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๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
อาจกล่าวได้ว่า ความมั่นคงทางอาชีพตามหลักทั่วไป หมายถึง สภาพการท างานที่ท าให้

ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจว่าตนเอง สามารถประกอบอาชีพได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือตรงกับความ
ต้องการ พร้อมกับสวัสดิการต่างๆ ที่สร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง ความก้าวหน้า การปฏิบัติงานโอกาสที่
จะได้รับผิดชอบในงานที่ส าคัญ ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น หรือได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสูงขึ้น รวมทั้งได้รับการ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา ตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานใน
อาชีพ ความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอ่ืน ๆ ในอาชีพที่มี
ลักษณะงานดี อาชีพงานประจ าที่ท าตามนโยบายของรัฐ ท างานเป็นระบบ มีสายการบังคับบัญชา โดย
ต าแหน่ง และมีลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งถูกก าหนดไว้ตามกรอบหน้าที่ที่รับผิดชอบ การได้รับ
สวัสดิการจากการปฏิบัติงาน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ า มีค่าครองชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินโบนัส เงินกองทุนต่างๆ ส่วนหากเป็นข้าราชการก็มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน 
ได้แก่ ระเบียบในการเข้าท างาน การลา การออกจางาน ท าให้มั่นใจได้ว่า ถ้าท าตามระเบียบก็จะสามารถ
ท างานได้จนถึงวัยเกษียณอายุ ส าหรับอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง หากเป็นบริษัทมหาชน
หรือห้างหุ้นส่วนที่มีกิจการใหญ่ ก็จะมีลักษณะงาน สวัสดิการ และระเบียบปฏิบัติที่คล้ายคลึงกับอาชีพ
ราชการ แต่จะแตกต่างกันบางกรณี เช่น ค่ารักษาพยาบาล พนักงานจะ ได้รับในรูปแบบของประกันสุขภาพ 
เงินโบนัสประจ าปี อนึ่ง การประกอบอาชีพรับจ้างบางประเภทอาจไม่มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ
เนื่องจากการท างาน เป็นลูกจ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนายจ้างหรือเจ้าของกิจการเป็นส าคัญ 
อย่างไรก็ดีความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพรับจ้างมิได้ขึ้นอยู่กับสภาพการท างานเพียงอย่างเดียว แต่
จะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพเป็นหลัก ผู้ที่มีความรู้ในอาชีพมาก มีประสบการณ์ใน
การ ท างานนาน และมีนิสัยการท างานที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพให้กับตนเอง

ได้๑ 
ส่วนความมั่นคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา อาจกล่าวได้ว่า เป็นการแสวงหาเลี้ยงชีพ

หรือการประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ในสังคม ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ใช้
ฝึกฝนในการเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบอาชีพการงาน เพ่ือใช้ด าเนินชีวิตในทางอาชีพ
หน้าที่การงาน โดยได้ก าหนดวิธีการส่งเสริมความมั่งคงทางอาชีพไว้ชัดเจน คือ หลักอริยมรรคมีองค์ 
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๒ 

 

๘๒ ได้แก่ ๑) สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ ๒) สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ ๓) สัมมาวาจา วาจาชอบ ๔) 
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ๖) สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗) สัมมาสติ 
ระลึกชอบ ๘) สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมอ่ืนๆ เช่น การรักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ 

ปัญญา การส่งเสริมการเงิน คือ ใช้หลักทิฎฐธรรมิกประโยชน์๓ การส่งเสริมการงานให้ส าเร็จ ใช้หลัก

อิทธิบาท๔ เป็นต้น  
กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาการปลูก

ทุเรียนมาเป็นระยะเวลาหลายปี จนทุกวันนี้ได้รับผลผลิตท าให้คุณชีวิตดีขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับการส่งเสริม
จากหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดศรีสะเกษ ต้องการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ งาน ความก้าวหน้า 
ความสุข และคุณภาพชีวิต ดังนั้น ความมั่งคงทางอาชีพในทุกอาชีพจึงต้องอาศัยทั้งศาสตร์ (Science) และ
ศิลป์ (Art) เช่นเดียวกัน ในทางพระพุทธศาสนาก็มีรูปแบบ (Modal) การส่งเสริมความมั่งคงทางอาชีพ 

โดยเฉพาะหลักอริยมรรคมีองค์ ๘๕  ศีล สมาธิ ปัญญา ทิฎฐธรรมิกประโยชน์๖ หลักอิทธิบาท๗ เป็น
หลักธรรมที่มุ่งส่งเสริมสร้างความมั่งคงทางอาชีพโดยตรง และเป็นหลักธรรมพ้ืนฐาน (Basic) ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ และพัฒนาปัญญา ให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยัง
เป็นหลักธรรมในการส่งเสริมคุณค่าทางคุณธรรม และจริยธรรม เป็นการเกื้อหนุน หล่อเลี้ยงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและผู้อ่ืน และส่งเสริมคุณค่าการพัฒนาสังคมส่วนรวม ในด้านการปกครอง 
การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนเกื้อหนุนการพัฒนาระบบจริยธรรมทางสังคมด้านอ่ืน ๆ ให้เข้มแข็งและ

มั่นคงมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปสู่เป้าหมายที่ก่อให้เกิดความสุขมวลรวมของคนในสังคมมากยิ่งขึ้น๘ 
การส่งเสริมความมั่นคงของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษทางอาชีพตามหลัก
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๓ 

 

พระพุทธศาสนา จึงอาจเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่งคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน
(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

ด้วยเหตุดังกล่ามา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้
ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษตามหลักพระพุทธศาสนา” เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยไปใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศ และเพ่ือน าเสนอรูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน
(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษตามหลักพระพุทธศาสนา พัฒนาความมั่งคงทางอาชีพให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ 

 ๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๑.๒.๓ เพ่ือเสนอรูปแบบการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ใน
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

๑.๓ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 
๑.๓.๑  การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ เป็นอย่างไร 

 ๑.๓.๒ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นอย่างไร 
 ๑.๓.๓ รูปแบบการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรี
สะเกษ ตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นอย่างไร  
 

๑.๔ สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 ๑.๔.๑ กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีเพศ ต่างกัน มีความมั่นคงทาง
อาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา แตกต่างกัน  
 ๑.๔.๒ กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มี อายุ ต่างกัน มีความมั่นคงทาง
อาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา แตกต่างกัน  
 ๑.๔.๓ กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความ
มั่นคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา แตกต่างกัน 

๑.๔.๔ กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความ
มั่นคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา แตกต่างกัน 

 
 



๔ 

 

 
๑.๕ ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยก าหนดรูปแบบ
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)๙ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

๑.๕.๑ ขอบเขตกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) 
ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

๑) ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ 
ตามบัญชีรายชื่อ จ านวน ๖๔ คน  
  ๒) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่ การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช
สวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษตามหลักพระพุทธศาสนา  

(๑) ด้านกายสุจริตในอาชีพ  
(๒) ด้านวาจาสุจริตในอาชีพ  
(๓) ด้านใจสุจริตในอาชีพ  
(๔) ด้านความรักในอาชีพ  
(๕) ด้านความเพียรในอาชีพ  
(๖) ด้านการจดจ่อในอาชีพ  
(๗) ด้านการพิจารณาในอาชีพ  

  ๓) ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 
๔) ขอบเขตระยะเวลำ ได้แก่ ตั้งแต ่๑ ตุลาคม๒๕๕๙ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

๑.๕.๒ ขอบเขตกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

๑) ขอบเขตด้ำนประชำกร ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ หรือผู้รู้ key informant 
interview) หรือกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน ๒๐ คน ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒๐ รูป/คน และ๒) กลุ่ม
สนทนากลุ่มประกอบด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด จ านวน ๑๒ คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓-๕ 

                                                 
๙องอาจ ณัฐพัฒน์, กำรออกแบบกำรวิจัย : วิธีกำรเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ แบบ

ผสมผสำนวิธีกำร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑), หน้า ๒๕๓. 



๕ 

 

คน ใน ๔ อ าเภอ จ านวน ๑๒ คน เจ้าของไร่(ทุเรียน) ๓-๕ คน ใน ๔ อ าเภอ จ านวน ๒๐ คน คนสวน
(ทุเรียน) ๓-๕ คน ใน ๔ อ าเภอ จ าวนวน ๒๐ คน 

๒) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ได้แก่ น าข้อเท็จจริงของผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเชิง
ปริมาณ การส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษด้วยหลัก
พุทธธรรม คือ โดยภาพรวม ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด กับด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด กับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดของแต่ละด้าน รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางรูปแบบการส่งเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษด้วยหลักพุทธธรรมก าหนดเป็น
ประเด็นส าคัญใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) (สุภางค์ จันทวานิช, 
๒๕๕๖, หน้า ๒๗)  

๓) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 
Interview) แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง (Tape Record) และกล้องบันทึกภาพ 

 

๑.๖ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ 

 ๑.๖.๒ ท าให้ทราบการส่งเสริมความม่ันคงทางอาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๑.๖.๓ ท าให้ทราบรูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)
ในจังหวัดศรีสะเกษตามหลักพระพุทธศาสนา  
  ๑.๖.๔ น าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นรูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช
สวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาความมั่งคงทางอาชีพให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

๑.๗ กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. หนังสือทั่วไป 
 คณำจำรย์มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้กล่าวถึงลักษณะสังคมไทยทั่วไป 
ในมนุษย์กับสังคมไว้ว่า สังคมไทยจะแบ่งเป็น ๒ ลักษณะคือ 
 ๑.๑ สังคมชนบท (Rural Society) หมายถึง สังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ และท าการประมง เป็นต้น มีบ้านเรือนหรือที่อยู่
อาศัยนอกเขตเทศบาล มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และมีหลักศาสนาเป็นเครื่องด าเนินชีวิต โดยมีวัดคู่กับ
ชุมชน 
 ๑.๒ สังคมเมือง (Urban Society) หมายถึง สังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่
หลากหลาย มีถิ่นฐานอยู่ในเขตเทศบาลหรือเขตเมือง มีลักษณะประชากรที่หนาแน่นกว่าสังคมชนบท 



๖ 

 

อาศัยหลักของสังคมเมืองคือการค้าขายหรือธุรกิจ ท าอุตสาหกรรมและรับราชการ ไม่มีการเลี้ยงปศุ
สัตว์หรือท าอาชีพด้านเกษตรกรรม วิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองมีเวลาน้อยและค่อนข้างเครียด และ
ต้องมีรายได๎เป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิต จึงมีปัญหาสังคมทุกรูปแบบ 
 อย่างไรก็ดี การที่สังคมไทยปรับเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมแบบเกษตรกรรม มาเป็น
แบบผสมผสานระหว่างเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรมนั้นได้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตค่อนข้าง

รุนแรง๑๐ 
 เจมส์ มาร์ติน กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในโลกแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไว้ว่า โลกต้องสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารให้ส าเร็จโดยการส ารองอาหารเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของประชาการ
ในยามเกิดภัยแล้ง สถานการณ์เท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันปริมาณอาหารที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอที่จะเลี้ยง
ชาวโลกหากเกิดภาวะผลผลิตตกต่ าลงเป็นระยะเวลา ๒-๓ ปี หากเป็นเช่นนั้นจริง การแข่งขันแย่งชิง
เพ่ือให้ได้มาซึ่งธัญพืชอันมีจ ากัดจะรุนแรงหนักหน่วงส่งผลให้ราคาธัญพืชโลกพุ่งกระฉูด วิธีแก้ปัญหาก็
คือเร่งผลิตอาหารส ารองให้ได้ปริมาณเพียงพอและสงวนพื้นที่เพ่ือท าการเกษตร ปัจจุบันดูเหมืนไม่ค่อย
มีใครพูดถึงเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรับมือกับวิกฤตอาหารโลกกันสักเท่าไหร่ 
 การควบคุมประชากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหาร ไม่ว่าเราจะ
พยายามท าทุกวิถีทางเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอาหารแล้วก็ตาม หากทว่าท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสถานการณ์
จะยิ่งเลวร้ายลงกว่าเดิม เว้นเสียแต่ว่าเราจะสามารถหยุดยั้งการเติบโตของประชากรได้ส าเร็จ หากเรา
สามารถเพ่ิมผลผลิตอาหารในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้ประชากรโลกเติบขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่คิดเตรียมการ
รับมือกับปัญหาการขาดแคลนอาหารแล้วล่ะก็ ธรรมชาติก็จะลงทัณฑ์ให้มนุษย์ต้องประสบปัญหา
ทุพภิกขภัยอย่างสาหัสสากรรจ์ เราจ าเป็นต้องท าให้ทุกคนเข้าใจถึงผลกระทบจากอัตราการเกิดที่

สูงขึ้น...๑๑ 
 พระมหำอุทัย ญำณธโร ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับยุทธวิธีของทางสังคมร่วมกับ
อ านาจรัฐไว้ว่า พระพุทธศาสนาตระหนักถึงความเอ้ือประโยชน์ตามวิธีการนี้ ดังนั้น ข้อความในราช
สังคหธรรมจึงกล่าวถึงหลักการที่รัฐพึงกระท าส่วนนี้ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก การสร้างรายแก่ประชาน (สัสสเมธะ) รัฐต้องพยายามส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว โดยการสร้างอาชีพให้แก่ปะชาชน และอาจรวมไปถึงการมีทุนส ารอง
เลี้ยงเองตามสมควรในช่วงที่ไม่มีงานท า รวมทั้งได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล ให้
การศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรธิดา ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจกับชีวิต ไม่กระท าสิ่งที่เป็นความ

                                                 

 ๑๐คณ าจารย์ มห าวิ ท ย าลั ยมหาจุฬ าลงกรณ ราชวิท ยาลั ย , มนุ ษ ย์ กั บ สั งคม , 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. หน้า ๑๙๕.  

 ๑๑เจมส์ มาร์ติน, โลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ภำพร แปล, หน้า ๑๓๒-๑๓๓.  



๗ 

 

เลวร้าย ปัจจัยส าคัญส่วนนี้ได้แก่การที่รัฐจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าทางอาชีพและวิธีการที่ถูกต้องตาม
สภาพของแต่ละพ้ืนที่ รัฐต้องตระเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และกองทุนส ารองส าหรับการกู้ยืมในการ
ประกอบอาชีพ 
 ประการที่สอง การรู้จักบริหารเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ปุริสเมธะ) รัฐต้องรู้จักบริหารเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพในการบริการประชาน การที่รัฐมีเจ้าหน้าที่ที่เอาใจใส่ในภารกิจการงานของรัฐ ย่อมท าให้
ประชาชนมีความอุ่นใจในการขอค าปรึกษาในเรื่องต่างๆ และเกรงกลัวที่จะกระท าผิดกฎหมาย
บ้านเมือง 
 ประการที่สาม การให้ทุนในการริเริ่มธุรกิจการงาน (สัมมาปาสะ) ประชาชนมีเงินทุนจ ากัด 
รัฐต้องเป็นผู้ช่วยเหลือเพ่ือให้คนเหล่านั้นมีเงินทุนเริ่มต้นในการท าธุรกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยให้
ค าแนะน า เช่น การไม่เก็บดอกเบี้ยเป็นเวลา ๓ ปี 
 ประการที่สี่ การพูดคุยปัญหาของประชาชน (วาชเปยยะ) ด้วยการใช้วาจาที่อ่อนหวาน 
หมายถึงการที่รัฐได้มีโอกาสพบปะและรับทราบปัญหาขงประชาชน การเปิดโอกาสที่จะรับฟังปัญหา
ของประชาชน ท าให้ประชาชนมีคามรู้สึกว่ารัฐบาลเอาใจใส่กับปัญหาของตน แทนที่จะกระท าความ
เลวร้ายเพ่ือแก้ปัญหา ก็จะใช้วิธีการเสนอปัญหาให้รัฐทราบแทน และรัฐต้องชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การบริหารงานของรัฐให้ประชาชนได้รู้ความเป็นจริง 
 ประการสุดท้าย การท าให้ประชาชนมีความอุ่นใจ (นิรัคคฬะ) รัฐต้องสร้างความมั่นใจให้แก่
ประชาชนในการประกอบอาชีพและธุรกิจ สามารถสร้างความมั่งคั่ งแก่ตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่

ต้องกังวลถึงการเบียดเบียน๑๒ 
 ปกป้อง จันวิทย์ ได้กล่าวถึงรายงานคณะกรรมเสนอแนวทางการปรับปรุงตัวชี้วัดด้าน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือลดช่วงว่างระหว่างข้อมูลที่อยู่ใน GDP เดิมกับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิความ
เป็นอยู่จริงของผู้คน ดังนี้ 
 ๑. ควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของสินค้าและบริการด้วย ไม่ใช่สนใจแต่มิติด้าน
ปริมาณเพียงอย่างเดียว 
 ๒. ควรสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีมิติที่หลากหลาย และภาคบริการที่ทวีความส าคัญมากขึ้น 
 ๓. ควรให้ความส าคัญกับการวัดผลผลิต บริการสาธารณะและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ ซึ่งยังคงมีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะในแง่ของมูลค่าผลผลิตของภาครัฐหรือรายจ่ายของภาครัฐก็ตาม 
ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีวิธีการวัดค่าที่ดีพอ 

                                                 

 ๑๒พระมหาอุทัย ญาณธโร, พุทธวิถีแห่งสังคม ปรัชญำสังคมและกำรเมืองของพุทธ
ศำสนำ, กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๓๘, หน้า ๑๓๓-๑๓๔.  



๘ 

 

 ๔. ควรให้ความส าคัญกับมิติด้านรายได้และการบริโภคมากขึ้น นอกเหนือจากมิติด้านการ
ผลิต เพราะมาตรฐานการครองชีพทางวัตถุสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้สุทธิของประเทศ รายได้แท้จริง
ของครัวเรือนและการบริโภคมากกว่าการผลิต 
 ๕. ควรขยายขอบเขตไปให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในครัวเรือนที่ไม่ได้ผ่าน
ระบบตลาดและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นกิจกรรมมีความส าคัญมากในเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา 
 ๖. ควรให้ความส าคัญกับความมั่งคั่ง (wealth) ทั้งระดับประเทศและครัวเรือน ไม่ใช่สนใจรายได้ 

 ๗. ควรค านึงถึง “การกระจาย” รายได้ การบริโภค และความม่ังคั่ง๑๓   
 ภำวิน ศิริประภำนุกูล ได้กล่าวถึงตัวชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศท่ีเสนอโดยกลุ่มโออีซีดี ๓ 
ประเภทหลัก ได้แก่ 
 ๑. ตัวชี้วัดทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากตัวจีดีพีแล้ว ยังรวมไปถึงตัวชี้วัดสภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ อาทิ รายได้หลังหักภาษี ปริมาณการบริโภคของครัวเรือน ความ
มั่งคั่งของคัวเรือน กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ผ่านตลาด รวมไปถึงตัวชี้วัดที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้คนภายในประเทศด้วย 
 ๒. ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ซึ่งได้แก่ ระดับทักษะของผู้คน ตัวชี้วัดทางด้านสุขภาพ เช่น อัตราการ
เสียชีวิต การป่วยทางประสาท คุณภาพของบริการด้านสาธารณสุข และความเท่าเทียมในการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข เป็นต้น ตัวชี้วัดในด้านนี้ยังรวมไปถึง ตัวชี้วัดด้านคุณภาพขงสิงแวดล้อมอีกด้วย 
 ๓. ตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน ซึ่งหมายถึงตัวชี้วัดถึงระดับทุนในการพัฒนาประเทศ โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภทย่อยๆ ได้แก่ ทุนที่มนุษย์สร้างขึ้น ทุนทางธรรมชาติ (เช่น ระดับความหลากหลาย

ทางชีวภาพ) และทุนมนุษย์๑๔ 
 สมภำร พรมทำ กล่าวในหนังสือ ศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องศาสนา ศาสนากับปัญหาจริยธรรมในโลกสมัยใหม่ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีหลายศาสนา การ
ประยุกต์ศาสนาเข้ากับกายใจและสังคม การประยุกต์ค าสอนของศาสนาเข้ากับชีวิต การพัฒนา
คุณภาพจิตใจผ่านความรักเพ่ือนมนุษย์ การประยุกต์ศาสนธรรมเข้ากับชีวิตผ่านการสร้างจิตส านึก

ในทางสังคม๑๕ 

                                                 

 ๑๓ปกป้อง จันวิทย์, เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจใคร?, กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, ๒๕๕๔, 
หน้า ๔๖-๔๗.   

 ๑๔ภาวิน ศิริประภานุกูล, เงินเรำกระเป๋ำใคร, กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์, ๒๕๕๔, หน้า 
๖๖-๖๗.   

 ๑๕สมภาร พรมทา, ศำสนำเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: ส านัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, ๒๕๔๙. 



๙ 

 

 ศรีศักร วัลลิโภดม กล่าวถึงความเป็นมนุษย์กับพัฒนาการทางสังคม -วัฒนธรรมไว้ว่า 
กระบวนการที่คนในท้องถิ่นเลือกเฟ้นสิงที่ดีจากภายนอกมาผสมผสานกับสิงที่ยังมีความหมายความ
เหมาะสมจากภายในดังกล่าวนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “กระบวนการท้องถิ่นพัฒนา” (localization) เป็น
สิ่งที่เป็นปฏิกิริยากับกระบวนการโลกาภิวัตน์ (globalization) เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าถ้ามองโดย
ศักยภาพในการเรียนรู้และปรับตัวเองของมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานธรรมชาติของทุกสังคมและเผ่าพันธุ์แล้ว 
การคุกคามของกระบวนโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้นุษย์เป็นอะไรที่เหมือนๆ กัน หรือเป็นไปตามการบงการ
ของผู้ที่มีอ านาจในโลกนั้น หาสิ่งที่น่ากลัวไม่ เพราะจะมีพลังโต้แย้งและปรับปรนจากผู้คนที่อยู่ ในท้อง
ถ่านต่างๆ เสมอ ยกเว้นสิ่งที่ปรับตัวเองไม่ทันอันเนื่องมาจากการถูกมอมเมาให้ดูถูกตัวเองและลืมภูมิ

ปัญญาของตนเองที่มีอยู่ภายในจนคิดไม่เป็นเช่นสังคมไทยในขณะนี้เท่านั้น๑๖ 
 ๒. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ดร.สุเทพ นิ่มสำย และคณะ ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับผลไม้เศรษฐกิจ ๔ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน 
มังคุด เงาะ และกล้วยไข่ ในเรื่องโอกาสและอุปสรรคของผลไม้ไทยในอาเซียน : กรณีการน าเข้า-
ส่งออกระหว่างไทยไทย สหภาพเมียนมาร์ และสสป.ลาว พบว่า อุตสาหกรรมการน าเขา-สงออกผลไม
สดของไทยไปสหภาพเมียนมาร และสปป.ลาวนั้นมีอุปสรรคที่ส าคัญ ไดแก ความบกพรองของกลไก
ตลาดและระบบการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน การแทรกแซงของพอคาชาวตางชาติ รวมถึง
นโยบายของรัฐ แตทั้งนี้ประเทศไทยยังมีโอกาสทางการค้ากับสปป.ลาวและสหภาพเมียนมาร์ในหลาย
ประเด็น อาทิ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และการขยายตัวของตลาดสมัยใหม่ และตลาด

เฉพาะกลุ่มในสหภาพเมียนมาร์ และสปป.ลาว๑๗ 
 นงนุช อังยุรีกุล และสำยทิพย์ โสรัตน์ ได้วิจัยเกี่ยวการสังเคราะห์โซ่อุปทานล าไยและทุเรียนสู่
นโยบายส่งเสริมภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า การประกอบการตามโซ่อุปทานของไทยมีจุดอ่อน
และอุปสรรคในทุกระดับตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ถึงปลายน้ า จึงต้องมีนโยบายส่งเสริมระบบการท างานในทุก
ระดับ โดยต้องปรับการด าเนินงานตามนโยบายให้มีความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้ปลูกไม้ผลเข้าสู่ระบบ GAP ทั้งหมด การจัดระบบการค้าของล้งต่างชาติ 
และให้มีการสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่เพ่ือร่วมกันวางแผนการผลิตและการตลอดทั้งในและนอกฤดูให้
สอดคล้องกันในระหว่างผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน ภายใต้เงื่อนไขของการผลิตผลไม้ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 

                                                 

 ๑๖ศรีศักร วัลลิโภดม, ควำมเป็นมนุษย์กับพัฒนำกำรทำงสังคม-วัฒนธรรม ประเวศ วะสี 
บรรณำธิกำร, พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : กรีน-ปัญญา, ๒๕๕๓. หน้า ๔๒๕. 

 ๑๗ดร.สุเทพ นิ่มสาย และคณะ, “โอกาสและอุปสรรคของผลไม้ไทยในอาเซียน : กรณีการ
น าเข้ า -ส่ งออกระหว่างไทย สหภาพเมียนมาร์  และสปป .ลาว ” รำยงำนฉบับสมบู รณ์ . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๙. หน้า บทคัดย่อ.  



๑๐ 

 

และความปลอดภัย บนฐานข้อมูลของการแข่งขันในระหว่างประเทศผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งทางการค้า เพ่ือให้มี

ความพร้อมในการเข้าสู่นโยบายเสรีทางการค้า ทั้งตลาดในและนอก AEC๑๘ 
 สริยำ จันทร์เพ็ญ ได้ท าวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงในงาน ความเป็น
ครอบครัว และการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง กับความภักดีในองค์การและความพอใจในงาน 
กรณีศึกษา : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เฉพาะบริษัท 
คราฟท์ เดอะ เบสท์ จ ากัด และบริษัท พี ที เทรดดิ้ง จ ากัด พบว่าความมั่นคงในงาน ความเปนครอบ
ครัว และการไดรับการยอมรับจากคนรอบขาง มีความสัมพันธ์กับความภักดีในองคการและความ
พอใจในงาน โดยการไดรับการยอมรับจากคนรอบขางเป็นเรื่องที่พนักงานมีความเห็นว่ามีความส าคัญ
เป็นล าดับแรกที่ความสัมพันธ์กับความภักดีในองค์การและความพอใจในงาน โดยปัจจัยที่ส าคัญเป็น

เรื่องการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ๑๙ 
 อำนั น ท์ ชน ก  สกน ธ วัฒ น์  ได้ ศึ กษ าเกี่ ย วกั บ พลวั ตความยากจนของป ระ เท ศ 
ไทยทั้งรูปแบบและปจจัยที่สงผลตอการเกิดพลวัตความยากจน พบว่า ปจจัยที่ท าใหครัวเรือนอยูใน
ความยากจนเรื้อรังที่ส าคัญเปนปจจัยเชิงโครงสรางที่มีผลกระทบตอการขยายตัวของรายไดและความ
เปนอยูของครัวเรือนในระยะยาว ไดแก ปจจัยทางลักษณะประชากรของครัวเรือนและปจจัยการถือ
ครองสินทรัพยทุนตางๆ ที่อยูในระดับต่ า ประกอบดวย ทุนมนุษย์ดานการศึกษา ขนาดพ้ืนที่
เพาะปลูกขาวและขนาดที่ดินในพ้ืนที่ชลประทานมีสัดสวนต่ า รวมถึงการถือครองสินทรัพยเครื่องมือ
เครื่องจักรภาคการเกษตรที่อยูในระดับต่ า ในขณะที่ปจจัยที่มีความส าคัญตอความยากจนชั่วคราวหรือ
การเข้าหรืออกจากความยากจนของครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผันผวนของ
ระดับรายได ไดแก ปจจัยที่เกิดจากสิ่งที่ไมไดคาดหวังหรือการเกิดวิกฤตการณตางๆ เชน การเจ็บไข
อุบัติเหตุและการเสียชีวิตของหัวหนาครัวเรือน และปจจัยในเชิงวัฎจักรชีวิตของครัวเรือน จะเห็นไดว
าปจจัยก าหนดพลวัตความยากจนกลุมตางๆ มีความแตกตางกันไปตามลักษณะของพลวัตความ
ยากจนแตละประเภท ดังนั้น เพ่ือใหการก าหนดนโยบายแกไขปัญหาความยากจนเปนไปอยางมี

                                                 

 ๑๘ นงนุช อังยุรีกุล และสายทิพย์ โสรัตน์ “กำรสังเครำะห์โซ่อุปทำนล ำไยและทุเรียนสู่
นโยบำยส่งเสริมภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”. กรุงเทพมหานคร : คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๕๕๘. หน้า บทคัดย่อ.  

 ๑๙นางสริยา จันทร์เพ็ญ. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงในงาน ความเป็น
ครอบครัว และการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง กับความภักดี ในองค์การและความพอใยในงาน 
กรณีศึกษา : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเภทอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เฉพาะบริษัท 
คราฟท์ เดอะ เบสท์ จ ากัด และบริษัท พี ที เทรดดิ้ง จ ากัด” วิทยำนิพนธ์บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ๒๕๕๐. หน้า บทคัดย่อ.  



๑๑ 

 

ประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาให้ล าดับความส าคัญของนโยบายให้มีความเหมาะสมต่อกลุ่มความ
ยากจน ซึ่งได้แก่นโยบายเพ่ือจัดการกับปัญหาความยากจนเรื้อรังโดยมุ่งเน้นยกระดับความเป็นอยู่ของ
กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในความยากจนให้สามารถออกจากความยากจนได้ หรือนโยบายเพ่ือป้องกันและ

รองรับไม่ท าให้กลุ่มครัวเรือนที่ไม่ยากจนต้องเข้าสู่ความยากจนได้ในภายหลัง๒๐ 
 แววรวี ลำภเกิน ได้ท าวิจัยเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจังหวัด
นนทบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดท าหลักสูตรการศึกษาเพ่ิมเติมในวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะท้องถิ่นขึ้นใช้
ท าการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทุกโรงเรียนในท้องถิ่น โดยใช้ครูผู้สอนเป็นชาวสวนทุเรียน การ
จัดท าเป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เป็นวิชาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นวิชาเพ่ิมเติมเฉพาะในท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ใช้ท าการเรียนการสอนภายในโรงเรียนทุกแห่ง
ของจังหวัดนนทบุรีผู้เป็นเจ้าของภูมปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวัดนนทบุรีโดยตรง เป็นผู้ท าการสอนให้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หน่วยงานหลักในการด าเนินการคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี จัดท าเอกสารในรูปแบบแผ่นพับ วารสาร หนังสือ โดยน าข้อมูลมาจากชาวสวนที่เป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาที่แท้จริงเผยแพร่ไปไว้ให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้อ่านในห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
ประชาชน ชาวสวนทุเรียนรวมตัวกันเป็นกลุ่มจัดให้มีสถานที่ตั้งหรือส านักงานของกลุ่มที่สามารถให้
บุคคลทั่วไปที่สนใจติดต่อเพ่ือมาศึกษาและรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนจังหวัด

นนทบุรีได๒้๑ 
 พระมหำส ำรวย จำรุวณโณ (บุญส่ง) ได้ศึกษาความสัมฤทธิ์ผลในการเปิดเผยข่าวสารด้าน
พุทธธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ณ วัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวไว้ใน
งานวิจัยว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกันกับสัตว์อ่ืน แต่มนุษย์
มีความแตกต่างจากสัตว์อ่ืนตรงที่มีปัญญาฉลาดในการรักษาชีวิตของคนให้พ้นอันตรายต่าง ๆ ด้วยการ
รวมกลุ่ม และได้มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาจึงก่อให้เกิดเป็นสังคมมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม
ขนาดย่อย และขนาดใหญ่ มีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของตนเองที่สัตว์อ่ืนไม่มีภาษาถ่ายทอดทัศนคติ
และอารมณ์ให้แก่กันและกันได้ มนุษย์แต่ละคนมักจะมีลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะไม่ซ้ า

                                                 

 ๒๐นางสาวอานัน์ชนก สกนธวัฒน์, “โครงการศึกษาพลวัตของความยากจน : กรณีศึกษา
ครัวเรือนชาวนาในพ้ืนที่เขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของไทย” รำยงำนวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ๒๕๕๔. หน้า 
บทคัดย่อ.  

 ๒๑ นางสาวแววรวี ลาภเกิน. “แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชาวสวนทุเรียนจังหวัด
นนทบุรี”. วิทยำนิพนธ์ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร , ๒๕๕๖. 
หน้า บทคัดย่อ. 



๑๒ 

 

แบบใคร และพัฒนาบุคลิกภาพของร่างกายพร้อมกับจิตใจ คือ มีการพัฒนา ๔ ด้าน คือพัฒนาด้วย

กาย, พัฒนาด้านศีล, พัฒนาด้านจิต และพัฒนาปัญญา”๒๒ 
 พระอุดมศักดิ์ ปิยวณฺโณ (จันทบุตร) ได้ศึกษาเรื่อง “การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขตามแนวพุทธจริยศาสตร์” ได้กล่าวว่า ผลกระทบที่เกิดจากสุราเมรัย ได้ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาคุณภาพของชีวิตในระดับปัจเจกชน และในระดับสังคมโดยรวม ซึ่งจะท าให้ทรัพยากรบุคคลที่
มัวเมาอยู่กับการเสพสุราเมรัยเหล่านี้ไม่มีคุณภาพ การพัฒนาประเทศชาติในอนาคตข้างหน้าก็จะ
ล้มเหลว และตกอยู่ภายใต้ความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเกิดผลเสียอื่น ๆ ติดตามมา เช่น 

ความเสื่อมถอยในศีลธรรมที่จะทวีความรุ่นแรงมากเพ่ิมขึ้นจากคนที่อยู่ในสังคม๒๓ 

 พีรพร พร้อมเทพ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพ่ือการส่งออกไปยัง
ประเทศจีน แล้วพบว่า ๑) จังหวัดศรีสะเกษมีความเหมาะสมในการปลูกทุเรียนและมีศักยภาพในการ
ผลิตเพ่ือการส่งออก ทั้งในเรื่องของสภาพพ้ืนที่ปลูกที่มีความเหมาะสมและสามารถขยายพ้ืนที่ปลูกได้
อีกมาก เรื่องประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในเกณฑ์ดีคือมีผลผลิตเฉลี่ยสูงและต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ า 
ส าหรับคุณภาพของผลผลิตนั้น ทุเรียนศรีสะเกษมีคุณภาพดี และส่วนใหญ่ผลิตตามมาตรฐาน GAP 
นอกจากนี้ ลักษณะการจ าหน่วยและโอกาสทางการตลาดของทุเรียนศรีสะเกษยังเอ้ือให้เกิดการพัฒนา
และมีโอกาสที่จะขยายตลาดในจีนได้อีกมาก ๒) วิธีการที่จะท าให้ทุเรียนศรีสะเกษส่งออกไปประเทศ
จีนได้เพ่ิมมากขึ้นนั้น จากการศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาและน ามาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
ร่วมกับสภาพการเพาะปลูกและการจ าหน่วยทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ พบว่ามีจุดแข็งและโอกาสสูง
มาก จึงเลือกใช้กลยุทธ์เพ่ิมปริมาณการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
และก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิต ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ (๒) 
การก าหนดประเด็นการพัฒนา (๓) การออกแบบและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนา และ (๔) การ
ด าเนินการตามแผน โดยมีกลไกการบริหารจัดการที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ผู้จัดการพ้ืนที่ เกษตรกรแกนน า การบูรณาการ และการปฏิบัติงานตามรูปแบบ MRCF 
System ซึ่งแนวทางการพัฒนานี้สามารถสรุปได้ ๓ ระบบงานที่จะต้องเชื่อมโยงและประสานการ

                                                 

 ๒๒พระมหาส ารวย จารุวณโณ (บุญส่ง), “การศึกษาความสัมฤทธิ์ผลในการเปิดรับข่าวสาร 
ด้านพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ณ วัดปากน้ า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, 
วิทยำนิพนธ์พุทธศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๐), หน้า บทคัดย่อ. 

 ๒๓พระอุดมศักดิ์ ปิยวณฺโณ (จันทบุตร), “การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตาม
แนวพุทธจริย-ศาสตร์ : ศึกษากรณีทิศ ๖”, วิทยำนิพนธ์ศำสนศำสตรมหำบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า บทคัดย่อ. 



๑๓ 

 

ท างานร่วมกัน ได้แก่ ระบบการผลิต ระบบการเข้าถึงองค์ความรู้ และระบบการปฏิบัติงานของเข้า

หน้าที่ส่งเสริมการเกษตร๒๔ 
 รศ.ดร.นำฏสุดำ ภูมิจ ำนง และนพพล อรุณรัตน์ ได้ท าการวิจัยโครงการแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
เกษตรกรชาวนาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า...ส าหรับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
ความยั่งยืนในระบบการผลิตอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนเกษตรกรชาวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพของระบบการผลิตอาหาร โดยมี
เป้าประสงค์ ๑) ปรับปรุงระบบการปลูกข้าว ๒) ส่งเสริมและเพ่ิมการแข่งขันการสร้างมูลค่าเพ่ิม ๓) 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร และ ๔) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ๒๕  
 เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ ได้ท าการวิจัยโครงการการจัดการการผลิตทุเรียนคุณภาพ
ส าหรับบริโภคสดเพ่ือการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความม่ันคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกร
และผู้ประกอบการ ได้ข้อสรุปว่า การจัดการสวนทุเรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน และทันเวลา
ในแต่ละช่วงของการพัฒนาการของทุเรียน จะท าให้เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ปริมาณ 
(สวนทุเรียนแปลง ๑ และ ๒) และในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (สวนทุเรียน
แปลง ๑) และมีโอกาสได้ก าไรสุทธิกิโลกรัมละ ๘.๗๑-๑๑.๗๙ บาท และคุ้มค่าในการลงทุนแม่ว่าราคา
ขายจะลดลง ๓๐% ของราคาขายเฉลี่ยฤดูการผลิต ๒๕๔๙/๒๕๕๐ (BCR มีค่าตั้งแต ่๑.๑๑๕-๒.๗๘๑) 
แต่หากว่าเกษตรกรเลือกพันธ์ปลูกที่ตลาดมีความต้องการน้อยหรือไม่ต้องการ แม้ว่าจะสามารถผลิต
ทุเรียนคุณภาพได้สูงถึง ๘๘.๔๕% ของน้ าหนักผลผลิตรวมทั้งสวน เกษตรกรก็จะมีก าไรสุทธิเพียง
กิโลกรัมละ ๔.๔๑ บาท (สวนทุเรียนแปลง ๓) และไมม่ีโอกาสได้ก าไรเลยถ้าราคาขายลดลง ๑๕-๓๐% 
ของราคาขายเฉลี่ยฤดูการผลิต ๒๕๔๙/๒๕๕๐ (BCR มีค่าตั้งแต่ ๐.๕๑๒-๐.๘๓๕) แตห่ากว่าเกษตรกร
สามารถผลิตทุเรียนออกมาในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการ แต่เป็นทุเรียนที่ไม่มีคุณภาพ (ผลเป็น
โรคผลเน่า และมีหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน) เนื่องจากไม่สามารถจัดการผลิตได้อย่างครบถ้วน และ

                                                 

 ๒๔พีรพร พร้อมเทพ. กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำกำรผลิตทุเรียนศรีสะเกษเพื่อกำร
ส่งออกไปยังประเทศจีน. ๒๕๕๘. หน้า บทคัดย่อ.  

 ๒๕ รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านง และนพพล อรุณรัตน์. “โครงกำรแผนยุทธศำสตร์กำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อควำมยั่งยืนในระบบกำรผลิตอำหำรและคุณภำพชีวิตที่ดีของชุมชน
เกษตรกรชำวนำจังหวัดศรีสะเกษ”. นครปฐม : คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. ๒๕๕๗. หน้า บทคัดย่อ. 



๑๔ 

 

ทันเวลาในแต่ละช่วงของการพัฒนาการของทุเรียน เกษตรกรก็จะได้ก าไรสุทธิ ๕.๕๙ บาท/กก. (สวน
ทุเรียนแปลง ๔)  
 การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงต้อการขาดทุนเมื่อผลิตทุเรียนคุณภาพ จ าเป็นต้อง
จัดการให้ต้นทุเรียนออกดอก และติดผลมาก กระจายอยู่ทั่วต้น จัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของ
ผล และป้องกันความเสียหายจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติ เพ่ือให้ ได้ผลิตผลสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด (คุณภาพ ปริมาณ และช่วงเวลา)... 
 การบริหารจัดการกลุ่มของกลุ่มคุณภาพเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนเป็นแบบปล่อยให้ด าเนินไป
ตามธรรมชาติไม่ตรงตามทฤษฎีกระบวนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเท่าใดนัก แต่เกษตรกรในกลุ่ม
ตระหนักถึงความส าคัญของการรวมกลุ่มและร่วมมือกัน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
และมีความเข้าใจตรงกันว่าต้องรวมกันคิดว่าอยากให้อนาคตของทุเรียนในภาคตะวันออกเป็นอย่างไร 
ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างและพัฒนากลุ่มคุณภาพ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง

เกษตรกรกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง๒๖ 
 จากการทบทวนเอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้น สรุปได้ว่า มีการ
ท าวิจัยเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนเป็นจ านวน แต่ประเด็นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพ
ตามแนวพระพุทธศาสนานั้นยังไม่มีการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการวิจัยเชิงศาสนาที่
จะส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะตอบโจทย์การพัฒนาคนใน
ประเทศได้อย่างตรงประเด็น 

 

๑.๗ ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบล าลองที่เหมือนของจริง

ทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกติลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ  หรือ
เกิดได้ยากในโลกของความเป็นจริง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และ
ความน่าเชื่อถือ (reliability) 

กำรส่งเสริม หมายถึง การเข้าไปสนับสนุน (Support) ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
สนับสนุนทางความรู้ วิชาการ สนับสนุนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น น าหลักธรรมเข้าไป
สนับสนุนการด าเนินงาน อาชีพ และการปฏิบัติงาน  

                                                 

 ๒๖เสริมสุข สลักเพ็ชร์ และคณะ, “โครงการการจัดการผลิดทุเรียนคุณภาพส าหรับบริโภค
สดเพ่ือการส่งออกในลักษณะเครือข่ายธุรกิจที่มีความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ” รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.), ๒๕๕๐. หน้า บทคัดย่อ.  



๑๕ 

 

ควำมม่ันคงทำงอำชีพ หมายถึง สภาพการท างานที่ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจว่าตนเอง 
จะสามารถประกอบอาชีพนั้นได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือตรงกับความต้องการพร้อมกับสวัสดิการ
ต่างๆ ที่สร้าง ความพึงพอใจให้กับตนเอง ความก้าวหน้า 

กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน) หมายถึง กลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษ  
พระพุทธศำสนำ หมายถึง ศาสนาแห่งความรู้แจ้ง เป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรัย เป็นสรณะอัน

สูงสุด อันได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ โดยพระรัตนตรัยทั้ง ๓ นี้ย่อมมีคุณเกี่ยวพัน
เป็นอันเดียวกัน จะแยกออกจากกันโดยเฉพาะไม่ได้ ด้วยพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมก่อนแล้วสอนให้
พระสงฆ์รู้ธรรม พระธรรมนั้น พระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมจ าทรงไว้ ปฏิบัติและสั่งสอน
สืบต่อพระศาสนา พระรัตนตรัยนี้เปรียบด้วยวัตถุวิเศษที่มีราคาอย่างสูง คือ แก้ว  จึงเรียกพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ ว่า รัตนะ ค าว่า "รัตนะ" แปลว่าแก้ว,สิ่งมีค่าสูงยิ่ง,สิ่งประเสริฐ ซึ่งค าว่ารัตนะใน
ที่นี้จะหมายถึง พระรัตนตรัย ซึ่งก็คือแก้ว ๓ ดวง ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือแก้ว ๓ ดวงนี้
ว่ามีคุณ ย่อมจะเป็นที่พ่ึงที่ระลึกแก่ตน 

รูปแบควำมม่ันคงทำงอำชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน) หมายถึง รูปแบบความมั่นคง
ทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืชสวน(ทุเรียน)ในจังหวัดศรีสะเกษตามหลักพระพุทธศาสนา  

๑) ด้ำนกำยสุจริตในอำชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่สุจริต เว้นจากการฆ่า
สัตว์ ตัดชีวิต เว้นจากการไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ได้รับความเดือด เว้นจาการลักทรัพย์สิน เว้นจากการ
ประพฤติผิดทางกาม ท าสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย ละเว้นการบีบคั้น เบียดเบียน มี
เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กัน ไม่แย่งชิงลักขโมย หรือเอารัดเอาเปรียบ แต่เคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินของกันและกัน ไม่ประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงของผู้อื่น ไม่ข่มเหงจิตใจ หรือ
ท าลายลบหลู่เกียรติและวงศ์ตระกูลของกัน 

๒) ด้ำนวำจำสุจริตในอำชีพ หมายถึง เป็นการประกอบอาชีพสุจริตทางวาจา ท าสิ่ง
ที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา ละเว้นการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่ค าสัตย์  ไม่จงใจ
พูดให้ผิดจากความจริง เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ ไม่พูดส่อเสียด ยุยง สร้างความแตกแยก พูดแต่
ค าที่ส่งเสริมสามัคคี ละเว้นจากการพูดค าหยาบคาย สกปรกเสียหาย พูดแต่ค าสุภาพ นุ่มนวลควรฟัง 
รวมถึงละเว้นจากการพูดเหลวไหลเพ้อเจ้อ พูดแต่ค าจริง มีเหตุมีผล มีสารประโยชน์ และถูกกาลเทศะ 

๓) ด้ำนใจสุจริตในอำชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพสุจริตทางใจ ท าสิ่งที่ดีงาม
ถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ ไม่ละโมบ ไม่เพ่งเล็งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดให้  คิดเสียสละ ท าใจให้
เผื่อแผ่กว้างขวาง ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะท าลาย แต่ตั้งความปรารถนาดี แผ่
ไมตรี มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่กัน มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าใจในหลักกรรมว่า ท าดีมีผลดี 
ท าชั่วมีผลชั่ว รู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของโลกและชีวิต มองเห็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 



๑๖ 

 

๔) ด้ำนควำมรักในอำชีพ หมายถึง ความรักพอใจในอาชีพ พอใจที่ได้ท าในสิ่งนั้น 
ซึ่งแน่นอนหากมีความรักความพอใจในสิ่งที่ก าลังกระท าอยู่นั้น  ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นความตั้งใจ การ
มุ่งหวังจะให้เกิดผลดียิ่งยิ่งขึ้นกับผลแห่งความสุขที่ได้มาจากกระท านั้น 

๕) ด้ำนควำมเพียรในอำชีพ หมายถึง ความเพียรพยายามในอาชีพ ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรคที่คอยเข้ามาเป็นแข้งขาท่ีคอยดักระหว่างทางเดินที่จะไปยังเป้าหมายความส าเร็จ 

๖) ด้ำนกำรจดจ่อในอำชีพ หมายถึง การควบคุมจิตใจให้แน่วแน่ในอาชีพ มุ่งมั่นกับ
สิ่งที่ก าลังท าอยู่นั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญไม่ว่าหนทางจนยากแค่ไหน จะต้องพยายามสักเท่าไหร่ หากว่า
ใจที่แน่วแน่มั่นคงแล้วละก็ไม่ว่าปัญหาใดใดจะเข้ามาก็จะไม่ย่อท้อ ประคองจิตใจไปจนถึงเป้าหมายที่
ก าลังพยายามตามหา 

๗) ด้ำนกำรพิจำรณำในอำชีพ หมายถึง การวิเคราะห์ตรึกตรองในอาชีพว่าสิ่งที่
ก าลังท ามันถูกต้องหรือไม่ มีผลเป็นเช่นไร หากไม่ดีไม่เข้าท่าก็ปรับปรุงแก้ไขคล้ายกับการขับรถหาก
ขับออกนอกเส้นทางหากมองดูระหว่างทางรอบข้างไม่คุ้นตา  ไม่ใช่เส้นทางที่จะพาไปยังเป้าหมายก็
แก้ไขปรับเลือกเส้นทางใหม่ย่อมดีกว่าทนเดินในเส้นทางที่ผิด 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ 
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน 

๑) เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย ฉบับนี้ จ าแนกเป็น
สามเพศ คือ (๑) เพศชาย และ(๒) เพศหญิง 

๒) อำยุ หมายถึง ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับงานวิจัย ฉบับนี้ จ าแนก
เป็นสามช่วงอายุ คือ (๑) ไม่เกิน ๓๕ ปี (๒) ๓๖ – ๔๕ ปี และ(๓) ๔๖ ปี ขึ้นไป 

๓) ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ
งานวิจัยฉบับนี้ จ าแนกเป็นสามระดับการศึกษา คือ (๑) ต่ ากว่าปริญญาตรี/เทียบเท่า (๒) ปริญญาตรี/
เทียบเท่า และ(๓) สูงกว่าปริญญาตรี/เทียบเท่าขึ้นไป 

๔) ประสบกำรณ์ หมายถึง ประสบการณ์ในอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับ
งานวิจัยฉบับนี้ จ าแนกเป็นสามช่วง คือ (๑) ไม่เกิน ๕ ปี (๒) ๖ – ๑๐ ปี และ(๓) ๑๑ ปีขึ้นไป 

 
 
 

๒.๘ กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
การวิจัย “การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพของกลุ่มผู้ปลูกพืช (ทุเรียน) ในจังหวัดศรี             

สะเกษ” ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด และทฤษฎี เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 



๑๗ 

 

ซึ่งได้กล่าวมาแล้วขา้งต้น มาแสดงเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสรุปเป็น
กรอบแนวคิดดังภาพที่ ๑  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กำรส่งเสริมควำมม่ันคงทำง
อำชีพของกลุ่ มผู้ ปลู กพื ช 
(ทุเรียน) ในจังหวัดศรีสะเกษ 
๑) ความหมายการส่งเสริม
ความมัน่คงทางอาชีพ 
๒) ประเภทการส่งเสริมความ
มั่นคงทางอาชีพ 
๓) คุณลักษณะการส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาชีพ 
๔) ความส าคัญการส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาชีพ 

 

กำรส่งเสริมควำมม่ันคงทำง
อ ำ ชี พ ต ำ ม แ น ว
พระพุทธศำสนำ 
๑) หลักสัมมาอาชีวะ 
๒) หลักศีลธรรม 
๓) หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
๔) อธิบาท 
๕) สมาธิ 
๔) ปัญญา 
 
 

รูปแบบกำรส่งเสริมควำม
ม่ันคงทำงอำชีพตำมแนว
พระพุทธศำสนำ 
๑) ด้านกายสุจริตในอาชีพ  
๒) ด้านวาจาสุจริตในอาชีพ  
๓) ด้านใจสุจริตในอาชีพ  
๔) ด้านความรักในอาชีพ  
๕) ด้านความเพียรในอาชีพ  
๖) ด้านการจดจ่อในอาชีพ  
๗ ) ด้ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า
ใคร่ครวญ  

 
 
 
  

 น ำเสนอรูปแบบกำรส่งเสริม
ควำมม่ันคงทำงอำชีพตำม
แนวพระพุทธศำสนำ 
 

 
 
 
 

- การวิ เคราะห์ 
สั ง เ ค ร า ะ ห์ 
แนวคิด  ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 

 การสัมภาษณ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
๑) เพศ 
๒) อายุ 
๓) ระดับการศึกษา  
๔) ประสบการณ์ 
 

       ตัวแปรตำม 

(Dependent 
Variables) 
 

       ตัวแปรอิสระ 
(Independent 
Variables)  
 

การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) 

ภาพที่ ๑ สรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย 


