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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) สภาพการณ์ปัจจุบนั 2) วิเคราะห์บทบาทของสถาบนัพระพทุธศาสนา และ 3) น าเสนอ

กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาค
ตะวนัตก ระเบียบวธีิวจิยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผลการวจิยั
พบวา่ 1) สภาพการณ์ปัจจุบนัของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ในภาคตะวนัตก ประกอบดว้ย การพฒันาผูน้ าสัมมาชีพ การประชุมเชิงปฏิบติัการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั การเตรียมความ
พร้อมทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้น การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย การสร้างสมัมาชีพชุมชนในระดบัหมู่บา้น และการ
จดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ 2) บทบาทของสถาบนัพระพทุธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกบนพื้นฐานของหลกัพทุธธรรม ประกอบดว้ย ดา้นศีล ดา้นสมาธิ และดา้นปัญญา และ 3) 
กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาค
ตะวนัตก พบว่า สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงานราชการท่ีด าเนินการอยูก่่อนแลว้ ดงัน้ี (1) การจดัท า “หลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” 
ส าหรับพระสงฆ์ (2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือจัดอบรมสังฆวิทยากร  (3) การสร้างหรือจัดตั้ งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ  
(4) ประชาสัมพนัธ์และคดัเลือกหมู่บา้นท่ีมีความพร้อม (5) ด าเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนสันติสุขในลกัษณะของวงจรคุณภาพ และ  
(6) จดัตั้งศูนยก์ารเสริมสร้างสมัมาชีพแนวพทุธในชุมชน 
 

ค าส าคญั : สัมมาชีพ, หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ, กลุ่มชาติพนัธ์ุ 
 

Abstract  
The objectives of this research were to study 1) the current situation, 2) analyze the role of the Buddhist institute, and 3) present 

the process of driving the right occupations in accordance with the of the philosophy sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic 
groups in the West. The research methodology was the qualitative research that the in-depth interview and focus group discussion as the 
tool of data collection. The findings of the research were as follows: 1) The current situation of strengthening the right occupation in 
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accordance with philosophy of sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west found that consists of the 
development of the right occupation leaders, the workshop on provincial community right occupation speakers, the preparation of the 
community right occupation speakers team at the village level, preparation for the target household, building community right occupation 
at the village level, and regarding the establishment and development of professional groups. 2) The role of the Buddhist institute in 
strengthening the right occupation according to the philosophy of sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west 
based on Buddha Dhamma principle consists of the precepts, meditation, and intelligence. 3) The process of driving the right occupation in 
accordance with the of the philosophy sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west was found that this process 
needed to operate in accordance with the mission of the government agencies that were already implemented as follows: (1) establishing a 
“Sangha Lecturer on right occupation course”, (2) organize a workshop or training for the Sangha lecturers, (3) establishing or setting up a 
right occupation team, (4) publicize and select ready villages, (5) proceeding on building a peaceful community in term of right occupation 
in the form of a quality cycle, and (6) establish a Buddhist right occupation strengthening center in the community 

    

Keywords : Right Occupations, Philosophy of Sufficiency Economy, Peaceful Coexistence, Ethnic Groups 
 
 

บทน า   
นบัเป็นระยะเวลาท่ียาวนานกว่าห้าทศวรรษ นบัตัง่แต่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (รัชกาลท่ี 9) ทรงข้ึนครองสิริราช

สมบติัและมีพระปฐมบรมราชโองการ อนันับไดว้่าเป็นสัญญาประชาคม พระราชทานนับแต่บดันั้นมาว่า “เราจะครองแผ่นดิน 
โดยธรรมเพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นต้นมา พระองค์ก็ได้ทรงงานหนักตรากตร าเพ่ือความผาสุก และ 
เพ่ือประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกรมาโดยตลอดทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา  และในบางโอกาสไดพ้ระราชทานพระราช
ทรัพยส่์วนพระองคด์ าเนินโครงการท่ีรู้จกักนัดีวา่ เป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริจวบจนบดัน้ี นบัไดก้วา่ 3,000 โครงการ
[1] ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี อนัเป็นพ้ืนฐานของโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริเกือบทั้งหมด กคื็อ ความพออยู ่พอกิน และ
ความมีชีวิตอยูท่ี่สมถะ พอเพียง ในทุกมิติของชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน แนวความคิดน้ี หากวิเคราะห์ดีแลว้จะเห็นไดช้ดัเจน
วา่ประสานสอดคลอ้งตอ้งกนัอยา่งแนบแน่นกบัหลกัธรรมแห่งพระพุทธศาสนาท่ีวา่ดว้ยการด ารงชีวิตท่ีประเสริฐพอเหมาะพอควร
และการเดินสายกลางตามสมมติสัจจะในโลกิยธรรมดว้ยวิถีแห่งพุทธ ตราบเท่าท่ียงัไปไม่ถึงระดบัปรมตัถธรรม ส่วนการด ารงชีวิต
อยู่ในโลกิยธรรม ธรรมด าเนินก็ให้รู้เท่าทนัความเป็นไปและความเป็นจริงของโลก รู้จักประสานกลมกลืนกบัโลก ชีวิตและ
ธรรมชาติใชป้ระโยชน์และน ากฎเกณฑข์องธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติมาใชเ้ท่าท่ีจ าเป็นและใหก่้อประโยชน์สูงสุดโดยไม่
เป็นการท าลายและเบียดเบียนกนั[2] ขณะเดียวกนักรู้็เท่าทนัความเปล่ียนแปลงตามกฎแห่งอริยสัจและไตรลกัษณ์ ท าใหชี้วิตด ารง
อยู่ได้อย่างมีอิสรภาพ ไม่ถูกบีบคั่นด้วยความยึดมั่นถือมั่น และ มีชีวิตอยู่ได้โดยมีปัญญา เป็นตัวก ากับอยู่ได้โดยไม่โลภ  
ไม่เบียดเบียน  ไม่แก่งแยง่ชิงดีและหลงใหลไดป้ล้ืมกบัวตัถุจนเกินสมควรจนกลายเป็นผู ้คลัง่ไคลใน “วตัถุนิยม” และ “บริโภคนิยม” 

สาระส าคญัและบริบทโดยรวมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เห็นได้ชัดเจนว่าความ  
“พออยู-่พอกิน” กบั “ความพอเพียงและความพอดี” ท่ีไดพ้ระราชทานไวน้ั้น มีความหมายกวา้งขวางกวา่ท่ีเขา้ใจกนัโดยผิวเผนิ และ
บางคร้ังก็มีการตีความกนัเพียงว่าคือการมีขา้วอยู่ในยุงฉาง ผกัและปลาอยู่ในไร่นา เพียงพอส าหรับบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  
ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ “ความพอเพียง” นั้น กินความหมายกวา้งขวางลุ่มลึกลงไปในมิติของชีวิตผูค้นรอบดา้นทั้งมิติทางดา้นสังคม 
วฒันธรรม และภูมิศาสตร์อีกดว้ย เช่น ความพอเพียงทางดา้นจิตใจ ซ่ึงผกูพนัสอดประสานไปถึงหลกัพุทธธรรม พุทธปรัชญาและ
แนวคิดในการด ารงชีวิตของผูค้นชุมชนและสังคมไทย ซ่ึงเป็นสังคมชาวพุทธในภาพรวมอีกดว้ย ดงันั้นจึงไม่เป็นการเกินเลยท่ีจะ
กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 9) ผูท้รงพระคุณอนัประเสริฐของประชาชนชาวไทยนั้น ทรงเป็น “นักคิด  
นกัวางแผน และ นกัพฒันา” ท่ีมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และทรงเป็นนกัแกปั้ญหา ทรงน าเอาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลกั
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และแนวทางในการคิดแกไ้ขปัญหาของชาติ โดยทรงวางหลกัการเร่ืองหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทรงงานเพ่ือให้พสกนิกร 
มีความ “พออยู-่พอกิน” และมีชีวิตอยู่ในทางสายกลางตลอดมา แต่ส่ิงส าคญัท่ีขาดไม่ไดคื้อการฝึกตนจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัตามหลกั
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิปัญญา) จะเกิดข้ึนไดก้ต็อ้งอาศยัปัจจยัทั้งภายในและภายนอกดว้ยโดยนยัน้ี พระพทุธศาสนามีความหมายในการ
เป็นหลกัแห่งระบบของการด าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระดบัพฤตกรรม จิตใจ และปัญญา โดยเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชีวิต สังคม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนสามารถเป็นเคร่ืองมือในการประพฤติปฏิบติัและมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจเจกบุคคล (Individual) กบัโลกภายนอก (Social) เพ่ือเก้ือกลูระบบการด าเนินชีวิตท่ีดีงามและพ่ึงปรารถนาอีกดว้ย [3] 

หากพิจารณาในบริบทภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย นับไดว้่ามีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและเผ่าพนัธ์ุอย่างมาก  
มีความแตกต่างกนัทางเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา วฒันธรรมประเพณี ทศันคติและความเช่ือในลกัษณะสังคมพหุวฒันธรรม อนัเป็นลกัษณะ
เด่นของภูมิภาคตะวนัตกท่ีสืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งน้ี เพราะสภาพภูมิประเทศท่ีเสริมใหภ้าคตะวนัตกเป็นอู่แหล่งรวมทางวฒันธรรม 

อยา่งไรก็ตาม ผลจากการใชแ้นวทางการพฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่สังคมไทย
อย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สังคมและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้ งกระบวนการของความ
เปล่ียนแปลงมีความสลบัซับซ้อนจนยากท่ีจะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลพัธ์ได้ เพราะการเปล่ียนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจยั
เช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ส าหรับผลของการพฒันาในดา้นบวกนั้น ไดแ้ก่ การเพ่ิมข้ึนของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอยา่งทัว่ถึงมาก
ข้ึน แต่ผลดา้นบวกเหล่าน้ีส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผูด้อ้ยโอกาสในสังคมนอ้ย แต่ว่า กระบวนการเปล่ียนแปลง
ของสังคมไดเ้กิดผลลบติดตามมาดว้ย เช่น การขยายตวัของรัฐเขา้ไปในชนบท ไดส่้งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายดา้น  
ทั้งการตอ้งพ่ึงพิงตลาดและพอ่คา้คนกลางในการสั่งสินคา้ทุน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพนัธ์แบบ
เครือญาติและการรวมกลุ่มกนัตามประเพณีเพ่ือการจดัการทรัพยากรท่ีเคยมีอยูแ่ต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ท่ีเคยใชแ้กปั้ญหาและ
สั่งสมปรับเปล่ียนกนัมาถูกลืมเลือนและเร่ิม สูญหายไป จากผลดา้นลบในการพฒันาดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ียงัส่งผลกระทบโดยตรงกบั
กลุ่มชาติพนัธ์ในภาคตะวนัตกอยา่งยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้ซ่ึงสามารถสรุปสภาพปัญหาไดเ้ป็นประเดน็ส าคญั ดงัน้ี  

1. กลุ่มชาติพนัธ์ุมีความหลากหลาย โดยการส ารวจและก าหนดสถานะบุคคลทางกฎหมายล่าชา้ยงัไม่แลว้เสร็จ ท าใหเ้สีย
สิทธิและขาดโอกาสในการพฒันาหลายดา้น และไม่สามารถเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสร้างจิตส านึกการ
เป็นพลเมืองไทยและการยอมรับในสังคม 

2. การขาดความสมดุลมัน่คงในการด ารงชีวิต ประชาชนกลุ่มชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่ยงัมีสภาพยากจนและมีความเหลือมล ้า
ในการกระจายรายได้ โดยส่วนใหญ่ท าการเกษตรแบบดัง่เดิมอาศยัธรรมชาติเป็นหลกั แต่ขาดภูมิคุม้กนัในอาชีพเกษตรกรรม   
โดยมีปัญหาและขอ้จ ากดัเร่ืองท่ีดินท ากิน ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม และขาดแคลนน ้ าเพ่ือการเกษตรตลอดจนแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดภยัพิบติับ่อยคร้ังและส่งผลการทบต่อพ้ืนท่ีการเกษตร รวมทั้งการเปล่ียนสภาพสังคมสู่ความ
ทนัสมยัมากข้ึนวถีิการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลง ขณะท่ีประชาชนบางส่วนปรับตวัไม่ทนัและประสบปัญหาต่าง ๆ  

3. จุดอ่อนดา้นการบริหารจดัการ การพฒันากลุ่มชาติพนัธ์ุหลงัปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ขาดการก าหนดผูรั้บผิดชอบ
ท่ีชัดเจน ระบบข้อมูลขาดความสมบูรณ์และทันสมัย ขาดเคร่ืองมือและกลไกด าเนินงานโดยขาดแผนแม่บท กฎระเบียบต่าง  ๆ 
มีความหลากหลายไม่เป็นปัจจุบนั ขาดกระบวนการมีส่วนรวมของฝ่ายต่าง ๆ และขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน [4] 

ดงันั้น เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งย ัง่ยนื จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการเสริมสร้าง
สัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก และวิเคราะห์บทบาท
ของสถาบนัทางสังคมในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ในภาคตะวนัตก อนัเป็นฐานคิดส าคญัซ่ึงน าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกอยา่งย ัง่ยืน โดยสอดรับกบัยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผน่แม่บทการพฒันากลุ่มชาติ
พนัธ์ุในประเทศไทย ใหบ้รรลุเป้าประสงคต่์อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
2. เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของสถาบนัพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
3. เพ่ือน าเสนอกระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก 
 

ขอบเขตของการวจิัย  
การวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาครอบคลุมการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก และวิเคราะห์บทบาทของสถาบัน
พระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอย่างสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน 
ภาคตะวนัตกบนพ้ืนฐานของหลกัพทุธธรรม เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 
 2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 
(Key Informants) 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) ผูน้ าชุมชน/ปราชญ์ชาวบา้น/ผูท้รงคุณวุฒิประจ าทอ้งถ่ิน (2) นกัวิชาการดา้นศาสนา/
พระสงฆผ์ูมี้บทบาทโดดเด่นในการเสริมสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน และ (3) หวัหนา้หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี โดยการสุ่มแบบ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลกัษณะการเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีเหมาะสม จ านวน 15 ท่าน 
 ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) ผูน้ าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/
ผูท้รงคุณวุฒิประจ าทอ้งถ่ิน (2) นกัวิชาการดา้นศาสนา/พระสงฆผ์ูมี้บทบาทโดดเด่นในพ้ืนท่ี และ (3) หัวหนา้หน่วยงานราชการ
ในพ้ืนท่ี โดยการสุ่มแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลกัษณะการเป็นตวัแทนของกลุ่มท่ีเหมาะสม จ านวน 8 ท่าน 
 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
 3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีรอบดา้นและลึกซ้ึง โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบ 
มีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือน าไปสู่การสนทนาท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ห้ขอ้มูลมีบทบาทก าหนดทิศทางการสนทนา
ร่วมกบัผูส้ัมภาษณ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการท าความเขา้ใจประเดน็ค าถามร่วมกนั 
 3.2 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อสังเคราะห์กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพ
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
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สภาพการณ์ปัจจุบนั เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการกระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มขนาดกลาง โดยอภิปรายโตต้อบ
แสดงความเห็น/เล่าเร่ืองประสบการณ์ ตามประเด็นท่ีก าหนดข้ึนมาอยา่งเจาะจงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพ่ือให้เกิดขอ้มูล
หลัง่ไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพนัธ์ในแนวราบระหว่างสมาชิกในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะดว้ยกนัเอง และ
ระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะกบัผูด้  าเนินการสนทนา 

 

ผลการวจิัย 
1. สภาพการณ์ปัจจุบันของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ

กลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 
สภาพการณ์ปัจจุบนัของการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก ครอบคลุมการเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน รวม 6 ดา้น ประกอบดว้ย 
 1.1 ดา้นการพฒันาผูน้ าสัมมาชีพ พบวา่ มีการจดัอบรมผูน้ าสัมมาชีพในรูปแบบการฝึกอบรมหลกัสูตรวิทยากรผูน้ า
สัมมาชีพ, มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและตวัช้ีวดัการด าเนินงานท่ีชดัเจน, มีการด าเนินงานดว้ยความพร้อม ทกัษะและประสบการณ์, 
มีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานพฒันาชุมชนเขา้มาสนบัสนุน และมีผลการด าเนินงานเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
 1.2 ดา้นการประชุมเชิงปฏิบติัการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั พบว่า มีผลผลิตเป็นแผนปฏิบติัการทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั, มีทีมสนบัสนุนการด าเนินงานระดบัจงัหวดั, มีผูแ้ทนจากองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้
ร่วมวิเคราะห์อาชีพของแต่ละชุมชนเพ่ือความส าเร็จในเชิงคุณภาพ มีการคน้หาผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ และมุ่งเป้า
การด าเนินงานเชิงพ้ืนท่ีโดยสอดคลอ้งกนัตั้งแต่จงัหวดั อ  าเภอ ต าบล ชุมชน และครัวเรือน 
 1.3 ดา้นการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้น พบวา่ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบั
หมู่บา้นเป็นคนในชุมชนท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเป็นอยา่งดี, มีการเพ่ิมเติมปราชญชุ์มชน
เขา้มาเป็นวิทยากรสัมมาชีพระดบัหมู่บา้นโดยสัดส่วนนอก เหนือจากท่ีเขา้รับการอบรมในระดบัจงัหวดั, เนน้การสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบักระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, มีการทบทวนแผนชุมชนก่อนลงภาคปฏิบติัการ 
แต่กย็งัคงขาดวทิยากรฝ่ายสงฆท่ี์มีความรู้ความ สามารถในศาสตร์ของสัมมาอาชีวะท่ีบูรณาการกบัศาสตร์สมยัใหม่ 
 1.4 ดา้นการเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย พบวา่ มีการเกบ็ขอ้มูลเก่ียวกบัความสนใจหรือความตอ้งการท่ีจะ
เปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพ, มีการลงพ้ืนท่ีในเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย, เนน้การให้ความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองสัมมาชีพชุมชนในเบ้ืองตน้กบัครัวเรือนโดยวิทยากรสัมมาชีพระดบัหมู่บา้น, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งตวัแทนร่วมลง
พ้ืนท่ีเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายดว้ย และภายหลงัการลงพ้ืนท่ีมีการกลบัมาเตรียมวสัดุสนับสนุนการฝึกอาชีพก่อนเร่ิมการ
ฝึกอบรมแก่ภาคครัวเรือน 
 1.5 ดา้นการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดบัหมู่บา้น พบวา่ มีการฝึกปฏิบติัภายในครัวเรือนเป้าหมายท่ีเขา้รับการฝึก
อาชีพโดยมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้นให้การสนับสนุน, วิทยากรจะเป็นเจ้าของอาชีพหรือประกอบอาชีพนั้น 
เพ่ือการเล้ียงชีพ, มีการใหค้วามรู้ทางวิชาการในทฤษฎีและมีการสาธิตอาชีพในเบ้ืองตน้เป็นภาคปฏิบติั, มีการศึกษาเพ่ิมพูนความรู้
จากการศึกษาดูงานตวัอยา่งการประกอบสัมมาชีพภายนอกชุมชน และมีการวดัผลการด าเนินงานสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดบั
หมู่บา้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมรายงานตามล าดบัไปถึงจงัหวดั 
 1.6 การจดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ พบว่า พฒันากลุ่มอาชีพดั้งเดิมของคนพ้ืนถ่ินเป็นส่วนใหญ่, มีโครงการหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑร์องรับการจดัจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ, มีการขอตั้งเป็นวสิาหกิจชุมชนจากกลุ่มอาชีพท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่
พฒันาเป็นกลุ่มอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได ้โดยการขบัเคล่ือนของกลุ่มแม่บา้นประจ าชุมชน, ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอร่วมกบั 
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ภาคครัวเรือนมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีวิทยากรสัมมาชีพลดบทบาทเป็นผูส้นับสนุน และมีการจดัท าแผนปฏิบติัการจดัตั้งกลุ่ม
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนเช่ือมโยงกบัการตลาดและฐานขอ้มูลกลุ่มอาชีพตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดโดยกรมพฒันาชุมชน 

2. บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันตขิองกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกบนพืน้ฐานของหลกัพุทธธรรม 

บทบาทของสถาบนัพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้างสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู่ร่วมกนั
อยา่งสันติของกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตกบนพ้ืนฐานของหลกัพทุธธรรม ประกอบดว้ย 
 2.1 ดา้นศีล พบว่า มีโครงการหมู่บา้นรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์สนับสนุนการประกอบสัมมาชีพโดยตรง, มีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพดว้ยความสุจริต, มีการส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพเป็นปกติก่อนท่ีภาครัฐจะขบัเคล่ือน
โครงการสัมมาชีพชุมชน, มีการส่งเสริมใหง้ดเวน้การเบียดเบียนกนัเพ่ือการอยูร่่วมกนัโดยสันติ และมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนงด
เวน้อบายมุขเพ่ือลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
 2.2 ดา้นสมาธิ พบวา่ มีการส่งเสริมให้มีความตั้งใจและมุ่งมัน่ในการประกอบการงาน, มีการส่งเสริมการท าจิตให้
สงบเป็นสมาธิขณะท างานหรือประกอบอาชีพ, มีการส่งเสริมการควบคุมสติใหต้ั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความประมาท, มีการส่งเสริมการ
ควบคุมอารมณ์ในคราวประชุมร่วมกนั และมีการส่งเสริมการมีสติในการกิน อยู ่และใชชี้วติ 
 2.3 ด้านปัญญา พบว่า มีการอาศัยวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นทุนทางสังคมเป็นเคร่ืองมือพฒันาปัญญา, มีการ
ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง สันโดษ, มีการส่งเสริมใหใ้ชส้ติพิจารณาการใชจ่้ายตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง, มีการส่งเสริมใหช้าวบา้นใชปั้ญญาในการแกปั้ญหา และมีการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ประจ าชุมชนภายในวดั 

3. กระบวนการขับเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของ
กลุ่มชาตพินัธ์ุในภาคตะวนัตก 

กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก จ าเป็นตอ้งด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงานราชการท่ีด าเนินการอยูก่่อนแลว้ ดงัน้ี 
 3.1 จดัท าหลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) องคก์รภาคคณะสงฆจ์ดัท า
หลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนาระดบัประกาศนียบตัร ลกัษณะการศึกษานอกระบบ (90 วนั)  
(2) ก าหนดเป้าหมาย 100 รูป และ (3) มุ่งหมายใหบุ้คลากรอุทิศตนในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธและประยกุตใ์ชใ้นการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

3.2 จดัตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ 
(MOU) เพ่ือเช่ือมโยงการท างานร่วมกนั (2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการทีม สังฆวทิยากรสัมมาชีพระดบัจงัหวดัเพ่ือเตรียมความพร้อม 
และ (3) การจดัตั้งกลุ่มสังฆวทิยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริบทเชิงพ้ืนท่ี 

3 .3  ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครัวเรือนท่ี มีความพร้อม โดยมีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้ นตอน คือ 
(1) การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร (2) การวิเคราะห์ความตอ้งการจากขอ้มูลพ้ืนฐานส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดั  
(3) การคดัเลือกครัวเรือน/หมู่บา้นท่ีมีความพร้อม และ (4) การประชุมปฏิบติัการเพ่ือร่วมจดัท าแผนการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธ 
 3.4 เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ (1) การลงพ้ืนท่ีออกตรวจเยี่ยม
ครัวเรือน/หมู่บา้นท่ีเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย (2) ประสานงานท างานร่วมกบัตวัแทนองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (3) เนน้การท างานท่ีเช่ือมโยง
ไปสู่การการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยความเป็นมิตร และ (4) การท าขอ้ตกลงร่วมกนัและก าหนดวนัฝึกอบรม 
 3.5 ฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ (1) ด าเนินการฝึกอบรมฝึกอบรม
สัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธตามวนั-เวลาท่ีไดก้  าหนดไวร่้วมกนั (2) เนน้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัการในเบ้ืองตน้ (3) เพ่ิมพูน
ความรู้และแรงจูงใจโดยการจดัศึกษาดูงานเพ่ิมเติม และ (4) มุ่งหมายใหต้ั้งตนอยูใ่นสัมมาชีพและด ารงอยูใ่นศีลธรรมอยา่งบูรณาการ 
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 3.6 ติดตามติดตามประเมินผลเป็นรูปธรรมและพฒันาสู่เครือข่ายสัมมาชีพเชิงพุทธ โดยมีกรอบการด าเนินงาน 4 
ขั้นตอน คือ (1) ติดตามประเมินผลตาม PDCA (2) จดัตั้งกลุ่มพฒันาสัมมาชีพเชิงพุทธ (3) เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของสาม
ประสาน (บ-ว-ร) เช่ือมโยงกบัตลาดและระบบ OTOP และพฒันาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (4) พฒันาเป็นตน้แบบการเรียนรู้ หรือ
ศูนยก์ารเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพทุธ 
 

อภิปรายผล 

 
รูปท่ี 1 องคค์วามรู้จากการวิจยั (โดยผูว้ิจยั) 

กระบวนการขบัเคล่ือนการ
ประกอบสัมมาชีพตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
เพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ
ของกลุ่มชาตพินัธ์ุในภาค
ตะวนัตกทีเ่หมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาพการณ์

ปัจจุบนั 

จัดท าหลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ มีกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. องค์กรภาคคณะสงฆ์จดัท าหลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนา
ระดบัประกาศนียบตัร ลกัษณะการศึกษานอกระบบ (90 วนั) 
2. เป้าหมาย 100 รูป 
3. มุ่งหมายให้บุคลากรอุทิศตนในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธและประยุกตใ์ชใ้นการ
เผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

จัดตั้งทีมสังฆวทิยากรสัมมาชีพ มีกรอบการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การจดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเช่ือมโยงการท างานร่วมกนั 
2. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการทีม สังฆวิทยากรสัมมาชีพระดบัจงัหวดัเพื่อเตรียมความพร้อม 
3. การจดัตั้งกลุ่มสังฆวิทยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริบทเชิงพื้นท่ี 

ประชาสัมพนัธ์/คดัเลือกครัวเรือน มีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
2. การวิเคราะห์ความตอ้งการจากขอ้มูลพื้นฐานส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั 
3. การคดัเลือกครัวเรือน/หมู่บา้นท่ีมีความพร้อม 
4. การประชุมปฏิบติัการเพื่อร่วมจดัท าแผนการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธ 

เตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย มีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การลงพื้นท่ีออกตรวจเยีย่มครัวเรือน/หมู่บา้นท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย 
2. ประสานงานท างานร่วมกบัตวัแทนองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
3. เนน้การท างานท่ีเช่ือมโยงไปสู่การการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัดว้ยความเป็นมิตร 
4. การท าขอ้ตกลงร่วมกนัและก าหนดวนัฝึกอบรม 

ฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธ มีกรอบการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ด าเนินการฝึกอบรมฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธตามวนั-เวลาท่ีไดก้  าหนดไวร่้วมกนั 
2. เนน้ความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัการในเบ้ืองตน้ 
3. เพิ่มพนูความรู้และแรงจูงใจโดยการจดัศึกษาดูงานเพิ่มเติม 
4. มุ่งหมายใหต้ั้งตนอยูใ่นสัมมาชีพและด ารงอยูใ่นศีลธรรมอยา่งบูรณาการ 

ตดิตามตดิตามประเมินผลเป็นรูปธรรมและพฒันาสู่เครือข่ายสัมมาชีพเชิงพทุธ มีกรอบการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ติดตามประเมินผลตาม PDCA 
2. จดัตั้งกลุ่มพฒันาสัมมาชีพเชิงพทุธ 
3. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสามประสาน (บ-ว-ร) เช่ือมโยงกบัตลาดและระบบ OTOP 
และพฒันาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
4. พฒันาเป็นตน้แบบการเรียนรู้ หรือศูนยก์ารเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพทุธ 
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กระบวนการขบัเคล่ือนการประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในภาคตะวนัตก จ าเป็นตอ้งด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงานราชการท่ีด าเนินการอยู่ก่อนแลว้ ดงัน้ี  
1) การจดัท า “หลกัสูตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” ส าหรับพระสงฆ ์2) การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการหรือจดัอบรมสังฆวิทยากร โดย
คดัเลือกพระสงฆท่ี์มีความสนใจและเสียสละในการท างานเพื่อชุมชน จ านวน 100 รูป โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 10 รุ่น รุ่นละ  
10 รูป ทั้ งน้ี มีมุ่งหมายให้พระสงฆ์ผูผ้่านการอบรมมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นสัมมาชีพตามแนวทางของพระพุทธศาสนา  
3) การสร้างหรือจดัตั้งทีมสังฆวทิยากรสัมมาชีพ โดยใหมี้บทบาทในท างานร่วมกบัทีมวทิยากรสัมมาชีพชุมชนของฝ่ายราชการท่ีมี
อยูแ่ลว้ ในลกัษณะของการท างานร่วมกนัเป็นภาคีเครือข่าย 4) ประชาสัมพนัธ์และคดัเลือกหมู่บา้นท่ีมีความพร้อม อาทิ ชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP ธรรมวิถี เป็นตน้ เพ่ือพฒันาสัมมาชีพชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามแนววิถีพุทธ 5) ด าเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนสันติ
สุข ในลกัษณะของวงจรคุณภาพ หรือ PDCA ท่ีเนน้การด าเนินการระยะสั้นและมีอบรมใหค้วามรู้ การติดตาม และการประเมินผล
อยา่งเป็นรูปธรรม และ 6) จดัตั้งศูนยก์ารเสริมสร้างสัมมาชีพแนวพทุธในชุมชน เพื่อเป็นตน้แบบศูนยก์ารเรียนรู้การขบัเคล่ือนการ
ประกอบสัมมาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ส าหรับพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป ดงักล่าวน้ี สอดคลอ้งกบั
ท่ี พระครูอุดมจารุวรรณ (ค าไล ้จารุว  โส) [5] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การพฒันาบทบาทพระสงฆใ์นการส่งเสริมโครงการตลาดประชา
รัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม มีโครงการน าธรรมะเข้ามาบริหารตลาด เพื่อให้มีการน าค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบติัให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการคา้ขาย และการประกอบอาชีพอยา่งมีความสุข อยา่งไรก็ตาม 
สมควรให้พระสงฆ์มีการเขา้อบรมหลกัสูตรต่าง ๆ โดยควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ท่ีเพ่ือให้ทราบหลกัเกณฑ์และกลไก
อยา่งเป็นระบบ และสอดคลอ้งกบัท่ี บูรกรณ์ บริบูรณ์ และนายวิบูลย ์แมนสถิตย ์[6] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “รูปแบบการน าตนเองเขา้
ไปผูกพนักบัชุมชนของพระสงฆ์ในการแกไ้ขปัญหาสังคม” ผลการวิจยัพบว่า พระสงฆน์ าตนเองเขา้ไปผูกพนักบัชุมชน ผลจาก
การผกูพนัและท างานเพื่อสังคมเห็น ท าใหต้นเองเห็นความเช่ือมโยงของสรรพส่ิงและน ามาสู่การกล่อมเกลาตนเองต่อไป ในเวลา
เดียวกนั พระสงฆ์ท่ีท างานเพ่ือสังคมจะมีระดบัความเขม้ในคุณสมบติัแตกต่างกนั อย่างไรก็ดี แนวคิดน้ีเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถ
อธิบายการท างานของพระสงฆเ์พ่ือสังคมไดอ้ยา่งดี และสอดคลอ้งกบัท่ี ศรคม เผือกผิววงศ์ [7] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการ
สร้างความร่วมมือในชุมชนด้วยพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษาชุมชนวดัคูบ้อน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” จากผลการ  
วิจยัพบวา่ แนวคิดและแนวปฏิบติัเพ่ือสร้างความร่วมมือตามแนวพระพุทธศาสนา ช่วยใหเ้กิดความสามคัคี การร่วมแรงร่วมใจกนั 
และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริงและมั่นคง ส าหรับแนวทางการสร้างความร่วมมือในชุมชนวดัคู้บอน
ประกอบดว้ย การปรับทศันคติของชุมชนในการหวงแหนวดัเป็นสมบติัของชุมชน การสร้างกติกาอยา่งมีส่วนร่วมและยดึเป็นแนว
ปฏิบติัท่ีชุมชนตอ้งร่วมมือ การปรับใจเขา้หากนัมองทุกอยา่งดว้ยเมตตา การพฒันาท่าทีการแสดงออกต่อกนัดว้ยเมตตา การสร้าง
วฒันธรรมการส่ือสารท่ีเมตตาในชุมชน และการจดัสรรดว้ยความเป็นธรรมในมุมมองประโยชน์ต่อส่วนรวม และสอดคลอ้งกบัท่ี 
ธวชัชยั เพง็พินิจ และ ธีระศกัด์ิ ละม่อม [8] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน” จากผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน คือ เนน้เกษตรพอเพียง สร้างหลกัสูตรการเรียนรู้ขยายผลหลกัสูตร สร้างตน้แบบ
เกษตรหรือปราชญรุ่์นใหม่ ขยายเครือข่ายพหุภาคี แลกเปล่ียนเรียนรู้ หน่วยงานภายนอกสนบัสนุน มุ่งสู่การพ่ึงตนเองและพ่ึงพา
กนัเอง ท่ีส าคญัคือ แนวทางการพฒันารูปแบบการขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นและพหุภาคี
ภาคอีสาน ดา้นกระบวนการ มุ่งเนน้ปรับเปล่ียนแนวคิด เนน้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และดา้นการประเมินผลวิทยากรกระบวนการตรวจ
เยี่ยม เนน้การท าจริง เนน้ความสุข และสอดคลอ้งกบัท่ี พระมหาค าพอง สทฺทวโร [9] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “การจดัการศึกษาเพื่อ
สันติภาพของชาวพุทธและมุสลิมในชุมชนวดัท่าการ้อง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา” จากผลการวิจยัพบว่า การจดัการศึกษาใน
ชุมชนทั้งสองศาสนาท่ีมีความหลากหลายชาติพนัธ์ุ มีความแตกต่างทางศาสนา และวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ภายใต้
ภาวะความแตกต่างนั้นกลบัเป็นการหลอมรวม และผสมผสานวิถีชีวิตท่ีด ารงอยูข่องประชาชนในชุมชนทั้งสองศาสนาในชุมชน
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แห่งน้ี วฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ จึงซึมซับและหลอมรวมกนั โดยไม่มีความเป็นเช้ือชาติหรือศาสนามาแบ่งกั้น ประชาชนใน
ชุมชนด าเนินชีวิตและอาศยัอยูใ่นชุมชนมาเป็นเวลานานซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นซ่ึงแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่มนุษยส์ามารถ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองเพ่ือมีชีวิตอยูร่อดส่วนหน่ึง และเรียนรู้ไดโ้ดยกระบวนการศึกษาอบรมอีกส่วนหน่ึง โดยการเปล่ียนผูเ้รียนจาก
ผูไ้ม่รู้ สู่ผูรู้้ และเห็นไดจ้ากการมีวิธีคิดเร่ืองการยอมรับและเขา้ใจความหลากหลายของกนัและกนั และสอดคลอ้งกบัท่ี ศุภมาส 
เหลน็เรือง และคณะ [10] ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการขบัเคล่ือนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณีอ าเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม” ผลการวิจยัพบวา่ การศึกษาดูงานเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ได้มากข้ึน ซ่ึงหากมีความรู้ความเขา้ใจท่ีดีแลว้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมสัมมาชีพท่ีครัวเรือน
ด าเนินการอยูไ่ด ้ดงันั้น จึงควรมีการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนสนบัสนุนใหมี้การจดัตั้ง
แหล่งเรียนรู้ชุมชน และสอดคลอ้งกบัท่ี วิซุตตา ชูศรีวาส [11] ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “การด าเนินงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง บา้นหวั
อ่าว ต าบลบางชา้ง อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” จากผลการวจิยัพบวา่ การด าเนินงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเพ่ิม
รายไดใ้นครัวเรือน จากการท่ีสมาชิกในชุมชนมีการจดัตั้ง กลุ่มอาชีพ กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร ร้านคา้ชุมชน เป็นตน้ 
เพื่อขยายตลาดและกระจายผลผลิต ส่งผลใหส้มาชิกในชุมชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. คณะสงฆร์ะดบัจงัหวดั ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดัและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรท าขอ้ตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ในด าเนินงานเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพทุธ เพ่ือเช่ือมโยงการท างานร่วมกนัในลกัษณะภาคีเครือข่าย 
2. ทุกภาคส่วนควรสนับสนุนให้วดัประจ าชุมชนเป็นสถานท่ีตั้ งกลุ่มพฒันาอาชีพและแหล่งเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  

ของชุมชน อาทิ แหล่งเรียนรู้อาชีพแขนงต่าง ๆ แหล่งทดลองอาชีพต่าง ๆ โดยเนน้การด าเนินงานท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม และ
เนน้การด าเนินการในเชิงสาธารณะท่ีไม่แสวงหาก าไร 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อประโยชน์ใน 

การเปรียบเทียบ กลุ่มทดลอง และความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลภายใตก้ารควบคุม 
2. ในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ  

ระบบทวภิาค (Semester System) ระดบัประกาศนียบตัร 
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