอบรมความรู้น้ีมีฐานความเช่ือทางการศึกษานอกระบบ 
(ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ, 2543: 13-14) ท่ีวา่ บุคคลไม่สามารถแยกออกอยา่งเด็ดขาดจากสังคมท่ีอาศยั
อยู่ สังคมเป็นผูก้  าหนดผ่านทางใดทางหน่ึงให้บุคคลสนใจและตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใด ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาดูเหมือนจะหลอมรวมเป็นส่ิงเดียวกันแยกจากกนัไม่ได ้
ประสบการณ์เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ต่อไป การอบรมถ่ายทอดความรู้มุ่งพฒันาบุคคลและ
รับผดิชอบต่อสังคม ตอบสนองความเปล่ียนแปลงของสังคมทุกดา้น โดยเช่ือวา่ธรรมชาติของมนุษย์
มิไดเ้กิดมาดีหรือชัว่ร้าย แต่เกิดมาพร้อมกบัศกัยภาพท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดในการพฒันาตนเองและเจริญ 
กา้วหน้า ความเจริญกา้วหน้าเป็นจุดหมายหลายระดบัท่ีเคล่ือนท่ีเขา้ไปใกล้เป้าหมายสูงสุดท่ีไม่มี               
วนัถึง   

  2.2 การจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานผ่าน                   
การเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุมน าเสนอ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

   พื้นฐานแนวคิดการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานน้ีเป็นการประยุกต์วิธีการจดัการความรู้ส าหรับเคล่ือนร่างรูปแบบของ โนนากะ (Nonaka, 
1991: 22) SECI Model ท่ีแบ่งความรู้ออกเป็นสองลกัษณะคือ หน่ึง ความรู้ซ่อนเร้น และสอง ความรู้
ชดัแจง้ และมิติการจดัการความรู้ทางนามธรรมของ ประเวศ วะสี  (2548: 13-17) 8 ประการคือ               
1) เป็นศีลธรรมพื้นฐานของสังคม การจดัการความรู้มีพื้นฐานอยูท่ี่การให้คุณค่าแก่ความรู้ท่ีมีอยูใ่น
ตวัคนทุกคนจึงเป็นรูปธรรมแห่งการปฏิบติัท่ีเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคน 2) การ
ไม่ใชอ้  านาจ เพราะการใชอ้  านาจจะไปปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติอนัไดแ้ก่ การรับรู้ เรียนรู้  
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งอกงาม ถกัทอเคร่ือข่าย ซ่ึงจะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 3) การฟังอย่างลึก การน าความรู้             
แฝงเร้นในตวัออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ตอ้งมีการคุยท่ีเน้นการฟังอย่างลึก การฟังอย่างลึกจะท าให้
เกิดปัญญา 4) เป็นวิธีการทางบวก เป็นการน าความส าเร็จ ความภาคภูมิใจของส่ิงท่ีเคยท าดว้ยดีเป็น
ตวัตั้ง น ามาเห็นคุณค่าและช่ืนชม แลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อยอดใหง้ดงามและมีประโยชน์ยิง่ข้ึน 5) การ 
เจริญธรรมมะส่ีประการท่ีเก้ือหนุนการเรียนรู้ร่วมกนัคือ ความเอ้ืออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ 
และความเช่ือถือไวใ้จกนั 6) การเรียนรู้ร่วมกนัในทางปฏิบติัเพราะความรู้ในตวัคนเป็นความรู้ท่ีเน่ือง
ดว้ยการปฏิบติั 7) การถกัทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม มีความส าคญัเพราะเป็น
เครือข่ายมนุษยท่ี์ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในทางปฏิบติัน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพ เสรีภาพ 
และความสุข 8) การเจริญสติในการกระท า คือการรู้ตวั การรู้ตวัท าให้มีปัญญาท าไดถู้กตอ้งและ            
ท  าใหจิ้ตใจสงบมีอิสรภาพหลุดจากความบีบคั้น   

        2.3 การมีส่วนเก่ียวขอ้งของภาคีเครือข่ายดว้ยการสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม      
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบัติร่วมกันในลักษณะความร่วมมือห้าฝ่ายในชุมชน) ได้แก่            
1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชน 2) สถาบนัศาสนาในชุมชน 3) หน่วยงานภาครัฐ/ องคก์าร              
4) ภาคเอกชน และ 5) หน่วยงานการศึกษา 

  การมีส่วนเก่ียวข้องของภาคีเครือข่ายในลักษณะความร่วมมือห้าฝ่ายใน
ชุมชนเป็นผลมาจากการศึกษาสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกับหลักการพัฒนาแบบ บ-ว-ร ได้แก่ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556: 63 ความวา่ พระบาทสมเด็จ                   
พระเจา้อยู่หัวได้พระราชทานพระราชด าริ หลกัการ บา้น วดั โรงเรียน/ราชการ (บ-ว-ร) ซ่ึงเป็น
สถาบนัหลกัของสังคมไทยท่ีเป็นสายใยยึดเหน่ียวชุมชนมาแต่อดีตท่ีก่อให้เกิดการเก้ือกูลสนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนั ช่วยให้สังคมไทยด ารงอยู่อย่างสันติมาช้านานมาใช้ในการพฒันาและแก้ปัญหาใน
ระดบัชุมชนในลกัษณะ 3 ประสาน เพื่อร่วมมือบ าเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนอยา่งเก้ือกลู 

  สอดคล้องกับข้อมูลจากค าถามปลายเปิดโดยการประมวลสรุปในส่วน
ขอ้เสนอแนะการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ท่ีวา่ ชุมชนควรด าเนิน
กิจกรรมพฒันาคุณธรรม กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมพฒันาชุมชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิกในชุมชนและทุกภาคส่วนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความเขา้ใจ
อนัดีร่วมกนัของทุกคนทุกฝ่ายในชุมชน 

  2.4 การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน 
ในมิติการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 
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 การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินน้ี
เป็นผลมาจากการศึกษาสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัการจดัการความรู้: กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์
สู่ศกัยภาพ เสรีภาพ และความสุข ของประเวศ วะสี (2458: 18-22) ท่ีวา่ การจดัการความรู้ท่ีดีน าไปสู่
เสรีภาพของระบบ น าไปสู่การพฒันาและใช้ศกัยภาพอยา่งบูรณาการของมนุษยแ์ละน าไปสู่ความ
เขม้แข็งของสังคมท่ีประกอบดว้ยศีลธรรมพื้นฐานคือการเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์
ของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ส่งเสริมการรวมตวัร่วมคิดร่วมท าเกิดความเป็นชุมชน เกิดการ
เปล่ียนแปลงขั้นพื้นฐานของโครงสร้างสังคมจากโครงสร้างแนวด่ิงสู่โครงสร้างเครือข่ายสู่การอยู่
ร่วมกนัดว้ยสันติ การอยู่ร่วมกนัดว้ยสันติคือศีลธรรม เป้าหมายของการจดัการความรู้คือศีลธรรม 
การบรรลุเป้าหมายศีลธรรมอยูบ่นฐานการเรียนรู้ร่วมกนัในทางปฏิบติัเพราะการเรียนรู้ร่วมกนัเป็น
กระบวนการทางปัญญาของผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหมด น าไปสู่จิตใจท่ีดี น าไปสู่ความเขม้แข็งทางสังคม 
และเป็นพลังให้ท าส่ิงยากได้ส าเร็จ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติจะใช้ความรู้ทุกชนิดท่ีมี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติเข้ามาสู่การเรียนรู้ร่วมกันโดยวางความรู้ในตวัคนเป็นฐานเพื่อพฒันา
ศกัยภาพของมนุษยอ์ยา่งสมดุลแลว้เอาความรู้ในต าราหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
ต่อยอดอยา่งสมประโยชน์ใหง้ดงามและมีประโยชน์ยิง่ข้ึน  
               2. ผลการพัฒนาร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 จากการพฒันาร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ผูว้ิจยั
ได้ร่างรูปแบบจากการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา การ
ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงพฒันายกร่าง
รูปแบบท่ีใช้ช่ือว่า “DOCTRINE Model” หลกัการของรูปแบบคือเสริมสร้างสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน มี 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) D = Dogma 
(สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา) 2) O = Oneness (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนั
มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั) 3) C = Cooperation (สมาชิกชุมชนมีความร่วมมือช่วยเหลือกนัโดย
ไม่แบ่งแยกศาสนา) 4) T = Training and Learning Program (ชุมชนมีกิจกรรมการอบรมและเรียนรู้
ทั้งทางโลกและทางธรรมท่ีสอดคลอ้งวิถีชุมชน) 5) R = Religions Centre (สถาบนัศาสนาเป็นท่ี           
พึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน) 6) I = Independent in Public Participation (สมาชิกชุมชนท่ี  
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นบัถือศาสนาต่างกนัมีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน) 7) N = News and Knowledge 
Distribution (การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน) 8) E = Equilibrium 
Development (การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนาในชุมชน) โดยกระบวนการ  

หน่ึง การพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมการอบรมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา 

สอง การจัดกิจกรรมสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานผ่าน                   
การเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุมน าเสนอ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สาม การมีส่วนเก่ียวข้องของภาคีเครือข่ายด้วยการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม      
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบติัร่วมกนัในลกัษณะจตุรภาคี (ความร่วมมือส่ีฝ่ายในชุมชน) 
ไดแ้ก่ 1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนและสถาบนัศาสนาในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐ/ 
องคก์าร 3) ภาคเอกชนและ 4) หน่วยงานการศึกษา 

ส่ี การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินในมิติ             
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน เสมือนหน่ึงเป็นเป้าหมายของการพฒันาเพื่อการพึ่งตนเอง เป็นพื้นฐานของความ 
ส าเร็จในการจดัการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยชุมชนท่ีให้ความส าคญักับความรู้ ระบบคิด วิถี
ปฏิบติั และภูมิปัญญาของบุคคลและชุมชน ผสมผสานวิธีคิดและกระบวนการจดัการความรู้ตาม
แนวคิดโนนากะ (Nonaka, 1991) โดยน้อมน ามิติศาสนามาเป็นแกนในการขบัเคล่ือนรูปแบบใน
ลกัษณะจตุรภาคี (ความร่วมมือส่ีฝ่าย) ภายในชุมชน ไดแ้ก่ 1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชน
และสถาบนัศาสนาในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐ/ องค์การ 3) ภาคเอกชน และ 4) หน่วยงาน
การศึกษา เพื่อร่วมพฒันากระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนและระหว่างภาคีเครือข่าย 
ยกระดบัองค์ความรู้ชุมชน และพฒันาศกัยภาพสมาชิกชุมชนสู่การจดัการตนเองบนฐานทุนทาง
ศาสนาอย่างสมดุล โดยมีปัจจยัสนับสนุนส าคญั ได้แก่ ผูน้  าศาสนา ผูน้ า/แกนน าชุมชน สมาชิก             
จิตสาธารณะ ภาคีเครือข่าย ส่ือชุมชน และทุนทางสังคมวฒันธรรม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัคือความ              
ดีงามและความร่มเย็นเป็นสุขของบุคคล ชุมชน และสังคม จากองค์ประกอบดงักล่าว สามารถ           
แสดงเป็นแผนภูมิร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ไดด้งัแผนภูมิท่ี 7 
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แผนภูมิท่ี 7 รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หลกัการ : เสริมสร้างสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

วตัถุประสงค ์: พฒันาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัสงัคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

         องค์ประกอบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน          
        โดยใช้ศาสนาเป็นฐาน “DOCTRINE Model”              
1) D = Dogma (สมาชิกปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา)  
2) O = Oneness  
(สมาชิกท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
 3) C = Cooperation       
(สมาชิกมีความร่วมมือช่วยเหลือกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา)            
4) T = Training & Learning Program 
(ชุมชนมีกิจกรรมการอบรมเรียนรู้ทางโลกและทางธรรม) 
 5) R = Religions Centre                                                                   
 (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน)              
6) I = Independence in Public Participation                                             
(สมาชิกต่างศาสนามีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน)  
7) N = News & Knowledge Distribution          
(การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน)                                          
 8) E = Equilibrium Development 
   (การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา) 

ปัจจยัสนบัสนุน 
- ผูน้  าศาสนา 
- ผูน้  าชุมชน/แกนน า 
- สมาชิกจิตสาธารณะ            
- การมีส่วนร่วมภาคี   
  เครือข่ายพฒันา 
- ส่ือชุมชน/มวลชน                        
ทุนสงัคม/วฒันธรรม 

ประเมินผล    
รูปแบบดว้ย            
การประเมิน    

ความพึงพอใจและ 
 การถอดบทเรียน 

ความร่มเยน็เป็นสุขของบุคคลและชุมชน 

สกดัความรู้                   
เพือ่พฒันา
ศกัยภาพ              
สู่การ
จดัการ

ตนเองของ
ชุมชน 

ประเมินสภาพการณ์
ชุมชน 7 ดา้น (การศึกษา, 
สงัคม, วฒันธรรมและ
ศาสนา, เศรษฐกิจ,

การเมือง, สาธารณสุข, 
ทรัพยากรธรรมชาติ      
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

DOCTRINE Model 
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2. การตรวจสอบโดยการรับรองร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา               
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

จากร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด                          
พระนครศ รีอยุธย า  ผู ้วิ จ ัยน าไปตรวจสอบและ รับรองโดยการจัดสัมมนาผู ้เ ช่ี ยวชาญ 
(Connoisseurship) 7 ท่าน พร้อมทั้งใชแ้บบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมเพื่อรับรองรูปแบบ 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ตารางท่ี 21 จ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ช่ียวชาญ 
       (N = 7 คน) 
 ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ   
1. เพศ                       
   ชาย  7  100.00  
2. อาย ุ 
 31-40 ปี  3  42.86 
 41-50 ปี   2  28.57 
 51-60 ปี  2  28.57 
3. การศึกษา 
 ปริญญาโท  1  14.29 
 ปริญญาเอก   6  85.71 
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ตารางท่ี 21 จ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 
      (N = 7) 
 ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ   
4. ระยะเวลาในการท างาน                       
   1-5 ปี  3  42.86 
 6-10 ปี  1  14.28 
 มากกวา่ 15 ปี  3  42.86 
5. สถานท่ีท างาน  
 ภาครัฐ  7  100.00 
  
 จากตารางท่ี 21 พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00                 
ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมา 41-50 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.57 และ 51-60 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 มีการศึกษาระดบัปริญญาเอก จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 รองลงมาระดบัปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 มี
ระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 15 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 และ 1-5 ปี จ  านวน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.86 รองลงมา 6-10 ปี จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 และผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด
ท างานภาครัฐ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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  2.2 การตรวจสอบโดยการรับรองร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
ตารางท่ี 22 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ 
                   ร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดั                     
                   พระนครศรีอยธุยาภาพรวม 
 

                                                   (N = 7)   
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
1. การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ  4.36  0.38 มาก 1 
2. องคป์ระกอบของรูปแบบ  4.21 0.27 มาก 2 
    2.1 องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์  4.14 0.26 มาก 
    2.2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ  4.19 0.26 มาก 
    2.3 องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้  4.36 0.48 มาก 

 รวม  4.24 0.26 มาก   

 
จากตารางท่ี 22 พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ

ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.24,                 

S.D = 0.26) เม่ือพิจารณาประเด็นหลกัการ หลกัการท่ีสูงท่ีสุดคือ การก าหนดองค์ประกอบของ
รูปแบบ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.36,S.D = 0.38) รองลงมา คือ องคป์ระกอบของรูปแบบ อยูใ่นระดบั

มาก (X = 4.21, S.D = 0.27) 

 
 
 
 
 
 

รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

หลกัการ : เสริมสร้างสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

วตัถุประสงค ์: พฒันาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัสงัคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

                         
         องค์ประกอบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน          
        โดยใช้ศาสนาเป็นฐาน “DOCTRINE Model”              
1) D = Dogma (สมาชิกปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา)  
2) O = Oneness (สมาชิกมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั) 
3) C = Coordination 
    (มีการประสานงานท่ีดีภายในชุมชนและภาคีเครือข่าย)                         
4) T = Training & Learning Program 
     (มีกิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งวิถีชีวิตชุมชน)      
5)  R = Religions Centre                                                     
     (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพ่ึงทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน)             
6) I = Independence in Public Participation 
     (มีอิสระในการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมก าหนดอนาคตชุมชน) 
7) N = News & Knowledge Distribution                              
     (การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้สู่ชุมชน)                                           
  8) E = Equilibrium & Integrated Development 
       (การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลและบูรณาการ)                                        
         

ปัจจยัสนบัสนุน 
- ผูน้  าศาสนา 
- ผูน้  าชุมชน/แกนน า 
- สมาชิกจิตสาธารณะ            
- การมีส่วนร่วมภาคี   
  เครือข่ายพฒันา 
- ส่ือชุมชน/มวลชน                        
- ทุนสงัคม/วฒันธรรม 

ประเมินผล    
รูปแบบดว้ย            
การประเมิน    

ความพึงพอใจและ 
 การถอดบทเรียน 

ความร่มเยน็เป็นสุขของบุคคลและชุมชน 

สกดัความรู้                   
เพือ่พฒันา
ศกัยภาพ              

สู่การจดัการ
ตนเองของ
ชุมชน 
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ตารางท่ี 23 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็น 
                  สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยารายประเด็นหลกัการ 

 
                                                   (N = 7)   

รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
1. การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ  
    1.1 การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความ   4.57 0.53 มากท่ีสุด 1 
          เหมาะสมครอบคลุมแนวคิดสังคมร่มเยน็ 
          เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
    1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบ  4.14 0.38 มาก 2 
          มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

 รวม  4.36 0.38 มาก       (1) 

2. องคป์ระกอบของรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
    2.1 องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์
          2.1.1 หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสม   4.14 0.38 มาก  1 
                   สอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 
                   สามารถใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดกิจกรรม 
                   สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา 
                   เป็นฐาน โดยแสดงใหเ้ห็นจุดเนน้ในการ 
                   นอ้มน าหลกัค าสอนของศาสนาสู่แนวทาง 
                   การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั 
          2.1.2 วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมชดัเจน   4.14 0.38  มาก  1 
                    สามารถแสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึน 
                    กบักลุ่มเป้าหมายในสองชุมชน 
  2.1.3 หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความ    4.14 0.38  มาก  1 
                    สอดคลอ้งกนั 

 รวม  4.14 0.26 มาก  (2) 
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ตารางท่ี 22 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็น 
                  สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยารายประเด็นหลกัการ    
                  (ต่อ) 

                                                   (N = 7)   
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
2. องคป์ระกอบของรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
    2.2 องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ 
          2.2.1 กระบวนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็     4.14 0.38 มาก  2 
                   เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
                   มีขั้นตอนครบถว้น เหมาะสม และ 
                   สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั 
          2.2.2 ขั้นตอนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็   4.14 0.38 มาก  2 
                   เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
                   มีความเหมาะสมสามารถท าใหก้ารด าเนิน 
                   การบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์
          2.2.3 ขั้นตอนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็น     4.29 0.49 มาก  1 
                   สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
                   สอดคลอ้งกบัหลกัการและวตัถุประสงค ์

 รวม  4.19 0.26 มาก 

    2.3 องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช ้
          2.3.1 ปัจจยัสนบัสนุนเหมาะสมสอดคลอ้ง   4.43 0.53 มาก 1 
                   กบัองคป์ระกอบของรูปแบบสังคมร่มเยน็ 
                   เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
      2.3.2 ปัจจยัสนบัสนุนเหมาะสมสอดคลอ้ง   4.29 0.49 มาก 2 
                   กบักระบวนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็ 
                   เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน    

 รวม  4.36 0.48 มาก 
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จากตารางท่ี 23 การประเมินความเหมาะสมเพื่อรับรองร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุข             
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยารายประเด็นหลกัการ แสดงขอ้มูลดงัน้ี 

รายประเด็นหลักการด้านการก าหนดองค์ประกอบของร่างรูปแบบ พบว่า การก าหนด
องคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมครอบคลุมแนวคิดสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.57, S.D = 0.53) รองลงมา องคป์ระกอบของรูปแบบ            

แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั อยู่ในระดบัมาก (X = 4.14,              

S.D = 0.38)  
รายประเด็นหลักการด้านองค์ประกอบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา                 

เป็นฐาน จ าแนกเป็นประเด็นยอ่ยในสามประเด็น คือ 1) องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์
2) องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ และ 3) องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน าไปใช ้พบวา่  

องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.14, S.D = 0.38) 

เม่ือพิจารณารายขอ้ ทุกข้ออยู่ในระดบัค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากนัในระดบัมาก             
(X = 4.14, S.D = 0.38)  

องคป์ระกอบเชิงกระบวนการ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.19, S.D = 0.26) เม่ือ

พิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีสูงท่ีสุด ขั้นตอนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐานมีความสอดคล้องกบัหลกัการและวตัถุประสงค์ (X = 4.29, S.D = 0.49) รองลงมา   

กระบวนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานมีขั้นตอนครบถว้น
เหมาะสมและสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั ขั้นตอนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานมีความเหมาะสมสามารถท าใหก้ารด าเนินการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ อยูใ่นระดบั
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากนัในระดบัมาก (X = 4.14, S.D = 0.38) (X = 4.14,             

S.D = 0.38)  
องคป์ระกอบเชิงเง่ือนไขการน าไปใช้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.36, S.D = 0.48)                  

เม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีสูงท่ีสุด ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบของ
รูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก (X = 4.43,                      

S.D = 0.53) รองลงมา ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการจดักิจกรรมสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.29, S.D = 0.49) 
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ส่วนค าถามปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อร่างรูปแบบฯนั้น ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่เป็นงานวิจยั
และพฒันาท่ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์มาก แต่ควรศึกษาลงลึกเพิ่มเติมดา้นหลกัค าสอน
ของแต่ละศาสนาและศึกษาความสัมพนัธ์ของสามศาสนาท่ีน ามาสู่ความร่มเยน็เป็นสุขของจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา โดยพรรณนาคุณลกัษณะและบทบาทต่างๆ อยา่งเด่นชดัในเชิงเทียบเคียงเพื่อเป็น
ตน้แบบของการศึกษาและการพฒันาทั้งอดีต ปัจจุบนั และอนาคต พร้อมทั้งเสนอแนะเง่ือนไขการ
น ารูปแบบไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดวา่ ควรมุ่งท่ีกลุ่มแกนน าชุมชนสู่การน าไปปฏิบติัให้เป็นท่ี
ประจกัษ์ เม่ือการปฏิบติัตนปฏิบติังานเป็นท่ีประจกัษ์ ย่อมจูงใจให้สมาชิกชุมชนเห็นคุณค่าและ
ปฏิบติัตาม       

ดงันั้นผลการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยัเพื่อสังเคราะห์ร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็               
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และการตรวจสอบรับรองร่าง
รูปแบบด้วยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ท่ีได้น้ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก              
(X = 4.24, S.D = 0.26) จึงเห็นไดว้่าร่างรูปแบบดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้นการทดลองต่อไปได ้

ขั้นตอนน้ีจึงตอบวตัถุประสงคข์อ้ 2 
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ตอนที ่3 ผลการทดลองใช้ เป็นการวจัิย (Research : R2) การน าไปใช้ (Implementation : I) 
ในขั้นตอนการทดลองใช้ส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ี เป็นขั้นตอนการด าเนินการ ได้แก่          

1) การอบรมความรู้ 2) การจดัเสวนากลุ่มยอ่ย 3) การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 4) การจดัประชุม
น า เสนอ ร่าง รูปแบบสังคมร่มเย็น เ ป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา เ ป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ขอน าเสนอในแต่ละประเด็นดงัน้ี  

1. การจัดอบรมความรู้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  จากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานด้วยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และ           
การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ การวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัลึกผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงการวิเคราะห์นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ผู ้วิจ ัยได้ยกร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งจดัท าเอกสารคู่มือการอบรมและ KM Action Plan (รายละเอียด               
ในภาคผนวก) จากนั้นน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญในพื้นท่ีเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองความ
เหมาะสมของร่างรูปแบบก่อนการน าร่างรูปแบบไปทดลองใช้ในพื้นท่ีสองชุมชนเป้าหมาย ไดแ้ก่            
1) ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และ 2) ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 
เร่ิมด าเนินการ ในวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และวนัท่ี 4 ตุลาคม 2557 โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มสอง
ช่วงเวลา คือ ช่วง 09.00 -12.00 น. ชุมชนทอ้งถ่ินบา้นส าเภาล่ม ณ ส านกังานกองทุนพฒันาบทบาท
สตรีต าบลส าเภาล่ม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และช่วง 16.00 – 19.00 น. เป็นชุมชนทอ้งถ่ินเขต
เมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ)  ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนต าบลหัวรอ จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบทดสอบก่อนและหลงั
การอบรม แบบประเมินผลหลงัการอบรม แบบสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการปฏิบติั ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วย ผู ้น าชุมชน แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ ตวัแทนสถาบนัศาสนา และสมาชิกในชุมชน จ านวนทั้งส้ิน 30 คน (ชุมชน
ละ 15 คน รายช่ือในภาคผนวก) ก่อนการอบรมให้ผูเ้ขา้รับการอบรมท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
(Pre-test) และเสร็จส้ินการอบรมให้ผูเ้ขา้รับการอบรมท าแบบสอบถามหลงัการอบรม (Post-test) 
และประเมินผลหลงัการอบรมในการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 24  
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ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
   ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนบา้นส าเภาล่ม 
 

กลุ่ม N คะแนน 
คะแนน
เตม็ X  S.D. ร้อยละ การแปรผล df t Sig 

ชุมชนเมือง             
วดัขนุแสน 

15 
ก่อน
อบรม 

20 13.07 2.02 65.35 ปานกลาง 
14 16.318* 0.000 

15 
หลงั
อบรม 

20 17.53 1.51 87.65 มาก 

ชุมชนชนบท 
บา้นส าเภาล่ม 

15 
ก่อน
อบรม 

20 12.47 2.97 62.35 ปานกลาง 
14 12.435* 0.000 

15 
หลงั
อบรม 

20 16.07 2.09 80.35 มาก 

*นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 24 พบวา่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์การเรียนรู้จากคะแนนเฉล่ียความรู้สังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานก่อนการอบรมและหลงัการอบรมในแต่ละชุมชน
ดว้ย t-test แบบ dependent ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่  

 ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากบั 13.07 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.02 คะแนนเฉล่ียหลงัการอบรมเท่ากบั 17.53 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.51 เม่ือทดสอบสถิติ t = 16.31, Sig = 0.00 พบวา่ ผลการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานก่อนการอบรมและหลังการอบรม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความรู้ความเขา้ใจรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรม 

ชุมชนท้องถ่ินเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากับ 12.47                 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.97 คะแนนเฉล่ียหลงัการอบรมเท่ากบั 16.07 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.09 เม่ือทดสอบสถิติ t = 12.43, Sig = 0.00 พบว่า ผลการทดสอบความรู้               
ความเขา้ใจสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานก่อนการอบรมและหลงัการอบรม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยความรู้ความเขา้ใจสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานหลงัการอบรมสูงกวา่ก่อนการอบรม 
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 ผลการจัดอบรม 
 
ตารางท่ี 25 การประเมินผลการจดัอบรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
                  ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
  
     (n = 30) 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มท่ีศึกษา   จ านวน  ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย    3                     10.00 
 หญิง   27 90.00 
อาย ุ
 30-40 ปี   4 13.33 
 41-50 ปี   5 16.67 
 51-60 ปี  11 36.67 
 60 ปีข้ึนไป 10 33.33  
สถานภาพ  
 โสด    4 13.33 
 สมรส   19 63.34 
 หมา้ย     7   23.33  
ศาสนา 
 พุทธ   17 56.67 
 คริสต ์   3  10.00 
 อิสลาม  10  33.33 
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ตารางท่ี 25 การประเมินผลการจดัอบรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
                  ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (ต่อ)  
  
     (n = 30) 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มท่ีศึกษา   จ านวน  ร้อยละ 

การศึกษา 
 ต ่ากวา่มธัยมศึกษา  8 26.67 
 มธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า  6 20.00 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 10  33.33 
 อนุปริญญา/เทียบเท่า  4  13.33 
 ปริญญาตรี  2   6.67 
สถานะผูเ้ขา้รับการอบรม 
 สมาชิกชุมชน 19   63.33 
 ผูน้ าชุมชน/แกนน า  6  20.00 
 เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน  1   3.33 
 เจา้หนา้หน่วยงานภาครัฐ  1   3.33 
 เจา้หนา้ท่ีรัฐวสิาหกิจ  1   3.33 
 ตวัแทนสถาบนัศาสนา  2 6.67 
 
 จากตารางท่ี 25 พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมส่วนใหญ่เป็นหญิง จ านวน 27 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 90.00 มีอายุระหวา่ง 51-59 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมามีอายุมากวา่ 60 
ปี จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 สถานภาพสมรส จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.34 
รองลงมา สถานภาพหมา้ย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20 นบัถือศาสนาพุทธ จ านวน 17 คน           
คิดเป็นร้อยละ 56.67 นบัถือศาสนาอิสลาม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาต ่ากว่ามธัยมศึกษา 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ผูเ้ขา้รับการอบรมมีสถานนะเป็นสมาชิกชุมชน จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.33 รองลงมา เป็นผูน้ าชุมชน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20       
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ตารางท่ี 26 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผล และล าดบัท่ีของความคิดเห็นของผูเ้ขา้     
      รับการอบรมรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดั   
                 พระนครศรีอยธุยา 

 (n = 30)   
  รายการ  ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
การจดัประชุมช้ีแจง  
    1. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัอบรม 4.83 0.38 มากท่ีสุด 1 
    2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 4.30 0.47  มาก 5 
    3. ความสะดวกในการเดินทาง 4.27 0.64    มาก 6 
    4. บรรยากาศทัว่ไปของการอบรม 4.50 0.51   มาก 3 
    5. เอกสารประกอบการอบรม 4.37 0.49    มาก 4 
    6. การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 4.53 0.51  มากท่ีสุด 2 
    7. ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอบรม 4.53 0.51  มากท่ีสุด 2 

 รวม 4.48 0.27 มาก  

หวัขอ้/เน้ือหา/ความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรม 
    1. หวัขอ้อบรมเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  4.73 0.45 มากท่ีสุด  1 
    2. ความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้รับการอบรม  3.13 0.35 ปานกลาง 5 
    3. ความรู้ความเขา้ใจหลงัเขา้รับการอบรม  4.30 0.47 มาก  4 
   4. เน้ือหาสาระในการอบรมเป็นความรู้ท่ี  4.63 0.47 มาก  2 
        สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวติ   
    5. ผลของการอบรมสามารถน าไปใชใ้นการ  4.50 0.51   มาก  3 
        ปฏิบติังานเสริมสร้างสังคมร่มเยน็เป็นสุข 
        ของชุมชน    

 รวม 4.26 0.28             มาก   

   ภาพรวม   4.39 0.22  มาก  
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 จากตารางท่ี 26 พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในดา้นการจดัประชุมช้ีแจง พบว่า ผูเ้ขา้รับการ
อบรมมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.39, S.D.= 0.22) เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้น
การจดัประชุมช้ีแจง พบวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.48, 
S.D.= 0.27) เม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัการ
อบรม (X = 4.83, S.D.= 0.38) รองลงมา การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (X = 4.53,                     
S.D.= 0.51) และประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอบรม (X = 4.53, S.D.= 0.51) ส่วนขอ้ต ่าสุด คือ ความ
สะดวกในการเดินทาง (X = 4.27, S.D.= 0.64) ดา้นหัวขอ้/เน้ือหา/ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรม 
พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X = 4.26, S.D.= 0.28) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ หัวขอ้การอบรมเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั                   
(X = 4.73, S.D.= 0.45) รองลงมา เน้ือหาสาระในการอบรมเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต (X = 4.63, S.D.= 0.47) ส่วนขอ้ต ่าท่ีสุด คือ ความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้รับการอบรม                  
(X = 3.13, S.D.= 0.35) 
 
ตารางท่ี 27 ความถ่ีและร้อยละของประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอบรม (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการอบรม ความถ่ี ร้อยละ 
1. ไดท้ราบแนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน           
โดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model 

14 46.67 

2. ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในบริบทชุมชนและสังคม                                  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

8 26.67 

3. ไดต้ระหนกัและเห็นประโยชน์ของการปฏิบติัตนตาม        
หลกัค าสอนของศาสนา 

11 36.67 

4. ไดแ้นวทางการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชน 11 36.67 
5. ไดมิ้ตรภาพ ความเป็นกลัยาณมิตร และจิตสาธารณะ 15 50.00 
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 จากตารางท่ี 27 พบวา่ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอบรม (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) ขอ้ท่ีมีความถ่ี
สูงสุด คือ ไดมิ้ตรภาพ ความเป็นกลัยาณมิตร และจิตสาธารณะ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
รองลงมาไดท้ราบแนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE 
Model จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยลละ 46.67 ส่วนขอ้ต ่าสุด คือ ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัใน
บริบทชุมชนและสังคมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
 2. การจัดเสวนากลุ่มย่อย เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัภายในกลุ่มเก่ียวกบั

รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
  การจดัเสวนากลุ่มยอ่ยเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน

โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เร่ิมด าเนินการในวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 และวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2557 โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มสองช่วงเวลาคือช่วง 09.00 -12.00น. ชุมชนทอ้งถ่ินบา้นส าเภา
ล่ม ณ ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบลส าเภาล่ม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และช่วง 
16.00 - 19.00 น. เป็นชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) ณ ศูนยบ์ริการการศึกษานอก
โรงเรียนต าบลหวัรอ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้มีคุณเอ้ือ คุณอ านวย คุณกิจ และคุณลิขิต 
เพื่อร่วมกนัศึกษาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และ
ปัจจยัหนุน/เอ้ือความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใช้ศาสนาเป็นฐานเป็นตวัแทนจากภาคส่วนในชุมชน จ านวน 15 คน ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน 
แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ตวัแทนสถาบนัศาสนา และสมาชิก
ชุมชนท่ีสนใจและสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัเสวนากลุ่มยอ่ย ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของกระบวน 
การสนทนาท่ีมุ่งให้เกิดความเขา้ใจทั้งในมุมมองของตนและระหว่างสมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม             
โดยก่อนการเสวนาและแบ่งกลุ่มยอ่ย 4-5 คนต่อกลุ่ม ผูว้ิจยัช้ีแจงกรอบการเสวนาพร้อมแนบแบบ
การจดบนัทึก (รายละเอียดในภาคผนวก) ส าหรับใช้เป็นแนวทางหารือภายในกลุ่ม และผูว้ิจยัขอ
ความร่วมมือในการบนัทึกการเรียนรู้ การสนทนา และขอ้คิดเห็นต่างๆ โดยหลงัเสร็จส้ินกิจกรรมให้
น ามากรอบการเสวนาน้ี (ค าตอบและขอ้คิดเห็น) ส่งคืนกลบัผูว้ิจยั จากนั้นจุดประกายความคิดและ
สร้างแรงบนัดาลใจการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยน าเสนอวิดิทศัน์มูลนิธิขา้วขวญั (สถาบนัการส่งเสริม
การจดัการความรู้เพื่อสังคม) เพื่อกระตุน้และโนม้นา้วใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมตระหนกั เห็นคุณค่า และ
ความส าคญัของการรวมกลุ่มและพลงัแห่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบกลัยาณมิตร ขณะด าเนินการ 
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เสวนากลุ่มย่อยผูว้ิจยัท าหน้าท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) โดยเป็นผูต้ ั้ง
ค  าถาม ยกตวัอยา่ง แสดงความคิดเห็น ร่วมแลก เปล่ียนเรียนรู้ และสรุปประเด็นสาระความรู้ พร้อม
ทั้งบนัทึกการปฏิบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั (รายละเอียดใน
ภาคผนวก)   

  2.1 ชุมชนท้องถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) จดัการเสวนากลุ่มย่อย                     
ณ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนต าบลหัวรอ โดยมีเขา้ร่วมการเสวนา 15 คน (รายช่ือในภาคผนวก) 
มุ่งเนน้ท่ีการศึกษาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานและการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ผูว้จิยัสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 
   2.1.1 บริบทและสภาพการณ์ 
    ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่

สมยักรุงศรีอยุธยาในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัพระพนรัตน์วดัพระเชตุพน  ในแผน่ดิน
สมเด็จพระมหาธรรมราชา ระบุว่า “แลครอบครัวมอญซ่ึงกวาดลงมานั้ น ก็พระราชทานให ้                  
พระยาราม พระยาเกียรติควบคุมวา่กล่าวดว้ยแลพระยาเกียรติพระยารามนั้น ให้อยู่ต  าบลบา้นขมิ้น 
วดัขนุแสน” (วสุิทธ์ิ ภิญโญวาณิชกะ, 2556)  

    ในปัจจุบนัชุมชนท้องถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) เป็นชุมชน
จดัตั้งล าดบัท่ี 16 ในพื้นท่ีปกครองของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยลกัษณะพื้นท่ีชุมชน            
ส่วนใหญ่เป็นการรวมตวัของกลุ่มคนหลายเช้ือชาติ ไดแ้ก่ คนไทยเช้ือสายจีน คนไทยพื้นถ่ินดั้งเดิม 
คนไทยเช้ือสายเปอร์เซีย และคนไทยเช้ือสายปากีสถาน มีการนบัถือศาสนาท่ีหลากหลายทั้งศาสนา
พุทธ (นิกายเถรวาทและนิกายมหายาน) ศาสนาอิสลาม และบางส่วนนบัถือศาสนาคริสต ์ผูค้นส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คา้ขาย ทั้งของสด ของช า ขายยา ขายทอง ขายอาหาร ขายชุด
อุปกรณ์กีฬาและชุดนกัเรียน และรับจา้ง สภาพบริบทชุมชนแมว้่าจะมีความหลากหลายทางด้าน                 
ศาสนา ความเช่ือ และเช้ือชาติ แต่สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างปรกติสุขจนเกิดภาพแห่งความร่มเยน็
เป็นสุขร่วมกนัของผูค้นในชุมชน     
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   2.1.2 หลกัการด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  
    การด าเนินชีวิตท่ีดีงามของผูเ้ขา้ร่วมการเสวนากลุ่มยอ่ย มีลกัษณะคลา้ยคลึง

กัน กล่าวคือ ตั้ งมั่นอยู่ในหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือและน าหลักธรรม                      
ค  าสอนมาเป็นเป้าหมายของการปฏิบติัและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดังท่ี บุญปลูก ปิยะสิงห์ ,                         
พรหมทรัพย ์คงประโยชน์ และนฤมล อติภทัรกุล กล่าวในลกัษณะท านองเดียวกนั ความวา่ 

    “เว้นจากการท าช่ัว มุ่ งมั่นท าความดี ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี 
ศาสนาพุทธมีศีลเป็นข้อปฏิบัติ เพ่ือควบคุมความประพฤติ ทางกาย วาจา ให้ตั้งอยู่ ในความดีงาม
ความเป็นปรกติสุข ศาสนาคริสต์ มีหลักการปฏิบัติเพ่ือให้รอดจากบาปและเข้าถึงอาณาจักรของ           
พระเจ้าอันเป็นดินแดนท่ีมีความสุขสงบนิรันดร์ ศาสนาอิสลาม มีค ากล่าวในพระคัมภีร์ว่า ผู้ใดขาด
ความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ ผู้นั้นจะไม่ได้รับเมตตาจิตเช่นกัน ดังนั้นทุกศาสนาจึงเน้นท่ีความรัก                
ความเมตตา เพราะหากมนุษย์ทุกคนมีความรักความเมตตาอยู่ในใจแล้วกจ็ะให้ความช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันไม่เบียดเบียนกัน” 

 
   ขณะท่ี ประเทือง วชัราธรสุข กล่าววา่  
    “อย่าใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย อดออม มธัยสัต์ อยู่อย่างพอเพียง...”  
 
   โดย นุชรี ม่ิงมาศ กล่าวเพิ่มเติมวา่ 
   “ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว โดยมี       

ความเช่ือและศรัทธามุ่งมั่นท่ีจะท างานทุกอย่างให้ประสบผลส าเร็จด้วยความรับผิดชอบ ยึดความ 
ถกูต้อง ไม่เอาเปรียบ และไม่เห็นแก่ได้” 

 
   2.1.3 คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถี

ชีวติและทุนชุมชน   
    คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถีชีวิต

และทุนชุมชนนั้น มีลกัษณะเนน้การพึ่งตนเองและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนทุก
ขั้นตอน ไดแ้ก่ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลของการพฒันาทั้งใน
รูปของบุคคลและกลุ่มดว้ยความสมคัรใจ เพื่อผนึกก าลงัความรู้ความสามารถ สร้างความเช่ือมัน่ใน 
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ตนเอง มองเห็นและตระหนกัถึงศกัยภาพและพลงัแห่งความร่วมมือ เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชน
อนัเป็นพื้นฐานส าคญัในการด าเนินการพฒันาใหป้ระสบความส าเร็จ ดงัท่ี จารุณี อติภทัรกุล ตวัแทน
กลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึง กล่าววา่  

 
    “ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และศาสนา เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเป็น               

ทุนทางสังคมอันทรงคุณค่าและมีความหลากหลายท้ังศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ 
ซ่ึงการใช้ศาสนาเป็นฐานเป็นแนวทางการพัฒนาท าให้ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง มั่นคง และ
สมดุล การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างศาสนิกชนของแต่ละศาสนาน าไปสู่การร่วมคิด ร่วมท า                
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ และพัฒนาเคล่ือนตัวโดยพร้อมเพรียงกันทุกชุมชนย่อมเป็นการผสาน
พลังร่วมขบัเคล่ือนสังคมไทยสู่ความร่มเยน็เป็นสุขของบุคคล ชุมชน และสังคมอย่างยัง่ยืน”  

 
   2.1.4 มูลเหตุของปัญหาชุมชน  
    การเร่งรัดพฒันาเศรษฐกิจเป็นดา้นหลกัเพื่อพฒันาประเทศไปสู่ความเจริญ

ทางวตัถุโดยขาดการพฒันาดา้นจิตใจ เป็นภยัคุกคามท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหลายคนมีความกงัวลว่า 
เป็นสาเหตุหลกัท่ีน าความอยู่ร้อนนอนทุกข์มาสู่สมาชิกชุมชนปัจจุบนัและในอนาคตอนัใกล ้ดงัท่ี  
พรหมทรัพย ์คงประโยชน์ กล่าววา่ 

    “การให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญทางวัตถุเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพียงอย่างเดียว ละทิ้งภูมิปัญญา วัฒนธรรม และศาสนา ลดบทบาทของสถาบัน
ศาสนาลง เป็นเหตุให้คนขาดหลักการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ชีวิตจึงล าบากยากเยน็ มีความสุขร่มเยน็ยาก 
เปรียบดังเรือท่ีขาดหางเสือ ยากท่ีจะเข้าถึงจุดหมายได้”        

 
       แมว้่าการพฒันาดา้นเศรษฐกิจจะท าให้เกิดการขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ

ภาพรวม แต่ในขณะเดียวกนัปัญหาของความทนัสมยัท าให้ผูค้นตอ้งแข่งขนัและแยง่ชิง ท าให้หลาย
คนตอ้งอยูร้่อนนอนทุกขแ์ละความอยู่เยน็เป็นสุขท่ีมีมาแต่เดิมถูกลดทอนลง ดงัท่ี สุมล อศิวราชนัย ์
กล่าววา่ 

    “ชีวิตท่ีดูดซึมกระแสแห่งกิเลสตัณหาของส่ิงแวดล้อมแบบวัตถุนิยม               
บริโภคนิยมอันเป็นผลมาจากการเร่งรัดพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย จะเป็นชีวิตท่ีแห้งแล้ง                   
และจะค่อยๆ ขาดดุลภาพน าไปสู่ความทุกข์ร้อนในท่ีสุด”       
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                 2.1.5 แนวทางพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model   
 แนวทางพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน
DOCTRINE Model 8 องคป์ระกอบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นพอ้งวา่ เป็นรูปแบบของสังคมท่ี
ดีงามและร่มเย็นเป็นสุข นั่นคือ เป็นสังคมท่ีสมาชิกชุมชนมีความเก้ือกูล ไม่ทอดทิ้งกนั มีวฒันธรรม              
มีความเช่ือไวใ้จ มีความเคารพให้เกียรติกนั โดยมีศาสนาเป็นรากฐานทางจิตใจในการด าเนินชีวิต ให้คิด 
และท า แต่ส่ิงท่ีดีงาม ดงัท่ี ประเทือง วชัราธรสุข ตวัแทนกลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึง กล่าววา่  
 “การพัฒนาบนฐานหลักค าสอนของศาสนาเป็นแนวทางการพัฒนาบนฐาน
ชีวิตและวัฒนธรรมเพ่ือความถูกต้องดีงามและความสมดุล น าไปสู่ความมั่นคงและร่มเยน็เป็นสุข
ร่วมกันในชุมชน” 
 
 ขณะท่ี ผ่องศรี สุพพัตเวช กล่าวอธิบายเพิ่มเติมบริบทชุมชนท่ีมีผลต่อ             
การพฒันาในท านองเดียวกนั ความวา่ 
 “ชุมชนของเราส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แต่ในขณะเดียวกันชุมชนเรา          
ก็เป็นชุมชนตลาด พ่อค้าแม่ค้าล้วนแต่มาจากหลายพื้นท่ีจึงมีหลายศาสนา มีพุทธ มีคริสต์ และ
อิสลาม แต่ละศาสนากจ็ะมีการยึดปฏิบัติท่ีคล้ายกัน ศาสนาพุทธ ถึงวันส าคัญก็จะปฏิบัติภารกิจทาง
ศาสนาของตนเองตักบาตรท าบุญ ส่วนศาสนาอิสลามกจ็ะมีการละหมาดตามเวลา ซ่ึงเขาจะมีสถานท่ี
ไว้ท าละหมาดอย่างเป็นสัดเป็นส่วนเฉพาะคนอิสลาม ส่วนคนคริสต์ ปรกติธรรมดาเขาจะท าปฏิบัติ
ศาสนกิจเองท่ีบ้าน แต่พอมาอยู่รวมกันก็จะมาค้าขายและท ากิจกรรมในชุมชนร่วมกัน  ให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอย่างไม่แบ่งศาสนา ท าให้การพัฒนาพืน้ท่ีชุมชนเป็นไปได้ด้วยดี ไม่มี
ปัญหา”  
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   2.1.6 วิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย               
ใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model   
 วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model เป็นการฝึกปฏิบติั การควบคุมตนในการด าเนินชีวิตตามหลกั 
ค าสอนของศาสนาจนเกิดความประจกัษ์ชดัเป็นความรู้ในตน และไดเ้ผยแพร่ความรู้นั้นให้ปรากฏ
ชดัแจง้ในลกัษณะของการปฏิบติัและการแสดงออกทางสังคมเพื่อให้เพื่อนสมาชิกไดน้ าไปก าหนด
เป็นแบบอย่างในการพฒันาตน พฒันาชีวิต และพฒันาชุมชน เพื่อความถูกตอ้งดีงาม ดงัท่ี พิสมยั 
วอ่งไวสุคนธ์ิ ตวัแทนกลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึง กล่าววา่ 
  “ใฝ่รู้ ฝึกฝน ให้เว้นจากการท าช่ัว มุ่ งท าแต่ความดี เพ่ือให้ศาสนิกชนท้ัง 
หลายเป็นมนุษย์ท่ีดีและสมบูรณ์ตามแนวทางของแต่ละศาสนา ความรัก ความเมตตา ท้ังศาสนาพุทธ 
ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ได้กล่าวไว้เป็นหลักในค าสอนของพระคัมภีร์ การเสียสละและ
สงเคราะห์ เม่ือมนุษย์มีความรัก ความเมตตา เป็นพืน้ฐานกจ็ะมีความเสียสละเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่และให้
สงเคราะห์ซ่ึงกันและกัน ความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง ศาสนาสอนให้มนุษย์มีความเพียรความ
พยายามขยันและอดทน ท่ีจะช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จและพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ ความ
ยุติธรรม เป็นค าสอนของท้ังสามศาสนา เพราะการท่ีสังคมจะอยู่ ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั้นจ าเป็น 
ต้องยึดหลักข้อนี”้ 
 
    ขณะท่ี บุญสม สุขสงวน ยกตวัอยา่งเพิ่มเติมความวา่  
  “น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ไม่ฟุ่มเฟือยในส่ิง
ท่ีไม่จ าเป็น เป็นคนมักน้อยพอใจในส่ิงท่ีตนมี ความรวยไม่ได้อยู่ ท่ีทรัพย์มากแต่อยู่ ท่ีความพอใจ 
ความพอใจในส่ิงท่ีตนมีจึงเป็นความสุขท่ียัง่ยืน” 
 
  ส่วนอภิชยั สุขสงวน กล่าวในท านองเสริมเพิ่มเติม ความวา่ 
  “การรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองและผู้ อ่ืน ประพฤติแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม ด ารงอยู่ ในสัจธรรมของพระเจ้า ปล่อยวางจากกิเลส  และความลุ่ มหลง              
มวัเมาของราคี…” 
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   2.1.7 ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model 
  ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุแห่งความล้มเหลวในการพฒันาสังคมร่มเย็น
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) คน และ 2) วิธีการจดัการ 
โดยมีประเด็นหน่ึงท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทุกคนเห็นตรงกนั คือ คน ดงัเช่น 
  “กิเลสตัณหาภายในจิตใจ ท าให้คนแก่งแย่งชิงดี เห็นแก่ตัว ไม่มีความ
สามคัคี ขาดคุณธรรม และจิตสาธารณะ”   

“ขาดผู้น าชุมชนท่ีมีความสามารถในการประสานงานกับภาครัฐ และภาครัฐ
เองขาดการจูงใจให้สมาชิกชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน”  

 
    ส่วนประเด็นอ่ืนๆ (งบประมาณ และวิธีการจดัการ) ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเห็นในท านองเดียวกนั แต่มีรายละเอียดยอ่ยแตกต่างกนัดงัท่ี เกสร สวสัดิกุล กล่าววา่  
  “กลุ่มเราไม่รองบประมาณจากภาครัฐ เราเน้นท่ีการร่วมบริจาคของสมาชิก
จิตสาธารณะ ได้เท่าไรเราท าเท่านั้น เคยมีการร้องขอจากภาครัฐบ้าง แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่า           
ท่ีควร และต้องท าตามกฏเกณฑ์ท่ีค่อนข้างรัดกุม ขาดความเป็นอิสระในการด าเนินการ” 
  “ขาดวิธีการจัดการงานท่ีมีคุณภาพ ท าให้การท างานของกลุ่มและชุมชน          
ขาดประสิทธิภาพ” 
 
   2.1.8 ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จของการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model   

    ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จของการพฒันาสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model แบ่งออกเป็น ปัจจยัภายในและปัจจยั
ภายนอก ดงัท่ี บุญปลูก ปิยะสิงห์ ตวัแทนกลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึงกล่าวถึงปัจจยัภายใน ความวา่ 

    “ยกระดับและพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้ละเว้นจากความช่ัว ท าแต่
ความดี อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว ให้เห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อ่ืนและ
ส่วนรวมด้วย ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงประสงค์ให้คนไทย                  
พออยู่  พอกิน มีความสงบ ให้ทุกคนช่วยกันรักษาส่วนรวม ให้อยู่แบบพอสมควร ทุกศาสนามี          
ความเห็นเหมือนกัน” 
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    ขณะท่ี นฤมล อติภทัรกุล และผ่องศรี สุพพตัเวช กล่าวถึงปัจจยัหนุน ปัจจยั
เอ้ือ ท่ีเป็นปัจจยัภายนอก ความวา่ 

    “พัฒนาการเรียนรู้คนในชุมชน โดยมีกิจกรรมการอบรมท่ีสอดคล้องกับ            
วิถีสังคมวฒันธรรมท่ีหลากหลายบนพืน้ฐานหลักค าสอนของศาสนา”  
  “ผู้น าชุมชนต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ มีจิตสาธารณะและ              
เป็นตัวแทนชุมชนเข้าไปประสานงานกับภาครัฐเพ่ือขอความสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน…” 
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ตารางท่ี 28 สรุปผลการจดัเสวนากลุ่มยอ่ย DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชน               
                   วดัขนุแสน (หวัรอ)  

ประเด็น สาระส าคญั 
1. บริบทและสภาพการณ์ ผูค้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม มีบางส่วน นบั

ถือศาสนาคริสต ์มีทุนทางสังคม เศรษฐกิจชุมชน ท่ีเขม้แข็ง  
2. การด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน 

สมาชิกชุมชนตั้งมัน่ในหลกัค าสอนของศาสนาพร้อมทั้งน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นมาแนวทางในการปฏิบติั
และการด าเนินชีวติ 

3. คุณค่าและความส าคญัดา้น                  
ภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนา 

ภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนา เป็นรากฐานทางวฒันธรรม 
ทุนทางสังคมอนัทรงคุณค่าท่ีชุมชนใชเ้ป็นแนวทางการพฒันา
ดว้ยการแลกเปล่ียนความรู้ของสมาชิกต่างศาสนาน าไปสู่การร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลของการพฒันา 

4. มูลเหตุของปัญหาชุมชน ขาดการพฒันาดา้นจิตใจใหมี้ความเขม้แขง็โดยเฉพาะดา้น
ศีลธรรมของศาสนา ท าใหส้มาชิกชุมชนตกอยูใ่นกระแส             
วตัถุนิยม บริโภคนิยม เกิดการแข่งขนั แยง่ชิง และทุกขง่์าย  

5. แนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model 

เป็นการพฒันาบนฐานชีวิตและวฒันธรรมน าไปสู่ความเก้ือกลู 
ความดีงาม และความร่มเยน็เป็นสุขโดยมีศาสนาเป็นรากฐานทาง
จิตใจใหส้มาชิกชุมชนคิดและท าแต่ส่ิงท่ีถูกตอ้ง  

6. วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ DOCTRINE 
Model 

เป็นการฝึกปฏิบติั การควบคุมตนในการด าเนินชีวติตามหลกั ค า
สอนของศาสนาและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความ
ประจกัษช์ดัเป็นความรู้ในตน และไดเ้ผยแพร่ความรู้นั้นให้
ปรากฏชดัแจง้ในลกัษณะของการปฏิบติัทางสังคมเพื่อให้เพื่อน
สมาชิกไดน้ าไปก าหนดเป็นแบบอยา่งในการพฒันาตน พฒันา
ชีวติ และพฒันาชุมชน 

7. ปัญหาและอุปสรรคของการ
พฒันา DOCTRINE Model 

การพฒันาจิตสาธารณะสมาชิกชุมชน และการสนบัสนุนและการ
มีส่วนร่วมอยา่งจงัในการพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินของภาครัฐ  

8. ปัจจยัหนุน/เอ้ือ/เสริมความส าเร็จ 
DOCTRINE Model 

การยกระดบัพฒันาจิตสาธารณะและการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ชุมชนดว้ยการจดัการอบรมเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งวถีิชุมชน
และวฒันธรรมท่ีหลากหลายบนฐานหลกัค าสอนของศาสนา 
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 2.2 ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม จดัการเสวนากลุ่มย่อย ณ ส านกังาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบลส าเภาล่ม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการเสวนา 15 คน (รายช่ือในภาคผนวก) 
มุ่งเนน้ท่ีการศึกษาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานและการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน   
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ผูว้จิยัสรุปและวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 
   2.2.1 บริบทและสภาพการณ์ 
    จากค าบอกเล่าของ เจนโชค สุวนิธิ (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ส าเภาล่ม) และเอกสารองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม (2556) ท่ีกล่าววา่ 
    “กรุงศรีอยุธยาในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย               

ในภูมิภาค และมีความสัมพันธ์แน่นเฟ้นกับประเทศจีนจนเกิดความผูกพันท่ีกลายเป็นต านานแห่ง
ความรักซ่ึงสร้างเหตุการณ์ส าคัญอันเป็นจุดก าเนิดต านานของต าบลส าเภาล่ม เจ้าชายสายน า้ผึง้ได้มี
ความรักกับลูกสาวเจ้าเมืองจีนช่ือ เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซ่ึงเจ้าชายพามากรุงศรีอยุธยาโดยทางเรือ 
เม่ือมาถึงบริเวณวัดพนัญเชิง เจ้าแม่สร้อยดอกหมากได้ทดลองใจโดยให้เจ้าชายเอาวอมารับเพ่ือให้
เป็นการสมพระเกียรติและเป็นการยกย่อง แต่เจ้าชายตอบในลักษณะว่าไม่จ าเป็นเพราะเดินทางมา
ด้วยกันกค็วรจะเดินทางเข้าวังพร้อมกัน และเจ้าชายเสดจ็เข้าวังไปพระองค์เดียวเม่ือได้รับค าตอบ
ปฏิเสธ พระนางจึงเสียใจและกลั้นใจตายด้วยท่าทางท่ีไว้เชิง  จึงได้มีการสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์               
ช่ือวดัพระนางเชิง ปัจจุบันคือวดัพนัญเชิง ส่วนทหารท่ีติดตามมาในเรือได้พร้อมใจกันเจาะเรือส าเภา
เพ่ือปลิดชีวิตตนเองตามเจ้าแม่สร้อยดอกหมากไป กระแสน ้าได้พัดเอาเรือส าเภาไปล่มอีก                 
ฝ่ังแม่น า้ จึงเรียกกล่าวขานกันต่อมาว่า ต าบลส าเภาล่ม”    
 อีกทั้งพระมหากษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยาทรงมีพระปรีชาชาญ จึงได้ทรง
อนุญาตให้พ่อคา้ท่ีเขา้มาคา้ขายในอาณาจกัรกรุงศรีอยุธยาสามารถตั้งบา้นเรือนโดยรอบพระนคร
บริเวณริมฝ่ังแม่น ้าหนา้ด่านทางเขา้พระนคร (คลองคูจาม) สืบเน่ืองถึงปัจจุบนัท าให้ต าบลส าเภาล่มมี
ชุมชนท่ีมีรากเหง้าทางเช้ือชาติ (ไทย จีน ญ่ีปุ่น โปรตุเกส รัสเซีย และเปอร์เซีย) และมีระบบ
ครอบครัวท่ีบ่มเพาะจิตส านึกและอตัลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีแมมี้ความแตกต่างกนัแต่สามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งปรกติสุข รวมถึงการมีสถาบนัศาสนาเป็นศูนยร์วมยึดเหน่ียวจิตใจของผูค้นในชุมชน 
ทั้งศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์ท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาสมาชิกในชุมชน
ใหมี้ศีลธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ และเสริมสร้างความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคม   
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   2.2.2 หลกัการด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  
    การด าเนินชีวิตท่ีดีงามของผูเ้ขา้ร่วมการเสวนากลุ่มย่อย (ทั้ งสามกลุ่ม) มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ตั้ งมั่นอยู่ในหลักธรรมค าสอนของศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือ                 
และน าหลักธรรมค าสอนมาเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติและการด าเนินชีวิตประจ าวนั ดังท่ี                
สมใจ ขนัธรักษ ์ตวัแทนกลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึง กล่าววา่  

 
    “การเป็นคนดี จิตใจดี ประพฤติดี มีความเสียสละ เอื้ออารี มีความขยัน               

หมั่นเพียร ซ่ือสัตย์ ยุติธรรม เช่ือมั่นและศรัทธาในหลักค าสอนของศาสนา และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมค าสอนและตามแบบอย่างท่านศาสดา”    

 
    ขณะท่ี วรถวลิ มีแสงนิล ตวัแทนกลุ่มยอ่ยอีกกลุ่มหน่ึง กล่าวเสริมวา่   
        “ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เสียสละแบ่งปันสู่สังคม ขยัน ซ่ือสัตย์ 
ประหยดั อดทน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน” 
 

   2.2.3 คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถี
ชีวติและทุนชุมชน   

    คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถีชีวิต
และทุนชุมชนนั้น มีลกัษณะเน้นเอกลกัษณ์ของสมาชิกและชุมชน ซ่ึงแมมี้ความแตกต่างในความ
ศรัทธาความเช่ือทางศาสนาแต่สามารถอยูร่่วมกนัไดเ้ป็นปรกติสุขจนเกิดภาพแห่งความร่มเยน็เป็น
สุขร่วมกนั ดว้ยเหตุเพราะภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนา เป็นรากฐานแห่งความดีงามและความ
เก้ือกลูกนัของสมาชิกและชุมชนท่ีบรรพบุรุษไดส้ั่งสมสืบทอดมาถึงปัจจุบนั และเป็นส่ิงเสริมให้เกิด
เป็นพลังในการช้ีน าแนวทางการพฒันาด้านต่างๆ ภายในชุมชน ดังท่ี สีนวล ห่อทอง ตัวแทน               
กลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึง กล่าววา่  

    “ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และศาสนา มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนและความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์นั่นคือ สมาชิกชุมชนมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ถูกครอบง า
ความคิดจากใคร เพราะอาศัยต้นทุนทางวัฒนธรรมและศาสนาท่ีสะสมมาแต่คร้ังอดีตอย่าง                 
หลากหลาย ศีลธรรม คุณธรรม และภูมิปัญญา ท าให้ทุกคนอยู่ ร่วมกันด้วยความสงบสุขภายใต้
หลักธรรมของศาสนา” 
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    ความดีงามและความเก้ือกูลเหล่าน้ี เป็นผลมาจากการน้อมน าหลกัธรรม             
ค  าสอนของศาสนาสู่การปฏิบติัในวถีิชีวติท าใหเ้กิดแบบแผนพฤติกรรมท่ียอมรับร่วมกนัของสมาชิก
ชุมชน น ามาสู่สภาวะแห่งความเช่ือถือไวใ้จในการอยูร่่วมกนั ดงัค ากล่าวของ ชะลอ หุ้นทรัพยสิ์น, 
และมนสันนัท ์สุวนิธิ ท่ีมีความเห็นในท านองเดียวกนัวา่ 
    “ในชุมชนของเรา ท่ีแม้มีความแตกต่างกันทางความเช่ือและความศรัทธา 
ทางศาสนา แต่พวกเราสามารถช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันท าประโยชน์ให้กับชุมชนและ
สังคม โดยไม่เก่ียงว่าใครจะนับถือศาสนาใด เพราะทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน ไปมาหาสู่กัน และเข้าใจกัน 
สามารถร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมระหว่างศาสนาด้วยความเคารพจริงใจ”               
 
   2.2.4 มูลเหตุของปัญหาชุมชน  
   รากเหงา้ของปัญหาอนัน ามาซ่ึงความอยูร้่อนนอนทุกขใ์นปัจจุบนัท่ีสมาชิก
ชุมชนส่วนใหญ่เห็นตรงกนัประมวลความไดว้า่ ความเจริญทางดา้นวตัถุและการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจงัหวดัจากภาคการเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีมากข้ึน ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตสมาชิกชุมชนจากเดิมท่ีท าการเกษตรเพื่อยงัชีพไปสู่เกษตรกรรมเพื่อการค้า            
คนรุ่นใหม่ละทิ้งการท าเกษตรหนัไปประกอบอาชีพเป็นลูกจา้งในโรงงาน ละทิ้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท าตนเหินห่างจากศาสนา และหันไปสนใจกบัส่ิงปรนเปรอทางวตัถุท่ีมาพร้อมกบัความสะดวก 
สบาย เหล่าน้ีท าให้ความเป็นครอบครัวและชุมชนท่ีเคยอบอุ่นเร่ิมจางหาย ขาดการพบปะสังสรรค ์
ขาดกิจกรรมดีงามท่ีเคยกระท าร่วมกัน ขาดการกล่อมเกลาทางจิตใจด้านศีลธรรมของศาสนา 
ยงัผลให้สมาชิกชุมชนมีสภาพต่างคนต่างอยู ่ทุกขง่์าย และเห็นแก่ตวัมากข้ึน  ดงัท่ี สมใจ ขนัธรักษ ์
ตวัแทนกลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึง กล่าววา่  

 
       “ปัจจุบันส่ิงเลวร้ายย่ิงมีเพ่ิมมากขึน้จากความเจริญท่ีขยายมาสู่ชุมชน ท าให้
ผู้คนไม่สนใจค าส่ังสอนของศาสนา มีจิตใจหยาบกระด้าง เห็นแก่ตัว หาความสุขใส่ตัว ไม่สนใจคน
รอบข้างและคนในชุมชน” 
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   ขณะท่ีผูร่้วมกิจกรรมหลายคน มีความเห็นในท านองเดียวกนัวา่  
    “มีการเปิดบ่อนการพนัน เช่น โต๊ะบอล มีพวกลักเลก็ขโมยน้อย มีการมั่วสุ่ม
ของเดก็วยัรุ่น และมีปัญหาการระบาดของยาเสพติดมาก” 
 
   2.2.5 แนวทางพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model  

    แนวทางพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model 8 องคป์ระกอบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เห็นพอ้งวา่ เป็นรูปแบบการพฒันาท่ี
เหมาะสมโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาดา้นร่างกายและจิตใจควบคู่กนั การมีคุณธรรม ศีลธรรม
ของศาสนาเป็นฐานของชีวิต และเช่ือมัน่วา่หากปราศจากฐานคุณธรรมศีลธรรมของศาสนา สมาชิก
ชุมชนก็ไม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริงเพราะสมาชิกมีความเห็นแก่ตวั มีกิเลสตณัหา ท าให้บดบงั
ปัญญาและศรัทธา ทั้งสามศาสนาสอนให้สมาชิกทุกคนเป็นคนดี ละเวน้ความชั่ว เพื่อให้สมาชิก
ทั้งหลายเป็นมนุษยท่ี์ดีและสมบูรณ์ตามแนวทางแห่งศาสนาตน ดงัท่ี อุไร เบ๊ะกี ตวัแทนกลุ่มย่อย
กลุ่มหน่ึง กล่าววา่  
         “โครงสร้างภายในของชีวิตประกอบไปด้วย ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอิจฉาริษยา และความอาฆาตแค้น ท่ีลอยตัวออกมาให้ประจักษ์ในชีวิต มี ส่ิงเดียวท่ีจะ
ยับยั้งพลังของมารร้ายเหล่านี้  คือ การพัฒนาจิตใจภายในด้วยการศึกษาทางธรรมและน า                  
หลักค าสอนของศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั” 
 
    ขณะท่ี มาลยั บุญศรี กล่าวเพิ่มเติมวา่  
    “ทุกคนในชุมชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกของ
ชุมชน และควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มรวมตัวช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยใช้หลักค าสอนของ
ศาสนาเป็นเคร่ืองเช่ือมโยงความสัมพันธ์สมาชิกในชุมชน ผ่านการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน
ร่วมกันโดยไม่หวงัผลตอบแทน”  
 
 
 
 
 



245 
 

 
 

   2.2.6 วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model   
    วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีเหมาะสมอนัเกิดจากการลงมือ
ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนาในการด าเนินชีวติ ท าให้เพื่อนสมาชิกชุมชนเกิดการยอมรับ
และน ามาก าหนดเป็นแบบอยา่งในการพฒันาชีวิตและชุมชนเพื่อความถูกตอ้งดีงาม ดงัท่ี มนสันนัท ์
สุวนิธิ, สมใจ ขนัธรักษ ์และอุไร เบะ๊กี มีความเห็นในท านองเดียวกนัวา่  
    “เว้นจากการท าความช่ัวและมุ่งท าแต่ความดี ยึดมั่นในความถูกต้อง มีความ
รักความเมตตา ยุติธรรม อุตสาหะ เสียสละ และสงเคราะห์ต่อเพ่ือนมนุษย์ โดยน้อมน าหลักค าสอน
ของศาสนาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเพ่ือความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และการอยู่ ร่วมกันอย่าง            
สงบสันติ” 
 
                ขณะท่ี รัชนี แก้วหวาน กล่าวเพิ่มเติมเก่ียวกับบทบาทสถาบันศาสนาใน
ชุมชน ดงัวา่  
   “ใช้สถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข่าวสารความรู้ชุมชน เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาความสามัคคี ความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกัน ความมีน า้ใจเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ผ่าน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนร่วมกันของสมาชิกในชุมชนทุกช่วงวยัและทุกศาสนา” 
      
   2.2.7 ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model  
       ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุแห่งความล้มเหลวในการพฒันาสังคมร่มเย็น
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) คน 
2) งบประมาณ 3) เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ และ4) วธีิการจดัการ โดยมีประเด็นหน่ึงท่ีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ทุกคนเห็นพอ้งกนั คือ คน ดงัเช่น  
    “ขาดผู้น าท่ีมีวิสัยทัศน์ ขาดความร่วมมือจากสมาชิกจิตสาธารณะ และการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง...” 
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    ส่วนประเด็นอ่ืนๆ (งบประมาณ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ และวิธีการจดัการ) 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความเห็นในท านองเดียวกนั แต่รายละเอียดยอ่ยแตกต่างกนัออกไป ดงัเช่น 
    “งบประมาณมีไม่เพียงพอ ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม่ตรงต่อความ
ต้องการของชุมชน” 
    “ขาดเคร่ืองไม้เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก รวมถึงสถานท่ี
ด าเนินการส่วนกลาง” 
          “ขาดวิธีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผน การควบคุมงาน                 
การมอบหมายงาน การประสานงาน และการด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง” 
 
   2.2.8 ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จของการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model   

    ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จของการพฒันาสังคมร่มเยน็
เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model แบ่งออกเป็นปัจจยัภายใน           
และปัจจยัภายนอก ดงัท่ี อุไร เบะ๊กี ตวัแทนกลุ่มยอ่ยกลุ่มหน่ึง กล่าวถึงปัจจยัภายใน ความวา่  
    “เพ่ือนมนุษย์จะเป็นผู้ ท่ีได้รับความสุขท้ังในโลกนีแ้ละโลกหน้า ปัจจัยใน 
การยังชีพพระผู้ เป็นเจ้าได้แบ่งปันให้ทุกคนอย่างเพียงพอในการด าเนินชีวิต ส่ิงเหล่านีย้ังคงมีต่อไป
อย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นความสุขท่ีแท้จริงอยู่ ท่ีพวกเราท้ังหลายยึดมั่นในแนวทางของพระเจ้าและ
ศาสนา” 
 
    ขณะท่ี รัชนี แกว้แหวน ไดก้ล่าวเก่ียวกบัปัจจยัภายนอก ความวา่ 
    “การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน          
ท่ีเก่ียวข้อง และความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนของผู้น าสามศาสนาในชุมชน ท าให้เกิดการพัฒนา
ท่ีเหมาะสม โดยมีสถาบันศาสนาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกันท้ังของบุคคล
และชุมชน” 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการจดัเสวนากลุ่มยอ่ย DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท                     
                   บา้นส าเภาล่ม  
 

ประเด็น สาระส าคญั 
1. บริบทและสภาพการณ์ เป็นการอยู่รวมกนัของสมาชิกชุมชนหลากหลายชาติพนัธ์ุ

โดยมีระบบครอบครัวเขม้แข็งและมีสถาบนัศาสนา (พุทธ 
อิสลาม และคริสต)์ เป็นศูนยร์วมยึดเหน่ียวจิตใจของชุมชน 
พร้อมทั้งมีบทบาทในการพฒันาสมาชิกชุมชนให้มีศีลธรรม 
มีคุณภาพ เสริมสร้างความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคม    

2. การด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน 

สมาชิกชุมชนตั้งมัน่และปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือ มีความเก้ือกลู แบ่งปัน และ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

3. คุณค่าและความส าคญัดา้น                  
ภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนา 

ภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนา สะทอ้นเอกลกัษณ์ของ
สมาชิกชุมชนท่ีแมมี้ความแตกต่างในความศรัทธาความเช่ือ
ทางศาสนา แต่สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเก้ือกลู เป็นหน่ึง
เดียวกนั น ามาสู่สภาวะแห่งความปรกติสุขของชุมชน  

4. มูลเหตุของปัญหาชุมชน ขาดความรู้เท่าทนัในกระแสการพฒันาปัจจุบนัท่ีปรับ 
เปล่ียนโครงสร้างของจงัหวดัจากภาคเกษตรกรรมไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน รวมถึงการแทนท่ีวฒันธรรม
บริโภคนิยม และวตัถุนิยม 

5. แนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model 

เป็นการพฒันาท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันาดา้นร่างกาย 
จิตใจ และชุมชน บนฐานหลกัธรรมค าสอนของศาสนาผา่น
กิจกรรมสร้างสรรคชุ์มชนท่ีด าเนินการร่วมกนัของสมาชิก
ชุมชน   

6. วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ DOCTRINE 
Model 

เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีเหมาะสมอนัเกิดจากการลง
มือปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนาจนเพื่อนสมาชิก
ยอมรับและน ามาก าหนดเป็นแบบอยา่งในการพฒันาชีวติ 
รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากสถาบนัศาสนาในการเป็น
ศูนยก์ลางเผยแพร่ความรู้และการด าเนินกิจกรรมการพฒันา 
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ตารางท่ี 29 สรุปผลการจดัเสวนากลุ่มยอ่ย DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท                         
                   บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
                    

ประเด็น สาระส าคญั 
7. ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันา 
DOCTRINE Model 

การพฒันาภาวะผูน้ า การพฒันาจิตสาธารณะสมาชิกชุมชน 
และการมีส่วนร่วม การสนบัสนุน และการมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ของภาครัฐและทอ้งถ่ินในกิจกรรมการพฒันาชุมชน  

8. ปัจจยัหนุน/เอ้ือ/เสริมความส าเร็จ 
DOCTRINE Model 

การยกระดบัพฒันาภาวะผูน้ า การพฒันาจิตสาธารณะ
สมาชิกชุมชน การพฒันาการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
ชุมชนโดยเฉพาะภาครัฐและทอ้งถ่ิน รวมถึงการขบัเคล่ือน
การพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินโดยผูน้ าศาสนาในชุมชนดว้ย               
การใชส้ถาบนัศาสนาเป็นศูนยก์ลางในการ ด าเนินกิจกรรม
พฒันา 

 
 3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขบัเคล่ือนรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อขบัเคล่ือนรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เร่ิมด าเนินการในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 และ
วนัท่ี  18 ตุลาคม 2557 โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มสองช่วงเวลา คือ ช่วง 09.00 -12.00 น. ชุมชนทอ้งถ่ิน
เขตชนบทบ้านส าเภาล่ม ณ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลส าเภาล่ม จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา และช่วง 16.00 – 19.00 น. เป็นชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หวัรอ) 
ณ ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนต าบลหัวรอ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
จดัการความรู้คือ การจดัเวทีหน่ึงรอบตามท่ีประชุมตกลงกนั ก าหนดให้มีคุณเอ้ือ คุณอ านวย คุณกิจ 
เพื่อร่วมกนัศึกษาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และ
ปัจจยัหนุน/เอ้ือท่ีน าไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรูปแบบสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานเป็นตวัแทนจากภาคส่วนในชุมชน จ านวน 15 คนต่อชุมชน 
ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ตวัแทน
สถาบนัศาสนา และสมาชิกชุมชนท่ีสนใจและสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  
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ขณะเดียวกนัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการมีปฏิสัมพนัธ์และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะด าเนิน
กิจกรรม ส าหรับประเมินการปฏิบติัในกิจกรรมดว้ยแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน และเพื่อสะท้อนผลการใช้รูปแบบร่วมกันของผูร่้วม
กิจกรรมในลักษณะของการจดัการความรู้ในพื้นท่ีโดยก่อนเร่ิมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้
น าเสนอวิดิทศัน์เวทีสาธารณะ: แพรกหนามแดงชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส) 
เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเห็นภาพขั้นตอนวิธีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และเห็นความส าคญัของ
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 
  

   3.1 ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้                    
ณ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนต าบลหัวรอ โดยมีเขา้ร่วมการเสวนา 15 คน (รายช่ือในภาคผนวก) 
มุ่งเน้นท่ีการศึกษาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ และ
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model ผูว้ิจยัวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

 
   3.1.1 หลกัการด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  

    หลกัการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน เป็นการน าหลกัค าสอน
ของศาสนามาใชใ้นการด าเนินชีวติใหล่้วงพน้ไปจากส่ิงบีบคั้น ติดขดั และความทุกข ์เพื่อให้ชีวิตนั้น
เป็นอยูไ่ดด้ว้ยดีผา่นการแกปั้ญหาบนฐานของวฒันธรรมชุมชน ดว้ยการเสริมสร้างความร่วมมือของ
สมาชิกกบัชุมชนในทุกมิติ โดยเนน้การอยูร่่วมกนัอยา่งประสานกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั เพื่อให้
สมาชิกยนือยูไ่ดด้ว้ยตนเองและมีความสุขร่วมกนัในชุมชน ดงัท่ี สุมล อศิวราชนัย ์กล่าววา่ 

    “หลักการด าเนินชีวิตท่ีดีงามของฉันคือ ตั้งมั่นตั้งเป้าหมายว่าเพ่ือให้สังคม
ร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักค าสอนและหลักศรัทธาของแต่ละศาสนา เป็นหลักประสานความ
ร่วมมือ ศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน รักกัน ไม่เห็นแก่ตัว ให้อยู่ ด้วยกัน
อย่างสงบร่มเยน็” 

    ประภาพร พวงเพียงงาม กล่าวเพิ่มเติม ในท านองเดียวกนัวา่ 
    “หลักการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการ       

ของชุมชน โดยใช้ศาสนาเป็นฐานอย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้อยู่ ร่วมกันอย่างสงบสุขของชุมชนและ
สังคม” 
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   3.1.2 คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถี
ชีวติและทุนชุมชน 
    คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถีชีวิต
และทุนชุมชน เป็นผลมาจากการร่วมด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในชุมชนด้วย                  
ภูมิปัญญาและศักยภาพของตนเอง เป็นส่ิงท่ีสั่งสมและถ่ายทอดกันมาในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น           
ผนวกกับความรู้ใหม่ท่ีได้รับจากการอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากชุมชนต้นแบบท่ีประสบ
ความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและลดการพึ่ งพาจากภายนอกให้มากท่ีสุด                
จนกลายเป็นชุมชนแห่งความร่มเยน็เป็นสุขและพึ่งพาตนเอง ก่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดใน
ชุมชน ดงัท่ี ทองสุข เหลืองมหตัธน และนุชรี ม่ิงมาศ กล่าวในท านองเดียวกนัวา่ 
    “ร่วมคิด ร่วมท า รวมใจให้เป็นหน่ึง รักษาความสามัคคี ไม่แบ่งแยกชนช้ัน 
พึงพอใจในส่ิงท่ีตนมี ปฏิบัติตนในส่ิงท่ีดีงาม รักษาระเบียบประเพณี ค่านิยม ซ่ือสัตย์สุจริต ปลูกฝัง
ส านึกรักบ้านเกิด” 
  

    ขณะท่ี เกสร สวสัดิกุล และประเทือง วชัราสุข กล่าวเสริมเพิ่มเติม ในท านอง
เดียวกนั ความวา่  

    “สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมมาถ่ายทอดให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้
และปฏิบัติตาม ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญา วัฒนธรรม และศาสนา ท่ีพวกเราชาวชุมชน
ด าเนินการร่วมกันต่อเน่ืองมาทุกปี เช่น กิจกรรม 12 สิงหา กิจกรรม 5 ธันวา กิจกรรมตามประเพณี
วฒันธรรมของศาสนา เช่น สงกรานต์ กิจกรรมรดน า้ด าหัวผู้ใหญ่ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารความรู้
ทางช่องทางและส่ือต่างๆ ในชุมชน”  

 
   3.1.3 มูลเหตุปัญหาของชุมชน 
    อาจกล่าวได้ว่าส่ิงท่ีเป็นปัญหาและก าลงับัน่ทอนชุมชนในปัจจุบนัมาจาก
สภาพแวดลอ้มเชิงบริบทชุมชน เน่ืองจากลกัษณะพื้นท่ีของชุมชนส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นตลาด เป็น
ศูนย์กลางการค้าขาย ท่ีเอ้ือให้เกิดเป็นช่องทางส่งมอบหรือทางผ่านส าหรับส่ิงเลวร้ายจากพื้นท่ี
โดยรอบชุมชนสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ดงัท่ี ผอ่งศรี สุพพตัเวช กล่าววา่ 
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     “ตั้งแต่อดีตชุมชนของเราจะเป็นแหล่งการค้าขายท่ีส าคัญของจังหวัดท้ังทาง
น า้และทางบก แต่ในปัจจุบันมีความเจริญด้านการเดินทางทางบก มีถนนตัดต่อความเจริญจากทุก
ทิศทาง ท าให้การค้าขายทางน า้ของเราซบเซาลง แต่ส่ิงท่ีมาแทนท่ีท่ีมาพร้อมกับความเจริญทางบก
และเป็นส่ิงท่ีพวกเราชาวชุมชนไม่ต้องการคือ ยาเสพติด ซ่ึงระบาดไปท่ัวและรอบชุมชนของเรา                
น่ีคือภัยคุกคามเงียบท่ีน่ากลัวมาก ถ้ามาเกิดในชุมชนของเรา มนัคือบ่อนท าลายอนาคตของชาติมาก” 
 
    และ บุญสม สุขสงวน กล่าวเพิ่มเติมแนวทางจดัการสภาพปัญหาและสร้าง
ภูมิคุม้กนัชุมชน ความวา่ 
     “น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ด้วยความ
พอประมาณ สมเหตุสมผล ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติปัญญา และความ
รอบคอบ” 
  
   3.1.4 แนวทางพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model 
    การพัฒนาสังคมร่มเย็น เ ป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา เ ป็นฐาน 
DOCTRINE Model 8 องคป์ระกอบ เป็นแนวทางการพฒันามนุษยท่ี์สอดคลอ้งกบัแนวทางของสาม
ศาสนา นัน่คือ เป็นการพฒันาจิตใจดว้ยหลกัธรรมค าสอนของศาสนาควบคู่กบัการพฒันาความรู้ทาง
โลกเพื่อให้สมาชิกชุมชน คิด เห็น และท า บนพื้นฐานของความเก้ือกูลและความถูกตอ้ง น ามาซ่ึง
ความร่มเยน็เป็นเป็นสุขร่วมกนัของบุคคลและชุมชน ดงัท่ี บุญสม สุขสงวน กล่าววา่ 
    “การสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนให้มีความสอดคล้องกัน                 
มีการเกือ้กูลกัน ให้ด ารงอยู่ด้วยดีด้วยกัน มีหลักการเหตุผลบนความถกูต้อง มีคุณธรรมจริยธรรมเป็น
พืน้ฐานหล่อหลอมจิตใจให้เป็นหน่ึงเดียวกัน” 
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    ขณะท่ี เกสร สวสัดิกุล กล่าวสรุปแนวทาง ความวา่ 
    “การพัฒนาบนฐานหลักธรรมค าสอนของศาสนา เป็นแนวทางการพัฒนา
บนฐานของชีวิตและวฒันธรรมเพ่ือความถกูต้องดีงาม น าไปสู่ความมั่นคงและร่มเยน็เป็นสุขร่วมกัน
แปดประการคือ สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา มีความเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกัน 
มีการประสานงานท่ีดี มีกิจกรรมการอบรมท้ังความรู้ทางโลกและทางธรรม มีศาสนาเป็นท่ีพ่ึงทางใจ 
มีอิสระในการรวมกลุ่มวางแผนพัฒนา มีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และมีการพัฒนาอย่างสมดุล
และบูรณาการบนฐานของชีวิต” 
 
   3.1.5 วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model 
    วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model เป็นการกระท า การปฏิบติัท่ีเป็นท่ีเหมาะสม เป็นผลมาจาก
พฒันาจิตใจภายในของสมาชิกใหต้ั้งมัน่อยูบ่นหลกัธรรมของศาสนา และการพฒันาภายนอกอนัเป็น
ผลจากการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของชุมชนดว้ยการรวมตวัรวมกลุ่มอยา่งอิสระเพื่อ 
เรียนรู้เร่ืองการจดัการตนเองในลกัษณะของการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั และ
ร่วมรับผลของการพัฒนาทั้ งในรูปของบุคคลและกลุ่มด้วยความสมัครใจดังท่ี พรหมทรัพย ์             
คงประโยชน์ กล่าววา่ 
    “การปฏิบัติตามหลักอิทธิบาท4 ฉันทะ พึงพอใจในงานท่ีท า วิริยะ 
ขยันหมั่นเพียรตั้งใจท างาน จิตตะ มีใจจดจ่อ เอาใจใส่งาน วิมังสา มีความคิดรอบคอบ ไตรตรอง            
ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ความเพียรอยู่ ท่ีไหนความส าเร็จอยู่ ท่ีนั่นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ
ด้วยการฝึก เคารพในการฝึกฝนหาความรู้อย่างต่อเน่ือง” และกล่าวเพ่ิมเติมว่า “การมีน า้หน่ึงใจ
เดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปันกัน ยึดมั่นในทางท่ีถูกต้องร่วมกัน ปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนาท่ี
ตนนับถือ ตระหนักในหน้าท่ีต่อตนเองและส่วนรวม ปฏิบัติตามหลักการ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ศีลธรรม” 
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     สัมพนัธ์กบัค ากล่าวของ บุญปลูก ปิยะสิงห์ ดงัวา่ 
    “ความส าเร็จและความอุตสาหะเพ่ือพัฒนาตัวเองให้ประสบความส าเร็จ 
ศาสนาต่างๆ สอนให้มนุษย์มีความเพียรพยายาม อดทน ขยันขันแขง็ และอุตสาหะ อันจะช่วยให้
บุคคลประสบความส าเร็จและรู้จักพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก            
ถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ นั่นหมายถึงท่านสอนให้มนุษย์รู้จักการฝึกฝนใฝ่หาความรู้อย่างต่อเน่ือง            
มีคติเตือนใจมีความเพียรอยู่ ท่ีไหนความส าเร็จอยู่ ท่ีนั่น ค าสอนในศาสนาคริสต์กล่าวไว้ว่า เรา
ท้ังหลายภูมิใจในความยากล าบากเพราะรู้ว่าความยากล าบากนั้นท าเราอดทนและความอดทนนั้น                 
ท าให้เกิดอุปนิสัยท่ีดี ศาสนาอิสลาม สอนให้คนใฝ่หาความรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย และมีค าสอนว่าผู้ใดมี
ความพยายาม ผู้นั้นจะประสบความส าเร็จ” 
 
    ขณะท่ี วิไล กิจวรรณจกัร และประภาพร พวงเพียงงาม กล่าวในท านอง
เดียวกนั ความวา่ 

    “ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การปฏิบัติร่วมกันของคนใน
ชุมชน และสร้างเครือข่ายกับชุมชนอ่ืนเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมท้ังให้สถาบันศาสนาเข้ามามี
บทบาทหลักในการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างความปรองดองของผู้คนในสังคมให้อยู่ ร่วมกันอย่าง
ร่มเยน็เป็นสุข” 

    
   3.1.6 หลกัธรรมค ้าจุนและน าพาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน DOCTRINE Model  
    หลกัธรรมค าสอนของศาสนาเสมือนหน่ึงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตของ
บุคคล ชุมชน รวมถึงเป็นหลกัศีลธรรมของสังคมท่ีสมาชิกชุมชนต่างยอมรับร่วมกนัเพื่อความดีงาม
และร่มเยน็เป็นสุขของทุกคนในชุมชน ดงัท่ี พรหมทรัพย ์คงประโยชน์ กล่าววา่ 
    “หลักธรรมศาสนาพุทธ คือ มชัฌิมาปฏิปทา และหลักฆราวาสธรรม คือทาง
สายกลาง กุญแจน าไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชนและสังคม การพัฒนาพร้อมกันทุก
ด้านไม่มุ่งเน้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น การพัฒนาคนและการพัฒนาส่ิงแวดล้อม การพัฒนา
วัตถุและการพัฒนาจิตใจ ความสมดุลระหว่างเพศและวัย ความรู้ระหว่างภูมิปัญญาท้องถ่ินและ              
ภูมิปัญญาสากล หลักธรรมศาสนาอิสลาม คือแนวทางด าเนินชีวิตอย่างมัสยัสถ์อดออม และ
หลักธรรมศาสนาคริสต์ ปรากฏเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีสอดแทรกอยู่ ในหลักธรรมของ         
ศาสนา...”  
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    ขณะท่ี นฤมล อติภทัรกุล กล่าวถึงหลกัธรรมส าหรับชุมชนและหลกัธรรม
ส าหรับบุคคลท่ีเป็นหลกัร่วมกนั ดงัวา่ 
    “หลักธรรมของศาสนาพุทธท่ีช่วยค า้จุนน าพาสังคมสู่ความร่มเยน็คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะ วิมังสา คริสต์ มีบทบัญญัติสิบประการของชาวคริสต์ เพ่ือความรอดจากบาปและเข้าถึง
อาณาจักรของพระเจ้าอันเป็นดินแดนท่ีมีความสุข สงบ นิรันดร์ ศาสนาอิสลาม มีหลักศรัทธาหก
ประการและหลักปฏิบัติห้าประการ ศาสนาต่างๆ สอนให้ช่วยเหลือ สงเคราะห์กันด้วยความเมตตา 
หลักธรรมประจ าใจบุคคล หน่ึง เว้นจาการท าความช่ัว มุ่งท าความดี สอง ความรัก ความเมตตา ท้ัง
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ สาม การเสียสละและการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกัน             
ส่ี ความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง ศาสนาต่างๆ สอนให้ให้มนุษย์มีความเพียร อดทน ขยัน อุตสาหะ 
ห้า ความยติุธรรม ค าสอนของุกศาสนาเน้นเร่ืองความยุติธรรม พราะการมีสังคมอยู่ ร่วมกันโดยสันติ
จ าเป็นต้องมีหลักความยติุธรรมเป็นแกน”    
        
   3.1.7 ปัญหาและอุปสรรคการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model 
    การพัฒนาสังคมร่มเย็น เ ป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา เ ป็นฐาน 
DOCTRINE Model ยงัไม่สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากชุมชนยงัขาดพลงัความร่วมมือ
จากสมาชิกชุมชนและขาดการสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นวธีิการท างานท่ีมีประสิทธิภาพจากหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัท่ี เกสร สวสัดิกุล กล่าววา่ 
     “กลุ่มพวกเรายังขาดสมาชิกจิตสาธารณะ ท่ีจะเข้ามาร่วมขับเคล่ือนงาน
พัฒนาของกลุ่มและชุมชน ภาครัฐเองกไ็ม่เข้าใจในแนวทางการพัฒนาของกลุ่มเรา มีบ้างบางคร้ังให้
การสนับสนุนแต่เป็นไปในลักษณะฉาบฉวยเหมือนไฟไหม้ฟาง หมดงานหมดโครงการกเ็งียบหาย 
ไม่มีการประชุมติดตามผล” 
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   3.1.8 ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จของการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model 
    ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในของ
แต่ละบุคคลท่ีจะตอ้งพฒันา และปัจจยัเสริมภายนอกท่ีจะตอ้งเสริมสร้างเพื่อความส าเร็จในการ
พฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน ดงัท่ี ประเทือง วชัราธรสุข ไดก้ล่าววา่ 
    “สังคมในชุมชนท่ีจะอยู่ กันอย่างสงบสุขและเจริญต้องมีสามส่วนหลัก                     
หน่ึง ผู้น าชุมชนและผู้ น าศาสนา สอง ภาครัฐท่ีเข้าใจและให้การสนับสนุน และสาม สมาชิก                   
จิตสาธารณะ ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้และเรียนรู้ว่าสังคมในชุมชนต้องการและมีปัญหาส าคัญด้านใด
และน าปัญหามาประชุมร่วมกับสมาชิกเพ่ือร่วมรับฟังความคิดเห็นและน ามาแก้ไขเพ่ือพัฒนา                 
ผู้น าศาสนาต้องร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
จิตใจเพ่ือให้สมาชิกเกิดส านึกสาธารณะ ภาครัฐต้องเข้าใจและท างานร่วมกันในชุมชนพร้อมท้ังคอย
เป็นพ่ีเลีย้งให้ค าปรึกษา สมาชิกจิตสาธารณะ กลุ่มเราช่วยกันเชิญชวนผ่านการท ากิจกรรมพัฒนา
ร่วมกันโดยน้อมน าสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ” 
  
   3.1.9 ขอ้คน้พบเบ้ืองตน้จากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้   
    1. แนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีงามโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน สมาชิกชุมชน             
ตั้งมัน่อยู่ในหลกัค าสอนและคุณธรรมของศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือโดยน้อมน าหลกัค าสอนของ
ศาสนาเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของชีวติควบคู่กบัการปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    2. สมาชิกชุมชนช่วยกนัสืบสานจดัวางหลกัธรรมของสามศาสนาให้เสมือน
หน่ึงเป็นฐานทางวฒันธรรมของชุมชนผ่านการด าเนินกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนัในวนัส าคญัทาง
ศาสนาและราชการ ยงัผลให้เกิดทุนทางสังคมของชุมชนอนัยิ่งใหญ่ท่ีประกอบไปดว้ยความเช่ือถือ
ไวใ้จ บรรทดัฐานทางสังคมวฒันธรรม และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดบับุคคลต่อบุคคล บุคคล
ต่อกลุ่ม และบุคคลกบัภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนเพื่อความสมดุล
และร่มเยน็เป็นสุข    
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    3. กระบวนการชุมชน เน้นท่ีการพึ่ งตนเอง การมีส่วนร่วมของสมาชิก           
ชุมชนจิตสาธารณะ และความเคารพไวว้างใจซ่ึงกันและกัน ในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลของการพฒันาบนฐานภูมิปัญญาและศกัยภาพของกลุ่มและ
ชุมชน 

    4.  ภยัคุกคามชุมชน เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มเชิงบริบทของชุมชนท่ีมี
ลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นตลาด มีระบบการคมนาคมท่ีสะดวก จึงกลายเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายท่ี
เอ้ือใหเ้กิดช่องทางส่งมอบหรือทางผา่นส่ิงท่ีเป็นภยัมือจากพื้นท่ีโดยรอบชุมชนสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 

 
    5. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของชุมชน เป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบติัท่ีเป็น

ความรู้ในตัวสมาชิกชุมชนท่ีแสดงออกผ่านการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมบนฐานแห่งธรรมอย่าง
ประณีตเหมาะสม ท าให้เพื่อนสมาชิกเกิดความซาบซ้ึงยอมรับน าไปก าหนดเป็นแบบอย่างส าหรับ
พฒันาตน พฒันาชีวติ และพฒันาชุมชน  

 
   3.1.10 การจดัการความรู้สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) 
    จากการวิจยัภาคสนาม ผูว้ิจยัประมวลสรุปกระบวนการจดัการความรู้สังคม
ร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model ชุมชนท้องถ่ินเขตเมือง               
วดัขนุแสน (หวัรอ) ดงัตารางท่ี 30 
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ตารางท่ี 30 การประมวลสรุปการจดัการความรู้ DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชน 
                  วดัขนุแสน (หวัรอ)   
                   
ท่ี หวัขอ้ ขอ้คน้พบ 
1 การก่อเกิดการรวมกลุ่มสมาชิก

ชุมชนจิตสาธารณะ 
มีความร่วมมือช่วยเหลือในการด าเนินกิจกรรมพฒันา 
(Cooperation) โดยเร่ิมจากโครงการอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) ท่ีเนน้เร่ืองสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ต่อเน่ืองพฒันาสู่การพฒันาคุณภาพชีวติแบบถว้นทัว่เพื่อ
ความอยูดี่มีสุขของบุคคล สมาชิกกลุ่ม และชุมชน โดยการ 
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายภาครัฐและทอ้งถ่ิน   

2 การด าเนินกิจกรรม                    
จิตสาธารณะ 

มีความร่วมมือช่วยเหลือทั้งในชุมชนและภาคีเครือข่าย 
(Cooperation) โดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสถานท่ีและ  
ส่ิงอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมจากศูนย ์กศน.
ต าบลและส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ไดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณบางส่วนจากการเป็น อสม.            
ส่วนงบประมาณการด าเนินการโครงการอ่ืนๆ ส่วนใหญ่         
มาจากการร่วมบริจาคของสมาชิกจิตสาธารณะในชุมชน  
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ตารางท่ี 30 การประมวลสรุปการจดัการความรู้ DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชน 
                  วดัขนุแสน (หวัรอ) (ต่อ) 

 
ท่ี หวัขอ้ ขอ้คน้พบ 
3 การบริหารจดัการกลุ่ม สมาชิกต่างศาสนามีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

(Independence in Public Participation) โดยประยกุต์
รูปแบบการท างานเป็นคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีนกัวชิาการ
สาธารณสุขเป็นพี่เล้ียงในการด าเนินกิจกรรมสุขภาพชุมชน 
ส่วนกิจกรรมพฒันาชุมชนอ่ืน กลุ่มจะบริหารจดัการกนัเอง
ภายในระหวา่งประธานกลุ่มและสมาชิกชุมชนจิตสาธารณะ 
เป็นการเสริมเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ มิตรภาพ และ
ประสบการณ์ในการจดัการผา่นการลงมือปฏิบติัร่วมกนั 

4 การสืบสานภูมิปัญญา ค่านิยม 
ประเพณี วฒันธรรม และ
ศาสนา  

สมาชิกชุมชนมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั (Oneness) โดย
ร่วมด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคีในชุมชนท่ีได้
ด าเนินการต่อเน่ืองทุกปีท่ี ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมทางศาสนา            
2)กิจกรรมหา้ธนัวา 3) กิจกรรมสิบสองสิงหา 4) กิจกรรม
ท าบุญศาลเจา้แม่ตน้จนัทร์ 5) กิจกรรมรณรงคส์วมใส่ชุด
ไทยและเส้ือดอกโสน และ 6) กิจกรรมส านึกรักถ่ินฐาน         

5 คุณค่าศิลปวฒันธรรมและ
ศาสนา 

- ชุมชนมีกิจกรรมการอบรมเรียนรู้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติชุมชน (Training & Learning 
Program) และมีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน (News & 
Knowledge Distribution) โดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสอดแทรกอยูใ่นระบบครอบครัว วถีิชุมชน ภูมิปัญญา 
และกิจกรรมตามประเพณีวฒันธรรมของศาสนา การ
เผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางส่ือต่างๆ ในชุมชน รวมถึง          
การใหค้วามส าคญักบัการยกระดบัพฒันาจิตใจบนฐาน
หลกัธรรมของศาสนาควบคู่การศึกษาหาความรู้ใหม่ 
- สมาชิกชุมชนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั (Oneness) 
โดยสะทอ้นภาพความร่มเยน็เป็นสุขบนความหลากหลาย  
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ตารางท่ี 30 การประมวลสรุปการจดัการความรู้ DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชน 
                  วดัขนุแสน (หวัรอ) (ต่อ) 
 
ท่ี หวัขอ้ ขอ้คน้พบ 
6 อตัลกัษณ์ของกลุ่ม ชุมชนมีการพฒันาอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา 

(Equilibrium Development) เพื่อการพึ่งตนเองและแกไ้ข 
ปัญหาชุมชนบนฐานวฒันธรรมและหลกัธรรมของศาสนา 

7 แนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE 
Model 

ชุมชนน าองคป์ระกอบของ DOCTRINE Model สู่การ
ปฏิบติัในชุมชนโดยบูรณาการเป็นแนวทางการพฒันาบน
ฐานชีวติและวฒันธรรมเพื่อความถูกตอ้งดีงาม น าไปสู่
ความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั คือ สมาชิกชุมชนปฏิบติัตาม
หลกัค าสอนของศาสนา มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั               
มีความร่วมมือท่ีดี มีกิจกรรมการอบรมทั้งความรู้ทางโลก
และทางธรรม มีศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจ มีอิสระในการ             
เขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ มีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้               
และมีการพฒันาอยา่งสมดุลบนฐานทุนชุมชน 

8 การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ - มีความร่วมมือท่ีดีภายในชุมชนและภาคีเครือข่าย 
(Cooperation) โดยการพฒันาและขยายเครือข่ายสมาชิก
ชุมชนจิตสาธารณะ 
- สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา (Dogma) 
พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางการด าเนินชีวติควบคู่กบัหลกัค าสอนของ
ศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือ  
- ชุมชนพฒันาอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา  
(Equilibrium Development) โดยการสืบสานจดัวาง
หลกัธรรมของศาสนาให้เสมือนหน่ึงเป็นฐานทางสังคม
วฒันธรรมของชุมชนผา่นวถีิการด าเนินชีวติ  
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   3.1.11 ปัจจยัความส าเร็จและความลม้เหลว 
    ปัจจยัความส าเร็จและความลม้เหลวสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้

ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) น าเสนอ               
ดงัตารางท่ี 31 

 
ตารางท่ี 31 ปัจจยัความส าเร็จและความลม้เหลวสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา                
                   เป็นฐาน DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) 

 
ปัจจยัความส าเร็จ ปัจจยัความลม้เหลว 

1. ผูน้ ามีคุณธรรม มีวสิัยทศัน์ มีจิตสาธารณะ   1. ขาดความร่วมมือจากผูน้ ากลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชน 
2. หน่วยงานภาครัฐเป็นท่ีปรึกษาดา้นการบริหาร
จดัการกลุ่มและการด าเนินโครงการพฒันา 

2. ขาดความรู้ดา้นการจดัการกลุ่ม/องคก์รและ
การด าเนินโครงการพฒันาท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. กระบวนการท างานชุมชนเนน้การพึ่งตนเอง
และการมีส่วนร่วมของสมาชิกจิตสาธารณะบน
ฐานภูมิปัญญาและศกัยภาพของกลุ่มและชุมชน 

3. พลงัความร่วมมือจากสมาชิกจิตสาธารณะและ
ภาคีเครือข่ายชุมชนยงัไม่มากเพียงพอในการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมการพฒันาโครงการใหญ่ 

4. ชุมชนมีวฒันธรรมแห่งความเก้ือกลู                  
ไม่ทอดทิ้งกนั มีความเคารพใหเ้กียรติกนั                    
บนฐานวฒันธรรมและหลกัค าสอนของศาสนา 

4. สภาวะความบีบคั้นจากปัจจยัภายนอกชุมชน 
ท่ีควบคุมไดย้าก อาทิ ปัญหาการระบาดของ             
ยาเสพติด  ปัญหาจากกลุ่มมิจฉาชีพ 

5. สมาชิกจิตสาธารณะรักการเรียนรู้ แสวงหา
และพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติทั้ง 
ทางโลกและทางธรรม 

5. ขอ้จ ากดัดา้นการประกอบอาชีพและภาระ
ความรับผดิชอบในครอบครัว 

6. ด ารงตนตั้งมัน่อยูใ่นสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

6. ความไม่เขม้แขง็ภายในจิตใจของสมาชิก
ชุมชนบางคนบางกลุ่ม  
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  3.2 ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ณ ส านกังาน
กองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบลส าเภาล่ม โดยมีเขา้ร่วมการเสวนา 15 คน (รายช่ือในภาคผนวก) 
มุ่งเนน้ท่ีการศึกษาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานและการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศใน   
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
   3.2.1 หลกัการด าเนินชีวติท่ีดีงามโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  
    การด าเนินชีวติท่ีดีงามเป็นการน าหลกัค าสอนของศาสนามาใชใ้นการด าเนิน
ชีวิตให้ล่วงพน้ไปจากส่ิงบีบคั้น ติดขดั หรือความทุกข์ เพื่อให้ชีวิตนั้นเป็นอยู่ได้ด้วยดีผ่านการ
แกปั้ญหาบนฐานของศรัทธาและปัญญา ดงัท่ี ชะลอ หุน้ทรัพยสิ์น กล่าววา่ 
    “ฉันน้อมน าหลักค าสอนของศาสนามาเป็นเป้าหมายและแนวทางการด ารง 
ชีวิต ฉันปฏิบัติตนและปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือให้เกิดผลท้ังในด้านจิตใจและด้านความ 
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนรอบตัว” 
 
   3.2.2 คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถี
ชีวติและทุนชุมชน 
    คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถีชีวิต
และทุนชุมชนเป็นผลมาจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นมรดกตกทอดมา
จากวิถีชีวิตของบรรพบุรุษท่ีสมาชิกชุมชนและลูกหลานได้สืบสานเรียนรู้ผ่านการด าเนินชีวิต 
ประจ าวนั ดงัท่ี มนสันนัท ์สุวนิธิ กล่าววา่ 
    “ในชุมชนของเรามีส่ิงดีงามหลายอย่างท้ังจากภูมิปัญญา เช่น เรือไม้จ าลอง 
น า้ตาลสด ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ และกิจกรรมของแต่ละศาสนา ถ้าส่ิงใด
เป็นส่ิงท่ีกลุ่ มพวกเราต้องการรู้ เราก็จะเชิญภูมิปัญญาหรือผู้ รู้ในเร่ืองนั้นๆ มาถ่ายทอดความรู้ 
ขณะเดียวกันผู้ ท่ีเป็นภูมิปัญญาหรือผู้ รู้ก็ยินดีท่ีจะให้ความรู้โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนเร่ือง
ประเพณี วัฒนธรรม ของเพ่ือนสมาชิกต่างศาสนา พวกเรากร่็วมในกิจกรรมนั้นโดยไม่มีความรู้สึก
แปลกแยก ส่ิงใดเร่ืองใดท่ีเราไม่เข้าใจเราจะถามนั่นคือในกลุ่มของเราเปิดใจรับความแตกต่างและ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ถึงความงดงามของพิธีกรรม ประเพณี วฒันธรรมนั้นๆ”  
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   3.2.3 มูลเหตุของปัญหาชุมชน  
    สภาพและสาเหตุปัญหาของชุมชน อาจกล่าวได้ว่าเกิดจากการขาดการ 
เตรียมความพร้อมของสมาชิกและชุมชนให้สามารถปรับตวัอย่างรู้เท่าทนักระแสแห่งการพฒันา  
ขาดการพฒันาจิตใจให้มีคุณภาพให้มีจิตส านึกท่ีถูกต้อง ขาดการน าหลักธรรมทางศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ท าให้เกิดความติดขดั บีบคั้น และความทุกข์ สร้างปัญหาแก่ตนเองและชุมชน 
ดงัท่ี สมใจ ขนัธรักษ ์กล่าววา่ 
    “ปัจจุบันส่ิงเลวร้ายย่ิงมีเพ่ิมมากขึน้จากความเจริญท่ีขยายมาสู่ชุมชน ท าให้
ผู้คนไม่สนใจค าส่ังสอนของศาสนา มีจิตใจหยาบ กระด้าง เห็นแก่ตัว หาความสุขใส่ตัว ไม่สนใจ            
คนรอบข้างและคนในชุมชน”  
 
    พร้อมทั้งเสนอแนวทางจดัการแกไ้ขปัญหาในระดบัครอบครัวท่ีสอดคลอ้ง
กบั มนสันนัท ์สุวนิธิ ดงัวา่  
    “ต้องเร่ิมจากในบ้าน ต้องให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจสมาชิกใน
ครอบครัว พ่อแม่ต้องท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี น าหลักธรรมค าสอนของศาสนาสู่การปฏิบัติในชีวิต 
ประจ าวนั” 
 
       ซ่ึง วรถวิล มีแสงนิล กล่าวเสริมแนวทางจดัการแกไ้ขปัญหาในระดบัชุมชน 
ดงัวา่ 
    “ชุมชนจะต้องมีวิธีการป้องปรามท่ีเข้มงวด และต้องมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย
ให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมท้ังกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมทาง
ศาสนาร่วมกัน” 
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   3.2.4 แนวทางพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model 
    แนวทางพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model 8 องคป์ระกอบ เป็นแนวทางการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของสามศาสนา 
นัน่คือ การพฒันาจิตใจดว้ยหลกัธรรมค าสอนของศาสนาควบคู่กบัการพฒันาความรู้ทางโลกเพื่อให้
สมาชิกชุมชน คิด เห็น และท า บนพื้นฐานของความเก้ือกูลและไม่เบียดเบียน น ามาซ่ึงความร่มเยน็
เป็นเป็นสุขร่วมกนัของบุคคลและชุมชน ดงัท่ี รัชนี แกว้หวาน กล่าววา่  
    “การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้มีการสอดคล้องกัน มีการเกื้อกูลกัน            
ท าให้ด ารงอยู่ ด้วยดีด้วยกัน มีหลักการเหตุผลบนความถูกต้อง การมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นพืน้ฐาน 
การหล่อหลอมจิตใจให้เป็นหน่ึงเดียวกัน...”  
 
    ขณะท่ี สมใจ ขนัธรักษ ์กล่าวสรุปแนวทาง ความวา่ 
    “สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา มีความเป็นน า้หน่ึงใจ
เดียวกัน มีการประสานงานท่ีดี มีกิจกรรมการอบรมท้ังความรู้ทางโลกและทางธรรม มีศาสนาเป็นท่ี
พ่ึงทางใจ มีอิสระในการรวมกลุ่มวางแผนพัฒนา มีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และมีการพัฒนาอย่าง
สมดุลและบูรณาการบนฐานของชีวิต” 
 
   3.2.5 วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model 
     วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model เป็นการกระท า การปฏิบติัท่ีเป็นแบบอยา่ง เป็นผลมาจากพฒันา
จิตใจภายในของบุคคลให้ตั้งมัน่อยูใ่นหลกัค าสอนของศาสนา ขณะเดียวกนัเป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีเป็นผลจากการร่วมกิจกรรมและปฏิบติังานในชุมชนจนเกิดความประจกัษ ์ท าให้
เกิดการยอมรับและน ามาก าหนดเป็นแบบแผนในการพฒันาชีวิตเพื่อความดีงามของบุคคลและ
ชุมชน ดงัท่ี มนสันนัท ์สุวนิธิ กล่าววา่ 
    “บุคคลยึดมัน่ในหลักค าสอนของศาสนา ตั้งมั่นตั้งใจท าในส่ิงท่ีดีงามถูกต้อง 
พัฒนาปรับปรุงตนเองให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ในส่วนของชุมชนเองต้องมีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
รวมตัวกันของผู้ปฏิบัติดี เพ่ือร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีดีงามให้ขยายออกไปสู่สมาชิกอ่ืนๆ 
ในชุมชน เช่น กิจกรรมจิตสาธารณะพัฒนาโรงเรียน ศาสนสถาน...” 
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   ขณะท่ี สมใจ ขนัธรักษ ์กล่าวเสริมหลกัปฏิบติัท่ีดีในการท างานชุมชน ดงัวา่ 
   “เราควรรู้ว่าส่ิงใดท่ีเราต้องการหรือคนในชุมชนต้องการก่อน แล้วก็มีการ
วางแผนกับส่ิงท่ีเราคาดหวังว่าจะเป็นไปตามท่ีเราต้องการหรือคนในชุมชนต้องการ แต่ทุกส่ิงทุก
อย่างต้องมีการประสานงานร่วมแรงร่วมใจพร้อมให้ความร่วมมือสามัคคีกัน มีการเสียสละ มีความ
มุ่งมัน่ให้บรรลุถึงเป้าหมาย…” 
 
   3.2.6 หลกัธรรมค ้าจุนและน าพาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน DOCTRINE Model 
    หลกัคุณธรรมของศาสนาประหน่ึงเป็นหลกัในการด าเนินชีวิตของสมาชิก
ชุมชน รวมถึงการเป็นหลกัยึดเหน่ียวร่วมกนัในสังคมของชุมชนท่ีสมาชิกต่างเห็นพอ้งยอมรับเป็น
เป้าหมายชุมชนเพื่อความดีงามและร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน ดงัท่ี อุไร เบะ๊กี กล่าววา่ 
    “ความรัก ความเมตตา ท้ังศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ ท้ัง
สามศาสนาได้กล่าวถึง ถ้ามีความรัก ความเมตตาอยู่ในใจแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ไม่เบียดเบียนกัน ไม่หวงัผลตอบแทนกัน เสียสละด้วยความบริสุทธ์ใจ” 
 
   3.2.7 ปัญหาและอุปสรรคการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model 
    การพัฒนาสังคมร่มเย็น เ ป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา เ ป็นฐาน 
DOCTRINE Model ยงัไม่สามารถขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากหลายฝ่ายในชุมชนขาดความรู้
และการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งเร่ืองบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ และวธีิการจดัการ รวมถึงสถานท่ีด าเนินการส่วนกลาง ดงัท่ี วรถวลิ มีแสงนิล กล่าววา่ 
    “ขาดผู้น าท่ีจะเข้ามาด าเนินการน าร่อง งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ไม่มีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่ท่ัวถึง อุปกรณ์และสถานท่ีส่วนกลางยังไม่มี                
การหลอมรวมความคิดของผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่ชัดเจน ความเป็นธรรมในสังคมยังคลุมเครือ บางคร้ังถูก
เอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐเอง…” 
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   3.2.8 ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จของการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model  
    ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จ ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในของ
แต่ละบุคคลและปัจจยัเสริมภายนอกท่ีมาจากความเขา้ใจและการประสานความร่วมมือท่ีดีระหวา่ง
ผูน้ าสามศาสนาในชุมชน ควรตอ้งมีการก าหนดทิศทางเป็นแผนการพฒันาชุมชนท่ีชดัเจนเพื่อความ
เขา้ใจตรงกนัของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดงัท่ี มนสันนัท ์สุวนิธิ กล่าววา่ 
 
    “ต้องมีการประชุมร่วมกันของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท้ังภาครัฐ ผู้น า
ศาสนา ผู้น าชุมชน แกนน า จิตสาธารณะ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนสู่ความร่มเยน็เป็นสุข
ร่วมกัน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงการเขียนแผนด าเนินการเพ่ือ            
ของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง” 
 
   3.2.9 ขอ้คน้พบเบ้ืองตน้จากการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    1. แนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม สมาชิกชุมชนน าหลักค าสอนและ
คุณธรรมของศาสนาท่ีตนถือมัน่ศรัทธาเป็นเป้าหมายของการด าเนินชีวิตและการปฏิบติัให้ล่วงพน้
ไปจากส่ิงบีบคั้น ติดขดั และความทุกข์ เพื่อให้ชีวิตเป็นอยู่อย่างปรกติสุขผา่นการแกปั้ญหาบนฐาน
ของศรัทธาและปัญญา 
    2. กระบวนการชุมชน ให้ความส าคญักบัเอกลกัษณ์ของปัจเจกบุคคลและ
ชุมชนท่ีมีความหลากหลายทั้งดา้นชาติพนัธ์ุ สังคม วฒันธรรม และความศรัทธาความเช่ือทางศาสนา 
แต่สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างปรกติน าไปสู่สังคมแห่งความเช่ือถือไวใ้จ พร้อมทั้งท าให้เกิดการช้ีน า
แนวทางการพฒันาดา้นต่างๆ ภายในชุมชนอยา่งครอบคลุมเป็นธรรม 

    3. ปัญหาและภยัคุกคามชุมชน ผลจากกระแสความเจริญทางดา้นวตัถุและ
การขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดั ท าให้สมาชิกรุ่นใหม่ละทิ้งส่ิงดีงามในชุมชน            
(ค่านิยม ภูมิปัญญา) ท าตนออกห่างจากศาสนา สนใจลุ่มหลงกบัส่ิงปรนเปรอทางวตัถุท่ีตอบสนอง
ความสะดวกสบายทางกาย ความเป็นครอบครัว ชุมชน และสังคม ท่ีเคยอบอุ่นเร่ิมจางหาย                   
ขาดกิจกรรมดีงามท่ีเคยกระท าร่วมกนั ยงัผลให้สมาชิกมีสภาพต่างคนต่างอยู่ ทุกข์ง่าย และเห็น            
แก่ตวัมากข้ึน 
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    4. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของชุมชน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัท่ีเหมาะสม
อนัเกิดจากการลงมือปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนาและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดต่อ
กนัมา ท าให้เกิดการยอมรับและสมาชิกชุมชนน ามาก าหนดเป็นแบบอย่างในการพฒันาชีวิตเพื่อ
ความดีงามของบุคคลและชุมชน 

 
   3.2.10 การจดัการความรู้สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 
    จากการวิจยัภาคสนาม ผูว้ิจยัประมวลสรุปกระบวนการจดัการความรู้สังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานชุมชน DOCTRINE Model ทอ้งถ่ินเขตชนบท            
บา้นส าเภาล่ม ดงัตารางท่ี 32 
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ตารางท่ี 32 การประมวลสรุปการจดัการความรู้ DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท               
                   บา้นส าเภาล่ม  

 
ท่ี หวัขอ้ ขอ้คน้พบ 

 1 บริบทและสภาพการณ์ ชุมชนมีการพฒันาดา้นคุณธรรมของศาสนาและภูมิปัญญา
อยา่งสมดุล (Equilibrium Development) สู่วถีิการด ารงชีวิต 
ดว้ยสมาชิกชุมชนเห็นวา่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั 

2 การก่อเกิดการรวมกลุ่มสมาชิก มีความร่วมมือท่ีดีในชุมชน (Cooperation) โดยเร่ิมจาก
โครงการพฒันาชุมชนของอบต. ต่อเน่ืองโครงการกองทุน
พฒันาบทบาทสตรี ท าให้เกิดการขบัเคล่ือนกิจกรรมกองทุน
สู่การพฒันาอาชีพ สร้างงาน สร้างราย ยกระดบัพฒันา
คุณภาพชีวติบุคคล ครอบครัว ชุมชน ใหมี้ความเป็นอยูดี่ข้ึน  

3 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มและ 
กิจกรรมสาธารณะ 

มีความร่วมมือท่ีดีในชุมชนและเครือข่าย (Cooperation) 
และมีกิจกรรมการอบรมเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม       
ท่ีสอดคลอ้งวถีิชุมชน (Training & Learning Program) โดย
เร่ิมตน้จากพื้นท่ีส่วนหน่ึงของบา้นผูน้ าท่ีจดัเป็นท่ีส าหรับ
ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและท ากิจกรรมการอบรม
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งสมาชิกกลุ่ม ถา้มีการประชุมใหญ่ 
กลุ่มจะขอความอนุเคราะห์ใชส้ถานท่ีจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล   
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ตารางท่ี 32 การประมวลสรุปการจดัการความรู้ DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท                 
                   บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
 
ท่ี หวัขอ้ ขอ้คน้พบ 
4 การบริหารจดัการกลุ่ม สมาชิกต่างศาสนามีอิสระในการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมชุมชน (Independence in Public Participation) โดย
ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่ม มีอดีตนายก อบต.
เป็นพี่เล้ียงและพฒันาการอ าเภอเป็นท่ีปรึกษาการด าเนิน
กิจกรรมกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ส่วนกิจกรรมโครงการ
พฒันาชุมชนอ่ืนๆ กลุ่มจะด าเนินการเองภายในระหวา่งผูน้ า
และแกนน ากลุ่มโดยอาศยัเครือข่ายสมาชิกท่ีกระจายอยูใ่น
ทุกหมู่บา้นเป็นผูอ้  านวยความสะดวกการด าเนินงาน ท าให้
เกิดทกัษะความรู้ดา้นการจดัการผา่นการลงมือปฏิบติั 

5 การสืบสานภูมิปัญญา                  
องคค์วามรู้ ค่านิยม                     
ประเพณี วฒันธรรม และ
ศาสนา 

สมาชิกชุมชนมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั (Oneness) 
รวมถึงการมีกิจกรรมการอบรมเรียนรู้ทั้งทางโลกและ        
ทางธรรม (Training & Learning Program) ผา่นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมตาม
ประเพณี วฒันธรรม และวนัส าคญัทางศาสนาของสาม
ศาสนา 2) กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่การ
พฒันาอาชีพ เช่น การต่อเรือไมจ้  าลอง การท าน ้าตาลสด    

6 คุณค่าศิลปวฒันธรรมและ
ศาสนา 

ชุมชนมีศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 
(Religions Centre) และมีการพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตาม
แนวทางศาสนา (Equilibrium Development) โดยชุมชนมี
ตน้ทุนทางภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาท่ีหลากหลาย 
ท่ีหลอมรวมใหส้มาชิกเป็นหน่ึงเดียวกนัอยูร่่วมกนัดว้ย
ความสงบสุขภายใตห้ลกัค าสอนของสามศาสนา สะทอ้น
ภาพความร่มเยน็เป็นสุขบนความหลากหลาย รวมถึงการ
ตระหนกัถึงความส าคญัดา้นการพฒันาภายในดา้นจิตใจ
และการเปิดใจรับวทิยาการความรู้ใหม่  
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ตารางท่ี 32 การประมวลสรุปการจดัการความรู้ DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท               
                   บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
 
ท่ี หวัขอ้ ขอ้คน้พบ 
7 อตัลกัษณ์ของกลุ่ม สมาชิกชุมชนมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั (Oneness) ท่ี

ยอมรับความแตกต่างในความหลากหลายโดยไม่แบ่งแยก 
8 แนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็

เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE 
Model 

ชุมชนน าองคป์ระกอบของ DOCTRINE Model สู่การ      
บูรณาการในชุมชน โดยสมาชิกชุมชนปฏิบติัตามหลกั            
ค  าสอนของศาสนา มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีความ
ร่วมมือท่ีดี มีกิจกรรมการอบรมทั้งความรู้ทางโลกและ          
ทางธรรม นอ้มน าศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจ มีอิสระในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม มีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ และมี
การพฒันาอยา่งสมดุลบนฐานชีวติและทุนชุมชน 

9 การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ - ชุมชนมีความร่วมมือช่วยเหลือท่ีดี (Cooperation) เพื่อ
พฒันาและขยายเครือข่ายสมาชิกชุมชนจิตสาธารณะ 
- สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา (Dogma) 
และค่านิยมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยความดีงามเร่ิม
จากภายในจิตใจบุคคลขยายสู่สมาชิกในครอบครัวดว้ยการ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
- กลุ่มมีการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ (News and Knowledge 
Distribution) โดยเร่ิมจากโครงการพฒันาท่ีมีการปรึกษา 
หารือแลกเปล่ียนรู้ระหวา่งแกนน า ผูน้  า และภาครัฐ สู่การ
เขียนแผนโครงการพฒันา และขยายผลดว้ยการเผยแพร่
ข่าวสารความรู้สู่สมาชิกในกลุ่มและชุมชน 
- ชุมชนมีความร่วมมือท่ีดี รวมถึงภาคีเครือข่ายศาสนา 
(Cooperation)โดยจิตวิญญาณและความเมตตาของผูน้ าสาม
ศาสนาในการร่วมมือท ากิจกรรมพฒันาชุมชนกบัทุก             
ภาคส่วน ไดแ้ก่ กิจกรรมหา้ธนัวามหาราช กิจกรรมกีฬา 
ตา้นยาเสพติด กิจกรรมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน  
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   3.2.11 ปัจจยัความส าเร็จและความลม้เหลว 
    ปัจจยัความส าเร็จและความลม้เหลวในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ

ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม น าเสนอดงัตารางท่ี 33  
 

ตารางท่ี 33 ปัจจยัความส าเร็จและความลม้เหลวในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช ้
                  ศาสนาเป็นฐาน ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 

 
ปัจจยัความส าเร็จ ปัจจยัความลม้เหลว 

1. ผูน้ ามีคุณธรรม ซ่ือสัตย ์และมีวสิัยทศัน์    1. ความยอ่หยอ่นทางศีลธรรม คุณธรรมของ          
เยาชนคนรุ่นใหม่ในชุมชน 

2. บุคลิกภาพและความรู้ความสามารถในการ
บริหารจดัการของผูน้ ากลุ่ม 

2. ขาดการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ เคร่ืองมือ/
เคร่ืองใชแ้ละอุปกรณ์ ความรู้ใหม่ดา้นวธีิการ
จดัการ และสถานท่ีด าเนินงานส่วนกลาง 

3. กระบวนการท างานชุมชนใหค้วามส าคญักบั
เอกลกัษณ์ของปัจเจกบุคคลและชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 

3. ชุมชนยงัขาดพลงัความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายภายนอกชุมชนในการขบัเคล่ือน
กิจกรรมการพฒันาขนาดใหญ่  

4. ชุมชนมีวฒันธรรมแห่งความเก้ือกลู ปรองดอง 
และสมานฉนัทบ์นฐานแห่งธรรมตามหลกั          
ค  าสอนของแต่ละศาสนา 

4. ขาดการเตรียมความพร้อมของสมาชิกชุมชน
ใหส้ามารถปรับตวัอยา่งรู้เท่าทนักระแสแห่งการ
พฒันา ขาดการนอ้มน าหลกัค าสอนของศาสนา
มาเป็นเป้าหมายและแนวทางในการด าเนินชีวิต
โดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ท าใหเ้กิด
ความติดขดั ความทุกข ์น าปัญหาสู่ตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

5. พฒันาความรู้ทกัษะการประกอบอาชีพท่ี
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและทุนชุมชน 

5. ค่านิยมการประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมของคนรุ่นใหม่ท่ีไม่สอดคลอ้ง             
วถีิชีวติและทุนชุมชน 

6. ด ารงตนตั้งมัน่อยูใ่นสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และนอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

6. การด าเนินชีวติตามกระแสวตัถุนิยมของ
เยาวชนและคนรุ่นใหม่ 
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ตารางท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัความส าเร็จสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา  
                   เป็นฐานระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ิน                  
                   เขตชนบทบา้นส าเภาล่ม  
 
ท่ี ปัจจยัความส าเร็จ ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
1 ผูน้ า ผูน้ ามีวิสัยทศัน์ในการพฒันา             

มีบุคลิกภาพเป็นนกัจดัการและ
นกัประสานงาน มีคุณธรรม  

ผูน้ ามีวิสัยทศัน์ในการพฒันา   
มีความรู้ความสามารถดา้น         
การบริหารจดัการ อารีอารอบ  

2 โครงสร้างองคก์ร  มีโครงสร้างการบริหารจดัการ
ในรูปคณะท างานชดัเจน 

มีโครงสร้างการบริหารจดัการ 
ในรูปคณะกรรมการท่ีชดัเจน 

3 การมีส่วนร่วม จาก “บ-ว-ร” สู่การใชห้ลกั              
ความร่วมมือหา้ฝ่าย ไดแ้ก่ 
ชุมชน สถาบนัศาสนา (วดั         
ศาลเจา้ มสัยดิ) ศูนย ์กศน.ต าบล            
ภาคเอกชน และภาครัฐ (สนง.
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย/์
เทศบาลนคร) โดยใชศู้นย ์กศน.
เป็นท่ีประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงาน
ของกลุ่มและชุมชน 

จาก “บ-ว-ร” สู่การใชห้ลกั              
ความร่วมมือหา้ฝ่าย ไดแ้ก่  
ชุมชน สถาบนัศาสนา (วดั  
มสัยดิ โบสถ)์ ศูนยก์ารศึกษา 
นอกโรงเรียน ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ  (อบต./อ าเภอ) โดยใช้
บา้นผูน้ าชุมชนเป็นท่ีประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อขบัเคล่ือน
การด าเนิน งานของกลุ่มและ
ชุมชน 

4 การจดัตั้งคณะกรรมการ คดัเลือกกนัเองภายในกลุ่มตาม
ความสามารถและเหมาะสม 

คดัเลือกกนัเองภายในกลุ่มตาม
ความเหมาะสม 

5 การบริหารงาน ใชห้ลกัการประชาธิปไตย  บทบาทหลกัอยูท่ี่คณะกรรมการ 
6 วฒันธรรมองคก์รและ          

ทุนชุมชน 
 มีวฒันธรรมแห่งการพึ่งตนเอง
บนฐานการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกจิตสาธารณะและ                
ภมิูปัญญาชุมชน มีเป้าหมาย
ร่วมกนัคือสุขภาพสมบูรณ์ (กาย
และจิตใจ) และสังคมเป็นสุข 

มีวฒันธรรมแห่งความเก้ือกูล 
ปรองดองบนฐานแห่งธรรม          
ตามหลกัค าสอนของศาสนา           
มีเป้าหมายเดียวกนัคือยกระดบั
พฒันาคุณภาพชีวิตและชุมชน
ร่มเยน็เป็นสุข 
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ตารางท่ี 34 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัความส าเร็จสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา   
                   เป็นฐานระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ิน 
                   เขตชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ)  
 
ท่ี ปัจจยัความส าเร็จ ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
7 แนวทางด าเนินงาน การพฒันาเป็นขั้นเป็นตอน            

เนน้การพึ่งตนเองบนฐาน            
เศรษฐกิจ ภมิูปัญญา วฒันธรรม 
และศาสนา และยดึหลกั 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพฒันาแบบค่อยเป็นค่อยไป 
เนน้ความเก้ือกลูเอ้ืออาทรบน    
ฐานภมิูปัญญา วฒันธรรม และ
หลกัธรรมศาสนา และความ
ร่วมมือกนัของสามสถาบนั
ศาสนาหลกัในชุมชน  

 
ตารางท่ี 35 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัความลม้เหลวสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา   
                   เป็นฐาน ระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ิน     
                  เขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 
 
ท่ี ปัจจยัความลม้เหลว ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
1 ความอ่อนแอภายใน

จิตใจ 
ความไม่เขม้แขง็ทางจิตใจและ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการทาง
สังคมและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพนู
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นทรัพยภ์ายนอก  

ความเจริญทางวตัถุท่ีท าใหบุ้คคล
และชุมชนเกิดความสะดวกสบาย
และหลงใหลสู่วิถีบริโภคนิยมท่ี 
มุ่งสนองความตอ้งการทางกาย 

2 ชุมชนขาดภมิูคุม้กนั ภยัคุกคามจากภายนอกเน่ืองจาก
ชุมชนเป็นตลาดการคา้ท่ีเอ้ือแก่
พวกมิจฉาชีพท่ีตอ้งการเขา้มา
หาผลประโยชน์ในพื้นท่ีชุมชน 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน             
สู่ความเจริญ และกระแสวตัถุ
นิยมแบบกา้วกระโดดไม่สอด 
คลอ้งกบัการพฒันาภายในจิตใจ 

3 ขาดพลงัสมาชิก                  
จิตสาธารณะ 

สภาพการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั
ท่ีเร่งรัด แข่งขนั ท าใหส้มาชิก
ไม่มีเวลาท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม           
สาธารณะ 

สภาพการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั
ท่ีเร่งรัดเขม้งวดและกระแสวตัถุ
นิยมท าใหส้มาชิกลดความสนใจ
ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
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ตารางท่ี 35 แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัความลม้เหลวสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา   
                   เป็นฐาน ระหวา่งชุมชนเมือง วดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ)  
 
ท่ี ปัจจยัความลม้เหลว ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
4 ขาดความรู้ดา้นการ

บริหารจดัการ 
สมาชิกจิตสาธารณะยงัขาด
ความรู้ดา้นการบริหารจดัการ
องคก์ร/โครงการพฒันา 

แกนน ากลุ่มยงัขาดความรู้ดา้น
การบริหารจดัการองคก์ร/
โครงการพฒันา 

5 ขาดการสนบัสนุน             
จากภายนอก (ภาครัฐ) 

ภาครัฐ (บางหน่วยงาน) ยงัคง
รักษาระบบการท างานแบบบน
ลงล่างไม่คลุกคลีกบัปัญหาและ
ชุมชน ท างานแบบงบประมาณ 
เป็นท่ีตั้ง งบหมดโครงการหยดุ 

ยงัคงมีมิติของความไม่ลงรอย
ระหว่างผูน้ า/แกนน าชุมชนกบั
คณะท างานส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้
งานบางเร่ืองไม่สามารถประสาน
ความร่วมมือไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ตารางท่ี 36 แสดงการสรุปและเปรียบเทียบขอ้คน้พบมิติการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 
                   โดยใชศ้าสนาเป็นฐานจากการจดัเสวนากลุ่มยอ่ยและการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
                   ระหวา่งชุมชนเมือง วดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท บา้นส าเภาล่ม 
ท่ี ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 

1 สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ
ศาสนาเป็นวิถีชีวิตของชุมชนไดห้ล่อ
หลอมเป็นโลกทศัน์ท่ีน าไปสู่ความร่มเยน็
เป็นสุข นัน่คือการยอมรับในความเท่า
เทียมกนั ไม่แบ่งแยก ขดัแยง้กนั 

ศาสนาและวฒันธรรมของสามศาสนาไดห้ล่อหลอม
เป็นวิถีชีวิตของชุมชนท่ีบ่มเพาะโลกทศัน์พื้นฐาน
อนัน าไปสู่ความเก้ือกลูเอ้ืออาทร นัน่คือการยอมรับ
ในความเป็นมนุษยร่์วมกนั ทุกคนต่างเป็นพี่นอ้งกนั 
เกิดความรัก ความสามคัคี ไม่เบียดเบียนกนั 

2 สามศาสนา (พุทธ อิสลาม และคริสต)์ 
ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือใหทุ้กคนท า
ความดีละเวน้ความชัว่ นอ้มน าใจใหเ้ขา้ถึง
ธรรม ปฏิบติัตนตามค าสอนของศาสนาสู่
ความไม่เบียดตน ผูอ่ื้น และธรรมชาติ
แวดลอ้ม รวมถึงการนอ้มรับและปฏิบติั
ตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สามศาสนา (พุทธ อิสลาม และคริสต)์ ต่างมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนัคือใหทุ้กคนท าความดี            
ละเวน้ความชัว่ นอ้มน าใจใหเ้ขา้ถึงธรรม              
และปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนของศาสนา              
สู่ความเก้ือกลูและไม่เบียดเบียนพร้อมเปิดใจกวา้ง
ยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย 
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ตารางท่ี 36 แสดงการสรุปและเปรียบเทียบขอ้คน้พบมิติการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 
                   โดยใชศ้าสนาเป็นฐานจากการจดัเสวนากลุ่มยอ่ยและการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
                   ระหวา่งชุมชนเมือง วดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
 
ท่ี ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
3 สามศาสนามีหลกัคุณธรรมร่วมกนัอนัน าไป          

สู่ความรอด (พน้จากทุกขแ์ละบาปทั้งปวง) 
และเกิดความร่มเยน็เป็นสุข ไดแ้ก่ ความรัก 
ความเมตตา ความเสียสละ ความเพียร ความ
ยติุธรรม  ความกตญัญู ความมธัยสัถ ์เป็นตน้ 

สามศาสนามีหลกัคุณธรรมร่วมกนั อนัน าไป   
สู่ความสุขทั้งในระดบับุคคลและชุมชน ไดแ้ก่ 
ความรัก ความเก้ือกลู ความเมตตา             
ความเสียสละ ความเพียร ความยติุธรรม                 
ความมธัยสัถ ์เป็นตน้  

4 หวัใจส าคญัของสามศาสนาอนัน าไปสู่ความ
ร่มเยน็เป็นสุขของบุคคลและชุมชนคือ การ
ท่ีศาสนิกชนของแต่ละศาสนานอ้มน า ปฏิบติั
ตน และปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัค าสอนจน
เกิดผลคือ การมีศาสนาและธรรมอยูใ่นใจ 
พร้อมทั้งเป็นการสืบสานความดีงามของ
ศาสนาใหด้ ารงคงอยูคู่่ชุมชน ซ่ึงเป็นทั้ง
เป้าหมายและกระบวนการสู่การมีชีวิตท่ีดีงาม
ในโลกน้ีและโลกหนา้ 

หวัใจส าคญัของสามศาสนาอนัน าไปสู่ความ
ร่มเยน็เป็นสุขของคือ การท่ีศาสนิกชนของแต่
ละศาสนานอ้มน า ปฏิบติัตน และปฏิบติัหนา้ท่ี 
ตามหลกัค าสอนจนเกิดผลคือการมีศาสนาและ
ธรรมอยูใ่นใจ พร้อมทั้งเป็นการสืบสานความ           
ดีงามของชาติพนัธ์ุและศาสนาใหด้ ารงคงอยูคู่่
ชุมชน และสังคม และเป็นทางน าไปสู่ชีวิตท่ี
สมบูรณ์ในโลกหนา้ตามหลกัความเช่ือของ            
แต่ละศาสนา 

5 ผูน้ าและสมาชิกจิตสาธารณะ มีความมุ่งมัน่
ตั้งใจในการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
เพื่อสร้างเสริมภมิูคุม้กนัชุมชน 

ผูน้ าและแกนน ากลุ่มมีความมุ่งมัน่ตั้งใจใน        
การท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและมุ่ง              
สืบสานอนุรักษภ์มิูปัญญา ประเพณี และ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีดีงาม 

6 พฒันาความร่วมมือจาก “บ-ว-ร” สู่ ความ
ร่วมมือหา้ฝ่าย ประกอบดว้ย ชุมชน สถาบนั
ศาสนา กศน. ภาครัฐ (เทศบาลนคร/ สนง.
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย)์ และ
ภาคเอกชน มีศูนย ์กศน.ต าบล และศาลเจา้ 
เป็นศูนยก์ลางด าเนินงาน 

พฒันาความร่วมมือจาก “บ-ว-ร” สู่ ความ
ร่วมมือหา้ฝ่าย ประกอบดว้ย ชุมชน สถาบนั
ศาสนา ศูนย ์กศน. ภาครัฐ (อบต. และอ าเภอ) 
และภาคเอกชน โดยใชบ้า้นของผูน้ าจดัท าเป็น
ส านกังานเพื่อเป็นศูนยก์ลางการประสานงาน 
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ตารางท่ี 36 แสดงการสรุปและเปรียบเทียบขอ้คน้พบมิติการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน    
                   โดยใชศ้าสนาเป็นฐานจากการจดัเสวนากลุ่มยอ่ยและการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
                   ระหวา่งชุมชนเมือง วดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
 
ท่ี ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
7 ผลประโยชน์เป็นของสมาชิกชุมชนเนน้ท่ี

สุขภาพกายและจิตใจเพื่อการพฒันาชีวิตท่ี
สมบูรณ์และร่มเยน็เป็นสุข  

ผลประโยชน์เป็นของสมาชิกในชุมชน           
เนน้ท่ีการเสริมสร้างรายได ้การพฒันาอาชีพ 
เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกชุมชน 

8 ทุนชุมชน ประกอบดว้ยทุนทางกายภาพ          
ทุนทางเศรษฐกิจ (ทุนการเงิน) ทุนวฒันธรรม
และศาสนา และทุนมนุษย ์อนัไดแ้ก่ ศาสน
สถาน (วดั ศาลเจา้ มสัยดิ) โรงเรียนสามญัและ
โรงเรียนจีน ตลาด โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ภมิูธรรม ภมิูปัญญา ความเก้ือกลู ในลกัษณะ
บูรณาการเป็นองคร์วมในวิถีชีวิต   

ทุนชุมชน ประกอบดว้ยทุนทางกายภาพ          
ทุนมนุษย ์ทุนทางสังคม วฒันธรรม และศาสนา            
อนัไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งชุมชน (ท่าน ้า/ด่านเกบ็ภาษี
ทางเรือสมยักรุงศรีอยธุยา) ศาสนสถาน (วดั 
มสัยดิ โบสถ)์ โรงเรียน (พุทธ อิสลาม คริสต)์ 
พิพิธภณัฑช์าติพนัธ์ุ โบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ภมิูธรรม ภมิูปัญญา ความเก้ือกลูและมิตรภาพ 
ในลกัษณะบูรณาการเป็นองคร์วมในวิถีชีวิต   

9 การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของผูน้ าและสมาชิก          
จิตสาธารณะในการเสริมสร้างทุนทางสังคม
และวฒันธรรม โดยการประสานความร่วมมือ
กบัภาคีเครือข่าย และการร่วมระดมทุนทรัพย์
เพื่อน ามาเป็นงบประมาณด าเนินโครงการสืบ
สานวฒันธรรมชุมชนและกิจกรรมสาธารณะ 

การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศและความเป็นกลมเกลียว
ของผูน้ าและแกนน าในการสร้างเสริม           
องคค์วามรู้และภมิูปัญญาชุมชนโดยการ
ประสานความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายเพื่อ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมการพฒันา (คุณภาพชีวิต/                
ทกัษะการประกอบอาชีพ) บนฐานทุนชุมชน 

10 ศกัยภาพในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนตั้งอยูบ่นฐานทุนทางเศรษฐกิจ
สังคมและวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ รวมถึงการ         
มีบทบาทของผูน้ าสามศาสนาในการพฒันา
ปลูกฝังสมาชิกใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และ         
มีคุณภาพ เสริมสร้างความปรองดองของ
สมาชิกในชุมชน  

ศกัยภาพในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข           
ของชุมชนตั้งอยูบ่นฐานทุนทางประวติัศาสตร์
สังคมและวฒันธรรมท่ีเขม้แขง็ รวมถึงความ
ตระหนกัและจิตวิญญาณของผูน้ าสามศาสนา
ในการพฒันาปลูกฝังสมาชิกใหมี้คุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณภาพ มีความรักเก้ือกลูเพื่อการ
อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสันติ 
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 4. การปฏิบัติ สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน จากการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมโดยสังเกตการปฎิบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในสองชุมชน ไดแ้ก่ 1) ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง 
ชุมชนวดัขุนแสน  (หวัรอ) และ 2) ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม จ านวน 30 คน (15 คน 
ต่อชุมชน) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั (รายละเอียด
ในภาคผนวก) และการบนัทึกภาพกิจกรรมดว้ยกลอ้งดิจิตอล โดยผูว้ิจยัจดบนัทึกการมีส่วนร่วม การ
เรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการปฏิบติัร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ทั้งก่อนด าเนินกิจกรรม 
ระหวา่งด าเนินกิจกรรม และหลงักิจกรรมเสร็จส้ิน เพื่อบรรยายลกัษณะการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
ขณะด าเนินกิจกรรมการอบรม การเสวนากลุ่มยอ่ย และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีเร่ิมด าเนินการตั้งแต่
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ถึงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2557  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 37 แสดงลกัษณะการปฏิบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช ้        
                   ศาสนาเป็นฐาน ชุมชนเมือง วดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท บา้นส าเภาล่ม  
 

กรอบการ
สังเกต 

รายการท่ีสังเกต 
ผลการสังเกต 

ชุมชนเมือง                          
วดัขนุแสน (หวัรอ) 

ชุมชนชนบท                       
บา้นส าเภาล่ม 

กิจกรรมและ         
การบ่งช้ี
ความรู้ 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้
และการมีปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกนัขณะ
ด าเนินกิจกรรมสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช ้          
ศาสนาเป็นฐาน 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจ 
สนใจ และปรึกษาหารือกนั
เก่ียวกบัสภาพการณ์ บริบท
ของชุมชนปัจจุบนั ขณะเดียว 
กนั ผูว้ิจยัอธิบายกรอบค าถาม
เพื่อเปิดประเด็นการร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และผูน้ า  
ท าหนา้ท่ีเป็นคุณอ านวย ช่วย
อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ
ใหเ้ห็นภาพชดัเจนน าไปสู่          
การระดมสมองกวา้งขวาง 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมยิม้แยม้
แจ่มใส สนทนาพดูคุยอยา่ง
เป็นกนัเอง มีการซกัถาม
ระหว่างกนัเก่ียวกบับริบท 
ของแต่ละหมู่บา้นของเพื่อน
สมาชิก โดยผูว้ิจยัอธิบาย
กรอบค าถามเพื่อเปิดประเด็น
การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และผูน้ าท าหนา้ท่ีเป็นคุณ
อ านวย ช่วยอธิบาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบใหเ้ห็นภาพชดัเจน 
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ตารางท่ี 37 แสดงลกัษณะการปฏิบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช ้        
                   ศาสนาเป็นฐาน ชุมชนเมือง วดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
  

กรอบการ
สังเกต 

รายการท่ีสังเกต 
ผลการสังเกต 

ชุมชนเมือง                          
วดัขนุแสน (หวัรอ) 

ชุมชนชนบท                       
บา้นส าเภาล่ม 

การถ่ายทอด
ความรู้และ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- การมีส่วนร่วม            
ในกิจกรรม 
- มีการส่งเสริม
แลกเปล่ียนเรียนรู้                 
- การตั้งใจในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- การเคารพความรู้ 
ในตวับุคคลและ           
การเป็นผูฟั้งท่ีดี 

ขณะด าเนินการถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
มีการยกตวัอยา่งสมาชิกใน
กลุ่มท่ีประสบความส าเร็จใน
การประกอบอาชีพ ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต 
มีการสนทนาอยา่งเป็นกนัเอง
กวา้งขวาง สมาชิกบางคน
แนะน าผูว้ิจยัใหท้ราบถึง
ประวติัส่วนบุคคลของเพื่อน
สมาชิกคร่าวๆ เพื่อใหรู้้ถึง
ตวัตนและความวิริยะอุตสาหะ
ของเพื่อนสมาชิกคนนั้นๆ 
พร้อมทั้งเชิญสมาชิก แต่ละ   
คนออกมาพดูเปิดใจถึงวิธีการ
ท่ีด าเนินชีวิตใหป้ระสบความ 
ส าเร็จ และอะไรเป็นแรง
บนัดาลใจใหเ้กิดความมุ่งมัน่ 
และคงท าต่อไป เพื่อความ         
ดีงามและร่มเยน็เป็นสุขใน
ชีวิต 

ขณะด าเนินกิจกรรม เพื่อน
สมาชิกไดย้กตวัอยา่งสมาชิก
ของกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพ  
ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิต รวมถึงการเผย
ตวัตนใหเ้พื่อนสมาชิกไดรั้บรู้
และเขา้ใจผา่นการพดูเปิดใจ 
อธิบายหลกัคิด ความเช่ือ 
ความศรัทธา และการปฏิบติั
ตน พร้อมทั้งยนิดีท่ีจะเป็น          
ผูถ่้ายทอดส่ิงดีงามท่ีตนมี
ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไปโดยไม่
หวงัผลตอบแทน น าความ
ซาบซ้ึงแก่เพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มทุกคนรวมถึงตวัผูว้ิจยั 
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ตารางท่ี 37 แสดงลกัษณะการปฏิบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช ้        
                   ศาสนาเป็นฐาน ชุมชนเมือง วดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
 

กรอบการ
สังเกต 

รายการท่ีสังเกต 
ผลการสังเกต 

ชุมชนเมือง                          
วดัขนุแสน (หวัรอ) 

ชุมชนชนบท                       
บา้นส าเภาล่ม 

มิตรภาพและ
ความสัมพนัธ์ 

- มีปฏิสัมพนัธ์              
ต่อกนัในแนวราบ 
- การพดูคุย 
ปรึกษาหารือ                 
ใหค้  าแนะน า                
เพื่อสร้างความรู้             
ความร่วมมือและ 
ร่วมขบัเคล่ือน 
เวทีในลกัษณะ
กลัยาณมิตร 

สมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เม่ือ
พบกนั ยิม้แยม้ และทกัทายกนั 
แสดงออกทางสีหนา้และ            
แววตาถึงความสนิทสนม           
มีการพดูจาหลอกลอ้เพื่อให้
เกิดบรรยากาศแห่งมิตรภาพ 
น าไปสู่การปรึกหารือท่ีไม่
เคร่งเครียดแต่แฝงไปดว้ย
ความจริงจงั เน่ืองจากเร่ือง
ความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
นั้นมิไดเ้ป็นเร่ืองของใครคน
ใดคนหน่ึงในชุมชน แต่เป็น
เร่ืองท่ีทุกคนตอ้งช่วยเหลือ
ร่วมมือกนั ผา่นการวางแผน 
การท ากิจกรรมในวนัส าคญั
(ราชการและศาสนา)โดย
ผนวกความรู้ท่ีไดจ้ากการท า
กิจกรรมคร้ังน้ี ร่วมกนัเพื่อ
ขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของสมาชิกชุมชน
ผา่นกิจกรรมท่ีด าเนินการ
ต่อเน่ืองกว่าสิบเอด็ปี  

สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพนัธ์
ท่ีดีต่อกนั ท าใหเ้กิดบรรยากาศ
แบบกลัยาณมิตร โดยแมว้่าจะ
มีความแตกต่างดา้นความเช่ือ
และความศรัทธาทางศาสนา 
แต่สมาชิกกลุ่มมิไดน้ ามาเป็น
ประเด็นสร้างความขดัแยง้ 
ในทางกลบักนักบัน าความ 
ต่างตรงน้ีมาเป็นจุดร่วมผสาน
ความร่วมมือผา่นทางประเพณี
และพิธีกรรมทางศาสนา 
น ามาซ่ึงความอยูเ่ยน็เป็นสุข            
ท่ีทุกคนในกลุ่มรวมถึงผูว้ิจยั
สัมผสัได ้รวมถึงการมีส่วน
ร่วมก าหนดแผนกิจกรรม
พฒันาชุมชนโดยร่วมมือกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ตารางท่ี 37 แสดงลกัษณะการปฏิบติัของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช ้        
                   ศาสนาเป็นฐาน ชุมชนเมือง วดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
  

กรอบการ
สังเกต 

รายการท่ีสังเกต 
ผลการสังเกต 

ชุมชนเมือง                          
วดัขนุแสน (หวัรอ) 

ชุมชนชนบท                       
บา้นส าเภาล่ม 

การมี          
ส่วนร่วม
ประมวลผล
กลัน่กรอง
ความรู้ 

การแสดงออกใน
ความสนใจและตั้งใจ
ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม
สังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน 
 

- หลงัเสร็จการอบรม มีการ
มอบหมายงานใหแ้ต่ละคน
กลบัไปคิดหาค าตอบและมา
สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าเสนอในเวที ซ่ึงสมาชิกทุก
คนไดท้  าการบา้นมาอยา่งดี 
บางคนกล่าวว่า สายไม่ดี มอง
ไม่ค่อยเห็น เขียนชา้ แต่ได้
วานใหลู้กหลานช่วยเขียน
แทนใหโ้ดยเขียนตามค าบอก 
- สมาชิกบางคน บา้นอยูไ่กล
จากสถานท่ีจดักิจกรรมตอ้ง          
ว่ารถมอเตอไซดรั์บจา้งและ
เหมารถสามลอ้ บางคนใหลู้ก
มาส่ง บางคนมาร่วมกิจกรรม
ตอ้งพาลูกมาดว้ย เน่ืองจาก            
ไม่มีคนดูแล และบางคนมี
ภาระท่ีตอ้งดูแลแม่ท่ีอายมุาก
อยูบ่า้นคนเดียว แต่กย็งัสละ
เวลามาร่วมในช่วงสั้นๆ 

- หลงัเสร็จการอบรม มีการ
มอบหมายงานใหแ้ต่ละคน
กลบัไปคิดหาค าตอบและมา
สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และน าเสนอในเวที ซ่ึงสมาชิก
บางคนท าการบา้นมาอยา่งดี 
แต่บางคนไม่มีเวลา จึงน ามา
ท าในช่วงเวลาของการด าเนิน
กิจกรรม ท าไปดว้ย คุยไปดว้ย 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไปดว้ย            
บางคนบอกว่า ตามองไม่เห็น 
ไม่ไดเ้อาแว่นมา และเขยีนชา้ 
แต่กต็ั้งใจท า พยายามเขียนตวั
ใหญ่ๆ พอเขียนเสร็จรีบน าส่ง  
 - สมาชิกบางคน บา้นอยูไ่กล
จากสถานท่ีจดักิจกรรมตอ้ง 
ใหห้ลานมาส่ง บางคนขบั
จกัรยานมาเอง และบางคน
อดทนพยายามค่อยๆ เดิน      
มาถึงเหง่ือท่วมตวั 

        
  ภาพรวมของกิจกรรม ผูว้จิยัน าเสนอในขั้นตอนการเทียบเคียงชุมชนต่อไป 
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5. การเทียบเคียง (Benchmark) ระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน และ 
ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่มแบบการเทียบเคียงกลยทุธ์ (Strategy Benchmarking)  
 
ตารางท่ี 38 แสดงการเทียบเคียงระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และ 
                   ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 
 

การเทียบเคียง ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
1. คน้หาส่ิงดีๆ ใน          
ภมิูปัญญา วฒันธรรม 
และศาสนา ของชุมชน           
อนัน าความร่มเยน็เป็น
สุขสู่บุคคลและชุมชน 

1. ความมุ่งมัน่ตั้งใจและร่วมมือของผูน้ า
สามศาสนาในพื้นท่ีในการส่งเสริม
สนบัสนุน ประสาน และมีส่วนร่วม
กิจกรรมพฒันาสาธารณะชุมชน 
2. ความตั้งใจของคณะท างานในการ
อนุรักษสื์บสานภมิูปัญญาทอ้งถ่ินสู่             
เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ผา่นกิจกรรมท่ี
ด าเนินร่วมกนัเป็นประจ าทุกปี 
 

1. ความร่วมมือและมิตรภาพ
ของผูน้ าสามศาสนาในชุมชน 
2. ความตั้งใจของคณะท างานใน
การสืบทอดความรู้ภมิูปัญญา
ทอ้งถ่ินและพฒันาต่อยอดสร้าง
งานสร้างอาชีพและรายไดเ้สริม            
3. แกนน าบางคนเป็นภมิูปัญญา
ท่ีมีจิตสาธารณะ ยนิดีถ่ายทอด
ความรู้โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
4. บา้นของภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน
และบา้นผูน้ าประยกุตเ์ป็นศูนย์
เรียนรู้อบรมส าหรับผูท่ี้สนใจ 

2.วิธีการและ
กระบวนการใน           
การจดัการความรู้            
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน            
ในสองชุมชน 

ดา้นการบริหารจดัการ 
- ผูน้  าและสมาชิกจิตสาธารณะร่วมกนั
ด าเนินกิจกรรมโดยประสานความร่วมมือ
ระหว่างภมิูปัญญาและสมาชิกในชุมชน 
- เชิญภมิูปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็นวิทยากร 
ผูน้ ามีบทบาทเป็นคุณอ านวย ครูศูนย์
การศึกษานอกเรียนมีบทบาทเป็นคุณเอ้ือ 
สมาชิกผูส้นใจเป็นคุณกิจและคุณลิขิต 
- งบประมาณมาจากการร่วมบริจาคของ
สมาชิกจิตสาธารณะและสมาชิกชุมชน                   

ดา้นการบริหารจดัการ 
- ผูน้ า ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน และ
สมาชิกร่วมกนัด าเนินกิจกรรม 
- ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ ผูน้ ามีบทบาท
เป็นคุณเอ้ือและคุณอ านวย 
สมาชิกชุมชนและผูส้นใจ             
เป็นคุณกิจและคุณลิขิต 
- มีงบประมาณสนบัสนุนจาก
พฒันาชุมชนอ าเภอและจงัหวดั 
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ตารางท่ี 38 แสดงการเทียบเคียงระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และ 
                   ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
 

การเทียบเคียง ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
2.วิธีการและ
กระบวนการใน           
การจดัการความรู้            
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน            
ในสองชุมชน 
(ต่อ) 

ดา้นการรวบรวมองคค์วามรู้ 
- ใชพ้ื้นท่ีบางส่วนของศูนยก์ารศึกษา          
นอกโรงเรียนต าบล เป็นท่ีจดัแสดง
ผลิตภณัฑภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ิน และเป็นท่ี
รวบรวมเอกสาร หนงัสือ  และองคค์วามรู้                  
ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน พร้อมมีพื้นท่ีส าหรับ
การเรียนรู้ การสาธิต และการฝึกปฏิบติั 

ดา้นการรวบรวมองคค์วามรู้ 
- ใชพ้ื้นท่ีบางส่วนของบา้นผูน้ า
จดัแสดงผลิตภณัฑภ์มิูปัญญา
พร้อมทั้งเป็นศูนยส์าธิตการ
อบรมเรียนรู้โดยตรงจากเจา้ของ
ภมิูปัญญาในลกัษณะการถ่าย 
ทอดความรู้ ประสบการณ์ภาย 
ในสู่ความรู้ท่ีชดัแจง้ภายนอก
ผา่นการลงมือปฏิบติัร่วมกนั 

3. ส่ิงท่ีคน้พบใน          
การเทียบเคียง 

ภมิูปัญญา วฒันธรรม และศาสนา 
เปรียบเสมือนวิถีชีวิตและทุนชุมชนท่ี 
หล่อหลอมใหส้มาชิกเรียนรู้การพึ่งพา
ตนเองบนฐานของการมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมชุมชนทุกขั้นตอน น าไปสู่
วฒันธรรมแห่งความต่ืนรู้ งอกงาม              
จนสามารถทดัทานกระแสท่ีเช่ียวกราก
ของวตัถุนิยมสมยัใหม่มิใหบ้ัน่ทอน
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
โดยผูน้ าสามศาสนาในชุมชนเป็นตน้แบบ
แห่งการประพฤติปฏิบติัท่ีดีงาม เป็นผูช้ี้
ทางน าสู่การแกปั้ญหาบนฐานหลกัธรรม
ค าสอนของศาสนาและสนบัสนุนส่งเสริม
การด าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชน/ 
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์อยา่ง
ต่อเน่ือง 

ความดีงามและความร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนเป็นผลสะทอ้น
จากวิถีการด ารงชีวิตและ               
ภมิูปัญญา ท่ีบรรพบุรุษในชุมชน     
ไดส้ร้างสรรคส์ั่งสมสืบต่อกนัมา
ดว้ยเห็นว่ามีคุณค่า มีประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงมีลกัษณะ
เช่ือมโยงกบัหลกัค าสอนของ
ศาสนาท่ีมุ่งใหก้ารด าเนินชีวิต
ล่วงพน้ไปจากส่ิงบีบคั้น ติดขดั 
และความทุกข ์บนฐานศรัทธา          
และปัญญา รวมถึงการใช ้ 
ศาสนสถาน (วดั โบสถ ์มสัยดิ) 
เป็นสถานท่ีและเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของสมาชิกชุมชนและ
เป็นศูนยก์ลางด าเนินกิจกรรม 
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ตารางท่ี 38 แสดงการเทียบเคียงระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และ 
                   ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
 

การเทียบเคียง ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
4. ศึกษาการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศ (เหมาะสม)          
ในการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชน  
(Best Practice) 

- ผูน้ าสามศาสนาในชุมชน ไม่มีการแบ่ง 
แยกทางศาสนา ต่างช่วยเหลือร่วมมือใน
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขโดยมีการ
ประสานเป็นเครือข่ายทั้งในระดบัชุมชน
และจงัหวดัอยา่งเป็นทางการและระดบั
บุคคล โดยมีหน่วยงานภาครัฐใหค้วาม
สนบัสนุน ไดแ้ก่ วฒันธรรมจงัหวดั อบจ. 
และเทศบาลนคร                                                                             
- ผูน้ าและสมาชิกจิตอาสาครองตนตั้งมัน่
ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
นอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตควบคู่กบัหลกั
ค าธรรมค าสอนของศาสนา 
- การจดัเวทีแลกเปล่ียนรู้ของชุมชน              
นกัปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 
- ศึกษาหาความรู้ใหม่อยา่งต่อเน่ืองโดยเขา้
รับการอบรม/ประชุมกบัภาคส่วนต่างๆ 
- การสืบสานวฒันธรรมและประเพณี
ดั้งเดิมผา่นกิจกรรมสาธารณประโยชน์   
- พฒันาความร่วมมือจาก “บ-ว-ร” สู่ความ
ร่วมมือหา้ฝ่าย ประกอบดว้ย ชุมชน 
สถาบนั ศาสนา (วดั ศาลเจา้ มสัยดิ) 
ภาคเอกชน ศูนยก์ศน. และภาครัฐ (อบจ./
เทศบาลนคร/สนง.ทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย)์ สู่การจดัการตนเองบน
ฐานทุนชุมชน 

- ผูน้ าศาสนาในชุมชนประพฤติ
ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ
เก้ือกลูร่วมมือลงแรงใน
กิจกรรมการพฒันาชุมชน            
โดยไม่มีการแบ่งแยกศาสนา                                                          
- ผูน้ าและแกนน าครองตนตั้ง
มัน่ในหลกัค าสอนของศาสนา 
- การแลกเปล่ียนรู้ระหว่าง
ศาสนาผา่นการร่วมพิธีกรรม
ประเพณี และการด าเนิน
กิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนั  
- การร่วมประชุมเขียนแผน
โครงการพฒันากบัเครือข่าย
เพื่อขอความสนบัสนุนจากรัฐ 
-พฒันาความร่วมมือจาก            
“บ-ว-ร” สู่ความร่วมมือหา้ฝ่าย 
ประกอบดว้ย ชุมชน สถาบนั
ศาสนา (มสัยดิ วดั โบสถ)์ ศูนย ์
กศน.ต าบล ภาคเอกชนและ
ภาครัฐ (อบต./อ าเภอ) น าพา
ชุมชนสู่การพึ่งตนเองแบบค่อย
เป็นค่อยไปบนฐานทุนชุมชน 
-การถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากเจา้ของ
ภมิูป ญญาดว้ยความยนิดี/เตม็ใจ              
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ตารางท่ี 38 แสดงการเทียบเคียงระหวา่งชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และ 
                   ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
 

การเทียบเคียง ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
5. การเปล่ียนผา่น         
มโนทศัน์การเรียนรู้สู่
การเปล่ียนแปลง         
เพื่อการพึ่งตนเอง          
และความร่มเยน็            
เป็นสุขของบุคคล          
และชุมชน 
(Transformative 
Learning) 

- ผูน้ าสามศาสนาทั้งในระดบัจงัหวดัและ
ชุมชนปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนของ
ศาสนาจนเกิดผลเป็นท่ีประจกัษใ์นตนและ
การศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตตามแนวทาง
ของศาสนาสู่การอุทิศตนถ่ายทอดความรู้
ความดีงามสู่ศาสนิกชนของตนในชุมชน
ท าใหเ้กิดการกล่อมเกลาและเปล่ียนแปลง
ท่ีดีงามภายในบุคคลขยายสู่ครอบครัว
ชุมชน และสังคม 
- ผูน้ าชุมชนและสมาชิกจิตสาธารณะ             
น าความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม              
เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานและ          
การปฏิบติัหนา้ท่ี ท าใหเ้กิดการเรียนรู้           
ในวิถีแห่งการพึ่งตนเอง เกิดวงจรความรู้          
ท่ีต่อเน่ืองและพฒันาใหเ้กิดประสบการณ์
ใหม่อยูเ่สมอ แมว้่าจะมีปัญหาหรือ
อุปสรรค กลุ่มจะพยายามฟันฝ่าเพื่อ               
การด ารงอยูข่องความรู้ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 
ท่ีเป็นฐานแห่งความร่มเยน็เป็นสุขของ
บุคคลและชุมชน ท าใหเ้กิดการเปล่ียน 
ผา่นความรู้สู่การลงมือปฏิบติั  มีชุมชน           
นกัปฏิบติัท่ีโดดเด่น มีศาสนาและธรรม
เป็นฐานภายในจิตใจของบุคคลและชุมชน 

- ผูน้ าสามศาสนาในชุมชนด ารง
ตนตั้งมัน่ในหลกัค าสอนของ
ศาสนา เป็นตน้แบบแห่งการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีดีงาม พร้อม
ทั้งอุทิศตนอบรมสั่งสอนศา
สนิกชนของตนใหด้ าเนินชีวิต
ตามแนวทางศาสนาเพื่อความ         
ดีงามร่มเยน็เป็นสุข 
- ผูน้ าและแกนน าชุมชนน า
ความรู้ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมเป็นส่วนหน่ึงของการ
ด าเนินงานปฏิบติัหนา้ท่ี         
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในวิถีแห่ง
การพึ่งตนเอง เกิดความรู้ท่ี          
แจ่มชดัน าไปสู่การพฒันา
ประสบการณ์ใหม่ท่ีมีคุณค่า  
แต่ตอ้งมีการส่งเสริมการจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เวทีเสวนา
เครือข่าย ใหมี้คุณเอ้ือ คุณ
อ านวย คุณกิจ และคุณลิขิต 
สร้างชุมชนนกัปฏิบติัเตม็รูป 
โดยประสานหน่วยงานภาครัฐ
มาช่วยเป็นพี่เล้ียงให้ค  าแนะน า              
ใหค้วามรู้ เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมเพื่อขบัเคล่ือนกิจกรรมและ
เวทีต่อไป 
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 การเทียบเคียงดว้ยรูปภาพการด าเนินกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย ใช้
ศาสนาเป็นฐาน ระหว่างชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขต
ชนบท บา้นส าเภาล่ม  
 
ประเด็น ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 

สถานท่ี
ด าเนิน
กิจกรรม 

  

ผูน้ า/แกนน า  
สมาชิกจิต
สาธารณะ 
หารือก่อน
เร่ิมกิจกรรม 

  

 
บรรยากาศ
กิจกรรม 
การอบรม 

 

  
 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 



285 
 

 
 

ประเด็น ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ) ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
 
 
 

เสวนา 
กลุ่มยอ่ย 

 
   
 
 

การ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

 
   

 
 

ความผกูพนั      
หลงั 

เสร็จส้ิน 
กิจกรรม 

 
  

 
  
 
 
 
 
 

7 8 

9 10

0 

11 12 
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 จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กิจกรรม
การอบรม การเสวนากลุ่มย่อย เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการเทียบเคียงระหว่างชุมชนท้องถ่ิน                  
เขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม พบว่า การท่ีจะ          
ท าให้ชุมชนร่มเย็นเป็นสุขไม่สามารถท าได้โดยการสร้างจากภายนอกชุมชนหรือโดยการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เท่านั้น ชุมชนร่มเยน็เป็นสุขจะตอ้งมีการบูรณาการหลกัค าสอน หลกัคุณธรรมของ
ศาสนาทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์โดยจดัวางหลกัธรรมของศาสนาผา่นระบบ
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก้ือกูลการด ารงชีวิตให้เป็นแบบแผนแห่งการ
ประพฤติปฏิบติัท่ีดีงามร่วมกนัของชุมชน (เสมือนเป็นบรรทดัฐานสังคม) ผา่นตน้แบบการประพฤติ
ปฏิบติัท่ีเหมาะสมทั้งจากผูน้ าสามศาสนา ศาสนบุคคล ผูน้ าชุมชน แกนน า และสมาชิกจิตสาธารณะ
ขยายสู่สมาชิกชุมชนโดยสอดแทรกอยูใ่นวถีิชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผน่และความร่มเยน็
เป็นสุขของทุกคนในชุมชน รวมถึงภายในชุมชนจะตอ้งมีกระบวนการในการบริหารจดัการ มีการ
คิดวเิคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ รับฟังความเห็นท่ีแตกต่าง และเคารพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั เพื่อหา
แนวทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชน พิจารณาคน้หากิจกรรมเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม และภูมิปัญญา และมีการขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในลกัษณะการสร้างความ 
สัมพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ องคก์าร ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา ชุมชนทอ้งถ่ิน
อ่ืน และสถาบนัศาสนา ดังนั้นการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน            
ท่ีน าไปสู่การจัดการตนเองได้นั้ น จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยกระบวนการกลุ่มพลังในชุมชน              
ดงัขอ้คน้พบบทบาทของกลุ่มในการขบัเคล่ือนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
สู่การจดัการตนเองในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. การสร้างความสมดุลแห่งการพึ่งตนเอง เป็นความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่าง
ความรู้ระหว่างทางโลกและทางธรรม ทั้งทางกาย จิตใจ และปัญญา โดยสถาบนัศาสนา (พุทธ 
อิสลาม และคริสต์) และหน่วยงานการศึกษาในชุมชนท้องถ่ินต้องเข้ามามีบทบาทหลักในการ            
บูรณาการความรู้ความร่วมมือในลักษณะองค์รวม ทั้งด้านศาสนา การศึกษา สังคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มชุมชน   

2. การสร้างทุนทางสังคมและวฒันธรรม เป็นการสืบสานจดัวางหลกัธรรมของ
ศาสนาผา่นระบบสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมท่ีเก้ือกูลการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนั 
ให้มีความรักความสามคัคี ความเช่ือถือไวใ้จเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั หล่อหลอมจิตส านึกสาธารณะ 
และความมุ่งมัน่สร้างสรรคชุ์มชนแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและพึ่งตนเอง 
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3. การสร้างทุนภูมิปัญญา องค์ความรู้ชุมชน และภูมิสังคม เป็นน้อมน า สืบสาน 
เรียนรู้ ฝึกฝน คน้หา และพฒันาความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และหลกัธรรมของศาสนา เพื่อน ามาใช้
เป็นฐานในการด าเนินชีวิต การด าเนินกิจกรรมการพฒันา และการจดัการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 
รวมถึงองคค์วามรู้และภูมิธรรมในการปรับตวัใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งพอเหมาะพอดี (สมดุล) ใน
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
  4. การสร้างความสามารถในการจดัการ เป็นการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติร่วมกันบนฐานทุนภูมิปัญญา องค์ความรู้ชุมชน ภูมิสังคมและภูมิธรรม                
ผา่นกระบวนการวิเคราะห์ การวางแผน การด าเนินการ แบบแผนการปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ 
และการประเมินผล ทั้งภายในกลุ่มและระหวา่งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ   
  5. การสร้างภาคีเครือข่ายการท างาน เป็นความสัมพนัธ์ของกลุ่มและเครือข่ายความ
ร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา และสถาบนัศาสนา ในลกัษณะความร่วมมือห้า
ฝ่ายในชุมชนท่ีช่วยเสริมให้กลุ่มและชุมชนมีพลงัในการด าเนินกิจกรรมพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนสู่การจดัการตนเองของชุมชน เพื่อความสมดุลและความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของทุกคน 
 
 6. การประชุมน าเสนอ ผลการด าเนินกิจกรรมรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย                 
ใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา น าเสนอในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2557 แก่ผูมี้ส่วนได ้             
ส่วนเสียในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ตวัแทนหวัหนา้ส่วนราชการระดบัจงัหวดั หวัหนา้ส่วนราชการระดบัอ าเภอ 
นกัวิชาการพฒันาชุมชนช านาญการ และตวัแทนสถาบนัการอุดมศึกษาในจงัหวดั จ านวน 12 คน 
เพื่อรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น และแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติม (รายช่ือในภาคผนวก) โดยผลการ
ประเมินความคิดเห็นมาจากขอ้มูลสองส่วน ได้แก่ 1) ขอ้มูลจากแบบประเมินผลการจดัประชุม
น าเสนอ และ2) ขอ้มูลท่ีมาจากการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งด าเนินการประชุม โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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  ข้อมูลจากแบบประเมินผลการจัดประชุมน าเสนอ 
 
ตารางท่ี 39 จ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ช่ียวชาญ 
 
       (N = 12) 
 ลกัษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ   
1. เพศ                       
   ชาย  3   25.00 
 หญิง  9  75.00 
2. อาย ุ 
 31-40 ปี  4  33.33 
 41-50 ปี   6  50.00 
 51-60 ปี  2  16.67 
3. การศึกษา 
 ปริญญาตรี  8  66.67 
 ปริญญาโท  3  25.00 
 ปริญญาเอก   1   8.33 
4. ระยะเวลาในการท างาน                       
   6-10 ปี  4  33.33 
 มากกวา่ 15 ปี  8  66.67 
5. สถานท่ีท างาน  
 ภาครัฐ  12  100.00 
  
 จากตารางท่ี 39 พบว่า ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 75.00 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จ  านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา 31-40 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาระดบัปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 มีระยะเวลาในการท างานมากกวา่ 15 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมา 6-10 
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ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดท างานภาครัฐ จ านวน 12 คน            
คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตารางท่ี 40 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการด าเนินกิจกรรม 
                   รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
                                                   (N = 12)   

 ประเด็นการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
ดา้นการก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ  
     1. องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค ์  4.33 0.49 มาก 1 
         ของรูปแบบมีความเหมาะสม  
    2. องคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละดา้นมีความ  4.00 0.43 มาก 2 
         สอดคลอ้งกนั 
 3. องคป์ระกอบและกระบวนการต่างๆ ของ  4.00 0.43 มาก 2 
         รูปแบบมีความชดัเจนและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

 รวม  4.11 0.33 มาก   

ดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้
 1. กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัมีความชดัเจน  4.33 0.49  มาก  1 
  2. กิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบสามารถน าไป  4.00 0.43  มาก  3 
         ใชไ้ดใ้นชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 3. กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัท าใหเ้กิดการ  4.25 0.45  มาก  2 
          เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 รวม  4.19 0.30 มาก  

ดา้นผลของการน ารูปแบบไปใช ้
 1. ช่วยใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ความเขา้ใจรูปแบบ  4.25 0.45 มาก  1 
          สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา 
          เป็นฐาน 
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ตารางท่ี 40 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการด าเนินกิจกรรม 
                   รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
                  (ต่อ) 

                                                   (N = 12)   
 ประเด็นการประเมิน ระดบัความคิดเห็น 
   X   S.D. การแปลผล ล าดบัท่ี 
 2. ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะการแลกเปล่ียน  4.08 0.29 มาก 2 
          เรียนรู้ 
 3. ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของ  4.00 0.60 มาก 4 
          ตนเอง 
 4. ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมร่มเยน็ 4.08 0.51  มาก 3 
          เป็นสุข  

 รวม  4.10 0.27 มาก 

      รวมทุกด้าน  4.13 0.21 มาก 

 
 จากตารางท่ี 40 พบวา่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการด าเนินกิจกรรม
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาภาพรวม
ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.13, S.D.= 0.21)  
 เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีระดบัความคิดเห็น
ต่อผลการด าเนินกิจกรรมในระดบัมาก (X = 4.11, S.D.= 0.33) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ี
ล าดบัสูงสุดคือ องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบมีความเหมาะสม ( X = 4.33,                 
S.D.= 0.49) รองลงมา องคป์ระกอบในแต่ละดา้นมีความสอดคลอ้งกนั (X = 4.00, S.D.= 0.43) และ
องค์ประกอบและกระบวนการต่างๆ ของรูปแบบมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน (X = 4.00,                 
S.D.= 0.43) เท่ากนั 
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 ดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีระดบัความคิดเห็นต่อผลการด าเนิน
กิจกรรมในระดบัมาก(X = 4.19, S.D.= 0.30) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ 
กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัมีความชดัเจนเหมาะสม (X = 4.33, S.D.= 0.49) รองลงมา กิจกรรม
และกระบวนการปฏิบติัท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ (X = 4.25, S.D.= 0.45) ขอ้ท่ีต ่าสุด             
คือ กิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบสามารถน าไปใช้ได้ในชุมชนท้องถ่ินอ่ืน (X = 4.00,                   
S.D.= 0.43)    
 ดา้นผลของการน ารูปแบบไปใช ้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพอใจในระดบัมาก (X = 4.10, 
S.D.= 0.27) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน (X = 4.25, S.D.= 0.45) 
รองลงมา ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมมีทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (X = 4.08, S.D.= 0.29) 
ขอ้ท่ีต ่าสุด คือ ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของตนเอง (X = 4.00, S.D.= 0.60)    
  
  ข้อมูลจากการสนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

  1. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ แสดงถึงแนวคิดท่ีได้เรียบเรียงไวใ้นลกัษณะ
โครงสร้างอยา่งเป็นระบบและมีองค์ประกอบต่างๆ สัมพนัธ์กนัท่ีสามารถอธิบายขั้นตอนต่างๆ ได้
ชัดเจน และสามารถใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน การก าหนดกลยุทธ์พื้นฐาน ปัจจยั เง่ือนไข และ
ขอ้จ ากดัในการน ารูปแบบไปใช ้ดงัท่ีทุกคนเห็นสอดคลอ้งกนั สรุปความวา่  

  “องค์ประกอบเชิงหลักการและวตัถปุระสงค์มีความเหมาะสม องค์ประกอบย่อยใน             
แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กัน และขัน้ตอนกระบวนการต่างๆ ของรูปแบบมีความชัดเจนเน่ืองกัน”   
  2. ดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ เป็นการน ารูปแบบไปใช้ให้เกิดประโยชน์             
ตามหลกัการ วตัถุประสงค์ และน าไปสู่กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ดงัท่ี                 
รัตนา เยน็สถิต, อารมณ์ มณีฤทธ์ิ และจริยา นุชพงษ ์มีความเห็นในท านองเดียวกนั ความวา่ 
   “กิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม สามารถ
ประยุกต์ ใช้ในชุมชนท้องถ่ินอ่ืน ท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการ
เรียนรู้จากภายในท่ีมีคุณภาพ”  
 
 
     



292 
 

 
 

  3. ดา้นผลของการน ารูปแบบไปใช ้เป็นการพิจารณาผลลพัธ์ของรูปแบบการด าเนิน 
กิจกรรมท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งระดบับุคคลและระดบัชุมชน (Tranformative Learning) ดงัท่ี
ทุกคนเห็นสอดคลอ้งกนัถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในระดบับุคคลสรุปความวา่ 
   “ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจร่วมกันบน
ฐานหลักค าสอนของแต่ละศาสนา พัฒนาความคิด ยอมรับความเห็นต่าง น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลและชุมชน”   
  ส่วนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายนอกในระดบัชุมชน จริยา นุชพงษ์ และรัตนา                
เยน็สถิต มีความเห็นในท านองเดียวกนัความวา่    
  “ขั้นตอนและกิจกรรมของรูปแบบภายหลังเสร็จส้ินการด าเนินการ ท าให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องเห็นภาพและมีความเข้าใจในรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน
ชัดเจนขึน้และสามารถน าไปเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาชุมชน” 
  4. ขอ้เสนอแนะรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน                      
มุ่งพิจารณาไปท่ีประโยชน์จากผลการวิจยั กล่าวคือ จะท าอย่างไรให้เกิดการขบัเคล่ือนรูปแบบน้ีสู่
ชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนอยา่งเป็นรูปธรรม ดงัท่ี จริยา นุชพงษ ์และอารมณ์ มณีฤทธ์ิ มีความเห็นในท านอง
เดียวกนั ความวา่ 
  “หลักการ เหตุผล วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และกระบวนการของรูปแบบ เม่ือ
น าไปขับเคล่ือนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดผลท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนมาก แต่ในความเป็น
จริง เม่ือเสร็จส้ินการวิจัย งานวิจัยจะถกูเกบ็ ไม่มีการเผยแพร่หรือขยายผลการวิจัยมาใช้พัฒนาชุมชน
อย่างแท้จริง ในฐานะนักปฏิบัติในพืน้ท่ีเราต้องการใช้ผลของการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์
โดยตรงต่อชุมชน”    
 สรุป แนวทางการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในสอง
ชุมชนท้องถ่ินท่ีศึกษาต่างมีแนวทางการด าเนินการพฒันาท่ีแตกต่างกัน โดยบริบทของชุมชน 
บทบาทของผูน้ าสามศาสนา (ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชน) ผูน้ าและแกนน าชุมชนมีความ 
ส าคญั และการสร้างความร่วมมือแก่สมาชิกชุมชนให้เขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรม          
การพฒันาแตกต่างกัน รวมถึงกระบวนการท่ีใช้ในการจัดการแตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์ท่ีได้คือ              
ความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมน าความร่มเยน็เป็นสุขสู่บุคคลและชุมชนบนฐานหลกัธรรมสามศาสนา 
สามารถสังเคราะห์ไดด้งัแผนภูมิท่ี 8 
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แผนภูมิท่ี 8 แนวทางพฒันาสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

แนวทางพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

การสร้างภาคี 
เครือข่ายการ
ท างานหา้ฝ่าย   
ในชุมชน 

- สถาบนัศาสนา 
(ผูน้ าสามศาสนา) 
- ชุมชนเครือข่าย 
  (ผูน้ า/แกนน า) 

- ภาครัฐ/องคก์าร 
- ภาคเอกชน 
- หน่วยงาน    
   การศึกษา 
 

การสร้างความ
สมดุลแห่งการ
พ่ึงตนเองบนฐาน
หลกัค าสอน 

คุณธรรมศาสนา 
- กาย จิตใจ ปัญญา 
(การศึกษา ศาสนา)   
สงัคม วฒันธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง 
ทรัพยากรแวดลอ้ม 

การสร้าง
ความสามารถ
ในการจดัการ 

- วิเคราะห์ 
- วางแผน 
- ด าเนินการ 
- วิธีปฏิบติั 
- ตรวจสอบ 
- ประเมินผล 

การสร้างทุน   
ทางสงัคมและ
วฒันธรรม 

- ความเป็นน ้า   
  หน่ึงใจเดียวกนั 
- จิตสาธารณะ 
- ชุมชนเรียนรู้          
  คู่คุณธรรม  
  และพ่ึงตนเอง 

การสร้างทุน 
ภูมิปัญญาและ
องคค์วามรู้ 

- สืบสาน 
เรียนรู้ ฝึกฝน 
คน้หา พฒันา
ความรู้ทอ้งถ่ิน 

ผา่นโครงการและกิจกรรม 
- โครงการศาสนิกสมัพนัธ์ 
- กิจกรรมเทิดไทอ้งคร์าชนั ราชินี 
- กิจกรรมกีฬาเยาวชนตา้นยาเสพติด 
- กิจกรรมพฒันาศาสนสถานและโรงเรียน 
- กิจกรรมพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  

ผลลพัธ์ของชุมชน 
- สมาชิกมีความเคารพ เชือถือไวใ้จ มีน ้าหน่ึงใจเดียวกนั สามคัคี 
- สมาชิกประพฤติตนตามหลกัค าสอนและคุณธรรมทางศาสนา 
- สมาชิกเรียนรู้ มีทกัษะแลกเปล่ียนเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพ 

- สืบสานความรู้ ค่านิยม ภูมิปัญญา ประเพณี วฒันธรรม ศาสนา 
- ขบัเคล่ือนสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
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ตอนที่ 4 ผลการพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E) เป็นการประเมิน
รูปแบบและถอดบทเรียนในประเด็นรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

จากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาและเตรียมชุมชนในลักษณะการสังเกตแบบมีส่วนร่วมก่อน                  
การขบัเคล่ือนรูปแบบ และขณะด าเนินการวิจยั “DOCTRINE Model” สังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน เป็นเวลาประมาณ 5 เดือน ผูว้ิจยัจึงประเมินผลรูปแบบโดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งสองชุมชน จ านวน 30 คน (ชุมชนละ 15 คน) ท่ีมี
ต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ได้แก่ ผูน้ าชุมชน แกนน าชุมชน ส่ือชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ตวัแทนสถาบนั
ศาสนา สมาชิกชุมชนท่ีสนใจและสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 
4.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีต่อรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดย

ใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

ตารางท่ี 41 จ  านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง  
                  ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม    
                                                                                                            ( n = 30) 
 ปัจจยัส่วนบุคคล     จ านวน  ร้อยละ 
ภูมิล าเนา 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 29                    96.67 
 จงัหวดัอ่ืนๆ (ชุมพร)  1 3.33 
อาชีพ 
 รับราชการ  2 6.67   
 รัฐวสิาหกิจ  1 3.33 
 รับจา้ง    2 6.67 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 16 53.33 
 เกษตรกรรม  2  3.33 
 อ่ืนๆ (แม่บา้น)  7 23.33 
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ตารางท่ี 41 จ านวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง  
                  ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม (ต่อ) 
     (n = 30) 
 ปัจจยัส่วนบุคคล     จ านวน  ร้อยละ  
รายได ้
  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 14 46.67 
  10,001-15,000 บาท 12 40.00 
  มากกวา่ 25,000 บาท  4 13.33 
  
 จากตารางท่ี 41 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ มีภูมิล าเนาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 มีภูมิล าเนาในจงัหวดัอ่ืนๆ (ชุมพร) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.33 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 16 คน คิดเป็น             
ร้อยละ 53.33 รองลงมา ประกอบอาชีพ แม่บา้น จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และส่วนใหญ่             
มีรายได ้น้อยกว่า 10,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
 
ตารางท่ี 42 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจของ 
       ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมระหวา่งชุมชนเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนชนบท               
                   บา้นส าเภาล่มท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน 
                   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 
        (n = 30)   
 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ  ระดบัความพึงพอใจ 
   ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ)  ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
   X  S.D.  การแปลผล ล าดบัท่ี X  S.D.  การแปลผล ล าดบัท่ี 
ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ 
    1. องคป์ระกอบเชิงหลกัการ 4.00  0.38 มาก   1  4.27 0.46 มาก 1 
         และวตัถุประสงคข์อง  
         รูปแบบมีความเหมาะสม 
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ตารางท่ี 42 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ              
                   ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในสองชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบฯ (ต่อ)   
     (n = 30)   
 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ  ระดบัความพึงพอใจ 
   ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ)  ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
   X  S.D.  การแปลผล ล าดบัท่ี X  S.D.  การแปลผล ล าดบัท่ี 
 2. องคป์ระกอบยอ่ยใน 4.00 0.38 มาก  1  4.00 0.38  มาก 3 
     แต่ละดา้นมีความ  
         สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั  
     3. องคป์ระกอบและ 4.00 0.53 มาก 2  4.07 0.59 มาก 2 
     กระบวนการต่างๆ ของ  
         รูปแบบมีความชดัเจน 
         สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

 รวม               4.00 0.22 มาก    4.11 0.37  มาก 

ดา้นการน ารูปแบบไปใช ้
     1. การอบรมถ่ายทอด 4.40 0.63 มาก   1  4.27 0.46 มาก 2 
         ความรู้ช่วยให้ผูเ้ขา้รับ   
         การอบรมมีความพร้อม 
         ในการท ากิจกรรม 
         การปฏิบติัร่วมกนั 
     2. กิจกรรม/กระบวนการ  4.07 0.59 มาก   4  4.13 0.35 มาก  3 
         ปฏิบติัมีความชดัเจน  
     3. กิจกรรม/กระบวนการ  4.13 0.64 มาก   3  4.33 0.49  มาก 1        
         ปฏิบติัท าใหเ้กิดการเรียน 
         รู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
     4. กิจกรรมและขั้นตอน 4.13 0.52 มาก   2  4.13 0.52 มาก  4 
         ของรูปแบบสามารถน า   
         ไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง    

 รวม 4.18 0.45 มาก   4.22 0.31  มาก 
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ตารางท่ี 42 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจ              
                   ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในสองชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบฯ (ต่อ)    
        (n = 30)   
 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ  ระดบัความพึงพอใจ 
   ชุมชนเมืองวดัขนุแสน (หวัรอ)  ชุมชนชนบทบา้นส าเภาล่ม 
   X  S.D.  การแปลผล ล าดบัท่ี X  S.D.  การแปลผล ล าดบัท่ี 
ดา้นผลของการน ารูปแบบไปใช ้
 1.ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ 4.33 0.49 มาก  1  4.33 0.49  มาก 3 
         ใจรูปแบบสังคมร่มเยน็ 
         เป็นสุขของชุมชนโดย 
         ใชศ้าสนาเป็นฐานตรงกนั    
 2. ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมี 4.33 0.62 มาก  2  4.27 0.46 มาก 4 
     ความรู้รูปแบบสังคม 
          ร่มเยน็เป็นสุขของ 
          ชุมชนโดยใชศ้าสนา 
          เป็นฐานตรงกนั   
 3.ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 4.00 0.53 มาก  4  4.40 0.51  มาก 2 
          มีทกัษะการแลกเปล่ียน 
          เรียนรู้   
 4.ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 4.00 0.53 มาก  4  4.20 0.68  มาก 5 
          พฒันาศกัยภาพ  
     ของตนเอง 
 5. ช่วยเสริมสร้างการมี 4.27 0.59 มาก  3  4.47 0.52  มาก 1 
          ส่วนร่วมพฒันาสังคม    
          ร่มเยน็เป็นสุข 

          รวม 4.18 0.41 มาก   4.33 0.37  มาก 

               รวมทุกด้าน 4.14 0.29 มาก   4.24 0.24  มาก  
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 จากตารางท่ี 42 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หวัรอ)  
มีความพึงพอใจในรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.14, S.D.= 0.29)  
 เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจ อยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.00, S.D.= 0.22) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ องคป์ระกอบ                     
เชิงหลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.00,S.D.= 0.38) 
และองค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กัน อยู่ในระดับมาก (X = 4.00,              
S.D.= 0.38) รองลงมา องคป์ระกอบและกระบวนการต่างๆ ของรูปแบบมีความชดัเจนสอดคลอ้ง
สัมพนัธ์กนั อยูใ่นระดบัมาก  (X = 4.00, S.D.= 0.53)   
 ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจ อยู่ในระดับมาก                       
(X = 4.18, S.D.= 0.41) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ การอบรมถ่ายทอดความรู้
ช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนั อยู่ในระดบัมาก             
(X = 4.40, S.D.= 0.63) รองลงมา กิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบสามารถน าไปใช้ได้ใน
สถานการณ์จริง อยู่ในระดบัมาก (X = 4.33, S.D.= 0.52) ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ กิจกรรมและ
กระบวนการปฏิบติัร่วมกนัมีความชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก(X = 4.07, S.D.= 0.59)    
 ดา้นผลของการน ารูปแบบไปใช ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.19, 
S.D.= 0.41) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจรูปแบบ
สังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานตรงกัน อยู่ในระดับมาก (X = 4.33,                     
S.D.= 0.49) รองลงมา ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานตรงกนั อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33, S.D.= 0.62) ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ ช่วยให้ผูเ้ขา้ 
ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของตนเอง อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.00, S.D.= 0.53)  และช่วยให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.00, S.D.= 0.53) 
 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม มีความพึงพอใจในรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยู่
ในระดบัมาก (X = 4.11, S.D.= 0.37)  
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 เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจ อยู่ใน
ระดบัมาก (X = 4.00, S.D.= 0.22) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ องคป์ระกอบ                     
เชิงหลกัการและวตัถุประสงคข์องรูปแบบมีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.27,S.D.= 0.46) 
รองลงมา องค์ประกอบและกระบวนการต่างๆ ของรูปแบบมีความชดัเจนสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั           
อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.07, S.D.= 0.59) ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือองคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละดา้นมีความ
สอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.00, S.D.= 0.38)  
 ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพอใจ อยู่ในระดับมาก                   
(X = 4.22, S.D.= 0.31) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ กิจกรรมและกระบวนการ
ปฏิบติัท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัมาก (X = 4.33, S.D.= 0.49) รองลงมา             
การอบรมถ่ายทอดความรู้ช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมการปฏิบติั
ร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.27, S.D.= 0.46) ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ กิจกรรมและขั้นตอนของ
รูปแบบสามารถน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.13, S.D.= 0.52)    
 ดา้นผลของการน ารูปแบบไปใช ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.33, 
S.D.= 0.49) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพฒันา
สังคมร่มเยน็เป็นสุข อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.47, S.D.= 0.52) รองลงมา ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี
ทกัษะการแลก เปล่ียนเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.40, S.D.= 0.51) ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ ช่วยให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของตนเอง อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.00, S.D.= 0.53)  

ส่วนการประเมินรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา จากขอ้ค าถามปลายเปิดในประเด็นขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ทั้งจากแบบประเมินผลการอบรมและแบบประเมินความ              
พึงพอใจ (รายละเอียดในภาคผนวก) ของทั้งสองชุมชนทอ้งถ่ินมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนั
วา่ “DOCTRINE Model”  มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ และเสนอแนะวา่ควรน าเสนอรูปแบบ            
น้ีแก่หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเพื่อขับเคล่ือนไปสู่ชุมชนท้องถ่ินอ่ืนอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
“DOCTRINE Model” มีองค์ประกอบย่อย ไดแ้ก่ 1) D = Dogma (สมาชิกชุมชนปฏิบติัตาม                 
หลกัค าสอนของศาสนา) 2) O = Oneness  (สมาชิกชุมชนต่างศาสนามีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั)                        
3) C = Cooporation (ชุมชนมีความร่วมมือช่วยเหลือกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา) 4) T = Training and 
Learning Program (ชุมชนมีกิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมท่ีสอดคลอ้งวิถี
ชีวติชุมชน) 5) R = Religions Centre (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลางชุมชน)                                   
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6) I = Independent in Public Participation (สมาชิกท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีอิสระและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน) 7) N = News and Knowledge Distribution ชุมชนมีการเผยแพร่ข่าวสาร
และความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน 8) E=Equilibrium Development ชุมชนมีการพฒันา
อยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา โดยกระบวนการ 

หน่ึง การพฒันาความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานผา่นการอบรมแก่ประชากรสองชุมชนเป้าหมาย 

สอง การจดักิจกรรมสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานผ่านการ
เสวนากลุ่มย่อย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุมน าเสนอ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชากรสองชุมชนเป้าหมาย  

สาม การมีส่วนเก่ียวข้องของภาคีเครือข่ายด้วยการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม      
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบติัร่วมกนัในลกัษณะความร่วมมือห้าฝ่าย ไดแ้ก่ 1) ประชากรสอง
ชุมชนเป้าหมายและสถาบนัศาสนาในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐ/ องค์การ 3) ภาคเอกชน และ            
4) หน่วยงานการศึกษา 

ส่ี การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินในมิติ             
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

ดงันั้น การประเมินรูปแบบจากผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ดา้นของทั้งสองชุมชน           
ทอ้งถ่ินท่ีมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ ขั้นตอนน้ีจึงตอบวตัถุประสงค์
ขอ้ 4  

ส่วนเง่ือนไขการใช้รูปแบบน้ี ข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นท่ีเป็นหลักว่าจะพิจารณา
องคป์ระกอบยอ่ยทั้ง 8 องคป์ระกอบ และกระบวนการด าเนินการ 4 ขั้นตอน ในลกัษณะอยา่งไรท่ีจะ
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ยเหตุน้ี DOCTRINE Model จึงเป็นร่างรูปแบบ 
พื้นฐานท่ีสมบูรณ์ในรายละเอียด ขั้นตอน กิจกรรม และผา่นการทดลองใชใ้นพื้นท่ีจริงแลว้ 
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4.2 ผลการถอดบทเรียน 
 การด าเนินการวจิยัจากการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาและเตรียมชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง 
ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม มีบริบทและจุดเด่นท่ีแตกต่าง
กนัจากการมุ่งเน้นมิติการพฒันาท่ีต่างกนั หลังจากได้ศึกษาและเตรียมชุมชนมาในช่วงหน่ึงจาก
กิจกรรมการอบรม การเสวนากลุ่มย่อย การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ 
DOCTRINE Model ผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบในการถอดบทเรียน 6 ประเด็น เพื่อให้เห็นบทเรียนรู้
รูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา                    
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
  1. หลกัศาสนา 
  ในสองชุมชนท่ีศึกษา มีสามศาสนาหลกั ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาคริสต์ เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน โดยสามศาสนามีหลกัอนัเป็นแก่น
เดียวกนัคือ การไม่ลุ่มหลงยดึติดตวัตนและวตัถุ มีความเป็นอิสระจากกิเลส (ซาตาน/ชยัฏอน) ภายใน
จิตใจท่ีรุมเร้าไม่มีท่ีส้ินสุดน าไปสู่พอพอดีพอประมาณท่ีสมดุลตามหลกัธรรมและหลกัปฏิบติัของ
ศาสนา และความเก้ือกลูท่ีน าไปสู่ความไม่เบียดเบียนและเป็นรากฐานของความสงบสุขภายในจิตใจ
ของบุคคลและความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 
  2. การมีส่วนร่วมและสร้างทุนสังคม 
   ในสองชุมชนท่ีศึกษา ไดค้น้พบทุนชุมชนท่ีประกอบดว้ย ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
ธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรม และทุนมนุษย์อนัเป็นทุนทางปัญญาท่ีส าคญั สมาชิก
ชุมชนมีภูมิคุม้กนั มีความรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรม สามารถเป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้โดยใช ้
ศาสนสถานเป็นศูนยก์ลางในการอบรมเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมแก่สมาชิกชุมชนอยา่งมัน่คง ผูน้ า
ศาสนาทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชนมีจิตวิญญาณ มีธรรม มีความตระหนัก และเห็นคุณค่า
ความส าคญัของการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกนัด้วยความรัก ความเช่ือถือไวใ้จ สามคัคีเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั ผูน้ าชุมชนและแกนน ามีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมัน่ตั้งใจพฒันาชุมชนทอ้งถ่ินให้เกิดการ
พึ่งตนเองบนฐานทุนทางสังคม วฒันธรรม และศาสนา  
 
 
 



302 
 

 
 

   โดยชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) เน้นการมีส่วนร่วมด าเนิน 
การในมิติเชิงกระบวนการตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล และ
ร่วมรับผล บนพื้นฐานของความเตม็ใจและความมีอิสระของสมาชิกท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันา  
   ชุมชนท้องถ่ินเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม เน้นการมีส่วนร่วมในมิติผูมี้ส่วนได ้           
ส่วนเสีย ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียคือหน่วยงานภาครัฐท่ีไดเ้ขา้มามีบทบาทในการด าเนินการพฒันาชุมชน              
ผา่นโครงการต่างๆ โดยสมาชิกชุมชนยินดีมาร่วม เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมด าเนินการ
โดยตรงในลกัษณะของการเป็นผูท่ี้ก าลงัถูกพฒันา    
   แมก้ระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในสองชุมชนจะแตกต่างกนั แต่ส่ิงท่ีคน้พบ
คือการมีส่วนร่วมของความร่วมมือห้าฝ่ายในการสร้างสรรคพ์ฒันาชุมชน อนัไดแ้ก่ สถาบนัศาสนา 
(ผูน้ าสามศาสนา) ชุมชนเครือข่าย (ผูน้ า/แกนน า/สมาชิกจิตสาธารณะ) ภาครัฐ/องคก์าร ภาคเอกชน 
และหน่วยงานการศึกษา (ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน) 
  3. การใหคุ้ณค่าภูมิปัญญา วฒันธรรม ศาสนา และการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง 
   สองชุมชนท่ีศึกษาต่างให้ความส าคญักบัศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา และศาสนาใน
ฐานะวถีิชีวติและทุนชุมชนท่ีน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง   
   โดยชุมชนท้องถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) เน้นท่ีการให้คุณค่าและ
ความส าคญัดา้นภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถีชีวิตและทุนชุมชนอนัเป็นผลมาจาก
การร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของสมาชิกชุมชนดว้ยภูมิปัญญาและศักยภาพของตนเอง            
อนัเป็นส่ิงท่ีสั่งสมถ่ายทอดกนัมาในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น ผนวกกบัวิทยาการความรู้สมยัใหม่ท่ีสมาชิก
ชุมชนไดรั้บจากการศึกษาเล่าเรียนและการแลกเปล่ียนรู้จากชุมชนตน้แบบท่ีประสบความส าเร็จใน
การสร้างความเขม้แข็งชุมชน ขณะเดียวกนัผูน้ าและสมาชิกจิตสาธารณะพยายามลดการพึ่งพาจาก
ภายนอกให้มากท่ีสุดในลกัษณะของการพึ่งพาเพื่อการพึ่งตนเองจนกลายเป็นชุมชนเรียนรู้เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง ถ่ายทอดส่ิงดีงามแก่สมาชิกชุมชนผ่านกิจกรรมท่ีด าเนินร่วมกนัทุกปี ไดแ้ก่ กิจกรรม 
ห้าธันวามหาราช สิบสองสิงหามหาราชินี กิจกรรมท าบุญศาลเจา้ (แม่ตน้จนัทร์) และท าบุญตลาด 
กิจกรรมพฒันาตลาดเพื่อสุขลกัษณะและคุณภาพชีวิตท่ีดี กิจกรรมชุมชนสุขภาพดี และกิจกรรม
พฒันาชุมชนด้านต่างๆ โดยงบประมาณด าเนินการบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ (ทอ้งถ่ิน) และส่วนท่ีเหลือมาจากการระดมทุนจากสมาชิกจิตสาธารณะและภาคเอกชนใน
ชุมชน  
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   ส่วนชุมชนท้องถ่ินเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม ให้คุณค่าและความส าคัญด้าน                  
ภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาในฐานะวิถีชีวิตและทุนชุมชนเหมือนกบัชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง 
ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) แต่ต่างกนัท่ีจุดมุ่งเน้นท่ีเอกลกัษณ์ของบุคคลและชุมชน ซ่ึงแมมี้ความ
แตกต่างในความศรัทธาความเช่ือทางศาสนา แต่สามารถอยูร่่วมกนัไดเ้ป็นปรกติสุขจนเกิดภาพแห่ง
ความเช่ือถือไวใ้จและร่มเยน็เป็นสุข เพราะเหตุท่ีภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนา เป็นรากฐานแห่ง
ความดีงามและความเก้ือกูลกนัของสมาชิกและชุมชนท่ีบรรพบุรุษไดส้ั่งสมสืบทอดมาถึงปัจจุบนั  
ท าใหส้มาชิกชุมชนมีความเป็นตวัของตวัเองไม่ถูกครอบง า ภูมิปัญญา ศีลธรรม คุณธรรมของศาสนา
ท าให้สมาชิกชุมชนอยู่ร่วมกนัดว้ยความเช่ือถือไวใ้จภายใตร่้มเงาของสามศาสนา ดงัปรากฏภาพ
ชดัเจนจากความร่วมมือของผูน้ าสามศาสนากบัผูน้ าและแกนน าชุมชนร่วมกนัจดักิจกรรมพฒันา
ชุมชนโดยความร่วมมือจากสมาชิกชุมชนทั้งสามศาสนาผา่นกิจกรรม ไดแ้ก่ การพฒันาและท าความ
สะอาด ศาสนสถาน กิจกรรมพฒันาแม่น ้ าล าคลอง กิจกรรมพฒันาโรงเรียน ในส่วนของสถานท่ีตั้ง
ของศาสนสถานสามศาสนา เป็นลกัษณะเชิงสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเช่ือถือไวใ้จและมิตรภาพ
กล่าวคือ วดัสลบัด้วยมสัยิด มสัยิดสลบัด้วยโบสถ์ โบสถ์สลบัดว้ยมสัยิดและต่อด้วยวดั เป็นแถว 
แนวยาวตลอดเส้นทางเขา้และออกชุมชน ในส่วนของโรงเรียน มีทั้งโรงเรียนประถม-มธัยมสามญั
พุทธ โรงเรียนประถม-มธัยมสามญัอิสลาม และโรงเรียนประถม-มธัยมสามญัคริสต ์ซ่ึงนกัเรียนส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกชุมชนและบางส่วนมาจากชุมชนอ่ืน แต่ส่ิงส าคญัคือไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพุทธ 
โรงเรียนคริสต ์หรือโรงเรียนอิสลาม ต่างก็มีนกัเรียนเรียนร่วมกนัทั้งสามศาสนา เหล่าน้ีสะทอ้นภาพ
แห่งมิตรภาพ ความเก้ือกลู และความร่มเยน็เป็นสุข ท่ีบรรพบุรุษของชุมชนไดช่้วยกนัสั่งสมไวเ้พื่อน
สมาชิกชุมชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และสืบทอดความดีงาม 
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  4. แนวทางการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
DOCTRINE Model 
   ทั้งสองชุมชนท่ีศึกษาต่างเห็นพอ้งกันว่า พื้นฐานการพฒันาต้องพฒันาทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจควบคู่กนั มีคุณธรรมศีลธรรมของศาสนาเป็นฐานชีวิต โดยเช่ือมัน่วา่หากปราศจาก
ฐานหลกัธรรมค าสอนของศาสนา มนุษยก์็ไม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพราะมนุษยมี์ความเห็น
แก่ตวั มีกิเลส มีตณัหา ท าให้บดบงัทั้งปัญญาและศรัทธา ซ่ึงทั้งสามศาสนา (พุทธ อิสลาม และ
คริสต์) สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ละเวน้ความชั่ว เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์และมี
ความสุขตามวถีิแห่งความศรัทธาและการปฏิบติัตามแบบของตน  
   แนวทางการพฒันา DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน           
(หัวรอ) มีลกัษณะเป็นการพฒันาชุมชนท่ีตั้ งอยู่บนฐานทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม           
อันเข้มแข็ง ประกอบด้วยภูมิปัญญาและความรู้ท่ีสืบสานและประยุกต์ให้สอดคล้อง ต่อการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอก โดยผูน้ าและสมาชิกจิตสาธารณะ มีคุณธรรม ภูมิปัญญา ภูมิธรรม มีความ
เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านต่างๆ ทั้งด้านก าลัง
ทรัพย ์ก าลงัแรงกาย ก าลงัความรู้ความสามารถ และสละเวลา เพื่อร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน อีกทั้งมี
ปัจจยัเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ท่ีส าคญัคือผูน้ ามีบุคลิกภาพเป็นนักจดัการและส่ือชุมชน              
จึงสามารถประสานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานการศึกษา สถาบนั
ศาสนา และภาคีเครือข่าย ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมพฒันาชุมชนท่ีไดด้ าเนินการต่อเน่ืองเป็นประจ า
ทุกปีและโครงการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิกชุมชน รวมถึงการมีบทบาทส าคญัของผูน้ าสาม
ศาสนาทั้ งในระดับจังหวดัและระดับชุมชนท่ีอุทิศตนในการพฒันาปลูกฝังสมาชิกชุมชนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ เสริมสร้างความสามคัคีปรองดอง ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า
แนวทางการพฒันาชุมชนของชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง วดัขุนแสน (หัวรอ) ตั้งอยู่บนฐานแห่งการ
พึ่งตนเองโดยอาศยักระบวนการจดัการชุมชนในด้านต่างๆ บนฐานคิดจากภูมิปัญญาและศาสนา
ผสมผสานเขา้กบัระบบสังคมน าไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชน เป็นการพฒันาต่อเน่ืองจากรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วฒันธรรม และศาสนา โดยยึดหลกัแห่งการพึ่งตนเองสู่จดัการจดัการ
ตนเองเช่ือมโยงเป็นเป็นวถีิชีวติ บูรณาการน าความร่มเยน็เป็นสุขสู่สมาชิกและชุมชนภาพรวม  
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   แนวทางการพฒันา DOCTRINE Model ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม           
มีลกัษณะเป็นการพฒันาชุมชนท่ีตั้งอยู่บนฐานทุนทางประวติัศาสตร์ สังคม ประเพณี วฒันธรรม 
และศาสนาท่ีเขม้แข็ง ทุนทางสังคมเหล่าน้ีได้น ามาเป็นพลงัสร้างสรรค์พฒันาโดยเฉพาะความ
ตระหนกัและจิตวิญญาณของผูน้ าสามศาสนาในการปลูกฝังหล่อหลอมสมาชิกชุมชนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรัก ความเก้ือกลู เอ้ืออาทร หลอมรวมน าไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสันติ และการ
มีบทบาทของผูน้ าและแกนน าชุมชนเป็นปัจจยัเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยท าหนา้ท่ีประสาน
ความร่วมมือและท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัศาสนา และภาคีเครือข่ายใน
การด าเนินโครงการพฒันาชุมชนท่ีผสมผสานมิติทางวฒันธรรมและศาสนา ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมและโครงการมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกชุมชนและมีการ
กระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม อีกทั้งผูน้ าและแกนน าด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีอนัน าไปสู่    
มิตรภาพ ความเช่ือถือไวว้างใจระหวา่งเพื่อนสมาชิกต่างศาสนา ดว้ยเหตุท่ีไม่หยบิยกเร่ืองวฒันธรรม 
และศาสนามาเป็นส่ิงขดัขวางความสัมพนัธ์และการด าเนินงาน ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือ
กนั ท่ีส าคญัคือทุกคนสามารถเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของเพื่อนสมาชิกต่างศาสนาดว้ยความ
นอบนอ้มจริงใจ และเปิดใจเรียนรู้ในคุณค่าของวฒันธรรมและศาสนาของเพื่อนสมาชิกต่างศาสนา 
ส่งเสริมเพิ่มพูนความเจริญงอกงาม ความร่มเย็นเป็นสุข และความเป็นหน่ึงเดียวกนัของสมาชิก
ชุมชน 
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สรุปบทเรียนท่ีได ้ดงัรายละเอียดในแผนภูมิท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  ระยะท่ี 1                               ระยะท่ี 2            สู่เป้าหมายเดียวกนั 
 
แผนภูมิท่ี 9 สรุปบทเรียนท่ีไดจ้ากกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
 
 
 
 

สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (DOCTRINE MODEL) 

ชุมชนเมือง                          
วดัขนุแสน 

ชุมชนชนบท 
บา้นส าเภาล่ม 

พ่ึงพา
ภายนอก
สู่การ

พ่ึงตนเอง 

วิถีชีวิตบนฐานศาสนา วฒันธรรม และทุนชุมชน 

พฒันาสู่
ชุมชนจดัการ

ตนเอง 

พ่ึงตนเอง    
แบบค่อยเป็น

ค่อยไป 

เครือข่ายความร่วมมือ
แลกเปล่ียนรู้ 

- สถาบนัศาสนา 
    -  ชุมชน 

- ภาครัฐ/องคก์าร 
    - ภาคเอกชน 
 - หน่วยงานการศึกษา 
 

ความ
ร่มเยน็เป็น
สุขของ

บุคคลและ
ชุมชน 

พึ่งตนเอง    
แบบค่อย
เป็นค่อยไป 

สามศาสนาหลอมรวมและบ่มเพาะโลกทศัน์แห่งความเก้ือกูล ความเช่ือถือไวใ้จ และการยอมรับในความเป็นมนุษยร่์วมกนั

บนฐานองคป์ระกอบ 8 ประการ ไดแ้ก่ 1. สมาชิกชุมชนปฏิบติัตนตามค าสอนของศาสนา 2. สมาชิกชุมชนต่างศาสนามี

ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 3. สมาชิกชุมชนต่างศาสนาร่วมมือช่วยเหลือกนั 4. มีกิจกรรมการอบรมเรียนรู้ทางโลกและ

ทางธรรมในชุมชน 5. ศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางชุมชน 6. สมาชิกชุมชนต่างศาสนามีอิสระและมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมชุมชน 7. มีการเผยแพร่ความรู้ทางโลกและทางธรรม 8. การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะการวจัิย 

  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบการวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยมี

วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและความตอ้งการสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดย         
ใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2) เพื่อพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 4) เพื่อประเมินรูปแบบและ                
ถอดบทเรียนสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา                
ด าเนินการวจิยั 4 ขั้นตอนคือ 

 ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา 
(Analysis : A) ไดจ้ากการวิเคราะห์เอกสาร นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศและแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั การวเิคราะห์สภาพการณ์และศกัยภาพจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั แบบสอบถาม
สอบถามกลุ่มตวัอย่างจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากการค านวณกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้สูตร Yamane 
(1973: 727-729) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ใชก้ารสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional stratified 
random sampling) ทดลองใช้กบัประชากรต่างกลุ่มตวัอย่าง 30 คน ได้ค่าความเช่ือมัน่ ด้านการ 
ศึกษา 0.833 ดา้นสังคม 0.905 ดา้นวฒันธรรมและศาสนา 0.756 ดา้นเศรษฐกิจ 0.816 ดา้นการเมือง 
0.836 ดา้นสาธารณสุข 0.894 ดา้นทรัพยากรธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 0.883 สถิติท่ีใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค าถามปลายเปิดดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา และแนวทางสัมภาษณ์ระดบัลึก
รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การบนัทึกเสียงด้วยเคร่ืองบนัทึกเสียง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การ
วเิคราะห์เน้ือหา 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพฒันา (Design and 
Development : D and D) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แนวทางสนทนากลุ่ม แนวทางการเทียบเคียง       
การจดัการอบรม การจดัเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิเคราะห์และสร้างรูปแบบ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา การตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมรูปแบบดว้ยการจดัสัมมนา
ผูเ้ช่ียวชาญ (Connoisseurship) สอบถามผูท้รงคุณวุฒิ 7 คน ใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง การ
วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายตามเกณฑ ์
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 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การทดลองใช้หรือน าเคร่ืองมือท่ีได้ไปใช ้
(Implementation : I) ประกอบดว้ย 1) การอบรมถ่ายทอดความรู้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เคร่ืองมือท่ีใช ้แบบทดสอบก่อนและหลงั
การอบรม แบบประเมินผลการอบรม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
สถิติท่ีใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2) การจัดเสวนากลุ่มย่อย เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในสองชุมชน กลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ชุมชนละ 15 คน จดัเสวนากลุ่มยอ่ย 1 คร้ัง รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสังเกตและบนัทึก
การปฏิบติั การบนัทึกภาพการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกล้องดิจิตอล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เน้ือหา 3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อศึกษาการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน เคร่ืองมือท่ีใช้ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในสอง
ชุมชน กลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ชุมชนละ 15 คน จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้        
1 คร้ัง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสังเกตและบนัทึกการปฏิบติั การบนัทึกภาพการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดว้ยกลอ้งดิจิตอล การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 4) การจัดประชุมน าเสนอ 
เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติม เคร่ืองมือท่ีใช้ การจดัประชุมกลุ่ม 
เป้าหมายเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 12 คน จดัประชุมน าเสนอผลการจดักิจกรรมภาคสนาม 1 คร้ัง รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบ
ประเมินการประชุมน าเสนอ และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระหว่างการประชุมและ             
ช่วงทา้ยการประชุม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา 

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผลและถอดบทเรียน 
(Evaluation:E) ประเมินผลความพึงพอใจประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานและถอดบทเรียน เคร่ืองมือท่ีใช ้แบบสอบถามความ
พึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายเป็น
ประชากรในสองชุมชนท่ีผ่านการร่วมกิจกรรมการอบรม การเสวนากลุ่มย่อย และการจดัเวที              
แลกเปล่ียนเรียนรู้ จ  านวน 30 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
สถิติท่ีใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเคร่ืองมือเชิงคุณภาพเป็นการ                       
ถอดบทเรียน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การถอดบทเรียนจากกระบวนการจดัการความรู้ ถอดบทเรียน
ดว้ยวธีิ After Action Review : AAR สรุปผลและเขียนรายงาน 
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สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ในการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา่  

1.1 การวเิคราะห์สภาพการณ์และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 “สังคมอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และ             
มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง” เป็นการพฒันาและสร้างภูมิคุม้กนัในมิติต่างๆ ตั้งแต่ระดบับุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ บนฐานแนวคิดและทิศทางการพฒันาประเทศสู่ความ
ย ัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายการน าทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพมาใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลโดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็นภูมิคุม้กนัให้กบั
ผูค้นในสังคมให้เป็นสังคมท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความ
สมานฉนัทใ์นทุกภาคส่วนและทุกระดบั เพื่อเป็นฐานการพฒันาประเทศท่ีสมดุลและมัน่คงมุ่งสู่การ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม สอดคล้องกับทิศทางของแผนพฒันาจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ “อยุธยานครประวติัศาสตร์ น่าเท่ียว           
น่าอยู่ กา้วสู่สากล” โดยก าหนดเป้าประสงค์รวมสามประเด็น คือ หน่ึง พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและ
การบริการสู่มาตรฐานสากล สอง พฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สาม พฒันาภาคการผลิต ภาคการคา้ และภาคบริการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เฉกเช่นน้ี          
ท  าให้เกิดความชดัเจนว่าทิศทางและยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ (แผนแม่บท) และทิศทางและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในระยะแผน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ได้ก าหนด           
ทิศทางการพฒันาไปในทางเดียวกนั ท่ีมุ่งสร้างความเขม้แข็งจากภายในเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียงท่ี
สังคมตอ้งเผชิญและเสริมรากฐานของประเทศและจงัหวดัดา้นต่างๆ ให้มีภูมิคุม้กนัควบคู่ไปกบัการ
ให้ความส าคญักบัการผลิตสินคา้และการบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ข้ึน 
 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.75 มีอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 49.50 มีสถานภาพสมรส               
ร้อยละ 54.00 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 86.25 มีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 44.50 มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 21.50 มีประสบการณ์ท างาน 16-20 ปี 
ร้อยละ 19.25 ประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาทุกวนัส าคญัทางศาสนา ร้อยละ 46.50  
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 2. ร่าง รูปแบบสังคมร่มเย็นเ ป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเ ป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

 จากการพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ผูว้จิยัไดร่้างรูปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
สังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการศึกษา              
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงยกร่างรูปแบบท่ีผูว้ิจยัใชช่ื้อวา่ “DOCTRINE Model” มีองคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) D = Dogma (สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา) 2) O = Oneness (สมาชิกชุมชน
ท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั) 3) C = Cooporation (สมาชิกชุมชนมีความ
ร่วมมือช่วยเหลือกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา) 4) T = Training & Learning Program (ชุมชนมี
กิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมท่ีสอดคลอ้งวิถีชุมชน 5) R = Religions 
Centre (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึงทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน) 6) I = Independent in Public 
Participation (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน) 7) N = 
News & Knowledge Distribution (การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน) 
8) E = Equilibrium Development (การพฒันาชุมชนอย่างสมดุลตามแนวทางศาสนา) โดย
กระบวนการ  

หน่ึง การพฒันาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดย              
ใช้ศาสนาเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมการอบรมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

สอง การจดักิจกรรมสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานผ่าน                   
การเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุมน าเสนอ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สาม การมีส่วนเก่ียวขอ้งของภาคีเครือข่ายดว้ยการสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม      
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบติัร่วมกนัในลกัษณะจตุรภาคี (ความร่วมมือส่ีฝ่ายในชุมชน) 
ไดแ้ก่ 1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนและสถาบนัศาสนาในชุมชน 2) หน่วยงานภาครัฐ/ 
องคก์าร 3) ภาคเอกชนและ 4) หน่วยงานการศึกษา 

ส่ี การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินในมิติ             
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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 การตรวจสอบโดยการรับรองร่างรูปแบบการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน 
โดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาพบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในภาพรวมอยูใ่น  
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาประเด็นหลกัการ หลกัการท่ีสูงท่ีสุดคือ การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ 
รองลงมา คือ องคป์ระกอบของรูปแบบ  
 3. ผลการทดลองใช้ เป็นการวจัิย (Research : R2) การน าไปใช้ (Implementation : I) 
  3.1 การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
   ชุมชนท้องถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรม 
(Pre-test) เท่ากบั 13.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.02 (65.35%) อยูใ่นระดบัปานกลาง และ
คะแนนเฉล่ียหลงัการอบรม (Post-test) เท่ากบั 17.53 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.51 (87.65%) 
อยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลงัการอบรมมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05   
   ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม คะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากบั 12.47                 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.97 (62.35%) อยู่ในระดบัปานกลาง และคะแนนเฉล่ียหลงัการ
อบรมเท่ากับ 16.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.09 (80.35%) อยู่ในระดบัมาก ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลงัการอบรมมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
  3.2 การเทียบเคียงเพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระหว่างชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชน              
วดัขุนแสน (หัวรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม แบบการเทียบเคียงกลยุทธ์จาก           
การจดัเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยการจดัการความรู้ 
   การเทยีบเคียงเพื่อการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (เหมาะสม) (Best Practice) 
   1. ชุมชนท้องถิ่นเขตเมือง ชุมชนวัดขุนแสน : มีการจดัวางหลักค าสอน                
หลกัคุณธรรมของศาสนาผา่นระบบเศรษฐกิจและสังคมสู่การเป็นแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบติั
ต่อกันของสมาชิกชุมชน อีกทั้งผูน้  าและสมาชิกจิตอาสาครองตนตั้งมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์นอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตควบคู่กบั
หลกัค าธรรมค าสอนของศาสนา มีการจดัเวทีแลกเปล่ียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ มีการสืบสานวฒันธรรม
และประเพณีดั้งเดิมผา่นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมพฒันา 
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ชุมชนแบบความร่วมมือห้าฝ่าย ไดแ้ก่ ชุมชน สถาบนัศาสนา (วดั ศาลเจา้ มสัยิด) ภาคเอกชน               
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบล และภาครัฐ (อบจ. /เทศบาลนคร/ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย)์ ในลกัษณะการจดัการตนเองบนฐานทุนสังคม 
   2. ชุมชนท้องถิ่นเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม : มีการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาก
บรรพบุรุษผา่นระบบครอบครัว และมีการจดัวางหลกัค าสอน หลกัคุณธรรมของศาสนาผา่นระบบ
สังคม ประเพณี และวฒันธรรมท่ียาวนานสู่การเป็นแบบแผนแห่งการประพฤติปฏิบติัต่อกนัของ
สมาชิกชุมชน อีกทั้งผูน้  าและแกนน าครองตนตั้งมัน่ในหลกัค าสอนของศาสนา มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างศาสนาผา่นการร่วมพิธีกรรม ประเพณี กิจกรรมการปฏิบติัและการเรียนรู้ในวิถีชีวิต  
มีการร่วมประชุมหารือ การเขียนแผนโครงการพฒันาร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ เพื่อขอความสนบัสนุน
จากภาครัฐ มีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชนแบบความร่วมมือห้าฝ่าย ไดแ้ก่ ชุมชน 
สถาบนัศาสนา (วดั มสัยดิ โบสถ)์ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนต าบล ภาคเอกชน และภาครัฐ (อบต./
อ าเภอ) น าพาชุมชนสู่การพึ่งพาตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไปบนฐานศกัยภาพของกลุ่มและทุนชุมชน 
  3.3 การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน พบวา่ 
   1. ผูน้ าศาสนา (พุทธ อิสลาม และคริสต)์ ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชน
ทอ้งถ่ินมีจิตวิญญาณของศาสนาแทจ้ริง มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และร่วมมือประสานงานกนัโดยไม่มี
การแบ่งแยกศาสนาในการประคบัประคองสังคมใหด้ ารงคงอยูบ่นความไม่เบียดเบียดกนั 
    2. ผูน้ าชุมชนมีคุณธรรม มีความมุ่งมัน่ตั้งใจ มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมการเรียนรู้
สมาชิกในกลุ่มและชุมชน เนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบกลัยาณมิตร   
   3. มีการวางโครงสร้างของกลุ่มชดัเจน เนน้การท างานแนวราบเป็นทีม ส่งเสริม
การจดัการความรู้ในกลุ่มเปิดสู่ภายนอก พร้อมเรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภายนอกได ้
   4. น้อมน าหลกัค าสอนของศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติ 
   5. การด าเนินงาน เนน้การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลของการพฒันา บนฐานภูมิปัญญาและศกัยภาพของกลุ่มและ
ชุมชน 
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   6. กลุ่มและชุมชนมีวฒันธรรมแห่งความเก้ือกูล ไม่ทอดทิ้งกนั มีความเช่ือถือไวใ้จ 
เคารพใหเ้กียรติกนับนฐานหลกัค าสอนของศาสนา  

   7. ความร่วมมือห้าฝ่ายในกิจกรรมพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชน สถาบนัศาสนา 
หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ/องคก์าร  

   8. การปรึกษาหารือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมกันเขียนแผน
โครงการพฒันาเพื่อขอการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

   9. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม โดยมี                
สถาบนัศาสนา (วดั มสัยิด โบสถ์) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบล /อ าเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน/ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และ
ประสานความร่วมมือ 

   10. ศกัยภาพและความพร้อมในการยกระดบัเป็นชุมชนคุณธรรมน าสันติสุข
ตน้แบบ  
  11. ผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีได ้เกิดพฒันาการในการพฒันาชุมชนจากเดิมท่ีเน้น
การพึ่งพาจากภายนอกสู่การพฒันาแบบพึ่งตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไปและพฒันาต่อยอดการสกดั
ความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพในการจดัการตนเองของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน 5 ดา้น ไดแ้ก่           
1) การสร้างความสมดุลแห่งการพึ่งตนเองบนฐานหลกัค าสอนของศาสนา 2) การสร้างทุนทางสังคม
และวฒันธรรมท่ีเก้ือกูลการด ารงชีวิต 3) การสร้างทุนภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ชุมชน 4) การสร้าง
ความสามารถในการจดัการผ่านการลงมือปฏิบติั 5) การสร้างภาคีเครือข่ายการท างานในลกัษณะ              
หา้ฝ่ายความร่วมมือ (ชุมชน สถาบนัศาสนา หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ/องคก์าร)  

  3.4 แนวทางพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน                               
DOCTRINE Model 8 ประการ ไดแ้ก่ 1) สมาชิกปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนของศาสนา 2) สมาชิก
ชุมชนมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 3) ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชนและ
เครือข่าย 4) กิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมท่ีสอดคล้องวิถีชีวิตชุมชน                
5) สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึงทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 6) สมาชิกชุมชนต่างศาสนามีอิสระ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 7) การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน  
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8) การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา น าไปสู่การพฒันาต่อยอดสกดัความรู้เพื่อพฒันา
ศกัยภาพในการจดัการตนเองของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การสร้างความ
สมดุลแห่งการพึ่งตนเองบนฐานหลกัค าสอนของศาสนา 2) การสร้างทุนทางสังคมและวฒันธรรมท่ี 
เก้ือกูลการด ารงชีวิต 3) การสร้างทุนภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ชุมชน 4) การสร้างความสามารถใน
การจดัการผา่นการลงมือปฏิบติั 5) การสร้างภาคีเครือข่ายการท างานในลกัษณะความร่วมมือห้าฝ่าย 
(ชุมชนสถาบนัศาสนา หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ/องคก์าร) ยงัผลใหเ้กิดการเปล่ียน
ผา่นมโนทศัน์การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลงบนฐานทุนชุมชน (Transformative Learning) 
 4. ผลการพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E) เป็นการประเมิน 
ผลรูปแบบและถอดบทเรียน “DOCTRINE Model” มีความเหมาะสมในการน าไปใช้โดยความ
คิดเห็นของผูเ้ขา้รับการอบรมรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในดา้น
การจดัประชุมช้ีแจง พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัการอบรม ดา้นหัวขอ้ /เน้ือหา/
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรม พบว่า ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ หวัขอ้การอบรมเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
รองลงมา เน้ือหาสาระในการอบรมเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต ส่วนขอ้ต ่าท่ีสุด 
คือ ความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้รับการอบรม 
  ระดบัความพึงพอใจรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ คือ องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์
ของรูปแบบมีความเหมาะสมอยูใ่นล าดบัท่ีหน่ึง รองลงมาคือ องคป์ระกอบและกระบวนการต่างๆ 
ของรูปแบบมีความชดัเจนสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ องคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละดา้น
มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 
  ผลการวจิยัการถอดบทเรียน พบวา่ 1) ศาสนาและวฒันธรรม (พุทธ อิสลาม และคริสต)์ 
ได้หล่อหลอมวิถีชีวิตสมาชิกชุมชนและบ่มเพาะโลกทศัน์ท่ีน าไปสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข นั่นคือ            
การยอมรับในความเป็นมนุษยร่์วมกนับนจุดหมายปลายทางเดียวกนัคือให้ทุกคนท าความดี ละเวน้           
ความชัว่ น้อมน าใจให้เขา้ถึงธรรมและปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนของศาสนา 2) ผูน้ าศาสนา ผูน้ า
ชุมชน มีบทบาทส าคญัในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 3) การมี 
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ส่วนร่วมจากสมาชิกจิตสาธารณะบนฐานความร่วมมือหา้ฝ่าย 4) การพฒันาเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป 
บนฐานศาสนาและวฒันธรรมในลกัษณะของการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง 5) การจดัการความรู้ของ
ชุมชน ท าให้เกิดการเปล่ียนผ่านความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 6) ส่ิงท่ีได้เรียนรู้การวิจยัในพื้นท่ี               
การขบัเคล่ือนรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ส่ิงส าคญัคือตอ้งใช้เวลา 
ความพยายาม และความอดทน ในการจะหลอมรวมความคิดของผูน้ าและแกนน าชุมชนให้ตระหนกั เห็น 
คุณค่าและความส าคญัของการน าทุนชุมชนโดยเฉพาะศาสนามาเป็นฐานของการพฒันาในทุกด้าน              
ซ่ึงเม่ือแนวคิดได้รับการยอมรับ ผูน้ าและแกนน าชุมชนจะเสมือนเป็นข้อต่อการเรียนรู้ (Node) ท่ีมี
อิทธิพลไปสู่สมาชิกชุมชนคนอ่ืนๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมขบัเคล่ือนสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนร่วมกนั 
โดยการเคล่ือนตวัไปพร้อมกนัน้ีท าให้เกิดการถกัทอต่อสานสู่ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน
ในลักษณะความร่วมมือห้าฝ่าย ได้แก่ สมาชิกจิตสาธารณะ/ชุมชน สถาบนัศาสนา หน่วยงาน
การศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ/องค์การ) เพราะความสุขหรือความร่มเยน็เป็นสุข มิใช่ของคนใด           
คนหน่ึง แต่เป็นของสมาชิกชุมชนทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั   
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและข้อค้นพบดังท่ีได้กล่าวมาในผลการวิจัยนั้ น ผูว้ิจ ัยขออภิปรายผลตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 4 ขอ้ ใหค้รอบคลุมดงัน้ี 
 1. ศึกษาสภาพการณ์ในการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
  1.1 ศึกษาสภาพการณ์ในการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ทิศทางการพฒันาประเทศคงนอ้มน า
หลกัการปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา มุ่งสร้าง
สมดุลการพฒันาในทุกมิติ พร้อมทั้งขยายการน าทุนของประเทศท่ีมีศกัยภาพ จาก 3 ทุน คือ                   
ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็น 6 ทุน ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์           
ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และทุนทาง
วฒันธรรม มาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการเก้ือกูลกนั โดยเฉพาะการสร้างฐานทางปัญญาเพื่อเป็น
ภูมิคุม้กนัให้คนและสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ี
ส าคญัคือ 1) การพฒันาคนและสังคมไทย มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัว และชุมชน
สู่สังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถจดัการความเส่ียงและปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง 2) การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย ัง่ยืน ให้ความส าคญักบัการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรคแ์ละภูมิปัญญา 3) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื มุ่งบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้สมดุล มัน่คง และย ัง่ยืน (แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555-2559, 2555:23-183)  
  สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันา 4 ปี ของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในแผนพฒันา
จงัหวดั พ.ศ. 2557-2560 ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์ “อยุธยานครประวติัศาสตร์ น่าเท่ียว น่าอยู ่กา้วสู่สากล” 
โดยก าหนดเป้าประสงค์รวม 3 ประเด็น คือ หน่ึง พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและการบริการสู่
มาตรฐานสากล สอง พฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน สาม 
พฒันาภาคการผลิต ภาคการคา้ และบริการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (แผนพฒันาจงัหวดั 4 ปี (พ.ศ. 
2557-2560), 2557: 3-20) จากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 และแผนพฒันาจงัหวดัฯ 4 ปี ดงัท่ีกล่าว มานั้น  
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ท าใหช้ดัเจนวา่ภาครัฐไดก้ าหนดทิศทาง นโยบาย ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ของแนวทางการปฏิบติัใน
ลกัษณะท่ีมุ่งเน้นดา้นการเสริมสร้างการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชทุ้นทางสังคม
วฒันธรรมและศาสนา เป็นฐานในการขบัเคล่ือนการพฒันาให้คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขบนความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งย ัง่ยนื 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เห็นไดว้่าการพฒันา
สังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนควรมีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนให้
สอดคล้องกบับริบทและทุนทางสังคมวฒันธรรม รวมถึงการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทุกดา้น และจากการวิเคราะห์แผนพฒันาจงัหวดัฯ 4 ปี 
พ.ศ. 2557-2560 พบวา่ทิศทางการพฒันาจงัหวดัมุ่งเนน้ท่ีการท่องเท่ียวและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ขณะเดียวกนัมิติด้านการพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนตามวิสัยทัศน์ท่ีประกาศไว ้มีการด าเนินการควบคู่ในลักษณะการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดบัจงัหวดั และจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) พบจุดแข็งของจงัหวดัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาความร่มเย็น           
เป็นสุขของชุมชน อนัไดแ้ก่ การเป็นเมืองราชธานีเก่าไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก มีโบราณ 
สถานเป็นจ านวนมากท่ีมีศกัยภาพ แหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมท่ีเป็นแบบดั้งเดิมและสร้างใหม่ มีชุมชนท่ีมีรากเหงา้ทางเช้ือชาติและระบบครอบครัว            
บ่มเพาะจิตส านึกและอตัลกัษณ์ความเป็นไทยท่ีแมมี้ความแตกต่างกนัแต่สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่ง
สันติสุข มีสถาบนัศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต ์ท่ีเขม้แข็งและมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาผูค้นให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ เสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกนั โดยระดบั
จงัหวดัมีการประสานความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างสถาบนัศาสนา และหน่วยงานภาครัฐ
ผ่านทางวฒันธรรมจงัหวดั องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และกรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในการด าเนินโครงการ /กิจกรรมพฒันาสังคมร่มเยน็
เป็นสุขโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ได้แก่ โครงการสมานฉันท์สามศาสนา โครงการค่ายเยาวชน
สมานฉนัท ์โครงการผูว้า่ราชการจงัหวดัพบผูน้ าศาสนา โครงการศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ
โครงการประชาคมปรองดอง สมานฉันท์ สร้างความสุขย ัง่ยืน เป็นตน้ (ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ กรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2555 ; คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา , 2556 ; 
ศูนยป์รองดองสมานฉนัทเ์พื่อการปฏิรูป กระทรวงมหาดไทย, 2557; ส านกัข่าว กรมประชาสัมพนัธ์, 
2557) เหล่าน้ีถือเป็นทุนทางสังคมวฒันธรรม เป็นมรดกของชุมชนท่ีมีคุณค่าและเป็นฐานการพฒันา
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีสมดุลและมัน่คง  
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 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นวฒันธรรมและ
ศาสนาอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ด้านสาธารณสุขอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ 
พบว่า ด้านการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอยู่ในระดบัมากคือ 
ชุมชนมีสถานศึกษา/ ศูนย์บริการการศึกษา/ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา 
รองลงมา กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ภายในชุมชนสอดแทรกค่านิยม คุณธรรม 
ศีลธรรม หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงามอยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ องคก์ร/สถาบนัศาสนา
ภายในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการศึกษาหรือการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ดา้นสังคมโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ องคก์รหรือสถาบนั
ศาสนาภายในชุมชนเป็นศูนยร์วมท่ีพึ่งทางจิตใจของสมาชิกในชุมชนอยู่ในระดบัมาก รองลงมา 
สมาชิกในชุมชนน าหลกัธรรมค าสอนทางศาสนาท่ีตนนบัถือมาปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัอยูใ่นระดบั
มาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามกฎระเบียบและบรรทดัฐานของชุมชน /สังคม
อยูใ่นระดบัมาก ดา้นวฒันธรรมและศาสนา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามหลกัศาสนา/ หลกัธรรม และพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ในระดบัมาก 
รองลงมา สมาชิกในชุมชนอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/ค่านิยม/ประเพณีท่ีดีงามอยูใ่นระดบั
มาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ ศาสนบุคคลในชุมชนประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีอยูใ่นระดบัมาก 
ดา้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สมาชิกในชุมชนมีรายได้
จากการประกอบอาชีพเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ชุมชนมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกในชุมชนให้ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/ หลกัความเช่ือทาง
ศาสนาอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ สมาชิกในชุมชนมีการออมหรือการบริจาคส าหรับ
สาธารณะประโยชน์อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการเมืองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ชุมชนมีการด าเนินการตามมติของท่ีประชุมร่วมกนัและน าไปสู่การปฏิบติัภายใน
ชุมชนอยู่ในระดบัมาก รองลงมา ชุมชนมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการท างานตวัแทนท่ี
ไดรั้บเลือกจากสมาชิกในชุมชนให้ท าหน้าท่ีบริหารจดัการชุมชนทอ้งถ่ินอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ี
ต ่าท่ีสุดคือ ชุมชนมีการรณรงคห์รือจดักิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเคารพและยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสาธารณสุขโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี 
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ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน/ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขหรือบุคลากร
สาธารณสุขอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลป้องกนัปัญหาสุขภาพแก่สมาชิกใน
ชุมชนอยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ ชุมชนมีกิจกรรมแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพแก่สมาชิกใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบอยู่ในระดบัมาก ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ ชุมชนมีการจดัการแหล่งน ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรแก่สมาชิกในชุมชนอยู่ในระดบัมาก รองลงมา ชุมชนมีการปฏิบติัด้านส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชนอยู่ในระดับมาก และข้อท่ีต ่าท่ีสุดคือ ชุมชนมีการจดัสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีสาธารณะท่ี
เหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ของสมาชิกในชุมชนทุกช่วงวยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จุรีพร ขนัตี และคณะ (2555: 29-34) ท่ีพบวา่ สภาวการณ์
ทางวฒันธรรมของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ดา้นศาสนา มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากถึงมากท่ีสุด คือ เช่ือในการท าดีตอ้ง         
ไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ในระดบัมาก รองลงมาคือ มีความศรัทธาในศาสดาแห่งศาสนา ในระดบัมาก 
และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุดคือ เป็นคนเคร่งศาสนา ในระดบัปานกลาง และพิธีกรรมทางศาสนาควรปรับเปล่ียน
ให้เขา้กบัยุคสมยัมากกวา่การอนุรักษอ์ยา่งเดียว อยูใ่นระดบัปานกลาง และในกลุ่มประชาชน ดา้น
ศาสนา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ                  
เช่ือในการท าดีตอ้งไดดี้ ท าชัว่ตอ้งไดช้ัว่ ในระดบัมาก รองลงมาคือ มีความศรัทธาในหลกัค าสอน
ของศาสนา อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ พิธีกรรมทางศาสนาควรปรับเปล่ียนให้เขา้กบั              
ยุคสมยัมากกว่าการอนุรักษอ์ยา่งเดียว อยู่ในระดบัปานกลาง และเป็นคนเคร่งศาสนา อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนกลุ่มเด็กและเยาวชน ดา้นเศรษฐกิจ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ภูมิใจในอาชีพของครอบครัว อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ 
การเรียนระดบัปริญญา เป็นการประกนัการมีอาชีพท่ีมัน่คง อยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ  
มกัไปถึงท่ีโรงเรียนสาย อยูใ่นระดบันอ้ย และมีการจดบญัชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ า อยูใ่นระดบั
ปานกลาง และในกลุ่มประชาชน ดา้นเศรษฐกิจมีความคิดเห็นในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
ท่ี ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ภูมิใจในอาชีพของครอบครัว อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ซ่ือสัตยสุ์จริต อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ มกัจะกูย้ืมเงินจากเพื่อนหรือสถาบนัการเงิน 
และมีการจดบญัชีรายรับรายจ่ายเป็นประจ า  
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  ขณะท่ีระดบัความตอ้งการสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายระดบัเป็นรายขอ้พบว่า 
ความตอ้งการระดบับุคคลในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การปฏิบติัตาม
หลกัค าสอนและคุณธรรมทางศาสนาท าให้เกิดความสุขกายสบายใจ รองลงมา หลกัธรรมค าสอน
ทางศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติ/ ประคบัประคองชีวติให้ด าเนินอยูบ่นความถูกตอ้งอยูใ่น
ระดบัมาก และต ่าสุดคือ ศาสนบุคคลเป็นแม่แบบแห่งการประพฤติปฏิบติัท่ีดีงามอยู่ในระดบัมาก 
ความตอ้งการระดบัชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การประกอบ
ศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนัของสมาชิกชุมชนก่อให้เกิดสัมพนัธภาพ/มิตรภาพท่ีดีต่อ
กนัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา กิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชุมชนอยู่ในระดบัมาก และต ่าสุดคือ กิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเย็น 
เป็นสุขโดยใชศ้าสนาเป็นฐานมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองภายในชุมชนอยูใ่นระดบัมาก  
  ส่วนระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาแต่ละระดบัเป็นรายขอ้พบวา่ การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระดบับุคคลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นอ้มน าหลกัธรรมค าสอนของศาสนามาใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินชีวิต
และการปฏิบติัหน้าท่ี รองลงมา ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และ
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอยู่ในระดบัมาก และต ่าสุดคือ ปฏิบติังานด้วยวิธีการท่ีถูกตอ้งมี
ประสิทธิภาพและติดตามความก้าวหน้าของงานสม ่าเสมออยู่ในระดบัมาก การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ระดบัชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การร่วมมือกนัระหว่างผูน้ า
ศาสนาและศาสนิกของแต่ละศาสนาในการด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขใน
ชุมชนอยู่ในระดบัมาก รองลงมา สร้างระบบคุณค่า/คุณธรรมท่ีดีงามในชุมชนเพื่อยึดโยงคนและ
ชุมชนอยูใ่นระดบัมาก และต ่าสุดคือ การรวมกลุ่ม/ร่วมมือช่วยเหลือกนัในกลุ่ม/เครือข่ายเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติสมาชิกชุมชนอยูใ่นระดบัมาก   
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 ปัญหา/อุปสรรค ชุมชนขาดผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ มีความรู้ มีคุณธรรม และเสียสละ คิดเป็น
ร้อยละ 41.07 รองลงมาคือ ขาดการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่ชุมชน คิดเป็น            
ร้อยละ 28.57 ล าดับสุดท้าย คือการท างานชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมุ่งเน้นท่ีงบประมาณของ
โครงการมากกวา่มุ่งเน้นท่ีการยกระดบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
8.92 ขอ้เสนอแนะควรพฒันาภาวะผูน้ าชุมชนให้เป็นผูมี้ความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมและ
เป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบติัดีปฏิบติัถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือ ชุมชนควร
ด าเนินกิจกรรมพฒันาคุณธรรม กิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมพฒันาชุมชนโดยส่งเสริมการ                  
มีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนและทุกภาคส่วนอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์และความ
เขา้ใจอนัดีร่วมกนัของทุกฝ่ายในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และชุมชนควรด าเนินการให้มีการ
ประชุมร่วมระหวา่งสมาชิกชุมชนกบัภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นปัญหาหรือความตอ้งการของ
ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ และน ามติของท่ีประชุมร่วมประชาสัมพนัธ์สู่ชุมชนพร้อมทั้งขยายผลสู่
แผนการแกปั้ญหาและการปฏิบติัภายในชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละ14.29  
 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปกรณ์ ตนัสกุล (2554: บทคดัยอ่) ท่ีสรุปวา่ การพฒันา
รูปแบบของการสร้างสังคมสมานฉันท์ในชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัของจงัหวดัสตูล เป็นการ
ด าเนินงานท่ีสร้างประโยชน์ให้ชุมชนท่ีใชค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมและความเช่ือทางศาสนา 
ผา่นกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับประโยชน์ของคนในชุมชนพฒันาเป็นกิจกรรมสาน
สัมพนัธ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อการพฒันารูปแบบ
ของการสร้างสังคมสมานฉนัทใ์นชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนั ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
น าไปประยุกตใ์ชต้ามความเหมาะสมกบัสภาพของชุมชน เพื่อสร้างสังคมไทยให้เขม้แข็งและสร้าง
สังคมสมานฉนัทใ์นชุมชนท่ีมีความหลากหลายใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นสุขท่ีย ัง่ยนืและถาวรต่อไป 
 จึงเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการพฒันานั้นคือการให้โอกาส
สมาชิกเป็นฝ่ายตดัสินใจก าหนดปัญหาความตอ้งการของตน เป็นการเสริมพลงัอ านาจให่แก่สมาชิก
ให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจดัการทรัพยากร การตดัสินใจ และบริหารดูแลกิจกรรม
การพฒันาต่างๆ ในชุมชนมากกวา่ท่ีจะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถก าหนดวิถีการด ารงชีวิตไดด้ว้ยตนเอง
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนตามความศกัยภาพแห่งตน และสามารถพฒันาสมาชิกชุมชนในด้าน            
ภูมิปัญญา ภูมิธรรม ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และการจดัการ สมาชิกชุมชนจะตอ้งเขา้มีส่วนร่วม
ในการกิจกรรมของชุมชนอยา่งมีอิสระ   
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 2. ศึกษาร่างรูปแบบการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 จากการพัฒนารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน                
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผูว้ิจยัได้ร่างรูปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบั 
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน การทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั            
ท่ีเก่ียวขอ้ง และการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงยกร่างรูปแบบท่ีผูว้จิยัใชช่ื้อวา่ “DOCTRINE 
Model” มีหลักการคือเสริมสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน มี
วตัถุประสงค์ เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชน  
โดยใชศ้าสนาเป็นฐาน ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) D = Dogma (สมาชิกชุมชนปฏิบติั
ตามค าสอนของศาสนา) 2) O = Oneness (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความเป็นน ้ าหน่ึง 
ใจเดียวกนั) 3) C = Cooporation (สมาชิกชุมชนมีความร่วมมือช่วยเหลือกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา) 
4) T = Training & Learning Program (กิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมภายใน
ชุมชน) 5) R = Religions Centre (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน)                  
6) I = Independent in Public Participation (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีอิสระและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมชุมชน) 7) N = News & Knowledge Distribution (การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้
ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน) 8) E = Equilibrium Development (การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตาม
แนวทางศาสนา) โดยกระบวนการ หน่ึง การพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน ผ่านกิจกรรมการอบรมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สอง การจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ผา่นการเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุมน าเสนอ โดยการมีส่วนร่วม
ของประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สาม การมีส่วนเก่ียวขอ้งของ
ภาคีเครือข่ายดว้ยการสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบติัร่วมกนัใน
ลกัษณะความร่วมมือหา้ฝ่ายในชุมชน ไดแ้ก่ 1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชน 2) สถาบนัศาสนา
ในชุมชน 3) หน่วยงานภาครัฐ/ องค์การ 4) ภาคเอกชนและ 5) หน่วยงานการศึกษา ส่ี การสกดั
ความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของชุมชนท้องถ่ินในมิติการพฒันาสังคมร่มเย็น              
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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 ส าหรับการพฒันาร่างรูปแบบขา้งตน้นั้น สอดคล้องกบัการวิจยัของ ปกรณ์ ตณัสกุล
(2554: 211-216) บนฐานคิดและหลกัการในการพฒันารูปแบบการสร้างสังคมสมานฉนัท์ในชุมชน
ท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัของจงัหวดัสตูล กล่าวคือ การพฒันารูปแบบตอ้งค านึงถึงปัจจยัส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนสังคม ไดแ้ก่ 1) การปรับเปล่ียนทางวฒันธรรม โดยวิธีการรับเอาวิถีปฏิบติัของวฒันธรรม
อ่ืนท่ีต่างจากตนเข้ามาปรับประยุกต์เข้าด้วยกันท าให้เกิดการผสมกลมกลืนในวฒันธรรมการ
ด ารงชีวิตของชุมชนเพื่อน าไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 2) การเรียนรู้เสริมประสบการณ์โดย
วธีิการเรียนรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจวฒันธรรมการด ารงชีวิต (Living Culture) ท่ีตอ้งรู้จกัตนเองพร้อม
กบัเรียนรู้ผูอ่ื้นให้เขา้ใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ีต่างๆ ทั้งท่ีอยู่ห่างไกลและใกลชุ้มชน 
รวมทั้งรู้วิธีการท่ีจะอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข 3) การเปิดโอกาสแลกเปล่ียนความรู้สึก              
โดยให้บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความคิด ความเช่ือ ท่ีต่างกนั มีโอกาสท่ีจะพบ พูดแสดงความรู้สึก 
รับฟังขอ้เสนอ เง่ือนไขปัจจยัของกนัและกนัอยา่งลึกซ้ึงในลกัษณะของการสานเสวนา 4) นโยบาย
ภาครัฐการจดัการทางวฒันธรรม เป็นนโยบายภาครัฐท่ีไดก้ าหนดเป็นยุทธศาสตร์การจดัการทาง
วฒันธรรมโดยน าไปใชเ้ป็นกรอบแนวคิดและหลกัการสร้างรูปแบบสังคมสมานฉนัทเ์พื่อจดัการให้
เป็นส่วนหน่ึงของปัจจุบนัเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของคนท่ีสามารถเขา้ถึงคนไดอ้ย่างทัว่ถึงในทุกกลุ่ม
อาย ุทุกกลุ่มอาชีพ ทุกถ่ินท่ีอยูท่ี่อาศยั  
                     โดยองค์ประกอบของร่างรูปแบบ 8 ประการนั้น องค์ประกอบท่ีหน่ึง D = Dogma 
(สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา) สอดคล้องกบัผลการส ารวจสภาวะทางสังคมและ
วฒันธรรม ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2554: 11-12) ท่ีพบวา่ ศาสนิกชนของสามศาสนาท่ีมีอายุ 13 ปี
ข้ึนไป เห็นว่าหลกัค าสอนทางศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวิต และเม่ือมีปัญหาชีวิตและการ
ท างาน ศาสนิกชนส่วนใหญ่จะใชห้ลกัธรรมทางศาสนาแกปั้ญหาแทบจะทุกคร้ัง สอดคลอ้งกบัการ
วิจยัของ ปกรณ์ ตณัสกุล (2554: 144-145) ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการพฒันา
รูปแบบการสร้างสังคมสมานฉันท์ในชุมชนท่ีนับถือศาสนาต่างกันของจังหวดัสตูล ท่ีสรุปว่า            
ขอ้บญัญติัและหลกัปฏิบติัทางศาสนาอิสลามทุกบทบญัญติั  จะเก่ียวขอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิต 
ประจ าวนั ดงันั้นการปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนทางศาสนาจึงเป็นการด าเนินชีวิตตามปกติของ
ประชาชนส่วนใหญ่ของจงัหวดัสตูลท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ74.10 ซ่ึงยดึถือและปฏิบติั
ตามหลกัค าสอนทางศาสนาอยา่งเคร่งครัด ส าหรับประชาชนอีกส่วนหน่ึงนบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็น
ร้อยละ 25.81 ยึดถือปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนาท่ีมุ่งเน้นการมีเหตุผล เช่ือกฎแห่งกรรม              
เนน้การท าความดี ละเวน้ความชัว่ และท าจิตใจให้บริสุทธ์ิ ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น นอกนั้น
นบัถือศาสนาคริสตแ์ละศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 0.09   
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องคป์ระกอบท่ีสอง O = Oneness (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความเป็น           
น ้ าหน่ึงใจเดียวกนั) สอดคลอ้งกบัการวิจยัเร่ืองความสามคัคีในพระพุทธศาสนาเถรวาทของพระครู
นิกรสุนทรกิจ (สมพงษ ์นุ่มสกุล) (2553: 83-84) ท่ีพบวา่ สังคมไทยตอ้งการความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียว
ของผูค้นในสังคม ทุกคนจึงตอ้งช่วยกนัเสริมสร้างคนละไมค้นละมือดว้ยการรวมพลงัปฏิบติัแต่ใน
ส่ิงท่ีดีงามถูกตอ้งตามหลกัการ ระเบียบ ข้อบงัคบั กติกา และศีลธรรม ซ่ึงจะเป็นแรงขบัเคล่ือน
สังคมไทยใหเ้ดินหนา้ไปสู่สังคมแห่งความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั และสัมพนัธ์กบัแนวทางการศึกษา
ของ อภิชาต สุขแสง (2555: 84-85) เร่ืองขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็นหน่ึงเดียวกนั : กรณีศึกษา
ชุมชนธรณีค า แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ท่ีวา่ ขั้นตอนการขบัเคล่ือนความเป็น
หน่ึงเดียวกนั ชุมชนจะใชส้ถานศึกษา ศาสนา ครอบครัว และชุมชน เขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการ            
ขดัเกลาความคิดและความรู้สึกของสมาชิกใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเป็นหน่ึงเดียวกนั ให้ความส าคญั
กบัการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคในทุกขั้นตอน และยงัให้ความส าคญักบัการศึกษาโดยการจดัตั้ง
ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนข้ึนเพื่อให้สมาชิกไดร่้วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ จนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพและไดรั้บ
ประโยชน์จากการพฒันาท่ีเกิดข้ึน  

อีกทั้งผลการศึกษาวิเคราะห์เร่ืองความสามคัคีในพระพุทธศาสนาเถรวาท ของพระครู
นิกรสุนทรกิจ (สมพงษ ์นุ่มสกุล) (2553: 83-84) ท่ีพบว่า สังคม ไทยตอ้งการความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวของผูค้นในสังคม ทุกคนจึงตอ้งช่วยกนัเสริม สร้างคนละไม ้คนละมือดว้ยการรวมพลงัปฏิบติั
แต่ในส่ิงท่ีดีงามถูกตอ้งตามหลกัการ ระเบียบ ขอ้บงัคบั กติกา และศีลธรรม ซ่ึงจะเป็นแรงขบัเคล่ือน
สังคมไทยให้เดินหนา้ไปสู่สังคมแห่งความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั นัน่หมายถึง ทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ี
ของตนใหส้มบูรณ์ดว้ยความไม่ประมาท ไม่ฝืนท าอะไรตามใจหรือตามแรงขบัฝ่ายต ่าภายในตน และ
เม่ือทุกคน ทุกฝ่าย และทุกคณะในสังคมไม่มีความขดัแยง้กนั มีแต่ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัแลว้
แมจ้ะเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ ข้ึนในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์คนไทยทุกคนก็จะ
สามารถระงบัป้องกนัและแกไ้ขเหตุการณ์เช่นนั้นได ้ประกอบกบัผลการศึกษาของ พระมหาบญัชา  
สุสมฺปนฺโน (ผาติวโรดม) (2554: 133-134) เร่ืองการวิเคราะห์หลักเมตตาธรรมในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาเถรวาทกบัคมัภีร์ คริสตธรรม ท่ีพบว่า หลกัแห่งความรัก (เมตตาธรรม) นั้นเป็น
เคร่ืองช่วยให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข และถือเป็นหัวใจของศาสนาคริสต์ในการเข้าถึง              
พระผูเ้ป็นเจา้ การน าหลกัเมตตาธรรมมาใช้จะช่วยเสริมสร้างสันติสุขความสงบให้กบับุคคลและ
สังคม เน่ืองดว้ย 1) หลกัเมตตาธรรมช่วยพฒันาจิตใจ ความคิด ช่วยปรับปรุงพฤติกรรม ควบคุม
อารมณ์ของบุคคลให้ดีข้ึน 2) หลกัเมตตาธรรมช่วยสร้างความสุขให้กบัผูอ่ื้นและสร้างความรักใน
ครอบครัวให้เกิดมียิ่งข้ึน 3) หลกัเมตตาธรรมช่วยบรรเทาความขดัแยง้ ช่วยสร้างความยุติธรรม และ



325 

 

   
 

ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัใหก้บัสังคมโดยมีเป้าหมายปลาย ทางคือ เพื่อแกปั้ญหาทั้งหลายท่ีมนุษย์
ก าลงัเผชิญและเสริมสร้างให้เกิดสันติสุขต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม ให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัไดโ้ดยไม่
ตอ้งเบียดเบียนกนั   
 องคป์ระกอบท่ีสาม C = Cooperation (สมาชิกชุมชนมีความร่วมมือช่วยเหลือกนัโดย
ไม่แบ่งแยกศาสนา) สอดคลอ้งกบัการวิจยั ของ สุญาดา สุนทรศารทูล (2552: 35-36) ท่ีพบวา่ การ
ประสานความร่วมมือในการสร้างภูมิคุม้กนัทางวฒันธรรมแก่เด็กและเยาวชน เป็นยุทธศาสตร์การ
บริหารแนวใหม่ท่ีเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะแกปั้ญหาวิกฤตการทางสังคมและวฒันธรรมของสังคมไทย การ
ประสานความร่วมมือจึงมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งของคนในชุมชนท่ีจะตอ้งให้ความร่วมมือและด าเนิน
ไปพร้อมๆ กบัแนวนโยบายของรัฐบาล และสัมพนัธ์กบัขอ้มูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามดา้นการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ระดบัชุมชน ท่ีว่า การร่วมมือกนัระหว่างผูน้ าศาสนาและศาสนิกชนของแต่ละ
ศาสนาในการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขในชุมชน 
 องคป์ระกอบท่ีส่ี T = Training & Learning Program (กิจกรรมการอบรมและเรียนรู้
ทางโลกและทางธรรมภายในชุมชน) สอดคลอ้งกบัการศึกษาสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัการจดัการ
องคค์วามรู้และระบบการการเรียนรู้ชุมชน โดย โกวิทย ์พวงงาม (2553: 240-242) ความวา่ 1) ตอ้ง           
มีการส ารวจ รวบรวม และพฒันาฐานขอ้มูลชุมชนใหเ้ป็นระบบและทนัสมยั 2) ฟ้ืนฟูความรู้พื้นบา้น
ควบคู่กบัการท าการวิจยัและพฒันาสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความหลาก 
หลายของทุนในชุมชน 3) ส่งเสริมใหป้ราชญ ์แกนน า และผูรู้้ ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ผา่นการอบรมเรียนรู้และการจดัการความรู้ในชุมชนสู่เด็กและเยาวชน 4) จดัให้มีการอบรมเรียนรู้
ร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเน่ืองสม ่ าเสมอเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเอง และ                      
5) สนบัสนุนเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหวา่งชุมชนกบัชุมชน ชุมชนกบัสถาบนั 
การศึกษา ชุมชนกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้สัมพนัธ์กับ
การศึกษาสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัการวางแผนโครงการการศึกษานอกระบบเพื่อพฒันาสังคม   
โดย ชยัฤทธ์ิ โพธิสุวรรณ (2543: 1) ความวา่ ในภาวะท่ีเทคโนโลยีทุกดา้นกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว 
บุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดจ าเป็นตอ้งรับมือเผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลง การเตรียมตวัของ
บุคคลไม่ว่าจะในฐานะใดในสังคม จ าเป็นตอ้งเตรียมตวัให้พร้อมรับกบัภาวะปัจจุบนัและภาวะ
อนาคต บุคคลในฐานะสมาชิกของชุมชนหรือแมใ้นฐานะของผูน้ าชุมชนก็ตอ้งเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อการพฒันาและเจริญกา้วหนา้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล 
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 องค์ประกอบท่ีห้า R = Religions Centre (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึงทางใจและเป็น             
ศูนยก์ลางของชุมชน) สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ปกรณ์ ตณัสกุล (2554: 145) ในส่วนของการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ เร่ืองการพฒันารูปแบบการสร้างสังคมสมานฉันท์ในชุมชนท่ีนบัถือศาสนา
ต่างกนัของจงัหวดัสตูล ท่ีสรุปว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของจงัหวดัสตูลท่ีนับถือศาสนาอิสลามมี 
ศาสนสถาน (มสัยดิ) เป็นศูนยก์ลางการเช่ือมประสานระหวา่งคนในชุมชนผา่นกิจกรรมทางศาสนาท่ี 
จดัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
 สัมพนัธ์กบัการศึกษาของ สายสวาท ปัญจวิทย์ (2549: 117-212) เร่ืองทิศทางนโยบาย
การจดัการศึกษาท่ีสอดคล้องกบัโลกทศัน์สันติภาพในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท่ีพบว่า 
ศาสนาอิสลามเป็นแม่พิมพ์ในการหล่อหลอมโลกทศัน์ของชาวไทยมุสลิมสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้หมี้วถีิการด ารงชีวติและการประพฤติปฏิบติัตนเป็นไปตามแนวทางของศาสนาอิสลามอยา่ง
แนบแน่น การอยู่อย่างเป็นสุขของสังคมมุสลิมมีจุดมุ่งหมายท่ีความเป็นอยู่เรียบง่ายและสงบโดย          
มุ่งใชคุ้ณค่าทางศาสนาและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ินเป็นแกนกลางในการสร้างและสนบัสนุน
ใหชุ้มชนเป็นสุขและสันติ  
 ประกอบกบัการศึกษาของ ไพศาล วงษอ์ารี (2552: 34) เร่ืองบทบาทของคณะกรรมการ
มสัยิดต่อการพฒันาชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีมสัยิดในเขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา่ ผูน้ า
ศาสนาอิสลามมีหลายระดบัตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น อ าเภอ จงัหวดั และระดบัชาติ แบ่งออก เป็นบิหลัน่ 
คอเตบ็ อิหม่าม คณะกรรมการประจ ามสัยดิ คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดั และคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย อิหม่าม คือ ผูน้ าทางศาสนาประจ ามสัยิด คอเต็บ คือ ผูแ้สดงธรรม
ประจ ามสัยิด บิหลัน่ คือ ผูป้ระกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบติัศาสนากิจตามเวลา กรรมการประจ า
มสัยิด คือ ผูไ้ด้รับเลือกตั้งจากสัปบุรุษของแต่ละมสัยิดให้เป็นคณะกรรมการบริหาร มสัยิด คือ 
ศาสนสถานท่ีไดรั้บการจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการ มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาอิสลามและเป็นศูนยก์ลางในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่ขดัต่อหลกัศาสนา 
 องคป์ระกอบท่ีหก I = Independent in Public Participation (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือ
ศาสนาต่างกนัมีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน) สอดคลอ้งกบัการวิจยั ของ ปกรณ์ ตณัสกุล 
(2554: 238-239) เร่ืองการพฒันารูปแบบการสร้างสังคมสมานฉนัท์ในชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนั
ของจังหวดัสตูลในส่วนของการสัมภาษณ์ ท่ีสรุปว่า การจดัให้มีกิจกรรมทางศาสนาในชุมชน
สามารถด าเนินการได้และเหมาะสมต่อการน าไปใช้เป็นการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยา่งเขา้ใจในวธีิปฏิบติัตามหลกัศาสนาของกนัและกนั เพื่อเรียนรู้แนวทางการยดึถือและ 
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หลกัการปฏิบติัทางศาสนาท่ีเอ้ือต่อกนั สามารถผสมผสานมาเป็นแนวทางท่ีจะใชใ้นการด าเนินชีวิต
ร่วมกนัในชุมชน ซ่ึงจะเป็นองคป์ระกอบส าคญัส่วนหน่ึงในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัอยา่ง
มัน่คงและย ัง่ยืน ดงันั้น วิถีการด าเนินชีวิตร่วมกนัในชุมชนท่ีมีความต่างทางการนบัถือศาสนาจึงไม่ 
ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการอยูร่่วมกนัในชุมชนเดียวกนั สามารถท่ีจะผสมผสานในแนวทางการปฏิบติั
ระหวา่งคนต่างศาสนาและความเช่ือไดเ้ป็นอยา่งดีผา่นกิจกรรมทางศาสนาในชุมชนอยา่งสร้างสรรค์
ดว้ยแนวทางการปฏิบติัท่ีเอ้ือต่อกนัและรับประโยชน์ร่วมกนั  
 ประกอบกบัผลการศึกษาสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 โดย โกวิทย ์พวงงาม (2553: 236-242) และการ
พฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2555: 1-18) ท่ีวา่ แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 ให้ความ ส าคญักบัการน าทุนของประเทศท่ีมี
ศกัยภาพทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมาใช้ประโยชน์
อยา่งเก้ือกลูกนั โดยเนน้การพฒันาคุณภาพคนและสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมใหเ้ป็นรากฐานท่ีมัน่คงดว้ยการส่งเสริมการรวมตวัร่วมคิดร่วมท า
และจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 เร่งสร้าง
ภูมิคุม้กนัเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียงและเสริมรากฐานของประเทศดา้นต่างๆ ใหเ้ขม้แข็งควบคู่ไปกบัการ
พฒันาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ในขอ้ยอ่ยท่ีวา่ การเสริมสร้างพลงัใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการ
ใชชี้วิตในสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและ
ศกัด์ิศรี ใหทุ้กคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยา่งสร้างสรรค ์เพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถ
ของชุมชนในการจดัการปัญหาของชุมชนดว้ยตนเอง  
 องคป์ระกอบขอ้ท่ีเจ็ด N = News & Knowledge Distribution (การเผยแพร่ข่าวสารและ
ความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน) สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ (2554 : 261)  
เร่ือง ปัญหาความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้: รูปแบบการจดัการทางวฒันธรรมโดยสันติ
วธีิ ในแนวทางแนวทางการปฏิบติังานเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง น าเสนอในเชิงบวก ทนัเวลา และตรงกับสภาพความเป็นจริง 
ส่งเสริมให้มีช่องทางสร้างความเขา้ใจกบักลุ่มท่ีมีความเห็นแตกต่าง รวมถึงการใช้ศาสนสัมพนัธ์ 
มวลชนสัมพนัธ์ผา่นส่ือองคก์ารต่างๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจและยกระดบัความร่วมมือภายในชุมชน  
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 ประกอบกับผลการศึกษาสังเคราะห์เอกสารเก่ียวกับการส่ือสารเพื่อชุมชนกับการ              
มีส่วนร่วมของประชาชนของ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2548) ในเชิงหลกัการท่ีว่า 1) ความ
หลากหลายของสมาชิกชุมชนจะส่งผลใหเ้สียงของสมาชิกมีความหลากหลายยิ่งข้ึน 2) การเขา้ถึงส่ือ
จะน าไปสู่การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งไดพ้ฒันาความรู้สึกผูกพนักบัประเด็นปัญหา เกิดความตระหนกัร่วม 
ความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของ ตลอดจนการเพิ่มอ านาจและความเสมอภาคให้กบัสมาชิกชุมชน 3) ความ
เช่ือมัน่ในศกัยภาพวา่ ทุกคนมีความสามารถเชิงสติปัญญา 4) ความเหมาะสมของข่าวสารและความรู้
ในด้านเน้ือหาสาระตอ้งสอดคล้องกบัวิถีชีวิตชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 5) เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร มุมมอง และทศันะต่างๆ ภายในชุมชน 6) การสนบัสนุนเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
บทบาทและมีส่วนร่วม 7) กระบวนการกระจายอ านาจไปสู่สมาชิกชุมชน เป็นการฝึกฝนให้ชุมชน
เรียนรู้ จดัการ และพึ่งตนเอง       
  8) E = Equilibrium Development (การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา) 
สอดคล้องกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมีลกัษณะเป็นทางสายกลาง เน่ืองจากระบบชีวิตของพุทธ
ศาสนาท่ีเรียกวา่มรรคนั้นแต่ละขอ้เป็นสัมมา คือความถูกตอ้ง นัน่คือการท าให้เกิดความสมดุล ความ
พอดี ความพอดี คือการด าเนินชีวิตสายกลาง ไม่ตรึงเกินไปไม่หยอ่นเกินไป นัน่หมายถึงความรู้จกั
พอประมาณ รู้จกัพอดีในการบริโภค อีกนยัหน่ึงของความพอดี คือไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียน 
ผูอ่ื้น และไม่เบียดเบียนชีวติทั้งปวง  

 สอดคลอ้งกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี ปิยานุช ธรรมปิยา (2555: 37-55) 
ประมวลสรุปหลกัการและเป้าหมายไว ้ความวา่ มีความพอประมาณกบัศกัยภาพของตนเอง มีเหตุผล
บนพื้นฐานความถูกตอ้ง ไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม และมีความรู้ โดยมีเป้าหมายคือ
การท าให้เกิดแนวทางพฒันาและผลของการพฒันาท่ีสมดุลท่ีพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทั้งดา้น
วตัถุสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม    
 สัมพนัธ์กบัหลกัธรรมค าสอนของศาสนาอิสลามเก่ียวกบัเร่ืองเศรษฐกิจท่ี สมยศ 
หวงัอบัดุลเลาะห์ (2548: 45-46) ประมวลว่า อิสลามวางหลกัการเก่ียวกบัเร่ืองการบริจาคทรัพย ์             
(ซากาต) ไว ้โดยหลกัการน้ีช่วยส่งผลท่ีดีหลายประการให้เกิดข้ึนในสังคมเพราะระบบซากาตใน
อิสลามเป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นและเพื่อให้สังคมได้อยู่กันอย่างมีความสมดุลระหว่าง
สมาชิกในสังคม ให้แต่ละคนมีความเห็นอกเห็นใจกนั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเอ้ืออาทรต่อกนั           
ไม่มีการเห็นแก่ตวั และไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลินอยูก่บัทรัพยสิ์นเงินทอง  
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 สอดคล้องกบัหลกัมธัยสัถ์หรือความพอเพียง อนัเป็นคุณธรรมทางศีลธรรมของ
คริสตศาสนาท่ี พิสิทธ์ิ นิรัตติวงศกรณ์ และคณะ (2554: 96) อธิบายวา่ เป็นหลกัธรรมท่ีท าให้บุคคล
รู้จกัยบัย ั้งความย ัว่ยวนของความสนุกและความอยากได้หรือความโลภด้านต่างๆให้อยู่ในระดับ
พอประมาณไม่มากไม่น้อยเกินไป และท าให้มีความสมดุลในการใช้ส่ิงดีงามท่ีพระเจา้ทรงสร้าง
ข้ึนมา  

     เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของร่างรูปแบบ 8 ประการโดยรวม พบวา่ สอดคลอ้งกบั
องค์ประกอบของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยเอาพื้นท่ีเป็นตวัตั้งเพื่อความร่มเยน็เป็นสุขทุกหมู่บา้น         
ทุกต าบลและทุกจงัหวดั โดย ประเวศ วะสี (2546: 2) ท่ีวา่ การพฒันาไม่ควรจะมุ่งเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดดๆ หรือแยกส่วนเพราะจะท าให้เกิดการเสียความสมดุลและความวิกฤต แต่ควรจะพฒันาทุกดา้น
อยา่งเช่ือมโยงเป็นบูรณาการเพื่อความสมดุลและความย ัง่ยืน โดยประกอบดว้ย มรรคผล 8 ประการ 
คือ 1) การมีสัมมาอาชีวะเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพื้นท่ี 2) การอนุรักษแ์ละเพิ่มพูนส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้อย่างเป็นธรรมและย ัง่ยืน 3) มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น            
4) มีสังคมเขม้แข็ง 5) มีการอนุรักษ์และพฒันาวฒันธรรม 6) มีพฒันาการทางจิตวิญญาณและ            
ศาสนธรรม 7) มีสุขภาพดี และ8) มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีจะรักษาดุลยภาพท่ามกลางความ
เปล่ียนแปลง  

 สัมพนัธ์กบัแนวทางธ ารงรักษาชุมชนนิยมของ เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2544: 
154-171) ท่ีวา่ 1) สมาชิกยึดมัน่ในวิสัยทศัน์ของชุมชน เป็นการยึดโยงสมาชิกชุมชน เป็นเป้าหมาย
และแนวทางปฏิบติัร่วมกนั 2) การสร้างดชันีช้ีวดัคุณภาพชุมชน เพื่อตรวจสอบคุณภาพชุมชนและ
ประเมินผลชุมชน 3) การตั้งเครือข่ายชุมชนโดยการสนบัสนุนให้ชุมชนต่างๆ ร่วมมือเป็นพนัธมิตร
กบัชุมชนเพื่อประสานงานและสนบัสนุนในทุกดา้น 4) การจดัประชุมสมาชิกชุมชนสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง ท าให้เกิดความคืบหน้าในการด าเนินงานและท าให้เกิดความสนิทสนมผูกพนัจากการ         
ท  าหน้าท่ีร่วมกนัและเกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนัภายในชุมชน 5) การด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่าง
ต่อเน่ือง ท าใหส้มาชิกชุมชนมีความต่ืนตวัอยูเ่สมอและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนัเอง 
และกิจกรรมท่ีด าเนินการควรสอดคล้องกบัความตอ้งการของสมาชิกชุมชนเพื่อให้สมาชิกชุมชน
รับรู้ถึงประโยชน์จากกิจกรรมนั้น 6) สร้างวิถีชีวิตชุมชนให้เกิดข้ึนดว้ยการใชชี้วิตร่วมกนัในช่วง 
เวลาท่ียาวนานพอท่ีจะเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัและมีการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั จะท าใหส้มาชิกชุมชนเกิด 
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การอยูร่่วมกนัและทุ่มเทจิตใจใหก้บัชุมชน 7) มีระบบบริหารความแตกต่างและจดัการความขดัแยง้ 
ท่ีดี เน่ืองเพราะสมาชิกชุมชน แต่ละคนมีพื้นฐานทางครอบครัว สังคม ความคิด และภูมิหลงัต่างกนั  
การสร้างทศันคติเพื่อให้สมาชิกชุมชนเปิดใจกวา้งยอมรับความแตกต่างระหว่างกนัและเกิดความ
สมานฉนัท์ 8) สร้างผูน้ ารุ่นใหม่ทดแทนผูน้ ารุ่นเก่ารวมถึงการสร้างทีมงานทดแทน โดยพิจารณาท่ี
บุคลิกลกัษณะความสามารถและวถีิชีวติท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะบุคคลนั้นควรมีลกัษณะความเป็นผูน้ า 
9) ปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสภาวะโลกมีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
การปรับตวัจะท าใหชุ้มชนอยูร่อดซ่ึงการปรับตวัยงัคงหลกัการอนัดีงามของชุมชนไวโ้ดยชุมชนเลือก
รับองคค์วามรู้และเทคโนโลยีเขา้มาปรับใชก้บัชุมชน รวมทั้งปรับทศันคติและค่านิยมบางประการ
ในชุมชนให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลง 10) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดย
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองจะท าให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
สามารถป้องกนัปัญหาล่วงหน้าได ้ 11) ชุมชนแห่งการเรียนการสอน คือการสร้างกระบวนการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้อยา่งเป็นระบบและมีความสืบเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ือง
ของการถ่ายทอดวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกนัในชุมชน รวมถึงความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์สังคมและ
ประเทศ  

ดงันั้น การส่งเสริมร่างรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จึงมีหลกัการท่ีส าคญัท่ีไดน้ ามาพิจารณา ไดแ้ก่ 1) โลกทศัน์การด าเนิน
ชีวิต โลกทศัน์ท่ีส่งเสริมให้เกิดความร่มเยน็เป็นสุขในระดบับุคคลและชุมชนท่ีปรากฏในโลกทศัน์
ทุกด้าน อาทิ โลกทศัน์ทางด้านความเช่ือ ศาสนา และวฒันธรรม โลกทศัน์ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง โลกทศัน์ทางด้านสังคม โลกทศัน์ทางด้านเศรษฐกิจ โลกทศัน์ทางด้านธรรมชาติ และ           
โลกทศัน์ทางด้านส่ิงแวดล้อม แต่โลกทศัน์ท่ีเป็นสารัตถะจริงๆ ของผูค้นส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพล
อย่างลึกซ้ึงและแนบแน่นจากศาสนา ศาสนาเป็นแม่พิมพ์หล่อหลอมโลกทศัน์ของผูค้นในสังคม           
โลกทศัน์ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการก าหนดวธีิคิดในการด ารงชีวติทุกๆ ดา้น โดยการศึกษาเป็น 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลส าคญัในการเช่ือมโยงอตัลกัษณ์ดา้นศาสนาไปสู่การก าหนดโลกทศัน์ของบุคคล
โดยเฉพาะโลกทศัน์ท่ีส่งเสริมความร่มเย็นเป็นสุขและสันติภาพ (สายสวาท ปัจวิทย์, 2549 : 
บทคดัย่อ) 2) การพฒันาในมิติวฒันธรรม เป็นการพฒันาและแกปั้ญหาในวิถีการด าเนินชีวิตของ
ผูค้นในสังคม ประกอบดว้ย มิติดา้นความศรัทธาความเช่ือทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และการปฏิบติัต่อกนัของบุคคลในชุมชน และมรดกทางวฒันธรรม การด าเนินการพฒันาและ
แกปั้ญหาโดยมิติทางวฒันธรรมจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ของสังคม
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โดยสันติวธีิ (นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ, 2554:บทคดัยอ่) และ3) มิติดา้นการสร้างความร่วมมือของชุมชน 
ดว้ยระบบการบริหารจดัการท่ีดีและมีแนวทางเดียวกนันัน่คือ การพฒันาความสัมพนัธ์ชุมชนแบบ  
บ-ว-ร บา้น วดั โรงเรียน และชุมชน ในการเขา้ร่วมด าเนินการตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติัการตาม
ขั้นตอนในการวางแผนตามวตัถุประสงค ์การตรวจสอบ และการด าเนินการท่ีค านึงถึงรูปแบบและ
วิธีการด าเนินการเพื่อให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี (สุญาดา สุนทรศารทูล, 2552 : บทคดัยอ่) ดว้ยหลกัการ
เหล่าน้ี รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานท่ีจะน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุดไดน้ั้นควรตอ้งประกอบดว้ยลกัษณะท่ีส าคญัคือ มีความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง สามารถท านาย
ผลได ้และสามารถขยายผลการท านายไดก้วา้งขวางเพิ่มข้ึน ตลอดจนน าไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ได ้ 

 การพฒันาร่างรูปแบบน้ีสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของปกรณ์ ตนัสกุล (2554: บทคดัยอ่) 
ท่ีพบว่าแนวทางการสร้างสังคมสมานฉันท์ของชุมชนท่ีนับถือศาสนาต่างกนัในจงัหวดัสตูลโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย 1) สร้างความเขา้ใจต่อชุมชนในความต่างของวิถีการด ารงชีวิต
วฒันธรรม ประเพณี การปฏิบติั ซ่ึงตอ้งผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน 2) พฒันาสร้าง
กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมสานสัมพนัธ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศิลปะ การแสดงดั้งเดิมของชุมชน ตามความตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชน 3) การมีส่วนร่วมอนุรักษ ์ สืบคน้ 
ภูมิปัญญาชาวบา้น และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเป็นตน้ทุน ในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับ
ประโยชน์จากการจดักิจกรรมสร้างสรรค ์ขยายผลไปสู่การท ากิจกรรมสานสัมพนัธ์ และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ นาวิน พรมใจสา (2551: บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า มิติทางวฒันธรรมของชนเผ่ากลุ่ม              
ชาติพันธ์ุไทล้ือระหว่างแนวชายแดนไทย-ลาว มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยมีประเพณี 
วฒันธรรม และวิถีชีวิตท่ีคล้ายคลึงกัน ไปมาหาสู่กันโดยใช้ความเป็นเครือญาติและความเป็น          
ชาติพนัธ์ุเดียวกนั มีความส านึกในชนชั้นของชนเผา่ร่วมกนั ดา้นความอยูเ่ยน็เป็นสุขของชนเผา่กลุ่ม 
ชาติพนัธ์ุไทล้ือระหวา่งแนวชายแดนไทยลาว มีความอยูเ่ยน็เป็นสุขคลา้ยคลึงกนั แต่มีความแตกต่าง
กนัเร่ืองการบริหารจดัการท่ีดีของรัฐหรือธรรมภิบาลภายใตก้ารปกครองระบอบแบบประชาธิปไตย
และสังคมนิยม   
 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายสวาท ปัจวิทย ์ (2549 : บทคดัยอ่) ท่ีพบวา่ ทิศทาง
นโยบายการจดัการศึกษาตามความคิดเห็นของนักวิชาการเห็นว่า การจดัการศึกษาต้องไม่สร้าง
ปัญหาต่อวถีิชีวติผูค้น ขอ้ยติุของนโยบายจะตอ้งมาจากความเขา้ใจร่วมกนั การศึกษาจะตอ้งช่วยให ้
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คนมีสติ ปัญญา มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงจะสามารถอธิบายอุดมคติของสังคมร่มเยน็เป็นสุข
และสันติภาพได ้เป้าหมายของการศึกษาคือการท่ีผูเ้รียนเป็นคนดีตามหลกัศาสนา เนน้ใหผู้เ้รียนเกิด 
ระบบคิดแบบอนาคตเสริมดว้ยความเขา้ใจทางศาสนา การศึกษาจะตอ้งช่วยใหค้นเขา้ใจกระบวนการ
ท างานของจิตใจตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะน ามาซ่ึงสังคมท่ีสงบสุขและ
สันติภาพในท่ีสุด  
 ประกอบกบังานวิจยัของ โนส์ท เชแฮม (Nolte-Schamm, 2006: Abstract) เร่ืองการ 
ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งโลกทศัน์ของชาวคริสตแ์ละโลกทศัน์ดั้งเดิมของชาวแอฟริกนั และศึกษา
วิธีการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ของสังคมชาวแอฟริกนั ท่ีพบว่า เป็นเร่ือง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชแ้บบแผนวิธีการทางวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวแอฟริกนัเพื่อบรรลุผลแห่งความ
สมานฉนัท ์และทุนทางสังคมวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีขาดเสียมิไดส้ าหรับกระบวนการสมานฉนัทท่ี์จะ
ด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ อาทิ ตวักลางทางวฒันธรรมและกระบวนการยุติธรรมแบบดั้งเดิม 
รวมถึงการออกแบบและน าเสนอแนวทางปฏิบติัในพิธีกรรมท่ีส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม 
ผสานความเช่ือท่ีเป็นหลกัแห่งความศรัทธาของศาสนาคริสต์ท่ีมีคุณประโยชน์ในการสร้างความ
สมานฉนัทใ์นสังคมคือ ความส านึกผดิ การใหอ้ภยั และการแกไ้ขปรับปรุงตน (การลา้งบาป) 
 ดงันั้น เม่ือไดร่้างรูปแบบ DOCTRINE Model แลว้ ยงัตอ้งมีการขบัเคล่ือนการจดัเวที
ร่วมกบัการจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan) ต่อไปของชุมชนดว้ยรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีไดผ้า่นการประเมินรับรองรูปแบบ
จากผูเ้ช่ียวชาญวา่มีความเหมาะสม 
 3. ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็น
ฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  
 3.1 ศึกษาผลการจดัการเสวนากลุ่มยอ่ยและการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการจดัการ
ความรู้ในสองชุมชนทอ้งถ่ิน พบแนวทางการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ดงัน้ี  
  แนวทางการพฒันา DOCTRINE Model ของชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชน             
วดัขุนแสน (หวัรอ) เป็นการพฒันาชุมชนท่ีตั้งอยู่บนฐานทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ี
เขม้แข็งอนัประกอบดว้ยภูมิปัญญาและความรู้ท่ีสืบสานและประยุกต์ให้สอดคล้องต่อการเปล่ียน 
แปลงจากภายนอก โดยผูน้ าและสมาชิกจิตสาธารณะเป็นผูมี้คุณธรรม มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม มีความ 
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เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านต่างๆ ทั้งด้านก าลัง
ทรัพย ์ก าลงัแรงกาย ก าลงัความรู้ความสามารถ และสละเวลา เพื่อร่วมกิจกรรมพฒันาชุมชน รวมถึง
การมีบทบาทส าคญัของผูน้ าสามศาสนาทั้งในระดบัจงัหวดัและในระดบัชุมชนท่ีอุทิศตนในการ
พฒันาปลูกฝังสมาชิกชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพ เสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ปัจจยัและกระบวนการเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นว่าแนวทางการพฒันาชุมชนของชุมชน
ทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) ตั้งอยู่บนฐานแห่งการพึ่งตนเองโดยอาศยักระบวนการ
จดัการชุมชนในดา้นต่างๆ บนฐานคิดจากภูมิปัญญา วฒันธรรม และศาสนาผสมผสานเขา้กบัระบบ
สังคมน าไปสู่ความเขม้แข็งของชุมชน เป็นการพฒันาต่อเน่ืองจากรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
ประเพณี วฒันธรรม และศาสนา โดยยึดหลกัแห่งการพึ่งตนเองสู่จดัการจดัการตนเองเช่ือมโยงเป็น
เป็นระบบและบูรณาการน าความร่มเยน็เป็นสุขสู่บุคคลและชุมชนภาพรวม  
  แนวทางการพฒันา DOCTRINE Model ของชุมชนท้องถ่ินเขตชนบท บ้าน             
ส าเภาล่ม เป็นการพฒันาชุมชนท่ีตั้งอยู่บนฐานทุนทางประวติัศาสตร์ สังคม ประเพณี วฒันธรรม 
และศาสนาท่ีเขม้แข็ง น ามาเป็นพลงัสร้างสรรค์พฒันาโดยเฉพาะจิตวิญญาณและความร่วมมือของ
ผูน้ าสามศาสนาในการปลูกฝังหล่อหลอมสมาชิกให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความเก้ือกูล 
เช่ือถือไวใ้จ หลอมรวมกลายเป็นขนบธรรมเนียมแห่งการอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสันติ อีกทั้งผูน้  าและ
แกนน าด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีอนัน าไปสู่ความรักความเขา้ใจท่ีดีร่วมกนัระหวา่งเพื่อนสมาชิกต่าง
ศาสนา ด้วยเหตุท่ีไม่หยิบยกเร่ืองวฒันธรรมและศาสนามาเป็นส่ิงขดัขวางความสัมพนัธ์และการ
ด าเนินงาน ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกนัท่ีส าคญัคือทุกคนสามารถเขา้ร่วมพิธีกรรมทาง 
ศาสนาของเพื่อนสมาชิกต่างศาสนาดว้ยความนบนอ้มจริงใจ และพร้อมเปิดใจแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
คุณค่าของวฒันธรรมและศาสนาของเพื่อนสมาชิกต่างศาสนา ส่งเสริมเพิ่มพูนความเจริญงอกงาม 
ความร่มเยน็เป็นสุข และความเป็นหน่ึงเดียวกนัของสมาชิกทุกคนในชุมชน  
  โดยผลจากการศึกษาวิจยัภาคสนามขา้งตน้ ท าให้เกิดความชดัเจนวา่การท่ีจะท าให้
ชุมชนเขม้แข็งและพฒันาตนเองบนฐานทุนทางวฒันธรรมและศาสนาไดน้ั้น ไม่สามารถท าไดโ้ดย
การสร้างจากภายนอกชุมชนหรือโดยการอบรมถ่ายทอดความรู้เท่านั้น ชุมชนพฒันาตนเองจะตอ้งมี
กระบวนการในการบริหารจดัการของชุมชน มีการคิดวิเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ยอมรับ รับฟัง 
เคารพให้เกียรติซ่ึงกันและกนั ปฏิบติัตามหลกัค าธรรมสอนของศาสนา และร่วมกนัพิจารณาหา              
แนวทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาชุมชน พิจารณาคน้หากิจกรรมเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม  
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วฒันธรรม และภูมิปัญญา และมีการขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือในลกัษณะการสร้างความ 
สัมพนัธ์ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐ องคก์าร ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา ชุมชนทอ้งถ่ิน
และสถาบนัศาสนา ดงันั้นการพฒันาชุมชนให้สามารถจดัการตนเองได้บนฐานศาสนา จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยกระบวนการของกลุ่มในชุมชน ดังข้อค้นพบบทบาทของกลุ่มในการ
ขบัเคล่ือนชุมชนสู่การพฒันาโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) การสร้างความสมดุลแห่ง
การพึ่งตนเอง เป็นความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งความรู้ระหว่างทางโลกและทางธรรม ทั้งทาง
กาย จิตใจ ปัญญา และสังคม โดยสถาบนัศาสนาและหน่วยงานการศึกษาในชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้มา
มีบทบาทหลกัในการบูรณาการความรู้ในลกัษณะองค์รวม ทั้งด้านวฒันธรรม ศาสนา การศึกษา 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติแวดลอ้ม ในลกัษณะการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อถ่ินฐาน 2) การสร้างทุนทางสังคมและวฒันธรรม เป็นการสืบสานจดัวางหลกัธรรมของศาสนา
ผา่นระบบสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมท่ีเก้ือกูลการด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัให้มีความรัก 
ความเช่ือถือไวใ้จ ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั สามคัคี หล่อหลอมจิตส านึกสาธารณะ และความ
มุ่งมัน่สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและพึ่งตนเอง 3) การสร้างทุนภูมิปัญญาและ            
องคค์วามรู้ชุมชน เป็นการสืบสาน เรียนรู้ ฝึกฝน คน้หา และพฒันาความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อ
น ามาใช้เป็นฐานในการด าเนินกิจกรรมและการแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมถึงองค์ความรู้ในการ
ปรับตวัให้สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างปรกติสุขและมัน่คงในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว   
4) การสร้างความสามารถในการจดัการ เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัผา่นการวิเคราะห์ การ
วางแผน การด าเนินการ การปฏิบติั การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล ทั้งภายในกลุ่มและ
ระหวา่งภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 5) การสร้างภาคีเครือข่ายการท างาน เป็นความสัมพนัธ์ของกลุ่ม 
และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา และสถาบนั
ศาสนาในลกัษณะความร่วมมือห้าฝ่ายในชุมชนท่ีช่วยเสริมให้กลุ่มและชุมชนมีพลงัในการพฒันา
และจดัการตนเองเพื่อความสมดุลและร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั  

ซ่ึงผลการศึกษาภาคสนามข้างต้นสอดคล้องกับกระบวนการเสริมสร้างความ          
เขม้แข็งของชุมชน : มิติทางศาสนา วฒันธรรมประเพณี ของ ฉวีวรรณ สุวรรณาภา, 2553: 303-307) 
ท่ีวา่ มิติทางดา้นศาสนา วฒันธรรม และประเพณีมีความส าคญั สามารถน ามาเป็นพลงัสร้างสรรคใ์น
การพฒันาเพราะเป็นทุนท่ีส าคญัของสังคมไทย  เน่ืองด้วยศาสนา วฒันธรรม และประเพณี คือ             
องค์รวมของวิธีคิด คุณค่า และอุดมการณ์ของสังคมท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์และสะสมข้ึนมาภายใต ้              
ภูมิปัญญาและการแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณี          
ถูกหยบิยกข้ึนมาในฐานะเป็นแกนกลางทางจิตใจ เป็นกรอบแห่งความประพฤติของบุคคลและสังคม 
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ชีวติท่ีมีคุณภาพตอ้งมีการพฒันาทั้งทางโลกและทางธรรม การท่ีบุคคลจะประสบความส าเร็จในชีวิต
ได้นั้นต้องมีหลักธรรมส าหรับยึดปฏิบติั ซ่ึงเป็นการพฒันาความเจริญงอกงามทางจิตใจและ
สติปัญญาเพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีแก่นสารและเป็นชีวิตท่ีมีคุณค่า เห็นได้ว่าการ
เสริมสร้างชุมชนเขม้แข็งและย ัง่ยืนของชุมชนเป็นทิศทางการพฒันาท่ีอยู่บนพื้นฐานการพึ่งตนเอง
โดยอาศยักระบวนการจดัการชุมชนในดา้นต่างๆ โดยมีวธีิคิดท่ีมีพื้นฐานจากระบบคิดเดิมของชุมชน
หรือภูมิปัญญาพื้นบา้นผสมผสานเขา้กบัวิธีคิดและระบบการจดัการของสังคม ความเขม้แข็งและ
ย ัง่ยืนของคนหรือสังคมชุมชนเป็นการพฒันาท่ีมีความต่อเน่ืองจากรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา วฒันธรรม และประเพณี โดยยึดหลกัความพอดีและพึ่งตนเองไดโ้ดย
การสร้างคนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบและถึงพร้อมดว้ยคุณธรรม เช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกนัและ
เป็นการบูรณาการทางสังคมก็จะก่อใหเ้กิดความสมดุลหรือสังคมท่ีเขม้แขง็และย ัง่ยนื 
  อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของไพศาล มุ่งวฒันา (2554: บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง
แนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขจากความเช่ือและพิธีกรรมของประชาชนเก่ียวกบัทา้วสุรนารี 
จงัหวดันครราชสีมา ท่ีพบวา่ แนวทางท่ีหน่ึง การสร้างอาชีพและรายไดจ้ากความเช่ือและพิธีกรรม
ของทา้วสุรนารี จากการจดักิจกรรมการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาวจงัหวดันครราชสีมาตาม
ความเช่ือและพิธีกรรมของทา้วสุรนารีส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจในการพฒันา
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ช่วยให้ชาวจงัหวดันครราชสีมามีความสุข แนวทางท่ีสอง 
การเรียนรู้ การอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาของชาวจงัหวดันครราชสีมาตามความเช่ือและ
พิธีกรรมของท้าวสุรนารี ก่อให้เกิดกระแสการท่องเท่ียวโดยนักท่องเท่ียวมาสักการะกราบไหว ้          
ทา้วสุรนารีก่อให้เกิดการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่งเสริมวฒันธรรม พิธีกรรม ชาว
นครราชสีมา สามารถท่ีจะพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความสุข แนวทางท่ีสาม ความเช่ือและ
พิธีกรรมของทา้วสุรนารี ก่อให้เกิดความส าคญัของเมืองนครราชสีมาดา้นประวติัศาสตร์ แนวทางท่ี
ส่ี ความเช่ือและพิธีกรรมของทา้วสุรนารี ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชาวนครราชสีมา ส่งเสริมให้
เกิดความรักพวกพอ้ง มีความเสียสละ มีความสามคัคี เคารพความคิดเห็นผูอ่ื้นตามแบบอยา่งวีรกรรม
ความกลา้หาญของทา้วสุรนารี ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจในการด าเนินชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละเกิดความสงบร่มเยน็ ช่วยให้ชาวจงัหวดันครราชสีมาไดรั้บการพฒันาให้สังคมเกิด
ความร่มเยน็เป็นสุข 
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  ส่วนการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในสองชุมชนทอ้งถ่ิน พบวา่  

  1. ผูน้ าศาสนา (พุทธ อิสลาม และคริสต์) ทั้งในระดบัจงัหวดัและระดบัชุมชน
ทอ้งถ่ิน มีจิตวิญญาณของศาสนาแทจ้ริง มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และร่วมมือประสานงานกนัโดยไม่มี
การแบ่งแยกศาสนาในการประคบัคองสังคมใหด้ ารงคงอยูบ่นความไม่เบียดเบียด  
         2. ผูน้ าชุมชนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกในกลุ่มและ
ชุมชน เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบกลัยาณมิตร มีการประสานงานกบัองค์การ ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน  

  3. มีการวางโครงสร้างของกลุ่มชดัเจน เนน้การท างานแนวราบเป็นทีม ส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากในกลุ่มเปิดสู่ภาคีเครือข่ายในชุมชน  

  4. การมีความหลากหลายของทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากร ทุนทางกายภาพ             
ทุนทางปัญญา และทุนทางวฒันธรรมและศาสนา อนัเป็นฐานและเป็นทุนชุมชนท่ีมีคุณค่าภายใน
ทอ้งถ่ิน  

  5. น้อมน าหลักค าสอนทางศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวติ  
  6. การด าเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ              
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลของการพฒันาบนฐานภูมิปัญญาและศกัยภาพของกลุ่มและ
ชุมชน  
  7. กลุ่มและชุมชนมีวฒันธรรมแห่งความเก้ือกูล ไม่ทอดทิ้งกนั มีความเช่ือถือไวใ้จ 
เคารพใหเ้กียรติกนับนฐานหลกัค าสอนทางศาสนา  
  8. ความร่วมมือหา้ฝ่ายในการพฒันาชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชน สถาบนัศาสนา หน่วยงาน
การศึกษา ภาคเอกชน และภาครัฐ/องคก์าร  
   9. การปรึกษาหารือ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมกนัเขียนแผนโครงการ
พฒันาเพื่อขอการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
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  10. ส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิตทั้ งทางโลกและทางธรรม โดยมี                
สถาบนัศาสนา (วดั มสัยดิ โบสถ)์ ศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียนต าบล/อ าเภอ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน/ศูนยบ์ริการสาธารณะสุขชุมชน เป็นศูนยก์ลางการถ่ายทอดความรู้  
  11. ศกัยภาพและความพร้อมในการยกระดบัเป็นชุมชนคุณธรรมน าสันติสุข  

12. ผลผลิตหรือผลลพัธ์ท่ีได ้เกิดพฒันาการในการพฒันาชุมชนจากเดิมท่ีเนน้การ
พึ่งพาจากภายนอกสู่การพฒันาแบบพึ่งตนเองแบบค่อยเป็นค่อยไปและพฒันาต่อยอดการสกดัความรู้
เพื่อพฒันาศกัยภาพในการพฒันาและจดัการตนเองของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การสร้างความสมดุลแห่งการพึ่งตนเองบนฐานหลกัค าสอนของศาสนา 2) การสร้างทุนทางสังคม
และวฒันธรรมท่ีเก้ือกูลการด ารงชีวิต 3) การสร้างทุนภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ชุมชน 4) การสร้าง
ความสามารถในการจดัการผ่านการลงมือปฏิบติั 5) การสร้างภาคีเครือข่ายการท างานในลกัษณะ                
ความร่วมมือห้าฝ่ายในชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชน สถาบนัศาสนา หน่วยงานการศึกษา ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ/องคก์าร) ยงัผลให้เกิดการเปล่ียนผา่นมโนทศัน์การเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีสมดุล
บนฐานทุนชุมชน (Transformative Learning)  

การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศข้างตน้นั้น สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบติังานเพื่อเสริม 
สร้างสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยการสร้างความเป็นธรรมในสังคม แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ สร้างความเขา้ใจ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง ส่งเสริมให้มี
ช่องทางสร้างความเข้าใจกับกลุ่มท่ีมีความเห็นแตกต่าง พฒันาคนและสังคมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวฒันธรรม พฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติและความตอ้งการของประชาชน 
เปิดโอกาสให้ผูน้  าศาสนามีส่วนร่วมพฒันาพื้นท่ี ใชศ้าสนสัมพนัธ์ผา่นส่ือองคก์ารต่างๆ สร้างความ
เขา้ใจอนัดี และความร่วมมือเพื่อการสร้างสันติสุขอยา่งย ัง่ยนื (นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ, 2554 : 161) 
   นอกจากนั้น การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเป็นผลมาจากการจดัการความรู้ของสองชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีศึกษา รวมถึงการมีปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จ ไดแ้ก่ ผูน้  าสามศาสนา ผูน้ า แกนน าชุมชน 
แกนน าชุมชน การจดัตั้ งกลุ่ม การมีส่วนร่วมของสมาชิกจิตสาธารณะ การร่วมมือท างานแบบ
กัลยาณมิตร การพึ่ งตนเอง วฒันธรรมชุมชนแห่งการเก้ือกูลบนพื้นฐานหลักธรรมทางศาสนา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และทุนชุมชน โดยสัมพนัธ์กบัผลการวิจยัเร่ือง
เส้นทางสู่ยติุธรรมชุมชนภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม ของ ประสาร สง่าแสง และคณะ  
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(2551: 45-82) ท่ีพบว่า 1) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยผูน้ าชุมชน เน่ืองจากผูน้ า
ชุมชนจะเป็นผูท่ี้ประชาชนในทอ้งถ่ินให้การยอมรับ เช่ือถือ ศรัทธา และไวใ้จ และ2) การพฒันา
ศกัยภาพของชุมชนให้เป็นชุมชนเขม้แข็ง คิดเป็น ท าเป็น และมีความเป็นอยู่ท่ีดีบนฐานทุนสังคม
วฒันธรรมจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในชุมชน โดยองค์ความรู้จากงานวิจยัพบว่า ผูน้ าชุมชน            
มีความส าคญัต่อผลส าเร็จของการน ากระบวนการยติุธรรมชุมชนไปในทอ้งถ่ิน เน่ืองจากผูน้ าชุมชน 
เท่านั้นท่ีจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของคนในชุมชนได ้การเสริมศกัยภาพของชุมชน
ให้เป็นชุมชนเขม้แข็ง มีผลเท่ากบัการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้หมดไปจากชุมชน ดงันั้นการมี          
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ราชการ เอกชน องค์กรภาคประชาชน ผูน้ าท้องถ่ิน และประชาชน
เจา้ของพื้นท่ี) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหานั้นๆ จะตอ้งมาร่วมวางแผนแกไ้ขปัญหาถึงจะประสบผลส าเร็จ 
   ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล้มเหลว ได้แก่ ความไม่เขม้แข็งทางจิตใจและความ           
ย่อหย่อนทางศีลธรรมของศาสนา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน การขาดความรู้ด้านการบริหาร
จดัการกลุ่ม/องค์กรและการด าเนินโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ และขาดพลงัความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย ดงันั้นในสองชุมชนท่ีศึกษาจะตอ้งพิจารณาน า DOCTRINE Model ท่ีไดไ้ปใช้อยา่งจริงจงั 
น าการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในจุดเด่นของความร่วมมือห้าฝ่าย ไดแ้ก่ 1) ผูน้ าศาสนา 2) ผูน้ าชุมชน/             
แกนน า 3) ภาครัฐ/องคก์าร 4) ภาคเอกชน และ 5) หน่วยงานการศึกษา ดว้ยเหตุท่ีผูน้ าศาสนา ผูน้ า
ชุมชน แกนน า การมีส่วนร่วมของกลุ่ม การร่วมมือท างานแบบกลัยาณมิตร และสมาชิกจิตสาธารณะ 
เป็นรากฐานของการน าปัจจยัความส าเร็จดงักล่าวไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบติั ผลจากการปฏิบติัท่ี
เป็นเลิศคือผลการสะทอ้นจากปัจจยัความส าเร็จและปัจจยัความล้มเหลว ดงัท่ีสถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ (2545:10) ให้ความหมาย การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศว่า เป็นวิธีการปฏิบติัท่ีท าให้องค์กรบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ และ
สามารถกล่าวได้ว่าการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศเป็นบทสรุปของการปฏิบติัท่ีเป็นความรู้ซ้อนเร้น (Tacit 
Knowledge) ซ่ึงเผยแพร่เป็นความรู้ชดัแจง้ในรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge) เพื่อใหผู้อ่ื้นไดน้ า  
ไปทดลองปฏิบติัโดยมีเป้าหมาย 3 ประการส าคญัคือ 1) เพื่อพฒันางานใหมี้คุณภาพและมีผลสัมฤทธ์ิ
ยิ่งข้ึน 2) เพื่อพฒันาผูป้ฏิบติังานในองคก์ารและชุมชน และ3) เพื่อพฒันาฐานความรู้หรือทุนปัญญา
ขององคก์ารและชุมชน (วจิารณ์ พานิช, 2555)  
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   และสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ นฤนนัท ์สุริยมณี และคณะ (2548: บทคดัยอ่) ศึกษา
เร่ืองการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เครือข่ายเขม้แขง็ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ ส าเร็จในงานพฒันาสังคม ท่ีพบวา่ 
จุดเร่ิมตน้การเกิดเครือข่ายของทุกเครือข่ายเกิดจากกลุ่มคนท่ีมีแนวคิดร่วมโดยมุ่งไปยงัจุดหมาย
เดียวกนัเพื่อหาวิธีจดัการกบัปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง และไดข้ยายแนวความคิดออกไปในวงกวา้ง
จนกระทัง่กลายเป็นเครือข่ายด้านการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ประธาน และสมาชิกมี
ความเห็นตรงกนัวา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้ครือข่ายด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ืองคือความร่วมมือขององคก์ร 
สมาชิก/สมาชิก การมีคณะกรรมการท่ีเตม็ใจเขา้มาท างาน องคก์รสมาชิกมีความผกูพนักนั ท างาน 
ดว้ยใจ มีความเอ้ืออาทร เป็นการท างานแบบเพื่อนไม่ใช่การบงัคบับญัชา ส่ิงส าคญัท่ีท าให้เครือข่าย
เขม้แข็งไดแ้ก่ การมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีเป้าหมายการท างานท่ี
ชดัเจน การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและการมีทีมงานท่ีดี ส่วนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
เครือข่ายเกือบจะทุกเครือข่ายเห็นพอ้งกนัวา่ งบประมาณเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินกิจกรรมของ
เครือข่าย และแนวทางการพฒันาเครือข่ายนั้น เครือข่ายทั้งหมดมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยค์วรจะตอ้งเขา้มามีส่วนสนบัสนุนทั้งในดา้น
งบประมาณและเทคนิคกระบวนการ  
 4. ศึกษาผลการประเมินรูปแบบและการถอดบทเรียนสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน
โดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
   4.1 ศึกษาผลการประเมินรูปแบบ ดว้ยการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในสองชุมชนทอ้งถ่ิน ผ่านกิจกรรม
การอบรม เสวนากลุ่มยอ่ย และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ พบวา่  
   ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมชุมชนท้องถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) มีความ                   
พึ งพอใจในรูปแบบสั งคมร่ม เย็น เ ป็นสุขของ ชุมชนโดยใช้ศาสนา เ ป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นองค์ประกอบของ
รูปแบบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบั
สูงสุดคือ องค์ ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสม  และ
องค์ประกอบย่อยในแต่ละด้านมีความสอดคล้องสัมพนัธ์กัน รองลงมา องค์ประกอบและ
กระบวนการต่างๆ ของรูปแบบมีความชดัเจนสอดคล้องสัมพนัธ์กนั ดา้นกระบวนการน ารูปแบบ          
ไปใช ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ  
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การอบรมถ่ายทอดความรู้ช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมการปฏิบติั
ร่วมกนั รองลงมา กิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบสามารถน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง ส่วนขอ้
ท่ีต ่าท่ีสุด คือ กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัร่วมกนัมีความชัดเจน ด้านผลของการน ารูปแบบ             
ไปใช ้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ 
ช่วยให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานตรงกัน 
รองลงมา ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน
ตรงกนั ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด คือ ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของตนเองและช่วยให้
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
   ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมชุมชนท้องถ่ินเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม มีความพึงพอใจใน
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาภาพรวม
ทั้ง 3 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี
ความพอใจ อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อท่ีล าดับสูงสุดคือ องค์ประกอบ                     
เชิงหลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความเหมาะสม รองลงมา องค์ประกอบและ
กระบวนการต่างๆ ของรูปแบบมีความชัดเจนสอดคล้องสัมพนัธ์กัน ส่วนข้อท่ีต ่าท่ีสุดคือองค ์
ประกอบยอ่ยในแต่ละดา้นมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั ดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีความพอใจ อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ีล าดบัสูงสุดคือ กิจกรรม
และกระบวนการปฏิบติัท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ รองลงมา การอบรมถ่ายทอดความรู้
ช่วยให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนั ส่วนขอ้ท่ีต ่าท่ีสุด 
คือกิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ด้านผลของการน า
รูปแบบไปใช้ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความพอใจ อยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ ขอ้ท่ี
ล าดบัสูงสุดคือ ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข รองลงมา ช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมมีทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่วนข้อท่ีต ่าท่ีสุด คือ ช่วยให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพของตนเอง   
   4.2 ศึกษาผลการถอดบทเรียนในสองชุมชนทอ้งถ่ิน สรุปเป็น 6 บทเรียน ดงัน้ี 
 บทเรียนท่ี 1 ศาสนาและวฒันธรรมหล่อหลอมวิถีชีวิตสมาชิกชุมชนและบ่มเพาะ
โลกทศัน์พื้นฐานน าไปสู่สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนนัน่คือความเก้ือกูลและการยอมรับในความ
เป็นมนุษยร่์วมกนับนจุดหมายปลายทางเดียวกนัคือให้ทุกคนท าความดี ละเวน้ความชัว่ นอ้มน าใจ
ให้เขา้ถึงธรรมและปฏิบติัตนตามหลกัค าสอนทางศาสนาท่ีศรัทธาเช่ือถือสู่ความไม่เบียดเบียนตน    
ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นและธรรมชาติแวดลอ้ม  
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 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปกรณ์ ตณัสกุล (2554: 145) ท่ีสรุปวา่ ในแต่ละชุมชน
ท่ีมีการอยู่ร่วมกนั และต่างยึดถือและปฏิบติัตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ แต่ดว้ยมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อยา่งเขา้ใจในแนวทางการปฏิบติัของคนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนั ท าให้มีการปรับแนวทางการ
ปฏิบติัในวิถีชีวิตให้เกิดการผสมผสานกนัทางประเพณีพิธีกรรมอย่างลงตวัเพื่อการอยู่ร่วมกนัใน
ชุมชนไดอ้ยา่งมีความสุข  
   บทเรียนท่ี 2 ผูน้  าสามศาสนา ผูน้ า แกนน าชุมชน มีธรรม มีบทบาท มีวิสัยทศัน์              
มีจิตสาธารณะ และมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
   บทเรียนท่ี 3 การมีส่วนร่วมท่ีมีพลงัมาจากสมาชิกจิตสาธารณะเขา้ร่วมขบัเคล่ือน             
กระบวนการพฒันาท าให้ชุมชนเดินหนา้สู่ความส าเร็จได ้โดยหากจะท าให้เกิดความย ัง่ยืนตอ้งเสริม
หลกัความร่วมมือห้าฝ่าย ทั้งสถาบนัศาสนา (พุทธ อิสลาม และคริสต์) ชุมชนเครือข่าย ภาครัฐ/
องคก์าร ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และหน่วยงานทางการศึกษา ให้ความร่วมมือ ให้การสนบัสนุนและเขา้
มามีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  
    บทเรียนท่ี 4 การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานใน
ช่วงแรกเป็นแบบเป็นค่อยเป็นค่อยไปตามกระบวนการ มีการพึ่ งพาจากภายนอกบ้างเพื่อการ                  
พึ่งตนเองโดยมีจุดมุ่งไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุขของบุคคลและชุมชนร่วมกนับนฐานทุนทางศาสนา 
   บทเรียนท่ี 5 การจดัการความรู้ของชุมชน จากการเสวนากลุ่มยอ่ย การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การจดัประชุมน าเสนอ ท าให้เกิดการเปล่ียนผ่านความรู้ทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (ภาครัฐ/องค์การ/
ภาคเอกชน/หน่วยงานการศึกษา) ผูน้ าชุมชน แกนน า สมาชิกจิตสาธารณะ และผูว้ิจยั ไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์ระหวา่งกนัจนเกิดผลส าเร็จเป็นชุมชนแห่งความร่มเยน็เป็นสุขบนฐานศาสนา 
   บทเรียนท่ี 6 ผลของการด าเนินกิจกรรมสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในสองชุมชนท่ีศึกษาคือ มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการปฏิบติั 
รวมถึงการขบัเคล่ือนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อเน่ืองไปสู่สมาชิกชุมชนอ่ืนและภาคีเครือข่ายใน
ลกัษณะการถ่ายทอดความรู้ ขยายแนวคิด และพฒันากิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อการปฏิบติัร่วมกนั 
 
 
 
 



342 

 

   
 

   บทเรียนรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินขา้งตน้ สัมพนัธ์กบับทเรียนจากการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 
แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้สู่วิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปี 2554 โดยศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนล าปาง (2554: 43) ท่ีสรุปวา่  
   1) การท่ีคนในชุมชนสามารถด าเนินกิจกรรมร่วมกนัไดน้ั้น ตอ้งมีการเรียนรู้จาก
การปฏิบติัท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจ และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากการปฏิบติัแล้วน าไปแบ่งปัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  

2) การไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรม ช่วยเติมเตม็ความรู้สึกท่ีไดรั้บการเอาใจใส่ดูแล
จากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย น าไปสู่การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผรู้่จกัแบ่งปันในหมู่สมาชิกและสามารถขยาย
ผลไปสู่บุคคลอ่ืนในชุมชนต่อไป  

3) การร่วมกิจกรรมตามโครงการวิจยั ช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน ามาซ่ึงความรับผิดชอบ รู้จกับริหารจดัการเวลา การมี
ส่วนร่วมดูแลกิจกรรมระหวา่งสมาชิกในครอบครัวและชุมชน 
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ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะการวิจยัแบ่งเป็น 1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และ 2) ขอ้เสนอแนะใน

การน าผลการวจิยัไปใชด้งัน้ี 
 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 จากผลการวิจยัท่ีไดรู้ปแบบ “DOCTRINE Model” หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งใน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อาทิ วฒันธรรมจงัหวดั พฒันาชุมชนจงัหวดั ควรด าเนินการสนบัสนุน
การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาอยา่ง
จริงจงั โดยน าไปจดัท าเป็นแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานท่ีสอดรับกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 แผนพฒันา
จงัหวดั 4 ปี ของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557-2560 รวมถึงการขบัเคล่ือน DOCTRINE 
Model สู่ทุกชุมชนของจงัหวดัโดยพร้อมเพรียงกนัเพื่อความร่มเยน็เป็นสุขของสังคมอยา่งย ัง่ยนื  
 1.2 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาควรด าเนินการประชาสัมพนัธ์
ชุมชนคุณธรรมน าสันติสุข โดยน าชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หวัรอ) เป็นตน้แบบใน
การพฒันาชุมชนเขตเมือง และน าชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม เป็นตน้แบบในการพฒันา
ชุมชนเขตชนบท ใหป้ระชาชน ชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนไดศึ้กษาแลกเปล่ียนเรียนรู้การปฏิบติัท่ีดี (เป็นเลิศ) 
และมีความเขา้ใจเร่ืองการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมอย่างสันติสุข รวมถึงสังคมร่มเยน็เป็น 
สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน   
 1.3 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า กิจกรรมพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานในชุมชนทอ้งถ่ินยงัมีบริบทท่ีแตกต่างกนั บางแห่งยงัไม่มีผูด้  าเนินการอย่างชดัเจน 
ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาควรพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกระดบัด้วยการอบรมให้ความรู้และร่วมขบัเคล่ือนกิจกรรมการพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานอยา่งต่อเน่ือง  
 1.4 จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ชุมชนทอ้งถ่ินบางแห่งยงัขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐทั้ งด้านงบประมาณ อุปกรณ์ วิธีการจัดการ และสถานท่ีส่วนกลาง ดังนั้ นหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทุกระดบัควรสนบัสนุนให้ความช่วยเหลือและเติมเต็มในส่วนขาดตามบริบทของแต่ละ
ชุมชนเพื่อเป็นฐานการขบัเคล่ือนกิจกรรมการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนา
เป็นฐานอยา่งสมดุลและมัน่คง   
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 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
  จากรูปแบบ “DOCTRINE Model” เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนการพฒันาสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  2.1 จากผลการวิจยัพบวา่ การด าเนินการขบัเคล่ือนรูปแบบจะประสบความเร็จและมี
ประสิทธิภาพควรเร่ิมตน้ในชุมชนท่ีมีการรวมตวัเป็นกลุ่มท่ีเขม้แข็งในการด าเนินกิจกรรมพฒันา
ชุมชนอยู่ก่อนแลว้ เน่ืองจากกลุ่มท่ีมีการรวมตวัเขม้แข็งนั้นจะมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพหลาก 
หลายและการเป็นเจา้ของพื้นท่ี จึงท าใหมี้ความพร้อมเป็นฐานขบัเคล่ือนรูปแบบสู่ชุมชนอยา่งจริงจงั 
  2.2 จากผลการวิจยัพบว่า การด าเนินการขบัเคล่ือนรูปแบบจะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดนั้น ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นท่ีชุมชนเป้าหมายไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จส้ินกระบวนการของกิจกรรม คือ การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมรับผลของกิจกรรมการพฒันา 
  2.3 จากผลการวิจยัพบว่า การด าเนินกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานสามารถเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมตามประเพณีและวฒันธรรมทางศาสนาท่ีด าเนิน 
การในชุมชน โดยเร่ิมต้นจากศาสนาสถานของแต่ศาสนาและขยายกิจกรรมต่อไปยงัโรงเรียน 
องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนภายในชุมชน 
  2.4 จากผลการวิจยัพบว่า ถา้มีการขบัเคล่ือนรูปแบบน้ีอย่างจริงจงัในชุมชนทอ้งถ่ิน           
จะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลกัธรรมค าสอนของศาสนิกชนต่างศาสนา เกิดการเรียนรู้การ
ปฏิบติัท่ีดี (เป็นเลิศ) ผา่นกิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนั เกิดการส่งเสริมการอนุรักษสื์บทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินและการจดัการความรู้ทางสังคม วฒันธรรม ศาสนา รวมถึงการขยายภาคีเครือข่ายชุมชน
ร่มเยน็เป็นสุข 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไปในส่ิงท่ีผูว้ิจยัยงัไม่ได้ศึกษาเพื่อให้การวิจยัมี
ความสมบูรณ์ดงัน้ี 
  1. ควรมีการศึกษาการน ารูปแบบ “DOCTRINE Model” สู่ชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อยา่งพร้อมเพรียงกนัเพื่อให้เกิดความครอบคลุมเชิงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืน   
  2. ควรมีการพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานใน
จงัหวดัน าร่องอ่ืนๆ เพื่อร่วมศึกษาแนวทางและแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้ชุมชน รวมถึงการ
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในแต่ละพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม 
  3. ควรมีการศึกษาวิจยัรูปแบบการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานกบัหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรพฒันาเอกชน (NGO) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด 
วธีิการด าเนิน และการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ รวมถึงเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

4. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบักลยุทธ์การขบัเคล่ือนการพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน เพือ่ใหเ้กิดการน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายในทุกชุมชนทอ้งถ่ิน 
ของประเทศเพือ่ขบัเคล่ือนความร่มเยน็เป็นสุขสู่สังคมไทยอยา่งสมดุลและมัน่คง  
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แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง  การพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชศึ้กษาสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติัท่ี 
เป็นเลิศในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจะน า 
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน อนั
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาภาพรวม โดยการตอบ 
แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด  ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถาม  
ตอบตามความเป็นจริง ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือและสละเวลาในการตอบ 
แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
                 
แบบสอบถามฉบบัน้ีประกอบดว้ย 5  ตอน  ไดแ้ก่ 

ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามต่อสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย
ใชศ้าสนาเป็นฐาน 
ตอนท่ี  3  ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย 
ใชศ้าสนาเป็นฐาน 
ตอนท่ี  4  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันา 
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานท่ีถือเป็นผลส าเร็จ/มีความเหมาะสม 
ตอนท่ี  5  ปัญหา/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
 

แบบสอบถาม ชุดที ่    ประชากรจังหวดั 
พระนครศรีอยุธยา  

สถานทีเ่กบ็ข้อมูลอ าเภอ ..................................................... 
 

วนัทีเ่กบ็ข้อมูล.............../...................../2557 
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ตอนที ่ 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง      กรุณาท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่อง    และเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง  (.......)   
ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
1.  เพศ    ชาย    หญิง   
2.  อาย ุ    20 ปีบริบูรณ์ - 39  ปี    40-49  ปี    50-59  ปี   60  ปีข้ึนไป  
3.  สถานภาพ 
  โสด   สมรส   หยา่ร้าง   หมา้ย   แยกกนัอยู ่
4.  ศาสนา 
  พุทธ               คริสต ์           อิสลาม   อ่ืนๆ  (ระบุ) ……........................ 
5.  การศึกษา 
  ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา          มธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า     อนุปริญญา/เทียบเท่า     ปริญญาตรี     
 สูงกวา่ปริญญาตรี                                                     อ่ืนๆ  (ระบุ) ……........................ 

6.  อาชีพ  
  นกัศึกษา     รับราชการ                  พนกังานรัฐวสิาหกิจ      
พนกังานบริษทัเอกชน          คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั           เกษตรกรรม 
  รับจา้ง     อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................. 
7.  ประสบการณ์การท างาน 
  ไม่มีประสบการณ์การท างาน   1-5 ปี       6-10 ปี 
   11-15 ปี     16-20 ปี     20 ปีข้ึนไป 
8.  การประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
  ทุกวนั     ทุกวนัส าคญัทางศาสนา   นานคร้ัง  
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ตอนที่  2  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน  

ค าช้ีแจง   1)  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 2) แบบสอบถามในตอนท่ีสองน้ีมีอยูด่ว้ยกนั 7 หมวด        
     

สภาพสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน                                 
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน 

ระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถาม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

หมวด 1  ด้านการศึกษา 
1.  ชุมชนมีสถานศึกษา/ศูนยบ์ริการการศึกษา/ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนและบุคลากรทางการศึกษา 

     

2.  สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม
การศึกษาหรือการเรียนรู้ของชุมชน 

     

3.  องคก์ร/สถาบนัศาสนาภายในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรมการศึกษาหรือการเรียนรู้ของ
สมาชิกในชุมชน 

     

4.  ผูมี้หนา้ท่ีทางการศึกษาในชุมชน เช่น ครู 
บุคลากรทางการศึกษา/นกัวชิาการศึกษา                         
มีบทบาทพฒันาการจดัการความรู้คู่คุณธรรม              
ผา่นระบบการศึกษาหรือส่ือชุมชน 

     

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ภายในชุมชนสอดแทรกค่านิยม คุณธรรม 
ศีลธรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงาม 

     

หมวด 2  ด้านสังคม 

6.  สมาชิกในชุมชนมีความรักความสามคัคี 
ร่วมมือกนัในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน 

     

7.  สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามกฎระเบียบและ
บรรทดัฐานของชุมชน/สังคม 

     

8.  สมาชิกในชุมชนน าหลกัธรรมค าสอนทาง
ศาสนาท่ีตนนบัถือมาปฏิบติัในชีวติประจ าวนั 
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สภาพสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน                                 
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน 

ระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถาม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

หมวด 2  ด้านสังคม 
9.  องคก์รหรือสถาบนัศาสนาภายในชุมชนเป็น
ศนูยร์วมท่ีพึ่งทางจิตใจของสมาชิกในชุมชน 

     

10. ชุมชนส่งเสริมใหอ้งคก์ร/สถาบนัศาสนาเขา้ 
มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพฒันาชุมชน 

     

หมวด 3  ด้านวฒันธรรมและศาสนา 

11. ศาสนสถานในชุมชนไดรั้บการดูแลและ 
บูรณะใหมี้สภาพสมบูรณ์โดยสมาชิกในชุมชน  

     

12. ศาสนสถานในชุมชนเป็นศูนยก์ลางอบรม
ถ่ายทอดความรู้ หลกัธรรม และคุณธรรมท่ีดีงาม 

     

13. ศาสนบุคคลปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี       
14. สมาชิกในชุมชนอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน/ค่านิยม/ประเพณีท่ีดีงาม 

     

15. สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามหลกัศาสนา/ 
หลกัธรรม และพิธีกรรมทางศาสนา 

     

หมวด 4  ด้านเศรษฐกจิ 

16. สมาชิกในชุมชนมีรายไดจ้ากการประกอบ
อาชีพเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

     

17. สมาชิกในชุมชนมีการออมหรือการบริจาค
ส าหรับสาธารณะประโยชน์  

     

18.  ชุมชนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมสมาชิก 
ชุมชนใหด้ าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง/หลกัความเช่ือทางศาสนา 

     

19.  ชุมชนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมทกัษะอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกในชุมชน 
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สภาพสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน                                 
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน 

ระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถาม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

หมวด 4  ด้านเศรษฐกจิ 
20. ชุมชนมีการสนบัสนุนการรวมกลุ่มเพื่อช่วย 
เหลือสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 

     

หมวด 5 ด้านการเมือง 

21. สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดย
แสดงออกทางความคิดเห็นภายใตก้รอบกติกา 

     

22. ชุมชนมีการรณรงคห์รือจดักิจกรรมส่งเสริม 
ใหส้มาชิกในชุมชนเคารพและยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างกนั 

     

23. ในชุมชนมีการจดักิจกรรมเพื่อใหส้มาชิกใน
ชุมชนปฏิบติัตนในฐานะสมาชิกท่ีดีของชุมชน/
สังคม 

     

24. ชุมชนมีการด าเนินการตามมติของท่ีประชุม
ร่วมกนัและน าไปสู่การปฏิบติัภายในชุมชน 

     

25. ชุมชนมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
การท างานตวัแทนท่ีไดรั้บเลือกจากสมาชิกใน
ชุมชนใหท้ าหนา้ท่ีบริหารจดัการชุมชนทอ้งถ่ิน 

     

หมวด 6 ด้านสาธารณสุข 

26. ชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน/
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขหรือบุคลากรสาธารณสุข 

     

27. ชุมชนมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการดูแล
สุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่สมาชิกชุมชน  

     

28. ชุมชนมีกิจกรรมเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพแก่
สมาชิกในชุมชน 

     



370 
 

สภาพสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน                                 
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน 

ระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถาม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

หมวด 6 ด้านสาธารณสุข 
29. ชุมชนมีกิจกรรมการดูแลป้องกนัปัญหา
สุขภาพแก่สมาชิกในชุมชน 

     

30. ชุมชนมีกิจกรรมแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพ        
แก่สมาชิกในชุมชนอยา่งเป็นระบบ 

     

หมวด 7  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
31. ชุมชนมีการจดัการแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรแก่สมาชิกในชุมชน 

     

32. ชุมชนมีกิจกรรมใหค้วามรู้แก่สมาชิกชุมชน 
ในการท าเกษตรอินทรีย/์เกษตรทฤษฎีใหม่ 

     

33. ชุมชนมีการจดัสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ี
สาธารณะท่ีเหมาะสมต่อการใชป้ระโยชน์ของ
สมาชิกในชุมชนทุกช่วงวยั เช่น สวนออกก าลงั
กาย สวนปฏิบติัธรรม เป็นตน้ 

     

34. ชุมชนมีการด าเนินการเฝ้าระวงัและ                 
ป้องกนัภยัพิบติัในชุมชน 

     

35. ชุมชนมีการปฏิบติัดา้นส่ิงแวดลอ้มชุมชน           
เช่น การดูแลความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ              
การก าจดัขยะ การจดัการน ้าเสีย เป็นตน้ 
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ตอนที่  3  ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของผูต้อบแบบสอบถามต่อสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐาน  

 

ค าช้ีแจง   1)  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
  

ความต้องการสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน    
โดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 

ระดับความต้องการพฒันาชีวติและสังคม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ความต้องการสังคมร่มเย็นเป็นสุขระดับบุคคล 
36. ศาสนบุคคลเป็นแม่แบบแห่งการประพฤติ
ปฏิบติัท่ีดีงาม 

     

37. หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวติ/ช่วยใหด้ าเนินอยูบ่นความถูกตอ้ง 

     

38. หลกัค าสอนทางศาสนาช่วยแกปั้ญหาการ
ท างาน/ปัญหาชีวติ/ความทุกข ์

     

39. การปฏิบติัตามหลกัค าสอนและคุณธรรมทาง
ศาสนาท าใหเ้กิดความสุขกายสบายใจ 

     

40. ถา้มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขโดยใชศ้าสนาเป็นฐานภายในชุมชน
ท่านจะเขา้ร่วมกิจกรรมนั้น 

     

ความต้องการสังคมร่มเย็นเป็นสุขระดับชุมชน 
41. การประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมทาง 
ศาสนาร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนก่อใหเ้กิด
สัมพนัธภาพ/มิตรภาพท่ีดีต่อกนั 

     

42. องคก์ร/สถาบนัศาสนาในชุมชนมีส่วนช่วย
พฒันาและเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีดี/เหมาะสม 
ต่อการอยูร่่วมกนัของสมาชิกในชุมชน 

     

43. กิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชุมชน 

     



372 
 

ความต้องการสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน    
โดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 

ระดับความต้องการพฒันาชีวติและสังคม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ความต้องการสังคมร่มเย็นเป็นสุขระดับชุมชน 
44. ทุกภาคส่วนในชุมชนประสานความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็
เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานภายใน
ชุมชน 

     

45. กิจกรรม/โครงการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานมีการด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ืองภายในชุมชน 
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ตอนที ่ 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการพฒันา 
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานท่ีถือเป็นผลส าเร็จ/มีความเหมาะสม 
 
ค าช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

การปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิในการพัฒนาสังคมร่มเย็น
เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 

ระดับการปฏิบัติทีด่ี/เหมาะสม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิระดับบุคคล 

46. นอ้มน าหลกัธรรมค าสอนทางศาสนามาใช ้
เป็นแนวทางการด าเนินชีวติและการปฏิบติัหนา้ท่ี 

     

47. ปฏิบติังานดว้ยวธีิการท่ีถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ 
และติดตามความกา้วหนา้ของงานสม ่าเสมอ 

     

48. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์                                     
สุจริต ยติุธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 

     

49. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความเอ้ือเฟ้ือ 
เผือ่แผ ่เสียสละ และตั้งมัน่ในความถูกตอ้ง    

     

50. ใฝ่รู้ ศึกษา ฝึกฝน และพฒันาตนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรม 

     

การปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิระดับชุมชน 

51. พฒันากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอยา่ง   
เป็นระบบเพื่อใหส้มาชิกในชุมชนไดก้ าหนด     
ประเด็นปัญหาสาธารณะร่วมกนั     

        

52. น าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาผสมผสาน 
หลกัธรรมทางศาสนาและความรู้ใหม่ในชุมชน 

     

53. เสริมสร้างใหส้มาชิกในชุมชนมีความ 
สามารถในการบริหารจดัการวางแผนชุมชน 
ของตน 
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การปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิในการพัฒนาสังคมร่มเย็น
เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 

ระดับการปฏิบัติทีด่ี/เหมาะสม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

การปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิระดับชุมชน 

54. สร้างระบบคุณค่า/คุณธรรมท่ีดีงาม 
ภายในชุมชนเพื่อยดึโยงคนและชุมชน  

     

55. รณรงคป์ลูกฝังความระเบียบวนิยัและความ 
รับผดิชอบต่อชุมชน/สังคมผา่นส่ือชุมชน   

     

56. ส่งเสริมเชิดชูเกียรติสมาชิกในชุมชนท่ี 
ท าคุณความดีและท าประโยชน์แก่ชุมชน 

     

57. น าแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต ์
ใชใ้นชุมชน/วสิาหกิจชุมชน 

     

58. การรวมกลุ่ม/ร่วมมือช่วยเหลือกนัในกลุ่ม/ 
เครือข่ายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติสมาชิกในชุมชน 

     

59. การร่วมมือกนัระหวา่งผูน้ าศาสนาและ 
ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาในชุมชนในการ 
ด าเนินกิจกรรมพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข 

     

60. การด าเนินการตรวจสอบติดตามประเมินผล 
กิจกรรม/โครงการท่ีไดบ้รรจุในแผนชุมชน   

     

 

ตอนที ่ 5  ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม” 
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แนวทางสัมภาษณ์ระดับลกึผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เร่ือง  การพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน                                       

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

1. การเปิดการสนทนาสร้างความคุ้นเคย 

   เร่ิมการสนทนา 
 แนะน าตวั และบอกวตัถุประสงคข์องการสนทนา 
 - ขอใหแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ ไม่มีผลลบกบัผูส้นทนาแต่อยา่งใด เพราะจะไม่มี
การอา้งอิงเป็นรายบุคคลวา่เป็นค าสนทนาจากใคร แต่จะน าเสนอเป็นความคิดเห็นส่วนร่วม 
 ขออนุญาตเร่ิมการสนทนา ขออนุญาตบนัทึกเสียง และเทปเสียงน้ีจะไม่น าไปเผยแพร่ท่ีอ่ืน 
นอกจากผูว้จิยัจะน ามาเปิดฟังเพื่อสรุปความคิดเห็นของผูใ้ห้ขอ้มูลตวับทใหถู้กตอ้งเท่านั้น 
 
2. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 1)  ช่ือ-สกุล................................................................................... สถานภาพ........................ 
 2)  เพศ.....................................อาย.ุ..........................ปี 
 3)  ระดบัการศึกษา.................................................................................................................. 
 4)  อาชีพ................................................................................................................................. 
 5)  ท่ีอยู.่........................................................................................โทรศพัท.์........................... 
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3.   แนวค าถามสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน และการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิในการ
พฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
1.  การด าเนินชีวติโดยใชศ้าสนาเป็นฐานมีลกัษณะอยา่งไร 
2.  สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานมีลกัษณะอยา่งไร 
3.  ความจ าเป็นของการมีศาสนาภายในชุมชน      
4.  หลกัธรรมค าสอนของศาสนาน าพาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 
5.  องคป์ระกอบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน  
6.  แนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (เหมาะสม) ในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐานท่ีประสบความส าเร็จ/เหมาะสมควรด าเนินการอยา่งไร 
 
ตอนที ่3   ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบัลกัษณะเด่นของพืน้ทีส่องชุมชนส าหรับการน ารูปแบบไปทดลอง      
           - ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน  เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
 - ชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม 
 
 1. ดา้นการศึกษา…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 2. ดา้นสังคม….…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 3. ดา้นวฒันธรรมและศาสนา………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 4. ดา้นเศรษฐกิจ…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 5. ดา้นการเมือง……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 6. ดา้นสาธารณสุข………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 7. ดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม…………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ตารางท่ี  43  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการ และการปฏิบติั
ท่ีเป็นเลิศ ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
 

ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ 
IOC แปลผล 

1  2  3  4  5  

ตอนที่ 1 (ข้อมูลทั่วไป)     
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 6 +1 +1 +1 0 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ตอนที่ 2 (สภาพปัจจุบัน) 
หมวด 1 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1     +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1     +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 43 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ 
IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
หมวด 2 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 0 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

หมวด 3 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

หมวด 4 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

หมวด 5 
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 9 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้  10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 43 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ 
IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 
หมวด 6 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

หมวด 7 
ขอ้ 1 0 0 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้

ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ตอนที่ 3 (ความต้องการ) 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 6 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 -1 +1 +1 +1 +1 0.6 ใชไ้ด ้
ขอ้ 9 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 10 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
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ตารางท่ี 43 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ 
IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 

ตอนที่ 4 (การปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ) 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 9 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
 ขอ้ 10 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 13 +1 +1     +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 15     +1 +1 0 0 +1 0.6 ใชไ้ด ้
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินผลการอบรม 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางท่ี 44 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินผลอบรม 

ข้อ
ค าถาม 

ผู้เช่ียวชาญคนที ่
IOC แปลผล 

1  2  3  4  5  6 7 

 ข้อมูลทัว่ไป     
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

การจัดประชุมช้ีแจง 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1     +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1    +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

 หัวข้อ/เนือ้หา/ความรู้ทีไ่ด้จากการอบรม 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพงึพอใจ 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางท่ี  45  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบประเมินความพึงพอใจ  

ข้อ
ค าถาม 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ 
IOC แปลผล 

1  2  3  4  5  6 7 

 ข้อมูลทัว่ไป     
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1     +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้

ด้านผลของการน ารูปแบบไปใช้     
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1    0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้



386 
 

การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางท่ี  46  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบ  
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC แปลผล 
1  2  3  4  5  6 7 

 ข้อมูลส่วนบคุคล 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบ DOCTRINE Model 

D = Dogma (สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามหลกัค าสอนของศาสนา)  
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 0     +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

O = Oneness (สมาชิกชุมชนท่ีนับถือศาสนาต่างกนัมคีวามเป็นน ้าหน่ึงใจเดยีวกนั) 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้

 1  2  3  4  5  6 7   
 C = Cooperation (สมาชุกชุมชนร่วมมือช่วยเหลอืกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา)  
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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T = Training and Learning Program (ชุมชนมีกจิกรรมการอบรมและเรียนรู้ทางโลกและทางธรรม)   
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 0     +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

R = Religions (สถาบันศาสนาเป็นท่ีพึง่ทางจิตใจและเป็นศูนย์กลางของชุมชน) 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

I = Independent in Public Participation (สมาชิกชุมชนท่ีนับถือศาสนาต่างกนัมีอสิระในการเข้าร่วมกจิกรรม)                          
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

N = News and Knowledge Distribution (ชุมชนมีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน)                             
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1     +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้

E=Equilibrium and Integrated Development (ชุมชนพัฒนาอย่างสมดุล)    
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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รายช่ือการสนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ด้วยเทคนิคบอลหิมะในข้ันตอนการก าหนดพืน้ที่เป้าหมายสองชุมชน (Pilot Study) จ านวน 10 คน 

 
1. ช่ือ    นางสาวเกษรา ศรีวเิชียร 

ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกังานผูอ้  านวยการ 
สถานทีท่ างาน สถาบนัวจิยัและพฒันา ม.ราชภฎัพระนครศรีอยธุยา 

2. ช่ือ    นางสาวอจัฉรา อ่อนจนัทร์ 
ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการวฒันธรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
สถานทีท่ างาน ส านกังานวฒันธรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. ช่ือ    นางเสาวนีย ์อิทธิเดชากร 
ต าแหน่ง   นกัวชิาการวฒันธรรม 
สถานทีท่ างาน ส านกังานวฒันธรรม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

4. ช่ือ    นางวนันา สุขชยั 
ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน ครูโรงเรียนยอแซฟอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

5. ช่ือ    นางสาวอุไร ลัน่นพรัตน์ 
ต าแหน่ง   นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ 
สถานทีท่ างาน ส านกังานพฒันาชุมชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6. ช่ือ    นายวฒิุภทัร วงศน่ิ์ม  
ต าแหน่ง   ปลดั/ผูช่้วยจ่าจงัหวดั 
สถานทีท่ างาน ศาลากลางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

7. ช่ือ    นางละออ ศรีผา่น 
ต าแหน่ง   นกัวชิาการปฏิรูปท่ีดินช านาญการ 
สถานทีท่ างาน ส านกังานปฏิรูปท่ีดิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

8. ช่ือ    นางสาวจริยา งามบุญสืบ 
ต าแหน่ง   นกัวชิาการศึกษา 
สถานทีท่ างาน กองการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 
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รายช่ือการสนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ด้วยเทคนิคบอลหิมะในขั้นตอนการก าหนดพืน้ที่เป้าหมายสองชุมชน (Pilot Study) จ านวน 10 คน 

(ต่อ) 
 

9. ช่ือ    นายชายรัตน์ ทรัพยก์ าเนิด 
ต าแหน่ง   นกัพฒันาชุมชน 
สถานทีท่ างาน กองสวสัดิการสังคม เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา 

10. ช่ือ    ดร.เชาวน์ฤทธ์ิ เรืองปราชญ ์
ต าแหน่ง   ประธานหลกัสูตรสหวทิยากรอิสลาม 

 สถานทีท่ างาน  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
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รายช่ือการสนทนาระดับลกึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ในขั้นตอนการวจัิยระยะที่ 1 (R1) จ านวน 10 คน 

 
1. ช่ือ    พระครูไพศาลพิพฒันาภรณ์ 

ต าแหน่ง   ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัเสนาสนาราม 
สถานทีท่ างาน  วดัเสนาสนาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

2. ช่ือ    นางมะลิวลัย ์เสรีมาศพนัธ์   
ต าแหน่ง   จิตอาสาเพื่อพระพุทธศาสนา  
สถานทีท่ างาน วดันาค อ าเภอบางปะหนั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

3. ช่ือ    นายธารี มหาเรือนลาภ 
ต าแหน่ง   อิหม่ามมสัยดิฟารุ๊กอุมาร๊อบนุลคอตตอ๊บอลักอดีรียะห์ 
สถานทีท่ างาน  มสัยดิฟารุ๊กอุมาร๊อบนุลคอตตอ๊บอลักอดีรียะห์  
 

4. ช่ือ    นางสาวนุศรา สุจริตจนัทร์  
ต าแหน่ง/สถานทีท่ างาน ผูช่้วยนกัปฏิบติัประจ ามสัยดิไทย-ปากีสถาน  
 

5. ช่ือ    นายสาโรจน์ เมธีพิทกัษก์ุล 
ต าแหน่ง   สามเณรในคริสตศ์าสนา/ นกัศึกษาศาสนาศาสตร์ 
สถานทีท่ างาน วดันกับุญโยแซฟ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

6. ช่ือ    นางจุรีพร ขนัตี   
ต าแหน่ง   นกัวชิาการวฒันธรรมช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพระนครศีอยธุยา  
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รายช่ือการสนทนาระดับลกึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ในขั้นตอนการวจัิยระยะที่ 1 (R1) จ านวน 10 คน (ต่อ) 

 
 

7. ช่ือ    นายทวศีกัด์ิ ศรีสมาน 
ต าแหน่ง   ครูสอนศาสนาอิสลามประจ ามสัยดิอาลียดิดารอยน์ 
สถานทีท่ างาน ประจ ามสัยดิอาลียดิดารอยน์ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 

8. ช่ือ    พระอาจารยป์รีชา มหาวโิร  
ต าแหน่ง   เจา้อาวาสวดันาค 
สถานทีท่ างาน วดันาค ต าบลบางปะหนั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

9. ช่ือ    นางสาวมยรุา วาปีโส 
ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการ/ผูอ้  านวยการโรงเรียนยอแซฟอยธุยา 
สถานทีท่ างาน  โรงเรียนยอแซฟอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

10. ช่ือ    นางสาลี อินทสังข ์
ต าแหน่ง   นกัวชิาการศาสนาช านาญการพิเศษ  
สถานทีท่ างาน  ส านกังานพระพุทธศาสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือการวจัิย  
(แบบส ารวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการ และการปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ) 

 (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  5  คน 
 

1. ช่ือผู้เช่ียวชาญ  ดร.วกิร ตณัฑวฑุโฒ     
ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย/์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์     
สถานทีท่ างาน ภาควชิาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
2. ช่ือผู้เช่ียวชาญ  พระมหาหรรษา ธมมฺหาโส (นิธิบุญยากร) 

ต าแหน่ง   รองศาสตราจารย ์ดร./ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
สถานทีท่ างาน สถาบนัภาษา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั 

 
3. ช่ือผู้เช่ียวชาญ  ดร.ชิดชยั สนัน่เสียง 

ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพฒันาชุมชน 
สถานทีท่ างาน บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

4. ผู้เช่ียวชาญ   ดร.เชาวน์ฤทธ์ิ เรืองปราชญ ์
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสหวิทยาการอิสลาม 
สถานทีท่ างาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

5. ผู้เช่ียวชาญ   นางสาวอจัฉรา อ่อนจนัทร์ 
ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการวฒันธรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
สถานทีท่ างาน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 



393 
 

 
 

แบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม 

 

เร่ือง สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ค าช้ีแจง 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 20 ขอ้ คะแนนเตม็ 20 คะแนน ใชเ้วลาท าแบบทดสอบ 15 นาที 
 2. ใหท้่านท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอ้เดียวลงในกระดาษค าถามน้ี 
 
1. การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานเป็นแนวทางการพฒันาบนฐาน
มิติใด 

ก.  การพฒันาบนฐานเศรษฐกิจและการเมือง  
 ข.  การพฒันาบนฐานชีวติ สังคม และวฒันธรรม    

ค.  การพฒันาบนฐานการศึกษา วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ง.  การพฒันาบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
 
2. การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานมีเป้าหมายอยา่งไร 
 ก.  เพื่อพฒันาชุมชนใหมี้ความเจริญและทนัสมยั 

ข.  เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด าเนินการวสิาหกิจชุมชน 
ค.  เพือ่การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขของบุคคล ชุมชน และสังคม 
ง.  เพื่อผลกัดนัใหส้ถาบนัศาสนาเขา้มามีบทบาทหลกัในการพฒันาชุมชน 
 

3.  แนวทางปฏิบติัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน เร่ิมตน้จากส่ิงใด 
 ก.  เร่ิมจากภายในจิตใจของแต่ละบุคคล  
     ข.  เร่ิมจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ค.  เร่ิมตน้จากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง  
     ง.  เร่ิมจากมูลนิธิหรือองคก์ารสาธารณะกุศล 
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4. การพฒันาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานเป็นการด าเนินกิจกรรมการ
พฒันาในลกัษณะใด 
 ก.  การแลกเปลีย่นรู้และการปฏิบัติร่วมกนั  
     ข.  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกนั 
 ค. การวางหลกัเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัชุมชน   
     ง.  การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ 
 
5. ขอ้ใดมิใช่คุณธรรมทางศาสนา 
 ก.  ความเมตตา  
     ข.  ความอุตสาหะ 
 ค.  ความเห็นแก่ตัว  
     ง.  ความยติุธรรม 
 
6. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัคุณลกัษณะของศาสนา 
 ก.  ศาสนาสอนปัญญาทางโลกและทางธรรมเพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาชีวติ 
 ข.  ศาสนาเป็นหน่วยงานเฉพาะกจิทีม่ีวตัถุประสงค์และเป้าหมายเพือ่ควบคุมสังคม 
 ค.  ศาสนามีบทบาทเสริมสร้างความปรองดองเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของผูค้นในสังคม 
 ง.  ศาสนาเป็นส่ิงยดึเหน่ียวทางใจของบุคคลและชุมชน ใหคิ้ด ใฝ่ และมุ่งกระท าแต่ความดีงาม 
 
7. ลกัษณะของความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของชุมชนคือขอ้ใด 

ก.  การมีความยดึมัน่ในแนวทางท่ีถูกตอ้งร่วมกนั    
ข.  การร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเอ้ืออาทรเก้ือกลูกนั 
ค.  การใหค้วามส าคญัต่อการมีส่วนร่วม การเขา้ใจและเช่ือใจกนั 
ง.  ถูกทุกข้อ 
 

8. ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมทางศาสนาขอ้ใด 
 ก.  การเสียสละ ข. ความกตญัญู 
 ค.  ความสามัคค ี ง.  การใหอ้ภยั 



395 
 

 
9. องคป์ระกอบขอ้ใดส าคญัท่ีสุดในการประสานงานชุมชน 
 ก.  งบประมาณ ข.  เคร่ืองมือส่ือสาร 
 ค.  บุคคลทุกฝ่ายที่เกีย่วข้อง ง.  ระเบียบวธีิการท างาน 
 
10.  การประสานงานท่ีมีคุณภาพมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  การประสานคนให้ร่วมแรงร่วมใจกนัท างาน             
     ข. การท างานมีความถูกตอ้ง บรรลุวตัถุประสงค์ 
 ค.  การท างานมีประสิทธิภาพ ไม่ซอ้นทบั เหล่ือมล ้า และขดัแยง้กนั  
     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
11. การจดัการอบรมเรียนรู้ดา้นต่างๆ ภายในชุมชนท่ีมีคุณภาพควรค านึงถึงส่ิงใด 
   ก.  ความสอดคล้องกบัวถิีชีวติและความต้องการของชุมชน 
 ข.  ประเด็น/เร่ืองอยูใ่นกระแสทางเศรษฐกิจและสังคม 
 ค.  งบประมาณและสถานท่ีด าเนินการอบรม 

ง.  กลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน 
 

12.  ท่านคิดวา่ขมุทรัพยค์วามรู้คู่ชุมชนอยูท่ี่ใด 
 ก.  หนงัสือพิมพ/์ วารสาร   ข.  ตัวคน/ สมาชิกชุมชน 

ค.  วทิย/ุ โทรทศัน์    ง.   คอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต 
 

13. ขอ้ใดไม่เป็นจริง 
 ก.  ความกา้วหนา้ทางวทิยาการสมยัใหม่ท าใหผู้ค้นมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
 ข.  การศึกษาเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติเป็นส่ิงจ าเป็นในสภาวการณ์ปัจจุบนั 
 ค.  กระแสบริโภคนิยมกระตุน้ใหเ้กิดการจบัจ่ายใชส้อยเพิ่มข้ึน 
 ง.  ความเจริญทางวตัถุท าให้ผู้คนมีสุขและพ้นทุกข์แท้จริง 
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14. หลกัการมีส่วนร่วมวางแผนพฒันาชุมชนท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  ควรระบุหรือก าหนดเชิงบงัคบัใหส้มาชิกตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันา 
 ข.  ควรสับเปล่ียนหมุนเวยีนการเขา้มามีส่วนร่วมวางแผนของสมาชิกจนครบทุกคน   

ค.  ควรด าเนินการโดยผูน้ าหรือผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกเป็นตวัแทนของชุมชนเท่านั้น 
ง.  ควรตั้งอยู่บนพืน้ฐานความมีอสิระและความตั้งใจของสมาชิกทีจ่ะเข้ามามีส่วนร่วม 
 

15. ดุลยภาพแห่งการพฒันาหมายถึงอะไร 
 ก.  การพฒันาท่ีท าใหเ้กิดความพร่ังพร้อม  
     ข.  การพฒันาที่ท าให้เกดิความเป็นปกติสุข 
 ค.  การพฒันาแบบรวมศูนยอ์  านาจ   
     ง.  การพฒันาท่ีมุ่งเนน้ดา้นใดดา้นหน่ึง 
 
 16. การพฒันาอยา่งสมดุลและบูรณาการมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  การพฒันาท่ีเนน้ดา้นเศรษฐกิจเป็นดา้นหลกั  
     ข.  การพฒันาแบบองค์รวมบนฐานทุนชุมชน 
   ค.  การพฒันาความเป็นเมืองและความทนัสมยั  
     ง.  การพฒันาแบบกระจายอ านาจ 
 
17. หลกัค าสอนทางศาสนาสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในลกัษณะใด 
 ก.  การพฒันาท่ีเนน้ดา้นเศรษฐกิจเป็นดา้นหลกั  
     ข.  การพฒันาความเป็นเมืองและความทนัสมยั 
   ค.  การพฒันาอย่างสมดุลและบูรณาการ  
     ง.  การพฒันาแบบรวมศูนยอ์  านาจ 
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18. ผลแห่งการพฒันาชุมชนตามแนวทางของศาสนามีลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  สมาชิกในชุมชนพฒันาคุณภาพชีวติ พฒันาคุณธรรม สู่ความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั 
 ข.  สมาชิกในชุมชนพฒันาทกัษะการประกอบอาชีพสู่การเป็นชุมชนทางธุรกิจการคา้ 
 ค.  สมาชิกในชุมชนพฒันาเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นบริโภคนิยมและอุตสาหกรรม  
 ง.  สมาชิกในชุมชนพฒันาเครือข่ายและยกระดบัสู่การเป็นชุมชนนานาชาติ 
 
19. ปณิธานหน่ึงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอด
ระยะเวลากวา่ส่ีสิบปีคืออะไร 
 ก.  การพฒันาประเทศสู่ความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก 
 ข.  การพฒันาแสนยานุภาพทางทหารและการต่างประเทศ 
 ค.  การพฒันาสู่ความเป็นผูน้ าทางเศรษฐกิจและการเมืองโลก 
 ง.  การพฒันาสู่ความพอควร พออยู่ พอกนิ พอดี มีความสมดุล และมีความสงบ 
 
20. ปฐมเหตุแทจ้ริงของปัญหาอนัน าไปสู่ความอยูร้่อนนอนทุกขข์องผูค้นและสังคมคืออะไร  
 ก.  ความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 ข.  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนและทางธรรมชาติ  
 ค.  กเิลสตัณหาภายในจิตใจของบุคคล 
 ง.  อุบติัภยัต่างๆ  
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แบบประเมินผลการอบรม 
เร่ือง  การพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

1. เพศ    ชาย   หญิง 
2. ปัจจุบนัอาย ุ  21-30 ปี       31-40 ปี        41-50 ปี         51-60 ปี       60 ปีข้ึนไป                                                     
3. สถานภาพ 

  โสด   สมรส    หยา่ร้าง   หมา้ย   แยกกนัอยู ่
4.  ศาสนา 

  พุทธ               คริสต ์           อิสลาม   อ่ืนๆ  (ระบุ) ……................. 
5.  การศึกษา 

  ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า      อนุปริญญา/เทียบเท่า      ปริญญาตรี     
 สูงกวา่ปริญญาตรี                           อ่ืนๆ  (ระบุ) ……........................ 

6. สถานะผูเ้ขา้รับอบรม  
  พระ/ นกับวช   สมาชิกชุมชน    ผูน้  าชุมชน 
  เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน      อ่ืนๆ  (ระบุ) ……...................... 

7. โปรดระบุ  ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน และกรุณาใหค้วามคิดเห็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ท่ี หวัขอ้ประชุม 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช ้ ตอ้ง
ปรับปรุง 

(1) การจัดประชุมช้ีแจง      
1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัการอบรม      
2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดัอบรม      
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ท่ี หวัขอ้ประชุม 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

พอใช ้ ตอ้ง
ปรับปรุง 

3 ความสะดวกในการเดินทาง      
4 บรรยากาศทัว่ไปของการอบรม      
5 เอกสารประกอบการอบรม      
6 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้       
7 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการอบรม      

(2) หัวข้อ/เนือ้หา/ความรู้ทีไ่ด้จากการอบรม      
1 หวัขอ้ประชุมเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั      
2 ความรู้ความเขา้ใจก่อนเขา้รับการอบรม      
3 ความรู้ความเขา้ใจหลงัเขา้รับการอบรม      
4 เน้ือหาสาระในการอบรมเป็นความรู้ท่ีสามารถ

น าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต 
     

5 ผลของการอบรมสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติั 
งานเสริมสร้างสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 

     

  (3) ท่านไดป้ระโยชน์จากกิจกรรมน้ีอยา่งไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ไดท้ราบแนวทางการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
 ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัในบริบทชุมชนและสังคมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 ไดต้ะหนกัและเห็นประโยชน์ของการปฏิบติัตนตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 
 ไดแ้นวทางการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชน 
 ไดมิ้ตรภาพ ความเป็นกลัยาณมิตร และจิตสาธารณะ        อ่ืนๆ ระบุ......................................... 

 (4) ปัญหาในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

  (5) ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 

โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามความพึงพอใจฉบบัน้ี มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอให้ท่านพิจารณาและตอบให้ตรง
กับความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อเป็นข้อมูลในการพฒันารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชน                  
โดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
1. เพศ    ชาย   หญิง 
2. อาย ุ   21-30 ปี   31-40 ปี         41-50 ปี      51-60 ปี   60 ปีข้ึนไป                                                           
3. สถานภาพ   โสด   สมรส   หยา่ร้าง   หมา้ย      แยกกนัอยู ่
4.  ศาสนา        พุทธ      คริสต ์         อิสลาม   อ่ืนๆ (ระบุ) ................. 
5.  การศึกษา 

  ต  ่ากวา่มธัยมศึกษา   มธัยมศึกษาตอนตน้/เทียบเท่า 
  มธัยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า      อนุปริญญา/เทียบเท่า      ปริญญาตรี     
 สูงกวา่ปริญญาตรี                           อ่ืนๆ  (ระบุ) ……........................  

6.  ภูมิล าเนา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   จงัหวดัอ่ืนๆ โปรดระบุ .............................. 
7.  อาชีพ 

  นกัศึกษา     รับราชการ                  พนกังานรัฐวสิาหกิจ   
   พนกังานบริษทัเอกชน          คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั           เกษตรกรรม 

  รับจา้ง     อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................. 
8.  รายไดต่้อเดือน 

  นอ้ยกวา่ 10,000 บาท     10,001-15,000 บาท            15,001-20,000 บาท   
   20,000-25,000 บาท          มากกวา่ 25,000 บาท 
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ส่วนท่ี  2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด ดงัน้ี 

ขอ้ ประเด็นการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ      
1 องคป์ระกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงคข์อง 

รูปแบบมีความเหมาะสม 
     

2 องคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละดา้นมีความสอดคลอ้ง 
สัมพนัธ์กนั 

     

3 องคป์ระกอบและกระบวนการต่างๆ ของรูปแบบ           
มีความชดัเจนและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั 

     

ดา้นกระบวนการน ารูปแบบไปใช ้      
1 การอบรมใหค้วามรู้ช่วยใหผู้เ้ขา้การอบรมมี                      

ความพร้อมในการท ากิจกรรมการปฏิบติัร่วมกนั 
     

2 กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัร่วมกนัมีความชดัเจน      
3 กิจกรรมและกระบวนการปฏิบติัท าใหเ้กิดการเรียนรู้            

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
     

4 กิจกรรมและขั้นตอนของรูปแบบสามารถน าไป                  
ใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง 

     

ดา้นผลของการน ารูปแบบไปใช ้      
1 ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้ใจรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุข

ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานตรงกนั 
     

2 ช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งมีความรู้เร่ืองสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน                                       

     

3 ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้      
4 ช่วยใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของตนเอง      
5 ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข      
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ส่วนท่ี 3 ปัญหา/ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 ปัญหา/ อุปสรรค .................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 ขอ้เสนอแนะ .......................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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แบบสอบถามเพือ่ประเมินความสอดคล้องของรูปแบบส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง  การพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 

ค าช้ีแจง     1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบั
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึน 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา   

เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีขอ้ค าถามในแบบสอบถามจ านวน 40 ขอ้    
    โปรดพิจารณาข้อค าถามรายข้อในแบบสอบถามฉบบัน้ีว่ามีความถูกต้องตาม
โครงสร้างของรูปแบบ ความตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใชต่้อประเด็นท่ีก าหนด
ไวห้รือไม่ โดยเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องคะแนนการพิจารณา ตามความเห็นของท่าน ดงัน้ี 

+1 แน่ใจว่าข้อค าถามมีความถูกต้องตามโครงสร้างของรูปแบบ ความตรง          
ตามเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

0 ไม่แน่ใจหรือไม่สามารถตดัสินไดว้่าขอ้ค าถามมีความถูกตอ้งตามโครงสร้าง 
ของรูปแบบ ความตรงตามเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

-1 แน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความถูกต้องตามโครงสร้างของรูปแบบ ความตรง         
ตามเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมี
ต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีเสียสละเวลาในการตรวจสอบรูปแบบมา ณ โอกาสน้ี        
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ตอนที่ 1   ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน  ตามความ
เป็นจริง 
 

1. เพศ    ชาย              หญิง 
2. อาย ุ                 21-30 ปี       31-40 ปี         41-50 ปี            51-60 ปี                                
3. การศึกษา                     ปริญญาตรี      ปริญญาโท     ปริญญาเอก        อ่ืนๆ............ 
4. ระยะเวลาในการท างาน   1-5 ปี            6-10 ปี             11-15 ปี           มากกวา่ 15 ปี
5. สถานท่ีท างาน                ภาครัฐ       ภาคเอกชน     องคก์ารมหาชน  อ่ืนๆ............ 

 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รูปแบบ “DOCTRINE Model” มีองค์ประกอบ 8 ประการ คือ  
 

1. D = Dogma (สมาชิกในชุมชนปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา) 
2. O = Oneness (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั) 
3. C = Cooperation (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความร่วมมือช่วยเหลือกนั)  
4. T = Training & Learning Program 
    (ชุมชนมีกิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทางโลกและทางธรรม) 
5. R = Religions (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน)  
6. I = Independent in Public Participation 
    (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน) 
7. N = News & Knowledge Distribution  
    (ชุมชนมีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน)  
8. E = Equilibrium Development  
    (ชุมชนมีการพฒันาอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา)  
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 ข้อ ความคิดเห็นต่อรูปแบบ 
คะแนนการพจิารณา 

-1 0 +1 

สมาชิกในชุมชนปฏิบัตติามหลักค าสอนของศาสนา (D = Dogma)    
1 หลกัค าสอนของศาสนาสอนใหทุ้กคนเป็นคนดี ละเวน้จากความชัว่    
2 หลกัคุณธรรมจริยธรรมของศาสนามีลกัษณะเป็นสากลร่วมกนั    
3 ความเขม้แขง็ดา้นจิตใจและไม่ตกอยูใ่นอ านาจฝ่ายต ่าตามธรรมชาติ    
4 ความร่มเยน็เป็นสุขภายในบุคคลขยายสู่ครอบครัว ชุมชน และสงัคม    
5 สมาชิกนอ้มน าหลกัค าสอนของศาสนาสู่การปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั    

สมาชิกในชุมชนมคีวามเป็นน า้หน่ึงใจเดียวกนั (O = Oneness)    
6 มีความยึดมัน่ร่วมกนัทั้งในระดบับุคคล ชุมชน และสงัคม    
7 มีความเห็นพอ้งไปในทางเดียวกนั เขา้ใจ และเช่ือใจกนั    
8 มีความสามคัคี เอ้ือเฝือเผื่อแผ ่ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั    
9 มีความตระหนกัในหนา้ท่ีทั้งของตนและส่วนรวม    

10 รวมพลงัปฏิบติัส่ิงดีงามเพ่ือขบัเคล่ือนสงัคมสู่ความเป็นหน่ึงเดียว    
สมาชิกชุมชนมคีวามร่วมมอืช่วยเหลอืกนั (C = Cooperation)    

11 การประสานคนใหร่้วมแรงร่วมใจร่วมก าลงัท างานคือการประสานงานท่ี
มีคุณภาพ 

   

12 การประสานงานท่ีมีคุณภาพส่งผลใหก้ารท างานและการปฏิบติังาน
ร่วมกนัเป็นไปดว้ยความราบร่ืน ถกูตอ้ง และบรรลุวตัถุประสงค ์

   

13 การจดัระเบียบวิธีการท างานท่ีชดัเจนท าใหก้ารประสานงาน                          
มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

   

14 ระบบการส่ือสารท่ีมีคุณภาพท าใหก้ารประสานงานมีความรวดเร็วและ
ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

   

15 การประสานงานเป็นการสร้างและพฒันาเครือข่ายการท างานร่วมกนั       
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

   

มกีจิกรรมการอบรมและเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมที่สอดคล้องวถิีชุมชน 
                                (T = Training and Learning Program) 

   

16 ภาวะแห่งความทนัสมยัและความเจริญทางวิทยาการเป็นปัจจยัหน่ึง  ท่ีท า
ใหบุ้คคลและชุมชนตอ้งปรับตวัและเรียนรู้เพ่ิมเติม 
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17 มีการอบรมและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองในชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบั                   
วิถีชีวิตเพ่ือใหรู้้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและมีระบบภูมิคุม้กนัท่ีดี 

   

18 กิจกรรมการอบรมและการเรียนรู้ดา้นต่างๆ อยูบ่นพ้ืนฐาน                   
ความตอ้งการจ าเป็นของสมาชิกและชุมชน 

   

19 มีศูนยก์ลางการเผยแพร่ข่าวสารความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ชุมชน    
20  มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัภายในชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ    

          สถาบันศาสนาเป็นที่พึง่ทางจิตใจและเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
                        (R = Religions Centre) 

   

21 หลกัค าสอนของศาสนาขยายจากเร่ืองทางจิตใจสู่อุดมการณ์และการใช้
ปัญญาเพ่ือคน้หาความจริงแห่งชีวิต 

   

22 หลกัธรรมค าสอนของศาสนามีจุดมุ่งหมายเพ่ือใหทุ้กคนเป็นคนดี   
มีคุณธรรม และยึดมัน่ในความถกูตอ้งอนัน าไปสู่การอยูร่่วมกนั                
อยา่งสงบสนัติ 

   

23 ศาสนาช่วยแกไ้ขปัญหาชีวิต ท าใหค้นคลายทุกข ์และพบความสุขแทจ้ริง    
24 ศาสนาเป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของบุคคลและเป็นศูนยก์ลาง                    

ของชุมชนใหคิ้ด ใฝ่ และมุ่งกระท าแต่ความถกูตอ้งดีงาม 
   

25 ศาสนาช่วยในการจดัระเบียบควบคุมสงัคมโดยก าหนดบรรทดัฐานและ          
ช้ีแนวทางปฏิบติัในการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม  

   

สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 (I = Independent in Public Participation) 

   

26 การมีส่วนร่วมเกิดจากความมีอิสระและความตั้งใจของบุคคลท่ีจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณะชุมชน/แผนพฒันา 

   

27 การมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและขีดความสามารถ
ของแต่ละบุคคลท่ีเขา้ร่วมวางแผนพฒันา 

   

28 ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนทุกฝ่ายร่วมกนัวางแผนด าเนินงานและแบ่งงานแบ่ง
หนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

   

29 ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนทุกฝ่ายร่วมด าเนินงานและร่วมติดตามประเมินผล
ตลอดโครงการพฒันา    

   

30 ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนทุกฝ่ายรับฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอโครงการระหวา่งกนั
และรับผลท่ีเกิดจากโครงการพฒันาร่วมกนั  
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ชุมชนมกีารเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน 
(N = News and Knowledge Distribution) 

   

31 ชุมชนมีการจดัระบบการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ท่ีเหมาะสม และ
ทัว่ถึงสู่ชุมชน 

   

32 ชุมชนมีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตหรือการตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  

   

33 การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ท าใหเ้กิดสมัพนัธภาพและ                    
ความเขา้ใจอนัดีร่วมกนัระหวา่งสมาชิกและชุมชน 

   

34 การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้เป็นเคร่ืองมือผลกัดนัให ้                            
การพฒันาชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

   

35 ชุมชนสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหส้มาชิกมีบทบาทมีส่วนร่วม               
ในการพฒันาและเขา้ถึงส่ือชุมชน 

   

               ชุมชนพฒันาอย่างสมดุลตามแนวทางศาสนา 
                                        (E=Equilibrium Development) 

   

36 มีการพฒันาท่ีสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตและชุมชน    
37 มีการพฒันาแบบองคร์วมบนพ้ืนฐานทุนชุมชน/วฒันธรรม    
38 มีการพฒันาชุมชนควบคู่การพฒันาศีลธรรม/คุณธรรม/จริยธรรม    
39 ก าหนดความมุ่งหมายการพฒันาเพ่ือความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั    
40 ผลการพฒันาน าไปสู่การพฒันาตน/พฒันาคุณภาพชีวิตและชุมชน    
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ ที่มต่ีอรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ 
ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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แบบสอบถามเพือ่รับรองรูปแบบส าหรับผู้ทรงเช่ียวชาญ/ทรงคุณวุฒิ 
เร่ือง  การพฒันารูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 

ค าช้ีแจง     1. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบั
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีผูว้ิจยั
พฒันาข้ึน 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา   

เป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีขอ้ค าถามในแบบสอบถามจ านวน 10 ขอ้    
    โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพร้อมน้ี แลว้พิจารณาขอ้ความในแบบสอบถามแต่ละ
ขอ้ โดยเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องคะแนนการพิจารณา ตามความเห็นของท่าน ดงัน้ี 

5   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
3   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมี
ต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านท่ีเสียสละเวลาในการพิจารณารับรองรูปแบบมา ณ โอกาสน้ี        
นายมนู สนธิวรรธนะ  นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาพฒันศึกษา  
ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1   ขอ้มูลส่วนบุคคล โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน  ตามความเป็นจริง 
1. เพศ    ชาย              หญิง 
2. อาย ุ                 21-30 ปี       31-40 ปี         41-50 ปี            51-60 ปี                                
3. การศึกษา                     ปริญญาตรี      ปริญญาโท     ปริญญาเอก        อ่ืนๆ............ 
4. ระยะเวลาในการท างาน   1-5 ปี            6-10 ปี             11-15 ปี           มากกวา่ 15 ปี
5. สถานท่ีท างาน                ภาครัฐ       ภาคเอกชน     องคก์ารมหาชน  อ่ืนๆ............ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน                       
ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา รูปแบบ “DOCTRINE Model” ประกอบด้วยรายละเอยีดดังนี ้ 

ขอ้ ประเด็นการรับรองรูปแบบ 
ระดบัความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

1 การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ      

 
 1.1  การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม
ครอบคลุมแนวคิดสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย                          
ใชศ้าสนาเป็นฐาน       

     

 
1.2  องคป์ระกอบของรูปแบบแต่ละองคป์ระกอบมี
ความสัมพนัธ์สอดคลอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

     

2 
องค์ประกอบของรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน          
โดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 

     

 2.1  องค์ประกอบเชิงหลกัการและวตัถุประสงค์      

 

    2.1.1  หลกัการของรูปแบบมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน สามารถใชเ้ป็นกรอบในการก าหนด
กิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
โดยแสดงใหเ้ห็นจุดเนน้ในการนอ้มน าหลกัค าสอนของศาสนา
สู่แนวทางการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั 

     

 
     2.1.2  วตัถุประสงคมี์ความเหมาะสมชดัเจนสามารถ                
แสดงถึงส่ิงท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนกบักลุ่มเป้าหมายในสองชุมชน 

     

      2.1.3  หลกัการและวตัถุประสงคมี์ความสอดคลอ้งกนั      
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ขอ้ ประเด็นการรับรองรูปแบบ 
ระดบัความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอ้ย 
นอ้ย
ท่ีสุด 

 2.2 องค์ประกอบเชิงกระบวนการ      

 
     2.2.1  กระบวนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน มีขั้นตอนครบถว้น เหมาะสม 
และสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั 

     

 
     2.2.2  ขั้นตอนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน มีความเหมาะสม  สามารถ            
ท าใหก้ารด าเนินการบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ 

     

 
     2.2.3  ขั้นตอนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการ 
และวตัถุประสงค ์

     

 2.3  องค์ประกอบเชิงเง่ือนไขการน ารูปแบบไปใช้      

 
            2.3.1  ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
องคป์ระกอบของรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย 
ใชศ้าสนาเป็นฐาน 

     

 
            2.3.2  ปัจจยัสนบัสนุนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
กระบวนการจดักิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย           
ใชศ้าสนาเป็นฐาน 

     

 
ตอนที ่3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆ  ทีม่ีต่อรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ 
ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง 

 



411 
 

 

 

= 
 

 

แบบบันทกึองค์ความรู้ชุมชน 
 
ช่ือเร่ือง ........................................................................................................................................................... 
การแกปั้ญหาในเร่ือง/ประเดน็ ....................................................................................................................... 
เน้ือเร่ือง/ประเดน็: .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
บนัทึกขุมความรู้: ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
แก่นความรู้: .................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
กลยทุธ์ในการท างาน: ..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
หลกัการ/แนวคิด/ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง: ............................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
ต าแหน่งผูบ้นัทึก ............................................................................................................................................ 
 
 

สถานทีบ่ันทกึองค์ความรู้ .................................................. วนัทีบ่ันทกึ.............../...................../2557       
ช่ือผู้บันทกึ
...............................................................................................................................................
.. 
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แบบสังเกตและบันทกึการปฏิบัติ 
(ผู้วจัิยใช้ส าหรับเป็นแนวทางการสังเกตภาคสนาม) 

 
กรอบการสงัเกต รายการท่ีสงัเกต ผลการสงัเกต 

กิจกรรม การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั
กิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ - มีการส่งเสริมแลกเปล่ียนเรียนรู้                     
- การตั้งใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- การเคารพความรู้ในตวับุคคลและ  
   การเป็นผูฟั้งท่ีดี 

 

ความสมัพนัธ์ - มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนัในแนวราบ 
- การพดูคุย ปรึกษาหารือ  
 ใหค้  าแนะน า และร่วมขบัเคล่ือน 
  เวทีในลกัษณะกลัยาณมิตร 

 

การมีส่วนร่วม การแสดงออกในความสนใจและตั้งใจ
ท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมสงัคมร่มเยน็เป็น
สุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

 

ภาพรวม ภาพรวมของการจดักิจกรรมสงัคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน 

 

 
 
 

 

 

 

สถานทีสั่งเกตและบันทกึข้อมูล ..................................................... 
 

วนัที่สังเกต.............../...................../2557 
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แผนการจัดการความรู้ 
 

แผนการจดัการความรู้ เป็นแผนงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมรูปแบบ  
สังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในสองชุมชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อใหก้ารด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีก าหนด 

 
แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) 

ช่ือหน่วยงาน: ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขนุแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 
เป้าหมาย (Desired State): ผูวิ้จยัร่วมด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานแก่
กลุ่มเป้าหมายสองชุมชน  
หน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม: ผูมี้ส่วนร่วมไดน้ าความรู้ไปใชจ้ริงในการเสริมสร้างสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน 
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ ผูรั้บผดิ 
ชอบ 

1 การช้ีแจงการ
ด าเนินงานแก่  ผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ใน
สองชุมชน 

แสดงหนงัสือ ขอ
ความอนุเคราะห์       
การด าเนิน
กิจกรรมในชุมชน
ในนาม
มหาวิทยาลยั 

คร้ังท่ี 1 
1 วนั 

หวัหนา้
ส่วน
ราชการ
อนุมติั 

หน่วยงาน
ราชการ
ระดบั 
จงัหวดั
และ
หน่วยงาน  
ปกครอง   
ส่วน
ทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ี    
สองชุมชน 

การประสาน 
งาน 

- ผูว้ิจยั 

2 การบง่ช้ีความรู้ 
- ความรู้สังคม
ร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดย
ศาสนาเป็นฐาน 

อธิบายช้ีแจง
รายละเอียด 
วตัถุประสงค ์  
และขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

คร้ังท่ี 2 
1 วนั 

ผูน้ า 
กลุ่ม 
เป้า 
หมายเห็น
พอ้ง 

ผูน้ ากลุ่ม 
เป้าหมาย
สองชุมชน 
 

ประชุม ช้ีแจง - ผูว้ิจยั 

3 การถ่ายทอด
ความรู้ 

สร้างบรรยากาศ
ความเป็นกนัเอง 

คร้ังท่ี 3 
1 วนั 

การเขา้
ร่วมอบรม 

กลุ่มเป้า 
หมายสอง
ชุมชน 

การอบรม - ผูว้ิจยั 
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4 การสร้าง         
และแสวงหา
ความรู้ 
 

- แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 
- รวบรวมความรู้
ภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ี 

คร้ังท่ี 4   
1 วนั 

มีฐาน 
ความรู้ 
 

มีผูรู้้ดา้น
สังคม
ร่มเยน็เป็น
สุขของ
ชุมชน 

การจดัประชุม
กลุ่มยอ่ย 

- ผูว้ิจยั 

5 การจดัความรู้ให้
เป็นระบบ 
 
 

- รวบรวมความรู้
เป็นหมวดหมู่และ
จดัท าฐานขอ้มูล 

คร้ังท่ี 5  
1 วนั 

มีฐาน 
ความรู้ท่ี
น าไปใช้
งานได ้

จ านวน
ความรู้ท่ี
ใชง้านได้
จริงขั้นต ่า 
1  รายการ 

การจดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- ผูว้ิจยั 

6 การประมวลผล
และกลัน่กรอง
ความรู้ 

น าความรู้ท่ีไดม้า
กลัน่กรองความรู้ 

คร้ังท่ี 6   
1 วนั 

จ านวน
ความรู้ท่ี
กลัน่กรอง 

จ านวน
ความรู้ท่ี
กลัน่กรอง 
1 เร่ือง 

การจดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- ผูว้ิจยั 

7 การแบ่งปัน
แลกเปล่ียน
ความรู้ 
 

จดักิจกรรมชุมชน
นกัปฏิบติั (CoP) 
และการเรียนรู้
หลงัปฏิบติัการ 
(AAR) 

คร้ังท่ี 7 
1 วนั 

มีกิจกรรม
CoPหวัขอ้
สังคม
ร่มเยน็เป็น
สุข 

จ านวน
หวัขอ้ 
CoP สงัคม
ร่มเยน็เป็น
สุขของ
ชุมชน 

การจดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- ผูว้ิจยั 

8 การประเมินผล 
 
 

จดัประชุมน าเสนอ คร้ังท่ี 8 
1 วนั  

ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง
และกลุ่ม
เป้า 
หมาย      
เขา้ร่วม
ประชุม 

มีขอ้คิด 
เห็นและ
เสนอแนะ
แนวทาง
พฒันา
สังคม
ร่มเยน็เป็น
สุขของ
ชุมชนโดย
ศาสนา
เป็นฐาน 

การประชุม
น าเสนอ 

- ผูว้ิจยั 

 
ผูท้บทวน/ อนุมติั: ....................................................................................... (ผูน้ ากลุ่มเป้าหมาย/ ผูน้ าชุมชนในพ้ืนท่ี) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและรับรองรูปแบบ 
ในขั้นตอนการวจัิยระยะที่ 1 (D1) จ านวน 7 คน 

 
ผู้เช่ียวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. ช่ือ    ดร.เกษม บ ารุงเวช 

ต าแหน่ง   อธิการบดี/ ประธานสาขายทุธศาสตร์การพฒันา  
สถานทีท่ างาน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

2. ช่ือ    ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ 
ต าแหน่ง   รองอธิการบดี/ ประธานสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถานทีท่ างาน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

3. ผู้เช่ียวชาญ   ดร. ภาคิน โชติเวศยศิ์ลป์ 
ต าแหน่ง   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
สถานทีท่ างาน มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 

4. ช่ือ    ดร.เชาวน์ฤทธ์ิ เรืองปราชญ ์
ต าแหน่ง   ประธานหลกัสูตรสหวทิยาการอิสลาม 
สถานทีท่ างาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา 
 

5. ช่ือ    ดร.นิพล แสงศรี  
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา   
สถานทีท่ างาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา 
 
 



416 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและรับรองรูปแบบ 
ในขั้นตอนการวจัิยระยะที่ 1 (D1) จ านวน 7 คน (ต่อ) 

 
6. ช่ือ    ดร.อภิชาต พงษเ์กษม 

ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าภาควชิาปรัชญาและศาสนา   
สถานทีท่ างาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา 
 

7. ช่ือ    อาจารยนิ์รันดร์ ขนัธวธิิ   
ต าแหน่ง   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอิสลามศึกษา (ปราชญท์อ้งถ่ิน) 
สถานทีท่ างาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภฏั

พระนครศรีอยธุยา 
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รายช่ือหัวหน้าชุมชนท้องถิ่น จ านวน 2 คน 
ในขั้นตอนการวจัิยระยะที่ 3 (R2) การน ารูปแบบไปทดลองใช้  

 
ชุมชนท้องถิ่นเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) 
 

1. ช่ือ    นางเกสร สวสัดิกุล   
ต าแหน่ง   ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 

ต าบลหวัรอ และประชาสัมพนัธ์สมาคมวชิาชีพวทิยุ
โทรทศัน์ชุมชนภาคประชาชน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สถานทีท่ างาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหวัรอ  
 ต าบลหวัรอ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
 
ชุมชนท้องถิ่นบ้านเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม 
 

2. ช่ือ    นางมนสันนัท ์สุวนิธิ   
ต าแหน่ง   ประธานกองทุนพฒันาบทบาทสตรี ต าบลส าเภาล่ม 
สถานทีท่ างาน ส านกังานคณะกรรมการกองทุนสตรี ต าบลส าเภาล่ม 
 อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบก่อนและหลงัอบรม 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางท่ี  47  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบก่อนและหลงัอบรม 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

IOC แปลผล 
1  2  3  4  5  6 7 

ข้อค าถาม  
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1     +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 9 +1 +1 +1 +1    +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 13 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0.85 ใชไ้ด ้
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การตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมนิผลการอบรม 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางท่ี 48  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการอบรม 
ข้อค าถาม ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดการอบรม 

ด้าน การจัดประชุมช้ีแจง 
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้าน หัวข้อ/เนื้อหา/ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม 
ขอ้ 13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านประโยชน์จากกจิกรรม 
ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 19 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 21 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 22 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 23 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1   ใชไ้ด ้
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การตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้องของแบบประเมนิความพงึพอใจ 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางท่ี  49  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 

ข้อ
ค าถาม 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ 
IOC แปลผล 

1 2 3 4 5 6 7 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ขอ้ 1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 4 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 5 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 6 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอรูปแบบฯ 

ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 
ขอ้ 9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 11 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านกระบวนการน ารูปแบบไปใช้ 
ขอ้ 12 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 13 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 14 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 15 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้

ด้านผลการน ารูปแบบไปใช้ 
ขอ้ 16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 17 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 18 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
ขอ้ 19 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 0.85 ใชไ้ด ้
ขอ้ 20 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 ใชไ้ด ้
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การวเิคราะห์ระดับความยากของแบบทดสอบความรู้กจิกรรมการอบรม 
(Difficulty: p) 

 
ตารางท่ี 50 ค่าระดบัความยากของแบบทดสอบ 
 

ขอ้ ระดบัความยาก (p) แปลผล 
1 0.70 ค่อนขา้งง่าย 
2 0.75 ค่อนขา้งง่าย 
3 0.80 ค่อนขา้งง่าย 
4 0.65 ค่อนขา้งง่าย 
5 0.80 ค่อนขา้งง่าย 
6 0.70 ค่อนขา้งง่าย 
7 0.70 ค่อนขา้งง่าย 
8 0.70 ค่อนขา้งง่าย 
9 0.65 ค่อนขา้งง่าย 

10 0.60 ง่ายพอเหมาะ 
11 0.75 ค่อนขา้งง่าย 
12 0.60 ง่ายพอเหมาะ 
13 0.80 ค่อนขา้งง่าย 
14 0.55 ง่ายพอเหมาะ 
15 0.65 ค่อนขา้งง่าย 
16 0.55 ง่ายพอเหมาะ 
17 0.65 ค่อนขา้งง่าย 
18 0.80 ค่อนขา้งง่าย 
19 0.65 ค่อนขา้งง่าย 
20 0.60 ง่ายพอเหมาะ 
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การวเิคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบความรู้กจิกรรมการอบรม 

(Discrimination: r) 
 
ตารางท่ี 51 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
 

ขอ้ ค่าอ านาจจ าแนก (p) แปลผล 
1 0.21 จ าแนกได ้
2 0.25 จ าแนกได ้
3 0.23 จ าแนกได ้
4 0.37 จ าแนกได ้
5 0.23 จ าแนกได ้
6 0.43 จ าแนกได ้
7 0.20 จ าแนกได ้
8 0.82 จ าแนกได ้
9 0.37 จ าแนกได ้

10 0.31 จ าแนกได ้
11 0.88 จ าแนกได ้
12 0.71 จ าแนกได ้
13 0.25 จ าแนกได ้
14 0.25 จ าแนกได ้
15 0.23 จ าแนกได ้
16 0.65 จ าแนกได ้
17 0.37 จ าแนกได ้
18 0.94 จ าแนกได ้
19 0.76 จ าแนกได ้
20 0.60 จ าแนกได ้

 



423 
 

 
 
ช่ือ……………………………………………………นามสกุล…………………………………...... 
 
กรอบค าถามรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนเพือ่ชีวติดีงามและร่มเยน็เป็นสุข 
1. หลกัการด าเนินชีวติท่ีดีงาม (เป้าหมาย ความเช่ือ ความศรัทธา และค าสอนของศาสนา) 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

2. หลกัการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ (แนวทาง เป้าหมาย และความมุ่งมัน่) 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

3. คุณค่าและความส าคญัดา้นภูมิปัญญาวฒันธรรมและศาสนาในฐานะวถีิชีวติและทุนชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………........................................................................................................................

4. ส่ิงดีงามในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั (ค่านิยม ประเพณี วฒันธรรม ศาสนา) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………....................................................................................................................... 
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    4.1 แนวทางอนุรักษด์ ารงรักษาส่ิงดีงามในชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..... .

.......................................................................................................................................................... 

5. มูลเหตุและปัญหาชุมชน (อดีต ปัจจุบนั และท่ีก าลงัเป็นภยัคุกคามในอนาคต) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………...................................................................................................................... 

    5.1 แนวทางจดัการและแกไ้ขปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………….................................................................................................................................. 

6. แนวทางพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนร่วมกนัโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน DOCTRINE Model 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………........................................................................................................................ 

7. วิธีปฏิบติัท่ีดีในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน DOCTRINE 

Model 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. .

........................................................................................................................................................... 

 



425 
 

8. หลกัธรรมประจ าใจท่ีช่วยค ้ าจุนและน าพาสังคมสู่ความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั (พุทธ อิสลาม 

คริสต)์ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………...................................................................................................................... 

9. อุปสรรค ปัญหา และสาเหตุแห่งความลม้เหลวในการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข (อดีต ปัจจุบนั)  

     (คน งบประมาณ เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช/้เคร่ืองจกัร และวธีิการจดัการ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………...................................................................................................................... 

10. ปัจจยัหนุน ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริมความส าเร็จของการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัโดย

ใช้ศาสนาเป็นฐาน (พระ/นกับวช ผูน้ า ภาครัฐ เอกชน สมาชิกจิตสาธารณะ งบประมาณ อุปกรณ์ 

วธีิการ) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………......................................................................................................................  

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 
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กรอบแนวทางเทียบเคียงสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
1. การใหคุ้ณค่าและความส าคญัดา้นวฒันธรรมและศาสนาบนฐานชีวติ 
2. แนวทางการปฏิบติัสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
3. แนวทางการจดัการความรู้ชุมชนร่มเยน็เป็นสุขบนฐานศาสนา 
4. การเทียบเคียงความส าเร็จและความลม้เหลวการด าเนินการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้

ศาสนาเป็นฐาน 
5. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จและความลม้เหลวในการด าเนินการสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 
    โดยใชศ้าสนาเป็นฐาน (คน งบประมาณ เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และวธีิการจดัการ) 
6. แนวทางการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
 
กรอบแนวทางถอดบทเรียนสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
1. การมีส่วนร่วมพฒันาทุนชุมชน (ดา้นวฒันธรรม ภูมิปัญญา และศาสนา) 
2. การใหคุ้ณค่าและความส าคญัดา้นวฒันธรรมและศาสนาในฐานะวถีิชีวติชุมชน 
3. การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
4. การปฏิบติัท่ีเป็นเลิศการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
5. การสังเคราะห์องคค์วามรู้/ขมุความรู้ท่ีไดเ้รียนรู้เพื่อหาบทเรียนสองชุมชน 
6. การเรียนรู้การวจิยัในพื้นท่ีและการสรุปบทเรียนชุมชน  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกจิกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน 
ในขั้นตอนการวจัิยระยะที่ 2 (R2) จ านวน 30 คน  ชุมชนละ 15 คน 

 
ชุมชนท้องถิ่นเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หัวรอ) 

(ด าเนินกจิกรรม ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนต าบลหัวรอ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา) 
 

ล าดับ ช่ือ/นามสกุล ทีอ่ยู่ 
1 นางเกสร สวสัดิกุล 143/10 หมู่ 8 ต.หวัรอ อยธุยา 
2 นางบุญปลูก ปิยะสิงห์ 114 หมู่ 8 ต.หวัรอ อยธุยา 
3 นางนุชรี มุ่งมาศ จ105/13 หมู่ 5 ต.หอรัตนไชย อยธุยา 
4 นางพิสมยั วอ่งไวสุคนธ์ 114/10 หมู่ 8 ต.หวัรอ อยธุยา 
5 นางพรหมทรัพย ์คงประโยชน์ 2/5 ต.ท่าวาสุกรี อยธุยา 
6 นางทองสุข เหลืองมหตัธน 2/8 ต.ท่าวาสุกรี อยธุยา 
7 นางประเทือง วชัราธรสุข 15/2 หมู่ 9 ต.หวัรอ อยธุยา 
8 นางพรสิริ กิติพงษธ์ร 79 หมู่ 10 ต.หวัรอ อยธุยา 
9 นางผอ่งศรี สุพพตัเวช 98 หมู่ 9 ต.หวัรอ อยธุยา 

10 นายสมจิตร จ าเนียรวาล ญ46 หมู่ 4 ต.หวัรอ อยธุยา 
11 นางสุมล อศัวราชนัธ์ 63/3 หมู่ 2 ต.คลองสระบวั อยธุยา 
12 นายอภิชยั สุขสงวน 4/70 หมู่ 8 ต.หวัรอ อยธุยา 
13 นางบุญสม สุขสงวน 7/6 หมู่ 9 ต.หวัรอ อยธุยา 
14 นางนฤมล อติภทักุล 36/73 หมู่ 9 ต.หวัรอ อยธุยา 
15 นางจารุณี อติภทัรกุล 36/72 หมู่ 9 ต.หวัรอ อยธุยา 
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ชุมชนท้องถิ่นเขตชนบท บ้านส าเภาล่ม 

(ด าเนินกจิกรรม ณ ส านักงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีต าบลส าเภาล่ม จังหวดัพระนครศรีอยุธยา) 
 

ล าดับ ช่ือ/นามสกุล ทีอ่ยู่ 
1 นางมนสันนัท ์สุวนิธิ 28 หมู่ 4 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
2 นางสมถวลิ ปกรณ์ 6 หมู่ 3 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
3 นางอารีย ์เหลืองประพฤทธ์ิ 10/4 หมู่ 5 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
4 นางรัชนี แกว้หวาน 52/1 หมู่ 5 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
5 นางมาลยั บุญศรี 9 หมู่ 9 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
6 นางสมบูรณ์ ฆอ้งวงศ ์ 35/1 หมู่ 6 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
7 นางชะลอ หุน้ทรัพยสิ์น 18/3 หมู่ 5 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
8 นายเจนโชค สุวนิธิ 28 หมู่ 4 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
9 นางวรถวลิ มีแสงนิล 21 หมู่ 8 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 

10 นางสมใจ ขนัธรักษ ์ 1/2 หมู่ 7 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
11 นางศรีวรรณ ห่อทอง 40 หมู่ 10 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
12 นางสาวสีนวล ห่อทอง 40 หมู่ 10 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
13 นางรัตนา เขม็มณี 6/1 หมู่ 6 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
14 นางศิริพร ปูเตะ๊ 28/2 หมู่ 1 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
15 นางอุไร เบะ๊กี 39/3 หมู่ 1 ต.ส าเภาล่ม อยธุยา 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอผลการจัดกจิกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน                                    
โดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ในขั้นตอนการวจัิยระยะที่ 2 (R2) จ านวน 12 คน   

 
จัดประชุมน าเสนอ ณ ห้องประชุมเศรษฐกจิฐานราก อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ ช่ือ/นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นางจริยา นุชพงษ ์ พฒันาการอ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
2 นางสาววริศรา เพชรทองดว้ง นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ (อ าเภอ) 
3 นางจริยภรณ์ ปาลวจิิตร์ นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ (อ าเภอ) 
4 นางสาวพรรณนิภา ผลไพร นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ (อ าเภอ) 
5 นางสาววนัเพญ็ ทองมูล นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ (อ าเภอ) 
6 นางสาวอารมณ์ มณีฤทธ์ิ นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ (อ าเภอ) 
7 นายศุภสิทธ์ิ รอบรู้ นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ (อ าเภอ) 
8 นางสาววรรณา กุ่ยเก๊ียะ นกัวชิาการพฒันาชุมชนปฏิบติัการ (อ าเภอ) 
9 นางสาวรัตนา เยน็สถิต เจา้พนกังานพฒันาชุมชนช านาญการ (อ าเภอ) 

10 นางสาวอุไร ลัน่นพรัตน์ นกัวชิาการพฒันาชุมชนช านาญการ (จงัหวดั) 
11 ดร.เชาวน์ฤทธ์ิ เรืองปราชญ ์ ประธานหลกัสูตรสหวทิยาการอิสลาม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
12 นายนิรันดร์ ขนัธวธิิ   อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสหวิทยาการอิสลาม 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
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  นายมนู สนธิวรรธนะ นกัศึกษาปริญญาเอก  
 สาขาพฒันศึกษา มหาวทิยาลยัศิลปากร    
 
 

หลกัการ 
 สังคมร่มเยน็เป็นสุขเป็นส่ิงท่ีทุกคนต่างปรารถนาร่วมกนั จากการศึกษาเก่ียวกบั
ความร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนและสังคมในบริบทภาพรวมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
พบว่า มีความเป็นไปไดท่ี้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจะปรับแนวทางการพฒันาจากเดิม            
ท่ีมุ่งเน้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวสู่การพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุข 
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน เบ้ืองตน้สามารถเร่ิมจากชุมชนท่ีมีความพร้อมดา้นการ
รวมตวัรวมกลุ่มสมาชิกส าหรับการร่วมประเมินสภาพการณ์ภายในชุมชนและร่วมเรียนรู้
กระบวนการจดัการความรู้สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน จากนั้น
ขยายผลสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนเพื่อเสริมสร้างความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนบนฐาน
ศาสนาท่ีเป็นทุนทางสังคมอนัทรงคุณค่าคู่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตลอดมา 
 
 

 

(คู่มอื) เอกสารประกอบการอบรม 
รูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

eeee 
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วตัถุประสงค์ของการอบรม 
 เพื่อพฒันาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบัติสังคมร่มเย็นเป็นสุข
ร่วมกันของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานของประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
ผลลพัธ์ทีค่าดหวงั/ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานและขยายผล
การแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การปฏิบติัร่วมกนัในกิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานท่ีด าเนินการร่วมกนัระหวา่งผูว้จิยัและชุมชน  
 
การวดัและประเมนิผลการอบรม 
  

ตวับ่งช้ี วธีิการ เคร่ืองมือ 
กลุ่มเป้าหมายสองชุมชน 

- ผลการอบรมรูปแบบสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดย
ใชศ้าสนาเป็นฐาน 

- พฤติกรรมการปฏิบติัใน
กิจกรรมสังคมร่มเยน็เป็นสุข
ของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็น
ฐาน 

 
การทดสอบก่อนและ
หลงัการอบรม 
 
การสังเกตพฤติกรรม
การปฏิบติั 

 
แบบทดสอบความรู้ 
 
 
แบบสังเกตและบนัทึก
พฤติกรรมการปฏิบติั 
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ความน า  
 

ในชุมชนทอ้งถ่ิน ถา้สมาชิกชุมชนยึดมัน่และปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา 
มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั มีความร่วมมือท่ีดีภายในชุมชน มีกิจกรรมการอบรมเรียนรู้
ท่ีทางโลกและทางธรรม มีสถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 
สมาชิกชุมชนท่ีนับถือศาสนาต่างกนัมีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน มีการ
เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ท่ีเหมาะสมสู่ชุมชนอย่างทัว่ถึง และชุมชนมีการพฒันาอย่าง
สมดุลทั้งในระดับบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัสังคม และบุคคลกบัธรรมชาติแวดลอ้ม             
โดยบูรณาการมิติด้านการศึกษา สังคม วฒันธรรมและศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง 
สาธารณสุข และทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มชุมชนอย่างเป็นองคร์วม ชุมชนทอ้งถ่ินย่อม          
มีความร่มเยน็เป็นสุข ดว้ยเหตุน้ี ในแต่ละชุมชนควรมุ่งมัน่ร่วมกนัว่าการพฒันาสังคม
ร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน จะเป็นอีกหน่ึงแนวทางแห่งการพฒันาท่ี
จะน าพาความร่มเยน็เป็นสุขสู่ชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 
การประเมนิสภาพการณ์ชุมชนโดยชุมชนเพือ่ชุมชน  
 
 ขั้นแรก ชุมชนควรระบุสภาพการณ์ท่ีมุ่งหวงัใหเ้กิดข้ึนภายในชุมชน โดยก าหนด
ลกัษณะการวดัท่ีอิงกบัค่าเป้าหมายท่ีมีลกัษณะพรรณนา ส าหรับน าไปใชเ้ป็นกรอบการ
ประเมินชุมชน ตามรายละเอียดและตวัอยา่ง ดงัน้ี 
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ดชันี ตวัช้ีวดั ปัจจยัสนบัสนุน 

1. การศึกษา 

1. มีการพฒันาดา้นจิตใจสมาชิกในชุมชนตามหลกัความ
ศรัทธา/ความเช่ือทางศาสนาท่ีตนนบัถือ 
2. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกในชุมชนทั้งความรู้ 
ทางโลกและทางธรรมผา่นการศึกษาตลอดชีวิต 
3. มีสถาบนั/ศูนยก์ารศึกษาชุมชนและผูรั้บผดิชอบชดัเจน 

1. ผูน้  า/แกนน า/ภาวะผูน้ า 
2. กระบวนการเรียนรู้และ
การจดัการความรู้ภายใน
ชุมชนท่ีสอดคลอ้งทุน
สังคมและวฒันธรรม 
 
 ทุนสังคมและวฒันธรรม 
- ทรัพยากรชุมชน 
- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
- ประเพณี วฒันธรรม 
- ภูมิสังคมและภูมิธรรม      
  (การปฏิบติัตนตาม 
   หลกัศรัทธา/ความ   
    เช่ือทางศาสนา)    
 

2. สังคม 

4. ความรักความสามคัคีของสมาชิกในชุมชน 
5. ความร่วมมือแบ่งปันช่วยเหลือกนัในชุมชน 
6. สมาชิกในชุมชนมีจิตส านึกต่อชุมชนส่วนรวม 
7. ชุมชนมีความสงบปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
8. มีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท่ี้ท  าคุณความดีแก่ชุมชน 
9. มีกระบวนการตดัสินขอ้พิพาทชุมชน (ยติุธรรมชุมชน) 

3. วฒันธรรมและ
ศาสนา 

10. มีผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัการอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม 
11. ศาสนสถานเป็นศูนยก์ลางอบรมถ่ายทอดความรู้ 
หลกัธรรม และคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงามในชุมชน 

4. เศรษฐกิจ 

12. สมาชิกในชุมชนประกอบอาชีพสุจริต 
13. การมีรายไดเ้พียงพอและมีการออม 
14. การมีกองทุนสวสัดิการชุมชน 
15. การมีกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการประกอบอาชีพ 

5. การเมือง 
16. การมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
17. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในชุมชน 
18. การมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอ านาจผูน้ าทอ้งถ่ิน 

6. สาธารณสุข 
19. การมีศูนยบ์ริการสาธารณสุขชุมชนและบุคลากร 
20. การมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตในชุมชน 
21. การไม่มีโรคระบาดหรือโรคติดต่อรุนแรงในชุมชน 

7. ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

22. การมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัภายในชุมชนเก่ียวกบั      
การจดัการและการปฏิบติัการดา้นทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
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แนวทางการพฒันาสู่สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน 8 ประการ  
 
 การพฒันาควรเช่ือมโยงมิติด้านต่างๆ ของชุมชนทอ้งถ่ินอย่างพอเหมาะพอดี 
เพราะเม่ือทุกองค์ประกอบเช่ือมโยงกนัอย่างถูกตอ้งพอเหมาะพอดีจะเกิดความสมดุล  
การพฒันาบนฐานหลกัธรรมและค าสอนของศาสนาเสมือนหน่ึงเป็นแนวทางการพฒันา
ท่ีสมดุลบนฐานของชีวิตและวฒันธรรมเพื่อความถูกตอ้งดีงาม น าไปสู่ความมัน่คงและ
ความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของบุคคลและชุมชน 
 
 องคป์ระกอบ 8 ประการ สู่สังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐาน (DOCTRINE Model) มีดงัน้ี        

1. D = Dogma  
    (สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา)  
2. O = Oneness  
     (สมาชิกชุมชนมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัโดยไม่แยกศาสนา) 
3. C = Cooperation  
     (สมาชิกชุมชนต่างศาสนามีความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั) 
4. T = Training & Learning Program 
     (ชุมชนมีกิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมภายในชุมชน) 
5. R = Religions (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นศนูยก์ลางของชุมชน)  
6. I = Independent in Public Participation 
    (สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน)     
7. N = News & Knowledge Distribution  
    (ชุมชนมีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน) 
8. E = Equilibrium Development  
    (ชุมชนมีการพฒันาอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนาในชุมชน)  
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1. การปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา 
 

ศาสนาเป็นส่ิงส าคญัในการด ารงชีวิตประจ าวนั คุณค่าของศาสนามีมากมายต่อ
มนุษยโ์ดยเฉพาะดา้นจิตใจซ่ึงถือว่าสูงกว่าคุณค่าทางวตัถุ ศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจท าให้
มนุษยไ์ม่อา้งวา้งเวลาประสบปัญหาในชีวิต ผูมี้ปัญหายอ่มสามารถน าหลกัธรรมค าสอน
ของศาสนาซ่ึงตนศรัทธาและเช่ือมัน่น าพาชีวิตใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีตนไดต้ั้งไว ้ศาสนิกชน
ในแต่ละศาสนาจะไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของอ านาจฝ่ายต ่าตามธรรมชาติ เพราะค าสอนของ
ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี สอนให้ละเวน้จากความชั่วทั้ งปวง ศาสนาจึงเป็น
ประทีปส่องโลกให้สว่างไสวด้วยความรู้แจ้งและสอนให้มนุษยรั์กสามัคคี มีความ
ยติุธรรม ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง มีความรัก ความเมตตา ช่วยเหลือเก้ือกลู ใหอ้ภยั และไม่
อิจฉาริษยาพยาบาทต่อกนั เม่ือพิจารณาหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ จะเห็นว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัในการปลูกฝังความดี ความถูกตอ้ง เพื่อความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และเพื่อ
การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขในสังคม ศาสนิกชนสามารถน าหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตน
ศรัทธาเช่ือมัน่มาใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัได ้กล่าวคือ  

หน่ึง เวน้จากการท าชั่วและมุ่งท าความดี ทุกศาสนาสอนให้ละเวน้การกระท า
ความชั่วและท าแต่ความดีเพื่อให้ศาสนิกชนทั้งหลายเป็นมนุษยท่ี์ดีและสมบูรณ์ตาม
แนวทางของแต่ละศาสนา  เช่น พระพุทธศาสนามี ศีล คือ ขอ้ปฏิบติัตนเพื่อควบคุมความ
ประพฤติทางกาย วาจา ให้ตั้งอยู่ในความดีงามความเป็นปกติสุข และธรรม คือ ขอ้พึง
ปฏิบติั หนา้ท่ี ความดีงาม ความถูกตอ้ง ศาสนาคริสต์ มีบญัญติั 10 ประการ ท่ีเป็นหลกั
ปฏิบติัของชาวคริสต์เพื่อความรอดจากบาปและเขา้ ถึงอาณาจกัรของพระเจา้อนัเป็น
ดินแดนท่ีมีความสุขสงบนิรันดร์ และศาสนาอิสลาม มี หลกัศรัทธา 6 ประการ และหลกั
ปฏิบติั 5 ประการ ท่ีเป็นแนวทางการปฏิบติัตนของมุสลิมทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายและเป็น
แนวทางการปฏิบติัต่อกนัทางสังคมของชาวมุสลิมในเวลาเดียวกนั 
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สอง ความรัก ความเมตตา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์ได้
กล่าวถึงความรัก ความเมตตา ทั้งหลกัธรรมค าสอนในพระคมัภีร์และค าสอนแทรกไวใ้น
แต่ละตอนของค าสอนนั้ นๆ บางคร้ังก็มีค  าสอนในลักษณะภาษิตเตือนใจ เช่น 
พระพุทธศาสนามีคติธรรมท่ียึดถือ เช่น เมตตาธรรมเป็นเคร่ืองค ้าจุนโลก พึงชนะความ
โกรธดว้ยความไม่โกรธ พึงชนะความชั่วดว้ยความดี พึงชนะความตระหน่ีดว้ยการให ้
เป็นตน้ ศาสนาคริสตพ์ระเยซูทรงสอนว่า จงรักพระเจา้อย่างสุดใจสุดความคิด สุดก าลงั 
และจงรักเพื่อนมนุษยเ์หมือนรักตวัเอง ศาสนาอิสลาม ศาสดามุฮมัหมดั (ซ.ล) ทรงกล่าว
ว่า ผูใ้ดขาดความเมตตาเพื่อนมนุษย์ ผูน้ั้นไม่ไดรั้บเมตตาจิตเช่นกนั ดงันั้นทุกศาสนาจึง
เนน้เร่ืองความรัก ความเมตตา เพราะหากมนุษยทุ์กคนมีความรักความเมตตาอยูใ่นใจแลว้
กจ็ะใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัไม่เบียดเบียนกนั 

สาม การเสียสละและการสงเคราะห์ เม่ือมนุษยมี์ความรักความเมตตา กจ็ะมีความ
เสียสละเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และให้การสงเคราะห์ซ่ึงกนัและกนั ศาสนาต่างๆ จึงสอนให้
ช่วยเหลือสงเคราะห์กนัดว้ยความเมตตากรุณาไม่หวงัผลตอบแทน เนน้การเสียสละดว้ย
ความบริสุทธ์ิใจเช่นพระพุทธศาสนามีหลกัธรรมท่ีเรียกวา่ สังคหวตัถุ 4 ซ่ึงไดแ้ก่ ทาน ปิย
วาจา อตัถจริยา และสมานตัตตา  ศาสนาคริสตจ์ะเนน้ใหม้นุษยเ์สียสละ ใหอ้ภยั เอ้ือเฟ้ือ 
โดยไม่หวงัผลตอบแทน ศาสนาอิสลามได้มีการก าหนดหลกัการให้ชาวมุสลิมท่ีมี
ทรัพยสิ์นเงินทองตามก าหนดตอ้งมีการบริจาคทาน (ซากาด) แก่ผูย้ากจนหรือสมควร
ไดรั้บความช่วยเหลือในอตัราท่ีก าหนด 

ส่ี ความอุตสาหะและพฒันาตนเอง ศาสนาต่างๆ สอนให้มนุษยมี์ความเพียร
พยายาม อดทน ขยนั และอุตสาหะ อนัจะช่วยให้บุคคลประสบความส าเร็จและรู้จัก
พฒันาตนเองอยู่เสมอ ดงัท่ี พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยตฺุโต ไดก้ล่าวไวว้่า มนุษยเ์ป็น
สัตวป์ระเสริฐไดด้ว้ยการฝึก ถา้ไม่ฝึกหาประเสริฐไม่ นั่นหมายถึง ท่านสอนให้มนุษย์
เคารพในการฝึกฝนใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ืองและหลกัอิทธิบาท 4 อนัไดแ้ก่  ฉนัทะ วริิยะ 
จิตตะ วมิงัสา มีคติเตือนใจ เช่น ความเพียรอยูใ่นความส าเร็จอยูท่ี่นัน่  ค  าสอนในศาสนา 
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คริสตมี์กล่าวไวว้่า เราทั้งหลายภูมิใจในความยากล าบากเพราะรู้ว่าความยาก ล าบากนั้น
ท าให้เกิดความอดทนและความอดทนนั้นท าให้เกิดอุปนิสัยท่ีดี และศาสนาอิสลามสอน
ให้คนใฝ่หาความรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย และมีค าสอนว่า ผูใ้ดมีความพยายาม ผูน้ั้นจะไดรั้บ
ผลส าเร็จ เป็นตน้ 

หา้ ความยุติธรรม ค าสอนทุกศาสนาเนน้เร่ืองความยุติธรรม เพราะการท่ี ชุมชน
สังคมจะอยู่ร่วมกนัโดยสันติสุขนั้นจ าเป็นตอ้งมีหลกัแห่งความยุติธรรมเป็นแกนกลาง 
พระพุทธศาสนาสอนไม่ใหอ้ยูภ่ายใตอ้คติ 4 ประการ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ 
และภยาคติ  ศาสนาคริสตมุ่์งเนน้ในการรักษาความยติุธรรมในสังคมว่า เจา้ทั้งหลายอย่า
เห็นแก่หนา้ผูใ้ดในการพิพากษา จงฟังท่านผูใ้หญ่ ผูน้อ้ยเหมือนกนั เจา้ทั้งหลายอย่ากลวั
ผูใ้ด เพราะการพิพากษานั้นเป็นการตดัสินของพระเจา้ และศาสนาอิสลามสอนให้ด ารง
ความยติุธรรม แมจ้ะกระทบกระเทือนต่อตวัเจา้ของต่อมารดา บิดาหรือญาติ ไม่ว่าเขาจะ
เป็นคนมีหรือคนจน และอยา่ถือตามอารมณ์ใคร่ในการรักษาความยติุธรรม เป็นตน้  

 
2. ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของสมาชิกชุมชนโดยไม่แยกศาสนา  
 
 ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัของชุมชน หมายถึง การมีความยึดมัน่ในทางท่ี
ถูกตอ้งร่วมกนั การปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือ มีความสามคัคี 
ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือเอ้ืออาทรเก้ือกูลกนั ให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วม              
มีความเห็นพอ้งไปในทิศทางเดียวกนั เขา้ใจและเช่ือใจกนั มีความตระหนกัในหนา้ท่ีทั้ง
ของส่วนตนและส่วนรวม  
 ผลการศึกษาของ พระครูนิกรสุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล) พบว่า สังคมไทย
ตอ้งการความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวของผูค้นในสังคม ทุกคนจึงตอ้งช่วยกนัเสริมสร้างคน
ละไมค้นละมือดว้ยการ รวมพลงัปฏิบติัแต่ในส่ิงท่ีดีงามถูกตอ้งตามหลกัการ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กติกา และศีลธรรม ซ่ึงจะเป็นแรงขบัเคล่ือนสังคมไทยใหเ้ดินหนา้ไปสู่สังคม 
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แห่งความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั นั้นหมายถึง ทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์ดว้ย
ความไม่ประมาท ไม่ฝืนท าอะไรตามใจหรือตามแรงขบัฝ่ายต ่าภายในตน และเม่ือทุกคน 
ทุกฝ่าย และทุกคณะในสังคมไม่มีความขดัแยง้กนั มีแต่ความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัแลว้ 
แมจ้ะเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ ข้ึนในสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์คนไทยทุก
คนก็จะสามารถระงบัป้องกนัและแกไ้ขเหตุการณ์เช่นนั้นได ้ ดว้ยเหตุน้ี การศึกษาและ
ปฏิบติัร่วมกนัตามหลกัสามคัคีธรรมหรือหลกัความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ดงัมีปรากฏใน
หลกัธรรมของทั้งสามศาสนา จะช่วยส่งผลให้สังคมไทยมีความสงบสุข เป็นครอบครัว 
เป็นชุมชน เป็นสังคม เป็นประเทศชาติท่ีร่มเยน็เป็นสุขอยู่ดว้ยผลแห่งความเป็นน ้ าหน่ึง 
ใจเดียวกนั 
  
3. สมาชิกชุมชนมีความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา 
 

ความร่วมมือและการประสานงานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงาน             
ชุมชน เป็นกระบวนการหลกัท่ีท าให้การปฏิบติังานร่วมกนัเป็นไปอย่างถูกตอ้งบรรลุ
วตัถุประสงค ์ มีความราบร่ืนในการปฏิบติังาน มีความสอดคลอ้งตรงกนั ท าใหง้านบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ และด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทบัซ้อน 
ขดัแยง้กนั  

ความร่วมมือและการประสานงานจึงเป็นกระบวนการหน่ึงของการบริหาร การ
ปฏิบติังาน และการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกชุมชน โดย
ความส าเร็จของความร่วมมือและการประสานงานข้ึนอยู่กบับทบาทและความสามารถ
ของบุคลากร นั่นหมายถึง การประสานงานเกิดจากความตอ้งการให้งานท่ีท าประสบ
ผลส าเร็จโดยผูป้ฏิบัติจะต้องมีความรับผิดชอบท่ีจะท างานเหล่านั้ นให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด มีความสอดคลอ้งกนัอยา่งเหมาะสม มีการส่ือสารท่ีตรงกนั และตอ้ง
สามารถท าใหทุ้กฝ่ายเขา้ร่วมท างานอยา่งมีจุดหมายเดียวกนัตามวตัถุประสงคข์องงานท่ี 
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ก าหนดไว ้รวมถึงการมีคุณภาพงานตามมาตรฐานท่ีเป็นไปตามขอ้ก าหนด ประหยดัเวลา 
และทรัพยากร ซ่ึง สมิต สัชฌุกร อธิบายปัจจยัท่ีจ  าเป็นต่อการประสานงานชุมชน ไดแ้ก่ 
1) คน หมายถึง ผูซ่ึ้งจะท าให้งานเป็นผลข้ึนมา การประสานงานท่ีแทจ้ริง คือ การ
ประสานคนให้ร่วมใจร่วมก าลงังานด้วยการน าเอาความสามารถของคนมาท าให้เกิด 
ผลงานในจุดมุ่งหมายเดียวกนั ความสามารถของคนพิจารณาไดส้องดา้นคือทางดา้น
ความรู้และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ผูป้ระสานงานตอ้งมีความรู้ความสามารถและการ
มองการณ์ไกล มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีทศันคติท่ีดี สามารถร่วมงานทุกฝ่ายไดดี้และมีการ
พบปะหารือกนัอยู่เสมอ  2) เงิน หมายถึง ตวัเงินและส่ิงอ่ืนซ่ึงสามารถใชเ้ป็นส่ือกลาง           
ในการแลกเปล่ียนได้ ในการประสานงานจะตอ้งมีก าลงัเงินสนับสนุนการปฏิบติังาน               
3) วสัดุ หมายถึง ส่ิงของเคร่ืองมือและเคร่ืองใชต่้างๆ ในการประสานจะตอ้งมีวสัดุ
อุปกรณ์ช่วยในการประสานงานอยา่งพอเพียง 4) วิธีการท างาน หมายถึง การบริหารงาน
ใหส้ามารถบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดเป็นเป้าหมายไว ้ มีการก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ชัดเจน มีการมอบหมายงาน การควบคุมงานและการ
ติดต่อส่ือสารท่ีดี โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยสู่ความส าเร็จท่ีส าคญัคือ 1) ความร่วมมือ จะตอ้ง
สร้างสัมพนัธภาพในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย โดยอาศยัความเขา้ใจและการตกลง
ร่วมกนั มีการรวบรวมก าลงัความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนบัสนุน
งานร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เตม็ใจ ท่ีจะท างานร่วมกนั 2) จงัหวะ
เวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคนตาม
ก าหนดเวลาท่ีตกลงกนัใหต้รงเวลา 3) ความสอดคลอ้ง จะ ตอ้งพิจารณาความพอเหมาะ
พอดีไม่ท างานซ้อนกนั 4) ระบบการส่ือสาร จะตอ้งมีการส่ือสารท่ีเขา้ใจตรงกนัอย่าง
รวดเร็วและราบร่ืน และ5) ผูป้ระสานงาน จะตอ้งสามารถดึงทุกฝ่ายเขา้ร่วมท างาน               
เพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกนัตามท่ีก าหนดเป็นวตัถุประสงคข์องงาน ขณะท่ี รัตนาภรณ์ 
ศรีพยคัฆ ์ขยายความเพิ่มเติมถึงวธีิท่ีจะใหไ้ดรั้บความร่วมมือใน 
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การประสานงานว่า การประสานงานไม่ควรจะกระท าโดยใช้อ  านาจสั่งการเพียงอย่าง
เดียว ควรใชค้วามสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเป็นหลกั เพราะความมีน ้าใจต่อกนั ไวว้างใจกนั จะ 
เป็นผลให้เกิดการร่วมใจมากกว่าการใช้อ  านาจหน้าท่ี พยายามผูกมิตรตั้ งแต่ต้นและ
ป้องกนัไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ ์  มีความหวาดระแวงกนั ให้การยอมรับซ่ึงกนั
และกนั ไม่นินทาวา่ร้ายกนั ไม่โยนความผดิใหแ้ก่ผูอ่ื้น เม่ือมีส่ิงใดจะช่วยเหลือแนะน ากนั
ไดก้็อยา่ลงัเล พร้อมรับฟังค าแนะน าของผูเ้ก่ียวขอ้งแมจ้ะไม่เห็นดว้ยกไ็ม่แสดงปฏิกิริยา
โตต้อบและเม่ือมี การเปล่ียนแปลงกแ็จง้ใหท้ราบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัอิทธิบาท 4 ของ
พุทธศาสนาท่ีช่วยท าใหก้ารประสานงานเกิดความส าเร็จ คือ 1) ฉนัทะ ความพึงพอใจใน
งานท่ีท า 2) วิริยะ มีความขยนัหมัน่เพียรตั้งใจท างาน 3) จิตตะ มีความห่วง มีใจใฝ่จดจ่อ 
เอาใจใส่การงานอยา่งต่อเน่ือง 4) วิมงัสา มีความคิดรอบคอบ ไตร่ตรอง หาเหตุผล แกไ้ข
ปรับปรุงงานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
 
4. กิจกรรมการอบรมและเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมภายในชุมชน  
 

ในภาวะแห่งความทนัสมยัท่ีเทคโนโลยทุีกดา้นกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว ผูค้นใน
ชุมชนไม่วา่จะอยูใ่นสถานะใดจ าตอ้งเตรียมตวัเพื่อรับมือและเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
ทา้ทาย การเตรียมตวัของสมาชิกในชุมชนไม่ว่าในฐานะบุคคล กลุ่ม องคก์ร หรือชุมชน 
ตอ้งเตรียมให้พร้อมรับกบัภาวะปัจจุบนัและภาวะอนาคตท่ียากจะคาดการณ์ในฐานะ
สมาชิกของชุมชน หรือแมแ้ต่ผูท่ี้มีฐานะผูน้  าชุมชนยิ่งจ  าเป็นตอ้งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตเพื่อให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและสามารถน าความรู้เก่ียวกบัการเปล่ียน 
แปลงนั้นมาถ่ายทอดสู่สมาชิกเพื่อสร้างเสริมระบบภูมิกนัชุมชนดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั
โดยน าเอาความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีทุกคนมีอยูม่าแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างองคค์วามรู้
ใหม่น าไปสู่การด ารงชีวติอยา่งสมดุลของบุคคลและชุมชน 
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การจดักิจกรรมการอบรมเรียนรู้ในชุมชนท่ีมีคุณภาพนั้น โกวิทย ์พวงงาม ให้แง่
คิดว่า ควรด าเนินการบนพื้นฐานความต้องการจ าเป็นของสมาชิกและชุมชนโดย
ด าเนินการในลักษณะเป็นกระบวนการภายในท่ีมีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง               
ท าหน้าท่ีเป็นพี่เล้ียง เป็นผู ้สนับสนุน และเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี ท่ีว่า ชุมชนท้องถ่ินต้องมีการอบรมและ
กระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองอนัประกอบดว้ย คือ 1) ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 2) การ
ส่ือสาร 3) การเรียนรู้ท่ีดี ตอ้งมีการจดัระบบความรู้ขอ้มูลข่าวสารของชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
รวม ถึงหนงัสือ ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ ์หอ้งสมุด พิพิธภณัฑ์ อินเทอร์เน็ต ระบบการส่ือสาร 
เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพชุ์มชนทอ้งถ่ินอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้ท่ีดีรวมถึงการ
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติั การเรียนรู้ในเครือข่ายและระหว่าง
เครือข่ายชุมชนตอ้งสามารถวิจยัเร่ืองของตวัเอง เช่น เร่ืองรายจ่าย เร่ืองหน้ี วิเคราะห์
ปัญหา วินิจฉยัปัญหา วิเคราะห์ทางเลือก และตดัสินใจทางเลือกท่ีถูกตอ้ง น าผลการวิจยั
ไปท าแผนแม่บท ชุมชนและพฒันาอยา่งสมดุล ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีจะท าใหเ้กิดการ
พฒันาการอยา่งบูรณาการและยัง่ยนื  

สัมพนัธ์กบัผลการศึกษาของ ฉลาด จนัทรสมบติั พบว่า กระบวนการพฒันาการ
จดัอบรมให้ความรู้ในชุมชนเพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การพึ่งตนเอง ประกอบด้วยหลกั                   
6 ประการ คือ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ประเมินผล โดยใหชุ้มชนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันาความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและ
ความตอ้งการของชุมชนอย่างต่อเน่ืองทั้งความรู้ทางโลกและทางธรรมเพื่อสร้างเสริม
ภูมิคุ ้มกันด้วยการให้ความส าคญักบัมิติทางสังคม “ความร่มเย็นเป็นสุข” มากกว่า
เป้าหมายทางวตัถุอนัเป็นผลพวงของการพฒันาท่ีผ่านมา อาทิ แก่นศาสนาและการปฏิบติั
ตนอยา่งถูกตอ้งตามแนวทางศาสนา การพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ความรู้และทักษะการประกอบอาชีพ การเสริมสร้าง
รายได ้การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้ใหม่ การเรียนรู้ทกัษะการ 
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ด ารงชีวิต การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือชุมชน การรักษาและเสริมสร้างสุขภาพ              
การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มชุมชน เป็นตน้ โดยด าเนินการอย่างเป็นองค์รวม
และบูรณาการบนฐานชีวิตและชุมชนในลกัษณะของการเรียนรู้เพื่อชีวิตถ่ินฐาน เพื่อ
ความพอเพียง ความพอดี และความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชน 

   
5. สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางจิตใจและเป็นศนูยก์ลางของชุมชน 
 
  ศาสนาเป็นสถาบนัท่ีอยูคู่่กบัสังคมไทยมาอยา่งยาวยาน แต่การพฒันาประเทศใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมาได้เน้นความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจเป็นด้านหลกัเพื่อพฒันา
ประเทศไปสู่ความเจริญและความทนัสมยัตามแบบตะวนัตก ท าให้สถาบนัศาสนาถูก
เบียดบงัและลดบทบาทความส าคญัลง กระนั้น สถาบนัศาสนายงัคงยนืหยดัเพื่อเป็นท่ีพึ่ง
ทางใจของมนุษยโ์ดยหลกัธรรมค าสอนทั้งมวลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูค้นในสังคมเป็น            
คนดี มีศีลธรรม มีเหตุผล มีปัญญา และศรัทธาในความถูกตอ้งอนัน าไปสู่การอยูร่่วมกนั
อยา่งสงบสันติ นัน่หมายถึง แมว้่าการพฒันาทางโลกจะกา้วหนา้เพียงใด เสนอขอ้คน้พบ
ใหม่ท่ียิง่ใหญ่ต่อการพฒันาทางวตัถุอยา่งไร แต่ศาสนากย็งัคงอยู ่พระเจา้ นิพพาน สวรรค ์
นรก ชีวิตหลงัความตายก็ยงัคงอยู่ ท่ีส าคญัคงมีเน้ือหาสาระอนัเป็นแก่นสารท่ีว่าด้วย             
การบริหารชีวิตใหมี้ความสุข สมบูรณ์ มีความหวงั มีความเมตตาเห็นใจเพื่อนมนุษยด์ว้ย 
กนัโดยสาระส่วนน้ีประหน่ึงเป็นสัจธรรมท่ีไม่มีทางเปล่ียนแปลงไปดว้ยการพฒันาทาง
โลกวตัถุ   

 เหตุน้ี ศาสนาจึงมิไดเ้ป็นเร่ืองของจิตใจเพียงอย่างเดียว แต่ศาสนาเป็นเร่ืองของ
อุดมการณ์และการใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเพื่อคน้หาความจริงแห่งชีวิตท่ีมีความ 
ส าคญัและมีอิทธิพลต่อระบบความเช่ือ ความคิด และการพฒันาทางจิตใจอนัส่งผลต่อ
พฤติกรรมและการปฏิบติัต่อกนัของผูค้นในสังคม ดงัความว่า 1) ศาสนาเป็นศาสตร์ท่ี
สอนให้มนุษยรู้์จกัตนเอง รู้จกัหาความหมายให้กบัชีวิต ช่วยให้ผูค้นคลายทุกขแ์ละพบ
ความสุขแทจ้ริง        
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2) ศาสนาสอนปัญญาทางโลกและทางธรรมดว้ยการพิจารณาอย่างละเอียดทุกแง่มุม         
เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาชีวติ 3) ศาสนาพฒันามาเพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้น
จิตใจของมนุษย ์เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของบุคคลและเป็นศูนยก์ลางของชุมชนใหคิ้ด 
ใฝ่ และมุ่งกระท าแต่ความถูกตอ้งดีงาม 4) ศาสนาเป็นองคก์ารทางสังคมท่ีช่วยในการจดั
ระเบียบควบคุมสังคมโดยก าหนดบรรทดัฐานและแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวิตทาง
ศีลธรรม ค่านิยม และโลกทศัน์แก่ผูค้น รวมถึงเป็นสถาบนัสวสัดิการสังคมสงเคราะห์             
5) ศาสนา เป็นการวางหลกัแห่งความประพฤติของมนุษยบ์นรากฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรม การเมือง และมีบทบาทเสริมสร้างความร่มเยน็เป็นสุขเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั
ของคนในสังคม 
 
6) สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคมและการเมือง 
ในอดีต การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมกัหมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยให้
ความส าคญักบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่ในปัจจุบนั สังคมใหค้วามส าคญักบัการกระจาย
อ านาจสู่ทอ้งถ่ินเพื่อการจดัการตนเองของทอ้งถ่ินมากข้ึน ส่งผลให้ความหมายของการ           
มีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนมีขอบเขตกวา้งข้ึน กล่าวคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เปิดใหส้มาชิกในชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดกฏเกณฑ ์ ทิศทาง กระบวนการ
บริหาร และการตดัสินใจของทอ้งถ่ิน เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม ทั้งน้ีการมี
ส่วนร่วมตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการมีอิสระทางความคิด การมีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบติั และมีความเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมต่อกิจกรรมนั้นๆ โดยหลกัการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกชุมชนจะตอ้งมีลกัษณะการเขา้ร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดมิใช่
เป็นการจดัเวทีการมีส่วนร่วมบางคร้ังบางคราว โดยเร่ิมจาก 1) การเกิดจิตส านึกในตนเอง
และถือเป็นภาระหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีตนเองอยู ่ 2) ร่วมคิด
ดว้ยกนัวา่อะไรท่ีเป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอยา่งไร และจะจดัล าดบัความส าคญัของ 
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ปัญหาเป้าหมายอยา่งไรและควรท่ีจะจดัการกบัปัญหาใดก่อนหลงั 3) ร่วมกนัวางแผนการ
ด าเนินงานว่าจะจดักิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกนัอยา่งไร ใชง้บประมาณ
มากนอ้ยเพียงใด จะจดัหางบประมาณมาจากท่ีใดและใครจะเป็นผูดู้แลรักษา  4) ร่วม
ด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจเต็มก าลังความรู้
ความสามารถของตนเอง 5) ร่วมกนัติดตามประเมินผล ตลอดเวลาท่ีท างานร่วมกนั 
ประชาชนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกนัในการหา
ทางแกไ้ขปัญหาเพื่อใหง้านหรือภารกิจดงักล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 6) ร่วม
รับผลประโยชน์ ประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแลว้ย่อมท่ีจะไดรั้บ
ผลประโยชนร่์วมกนั ซ่ึงอาจไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนหรือวตัถุส่ิงของ 
แต่อาจเป็นความสุขและความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนก็ได ้ ทั้งน้ีในการ
ท างานเพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขหรือ
หลกัการท่ีส าคญั 3 ประการคือ 1) การมีส่วนร่วมตอ้งเกิดจากความเตม็ใจและความตั้งใจ
ท่ีจะเขา้ร่วมเพราะจะท าให้เกิดความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันในการแกไ้ขปัญหาและ
ตดัสินใจในเร่ืองนั้นๆ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเสมอ
ภาคและขีดความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วม 3) การมีส่วนร่วมตอ้ง
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเสรีภาพ อิสรภาพท่ีจะตดัสินใจเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือไม่ ท่ีส าคญัคือ
การมีส่วนร่วมนั้นตอ้งไม่เกิดจากการบงัคบัขู่เขญ็จากผูท่ี้เหนือกวา่ 
 
7. การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน 
 
 การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ถือเป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึงของชุมชน ท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของกระบวนการสังคม ขณะท่ีชุมชนอยูใ่นขั้นตอนของกระบวนการ
พฒันาการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อส่งเสริมและขยายการ
พฒันาท าใหง้านพฒันาด าเนินไปไดโ้ดยสะดวกเสมือนเป็นกลไกผลกัดนัใหก้ารพฒันา 
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ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว  ้ ดว้ยเหตุน้ีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้จึงมีความ 
ส าคญัต่อชุมชนในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตชุมชน การเผยแพร่ข่าวสารและ
ความรู้จึงเป็นการส่ือสารชุมชนท่ีไม่อาจมองข้ามในช่องทางการเข้าถึงชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมายรวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมกบัประชาชนในการใชส่ื้อของชุมชนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน อนุภาพของการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ประหน่ึงเป็นเคร่ืองยดึโยง
บุคคลและชุมชนใหด้ าเนินกิจกรรมตามความมุ่งหวงัใหเ้ป็นดว้ยดี และเป็นการถ่ายทอด
ทางความรู้ สาระ แง่คิด องคค์วามรู้ (ทางโลกและทางธรรม) ความจริง วิธีปฏิบติัท่ีเป็น
เลิศ และบริบทสถานการณ์ปัจจุบนั ท าให้เกิดสัมพนัธภาพ ความเขา้ใจร่วมอนัน าไปสู่
ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัของบุคคลและชุมชน  

ดังนั้น การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ท่ีเหมาะสมอย่างทัว่ถึงสู่ชุมชนควรอยู่
พื้นฐานหลกัการส่ือสารท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1) ความหลากหลายของผูส้มาชิกในชุมชน ความ
หลากหลายจะส่งผลใหเ้สียงของประชาชนมีความหลากหลายมากข้ึนและสะทอ้นความ
ตอ้งการต่างๆ ร่วมกนัไดช้ดัเจนข้ึนซ่ึงจะส่งผลให้การพฒันาต่างๆ เป็นไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม 2) การเขา้ถึงส่ือ การเขา้ถึงส่ือมกัจะน าไปสู่การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งไดพ้ฒันาความ 
รู้สึกผกูพนักบัประเดน็ปัญหา เกิดความตระหนกัร่วม ความรู้สึกร่วมเป็นเจา้ของ และเป็น
การถ่วงดุลอ านาจกบักลุ่มผลประโยชนต่์างๆ ตลอดจนการเพิ่มอ านาจและความเสมอภาค
ใหก้บัประชาชน 3) ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของมนุษย ์โดยเฉพาะความเช่ือมัน่ว่าทุกคน
มีความสามารถเชิงสติปัญญา 4) ความเหมาะสมของข่าวสารและความรู้ ประเด็นท่ีมี
เน้ือหาสาระสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม และ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนโดยสามารถน าเน้ือหาสาระมาใชป้ระโยชนไ์ด ้5) การ
ปรึกษา หารือ เป็นกระบวนการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล และทศันะต่างๆ 6) การสนับสนุนเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
บทบาทและมีส่วนร่วม 7) กระบวนการประชาธิปไตย เป็นการกระจายอ านาจไปสู่
สมาชิกในระดบัชุมชน เป็นการเพิ่มพลงัอ านาจให้กบัชุมชนและฝึกฝนให้ชุมชนเรียนรู้
การจดัการและการพึ่งตนเอง  
 



446 

 
 
 

 
 

8. การพฒันาอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนาในชุมชน  
 

การพฒันาท่ีท าให้เกิดปัญหาในอดีตประการหน่ึงคือ การพฒันาแบบสุดโต่งซ่ึง
เร่ิมต้นจากแนวคิดท่ีสุดขั้ ว เช่น ขั้ วการเมืองแบบคอมมิวนิสต์กับขั้ วการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย ขั้วเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีกบัขั้วเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เป็นต้น 
แนวคิดดังกล่าวท าให้การพฒันามุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงตามความยึดมัน่แล้ว             
ท าใหเ้สียความสมดุล เช่น เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ท่ีมุ่งรายไดย้ิง่มากยิง่ดี ความร ่ารวย
คือการพฒันา ความร ่ ารวยท าให้มีอ  านาจบารมี มีโอกาสเหนือคนอ่ืน ความร ่ ารวยน่าจะ 
ท าให้ตนเองมีความสุขจากการได้เสพความเจริญทางวตัถุก็เลยมุ่งแต่หาเงิน ท าทุกวิธี
เพื่อให้ไดเ้งินมากท่ีสุดแต่แลว้ก็เกิดความอยู่ร้อนนอนทุกข ์เกิดปัญหาสังคม ปัญหาทาง
การเมือง และปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมามากมาย เพราะมีคนเสียเปรียบ คนดอ้ยโอกาส คน
ยากจน และคนขาดคุณธรรมจริยธรรม ปัญหาต่างๆ เป็นบริบทท่ีกระทบกบัคนรวยและ
เป็นตัวร้ังการพัฒนา ท าให้คนร ่ ารวยไม่สามารถเสพความเจริญทางวตัถุได้อย่างมี
ความสุข เหล่าน้ีคือบทเรียนท่ีตอ้งหนัมาสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในการพฒันา ความ
สมดุลในการพฒันาจึงหมายถึง การพฒันาชุมชนตอ้งด าเนินการไปพร้อมกนัทุกดา้นไม่
มุ่งเน้นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพราะทุกกิจกรรมมีความเก่ียวขอ้งกนัอย่างใกลชิ้ด 
เช่นการพฒันาคนกบัส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาวตัถุกบัการพฒันาจิตใจของคน ความสมดุล
ระหว่างเพศและวยั ความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัภูมิปัญญาสากล เป็นตน้ 
การพฒันาอยา่งสมดุลน้ี ประเวศ วะสี ขยายทรรศนะวา่ เป็นการพฒันาอยา่งบูรณาการบน
แนวทางมชัฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ซ่ึงเป็นกญุแจน าไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนั
ของชุมชนและสังคม การพฒันาอย่างบูรณาการจึงหมายถึงการพฒันาทุกองคป์ระกอบ
อย่างเช่ือมโยงกนัทั้ง เศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
เม่ือทุกองค์ประกอบเช่ือมโยงกนัอย่างถูกตอ้งพอดีจะเกิดดุลยภาพ ดุลยภาพคือความ
สมดุลและความยัง่ยนืท่ีส าคญัแนวทางการสร้างความสมดุลไดป้รากฏอยูใ่นหลกัค าสอน 
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ของทั้งสามศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์ตวัอยา่งของศาสนา
พุทธ อาทิ หลักมัชฌิมาปฏิปทาและหลักฆราวาสธรรม และปรากฏในลักษณะของ
ปรัชญาการด าเนินชีวิต อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ศาสนาอิสลาม อาทิ            
แนวทางการด าเนินชีวิตอยา่งมธัยสัถอ์ดออม อยา่ใชชี้วิตอยา่งฟุ่มเฟือย ท่ีเรียกว่าแนวทาง
อิสลาม ศาสนาคริสต์ ปรากฏเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีสอดแทรกอยู่ในหลกัธรรม         
ค  าสอนทางศาสนา ดงัรายละเอียดโดยสรุปต่อไปน้ี 

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติั 
ของประชาชน บุคคล ในทุกระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ  ทั้งในการ
พฒันาและบริหารประเทศใหด้ าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อใหก้า้วทนัต่อโลกยคุโลกาภิวตัน์  ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการกระทบ
ใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งน้ี จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผน
และการด าเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจา้หน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกใน
คุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี บนพื้นฐานหลกัการท่ีส าคญั 4 ประการ 
กล่าวคือ 1) แนวคิดหลกั เป็นปรัชญาท่ีแนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบติัตนในทางท่ี
ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย และเป็นปรัชญาท่ีมองโลกของ
ระบบท่ีมีลกัษณะพลวตันัน่หมายถึงพิจารณาสถานการณ์ในโลกวา่ มีความเปล่ียนแปลง 
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ตลอดเวลาเน่ืองจากความเช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆ ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ โดยมี
คุณลกัษณะส าคญัคือสามารถน าไปประยกุตก์บัการปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั
โดยมีแนวคิดทางสายกลางเป็นหวัใจส าคญัของปรัชญาท่ีน ามาใชใ้นการบริหารและการ
พฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลกทนัต่อการเปล่ียนแปลง 2) หลกัการ หลกัความ
พอเพียงส าหรับใช้ในการบริหารจัดการอย่างพอเพียงประกอบด้วยสามหลักการ
ประสานกนัอย่างเป็นองค์รวม ประกอบดว้ย หน่ึง ความพอประมาณกบัศกัยภาพของ
ตนเองและสภาวะแวดลอ้มตามความเป็นจริง สอง ความมีเหตุผลบนพื้นฐานความถูกตอ้ง 
สาม การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี คือ การไม่ประมาทในการด าเนินชีวิตท่ีตอ้งประสบกบัการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 3) เง่ือนไขพื้นฐาน หน่ึง การมีคุณธรรมก ากบัความรู้ หากขาด
ซ่ึงคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจและขาดการใชค้วามรู้ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั
แลว้การตัดสินใจและการกระท าต่างๆ ก็จะไม่สามารถเป็นไปอย่างพอเพียงได้ สอง 
เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ยการฝึกตนใหมี้ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมดัระวงัท่ีจะน าความรู้ต่างๆ เหล่านั้นมา
พิจารณาให้เ ช่ือมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และในขั้นปฏิบัติ ความรู้เป็น
องคป์ระกอบส าคญัในการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ จึงตอ้งมีการแสวงหา
ความรู้ เพิ่มพูนความรู้ จัดการความรู้ ต่อยอดความรู้ตลอด เวลาให้เท่าทันกับการ
เปล่ียนแปลงในโลก  4) เป้าหมาย คือ การท าใหเ้กิดแนวทางพฒันาและผลของการพฒันา
ท่ีสมดุลท่ีพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงทั้ งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ 
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวใหร้อดพน้จากภยัและวิกฤติในแต่ละ
ช่วงเวลาเพื่อความมัน่คงและความยัง่ยืนของการพฒันา ความพอเพียงเป็นวิธีการในการ
บริหารจดัการท่ีค  านึงถึงความพอประมาณอยา่งเป็นเหตุเป็นผล เพื่อใหเ้กิดความสมดุลทั้ง
ในระหว่างกระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึน เป็นการบริหารจัดการท่ีค  านึงถึงการสร้าง
ภูมิคุม้กนัท่ีดีเพื่อสามารถพร้อมรับการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  
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แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
แนวพุทธตามทรรศนะของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต) ท่ีว่า การพฒันาท่ีย ัง่ยนื
จะเกิดข้ึนเม่ือระบบความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้งส่ีด าเนินไปดว้ยดีโดยท่ีทุกส่วน
เป็นปัจจยัส่งผลในทางเก้ือกูลแก่กนัท าให้ด ารงอยู่ดว้ยดีดว้ยกนั ในระบบน้ีมนุษยใ์น
ฐานะเป็นปัจจยัตวักระท ามีความส าคญัสุดท่ีจะใหภ้าวะท่ีพึงประสงคน้ี์เกิดข้ึนไดห้รือไม่ 
โดยมีแนวทางพื้นฐานบางประการ กล่าวคือ 1) มนุษยใ์นฐานะเป็นมนุษย ์เป็นหลกัการท่ี
ควรให้ความส าคญัสูงสุดโดยมุ่งให้การศึกษาและจดัสรรปัจจยัเก้ือหนุนอ่ืนเพื่อช่วยให้
มนุษยแ์ต่ละชีวติเจริญงอกงามเขา้ถึงความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์และมีชีวิตท่ีดีงามสมบูรณ์ 
มนุษยท่ี์ได้มีการพฒันาในฐานะน้ีจะเป็นปัจจัยตัวกระท าท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช่วยให้ระบบ
สัมพนัธ์องคร์วมใหญ่บรรลุจุดหมายแห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และมนุษยใ์นฐานะทรัพยากร
มนุษย ์ คือ เป็นทุนหรือเป็นปัจจยัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมก็พึงมีการพฒันาให้
เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ โดยมีสุขภาพดี ขยนัอดทน รับผิดชอบ มีฝีมือ มีความรู้
ความสามารถ เช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะเป็นก าลงัในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีจดัสรรให้
เก้ือหนุนและน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2)  สังคม  ระบบการต่างๆ ทางสังคมนั้นว่าโดย
พื้นฐานเป็นการจัดตั้ งวางรูปแบบข้ึนเพื่อให้เป็นเคร่ืองมือและเป็นส่ือท่ีช่วยให้
กระบวนการแห่งเหตุปัจจยัในกฏธรรมชาติท างานหรือด าเนินไปในทางท่ีจะอ านวยผลดี
แก่หมู่มนุษย ์การจ าแนกเป็นระบบยอ่ยต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบ
การบริหาร ตลอดจนกิจการต่างๆ กเ็พื่อใหก้ระบวนการแห่งเหตุปัจจยันั้นเกิดมีก าลงั และ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จ และผลส าเร็จท่ีเกิดจากระบบการ
ต่างๆ ทางสังคม เช่นเศรษฐกิจเจริญเติบโตจากการพฒันาเศรษฐกิจส าเร็จผล สภาพ
บา้นเมืองสงบเรียบร้อยจากการเมืองการปกครองท่ีไดผ้ล เหล่าน้ีไม่ใช่จุดหมายในตวัแต่
เป็นสภาพแวดลอ้ม เป็นบรรยากาศและเป็นปัจจยัเก้ือหนุนเพื่อเอ้ือโอกาสให้มนุษย์
สามารถพฒันาตนเขา้ถึงชีวิตท่ีดีงาม มีอิสรภาพและสันติสุขท่ีแทจ้ริง โดยจุดเนน้ส าคญั
ของมาตรการต่างๆ ทางสังคมคือการสร้างบรรยากาศแห่งการไม่เบียดเบียน ตลอดจน
บรรยากาศแห่งการช่วยเหลือเก้ือกลู สังคมจึงจะตอ้งใหมี้มาตรการพิทกัษแ์ละปกป้องคน 
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ท่ีอยูใ่นสถานะต่างๆ ซ่ึงมีโอกาส มีก าลงัความสามารถมากนอ้ยต่างกนั ไม่ใหเ้บียดเบียน 
ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบกนั และเอ้ือโอกาสท่ีแต่ละบุคคลจะพฒันายิง่ข้ึนไปทั้งในฐานะ
มนุษยแ์ละในฐานะทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัสังคมฉันใดในระดับต่างสังคมก็ฉันนั้น 
ประชาชาติท่ีเปิดถึงทัว่กนัจะตอ้งวางมาตรการร่วมกนัปกป้องมิใหมี้การกดข่ีบีบบงัคบัเอา
รัดเอาเปรียบกนัระหว่างประเทศพร้อมกนันั้นสังคมกพ็ึงมีมาตรการพิทกัษป้์องกนัไม่ให้
คนเบียดเบียนท าลายธรรมชาติแวดลอ้ม แต่มีมาตรการส่งเสริมสนบัสนุนการกระท าท่ี
เก้ือกูลแก่ธรรมชาติ  3) ธรรมชาติ ในขณะท่ีมนุษยป์ระกาศ ข้ึนมาว่าต่อไปน้ีเราจะอยู่
ร่วมกนักบัธรรมชาติอย่างสันติโดยไม่เบียดเบียนท าร้ายเอาเปรียบกนั แทท่ี้จริงธรรมชาติ
ไดต้กอยูใ่นภาวะเสียเปรียบแลว้เป็นอยา่งยิง่ เพราะก่อนท่ีมนุษยจ์ะประกาศเช่นนั้น มนุษย์
ไดรุ้กรานเอาจากธรรมชาติไปเกือบจะหมดอยู่แลว้ เป็นเหมือนคนท่ีจะเอาแต่ไดอ้ย่าง
เดียว ดว้ยเหตุน้ีมนุษยไ์ม่ควรจะอยูเ่พียงแค่ภาวะสงบศึกกบัธรรมชาติเท่านั้น แต่มนุษย์
ควรจะให้แก่ธรรมชาติให้มากดว้ยการเสริมสร้างเป็นการใหญ่โดยยอมเสียสละให้มาก 
อาจจะถือว่าเป็นการท่ีมนุษยส์ านึกผิดแลว้ท าความดีชดใชห้รือจะถือว่ากอบโกยจากเขา
มามากแลว้จะคืนใหแ้ก่ธรรมชาติบา้งกไ็ด ้4) เทคโนโลยี การประดิษฐ์ การผลิต การใช้
เทคโนโลย ีเพื่อแกปั้ญหาและอนุรักษธ์รรมชาติโดยตรง มีมากมายหลายอยา่งเพิ่มข้ึน เช่น 
การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีเก้ือกลูไม่ท าลายธรรมชาติ เทคโนโลยท่ีีประหยดัพลงังาน
หรือใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงโดยมี
ของเสียน้อย เทคโนโลยีเพื่อก าจดัของเสีย เทคโนโลยีท่ีเอาของเสียมาผลิตเวียนใช้
ประโยชน์ใหม่ ตลอดจนการวางมาตรการบงัคบัควบคุมและมาตรการทางภาษี  เป็นตน้ 
เหตุน้ี ความส าเร็จของการพฒันาท่ียงัยนืจะตอ้งบูรณาการองคท์ั้ง 4 เขา้ดว้ยกนัเป็นระบบ
สัมพนัธ์อนัเดียวโดยเอาระบบการพฒันามนุษยม์าเป็นองค์แกนกลางท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็น
ปัจจยัตวักระท า ดงักล่าวมาแลว้ เกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานท่ีพุทธศาสนาใช้วดัการ
พฒันา คือ การไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น มนุษยท่ี์มีการพฒันาไม่
เบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ื้น ระบบทั้งหมดท่ีพฒันาถูกทางก็ไม่ก่อความเบียดเบียน 
เกณฑม์าตรฐานน้ีมิใช่เป็นเพียงเคร่ืองวดัความถูกตอ้งชอบธรรมเท่านั้นแต่เป็นเคร่ืองวดั  
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ความสามารถดว้ย มนุษยท่ี์ไดรั้บการพฒันาย่อมมีความสามารถมากยิ่งข้ึนในการท่ีจะ
สร้างผลดีหรือท าประโยชน์ให้แก่ตนโดยไม่ตอ้งเบียดเบียน ก่อโทษแก่ผูอ่ื้น และนัน่คือ
มนุษยย์ิง่พฒันา ยิง่มีความสามารถ ยิง่เก่ง กย็ิง่ท าใหโ้ลกเบียดเบียนกนันอ้ยลง 

 
แนวทางการด าเนินชีวิตอย่างมัธยัสถ์อดออม อย่าใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย เป็น          

การประมวลทรรศนะจาก สมยศ หวงัอบัดุลเลาะ ท่ีอธิบายแนวทางของอิสลามอย่าง
บูรณาการในสองแนวทาง กล่าวคือ  

หน่ึง แนวทางอิสลามท่ีมีบญัญติัไวใ้นพระมหาคมัภีร์องักุรอาน เป็นแนวทางท่ี
เท่ียงตรง ใครยึดแนวทางน้ีไวแ้น่นอน ผูน้ั้นจะประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต  
ชีวิตของผูน้ั้นจะไม่ตกไปเป็นเหยื่อของมารร้าย (ไซฏอน) ความวุ่นวายของชีวิตจะหมด
ส้ิน ชีวิตจะไร้ความสับสน เป้าหมายของชีวิตจะแจ่มใสชดัเจนและเท่ียงตรงมีอุดมการณ์             
ท่ีแน่นอนและแน่วแน่ ผลท่ีอุบติัข้ึนแก่ผูน้ั้น คือ ความสุขสันติแก่โลกน้ีและโลกหน้า 
ระเบียบวินัยจะเกิดข้ึน ความอบอุ่น ชีวิตมีความหวงั มีความร่มเย็น ดังบทบญัญติัใน  
องักุรอานท่ีว่า “หากแมน้พวกเขายึดมัน่ในแนวทางอิสลามอย่างยืนหยดั แน่นอนเรา 
(อลัลอฮ)์ จกัหลัง่น ้าอนัโอชะแก่เขาด่ืมกิน”   

ชีวิตท่ีดูดซึมกระแสกิเลสตณัหาของส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปในแต่ละวนั จะเป็นชีวิตท่ี
แห้งแลง้และจะค่อยๆ หมดคุณภาพ จนท่ีสุดชีวิตจะส้ินความหมายเปรียบแต่หญา้ท่ีจะ
ข้ึนมาประดบัความสวยงามกไ็ม่ไดเ้พราะเน้ือดินหมดคุณภาพโดยส้ินเชิง ในสภาพเช่นน้ี
จ าตอ้งรีบพฒันาดินข้ึนใหม่ดว้ยความพากเพียรพยายาม ตอ้งใชง้บประมาณมากมายกว่า
จะพฒันาดินข้ึนมาใหม่จนสามารถปลูกพืชได ้ชีวติของมนุษยก์เ็ช่นกนั หากปล่อยใหม้นั 
แหง้แลง้จะปลูกความดีงาม ปลูกคุณธรรม ปลูกศีลธรรม ปลูกอิบาดะห์ ปลูกระเบียบวนิยั  
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ปลูกมารยาทและปลูกวฒันธรรมไม่ส าเร็จ ปลูกเท่าไรกไ็ม่ข้ึนเพราะชีวิตปฏิเสธส่ิงดีงาม
เหล่านั้น มนัจึงกลายเป็นท่ีถ่ายเทของเสีย เป็นท่ีรองรับส่ิงโสโครกทั้งหลาย ชีวิตท่ีขาด
คุณภาพอยา่งน้ีจึงเตม็ไปดว้ยพฤติกรรมท่ีต ่าทรามท่ีมารร้ายน ามาถ่ายท้ิงไว ้ และมารร้าย
(ชยัฏอน) ไดเ้ขา้ไปแทรกซึมในเส้นเลือดของมนุษยแ์ทรกลึกลงไปในกิเลสตณัหาและ
กามราคะ ท าใหโ้ครงสร้างของชีวติภายในประกอบดว้ยความอิจฉาริษยา ความหยิง่ทะนง 
ความโลภ ความหลง ความอาฆาตแคน้ ความเกลียด ความโกรธท่ีลอยตวัออกมาให้
ประจกัษใ์นชีวิตคือความตะกละในการบริโภคอาหาร ความส ามะเลเทเมา การท าซีนา 
การเสพสุรายาเมา และการเสพส่ิงเสพติดทั้งปวง ชีวติท่ีมีส่ิงเหล่าน้ีอยูเ่ตม็ไปหมดทั้งส่วน
ลึกและส่วนท่ีเปิดเผยอย่างน้ีจะเป็นชีวิตท่ีความร่มเยน็ไดอ้ย่างไรนอกจากความเส่ือม
โทรม ในยคุท่ีเศรษฐกิจย  ่าแย่ บา้นเมืองมีความขดัแยง้ ท าใหผู้ค้นทั้งหลายตอ้งเดือดร้อน
กนัไปทัว่ทุกระแหง น่ีคือสภาพความเป็นจริงท่ีทุกคนก าลงัประสบและไดเ้ห็นไดย้ินกนั
ในปัจจุบนั แต่เคยพิจารณากนับา้งหรือไม่ว่าเหล่าน้ีเป็นเพราะอะไร ถา้จะคิดในแง่ดีคือ 
สภาพการณ์ดงักล่าวนั้นเป็นการทดสอบจากอลัลอฮ ์(ซ.บ.) พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีพระองคก์  าลงั
ทดสอบว่าเราจะมีความอดทน มีความอดกลั้นเพียงใด เพราะแน่นอนพระองค์ได้มี              
พระด ารัสไวใ้นอลักุรอานความว่า “ขอยืนยนั เราจะทดสอบพวกเจา้อย่างแน่นอนดว้ย 
บางส่ิงจากความกลวั  ความหิวโหย ความขาดแคลนทรัพยสิ์น ความขาดแคลนชีวิต (ของ
ผูค้นและสัตวต่์างๆ) และความขาดแคลนพืชผล” ถา้จะคิดอีกแง่หน่ึงคือ อาจเป็นเพราะ              
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบนัดาลส่ิงดงักล่าวเป็นสัญญาณเตือนว่า สังคมของเราอาจมีส่ิงต่างๆ ท่ี
ตอ้งการปรับปรุงเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมท่ีดีข้ึน มีการประพฤติปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมค าสอนของศาสนามากกวา่ท่ีเป็นอยูเ่พราะท่ีผ่านมาอาจจะยงัหลง
เพลิด เพลินอยู่กบัการเสพสุขกบัทรัพยสิ์นเงินทอง กบัส่ิงท่ีไม่ชอบด้วยหลกัการของ
ศาสนา ซ่ึงในความเป็นจริงถา้ยอ้นหลงักลบัไปพิจารณาถึงหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 
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เก่ียวกบัเร่ืองของเศรษฐกิจแลว้ จะพบว่าอิสลามวางหลกัการเก่ียวกบัเร่ืองการบริจาค
ทรัพย ์(ซากาต) ไวโ้ดยหลกัการดงักล่าวสามารถส่งผลท่ีดีหลายประการให้เกิดข้ึนใน
สังคม เพราะระบบซากาตในอิสลามคือ การท่ีพระองค์ทรงมีพระบญัชาให้คนท่ีมีอนั             
จะกิน มีทรัพยสิ์นเหลือเพื่อไดแ้บ่งปันส่วนหน่ึงจากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่ใหแ้ก่คนจนและคน
อนาถา ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดช่องวา่งระหวา่งชนชั้น อีกประการหน่ึงคือเพื่อใหส้ังคมไดอ้ยู่
กนัอย่างมีความสมดุลระหว่างสมาชิกในสังคม ให้แต่ละคนมีความเห็นอกเห็นใจกนั               
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเอ้ืออาทรต่อกนั ไม่มีการเห็นแก่ตวั และไม่ลุ่มหลงเพลิดเพลิน
อยู่กบัทรัพยสิ์นเงินทอง ดังพระด ารัสท่ีว่า “และพวกเจา้ จงกินจงด่ืม แต่พวกเจ้าอย่า
สุรุ่ยสุร่าย แทจ้ริงอลัลอฮ์ไม่ทรงรักบรรดาผูท่ี้สุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย” อย่างไรก็ตามเรา
สามารถจะเปล่ียนวิกฤติดงักล่าวใหเ้ป็นโอกาสท่ีจะตกัตวงคุณงามความดีใหแ้ก่ตวัเราไว้
เพื่อเป็นเสบียงในวนัอาคิเราะห์ไดด้ว้ยการยอมรับสภาพ ดว้ยการอดทนและอดกลั้น และ
พยายามหาท่ีดีท่ีตรง 

สอง แนวทางการด าเนินชีวิตตามแบบอยา่งท่ีดีงามของท่านศาสดานบีมุฮมัหมดั 
(ซ.ล) คือแนวทางและแบบอย่างท่ีอุมมะห์ (ประชากร) ของท่านตอ้งเจริญรอยตามใน
ทุกๆ ดา้นเพราะเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม ดงัอลัลอฮ์ไดก้ล่าวไวค้วามว่า “แทจ้ริงในศาสดา
ของพวกท่านนั้นมีแบบอยา่งท่ีดีงามส าหรับผูท่ี้หวงัจะไปพบอลัลอฮ์และวนัสุดทา้ย” ซ่ึง
ท่านศาสดานบีมุฮมัหมดั (ซ.ล) ท่านเป็นผูม้กันอ้ยและพอใจกบัส่ิงท่ีตนมี ซ่ึงหลายคนอาจ
มองว่าความสุขท่ีแทจ้ริงอยู่ท่ีความร ่ ารวย เพราะเม่ือมีทรัพยสิ์นเงินทองแลว้ก็สามารถ
จดัหาส่ิงท่ีตนตอ้งการได ้และเม่ือร ่ารวยแลว้ช่ือเสียงเกียรติยศกต็ามมา  ส่วนน้ีท่านศาสดา
ไดก้ล่าวไวเ้ป็นแนวทางส าหรับว่า “ผูท่ี้มีความสุขอยา่งแมจ้ริงคือผูท่ี้ไดเ้ขา้รับอิสลาม เขา
ไดรั้บปัจจยัเพียงพอ และอลัลอฮ์ให้เขาพอใจในส่ิงท่ีพระองค์ประทานให้แก่เขา” ใน            
ค าสอนของท่านศาสดาบทน้ีไดก้ล่าวถึงหลกัการสามประการของสาเหตุแห่งความสุขคือ 
ประการแรก การเขา้รับอิสลาม ถือว่าเป็นประการส าคญัท่ีสุดของความสุข อลัลอฮ์สร้าง
มนุษยข้ึ์นมาและพระองคก์ป็ระทานอิสลามใหเ้ป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง เม่ือมนุษยย์ดึมัน่ใน 
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แนวทางน้ี มนุษยจ์ะเป็นผูไ้ดรั้บความสุขทั้งโลกน้ีและโลกหนา้  ประการท่ีสอง ปัจจยัใน
การยงัชีพท่ีอลัลอฮ์แบ่งปันให้อย่างเพียงพอ อลัลอฮ์ไดท้รงก าหนดปัจจยัในการยงัชีพ              
(รีสกี) ไวใ้ห้แก่มนุษยทุ์กคนตั้งแต่อยู่ในครรภม์ารดา บางคนอาจไดรั้บปัจจยัยงัชีพนอ้ย 
บางคนอาจไดรั้บปัจจยัยงัชีพมาก แต่คนท่ีมีความสุขคือคนท่ีไดรั้บปัจจยัยงัชีพท่ีพอเพียง 
ในการด าเนินชีวิต  ประการท่ีสาม ความพอใจในส่ิงท่ีตนเองมี นั่นหมายถึง ความรวย
ไม่ใช่อยูท่ี่การมีทรัพยสิ์นมาก แต่อยูท่ี่ความพอใจ ความพอหรือความพอใจในส่ิงท่ีตนมี
จึงเป็นความสุข ค าสอนดงักล่าวมิไดห้มายความว่าห้ามด้ินรนต่อสู้และห้ามการพฒันา
ทกัษะฝีมือ ส่ิงเหล่าน้ียงัคงมีอยูต่่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้งเพราะนัน่คือความเจริญกา้วหนา้ของ
มนุษยชาติ และความสุขท่ีแทจ้ริงนั้นอยู่ท่ีเราทั้ งหลายยึดมั่นและปฏิบติัตามแนวทาง
ของอลัลอฮ์ คือ ศาสนาอิสลาม ความสุขท่ีเราไดรั้บเคร่ืองปัจจยัยงัชีพ (ริสกี) จากการ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต  ไดรั้บค่าตอบแทนเพียงพอกบัความจ าเป็นพื้นฐาน และความสุข
อยูท่ี่เรารู้จกัพอไม่โลภมากไม่กอบโกย 

หลกัธรรมค าสอนทางคริสต์ศาสนาที่เป็นแนวทางการด ารงชีวิตโดยสอดคล้องกบั
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นการประมวลทรรศนะจาก สงคราม เกรียงปริญญากิจ 
ท่ีน าเสนอในแง่หลกัคุณธรรมส่ีประการ  คุณธรรมประการแรก คือ การรักษาความสัจ 
ความจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม  พระ
คริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ เราไดล้ะท้ิงเล่ห์เหล่ียมต่างๆ ท่ีน่าอบัอายไปหมดส้ินแลว้ เราไม่
ท ากลอุบายและไม่ไดพ้ลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจา้ แต่โดยส าแดงสัจจะ เราเสนอ
ตวัเราใหก้บัจิตส านึกผิดชอบของคนทั้งปวงจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ พระเยซูตรัสว่า 
“สัจจะจะท าให้เราทั้งหลายเป็นไท” หมายความว่า เราจะเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของ
บาป ถา้เราด ารงอยูใ่นสัจธรรมของพระเจา้ พระเจา้ปลดปล่อยเราจากตณัหาความมวัเมา
ของราคีในโลกน้ี ผูใ้ดขาดสัจจะผูน้ั้นตกเป็นทาสของซาตานเป็นผูท่ี้ไม่จริงใจต่อตวัเอง 
คุณธรรมประการท่ีสอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบติัใน 
ความสัจ ความดีนั้น พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวา่ เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงเตรียมตวั 
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เตรียมใจของท่านไวใ้หดี้ และข่มใจ ตั้งความหวงัใหเ้ตม็เป่ียมในพระคุณ คือ พระคุณซ่ึง
จะทรงโปรดประทานแก่ท่าน เม่ือ  พระเยซูคริสต์จะทรงส าแดงพระองค์ โดยท่านเป็น
บุตรท่ีเช่ือฟังขออย่าไดป้ระพฤติตามกิเลสตณัหา พระเจา้สอนให้เราตั้งอยู่ในสัจจะและ
ความดีแลว้ผลดีนั้นจะตามมาให้คุณแก่เราในวนัขา้งหน้าอย่างแน่นอน หลกัคุณธรรม
ประการท่ีสาม คือ การอดทนอดกลั้น และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่
ว่าจะดว้ยเหตุผลใดก็ตาม พระคริสตธรรมคมัภีร์ สอนไวว้่า “เหตุฉะนั้นในฐานะท่ีเป็น
พวกซ่ึงพระเจา้ทรงเลือกไวเ้ป็นท่ีบริสุทธ์ิและเป็นพวกท่ีทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี 
ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไวน้าน จงผ่อนหนกัผ่อนเบาซ่ึงกนัและกนั และถา้แมว้่า
ผูใ้ดมีเร่ืองราวต่อกนักจ็งยกโทษใหก้นัและกนั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงโปรดยกโทษให้
ท่านฉันใด ท่านจงกระท าอย่างนั้นเหมือนกนั แลว้จงสวมความรักทบัส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด
เพราะความรักย่อมผูกพนัทุกส่ิงไวใ้ห้ถึงซ่ึงความสมบูรณ์” อันท่ีจริงความอดทนจะ
เกิดข้ึนไดเ้พราะเราช่ืนชมยินดีและไม่หวัน่ไหวต่อความทุกข์ยากล าบาก เม่ือไม่แพต่้อ
ความทุกข์ยากความอดทนจึงเกิดข้ึน เม่ือเราเป็นคนอดทนเรากลายเป็นคนท่ีใช้ได ้
หมายความวา่เราเป็นคนท่ีหนกัแน่นมัน่คงไม่หวัน่ไหวต่อส่ิงใดง่ายๆ เราพร้อมท่ีจะเผชิญ
กับปัญหาและอุปสรรคทุกประการ ผูมี้ความอดทนย่อมมีความหวงัอยู่เสมอ ถึงแม้
บางคร้ังเราอาจไม่สมหวงับางอยา่ง แต่กไ็ม่ไดท้  าใหเ้ราตอ้งเสียใจเพราะความผิดหวงันั้น 
ดงัพระวจนะ กล่าวว่า “ยิง่กว่านั้นเราช่ืนชมยนิดีในความทุกขย์ากของเราดว้ย เพราะเรารู้
ว่าความทุกขย์ากนั้นท าให้เกิดความอดทน และความอดทนท าให้เราเป็นท่ีพระเจา้ทรง
ใชไ้ด ้และการท่ีเราเห็นเช่นนั้นท าใหเ้กิดมีความหวงั ความหวงัมิไดท้  าใหเ้กิดความเสียใจ
เพราะผิดหวงั เม่ือเราอดทนเราเรียนรู้ท่ีจะมีความพอใจในการด ารงชีวิตอยูไ่ดทุ้กสภาพ” 
พระเจา้สอนให้เรารู้จกัอดทน อดกลั้น อดออม ไม่ทุจริต ไม่คอรัปชัน่ มีใจเมตตาปราณีดี
ต่อเพื่อนมนุษย ์ไม่เห็นแก่อามิสสินจา้งใดๆ มีใจบริสุทธ์ิ มือสะอาด ผูท่ี้ท าตวัดีจะไดรั้บ
พรจากพระเจา้ หลกัคุณธรรมประการท่ีส่ี คือ การรู้จกัระวงัความเช่ือ ความทุจริตและรู้จกั
เสียสละประโยชนส่์วนนอ้ยของตนเพื่อประโยชนข์องบา้นเมือง พระคริสตธรรมสอนวา่  
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“แก่วบิติัแก่เจา้ พวกฟาริสี ดว้ยว่าพวกเจา้ถวายทศางคข์องสาระแหน่และขมิ้นและผกัทุก
อย่าง และไดล้ะเวน้ความชอบธรรมและความรักพระเจา้เสีย ส่ิงเหล่านั้นพวกเจา้ควรได้
กระท าอยูแ่ลว้ แต่ส่ิงอ่ืนนั้นกไ็ม่ควรละเวน้ดว้ย” “จงระวงัล้ินจากความชัว่ และอยา่ใหริ้ม
ฝีปากพูดเป็นอุบายล่อลวง” “จงหนีการชั่วและการท าการดี แสวงหาสันติภาพ และ
ติดตามไป” “อยา่ใหต่้างคนต่างเห็นแก่ประโยชนข์องตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์
ของคนอ่ืนดว้ย” พระเจา้มีความประสงคใ์หเ้รามิใช่อยูเ่พื่อตวัเอง แต่อยูเ่พื่อเพื่อนมนุษย ์
เพื่อคนท่ีเรารัก เพื่อพระองค์ เราเกิดมาเพื่อท าความดีเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้า 
เช่นเดียวกบัพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีทรงประสงคจ์ะให้คน
ไทยทุกคนพออยูพ่อกิน มีความสงบ และท างานตั้งจิตอธิษฐานใหเ้มืองไทยพออยูพ่อกิน 
ไม่ต้องรุ่งเรืองเกินตัวมากนักในด้านวตัถุนิยม ทุกคนช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดี
พอสมควร คือ พอควร พออยู ่พอกิน พอดี มีความสมดุล และมีความสงบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



457 

 
 
 

 
 

บทส่งท้าย 
 
 แมว้่าการพฒันาท่ีผ่านมา บางคราวท าให้สังคมของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา           
เกิดภาวะของการขาดความสมดุลซ่ึงน าไปสู่ปัญหาและความติดขัด อย่างไรก็ตาม                
ทุกภาคส่วนสามารถฟันฝ่าและยืนหยดัจากภาวการณ์ดังกล่าวด้วยดี เน่ืองด้วยเพราะ
จังหวดัพระนครศรีอยุธยามีหลักอันแข็งแกร่งท่ีเป็นพลังร่วมกันคือสถาบันศาสนา            
ซ่ึงถือเป็นรากฐานทางวฒันธรรมการด าเนินชีวิตและเป็นทุนทางสังคมอนัทรงคุณค่า           
ท่ีมีความหลากหลายทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต ์ 

การพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน จึงเป็น                  
แนวทางการพฒันาทางเลือกหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีมี
ความเขม้แข็ง มัน่คง และสมดุล บนพื้นฐานการเรียนรู้ในวิถีชีวิตดว้ยการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งศาสนิกชนของแต่ละศาสนา เร่ิมจากแต่ละบุคคลนอ้มน าหลกัธรรม                
ค  าสอนของศาสนาท่ีตนศรัทธาเช่ือถือมาเป็นหลกัของการประพฤติปฏิบติัต่อกนัและ
น าไปสู่การร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมด าเนินการพฒันาชุมชนทั้งในระดบักลุ่มและ
ชุมชนของตน การเร่ิมตน้จากกลุ่มและชุมชนถึงแม้เป็นหน่วยเล็กแต่ถา้แนวทางการ
พฒันาน้ีเคล่ือนตวัโดยพร้อมเพรียงกนัทุกชุมชนทั้งจงัหวดั ยอ่มเป็นการผสานพลงัร่วมท่ี
จะขบัเคล่ือนสังคมไทยสู่ความร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของบุคคล ชุมชน และสังคมอย่าง
ย ัง่ยนื 
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ภาคผนวก (คู่มอือบรม) 
 
รูป แบบ สั งคม ร่ม เ ย็ น เ ป็น สุขของ ชุมชนโดย ใ ช้ศ าสนา เ ป็นฐ านในจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 

รูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาน้ี ไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ            
โดยรูปแบบมีรายละเอียดดงัน้ี 

องคป์ระกอบของรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผูว้ิจยัใชช่ื้อว่า “DOCTRINE Model” มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา (D = Dogma)  2) สมาชิกชุมชนมีความ
เป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา (O = Oneness) 3) สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือ
ศาสนาต่างกนัมีความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั (C = Cooperation) 4) กิจกรรมการ
อบรมเรียนรู้ทางโลกและทางธรรมภายในชุมชน (T = Training & Learning Program)           
5) สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่ งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน (R = Religions)              
6) สมาชิกชุมชนท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน (I = Independent in 
Public Participation) 7) การเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน 
(N = News & Knowledge Distribution) 8) การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทาง
ศาสนาในชุมชน (E = Equilibrium  Development) โดยกระบวนการ  
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หน่ึง การพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานผ่านการอบรมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

สอง การจดักิจกรรมการจดัการความรู้สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใช้
ศาสนาเป็นฐานผ่านการเสวนากลุ่มยอ่ย การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัประชุม
น าเสนอโดยประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

สาม การมีส่วนเก่ียวขอ้งของภาคีเครือข่ายดว้ยการสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการปฏิบติัร่วมกนัในลกัษณะจตุรภาคีความร่วมมือ 
ไดแ้ก่ 1) ประชากรกลุ่มเป้าหมายสองชุมชนและสถาบนัศาสนาในชุมชน 2) หน่วยงาน
ภาครัฐ 3) องคก์ร และ 4) หน่วยงานการศึกษา 

ส่ี การสกดัความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพสู่การจดัการตนเองของชุมชนทอ้งถ่ิน
ในมิติการพฒันาสังคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

จากองค์ประกอบดังกล่าว แสดงเป็นแผนภูมิรูปแบบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของ
ชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดด้งัน้ี 
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รูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ร่างรูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หลกัการ : เสริมสร้างสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

วตัถุประสงค ์: พฒันาความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัสงัคมร่มเยน็เป็นสุขร่วมกนัของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 

         องค์ประกอบสังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน          
        โดยใช้ศาสนาเป็นฐาน “DOCTRINE Model”              
1) D = Dogma (สมาชิกปฏิบติัตามหลกัค าสอนของศาสนา)  
2) O = Oneness  
(สมาชิกท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัมีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั 
 3) C = Cooperation       
(สมาชิกมีความร่วมมือช่วยเหลือกนัโดยไม่แบ่งแยกศาสนา)            
4) T = Training & Learning Program 
(ชุมชนมีกิจกรรมการอบรมเรียนรู้ทางโลกและทางธรรม) 
 5) R = Religions Centre                                                                   
 (สถาบนัศาสนาเป็นท่ีพึ่งทางใจและเป็นศูนยก์ลางของชุมชน)              
6) I = Independence in Public Participation                                             
(สมาชิกต่างศาสนามีอิสระและมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน)  
7) N = News & Knowledge Distribution          
(การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางโลกและทางธรรมสู่ชุมชน)                                          
 8) E = Equilibrium Development 
   (การพฒันาชุมชนอยา่งสมดุลตามแนวทางศาสนา) 

ปัจจยัสนบัสนุน 
- ผูน้  าศาสนา 
- ผูน้  าชุมชน/แกนน า 
- สมาชิกจิตสาธารณะ            
- การมีส่วนร่วมภาคี   
  เครือข่ายพฒันา 
- ส่ือชุมชน/มวลชน                        
ทุนสงัคม/วฒันธรรม 

ประเมินผล    
รูปแบบดว้ย            
การประเมิน    

ความพึงพอใจและ 
 การถอดบทเรียน 

ความร่มเยน็เป็นสุขของบุคคลและชุมชน 

สกดัความรู้                   
เพือ่พฒันา
ศกัยภาพ              
สู่การ
จดัการ

ตนเองของ
ชุมชน 

ประเมินสภาพการณ์
ชุมชน 7 ดา้น (การศึกษา, 
สงัคม, วฒันธรรมและ
ศาสนา, เศรษฐกิจ,

การเมือง, สาธารณสุข, 
ทรัพยากรธรรมชาติ      
และส่ิงแวดลอ้ม 

 

DOCTRINE Model 
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แผนการจัดการความรู้ 
 

แผนการจดัการความรู้ เป็นแผนงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมรูปแบบ      
สังคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนาเป็นฐานในสองชุมชน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพื่อ 
ใหก้ารด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีก าหนด 

 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจดัการความรู้ (KM Process) 
 

ช่ือหน่วยงาน: ชุมชนทอ้งถ่ินเขตเมือง ชุมชนวดัขุนแสน (หวัรอ) และชุมชนทอ้งถ่ินเขตชนบท บา้นส าเภาล่ม 
เป้าหมาย (Desired State): ผูวิ้จยัร่วมด าเนินกิจกรรมการจดัการความรู้สงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชนโดยใชศ้าสนา
เป็นฐานแก่กลุ่มเป้าหมายสองชุมชน  
หน่วยท่ีวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม: ผูมี้ส่วนร่วมไดน้ าความรู้ไปใชจ้ริงในการเสริมสร้างสงัคมร่มเยน็เป็นสุขของชุมชน
โดยใชศ้าสนาเป็นฐาน 
ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่

ความส าเร็จ 
ระยะ 
เวลา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ ผูรั้บผิด 
ชอบ 

1 การช้ีแจงการ
ด าเนินงานแก่  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  
ในสองชุมชน 

แสดงหนงัสือ 
ขอความ
อนุเคราะห์       
การด าเนิน
กิจกรรมใน
ชุมชนในนาม
มหาวิทยาลยั 

คร้ังท่ี 1 
1 วนั 

หวัหนา้
ส่วน
ราชการ
อนุมติั 

หน่วยงาน
ราชการ
ระดบั 
จงัหวดัและ
หน่วยงาน  
ปกครอง   
ส่วน
ทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ี    
สองชุมชน 

การ
ประสาน 
งาน 

- ผูว้ิจยั 

2 การบ่งช้ีความรู้ 
- ความรู้สงัคม
ร่มเยน็เป็นสุข
โดยใชศ้าสนา        
เป็นฐาน 

อธิบายช้ีแจง
รายละเอียด 
วตัถุประสงค ์  
และขั้นตอน   
การด าเนินการ 

คร้ังท่ี 2 
1 วนั 

ผูน้ า 
กลุ่ม 
เป้า 
หมาย
เห็นพอ้ง 

ผูน้ ากลุ่ม 
เป้าหมาย
สองชุมชน 
 

ประชุม 
ช้ีแจง 

- ผูว้ิจยั 
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ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะ 
เวลา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ ผูรั้บผิด 
ชอบ 

3 การถ่ายทอด
ความรู้ 

สร้างบรรยากาศ
ความเป็นกนัเอง 

คร้ังท่ี 3 
1 วนั 

การเขา้
ร่วม
อบรม 

ประชากร
กลุ่มเป้า 
หมายสอง
ชุมชน 

การอบรม - ผูว้ิจยั 

4 การสร้าง         
และแสวงหา
ความรู้ 
(แบ่งกลุ่มยอ่ย/   
ฉายวิดิทศัน)์ 

- แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั 
- รวบรวมความรู้
ภายในและ
ภายนอกพ้ืนท่ี 

คร้ังท่ี 4   
1 วนั 

มีฐาน 
ความรู้ 
(อธิบาย
กรอบ
ประเดน็) 

มีผูรู้้ 
ดา้นสงัคม
ร่มเยน็เป็น
สุขของ
ชุมชน 

การจดั
ประชุม
กลุ่มย่อย 

- ผูว้ิจยั 

5 การจดัความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 
 
(ฉายวิดิทศัน์) 

- รวบรวมความรู้
เป็นหมวดหมู่
และจดัท า
ฐานขอ้มลู 

คร้ังท่ี 5  
1 วนั 

มีฐาน 
ความรู้
ดา้น
สงัคม
ร่มเยน็
เป็นสุขท่ี
น าไปใช้
งานได ้

จ านวน
ความรู้ท่ีใช้
งานไดจ้ริง
ขั้นต ่า 1  
รายการ 

การจดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- ผูว้ิจยั 

6 การ
ประมวลผล
และกลัน่กรอง
ความรู้ 
 
(สรุปเน้ือหา/
ประเดน็) 

น าความรู้ท่ีได ้
มากลัน่กรอง
ความรู้ 

คร้ังท่ี 6   
1 วนั 

จ านวน
ความรู้   
ท่ีกลัน่ 
กรองและ
ประมวล
ผล 
 

จ านวน
ความรู้ท่ี
กลัน่กรอง 
1 เร่ือง 

การจดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- ผูว้ิจยั 
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ล าดบั กิจกรรม วิธีการสู่
ความส าเร็จ 

ระยะ 
เวลา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย เคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ 

งบ ผูรั้บผิด
ชอบ 

7 การแบ่งปัน
แลกเปล่ียน
ความรู้ 
(แต่ละกลุ่ม
น าเสนอความรู้
และร่วม
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่ง
กลุ่ม) 

จดักิจกรรม และ
การเรียนรู้หลงั
ปฏิบติัการ 
(AAR) 

คร้ังท่ี 7 
1 วนั 

มี
กิจกรรม
การ
ปฏิบติั 
หวัขอ้
สงัคม
ร่มเยน็
เป็นสุข 

จ านวน
หวัขอ้การ
ปฏิบติั 
สงัคม
ร่มเยน็เป็น
สุขของ
ชุมชนใช้
ศาสนาเป็น
ฐาน 

การจดัเวที
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

- ผูว้ิจยั 

8 การ
ประเมินผล 
 
 
(ผูว้ิจยัน าเสนอ
ผลการเรียนรู้ 
แก่หวัหนา้
ส่วนราชการ
และ           
ผูส้นใจทัว่ไป) 

จดัประชุม
น าเสนอ 

คร้ังท่ี 8 
1 วนั  

ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง
และ   
กลุ่มเป้า 
หมาย      
เขา้ร่วม
ประชุม 

มีขอ้คิด 
เห็น ขอ้ 
เสนอแนะ
แนวทาง
พฒันา
สงัคม
ร่มเยน็เป็น
สุขของ
ชุมชน 
โดยใช้
ศาสนา 
เป็นฐาน 

การประชุม
น าเสนอ 

- ผูว้ิจยั 

 
ผูท้บทวน/ อนุมติั: ...................................................................................................................... (ผูน้ าชุมชนในพ้ืนท่ี) 

 
 

 
ผู้วจัิยกราบขอบพระคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมด าเนินกจิกรรมในคร้ังนี้ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล          นายมนู สนธิวรรธนะ  
ทีอ่ยู่            339 ซอยวดัโพธินิมิต เทอดไท 19 บางยีเ่รือ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
ทีท่ างาน          บริษทั แซด คู โร ดาห์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  

        ต  าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายอาวโุส 
 

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ.2544             ปริญญาครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.)  สาขาสังคมศึกษา   

        คณะครุศาสตร์ 
        สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

พ.ศ.2546         ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาการศึกษาผูใ้หญ่   
        คณะศึกษาศาสตร์  
        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ.255 8         ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขาพฒันศึกษา   
        คณะศึกษาศาสตร์  
        มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 

 
ประวตัิการท างาน 
พ.ศ.2544-2546         อาจารยผ์ูช่้วยสอน โรงเรียนสาธิตสถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

        สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
พ.ศ.2546-2547           เจา้หนา้ท่ีอบรม ฝ่ายอบรม 

        สถาบนัพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
พ.ศ.2548-2550           เจา้หนา้ท่ีการตลาด ฝ่ายการตลาด 
                                   บริษทั เมเทค คิทามูระ (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ.2550-ปัจจุบนั ฝ่ายขายอาวโุส ฝ่ายขาย  
 บริษทั แซด คู โร ดาห์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
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