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บทคัดยอ  

 

การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI 

Model 2) สรางกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชมุชนนักปฏิบัติสําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5  

จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา 1) การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5  ของจังหวัดนครปฐม มี 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม  ขั้นที่ 2 การกระจายสูภายนอก ขั้นที่ 3 การรวมเขาดวยกัน และขั้นที่ 4 การรวมเขาสูภายใน  

2) กรอบการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด

นครปฐม  

  

คําสําคัญ: การจัดการความรู  หมูบานรักษาศีล 5  ทฤษฎีวงจรความรู  ชุมชนนักปฏิบัต ิ จังหวัดนครปฐม  

 

Abstract 

 

This study was a qualitative research. The objectives of the research were 1) Knowledge Management 

of Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom Province by using SECI Model  and 2) Collaborative 

Knowledge Sharing Framework Using SECI Model and Communities of Practice for Five Precepts Village at 

Nakhon Pathom Province.  

The results were found.  

1) Knowledge Management of Five Precepts Village Project at Nakhon Pathom Province by using  

SECI Model have 4 steps. Steps 1 Socialization: Tacit knowledge to Tacit Knowledge, Steps 2 Externalization: 

From Tacit Knowledge to Explicit Knowledge, Steps 3 Combination: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge, 

and Steps 4 Internalization: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge. 

2)  Collaborative Knowledge Sharing Framework Using SECI Model and Communities of Practice for 

Five Precepts Village at Nakhon Pathom Province. 

 

Keywords:  knowledge management, Five Presepts Village, SECI Model, community of practice, Nakhon 

Pathom Province 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1311 

บทนํา 

 โลกในปจจุบัน เปนโลกยุคสังคมแหงการเรียนรู หรือสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) กลาวคือ เปน

สังคมแหงการสรางสรรคและการเรียนรูตลอดชีวิต การส่ือสารของสังคมจะทําใหการเขาถึงความรูของมนุษยเปนไปไดอยาง

งายดายและกวางขวาง ความรูจะถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มอํานาจและทําใหประชาชนมีความสุขสมบูรณทั้งทางจิตใจและรางกาย 

การสรางสังคมที่ยั่งยืนน้ัน ทุกสังคมจะตองมีความสามารถในการนําความรูมาสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สําหรับใชเปน

พลังขับเคล่ือนการพัฒนาสังคม ความรู และนวัตกรรมที่สรางขึ้นน้ัน จะตองกอประโยชนตอสังคมในสวนตางๆ ที่มีความ

แตกตางหลากหลายอยางทั่วถึง และจะตองพัฒนาความสามารถในการสรางนวัตกรรมจากความรู เพื่อเปนพลังขับเคล่ือนการ

เปล่ียนแปลง และเปนการเปล่ียนแปลงในระดับเปล่ียนกระบวนทัศน (Paradigm Shift or Mindset Change) ของสังคม 

สังคมจึงจะอยูรอดไดจากสภาพบีบคั้นรอบดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพบีบคั้นจากกระแสโลกาภิวัตน (วิจารณ พานิช, 2546) 

รวมทั้งสภาพปญหาทางสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเน่ืองในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะปญหาที่เก่ียวกับศีลธรรมและความ

ปรองดองสมานฉันทของคนในสังคม ดังน้ัน ความรูและการใชความรูอยางมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดจะเปนตัวขับเคล่ือน

โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ใหประสบความสําเร็จ 

เจาพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช ไดมีดําริในการจัดทําโครงการหมูบาน

รักษาศีล 5 เพื่อสงเสริมสนับสนุนและสรางความตระหนักใหพุทธศาสนิกชนชาวไทย นําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

ไปปฏิบัติสูวิถีชีวิตประจําวันของคนทุกคน กับทั้งเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการจัดตั้ง “หมูบานรักษาศีล 5” ใหครอบคลุมทุก

พื้นที่ของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งน้ี เพื่อความสงบสุขรมเย็นเปนสุขของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ  

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานเก่ียวกับการเขามาและเจริญงอกงามของพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม จึงไดมีการดําเนินนโยบายดานการพัฒนาสังคมโดยใชหลักธรรมทางพุทธศาสนามาตั้งแตเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2557  ภายใตชือ่โครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษา

ศีล 5” ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อ (1) ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

(2) สรางความปรองดองสมานฉันท ลดปญหาความขัดแยง สรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน (3) ใหประชาชนไดนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข และ 

(4) ปลูกฝงจิตสํานึกและสรางความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประเทศชาติ เกิดความสงบสุข

รมเย็น  ทุกภาคสวนในจังหวัดนครปฐมรวมกันจัดการประชุม รับมอบนโยบาย แตงตั้งคณะทํางานในการดําเนินงานโครงการ 

การประสานงานภาคีเครือขายตางๆ เพื่อรวมสนับสนุนการดําเนินงานและการวางแผนในการดําเนินงานทุกขั้นตอนใหมี

ประสิทธิภาพมาอยางตอเน่ือง โดยกําหนดใหมีหมูบานตนแบบ นํารองการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ในระยะเรงดวน 

ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 จํานวนอําเภอละ 1 หมูบาน ทั้ง 7 อําเภอในจังหวัดนครปฐม ระยะปาน

กลาง ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2558 และระยะยาวตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือน

กันยายน พ.ศ.2560 ซ่ึงในปจจุบันโครงการหมูบานรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม ไดมีการดําเนินงานมา 4 ปแลว 

กระบวนการดําเนินงานตางๆในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม เปนกระบวนการที่ตองใชทั้ง

ทางดานความรู ทักษะ และประสบการณที่ตางกัน ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเชื่อมโยงกัน ทําใหผลการดําเนินงานโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม สามารถนําไปสูการขยายผลและการพัฒนาโครงการน้ีใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นในระยะ

ตอๆ ไปไดเปนอยางดี ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม โดยนํา

ทฤษฎีในการจัดการความรู มาประยุกตใช คือ ทฤษฎีวงจรความรู (Knowledge Spiral: SECI Model) เพื่อการจัดการความรู

และแลกเปล่ียนเรียนรูทักษะ และประสบการณการดําเนินงานจากหมูบานตนแบบทั้ง 7 หมูบานของ 7 อําเภอ ในจังหวัด

นครปฐม เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหความรู นําความรูที่ไดมากําหนดเปนเปาหมายและแนวทางในการดําเนินงานโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ในระยะตอไปใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่พัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูและ
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สรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท เกิดเปนสังคมที่มีศีลธรรม มีคุณธรรม ชุมชน

ก็จะเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model 

2. เพื่อสรางกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ สําหรับโครงการหมูบาน

รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 

 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ขั้นตนใชการศึกษาเอกสาร (Document Data) ที่

เก่ียวของและวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant  Observation) ในการศึกษาขอมูลขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอมาใช

วิธีการจัดกลุมสนทนา (Focus Group) ศึกษาการจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5  ของจังหวัดนครปฐม โดยใช 

SECI Model เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของชุมชนนักปฏิบัติหรือ Community of Practice (CoP) มีผลงาน

โดดเดนในการขับเคล่ือนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม รวมทั้งการเก็บขอมูลจากเรื่องเลา (Story Telling) 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) หลังจากน้ัน จึงนําขอมูลที่ไดไป

วิเคราะห สังเคราะห สรุปและอภิปรายผล โดยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงเดือน

กันยายน พ.ศ. 2559 รวมเปนระยะเวลา 2 ป 

ผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) 

การวิจัยครั้งน้ี มีผูใหขอมูลคนสําคัญ (Key Informant) ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective) 

ไดแก กรรมการดําเนินงานฝายสงฆ 3 รูป กรรมการดําเนินงานฝายฆราวาส 3 คน ผูนําหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานนํารอง

ทั้ง 7 อําเภอ แบงเปนฝายสงฆแหงละ 1 รูป รวม 7 รูป ฝายฆราวาสแหงละ 1 คน รวม 7 คน  รวมจํานวนผูใหขอมูลคนสําคัญ 

ทั้งส้ิน 20 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี ใชแบบสังเกตการณ  แบบสรุปการสนทนากลุม และแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยไดสราง และพัฒนา

เครื่องมือขึ้นเอง โดยศึกษาทฤษฎ ีแนวคิด จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงพัฒนา

เครื่องมือใหมีความเหมาะสมที่สุด  โดยแตละเครื่องมือนําไปใช ดังน้ี 

1) แบบสังเกตการณ ใชเก็บขอมูลพื้นฐานเบื้องตนในการประชุมคณะทํางานโครงการแตละครั้ง  

2) แบบสรุปการสนทนากลุม  ใชเก็บขอมูลที่ไดจากการสนทนาในการจัดกลุมสนทนา (Focus Group)   

3) แบบสัมภาษณ ใชเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลคนสําคัญ  

 

ทฤษฎีการจัดการความรู: วงจรความรู (Knowledge Spiral หรือ SECI Model) 

ทฤษฎีวงจรความรู (Knowledge Spiral : SECI Model) ของ Nonaka and Takeuchi (2000: 139 – 150) ได

นําเสนอแนวคิดเรื่องการสรางและกระจายความรูในองคกร ซ่ึงเกิดเปนวงจรความรู ระหวางความรูที่อยูในตัวคน/ความรู 

โดยนัย (Tacit Knowledge) กับความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนทฤษฎีหน่ึงของการบริหารจัดการความรูที่

สามารถเขาใจไดงาย เหมาะกับบริบทของคนไทยที่นิยมการถายทอดความรูจากคนสูคน และสามารถอธิบายจากมุมมองของ

ความรู Explicit Knowledgeและ Tacit Knowledge สลับไปมาได จนเกิดองคความรูใหม ๆ ไมหยุดน่ิง เปนวงจรหมุนเวียน

ตลอดเวลา  โดยใชโมเดล SECI Knowledge conversion ในการอธิบาย ซ่ึงแบงการสรางความรูเปน 4 ขั้น ดังน้ี 
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ข้ันที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization : Tacit knowledge to Tacit Knowledge) 

ขั้นที่ 1 อธิบายความสัมพันธทางสังคมในการสงตอระหวางความรูฝงลึก (Tacit knowledge) ดวยกัน เปนการ

แบงปนประสบการณแบบเผชิญหนาระหวางผูรู การแบงปนและสรางความรู  จาก Tacit Knowledge ไปสู Tacit 

Knowledge  คือ จากคนไปสูคน โดยการแลกเปล่ียนประสบการณตรงของผูที่ส่ือสารระหวางกัน เชน การประชุม การระดม

สมอง ที่มาจากความรู การเรียนรูและประสบการณแบบไมเปนทางการของแตละบุคคลที่เขาใจเฉพาะเรื่องและเฉพาะพื้นที่ 

แลวนํามาแบงปนกัน โดยใชเวลารวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูในสภาพแวดลอมเดียวกัน  

 

ข้ันที่ 2 : การกระจายสูภายนอก (Externalization : From Tacit Knowledge to Explicit  

           Knowledge) 

ขั้นที่ 2 อธิบายความสัมพันธกับภายนอกในการสงตอระหวางความรูฝงลึก (Tacit knowledge) กับความรูชัดแจง 

(Explicit knowledge) อาจเปนการนําเสนอในเวทีวิชาการ หรือบทความตีพิมพ เปนการพัฒนาองคประกอบที่ถูกฝงอยูใน

ความรูฝงลึกใหส่ือสารออกไปภายนอก อาจเปนแนวคิด ภาพ เอกสารที่สนับสนุนใหเกิดการส่ือสารระหวางผูเรียนรูดวยกันที่

เขาใจไดงาย ซ่ึงความรูฝงลึกจะถูกพัฒนาใหตกผลึกและถูกกล่ันกรองแลวนําไปสูการแบงปน แลวถูกเปล่ียนเปนฐานความรูใหม

ที่ถูกนําไปใชสรางผลิตภัณฑใหมในขั้นใหมตอไป  

การสรางและแบงปนความรูจากการแปลง Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge  โดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร เปนการดึงความรู จาก Tacit Knowledge ออกมาเปน Explicit Knowledge คือดึงความรูจากภายในตัว

คนถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร เชน ตํารา คูมือปฏิบัติงาน 

 

ข้ันที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination : Explicit Knowledge to Explicit Knowledge) 

ขั้นที่ 3 อธิบายความสัมพันธการรวมกันของความรูชัดแจง (Explicit knowledge) ที่ผานการจัดระบบ และบูรณา

การความรูที่ตางกันรูปแบบเขาดวยกัน เชน นําความรูไปสรางตนแบบใหม ซ่ึงการสรางสรรคจะใชเครือขายการส่ือสารผาน

ระบบคอมพิวเตอร และฐานขอมูลขนาดใหญสนับสนุนกระบวนการน้ี โดยความรูชัดแจงอาจไดจากการรวบรวมความรูภายใน

หรือภายนอกองคกร แลวนํามารวมกัน ปรับปรุงหรือผานกระบวนการที่ทําใหเกิดความรูใหม แลวความรูใหมจะถูกเผยแพรแก

สมาชิกในองคกร  การแบงปนและสรางความรู จาก Explicit  Knowledge ไปสู Explicit Knowledge   โดยรวบรวมความรู

จากหนังสือ ตํารา ประเภท Explicit ที่เรียนรู มาสรางเปนความรูประเภท Explicit ใหมๆ  

 

ข้ันที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization : Explicit Knowledge to Tacit Knowledge) 

ขั้นที่ 4 อธิบายความสัมพันธภายในที่มีการสงตอความรูชัดแจง (Explicit knowledge) สูความรูฝงลึก (Tacit 

knowledge) แลวมีการนําไปใชในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรูและลงมือทํา เปนกระบวนการสะทอนการรวบรวม
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ความรูในระดับบุคคลอยางตอเน่ือง และสามารถเห็นการเชื่อมโยง และรูปแบบการยอมรับความรู และความสามารถที่ทําให

เขาใจระหวางขอบเขตขอมูล ความคิด และแนวความคิด 

การแบงปนและสรางความรูจาก Explicit Knowledge กลับเขาไปเปนความรู Tacit Knowledge คือการนําความรู

ที่เรียนรูมาไปปฏิบัติจริง การเรียนรูและพัฒนาองคความรูที่วนเวียนในลักษณะอยางน้ีไปเรื่อยๆอยูตลอดเวลา เชน หัวหนางาน

เขียนคูมือการปฏิบัติงาน (เปน Explicit) เม่ือลูกนองอานแลวสามารถทํางานได จะเกิดเปนความรูประสบการณอยูในตัว

ลูกนอง ดังแสดงในรูปขางบน ในทายที่สุดความรูจะอยูที่ตัวคน Tacit Knowledge เรียกวงจรสรางความรูน้ีวา SECI  Model  

  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิจัยครั้งน้ี มีผลการวิจัยและอภิปรายผลได ดังน้ี 

 

สวนที่ 1 การจัดการความรูโครงการหมูบานรักษาศีล 5   จังหวัดนครปฐม โดยใช SECI Model 

 จากการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 โดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ

สําหรับโครงการหมูบานรักษาศีล 5  จังหวัดนครปฐม สามารถวิเคราะหและสังเคราะหการจัดการความรู โดยใช SECI  Model 

ไดดังน้ี 

 

ข้ันที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization: Tacit knowledge to Tacit Knowledge) 

ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการประชุมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ และประชุมคณะทํางานในฝายตางๆ รวมทั้ง การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา การประชุมรับฟงนโยบายในระดับอําเภอ ทั้ง 7 อําเภอ 

 ผลจากการประชุม ระดมความคิดเห็นตางๆ ของทุกภาคสวนในจังหวัด ทําใหคณะทํางานระดับจังหวัด ไดกําหนด

ลักษณะกิจกรรมของหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม แบงออกเปน 2  ลักษณะ  ไดแก 

  1. กิจกรรมหลัก  คือ การสวดมนตปฏิบัติธรรม  โดยแตละหมูบานตองมีกิจกรรมสวดมนตปฏิบัติธรรมอยาง

นอยทุกวันพระ และอาจจะกําหนดเปนแนวทางของแตละหมูบานเพิ่มเติมได เชน ทุกวันอาทิตยหรือมีกิจกรรมทุกวัน ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูกับความพรอมและศักยภาพของแตละหมูบาน  

  2. กิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่สอดคลองและสงเสริมการปฏิบัติศีล 5 ซ่ึงทางหมูบานหรือแตละพื้นที่

สามารถกําหนดวางแผนดําเนินการไดตามอัตลักษณของแตละพื้นที่ เชน กิจกรรมประเพณีบุญตามเทศกาลตางๆ  กิจกรรม

ปลอยนกปลอยปลาและไถชีวิตโคกระบือ(สอดคลองศีลขอ 1) กิจกรรมตลาดนัดผลิตภัณฑชุมชน (สอดคลองศีลขอ 2)  

กิจกรรมอบรมอาชีพ (สอดคลองศีลขอ 2) กิจกรรมอบรมการวางแผนครอบครัว (สอดคลองศีลขอ 3)  กิจกรรมรณรงคเก่ียวกับ

ความซ่ือสัตยไมคดโกง (สอดคลองศีลขอ 2 และ 4)  และกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  (สอดคลองศีลขอ 5)  เปนตน   

 นอกจากน้ัน  ในที่ประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 

ของจังหวัดนครปฐม (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, 2557) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. แผนการดําเนินงาน พบวา การดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 นํารองของจังหวัดนครปฐม ไดมีการวางแผนการ

ดําเนินงานแบงเปน 3 ระยะ ตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดแก   

1.1 ระยะเรงดวน คือ ตั้งแตเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2557  เปนระยะที่เนนการประชาสัมพันธและ

การหาภาคีเครือขายในการทํางานรวมกันโดยมีจังหวัดนครปฐมเปนผูรับผิดชอบหลักในการอํานวยการและดําเนินงาน ซ่ึงไดมี

การประชาสัมพันธทุกรูปแบบและมีการจัดการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะสงฆกับหัวหนาสวนราชการ

และองคกรภาคสวนตางๆ เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557  ณ วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร และคัดสรรหมูบานนํารอง 

7 หมูบาน จากทั้ง 7 อําเภอ   
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1.2 ระยะปานกลาง คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 – เดือนกันยายน พ.ศ.2558  เปนระยะที่เนนการรับสมัคร

ประชาชนและหมูบานเขารวมโครงการ โดยตั้งเปาไมนอยกวารอยละ 50 ของหมูบานทั้งหมด และรับสมัครอาสาสมัครปกปอง

พระพุทธศาสนาไมนอยกวารอยละ 15 เพื่อทําหนาที่เปนแกนนําในการขับเคล่ือนหมูบานรักษาศีล 5 ในทองถิ่น   

1.3 ระยะยาว คือ ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 – เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เปนระยะที่เนนขยายผลการ

ดําเนินงานไปสูหมูบานตางๆ มุงใหมีการดําเนินงานไมนอยกวารอยละ 90 ของหมูบานทั้งหมดและมีอาสาสมัครปกปอง

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทุกหมูบาน รวมทั้งมีองคกรเครือขายปกปองพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นดวย 

ทั้งน้ี หมูบานนํารองทั้ง 7 หมูบานของทั้ง 7 อําเภอ ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการหมูบานรักษาศีล 

5 ของจังหวัดนครปฐม  มีรูปแบบที่ใชวัดเปนศูนยกลางจึงมีผลการดําเนินงานในระยะที่ 1 และ 2  เปนหมูบานในพื้นที่วัดตางๆ 

จํานวน 7 วัด (คําวาหมูบานในผลการวิจัยน้ีจึงหมายถึงหมูบานในพื้นที่วัดน้ันๆ) ไดแก  (1) วัดวังตะกู  อําเภอเมือง  (2) วัด

สําโรง  อําเภอนครชัยศรี (3) วัดมะเกลือ อําเภอพุทธมณฑล  (4) วัดไรขิงพระอารามหลวง  อําเภอสามพราน (5) วัดโพธ์ิงาม  

อําเภอกําแพงแสน (6) วัดลําลูกบัว  อําเภอดอนตูม และ (7) วัดชุมนุมศรัทธา อําเภอบางเลน โดยแตละพื้นที่มีคณะทํางาน

หลักไดแก คณะสงฆและผูนําทองถิ่นควบคูกัน  

2. รูปแบบการดําเนินงาน พบวา เปนการดําเนินงานแบบคูขนานเชิงนโยบายระหวางคณะสงฆจังหวัดนครปฐมและ

จังหวัดนครปฐม โดยในสวนคณะสงฆไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารและวัดไรขิงพระ

อารามหลวงเปนหลัก และไดมอบหมายใหคณะพระวิปสสนาจารยจังหวัดนครปฐมนําโดยพระศรีวิสุทธิวงศ เจาคณะอําเภอบาง

เลน เปนคณะทํางานหลักในการดําเนินงานขับเคล่ือนโครงการ  สวนทางจังหวัดนครปฐมไดมอบหมายใหสํานักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมเปนแกนหลัก และมีหนวยงานราชการในจังหวัดนครปฐมที่รวมดําเนินงาน ไดแก วัฒนธรรม

จังหวัดนครปฐม กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครปฐม  ที่ทําการปกครองอําเภอทุกอําเภอและมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม  นอกจากน้ี ยังไดมอบเปนนโยบายใหทุกหนวยราชการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโครงการน้ีดวย 

3. แนวทางการดําเนินงาน พบวา คณะทํางานในระดับจังหวัดมีการประชุมกันอยางตอเน่ือง เพื่อระดมความคิดหา

แนวทางในการขับเคล่ือนโครงการใหเปนรูปธรรม โดยมีขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินงาน ไดแก 

 3.1 การประชุมคณะทํางานเพื่อจัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงานโครงการ 

 3.2 การจัดทําขอตกลงระหวางจังหวัดกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 3.3 การดําเนินโครงการในหมูบานนํารองทุกอําเภอ  

 3.4 การแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานโครงการโดยเนนการมีสวนรวม 

 3.5 การประชุม ระดมความคิดเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงาน 

 3.6 การจัดประชุมใหญเพื่อรับฟงแนวนโยบายและรับมอบปายหมูบานรักษาศีล 5 

 3.7 การจัดประชุมยอยระดับอําเภอเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 

 3.8 การสํารวจการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

   

 ทั้งน้ี คณะทํางานระดับจังหวัด ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ขึ้น เพื่อติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของแตละพื้นที่ดวย  

 4. การวิเคราะหผลการดําเนินงาน พบวา จากการถอดบทเรียนขอมูลการสนทนากลุมคณะทํางานและผูนําหมูบาน

รักษาศีล 5 ตนแบบของจังหวัดนครปฐมทั้ง 7 แหง ผูวิจัยสามารถสรุปผลความสําเร็จของการดําเนินงานรายหมูบาน ดังตาราง

ตอไปน้ี   
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ตารางที่ 1  แสดงการสรุปผลความสําเร็จการดําเนินงาน โดยจําแนกเปนรายอําเภอ 

 

หมูบาน ผลความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1.วัดวังตะกู  

อําเภอเมือง 

มีผู นําชุมชนเขมแข็ง รวมดําเ นินกิจกรรมอยางตอเ น่ือง ทําใหขับเค ล่ือนกิจกรรมตางๆ มี

ประสิทธิภาพเพราะผูนําเปนแบบอยางที่ดี  และวัดไดจัดกิจกรรมการสวดมนต ทําวัตรเย็นและการ

เจริญกรรมฐานทุกวัน 

2.วัดสําโรง   

อําเภอนครชัยศรี 

วัดจัดกิจกรรมทุกวัน มีการประชาสัมพันธทั่วถึง หลากหลายรูปแบบ ผูนําชุมชนมีสวนรวมกับทางวัด

อยางเต็มที่และมีเครือขายชาวบานในตําบลขางเคียงมารวมดวย มีเด็กและเยาวชนมารวมกิจกรรม

กับครอบครัวตอเน่ือง 

3.วัดมะเกลือ อําเภอ

พุทธมณฑล   

ผูใหญบานใหความสนใจและมีสวนรวมกับวัดเสมอ มีเยาวชนเขามารวมกิจกรรมดวย/มีกิจกรรมทุก

วัน /มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด โดยรวมกับโรงเรียน มีการประชาสัมพันธทั่วถึง หลากหลาย

รูปแบบ 

4.วัดไรขิงฯ  อําเภอ

สามพราน  

พระสงฆในวัดไดจัดกิจกรรมตางๆอยางตอเน่ือง  ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง มีชาวบานในอําเภอ

และนอกอําเภอ สนใจเขามารวมงานกับวัดเปนจํานวนมาก 

5.วัดโพธ์ิงาม  

อําเภอกําแพงแสน  

ทางวัดมีกิจกรรมตอเน่ือง มีผูนําชุมชนและชาวบานสวนมากมารวมกิจกรรมในวันพระ โดยเฉพาะ

ผูใหญบานหมูที่ 7 และ 8 ที่เขารวมกิจกรรมตอเน่ือง /มีเยาวชนมาทํากิจกรรมที่วัดเสมอๆ  

6.วัดลําลูกบัว  

อําเภอดอนตูม  

เนนจัดกิจกรรมทุกวันพระ /ผูใหญบาน กํานัน ใหความรวมมือดี โดยเฉพาะกํานันเปนแกนนําปฏิบัติ

ดวย /วันพระมีกิจกรรมรวมกับโรงเรียน มีนักเรียนมาทําบุญวันพระ ถวายอาหาร สวดมนตและ

บําเพ็ญประโยชน 

7.วัดชุมนุมศรัทธา 

อําเภอบางเลน 

ชาวบานใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมสวดมนต ปฏิบัติธรรมตอนเย็น เพิ่มขึ้น และเขารวม

กิจกรรมตางๆของโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อยางตอเน่ือง 

  

 จากตารางที่ 1.1  พบวา วัดมะเกลือ วัดสําโรง  วัดวังตะกู  และวัดลําลูกบัว และหมูบานที่มีวัดจัดกิจกรรมทาง

ศาสนาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการสวดมนตและปฏิบัติธรรมอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหตอยอดและขับเคล่ือนกิจกรรมของ

โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นอกจากน้ัน ปจจัยที่สําคัญ  คือ ผูนําชุมชน ทั้งฝาย

พระสงฆและฝายชุมชนทองถิ่น ไดแก เจาอาวาส ผูอํานวยการโรงเรียนกํานัน ผูใหญบานและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

หากผูนําชุมชนมีภาวะผูนําทางจริยธรรม (Ethical Leadership) และมีความตั้งใจจริงในการขับเคล่ือนโครงการน้ี ก็จะทําให

หมูบานน้ันๆ ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ไดอยางด ี

 

ข้ันที่ 2 การกระจายสูภายนอก (Externalization: From Tacit Knowledge to Explicit  

           Knowledge) 

ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการกระจายองคความรูและแนวทางการ

ดําเนินงานสูผูปฏิบัติ ทั้งในระดับผูดําเนินการและประชาชน  ผานเอกสารคูมือการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัด

นครปฐม และหนังสือสวดมนตหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม นอกจากน้ี ยังมีบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของ

นักวิจัย ทั้งพระสงฆและฆราวาส  ยกตัวอยางเชน 

ญาณภัทร  ยอดแกว (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การสรางตัวชี้วัดการบริหารงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม  

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมดําเนินงานในโครงการของหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม ในระยะเรงดวนของ



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 
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โครงการ มีคาเฉล่ีย คือ รอยละ 34.4 ควรจะมีการหาแนวทางในการขยายผลการมีสวนรวมในการดําเนินงานใหมากยิ่งขึ้น

ตอไป  และการสรางตัวชี้วัดการบริหารงานหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม โดยการใชแนวคิดหลักพุทธธรรม ทําใหได

ตัวชี้วัด จํานวน 4 องคประกอบ และตัวชี้วัดยอย 17 ตัวชี้วัด มีเกณฑคะแนนการประเมินโดยรวม จํานวน 50 คะแนน   
แพรภัทร ยอดแกว (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด

นครปฐม ผลการวิจัยพบวา  1) หมูบานในจังหวัดนครปฐม มีจํานวนหมูบานทั้งหมด 905 หมูบาน หมูบานที่เขารวมโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด มีจํานวน 310 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 85  หมูบาน อันดับที่ 2 

อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 66 หมูบาน อันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน 2) หมูบานที่เขารวมในโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากจํานวน 310 หมูบาน มีจํานวนหมูบานที่ผานเกณฑประเมินผลกิจกรรมในโครงการ 

จํานวน 291 หมูบาน คือ อันดับที่ 1 อําเภอสามพราน จํานวน 77  หมูบาน อันดับที่ 2 อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 60 

หมูบาน และอันดับที่ 3 อําเภอนครชัยศรี จํานวน 53 หมูบาน  

แพรภัทร ยอดแกว (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง  การถอดบทเรียนการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม 

พบวา 1) ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานไดแนวปฏิบัติที่ดี 4 ดาน ไดแก ดานการเปนแบบอยางที่ดีของผูนําทั้งฝายสงฆ

และผูนําทองถิ่น ดานการประชาสัมพันธที่ดี โดยใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ดานการจัดกิจกรรมที่ดีซึ่งอาศัยทุนเดิมของ

ชุมชนที่มีอยู และการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในทองถิ่น  และ ดานการสงเสริมสนับสนุนที่ดี จากวัดซ่ึงนําโดยพระสงฆ

และจากหนวยงานภาครัฐทั้งในสวนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  2) 

การดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐมมีรูปแบบการทํางานแบบเนนการรวมมือระหวางคณะสงฆกับผูนําทองถิ่น

ตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับหมูบาน  มีแผนการดําเนินงาน 3 ระยะตามแนวทางของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ไดแก ระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และระยะยาว มีแนวทางการดําเนินงานในลักษณะคณะกรรมการทุกระดับและมีกิจกรรม 

2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลัก ไดแก การสวดมนตปฏิบัติธรรมและกิจกรรมเสริม ไดแก กิจกรรมอ่ืนๆที่สงเสริมการปฏิบัติศีล 5 

และการรณรงคการรักษาศีล 5 กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น โดยมีหมูบานที่มีผลการดําเนินงานโดดเดนไดแก วัดวัง

ตะกู อําเภอเมือง และวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี   

ญาณภัทร  ยอดแกว (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัด

นครปฐม ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐมที่ผานมีลักษณะเปนการ

ดําเนินงานแบบมีสวนรวม โดยทางจังหวัดและคณะสงฆเปนแกนหลักในการดําเนินงาน แตมีอุปสรรคดานทัศนคติในการ

ดําเนินงานของผูนําในทองถิ่นซ่ึงยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงการอยางชัดเจน เพราะฉะน้ัน แนวทางในการพัฒนาจึง

ตองเนนที่การจัดทํากรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติของโครงการใหชัดเจนโดยการประยุกตแนวคิดตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 

สูแผนการดําเนินงาน  การพัฒนาผูนําทั้งฝายสงฆและฝายผูนําทองถิ่นใหมีทัศนคติที่ดีและมีศักยภาพในการเปนผูนําขับเคล่ือน

โครงการน้ี  การพัฒนากิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานตามแนวคิดของหมูบานรักษาศีล  5 และการพัฒนา

รูปแบบการติดตาม ประเมินผลและการสงเสริมศักยภาพของหมูบานรักษาศีล 5 

 

ข้ันที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge) 

ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ไดมีการเผยแพรผานส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบ

ตางๆ เชน วีดีทัศนการดําเนินงานของหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ตนแบบในนครปฐม คือ วัดวังตะกู อําเภอเมือง 

และการถายทอดกิจกรรมและความรูตางๆ ผาน Facebook วัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี Facebook วัดวังตะกู อําเภอเมือง 

ซ่ึงมีคณะศิษยและชาวบานที่มีความสามารถดานการใชส่ือเทคโนโลยีตางๆ อาสาสมัครมาชวยพระภิกษุในการประชาสัมพันธ

เชิญชวน นอกจากน้ันยังมี Facebook หมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ดวยการประชาสัมพันธในทุกรูปแบบ มีการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพื่อสรางความรูและสงเสริมใหประชาชนมีคานิยมในการเขารวมกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 อยาง

ยั่งยืน 
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นอกจากน้ัน ในการรายงานผลโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จากเว็บไซตสวนกลางของโครงการ

หมูบานรักษาศีล 5 วัดปากนํ้าภาษีเจริญ (https://www.sila5.com/home/index/index) พบวา จังหวัดนครปฐม มีผูสนใจ

และสมัครเขารวมโครงการ สรุปยอดใบสมัครโครงการศีล 5 จํานวน 596,029 คน (กันยายน 2559) และมีการจัดทําส่ือธรรมะ

และเผยแพรประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต (https://www.sila5.com/detail/course/index) เปนแนวทางการใชส่ือของ

พระวิทยากรและครู เพื่อสอนประชาชนและนักเรียน โดยใหขอคิดและธรรมะในกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอของโรงเรียนตางๆ 

โดยจําแนกหัวขอธรรม เชน สวดมนต สมาธิ รักษาศีล 5 ทําดีบําเพ็ญประโยชน /ออมบุญ เปนตน 

 

ข้ันที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge) 

 ในการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐมน้ัน ไดกอใหเกิดบุคคลตนแบบที่สามารถนําความรู

และประสบการณจากการเขารวมโครงการตั้งแตเริ่มตน คือ การรับฟงนโยบายจากสวนกลาง การเขารวมประชุมในฐานะ

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน  การปฏิบัติงานในฐานะผูนําทองถิ่น และการเขารวมกิจกรรมในฐานะประชาชน จนมีองคความรู 

ประสบการณฝงลึก และสามารถไปถายทอดตอสูผูอ่ืนไดเปนอยางดี ดังเชน กรณีศึกษาของนายจรูญ  ดาราสม กํานันตําบลวัง

ตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผูนําชุมชนที่มีบทบาทสําคัญในการสานตอนโยบายหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม 

โดยทานไดเขารวมกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนดวยความสนใจ และมีการจัดการสนับสนุนใหประชาชนในหมูบานเขารวมกิจกรรม

อยางเต็มที่ โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังน้ี 

  1) การเขารวมรับฟงและรับมอบนโยบายจากจังหวัด 

  2) การเขารวมประชุมรับฟงคําชี้แจงตางๆ อยางตอเน่ือง 

  3) การประชุมคณะกรรมการหมูบานเพื่อสานตอนโยบาย 

  4) การประสานวัดเพื่อบูรณาการกิจกรรมที่ทางวัดดําเนินการอยูกับหมูบานรักษาศีล 5 

  5) การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยการเขารวมกิจกรรมหลัก คือ สวดมนตและปฏิบัติธรรมสมํ่าเสมอ 

  6) การอํานวยความสะดวกใหประชาชนที่มีอุปสรรคในการเดินทางเขารวมโครงการ โดยการจัดรถรับสง 

  7) การจัดทําประชาสัมพันธทางส่ือตางๆ รวมกับหนวยงานในจังหวัด 

  8) การสรางเครือขายการทํางานเพื่อความยั่งยืนของกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 โดยรวมกับมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม และหนวยงานอ่ืนๆ ในการดําเนินกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานวัดวังตะกู อยางตอเน่ือง 

  9) การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี หม่ันรักษาศีลปฏิบัติธรรมและมีนํ้าใจที่ดีงามตอประชาชนในหมูบาน 

 ผลการดําเนินงานหมูบานรักษาศีล 5 ของหมูบานวัดวังตะกู อันเปนพื้นที่รับผิดชอบของกํานันจรูญ ดาราสม กํานัน

ตําบลวังตะกู ไดรับการยอมรับและยกยองจากหลายๆ หนวยงาน จึงไดรับรางวัลบุคคลดีเดนทางดานวัฒนธรรมจากกระทรวง

วัฒนธรรม ประจําป 2559 เปนตน ส่ิงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นกระบวนการรวมเขาสูภายในดานการจัดการความรูไดเปนอยางดี   

การจัดการความรู โดยใช SECI  Model จะเห็นไดวา กระบวนการตาง ๆ จะเกิดขึ้นหมุนไปซํ้าแลวซํ้าเลา ซ่ึงในแต

ละกระบวนการที่เกิดการเปล่ียนแปลงระหวางความรูฝงลึกกับความรูชัดแจงอันจะทําใหเกิดความรูใหมเพิ่มขึ้น ซ่ึงน่ัน

หมายความวา Externalization และ Internalization เปนกระบวนการสําคัญในการสรางความรู ยิ่งกระตุนใหกระบวนการ

ทั้งส่ีเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองจนเปนเกลียวความรู (Knowledge Spiral) และเพื่อใหเกลียวความรูหมุนเร็วขึ้น ผูวิจัยจึงสรางกรอบ

การแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัต ิดังน้ี 
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 สวนที่ 2 การสรางกรอบการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ดวย

ทฤษฎีวงจรความรูและชุมชนนักปฏิบัต ิ มีรายละเอียด ดังน้ี 

  

1.Socialization 

: Tacit knowledge to Tacit Knowledge 

ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoP) 

ไดแก คณะกรรมการ คณะทํางาน เจาอาวาส พระสงฆ 

ผูอํานวยการโรงเรียน ครู กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการ

บริหารสวนตําบล ชาวบานที่เขารวมโครงการ นักวิชาการ

และหนวยงานราชการ เปนตน 

2.Externalization 

: From Tacit Knowledge to Explicit Knowledge 

นําความรูจาก CoP วิเคราะห สังเคราะห เพิ่มความรู เชน 

วิธีการจัดกิจกรรม วิธีการจัดการโครงการ วิธีการประเมินผล

โครงการวิธีการประชาสัมพันธ และวิธีการสมัครเขารวม

โครงการ  การเขียนและการสงใบสมัคร  เปนตน และจัดทํา

คูมือ หนังสือ บทความวิชาการ เผยแพรวิธีการ ผลงานและ

การประชาสัมพันธ 

4.Internalization 

: Explicit Knowledge to Tacit Knowledge 

ประสานงานเครือขาย CoP ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางสรางสรรค  เชน วีดีทัศนการดําเนินงานของหมูบาน

รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม และ Facebook หมูบาน

รักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม เปนตน 

3.Combination 

: Explicit Knowledge to Explicit Knowledge 

นําความรูจากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู CoP ไปจัด

กิจกรรมในโครงการ โดยปฏิบัติตามคู มือการดําเนินงาน

โครงการหมูบานรักษาศีล 5 ของจังหวัดและประยุกตใช

กิจกรรมตามสภาพแวดลอม วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของ

ชุมชุนทองถิ่นน้ันๆ เปนตน 

 

ข้ันที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม รวมแลกเปล่ียน

เรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อรวมกําหนดหัวขอประชุม และแนวทางการปฏิบัติ กําหนดวิธีการส่ือสาร กําหนด

ตารางนัดหมายการทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู นํากรณีศึกษาเดิมที่เคยทํามากอน มารวมแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหเกิดการ

เรียนรู พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จํานวน 20 กิจกรรม เพื่อ

ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการ 

 

ข้ันที่ 2 การกระจายสูภายนอก (Externalization) 

จากการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม 

ผูเขารวมประชุมไดสรุปประเด็นรวมกันในกลุม วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลรวมกัน เพิ่มความรู แลกเปล่ียนการเรียนรู เชน 

รวมกันจัดทําคูมือหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม หนังสือสวดมนต  และบทความวิชาการ  เปนตน เพื่อเผยแพรวิธีการ 

ผลงานและการประชาสัมพันธ 

 

ข้ันที่ 3 การรวมเขาดวยกัน (Combination) 

จากน้ันพระสงฆ ผูนําชุมชนและชาวบาน รวมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ เพื่อนําความรูที่ไดจาก

ภายนอกมาแลกเปล่ียนความรูระหวางกันในกลุมหมูบาน ตําบล และอําเภอ และนํามาออกแบบและพัฒนากิจกรรมหมูบาน

รักษาศีล 5 ในชุมชน 
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ข้ันที่ 4 การรวมเขาสูภายใน (Internalization)  

นําองคความรูจากการประชุม ลงสูการปฏิบัติในแตละหมูบาน แตละวัด  โดยประสานงานและประชาสัมพันธ

กิจกรรมการดําเนินงานของแตละพื้นที่  รวมทั้งมีคณะกรรมการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมหมูบาน เพื่อกํากับ ติดตามและประเมินผล

การทํางานในโครงการทุกระดับ และรายงานผลโครงการตอไป 

จากน้ันคณะทํางานทุกระดับรวมแลกเปล่ียนเรียนรู โดยกิจกรรมชุมชนนักปฎิบัติ เพื่อนําความรูที่ไดจากภายนอกมา

แลกเปล่ียนความรูระหวางกันในกลุมเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในครั้งตอไป และสรางตารางนัดหมายสําหรับการประชุม

และกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชทฤษฎีวงจรความรูรวมกับชุมชนนักปฏิบัต ิ

 

บทสรุป 

จากการศึกษาโครงการหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม จะเห็นไดวา การขับเคล่ือนโครงการหมูบานรักษาศีล 5 

ตามกลไกระเบียบมหาเถรสมาคมและกลไกเชิงสถาบัน ประกอบดวย วัด องคกรภาครัฐ กลุมพลังของชุมชน  และชาวบาน 

รวมกันจัดกิจกรรมในโครงการหมูบานรักษาศีล 5 อยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ  การรักษาศีล 5 ของประชาชนในชุมชน จะทํา

ใหคนในชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันทของคนในชาติได ลด

ความขัดแยงแตกแยกในสังคมไทย หากประชาชนมีความตระหนัก เขาใจ และนอมนําไปสูการปฏิบัติ คนเสมอกันดวยศีล เกิด

เปนสังคมที่มีศีลธรรม มีคุณธรรม ชุมชนก็จะเกิดสันติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานจากภาครัฐอยางตอเน่ืองและการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอตอการ

ดําเนินงานโครงการหมูบานรักษาศีล 5 

2. ควรพัฒนาคูมือแนวทางการดําเนินหมูบานรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ใหทันสมัยและควรเพิ่มเทคนิคการดําเนิน

หมูบานรักษาศีล 5 ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนครปฐม 

3. ควรประสานงานอาสาสมัครพุทธศาสนา เพื่อทํางานในเชิงเครือขายในการขับเคล่ือนหมูบานรักษาศีล 5 และกิจการ

ทางพระพุทธศาสนาในทองถิ่นใหมีความแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

4. ควรสงเสริมการวิจัยที่เก่ียวของกับโครงการหมูบานรักษาศีล 5  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาหมูบานรักษาศีล 5 ให

มีความยั่งยืนตอไป 
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