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บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของตำบล
กุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย (2) เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบล
กุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย การศึกษาครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากร
ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในเขตชุมชนบานใหม 8 ชุมชน จำนวนทั้งหมด 20,117 คน
ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) โดยใชตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง
R.V.Krejcie และ D.W.Morgan และไดกลุมตัวอยาง จำนวน 379 คน ผูวิจัยไดทำการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น
ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยยึดตามอายุ เพื่อใหกลุมตัวอยางไดครอบคลุมประชากร หลังจากนั้น
ผูวิจัยไดทำการสุมอยางงาย (Simple Sampling) ดวยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 379 คน เปนเพศหญิง จำนวน 211 คน คิด
เปนรอยละ 55.67 มีอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 30.34 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว จำนวน
134 คน คิดเปนรอยละ 35.36 (2) การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และ (3) แนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย คือ ควรกำหนดกิจกรรมตามโครงการฯ เพิ่ม เพื่อสนับสนุนเปนการ
รณรงคการรักษาศีล 5 ผูนำชุมชนตองเปนแบบอยางในการรักษาศีล 5 ใหกับลูกบาน นำหลักธรรมทางพุทธ
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ศาสนา ดานความเมตตา และการใหทานเปนคานิยมของชุมชน และออกกฎระเบียบของชุมชน ในการสงเสริม
ในการรักษาศีล 5 ตามลำดับ
คำสำคัญ: โครงการหมูบานรักษาศีล 5; ชุมชนพุทธศาสนา;
Abstract
The purposes of this research ware to (1) study the implementation of the
communities preserving 5 precepts project of Kudpong sub – district, Mueang distict Loei
province, and (2) study guidance of the implementation of the communities preserving 5
precepts project of Kudpong sub – district, Mueang distict Loei province. The population was
20,117 people of 8 communities of Kudpong sub – district. The samples was 379, selected by
stratified sampling and simple random sampling. The tool used in this process was a
questionnaire. The statistics used to analyzed the data were: Frequency, Percentage, Mean,
Standard Deviation.
Research finding found
(1) the sample total 379 people, they are female 211 person, representing 55.67%,
they are aged 60 years and over 115 people, representing 30.34%, their careers were private
businesses 134 people, representing 35.36%. (2) the implementation of the communities
preserving 5 precepts project of Kudpong sub – district, Mueang distict Loei province, overall
and individual aspects are at moderate level, and (3) guidance of the implementation of the
communities preserving 5 precepts project of Kudpong sub – district, Mueang distict Loei
province consisting of: should determine the activities according to the project added to
support as a campaign to keep the 5 precepts, Community leaders must be a role model in
keeping the 5 precepts for the residents, bringing Buddhist Dharma kindness, and giving alms
is a community value. and issue community rules in promoting the preservation of the 5
precepts, respectively.
Keywords: The Community Preserving 5 Precepts Project; Buddhist Community;

บทนำ
คณะสงฆโดย เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ประธานอำนวยการโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 มีดำริที่จะเสริมสรางและสมานฉันทของคนในชาติ ใหเกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลม
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เกลียวกัน สอดคลองกับเจตนารมณของการสรางความปรองดองสมานฉันท โครงการหมูบานรักษาศีล 5 จึง
เปนโครงการที่จะชวยสงเสริมใหเกิดความปรองดองสมานฉันทขึ้นในสังคมไทย ดวยการอาศัยหลักธรรมศีล
5 ขอ ซึ่งเปนธรรมพื้นฐานของการดำรงชีวิต เปนขอปฏิบัติในการอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความสามัคคีเกิดขึ้น
ในชุมชน การสงเสริมใหผูคนรักษาศีล 5 ขอ นอกจากจะเปนประโยชนตอการเสริมสรางความสมานฉันทแลว
ยังจะชวยแกไขปญหาที่สั่งสมมายาวนานที่เกิดจากความขัดแยงของคนในชาติ อันเปนอุปสรรคขัดขวางการ
พัฒนาประเทศไทยใหเจริญ กาวไปขางหนา และยังชวยสรางบรรยากาศความสงบสุขเรียบรอยเพื่อนำพา
ประเทศชาติกลับคืนสูสภาวะปกติสุขอยางยั่งยืน (สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2557: 1)
การสงเสริมหมูบานรักษาศีล 5 นั้นมีความสำคัญเพราะเนื่องจากสภาพปญหาตาง ๆ สืบเนื่องมาจาก
ความเจริญกาวหนาดานตาง ๆ ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และดานเทคโนโลยี การสื่อสารอยางไรขอบเขต สังคมไทยมีโอกาสรับขอมูลขาวสาร คานิยมจาก
ตางประเทศทั้งดานบวกและดานลบ จึงทำใหเกิดความแตกแยกแตกตางมากมาย เปนสาเหตุของปญหาตาง ๆ
ตามมาประเทศชาติเกิดวิกฤตทางสังคมจึงเปนปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนปญหาหลักของสังคมไทย
ซึ่งความเหลื่อมล้ำดานเศรษฐกิจและสังคม ทำใหเกิดปญหาความแตกแยกเห็นแกตัว ขาดความรักความสามัคคี
เปนประเด็นปญหาตอการที่จะพัฒนาชาติ จึงตองมีการสงเสริมใหสังคมไทยไดรับการสรางภูมิคุมกันหรือขจัด
ปญหาใหหมดไป (กัญมาส เงินชูกลิ่น, 2563: 1)
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัด
เลยในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย

กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช
กรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตรโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมูบานรักษาศีล 5” (พ.ศ. 2561 – 2565) มีองคประกอบตามยุทธศาสตร 4 ดาน ดังนี้ 1) ยุทธศาสตรที่ 1
สงเสริม สนับสนุน ใหมีกลไกในการขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับ 2) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและ
ชุมชนในการสนับสนุนการเผยแผหลักศีล 5 อยางเพียงพอ 3) ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 ดวยรูปแบบและวิธีการทีห่ ลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4) ยุทธศาสตรที่
4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิง
พุทธ
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- ไมเกิน 18 ป
- 18 – 25 ป
- 26 – 45 ป
- 45 – 60 ป
- 60 ปขึ้นไป
อาชีพ
- เกษตรกร/รับจางรายวัน
- ขาราชการ/พนักงานของรัฐ
- ธุรกิจสวนตัว
- ขาราชการบำนาญ

การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ
ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
1) ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหมี
กลไกในการขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับ
2) ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชน
ในการสนั บ สนุ น การเผยแผ ห ลั ก ศี ล 5 อย า ง
เพียงพอ
3) ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 ดวยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และ
สรางเครือขายการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการ
รักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัย เรื่องการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัด
เลย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชาชนในเขตชุมชนบานใหม 8 ชุมชน จำนวนทั้งหมด 20,117 คน
กลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample size) โดยใชตารางสำเร็จรูปคำนวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยาง R.V.Krejcie และ D.W.Morgan และไดกลุมตัวอยาง จำนวน 379 คน ผูวิจัยไดทำการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยยึดตามอายุ เพื่อใหกลุมตัวอยางไดครอบคลุมประชากร
หลังจากนั้นผูวิจัยไดทำการสุมอยางงาย (Simple Sampling) ดวยการจับสลาก
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดนำมาบางสวนจากแบบสอบถามของผูวิจัยทานอื่นๆ มาดัดแปลงเพื่อให
เหมาะสม แบบสอบถามมีเนื้อหาประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอ มูล ทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดว ย เพศ อายุ และอาชีพ เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดป อง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ของ
ลิเคอรท (Likert) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แปลผลขอมูลตาม
เกณฑ ดังนี้
5
หมายถึง
มีการดำเนินงานอยูในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก
3
หมายถึง
มีการดำเนินงานอยูในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีการดำเนินงานอยูในระดับนอย
1
หมายถึง
มีการดำเนินงานอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบล
กุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย เปนแบบสอบถามปลายเปด (open ended)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนำขอมูลไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ รอยละ
2. วิเคราะหขอมูลการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือ ง
จังหวัดเลย เพื่อหาคาเฉลี่ยเพื่อหาคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ ดังนี้ (วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค เลิศในสัตย, และสมบัติ ทีฆทรัพย, 2560: 315)
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 กำหนดใหอยูในเกณฑมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 กำหนดใหอยูในเกณฑดีมาก
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 กำหนดใหอยูในเกณฑปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 กำหนดใหอยูในเกณฑนอยที่สุด
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3. วิเคราะหแนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอ
เมือง จังหวัดเลยโดยใชคาความถี่ รอยละ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
จำนวน
ชาย
168
หญิง
211
รวม
379
อายุ
จำนวน
ไมเกิน 18 ป
50
18 – 25 ป
62
26 – 45 ป
65
45 – 60 ป
87
60 ปขึ้นไป
115
รวม
379
อาชีพ
จำนวน
เกษตรกร/รับจางรายวัน
102
ขาราชการ/พนักงานของรัฐ
96
ธุรกิจสวนตัว
134
ขาราชการบำนาญ
47
รวม
379

รอยละ
44.33
55.67
100.00
รอยละ
13.19
16.36
17.15
22.96
30.34
100.00
รอยละ
26.91
25.33
35.36
12.40
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 379 คน เปนเพศหญิง จำนวน 211 คน คิด
เปนรอยละ 55.67 มีอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 30.34 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว จำนวน
134 คน คิดเปนรอยละ 35.36
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2. การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
ของตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวม
การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
S.D. แปลผล
x�
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหมีกลไกในการขับเคลื่อนโครงการใน 3.56 0.79 ปานกลาง
ทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชนในการสนับสนุนการเผยแผหลัก 3.71 0.70 ปานกลาง
ศีล 5 อยางเพียงพอ
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 4.01 0.69 ปานกลาง
ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายการมีสวนรวมในการ 3.46 0.89 ปานกลาง
ขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
3.69 0.71 ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 2 พบวา การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง (�X= 3.69, S.D. = 0.71) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
อยูในระดับปานกลางทุกดาน สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (X� =
4.01, S.D. = 0.69) ดานยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชนในการสนับสนุนการเผยแผหลักศีล 5 อยาง
เพียงพอ (�X= 3.71, S.D. = 0.70) ดานยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหมีกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ
ในทุกระดับ (�X= 3.56, S.D. = 0.79) และดานยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายการมี
สวนรวมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ (�X= 3.46, S.D. = 0.89) ตามลำดับ
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล
5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหมีกลไก
ในการขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับ
ยุ ท ธศาสตรท ี ่ 1 ส ง เสริม สนั บ สนุ น ใหม ี ก ลไกในการขับ เคลื่อน x�
S.D.
แปลผล
โครงการในทุกระดับ
1. ใหความสำคัญโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ระดับชุมชน
3.50
0.89 ปานกลาง
2. เผยแพรขอมูลสารสนเทศโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ในชุมชน
3.75
0.63 ปานกลาง
3. จัดสงขอมูลการดำเนินการตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5
3.72
0.69 ปานกลาง
4. ติดตาม และประเมินโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ระดับชุมชน
3.25
0.93 ปานกลาง
3.56
0.79 ปานกลาง
รวม
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จากตารางที่ 3 พบวา การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหมีกลไกในการขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับอยูในระดับปาน
กลาง (X�= 3.56, S.D. = 0.79) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ สามารถเรียง
จากมากไปหานอยได ดังนี้ เผยแพรขอมูลสารสนเทศโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ในชุมชน (�X = 3.75, S.D. =
0.63) จัดสงขอมูลการดำเนิ นการตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5 (𝑋𝑋�= 3.72, S.D. = 0.69) ใหความสำคัญ
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ระดับชุมชน (𝑋𝑋�= 3.50, S.D. = 0.89) และติดตาม และประเมินโครงการหมูบาน
รักษาศีล 5 ระดับชุมชน (𝑋𝑋�= 3.25, S.D. = 0.93) ตามลำดับ
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชนในการ
สนับสนุนการเผยแผหลักศีล 5 อยางเพียงพอ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชนในการสนับสนุนการเผยแผ x� S.D. แปลผล
หลักศีล 5 อยางเพียงพอ
1. จัดทำโครงการพัฒนาในการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักศีล 5
4.05 0.67 ปานกลาง
2. ใหกำลังใจและมอบรางวัลผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5
3.75 0.62 ปานกลาง
3. การประสานและเสริมสรางเครือขายพระสงฆและหมูบานรักษาศีล 5
3.50 0.90 ปานกลาง
4. จัดทำฐานขอมูล สรุปผลการดำเนินการโครงการหมูบานรักษาศีล 5
3.55 0.83 ปานกลาง
3.71 0.70 ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 4 พบวา การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอ
เมือง จังหวัดเลย ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชนในการสนับสนุนการเผยแผหลักศีล 5 อยาง
เพียงพออยูในระดับปานกลาง (X�= 3.71, S.D. = 0.70) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปาน
กลางทุกขอ สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ จัดทำโครงการพัฒนาในการสนับสนุนการปฏิบัติตามหลัก
ศีล 5 (�X = 4.05, S.D. = 0.67) ใหกำลังใจและมอบรางวัลผูเขารวมโครงการหมูบานรักษาศีล 5 (𝑋𝑋�= 3.75,
S.D. = 0.62) จัดทำฐานขอมูล สรุปผลการดำเนินการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 (𝑋𝑋�= 3.55, S.D. = 0.83)
และการประสานและเสริมสรางเครือขายพระสงฆและหมูบานรักษาศีล 5 (𝑋𝑋�= 3.50, S.D. = 0.90) ตามลำดับ
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจั ด
กิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 x�
S.D. แปลผล
ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. มีกิจกรรมการสงเสริมการรักษาศีล 5
4.05 67 ปานกลาง
2.มีกิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.25 0.59 ปานกลาง
3. มีการเสริมสรางการประชาสัมพันธในชุมชน
3.97 0.71 ปานกลาง
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S.D. แปลผล
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 x�
ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. วิเคราะหการดำเนินการและปญหาอุปสรรคการดำเนินการตามกิจกรรม
ปานกลาง
3.75 0.61
วิถีพุทธ
4.01 0.69 ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 5 พบวา การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 ดวยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X�= 4.01, S.D. = 0.69) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ มีกิจกรรมใน
วันสำคัญทางพุทธศาสนา (�X = 4.25, S.D. = 0.59) มีกิจกรรมการสงเสริมการรักษาศีล 5 (𝑋𝑋�= 4.05, S.D. =
0.67) มีการเสริมสรางการประชาสัมพันธในชุมชน (𝑋𝑋�= 3.97, S.D. = 0.71) และวิเคราะหการดำเนินการและ
ปญหาอุปสรรคการดำเนินการตามกิจกรรมวิถีพุทธ (𝑋𝑋�= 3.75, S.D. = 0.61) ตามลำดับ

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และสราง
เครือขายการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายการมีสวนรวมใน x� S.D. แปลผล
การขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
1. มีการเสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายหมูบานรักษาศีล 5
3.50 0.87 ปานกลาง
2. พัฒนากิจกรรมการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ
3.55 0.83 ปานกลาง
3. สงเสริมการดำเนินการของแบบมีสวนรวมในชุมชนในการสงเสริมการดา
ปานกลาง
3.25 0.98
เนินการตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5
4. สงเสริมกิจการและเขารวมกิจกรรมของวัดในชุมชน
3.55 0.80 ปานกลาง
3.46 0.89 ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 6 พบวา การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล
5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธอยูในระดับปานกลาง (�X= 3.46, S.D. = 0.89) และเมื่อพิจารณาเปนรายข อ
พบวาอยูในระดับมากทุกขอ สามารถเรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ สงเสริมกิจการและเขารวมกิจกรรมของ
วัดในชุมชน (X� = 3.55, S.D. = 0.80) พัฒนากิจกรรมการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ (𝑋𝑋�= 3.55,
S.D. = 0.83) การเสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายหมูบานรักษาศีล 5 (𝑋𝑋�= 3.50, S.D. = 0.87) และ
สงเสริมการดำเนินการของแบบมีสวนรวมในชุมชนในการสงเสริมการดาเนินการตามโครงการหมูบานรักษาศีล
5 (𝑋𝑋�= 3.25, S.D. = 0.98) ตามลำดับ
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3. แนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัด
เลย
ตารางที่ 7 แสดงรอยละของแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู บ านรั กษาศีล 5 ของตำบลกุ ด ป อง
อำเภอเมือง จังหวัดเลย
แนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5
รอยละ
1. ควรกำหนดกิจกรรมตามโครงการฯ เพิ่มเพื่อสนับสนุนเปนการรณรงคการ
70
รักษาศีล 5
2. ผูนำชุมชนตองเปนแบบอยางในการรักษาศีล 5 ใหกับลูกบาน
50
3. นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดานความเมตตา และการใหทานเปนคานิยม
45
ของชุมชน
4. ออกกฎระเบียบของชุมชน ในการสงเสริมในการรักษาศีล 5
15
จากตารางที่ 7 พบวา แนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของตำบลกุดปอง อำเภอ
เมือง จังหวัดเลย คือ ควรกำหนดกิจกรรมตามโครงการฯ เพิ่มเพื่อสนับสนุนเปนการรณรงคการรักษาศีล 5
ผูนำชุมชนตองเปนแบบอยางในการรักษาศีล 5 ใหกับลูกบาน นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดานความเมตตา
และการใหทานเปนคานิยมของชุมชน ออกกฎระเบียบของชุมชน ในการสงเสริมในการรักษาศีล 5

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการหมูบานรัก ษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน สามารถ
เรียงจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5
ดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชน
ในการสนับสนุนการเผยแผหลักศีล 5 อยางเพียงพอ ดานยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับ และดานยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายการมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธตามลำดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ชุมชนในตำบล
กุดปอง มีการดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาแข็งแกรงอยูแลว และการนำเอาโครงการหมูบานรักษาศีล 5
มาประยุกตเขากับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนเปนเรื่องที่ทำงาย แตเมื่อดำเนินการพัฒนาหรื อ
ยกระดับของโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของชุมชนยังตองอาศัยแรงพลุกดันดานอื่น ๆ อยางตอเนื่อง ดังที่
กัญมาส เงินชูกลิ่น. (2563: 38). ไดศึกษาการศึกษาการรณรงคชุมชนรักศีล 5 ของตำบลหัวงม อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ไดใหขอเสนอแนะไววา การรณรงคการรักษาศีล 5 เปนหลักธรรมของพระศาสดาที่มีความ
ละเอี ย ดอ อ นยากต อ ความเข า ใจแม แ ต ช าวพุ ทธเองก็ เ ข า ใจได ย ากและปฏิ บ ัต ิ ต ามไม ถ ู ก ต อ งครบถ ว น
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เพราะฉะนั้นผูเขารวมโครงการฯ ควรศึกษาใหเขาใจและฝกปฏิบ ัติจริงใหถูกตองตามหลักศีล 5 เพื่อเปน
ประโยชนที่หวังไดทั้งในชาตินี้ และชาติหนา และการรักษาศีล 5 จึงมีความจำเปนในการบริหารจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชนและตองอาศัยความรวมมือรวมใจของประชาชน ผูนำชุมชน ผูบริหารทองถิ่น ผูนำและผูบริหาร
ประเทศที่มีคุณธรรมสูงการรักษาศีล 5 เปนหลักธรรมที่หลอหลอมจิตใจผูปฏิบัติใหเปนคนดีเหมาะสำหรับทุก
คนในสังคมและผูบริหารประเทศใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคงถาวรตลอดไป
2. แนวทางการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย คือ
ควรกำหนดกิจกรรมตามโครงการฯ เพิ่มเพื่อสนับสนุนเปนการรณรงคการรักษาศีล 5 ผูนำชุมชนตองเปน
แบบอยางในการรักษาศีล 5 ใหกับลูกบาน นำหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดานความเมตตา และการใหทานเปน
คานิยมของชุมชน และออกกฎระเบียบของชุมชน ในการสงเสริมในการรักษาศีล 5 ตามลำดับทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา การดำเนินการตาง ๆ ของชุมชนจำเปนตองอาศัยกิจกรรมใหเกิดการมีสวนรวมกัน พรอมทั้งการที่จะ
ใหคนในชุมชนคลอยตามและใหความรวมมือ ผูนำเปนผูมีบทบาทสำคัญที่จะสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกบาน
สอดคลองกับพระมหาบุญเลิศ อินฺทปฺโญ (2560: 435) ไดศกึ ษาหมูบานรักษาศีล 5: รูปแบบและกระบวนการ
เสริมสราง วัฒนธรรมการอยูรวมกันของสังคมไทย ผลการวิจัยพบวา แนวทางการสรางวัฒนธรรมการอยู
รวมกันของชุมชนภายใตโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ชุมชนจะตองสราง (1) ชุมชนตองมีผูนำที่ตั้งตนอยูใน
ศีล 5 (2) มีการสรางกฎกติกาและมีการเคารพกฎกติกา (3) อยูรวมกันโดยใชหลักความเมตตา (4) ไมตาม
กระแสวัตถุนิยม คือมีความพอเพียง ความพอใจในสิ่งที่มีอยู (5) มีความพรอมเพียง มีความสามัคคีของหมูคณะ

ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง
จังหวัดเลย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย สามารถนำขอเสนอแนะทางนโยบายไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรท ี่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหม ีกลไกในการขับ เคลื่ อนโครงการในทุกระดับ จาก
ผลการวิจัย ควรมีมาตรการติดตาม และประเมินโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ระดับชุมชน และใหความสำคัญ
โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ระดับชุมชน ตามลำดับ
2. ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชนในการสนับสนุนการเผยแผหลักศีล 5 อยางเพียงพอ
จากผลการวิจัย ควรเพิ่มการประสานและเสริมสรางเครื อข ายพระสงฆและหมู บานรั กษาศีล 5 และจัดทำ
ฐานขอมูล สรุปผลการดำเนินการโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ตามลำดับ
3. ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 ดวยรูปแบบและวิธีการ
ที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลการวิจัย ควรวิเคราะหการดำเนินการและปญหาอุปสรรคการ
ดำเนินการตามกิจกรรมวิถีพุทธ และเสริมสรางการประชาสัมพันธในชุมชน ตามลำดับ
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4. ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการรักษา
ศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ จากผลการวิจัย ควรสงเสริมการดำเนินการของแบบมีสวนรวมในชุมชนในการ
สงเสริมการดำเนินการตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5 และเสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายหมูบาน
รักษาศีล 5 ตามลำดับ
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ
ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
2. ควรมีการศึกษาเชิงพื้นที่เกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ
ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

องคความรูที่ได
การดำเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของ ตำบลกุดปอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน สามารถเรียงจากมาก
ไปหานอยได ดังนี้ ดานยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเผยแผหลักศีล 5 ดวยรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบุคลากรและชุมชนในการ
สนับสนุนการเผยแผหลักศีล 5 อยางเพียงพอ ดานยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม สนับสนุน ใหมีกลไกในการ
ขับเคลื่อนโครงการในทุกระดับ และดานยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม สนับสนุน และสรางเครือขายการมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อนการรักษาศีล 5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธตามลำดับ
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