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๑.๑  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 โลกในศตวรรษที่ ๒๑  มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การเติบโตของ
ประชากรมากเกินปกติ การขาดแคลนน้้า เป็นต้น๑ ระบบนิเวศและธรรมชาติถูกท้าลายลงอย่างมากมาย 
สังคมได้ตกอยู่ภายใต้บริโภคนิยมหรือวัตถุนิยมและทุนนิยมอย่างไม่หลีกเลี่ยงได้ การด้าเนินชีวิตของผู้คนมี
ความสับสน อัตราการว่างงานมีมากขึ้น โลกไม่ได้กว้างใหญ่อีกต่อไป ผู้คนมองเห็นโลกภายนอกจาก
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงแค่มือสัมผัส แต่เมื่อมองย้อนกลับมามองภายในแล้ว มนุษย์ยังสับสนและ
มองหาทางออกให้กับตนเองยากขึ้น โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองทันหรือไม่สามารถ
ปรับตัวทันเข้ากับยุคสมัยได้ ย่อมมองหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างยากล้าบากมากข้ึน  
 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรเกินล้านคน มีหลากหลาย
อาชีพ มีชนเผ่าหลักสี่เผ่า ประกอบด้วย (๑) เขมร (๒) ส่วย (๓) ลาว และ (๔) เยอ และอ่ืนๆ อีกพอสมควร 
อาชีพหลักคือการท้านา หรือเรียกว่า เกษตรกร เป็นส่วนมาก ท้าให้เมื่อหมดฤดูท้านาแล้วจะอพยพเข้าสู่เมือง
ใหญ่เพ่ือท้างานหาเลี้ยงครอบครัว การหลั่งไหลเข้าสู่ตัวเมือง ท้าให้ที่นาถูกทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจ้านวนมาก 
ต่อมา เมื่อรัฐบาลหันมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น กระจายการพัฒนามายังกลุ่มเกษตรกรมากขึ้น ทั้งใน
ส่วนของอาชีพ การศึกษา แรงงาน เทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลงที่นาให้เป็นที่สวน ท้าให้จ้านวนชาวไร่ชาวสวน
เพ่ิมมากขึ้น มีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้เหมาะแก่การปลูกผลไม้และพืชสวนต่างๆ ที่น้ามาจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น เงาะ 
ทุเรียน มังคุด จากภาคตะวันออก สะตอ ต้นยางพารา จากภาคโต้ เป็นต้น การปลูกพืชสวนได้กลายเป็นอาชีพ
หลัก จากเกษตรกรชาวนาเป็นชาวสวนชาวไร่ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการปลกูพืชสวนเศรษฐกิจในพ้ืนที่อ้าเภอ
กันทรลักษ์ อ้าเภอขุนหาญ อ้าเภอศรีรัตนะ อ้าเภอยางชุมน้อย อ้าเภอวังหิน และอ้าเภอภูสิงห์ เป็นต้น  
 อ้าเภอที่ท้าให้จังหวัดศรีสะเกษมีเอกลักษณ์ที่รู้จักกันมานานคืออ้าเภอยางชุมน้อยที่ปลูกหอมและ
กระเทียมจนกลายเป็นหนึ่งในค้าขวัญของจังหวัดศรีสะเกษเดิมคือ “ศรีสะเกษแดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี 
มีสวนสมเด็จ เขตดงล้าดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้้าสามัคค”ี ต่อมาจึงได้เปลี่ยนแปลงค้าขวัญใหม่ว่า “หลวง
พ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงล้าดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศ
ล้้าสามัคคี”๒ ศรีสะเกษที่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองยากจนติดอันดับของประเทศกลายเป็นเมืองเกษตร
ไปอย่างเต็มตัว มีการน้าพืชสวนมาทดลองปลูกแล้วได้ผลแท้จริงเกือบ ๑๐๐ % เปลี่ยนจากชาวนาเป็นชาวสวน

                                                           

 ๑เจมส์ มาร์ติน, โลกแห่งศตวรรษที่ ๒1 ภำพร แปล, กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น, ๒๕๕๓, หนา้ ๔๔-

๔๗.   

 ๒ https://th.wikipedia.org/wiki.  
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อย่างแท้จริงเมื่อทุเรียน (Durian) ได้กลายเป็นผลไม้มีชื่อหรือสร้างชื่อให้กับจังหวัดศรีสะเกษ ดังที่ปรากฏในสื่อ
ว่า “ศรีสะเกษจัดส่งทุเรียนภูเขาไฟทางไปรษณีย์ไปให้ “นายกฯ ประยุทธ์” ชิม พร้อมรองนายกฯ ทุกคนถึง
ท้าเนียบรัฐบาล ผู้ว่าฯ เผยส่งทุเรียนถึงผู้รับภายใน ๓ วัน เปิดสั่งจองทางสื่อออนไลน์เพียง ๔ วัน มียอดสั่ง
จองแล้วกว่า ๔๐๐ ลูก คัดทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมียมเพียง ๑๕,๐๐๐ ลูกส่งขายทางไปรษณีย์ทั่ว
ประเทศ๓ ทุเรียนเป็นราชาแห่งผลไม้พ้ืนเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันประเทศไทยมี
การผลิตทุเรียนมากที่สุด รองลงมาคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เนื้อและเมล็ดของทุเรียนมีคุณค่าทาง
อาหารสูงและให้พลังงานสูง ทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษก้าลังเป็นที่นิยมของตลาด สร้างมูลค่าให้กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของจังหวัด จึงต้องมีกระบวนการพัฒนาการปลูก การดูแล การส่งเสริม
ให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านนโยบายและกลไกของท้องถิ่นและภาครัฐ 
  พีรพร พร้อมเทพ ได้เสนอแนะเชิงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกทุเรียนด้านการผลิต
ภาพรวมไว้ว่า  (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษจะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการประสาทเชื่อมโยงทุกภาค
ส่วนและขับเคลื่อนการด้าเนินงานไปสู่ เป้าหมายและผลส้าเร็จร่วมกัน (๒) ก้าหนดพ้ืนที่ที่มีขีด
ความสามารถหรืศักยภาพในการส่งเสริและพัฒนาการผลิตทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษให้ชัดเจนและตรงกับ
สภาพความเป็นจริง (๓) ควรเลือกใช้แนวทางการพัฒนาหลายแนวทางร่วมกันในลักษณะการบริหาร
จัดการในภาพรวม (๔) ให้ความส้าคัญกับกระบวนการผลิตของเกษตรกรให้มาก เพราะเป็นรากฐานในการ
พัฒนาการผลิตเพ่ือส่งออกและ (๕) ควรท้าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในส่วนของการตลาดและระบบโลจิ
สติกส์เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาที่สมบูรณ์๔ 
 จากข้อเสนอนี้จะพบว่านโยบายและกลไกลการส่งเสริมจากภาครัฐสู่เกษตรกรเป็นเรื่องส้าคัญที่รัฐ
จะต้องเข้ามาดูแลและให้การช่วยเหลือ ทั้งในด้านค้าแนะน้า ทุน และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะท้าให้การปลูก
ทุเรียนหรือพืชสวนชนิดต่างๆ ก้าวหน้าและสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับจังหวัดศรีสะเกษ ชาวเกษตรกร
ก็จะยิ่งมีความมั่นคงทางอาชีพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนหรือประสบความล้มเหลว การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนจ้าเป็นต้องใช้แผนที่มีคุณภาพ (Quality Plan) มาก้ากับ เช่น เทคนิค 
วิธีการ กระบวนการผลิต การส่งเสริมการพัฒนาและเพ่ิมปริมาณผล และการก้าจัดศัตรูพืช เป็นต้น ภาครัฐ
หรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีบทบาทในด้านการเป็นผู้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
เท่าที่จะท้าได้ การประเมินศักยภาพ การก้าหนดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม การผลิต การเพ่ิมมูลค่า 
การตลาด การบริหารจัดการ การวางแผน และการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีศักยภาพในการ
พัฒนาและมีความก้าวหน้าในการปลุกพืชสวน  สอดคล้องกับการด้าเนินงานของภาครัฐ โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ด้าเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ และยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็นด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)การปลูกทุเรียน

                                                           
 ๓ http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=๙๕๙๐๐๐๐๐๕๖๘๐๖.  

 ๔พีรพร พร้อมเทพ. กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือกำรส่งออกไปยังประเทศจีน. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  กระทรวงการต่างประเทศ, ๒๕๕๘. หน้า บทคัดย่อ.  
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หรือพืชสวนก็จะเกิดความมั่นคงและมั่งคั่งอย่างยั่งยืนต่อชาวเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ การปลูกทุเรียน
หรือพืชสวนดังกล่าว  
 ในกสิภารทวาชสูตร สุตตนิบาต ขุททกนิกาย กล่าวถึงการเกษตรเชิงพุทธ เกษตรกรจ้าเป็นต้องมี
หลักธรรมในการท้าเกษตรพืชสวน หลักธรรมที่ทรงน้าเสนอเทียบเคียงกับพราหมณ์ภารทวาชะ ได้แก่  
ศรัทธาเป็นพืช ความเพียรเป็นฝน ปัญญาเป็นแอกและไถ หิริเป็นงอนไถ ใจเป็นเนชือก สติเป็นผลและ
ประตัก เราคุ้มครองกายคุ้มครองวาจาได้แล้ว ส้ารวมในการบริโภคเป็นาหาร เราดายหญ้า (คือวาจา
สับปลับ) ด้วยค้าสัตย์ โสรัจจะของเราช่วยท้างานให้ส้าเร็จ ความเพียงของเราช่วยน้าธุระไปให้ถึงความ
เกษมจากโยคะ น้าไปไม่ถอยหลัง น้าไปถึงที่ซึ่งบุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศก เราไถนาอย่างนี้ นาที่เราไถนั้นมีผล
เป็นอมตะ บุคคลครั้นไถอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้๕   
 พุทธทาสภิกขุ ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับความเลวร้ายทางด้านเศรษฐกิจมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ความโลภ ใน
รูปแบบความเห็นแก่ตัว ดังนี้ว่า “เศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่ร้างปัญหาเลวร้ายขึ้นมาจนเต็มโลก 
อาตมาพูดว่า สร้างปัญหาเลวร้ายขึ้นมาจนเต็มโลกก็คือเศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมและเห็นแก่ตัวของนักเศรษฐกิจ
หรือนายทุนทั้งหลาย นี้เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาขึ้นทุกทิศทาง ท่านทั้งหลายก็มองเห็นได้เองว่าที่มันรบราฆ่าฟันกัน
ไม่หยุดไม่หย่อนตลอดเวลานี้ มันมีมูลมาจากเศรษฐกิจคือมันต้องการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ เอาผลทาง
เศรษฐกิจเป็นของตน แล้วมันรู้เท่าทัน มันก็ต่อต้านกัน มันก็ได้รบกัน เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัว”๖ 
 ดังนั้น การปลูกพืชสวนหรือทุเรียนจึงต้องเป็นเกษตรกรที่มีศีลธรรมมีคุณธรรม ถ้าเห็นแก่ตัวหรือโลภ
เพ่ือต้องการให้ได้มาก ย่อมไม่ค้านึงถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ พระพุทธศาสนายังเสนอภาระที่นักเกษตรกรจะต้อง
รับไว้ในแง่ของเศรษฐกิจ นั่นคือการวางแผนในการใช้ทุน อันเป็นจริยธรรมด้านเศรษฐกิจของประชาชนในสังคม 
คือ 
 ๑. ภาระในการแสวงหาทรัพย์สร้างธุรกิจด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้งในฐานะผู้ประกอบการ เจ้าของ
สวน ลูกจ้าง และเกษตรกร  ฝึกฝนให้มีความช้านาญ วางแผนและวิธีการที่เหมาะสม จัดการและด้าเนินการให้
ได้ผลด ี
 ๒. ภาระในการรู้จักรักษาทรัพย์ที่ตนได้มาผู้ประกอบและลูกจ้าง จะต้องบริหารทุนทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์จากการที่ได้ลงทุนไปแล้ว จัดการบริหารอย่างดี ไม่ให้เกิดความเสียหาย 
 ๓. ภาระในการรู้จักเลือกกลุ่ม ผู้ประกอบการและลูกจ้าง จะต้องรู้จักคบกลุ่มพืชสวน/ธุรกิจแนวทาง
เดียวกัน สร้างเป็นเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจร่วมกัน มีอ้านาจในการต่อรองในระดับสมควร และคบเพ่ือนต่าง
ธุรกิจกัน ซึ่งอาจจะท้าให้เกิดการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือกันได้ในหลายๆ ด้าน สร้างความเข้มแข็งให้กับพืชสวน/ธุรกิจ
ของตนเองและเครือข่ายได้ดี  

                                                           
 ๕ ส้.ส. (ไทย) ๑๕/๑๙๗/๒๘๓-๒๘๕. และ ข.ุสุ. (ไทย)  ๒๕/๗๖-๘๐/๕๑๘-๕๑๙.  
 ๖พุทธทาสภิกขุ. ฟ้ำสำงทำงกำรเมือง ชุดฟ้ำสำงระหว่ำงห้ำสิบปีที่สวนโมกข์. กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์
พระนคร. ๒๕๒๖.  หน้า  ๑๗-๑๘.  



๔ 
 

 ๔. ภาระในการรู้จักใช้จ่ายอย่างพอดีและเหมาะสมกับรายได้ ผู้ประกอบการและลูกจ้างจะต้องรู้จัก
บริหารงาน บริหารคน บริหารตนเองให้เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง ไม่ฟุ่มเฟือยหรือเสี่ยงจนเกินไปในการท้า
ธรุกิจหรือปลูกพืชสวน๗ 
 ในหลักความเจริญที่จะน้าพาชีวิตและธุรกิจไปสู่ความรุ่งเรือง พระพุทธศาสนาได้เสนอแนวทางที่
สนับสนุนหลักการข้างต้น ได้แก่ ๑) การเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม  ๒) การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง  ๓) การด้าเนิน
ธุรกิจอย่างมีเป้าหมายและถูกวิธี และ ๔) การมีต้นทุนส้ารองไว้หรือเตรียมทุนส้ารองไว้รองรับความเสี่ยง ดังนั้น 
กระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) และสร้างมั่นคงทางอาชีพจึงต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายในคือความ
เข้มแข็งทางด้านศีลธรรมคุณธรรมและภายนอกคือเครือข่าย ตลาด การผลิต การวางแผน ให้เกิดความสมดุลกัน
ทั้งภายในและภายนอก เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวก็ท้าใจได้ เมื่อเศรษฐกิจเติบโตได้ก้าไรเกินคาดก็ยับยั้งใจไว้ได้ ไม่
หลงตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือย คิดหน้าคิดหลัง วางแผนอยู่เสมอ หลักพุทธธรรมจึงมาสนับสนุนและเติมเต็มสร้างความ
เข้มแข็งในด้านจิตใจและสติปัญญาพร้อมรับมือกับความเสี่ยงหรือความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า โครงการวิจัยชุดเรื่อง ทุเรียน : กระบวนการพัฒนาพืชสวนและ
ความมั่นคงทางอาชีพตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษนั้น จึงมีความส้าคัญที่จะเสริมส่งกันและกัน
ได้ ประเด็นค้าถามที่จะต้องตอบโจทย์ให้ได้คือกระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนใน
จังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างไร อปท. และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษมีนโยบายและกลไกอะไรในการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) และจะส่งเสริมมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) อย่างยั่งยืนได้อย่างไร 
สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาของประเทศหรือไม่อย่างไ หลักค้าสอนทางพระพุทธศาสนาจะมาเสริมส่งให้เกิด
พุทธเกษตรกรรมได้อย่างสมดุลได้อย่างไร  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนงำนวิจัย 
 ๑) เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๒) เพ่ือศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท. และภาครัฐในจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 ๓) เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษตาม
แนวพระพุทธศาสนา 
  ๔) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกทุเรียนตามแนวพระพุทธศาสนา 
 
๑.๓ ขอบเขตกำรวิจัย 

                                                           
 ๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺต), ธรรมนูญชีวิต. พิมพ์ครั้งท่ี ๑๒๕. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์สวย. ๒๕๕๕. 
หน้า ๓๘.  



๕ 
 

ขอบเขต/พ้ืนที่ในการท้าวิจัย คณะผู้วิจัย จะสวนทุเรียนของเกษตรกรใน ๔ อ้าเภอที่มีการปลูก
ทุเรียนและพืชสวน ได้แก่ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ อ้าเภอกันทรลักษ์ อ้าเภอขุนหาญ และอ้าเภอศรีรัตนะ 
โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

๑) เป็นสวนที่ได้รับการยอมรับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเชิงเกษตรกรรมในระดับชุมชนและ
ประเทศ 
           ๒) เป็นสวนที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีในเขตพ้ืนที่เดียวกัน 
           ๓) เป็นสวนที่มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลและสังคม 
  
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงกำรวิจัย ประกอบด้วย 

๑) ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสวนในพ้ืนที่ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ๔ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมืองศรี
สะเกษ  อ้าเภอกันทรลักษ์ อ้าเภอขุนหาญ และอ้าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน ๔๐ ราย   

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน จ้านวน ๑๒ ราย 
๓) ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอ้าเภอ และพาณิชย์

จังหวัด ๑๒ ราย 
  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยประกอบด้วย 

๑) แบบสอบถาม โดยมีประเด็นที่ส้าคัญ เช่น ปัญหาและอุปสรรคการปลูกทุเรียน  กระบวนการ
พัฒนาการปลูกทุเรียน นโยบายการส่งเสริม  กลไกการส่งเสริม รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ 
และกระบวนการพฒันาจิตตามแนวพุทธ เป็นต้น 

๒) แบบสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นที่ส้าคัญ เช่น ปัญหาและอุปสรรคการปลูกทุเรียน  กระบวนการ
พัฒนาการปลูกทุเรียน นโยบายการส่งเสริม  กลไกการส่งเสริม รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ 
และกระบวนการพัฒนาจิตตามแนวพุทธ เป็นต้น 

๓) การประชุมกลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาการปลูกทุเรียนและการส่งเสริมความมั่นคง
ทางอาชีพตามแนวปฏิบัติตามหลักการทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการค้นหารูปแบบ กลไก และแนวทาง
การในการส่งเสริมที่เหมาะสม  

๔) การสังเกตการณ์เรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา และการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนาของผู้ประกอบการ เกษตรกร 
        โดยใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

๑. การใช้แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เกษตรกร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในด้านกระบวนการพัฒนาการปลูก
ทุ เรียน/พืชสวนที่ เหมาะสมทั้ งในด้านรูปธรรม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา และในด้านนามธรรม เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม เป็นต้น 



๖ 
 

๒. การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in–depth interviews)  ส้าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ผู้น้าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการปลูกทุเรียนและ
ส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เพ่ือศึกษารูปแบบและกระบวนการพัฒนาการปลูกทุเรียน/พืชสวนตามแนว
พุทธย่างรู้คุณค่าและการพัฒนาจิตใจ 

๓. การสังเกตและการใช้เทคนิค SWOT  โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางที่ชัดเจน
และเชื่อมโยง ความรู้  และกระบวนการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาการ
ปลูกทุเรียนและความมั่นคงทางอาชีพควบคู่กับการจิตใจและปัญญาที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
ประเทศด้านการเกษตรตามยุทธศาสตร์ข้างต้น 

๔. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observations Participant) ซึ่งเป็นการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของฝ่ายต่างๆ ที่จะท้าควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เกษตรกร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงกระบวนการพัฒนาการปลูกและส่งเสริมความมั่นคงได้อย่าง
ชัดเจน 
 
๑.๔ ปัญหำกำรวิจัย 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ทุเรียน 
 กระบวนกำรพัฒนำ 
 พืชสวน 
 พระพุทธศำสนำ 
 จังหวัดศรีสะเกษ 
๑.๖ ทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๑.๗ วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

๑ . รูปแบบกำรวิจัย กำรวิจัยนี้ใช้รูปแบบกำรวิจัยแบบผสมผสำน  (Mixed Research) 
กล่ำวคือ ใช้รูปแบบกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative) และคุณภำพ (Qualitative) ดังนี้ 

    ๑.๑ การศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ของการปลูกทุเรียน/พืชสวนของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวนใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๑.๒ ศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกทุเรียน/พืชสวนที่เหมาะสมทั้งในด้านรูปธรรมหรือ
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและในด้านนามธรรม คือ ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการ
ปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิตใจ เป็นต้น 



๗ 
 

 ๑.๓ ศึกษากระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงคน (เจ้าของ
สวน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐ) ความรู้ (ความรู้และคุณค่า) เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้
ปลูกทุเรียน/พืชสวน 

 ๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพัฒนา นโยบาย กลไก และการส่งเสริมอาชีพการปลูก
ทุเรียน/พืชสวนให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน 

 ๑.๕ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ตามแนวพระพุทธศาสนา 
   ส่วนแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนั้น ใช้มิติทั้งในด้านการเกษตรกรรม การบริหาร
จัดการ และของพระพุทธศาสนา ความศรัทธาและพัฒนาด้านจิตใจและปัญญา ดังนั้น แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้
ในการศึกษาจึงมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เพ่ือให้สามารถอธิบายการเรียนรู้ และการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
เรียนรู้ โดยมีแนวคิดที่ส้าคัญ เช่น แนวคิด ทฤษฎี :  แนวคิดการพัฒนาการปลูกพืชสวน, การส่งเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพ, แนวคิดเรื่องเครือข่ายทางสังคม, SWOT เป็นต้น  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๙  กรอบแนวคิดของแผนงำนวิจัย 
 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่ส้าคัญใน
ลักษณะของกระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 

ทุเรียน : กระบวนการพัฒนาพืชสวนและความมั่นคงทางอาชีพ 
ตามแนวพุทธของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 



๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงที่ ๓ แสดงแผนผังมโนทัศน์กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิด ทฤษฎี :  แนวคิดการพัฒนาการปลูกพืชสวน, การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพ, SWOT เป็นต้น   
 
 
 
 
๑.๑๐  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 ๑.๑๐.๑ ได้ศึกษาปัญหา อุปสรรคของกระบวนการพัฒนาทุเรียนและพืชสวนของประชาชนใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

ศึกษากระบวนการพัฒนาการปลูกพืชสวน 
(ทุเรียน) ของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

ศึกษานโยบายและกลไกการส่งเสริมการปลูก
พืชสวน (ทุเรียน) ของ อปท.และภาครัฐ ใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของ
กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน (ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะ-
เกษตามแนวพระพุทธศาสนา 

กำรวิเครำะห์/กำรสังเครำะห์
ข้อมูล 

กำรสังเกต/กำรสัมภำษณ์ 

ทุเรียน : กระบวนกำรพัฒนำพืชสวนและควำมมั่นคงทำงอำชีพ 
ตำมแนวพุทธของประชำชนในจังหวัดศรีสะเกษ 

กำรเก็บรวบรวมแนวคิด 
ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 



๙ 
 

 ๑.๑๐.๒ ได้มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๑.๑๐.๓ ไดแ้นวทางในการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของประชาชนตามนโยบายและกลไกของ 
อปท.และภาครัฐในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๑.๑๐.๔ ได้แนวทางประยุกต์ใช้หรือบูรณาการหลักการทางพระพุทธศาสนากับการส่งเสริมการ
พัฒนาทุเรียน พืชสวน และความม่ันคงทางอาชีพของประชาชนเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ของ
รัฐและตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 


