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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การ 
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิด
และหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  (๒) เพื่อศึกษา
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิ จชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา (๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบว่า 
 แนวคิดและหลักปฏิบ ัต ิในการส่งเสริมส ัมมาชีพของกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 
 มี ๕ แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน แนวคิดสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา 
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชนแนวคิดการบูรณาการหลักพุทธธรรม  
ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ใช้แนวคิดทั้งหมดตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเกี่ยวข้อง
กับระเบียบข้อบังคับและแนวทางการดำเนินการ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มี ๔ หลักธรรม ได้แก่ ๑) หลักศีล ตั้งมั่นในการรักษาศีล ๕                  
๒) หลักทาน เป็นการให้ความรัก เอ็นดูและเมตตาต่อกัน อาศัยการแบ่งปันตอบแทนน้ำใจที่ดีต่อกัน 
๓) หลักอปริหานิยธรรม ๗ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยสม่ำเสมอ นายจ้างรับฟังความคิดเห็น
ของลูกจ้างเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงตัวเองและกิจการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ใช้ 
อำนาจข่มเหงกัน  ทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างกันลงได้ ๔) หลักฆราวาสธรรม 
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๔ ถือเป็นหลักครองชีวิตเป็นสำคัญ โดยเน้นการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานและรักษาสัจจะนั้น  
มีการฝึกฝน ฝึกนิสัย รู้จักควบคุมจิตใจโดยมีการปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยการใช้สติ
ละปัญญา มีขันติธรรมความอดทน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความเสียสละพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
บริจาคสิ่งของให้ผู้อื่นและหมั่นเข้าวัดฟังธรรม ไหว้พระสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ 
   ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการ
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สรุปหลักการพัฒนาดังนี้  (๑) หลักศีล
ส่งเสริมในด้านการพัฒนาจิตใจให้มีความตั้งมั่นในศีลธรรมอันดี รู้จักนำหลักศีลธรรมมาปฏิบัติประจำ
ใจ (๒) หลักทานส่งเสริมให้รู้จักเสียสละ แบ่งปันและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน (๓) หลักอปริหานิยธรรม 
๗ ส่งเสริมให้บุคคลอยู่ร่วมกันโดยการหมั่นประชุม หาทางออกของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทำให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนครราชสีมา มีการประชุมปรึกษาหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน  (๔) หลักฆราวาสธรรม 
๔ ส่งเสริมให้บุคคลมีความซื่อสัตย์ มีความข่มใจ มีความอดทน มีความเข้าใจในการบริจาคช่วยเหลือ 
หลักพุทธธรรมยังเสริมสร้างความสุขให้เกิดแก่ชุมชนวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ยอมรับในด้านความมีคุณธรรม จริยธรรมชื่อเสียงในด้านคุณภาพของ
สินค้าและบริการเป็นอย่างดีท้ังในและต่างประเทศ 
คำสำคัญ: การบูรณาการ,หลักพุทธธรรม,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,การส่งเสริมสัมมาชีพ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ABSSTRACT 

 This research title in The integration of  Buddhadham  principles  and local 
wisdom in promoting the livelihood of Community groups in Nakhon Ratchasima 
province. The objectives as follows: (1) to study the concepts and Buddhadham  
practices in promoting  the livelihood of community  groups in Nakhon Ratchasima 
Province,  (2) to study in integration of Principles and local wisdom in promoting the 
livelihood of community groups  in NaKhon Ratchasima Provine, and (3) to study  
analysis in  Buddhadham and local community groups to promote the livelihood of 
community groups in Nakhon Ratchasima Province. The research concerned Qualitative 
research and in-deep interview.  
               This research  was  found that  there are five concepts and practices in 
promoting the members of community enterprise groups in Nakhon Ratchasima 
province, which include concepts regarding community enterprises, occupational 
concepts based on Buddhadham principles in local wisdom, concepts of community 
resource management, and the integration of Buddhist principles.  Most of them use 
the concept of community enterprise and think about local medicine and resource 
management.  Members of the community in accordance with the characteristics and 
functions of the works was done by the enterprises associated with the applicable 
regulations. 



ง 
 

  The Integration the principles of Buddhism and local wisdom in promoting 
members of community enterprise groups in Nakhon Ratchasima province, that  are 4 
principles : 1 )  Morality means  to keeping the five  precepts,  2 )  Charity means giving 
compassion to one  another  relying  on  sharing  repay the kindness to each other, 3) 
Condition of welfare means the principles of Dharma seven levels, that meeting 
regularly for a meeting to discuss and exchange opinions with each other and find that 
the solutions joint the association of employers   and   employee  to get feedback to 
be used to improve governance and do not use the power to bully each other, 
reducing conflicts and competition among themselves, thus eliminating conflicts and 
competitions, and 4)  the four principles of the layman, secular theology was 
considered to be a rule  for life by focusing honest as the basis and keeping the truth, 
protect, practice the mind by improving  oneself  to progress  with the use of intellect, 
tolerance, patience, sacrifice, ready to help others, donate goods  to others and keep 
attending the Dhamma and pay respect to monks regularly. 
 The result of integration of the principles of Buddhism and local wisdom in 
promoting the livelihood of community enterprise groups  in Nakhon Ratchasima 
Province as follower; 1 )  Observe the precepts mean promoting the mind to have a 
commitment to morality and know how to practice morality in two ways,                
2)Donation means encouraging the sacrifice, sharing and caring for each other,          3) 
Principles of conditions of welfare mean encourage people to live together by 
persistent meeting to find a solution to the problem. The ways to make the Nakhon  
Ratchasima  community enterprise groups to have consultations to find a solution 
together, and 4 )  Virtues for layman  mean encourage people to be honest, restraint, 
patience, understanding of donations, and the principles of Dhamma to enhance 
happiness for the community. For community enterprise, the community enterprise 
groups of Nakhon Ratchasima province have recognized for their morality, ethics and 
reputation in  the quality of goods and services as well, both at home and abroad. 
 

Key words: Integration, Buddhadham Principles, Local wisdom, promote livelihood, 
Community groups. 
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 งานศึกษาวิจัยค้นคว้าฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือของ                  
ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์, ดร.มนัสพล ยังทะเล ซึ่งเป็นผู้เขียนงานวิจัยร่วมและออกพื้นที่ทำการวิจัย
ต่างๆ ร่วมกันจึงทำให้งานวิจัยครั้งนี้เกิดความสมบูรณ์  

 ขอบพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ที่ได้ให้คำแนะนำใน
การวิจัยด้วยดีเสมอมาพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานจนได้รับ
ความสำเร็จ 

 ขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว ิทยาเขตนครราชส ีมา พร ้อมท ั ้ งผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญตรวจสอบความถ ูกต้ องเคร ื ่ องม ือว ิ จ ั ยมี                          
พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.ดร., พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ,ผศ.ดร., พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร, และ        
ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ที่ทำให้งานวิจัยดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้ รวมถึงท่านผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักปราชญ์ทุกท่านที ่ได้แต่งตำราซึ ่งมีเนื ้อหาอันเป็นประโยชน์ ทำให้ผู ้ว ิจัยนำมาศึกษาค้ นคว้า
ประกอบการวิจัยในครั้งนี้จนสำเร็จลงด้วยดี 

 ขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านด่านเกวียน กลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนโรงงานหมี ่แม่ต ุ ้ย กลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนผ้าไหมปักธงชัย                      
และกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่าง  

 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู ้ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
วิทยาเขตนครราชสีมา ที่ได้ให้คำแนะนำด้วยดีเสมอมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณชน และผู้ศึกษาค้นคว้าตามสมควร 
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บทท่ี ๑ 

บทนำ 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 สังคมไทยก้าวเข้าสู ่ย ุคแห่งการพัฒนาตามแนวคิดแบบตะวันตก โดยการกำหนดซึ่ง
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ และเปลี่ยนชื่อเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบันฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าประชาชนมีความมักน้อยสันโดษ 
รู้จักอ่ิม รู ้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็จะขาดความกระตือรือร้น ประเทศชาติก็จะไม่เจริญก้าวหน้า
รัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ ไม่ให้สอนหลักธรรมเรื่องสันโดษ เพราะจะเป็นการขัดขวาง
ไม่เกื้อหนุนต่อนโยบายการพัฒนาประเทศ แต่ความเป็นจริงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทรง
สอนหรือจูงใจให้คนประพฤติ ปฏิบัติตามคำสอนให้มักน้อยสันโดษ ไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัวและฐานะของ
ตนเอง๑ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยทำให้คนมีความเป็นอยู่ที ่ดี ทำให้คนที่เข้าถึงสัจธรรม
สามารถบรรลุธรรม และเกื้อกูลผู้อื่นให้บรรลุธรรมได้เช่นเดียวกัน สำหรับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็น
องค์กรต่างๆ และผู้นำหลักธรรมไปปฏิบัติก็สามารถนำพาธุรกิจและการดำเนินชีวิตที่ดีได้โดยเฉพาะ
กลุ่มท่ีต้องใช้ภูมปิัญญาในการส่งเสริมสัมมาชีพ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนถือว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในการผลิตสินค้า การให้บริการ 
มีวิถีชีวิตร่วมกันและร่วมกันประกอบกิจการ เพื ่อสร้างรายได้และการพึ่งตนเองของครอบครัว                
ชุมชน และระหว่างชุมชน วิสาหกิจชุมชนอาจจะเป็นคำใหม่ที่หลาย ๆ คนยังไม่เข้าใจ และเข้าใจผิดไป
ว่าเป็นการช่วยเหลือของภาครัฐ ในด้านการสนับสนุนเงินทุนเพื ่อประกอบอาชีพเหมือนหลาย  
โครงการที่ผ่านมา ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจพอเพียง
ควบคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก อันเนื่องมาจากว่าเศรษฐกิจกระแสหลัก ก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชาชน และก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย เป็นปัญหาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชาวบ้านถูกทำให้คุ้นเคยกับการพัฒนาแบบสงเคราะห์ คือเป็นผู้รับจากรัฐ
จากหน่วยงานราชการหรือเอกชนซึ่งนำโครงการไปให้ชุมชน  โครงการแล้วโครงการเล่า สี่ห้าสิบปี              
มีหลายสิบโครงการ แต่ผลที่ได้รับกลับไม่เป็นรูปธรรม ทำให้ไม่เกิดการพัฒนายั่งยืน ชุมชนจึงไม่
เข้มแข็งการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิใช่เป็นโครงการที่รัฐ เกิดจากชาวบ้านรวมตัวกันทำ แนวคิดที่
เกิดจากชุมชนที่ต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันในการดำเนินกิจการต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นการ
ประกอบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ  แต่ไม่ได้ต้องการทำธุรกิจเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างรากฐานความ

 

 ๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาที่ย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย, 
๒๕๕๐), หน้า ๒๓-๒๔.   
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มั่นคงให้สมาชิก ซึ่งถ้าทำคนเดียวจะทำไม่ได้ต้องเป็นการร่วมกัน สร้างระบบสวัสดิการให้ตนเองหรือ
สร้างภูมิคุ ้มกันให้สมาชิกในชุมชน  ปัญหาของวิสาหกิจชุมชน คือ ผลิตแล้วขายไม่ได้  ไม่มีตลาด             
ไม่มีทุน  ไม่มีวัตถุดิบ  ไม่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ วิสาหกิจชุมชนคิดเพียงว่าทำอย่างไรจึงจะผลิตแล้ว
นำไปขายได้ ส่วนปัญหาคือแล้วจะขายที่ไหน โดยไม่คิดว่าวิสาหกิจชุมชนนั้น จุดมุ่งหมาย คือ ทำเพ่ือ
กิน เพื่อใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ชุมชนท้องถิ่น เป็นอันดับแรก เมื่อเหลือกินเหลือ
ใช้ จึงนำไปขายในท้องถิ่นของตนเอง แตป่ัจจุบันเริ่มเปิดกว้างสู่ตลาดภายนอก โดยจะผลิตสินค้าท่ีนิยม
ทำกัน อาศัยฝีม ือของตนเองผลิตแข่งกับรายอื ่น  ซึ ่งส ุดท้ายก็เลิกกิจการไปเป็นจำนวนมาก                
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำกันอยู่ส่วนใหญ่จะได้รับการส่งเสริมการฝึกอบรมที่เน้น   แต่การพัฒนาด้าน
เทคนิคการผลิต การจัดการ การตลาด ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปลูกจิตสำนึกสมาชิกเท่าที่ควร 
 การปลูกจิตสำนึกต้องอาศัยภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้อยู่
มากมายหลายแขนง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้เหมาะสมที่สุด  การสร้างแนวคิดและ
เสริมสร้างปลุกจิตสำนึกในการส่งเสริมภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน  ให้เข้มแข็งและมีศักยภาพโดยนำ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังจิตใจให้
ให้มั่นคง พร้อมจะรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เอกวิทย์ ณ ถลาง กล่าวไว้ว่า
ภูมิปัญญาเป็นผลจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ของคน จากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกัน และระหว่างกลุ่มชน หลายชาติพันธุ์ รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาเหล่านี้เอ้ืออำนวยให้คนไทยแก้ปัญหาการดำรงชีวิตได้ และสร้างสรรค์อารยธรรม
ของเราเองได้ อย่างมีดุลยภาพ กับสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต           
การทำมาหากิน และพิธีกรรมเพื่อให้เกิดความสมดุล๒ สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมวิสุทธิ
กวี(พระพิจิตร  ฐิตวณฺโณ) กล่าวว่าพระพุทธศาสนากับชีวิตพอเพียงนั้น (สมชีวิตา) การดำเนินชีวิตสาย
กลางที่ไม่ประหยัดเกินไป  ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไป ดำเนินชีวิตให้พอสมควรแก่ฐานะ และรายได้ ไม่ประพฤติ
ทุจริตโกงกิน โดยยึดหลักสันโดษในทางพระพุทธศาสนา เป็นแนวดำเนินชีวิตจัดเป็นชีวิตที่สงบสุขตาม
หลักพุทธธรรมได้๓ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา แนวคิดสำคัญต้องการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
พ่ึงตนเองภายใต้หลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของชีวิตที่

 

 ๒เอกวิทย์ ณ  ถลาง, ภาพรวมภูมิปัญญาไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 
๒๕๔๔), หน้า ๕.   

 ๓พระธรรมวิส ุทธ ิกว ี (พ ิจ ิตรฐ ิตวณฺโณ) , พระพุทธศาสนากับชีว ิตพอเพียง , พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๙
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทชวนพิมพ์ ๕๐ จำกัด, ๒๕๕๑), หน้า ๑.   
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พอเพียง และค่านิยมที่ให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่าจิตใจ ตลอดจนการวิเคราะห์หลักธรรมที่
นำมาใช้ในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
 คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ทราบถึงพัฒนาการ
กระบวนการเป็นมาอย่างไร กระบวนการขับเคลื่อนของกลุ่ม และแนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
อะไรบ้าง การบูรณาการหลักพุทธธรรมส่งเสริมสัมมาชีพของชุมชนมาใช้ในงานพัฒนาชุมชน                 
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ ตลอดจนการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 
  ๑.๒.๒ เพื ่อศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
  ๑.๒.๓ เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

๑.๓ ปัญหาการวิจัย 

  ๑.๓.๑ การศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมามีเป็นอย่างไร 
  ๑.๓.๒ การศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างไร 
  ๑.๓.๓ การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาไดอ้ย่างไร 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้กำหนดประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ๓ ประการ ได้แก่ ๑) แนวคิดและหลัก
ปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ๒) การศึกษาการบูรณา
การหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด



๔ 
 

นครราชสีมา และ ๓) การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

  ๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 

  ผู้วิจัย กำหนดขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ๒) กลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนผ้าไหมเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จ ังหวัดนครราชสีมา                   
๓) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมี่ตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และ ๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งสิ้น ๗๐ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยจำนวน ๓๐ คน  

 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเครื ่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๒) กลุ ่มผ้าไหมปักธงชัย                     
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓) กลุ ่มหมี ่ตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา                     
๔) กลุ่มสมุนไพร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

 หลักพุทธธรรม หมายถึง หลักธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่นำมาศึกษา
วิเคราะห์ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้แก่ ๑)หลักศีล ๒)หลักทาน ๓)หลักอปริหานิยธรรม ๗               
๔)หลักฆราวาสธรรม ๔ 
  การบ ูรณาการ  หมายถ ึงการนำหล ักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได ้แก่                  
๑)หลักศีล ๒)หลักทาน ๓)หลักอปริหานิยธรรม ๗  ๔)หลักฆราวาสธรรม ๔  ไปบูรณาการกับ               
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๔ กลุ ่ม ได้แก่ ๑)กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเครื ่องปั ้นดินเผาด่านเกวียน      
อำเภอโชคชัย ๒)กลุ ่มผ้าไหมอำเภอปักธงชัย ๓)กลุ ่มหมี ่ตะคุ  อำเภอปักธงชัย ๔)กลุ ่มสมุนไพร                     
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
  การส่งเสริมสัมมาชีพ หมายถึง การส่งเสริม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการกลุ่ม     
และสมาชิก ๒) การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า ๓) การบริหารจัดการด้านการผลิต              
และงานสนับสนุนการผลิต ๔) การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน ๕) การปรับปรุงและพัฒนา



๕ 
 

ธุรกิจชุมชนสู ่ความยั่งยืนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่  ๑)หลักศีล ๒)หลักทาน                      
๓)หลักอปริหานิยธรรม ๗  ๔)หลักฆราวาสธรรม ๔ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมายถึง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑)กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ๒)กลุ่มผ้าไหม อำเภอปักธงชัย 
จ ังหวัดนครราชสีมา ๓)กลุ ่มหมี ่ตะคุ อำเภอปักธงชัย จ ังหวัดนครราชสีมา ๔)กลุ ่มสมุนไพร                   
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา  หมายถึง จังหวัดอยู ่ในภาคตะวันออกฉียงเหนือมีพื ้นที ่ ใหญ่                   
และประชากรจำนวนมากเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และมีกลุ่ม
วิสาหกิจจำนวนมากที่รวมกลุ ่มกันเพื ่อประกอบธุรกิจ และมีชื ่อเสียงในด้านเครื ่องปั ้นดินเผา                
(ดินด่านเกวียน) ผ้าไหมและหมี่โคราช 

๑.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรอบแนวคิดในการวิจัยสรุปเป็นแผนภาพได้
ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

             หลักพุทธธรรมเชิงบูรณาการกลุม่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสมีา 
๑. หลักศลี 
๒. หลักทาน 
๓. หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
๔. หลักฆรวาสธรรม 

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การบูรณาการหลักพุทธธรรม 
 

การเสริมสร้างหลักพุทธ
ธรรมและสัมมาชีพชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

                  ผลการส่งเสริมสมัมาชีพ 
๑. การบริหารจดัการกลุ่มและสมาชิก   
๒. การบริหารจดัการด้านการตลาดและลูกค้า 
๓. การบริหารจดัการด้านการผลิตและงานสนับสนุน
การผลิต 
๔. การบริหารจดัการด้านบัญชีและการเงิน 
๕. การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 



๖ 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เช่น การเผยแพร่ใน
วารสาร  จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่องนี้                
จะได้นำไปสู่ 
 ๑. ด้านวิชาการ งานวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบแนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
  ๒. ด้านนโยบาย งานวิจัยครั้งนี้ทำให้ทราบการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
  ๓. ด ้านสังคมและชุมชน งานวิจ ัยครั ้งนี ้ทำให้ทราบการวิเคราะห์หลักพุทธธรรม                      
กับภมูิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
  ๔. หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์หน่วยงานที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้โดยทางตรง ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์กรภายในประเทศที่มีภารกิจหลักเกี่ยวข้องกับ           
ด้านวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 
  นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้โดยทางอ้อม ได้แก่ 
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีภารกิจบางส่วนเกี่ยวข้องกับการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา            
ในการพัฒนาชุดความรู้ทางด้านวิสาหกิจชุมชนในการประกอบสัมมาชีพ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ 
ใช้ตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งเรียนรู ้สำหรับผู ้ประกอบอาชีพ                  
ทางด้านวิสาหกิจชุมชนรายอื่นต่อไป 

 



 
 

บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัยเรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในประเด็นศึกษาและนำมาเป็นแนวทางการวิจัยได้        ซ่ึง
ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาเป็น ๗ ตอน ดังต่อไปนี้  
  ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
  ตอนที่ ๒ แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา 
  ตอนที่ ๓ แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ตอนที่ ๔ แนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 ตอนที่ ๕ แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ 
 ตอนที่ ๖ หลักพุทธธรรมสําหรับการบูรณาการ 
 ตอนที่ ๗ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี่ ยวข้องที ่เป็นแนวทางการศึกษา วิเคราะห์                
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา  ในประเด็นต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 

 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในบทนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาสาระสำคัญจริงที่สามารถ
นำหลักการของการบูรณาการหลักธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นลำดับ              
ดังนี้  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ให้ความหมายของคำว่า “วิสาหกิจ
ชุมชน” ไว้ว่าหมายถึงกิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการที่ดำเนินการ โดยคณะ
บุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล
ในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างรายได้และเพ่ือการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหว่างชุมชน๑ 

 

 ๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ , (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน , ๒๕๔๘),      
หน้า ๑๕. 



๘ 
 

 เสรี พงศ์พิศ ได้นิยามคำว่าวิสาหกิจชุมชนคือ การประกอบการเพื่อการจัดการทุนของ
ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพึ่งตนเอง “ทุน” หมายถึง เงิน ทรัพยากรผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา 
ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คน ให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน           
เป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน๒ 
 วิชิต นันทสุวรรณ ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนว่าหมายถึง การประกอบการ                   
ซึ่งรวมถึงกระบวนการคิดการจัดการผลผลิต และทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิปัญญาขององค์กร
ชุมชนหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชน เพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจสั งคมและการเร ียนรู ้ของชุมชน                     
ซึ ่งมีเป้าหมายเพื ่อสร้างกำไรทางเงิน และกำไรทางสังคม ได้แก่ ความเข้มแข็งของชุมชนและ                  
ความสงบสุขของสังคมด้วย๓ หลักการของวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และจำนวนหนึ่งอยู่ในระดับ              
ที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าให้ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้าง
รายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชนให้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ผู ้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที ่สูงขึ ้นต่อไป เสรี พงศ์พิศ ได้อธิบายว่าวิสาหกิจชุมชนจะต้อง                        
มีลักษณะสำคัญ ๗ ประการ ได้แก่ ๑.ชุมชนเป็นเจ้าของและผู ้ดำเนินการ ๒.ผลผลิตมาจาก
กระบวนการในชุมชน ๓.ริเริ ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน ๔.มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผสมผสานภูมิปัญญาสากล ๕.ดำเนินการแบบบูรณาการ เชื ่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบ                 
๖.มีกระบวนการเรียนรู ้เป็นหัวใจ ๗.มีการพึ ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเป้าหมายปัจจัย                       
ที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ได้กล่าวถึงสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                 
ซึ่งรวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนที่ได้ทำการสำรวจในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบการได้แก่ ๑)ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไทย เนื่องจากความวิตกกังวลเรื่อง การลงทุน ความเชื่อมั่น 
และความสามารถในการส่งออก ๒)สถานการณ์ทางการเมือง เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มทอผ้าไหม 
และผู้บริโภคยังคงวิตกกังวลเรื่อง ความขัดแย้งที่ยืด เยื้อและยาวนาน อันจะส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย จนทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคหันกลับมาเก็บออมแทนการ
บริโภคที ่น่าจะเป็นตามนโยบายกระตุ ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ๓)เศรษฐกิจโลก ๔)การแข่งขัน
ภายในประเทศ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มทอผ้าไหมประเมินว่าเหตุการณ์ภายในประเทศในปัจจุบัน

 

 ๒เสรี พงศ์พิศ, วิธีคิด วิธีทำ แผนชีวิต เศรษฐกิจชุมชน, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่
เจริญวิทย์การพิมพ์ สำนักพิมพ์พลังปัญญา, ๒๕๕๐), หน้า ๔๔. 

๓วิชิต นันทสุวรรณ , ขบวนการชุมชนใหม่ , (กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์ , ๒๕๔๗),        
หน้า ๖๕. 



๙ 
 

น่าจะส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุนด้านการตลาด ยังคงวิตกกังวลเรื่องการแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดจากผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือผู้ที่มีศักยภาพจนทำให้ตนเองไม่สามารถอยู่รอดได้๔ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้รายงานสถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่                
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐไว้ว่า ๑) มีปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่และระบบการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ๒) หน่วยงานภาคียังไม่ให้การสนับสนุนส่งเสริมเท่าที่ควร ๓) การบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนไม่เป็นปัจจุบัน ๔) เนื้อหาแบบประเมินศักยภาพมีมากเกินไปควร
ปรับให้กระชับเพื่อสะดวกและรวดเร็วและเข้าใจง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๕ ) แบบรายงาน
วิสาหกิจมีมากเกินไปควรจัดหมวดหมู่ที่เป็นข้อมูลที่สำคัญนำไปใช้ได้จริง ๖ ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลมี
งานบันทึกปริมาณมากทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกข้อมูล ๗) การติดตามการดำเนินงานกลุ่ม
หน่วยงานภาคีระดับอำเภอให้ความร่วมมือน้อย ๘ ) หน่วยงานภาคีไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพหรือข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนในการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน และ ๙) วิสาหกิจชุมชนมีจำนวนมากและเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำให้การติดตาม
ความก้าวหน้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ทั่วถึง๕ 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก ไว้ดังนี้ ๑) กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีให้ความสำคัญต่อ
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนน้อย ไม่จริงจังและแนวทางการส่งเสริมไม่ชัดเจนและ             
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน              
๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีหลายหน่วยงาน และมีการใช้ชื่อ
อ่ืนในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มเดียวกัน ทำให้เกิดการสับสนและเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานที่
ให้การสนับสนุน ๓) วิสาหกิจชุมชนยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้และยังต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิต และ
เงินทุนจากภายนอก ๔) หน่วยงานภาคีในระดับอำเภอ/จังหวัด ยังทำงานแบบไม่บูรณาการและ                
ยังไม่เห็นความสำคัญเนื่องจากมีความเข้าใจว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นงานของกรมส่งเสริมการเกษตร และ                  
๕) วิสาหกิจชุมชนบางแห่งที่มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ได้เกิดจากปัญหาหรือความต้องการ

 
๔ณัฐพล นิมมานพัชร ินทร์ , อ ้างถึงใน ธงพล พรหมสาขา ณ สงขลา และ อุท ิศ ส ังขร ัตน์ ,                      

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่มทะเลสาบสงขลา  ทุนวิจัยคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๕๖. 

๕สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ ๒๕๖๑. [ออนไลน]์, แหล่งข้อมลู : 
http://www.sceb.doae.go.th/Documents/datachw/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%8
8.pdf58 [๑ กันยายน ๒๕๖๐] 

http://www.sceb.doae.go.th/Documents/datachw/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.pdf58
http://www.sceb.doae.go.th/Documents/datachw/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88.pdf58


๑๐ 
 

ของชุมชนอย่างแท้จริง แต่มาจดทะเบียนเพื ่อรอรับการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงาน และ                   
เพ่ือหวังกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งมิได้ประกอบกิจกรรมอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง๖ 
 

ตอนที่ ๒  แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา                 
 ๑. แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา 
 คัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏมีคําวา “สัมมาอาชีวะ” โดยฐานะที่เปนหัวขอธรรมลาํดับที่ 
๕ ของอริยมรรค กลาวคือสัมมาอาชีวะจัดวาเปนมรรคองคที่ ๕ ในอริยมรรคมีองค ๘ ซึ่งเปนแนวทาง
ปฏิบัติ (ปฏิปทา) เพื่อนําไปสู่เปาหมายสูงสุดตามคําสอนของพระพุทธศาสนาคือ ความพ้นทุกข์             
อันไดแก นิพพาน ความเป็นมาของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนาสัมมาชีพ 
หมายถึง การประกอบอาชีพโดยสุจร ิตบนพื ้นฐานคุณธรรมพุทธธรรม ไม ่เบ ียดเบ ียนผู ้ อ่ืน                     
และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ไม่ได้คํานึงถึงกําไรสูงสุดแต่นึกถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นหลัก  
 ดังนั ้น สัมมาชีพชุมชน จึงหมายถึงชุมชนที ่มีสมาชิกครัวเรือนประกอบอาชีพสุจริต               
มีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย เน้นเศรษฐกิจชุมชน โดยประยุกต์วิถีชีวิตชุมชนกับทรัพยากรท้องถิ่น  
ซึ่งการประกอบอาชีพนั้นจะต้องไม่ทําลายชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมหลักพุทธธรรมที่ช่วยส่งเสริม
ช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง นอกจากนั้นการที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งในสังคมไทย มีความสามารถบริหารจัดการตนเองหรือสามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งได้ ต้อง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีกระบวนการและข้อที่พึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) กระบวนการเรียนรู้  โดยเฉพาะผู้นำชุมชน และสมาชิกที่เป็นแกนนำของชุมชนท้องถิ่น 
ให้มีความรู้ ความสามารถบางแห่งบางพื้นที่ผู้นำชุมชน จบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้น หรือว่ามัธยม
ตอนปลาย การส่งเสริมให้ผู ้นำ เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง             
กำนัน ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น  หรือเพิ่มการสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้าน ให้มีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองยิ่งขึ้น เป็นชุมชนทีมีผู้นำเป็นต้นแบบด้านการศึกษา หรือส่งเสริมผู้นำชุมชนให้มีการอบรมให้
ตระหนักถงึการเป็นผู้นำชุมชน ต้องมีความเสียสละ ทำงานให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ไม่
มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  รักษากฎหมาย 
 ๒) การพัฒนาชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเร ียนรู้  เพราะว่าการแสวงหาความรู ้นั้น                  
เป็นสิ่งที่พึงกระทำตลอดชีวิต การเรียนรู้นั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วย
การฟังบ้าง หรือว่า สิ่งรอบข้างที่เป็น ปรโตโฆสะ คือ ฟังจากสิ่งรอบตัว คนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม  หรือ
ว่าเรียนรู้ทางด้านการอ่าน จากข่าวสารบ้านเมือง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองซึ่งความรู้ทีเกิดจาก
ชุมชนนั้น โดยส่วนใหญ่นั้นเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากผลของการปฏิบัติ และเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก 

 
๖สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิษณุโลก, (พิษณุโลก : 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, ๒๕๕๔), หน้า ๔๕. 



๑๑ 
 

ภูมิปัญญา หรือว่าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็จะได้ประสบการณ์ร่วมกัน จะทำให้ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การตั ดสินใจในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน ของชุมชน ดังนั้น ถ้าหากว่าชุมชนมีการพัฒนาเช่นนี้แล้ว การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งใน
สังคมไทยจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีผลจากการเรียนรู้ และสามารถนำไปสู่การคิดและวิ ธีการที่จะร่วมกัน
พัฒนาชุมชนของตนให้เจริญ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) ชุมชนต้องมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำ เพราะว่าหากผู้นำในชุมชนสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี              
มีภาวะผู้นำที ่ต้องเป็นผู้ประสานให้สมาชิกในชุมชนนั้นเกี ่ยวกับข่าวสาร หรือว่า เป็นผู้นำต่างๆ                
ได้มีโอกาสให้สมาชิกได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตน ยอมรับและเปิดโอกาส และรับฟัง ไม่ผูกขาด
เผด็จการหรือแสดงบทบาทที่เป็นใหญ่แสดงความเป็นเจ้าของชุมชนเพียงผู้เดียว พ้อมที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น ลงไปทำงานกับชุมชน ไม่นั่งดูดาย อยู่บนหอคอย คอยสั่งงาน เป็นผู้เชื่อมประสาน
แนวคิดต่างๆ ของสมาชิกและคนในชุมชน๗ 
 ๔) ประชากรในชุมชนต้องมีจิตสำนึกรักชุมชน  เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ ประชากรใน
ชุมชนนั้น สำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน รักถิ่นกำเนิด บ้านเกิดเมืองนอนของตน สำนึกรักว่า             
ตนนั้นเป็นเจ้าของบ้านเกิด มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบกับปัญหาต่างๆในชุมชน ร่วมกับบุคคล
อื่นอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นเพื่อนที่ดี คือกัลยาณมิตร และสามารถเชื่อมโยงกัน ด้วยระบบ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการประชาสัมพันธ์ด้วยความหวังว่า สามัคคีให้เกิดแก่ชุมชน ทำให้
เกิดเกิดพลังที่เข้มแข็ง 
 ๕) ชุมชนที่ต้องการพัฒนาให้เข้มแข็งต้องมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง  คือประชาชน                         
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้องมีการรวมตัวกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี อย่างเหนียวแน่น ด้วยจิตสำนึก
รักบ้านเกิด มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มกันนั้นก็เป็นผลมาจาก
การเร ียนรู้ร ่วมกันไม่ใช ่ต ่างคนต่างทำและ สมาชิกของชุมชนนั ้นต้อง ประกอบด้วย ความรู้
ความสามารถที่จะจัดการตนเองและชุมชนได้ โดยเฉพาะ เมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้ว สิ่งที่ตามมา
หลังจากมีองค์กรเกิดขึ้นนั้นก็คือ มีลักษณะเวทีประชาคม มีการดำเนินงานที่สามารถเชื่อมประสานกับ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยที่สมาชิกและองค์กรในชุมชนนั้น เมื่อมี
ความเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือหรือพ่ึงพาตนเองได้  ทั้งในทางเศรษฐกิจ หรือว่าการเมืองการปกครอง 
สังคมและวัฒนธรรมทั้งในยามที่ปกติ หรือว่าในเวลาที่เกิดประสบกับภาวะวิกฤติต่างๆ   ก็จะสามารถ

 
๗พันเอก ปิ่น มุทุกันต์, แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร 

: มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙). 



๑๒ 
 

นำไปสู ่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทยที่ยั ่งยืน เพราะว่าการพัฒนาจะทำให้ยั ่งยืนได้นั้น                
ต้องพัฒนาคนเต็มทั้งคน ครบพร้อมกันทั้งระบบที่มี ๓ ด้านคือ พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา๘ 
 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทยนั้น หากตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเพ่ิมศักยภาพ และ
ขีดความสามารถของคน ด้วยการเพิ่มหลักธรรมที่สามารถพัฒนาจิตใจของคน ให้มีความรู้ผิดชอบรู้ดี 
หรือรู้ชั่ว ที่ปัจเจกบุคคลแล้ว ส่วนทางสังคมก็มีการบูรณการหลักทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ มีการเปิด
โอกาสการพัฒนาศักยภาพและการให้ความรู้ การมีส่วนร่วม เป็นไปอย่างเสมอภาค แก่คนในชุมชน 
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย จึงต้องประกอบด้วยองค์ความรู้ คือ คนในชุมชนสิ่งแวดล้อม                 
ในชุมชน สิ ่งแวดล้อมในชุมชนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในวิธีการพัฒนา และ
กระบวนการพัฒนาต้องได้รับความช่วยเหลือ จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลและภาคเอกชน ส่วนการบริหารและการจัดการ นักพัฒนาชุมชนต้องช่วยเหลือเมื่อได้รับ
การร ้องขอจากชุมชน โดยมีเป ้าหมายสูงส ุด ค ือ การพัฒนาชุมชนให้ม ีค ุณภาพทาง จ ิตใจ 
พฤติกรรม และปัญญาด้วยพุทธบูรณาการ คือหลักธรรมที่มีประสิทธิภาพ และทรงประสิทธิภาพ             
หากประยุกต์เข้ากันอย่างลงตัว พุทธบูรณาการจึงจะสามารถทำให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางโลก
และทางธรรมคู ่ขนานกันไป  เพื ่อพัฒนาชุมชนในสังคมไทยให้เข้มแข็ง และให้มีคุณภาพทั้งคน 
สิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นไปอย่างมีกระบวนการ เน้นการพ่ึงพาตัวเองและการมีส่วนร่วม 
ของคนในชุมชนนั้น 
 ๖) ความเชื่อทางศาสนาชุมชนมีความเชื่อถือและศรัทธาในพุทธศาสนา วัดเป็นวัดบ้าน
ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนศาสนสถานศาสนวัตถุภายใน  วัดมีความเก่าแก่แสดงถึงร่องรอยของความ
รุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีต  ปัจจุบันยังคงเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชุมชน  มีบทบาทด้านศาสนพิธี
พระสงฆ์ในวัดก็เข้าร่วม  และเป็นผู้นำกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบใหม่ตามสภาพการณ์ของโลก               
ยุคใหม่อย่าง เช่น  การรวมกลุ่มเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนเจ้าอาวาสเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ด้วยทุกกลุ่มแสดงให้เห็นถึงบทบาทวัด และบ้านมีความสนิทกันแนบแน่น  คนวัยสูงอายุยังเข้าวัดฟัง
ธรรมรักษาขนบธรรมเนียมพุทธแบบชาวบ้านไว้ได้   แต่เยาวชนคนหนุ่มสาวให้ความสำคัญกับวัด
น้อยลง  มีความมั่นคง และสามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้  ทั้งนี้เพราะสมาชิกมีคุณภาพรู้จักการนำ
หลักพุทธธรรมไปใช ้เป ็นหลักในการทำงาน  ทำให้การดำเน ินงานมีประส ิทธ ิภาพสมาชิก                     
มีความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน  มีกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้หลักโยนิโสมนสิการ คือ รู้จักคิดรู้จักตรึกตรอง
มีเหตุ มีผลซึ่งสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหา และพัฒนากลุ่มประกอบกับสมาชิกของกลุ่มร่วมมือร่วม
ใจกันทำประโยชน์เพื่อชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 
 

 
๘คณาจารย์สำนักพิมพ์เล ี ่ยงเซียง , หนังสือบูรณาการแผนใหม่นักธรรมชั ้นตรี รวมทุกวิชา , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ๒๕๔๖), หน้า ๕๕. 



๑๓ 
 

 ๒. กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน 
 การสรางสัมมาชีพชุมชนขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางเปนกระบวนการ ภายใตแนวคิด 
“ชาวบานสอนชาวบาน” สอนอาชีพที ่เขาตองการอยากทําประกอบการนอมนําหลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางที่เริ ่มตนดวยการพัฒนาทักษะ  การถายทอดองคความรูให
กับปราชญชุมชนดานอาชีพ จากนั ้นกลับไปสรางทีมและจัดการฝกอบรมอาชีพใหกับครัวเรือน                
ที่ตองการฝกอาชีพในหมูบานเปาหมาย ตลอดจนติดตาม สนับสนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหครัวเรือนที่ 
เขารับการฝกอาชีพมีความรู  และปฏิบัติอาชีพไดจริง จนพัฒนาเปนอาชีพที ่สรางรายไดใหกับ        
ครัวเรือนได้อยางมั่นคง  กรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนดกิจกรรม/โครงการภายใตกระบวนการสราง
สัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีกิจกรรม/โครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน แบงเปน ๔
โครงการหลัก และ ๔ โครงการสนับสนุน ๔ โครงการหลัก ไดแก่ ๑)พัฒนาผูนําสัมมาชีพ ๒)เตรียม
ความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ๓)สรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน ๔)ขยายผลการสราง
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ๔ โครงการสนับสนุน ได้แก่ ๑)การสรางทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพ
ชุมชนระดับจังหวัด ๒)การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) สงเสริม
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ๓)บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบลสรางสัมมาชีพชุมชน ๔)สนับสนุน
ส ัมมาช ีพช ุมชนแก ครัวเร ือนยากจน  หลักส งเสร ิมการสร างส ัมมาช ีพช ุมชนให เกิดไดจริง                        
ทั้งนี้ ตองเปนบุคคลเดียวกับฐานขอมูลแบบสํารวจขอมูลปราชญชุมชนดานอาชีพเพื่อเตรียมเปน             
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประสานจังหวัดสงกลุมเปาหมายเขารับการฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรม
ตามหลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” รุนละ ๔ วัน ตามแผนการฝกอบรมของศูนยศึกษาฯ แตละ  
แหง กลุมเปาหมายที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” แลวจะเรียกวา “วิทยากร
สัมมาชีพชุมชน”และมีภารกิจที่ตองดําเนินการตอไป ดังนี้ 
 ๑) ถายทอดความรูการเปน “วิทยากรสัมมาชีพชุมชน” ที่ไดรับจากการฝกอบรมตาม
หลักสูตร “วิทยากรผูนําสัมมาชีพ” ใหกับทีมปราชญชุมชนที่ไดสํารวจไวแลวหมูบานละ ๔ คนใน
โครงการเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาทีมใหมีทักษะการถายทอดและ
เทคนิคการนําเสนอ พรอมที่จะกาวสูการเปนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒) ทําหนาที่เปนแกนนําหลักในการสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในโครงการสงเสริม
การสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน และติดตาม สนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือน           
เปาหมายใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
 ๓) ประสานทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในพื้นที่ สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอ และหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพื่อใหการสนับสนุน สงเสริม ขยายผลและตอยอดการสราง



๑๔ 
 

สัมมาชีพชุมชนในหมูบานเพื่อไปสูความยั่งยืนตัวชี้วัดกิจกรรมรอยละ ๙๐ของกลุมเปาหมายที่เขารับ
การฝกอบรมสามารถเปนวิทยากรสัมมาชีพ ถายทอดความรูดานอาชีพได้ 

 ๓. หลักการสำคัญของสัมมาชีพชุมชน 
 เหตุผลความจําเป็นในการมีกลไกส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนจากการทบทวนข้อมูล                    

และวรรณกรรมมาข้างต้น สามารถสรุปเหตุผลความจําเป็นในการมีสถาบันส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ได้
รวม ๔ ประการ คือ 

 ประการที่ ๑  เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายว่าชุมชนเป็นฐานการผลิตภาคครัวเรือนที่สําคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างกิจกรรมการทางเศรษฐกิจภาคการเกษตร 
วิสาหกิจชุมชน และภาคบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนมาช้านานในรูปแบบของการรวมกลุ่ม
กันของคนในชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือประกอบสัมมาชีพ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากชุมชนมี
ความพร้อมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคล ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถิ่น อันเป็นปัจจัยที่สําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและ
ชุมชนให้สามารถจัดการตนเองภายในชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืนแต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดความ
เหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจและสังคมจึงทําให้ประชาชนที่ประกอบสัมมาชีพในชุมชนพึ่งพิงระบบ
เศรษฐกิจจากภาคแรงงานและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เนื่องจากขาดการส่งเสริม สนับสนุนและ            
ให้การช่วยเหลือในด้านประกอบอาชีพที่เป็นระบบ จึงเป็นเหตุให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน เพ่ือมาประกอบ
อาชีพในเมืองหลวง จนสุ่มเสี่ยงกับสภาวการณ์ล้มสลายของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
ดังนั้น จึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะมิติด้าน
เศรษฐกิจ เพ่ือให้ชุมชนสามารถเป็นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้เลี้ยงดูประชาชนในชุมชนบน
แนวทางสัมมาชีพ ซึ่งเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับแนวคิดในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕                
(๑) ที่ให้มีการปฏิรูปด้านสังคมประการหนึ่งโดยให้มีการปฏิรูปกฎหมาย กฎ และกติกาที่จะช่วย
เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสิทธิที ่จะดูแลและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทุนชุมชน     
จัดทําบริการสาธารณะและจัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชน  โดยประสานความร่วมมือกับองค์กร
บริหารท้องถิ่น องค์การภาคเอกชน และองค์การเอกชน 

 ประการที่ ๒ ในการพัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชน จําเป็นที่จะต้องมีกลไกหนึ่งที่ทําหน้าที่     
ในการสานพลังองค์กรภาคีให้เข้ามาทํางานร่วมกันแบบภาคียุทธศาสตร์  โดยเฉพาะกับองค์กรภาค
ธุรกิจ ที่ปัจจุบันมีการดําเนินการบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ามาทํางานร่วมกัน                  
โดยยึดพื ้นที ่ เป ็นตัวตั ้ง และใช้กระบวนการการเร ียนรู ้ร ่วมกันในการปฏิบัต ิ เป็นเครื ่องมือ                        
ซึ่งกระบวนการพัฒนาตามแนวทางนี้จะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีดุลยภาพทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เกื้อกูลและไม่เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน อันเป็นภาพที่พึง



๑๕ 
 

ประสงค์ของทุกฝ่ายนั ้น กลไกดังกล่าวนี ้ในปัจจุบันยังไม่ม ีองค์กรรัฐใดที ่ทําหน้าที ่ด ังกล่าว                       
จึงเห็นสมควรจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน (องค์การมหาชน) ให้เป็นกลไกที่ทําหนำที่ดังกล่าว 

 ประการที่ ๓ หากวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของกลไกส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน ตามเหตุผลข้อ 
(๒) จะเห็นว่าเป็นกลไก ที่จะต้องใช้บุคลากรในการทํางานที่มีความสามารถที่หลากหลายเพราะ มี
บทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย โดยเฉพาะความสามารถในการเชื่อมโยงกับองค์กรภาคธุรกิจทุกระดับ           
ให้เข้ามาร่วมเป็นองค์กรภาคียุทธศาสตร์เพื่อร่วมมือกันลงไปหนุนเสริมการทํางานในชุมชน จึงเป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่จําเป็นต้องมีกลไกนี้เป็นกลไกในการทํางาน 

 ประการที่ ๔ การทํางานในลักษณะนี้มิใช่เป็นการทํางานที่ต้องไปเริ่มใหม่ แต่สามารถ
ดําเนินการในลักษณะการต่อยอดฐานทุนที่องค์กรอ่ืน ๆ ทํางานอยู่เดิมแล้ว อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์เป็นต้น โดยกลไกส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน (องค์การมหาชน) จะต่อยอดโดยการทําหน้าที่
สานพลังองค์กรภาคธุรกิจที่มีความประสงค์ในการหนุนเสริมชุมชนดังกล่าวให้ลงไปทํางานด้วยกัน              
เป็นต้น๙ 

 ๔. ความสำคัญของเรื่องสัมมาชีพชุมชน 
 นพ.ประเวศวะสี ได้ชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้ำมหาศาลส่งผล

ต่อปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอย่างแก้ไม่ตกจึงเสนอให้หันกลับมาเข้าใจภูมิสังคมของ
ประเทศไทยแล้วพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรและฐานวัฒนธรรมของเรา“จะหายจนหมด
ประเทศและอาจถึงกับรวยแบบไม่รู ้โรยก็ยังได้”โดยได้เสนอยุทธศาสตร์ ๓ ประการเพื่อแก้วิกฤต
เศรษฐกิจ คือ ๑) ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจติดแผ่นดิน ๒) ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม ๓) ยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำหรับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจติดแผ่นดินนั้นคำว่าเศรษฐกิจติดแผ่นดิน
ว่าหมายถึงการสร้างสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ของคนทั้งแผ่นดินโดยเน้นที่เศรษฐกิจทรัพยากรของแผ่นดิน
และยังได้อธิบายต่อว่าการมีเป้าหมายสัมมาชีพเต็มพื้นที่กับเป้าหมายจีดีพีอย่ างเดียวนั้นต่างกัน             
เพราะสัมมาชีพนั้นหมายถึงอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้สัมมาชีพ  จึงเป็นทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและศีลธรรม
พร้อมกันไปการมีสัมมาชีพเต็มพื ้นที ่เป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและศีลธรรมและ                       
เมื่อคนทั้งประเทศหายจนจะมีอำนาจซื้อมากจะทำให้เศรษฐกิจข้างบนตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคงไม่ใช่               
พ่ึงแต่การส่งออกเป็นสำคัญซึ่งผันผวนและวิกฤตได้ง่ายตามเศรษฐกิจโลก๑๐ 

 

 ๙ข่าวเออีซีนิวส์ , บทความเรื ่องสัมมาอาชีวะเลี ้ยงชีพโดยชอบธรรม , [ออนไลน์ ] แหล่งข้อมูล : 
http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/index ๒.htm. [๑๕ กันยาน ๒๕๖๑]. 

 ๑๐ประเวศ วะสี, ปฏิรูปสังคม : ชุมชนเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งพลังพลเมืองเข้มแข็งหัวใจของการ
ปฏิรูปประเทศใหม,่ (สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๗), หน้า ๕๖. 

http://www.cpd.go.th/cpd/cpdinter/index%20๒.htm


๑๖ 
 

สรุปได้ว่า“สัมมาชีพชุมชน” เปนแนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศในมิติดานเศรษฐกิจ
โดยการสรางอาชีพที่ไมเบียดเบียนตัวเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ใหมีรายจาย             
นอยกวารายไดทั้งนี้ตองสอดคลองกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนที่ยั่งยืน โดยนัยนี้ภาครัฐกําหนดกลไกในการสรางสัมมาชีพชุมชนผานกระบวนการตามลําดับ    
คือ ๑) การพัฒนาผูนําสัมมาชีพเปนวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
สัมมาชีพระดับจังหวัด ๓ ) การเตรียมความพรอมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู บาน                      
๔) การสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบานและ ๕) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา
กลมุอาชีพ โดยกระบวนการทั้ง ๕ นี้อาศัยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ได
แกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ และปราชญชุมชน“สัมมาชีพชุมชน”            
จึงหมายถึง ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยลดการเบียดเบียน
ตนเองผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพ่ือความมุ่งหมายในการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

 

ตอนที่ ๓ แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญา 
 กระทรวงศึกษาธิการ๑๑กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์
ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์
ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เรื่องความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็น
ศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ ่นจัดเป็นพื้นฐานของ  องค์ความรู้
สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยูทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบคน้หา
เพ่ือศึกษา และนํามาใช้จึงทําให้เป็นที่รู้จักกนเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คน รุ่นใหม่ตาม
ยุคตามสมยัได ้
 ประภาศิริ กลางพอน กล่าวถึงแนวคิดภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถ
และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง 
พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื ่อใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีช ีวิตของคนไทยให้สมดุลกับ
สภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี ้มีล ักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทาง

 
๑๑กองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการ , กระทรวงศึกษาธิการกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ของ                   

ภูมิปัญญาชาวบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑๑. 



๑๗ 
 

วัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่
ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย๑๒ 
 ศักดิ ์ชัย เกียรตินาคินทร์๑๓ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ ่น คือ องค์ความรู้
ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดก่อนมานาน เป็นความจริงแท้ของชุมชนเป็นศักยภาพที่ใช้
แก้ปัญหา จัดการปรับตนเรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ดํารงชีวิตอยูได้อย่างผาสุกเป็นแก่น
ของชุมชนที่จรรโลง ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติท้ังปวง 
 จารุวรรณ  ธรรมวัติ๑๔ ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ แบบแผนการดําเนิน
ชีวิตที ่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซึ ่งได้สั ่งสมและปฏิบัติต่อกันมา                    
ภูมิปัญญาจึงเป็นทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรความรู ้ก็ได้ภูมิปัญญาตรงกับภาษาอังกฤษว่า 
(Wisdom) เป็นคำเรียกสำหรับความรู้ความสามารถและทักษะการดำรงชีวิตจากประสบการณ์ของ
มนุษย์ที่เข้าใจจริงและเคยผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ หรือการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผล
มาแล้วมีความสลับซับช้อนหลายมิติที่เราจะต้องคำนึงถึงหรือนำมาใช้งานในระดับต่างๆภูมิปัญญาเป็น
นามธรรมไม่มีตัวตนที่สามารถที่จะจับต้องได้เป็นความสำนึกความคิดความจำเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเรา  
หรืออยู ่ในทุกคนที ่อยู ่รอบๆตัวเราสิ ่งเหล่านี ้ได้ถูกสร้างสมไว้มากมาย และเป็นระยะยาวนาน                       
แต่สามารถมองเห็นได้จากการแสดงออกจากการปฏิบัติและผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยมีคำที่ใช้เรียกว่า              
ภูมิปัญญาอย่างแพร่หลาย เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทย                   หรือ
บางครั้งเรียกว่าผู้สืบทอดความรู้๑๕ 
 สามารถ  จันทร์สูรย์ กล่าวว่า จากอดีตถึงปัจจุบัน  ชาวชนบทได้ใช้สติปัญญาของตนสั่งสม
ความรู้ เพ่ือการดำรงชีวิตมาตลอด และมักถ่ายทอดสติปัญญาเหล่านั้น  จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
จนกลายเป็นพื้นเพ  รากฐานของความรู้ของชาวบ้าน ที่เรียกกันกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเรื ่อง               
ของ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และดำรงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน และเป็นการดำรงใน
ชีวิตที่เก่ียวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น  โดยมีการปรับสภาพการดำเนินงานภูมิปัญญาชาวบ้าน
หมายถึงความสามารถในการแก้ป ัญหาของชาวบ้าน  ไม ่ว ่าจะเป ็นปัญหาของชุมชนปัญหา                    

 

 ๑๒ประภาศิริ กลางพอน, ภูมิปัญญาไทยและสุขภาพ. รหัสวิชา 073030. (ม.ป.ป.) 
๑๓ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, ภูมิปัญญาชุมชน ยาชุดพิเศษในการพัฒนา , (วารสารวัฒนธรรมไทย), 

๒๕๔๒, หน้า ๒-๔. 
๑๔จารุวรรณ ธรรมวัติ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : ข้าวฟ่าง, ๒๕๔๓), หน้า ๑๒. 
๑๕กนกพรฉิมพลี, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานกรณีศึกษา

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา , ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
๒๕๕๕), หน้า ๘.   



๑๘ 
 

ในการดำรงชีวิต และปัญหาในการประกอบอาชีพโดยที่ปราชญ์ชาวบ้าน เหล่านี้ได้มีกระบวนการ
วิเคราะห์และสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานานเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป๑๖ 
 เอกวิทย์ ณ ถลาง กล่าวว ่าภูม ิป ัญญาคือความรู ้ความคิดความเชื ่อความสามรถ                  
ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั ่งสมไว้ในการปรับตัว  และดำรงชีพในระบบนิเวศ              
หรือสภาพแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม ที่พัฒนาสืบสานกันมาเป็นความรู้
ความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถ  ความชัดเจน ที่เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวในพ้ืนที่ชุมชน
นั้นตั้งถิน่ฐานอยู๑่๗ 
 เสรี   พงศ ์พ ิศ กล ่าวถ ึงภ ูม ิป ัญญาว ่าเป ็นศาสตร ์และศ ิลป ์ของการดำเน ินช ีวิต                      
ซึ่งผู้คนได้ สั่งสมสืบทอดกันมาช้านานจากพ่อแม่ปู่ ย่า ตา ยาย สู่ลูกหลานจากคนรุ่น สู่อีกรุ่นหนึ่งจาก
อดีต ถึงปัจจุบัน  ภูมิปัญญาเป็นศาสตร์คือเป็นความรู้ที่มีคุณค่าดีงาม ที่คนได้ค้นคิดขึ้นมาไม่ใช่ด้วย
สมอง  แต่เพียงอย่างเดียวแต่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกญาณทัศนะ คือ ด้วยจิตวิญญาณ๑๘ 
 สิร ิกร  ไชยมา กล่าวถึง ภูม ิป ัญญาของชาวบ้านและภูมิป ัญญาท้องถิ ่น  หมายถึง                    
องค์ความรู้ชาวบ้าน หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นจากสติปัญญา  ความสามารถของชาวบ้าน 
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม กับยุคสมัยโดยมีกระบวนการ             
สั่งสมสืบทอดและกลั่นกรองกันมาเป็นเวลายาวนานจนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น๑๙ 
 เทิดชาย  ช่วยบำรุง ได้ให้ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาที่ถูกนำไป
พัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกนำไปใช้  เป็นการยกระดับองค์ความรู ้ ความสามารถ               
สู่การพัฒนาท้องถิ่นโดยท้องถิ่น แต่ละแห่งอาจมีความเหมือนหรือต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  และองค์ความรู้ใหม่นี้ก็ถูกพัฒนาต่อไปเป็นองค์
ความรู ้ใหม่ อีกซึ ่งมีวัฏจักรในการเกิดขึ ้นและพัฒนาองค์ความรู ้ใหม่อยู ่เรื ่อย โดยลักษณะของ                     
ภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นมี  ๕ ประการ ได ้แก ่  ๑)ม ีว ัฒนธรรมเป ็นฐาน ๒)ม ีล ักษณะผสมผสาน                         

 

 ๑๖สามารถ จันทร์สูรย์, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบทเล่ม ๑, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์
พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, ๒๕๓๖), หน้า ๙.   

 ๑๗เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน
(นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๑-๑๒.   

 ๑๘เสรี พงศ์พิศ, แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ภูมิปัญญาไทย,๒๕๔๖), 
หน้า ๔๔.   

 ๑๙สิริกร ไชยมา, ภูมิปัญญาในท้องในชีวิตชาวล้านนาแพร่โครงการพัฒนาท้องถิ่นกับหลักสูตร
ท้องถิ่นโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์อำเภอร้องกวาง, (แพร่ : แพร่อุตสาหกรรมการพิมพ์, ๒๕๔๔) หน้า ๒.   



๑๙ 
 

๓)มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ  ๔)เน้นการปฏิบัติที่ถูกทำนองคลองธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์   
๕)เน้นพฤติกรรมกลุ่มของหน่วยงานทางสังคมและสถาบันสังคม๒๐ 
 พัชรินทร์  สิรสุนทร ได้ศึกษาแนวคิดชุมชนปฏิบัติด้านการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและ
วิธีการได้กล่าวว่าลักษณะที่สำคัญของภูมิมี๒ประการคือลักษณะของภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรมได้แก่
กระบวนการคิดโลกทัศน์ค่านิยมความเชื่อคุณคำและความหมายที่คนทำให้แก่สรรพสิ่งต่างๆรอบตัว  
ตลอดจนปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับประจำวันชีวิตของบุคคลเช่นการเกิด  แก่ เจ็บ ตาย
เป็นต้น และลักษณะภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรมได้แก่ผลผลิตขององค์ความรู ้ของคนในสมัยนั้น                 
เช่นศิลปกรรมรูปแบบการทำการเกษตรดนตรีอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันเป็นต้น๒๑ 
 ประเวศ วะสี  ได ้กล ่าวถ ึงล ักษณะสำค ัญของภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นไว้  ๓ ล ักษณะ                            
คือ ๑) เป็นความจำเพาะกับท้องถิ่น  เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการสะสมขึ้นมากจากประสบการณ์ 
หรือความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ ่นหนึ่งๆ  เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความ
สอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาจากภายนอก  โดยที่ไม่อาจนำไปใช้กับท้องถิ่นอื่นๆ              
ที่แตกต่างกันได้แตํถ้าใช้ได้ก็ไม่ดีมากนัก  ๒) มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูงซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น     
จะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างชีวิตสังคม และสิ่งแวดล้อม  มีการพยามนำเอาธรรมชาติมาอธิบายเป็น
รูปธรรมที่สามารถแตะต้องได้เช่นความคิดเรื่องแม่ธรณีแม่คงคงแม่โพสพพระภูมิเจ้าที่ทำให้คนเคารพ
ธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งนั้นและ  ๓) มีความเคารพผู้อาวุโสภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ
ประสบการณ์จึงให้ความเคารพผู้อาวุโสเพราะผู้อาวุโสนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก๒๒ 
 ชัชวาล วงษ์ประเสริฐได้ศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจได้กล่าวว่าตามแนวคิด
เกี่ยวกับผลประโยชน์การจัดการความรู้ทั่วไปได้แบ่งออกเป็น  ๒  มุมมอง คือ  ๑)ประโยชน์ของการ
จัดการความรู้ทั่วไปในแง่ของการเพิ่มศักยภาพขององค์การ  ปรับปรุงความรับผิดชอบเพิ่มการเรียนรู้
ทั่วไปในแง่ของการเพิ่มศักยภาพขององค์การปรับปรุงความรับผิดชอบ  เพิ่มการเรียนรู้และนวัตกรรม
ผ่านกระบวนการช่วยจัดการความรู้พื ้นฐานขององค์การ  ๒)ประโยชน์ของการจัดการความรู ้กับ
องค์การในแง่ของการช่วยเพิ่มผลผลิต  และผลกำไรช่วยพัฒนารักษาแรงงานความรู้และการเพ่ิม
ความสามารถในการตัดสินใจ๒๓ 

 

 ๒๐เทิดชาย  ช่วยบำรุง , ภูมิปัญญาเพื ่อการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ , (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๕๔), หน้า ๔๖.    
 ๒๑พัชรินทร์  สิรสุนทร, ได้ศึกษาแนวคิดชุมชนปฏิบัติด้านการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการ, 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๕๐), หน้า ๑๘.   

 ๒๒ประเวศ วะสี ,การเสริมสร้งภูม ิปัญญาเพื ่อการพัฒนา ,(กรุงเทพมหานคร : อัมร ินทร์พริ้น                 
ติ้งกรุ๊ฟ, ๒๕๓๐), หน้า ๑๐.   

๒๓ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ,ศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์                
เอ็หชเปอร์เน็ท, ๒๕๔๘), หน้า ๓.   



๒๐ 
 

 เทิดชาย  ช่วยบำรุงภูมิ กล่าวว่าปัญญาถือเป็นรากเหง้าความเป็นไทยที่โดดเด่นไม่เพียง
แสดงถึงความเป็นชาติ  หากแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ภาวะวิกฤติ
ของชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง  ไม่ได้เกิดเพราะภูมิปัญญาถูกใช้มากเกินไป  แต่เกิดขึ้นเพราะทอดทิ้ง
ภูมิปัญญาไทย และนิยมในภูมิปัญญาสากล  วิกฤติจากการพัฒนาจึงเกิดขึ้นในทุกระดับโดยเฉพาะ
ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศที่สำคัญกลับได้รับผลกระทบจากการพัฒนาสมัยใหม่มากมาย
แสดงให้เห็นถึงสภาพความอ่อนแอของฐานรากการพัฒนาประเทศที่เข้มแข็ง   ไม่สามารถเกิดขึ้นได้     
โดยปราศจากความแข็งแกร่งของท้องถิ่น  และความแข็งแกร่งของท้องถิ่นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้                 
โดยปราศจากภูมิปัญญา  ดังนั้นการนำภูมิปัญญามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นจึงสามารถเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี  ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์
ได้ดังนั้นการยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์   และกรณีศึกษาของการ
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จของไทย  ซึ่งจะสร้าง
แรงบันดาลใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในการนำภูมิปัญญามาใช้เพ่ือพัฒนาด้านต่างๆอันจะ
เสริมสร้างฐานรากการพัฒนาที่เข้มแข็งให้กับประเทศไทยต่อไป๒๔ 
 แนวคิดวิสาหกิจชุมชนข้างต้น จากการศึกษาวิสาหกิจชุมชนจึงมีแนวคิดลักษณะที่สำคัญ
อยู่หลายอย่าง องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน คือ ชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการเอง  แต่อย่างไร   
ก็ตาม คนนอกอาจมีส่วนร่วมโดยอาจมีการถือหุ ้นได้เพื ่อการมีส่วนร่วม และให้ความช่วยเหลือ                     
แต่ไม่ใช่หุ้นใหญ่ ทำให้มีอำนาจในการตัดสินใจ สำหรับผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน ซึ่งอาจจะ
นำวัตถุดิบบางส่วนมาจากภายนอกได้ แต่เน้นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้มากที่สุด  จากนั้นจึงเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนซึ่งมีความรู้ภูมิปัญญา 
หากมีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม  เกิดมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จะริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้โดย
ไม่เอาแต่เลียนแบบหรือแสวงหาสูตรสำเร็จ  โดยมีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับภูมิปัญญา 
สากล ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานทุนที่สำคัญ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยปรับประยุกต์
ให้ทันสมัยผสมผสานกับความรู้ภูมิปัญญาสากลหรือจากที่อื ่น และที่สำคัญมีการดำเนินการแบบ       
บูรณาการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจหลักการ
เรียนรู้คือหัวใจของกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน หากไม่มีการเรียนรู้ก็จะมีแต่การเลียนแบบ การ
หาสูตรสำเร็จโดยไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ หากไม่มีการเรียนรู้ก็จะไม่มีวิสาหกิจชุมชนบน
ฐานความรู ้ แต่บนฐานความรู ้ส ึก ความอยาก ความต้องการตามที ่ส ื ่อในสังคมกระตุ ้นให้เกิด                   
ทำให้ความอยากกลายเป็นความจำเป็นสำหรับชีวิตไปหมด ซึ่งทำให้มีการพ่ึงตนเองเป็นเป้าหมาย การ
พึ ่งตนเองคือเป้าหมายอันดับแรกและสำคัญที่สุดของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนจะกลาย                     

 

 ๒๔เทิดชาย  ช่วยบำรุง, ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า, บริษัท เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑.   



๒๑ 
 

เป็นธุรกิจ ที่มีเป้าหมายที่กำไรก่อนที่จะคิดทำให้รอด ไม่พัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนให้เกิดความมั่นคง
ก่อนที่จะก้าวไปพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันชุมชนยังศึกษาแนวคิดทั้งในหน่วยงานและเอกสารหนังสือ 
รวมถึงศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุชนของตนเอง ผลทำให้กลุ่มวิสาหกิจมีความ
เติบโตและเข้มแข็ง พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอสรุปได้ว่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่นั้นๆ โดยใช้สติปัญญา
ส ั ่ งสมความร ู ้อย ่างแพร ่หลาย ผสมผสานความกลมกล ืนระหว ่างศาสนาสภาพภูม ิอากาศ 
สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหล่านี้มาจนหลายชัวคนซึ่งเป็นวิถีการดําเนินชีวิต
ของมนุษย์นั้น เกิดจากการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาศัยภูมิปัญญา
ที่มีอยูมาใช้ในการตั ้งถิ ่นฐาน การประกอบอาชีพการปรับตัวและแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต                    
จนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสังคม 
 ๒. ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 นิธ ิ เอี ่ยวศรีวงศ์๒๕ ได้กล่าวถึงความสําคัญของภูมิป ัญญาท้องถิ ่นไว ้ ๔ ประการ                       
ได้แก่ ๑) ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดแวบขึ้นมาในหัว แต่เป็นระบบความรู้ที่
ชาวบ้าน มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ๒) การสั่งสมและ
การกระจายความรู้ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสม และกระจายความรู้ แต่ถูกนํามาบริการคนอื่น เช่น 
หมอพ้ืนบ้าน ชุมชน เป็นต้น ๓) การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้
แต่มีกระบวนการถ่ายทอดที่ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วย ๔) การสร้างสรรค์ และปรับปรุง ระบบความรู้
ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ ่ง อยู ่ก ับที ่แต่ถ ูกปรับเปลี ่ยนตลอดมา โดยอาศัยประสบการณ์ของ                    
ชาวบ้านเอง๒๖  
 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนและประเทศดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนั้นกระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมใหม่การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและกาลเวลาทําให้คนปัจจุบันไม่เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และละทิ้ง
ไป เพื่อให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยูอย่างมีความสำคัญและสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ         

 
๒๕นิธิ  เอี่ยวศรีวงศ์, การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้ง, 

๒๕๓๖), หน้า ๑๗. 
๒๖เทิดชาย  ช่วยบํารุง,ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

เอ.พี.กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จํากัด,๒๕๕๔), หน้า ๔๓. 



๒๒ 
 

ให้แก่ชุมชนผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรัฐบาลควรมีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ ่นอย่างเป็น                 
ระบบให้เหมาะสมกบัยุคสมัย๒๗ โดยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔ แนวทาง ดังนี้ 
 ๑) อนุรักษ์ เพื่อให้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมีความสําคัญต่อชุมชน แต่กำลังจะหายไป                
คงอยู่ต่อไป เช่น การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชุมชน และสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้ 
 ๒) รื้อฟื้น เพื่อให้ภูมิปัญญาที่สําคัญหรือมีคุณค่าแต่หายไปแล้วถูกนํากลับมาใช้ใหม่และ              
มีโอกาสประยุกต์ให้ร่วมสมัยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
 ๓) ประยุกต์ เพื่อให้ภูมิปัญญานั้นเหมาะสมกบสภาวะแวดล้อมใหม่โดยคงไว้ซึ่งแนวคิด
หรือฐานความรู้เดิม 
 ๔) พัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้นโดยการผสมผสานองค์ความรู้
สากลเข้ากบภูมิปัญญาเดิม อาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างภูมิปัญญาใหม่หรือสิ่งใหม่ (นวัต กรรม: 
innovation) เป็นการสร้างทางเลือกที ่ช่วยให้ใช้ประโยชน์ในสั งคมปัจจุบันได้สะดวกสบายขึ้น                
โดยไม่ทําลายล้างคุณค่าหรือรากเหง้าเดิมขั้นตอนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
 ขั ้นตอนที ่ ๑ รวบรวมข้อมูลทั ้งองค์ความรู ้และบุคคลที ่เก ี ่ยวข้องกับภูมิปั ญญา                    
โดยใช้วิธีการ เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดเวทีชาวบ้าน แล้วจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
ของการนําภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ 
 ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์ จัดลําดับและคัดเลือกภูมิปัญญาเพ่ือดําเนินการอนุรักษ์หรือรื้อฟ้ืน 
หรือประยุกต์ หรือพัฒนาต่อยอด โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความสําคัญ การใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน ความเป็นไปได้ และโอกาสของการพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ ๓ วิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดโดยนําศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการกับองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มาจากภูมิปัญญาที่พัฒนาแล้ว สําหรับการใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้นในพื้นที่นั้นๆ และต้องมีการถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นให้ใช้ในพื้นที่ และมีการทดสอบประเมนิผล 
เพ่ือจะได้ปรับปรุงจนได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อไป 
 ขั้นตอนที่ ๔ นําภูมิปัญญาที่ได้จากการพัฒนาไปทดสอบในพื้นที่อื ่น เพื่อพัฒนาเป็น
เทคโนโลยีที่ใช้ได้กว้างขวางขึ้นในเชิงพาณิชย์  มีความเชื่อถือ  และศรัทธาในพุทธศาสนา สร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติให้มีสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที ่เหมาะสม              
การดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  มีความเพียร  มีสติ  และความรอบคอบ  มีความรู้  ความรอบคอบ

 
๒๗กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น, ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น, (สํานักพัฒนาเกษตรกรกรม

ส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๕๔), หน้า ๕๔. 



๒๓ 
 

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดำเนินทุกขั้นตอน ๒๘

 ๓. ลักษณะของภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญาท้องถิ ่นเป็นความรู ้ที ่ได้จากการสืบทอดความรู ้ความคิดความเชื ่อต่างๆ                
ที ่ เก ิดขึ ้นเก็บสั ่งสมเป็นประสบการณ์เพื ่อใช ้ในการดำเนินชีว ิตป ระจำวันปรับตัวให้เข ้ากับ
สภาพแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมมาจากความรู้หลายด้าน
ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในสังคมไทยและชุมชนต่างๆเกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของ
คนในชุมชนนั ้นๆที ่ผ ่านการคัดกรองเร ียนรู ้ปร ับแต่งและได ้ร ับ การสืบทอดกันมาในชุมชน                       
เพื ่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีช ีว ิตของคนในชุมชนให้ดีขึ ้นให้เข้ากั บยุคสมัยที ่ เปลี ่ยนแปลง                     
จึงมีการศึกษารวบรวมถ่ายทอดพัฒนา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นชุมชนและประเทศชาติ
ภูมิปัญญาเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ภายในโดยชาวบ้าน
กันเองทำให้สังคมชาวบ้านเป็นปรึกษาแผ่นมั่นคงไม่แตกสลายภูมิปัญญา จึงเปรียบเสมือนเชือกร้อยรัด
คนในสังคมชุมชนให้มีความสัมพันธ์ที ่ดีมีอัธยาศัยไมตรีจิตทีดีต่อกันภูมิปัญญาไม่เพียงแต่เชื ่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นแต่ยังได้เชื่อมไปถึงมนุษย์กับธรรมชาติให้อยู่ด้วยกันอย่าง
เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน  คนในชุมชนจึงไม่ได้คิดว่าตัวเองแปลกแยกจากธรรมชาติความสัมพันธ์ภายใน
ชุมชนจึงมีทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์ กับธรรมชาติแต่ต่อมาการ พัฒนา
ประเทศชาติในช่วงที ่ผ่านมาได้รับเอาวัฒนธรรมในยุควัฒนธรรมชาวตะวันตกเข้ามากับมองว่า                    
ภูมิปัญญา เป็นสิ่งที่ไม่ทันสมัยกับการพัฒนาในโลกปัจจุบันแต่กลับไปเน้นวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาพัฒนาประเทศกันอย่างล้นหลามประชาชนโดยส่วนมากกลับนิยมชมชอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
จนลืมองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นกันสิ้นแต่แล้วปัญหาก็ตามมาอย่างมากมายกลับการ พัฒนา                 
ในยุคของเทคโนโลยีทางชาวตะวันตกไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านเศรษฐกิจฝืดเคืองปัญหาคนว่างงาน
ปัญหาระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนสังคมและประเทศชาติทำให้รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ต้องกลับหามามองการพัฒนาแบบยั่งยืนบนพื้นฐานของรากหญ้าเพื่อเป็นรากฐานของประเทศชาติที่
มั่นคงต่อไปในอนาคตการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นจึงได้ถูกนำมาหยิบยกอีกครั้งในการพัฒนา
พื้นฐานของประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งของพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ตรัสพระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง”ครั้งแรกในงาน
พระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ไว้ว่า๒๙ 

 
๒๘วิภาวรรณ  ปัญจรัตน์, พ้ืนฐานวิชาชีพครู, (ลำปาง : สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง ๒๕๕๒), 

หน้า ๗๓-๗๖. 
 ๒๙พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว , พระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง, [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 

http://www.chaoprayanews.com/ [๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙].   

http://www.chaoprayanews.com/


๒๔ 
 

 เอี่ยม ทองดี๓๐ ได้กล่าวว่าภูมิปัญญามีลักษณะเป็นนามธรรมอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ความคิดเป็นสิ ่งที ่ต ิดตัวมาแต่กําเนิด ที ่ เร ียกว่า Cognitive System                        
ซึ่งประกอบด้วยระบบประสาท ระบบสมอง และต่อมต่างๆทําหน้าที่คิดให้แก่ร่างกาย  ๒) ความรู้ มี
การนํามาใช้ในลักษณะต่างๆ เช่น องค์ความรู้ ภูมิรู้ปรากฏอยูในแนวคิด ทฤษฎีญาณวิทยาที่ว่าด้วย
ทฤษฎีแห่งความรู้ การสืบค้นกำเนิดแห่งความรู้ และธรรมชาติของความรู้ การหาคําตอบว่าตรงกับ
ความเป็นจริงหรือไม่ ๓) ความเชื่อเป็นพื้นฐานสําคัญยิ่งของสังคมมนุษย์ มนุษย์แต่ละกลุ่มมีความเชื่อ
แตกต่างกันไป ซึ่งความเชื่อก็คือความศรัทธาหรือยึดมันถือมั่น ซึ่งเป็นแกนสําคัญในการดําเนินชีวิต
และความมั่นคงของสังคม ๔) ค่านิยม คือ สิ่งที่คนสนใจ ความปรารถนาอยากมี อยากเป็นที่ยกย่อง 
สรรเสริญ หรือ เป็นสิ่งที่บังคับต้องทํา ต้องปฏิบัติ มีความรักและมีความสุขเมื่อได้เห็นหรือได้สิ่ง
เหล่านั้นมาค่านิยมจึงเป็นพ้ืนฐานของการจัดรูปแบบพฤติกรรมที่ปรากฏอยูภายใน และแสดงออกเป็น
พฤติกรรมในลักษณะทางกาย วาจา และความคิด ๕) ความเห็น คือ ภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลหรือ
ชุมชน ได้พิจารณาและใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วจึงลงมติตัดสินใจ ว่าควรแสดงออกในลักษณะ
อย่างไร เช่น เห็นด้วย ทําตามยอมรับ ปฏิเสธ ร่วมมือกระทําหรือดําเนินการ ด้วยเห็นว่าดี ชั่ว 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม เป็นบาป เป็นบุญ เป็นต้น ๖ ) ความสามารถ หมายถึง ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพที่มีอยูภายในบุคคล เช่น ชุมชนในการจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะเดียวกับสิ่งที่
เรียกว่า “พรสวรรค์” ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะทางกายและจิตใจร่วมกัน ฉะนั้นความสามารถจึงเป็น
ภูมิปัญญาอีกประการหนึ่ง ๗) ความฉลาดไหวพริบ หมายถึง ทักษะที่ปรากฏอยู่ภายในจิตใจ ความรู้
อาจเกิดจากภูมิความรู้ที่ได้จากการทดสอบทดลองหลายครั้งจนได้ความรู้ที่แท้จริง ความเชื่อถืออันเป็น
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตที่มีบาป บุญ คุณ โทษ และจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องค่านิยมที่คนในสังคมให้
การยกยองเชิดชูว่าเป็นสิ่งดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้มีการสืบทอดแก่ลูกหลาน๓๑ 
 นอกจากนี้ ประภากร แกววรรณา ได้กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกเป็น ๒ 
ลักษณะ คือ๓๒๑) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เกิด
จากสติปัญญาของชาวบ้าน เป็นศักยภาพหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้านให้สอดคล้องเหมาะสมกบบริบทของชุมชน ท้องถิ่น ๒ ) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนา เป็นองค์ความรู้ความสามารถของชาวบ้านที่คิดค้น สั่งสม สืบทอด ปรับปรุง พัฒนา 
เป็นศักยภาพหรือความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ เช่นการพัฒนาปลาร้าในรูปแบบดั้งเดิม เป็นปลาร้า

 
๓๐เอี ่ยม ทองดี, ภูมิปัญญาพื้นบ้านกบการปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรม , (วารสารภาษาและ 

วัฒนธรรม, ๒๕๔๒), หน้า ๒๓. 
๓๑จากการสังเคราะห์ข้อเขียนของ ประเวศ วะสี, ประสาท เนืองเฉลิม และกฤตณภัต บุญยัษเฐียร 

(๒๕๔๘) อ้างใน Udrn.ac.th/website/attachment/relearning/ ๑๐/๐๘.pd๕, [๑๒ กันยายน ๒๕๖๑]. 
๓๒ประภากร แก้ววรรณา, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๑), หน้า ๕๖. 



๒๕ 
 

ก้อน หรือปลาร้าคนอร์ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์๓๓และลักษณะอย่างหนึ่งของภูมิปัญญา คือ 
๑) องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้หลายอย่างมาเชื่อมโยงกันเป็นชุดความรู้ตัวอย่างเช่น ภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรที่เรียกว่า เกษตรกรรมธาตุสี่ของ นายหรน หมัดหลี ประกอบ ไปด้วยความรู้เรื่องดิน และ
ธรรมชาติของพืชที่ปลูก ซึ่งได้จากวิชาการแพทย์แผนไทย และ ๒) เทคนิคหรือวิธีการ หมายถึง กลวิธี 
หรอืการจัดการ หรือวิธีการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สอดคล้องกับองค์ความรู้๓๔ 
 ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ การทําให้
ผู้เรียนเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้โดยเป็นไปอย่างอัตโนมัติ และใช้สามัญสํานึกประเด็นสําคัญที่ควร
กล่าวถึงในหัวข้อนี้คือ วิธีการถ่ายทอดและแหล่งที่ให้การถ่ายทอดหรือแหล่งเรียนรู้วิธีการถ่ายทอดดวง
ฤทัย อรรคแสง ได้กล่าวถึงลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาไว้ ดังนี้๓๕ ๑) วิธีสาธิต คือ ผู้สอนทําให้ดู
เป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งอธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้เรียนเข้าใจแล้วให้ผู้ เรียนปฏิบัติตามและไปฝึกฝนเอง               
๒) วิธีการปฏิบัติจริง คือ ให้ผู้เรียนฟังคําบรรยาย ดูการสาธิต แล้วให้นําไปปฏิบัติจริง และปฏิบัติซํ้า 
จนเกิดความชํานาญโดยอยูในความดูแลของผู้สอน  ๓) การเลียนแบบและจดจํา เนื่องจากการช่วย
ทํางานในครอบครัวจนปฏิบัติได้ และมีการสืบทอดต่อกันมา 
 ๔. ประเภทของภูมิปัญญา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา๓๖ ได้แบ่งสาขาภูมิปัญญาโดย จําแนกเป็น ๑๐ ด้าน 
ดังนี้ ๑) ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ  และเทคนิคด้าน
การเกษตรกบเทคโนโลยี ๒) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
สมัยใหม ่ในการแปรร ูปผลผล ิตเพ ื ่อการบร ิโภคอย ่างปลอดภ ัย ประหย ัด และเป ็นธรรม                        
3) ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกนและ รักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ ่งตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ ๔) ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน ๕) ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้แก่ ความสามารถในด้านการสั่งสมและ 
บริหารกองทุนและสวัสดิการชุมชน ๖) ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์

 
๓๓จํานง  แรกพินิจ, (๒๕๕๒). ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย.  [ออนไลน์] 

แหล่งข้อมูล : http://elearning.aru.ac.th/๒๕๐๐๑๐๒/soc๐๒/topic๖/print๕.htm. [๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐]. 
๓๔ชวน เพชรแก้ว,“การยกระดับและการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน” วารสาร

กับภาษาไทย, ๒๕๔๗), หน้า ๑๔-๒๓. 
๓๕ดวงฤทัย อรรคแสง, กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ,

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒), หน้า ๕๔. 
 ๓๖สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา , ครูภ ูม ิป ัญญาไทยร ุ ่นท ี ่  ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหน ือ , 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗), หน้า ๖๕. 

http://elearning.aru.ac.th/๒๕๐๐๑๐๒/soc๐๒/topic๖/print๕.htm.


๒๖ 
 

ผลงาน ทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ 
การละเล่น พื้นบ้าน และนันทนาการ ๗) ด้านภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ ความสามารถในการ
อนุรักษ์และ สร้างสรรค์ผลงานด้านภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงด้าน
วรรณกรรมท้องถิ่น และการจัดทําสารานุกรมภาษาถิ่น ๘) ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ 
ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีที่มี
คุณค่าให้เหมาะสมต่อบริบท ทางเศรษฐกิจ สังคม เช่น การถ่ายทอดวรรณกรรม คําสอน การบวชป่า 
การประยุกต์ประเพณีบุญ ประทายข้าว ๙) ด้านโภชนาการ ได้แก่ ความสามารถในการเลือกสรร 
ประดิษฐ์และปรุง แต่งอาหารและยาได้เหมาะสมกบความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ 
ตลอดจนผลิตเป็นสินค้าและบริการส่งออกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาก รวมถึ งการขยายคุณค่า
เพิ่มของทรัพยากร ๑๐) ด้านองค์กรชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาด กลุ่มออมทรัพย์
องค์กรด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มตีมีด ตีขวาน เครื่ องมือที่ทํา
จากเหล็ก กองทุนสวัสดิการชุมชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นจากการแบ่งประเภทของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นักการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ตามที่กล่าวมาสรุปได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถแบ่งตามลักษณะของคนในท้องถิ่นหรือชุมชนได้คิดหรือได้รับการถ่ายทอดและถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเกิดจากความเชื่อความรู้สึก ความนึกคิด ในการสร้างสรรค์แบบแผนของ
การดําเนินชีวิต รวมถึงการนําเทคโนโลยีพ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 นอกจากนี้ประภากร แกววรรณา๓๗ได้สังเคราะห์ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการ
ศึกษาว ิจ ัยออกเป็น ๒ ประเภท ดังน ี ้ค ือ ๑) ภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นเพื ่อใช ้ในการแก้ไขป ัญหา                     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น องค์ความรู้ที่เกิดจากสติปัญญาของชาวบ้าน เป็นศักยภาพหรือความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้านให้สอดคล้องเหมาะสมกบบรบิท
ของชุมชน ท้องถิ่น เช่น ชาวบ้านต้องการฟื้นฟูดินที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีทําให้จุลินทรีย์
ที่มีอยู่ในดินถูกทําลายจนดินเสื่อมสภาพ ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นจึงร่วมกันหาวิธีการนําจุลินทรียท์ี่มี
อยู่ในธรรมชาติมาเลี้ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและใช้ประโยชน์ในการเกษตรอื่นๆ                  อีก
ตัวอย่างคือภูมิปัญญา สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านของภาคใต้ บ้านของชาวใต้จะมีตีนเสา ทั้งนี้เพราะตีนเสา
ทําให้บ้านที่อยูในพ้ืนที่ลุ่มสามารถโยกย้ายได้ง่ายและทําให้ มด ปลวกและงูข้ึนสู่บ้านได้ยากขึ้น เป็นต้น 
๒) ภูม ิป ัญญาท้องถิ ่นเพื ่อการพัฒนา เป ็นองค์ความร ู ้ความสามารถของชาวบ้าน  ที ่ค ิดค้น                
สั่งสม สืบทอด ปรับปรุง พัฒนา เป็นศักยภาพหรือความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การพัฒนาปลา
ร้าในรูปแบบดั่งเดิม เป็นปลาร้าก้อน หรือปลาร้าคนอร์ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 

 

 ๓๗ ประภากร แก้ววรรณา, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น, (คณะมนุษยศาสตรแ์ละ สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๑), หน้า ๗๘. 



๒๗ 
 

 ๕. กระบวนการสร้างภูมิปัญญา 
 กระบวนการทางปัญญาที่สังเกตได้จากความเป็น“มนุษย์” ของชาวบ้านคือมีการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่ที่ได้รับเข้ามาและเกิดการ Link กับความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิมที่ตนเองมีและสร้าง
ความหมายในสิ่งที่ตนเองรู้จนเกิดเป็นความหมายที่ลึกซึ้งและเกิดเป็นความเข้าใจและสื่อออกมาไม่ว่า
จะเป็นคำพูดการกระทำหรือพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนก็เริ่มมาจาก
กระบวนการทางปัญญาของคนชุมชนหลอมรวมกันเป็นภาพรวมของชุมชนเกิดขึ ้นนอกจากนี้                    
ส ิ ่ งสำค ัญที ่ ได ้พบค ือกระบวนการค ิดของชาวบ ้านผ ู ้ซึ่ ง เร ียกและมองตนเองว ่าจบแค่ป .๔                           
ซึ่งมีท้ังการวิเคราะห์การคิดเชิงบูรณาการการคิดเชิงวิจารณญาณและการคิดเชิงวิพากษ์ที่มีต่อประเด็น
การพัฒนาการดูแลตนเองในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการทางปัญญาของชาวบ้านมี
อยู่แล้วภาระที่สำคัญคือว่าจะส่งเสริมให้เขาใช้กระบวนการทางปัญญานี้ได้เต็มศักยภาพได้อย่างไร๓๘

กระบวนการจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นไหมมัดหมี ่ย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้องมี
กระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้  ๑) การสร้างความรู้ ๒) การจัดเก็บความรู้เป็นการจัดการจัดเก็บ
ความรู้โดยในรูปแบบการจดจำประสบการณ์การจดบันทึกแบบย่อๆไว้ในสมุดส่วนตัว ๓) การเผยแพร่
ความรู้ ๔)การใช้ความรู้ทั้งนี้ได้มีการขยายผลหรือยกระดับความรู้ที่มีอยู่โดยการนำเอาความรู้ใหม่ๆ 
จากการลองผิดลองถูก หรือจากการเข้าอบรมต่างๆส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้นเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้สูงขึ้นเมื่ อมีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น                
จะมีการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู ้ต่อไปโดยแต่ละขั ้นตอนที่ศึกษาสำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติกล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไว้ ดังนี้ 
 ๑) บุคคลากร (ผู้ถ่ายทอด) ถือเป็นผู้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นตัวกลางที่นำความรู้
ต่างๆมาสู่ผู้รับการถ่ายทอดอีกทั้งต้องมีความพร้อมและเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างชัดเจนสามารถ
อธิบายให้ผู้รับการถ่ายทอดเข้าใจไว้เป็นอย่างดี 
 ๒) สื่อเป็นเครื่องช่วยในการถ่ายทอดความรู้ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยทั่วไปสื่อ
มีหลายประเภททั้งที่เป็นเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ผู้ถ่ายทอดจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญและ
ความจำเป็นที่ต้องใช้สื่อประกอบ 
 ๓) กิจกรรม (วิธีการ) เป็นการนำความรู้ไปยังผู้รับการถ่ายทอดเช่นการบรรยายการสาธิต
การฝึกปฏิบัติเป็นต้น 

 ๔) อาคารสถานที่ผู้ถ่ายทอดควรเลือกอาคารหรือพื้นที่ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ถ่ายทอด
และผู้รับการถ่ายทอดเช่นที่ศาลาที่วัดหรือท่ีประกอบอาชีพต่างๆ 

 

 ๓๘นิภาพร อุตรวงษ์ อนุชา หนู่นุ ่น , กระบวนการทางภูมิปัญญาชาวบ้านในไตรภาคี [ออนไลน์].
แหล่งข้อมูล : ww.gotoknow.org [๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐].   



๒๘ 
 

 ๕) เนื้อหาที่ถ่ายทอดอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอาชีพขนบธรรมเนียมประเพณี
ความเชื่อพฤติกรรมศิลปกรรมหัตถกรรมการแสดงตลอดจนภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 ๖) บรรยาย (สภาพแวดล้อม) ผู้ถ่ายทอดควรเลือกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้รับการ
ถ่ายทอดเพ่ือเอ้ืออำนวยให้เกิดความรู้มากข้ึน 
 ๗) การประเมินผลเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะเป็นการตรวจสอบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกระบวนการถ่ายทอดความรู้และควรมีการประเมินผลเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ
หากมีข้อบกพร่องให้รีบปรับปรุงแก้ไขทันที  การประเมินผลควรเน้นไปที่การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
และการตรวจผลงาน๓๙ 
 พิมลจรรย์  นามวัฒน์ ได้ศึกษาแล้วพบว่ากระบวนการจัดการภูมิปัญญา ๓ ประการ ได้แก่ 
๑) กระบวนการใช้ทรัพยากรขององค์การเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วยการทำ
หน้าที ่ด้านการวางแผนการจัดการองค์กรการนำเสนอและการควบคุม ๒)  กระบวนการกำหนด
วัตถุประสงค์และประสานความพยายามของบุคลากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๓)  กระบวนการที่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดำเนินการเพ่ือประสารกิจกรรมของบุคคลอ่ืนให้บรรลุผลสำเร็จในสิ่งที่บุคคลคน
เดียวไม่สามารถกระทำได้ตามลำพังคนเดียว๔๐ 
 สรุปได้ว่ากระบวนการสร้างภูมิปัญญานั้นเป็นกระบวนการทางภูมิปัญญาไทยคือความรู้
ความสามารถ ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตในสังคมไทย  ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยมีมากมายหลาย ด้านภูมิปัญญาบางด้านสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีอิทธิพล            
ต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ หลายด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง  ด้านคติความเชื่อ            
ด้านการดำเนินชีวิต  ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ปัจจุบันกระบวนการทางภูมิปัญญาควรเริ่มจากการ
ปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาที่เชื่อว่ามนุษย์และธรรมชาติทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเป็นสิ่งเดียวกัน
ความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับตัวสู่สมดุลของมนุษยชาติมีมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษคุณค่าคู่ควรรื้อฟื้นปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นคงเข็มแข็งให้กับรัฐชาติไทยได้
อย่างยั่งยืนเมื่อความเชื่อได้ปรับทิศทางคงที่เป็นเป้าหมายปลายทางร่วมกันแล้วชุมชนควรร่วมคิดร่วม
ทำผ่านกระบวนการทางสังคมค้นหาฟืนฟูภูมิปัญญาที่ยังคงแสดงพลังมาปรับประยุกต์ ใช้ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 
 

 

 ๓๙สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การใช้การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา,๒๕๓๗), หน้า ๑๗.   
 ๔๐พิมลจรรย์  นามวัฒน์ , ในเอกสารการสอนชุดสาขาวิชาศิลปะศาสตร์ , (นนทบุรี : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (ม.ป.ป.). 



๒๙ 
 

 ๖. คุณค่าและประโยชน์ของภูมิปัญญา 
 ภูมิปัญญามีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากมายเพราะคนเราได้ใช้ภูมิปัญญาในการประกอบ
อาชีพในการดำรงชีวิตบางครั้งภูมิปัญญายังสร้างรายได้ให้กับผู้คนสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตและ             
ภูมิปัญญายังเป็นรากฐานของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติอีกด้วยนอกจากนั้นภูมิปัญญา               
ยังมีประโยชน์มากมาย ดังนี้ 
 สำนักงานคณะกรรมการว ัฒนธรรมแห่งชาต ิกล ่าวถ ึงองค์ประกอบองค ์ความรู้                       
หรือภูมิปัญญาเป็นของคู่กับคนไทยมาช้านานที่บรรพบุรุษของเราที่ใช้ในการดำรงชีพภูมิ ปัญญาเป็น
ความรู้ความสามารถและทักษะประสบการณ์ของมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการณ์สร้างสรรค์เพื่อนำมาใช้
และแก้ปัญหาในการดำรงชีพของมนุษย์โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากแหล่งเรียนรู้จาก
คนจากสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติบางครั้งภูมิปัญญาเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ ประกอบ
อาชีพได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนอกจากนั้นภูมิปัญญายังเป็นรากฐานของครอบครัวชุมชนและ
ประเทศชาติสามารถทำให้รอดพ้นอุปสรรคและวิกฤตมาได้ยังเป็นรากแก้ว อันเป็นฐานสำคัญในการ
พัฒนาในทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมภูมิปัญญายังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่าง
มากในการช ่วยร ักษาขนบธรรมเน ียมประเพณีอาช ีพความร ักคว ามสามัคคีของคนในชาติ                
ยังความเป็นเอกลักษณ์ให้ยั ่งยืนยาวนานต่อไปนอกจากนั้นภูมิปัญญาเป็นพื ้นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น๔๑ 
 ๗. ความสำคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย 
 ๑) ภูมิปัญญาไทยแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ที่ดีงามทั้งจารีตประเพณีวัฒนธรรมและการ
ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมีคุณค่าเช่นการนวดแผนไทยสมุนไพรไทย              
เป็นต้น 
 ๒) ภูมิปัญญาไทยก่อก่อให้เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมใหม่ทั้ง ในสิ่งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมเช่นภูมิปัญญาการบวชป่าไม้เป็นต้น 
 ๓) ภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดการผลิตภัณฑ์การแปรรูปและการสร้างอาชีพใหม่ทั้งด้านการ
ผลิตสิ่งใหม่และวิธีการผลิตสิ่งใหม่ๆเช่นการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นต้น 
 ๔) ภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเช่นการทำปลาตะเพียนด้วยใบลานที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการทำขนมหม้อแกงของจังหวัดเพชรบุรีเป็นต้น 
 ๕) ภูมิปัญญาไทยก่อให้เกิดศิลปะของชาติซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้มากเช่น
จิตรกรรมลายไทยศิลปะกาต่อสู้มวยไทยการฟ้อนรำเครื่องดนตรีไทยเป็นต้นทำให้ประเทศไทยมีศิลปะ
เป็นของตนเองที่แสดงถึงความเป็นอารยธรรมของชาติ 

 

 ๔๑สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การใช้การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๓๗), หน้า ๑๗.   



๓๐ 
 

 ๖) ภูมิปัญญาไทยได้เสริมสร้างความสงบสุขในการดำรงชีวิตโดยสามารถนำมาปรับปรุง
อุปนิสัยที่มีความโดดเด่นของคนไทยเช่นยิ้มสยามความมีน้ำใจการเอื้อเผื่อแผ่การรักความสงบความ
ขยัน และความอดทนเป็นต้น 
 ๗) ภูมิปัญญาไทยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมได้เนื่องจาได้รับ
การยอมรับและยกย่องจากชาวต่างชาติว่ามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามมีความสอดคล้องกับการ
รักษาคุณค่าทางธรรมชาติเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เป็นต้น 
 ๘) ภูมิปัญญาไทยสามารถสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทั้งที่เกิดขึ้นจากการที่ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๙) ภูมิปัญญาไทยสามารถเสริมสร้างให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติ      
ภูมิของความเป็นไทย 
 ๑๐) ภูมิปัญญาไทยสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้
เกิดการดำรงชีวิตเหมาะสมได้ตามยุคตามสมัยคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาไทยดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่าภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุรุษได้สั่งสมความรู้ประสบการณ์แล้วถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลังนั้นเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าสมควรที่ชาวไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษาอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยให้อยู่คู่
กับคนไทยเป็นประจักษ์ต่อสายตาของชาวโลกต่อไป๔๒ 
 นันทสาร  สีสลับ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาไทยช่วยสร้างชาติให้
เป็นปึกแผ่นดังนี้ ๑) สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย ๒) สามารถปรับประยุกต์
หลักธรรมค้าสอนทางศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะ ๓) สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและ
ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ๔) เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัยภูมิปัญญาไทยมีความสัมพันธ์กับการ
ดำเนินชีวิตของคนไทยซึ่งแสดงออกมาใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๒) ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื ่นใน
สังคม ๓) ภูมิปัญญาที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ๔๓ 
 สรุปได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากที่มนุษย์ได้ค้นพบจาก
เกิดจากประสบการณ์แล้วนำมาใช้ในการดำรงชีพเพื่อความอยู่รอดของตนมีการผ่านกระบวนการ
ศึกษาสังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที ่ใช้ประกอบการทำมาหากินและ
สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคมได้จากความรู ้และประสบการณ์โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานแห่งองค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการแก้ปัญหาและการปรับตัวในการดำเนิน

 

 ๔๒ความสำค ัญและค ุณค ่ าของภ ูม ิป ัญญาไทย , [ออนไลน์ ] แหล ่ งข ้ อม ู ล  : http://www. 
donphutwitthaya.com/ cai/supab/p5.htm. [๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑].                 

 ๔๓นันทสาร สีสลับ,“ภูมิปัญญาไทย”, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ ๒๓, (ป.ม.ส., ๒๕๔๒),  
หน้า ๑๑-๒๙. 



๓๑ 
 

ชีวิตเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคมชุมชนและในตัวผู้รู้เองหากมีการสืบค้นเพื่อศึกษาและนำมาใช้                
ก็จะเป็นที่รู้จักกันและยอมรับถ่ายทอดและพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ดังนั้นภูมิปัญญา
ท้องถิ ่นท้องถิ ่นเป็นองค์ความรู ้ที ่เกิดจากการสั่ งสมของประสบการณ์ของผู ้รู ้ในชุมชนและเป็น
ประสบการณ์ที ่ได้รับจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทีมีความรู ้และจากสถาบันต่างๆมากมาย                  
ซึ่งมีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานภูมิปัญญา                
เป็นสิ่งที่มีมานานมีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้นซึ่งการศึกษาในระยะแรกๆเป็นเรื่องของวัฒนธรรม
ในชุมชนเรื่องการพึงพาตนเองของชาวบ้านต่อมาได้ศึกษากว้างขึ้นในลักษณะของนักปราชญ์ชาวบา้น
ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและได้รับการรื้อฟ้ืนและแพร่หลายกันมากข้ึน 
 

ตอนที่ ๔  แนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 ๑. ที่มาของแนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชน 

 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  โดยมีหลักการ คือ    
  ๑) หลักจิตสำนึกและความรับผิดชอบ คือ หลักการที ่สำคัญที ่องค์การทั ้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ ซึ่งจะสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ และต่อผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ 
จำเป็นต้องปฏิบัติโดยยึดหลักนิติธรรมและความโปร่งใส ๒) หลักความคุ ้มค่า คือ การคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที ่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งมีการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ภายนอก ๓)เป้าหมายและวิธีการของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมอาจเป็นทั้งเป้าหมาย
และวิธีการซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมแบบวิธีการต้องอาศัยการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งทำให้คนส่วนใหญ่จะ
มีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เกิดความรับผิดชอบร่วมกันและการเกิดผลประโยชน์ของกลุ่มเนื่องจาก
ความเข้มแข็งของกลุ่มเป็นเป้าหมายที่ได้รับ๔๔ 

 ๒. ความหมายการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 ความหมายทั่วไป คำว่า “ชุมชน” มีความหมายว่าการที่บุคคลจำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์

ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทำ 
และจัดการเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยมิได้จำกัดอยู่กับอาณาบริเวณทาง
ภูมิศาสตร์เท่านั้น๔๕ ไพโรจน์ พลเพชร ได้อธิบายว่า “ชุมชนถือเป็นหน่วยทางสังคมประเภทหนึ่ง จึง
ย่อมที่จะมีสิทธิและอำนาจของตนเองได้สิทธิชุมชน ดำรงอยู่ในทุกส่วนของวิถีชีวิตชุมชนทั้งด้าน

 

 ๔๔นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค์ หุตานุวัตร, การพัฒนาองค์กรชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๒, (อุบลราชธานี : 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๖), หน้า ๓๔. 

๔๕อานันท์ กาญจนพันธุ์ , พลวัตรในการจ ัดการทร ัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย , 
(กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔), หน้า ๗๖. 



๓๒ 
 

เศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครอง ระบบยุติธรรมระบบสุขภาพ การศึกษา ประเพณีพิธีกรรม   
เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้ทดลองแบ่งสิทธิชุมชนเป็น ๓ ด้านใหญ่ๆ คือ สิทธิการจัดการทรัพยากร สิทธิในอัต
ลักษณ์และสิทธิในการพัฒนาและการกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง มิติในเนื้อหาหลายด้านของชุมชนนี้
เป็นสิ่งบ่งบอกว่าชุมชนเป็นระบบสังคมระบบหนึ่ง ที่มีสิทธิและอำนาจในการดูแลจัดการตัวเอง” 

 ๓. ประเภทการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 ๑) ชุมชนหมู่บ้าน เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ของคนที่รู้จักกันอย่าง

ใกล้ชิด เป็นหน่วยทางสังคมขนาดเล็กที ่เกิดขึ ้นจากการที ่มีบ้านเรือนอยู ่ใกล้กันความสัมพันธ์                   
จึงมีลักษณะเป็นแบบครอบครัวหรือเครือญาติมีการแลกเปลี่ยนและพึ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน 
นอกจากนี้ยังรวมถึงหน่วยสังคมขนาดเล็กสุดที่ทางราชการกำ หนดให้เป็น “หมู่บ้าน” เป็นหน่วย
ทางการปกครองของทางราชการ 

 ๒) ชุมชนในฐานะขบวนการของสังคม เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์และ
กระบวนการในการจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแก้ปัญหาส่วนรวมการรวมตัวกันจึง
ประกอบด้วยสมาชิกที ่หลากหลาย ทั ้งประชาชน ปัจเจก องค์กรอิสระสาธารณะประโยชน์                  
ภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน 

 ๓) ชุมชนในอุดมคติเน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนมนุษย์ ไม ่ได้ให้ความสัมพันธก์ับ
อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่ มีการนำ เสนอลักษณะชุมชนที่ควรจะเป็นชุมชนที่ดีหรือชุมชน
ในอุดมคติ ชุมชนจึงมีขนาดเล็กแต่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง เน้นการกระทำ ที่เต็มไปด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นสังคมที่คนรู้จักกันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนม 

 ๔) ชุมชนเสมือนจริง เป็นชุมชนรูปแบบใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีจึงไม่จำกัดอยู่กับ
สภาพทางภูมิศาสตร์แต่มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงสื่อสารกันได้ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการที่จะ
ช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน เช่น รายการวิทยุเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น จึงเป็นชุมชนที่อาศัย
เทคโนโลยีการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะที่เปิดกว้างให้กับสมาชิกทุกประเภทเป็น
ชุมชนที่ไร้พรมแดน 

 การจัดองค์กรในชุมชนชุมชนมีการวางระบบการทำงานที่มีการกระจายอำนาจในการ
ตัดสินใจเพื่อให้กลุ่มและองค์กรต่างๆในชุมชนมีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนให้
มีความเข้มแข็งจากผลการศึกษาพบว่ามีองค์กรในชุมชนประกอบด้วยองค์กรด้านเศรษฐกิจชุมชน
องค์กรด้านสังคมและองค์กรด้านการเมืองการนำองค์กรในชุมชนผู้นำทางการได้แก่ผู ้ใหญ่บ้าน              
เป็นผู้มีบทบาทสำคัญชุมชนมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจโดยการแบ่งบทบาทการนำให้กับสมาชิก
ในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการในกลุ่มและองค์กรในชุมชน   

 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนผู้วิจัยได้บูรณาการแนวคิด
และคุณลักษณะของการบริหารจัดการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพั ฒนา                  



๓๓ 
 

รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใหม่เป็นการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนาคือ  ๑) การฟื้นฟูชุมชนโดยการสร้าง
แนวร่วมการพัฒนาและการค้นหาศักยภาพและทุนของชุมชนบูรณาการแผนชีวิตแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒) การปรับตัวของชุมชนโดยการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีมีการเฝ้าระวังใน
การจัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วมกำหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง   ๓) การดำรงอยู่
ของชุมชนโดยการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชุมชนและการปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและ             
หวงแหน ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ตอนที่ ๕  แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ 

 คําวา “บูรณาการ” ในทุกวงการเพราะคนอยากสรางวัฒนธรรมการทํางานแบบใหมดวย
วิธีคิดใหม โลกและสังคมแบบเดิมเปนผลของวิธีคิดและการพัฒนาแบบแยกสวนหรือแบบกลไกมา        
เปนเวลาหลายรอยปจนทําใหเกิดปญหามากมาย ความขัดแยงระหวางผูคน สถาบันและความ              
ขัดแยงกับธรรมชาติที่ถูกนํามาใชจํานวนมากจนเสียสมดุล วิธีคิดและวิธีปฏิบัติแบบเดิมตั้งอยูบนฐาน
การมองโลกแบบแยกสวนหรือแบบกลไกซ่ึงมีการนําไปใชในงานอ่ืนๆ โดยแยกบทบาทหนาที่ แยกงาน
จนเชื่อมตอกันไมติด เกิดปญหาแทนที่จะเปนการรวมมือกลับเปนการแขงขัน แทนที่จะชวยเหลือกัน
กลับเปนการบั่นทอนกําลัง๔๖ ทุกวงการมีแตผูเชี่ยวชาญที่รูลึกแตไมรกูวาง เชื่อมตอกับคนอื่นและสาขา
อื่นไมเปน ดังเชนตัวอยางของการแพทยที่เห็นไดชัด คือ การรักษาแบบแยกสวนหรือแบบกลไก คือ
แยกสวนของบรรดาผูเชี่ยวชาญดานโรคตางๆ หมอสวนใหญจึงเกงในการรักษาโรคแตไมเกงรักษา            
คนรูแตเรื่องเชื้อโรคแตไมรเูรื่องความทุกขของคนไข สังคมโลกวันนี้จึงโหยหาเอกภาพ 
 ๑. ความหมายการบูรณาการ 
 ความหมายของคําวาบูรณาการ มาจากคําภาษาอังกฤษวา integrate มีความหมายอยู 
๒ อยางที ่ใชกันคือ ความหมายโดยทั่วไปหรือแบบกวาง และความหมายแบบแคบ ความหมาย
โดยทั่วไปหรือแบบกวางคําวา บูรณาการ จะหมายถึงการทําใหสมบูรณหรือการทําใหหนวยยอยๆ 
หรือหนวยงานตางๆ ที่อยูกระจัดกระจายมารวมกันและมีความสัมพันธกัน มารวมกันทําหนาที่อยาง
ผสมกลมกลืนเปนองครวมหนึ ่งเดียว ประสานกันเพื ่อให เกิดความครบถวนสมบูรณในตนเอง                 
สวนความหมายแบบแคบ คําวา บูรณาการ หมายถึง การนําเอาศาสตรสาขาวิชาตางๆ หลากหลาย
ศาสตรที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันเพ่ือประโยชนในการจัดหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนศัพทแสงทางวิชาการที่ถูกนํามาใชในดานการศึกษา การเมือง ธุรกิจ    

 

 ๔๖หนังส ือพิมพ สยามร ัฐว ันที ่  ๑๕ กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ , บทความ , [ออนไลน ] , แหล งข้อม ูล : 
http://www. phongphit.com/older/content/view/๕๙๗/๗๐/ [๑ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 
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และการบริหารจัดการโดยมีผูรูไดใหความหมายไวมากมาย กลาวคือ การบูรณาการคือ การผนวกการ
ประสาน การเติมเต็ม การเชื่อมโยง การรวมกัน รวมกัน เปนตน แนวคิดการบูรณาการในทางการเมือง
มุงที่จะทําใหองคการระหวางประเทศเปนเสมือนครอบครัวใหญครอบครัวหนึ่ง                       โดย
มีประเทศสมาชิกเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของทฤษฎีบูรณาการนี้
อาจจะเทียบไดกับแนวความคิดเกไมนชาฟ ของสังคมวิทยาซึ่งหมายถึง ลักษณะสังคมที่เนนความ
สําคัญของสมาชิกในสังคมที่มีความใกลชิดสนิทสนมเปนกันเอง เนนความเครงครัดในขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและคานิยมของชุมชน (Conception integration) ซึ่งการสรางขั้นตอนของการบูรณาการ 
แบบบูรณาการไวอยางนาสนใจประกอบดวย ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ ถอดกรอบ เพื่อที่จะใหหลุดจาก
กับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรูทางประสบการณ เปนตน ขั้นที่ ๒ ขยายกรอบ โดย
อาศัยฐานแนวคิดในเรื่ององครวม สหวิทยาการ คิดโดยวิธีอุปนัยการมองประสานขั้วตรงขามและมอง
แบบทุกฝายชนะ ขั้นที่ ๓ คุมกรอบ ซึ่งเปนขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง๔๗ ดังจะเห็นไดวาการนําเอา
ศาสตรสาขาวิชาตางๆ หลากหลายศาสตรที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเขาดวยกันใน
รูปแบบของขั้นตอนตางๆ ที่กอใหเกิดความสมดุลระหวางศาสตรตางๆที่เปนองคความรูเดิมอยูแลว                   
ซึ่งจะมีลักษณะของวิธีการวิเคราะห สังเคราะหแตสําหรับการบูรณาการจะมีลักษณะของการรวมศูนย
เพื่อใหเปนความหมายเดียวกันหรือทําใหเกิดผสมผสานสิ่งทั้งหลายใหเขาดวยกันเพื่อกําหนดคุณคา
ทางแนวคิดใหมๆ 
 ๒. ลักษณะการบูรณาการ 
 ลักษณะการบูรณาการที่นักวิชาการและนักวิจัยทั้งหลายไดนํามาจัดการขอมูลประสิทธิ
ภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งนักวิชาการบางทานไดกลาวไวถึง ๖ ลักษณะ ไดแก่ ๑) การบูรณาการเชิง
เนื้อหาสาระ เปนการผสมผสานเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในลักษณะการหลอมรวมกัน โดยการตั้งเปน             
หนวย (Unit) หรือหัวเรื่อง (Theme)  ๒) การบูรณาการเชิงวิธีการ เปนการผสมผสานวิธีการสอน
แบบตาง ๆ เขาในการสอน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธีการสนทนา                 
การอภิปราย การใชคําถาม การบรรยาย การคนควาและการทํางานกลุม การไปศึกษานอกหองเรียน
และการนําเสนอขอมูลเปนตน ๓) การบูรณาการความรูกับกระบวนการเรียนรูโดยออกแบบการเรียนรู
ใหมีทั้งการใหความรูและกระบวนการไปพรอม ๆ กัน เชน กระบวนการแสวงหาความรูกระบวนการ
แกปญหา และกระบวนการสรางความคิดรวบยอด เปนตน ๔) การบูรณาการความรูความคิด                 
กับคุณธรรม โดยเนนทั้งพุทธิพิสัยและจิตพิสัยเปนการเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปพรอมๆ 
กัน เพื่อที่นักเรียนจะไดเปน “ผูมีความรูคูคุณธรรม” ๕) การบูรณาการความรูกับการปฏิบัติเนนการ
ปฏิบัติจริงควบคูไปพรอมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๖) การบูรณาการความรูในโรงเรียนกับชีวิต

 

 ๔๗เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การจัดการเครือขาย : กลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓. 
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จริงของนักเรียน พยายามใหเด็กไดเรียนรูเนื้อหาที่สัมพันธกับชีวิตจริงของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนได
เห็นคุณคาและความหมายในสิ่งที่เรียนจะเห็นไดวาการบูรณาการคือการนําศาสตรตางๆ มารวมกัน
เพื่อชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทําอยูเดิมใหไดผลยิ่งขึ้นและชวยเสริมสรางภาวะความสมดุล
ความสมบูรณและความครบถวนถูกตอง ทําใหมนุษยหลุดพนจากปญหาของความขาดแคลน               
ความกังวล ความรอนรน ตลอดจนกอใหเกิดการพัฒนาที่มีความสมบูรณ สมดุล ยั่งยืน  

ตอนที่ ๖ หลักพุทธธรรมสําหรับการบูรณาการ 

 การบูรณาการตามนัยแห งพุทธธรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการของช ีวิต               
ซึ่งครอบคลุมหลักการพัฒนามนุษยที่วาดวยไตรสิกขาและหลักธรรมที่สําคัญในอันที่จะเปนแนวปฏิบัติ
สูความเปนคนเกง คนดี มีอิสระภาพ สวนการบูรณาการทางการศึกษาตามนัยพุทธธรรมไดสรุป
ความคิดรวบยอดไวเปนแนวทางสําหรับการจัดระบบ หลักการ กระบวนการ และปจจัยสนับสนุน
การศึกษา โดยใชชีวิต วิถีชีวิต การพัฒนาชีวิตที่ดี เปนโจทยหลัก จึงครอบคลุมทุกมิติทุกแกนสาระ             
ทุกพื้นฐานของสังคม บูรณาการทางการศึกษาจะเปนการจัดองคประกอบกลมกลืนไดสัดสวน สมดุล
และเชื่อมโยง จึงมีลักษณะที่เปนองครวม หลอหลอม เกิดประโยชนนําไปสูการพัฒนา เปนความเต็ม
ในทุกมิติ ไดแก ศักยภาพผูเรียน พัฒนาทั่วทั้งกาย จิต และปญญา ครูสอนเต็มเวลา เต็มใจ เนื้อหา
สาระสอดคลองกลมกลืน เต็มตามที่ควรจะเปน กระบวนการครบถวน เต็มที่ตามที่ควรจะทําผล
การศึกษาเต็มสนองตอบการพัฒนาชีวิตตามวิถีทางที่ดีถูกตองกลมกลืนกับความเปนจริงของชีวิตและ
สังคม เปนการศึกษาที่กระจางชัด แจมโลก สองชีวิต สวางเย็นดุจเดือนเพ็ญ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้                  
ผูวิจัยไดคัดเลือกหลักพุทธธรรมที่คิดวามีความเหมาะสมกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได
แก หลักศีล หลักขันติหลักเมตตา หลักปยวาจาและหลักอัตถจริยา ดังตอไปนี้ 

 ๑. หลักศีลธรรม 
 ศีล (Sila)๔๘เปนคํานาม แปลวา การรักษากายใจใหเรียบรอย และยังหมายถึงขอปฏิบัติ
สําหรับควบคุมกายและวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ปกติมารยาทที่
สะอาดปราศจากโทษ ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั ่ว ขอปฏิบัติในการฝกกายวาจาใหดียิ ่งขึ้น              
ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ เพราะ “ศีล” เปนสิ ่งสําคัญที ่ควรจะมีกอน เพราะศีลเปน                 
เบื้องตนแหง ความดีงาม เปนที่พ่ึงเบื้องตน เปนมารดาแหงกัลยาณธรรมและเปนบอเกิดแหงกุศลธรรม
ทั้งปวง คําวา ศีล แปลวา ปรกติ สิ่งไรเปนปรกติสิ่งนั้นยอมไมมีโทษ อยางบานเมืองสงบเปนปรกติ
หมายความว า ปราศจากภ ัยจากภายในและภายนอก คนม ีความปรกต ิภายในตนคือ                             

 
๔๘พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท , พิมพครั ้งที ่ ๙,         

หน้า ๑๒๔. 



๓๖ 
 

ไมมีภัยเบียดเบียน มีอาหารเครื่องนุงหมที่อยูอาศัยเปนปรกติ คนที่อยูรวมกันไมเบียดเบียนกอทุกขแก
กัน คือไมฆากัน ไมทํารายกัน ไมลักฉอแยงชิงกัน ไมลักลอบทําชูกัน ไมขี้ปดหลอกลวงกัน ไมขี้เมา               
กอความรําคาญทะเลาะวิวาทกัน ในครอบครัวนั้นก็อยู เปนปรกติไมมีใครเดือดรอนลําบากทุกขยาก 
คําวาปรกตินี ้ จึงหมายถึง ความเรียบรอยภายในตัวบุคคลแตละคนและทั้งหมูคณะที่อยูรวมกัน                 
ปรกตินี้มาจากภาษาบาลี คือ ศีล๔๙ 
 คําวา เบญจ (บาลีวา ป ฺจ) แปลวา หา ศีล แปลวา ปกติคือความปกติเรียบรอยแหง    
กายวาจา แปลรวมวา ปกติหาอยางเปนหลักปฏิบัติสําหรับขจัดความชั่วทางกายและทางวาจา ศีล ๕ 
หรือเบญจศีล คือ ความประพฤติชอบทางกายและวาจา เปนขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว ๕ 
ประการนี้ คือ (๑) เวนจากการปลงชีวิต เวนจากการฆาการประทุษรายกัน (๒) เวนจากการลักขโมย 
โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์ ทําลายทรัพยสิน (๓) เวนจากการประพฤติผิดในกาม การลวงละเมิดสิ่งที่ผูอ่ืน
รักใครหวงแหน (๔) เวนจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง (๕) เวนจากน้ำเมา คือ สุราเมรัยและสิ่งเสพ
ติดใหโทษอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทในคัมภีรวิสุทธิมรรคแสดงความหมายของศีลวา เจตนาของ           
ผูคิดงดเวนในการลวงสิกขาบทนั้น เจตสิกอันไดแกความรูสึกภายในใจในการงดเวน ความรูสึกอันไม
ติดตอกับวัตถุที ่ตนจะลวง หรือการไมกาวลวงของบุคคลทีสมาทานสิกขาบทแลว คือตัวศีล 
นอกจากนั้น ศีล ไดแกธรรม ๔ อยาง ดังนี้ 
 ๑) เจตนา ชื่อวา ศีล เพราะมีเจตนาตั้งใจรักษาศีล 
 ๒) เจตสิก ชื่อวา ศีล เพราะเวนจากชั่วทางกาย วาจา รักษาจิตใหเปนกุศลได 
 ๓) การสํารวม ชื่อวา ศีล เพราะอาศยัสติกั้นบาปอกุศลไมใหเกิด ทําใหศีลไมขาด 
 ๔) การไมกาวลวง ชื่อวา ศีล เพราะไมกาวลวงกิเลสอยางหยาบที่เกิดทางกายวาจากาย วา
จาเปนสุจริต ไมทําทุจริตก็ชื่อวา ศีลอนึ่ง ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ยังแสดงความหมาย (อรรถ) แหงศีลไว 
๔ อยางวา 
 ๑) เปนปกติ ชื่อวา กิจที่ทําคําที่พูดไมกระจัดกระจาย เปนปกติ เปนที่รองรับแหงกุศล
ธรรมทั้งหลาย เมื่อตั้งอยูในศีลทั้งหลาย งดเวนขอหามนั้น ๆ แลวกายวาจาใจของผูนั้นจะเปนปกติ             
ไมตองเดือดรอนเพราะเวรภัยที่เกิดจากการผิดศีล 
 ๒) เปนของเย็น เพราะศีลมีจุดหมายมิให เบียดเบียนกัน ทั้งมนุษยและสัตวทั้งหลาย                  
ยอมอยูเย็นเปนสุขท่ัวกัน 
 ๓) เปนของสูง เพราะศีลเปนคุณธรรมสูงเหนือกวาความชั่ว อกุศลธรรมทั้งหลายที่เปน 
ของต่ำชาเลวทราม 

 
๔๙สมเด ็จพระอร ิยวงศาคตญาณ สมเด ็จพระส ังฆราช (จวน อ ุฏ ฐาย ีมหาเถร) , ธรรมคดี , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์บริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๖), หน้า ๖. 



๓๗ 
 

 ๔) ผู รู ท ั ้งหลายสรรเสริญแล ว ช ื ่อว า ศ ีลทุกข อ เป นกัลยาณธรรมน าสรรเสริญ                   
เพราะปราศจากโทษ ไมมีความชั่ว เมื่อผูใดนําเอาศีลมาปฏิบัติอยางถูกตองแลว ผูนั้นยอมเปนผูนายก  
ยองสรรเสริญนอกจากนี้การปฏิบัติศีลธรรมยังพบวามีระดับการปฏิบัติของบุคคลที่แตกตางกันไปตาม
ประเภทของบรรพชิตกับคฤหัสถเพราะเพศและบทบาทที่ตางกันไป ไดแก ๑) ระดับธรรมที่ยังเปน 
ธรรม คือ เปนขอแนะนําสั่งสอนหรือหลักความประพฤติที่แสดงและบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแหงค
วามดีความชั่วที่เรียกวากฎแหงกรรม ผูทําดี ทําชั่ว รักษาศีลละเมิดศีล ยอมไดรับผลดีหรือ ผลชั่วตาม
เหตุปจจัยหรือกฎแหงกรรมนั้น ๒) ระดับวินัย เปนแบบแผนขอบังคับที่บัญญัติหรือกําหนดขึ้นเปน 
กฎหมาย สําหรับกํากับความประพฤติของสมาชิกในสังคมโดยสอดคลองกับความมุงหมายของสังคม 
โดยเฉพาะผูละเมิดบทบัญญัติแหงศีลประเภทวินัยนี้ ยอมมีความผิดทางกฎหมายดวยเปนการเพ่ิมจาก
อกุศลเจตนาที่จะไดรับตามกฎแหงกรรมตามธรรมชาติศีลขั้นพ้ืนฐานสําหรับมนุษยไดแก               ศลี 
๕ มีสาระมุงไปเพ่ือการไมเบียดเบียน ซึ่งเปนขั้นเริ่มตนของการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่เกื้อกูล
ศีล ตอจากนั้นจะเปนการเนนการเกื้อกูลสิ่งแวดลอมและความเปนอยูสวนตัวและ                     การฝ
กหัดขัดเกลา (กิเลส) ตนเอง การรักษาศีลมีเปาหมายหลัก ๒ ประการ คือ ขัดเกลากิเลสพัฒนาตนเอง
ให้เปนคนดีสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุขและเพื ่อเกื ้อกูลประโยชนตอผูอื ่นและ             
ตอสังคม๕๐ซึ่งพระพุทธเจาตรัสวา ศีลสมบัติของบุคคลผูมีศีลสมบูรณดวยศีลมีอานิสงส ๕ ประการ คือ                      
๑) บุคคลผูมีศีลยอมมีโภคทรัพยเปนอันมาก ๒) กิตติศัพทอันดีงามของบุคคลผูมีศีลยอมขจรไป                      
๓) บุคคลผูมีศีลจะเขาไปยังบริษัทใดยอมแกลวกลาไมเกอเขิน ๔) บุคคลผูมีศีลยอมไมหลงลืมสติ                  
ในเวลาตาย ๕) บุคคลผูมีศีลหลังจากตายแลวยอมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค 
 ศีล ๕ เป็นมนุษยธรรม คือ ธรรมของมนุษย์ ที ่มีความตั ้งใจที ่จะงดเว้นจากความชั่ว                
ความทุจริตทางกาย และวาจา รวมทั้งสิ่งไม่ดีทุกประการ ซึ่งศีลเป็นการรักษากาย วาจา ใจให้สงบ      
และเยือกเย็น เป็นพื ้นฐานการดํารงชีวิตของมนุษยชาติและเป็นข้อปฏิบัติเพื ่อสังคมที่ ร่มเย็น 
พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่า โลกนี้จะสงบ ร่มเย็นเมื่อคนเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียน
กันทางกาย วาจา อันมีพ้ืนฐานมาจากใจ การกระทําใดท่ีพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นการกระทําท่ีดีและ
ที่ชั ่ว คําตอบสําหรับฆราวาสผู ้ครองเรือนทั ่วไปอยู ่ในศีล ๕  และศีล ๕ เป็นการปฏิบัติตามแนว
พระพุทธศาสนาขั้นต้น 
 สาเหตุที่สําคัญประการหนึ่ง ที่ทําให้ศีลธรรมของคนเราเสื่อมทรามลง คือความกดดัน  
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสาเหตุจากการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม เกิดการแข่งขันทําให้ค่านิยมที่ ดีงาม
ต่างๆ และความเชื่อเปลี่ยนแปลงไปด้วย จากสังคมที่เคยยกย่องคนประพฤติดีประพฤติ ชอบก็กลับมา
ยกย่องบุคคลที่มีกําลังทรัพย์หรือเงินแทน โดยไม่ได้ใส่ใจว่าบุคคลนั้นมีวิธีได้เงินมา  แบบใด มีการ

 
๕๐พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน วรทสฺสี), เบญจศีล เบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย, (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักพิมพต์้นบุญ ๒๕๕๑), หน้า ๓๐-๓๒. 



๓๘ 
 

เบียดเบียนกันตั้งแต่ ปล้น ฆ่า หรือการจี้ เพื่อประสงค์ทรัพย์ มัวเมาในอบายมุข หรือแหล่งกามารมณ์ 
รวมไปถึงการทุจริต เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เป็นสาเหตุที่สําคัญทําให้เกิด  ความเสื่อมด้านศีลธรรมของ
บุคคล และรุกลามไปถึงเด็กและเยาวชนด้วย ถ้าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไป จะเกิดความ
เสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษา               
อันเป็นวัยที่จะพัฒนาหรือเรียนต่อเพื่อเป็นอนาคตของ  ชาติต่อไป ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า จะใช้อะไรเป็น
เครื ่องยับยั ้งจิตใจ ไม่ให้มนุษย์กระทําชั ่วหรือเป็นทาส  ทางอารมณ์ ความเข้าใจตรงกันก็  คือ                    
การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ต้องเข้าใจและปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ตามหลัก
พระพุทธศาสนาถือว่า ศีล นั้นเป็นข้อปฏิบัติขั ้นเริ ่มแรกสุด ที่มุ ่งไปที่ความประพฤติปฏิบัติที ่เป็น
พ้ืนฐาน โดยเน้นการละเว้นความชั่วต่าง ๆ 
 กลาวโดยสรุป อานิสงสของการประพฤติศีล ๕ ประมวลไดดังนี้ ๑) เปนที่ชอบใจของ
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ๒) เปนผูไมทําชีวิตใหเดือดรอนเสียหาย ๓) เปนสมาชิกที่ดีในสังคมและ              
เปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น ๔) เปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม ๕) เปนผูมีความแกลวกลาในสังคม               
๖) เปนที่เคารพยกยองและนับถือของสังคม ๗) เปนผูนําที่ดีในสังคม ๘) เปนผูไมหลงลืมสติจนถึง       
วาระสุดทาย (ไมหลงเวลาตาย) ๙) เปนตนเหตุใหบรรลุคุณธรรมวิเศษ มีพระโสดาบัน เปนตน                 
๑๐) เปนผูควรแกการนับถือบูชา หลังจากสิ ้นชีวิตไปแลว ๑๑) เปนผูนอนเปนสุขไมฝนราย๕๑                 
ผูวิจัยไดสังเคราะหและประมวลแนวคิดหลักศีล เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมโดยมีหลักแนวคิดที่
เกี่ยวของ สามารถสรุปไดตามตารางดังตอไปนี้ 
 ตาราง ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับหลักศีล 
 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
สุชีพ ปุญญานุภาพ (๒๕๔๑, หนา ๒๖๒) ศีล เปนคํานาม แปลวา การรักษากายใจใหเรียบรอย 
พระธรรมป ฎก (ป .อ .ปย ุต ฺ โต )  (๒๕๔๓ ,                  
หนา ๒๙๒) 

ศีล คือ ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาใหตั้งอยู
ในความดี การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ความสุจริต
ทางกายวาจาและอาชีพ 

ส ม เ ด ็ จ พ ร ะอ ร ิ ย ว ง ศ า ค ต ญ า ณ ส ม เด็ จ
พระสังฆราช (จวน อุฏฐายีมหาเถร) (๒๕๔๖, 
หนา ๖) 

ศีล เปนสิ่งสําคัญที่ควรจะมีกอน เพราะศีลเปนเบื้อง               
ตนแหงความดีงามเปนที่พ่ึงเบื้องตน เปนมารดาแห่ง
กัลยาณธรรมและเปนบอเกิดแหงกุศลธรรมทั้งปวง 

พระธรรมป ฎก (ป .อ .ปย ุต ฺ โต )  (๒๕๔๓ ,                    
หนา ๒๐๖-๒๐๗) 
 

ศีล แปลวาปกติคือความปกติเรียบรอยแหงกายวาจา 

 
๕๑พระเมธีวราภรณ์ (สุทัศน วรทสฺสี), เบญจศีล เบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย์, หนา้ ๔๕. 



๓๙ 
 

พระเมธีวราภรณ (สุทัศน วรทสฺสี) (๒๕๕๑,  
หนา ๓๐-๓๒) 

ศีล ไดแก ธรรม ๔ อยาง ดังนี้ 
๑) เจตนา ชื่อวา ศีล เพราะมีเจตนาตั้งใจรักษาศีล 
๒) เจตสิก ชื่อวา ศีล เพราะเวนจากชั่วทางกายวาจา
รักษาจิตใหเปนกุศลได 
๓) การสํารวม ชื่อวา ศีล เพราะอาศัยสติกั้นบาปอกุศล
ไมใหเกิด ทําใหศีลไมขาด 
๔) การไมกาวลวง ชื่อวา ศีล เพราะไมกาวลวงกิเลส 
อยางหยาบที่เกิดทางกายวาจา กาย วาจาเปนสุจริต 
ไมทําทุจริตก็ชื่อวา ศลี 

พ ร ะ เ ม ธ ี ว ร า ภ ร ณ  ( ส ุ ท ั ศ น  ว ร ท ส ฺ สี )                  
(๒๕๕๑, หนา ๔๒-๔๓) 
 

ศีลขั้นพ้ืนฐานสําหรับมนุษยไดแก ศีล ๕ 

พระเมธีวราภรณ (สุทัศน วรทสฺสี) (๒๕๕๑,              
หนา ๔๕) 

ศีล เปนรากฐานแหงคุณความดีทั ้งหลายและกําจัด
ความชั่วทั้งปวง 

 

 ๒. หลักขันติ 
 ขันติ (Khanti) หมายถึง ความอดทน ตั้งหนาทําหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร             

เขมแข็ง ทนทาน ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย การอดทน อดกลั้นเมื่อมีเหตุการณตางๆ              
มากระทบ ทําใหเกิดโทสะ เมื่อใชทมะ คือ รูจักขมใจตนเขาชวยแลวแตยังไมสําเร็จ ก็ตองใชขันติ              
อดกลั ้นเขาชวยอีกแรงหนึ่ง คือ ตองรูจักอดกลั ้นตอเหตุการณอันจะยั ่วใหเกิดโทสะ๕๒ ซึ ่งบาง
นักวิชาการบางทานไดแยกความหมายของขันติวา สามารถจะแยกออกเปน ๓ ประเด็น คือ ๑) ทน
ลําบาก หมายถึง ทนลําบากเพราะทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคภัยไขเจ็บเอาชนะความเจ็บปวยไดถึง             
ปวยก็สามารถหายไดโดยไว ๒) ทนตรากตรํา หมายถึง ไมคํานึงถึงความรอน หนาว แดด ฝน หิวก็กิน 
กระหายก็ดื่มเหนื่อยก็พัก เสร็จแลวก็รีบทํางานตอไปจนสําเร็จเรียบรอย ๓) ทนเจ็บใจ หมายถึงความ
อดกลั้น เปนขันติขั้นสูงสุด เรียกวาอธิวาสนขันติ ผูที่มีอธิวาสนขันติ ยอมเปนผูที่มีใจสะอาด สบาย 
ปลอดโปรง เพราะเมื่อมีอารมณใดมากระทบก็สามารถท่ีจะอดกลั้นไวไดทนไวไดไมแสดงออกมา๕๓ 

 ดังจะเห็นไดวานักวิชาการทางพระพุทธศาสนามีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว า               
ขันติหมายถึง ความอดกลั้น ความอดได รอได คอยไดเปนเครื่องหามความผลุนผัน ความโกรธ ขันติ 
เปนแกนกลางในการประพฤติพรหมจรรยของผูบําเพ็ญพรตทั้งหลาย คนสวนใหญมักไมชอบอดกลั้น

 
๕๒พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่, 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๒๘), หน้า ๔๓. 
๕๓พระศรีธรรมนิเทศ, มงคล ๓๘ ประการ, ม.ป.ท., ม.ป.ป, หน้า ๒๒. 
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เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องเสียเกียรติหรือขี้แพอะไรทํานองนั้น แตถารูจักฝกความอดกลั้นหรือฝกใหมี
ขันติไดมาก ก็จะเปนคนที่ไมโกรธงาย ถ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน นําหลักขันติไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานจะสงผลใหกลุ่มอย่ร่วมกันอย่างสงบสุข เปนผูที่มีความอดทนตอความลําบากตรากตรําใน
การทํางาน มีความอดกลั้นตอการถูกพูดตอวาถากถางในการปฏิบัติงานซึ ่งเปนธรรมดาอยูแลว             
เพราะเจาหนาที่เทศกิจตองเขาไปบังคับใชกฎหมาย การไปบังคับใครก็ตองไมชอบเปนธรรมดา                  
ซึ่งก็เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากแนวคิดเกี่ยวกับหลักขันติ 
ผูวิจัยไดสังเคราะหและประมวลแนวคิดหลักศีล เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรม โดยมีหลักแนวคิดที่
เกี่ยวของสามารถสรุปไดตามตารางดังตอไปนี้ 

ตาราง ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับขันติ 
นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) (๒๕๒๘,              
หนา ๔๓) 

ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหนาทําหนาที่การ
งานดวยความขยันหมั ่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน              
ไมหวั่นไหว มั่นในจุดหมายไมทอถอย 

กถิน อัตถโยธิน, หลวง. (๒๕๑๑, หนา ๒๒) ขันติ หมายถึง อดกลั้นตอเหตุการณอันจะยั ่วให
เกิดโทสะ 

พระศรีธรรมนิเทศ (ม.ป.ป., หนา ๒๒) ขันติ แยกเปน ๓ ประเด็นคือ 
๑) ทนล ําบาก หมายถ ึ ง  ทนล ําบาก เพราะ
ทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคภัยไขเจ็บ 
๒) ทนตรากตรํา หมายถึงไมคํานึงถึงความรอน 
หนาวแดดฝน หิวก็กิน กระหายก็ดื่ม 
๓) ทนเจ็บใจ หมายถึง ความอดกลั้น 

พุทธทาสภิกขุ (๒๕๒๓, หนา ๕๕) ขันติ หมายถึง ความอดกลั้น ความอดได รอได 
คอยไดเปนเครือ่งหามความผลุนผัน ความโกรธ 

พระราชวิสุทธิโมลี (๒๕๒๕, หนา ๙๓-๙๔) ขันติ เปนธรรมสําหรับผูครองเรือน จําตองอดทน
ไดเสมอ เมื่อเผชิญเหตุการณตองมีใจเขมแข็ง ไม
ยอมแพตออุปสรรคงายๆ เชน อดทนตอความ
ลําบากตรากตรําในการทํางาน ในการประกอบ
อาชีพ             อดทนตอความเจ็บไขไดปวยไมใจ
เสาะจนเกินไป 
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 ๓. หลักเมตตา 
 หลักเมตตา (Metta) เปนองคประกอบของหลักพรหมวิหารธรรม ประกอบดวยเมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระพุทธเจาตรัสถึง พรหมวิหาร ๔ ไววา “ดูกรโทณะ ก็พราหมณเปนผูเสมอ               
ดวยพรหมอยางไร พราหมณในโลกนี้เปนอุภโตสุชาตทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ
หมดจดดีตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ เขาประพฤติโกมาร              
พรหมจรรยเรียนมนต์๕๔อยูตลอด ๔๘ ป ครั้นแลว ยอมแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารยเพ่ืออาจารย
โดยธรรมอยางเดียว ไมแสวงหาโดยไมเปนธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานั้นอยางไร คือไมใชแสวงหา            
ดวยกสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม การเปนนักรบ การรับราชการศิลปะอยางใดอยางหนึ่ง เขา
ถือกระเบื้องเที่ยวภิกขาจารอยางเดียว มอบทรัพยสําหรับบูชาอาจารยแกอาจารยแลว ปลงผมและ
หนวดนุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เขาบวชแลวอยางนี้ มีใจประกอบดวยเมตตาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไป
ตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย ถึงความเปนใหญหา
ประมาณมิไดไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยูฯ มีใจประกอบดวยกรุณาประกอบดวยมุทิตา ประกอ
บดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง 
เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถานดวยใจประกอบดวยอุเบกขา อันไพบูลย               
ถึงความเปนใหญหาประมาณมิไดไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เธอเจริญพรหมวิหาร ๔ ประการนี้
แลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติพรหมโลก โทณะพราหมณเปนผูชื่อวาเสมอดวยพรหมอยางนี้แล”๕๕

หากนําไปใชประกอบกับการทํางานแลวยอมทําใหมีความสุขในการปฏิบัติงาน การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  
 ถาหากผูปฏิบัติมีความเมตตาตอประชาชนคนทั่วไป ในการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การจราจรยามเรงดวน มาประยุกตใชกับงานการดูแลการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เพราะเมตตาคือความรัก 
ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวทั่วหนา๕๖              
ความรักใครปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข มีจิตแผไมตรี และคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตว
ทั้งหลาย หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจกํากับความประพฤติ                   
จึงจะเชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ เมตตา หมายถึง                   

 
๕๔พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, หน้า 

๒๕๔๐. 
๕๕องฺ. ป ญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๒๓๒. 

๕๖พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 
๑๘, (นนทบุรี : โรงพิมพ์เพิ่มทรัพยการพิมพ,์ ๒๕๕๓), หนา้ ๑๒๔. 
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(มีน้ำใจ) เยื่อใยใฝประโยชนสุขแกคนทั้งหลายหรือน้ำใจปรารถนาประโยชนสุขที่เปนไปตอมิตร เมตตา 
หมายถึง (สมบัติ) สงบหายไรความแคนเคืองไมพอใจ (วิบัติ) เกิดเสนหา และยังเปนหลักธรรมประจํา
ใจเกี ่ยวกับความประพฤติเปนธรรมที่สงเสริมในการปกครองโดยความเมตตาแปลวา ความรัก               
ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต หมายถึง การคิดชวยเหลือใหทุกคนประสบแต่ประโยชนและมีความสุข
โดยทั่วกัน จุดมุงหมายที่แทจริงของเมตตา คือการฝกอบรมจิตใจเปนสําคัญ คือ ฝกจิตใจใหมีความ
เยือกเย็น มีเมตตาอารีตอสรรพสัตวทั่วหนาเมตตาความหมายโดยวิเคราะหศัพท หมายถึง เมตตา           
(มีน้ำใจ) เยื่อใยใฝประโยชนสุขแกคนทั้งหลายหรือน้ำใจปรารถนาประโยชนสุขที ่เปนไปตอมิตร
ความหมายตามลักษณะหนาที่หรือกิจ (รส) ผลปรากฏ (ปจจุปฏฐาน) และปทัสถาน (เหตุใกล) เมตตา 
(ในสถานการณที่คนอ่ืนอยูเปนปกติ)หมายถึง (ลักษณะ) ที่เปนไปโดยอาการเกื้อกูลแกคนสัตวทั้งหลาย 
(หนาที่) นอมนําประโยชนเขาไปใหแกเขา (ผลปรากฏ) กําจัดความอาฆาตแคนเคืองใหปราศไป 
(ปทัสถาน) เห็นภาวะที ่น าเจริญใจของคนสัตวทั ้งหลาย๕๗ ซึ ่งเปนความรักใครเอ็นดู หมายถึง                  
ความปรารถนาดีตอผูอ่ืนใหมีความสุขความสําเร็จ และความเจริญรุงเรืองตามสมควรแกสภาพ 
 เมตตา จึงเปนความปรารถนาดีตอผูอื่นใหมีความสุข ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา 
ความสุขเกิดขึ้นไดทั้งกายและใจ เชน ความสุขเกิดการมีทรัพย ความสุขเกิดจากการใชจายทรัพยเพ่ือ
การบริโภค ความสุขเกิดจากการไมเปนหนี้และความสุขเกิดจากการทํางานที่ปราศจากโทษ เปนตน 
ซึ่งผูที่ปฏิบัติธรรมขอนี้ก็จะทําใหใจของผูนั้นละคลายจากความโกรธเกลียด ซึ่งเปนอารมณเศราหมอง 
ภายในใจได ถาปฏิบัติใหเต็มที ่ถึงที ่สุดจะเกิดความเปลี ่ยนแปลงทางดานจิตใจไดอยางชัดเจน                  
คือสามารถที่จะใหอภัยไดแมกระทั่งผูที่เปนศัตรูอยางองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งไดชื่อวา เปนผูที่มา
กดวยเมตตาเต็มเปยมอยูในพระทัย ใหอภัยไดแมกระทั่งศัตรู คือจะไมมีความเคียดแคน ไมพยาบาท
ใครและพรอมที่จะใหอภัยกับคนทุกคน “ครั้งหนึ่งพระอานนทไดเคยทูลถามถึงความรูสึกวาพระองค์             
รูสึกอยางไรกับพระเทวทัตซึ่งตามจองลางจองผลาญพระองคมาโดยตลอด พระพุทธองคทรงตอบวา 
"เรารักราหุล พุทธชิโนรส ของเราอยางไร เราก็รักและมีจิตเมตตาในพระเทวทัตผูมีจิตคิดประทุษราย                  
ตอเรา ฉันนั้น”๕๘ 

ตาราง ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับหลักเมตตา  
นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), (๒๕๕๓, 
หนา ๑๒๔) 

เมตตา หมายถึง ความรัก ปรารถนาดีอยากใหเขา
มีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทําประโยชนแก
มนุษยสัตวทั่วหนา 

 
๕๗คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฎราชวิทยาลัย, มังคลัตทีปนีแปล เลม ๑, (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๔๑-๔๒. 
๕๘ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖. 



๔๓ 
 

คณะกรรมการแผนกตํารา มหามกุฏราช -
วิทยาลัย, มังคลัตทีปนีแปล เลม ๑ (๒๕๓๔, 
หนา ๔๑-๔๒) 

เมตตา (ในสถานการณที ่คนอื ่นอยู เปนปกติ ) 
หมายถึง (ลักษณะ) ที่เปนไปโดยอาการเกื้อกูลแก
คนสัตวทั้งหลาย 
 

ดนัย ไชยโยธา (๒๕๔๔, หนา ๑๔๖-๑๔๗) ซ่ึงเปนความรักใครเอ็นดู หมายถึง ความปรารถนา
ดีตอผูอื ่นใหมีความสุข ความสําเร็จ และความ
เจริญรุงเรืองตามสมควรแกสภาพ 

๔. หลักปยวาจา 
ปยวาจา (Piyavaca) หร ือ เปยยว ัชชะ หมายถึง กล าวคําส ุภาพ ไพเราะ น าฟง                     

ชี้แจง แนะนําสิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางที่ดีงามหรือแสดงความเห็นอก
เห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวย
เหลือเกื้อกูลกัน๕๙สําหรับทานพุทธทาสภิกขุการพูดจานารักนิยมนับถือ พระพุทธเจาทรงเนนวา                 
ตองเปนถอยคําไพเราะออนหวานที่ประกอบดวยสัจจะ คือ ความจริงใจและตองเกิดประโยชน์แก่ผู้
เจรจาดวย สวนทางดาน พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ) กลาววา การเจรจาที่ออนหวานตรงกัน               
ขามกับคําหยาบแตในเชิงปฏิบัติแลวปยวาจา คือ เจรจาถอยคําอันเปนที่รัก วาจาเปนที่รัก ผูกลาวดวย
ความรัก ความปรารถนาดีตอบุคคลอื่น บางครั้งอาจเปนคําดุ คําตักเตือนก็ได หากพูดดวยความรัก
หวังดี ปรารถนาดี ฉะนั้น ปยวาจาหรือเปยยวัชชะความเปนผูมีวาจานารัก พูดอยางรักกัน วาจาเปนที่
รัก วาจาดูดดื่มน้ำใจหรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กลาววาจาสุภาพไพเราะออนหวานมีหางเสียง สมาน
สามัคคี ซาบซึ้งใจ ทําใหเกิดไมตรีรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผล                 
เปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยอมตาม๖๐ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงตรัสเตือนพระภิกษุให
พยายามหลีกเลี่ยงถอยคําที่ขัดแยงกัน อันนําไปสูการทะเลาะวิวาท พระพุทธองคทรงตรัสถึงการพูด             
ที่ประกอบดวยประโยชน ดังปรากฏในอภัยราชกุมารสูตร ดังนี้ 

ตถาคตรูวาจาที่ไมจริง ไมแทไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนที่รักไมเปนที่
ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาวคํานั้น 

ตถาคตรูวาจาที่จริง ที่แทแตไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนที่รัก ไมเปนที่
ชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาวคํานั้น 

ตถาคตรูวาจาที่จริง ที่แท และประกอบดวยประโยชนแตวาจานั้นไมเปนที่รัก ไมเปนที่
ชอบใจของคนอ่ืนในขอนั้น ตถาคตรูกาลที่จะกลาววาจานั้น 

 
๕๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

บันลือธรรม, ๒๕๕๐), หน้า ๒๕. 
๖๐พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๗. 



๔๔ 
 

ตถาคตรูวาจาที่ไมจริง ไมแทไมประกอบดวยประโยชนแตวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ
ของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น 

ตถาคตรูวาจาที่จริง ที่แท ที่ประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ
ของคนอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้นตถาคตรูวาจาที่จริง ที่แท ที่ประกอบดวยประโยชน และวาจานั้น
เปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนอ่ืนในขอนั้น  

ตถาคตรูกาลที่จะกลาววาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคต มีความเอ็นดูในหมูสัตว
ทั้งหลาย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหหลักการพูดไว ดังนี้ ๑) ตองเปนคําจริง๒)เปนคําสุภาพ
ไพเราะออนหวาน ๓) พูดแลวกอใหเกิดประโยชน ๔) พูดแลวเกิดการสมานสามัคคี ๕) พูดดวยจิต
เมตตา ๖) พูดถูกกาลเทศะ คือ ถูกเวลาและสถานที่ 

ปยวาจา คือ การแบงปนคําพูดดีๆ คําพูดที่ไพเราะ พูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะกับ
กาลเทศะ พูดใหกําลังใจกัน ซึ่งในมุมมองของผูเขียนเห็นวา ปยวาจามีความสําคัญมากตอการจัดการ
ความรูในองคการเพราะการจะนําเครื ่องมือตางๆ มาใชในกระบวนการจัดการความรู  เพื่อที ่จะ                  
ดังความรูที่ฝงอยูในตัวคน ออกมาแลกเปลี่ยนกันนั้นตองใชลักษณะของการสื่อสารเปนหลัก๖๑จะเห็น
ได้ว่าการพูดจาสุภาพไพเราะออนหวานนั้นจะทําใหเกิดประโยชนแกผูเจรจาการพูดจาดวยความสุภาพ
ไพเราะออนหวานในขณะปฏิบัติหนาที่ ยอมจะสงผลใหเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจจาก
ประชาชน ตลอดจนการไดรับความรวมมือในดานตางๆ จากประชาชน จากแนวคิดเกี ่ยวกับ                      
หลักปยวาจา ผูวิจัยไดสังเคราะหและประมวลแนวคิดหลักปยวาจาเพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมใน
การพัฒนาสัมมาชีพชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
สามารถสรุปไดัตามตารางดังตอไปนี้ 

ตาราง ๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับหลักปยวาจา 
นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๐, 
หนา ๒๕) 

ปยวาจา หมายถึง กลาวคําสุภาพ ไพเราะ แนะนํา
สิ่งที่เปนประโยชน มีเหตุผล ใหกําลังใจ รูจักพูดให
เกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรัก
ใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

พุทธทาสภิกขุ (๒๕๒๕, หนา ๓๙๕) ปิยวาจา หมายถึง การพูดจานารักนิยมนับถือ 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ) (๒๕๔๔,   
หนา ๒๖๒-๒๖๖) 

ปิยยวาจา หมายถึง การเจรจาที่ออนหวานตรงกัน      
ขามกับคําหยาบแตในเชิงปฏิบัติแลวปยวาจา คือ 
เจรจาถอยคําอันเปนที่รัก วาจาเปนที่รัก บางครั้ง

 
๖๑อรศิริ เกตุศรีพงษ , สังคหวัตถุ ๔ : วัฒนธรรมองคกรที ่เอื ้อตอการจัดการความรู , วารสาร 

Productivity World เพื่อการเพิ่มผลผลิต, ปที ่๑๒, ฉบับท่ี ๖๘ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๐), หน้า ๔๓-๔๖. 



๔๕ 
 

อาจเปนคําดุ คําตักเตือนกไ็ด หากพูดดวยความรัก 
หวังดี ปรารถนาดี 

พระธรรมป ฎก (ป.อ. ปย ุต ฺ โต)  (๒๕๔๓ ,             
หนา ๑๖๗) 

ปยวาจา หมายถึง ความเปนผูมีวาจานารัก วาจา
ดูดดื่มน้ําใจ คือ กลาววาจาสุภาพไพเราะออน
หวานมีหางเสียงสมานสามัคคี ทําใหเกิดไมตรีรัก
ใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบด
วยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยอมตาม 

 ๕. หลักอัตถจริยา 
 หลักอัตถจริยา คือ หลักธรรมที่เปนหนึ ่งในหลักสังคหวัตถุ ๔ หมายถึงคุณธรรมที่                    

เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมูชนใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมที่ทําใหคน              
เปนที่รัก เปนที่ชอบใจของคนทั่วไปเปนการปลูกไมตรีเติมน้ำใจตอกันทําใหสังคมเปนสุข๖๒ ดังคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนสัจธรรมที่ผูปฏิบัติตามทุกคนยอมสามารถรูแจงเห็นจริงไดดวยตนเอง
และทําใหผูปฏิบัติพนทุกขเขาถึงความสุขและความบริสุทธิ์ภายในไดจริง ธรรมะของพระพุทธองค์             
เปนความรูอันบริสุทธิ์เปนธรรมโอสถขนานเอกที่สามารถเยียวยารักษาจิตใจของมวลมนุษยชาติให
หลุดพนจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะเมื่อใจปราศจากสิ่งเหลานี้ใจยอมสะอาดบริสุทธิ์            
มีอานุภาพและเกิดเปนความเมตตากรุณาปราณีมีแตความรักความปรารถนาดีตอกัน ดังที่สมเด็จ              
พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไว ใน สังคหวัตถุสูตร ว า “ทาน ฺจ เปยฺยวชฺช ฺจ อตฺถจริยา จ ยา                        
อิธ สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ยถารหํ” แปลวา “การใหทาน การพูดจาไพเราะ การประพฤติ
ตนใหเปนประโยชนในโลกนี้ความเปนผูมีตนสม่ำเสมอในธรรมทั้งหลายนั้น ตามควร”๖๓ 

 อัตถจร ิยาประพฤต ิส ิ ่งท ี ่ เป นประโยชน แก บุคคลอื ่น จะเห ็นว าม ีท ั ้งกายกรรม                     
วจีกรรมมโนกรรม ทางกายกรรมการประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนตอกันไมไดหมายความวา กะเกณฑ
ใหคนใดคนหนึ่งประพฤติเพียงฝายเดียว แตทุกคนก็ตองประพฤติใหเปนประโยชนตอกันดวย เชน               
ชวยกันสรางสะพาน ชวนกันขุดถนน ขุดลอกคูคลอง ลวนเปนคุณความดีที่เปนจุดยึดเหนี่ยวทางใจให
คนอื่นเกิดนิยมนับถือ๖๔อัตถจริยา การประพฤติประโยชนทําประโยชนแกเขา หลักธรรมขอนี้มุงสอน
ตน ๒ ดาน คือ การทําตนใหเปนประโยชนและการทําในสิ ่งที่เปนประโยชนตลอดถึงชวยแกไข
ปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม ๒ ประการ ไดแก 

 ๑) การทําตนใหเปนประโยชนหมายถึง ทําตนใหมีคุณคาในสังคมที่ตนอาศัยอยูดวยการ
ตั้งใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มีคุณธรรม เปนบุตรที่ดี

 
๖๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๑๖๗. 
๖๓องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 
๖๔พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ), ธรรมปริทรรศน, หน้า ๒๖๒-๒๖๖. 



๔๖ 
 

ของบิดามารดา เปนศิษยที่ดีของครูอาจารยเปนนักเรียนที่ดีของสถานศึกษาเปนพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติตลอดจนเปนศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาตลอดไป 

 ๒) การทําในสิ่งที่เปนประโยชนคือ เมื่อทําตนใหเปนประโยชนแลวก็ตองสรางตนใหเปน  
ประโยชนกับผูอ่ืนดวยการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมนิ่งดูดาย มีน้ำใจไมตรีตอกันบําเพ็ญสาธารณ
ประโยชนตามสติกําลังความสามารถ๖๕ 

 อัตถจริยทั้ง ๒ ประการจะมีลักษณะของการบําเพ็ญประโยชน๖๖ การประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนประโยชนแกบุคคลอื่น พระพุทธเจาเนนที่โลกัตถจริยา คือ การทําคุณประโยชนใหแก   
บุคคลในวงกวางไมจํากัดเฉพาะตนเองและญาติผูใกลชิด๖๗ การทําประโยชนคือ ชวยเหลือดวยแรงกาย
และขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆบําเพ็ญสาธารณประโยชนทั้งชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้นในดานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดี๖๘ คือการแบงปนความรู การให้ความช
วยเหลือในสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น การแบงปนความรูและประสบการณที่เปนความรูที่ฝงอยูในตัว
คนเปนสิ่งที่ทําไดยากกวาการแบงปนความรูที่ชัดแจง ดังนั้นหากองคกรใดสามารถปลูกฝงใหบุคลากร
ในองคการมี “อัตถจริยา” แลวก็ไมใชเรื่องยากอีกต่อไป ที่จะทําใหคนในองคการมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน รวมทั้งทําใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการทํางานเพราะเมื่อเพ่ือนร
วมงานขาดความรูในเรื่องใด หรือตองการแลกเปลี่ยนความรูในเรื่องใด ผูที่มีความรูก็จะ        แบงป
นใหโดยไมหวงความรู หรือถาไมไดขาดความรูแตขาดกําลังคนเพ่ือนคนอ่ืนๆ ก็ยินดีที่จะเขาไป        ช
วยใหงานสําเร็จ หรืออาจเรียกไดวาทําใหพนักงานในองคการเปนกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน 

 ดังจะเห็นไดวา หลักอัตถจริยา หรือการประพฤติตนให เปนประโยชนแกผูอื ่นนั้น                         
เปนหลักธรรมที่มีความเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชปฏิบัติงานนําหลักอัตถจริยาไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงานจะสงผลให้เกิดความกระตือรือรนในการชวยเหลือผูอื่นทั้งดานกายและวาจา คือ การ
พูดจาสุภาพออนนอมถอมตน พูดเพื่อใหเกิดไมตรีและประทับใจ สงผลตอภาระหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
จนเปนผลสําเร็จเรียบรอย ซึ่งก็เปนการเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากแนวคิดเกี ่ยวกับ
หลักอัตถจริยา ผูวิจัยไดสังเคราะหและประมวลแนวคิดหลักอัตถจริยาเพื่อการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักแนวคิดที่เกี่ยว            
ของสามารถสรุปไดตามตารางดังตอไปนี้ 

 

 
๖๕พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาศตร ฉบับประมวลธรรม, หน้า ๗๑. 
๖๖ปน มุทุกันต, พุทธวิธีครองใจคน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๐๖), หน้า ๗๔. 
๖๗พุทธทาสภิกขุ, พุทธศาสนากับคนรุนใหมและสังคมไทยในอนาคต, หน้า ๓๙๕. 
๖๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓-๑๔. 



๔๗ 
 

 
ตาราง ๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับหลักอัตถจริยา 

นักวิชาการหรือนักวิจัย แนวคิดหลัก 
พระธรรมป ฎก (ป.อ. ปย ุต ฺ โต)  (๒๕๔๓ ,                  
หนา ๑๖๗) 

อ ั ตถจร ิ ย า  ค ื อ  หล ั กธรรมท ี ่ เ ป นหน ึ ่ ง ใน                
หลักสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง คุณธรรมที่เปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมูชนใหมี
ความสามัคคี เปนหลักธรรมที่ทําใหคนเปนที่รัก    
เปนที่ชอบใจของคนทั่วไปเปนการปลูกไมตรีเติม
น้ำใจตอกันทําใหสังคมเปนสุข 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิต าโณ) (๒๕๔๔,      
หนา ๒๖๒-๒๖๖) 

อัตถจร ิยา หมายถ ึง การประพฤต ิส ิ ่ งท ี ่ เป น                 
ประโยชนแกบุคคลอื่นจะเห็นไดวามีทั้งกายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม 

พระธรรมป ฎก (ป.อ. ปย ุต ฺ โต)  (๒๕๔๔ ,                 
หนา ๗๑) 

อัตถจริยา หมายถึง 
๑) การทําตนใหเปนประโยชน 
๒) การทําในสิ่งที่เปนประโยชนคือ เมื่อทําตนให             
เปนประโยชนแลวก็ตองสรางตนใหเปนประโยชน
กับผูอื่นดวยการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไม
นิ่งดูดาย มีน้ำใจไมตรีตอกัน 

ปิน่ มุทุกันต (๒๕๐๖, หนา ๗๔) อัตถจริยา มีลักษณะเปนการบําเพ็ญประโยชน 
พุทธทาสภิกขุ (๒๕๒๕, หนา ๓๙๕) อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้     

เปนประโยชนแกบุคคลอื่น 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (๒๕๕๐, 
หนา ๑๓-๑๔) 

อัตถจริยา หมายถึง การทําประโยชน การชวย
เหลือดวยแรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจการ             
ตาง ๆ การบําเพ็ญ สาธารณประโยชนทั้งชวยแก
ไขปญหาและชวยปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ในดาน
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ด ี

 

ตอนที่ ๗ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)ไดกลาวไวในหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ 
ถึงวิธีแกปญหาแบบพุทธวา พระพุทธศาสนาใหแกปญหาทุกอยางแมแตปญหาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยหลักการแกปญหาแบบพุทธมีลักษณะสําคัญ คือ เปนการแกปญหาที่เหตุปจจัยอยางหนึ่ง                
เปนการแกปญหาของมนุษยโดยฝมือของมนุษยอยางหนึ่ง ที่วาแกโดยเหตุปจจัยก็วาเปนกลาง ๆ                          



๔๘ 
 

ไมจํากัดเฉพาะขางนอกหรือขางใน ที่วาแกปญหาของมนุษยโดยมนุษยเอง ก็จะเห็นไดจากที่พระพุทธ
องคทรงชี้ใหมนุษยมองปญหาของตนที่ตัวของมนุษยเองคําสอนพระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหา               
ทั้งดานนอกดานใน ทั้งสังคมและจิตใจของบุคคลคือมีคําสอนขั้นศีลเปนดานนอกข้ันจิตและปญญาเปน               
ดานใน๖๙ 
 สุช ีพ ปุญญานุภาพ ไดกลาวไว ในหนังสือคุณลักษณะพิเศษแห งพระพุทธศาสนา                         
วา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่สอนใหแกความเสื่อมทางศีลธรรมโดยไมมองขามปญหาเศรษฐกิจ 
สอนใหแกความชั่วดวยความดีและสอนใหแกที่ตัวเองกอน เพราะปญหาที่สําคัญยิ่งในชีวิตมนุษยคือ     
ปญหาเศรษฐกิจที ่ว าทําอยางไรจะมีที ่อยูมีอาหารรับประทาน หรือการใชจับจายใชสอยบําบัด               
ความตองการตางๆ เพราะจุดประสงคของเศรษฐกิจนั้นไดแกการพยายามบําบัด หรือสนองความ            
ตองการของมนุษยพระพุทธศาสนาไดเสนอหลักทางศีลธรรมที่เนื่องดวยหลักเศรษฐกิจนี้เปน ๒ ทาง
คือ ชั้นต่ำหลักสนองกับชั้นสูงหลักบําบัด หลักสนอง หมายถึงการสอนใหตั้งเนื้อตั้งตัวใหไดในทาง
เศรษฐกิจพยายามยกฐานะของตนใหสูงขึ้นดวยความขยันหมั่นเพียรและวิธีการอื่นๆสวนหลักบําบัด 
นั้น หมายถึงการสอนใหรูจักบรรเทาความตองการชนิดรุนแรง ที่กลายเปนความทะยานอยากอัน              
กอความทุกขใหคือถาจะมัวแตหาทางสนองความอยากอยางเดียว อยางไรก็ไมรูพอเพราะฉะนั้น               
จึงตองมีหลักบําบัด หรือบรรเทาความทะยานอยากใหนอยลงโดยลําดับอันเปนทางแกทุกข๗์๐ 
 วศิน อินทสระ ไดกล าวไว ในหนังส ือหลักคําสอนส ําค ัญในพระพุทธศาสนาว า
พระพุทธศาสนานั้นอยูในสายปรัชญาจิตนิยมเมื่อพิจารณาในแงของจิตเห็นวาถาจิตใจของคนดีแลว           
ทุกอยางจะดีตาม จิตเปนผูนําโลก สังคมมนุษยจะเปนอยางไรสุดแลวแตจิตใจของมนุษยในสังคมนั้น 
พระพุทธศาสนาจึงเนนเรื่องจิต การอบรมจิต ฝกฝนจิตทําจิตใหดีเรื่องเศรษฐกิจจะดีขึ้นเองเพราะ
มนุษยที่ใจดีแลว ความโลภ ความโกรธ ความหลงจะลดนอยลงจนถึงกับไมมีเลยความเดือดรอน              
หรือ ปญหาชีวิตในสังคมมนุษยอันมีอยูไมขาดสายนั้นเพราะ โลภ โกรธ หลงในจิตใจมนุษยนั้นเอง 
หาใชวัตถุไม เพียงพอไมสังเกตไดจากบุคคล แมจะมีว ัตถุของกินของใช เหลือเฟอแลวก็ย ังมี                    
ความเดือดรอนและ ปญหาชีวิตสารพัดอยาง๗๑ 
 รศ.ชัยวัฒน์ อัตพัฒน และวิธาน สุชีวคุปต ไดกลาวไวในหนังสือหลักการดํารงชีวิตในสังคม               
วาปญหาชีวิตและแนวทางแกไขตามหลักศาสนาวาชีวิตทุกรูปนามที่ปรากฏขึ้นมาไมวาจะฐานะอะไร            
ลวนมีปญหาทั้งสิ้นสิ่งที่แตกตางกันคือความยากงายมากนอยของปญหาเทานั้น เมื่อมนุษยดํารงชีวิต 

 
๖๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) , พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ , (กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน้า ๙๑๗. 
๗๐สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา- 

มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๖๕-๑๖๗. 
๗๑วศิน อิทสระ,หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราช

วิทยาลัย,๒๕๔๐), หน้า คํานํา. 



๔๙ 
 

ในสังคมแลว ซึ่งที่หลีกไมไดก็คือวิถีโลกหรือที่ทางพระเรียกวา โลกธรรม อันไดแกการไดมาเสียไป                 
ไดเลื่อนตําแหนงบางครั้งถูกถอดยศลดตําแหนง นินทา สรรเสริญสุข ๆ ทุกขๆ สลับกันไปอยางนี้มนุษย
จึงควรศึกษาโลกทัศนตามความเปนจริงและปฏิบัติตามแนวของปรัชญาและหลักของศาสนาก็จะทําให
เกิดความสมหวังความรู เทาทันสิ ่งตาง ๆ รวมทั ้งการเกิดกําลังใจในอันที ่จะต อสูกับอุปสรรค                   
ในชีวิตได๗๒ 
 หลวงพ่อปญญานันทภิกขุ ไดกลาวไวในหนังสือหนาที่ของคนวา แนวทางสําหรับการ
แก้ปัญหาทางสังคมไว้ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) พอแมเปนครูคนแรกของลูก พอแมจึงเปนตัวอยางที่ดีใน
การแนะนําสั่งสอนลูก การพูดอยางเดียวไมพอ ตองมีการกระทําใหเปนตัวอยางที่ดีควบคูกันไปดวย 
ลูกทุกคนในครอบครัวมักถายแบบอยางจากพอแมไวเสมอ ถาลูกรักพอติดพอก็จะถายทอดกิริยา
อาการทุกอยางของพอไว ถาลูกรักแมติดแมก็ถายทอดกิริยาอาการทุกอยางของแมไวเสมอการถาย
ทอดบอยๆ คือการสรางนิสัยขึ้นในใจของเขาเสมอ และเปนอยางที่พอแมเปนอยู ดังนั้น พอแมจึงตอง
ระมัดระวังใหมากเปนพิเศษ ในเมื่อตนอยูในหนากลองถายคือลูกๆอยาไดพูด กระทําในสิ่งใดในทาง
เสียหายใหลูกเห็นเปนอันขาด ใหลูกไดเห็นไดยินและไดฟงเฉพาะสิ่งดีๆ งามๆ และโดยทั่วไปลูก               
เปนเสมือนกระจกเงาสองใหรจูักพอแม พอแมเปนอยางไรมีพฤติกรรมอยางไรสวนหนึ่งสามารถสังเกต
ไดจากกระจกเงาคือพฤติกรรมของลูกนั่นเอง ๒) เด็กเปนผูบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนสําลีและออน
เหมือนกับดินเหนียวออนผูใหญจะปนใหเปนอะไรก็ได จะวาดหรือระบายสีอะไรลงไปก็ได จึงจํา             
เปนตองระมัดระวังในการปนและประทับภาพตางๆ ลงไปในจิตใจของเด็ก  ๓) การอบรมเด็กควร
ดําเนินไปในทางสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคใหมีความเจริญเติบโตทางสมอง และใหเสรีภาพ
ทางความคิดภายในขอบเขตที่เหมาะสม ไมควรปลอยใหเด็กทําอะไรตามใจชอบโดยไมมีหลักและ
ขอบเขตจํากัด ปกติจิตใจมีสภาพวิ่งตลอดเวลา หากไมมีการบังคับไวบางอาจจะทําใหเด็กเสียคนได้            
จึงจําเปนตองมีระเบียบไวกลอมเกลาใจของเขาใหเคยชินกับการถูกกักไวในกรอบเสียบาง มิฉะนั้นจะ
ลําบากใจเมื่อเติบโตเปนผูใหญ่จึงจะตองปฏิบัติตามระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมประเพณีในทาง
สังคมวิทยาถือวาบุคคลทุกคนจะตองผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ตั้งแตแรกเกิดในระยะแรก
ของชีวิตจะไดรับการอบรมเรียนรู เพื ่อความอยูรอด เรียนรูกฎขอบังคับของสังคมในเรื ่องใหญ่ๆ                      
กอนเชน การกิน  อยู หลับนอนตอไปเมื่อเกิดการเจริญเติบโตขึ้นก็จะคอยๆ ขยายวงสังคมจากภายใน
ครอบครัวไปยังเพ่ือนบานเด็กก็จะเรียนรูวิธีการปรับตัวและปฏิบัติตนเพื่ออยูกับสังคมซึ่งสลับซับซอน

 
๗๒ชัยวัฒน  อัตพัฒนและวิธาน สุชีวคุปต, หลักการดํารงชีวิตในสังคม, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๘), หน้า๑๒๓. 



๕๐ 
 

มากขึ้น และ ถาไดรับการขัดเกลาจากสังคมอยางดี ก็จะดําเนินชีวิตอยูรวมกับสังคมไดดี แตถาอบรม
มาไมดีก็อาจมีพฤติกรรมที่ขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมได๗๓ 

 รังสรรค์ ปิติปัญญา ได้อธิบายว่าธุรกิจชุมชนเป็นธุรกิจของชุมชนโดยมีคนในชุมชนร่วมกัน
เป็นเจ้าของร่วมกันคิดร่วมกันทาและร่วมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากการดาเนินงานถือว่าเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการพัฒนาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหนำอย่างยั่งยืนการส่งเสริมให้ชาวบ้านท ำ
ธุรกิจชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีโอกาสเรียนรู้วิธีการจัดการธุรกิจการทำงานร่วมกันเพ่ือตัวเอง
และเพื่อส่วนรวมตลอดจนได้เรียนรู้ถึงการจัดการผลประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ผ่านการทำ
ธุรกิจชุมชนนี้จะทำให้ชาวบ้านและชุมชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่างเหมาะสมและเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องดังนั้นธุรกิจชุมชนจึงนับว่ าเป็นวิธีการหรือกระบวนการ              
ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนและชุมชนซึ่งนอกจากนี้ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
โดยตรงแล้วยังเชื่อว่าจะมีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วย๗๔ 

 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกไว้ ดังนี้ ๑) กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีให้ความสำคัญต่อ
การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนน้อยไม่จริงจังและแนวทางการส่งเสริมไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง
อีกทั้งยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบต่องานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน                    
๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีหลายหน่วยงานและมีการใช้                       
ชื่ออ่ืนในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งท่ีเป็นกลุ่มเดียวกันทำให้เกิดการสับสนและเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุน ๓) วิสาหกิจชุมชนยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้และยังต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิตและ
เงินทุนจากภายนอก ๔) หน่วยงานภาคีในระดับอำเภอ/จังหวัดยังทางานแบบไม่บูรณาการและ                   
ยังไม่เห็นความสำคัญเนื่องจากมีความเข้าใจว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นงานของกรมส่งเสริมการเกษตร                
และ ๕) วิสาหกิจชุมชนบางแห่งที่มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ได้เกิดจากปัญหาหรือความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงแต่มาจดทะเบียนเพื่อรอรับการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ
และเพ่ือหวังกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งมิได้ประกอบกิจกรรมอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง๗๕ 

 Promsaka Na Sakolnakorn ได้อธิบายถึงปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ว ่าปัญหาของผ ู ้ประกอบการคือ                    
๑) เกิดจากนโยบายภาครัฐและสิ่งที่รัฐสนับสนุนไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความเป็นจริง
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๕๑ 
 

ของการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมวิสาหกิจได้ ๒) มีปัญหาทางการเงินเช่นไม่สามารถยืมเงินจาก
สถาบันการเงินได้ ๓) ขาดความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ๔) ปัญหาด้านแรงงานโดยเฉพาะทักษะ
แรงงานที่หายากและแรงงานมีอัตราการเข้า-ออกจากงานสูง และ ๕) ขาดความรู้ความเข้าใจทางด้าน
การตลาด๗๖ 

 คมสัน สุขมาก วิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจ” ผลการวิจัยพบวา โปรแกรมเพื่อเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะ
ของอาสาสมัครตํารวจมีการพัฒนา มีกระบวนการเสริมสรางมโนทัศนเชิงจิตสํานึกสาธารณะไดแก 
การสนทนา การฝกสมาธิ การทําความกระจางคานิยม การเรียนรูผานละคร การอานชีวประวัติบุคคล
สําคัญ และการทํางานชวยเหลือสังคม และพบวาปจจัยเชิงสนับสนุนเพื่อเสริมสรางมโนทัศนจิต
สาธารณะของอาสาสมัครตํารวจมีดังนี้ ผู เรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ผูสอนมีประสบการณตรง
เนื้อหาสาระมีความหลากหลายนําไปใชไดจริง กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียน 
มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝกอบรม แหลงความรูและสื่อประสบการณสอนไดจากประสบการณ
จริง สภาพแวดลอมที่ผอนคลายเปนกันเอง๗๗ 

 อายุษกร งามชาติ วิจัยเรื ่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื ่อเปนเครื ่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนภาวะบกพรองทางความรักพบวาการปรับเปลี่ยนภาวะบกพรองทางความรักเชิงพุทธ
บูรณาการ โดยใชหลักการของจิตวิทยาตะวันตกเปนกรอบ คือ การปรับอารมณความรูสึก การปรับ
ความคิด การปรับพฤติกรรมและการปรับเปาหมาย และนําหลักพุทธธรรมมาบูรณาการรวมกับ
หลักการของจิตวิทยาที่เปนกรอบนั้น โดยการนําบุคคลใหกลับมามีสติอยูกับปจจุบัน และนํากุศลธรรม
มาแทนที่อกุศลธรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนความรูสึกทางลบใหกลายเปนบวก การใชกุศโลบายในการระงับ
ความโกรธเคือง เพื่อใหเกิดความคิดใหอภัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนความคิด ใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล
ไมมีความคิดที่บิดเบือน สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่เปนไปในแงลบ ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดอารมณ
ความรูสึกเชิงลบ เกิดความคิดในแงบวก ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดความรูสึกเชิงบวก และนําหลักคําสอน  
ไตรลักษณ และการอธิบายตามเหตุปจจัยในพุทธธรรมมาบูรณาการใหเขาใจสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นตาม
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๕๒ 
 

สภาพความเปนจริงอยางผูที่เขาใจธรรมชาติวาสิ่งตาง ๆ นั้นลวนมีความเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา               
ไมสามารถคงสภาพเดิมไดตลอดไป๗๘ 

 สรุปได้ว่า จากงานวิจัยที่เกี ่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนการสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนกระทําไดโดยหนวยงานของรัฐ และผูนําชุมชน ที่มีบทบาทเปนอยางยิ่ง เพื่อใหกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดและยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตนเองดวยกําลังและความสามารถ
ของตนเอง ดังนั้นการศึกษาวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจเรื่องธุรกิจชุมชนอยางเปนระบบจึงเกิดขึ้น                
เพื ่อให เขาใจพัฒนาการ หลักการ ว ิธ ีการและรูปแบบที ่เหมาะสมกับชุมชนนั ้นๆ จึงเป นสิ่ง                     
จําเปนเพื่อจะไดนําสิ่งเหลานี้ไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนนั้นๆใหมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นรูปแบบการบูรณาการคือ แนวทางการประยุกตใช ซึ่งในการวิจัย
ครั้งนี้คือการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุชน การใชหลักธรรมตางๆ ที่
เหมาะสมมาเปนกรอบในการปฏิบัติงาน โดยใชความรูความสามารถสรางคุณคาเพิ่มใหกับงานของ
องคการ เพื่อนําไปสูผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น การปรับอารมณความรูสึก การปรับความคิด การปรับ
พฤติกรรมและการปรับเปาหมาย และนําหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมมาบูรณาการประยุกตใชในการ
ปฏิบัติภารกิจ โดยการนําบุคคลใหกลับมามีสติอยูกับปจจุบัน และนํากุศลธรรมมาแทนที่อกุศลธรรม 
เพื่อปรับเปลี่ยนความรูสึกทางลบใหกลายเปนบวก การใชกุศโลบายในการระงับความโกรธเคือง              
เพื่อใหเกิดความคิดใหอภัย รวมทั้งการปรับเปลี่ยนความคิดใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล ไมมีความคิดที่
บิดเบือน สามารถปรับเปลี่ยนความคิดที่เปนไป ในแงลบซึ่งเปนปจจัยใหเกิดอารมณความรูสึกเชิง
ลบใหเกิดความคิดในแงบวก ซึ่งเปนปจจัยใหเกิดความรูสึกเชิงบวก 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๕๓ 
 

บทท่ี ๓ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมามีว ัตถุประสงค์  ๓ ประการคือ                    
๑) เพื ่อศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา  ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้
กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ รูปแบบการวิจัย  

 การวิจ ัยครั ้งนี ้   ผ ู ้ว ิจ ัยได้ใช้ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่น                      
ในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  โดยเป็นการวิจัยแบบผสานวิจัย
ทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ในภาคสนาม ดังนี้  
 ๑. การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study) ทำการศึกษาและรวมรวมข้อมูล จาก
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบริบทการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ภาพถ่าย เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นแนวคิด กระบวนการ  การบูรณาการและ
การวิเคราะห์ ดังนี้ ๑) ศึกษา ค้นความและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง
จากรายงานการวิจัย และเอกสารอื่น ๆ โดยอาศัยแนวคิดวิสาหกิจชุมชนแนวคิดสัมมาชีพตามหลัก
พระพุทธศาสนาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชนเป็นกรอบในการศึกษา 
๒) ทำการศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนจ ังหว ัดนครราชส ีมา ๔ ชุ มชนที ่ม ีผลประกอบการใกล ้ เค ียงกัน                      
๓) ศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาตามหลักการพัฒนาทางพระพุทธศาสนา ๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหว ัดนครราชสีมาแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาที ่ ได ้ร ับผลกระทบอย่ างเป ็นร ูปธรรม                               
๕) สรุปผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึง แนวคิด หลักการ ความเป็นมา โดยอาศัยแนวคิดวิสาหกิจชุมชน
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แนวคิดสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดการจัดการทรัพยากร
ชุมชนเป็นกรอบในการศึกษา   
 ๒. การศ ึกษาเช ิงค ุณภาพ  (Qualitative Research)  ในภาคสนาม (Field Study)                 
เพื ่อทราบถึงแนวคิด  หลักการ  ความเป็นมาของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที ่ที่ เป็นกรณีศึกษา                
โดยมีขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าการศึกษาและคัดเลือกพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive) ตัวอย่าง เช่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ประกอบการไหมปักธงชัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นหมี่ตราแม่ตุ ้ย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพร เป็นต้น 
 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ประธานกลุ่ม 
สมาช ิกในจังหวัดนครราชสีมา ดำเน ินการว ิเคราะห์การบูรณาการหลักพ ุทธธรรม แนวคิด                  
หลักการ  ความเป็นมา โดยอาศัยแนวคิดวิสาหกิจชุมชนแนวคิดสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนา
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชนสรุปและนำผลการศึกษาที่ได้ทั้งจาก
การศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดยนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการนำผล
การศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 ๓. พื้นที่วิจัย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตพ้ืนที่การศึกษาวิจัยเอาไว้ให้
เห็นได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 
 ๑) กล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนเคร ื ่องป ั ้นด ินเผ า ตำบลด ่านเกว ียน อำเภอโชคชัย                    
จังหวัดนครราชสีมา  
 ๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการไหม ปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา   
 ๓) กล ุ ่ มว ิ สาหก ิจช ุมชนเส ้นหม ี ่ ตราแ ม ่ต ุ ้ ย  ตำบลตะค ุ   อำ เภอป ักธงชั ย                         
จังหวัดนครราชสีมา   
 ๔) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 ๔. การศึกษาวิจัยลงภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทั้งกลุ่มผู้นำ ผู้ปฏิบัติในกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
๒) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓) การวิเคราะห์ข้อมูล ๔) สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ๕. การศึกษาวิจ ัยด้วยวิธ ีการเชิงคุณภาพใช้ร ่วมกับการวิจ ัยเชิงปฏิบัต ิการ                    
ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริ มสัมมาชีพ
ของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้ข้อมูลจากการศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้อง พร้อมกับจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้การบันทึกเก็บ
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รวบรวมข้อมูลไว้มีลำดับการวิจัย ดังนี้ ๑) ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา ๒) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓) การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของการศึกษาวิจั ยในลำดับต่างๆ แต่ละขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ ๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จำนวน ๔ กลุ่ม เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 ๑. ประชากร ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มพื้นที่กลุ่มประชากรแบบ
เจาะจง เป็นกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามความสำคัญของการวิจัย ในบริเวณเขตจังหวัด
นครราชสีมา โดยได้กำหนดขอบเขตประชากรเป็นกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ผู ้นำ และนั กวิชาการ                  
และเกษตรกร จำนวน ๔ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยที่ผู้ช่วยวิจัยได้เข้าร่วมปฏิบัติเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มประชากรตามลำดับ ดังนี้  
 กลุ ่มที ่ ๑ กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเครื ่องปั ้นดินเผา ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย              
จังหวัดนครราชสีมา ได้ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๒๐ คน รวมกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้นที่
สัมภาษณ์จำนวน ๕ คน 
 กลุ่มท่ี ๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการไหมปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  ได้ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๒๐ คน รวมกลุ่มประชากรตัวอย่ างทั้งสิ้น               
ที่สัมภาษณ์จำนวน ๕ คน 
 กลุ ่มที ่ ๓ กลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนเส ้นหมี ่ตราแม่ต ุ ้ย ตำบลตะคุ  อำเภอปักธงชัย                    
จังหวัดนครราชสีมา  ได้ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๒๐ คน รวมกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น              
ที่สัมภาษณ์จำนวน ๑๐ คน 
 กลุ่มที่ ๔ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ได้ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน ๒๕ คน รวมกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้นที่สัมภาษณ์จำนวน ๑๐ 
คน รวมกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งสิ้น ๓๐ คน 
 ๒. กลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มประชากรข้างต้นเป็นกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ โดย
การสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) จากกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนจำนวน  ๔                 
กลุ่ม เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างจำนวน ๓๐ คน  
 ๓. ผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
ลูกจ้างของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที ่เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive) คือ กำหนด               
เป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงลงไปในข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จำนวน ๓๐ คน 

 



๕๖ 
 

ตอนที่ ๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เครื่องมือในการศึกษาวิจัยขั้นตอนนี้ มีดังนี้ 
  ๑. การศึกษาวิจัยเชงิปริมาณ การศึกษาวิจัยขั้นตอนนี้ เป็นศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็น
จริงกับกลุ ่มประชากรและกลุ ่มตัวอย่างในภาคสนาม ซึ ่งมีเครื ่องมือที ่ใช้เก ็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการบูรณาการ       
หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาดังนี้ 
  ๒. แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัยเช ิงปริมาณ เพื ่อใช ้สอบถาม                      
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑ ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ ๒ แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ตอนที่ ๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ๓. เครื่องมือในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื ่อศึกษาหาข้อมูลการบูรณาการ                   
หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา โดยออกแบบเป็นเครื่องมือสำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ การสังเกตและเครื่องมือการบันทึก 
 ๔. ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือการวิจับเชิงปริมาณ 
 ๑) สร้างข้อคำถามจากข้อค้นพบของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องนำข้อ
คำถามท่ีได้ไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
 ๒) นำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของข้อคำถาม 
โดยมีผู ้เชี ่ยวชาญด้านหลักพุทธธรรม จำนวน ๕ ท่าน ประกอบด้วย ๑) พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.ดร. 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ๒) พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ       
๓) ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๔) ดร.สิรภพ  สวนดง 
ผู ้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต  ๕) ดร.เสรี ศรีงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
  ๓) นำข้อคำถามมาปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นอาจารย์
พิเศษหรืออาจารย์ประจำและให้คณาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง 
  ๔) ได้ดำเนินการจัดพิมพ์และนำไปสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงใน
ภาคสนามต่อไป 



๕๗ 
 

ตอนที่ ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื ่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๑) ข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมขึ้นมาจากหนังสืออ้างอิงทางพระพุทธศาสนา              
จากพระไตรปิฏก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐ พระไตรปิฏก (ภาษาไทย) ฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ 
 ๒) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร ตำรา บทความงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม กลุ่มวิสาหกิจกิจชุมชน และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ๑) จัดเตรียมเครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึก ด้วยคัดเลือกแบบ
เจาะจง ๒) จัดทำหนังสือติดต่อขอหนังสือจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เพื ่อขออนุญาตและขอความร่วมมือที ่จะได้ออกไปสัมภาษณ์                    
กลุ่มประชากรตัวอย่าง ๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วนำไปวิเคราะห์
ข้อมูล 
 ๓) ข้อมูลเชิงคุณภาพ  การสัมภาษณ์ การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างตามแบบสัมภาษณ์เพื ่อยืนยันข้อมูลเชิงปริมาณ  แบบเป็นทางการ ดำเนินการ
สัมภาษณ์กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ ่งมีขั ้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  (๑) ขั ้นเตรียมการสัมภาษณ์                 
ได้แก่ ก่อนลงสนามจริงเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลา 
ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ พร้อมกันนั้น ผู้วิ จัยจะต้องศึกษาประเด็น
คำถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง  เตรียมสมุดจด
บันทึกและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์  (๒) ขั้นดำเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่                 
ก่อนการสัมภาษณ์จริง ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์  แจ้งวัตถุประสงค์ของการ
สัมภาษณ์ อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์  ขออนุญาตใช้กล้อง
ถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวมทั้งแจ้งให้ทราบข้อมูลต่างๆ ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ 
 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ตรงตามจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่สัมภาษณ์ 
 ๒) ติดต่อ ปรึกษาขอหนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือสัมภาษณ์ 
 ๓) เมื่อสัมภาษณ์ครบถ้วนแล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 



๕๘ 
 

ตอนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อมูล  

 จากการศึกษาเชิงเอกสาร และข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม  การคืนเวทีสู่ชุมชน การแจกแบบสัมภาษณ์ เป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระสำคัญด้านเนื้อหาที่กำหนด
ไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ดังนี้  
  ๑) วิเคราะห์กระบวนการ การบูรณาการเกี ่ยวกับแนวคิด  หลักการ  ความเป็นมา                  
โดยอาศัยแนวคิดวิสาหกิจชุมชนแนวคิดสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชน 
  ๒) สรุปและนำผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม โดยนำมา
วิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ คือ แนวคิด  หลักการ  ความเป็นมา โดยอาศัยแนวคิดวิสาหกิจชุมชน
แนวคิดสัมมาชีพตามหลักพระพุทธศาสนาแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นแนวคิดการจัดการทรัพยากร
ชุมชน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  ๓) การนำเสนอแนวทางการการบูรณาการตามหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาชีพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
  ๔) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้วเพื่อใหชุ้ด
องค์ความรู้ กระบวนการ และแนวทางการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
เพ่ือเผยแพร่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ตอนที่ ๖ การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 

 การนำเสนอข้อมูลในลักษณะการพัฒนาความ (Descriptive Presentation) ประกอบ
ภาพถ่ายและการพรรณาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการบูรณาการ               
หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมสัมมาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
พ้ืนที่ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี ้เป็นการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน และ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (documentary study) กำหนดผลการวิจัยเป็น                  
๕ ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 
  ตอนที่ ๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
  ตอนที่ ๓ วิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
  ตอนที่ ๔ ผลของการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
  ตอนที่ ๕ องค์ความรู้ใหมจ่ากการวิจัย 
  รายละเอียดของผลการวิจัยแต่ละตอน มีดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ ๑  แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ๑ . แนวค ิดและหล ักปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เ ก ี ่ ยวก ับตำบลด ่ าน เกว ี ยน อำ เภอโชคชั ย                       
จังหวัดนครราชสีมา 
 ตำบลด่านเกวียนเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ริมแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ ณ ตำบลด่านเกวียน 
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด่านเกวียนอยู ่ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ ๑๗ กิโลเมตร                 
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔ ด่านเกวียนมีเนื้อที่ประมาณ ๒๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๖๐,๙๗๑ ไร่ ด่านเกวียนเป็นแหล่งชุมชนขนาด ใหญ่ริมแม่น้ำมูล ชื่อเดิมคือด่านเกียน ซึ่งแปลว่า 
เกลี้ยง เตียน โล่ง ต่อมาได้มีการเติมพยัญชนะ ว แหวน เข้าไปจึงกลางเป็นชื่อด่านเกวียน๗๙ 

 

 ๗๙วัชรินทร์  ศรีรักษา, แนวโน้มการผลิตเครื ่องปั้นดินเผาในภาคอีสาน, วารสารศึกษาศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๓), หน้า ๗๖. 



๖๐ 
 

 การเริ่มต้นทำเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากการใช้ดินริมแม่น้ำมูล ซึ่งมีแร่เหล็กผสมอยู่มากมา
เป็นส่วนประกอบในการผลิตเมื่อผ่านขึ้นตอนการเผา แร่เหล็กและธาตุอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนผสมจะหลอม
ละลาย ให ้ความแกร ่ง อ ีกทั ้งย ังเคล ือบผิวให ้ความมันเงาและสีสวยแก่ เคร ื ่องป ั ้นด ินเผา               
สำหรับสีซึ่งจัดว่าสวยน่าทึ่งมากก็คือ สีแดงเลือดปลาไหล เมื่อผนวกกับการออกแบบอย่างความคิดไม่
เคยย่ำอยู่กับที่ พัฒนากากรด้านการผลิต และความใส่ใจต่อทุกขั้นตอนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน             
จึงเป็นสิ่งที่ชื่นชอบของคนที่ชอบการตกแต่ง และชอบของสวยงาม ที่ต้องการสรรหามาครอบครอง 
ด่านเกวียนมีชื่อเสียงเลื่องลือด้านผลงานเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ 
 ความเป็นมาภูมิปัญญาของหมู่บ้านด่านเกวียน เมื ่อผลิตได้แล้วก็จะมีการตั ้งร้านค้า
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเรียงรายอยู่สองฟากฝั่งและมีลำน้ำมูลทอดขนานอยู่ทาง ฝั่งทิศตะวันออก 
หมู่บ้านลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นอยู่ที่ดินที่นำมาใช้ กล่าวคือดินด่านเกวียน
เป็นดินเหนียว เนื้อละเอียด ที่ขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่ น้ำมูล ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่า กุด หรือแม่น้ำ
ด้วน(ลักษณะลำน้ำที่คดเคี้ยว กัดเซาะตะหลิ่งจนขาดและ เกิดลำน้ำด้วนขึ้น ส่วนที่เป็นแนวกัดเซาะจะ
กลายเป็นแหล่งทับถมดิน ดิน ดังกล่าวนี้เป็นดินซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ง่ายต่อการขึ้นรูปทนทาน ต่อการ
เผา ไม่บิดเบี้ยวหรือแตกหักง่าย และที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือดินนี้เมื่อถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติเป็น             
สีแดง ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากธาตุเหล็ก สำหรับเอกลักษณ์ของงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
นั ้น เห็นจะอยู ่ตรงที ่ความแปลกใหม่ของการออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และสิ ่งสำคัญก็คือ 
ผลิตภัณฑ์นั้นมีความแข็งแกร่ง ทนทาน และพื้นผิววัตถุมีความมันวาวสวยงาม ที่ไม่มีเครื่องปั้นดินเผา
ที่ไหนเหมือน เพราะดินที่ชาวด่านเกวียนนำมาใช้ในการปั้น เป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดคุณภาพดี             
มีสีแดงหรือสีน้ำตาลดำ ที่ขุดขึ้นมา จากริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งเนื้อดินเหนียวนั้นมีแร่เหล็กผสมอยู่มาก               
มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่เนื้อดินปั้นง่ายต่อการขึ้นรูปทนทานต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยวเสียทรงหรือแตกหัก
ง่าย และเมื่อเผาด้วยความร้อนสูง แร่เหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ ที่เป็นส่วนผสมจะหลอมละลายเคลือบผิว
ภาชนะไปในตัว ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีสีเป็นธรรมชาติออกสีดำมันหรือสีน้ำตาลแดง หรือสีเลือดปลาไหล 
ซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมว่าสวยที่สุด๘๐ 

แนวคิดด้านภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นอีสาน สู่การพัฒนาธุรกิจครัวเรือนที่พฒันา
อย่างไม่หยุดนิ่งของภูมิปัญญาการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอีสานชาวด่านเกวียนนี้เองที่
สามารถนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาภายในครัวเรือนส่งผลให้เกิดการพัฒนาอาชีพและ
รายได้หลักให้ครอบครัวชาวด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมามาจนถึงทุกวันนี้๘๑ดังนั้นแหล่งชุมชน

 
๘๐เครื่องดินเผาด่านเกวียน [ออนไลน]์ แหล่งข้อมูล : http://nichpat.blogspot.com/2016/08/blog-

post.html,  [๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 
๘๑เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาสี่ภาควิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย , (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐), หน้า ๘๗. 

http://nichpat.blogspot.com/2016/08/blog-post.html,%20%20%5b๑๒
http://nichpat.blogspot.com/2016/08/blog-post.html,%20%20%5b๑๒


๖๑ 
 

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ
มูลกล่าวกันว่าชนกลุ่มแรกที่มีการทำเครื่องปั้นดินเผาคือกลุ่มคนที่เรียกว่า“พวกข่า”คือพวกเร่ร่อน 
(คล้ายผีตองเหลือง) เป็นชนกลุ่มเล็กๆที่มาพักชั่วคราวเป็นผู้นำดินมาปั้นเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเพ่ือ
การดำรงชีพเช่นโอ่งดินไหครกเป็นต้นและเมื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นไปพบเห็น  จึงทำตาม
กันมาเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนเป็นที่รู้จักของคนโดยทั่ว ทั้งในประเทศและต่างประเทศรายได้
จาการขายสินค้าเครื ่องปั ้นดินเผาของคนด่านเกวียน  ยังถือเป็นอีกรายได้หลักที ่ใช้เลี ้ยงคนใน
ครอบครัวจากที่เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในครอบครัวจำนวนไม่มากพัฒนามาสู่การผลิตที่มากจำนวนขึ้น
เพื่อให้ทันกับความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น๘๒ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่นอีสานหมู่บ้านด่าน
เกวียนจังหวัดนครราชสีมาสู่การพัฒนาธุรกิจครัวเรือนนี้เป็นการศึกษาซึ่งให้ความสำคัญกับการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผู้ศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าเก็บรวบรวม  ข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารหนังสือบทความ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสังเกตและการสอบถามเจ้าของผู้ประกอบการในพื้นที่แหล่งเครื่องปั้นดินเผา
บ้านด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของ
เครื ่องปั ้นดินเผาที ่ได้ร ับการสืบทอดจากบรรพบุรุษเพื ่อเข้าใจถึงความสำคัญของภูมิป ัญญา
เครื ่องปั ้นดินเผาด่านเกวียน เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาธุรกิจครัวเรือนในชุมชนด่านเกวียนจังหวัด
นครราชสีมาภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน๘๓ 
 แนวคิดท่ีสำคัญของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นส่งผลให้
เกิดการลอกเลียนแบบเกิดปัญหาการแข่งขันทางด้านราคา มากว่าคุณภาพของชิ้นงาน  ดังนั้นผู้ศึกษา
จึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ ภาครัฐควรมีนโยบายช่วยเหลือผู้ผลิตโดยการอบรม
ทักษะฝีมือด้านการออกแบบให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ
และมาตรฐานด ้านผ ู ้ประกอบการ  ควรศ ึกษาถ ึงการใช ้ เทคโนโลย ีการผ ล ิตท ี ่ท ันสมัย                               
ลดต้นทุนการผลิต เช่น การใช้พลังงานแก๊สในการเผา แทนฟืนซึ่งเป็นทรัพยากรที่หายากและราคาสูง
ควรพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย เพิ่มกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากขึ้น  เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผายังใช้ระบบบอกเล่าเป็นคำพูดจึงต้องพัฒนาเทคนิคในการ
ถ่ายทอดความรู้ที ่เท่าทันกับสถานการณ์ให้มากขึ ้นลักษณะรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน                    
มีโครงสร้างรูปทรงพื้นฐานด้านข้างเป็นแบบสมมาตร ก้นตัดตรงและโครงสร้างด้านแปลนเป็นวงกลม
กระจายจากจุดศูนย์กลาง เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งสีน้ำตาลดำ ในระยะแรกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น
เพื่อการใช้สอยในครัวเรือน ต่อมาได้พัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถใช้สอยกึ่งประดับตกแต่ง 

 
๘๒วัฒนะ จูฑะวิภาต , การออกแบบเครื ่องประดับ , (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งชาติ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๔๖. 
๘๓ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน , (วารสารมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ , 

๒๕๕๑), หน้า ๑๔-๒๐. 



๖๒ 
 

ส่วนลักษณะรูปแบบศิลปะเครื่องปั้นดินเผา บ้านหม้อ มีโครงสร้างรูปแบบพื้นฐานด้านข้างแบบ
สมมาตร โครงสร้างด้านแปลนเป็นวงกลมกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง แต่รูปทรงของก้นภาชนะโค้ง
มน เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่แกร่ง เนื้อสีส้มอมน้ำตาล มีลักษณะรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิม๘๔ 
 หลักการปฏิบัต ิป ัญหาหลักที ่ม ีผลกระทบต่อภูมิปัญญาการผลิตเครื ่องปั ้นดินเผา                     
คือ จำนวนของผู้ผลิต โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนแบ่งออกเป็น ๕ ปัจจัย คือ ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ 
วัตถุดิบ ภาระหนี้สิน กลไกลด้านราคาและสถานในการผลิต ปัจจัยรองลงมาที ่มีผลกระทบกับ                
ภูมิปัญญาพื้นบ้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผา แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ ไม่ รู ้คุณค่าของภูมิปัญญา              
การจัดการและพัฒนาของภาครัฐ เทคนิคในการผลิต กล่าวคือความไม่รู ้คุณค่า มีผลกระทบต่อ              
ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เชื่อมโยงกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ เมื่อเทียบกับคนในอดีต 
กล่าวคือความไม่รู้คุณค่าของภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผานั้น ทำให้การสืบทอดลดลง ผู้ผลิตส่วนใหญ่
เข้าใจ แต่คุณค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้น จึงปฏิบัติเพื่อการจำหน่ายและหวังผลกำไรเพื่อประคับประคอง
ให้ธุรกิจอยู่รอด ลูกหลานที่คิดว่าจะสืบทอดก็มีการศึกษาที่ดีและไปประกอบอาชีพอื่นแทน และ
กลับมาช่วยทำในบางครั้งบางคราวเท่านั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบ
ดั้งเดิม                
              จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิปัญญาในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมนั้น โดยพบว่าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเ ดิมในชุมชนบ้านด่าน
เกวียน เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งวิธีการผลิต วัตถุดิบและการตลาด การผลิตแบบ
ดั้งเดิมนี้จึงเป็นอาชีพของชุมชน โดยชุมชนได้อาศัยความเพียรพยาม มานะ บากบั่น และความอดทน 
(ขันติ) ตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม๘๕ปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมในชุมชน เพื่อจะเป็น
ผลประโยชน์ร่วมกัน และรักษาชื่อเสียงที่บรรพบุรุษสะสม อนุรักษ์สืบทอดมาอย่างยาวนาน เมื่อทราบ
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดการอนุรักษ์ การส่งเสริมการพัฒนาหาทางที่เหมาะสมกับ           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนและผู้ผลิตส่วนใหญ่คงไว้ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาอย่างยาวนาน 
 วิเคราะห์สภาพปัญหาในการปฏิบัติที่มีผลต่อการประกอบสัมมาชีพ คือวิกฤติการทำอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนด่านเกวียนในปัจจุบัน พบว่าชาวบ้านไม่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวเองแต่ใช้วิธีการทำซ้ำรูปแบบเดิมและอาศัยฝีมือและความชำนาญของช่าง ตามแบบที่ลูกค้า
ต้องการโดยที่ไม่ได้คิดรูปแบบใหม่ๆ ขึ้น จึงเกิดวงจรชีวิตของสินค้าในชุมชนสั้นและยังมีปัญหา               
ด้านข้อจำกัดด้านการจดลิขสิทธิ์แบบ และลวดลายจึงทำให้เกิดการการลอกเลียนแบบสินค้ากันเองใน            
ชุมชน และการขายตัดราคากันทั้งในระดับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ทำให้สินค้าที่ขายได้มีราคาต่ำวัตถุดิบ

 
๘๔สัมภาษณ์ นายสาม พลโคก, วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑. 

    ๘๕สัมภาษณ์ นายสัมฤทธ์ิ โกสุมภ์, วันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑. 



๖๓ 
 

เชื้อเพลิงการเผาหายากและมีราคาสูง ผู้ผลิตตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบมาโดยตลอดเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทเครื่องประดับร่างกายในปัจจุบันแรงงานหายากเนื่องจากเดิมเป็นผู้สูงอายุ แม่บ้าน คนรุ่นหลัง
หนุ่มสาวนิยมเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ขาดการสืบทอดงานคุณภาพด้อยลงอีกทั้ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทเผาแกร่งก็เริ่มลดความนิยมลงผู้บริโภคหันมานิยมผลิตภัณฑ์แบบเผาแดงซึ่งสามารถ
ทำสีสันได้สวยงามมากกว่า ทำให้คุณค่าของความเป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ ่มลด
น้อยลง จนอาจทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ที่เคยเป็นชื่อเสียงของชุมชนไปและวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการ
ผลิตคือดินบริเวณแถบลำน้ำมูลแม้จะยังคงมีเพียงพอแต่คุณภาพเริ่มลดลง ทำให้ผลิตภัณฑ์แตกร้าว              
ได้ง่ายในกระบวนการผลิต 
 สร ุปได ้ว ่า แนวค ิดและหลักปฏ ิบัต ิท ี ่ เก ี ่ยวก ับตำบลด ่านเกว ียน อำเภอโชคชัย                        
จังหวัดนครราชสีมา หลักการปฏิบัติปัญหาหลักที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผา                 
คือ จำนวนของผู้ผลิต โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนแบ่งออกเป็น ๕ ปัจจัย คือ ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ 
วัตถุดิบ ภาระหนี้สิน กลไกลด้านราคาและสถานในการผลิต ปัจจัยรองลงมาที ่มีผลกระทบกับ                
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผา แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ ไม่รู ้คุณค่าของภูมิปัญญา              
การจัดการและพัฒนาของภาครัฐ เทคนิคในการผลิต สภาพปัญหาในการปฏิบัติที่มีผลต่อการประกอบ
สัมมาชีพ คือวิกฤติการทำอาชีพเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนด่านเกวียนในปัจจุบัน พบว่าชาวบ้านไม่มี
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที ่ม ีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองแต่ใช้ว ิธ ีการทำซ้ำร ูปแบบเดิมและอาศัยฝีมือ                   
และความชำนาญของช่าง ตามแบบที่ลูกค้าต้องการโดยที่ไม่ได้คิดรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นจึงเกิดวงจรชีวิต
ของสินค้าในชุมชนสั้นและยังมีปัญหาด้านข้อจำกัดด้านการจดลิขสิทธิ์แบบและลวดลาย จึงทำให้เกิด               
การการลอกเลียนแบบสินค้ากันเองในชุมชน 
 ๒. แนวค ิดและหล ักปฏ ิบ ัต ิท ี ่ เก ี ่ยวก ับกล ุ ่มว ิสาหก ิจชุ มชนตำบลเม ืองปัก              
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 พ้ืนทีต่ำบลเมืองปัก เป็นที่ราบลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศจะเป็นแบบร้อนชื้น                
มีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน มีลำห้วยผ่าน ๒ สาย เขตพื ้นที ่ ทิศเหนือติดต่อเขตอบต.ธงชัยเหนือ 
ทิศใต ้ต ิดต ่อ เขตอบต.นกออกทิศตะว ันออกต ิดต ่อเขตอบต.โคกไทย ท ิศตะว ันตกต ิดต่อ                        
เขตอบต.ตะคุ อาชีพหลักทำด้านเกษตรกรรม 
 สาธารณูปโภค จำนวนครัวเรือนที ่มีไฟฟ้าใช้ในเขตอบต. ๑ ,๑๗๓ ครัวเรือน คิดเป็น         
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ ๖๙๗ หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ ของจำนวน    
หลังคาเรือน การเดินทางมีทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๐๔ (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) ผ่าน ๑ สาย 
ถนนลาดยาง รพช. (บ้านหนองไผ่-โรงนา) จำนวน ๑ สาย ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ถนน
ลาดยาวภายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๒ ,๕๐๐ เมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
จำนวน ๓ สาย ระยะทางประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร ถนนหินคลุก จำนวน ๑๙ สาย ระยะทางประมาณ 
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๗,๐๐๐เมตร ถนนลูกรัง จำนวน ๒๗ สาย ระยะทางประมาณ ๘,๐๐๐ เมตร การคมนาคมส่วนใหญ่
สามารถเดินทางไปมาสะดวกทุกฤดูกาล สำหรับถนนลูกรังและถนนเดินการคมนาคมสะดวกเฉพาะฤดู
แล้ง ส่วนฤดูฝน การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเพราะจะมีน้ำขัง และสภาพถนนจะแฉะและลื่น ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม 

แนวคิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๙ หมู่ที ่๖ตำบล
เมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มมีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านที่ทำการผลิตผ้าไหม
ตั ้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื ่อผลิตผ้าไหมและแลกเปลี ่ยนภูมิปัญญาท้องถิ ่นกันสำหรับ            
การทำงานในช่วงแรกกลุ่มได้ประสบปัญหาการถูกหลอก จากผู้จัดจำหน่ายพ่อค้าคนกลางจนประสบ
ปัญหาขาดทุน ต่อมาพัฒนาการอำเภอปักธงชัยได้แนะนำให้คุณประภาพันธ์ พาภักดี (ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อกลุ่มหัตถกรรม
ผ้าไหมบ้านดู่เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จากการตั้งวิสาหกิจชุมชนช่วยขจัดปัญหาพ่อค้าคน
กลางสามารถนาสินค้าไปจำหน่ายได้เองในงานเทศกาลต่างๆ ภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนนอกจากการ
จำหน่ายผ้าแล้วกลุ่มได้มีการส่งผ้าไหมเข้าประกวดในงานเทศกาลต่างๆ เพื่อทำให้ผ้าไหมได้คุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับจนได้รับรางวัลโอท็อป ๕ ดาวหลังจากนั้นเป็นต้นมาวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นที่รู้จัก  
และนิยมมากข้ึน๘๖ 

 แนวคิดการออกแบบร่าง เป็นการนำเอาแนวความคิดหลักมาตีความและแปรผล                     
ให้เป็นแบบร่างอย่างเป็นรูปธรรมโดยแบ่งการออกแบบเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การออกแบบโครงสร้าง
ผลิตภัณฑ์เป็นการกำหนดขนาดรูปร่างรูปทรงของผลิตภัณฑ์การเลือกใช้ชนิดของสีและชนิดของเส้นใย
ให้มี ความเหมาะสมกับแนวคิดการออกแบบ  ๒) การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ของลวดลายเป็นการ
นำทัศนธาตุทางศิลปะ (Visual Element) คือจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงหรือพ้ืนผิวที่ได้มาจากแรงบัลดาล
ใจในการออกแบบมาจัดองค์ประกอบทางศิลป์ใหม่ให้เกิดเป็นลักษณ์ของลวดลายตามกรอบแนวคิด
และทฤษฎีทางด้านศิลปะโดยการศึกษาในครั ้งนี ้ผู ้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Adobe illustrator  เป็น
เครื่องมือในการออกแบบ๘๗ 

การปฏ ิบ ัต ิของกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนม ีการรวมกล ุ ่มก ันข องผ ู ้ผล ิตผ ้าไหมขึ้น                          
เพื่อประกอบการผลิตและจำหน่ายผ้าไหม โดยการผลิตอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
คิดค้นการย้อมสีและลวดลายของผ้าไหม แต่เนื่องจากในช่วงก่อนการจัดตั้งวิสาหกิจกลุ่มชาวบ้านได้  
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู ้ค ้าคนกลางจึงประสบปัญหาขาดทุนอยู ่เสมอ จากนั ้นพัฒนาการ                    
อำเภอปักธงชัย  จึงได้แนะนำให้กลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทำให้กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 

 
๘๖สัมภาษณ์ นางศศิประภา ภูแผ่นนา, วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑. 
๘๗วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร, หลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์, (กรุงเทพมหานคร : แอ๊ปป้า 

พริ้นท์ติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒. 



๖๕ 
 

สามารถนำผ้าไหมไปจำหน่ายได้เองภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชน จึงสามารถขจัดปัญหาผู้ค้าคนกลาง            
ลงได้เมื่อเริ่มมีรายได้วิสาหกิจ จึงได้เริ่มมีการจัดทำบัญชีซึ่งวิธีการจัดทำบัญชีของกลุ่ม  ใช้วิธีการลอง
ผิดลองถูกมาบันทึกตามความเข้าใจมาโดยตลอด และมีเพียงประธานกลุ่มเท่านั้น ที่เป็นผู้ทำบัญชีส่วน
สมาชิกกลุ่มมีอาชีพเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต่อมามีหน่วยราชการหลาย
แห่งได้มาให้ความรู้และนำแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีให้วิสาหกิจทดลองและวิเคราะห์ได้ว่าการใช้๘๘ 

อย่างไรก็ตามการนำแบบฟอร์มดังกล่าวมาวิเคราะห์ได้ว่าการใช้ของวิสาหกิจชุ มชน            
ย ังไม ่ประสบความสำเร ็จเท ่าท ี ่ควร เน ื ่องจากว ิสาหก ิจย ังขา ดความเข ้าใจในแบบฟอร์ม                       
ซึ่งมีลักษณะทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบัน
วิสาหกิจชุมชนมีการจัดทำบัญชีแยกสมุดออกเป็น ๕ เล่ม ได้แก่ สมุดขายสินค้าสมุดจดต้นทุนสมุดจด
ค่าแรงสมุดค่าใช้จ่ายและสมุดเงินสด๘๙จากความไม่เข้าใจในระบบบัญชีที่ดีส่งผลให้การบันทึกบญัชีใน
สมุดต่างๆเกิดความซ้ำซ้อนไม่สะดวกต่อการใช้งาน อีกท้ังไม่มีการใช้เอกสารในการควบคุมรายการทาง
บัญชีจึงเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเงินสดการคำนวณต้นทุน การคิดกำไร ขาดทุนเป็นต้นประเด็นปัญหา
ในการจ ัดทำบ ัญช ีของว ิ สาห ก ิจช ุมชน ได ้ แก ่  การจ ัดทำบ ัญช ีของว ิ สาหก ิจช ุมชน ๙๐                          
ผู้รับผิดชอบมีเพียงประธานกลุ่มเพียงผู้เดียว เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ
บัญชีขาดการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องขาดความเข้าใจเรื่องของการคิดต้นทุนการผลิตที่ถูกต้อง            
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการคิดค่าแรงงานในเครื่องปั้นดินเผาให้กับตนเอง ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่มี
การคำนวณต้นทุนของหน่วยสูญจึงทำให้การคำนวณต้นทุนผลิตเกิดความผิดพลาด และการกำหนด
ราคาขายที่ต่ำเกินไปจึงไม่ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

สรุปได้ว ่า แนวคิดและหลักปฏิบัต ิที ่เก ี ่ยวกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเมืองปัก               
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แนวคิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่  
ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมือง ปักอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มมีการรวมกลุ่มกันของ
ชาวบ้านที ่ทำการผลิตผ้าไหมตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื ่อผลิตผ้าไหมและแลกเปลี่ยน                  
ภูมิปัญญาท้องถิ ่นกัน การปฏิบัติของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการรวมกลุ ่มกันของผู้ผลิตผ้าไหมขึ้น                 
เพื่อประกอบการผลิตและจำหน่ายผ้าไหมโดยการผลิตอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
คิดค้นการย้อมสีและลวดลายของผ้าไหม 

 

 

  ๘๘สัมภาษณ์ นายมานะ ขำอเนก, วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
 ๘๙สัมภาษณ์ นายสงัด  กระแสโท นายบุญยัง แคนสิงห์, วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
  ๙๐สัมภาษณ์ นายทวีป  จันทร์กูล, วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

 



๖๖ 
 

๓.  แนวคิดและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 ตำบลตะคุเป ็นตำบลเก ่าแก ่จากคำบอกเล ่าของคนเฒ่าแก ่และจากหล ักฐ าน
ประวัติศาสตร์ เมื ่อครั ้งแผ่นดินมหากษัตริย ์ศึก ยกทัพไปตีเว ียงจันทร์ พ.ศ.  ๒๓๒๑-๒๓๒๒                      
เมื่อได้ชัยชนะแล้วได้ต้อนชาวเมืองเวียงจันทร์ส่วนหนึ่งมากับกองทัพไทย เจ้าพระยานครราชสีมาได้
ขอให ้ครอบคร ัวท ี ่ถ ูกต ้อนมาไปต ั ้ งถิ่ นฐานอย ู ่ท ี ่ด ่านจะโปะ ป ัจจ ุบ ันเป ็นอำเภอป ักธงชัย                         
และบางครอบครัวยึดทำเลที่ลำสำลาย บ้านเดื่อ บ้านตูม บ้านห้วยตะคุ ปัจจุบันเป็นบ้านตะคุ ปัจจุบัน
เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปักธงชัย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 -ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา ตำบลหนองตะไก้  
อำเภอสูงเนินและตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย 
 -ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเมืองปัก และตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย 
 -ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลงิ้ว ตำบลตูม และตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย 
 -ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ตำบลหนองตะไก ้อำเภอสูงเนิน 
 

 การแบ่งเขตการปกครองตำบลตะคุแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๒๑ หมู่บ้านพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินร่วนปนทราย มีคลองธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่าน อุดมสมบูรณ์ด้วย
นาข้าว พืชสวน พืชไร่ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีพ้ืนที่ ๑๐๖ ตารางกิโลเมตร/ประมาณ ๖,๖๒๕
ไร่ ทิศเหนือ ติดต่อต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน ทิศใต้ ติดต่อ ต.ตูม ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย ทิศตะวันออก 
ติดต่อต.ธงชัยเหนือ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จำนวนประชากรในเขต อบต.  ๑๒,๓๘๔  
คน และจำนวนหลังคาเรือน ๒,๖๑๙ หลังคาเรือน อาชีพหลักทำนา ทำสวน ทำไร่อาชีพเสริมทำ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนทอผ้าไหม 
 ตะคุเป็นชื่อหมู่บ้านและตำบลหนึ่งในอำเภอปักธงชัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ ๔ กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน จากการออกทำ
การวิจัยพบว่า ชาวบ้านนั ้นทำสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เช่น ทำสวนฝรั ่ง สวนมะละกอ เป็นต้น               
บ้านตะคุเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป ยังมีอีกมากมายหลายอาชีพ เช่น การทำหมี่และการทอไหม 

การทำหมี่ คำว่า “หมี่” เป็นอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายเส้นก๋วยเตี ๋ยว                 
แต่เส้นบางกว่าเล็กกว่าเป็นอาหารตากแห้งที่เก็บไว้ได้นาน เมื่อปรุงเป็นอาหารแล้วจะมีรสแตกต่างไป
จากก๋วยเตี๋ยวหรือผัดไทย “หมี่ตะคุ” เป็นเส้นหมี่ที่ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้านตะคุ อำเภอปักธงชัย                      
จังหวัดนครราชสีมา ส่วนน้ำปรุงรสสำเร็จรูปได้มีการพัฒนารสชาติของน้ำปรุงให้มีความกลมกล่อม มี
ครบทุกรสชาติมีท้ังรสดั้งเดิมเผ็ดน้อย เผ็ดมากและรสเจ โดยนำเอาเส้นหมี่ตะคุมาหีบห่อและทำน้ำปรุง
รสสำเร็จรูปเพื่อสำหรับเป็นของฝากหรือจะบริโภครับประทานเองก็ง่าย สะดวก รวดเร็วและอร่อย 
ประกอบกับความเข้มแข็งของชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน เส้นหมี่ตะคุพร้อมน้ำปรุงรสสำเร็จรูปจึง

https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
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เป็นสินค้าระดับ ๔ ดาวเป็นสินค้า OTOP มียอดขายติดอันดับ ๑ ของชุมชน อย่างไรก็ตามการผลิต            
เส้นหมี่พร้อมน้ำปรุงรสสำเร็จรูป จึงควรมีการศึกษาแนวโน้มตลาดและการมองหาตลาดเพื่อรองรับ
การผลิตด้วย 

จากที่ได้ศึกษาถึงสภาพปัญหา และสาเหตุมาตลอดของภูมิปัญญาของประชาชนจนได้
ข้อมูลมารวบรวมแล้วพบว่าการจะพัฒนาในการส่งเสริมภูมิปัญญาหรือองค์วามรู้ในครั้งนี้ ควรนำ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัต ิโดยเฉพาะหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น หลักธัมมิกัตถประโยชน์เป็นหลักธรรมที่เหมาะสม และมีความสอดคล้อง                
ที่จะนำมาใช้กับภูมิปัญญาอย่างยิ่งเป็นหลักธรรมที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตด้วย
การขยันหมั่นเพียรการรักษาทรัพย์ที่หามาได้การคบค้าสมาคมกับคนดีไม่คบคนชั่วการใช้จ่ายทรัพย์
ตามความเหมาะสมในการดำรงชีพเป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมซึ่งสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้นชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่                
ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันการทำมาหากินการอยู่ร่วมกันในชุมชนการปฏิบัติศาสนาพิธีกรรมและ
ประเพณีความรู้เป็นคุณธรรมเมื่อผู้คนใช้ความรู้นั ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน                 
คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มี ความสมดุลที่
เคารพกันและกันไม่ทำร้ายทำลายกันทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  ชุมชนดั้ งเดิม              
จึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันมีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้นำคอยให้คำแนะนำ  ตักเตือนแก่ตัดสินและ
ลงโทษ  หากมีการละเมิดชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตัวดิน น้ำ ป่า เขา แดด ลมฝนโลกชาวบ้าน
เคารพผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยายทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว ภูมิปัญญาจึงเป็นความรู้ที่มี
คุณธรรมเป็นความรู้ที่มีเอกภาพของทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นความรู้ว่าทุกสิ่ง ทุกอย่างสัมพันธ์กันอย่างมี
ความสมดุลเราจึงยกย่องความรู้ขั้นสูงส่งอันเป็นความรู้แจ้งในความจริงแห่งชีวิตนี้ว่าภูมิปัญญา 

สร ุปได ้ว ่า  แนวค ิดและหล ักปฏิบ ัต ิท ี ่ เกี่ ยวก ับกลุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนตำบลตะคุ                      
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สภาพปัญหาและสาเหตุมาตลอดของภูมิปัญญาของประชาชนจน
ได้ข้อมูลมารวบรวมแล้วพบว่าการจะพัฒนาในการส่งเสริมภูมิปัญญาหรือองค์วามรู้ในครั้งนี้ควรนำ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัต ิโดยเฉพาะหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา เช่น หลักธัมมิกัตถประโยชน์เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องที่จะ
นำมาใช้กับภูมิปัญญาอย่างยิ่งเป็นหลักธรรมที่จะส่งเสริมการประกอบอาชีพในการดำรงชีวิตด้วยการ
ขยันหมั่นเพียรการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ การคบค้าสมาคมกับคนดี ไม่คบคนชั่ว การใช้จ่ายทรัพย์ตาม
ความเหมาะสมในการดำรงชีพ เป็นภูมิปัญญา เป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้นชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมี
ความสัมพันธ์กันการทำมาหากินการอยู่ร่วมกันในชุมชน 

 



๖๘ 
 

๔. แนวคิดและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลหมูสี อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ประวัติความเป็นมาองค์กรบริหารส่วนตำบลหมูสี๙๑ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี ๒๕๓๘          
มีพื้นทีครอบคลุมทั้งตำบลหมูสี เดิมพื้นที่มีสภาพเป็นป่าดงดิบมีราษฎรเข้าหักร้างถางป่าโดยเป็น
ราษฎรอพยพลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ ๑๐๙.๑๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๘,๒๔๔.๕๐   
ไร่ หรือ ๓๗๘ ตารางกิโลเมตร รวมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขตพื้นที่ทิศเหนือติดต่อ ต.หนองน้ำแดง               
ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทิศใต้ติดต่อ จ.นครนายก และ จ.ปราจีน บุรีทิศตะวันออก                 
ติดต่อ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทิศตะวันตกติดต่อ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง                       
จ.นครราชสีมา อาชีพหลักได้แก่ ทำสวน ทำไร่ เป็นต้น  

แนวคิดและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลหมูสี อำเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา จึงมีรูปแบบของการร่วมกลุ่มกันและช่วยกันทำหน้าที่ในการจัดหาสมุนไพร
เพื่อนำมาใช้เป็นยารักษาโรคแผนโบราณที่ได้ผล ส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้สมุนไพรอย่างใกล้ชิดและ              
ทั ่วถึงโดยการประชาสัมพันธ์ ใบโปรชัวร์และสื ่อออนไลน์ทำให้ผู ้คนในอำเภอได้รู ้จ ักสมุนไพร                        
และมาใช้บริการจัดซื้อเพ่ือนำไปอุปโภค 

สรุปได้ว่าแนวความคิดและหลักการปฏิบัติทั้ง ๔ กลุ่มที่ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าทุกกลุ่มมี
การพัฒนาภูมิปัญญาที่เป็นไปตามเอกลักษณ์และเลียนแบบบรรพบุรุษ รวมถึงการคิดเองแบบใหม่ 
ผสมผสานกับการนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ ทั ้งนี ้ได้รับความรู ้ทาง
พระพุทธศาสนาจากคำสอนของพระและหนังสือตลอดจนครูอาจารย์ที่ได้ศึกษามา ส่งผลทำให้ธุรกิจ
สามารถที่จะดำเนินไปตามทำนองคลองธรรมได้เป็นอย่างดี  และสภาพของการปฏิบัติก็ส่งผลระดับ
หนึ่ง เพราะไม่ได้นำหลักธรรมมาปฏิบัติได้ เพราะเป็นยุคแห่งการแข่งขัน ชิงความได้เปรียบในเชิงทาง
การค้า แต่ก็อยู่ในหลักของศีลธรรมอันดี 

 
 
 
 

 

 
๙๑สัมภาษณ์ นายสำราญ  จันทจร วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 

 



๖๙ 
 

ตอนที่ ๒  การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

๑. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนตามนัยแห่งพุทธธรรม ได้ผลอย่างไร 

ผลจากการศึกษากลุ ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง ๔ ชุมชนพบว่ามีการนำหลักพุทธธรรมมา
วิเคราะห์ได้ว่าการการนำไปใช้นั้นมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของหลักธรรมะหรือหัวข้อธรรม แต่ที่
เหมือนกัน คือ การที่ได้นำมาบูรณาการในการประกอบสัมมาชีพชุมชน จากการลงเก็บข้อมูลการวิจัย
ได้กำหนดประเด็นวิเคราะห์ ๕ ประเด็นได้แก่  

๑) การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก 
๒) การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า  
๓) การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต  
๔) การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน 
๕) การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน  ได้แก่           

(๑) ด้านโครงสร้างและข้อมูลของกลุ ่ม (๒) ด้านการนำกลุ ่มเช่นประธานและกรรมการเข้าใจ
กระบวนการทำงานเป็นที่ยอมรับเป็นต้น (๓) ด้านการสื่อสารทบทวนและติดตามเช่นสื่อสารทบทวน
ขอมูลกฎระเบียบข้อบังคับประชุมติดตามเป็นต้น (๔) ด้านความสามารถและการฝึกสอนการทางาน
เช่นมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของสมาชิกเป็นต้น 

 หลักธรรมที่นำมาใช้การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก คือหลักศีล ศีลเป็นพ้ืนฐานสำคัญ
ในด้านโครงสร้างและข้อมูลของกลุ่ม การรู้จักการบริหาร รู้จักตนเอง ด้านการนำกลุ่ม รู้จักผู้อื่น ด้าน
การสื่อสารทบทวนและติดตามรู้จักกาล เวลาในการปฏิบัติงานด้านความสามารถและการฝึกสอนการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและรู้จักกิจการของตนเองเป็นอย่างดี  ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง ๔.๑ ลักษณะการนำหลักธรรมศีล มาบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
และสมาชิก 

การบูรณาการหลักพุทธธรรม การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก 
-หลักศีล 
 

ศีลเป็นพื้นฐานสำคัญในด้านโครงสร้างและข้อมูลของ
กลุ่ม การรู้จักการบริหาร รู้จักตนเอง ด้านการนำกลุ่ม 
รู้จักผู้อื่น ด้านการสื่อสารทบทวนและติดตามรู้จักกาล 
เวลาในการปฏิบัติงานด้านความสามารถและการ
ฝึกสอนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้จักกิจการของ
ตนเองเป็นอย่างด ี

 



๗๐ 
 

 ๒) การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ด้าน
ได้แก่ (๑) ด้านตลาดและลูกค้า เช่น ความต้องการกลุ่มเป้าหมายแผนการตลาดและช่องทางในการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น (๒) ด้านการรับคำสั่งซื้อเช่นการบันทึกการสั่งซื้อส่งมอบสินค้าถูกต้องตรง
เวลายืนยันคำสั่งซื้อแม่นยำเป็นต้นหลักธรรมที่ใช้ คือ หลักทาน การแบ่งปันและจะทำให้การค้าขาย
เจริญรุ่งเรือง หลักทาน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง ๔.๒  ลักษณะการนำหลักธรรมทาน มาบูรณาการใช้ในในการบริหารจัดการด้าน
การตลาดและลูกค้า 

การบูรณาการหลักพุทธธรรม การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า 
-หลักทาน การให้ทานเป็นปัจจัยสำคัญทำให้การค้าขายหรือ

ประกอบธุรกิจมีความราบรื่น เพราะเป็นผู้ให้ก่อนที่จะ
เป็นผู้รับ 

 

สรุปความได้ว่า การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิตกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการจัดซื ้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตเช่น
แหล่งที ่มาบันทึกการจัดหาและการตรวจสอบวัตถุดิบที ่ได้มาเป็นต้น (๒) ด้านการผลิตสินค้า         
เช่น แผนการผลิตแบ่งงานวิธีการตรวจสอบควบคุมการผลิตให้ถูกตองตามหลักวิชาการ เป็นต้น                    
(๓) ด้านเครื ่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิต คือดูแลรักษาเครื ่องมืออุปกรณ์สถานที ่ผลิตให้ถูก
สุขลักษณะ (๔) ด้านบรรจุและจัดส่งได้แก่การบรรจุหีบห่อ ฉลาก วิธีการเก็บรักษา และการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์หลักธรรมที่ใช้ คือ ทาน ดังตารางต่อไปนี้ 

 ตาราง ๔.๓  ลักษณะการนำหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ มาบูรณาการใช้ในการ
บริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต 

การบูรณาการหลักพุทธธรรม การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการ
ผลิต 

 -หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ 
 

หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจแล้ว 
ก็สามารถท่ีจะแบ่งแยกเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือความสะดวกในการ
นำไปใช้ทางด้านการพัฒนาบริหารจัดการด้านการผลิต 
และงานสนับสนุนการผลิตจะต้องอาศัยการประชุม 
ปรึกษาหารือและเคารพซึ่งกันและกัน  

 

๔) การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 
(๑) ด้านรายรับ-รายจ่ายเช่นบันทึกรายการรับ-จ่ายระบบบัญชี เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ เป็นต้น
(๒) ด้านต้นทุนและกำไร เช่น สรุปผลกำไร ขาดทุน ตามรอบระยะเวลา เป็นต้น (๓) ด้านการเงินของ



๗๑ 
 

กลุ่มเช่นระดมทุนจัดสรรกำไรระเบียบการใช้เงิน เป็นต้น (๔) ด้านทรัพย์สินและหนี้สิน เช่น บันทึก
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นต้น หลักธรรมที่ใช้ คือ หลักฆราวาสธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ                
ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ 
๑) สัจจะ มีความจริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน ๒) ทมะ การฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ 
บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลสความอยากที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเงินและบัญชี และ
รักษาสัจจะทำให้ได้ตามระเบียบ ๓) ขันติ แปลว่า อดทน ไม่ใช่แพียงแต่อดทนกับคำพูดหรือการ
กระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ แต่หมายถึงการอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเสส ๔) จาคะ คือ 
ความเสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลสเพราะนั้นคือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่กับตน      
ละนิสัยไม่ดีต่างๆ เพ่ือปรับตนเองให้สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตาราง ๔.๔ ลักษณะการนำหลักธรรมฆราวาสธรรม มาบูรณาการใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการด้านการบัญชีและการเงิน 

การบูรณาการหลักพุทธธรรม การบริหารจัดการด้านการดา้นการบัญชีและการเงิน 
       -ฆราวาสธรรม ๔ การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วย

ธรรมะ ๔ ประการ ได้แก่ ๑) สัจจะ มีความจริง ตรง 
แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน ๒) ทมะ การฝึกตน ข่ม
จิต และรักษาใจ ๓) ขันติ แปลว่า อดทน อดทนกับ
คำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ            ๔) 
จาคะ คือ ความเสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน 
ปรับตนเองให้สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 

๕) การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแบ่งเป็น ๗ 
ด้านได้แก่ ๑) พัฒนาด้านการเรียนรูของกลุ่ม/สมาชิกเช่นให้มีความรู้ในการบริหารจัดการทุกด้าน   
เป็นต้น ๒) พัฒนาด้านเทคนิคและฝีมือการผลิตเช่นปรับปรุงเทคนิคฝีมือการผลิตต่อยอดโดยใช้ฐาน                
ภูมิปัญญาวัตถุดิบในประเทศ เป็นต้น ๓) พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์และฉลากเช่นออกแบบ
ปรับปรุงพัฒนาสอดคล้องวิถีชุมชนสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ๔) พัฒนาปรับปรุงธุรกิจเช่นจัดทำการทบทวน
แผนธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน เป็นต้น ๕) พัฒนาด้านเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนเช่นเพิ่มพูนความรู้
ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องเป็นต้น ๖) พัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนเช่นพัฒนาความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีความสมดุลน่าอยู่เป็น
ต้น ๗) พัฒนาด้านการพ่ึงตนเองเช่นพัฒนาเพ่ือให้กลุ่มสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองเป็นต้น 

สรุปได้ว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา หลักธรรมที่นำมาใช้ในการบูรณาการเข้ากับกลุ่ม วิสาหกิจ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0


๗๒ 
 

ชุมชนนครราชสีมาทั้งหมด ๔ หลักธรรม ได้แก่ หลักศีล หลักทาน หลักอปริยธรรม ๗ และหลัก                  
ฆราวาสธรรม ๔ ที่ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า 
การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต  การบริหารจัดการด้านการบัญชี                    
และการเงินและหลักธรรมที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 

 

ตอนที่ ๓ วิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑. วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา จากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามได้กำหนดประเด็นวิเคราะห์ ๕ ประเด็น
ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการกลุ ่มและสมาชิก  ๒ ) การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า                     
๓) การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต ๔ ) การบริหารจัดการด้านบัญชีและ
การเงิน   ๕) การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน  ในการดำเนินงานของกลุ่มได้ใช้
หลักธรรมใดมาสนับสนุนส่งเสริมคำตอบที่ได้จากการสัมมนากลุ่มและการสนทนากลุ่มรายบุคคล ดังนี้ 
 ๑) วิเคราะห์หลักธรรม คือหลักอปริหานิยธรรม ๗ ที่ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและ
สมาชิก ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างและข้อมูลของกลุ่ม ด้านการนำกลุ่มด้านการสื่อสาร
ทบทวนติดตามและด้านความสามารถและการฝึกสอนการทำงานในด้านโครงสร้างในการบริหาร
จัดการกลุ่ม และสมาชิกของกลุ่มจากการสนทนารายบุคคลในประเด็นนี้ได้ข้อสรุปว่าการนำหลักธรรม
ทางพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารกลุ่มและสมาชิกเน้นการให้ความร่วมมือความสามัคคี  ความ
ซื ่อสัตย์ ความไว้วางใจ  ใช้หลักจิตวิทยาในการกระตุ ้นให้สมาชิกนำหลักธรรมไปใช้ในการการ
ปฏิบัติงาน รูปแบบของการขอความร่วมมือการประชุมด้านความสามารถและการฝึกสอนการทำงาน                      
การดำเนินงานในการพูดในหัวใจของผู ้ทำงานบางครั ้งก็ออกมาในรูปของจิตวิทยากระตุ ้นให้มี                
การปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเสียสละจริงจังมีเป้าหมายที่แน่นอน  
 หลักและวิธีบริหารกลุ่มวิสาหกิจความสามัคคี  ความร่วมมือ  ความซื่อสัตย์ของฝ่ายทำหมี่
แม่ตุ้ยคนงาน ๖ คนมีผู้จัดการ ๑ คนกระจายความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายช่วยกันอาศัยหลักศีล และ
ทาน ในการบริหารด้านการประชาสัมพันธ์ใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์มีการสรุปยอดการบริการ
มีการประชุมทุกเดือน ทุกคนได้รับข้อมูลทั่วถึงมีการพิมพ์ปิดงบดุลสามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย
การฝึกสอน/อบรมศึกษาดูงาน  ช ่วงเร ิ ่มต้นมีการฝึกอบรมบ่อยชุมชนก่อเหตุเพราะเหตุผล                    
เพราะความจนหน้าหมองจึงต้องฝืนสู้เถิดสู้ต่อไป ให้ยั่งยืนเศรษฐกิจฟื้นตัวเพราะเราเข้าใจกัน ยังไม่พบ
ปัญหาของการนำมาใช้ เนื่องจากสามารถนำมาใช้ได้ครบกระบวนการของหลักธรรมดังกล่าวได้เป็ น
อย่างดี ส่งผลทำให้รู้จักหลักทาน  ศีล ตามหลักพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
 ๒) วิเคราะห์หลักธรรม คือหลักทาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าซึ่ง
แบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านตลาดและลูกค้าและด้านการรับคำสั่งซื้อ การบริหารจัดการด้านการตลาด



๗๓ 
 

ของกลุ่ม จากการสัมมนากลุ่มและสนทนากลุ่มรายบุคคลในประเด็นนี้ได้ข้อสรุปว่าการนำหลักธ รรม
ทางพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการด้านตลาด และลูกค้า  เนื่องจากขอบเขตการให้บริการลูกค้าคือ
สมาชิกของกลุ่มเป็นหลักสมาชิกคือ  ตลาดลักษณะการดำเนินงานคือซื้อวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์และ
ส่งขายเข้ากรุงเทพบางส่วนเพราะได้ราคาดีกว่าหลักการดำเนินงานในลักษณะพึ่งตนเอง   ค่อยเป็น  
ค่อยไปแบบยั้งยืนอยู่บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นหลักความซื่อตรงการดำเนินกิจกรรมไม่ได้
ตั้งเป้าหมายที่กำไรเป็นเพียงช่วยเหลือกันของคนในชุมชนโดยอาศัยหลักที่ว่าค่อยเป็นค่ อยไปไม่ทำ
แข่งขันเชิงธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชนการบริการหากมีคนอ่ืนที่มาไกล  ก็บริการให้ก่อน
เป็นการให้ความเอื้ออารีต่อเพื่อนบ้านก่อนถือเป็นกลในการหาลูกค้าอย่างหนึ่ง ทำให้เกิดความพึง
พอใจก็ได้ลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 

การนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการด้านตลาดและลูกค้า เนื ่องจาก
ขอบเขตการให้บริการลูกค้า คือ การผลิตเพื่อขายสินค้าเป็นหลักสมาชิกแต่ละคนเป็นผู้ผลิตสินค้า
การตลาดเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายการตลาด ดำเนินการลักษณะการดำเนินงานคือคณะกรรมการฝ่าย
การตลาดติดต่อประสานสถานที่และนำสินค้าไปจำหน่ายในที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด            
แม้ที่กรุงเทพมหานครการดำเนินงานจึงเน้นหลักความซื่อตรงการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่
กำไรเป็นเพียงช่วยเหลือกันของคนในชุมชนโดยต้นทุนอยู่ที่กองทุนในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเมื่อหัก
ต้นทุนแล้วก็คิดเป็นค่าตอบแทนแบ่งปันสมาชิกที่ร่วมดำเนินการและคืนทุนคืนกำไรแก่สมาชิกที่นำ
สินค้าไปขายเนื่องจากระบบตลาดไม่แน่นอนกลุ่มผู้ผลิตก็มีอยู่อย่างจำกัดทั้งปริมาณและคุณภา พไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีบางทีสินค้ามีมากบางทีมีน้อยดังนั้น
การตลาดและลูกค้าจึงดำเนินไปตามสภาพการณ์กำหนดทิศทางยากสมาชิกภาพก็เพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่
มาก การบริการตลาดตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบเน้นความสุภาพอ่อนโยนเอ้ืออารีต่อลูกค้า 

๓) วิเคราะห์หลักธรรม คือ หลักฆราวาสธรรม ๔  ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิต
และงานสนับสนุนการผลิตซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ด้านการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการ
ผลิตด้านการผลิตสินค้าด้านเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิต และด้านบรรจุและได้ข้อสรุปว่า
วิสาหกิจชุมชนในการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิตโดยกำหนดให้มีหัวหน้าช่าง  มีการ
แบ่งหน้าที่กันดูแลรักษา และซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งานเป็นที่สังเกตว่าผู้นำกลุ่มมีการวิเคราะห์ได้
ว่าการใช้โดยกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความขยันในการปฏิบัติงานไม่ท้อถอย  มีจิตอาสาไม่มุ่งหวังค่าตอบแทน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการมองงานออกจัดขั้นตอนก่อนหลังได้ถูกต้องการบริหารจัดการวิธี
ดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมอบหน้าที่ให้ช่างดูแลดำเนินการไปซ่อมดูแลรักษามีฝ่ายต่างๆ
ดูแลอุปกรณ์เช่นฝ่ายซ่อมการบรรจุและส่งสินค้ากรรมวิธีที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งเวลาความรู้
ความสามารถความเพียรพยายามและความอดทนสูงมากซึ่งต้องดำเนินในสภาพที่ดูแลรับผิดชอบงาน
ในครอบครัวดูแลลูกหลานงานแม่บ้าน ดังนั้นผู้ผลิตจึงมีความขยันในการปฏิบัติงานไม่ท้อถอยมีจิต
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มุ่งมั่นและมีใจรักในงานแม้ว่าบางทีรายได้ค่าตอบแทนอาจจะไม่คุ้มทุนที่ลงไป แต่กระนั้นสมาชิกบาง
คนก็ประสบผลสำเร็จในการพึ่งพากิจกรรมนี้แม้ไม่ใช่อาชีพหลักแต่ก็เป็นงานเสริมที่เป็นหลั กได้ส่ง
ลูกหลานให้เรียนหนังสือสูงๆจบระดับปริญญาได้ 
 ๔) วิเคราะห์หลักศีลและทาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการบัญชีและการเงินซึ่ง
แบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านรายรับ-รายจ่ายด้านต้นทุนและกำไรด้านการเงินของกลุ่ม ด้านทรัพย์สิน
และหนี้สินรูปแบบของการบริหารด้านบัญชีและการเงินของกลุ ่มช่วงเริ ่มดำเนินการในการผลิต      
“จิตอาสา” มีค่าตอบแทนบ้างตามสภาพการณ์การดำเนินงานด้านนี้ใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
สมาชิกต่อมาเมื่อกิจการอยู่ตัวกระบวนการก็ปรับเป็นการจ้างผู้ชำนาญ ๒-๓ คนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
การทำหน้าที่ช่วงใดท่ีมีลูกค้ามากก็มีการขยายเวลาออกไปถึงช่วงดึกเพ่ือให้ทันเวลาคือเอาใจลูกค้าเป็น
อันดับแรกผู้นำกลุ่มมีการวิเคราะห์ได้ว่าการใช้โดยกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความขยันในการปฏิบัติงานไม่
ท้อถอยมีจิตอาสาไม่มุ่งหวังค่าตอบแทนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการมองงานออกจัดขั้นตอน
ก่อนหลังได้ถูกต้องเพื่อเงินหรือจัดทำบัญชีมีความโปร่งใส สามารถที่จะตรวจสอบได้  ความไว้ใจมาก
ที่สุดที่คนจะมาดูแลและส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกหลานที่ไว้ใจได้เข้ามาทำหน้าที ่นี้
มากกว่าแต่ต่อมาก็ได้จ้างคนมาทำไม่ได้จำเป็นต้องเป็นญาติพี่น้องแต่อย่างใด แต่เพราะถูกอบรมสอน
ด้วยหลักธรรมความซื่อสัตย์นั่นเอง ที่ทำให้แต่ละฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความเข้าใจและไว้วางใจจึง
จะยาวนานและม่ันคง 
 ๕) วิเคราะห์หลักฆราวาสธรรม ๔ ที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 
การนำหลักฆราวาสธรรม ๔ เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน มีทั้งหมด  
๔ ข้อ คือ (๑) การนำหลักอุฏฐานสัมปทามาแก้ปัญหาการขาดความเพียร  เมื่อจะหลีกให้พ้นจากความ
ชั่วนานาประการ สิ่งสำคัญก็คือการระมัด  ระวังหรือสำรวมรักษากาย วาจา ใจ แม้กระท่ังชีวิตของเรา 
ไม่ให้หลงไปตามกระแสวัตถุต่างๆ (๒) การนำหลักอารักขสัมปทามาแก้ปัญหาชีวิตการไม่รู้จักรักษา
ทรัพย์  อารักขสัมปทา คือการใช้เงินตามหลักธรรมะคนรู้จักทำมาหาเลี้ยงชีพ คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จัก
หา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนทำมาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานไ ด้  (๓) การ
นำหลักกัลยาณมิตตตามาแก้ปัญหาชีวิตการคบคนพาล ต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี คือ มีผู้แนะนำสั่งสอน ที่
ปรึกษาเพื่อนที่คบหาและบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี, ความรู้จักเลือกเสวนาบุคคลหรือเข้าร่วมหมู่กับท่านผู้
ทรงคุณทรงปัญญามีความสามารถซึ่งจะช่วยแวดล้อม สนับสนุนชักจูง ชี้ช่องทาง เป็นแบบอย่าง
ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน ให้ดำเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาอบรม การครองชีวิต 
การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ ,สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี และ (๔) การนำหลักสมชีวิตามา
แก้ปัญหาชีวิตการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะ คือ การประหยัดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เราจะมีชีวิตราบรื่น
ปกติสุขได้ก็ต้องรู้จักใช้เงินทองอย่างประหยัด ใช้แต่ในสิ่งที่จำเป็นแก่การครองชีพของเราพยายามใช้
จ่ายให้พอเหมาะกับรายได้ 
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 สรุปได้ว่าหลักพุทธธรรมจึงสามารถนำไปใช้เป็นหลักร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ได้ว่าการใช้ใน
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ โดยมีหลักการสำคัญของกระบวนการพัฒนากลุ่ม ดังนี้ คือ ๑) สมาชิก
ของวิสาหกิจชุมชนทุกคนต้องมีการตกลงมีการปรึกษาหารือกันที่จะดำเนินงานกลุ่มร่วมกัน ๒ ) สร้าง
แนวคิดในการพัฒนาด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนสามัคคี ๓ ) มีกลุ่มกิจกรรมดำเนินการให้สอดคล้อง
กับแนวคิดท่ีจะพัฒนาด้วยหลักพุทธธรรม ๔) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งท้ังในเรื่องของการนำหลักพุทธธรรมไปใช้เป็นจุดแข็งควรทำให้ดียิ่งขึ้นพุทธธรรมใดยังมีจุดอ่อน
ควรส่งเสริมให้มีความแข็งแรงขึ้นจากหลักการดังกล่าวทำให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของสมาชิกเองคนใน
ครอบครัวชุมชนและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งพอสรุปได้ว่า (๑) ในระดับปัจเจกบุคคลเช่นทำ
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ ้นเนื่องจากละเลิกอบายมุข  เป็นต้น (๒) ในระดับครอบครัวมี
ความสุขมากขึ้นมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเพราะปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช้ชีวิตออกนอกลู่
นอกทาง (๓) ในระดับชุมชนทำให้เกิดความรักความใกล้ชิดกับพระศาสนาและวัฒนธรรมใน ท้องถิ่น
มากขึ้นเพราะมีการร่วมกิจกรรมเช่นการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์เป็นต้นพนักงาน
และผู้บริหารให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  (๔) ในระดับสังคมมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษาอยู่เนืองๆนอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยายธรรมต่อประชาชนทั่วไปแจกหนังสือธรรมะและจัด
ปฏิบัติธรรมอีกด้วย 
 

ตอนที่ ๔ ผลของการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 ผลของการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาดังนี้การบูรณาหลักพุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตของ
คนไทยในสังคมปัจจุบันนั้นกล่าวคือเมื่อเกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตของคนไทยก็มักจะแก้ปัญหากัน
ด้วยตัวบทกฎหมายข้อระเบียบกติกาหรือมาตรการต่างๆ แม้จะได้ผลบ้างแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร   
เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุปัญหาเชิงพุทธธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกับบุคคลในทุกอาชีพจะ
แก้ไขได้ก็ต้องแก้จากพฤติกรรมเชิงพุทธธรรมนั้นๆให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมและสมควรกับบริบทใน
การแก้ปัญหาต่างๆซึ่งเกิดในแต่ละสังคมอาชีพในสังคมไทยเพื่อลดปัญหาการขาดคุณธรรมพุทธธรรม
ในการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบันและช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ปัจจุบันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งโดยส่วนตัวและส่วนรวมรวมทั้งการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการดำเนิน
ชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๙๒ 
 ผลการบูรณาการและวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการกลุ่ม  และสมาชิกใน
ด้านโครงสร้างและข้อมูลของกลุ ่มด้านการนำกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน  ทบทวนติดตามและด้าน

 

 ๙๒สัมภาษณ์ นายสัมฤทธ์ิ โกสุมภ์.วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑. 
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ความสามารถการฝึกสอนการทำงานโดยใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ ได้ข้อสรุปว่า สมาชิกให้ความร่วมมือ
มีความสามัคคี  มีความซื่อสัตย์  เกิดความไว้ใจมีการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเสียสละจริงจังมีเป้าหมาย
ทำให้วิสาหกิจมีสถานะที่มั่นคงเข้มแข็งเป็นที่เชื่อถือของชุมชนและพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้ง
หลักธรรมพุทธส่งผลโดยตรง คือทำให้ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกมี
ความพร้อมเพียงประชุมพูดคุยแลกเปลี ่ยนทรรศนะทำความเข้าใจร่วมกันขยันหมั ่นเพียรเชื่อม           
ประสานมีการแสวงหา และพัฒนาความรู้รอบด้านคุณธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยให้กิจการของวิสาหกิจ
ชุมชนมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนา เชื่อมโยงกันทั่วถึงมีความรู้ความสามารถรอบด้าน ส่งผลให้
เกิดความม่ันคงม่ันใจต่อสมาชิกนำพากลุ่มเดินไปอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน๙๓ 
 ผลการบูรณาการและวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านการตลาดและ
ลูกค้าในด้านตลาด  และลูกค้าและด้านการรับคำสั่งซื้อโดยใช้หลักศีล และทาน ได้ข้อสรุปว่าลูกค้าคือ
สมาชิกของกลุ่มให้ความไว้วางใจเชื่อถือได้รับผลประโยชน์เป็นที่พอใจและสร้างความเชื่อถือในวงกว้าง
ผู้ให้บริการทุ ่มเทเสียสละจริงจังไม่เบื่อหน่ายงานบริการด้วยจิตใจที่เอื ้ออารีต่อลูกค้าจัดการได้
เหมาะสมเช่นการบริการหากมีคนอื่นที่มาไกลก็บริการให้ก่อนเป็นการให้ความเอื้อเฟื้อต่อเพ่ือนบ้าน
เป็นกลในการหาลูกค้าอย่างหนึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจก็ได้ลูกค้าเพ่ิมมากขึ้นวันสำคัญทางศาสนาวัน
นักขัตฤกษ์ให้บริการฟรีเป็นการทำเอาบุญ 
 อย่างไรก็ตามจากการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าสัมมนาการบริหารงานด้าน
การตลาดการบริการลูกค้าได้คะแนนต่ำสุด  ควรได้รับการปรับปรุงมากที่สุดเป็นที่สังเกตว่ามีการ
วิเคราะห์ได้ว่าการหลักธรรมนี้  ในการดำเนินงานในลักษณะให้พึ่งตนเองบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีความซื่อสัตย์  ไม่มุ่งหวังกำไรเป็นเพียงช่วยเหลือกันของคนในชุมชน  ไม่ทำแข่งขันเชิง
ธุรกิจการบริการด้วยไมตรีจิตทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้  นำมาซึ่งความเชื่อถือวางใจได้หลักธรรมพุทธ            
จึงส่งผลโดยตรงคือทำให้ผู ้ทำหน้าที ่ร ับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาดและลูกค้ามีความ
ขยันหมั ่นเพียรเชื ่อมประสานมีเมตตาธรรมต่อลูกค้า   มีมุมมองที ่กว้างไกลรู้จักจำแนกแยกแยะ
คุณธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยให้กิจการของวิสาหกิจชุมชน  มีความมั่นคงเข้มแข็งส่งผลให้เกิดความ
เชื่อมั่นโดยทั่วไปของชุมชนและสังคมสมาชิกภาพพ่ึงได้สร้างความมั่นคงแก่วิสาหกิจชุมชน๙๔ 
 ผลการบูรณาการและวิเคราะห์หลักอปริหานิยธรรม ๗  ในการบริหารจัดการด้านการผลิต
และงานสนับสนุนการผลิตในด้านการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตด้านการผลิตสินค้า
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิตด้านบรรจุและจัดส่ง ซึ่งได้ข้อสรุปว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุนการ
ผลิตโดยเช่าสถานดำเนินการแรกเริ่มใช้หลัก “จิตอาสา” มีค่าตอบแทนบ้างตามสภาพการณ์ต่อมา             
เป็นการจ้างผู้ชำนาญทำหน้าที่บางครั้งก็ขยายเวลาออกไปถึงช่วงดึกเพื่อให้ทันเวลาเอาใจลูกค้าเป็น

 

 ๙๓สัมภาษณ์ ชรินทร์ บูรพันธ์, นายศักดา พรหมมินทร์, วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
 ๙๔สัมภาษณ์ นางพันธ์ ปูกระโทก, นางอุดร พาเรือง, วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 



๗๗ 
 

อันดับแรกคุณภาพการผลิต  ตามความประสงค์ของลูกค้า การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
สถานที่ผลิตโดยมีหัวหน้าช่างดูแลรักษา  และซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งานผู้ผลิตมีความขยันในการ
ปฏิบัติงานไม่ท้อถอยมีจิตอาสาไม่มุ่งหวังค่าตอบแทน  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการมองงาน
ออกจัดขั้นตอนก่อนหลังได้ถูกต้องด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเช่นนี้   ทำให้กิจการมีความมั่นคง
เข้มแข็งเป็นที่เชื่อถือและได้รับความนิยมของชุมชนเป็นอย่างมาก หลักธรรมพุทธส่งผลโดยตรงคือทำ
ให้ผู ้ทำหน้าที ่รับผิดชอบในกระบวนการผลิตมีความขยันหมั ่นเพียรทุ ่มเท  ฉลาดรอบรู้ เสียสละ                   
มีมุมมองที่กว้างขวางคุณธรรมเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสร้างให้กิจการของวิสาหกิจชุมชนมีค วามมั ่นคง
เข้มแข็งส ่งผลให้เกิดความเชื ่อมั ่นสมาชิกภาพ พึ ่งได้ขยายผลได้กว ้างไกลวิสาหกิจชุมชนนี้                            
จึงมีความเข้มแข็งและม่ันคง๙๕ 
 ผลการบูรณาการและวิเคราะห์หลักฆราวาสธรรมในการบริหารจัดการด้านบัญชีและ
การเงินในด้านรายรับ-รายจ่าย ด้านต้นทุนและกำไรด้านการเงินของกลุ่มด้านทรัพย์สิน และหนี้สิน             
โดยสรุปได้ว่าผู้รับหน้าทีในด้านการบัญชีและการเงิน มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีสัจจะ สมาชิกเกิด                  
ความไว้วางใจ  ทำให้เกิดการดำเนินการเรื่องต้นทุนการกู้ยืม การแบ่งปันหลักธรรมพุทธส่งผลโดยตรง
คือรู้จักจำแนกแยกแยะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ตรงไปตรงมา มั่นใจตัวเอง ฉลาดรอบรู้มีความสุข
คุณธรรมเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสร้างให้ชุมชนมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่ทะเลาะขัดแย้ง เพราะเรื่อง
การเงินเป็นเหตุ มีความสมัครสมานสามัคคี ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นพ่ึงได้ผลงานไปในด้านบวกเสมอ
วิสาหกิจชุมชนนี้จึงมีความเจริญก้าวหน้า๙๖ 
 ผลการบูรณาการและวิเคราะห์อปริหานิยธรรม ๗  ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชน
สู่ความยั่งยืนซึ่งในด้านการเรียนรู้ของกลุ่ม/สมาชิกพัฒนาด้านเทคนิคและฝีมือการผลิตการพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์และฉลาก การพัฒนาปรับปรุงการพัฒนา ด้านการเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนการพัฒนาด้านการพ่ึงตนเอง  
 สรุปได้ว่า สมาชิกได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความสามารถในการในการดำเนินการ
กิจกรรมกลุ่มทุกด้าน เช่น ได้รับการสนับสนุนศึกษาดูงานอยู่เสมอฝึกอบรม  มีแผนจัดหาอุปกรณใ์หม่
มีแผนพัฒนาแบบพ่ึงพาคนในชุมชนให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมผนวกกับภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่หลักธรรม
พุทธส่งผลโดยตรง คือทำให้สมาชิกเกิดความคิดอ่านเพิ ่มมุมมองรู ้จักจำแนกแยกแยะเชื ่อมโยง
เครือข่าย มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ขัดแย้งไม่ทำลาย  คุณธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นดัชนี              
ชี้วัดอนาคตให้เห็นว่ากิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ เติบโตอย่างมีเป้าหมายทิศทางและก้าว
ไปสู่ความเป็นไทยในอาเซียนอย่างแท้จริง๙๗ ดังจะเห็นได้ว่าการนำหลักศาสนธรรม ศาสนพิธีและ

 

 ๙๕สัมภาษณ์ นางศิรินภา ก้อนแก้ว, วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑. 
 ๙๖สัมภาษณ์ นางพันธ์  ปูกระโทก, นางอุดร  พาเรือง, วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑. 
    ๙๗สัมภาษณ์ นางศิรินภา ก้อนแก้ว, วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑. 



๗๘ 
 

บทบาทพระสงฆ์ แสดงให้เห็นว่าชุมชนได้สร้างเงื่อนไขด้านคุณธรรมประกอบด้วยมีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความเพียร มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตอีกทาง
หนึ่งอย่างแท้จริง 
 สรุปได้ว่าผลการบูรณาการและวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการกลุ่มและ
สมาชิกในด้านโครงสร้าง และข้อมูลของกลุ่ม  ด้านการนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทบทวนติดตามและ   
ด้านความสามารถการฝึกสอนการทำงานโดยใช้อปริหานิยธรรม ๗  การบริหารจัดการด้านการตลาด
และลูกค้าในด้านตลาดและลูกค้าและด้านการรับคำสั่งซื้อโดยใช้หลักศีลและทาน  ในการบริหาร
จัดการด้านการผลิต  และงานสนับสนุนการผลิตในด้านการจัดซื้อ  และจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการ
ผลิตด้านการผลิตสินค้าด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และสถานที่ผลิตด้านบรรจุและจัดส่ง โดยใช้หลัก              
อปริหานิยธรรม ๗  ผลการบูรณาการและวิเคราะห์หลักฆราวาสธรรมในการบริหารจัดการด้านบัญชี
และการเงินในด้านรายรับ-รายจ่ายด้านต้นทุนและกำไรด้านการเงินของกลุ่มด้านทรัพย์สินและหนี้สิน 
ผลการบูรณาการและวิเคราะห์หลักศีลและทาน ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน
ซึ่งในด้านการเรียนรู้ของกลุ่ม/สมาชิกพัฒนาด้านเทคนิคและฝีมือการผลิตการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์และฉลากการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาด้านเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการพัฒนาด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนการพัฒนาด้านการพ่ึงตนเอง 
 

ตอนที่ ๕  องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย 
ผลการว ิจ ัยได ้พบหล ักธรรมในการบ ูรณาการเข ้าก ับกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชน คือ                          

อปริหานิยธรรม ๗ ที่ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกหลักธรรมศีล ที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการตลาดและลูกค้าหลักธรรมทาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการ
ผลิตหลักธรรมฆราวาสธรรม ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการบัญชีและการเงินและหลักธรรม ฆร
วาสธรรม ๔ ที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน เป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้
ให้กับครอบครัว และเป็นการรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งรับมาจากบรรพบุรุษที่ถ่ ายทอดองค์
ความรู้มาให้เพื่อใช้ในการดำรงชีพการพัฒนาตนเองรู้จักประมาณตนและพึ่งพาตนเอง  นับได้ว่าเป็น
การนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและดำเนินชีวิตที่พอเพียงสู่ทางแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและยึดคำสอนในทาง
พระพุทธศาสนาสร้างแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของมวลมนุษย์ทุกระดับ 

หลักพุทธธรรมจึงสามารถนำไปใช้เป็นหลักร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่า การใช้ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนอื่นๆโดยมีหลักการสำคัญของกระบวนการพัฒนากลุ่มดังนี้คือ ๑) สมาชิกของวิสาหกิจ
ชุมชนทุกคนต้องมีการตกลงมีการปรึกษาหารือกันที่จะดำเนินงานกลุ่มร่วมกัน  ๒) สร้างแนวคิดในการ
พัฒนาด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนและสามัคคี ๓) มีกลุ่มกิจกรรมดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวคิด
ที่จะพัฒนาด้วยหลักพุทธธรรม ๔) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งการ



๗๙ 
 

นำหลักพุทธธรรมไปใช้ หลักพุทธธรรมใดเป็นจุดแข็งควรทำให้ดียิ่งขึ้น หลักพุทธธรรมใดยังมีจุดอ่อน
ควรส่งเสริมให้มีความแข็งแรงขึ้นหลักการดังกล่าวจึงทำให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของสมาชิกเองทั้งคนใน
ครอบครัวชุมชนและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งพอสรุปได้ว่า ๑) ในระดับปัจเจกบุคคลเช่นทำ
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ ้นเนื่องจากละเลิกอบายมุขเป็นต้น ๒ ) ในระดับครอบครัวมี
ความสุขมากขึ้นมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเพราะ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช้ชีวิตออกนอกลู่
นอกทาง ๓) ในระดับชุมชนทำให้เกิดความรักความใกล้ชิดกับพระศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
มากขึ ้นเพราะมีการร่วมกิจกรรม เช่น การทำบุญตักบาตรในวันขึ ้นปีใหม่วันสงกรานต์  เป็นต้น 
พนักงานและผู้บริหารให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี
 สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ว่า การใช้ในการ
จัดฝึกอบรมแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ หลักศีล หลักทาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด
และลูกค้าหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗  ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการ
ผลิตหลักธรรมฆราวาสธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการบัญชีและการเงินและหลักธรรม             
อปริหานิยธรรม ๗  ที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน พึ่งพาตนได้เป็นอย่างดี   
เกิดการพัฒนาในการเรียนรู ้ทักษะด้านต่างๆทำให้สมาชิกมีความรู ้ความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดีขึ้น  เป็นการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งด้วยหลักการพึ่งพาตนเองได้ มีการพัฒนา
ตนเองอย่างมีคุณภาพทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และนำไปสู่การพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมให้มี
ศักยภาพ และมีคุณภาพที่ดีการที่สมาชิกกลุ่มมีหลักพุทธธรรมเป็นพ้ืนฐานมีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ  
จึงเป็นแรงช่วยให้เกิดการพัฒนาของกลุ่มอย่างมีศักยภาพและมีผลกระทบเป็นบวกต่อชุมชนในแง่ของ
การพัฒนาที่มีความพอเพียงไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนผลที่ได้จากการนำเอาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการ
พัฒนาทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้มีความมั่นคงในการทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาให้รำคาญใจสมาชิกมี
ความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน  มีกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้หลักธรรม คือรู้จักคิด รู้จักตรึกตรอง  มีเหตุมีผล
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มสามารถที่จะยืนหยัดและพ่ึงพาตนเอง ทำให้กลุ่มมีความม่ันคงไม่ล้ม
ลงโดยง่ายและจากการที่มีพื้นฐานทางพุทธธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์   ไม่คดโกง ทั้งต่อ
ตนเองสมาชิกและลูกค้า  จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า  และจากการที่ทำวิสาหกิจชุมชน
แบบพอเพียงพอประมาณ ไม่มุ ่งกำไร และไม่ผลิตผ้าทอในปริมาณมากจนเกินไป  ทำให้ชีวิตของ
สมาชิกแต่ละคนมีแต่ความสุข  เพราะไม่ต้องดิ้นรนจนเกินควรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จึงสามารถที่จะอยู่
ได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ใดอีก  ทั้งไม่เบียดเบียนคนในชุมชนให้ได้รับความเดือดร้อน จากการทำวิสาหกิจ
ชุมชนแต่กลับร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์เพื่อชุมชน  รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  โดยเข้าใจถึง
วิถีแห่งการอยู ่ร่วมกับธรรมชาติไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ   รู ้จักช่วยกันอนุรักษ์ และรักษา
ธรรมชาติให้ดำรงอยู่คู่กันไปกับผู้คนในชุมชน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้วิสาหกิจ
ชุมชนนี้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ทำให้สมาชิก และครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการดำเนินงาน             



๘๐ 
 

ก็ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  สามารถจัดการด้านทรัพยากรการผลิต  มีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี และ
ประการสำคัญคือการพึ่งพาตนเองได้  มีความพอเพียงสิ่งเหล่านี้  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจได้เป็นอย่างดี 
 



 
 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ๓ ประเด็น
การศึกษา ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาและ ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้สรุปประเด็น
การศึกษาไว้ดังนี้ 
  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยของการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สรุปได้ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มวิสาหกิจที่สำคัญและมีการประกอบอาชีพที่สร้างมูลค่าและ
ชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนมากประกอบอาชีพในด้านกสิกรรมในการดำรงชีวิตมา
ช้านานโดยใช้องค์ความรู้เดิมหรือที่เรียกว่าภูมิปัญญาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว           
และชุมชนซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจทำให้มีรายได้เข้ามาเสริมให้กับ
ครอบครัวชุมชนและยังเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยมีภูมิปัญญาที่สำคัญดังนี้              
๑) ภูมิปัญญาในด้านเครื ่องปั ้นดินเผา ๒) ภูมิปัญญาในด้านผ้าไหม ๓) ภูมิปัญญาด้านหมี่ตะคุ                 
๔) ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร จังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดและหลักปฏิบัติที ่สำคัญ คือ แนวคิดวิสาหกิจชุมชน  
วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่เกิดจากชุมชน ที่ต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันในการดำเนิน
กิจการต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นการประกอบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ แต่ไม่ได้ต้องการทำธุรกิจ เต็ม
รูปแบบ แต่เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้สมาชิก ซึ่งถ้าทำคนเดียวจะทำไม่ได้ หรือถ้าไปรวมกับ



   ๘๒ 
 

สหกรณ์ใหญ่ๆ ก ็ลำบาก เป ็นการร ่วมกันสร ้างระบบสว ัสด ิการให ้ตนเอง หร ืออีกน ัยหนึ่ ง                         
สร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มและให้ชุมชน ซึ่งได้แนวคิดหลักดังนี้ 
 ๑) แนวคิดสัมมาชีพตามหลักพุทธธรรม คือมีหลักการเลี้ยงชีวิตชอบทางกายตองมีการ
งดเวนจากการประกอบอาชีพที่สงเสริมสนับสนุนใหกระทําผิดหลักทางศีลธรรม และยังครอบคลุมไป
ถึงการเวนจากจากการเลี้ยงชีวิตดวยการลักขโมยการทุจริต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและสามัญ
สํานึกแมวาจะมีโอกาสใหกระทําไดหรือไมก็ตาม เพราะเปนการเบียดเบียนผูอื ่นใหไดรับความ                 
เดือดรอน และทําใหสังคมเกิดความไมสงบสุข คนในสังคมอยูอยางรูสึกว่าไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของตนเอง การเลี้ยงชีพดวยการลักขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเปนการดําเนินชีวิตอยูบนความ
ทุกขความเดือดรอนของผูอ่ืนและของสังคม เปนการทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเองหมดสิ้น 
 ๒) แนวคิดใหม่ในการพัฒนาโดยการสรางสัมมาชีพไดมีการให้คำนิยามความหมายของ 
“สัมมาชีพ” วาหมายถึง อาชีพที่ไมเบียดเบียนตัวเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม
และมีรายจายนอยกวารายไดชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่งมีรายไดมากกวาสงเสริมการสร
างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพ ถือเปนภารกิจเรงดวนใน
การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน โดยเฉพาะมิติดานเศรษฐกิจเพ่ือใหชุมชนสามารถเปนฐานในการ
สรางอาชีพและรายไดเลี้ยงดูประชาชนในชุมชนบนแนวทางสัมมาชีพที่ถูกต้อง 
 ๓) แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิทธิชุมชนอย่างหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเฉ พาะ 
ในขณะที่บางประเทศมีกฎหมายภูมิปัญญาท้องถิ ่นโดยเฉพาะสอดคล้องกับแนวทางขององค์กร
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกที่ได้มีการยกร่างว่าด้วยการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาโดยเฉพาะ
เช่นเดียวกันจังหวัดชัยนาทมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมามากมายและหลากหลายประเภท ด้วย
เหตุที่เป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานซึ่งชุมชุนและชาวบ้านมีการดำเนินการคุ้มครองทาง
กฎหมายแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพียงส่วนน้อย เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งยังมีหน่วยงานรัฐที่
เกี ่ยวข้องหลายหน่วยงาน การจัดตั้งหน่วยงานดูแลภูมิปัญญาท้องถิ่นและคณะกรรมการ รวมถึง
มาตรการในการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้มีการ
ถ่ายทอดความรู้ การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ และสามารถจัดสรรประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ชุมชนและผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
 ๔) แนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชน ชุมชนท้องถิ่นจึงมีความชอบธรรมที่จะมีสิทธิเหนือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนมากกว่าคนภายนอกชุมชนที่ไม่ได้เป็นผู้อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต จึงเป็นเหตุผลสำคัญ
ที่รัฐต้องยอมให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการดังกล่าว เพื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
ในแง่ของการใช้ทรัพยากร การบำรุงรักษาและอนุรักษ์ ทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาความขัดแย้งอัน



   ๘๓ 
 

เนื่องมาจากการแย่งชิงทรัพยากร ตลอดจนปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
คนในท้องถิ่นอีกด้วย  
 ๕.๑.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้ข้อสรุปดังนี้ 

๑) การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มและ
สมาชิกใช้หลักศีล เพื่อบริหารจัดการกลุ่มในด้านโครงสร้างและข้อมูลของกลุ่มการนำกลุ่มการสื่อสาร
ทบทวนติดตามและด้านความสามารถต่างๆ 

๒) การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าใช้หลักทาน ในการบริหารจัดการด้าน
การตลาดและลูกค้า เพ่ือใช้ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาด และลูกค้า ด้านการรับคำสั่งซื้อ 

๓) การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิตหลักอปริหานิยธรรม ๗  
เพื่อใช้ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิตการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ
หรือปัจจัยการผลิตการผลิตสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิตการบรรจุและจัดส่ง 

๔) การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินหลักพุทธธรรมหลักฆราวาสธรรมเพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินรายรับ-รายจ่ายต้นทุนและกำไรการเงินของกลุ่มทรัพย์สินและ
หนี้สิน 

 ๕) การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน หลักทาน เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่ม/สมาชิกพัฒนาเทคนิคและฝีมือการผลิต
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์และฉลากพัฒนาปรับปรุงธุรกิจพัฒนาด้านเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชนพัฒนาด้านการพ่ึงตนเอง 

๕.๑.๓ หล ักพ ุทธธรรมที ่ ใช ้ในการส ่งเสร ิมว ิสาหก ิจช ุมชนได ้ข ้อสร ุปด ังนี้                     
๑) การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกส่วนใหญ่หลักพุทธธรรมหลักทาน ที่ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
และสมาชิกเพ่ือบริหารจัดการกลุ่มในด้านโครงสร้างและขอมูลของกลุ่ม การนำกลุ่มการสื่อสาร
ทบทวนติดตามและด้านความสามารถการฝึกสอนการทำงาน ๒) การบริหารจัดการด้านการตลาดและ
ลูกค้าส่วนใหญ่หลักฆราวาสธรรม ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าเพ่ือใช้ส่งเสริมการ
บริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าด้านการรับคำสั่งซื ้อ ๓) หลักอปรานิยธรรม ๗ ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิตเพื่อใช้ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการผลิต
และงานสนับสนุนการผลิตซึ่งได้แก่การจัดซื้อ และจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตการผลิตสินค้า
เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิตการบรรจุและจัดส่ง  ๔) หลักพุทธธรรมฆราวาสธรรม ที่ใช้ในการ
บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินได้แก่รายรับ-
รายจ่ายต้นทุนและกำไรการเงินของกลุ่มทรัพย์สินและหนี้สิน ๕) หลักศีล และทาน ที่ใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน  เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความ



   ๘๔ 
 

ยั่งยืนได้แก่พัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่ม/สมาชิกพัฒนาเทคนิคและฝีมือการผลิตพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์
หรือบรรจุภัณฑ์และฉลากพัฒนาปรับปรุงธุรกิจพัฒนาด้านเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนพัฒนาด้านการพ่ึงตนเอง 

๕.๑.๔ การบูรณาการใช้หลักพุทธธรรมในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจากการวิเคราะห์
ข้อมูลภาคสนาม ได้ข้อสรุปดังนี้ 

๑) การบูรณาการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกได้ข้อสรุปว่าการ
นำหลักฆราวาสธรรม ๔ มาใช้ในการบริหารกลุ่มและสมาชิกเน้นการให้ความร่วมมือความสามัคคี
ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจใช้หลักจิตวิทยาในการกระตุ้นให้สมาชิกนำหลักธรรมไปบูรณาการใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มาใช้ในรูปแบบของการขอความร่วมมือการประชุมด้านความสามารถและการฝึกสอนการ
ทำงานบูรณาการใช้ธรรมหลักๆที่นำมาใช้นี ้แฝงอยู่ในขณะการดำเนินงานในการพูดในหัวใจของ           
ผู้ทำงานบางครั้งก็ออกมาในรูปของจิตวิทยากระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเสียสละจริงจังมี
เป้าหมาย 

๒) การบูรณาการใช้หลักศีล ในการบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าได้ข้อสรุปว่า
การนำหลักใช้ในการจัดการด้านตลาดและลูกค้าเนื่องจากขอบเขตการให้บริการลูกค้า คือ สมาชิกของ
กลุ่มเป็นหลักสมาชิกคือตลาดหลักการดำเนินงานในลักษณะพึ่งตนเองค่อยเป็นค่อยไปแบบยั่งยืนอยู่
บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นหลักความซื่อตรงการดำเนินกิจกรรมไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่กำไร
เป็นเพียงช่วยเหลือกันของคนในชุมชน 

๓) การบูรณาการใช้หลักอปริหาริยธรรม ๗  ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและงาน
สนับสนุนการผลิตได้ข้อสรุปว่าวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะผู้นำกลุ่มมีการบูรณาการใช้                   โดย
กระตุ้นให้ผู ้ผลิตมีความขยันในการปฏิบัติงานไม่ท้อถอยมีจิตอาสาไม่มุ ่งหวังค่าตอบแทนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการมองงานออกจัดขั้นตอนก่อนหลังได้ถูกต้อง 

๔) การบูรณาการใช้หลักฆราวาสธรรมในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินได้ข้อ
สรุปว่าในการบริหารจัดการด้านบัญชีจะอาศัยผู้ที่มีความรู้ด้านนี้เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งมีการแบ่งตาม
ลักษณะของทุนการดำเนินงานเช่นทุนให้กู้ดอกเบี้ยฯลฯมีการรายงานรับ-จ่ายทุกเดือนในที่ประชุม   

๕) การบูรณาการใช้หลักพุทธธรรมหลักทานและศีล ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนสู่ความยั่งยืน ได้ข้อสรุปว่าสมาชิกได้รับการสนับสนุนศึกษาดูงานอยู่เสมอมีการจัดฝึกอบรม
กันเองในสมาชิกสลับกับเชิญหน่วยงานทางราชการมาให้ความรู้บ้างแนวทางในการพัฒนามีแผนจัดหา
เคร ื ่องอุปกรณ์ใหม่ม ีแผนพัฒนาแบบพึ ่งพาคนในชุมชนให้คนร ุ ่นใหม่เข ้ามาร ่วมผนวกกับ                         
ภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ 

 



   ๘๕ 
 

 ๕.๑.๕ วิเคราะห์การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา   
 เมื่อนำหลักหลักธรรมที่นำมาใช้ในการบูรณาการเข้ากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนครราชสีมา
ทั้งหมด ๔ หลักธรรม ได้แก่ หลักศีล ที่ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิก หลักธรรมฆราวาสธรรม ๔ 
ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า  หลักธรรมอปรานิยธรรม ๗ ที่ใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต  หลักธรรมฆราวาสธรรม ที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการบัญชีและการเงินและหลักธรรมศีล ทาน ที่ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความ
ยั ่งยืน มาประพฤติปฏิบัติและปรับใช้กับภูมิปัญญาแล้วทำให้ความเป็นอยู ่ในการดำรงชีพของ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ทีดีขึ ้น  ทำให้คนในท้องถิ่นนั้นเกิดความรักความหวงแหนและจะสืบทอด             
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของบรรพบุรุษไว้ให้ลูกให้หลานสืบต่อไปไว้ใช้สำหรับดำรงชีพต่อไป  นอกจากนั้นได้
น้อมนำเอาหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นหลักแนวการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กันไปเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลสัมฤทธิ์               
ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  สร้างความรัก  ความสามัคคี  ให้เกิดในสังคมโดยเฉพาะการร่วม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและได้สร้างผลงานในด้านภูมิปัญญาและความเป็นอยู่ที่มั่นคงดำรงชีพอยู่อย่างไม่
เดือดร้อนเพราะความรู้จักประมาณตนคือนำหลักพุทธธรรมที่รู้ตัวตนรู้สถานภาพรู้ฐานะของตนมา
บริหารเศรษฐกิจของตนได้อย่างเหมาะสม 

๕.๑.๖ ผลการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา   

ผลการใช้หลักพุทธธรรมที ่ใช ้ในการส่งเสริมว ิสาหกิจชุมชนกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชน                    
จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปผลการใช้หลักพุทธธรรมที่ใช้ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเป็น ๕ ประการ คือ 

๑) ผลการใช้หลักศีล ในการบริหารจัดการ กลุ่มและสมาชิกทำให้การบริหารจัดการที่
สะดวกและมีความเป็นระบบมากขึ้น 

๒) ผลการใช้หลักอปริหานิยธรรม ๗  ในการบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าทำให้
งานเดินสะดวก ความเป็นผู้มีการศึกษาดี มีวิสัยทัศน์ พบว่า พ่อค้ามีความรู้และทำการศึ กษาในการ
ผลิตสินค้า การแสวงหาตลาดสินค้า ศึกษาลักษณะตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค และการเลือกสินค้า
ให้เหมาะสมกับตลาดการค้านั้น ๆ เป็นอย่างดี 

๓) ผลการใช้หลักทาน ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิตการ
ให้ทาน เมื่อกล่าวกันในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจแล้ว ก็สามารถที่จะแบ่งแยกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อความ
สะดวกในการนำไปใช้ทางด้านการพัฒนาบริหารจัดการด้านการผลิต และงานสนับสนุนการผลิต
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จะต้องอาศัยสมาธิ ความแน่วแน่ ปัญหา การเจรจาและการประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อความผาสุก
ของสังคมได้ และสามารถจัดทำเป็นกรอบความคิดได้ดังนี้ คือ กรอบความคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๔) ผลการใช้หลักฆรวาสธรรม ๔ ในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินการบริหาร
จัดการด้านบัญชีและการเงิน ประกอบด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ (๑) สัจจะ มีความจริง ตรง แท้                
มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน (๒) ทมะ การฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจ (๓) ขันติ แปลว่า อดทน อดทน
กับคำพูดหรือการกระทำของผู้อื่นที่เราไม่พอใจ (๔) จาคะ คือ ความเสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่
ในตน ปรับตนเองให้สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

จากการวิเคราะห์ผลการบูรณาการดังกล่าวได้ข้อสรุป ดังนี้ 
(๑) ผลการใช้หลักศีล ในการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกด้านโครงสร้างและข้อมูลของ

กลุ่มด้านการนำกลุ่มด้านการสื่อสารทบทวนติดตามและด้านความสามารถและการฝึกสอนการทำงาน
ทำให้สมาชิกให้ความร่วมมือมีความสามัคคีมีความซื่อสัตย์เกิดความไว้ใจมีการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท
เสียสละจริงจังมีเป้าหมายทำให้วิสาหกิจชุมชนมีสถานะที่มั่นคงเข้มแข็งเป็นที่เชื่อถือของชุมชนและ
พัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งหลักธรรมพุทธส่งผลโดยตรงคือทำให้ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกมีความพร้อมเพียงประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะทำความเข้าใจ
ร่วมกันขยันหมั่นเพียรเชื่อมประสานมีการแสวงหาและพัฒนาความรู้รอบด้านคุณธรรมเหล่านี้เป็น
ปัจจัยให้กิจการของวิสาหกิจชุมชนมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเชื่อมโยงกันทั่วถึงมีความรู้
ความสามารถรอบด้านส่งผลให้เกิดความมั่นคงมั่นใจต่อสมาชิกนำพากลุ่มเดินไปอย่างมีทิศทางและ
เป้าหมาย   

  (๒) ผลการใช้หลักฆราวาสธรรม ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุน
การผลิตในด้านการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตด้านการผลิตสินค้าด้านเครื่องมือ
อุปกรณ์และสถานที่ผลิตด้านบรรจุและจัดส่งทำให้วิสาหกิจชุมชนชุมชนมีทุนการผลิตคุณภาพการผลิต
ดีกว่าโรงงานขนาดใหญ่ได้ตามมาตรฐานความประสงค์ของลูกค้าการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
สถานที่ผลิตโดยมีหัวหน้าช่างดูแลรักษา และซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งาน  ผู้ผลิตมีความขยันในการ
ปฏิบัติงานไม่ท้อถอย  มีจิตอาสา  ไม่มุ่งหวังค่า  ตอบแทนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการมองงาน
ออกจัดขั้นตอนก่อนหลังได้ถูกต้องด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเช่นนี้ทำให้กิจการของกลุ่ม
วิสาหกิจมีความมั่นคงเข้มแข็งเป็นที่เชื่อถือและได้รับความนิยมของชุมชนเป็นอย่างมากหลักธรรม -
พุทธส่งผลโดยตรงคือทำให้ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการผลิตมีความขยันหมั่นเพียรทุ่มเทฉลาด
รอบรู้เสียสละมีมุมมองที่กว้างขวางคุณธรรมเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสร้างให้กิจการของวิสาหกิจชุมชนมี
ความมั่นคงเข้มแข็งส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นสมาชิกภาพพึ่งได้ขยายผลได้กว้างไกลวิสาหกิ จชุมชนนี้ 
จึงมีความเข้มแข็งและมั่นคงในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินในด้านรายรับ -รายจ่ายด้าน
ต้นทุนและกำไรด้านการเงินของกลุ่มด้านทรัพย์สินและหนี้สินทำให้ผู้รับหน้าทีในด้านการบัญชีและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B0
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การเงินมีความซื่อสัตย์สุจริตมีสัจจะเที่ยงธรรมสมาชิกเกิดความไว้วางใจทำให้ เกิดการดำเนินการเรื่อง
ต้นทุนการกู้ยืมการแบ่งปันหลักธรรมพุทธส่งผลโดยตรงคือรู้จักจำแนกแยกแยะมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
ตรงไปตรงมามั ่นใจตัวเองฉลาดรอบรู ้ม ีความสุขคุณธรรมเหล่านี ้ เป ็นเง ื ่อนไขสร้างให้ชุมชน                   
มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ไม่ทะเลาะขัดแย้ง  เพราะเรื่องการเงินเป็นเหตุมีความสมัครสมาน
สามัคคีส่งผลให้เกิดความเชื ่อมั ่นพึ ่งได้ผลงานไปในด้านบวกเสมอวิสาหกิจชุมชนนี้จ ึงมีความ
เจริญก้าวหน้า 

(๓) ผลการใช้ศีลและทาน ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนซึ่งในด้าน
การเรียนรู้ของกลุ่ม/สมาชิกพัฒนาด้านเทคนิคและฝีมือการผลิตการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์หรือบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากการพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาด้านเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชนการพัฒนาด้านการพึ่งตนเองทำให้สมาชิกได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะความสามารถในการดำเนินการกิจกรรมกลุ่มทุกด้านคุณธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นดชันีชี้
วัดอนาคตให้เห็นว่ากิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างมีเป้าหมายทิศทางในการที่จะดำเนินการ
ต่อไป 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

การอภิปรายผลการวิจัยนี้กล่าวถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งสัมมาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญท่ีน่าสนใจนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

๑. บริบทและสภาพพ้ืนที่กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน มีที่ตั้งที่เอ้ือต่อการพัฒนาและการนำหลัก
พุทธธรรมมาปรับใช้ เพราะชุมชนวัดและบ้านอยู่ติดกัน มีการประกอบวิสาหกิจชุมชนที่หน่วยงานและ
องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มสัมมาชีพสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงทิพย แกวประเสริฐ     
ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพในศูนยการเรียนชุมชนโดยผา
นองคการทองถิ่น ตําบลน้ำโจ้ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง” พบวาปญหาในการจัดการศึกษาวิชาชีพ
ในศูนยการเรียนชุมชนโดยผานองคกรทองถิ่นพบวาการจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการ
ดําเนินการของคณะกรรมการอํานวยการศูนยการเรียนชุมชนมีระดับปานกลางในเกือบทุกเรื่อง ยกเว
นการจัดการหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรกรรม สามารถนําเอาไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมในระดับ
มาก แตคณะกรรมการที่ประกอบดวยเจาอาวาสตัวแทน ประชาชนและศึกษาธิการอําเภอมีความ
เหมาะสมในระดับนอย 
 ๒. แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิด ๕ แนวคิดด้วยกัน คือ แนวคิดวิสาหกิจ แนวคิดสัมมาชีพ
ทางพระพุทธศาสนา แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดหลักพุทธธรรมกับการบูรณาการ และแนวคิด
การจัดการชุมชน ซึ่งทั้ง ๕ แนวคิดนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของ
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กลุ่มจนได้รับผลที่กลุ่มนำไปใช้ได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับรายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก 
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของ
จังหวัดพิษณุโลกไว้ดังนี้ (๑) กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภาคีให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม
และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนน้อยไม่จริงจังและแนวทางการส่งเสริมไม่ชัดเจนและต่อเนื่องอีกทั้งยังไม่
เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่องานส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (๒) กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบางกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภาคีหลายหน่วยงานและมีการใช้ชื่ออื่นในการเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มเดียวกันทำให้เกิดการสับสนและเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
(๓) วิสาหกิจชุมชนยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตและเงินทุนจาก
ภายนอก (๔) หน่วยงานภาคีในระดับอำเภอ/จังหวัดยังทำงานแบบไม่บูรณาการและยังไม่เห็น
ความสำคัญเนื่องจากมีความเข้าใจว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นงานของกรมส่งเสริมการเกษตร (๕)  วิสาหกิจ
ชุมชนบางแห่งที่มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ได้เกิดจากปัญหาหรือความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริงแต่มาจดทะเบียนเพ่ือรอรับการส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆและเพ่ือหวังกู้เงินใน
อัตราดอกเบี้ยต่ำซึ่งมิได้ประกอบกิจกรรมอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง๑ 
 ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจากการศึกษาพบว่าการบูรณาการหลักธรรมนำมาปรับใช้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มและบางกลุ่มก็มีหลักธรรมหลายหลักธรรมนำมาปฏิบัติ ได้แก่ หลักทิฏฐธรร -
มิกัตตถะประโยชน์ เป็นต้น ทำให้กิจการราบรื่นและส่งเสริมความสามัคคีทำให้งานประสบความสำเร็จ
สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)๒ที่ได้กล่าวถึงหลักพุทธธรรมไว้ว่า                   
หลักพุทธธรรมหมายถึงหลักธรรมที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
ของคนเราทุกคน ที่สั่งสอนให้คนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบและสามารถนำไปบูรณาการใช้ได้ตามความ
เหมาะสม  ขึ้นอยู่กับบุคคลและสถานการณ์เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และสร้างความสงบสุขในสังคม การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
ของรัฐบาลซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ ำทางสังคมและการสร้างโอกาส
เข้าถึงบริการของรัฐ โดยกำหนดพื ้นที ่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน ๒๓ ,๕๘๙ หมู ่บ้าน                    
จากพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการให้การศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การสำรวจ

 

 ๑สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณโุลก, รายงานข้อมูลวสิาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก, (พิษณุโลก : 
กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณโุลก), ๒๕๕๔. 

 ๒พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส.อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จำกัด, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙๑. 
 



   ๘๙ 
 

ข้อมูลและจัดเวทีประชาคมท้าแผนชุมชนในปี ๒๕๕๙ ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ซึ่งได้กำหนด
กระบวนการขับเคลื่อนที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน 
เพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บา้น 
โดยใช้พื้นที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้า
รับการฝึกอาชีพมีความรู้ และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 
และต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
อาทิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และทีม
สนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนในทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดท้าแนวทางการ
สร้างสัมมาชีพชุมชนเล่มนี้เพ่ือสนับสนุนการท้างานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้มีแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้การสร้างสัมมาชีพชุมชนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 ๔. วิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจากการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่นำมาปรับใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
คล้ายคลึงกันมาก คือ ความซื่อสัตย์และความสามัคคี ตลอดจนคำนึงถึงความประหยัดที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นสามารถอยู่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์ ปิ ติ-ปัญญา ได้อธิบาย
ว่าธุรกิจชุมชนเป็นธุรกิจของชุมชนโดยมีคนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันคิดร่วมกันทาและ
ร่วมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากการดำเนินงานถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาให้เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำธุรกิจชุ มชนเป็นการส่งเสริมให้
ชาวบ้านมีโอกาสเรียนรู้การบูรณาการการจัดการธุรกิจการทำงานร่วมกันเพื่อตัวเองและเพื่อส่วนรวม
ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงการจัดการผลประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ผ่านการทาธุรกิจชุมชนนี้จะ
ทำให้ชาวบ้านและชุมชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องดังนั้นธุรกิจชุมชนจึงนับว่าเป็นการบูรณาการการหรือกระบวนการที ่มี
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อ “การพัฒนาคนและชุมชน” ซึ่งนอกจากนี้ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
โดยตรงแล้วยังเชื่อว่าจะมีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วย๓ 
 
 
 
 

 

 ๓ร ังสรรค์ ป ิต ิป ัญญา , ศักยภาพของชุมชนในการทำธุรก ิจช ุมชนอุตสาหกรรม , Applied 
Economics Journal, ๕ (๒), ๒๕๔๒), หนา้ ๙๙-๑๑๓. 
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๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ๒ประการคือข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปปฏิบัติ

และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้วิ จัยมี

ข้อเสนอแนะอยู่บางประการทั้งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติข้อเสนอแนะ
สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและข้อเสนอแนะโดยตรงต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่
จะนำเอาผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินการดังนี้ 

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐได้แก่สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปเป็นกรอบ                     
กำหนดแนวนโยบายในการบูรณาการหลักพุทธศาสนาหน่วยงานคณะสงฆ์เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิสาหกจิชุมชนพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งบนรากฐานของภูมิปัญญา 

๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็น
สถาบันสร้างองค์ความรู้และผลิตบุคคลากรทางด้านพระพุทธศาสนาโดยตรงนอกจากจะผลิตบัณฑิต
แล้วควรเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการบูรณาการหลักพุทธศาสนาพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรมและให้
มีความเข้มแข็ง 

๓) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการจากงานวิจัยนี้พบว่าปัญหาหลักที่สุดในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนชุมชนขาดองค์ความรู้พุทธศาสนาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักวิสาหกิจชุมชนที่จะมาใช้ใน
การดำเนินกิจกรรมจึงทำให้ขาดทิศทางและความมั่นคงเข้มแข็ง 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรมีการศึกษาเชิงสำรวจหรือจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่คณะสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก

พ้ืนที่ของจังหวัดนครราชสีมา 
๒) ควรมีการศึกษาบทบาทของคณะสงฆ์ที่เข้าไปร่วมดำเนินในกิจกรรมของชุมชนใน

รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
๓) ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่มีพระสงฆ์เข้าไป

ร่วมดำเนินการ 
๔) ควรศึกษารูปแบบการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านตำบล  อำเภอ     

หรือจังหวัด 
๕) ควรศึกษาอิทธิพลของวัดประจำหมู ่บ้านที ่ม ีต่อชุมชนสังคมในด้า นต่างๆ เช่น                        

ด้านการศึกษาการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้น 
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นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้ง, 
 ๒๕๓๖. 
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ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. ชุมชนศึกษา:การศึกษาชุมชนในยุคหลังสมัยใหม่. สงขลา : โครงการผลิต 
เอกสารและตารามหาวิทยาลัยทักษิณ, ๒๕๔๔. 

ดวงเดือน สมวัฒนศักดิ. วิสาหกิจชุมชน. ชัยนาท : กรมส่งเสริมการเกษตร, ๒๕๔๘. 
บัณฑร อ่อนดา และวิริยา น้อยวงศ์นยางค.์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชนบท : ประสบการณ์ประเทศ 
 ไทย. กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้ว, ๒๕๓๓. 
ประเวศ วะสี. ศ.นพ. พระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคม. ในหลักการบริหารและการจัดการวัดในยุค 

 โลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอ.พี.กราฟิคดีไซดน์และการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๓๙. 
________. ปฏิรูปสังคม : ชุมชนเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งพลังพลเมืองเข้มแข็งหัวใจของการปฏิรูป 
 ประเทศใหม่. สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, ๒๕๕๗. 
ประภากร แก้ววรรณา. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ๒๕๕๑. 
ปน มุทุกันต. พุทธวิธีครองใจคน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๐๖. 
พระดุษฎ ีเมธังกโร. การพัฒนาสังคมในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ 
 มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๒. 
พระเทพเวที, (ประยุทธ์ ปยุตโต). จัดระเบียบสังคมตามคตินิยมแห่งสังฆะ . กรุงเทพมหานคร :      
 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
พระเมธีวราภรณ์, (สุทัศน วรทสฺสี). เบญจศีลเบญจธรรม : อุดมชีวิตของมนุษย. กรุงเทพมหานคร : 
 สํานักพิมพตนบุญ, ๒๕๕๑. 
พระธรรมวิสุทธิกวี, (พิจิตร ฐิตวณฺโณ). พระพุทธศาสนากับชีวิตพอเพียง. พิมพ์ครั้งที ่๙. 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัทชวนพิมพ์ ๕๐ จำกัด, ๒๕๕๑. 
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๔๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.  
 ๒๕๔๘. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, ๒๕๔๘. 
พันเอก ปิ่น  มุทุกันต์. แนวสอนธรรมะตามหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพฯ : มหา 
 มกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
พัชรินทร์ สิรสุนทร. ได้ศึกษาแนวคิดชุมชนปฏิบัติด้านการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการ. 
 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พัฒน์ สุจำนง. การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา 

พานิช, ๒๕๒๔. 
พิมลจรรย์ นามวัฒน์. ในเอกสารการสอนชุดสาขาวิชาศิลปะศาสตร์. นนทบุรี : สำนักพิมพ์ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ม.ป.ป.).   
บุญม ีแท่นแก้ว. พระธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐. 
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มณนิภา ชุติบุตร และนิคม ชมพูหลง. แนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน. 
 กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘. 
รังสี สุทนต์. ลักษณะการวิจัยทางพระพุทธศาสนา. เอกสารอัดสาเนา. 
วศิน อิทสระ. หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎราช 
 วิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
วิชิต นันทสุวรรณ. ขบวนการชุมชนใหม่. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, ๒๕๔๗. 
วิภาวรรณ ปัญจรัตน์. พื้นฐานวิชาชีพครู. ลำปาง : สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง, ๒๕๕๒. 
ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. ภูมิปัญญาชุมชน ยาชุดพิเศษในการพัฒนา . วารสารวัฒนธรรมไทย , 
 ๒๕๔๒. 
สนิท สมัครการ. การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม. พิมพ์ครั้งที ่๓. 

กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๒. 
สมเด ็จพระอร ิยวงศาคตญาณ สมเด ็จพระส ังฆราช ,  (จวน อ ุฏ ฐาย ีมหาเถร) . ธรรมคดี . 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัดมหาชน, ๒๕๔๖. 
สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา : มนุษย์สังคมและปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๔๒. 
สมบูรณ์ สุขสาราญ. การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา : กรณีศึกษาพระสงฆ์นักพัฒนา. 
 กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที ่บริษัทพิมพ์สวยจำกัด, ๒๕๓๐. 
สามารถ จันทร์สูรย์. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์ 

 พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, ๒๕๓๖. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฎ 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สัมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ. การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน. ขอนแก่น : เจริญวิทย์ 
 การพิมพ์, ๒๕๔๐. 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์. การพัฒนาชุมชน. พิมพ์ครั้งที ่๓. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๖. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสานักนายกรัฐมนตร ี. รายงานผลการเสวนาบทบาทพึ่ง 
 ประสงค์ของวัดและพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

แห่งมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก. รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : กลุ่ม 
 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, ๒๕๕๔. 
สำน ักเลขาธ ิการสภาการศ ึกษา . คร ูภ ูม ิป ัญญาไทยร ุ ่นท ี ่  ๓  ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหนื .
 กรุงเทพมหานคร : สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๗. 
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สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. การใช้การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม 
 ท้องถิน่. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๓๗. 
เสรี พงศ์พิศ. วิธีคิด วิธีทำ แผนชีวิต เศรษฐกิจชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่เจริญวิทย์
 การพิมพ์ สำนักพิมพ์พลังปัญญา, ๒๕๕๐. 
_________. แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ภูมิปัญญาไทย. ๒๕๔๖. 
วิชิต นันทสุวรรณและจำนงค์ แรกพินิจ. วิสาหกิจชุมชน : แผนแม่บทแนวคิดแนวทาง 
 ตัวอย่างร่างพระราชบัญญัติ. กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญาไทย, ๒๕๔๔. 
สิริกร ไชยมา. ภูมิปัญญาในท้องในชีวิตชาวล้านนาแพร่โครงการพัฒนาท้องถิ ่นกับหลักสูตร
 ท้องถิ่นโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์อำเภอร้องกวาง . แพร่ : แพร่อุตสาหกรรมการพิมพ์
 ,๒๕๔๔. 
อานันท์ กาญจนพันธุ์. พลวัตรในการจัดการทรัพยากร : กระบวนทัศน์และนโยบาย. กรุงเทพฯ :  
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๔. 
เอกวิทย์ ณ ถลาง. ภาพรวมภูมิปัญญาไทย.พิมพ์ครั้งที ่๒, กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 
 ๒๕๔๔. 
_________. ภูมิปัญญาชาวบ้านสี ่ภ ูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู ้ของชาวบ้าน .
 นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๐. 
 

 ๑.๒. บทความวารสาร/สื่อออนไลน์ 
ยิ่งยง เทาประเสริฐ. “ศักยภาพของภูมปิัญญาพื้นบ้าน”.วารสารการศึกษาแห่งชาติ” ปีที ่๒๘ ฉบับที ่
 ๕ มิถุนายน-พฤษภาคม ๒๕๓๗. 
ธวัช หมัดเต๊ะ. The New Knowledge Management การจัดการความรู้ยุคใหม่. วารสารถักทอ 
 สายใยแห่งความรู้, กันยายน-ตุลาคม ๒๕๔๗. 
เอ่ียม ทองดี. ภูมิปัญญาพื้นบ้านกบการปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรม. วารสารภาษาและ  
 วัฒนธรรม, ๒๕๔๔. 
ชวน เพชรแก้ว. การยกระดับและการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน. วารสาร
 กับภาษาไทย, ๒๕๔๗. 
รังสรรค์ ปิติปัญญา. ศักยภาพของชุมชนในการทำธุรกิจชุมชนอุตสาหกรรม. Applied Economics  
 Journal.๕ (๒), ๒๕๔๒. 
หนังสือพิมพสยามรัฐ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕. บทความ. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.  
 phongphit.com/older/content/view/๕๙๗/๗๐/ [๑ ธันวาคม ๒๕๕๖]. 
ความสำคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.  
 donphutwitthaya.com/ cai/supab/p๕.htm. [๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗]. 
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จํานง แรกพินิจ. ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย. สืบค้นเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม 
 ๒๕๖๐. จาก http://elearning.aru.ac.th/๒๕๐๐๑๐๒/soc๐๒/topic๖/print๕.htm 
นิภาพร อุตรวงษ์อนุชาหนู่นุ่น. กระบวนการ:ทางภูมิปัญญาชาวบ้านในไตรภาคี [ออนไลน์]. 
 แหล่งที่มา : ww.gotoknow.org [๒๒ พย ๒๕๖๐]. 
ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น. สืบค้นเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 

 จาก http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/๑๘๓๕- 
 ๐๐.๑๒.๒๕๕๒.จาก http://elearning.aru.ac.th/๒๕๐๐๑๐๒/soc๐๒/topic๖/print 
 ๕.htm. 
 

 ๑.๓ งานวิจัยวารสาร 
กนกพร ฉิมพลี. “การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานกรณีศึกษา 
 วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”.ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต.กรุงเทพมหานคร :  
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕. 
กิตติภณ  สุพรรณกลาง และคณะ . วัฒนธรรมในฐานะกระบวนการเร ียนรู ้ เพื ่อการพัฒนา 
 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในตำบลสันทรายหลวงตำบลสันป่าเปา และตำบลหนองแหย่ง 
 อำเภอสันทรายจังหว ัดเช ียงใหม่ . สำนักงานคณะกรรมการว ัฒนธรรมแห่งชาติ . 
 กรุงเทพมหานคร. 
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บทความวิจัย 
 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปญัญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ 
ของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนจงัหวัดนครราชสีมา 

The Integration of  Buddhadham Principles and local wisdom in promoting  
the livelihood of community groups in Nakhon Ratchasima Province. 

 

พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง, ผศ.ดร.และคณะ๔ 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การส่งเสริม สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อศึกษา
แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  (๒) เพ่ือ
ศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา (๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบว่า 
 แนวคิดและหลักปฏิบ ัต ิในการส่งเสริมส ัมมาชีพของกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมามี ๕ แนวคิด ได้แก่ แนวคิดเกี ่ยวกับวิสาหกิจชุมชน แนวคิดสัมมาชีพตามหลัก
พระพุทธศาสนา แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวคิดการจัดการทรัพยากรชุมชนแนวคิดการบูรณาการ
หลักพุทธธรรม ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจส่วนใหญ่ใช้แนวคิดทั้งหมดตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี
ความเกี่ยวขอ้งกับระเบียบข้อบังคับและแนวทางการดำเนินการ 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มี ๔ หลักธรรม ได้แก่ ๑) หลักศีล ตั้งมั่นในการรักษาศีล ๕   ๒) 
หลักทาน เป็นการให้ความรัก เอ็นดูและเมตตาต่อกัน อาศัยการแบ่งปันตอบแทนน้ำใจที่ดีต่อกัน ๓) 
หลักอปริหานิยธรรม ๗ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยสม่ำเสมอ  นายจ้างรับฟังความคิดเห็น
ของลูกจ้างเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงตัวเองและกิจการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ใช้ 
อำนาจข่มเหงกัน  ทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งและการแข่งขันระหว่างกันลงได้ ๔) หลักฆราวาสธรรม 
๔ ถือเป็นหลักครองชีวิตเป็นสำคัญ โดยเน้นการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานและรักษาสัจจะนั้น  

 
๔ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครราชสีมา คณะวิจัยร่วม ดร.มนัสพล ยังทะเล, ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ 
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มีการฝึกฝน ฝึกนิสัย รู้จักควบคุมจิตใจโดยมีการปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าด้วยการใช้สติ
ละปัญญา มีขันติธรรมความอดทน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความเสียสละพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
บริจาคสิ่งของให้ผู้อื่นและหมั่นเข้าวัดฟังธรรม ไหว้พระสวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ 
   ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการ
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สรุปหลักการพัฒนาดังนี้  (๑) หลักศีล
ส่งเสริมในด้านการพัฒนาจิตใจให้มีความตั้งมั่นในศีลธรรมอันดี รู้จักนำหลักศีลธรรมมาปฏิบัติประจำ
ใจ (๒) หลักทานส่งเสริมให้รู้จักเสียสละ แบ่งปันและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน (๓) หลักอปริหานิยธรรม 
๗ ส่งเสริมให้บุคคลอยู่ร่วมกันโดยการหมั่นประชุม หาทางออกของปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทำให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนครราชสีมา มีการประชุมปรึกษาหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน  (๔) หลักฆราวาสธรรม 
๔ ส่งเสริมให้บุคคลมีความซื่อสัตย์ มีความข่มใจ มีความอดทน มีความเข้าใจในการบริจาคช่วยเหลือ 
หลักพุทธธรรมยังเสริมสร้างความสุขให้เกิดแก่ชุมชนวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ทำให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ยอมรับในด้านความมีคุณธรรม จริยธรรมชื่อเสียงในด้านคุณภาพของ
สินค้าและบริการเป็นอย่างดีท้ังในและต่างประเทศ 
  

ABSSTRACT 
 This research title in The integration of  Budhadham  principles  and local 
wisdom in promoting the livelihood of Community groups in Nakhon Ratchasima 
province. The objectives as follows: (1) to study the concepts and Buddhadham  
practices in promoting  the livelihood of community  groups in Nakhon Ratchasima 
Province,  (2) to study in integration of Principles and local wisdom in promoting the 
livelihood of community groups  in NaKhon Ratchasima Provine, and (3) to study  
analysis in  Buddhadham and local community groups to promote the livelihood of 
community groups in Nakhon Ratchasima Province. The research concerned Qualitative 
research and in-deep interview.  
               This research  was  found that  there are five concepts and practices in 
promoting the members of community enterprise groups in Nakhon Ratchasima 
province, which include concepts regarding community enterprises, occupational 
concepts based on Buddhadham principles in local wisdom, concepts of community 
resource management, and the integration of Buddhist principles.  Most of them use 
the concept of community enterprise and think about local medicine and resource 
management.  Members of the community in accordance with the characteristics and 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4
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functions of the works was done by the enterprises associated with the applicable 
regulations. 
  The Integration the principles of Buddhism and local wisdom in promoting 
members of community enterprise groups in Nakhon Ratchasima province, that  are 4 
principles : 1 )  Morality means  to keeping the five  precepts,  2 )  Charity means giving 
compassion to one  another  relying  on  sharing  repay the kindness to each other, 3) 
Condition of welfare means the principles of Dharma seven levels, that meeting 
regularly for a meeting to discuss and exchange opinions with each other and find that 
the solutions joint the association of employers   and   employee  to get feedback to 
be used to improve governance and do not use the power to bully each other, 
reducing conflicts and competition among themselves, thus eliminating conflicts and 
competitions, and 4)  the four principles of the layman, secular theology was 
considered to be a rule  for life by focusing honest as the basis and keeping the truth, 
protect, practice the mind by improving  oneself  to progress  with the use of intellect, 
tolerance, patience, sacrifice, ready to help others, donate goods  to others and keep 
attending the Dhamma and pay respect to monks regularly. 
 The result of integration of the principles of Buddhism and local wisdom in 
promoting the livelihood of community enterprise groups  in Nakhon Ratchasima 
Province as follower; 1 )  Observe the precepts mean promoting the mind to have a 
commitment to morality and know how to practice morality in two ways,                
2)Donation means encouraging the sacrifice, sharing and caring for each other,          3) 
Principles of conditions of welfare mean encourage people to live together by 
persistent meeting to find a solution to the problem. The ways to make the Nakhon  
Ratchasima  community enterprise groups to have consultations to find a solution 
together, and 4 )  Virtues for layman  mean encourage people to be honest, restraint, 
patience, understanding of donations, and the principles of Dhamma to enhance 
happiness for the community. For community enterprise, the community enterprise 
groups of Nakhon Ratchasima province have recognized for their morality, ethics and 
reputation in  the quality of goods and services as well, both at home and abroad. 
 

Key words: Integration, Buddhadham Principles, Local wisdom, promote livelihood, 
Community groups. 
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๑. บทนำ 
 พระพุทธศาสนามีหลักคําสอนที่เหมาะแกจริตนิสัยของบุคคล ในการฝกฝนพัฒนาตนเอง 

ในหลายระดับ คือ ตั้งแตในระดับศีลธรรม กุศลกรรมบถ และในระดับสัจธรรมชั้นสูง อันหมายถึง 
มรรคมีองค์ ๘ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาฝกฝนอบรมปุถุชนซึ่งมีชีวิตที่ระคนอยูดวยความอยากไดอยากดี อยาก
มี อยากเปนให้มีความสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอยางปกติสุข มีสัมมาชีพ รูจักการดําเนินชีวิต
ตามมรรควิธีก็ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนตามแนวทางพระพุทธศาสนา๕ ความรับผิดชอบตาม
หลักอิทธิบาท ๔ ของกลุ่มผู้นำและสมาชิก ตลอดจนผู้ปฏิบัติด้านการประพฤติตนเป็นคนดี ความ
รับผิดชอบต่อชุมชน  บุญมีแท่นแก้ว กล่าวว่า ตามหลักพุทธศาสนากล่าวไว้อย่างนี้ว่าผู้หวังความเจริญ
ควรปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญ หรือสำเร็จตามความประสงค์ หมายความว่าเมื่อ
ต้องการความเจริญก้าวหน้าต้องสร้างเหตุผลเพื่อให้เกิดผลนั้นๆ เพราะผลย่อมมาจากเหตุ การสร้าง
เหตุนั้นถึงแม้จะยากยิ่งเพียงใด หากใช้คุณธรรมเข้าสนับสนุนแล้วยิ่งจะสำเร็จตามความประสงค์ได้๖ 

 การดำเนินชีวิตของชาวบ้านมีทั้งลักษณะเป็นนามธรรม เช่น คติความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ
และลักษณะที่เป็นรูปธรรมเช่นการปลูกบ้านเครื่องมือในการประกอบอาชีพสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ที่คิดค้นขึ้นภายในท้องถิ่น ฯลฯ โดยสิ่งเหล่านี้เกิดจากการสังเกตเรียนรู้สั่งสมสืบทอดเลือกสรร
และปรับปรุงจนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตลอดจน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ตนได้อาศัยอยู่ภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับชุมชนทุกชมุชน
และเป็นรากฐานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทุกสังคม  ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึง
ต้องนำหลักพุทธธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีว ิตและคงไว้ซึ ่งประเพณีและพิธีกรรมในจังหวัด
นครราชสีมามีกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามหลักธรรมในการทำงานแต่ละด้าน           
และดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางที่สร้างเศรษฐกิจสังคมและชุมชนให้มีความ
ยั่งยืนเพราะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักใช้ทรัพยากรท้องถิ่นทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองใน
ระยะยาวได้อย่างมั่นคง ในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเจตนารมณ์เพ่ือให้มี
การส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างรายได้การช่วยเหลือซึ ่งกันและกันการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการและการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนมีผลให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้

 
๕สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๖๕/๕๒๘. 
๖บุญมี  แท่นแก้ว,พระธรรม, (กรุงเทพมหานคร:โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔๒. 
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และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคตไม่ว่า
ในระดับใดรวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับสูงขึ้นต่อไป๗ 

สำหรับวิสาหกิจชุมชนคือในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้าอยู่
มากมายซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SME) หรือสหกรณ์แต่เป็น
ธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่งธุรกิจในระดับนี้ยังมีปัญหาที่ประสบอยู่
คือ ๑) ไม่เป็นที ่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอื่นๆเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ  ๒) การ
สนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงเนื่องจากข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและความต้องการ
ไม่ชัดเจนรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการเพื ่อส่งเสริมสนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงซึ่งจำนวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่
พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างรายได้
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของ
หน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นกฎหมายกำหนดให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจรดังนี้ (๑) ระดับปฐม
ภูมิส่งเสริมการจัดตั้งการให้ความรู้การศึกษาวิจัยในการนาทุนชุมชนมาใช้เหมาะสมการร่วมมือกันใน
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ (๒) ระดับสูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การ
รักษาคุณภาพการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาดการสร้างความเชื ่อถือทางธุรกิจและความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคการประสานงานแหล่งเงินทุนเพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่
การประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป๘ (๓) การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนรัฐจะให้
การสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการการตลาดความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย
หรือภาคธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมอื่นเพื่อขยายและสร้างความมั ่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน
ประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชน คือ (๑) การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธุรกิจในระดับชุมชน
มีความมั่นคงได้รับการรับรองตามกฎหมาย (๒) การส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนา
ความสามารถในการจัดการตรงตามความต้องการที่แท้จริง (๓) ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้มีความพร้อมที่จะพัฒนาสำหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต 
 การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นในปัจจุบันมีรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งการ
รวมกลุ่มกันจัดทำเป็นแบบวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกิจการชุมชนโดยชุมชนเพ่ือประโยชน์ของคนในชุมชน

 
๗กลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจเกษตรชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตร. วิสาหกิจชุมชนหนทาง 

พ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน. [ออนไลน์], http://www.moac.go.th/builder/aid/articleupdate.php?id=86. 
 [๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 

๘สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน , วิสาหกิจชุมชนน่ารู้ . [ออนไลน์], 
แหล่งข้อมูล : http://sceb.doae.go.th/Ssceb2.htm [๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐]. 

http://www.moac.go.th/builder/aid/articleupdate.php?id=86
http://sceb.doae.go.th/Ssceb2.htm
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ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคมของชุมชนในการดำเนินกิจการดังกล่าวจุดมุ่งหมายของการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างโอกาสและรายได้ของชุมชนฐานรากให้สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั้งยืน
ซึ่งหลักการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนคือการทำให้สินทรัพย์ของชุมชนกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและทำให้
เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำไปสู่สินค้าของชุมชนทำให้เกิดรายได้และกลายเป็นสินทรัพย์ของ
ชุมชนเพ่ือให้รากฐานเศรษฐกิจมั่นคงซึ่งมาจากภูมิปัญญาของชุมชนเองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นเครื่องมือประสานการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสมัยใหม่กับวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเพ่ือให้วิสาหกิจ
ชุมชนเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ปัจจุบันกระแสบริโภคนิยมจากภายนอกได้สร้างค่านิยมในการบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อเคยชินกับ
การพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ซึ่งผูกโยงกับการแสวงประโยชน์และการเมืองท้องถิ่นทำให้ชุมชนขาดความ
เข้มแข็งในการพึ่งตนเองขาดจิตสำนึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ ่นตลอดจนละเลย
มองข้ามและดูหมิ่นดูแคลนองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาท่ามกลางสภาพที่ต้องดิ้นรน
เอาตัวรอดเพื่อปากท้องชาวบ้านต่างก็ใช้อบายมุขและการเสพสุรามอมเมาจิตใจให้จบสิ้นไปวันต่อวัน
ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรมและหลักศีลธรรมอันดีไม่ค่อยมีผู้ใดให้ความสนใจหรือเสียสละ
ทุ่มเทงานเพ่ือส่วนรวมนับเป็นวิกฤตการณ์ที่น่าวิตกรวมถึงมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ต่อไปในอนาคต 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑. เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดนครราชสีมา 
๒. เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริ มสัมมาชีพของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 

 การวิจัยครั ้งนี ้ได้กำหนดขอบเขตในการศึกษาไว้  ๓ ด้าน คือขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้ 
 ๑. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรในที่นี้ หมายถึงประชากรที่เป็นเอกสารได้แก่เอกสารความรู้ทางพระพุทธศาสนา
และประชากรที ่เป ็นบุคคลที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้ องกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่                     
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๑. กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเครื ่องปั ้นดินเผา ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                    
๒. กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนผู ้ประกอบการไหม ปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา ๓. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นหมี่ตราดอกจิก ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัด
นครราชสีมา และ ๔. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มประชากรที่เป็นบุคคลจำนวน  ๒๐ คน แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ (๑) กลุ่มผู้นำ ๘ คน            และ  
(๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติให้ข้อมูล ๑๒ คน 

 
๒. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาแนวคิดและปฏิบัติการบูรณาการหลักพุทธธรรม และวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ใช้ใน

การส่งเสริมสัมมาชีพวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ใน ๕ ด้านการบริหารจัดการด้านกลุ่มและ
สมาชิกด้านการตลาดและลูกค้า ด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิตด้านบัญชีและการเงิน              
และด้านการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 

 

๓. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ศึกษาการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมว ิสาหกิจชุ มชนจังหวัด

นครราชสีมาในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักพุทธธรรม การบูรณาการ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา  
-ผู้ประกอบการผ้าไหม  
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นหมี่ 
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร   
 

ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน                       
จังหวัดนครราชสีมา 
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๔. วิธีดําเนินการวิจัย  
   ๑. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หลักธรรมที่ส่งเสริมและบูรณาการหลักพุทธธรรมที่ใช้ในการส่งเสริมสัมมาชีพ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

 ๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
  ๒.๑ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการสัมภาษณ์ 
  ๒.๒ สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามกรอบท่ีกำหนด 
  ๒.๓ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่กำหนด 
  ๒.๔ วิเคราะห์เนื้อหาจากผลการสัมภาษณ์ที่เก็บมาแต่ละโรงเรียนใช้แบบการ

พรรณนาความ (อธิบาย-ตีความ) (Descriptive interpretation) 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive Analysis) ซึ่งจะ
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นต่างๆดังนี้ 

  ๓.๑ วิเคราะห์แนวคิดและหลักปฏิบัติที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๔ 
ชุมชน 

  ๓.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนามาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ๔ ชุมชน 

  ๓.๓ วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำหลักพุทธธรรมทางพุทธศาสนาที่
วิสาหกิจชุมชน ๔ ชุมชนมาใช้ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 

๕. ผลการวิจัย 
 การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัยเช่นคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทยคัมภีร์อรรถกถา
รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ตำราวารสารและเอกสารวิชาการเป็นต้นนำมากลั่ นกรองให้เป็นองค์
ความรู ้เพื ่อวางกรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบการส่งเสริมวิสาหกิจชุมโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการนำหลักพุทธธรรมมา
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสำหรับเป็นพื้นฐานการศึกษาวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่                 
๑  ขั้นตอนที่ ๒ ศึกษาสำรวจสภาพการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง ๔ แห่ง
คือ กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเครื ่องปั้นดินเผา ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา                     



   ๑๐๖ 
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการไหมปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเส้นหมี่ตราดอกจิก ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา    
โรงงานหมี่ตะคุแม่ตุ ้ย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร       
ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำเอาผลการศึกษาในขั้นตอนที่หนึ่งมาเป็นกรอบ
แนวแนวคิดเพ่ือสร้างเครื่องมือ ๓ แบบ คือ ๑) แบบบันทึกการสังเกต  ๒) แบบบันทึกการสัมภาษณ์                 
และ ๓) แบบบันทึกการเสวนากลุ่มจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
นำเครื่องมือลงเก็บข้อมูลในภาคสนาม 
 แนวคิดและหลักปฏิบ ัต ิในการส่งเสร ิมสัมมาชีพของกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ความสำคัญกับวิสาหกิจชุมชนจนกล่าวได้ว่าเป็นยุคแห่งวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน
เป็นแนวคิดท่ีมุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติหรือสร้างผลิตภัณฑ์  หรือผลิตผลโดยครอบครัวในชุมชน
โดยองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน  เพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยมี
หลักการคิดที่สำคัญคือสร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบ
พ่ึงพาตนเองลดรายจ่ายให้ครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้ตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบ
ต่อสมาชิกคนอื่นๆที่อยู ่ร่วมในชุมชนไม่เห็นแก่ประโยชน์ด้านกาไรสูงสุดและเอาเปรียบผู้บริโภค
ลักษณะสำคัญของวิสาหกิจชุมชนมีองค์ประกอบอย่างน้อย ๗ ประการ ได้แก่ ๑) ชุมชนเป็นเจ้าของ
และผู้ดำเนินการ  ๒) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนโดยใช้วัตถุดิบทรัพยากรทุนแรงงานใน
ชุมชนเป็นหลัก  ๓) ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน  ๔) เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
ภูมิปัญญาสากล ๕) มีการดำเนินการแบบบูรณาการเชื ่อมโยงกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ             
๖) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ และ ๗) มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหมายถึงคณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใดเพ่ือประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน จากการศึกษาการบูรณาการพบว่า ๑) การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกส่วนใหญ่
หลักพุทธศาสนาที่ใช้ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมการบริหารจัดการกลุ ่มและสมาชิกได้แก่             
หลักทาน และหลักอปริหานิยธรรม ๗ เพ่ือบริหารจัดการกลุ่มในด้านโครงสร้างและข้อมูลของกลุ่มการ
นำกลุ่มทบทวนติดตามและด้านความสามารถการฝึกสอนการทำงาน ๒) การบริหารจัดการด้าน
การตลาดและลูกค้าส่วนใหญ่หลักพุทธศาสนาที่ใช้ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมการการบริหาร
จัดการด้านการตลาดและลูกค้าได้แก่หลักหลักฆราวาสธรรม ๔ เพื่อใช้ส่งเสริมการบริหารจัดการดา้น
การตลาดและลูกค้าด้านการรับคำสั่งซื ้อ ๓) หลักพุทธศาสนาที่ใช้ในการบูรณาการหลักพุทธธรรม           
การ การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิตส่วนใหญ่ใช้หลักหลักทาน ใช้ส่งเสริม
การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต ซึ่งได้แก่การจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือ
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ปัจจัยการผลิตการผลิตสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิตการบรรจุและจัดส่ง   ๔) หลักพุทธ
ศาสนาที่ใช้ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมการการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินส่วนใหญ่ใช้
หลักศีล  ทาน ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี และการพึ่งตนเอง เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการ
ด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่รายรับ-รายจ่ายต้นทุนและกำไรการเงินของกลุ่มทรัพย์สินและหนี้สิน
นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับหลักธรรม คือ ศีล ทาน ความซื่อสัตย์ การพ่ึงตนเอง และประหยัด  
 หลักพุทธศาสนาที่ใช้ในการบูรณาการหลักพุทธธรรมการ  การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนสู่ความยั่งยืนส่วนใหญ่ใช้หลักศีล ทาน ประหยัด  ความซื่อสัตย์  ความสามัคคีและการพ่ึงตนเอง  
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนได้แก่พัฒนาการเรียนรูของกลุ่ม /สมาชิก
พัฒนาเทคนิคและฝีมือการผลิตพัฒนาดานผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์และฉลากพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ
พัฒนาด้านเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
พัฒนาด้านการพ่ึงตนเอง 
 การวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ๑) การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกจากการวิเคราะห์หลักพุทธ
ธรรมในการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก ได้แก่ หลักศีล  ทาน ประหยัด  ความซื่อสัตย์  ความ
สามัคคี และการพึ่งตนเอง  เพื่อบริหารจัดการกลุ่มในด้านโครงสร้างและข้อมูลของกลุ่มการนำกลุ่ม
ทบทวนติดตามและด้านความสามารถการฝึกสอนการทำงาน ๒) การบริหารจัดการด้านการตลาดและ
ลูกค้าจากการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าได้แก่หลั กศีล  
ทาน ประหยัด  ความซื่อสัตย์  ความสามัคคี และการพึ่งตนเอง เพ่ือใช้ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
การตลาดและลูกค้าด้านการรับคำสั่งซื้อ ๓) จากการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้าน
การผลิตและงานสนับสนุนการผลิตส่วนใหญ่ใช้หลักศีล ทาน ประหยัด ความซื่อสัตย์  ความสามัคคี 
และการพึ่งตนเอง เพื่อใช้ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิตซึ่งได้แก่
การจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตการผลิตสินค้าเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิตการ
บรรจุและจัดส่ง ๔) จากการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินส่วน
ใหญ่ใช้หลักหลักฆราวาสธรรม หลักศีล ทาน ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี และการพ่ึงตนเอง 
เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่ รายรับ-รายจ่าย ต้นทุนและกำไรการเงิน
ของกลุ่มทรัพย์สินและหนี้สิน  ๕) จากการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนสู่ความยั่งยืนส่วนใหญ่ใช้หลักศีล ทาน ประหยัด  ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี และการพ่ึงตนเอง 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน 

 

 



   ๑๐๘ 
 

๖. การอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยนี้กล่าวถึงการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งสัมมาชีพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่น่าสนใจนำมาอภิปรายผล                
ได้ ดังนี้ 
 ๑. บริบทและสภาพพ้ืนที่กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน มีที่ตั้งที่เอ้ือต่อการพัฒนาและการนำหลัก
พุทธธรรมมาปรับใช้ เพราะชุมชนวัดและบ้านอยู่ติดกัน มีการประกอบวิสาหกิจชุมชนที่หน่วยงานและ
องค์กรเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มสัมมาชีพสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงทิพย แกวประเสริฐ ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพในศูนยการเรียนชุมชนโดยผานองค
การทองถิ่น ตําบลน้ำโจอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง พบวาปญหาในการจัดการศึกษาวิชาชีพในศูนย
การเรียนชุมชนโดยผานองคกรทองถิ่นพบวาการจัดการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการดําเนินการ
ของคณะกรรมการอํานวยการศูนยการเรียนชุมชนมีระดับปานกลางในเกือบทุกเรื่องยกเวนการจัดการ
หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรกรรม สามารถนําเอาไปใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมในระดับมาก แต
คณะกรรมการที่ประกอบดวยเจาอาวาสตัวแทน ประชาชนและศึกษาธิการอําเภอ มีความเหมาะสมใน
ระดับนอย๙ 
 ๒. แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิด ๔ แนวคิดด้วยกัน คือ แนวคิดวิสาหกิจ แนวคิดสัมมาชีพ
ทางพระพุทธศาสนา แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวคิดการจัดการชุมชน ซึ่งทั้ง ๔ แนวคิดนี้    
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของกลุ่มจนได้รับผลที่กลุ่มนำไปใช้ได้ดี 
สอดคล้องกับรายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ของสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดพิษณุโลกไว้ดังนี้๑๐ ๑) กรมส่งเสริม
การเกษตรและหน่วยงานภาคีให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนน้อยไม่จริงจัง
และแนวทางการส่งเสริมไม่ชัดเจนและต่อเนื่องอีกทั้งยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่องาน
ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภาคีหลายหน่วยงานและมีการใช้ชื่ออื่นในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งที่เป็นกลุ่มเดียวกันทำให้เกิดการ
สับสนและเข้าใจผิดระหว่างหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ๓) วิสาหกิจชุมชนยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้และยังต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตและเงินทุนจากภายนอก ๔) หน่วยงานภาคีในระดับอำเภอ / 

 

 ๙ดวงทิพย แกวประเสริฐ,การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพในศูนยการเรียนชุมชนโดย                 
ผานองคการทองถิ่น ตําบลน้ำโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๓). 

 ๑๐สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, รายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก , (พิษณุโลก : 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, (๒๕๕๔).  



   ๑๐๙ 
 

จังหวัดยังทางานแบบไม่บูรณาการและยังไม่เห็นความสำคัญเนื่องจากมีความเข้าใจว่าวิสาหกิจชุมชน
เป็นงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและ ๕) วิสาหกิจชุมชนบางแห่งที่มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนไม่ได้เกิดจากปัญหาหรือความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงแต่มาจดทะเบียนเพื่อรอรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆและเพื่อหวังกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งมิได้ประกอบกิจกรรม
อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง 
 ๓. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจากการศึกษาพบว่าการบูรณาการหลักธรรมนำมาปรับใช้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มและบางกลุ่มก็มีหลักธรรมหลายหลักธรรมนำมาปฏิบัติ ได้แก่ ศีล ทาน ความ
ซื่อสัตย์ ประหยัด เป็นต้น  ทำให้กิจการราบรื่นและส่งเสริมความสามัคคีทำให้งานประสบความสำเร็จ 
สอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ที่กล่าวถึงหลักพุทธธรรมไว้ว่า หมายถึง
หลักธรรมที่มีความสำคัญและมีความเกี ่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนเราทุกคน                   
ที่สั่งสอนให้คนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับ
บุคคลและสถานการณ์เพ่ือให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างความสงบสุขใน
สังคม การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาลซึ่งตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยกำหนดพื้นที่
เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน ๒๓ ,๕๘๙ หมู่บ้าน จากพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการให้
การศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสำรวจข้อมูลและจัดเวทีประชาคมท้าแผนชุมชน
ในปี ๒๕๕๙ ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ ๑) ซึ่งได้กำหนดกระบวนการขับเคลื่อนที่เริ่มต้นด้วยการ
พัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรม๑๑

อาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยใช้พื้นที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และปฏิบัติ
อาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจั ดตั้งเป็น
กลุ ่มอาชีพที ่มีความเข้มแข็งต่อไปเพื ่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ในระดับจังหวัด/อำเภอ ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน และทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน
สัมมาชีพชุมชนในทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดท้าแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนเล่มนี้

 

 ๑๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักสจ์ำกัด, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙๑. 



   ๑๑๐ 
 

เพื่อสนับสนุนการทำงานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื ้นที่ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงาน         
ที่ชัดเจนเป็นรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้การสร้างสัมมาชีพชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๔. วิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  จากการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่นำมาปรับใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่
คล้ายคลึงกันมาก คือ ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี ตลอดจนคำนึงถึงความประหยัดที่สามารถ     
พึ่งพาตนเองได้ โดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นสามารถอยู่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของรังสรรค์ ปิติปัญญา ได้
อธิบายว่าธุรกิจชุมชนเป็นธุรกิจของชุมชนโดยมีคนในชุมชนร่วมกัน  เป็นเจ้าของร่วมกันคิดร่วมกันทำ
และร่วมกันรับผิดชอบผล ที่เกิดจากการดำเนินงานถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาให้เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  การส่งเสริมให้ชาวบ้านทำธุรกิจชุมชนเป็นการส่งเสริมให้
ชาวบ้านมีโอกาสเรียนรู้วิธีการจัดการธุรกิจการทำงานร่วมกัน  เพ่ือตัวเองและเพ่ือส่วนรวมตลอดจนได้
เรียนรู้ถึงการจัดการผลประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน  การเรียนรู้ผ่านการทาธุรกิจชุมชน นี้จะทำให้
ชาวบ้านและชุมชนสามารถปรับตัว  ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมและเกิด
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง  ดังนั้นธุรกิจชุมชนจึงนับว่าเป็นวิธีการหรือกระบวนการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ 
“การพัฒนาคนและชุมชน” ซึ่งนอกจากนี้ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยตรงแล้วยังเชื่อว่า
จะมีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วย๑๒ 
  

๗. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ ๒ ประการ คือ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปปฏบิัติ

และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
๑. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้หลักพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะอยู่บางประการทั้งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติข้อเสนอแนะ
สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและข้อเสนอแนะโดยตรงต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่
จะนำเอาผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจดำเนินการดังนี้ 

๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐได้แก่สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยนี้ไปเป็นกรอบ 
กำหนดแนวนโยบายในการประยุกต์หลักพุทธศาสนาหน่วยงานคณะสงฆ์เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งบนรากฐานของภูมิปัญญา 

 
๑๒ร ังสรรค ์  ป ิต ิป ัญญา , ศักยภาพของช ุมชนในการทำธุรก ิจช ุมชนอุตสาหกรรม , Applied 

Economics Journal, ๕ (๒), ๒๕๔๒), หน้า ๙๙-๑๑๓. 
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๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็น
สถาบันสร้างองค์ความรู้และผลิตบุคคลากรทางด้านพระพุทธศาสนาโดยตรงนอกจากจะผลิตบัณฑิต
แล้วควรเน้นการสร้างองค์ความรู้ในการประยุกต์หลักพุทธศาสนาพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรมและให้มี
ความเข้มแข็ง 

๓) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการจากงานวิจัยนี้พบว่าปัญหาหลักที่สุดในการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนชุมชนขาดองค์ความรู้พุทธศาสนาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักวิสาหกิจชุมชนที่จะมาใช้ใน
การดำเนินกิจกรรมจึงทำให้ขาดทิศทางและความมั่นคงเข้มแข็ง 

 

๒. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
๑) ควรมีการศึกษาเชิงสำรวจหรือจัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่คณะสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก

พ้ืนที่ของจังหวัดนครราชสีมา 
๒) ควรมีการศึกษาบทบาทของคณะสงฆ์ที่เข้าไปร่วมดำเนินในกิจกรรมของชุมชนใน

รูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
๓) ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่มีพระสงฆ์เข้าไป

ร่วมดำเนินการ 
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ภาคผนวก (ข) 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม

สัมมาชีพของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมามีกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกั บการนำผลจาก
โครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

๑. กิจกรรมด้านการเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๑ กิจกรรมด้านการเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เช่น การจัด

กิจกรรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการรวบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงระบบ
อินเทอร์เน็ต มีแนวทางในการรวมกลุ่มที่ ใหญ่ขึ้นและสามารถที่จะสร้างผู้นำกลุ่ม คัดสรร และเลือก
ทีมงานในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจอย่างครบวงจร 

 ๑.๒ สามารถนำผลการวิจัยไปสะท้อนข้อมูลทางสังคมต่างๆ ได้ เช่น จะได้ให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างสะสมมาอย่างยาวนาน โดยการบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจให้เจริญงอกงามสร้างความสามัคคี ซึ่งจะทำให้สังคม
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามหลักพุทธธรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้ 

 ๑.๓ สามารถนำผลการวิจัยไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการได้ มีด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด้านการพัฒนาภูมิปัญญา ด้านการปลูกฝั่งคุณธรรม จริยธรรม ด้านการพัฒนาสติปัญญาและจิตใจของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งงานวิจัยมุ่งบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา สิ่งที่ได้รับจะถูกเผยแพร่ไปในรูปแบบการเรียนรู้หลักธรรม และแนวทางการประกอบ
อาชีพตามหลักพุทธธรรม 

 ๒. กิจกรรมด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักปฏิบัติ  
๒.๑ จังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มวิสาหกิจที่สำคัญและมีการประกอบอาชีพที่สร้าง

มูลค่าและชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดนครราชสีมา โดยส่วนมากประกอบอาชีพในด้านกสิกรรมในการ
ดำรงชีวิตมาช้านานโดยใช้องค์ความรู้เดิมหรือที่เรียกว่าภูมิปัญญาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชนซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจทำให้มีรายได้เข้ามา
เสริมให้กับครอบครัวชุมชนและยังเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีภูมิปัญญาที่สำคัญ
ดังนี้ ๑) ภูมิปัญญาในด้านเครื่องปั้นดินเผา อำเภอโชคชัย ๒) ภูมิปัญญาในด้านผ้าไหม อำเภอปักธงชัย
๓) ภูมิปัญญาด้านหมี่ตะคุ อำเภอปักธงชัย ๔) ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา 

 จากการศึกษาพบว่ามีแนวคิดและหลักปฏิบัติที ่สำคัญ คือ แนวคิดวิสาหกิจชุมชน  
วิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากชุมชนที่ต้องการรวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยเหลือกันในการดำเนินกิจการ



   ๑๑๔ 
 

ต่างๆที่มีลักษณะเป็นการประกอบการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ แต่ไม่ได้ต้องการทำธุรกิจเต็มรูปแบบ 
แต่เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้สมาชิก ซึ่งถ้าทำคนเดียวจะทำไม่ได้ หรือถ้าไปรวมกับสหกรณ์
ใหญ่ๆ ก็ลำบาก เป็นการร่วมกันสร้างระบบสวัสดิการให้ตนเอง หรืออีกนัยหนึ่ง สร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่ม 
ให้ชุมชน 

 ๒.๒ แนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศโดยการสรางสัมมาชีพ อาชีพที่ไมเบียดเบียน
ตัวเอง ไมเบียดเบียนผูอื่น ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายไดชุมชนที่มีการ
ประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ ่งมีรายไดมากกวาสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน 
สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพ ถือเปนภารกิจเรงดวนในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน 
โดยเฉพาะมิติดานเศรษฐกิจเพื ่อใหชุมชนสามารถเปนฐานในการสรางอาชีพและรายไดเลี ้ยงดู
ประชาชน 

 ๒.๓ สามารถนำข้อมูลเกี ่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรม ไปเผยแพร่ให้
นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ ทำให้นักวิชาการเหล่านี้มีข้อมูลเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติได ้

๓. กิจกรรมด้านวิชาการ 
 ๓.๑ จัดสัมมนาตามรูปแบบการวิจัยได้ เพื่อส่งเสริมแนวความคิดและส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 
 ๓.๒ จ ัดประช ุมกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนที ่หลากหลายร ูปแบบ อาช ีพ ความรู้  

ความสามารถ เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยใช้รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมสัมมาชีพ
ชุมชน 
 ๓.๓ จัดประชุม เสวนา เรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นการเรียนรู้  เข้าใจรูปแบบ
และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก (ค) 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  กิจกรรมที่วางแผนไว้                                                
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการมา และผลที่ได้รับของโครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  กิจกรรมที่วางแผนไว้ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาและ
ผลที่ได้รับของโครงการ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุ
วัตถุประสงค ์

โดยทำให้ 

๑. ศึกษาข้อมูลปฐม
ภูมิ/ทุติยภูมิจากกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน/องค์กร
ที่เป็นกรณีศึกษา 

ได้ทราบถึงข้อมูล ประวัติความ
เป็นมา จุดเด่น จุดด้อยของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน และแนวคิดใน
ก า ร ใ ช ้ ห ล ั ก ธ ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๑-๒ ทำให ้ ส ามารถทราบถึ ง
ศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ
ช ุมชนและอาช ีพท ี ่ เป็น
ก ิจกรรมในการส ่ ง เสริม
แนวความคิดสัมมาชีพของ
ชุมชน 

๒. การสำรวจกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและ
ผู้นำชุมชนที่ได้ศึกษา 

ทราบถึงข้อมูลที ่เกี ่ยวกับการ
เร ียนร ู ้กล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชน 
การบูรณาการหลักพุทธธรรม
เพ่ือส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 

ข้อที่ ๑-๒ สามารถทำให้ดำเนินการ
เรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
การบ ูรณาการหล ักพ ุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาชีพ
ชุมชน 

๓. การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสัมภาษณ์ /
สนทนากลุ่มซักถาม
ปราศรัยผู้ที่เก่ียวข้อง 

ทราบถึงข้อมูลการวิเคราะห์
การใช้หลักพุทธธรรมในการ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดย
นำหลักพระพุทธศาสนามาเป็น
การพัฒนาจิตใจ 

ข้อที่ ๑-๒ ทำให้สามารถวิเคราะห์การ
ใช ้หล ักพุทธธรรมในการ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
โดยนำหลักพระพุทธศาสนา
มาเป็นการพัฒนาจิตใจ 

๔. การประชุมกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและการ
เสวนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

ได ้แนวทางการ/ข ้อม ูลการ
ประยุกต์บูรณาการใช้หลักพุทธ
ธรรม ส่งเสริมแนวคิดกลุ่มผู้นำ 
และผู้ปฏิบัติ 

ข้อที่ ๑-๒-๓ ทำให้เห็นข้อมูล กิจกรรม 
การเร ียนรู ้ในสถานที ่จริง
แ ล ะ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า โ ด ย
หลักธรรมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนต่อไป 

๕. กิจกรรมผลที่ได้รับ
จากโครงการ 

ทราบถึงการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

ข้อที่ ๑-๒-๓ ๑.ได้หนังสือชุดการศึกษา
การบ ูรณาการหล ักพ ุทธ
ธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการส่งเสริมสัมมาชีพของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
น ค ร ร า ช ส ี ม า                                         



   ๑๑๗ 
 

๒ .ไ ด ้ แ น ว ท า ง ป ฏ ิ บ ั ติ  
แนวทางปลูกฝั ่งคุณธรรม 
จร ิยธรรม และศ ีลธรรม
ให้แก่ประชาชน 
๓. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครราชสีมา ได ้ล ักษณะ  
ว ิ ธ ี ก า ร  หล ั กการ  และ
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พ ร ะ พ ุ ท ธ ศ า ส น า  ใ น
การศึกษาการบูรณาการ
หล ั กพ ุ ทธ ธ ร รมก ั บภ ู มิ
ป ั ญญาท ้ อ ง ถ ิ ่ น ใ นก า ร
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
ว ิ สาหก ิจช ุมชนจ ั งหวั ด
นครราชสีมา 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   ๑๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก (ง) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ๑๑๙ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 

     เรื่อง  การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจ 
          ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
คำชี้แจง 

 ๑. แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

 ๒. แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด ๑ ตอน 
  ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ ๒ แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ตอนที่ ๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
      ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
  ตอนที่ ๔ หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

 ๓. แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จะใช้สำหรับสัมภาษณ์ผู้นำและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาม
ทัศนะของท่านโดยผู้ศึกษาจะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปศึกษาหาแนวทางการบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ให้
มีประสิทธิภาพต่อไปผู้ศึกษาขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือและได้ให้โอกาสผู้ศึกษาได้มาสัมภาษณ์มา ณ 
โอกาสนี้ 
 

ตอนที ่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ๑. ชื่อ.................................................................................................................... .............  
 ๒. ตำแหน่ง .............................................................................................. ......................... 
 ๓. วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์....................................................................................... ......... 
 ๔. สถานที่ ที่สัมภาษณ์ ........................................................................................... ............ 
 ๕. อายุ................................. ปี 
 
 
 
 
 
 



   ๑๒๐ 
 

ตอนที่ ๒ แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ๑. ท่านมีแนวคิดในการนำหลักธรรมใดมาปรับใช้ในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒. ท่านใช้แนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้ในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนได้ผลอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๓. ท่านมีการปฏิบัตินำหลักธรรมมาปรับใช้ในการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. ท่านนำหลักธรรมมาปฏิบัติต่อการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนได้ผลอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๕. ท่านมีข้อเสนอแนะนำในการส่งเสริมสัมมาชีพตามหลักพุทธธรรมอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



   ๑๒๑ 
 

ตอนที่ ๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
 ๑. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนตามนัยแห่งพุทธธรรมได้ผลอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนตามนัยแห่งพุทธธรรมจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ ๔ หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ๑. หลักพุทธธรรมมีความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงานอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนมีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 (.......................................................................)  

ผู้บันทึกวันที่………. เดือน …………………….………….. พ.ศ. ……………..… 



   ๑๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก (จ) 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๒๓ 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                           โทร. ๐๘๑-๗๓๐๒๙๕๗ 
ที่ ศธ ๖๑๓๖.๒/พิเศษ  วันที่   ๔   มกราคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง นิมนต์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย 
กราบเรียน พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา 

 ด้วยกระผมพระครูใบฏีกาหัสดี ประก่ิง,ผศ.ดร. ดร.มนัสพล ยังทะเล และ                 ดร.
ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ ไดร้ับทุนให้ทำวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยตามสัญญาเลขที่ ว.๑๗๐/๒๕๖๐ เรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
 ในการนี ้ จึงขอกราบเรียนผู ้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา เป็นผู ้เชี ่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย เพื่อให้การทำวิจัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยเรียบร้อย และประสบ
ผลสำเร็จตามความประสงคข์องมหาวิทยาลัยต่อไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
นครราชสีมา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง 

 
 

(พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง,ผศ.ดร.) 

ผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๒๔ 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                           โทร. ๐๘๑-๗๓๐๒๙๕๗ 
ที่ ศธ ๖๑๓๖.๒/พิเศษ  วันที่   ๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง นิมนต์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย 
กราบเรียน พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 

   ด้วยกระผมพระครูใบฏีกาหัสดี ประก่ิง,ผศ.ดร. ดร.มนัสพล ยังทะเล และ                   ดร.
ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ ได้รับทุนให้ทำวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยตามสัญญาเลขที่ ว.๑๗๐/๒๕๖๐ เรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
  ในการนี้ จึงขอกราบเรียนผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมืองานวิจัย เพ่ือให้การทำวิจัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสำเร็จตามความ
ประสงคข์องมหาวิทยาลัยต่อไป 

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง 

 
 

(พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง,ผศ.ดร.) 

ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๒๕ 
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                           โทร. ๐๘๑-๗๓๐๒๙๕๗ 
ที่ ศธ ๖๑๓๖.๒/พิเศษ  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย 
เจริญพร ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
  ด้วยอาตมาภาพพระครูใบฏีกาหัสด ี ประกิ ่ง ,ผศ.ดร. ดร.มนัสพล ย ังทะเล และ                       
ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ ได้รับทุนอุดหนุนให้ทำวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามสัญญาเลขที่ ว.๑๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง  การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ                
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน  ๒๕๖๐ 
  ในการนี้ จึงขอเจริญพรท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย เพื่อให้
การทำวิจัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี และประสบผลสำเร็จตามความประสงคข์องมหาวิทยาลัยสืบไป 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอเจริญพรขอบคุณ    
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

เจริญพร 

 
 

(พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง,ผศ.ดร.) 

ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๒๖ 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                          โทร. ๐๘๑-๗๓๐๒๙๕๗ 
ที่ ศธ ๖๑๓๖.๒/พิเศษ  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย 
 เจริญพร   ดร. สงวน หล้าโพนทัน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 ด้วยอาตมาภาพพระครูใบฏีกาหัสด ี ประกิ ่ง ,ผศ.ดร. ดร.มนัสพล ย ังทะเล และ               
ดร.ประสพฤกษ์  รัตนยงค์ ได้รับทุนอุดหนุนให้ทำวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัย                
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามสัญญาเลขที่ ว.๑๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง  การบูรณาการหลักพุทธธรรม                 
กับภูมิป ัญญาท้องถิ ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา                          
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน  ๒๕๖๐ 
 ในการนี ้ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู ้เช ี ่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมืองานวิจัย                 
เพื่อให้การทำวิจัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี และประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย
สืบไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอเจริญพรขอบคุณ    
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

เจริญพร 

 
 

(พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง,ผศ.ดร.) 

ผู้วิจัย 
 

 
 

 
 
 
 
 



   ๑๒๗ 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน สาขาวิชาพระพุทธศาสนา                          โทร. ๐๘๑-๗๓๐๒๙๕๗ 
ที่ ศธ ๖๑๓๖.๒/พิเศษ  วันที่   ๔  มกราคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย 
เจริญพร   ดร. สงวน หล้าโพนทัน อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 ด้วยอาตมาภาพพระครูใบฏีกาหัสด ี ประกิ ่ง ,ผศ.ดร. ดร.มนัสพล ย ังทะเล และ                
ดร.ประสพ  ฤกษ์รัตนยงค์ ได้รับทุนอุดหนุนให้ทำวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัย              
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามสัญญาเลขที่ ว.๑๗๐/๒๕๖๐ เรื่อง  การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับ
ภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่นในการส ่งเสร ิมส ัมมาช ีพของกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนจังหว ัดนครราชสีมา                          
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืองานวิจัย เพื่อให้
การทำวิจัยครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี และประสบผลสำเร็จตามความประสงคข์องมหาวิทยาลัยสืบไป 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอเจริญพรขอบคุณ   
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
เจริญพร 

 
 

(พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง,ผศ.ดร.) 

ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



   ๑๒๘ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก (ฉ) 
รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ๑๒๙ 
 

รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา 
โครงการวิจัยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. หัวหน้าโครงการวิจัย 
 ๒. การวิจัยเป็นงานประเภทเอกสารและคุณภาพ 
 ๓. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย คือ ปรัชญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
 ๔. คำสำคัญ 
  ๔.๑ วิสาหกิจชุมชน 
  ๔.๒ พุทธธรรม 
  ๔.๓ สัมมาชีพ 
 ๕. ความสำคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
 ๕.๑ วิสาหกิจชุมชนจะเน้นในเรื่องของวิธีคิดและกระบวนการเรียนรู้มากท่ีสุด ปัญหา
ที่ผ่านมาของชุมชนนั้นเป็นปัญหาวิธีคิดมากกว่าวิธีทำ ชุมชนสามารถผลิตได้มากมาย แต่ขายไม่ออก 
ขาดทุน หาตลาดไม่ได้ เพราะเริ่มต้นจากวิธีทำ จากสูตรสำเร็จ จากการเลียนแบบ การทำวิสาหกจิชุม
นั้น จึงควรเริ่มต้นจัดทำเพื่อให้พอกินพอใช้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาไปสู่การจัดการเชิงธุรกิจ เมื่อพอเพียง
และพึ่งตนเองได้ก็สามารถผลิตให้เหลือเผื่อตลาดได้ และการคิดจะนำผลผลิตออกสู่ตลาดนั้นต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มาจากการรู้จักใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพหรือ
ทรัพยากรในท้องถิ่นบวกกับความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม โดยควรเริ่มจาก
เล็กไปหาใหญ่เพื่อที่จะสร้างรากฐานเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งก่อน ทำกินทำใช้ก่อน ทำทดแทนสิ่งที่
จะต้องซื้อให้ได้มากที่สุด หากต้องการที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ก็ควรเรียนรู ้การ
จัดการ และกลไกทางการตลาดให้ดี ไม่หวังพ่ึงพาตลาดเป็นหลัก แต่ควรพึ่งตนเองและพ่ึงพากันเองให้
ได้มากที่สุด  
 ๕.๒ การศึกษาอาชีพสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่ปรากฏในท้องถิ่น คือ ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้
ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยมานานแสนนานและมีภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้อยู่มากมาย
หลายแขนงซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในวิกฤตการณ์ปัจจุบันได้อย่างลงตัวและเหมาะสมที่สุดโดย
การสร้างแนวคิดและเสริมสร้างปลุกจิตสำนึกในการส่งเสริมภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแต่ละชมุชน
ให้เข้มแข็งและมีศักยภาพโดยนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื ่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและสภาพจิตให้ให้มั่นคงพร้อมจะรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกเพ่ือเป็นการสร้างเกาะคุ้มกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต 
  ๕.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมสัมมาชีพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมามีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองภายใต้หลักธรรมคำสั่งสอน



   ๑๓๐ 
 

ในพระพุทธศาสนาซึ่งมุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของชีวิตที่พอเพียงมีใจที่อิ่มพอถอดถอน
อุปทานและค่านิยมที่ให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่าจิตใจโดยศึกษารวบรวมหลักธรรมวิธีการบูรณา
การหลักธรรม ตลอดจนการวิเคราะห์หลักธรรมต่างๆที่นำมาใช้ในการส่งเสริมสัมมาชีพวิสาหกิจชุมชน
ให้เจริญรุ่งเรืองเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 
 

 ๖. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  ๖.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

  ๖.๒ เพื่อศึกษาการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

  ๖.๓ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๗. ขอบเขตของโครงการวิจัย   
  ๗.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ๗.๑.๑ ศึกษาเอกสารข้อมูลขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิทางพระพุทธศาสนา 
  ๗.๑.๒ ศึกษาเอกสาร  หนังสือ ตำรา  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาดังกล่าว มุ่งเน้นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หลักพุทธธรรมคำสั่งสอนและแนว
ปฏิบัติการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอันหลักธรรมที่นำมาจะเป็นในลักษณะของ
การบูณาการกับการประกอบอาชีพในชุมชนที่หลากหลายและเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้เห็นสิ่ง
ที่ชุมชนนำหลักธรรมมาปฏิบัติได้จริงและผลการปฏิบัตินั้นส่งผลต่อชุมชนอย่างไร มีแนวทางการคิด
วิเคราะห์หลักพุทธธรรม ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้และบูรณาการการประกอบอาชีพ 
  ๗.๒ ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
    การศึกษาพื้นที ่ เป็นการวิเคราะห์ทั ้งในเชิงพื ้นที ่ ดังนั ้นจึงกำหนดกลุ่ม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในลักษณะของชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนา มีผู้นำ องค์กรและหน่วยงาน
ในพ้ืนที่เดียวกัน และมีกระบวนการการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยกำหนดกลุ่ม เชน่ 
ประธานและคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มลูกจ้าง เป็นต้น เพื่อให้เห็นการบูรณาการ
หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้วิจัยใช้วิธีการ 
สุ่มพื้นที่กลุ่มประชากรแบบเจาะจง เป็นกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างตามความสำคัญของการ
ศึกษาวิจัย ในของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๔ กลุ่ม ๔ ตำบล ๓ อำเภอ รวมเป็นประชากร
ตัวอย่างทั้งหมด ประมาณ ๓๐ คน ดังนี้ ๑) อำเภอปักธงชัย ได้แก่ กลุ่มผ้าไหมปักธงชัย และกลุ่มหมี่
ตะค ุ ๒) อำเภอโชคชัย ได้แก่ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ๓) อำเภอปากช่อง ได้แก่ กลุ่มสมุนไพร 
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 ๘. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเศษ หนังสือทาง
วิชาการ เอกสาร  ตำรา และงานวิจัยในแนวทางการปฏิบัติของกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยมีการบูรณา
การ วิเคราะห์หลักพุทธธรรม กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
จึงได้กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้  ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญในลักษณะของกระบวนการและ
วิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

 
  
  
 ๙. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๑ ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 ๙.๒ การบูรณาการหลักพุทธธรรม 
 ๙.๓ การวิเคราะห์หลักการบูรณาการหลักพุทธธรรม 
 ๙.๔ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๕ วรรณกรรมรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
 ๑๐.๑ ภาษาไทย 
 ๑๐.๒ ภาษาอังกฤษ 
 ๑๑. งบประมาณของโครงการวิจัย ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 ๑๒. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ๑๒.๑ จากการศึกษาวิจัยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบว่ากลุ่ม
นักวิจัยจะมุ่งเน้นวิชาการ ดังนั้น การวิจัยจึงเป็นส่วนหนึ่งของทุกอาชีพ เปรียบเสมือนการดำเนินงาน
อีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบ แต่เป็นการตรวจตราหาข้อดี ข้อเด่นหรือรูปแบบที่จะเป็น
แนวทางในการพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะกระบวนการที่จะค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งหมายถึง ไม่เคยมี
ความรู้ใหม่เหล่านี้ปรากฏอยู่ในที่ใดมาก่อน 
 ๑๒.๒ นักวิจัยส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถ แต่การจะเข้าถึงกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้เขาสามารถท่ีจะถ่ายทอดในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ได้ถ่ายทอดความรู้จริงๆ เพ่ือถือว่า
เป็นความรู้จากผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่ใส่ความคิดหรือองค์ความรู้จากนักวิจัยเอง ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้  

ผู้นำ และสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

พุทธธรรมประกอบด้วย 
๑. หลักศีล 
๒. หลักทาน 
๓. หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
๔. หลักฆราวาสธรรม ๔ 

การเสริมสร้างหลักพุทธ
ธรรมและสัมมาชีพ
ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
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เทคนิคการวิจัย และความมีประสบการณ์การวิจัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ หน่วยงาน องค์กร และนักวิจัยต้อง
ตระหนักและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นด้วย 
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ภาคผนวก (ช) 
แบบสรุปโครงการวิจัย 
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แบบสรุปโครงการวิจัย 
สัญญาเลขที ่     :   ว.๑๗๐/๒๕๖๐  MCU RS 610760170 
ชื่อโครงการ      :   การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของ
            กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
หัวหน้าโครงการ :   พระครูใบฏีกาหัสดี ประก่ิง, ผศ.ดร.   
                         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา                                                       
โทรศัพท์          :   ๐๘๑ ๗๓๐ ๒๙๕๗ 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 เมื่อสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู ่ยุคการพัฒนาประเทศตามหลักแนวคิดความเจริญแบบ
ตะวันตกโดยการกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑ ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ และเปลี่ยนชื่อ
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปัจจุบันฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) กล่าวว่าถ้าประชาชนมีความมักน้อยสันโดษรู้จักอิ่มรู้จักพอในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็
จะขาดความกระตือรือร้นประเทศชาติก็จะไม่เจริญก้าวหน้ารัฐบาลจึงได้ขอความร่วมมือจากคณะ
สงฆ์              ไม่ให้สอนหลักธรรมเรื่องสันโดษเพราะจะเป็นการขัดขวางไม่เกื้อหนุนต่อนโยบาย
การพัฒนาประเทศดังความตอนหนึ่งว่านี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลและกระผมเองร้องขอเพราะเหตุว่า
พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกทางที่สามารถจะเลือกเอามาสอนหรือจูงใจให้คน
ประพฤติปฏิบัติมีคำสอนให้คนมักน้อยสันโดษไม่อยากทำอะไรไม่อยากได้อะไรอย่างที่เคยสอนกันว่า
ไม่จำเป็นต้องขวนขวายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้คำสอนอย่างนี้อาจจะเหมาะสำหรับกาลสมัยหนึ่งแต่
จะไม ่ เหมาะสำหร ับสมัยปฏิว ัต ิซ ึ ่ งต ้องการความขวนขวายทางก ้าวหน ้าหล ักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาก็มีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ  
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงหลักพุทธธรรม โดยเอาหลักสังคหวัตถุ ๔ 
เป็นหลักธรรมการสงเคราะห์หรือหลักการยึดเหนี่ยวน้ำใจคนและประสานหมู่คนไว้ในสามัคคีซึ่งเป็น
หลักธรรมสำหรับแสดงน้ำใจต่อกันระหว่างคนทั่วไปเมื่อหลักทั้งสองนี้ตรงกันจึงเหมือนกับกล่าวว่า
พระพุทธศาสนาสอนให้คนทั้งหลายเป็นมิตรต่อกันหรือปฏิบัติกันอย่างมิตรซึ่งมีผลทางจิตใจและชัก
จูงความรู้สึกนึกคิดได้มากดังจะเห็นว่าท่านจัดมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแท้โดยเฉพาะการศึกษาอาชีพสิ่ง
ที่ขาดไม่ได้ที ่ปรากฏในท้องถิ่น คือ ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที ่สำคัญอย่างหนึ่งที ่ดำรงอยู ่ใน
สังคมไทยมานานแสนนานและมีภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้อยู่มากมายหลายแขนงซึ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในวิกฤตการณ์ปัจจุบันได้อย่างลงตัวและเหมาะสมที่สุดโดยการสร้างแนวคิดและ
เสริมสร้างปลุกจิตสำนึกในการส่งเสริมภูมิปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแต่ละชุมชนให้เข้มแข็งและมี
ศักยภาพ โดยนำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และสภาพจิตให้มั่นคงพร้อมจะรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพื่อเป็นการ
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สร้างเกาะคุ้มกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตดังที่เอกวิทย์ณถลางกล่าวไว้ว่าภูมิปัญญาเป็นผลจากการ
สั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ของคนจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มชนเดียวกัน
และระหว่างกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์รวมไปถึงโลกทัศน์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติภูมิปัญญาเหล่านี้
เอื้ออำนวยให้คนไทยแก้ปัญหาการดำรงชีวิตได้และสร้างสรรค์อารยธรรมของเราเองได้อย่างมดีุลย
ภาพกับสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตการทำมาหากินและพิธีกรรม
ต่างๆเพ่ือให้เกิดความสมดุล 
             ดังนั้น การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการส่งเสริมสัมมาชีพวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมามีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการพึ่งตนเองภายใต้หลักธรรมคำสั่ง
สอนในพระพุทธศาสนาซึ่งมุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของชีวิตที่พอเพียงมีใจที่อิ่มพอถอด
ถอนอุปทานและค่านิยมที่ให้ความสำคัญทางวัตถุมากกว่าจิตใจโดยศึกษารวบรวมหลักธรรมวิธี
การบูรณาการหลักธรรม ตลอดจนการวิเคราะห์หลักธรรมต่างๆที่นำมาใช้ในการส่ งเสริมสัมมาชีพ
วิสาหกิจชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
              การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดและหลักปฏิบัติในการ
ส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ๒) เพ่ือศึกษาการบูรณาการหลักพุทธ
ธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา                 
๓) เพื ่อศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการตามระเบียบวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑. แนวคิดและหลักปฏิบัติในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ปญหาของวิสาหกิจชุมชน การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี ่ยวกับการบูรณาการ                     
หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในบทนี้ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาเนื้อหาสาระสำคัญจริงที่สามารถนำหลักการของการบูรณาการหลักธรรมกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาเป็นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประโยชน์แก่คนทุก
ระดับมีลักษณะเด่น คือ สร้างจิตสำนึกเป็นหมู่คณะทั้งในระดับครอบครัวและเครือญาติพื้นเพจาก
ฐานความรู้ของชาวบ้านหรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้วยตนเอง
หรือเรียนรู้จากบรรพบุรุษหรือความรู้ที่สั่งสมสืบต่อกันมาทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมอันเป็น
สติปัญญาเป็นความรู้ที่ชาวบ้านคิดได้เองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของคน
ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 



   ๑๓๖ 
 

 
ในคัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏมีคําวา “สัมมาอาชีวะ” โดยฐานะที่เปนหัวขอธรรม  

ลําดับที่ ๕ ของอริยมรรค กลาวคือ สัมมาอาชีวะจัดวาเปนมรรคองคที่ ๕ ในอริยมรรคมีองค ๘                 
ซ่ึง    เปนแนวทางปฏิบัติ (ปฏิปทา) เพ่ือนําไปสู่เปาหมายสูงสุดตามคําสอนของพระพุทธศาสนา คือ 
ความ พนทุกขอันไดแก นิพพาน “สัมมาชีพชุมชน” เปนแนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศในมิติด
านเศรษฐกิจโดยการสรางอาชีพที่ไมเบียดเบียนตัวเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม             
ใหมีรายจาย นอยกวารายไดทั้งนี้ตองสอดคลองกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสราง
ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน โดยนัยนี้ภาครัฐกําหนดกลไกในการสรางสัมมาชีพชุมชนผานกระ
บวนการ    ตางๆ ตามลําดับ คือ (๑) การพัฒนาผูนําสัมมาชีพเปนวิทยากรสัมมาชีพชุมชน (๒) การ
ประชุม              เชิงปฏิบัติการวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัด (๓ ) การเตรียมความพรอมทีม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูบาน (๔) การสงเสริมการสรางสัมมาชีพชุมชนในระดับหมูบาน
และ (๕) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพ โดยกระบวนการทั้ง ๕ นี้อาศัยความรวมมือ
ของผูมีสวนเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแกสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอและปราชญชุมชนภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทำมา
หากิน การร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนาพิธีกรรมและประเพณีความรู้เป็นคุณธรรมเม่ือผู้คนใช้
ความรู ้นั ้นเพื ่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ  และคนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนอื่น ความสัมพันธ์กับผู้ล่วงลับไป
แล้ว กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกับธรรมชาติความรู้เรื่องทำมาหากินมีอยู่มาก เช่นการทำไร่  ทำนา การ
ปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจับปลา จับสัตว์ ทั้            งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึ่งมีลวดลายที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อและความคิดของชาวบ้าน การทำเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้และหิน ซึ่ง
จะพบได้จากโบราณสถานในพิพิธภัณฑ์ต่างๆตามแนวคิดที่ เกี ่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นคือ ความรู้ที่เป็นองค์รวม ความคิด ความเชื่อความสามารถและความจัดเจนที่กลุ่ม
ชนได้จากผลการใช้สติปัญญา และประสบการณ์ที่สั ่งสมไว้ในการแกปัญหา การปรับตัว การ
ดํารงชีวิต และการจรรโลงชีวิต ในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรมที่มีพัฒนาการสืบสานกันมาในพ้ืนที่ที่ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสําคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศดังกล่าวมาแล้ว 
นอกจากนั้นกระแสโลกาภิวัตน์และวัฒนธรรมใหม่ การเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและ
กาลเวลาทําให้คนปัจจุบันไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและละทิ้งไปดังนั้น เพื่อให้ภูมิปัญญา



   ๑๓๗ 
 

ท้องถิ่นยังคงอยูอย่างมีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะรัฐบาลควรมีการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  ให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

๒. การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา การบูรณาการแนวคิดและคุณลักษณะของการบริหารจัดการ
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใหม่เป็นการ
บริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย  ๓
แนวทางการพัฒนาคือ  ๑) การฟ้ืนฟูชุมชนโดยการสร้างแนวร่วมการพัฒนาและการค้นหาศักยภาพ
และทุนของชุมชนบูรณาการแผนชีวิตแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒) การปรับตัวของชุมชน
โดยการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีมีการเฝ้าระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม
กำหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อเป็นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีการเรยีนรู้
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓) การดำรงอยู่ของชุมชนโดยการสร้างความเป็นปึกแผ่น
ให้กับชุมชนและการปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

การบูรณาการตามนัยแหงพุทธธรรม หมายถึง ระบบและกระบวนการของชีวิต                     
ซึ ่งครอบคลุมหลักการพัฒนามนุษยที ่วาดวยไตรสิกขาและหลักธรรมที่สําคัญในอันที ่จะเป
นแนวปฏิบัติสูความเปนคนเกง คนดี มีอิสระภาพ สวนการบูรณาการทางการศึกษาตามนัยพุทธ
ธรรมไดสรุปความคิดรวบยอดไวเปนแนวทางสําหรับการจัดระบบ หลักการ กระบวนการ และป
จจัยสนับสนุนการศึกษา โดยใชชีวิต วิถีชีวิต การพัฒนาชีวิตที่ดี เปนโจทยหลัก จึงครอบคลุมทุกมิติ
ทุกแกนสาระทุกพ้ืนฐานของสังคม บูรณาการทางการศึกษาจะเปนการจัดองคประกอบกลมกลืนได
สัดสวน สมดุลและเชื่อมโยง จึงมีลักษณะที่เปนองครวม หลอหลอม เกิดประโยชนนําไปสูการ
พัฒนา เปนความเต็มในทุกมิติ ไดแก ศักยภาพผูเรียน พัฒนาทั่วทั้งกาย จิตและปญญา ครูสอนเต็ม
เวลา เต็มใจ เนื้อหาสาระสอดคลองกลมกลืน เต็มตามที่ควรจะเปน กระบวนการครบถวน เต็มที่
ตามที่ควรจะทํา ผลการศึกษาเต็มสนองตอบการพัฒนาชีวิตตามวิถีทางที่ดีถูกตอง กลมกลืนกับ
ความเปนจริงของชีวิตและสังคมโดยเฉพาะหลักศีล คือ ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายและวาจาให
ตั้งอยูในความดี การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ความสุจริตทางกายวาจา และอาชีพ เป็นต้น 
พระพุทธศาสนาใหแกปญหาทุกอยางแมแตปญหาเศรษฐกิจและสังคม โดยหลักการแกปญหาแบบ
พุทธมีลักษณะสําคัญ คือ เปนการแกปญหาที่เหตุปจจัยอยางหนึ่ง เปนการแกปญหาของมนุษย
โดยฝมือของมนุษยอยางหนึ่ง ที่วาแกโดยเหตุปจจัยก็วาเปนกลางๆ ไมจํากัดเฉพาะขางนอกหรือขาง
ใน ที่วาแกปญหาของมนุษยโดยมนุษยเอง ก็จะเห็นไดจากที่พระพุทธองคทรงชี้ใหมนุษยมองปญหา
ของตนที่ตัวของมนุษยเองคําสอนพระพุทธศาสนาสอนใหแกปญหา ทั้งดานนอกดานในทั้งสังคม
และจิตใจของบุคคลคือมีคําสอนขั้นศีลเปนดานนอกขั้นจิต    และปญญา 



   ๑๓๘ 
 

 
๓. วิเคราะห์หลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจากการลงเก็บข้อมูลภาคสนามได้กำหนดประเด็นวิเคราะห์  ๕ 
ประเด็นได้แก่ ๑) การบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก ๒) การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า 
๓) การบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต ๔) การบริหารจัดการด้านบัญชีและ
การเงิน    ๕) การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนในการดำเนินงานของกลุ่มได้ใช้
หลักธรรมใดมาสนับสนุนส่งเสริมคำตอบที่ได้จากการสัมมนากลุ่มและสนทนากลุ่มรายบุคคลได้
คำตอบดังนี้ 
            ๑) วิธีใช้หลักพุทธศาสนาในการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิกซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ 
ด้านโครงสร้างและขอมูลของกลุ่ม ด้านการนำกลุ่ม ด้านการสื่อสารทบทวนติดตาม และด้าน
ความสามารถและการฝึกสอนการทำงาน  ในด้านโครงสร้างในการบริหารจัดการกลุ่มและสมาชิก
ของกลุ่มหัวข้อธรรมที่นำมาใช้ในประเด็นนี้ ได้แก่ หลักอปริหานิยธรรม หลักฆราวาสธรรม จากการ
สัมมนากลุ่มและสนทนากลุ่มรายบุคคลในประเด็นนี้  ได้ข้อสรุปว่า การนำหลักพุทธศาสนามาใช้ใน
การบริหารกลุ่มและสมาชิกเน้นการให้ความร่วมมือ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ใช้
หลักจิตวิทยาในการกระตุ้นให้สมาชิกนำหลักธรรมไปใช้วิเคราะห์ได้ว่า การใช้หลักธรรมในการ
ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ได้ว่า การนำหลักอปริหานิยธรรมและหลักฆราวาสธรรมมาใช้ในรูปแบบของ
การขอความร่วมมือการประชุม ด้านความสามารถและการฝึกสอนการทำงาน วิเคราะห์ได้ว่า การ
ใช้หลักสัปปุริสธรรม     ธรรมหลักๆ ที่นำมาใช้นี้แฝงอยู่ในขณะการดำเนินงานในการพูดในหัวใจ
ของผู้ทำงานบางครั้งก็ออกมาในรูปของจิตวิทยากระตุ้นให้มีการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเสียสละ
จริงจังมีเป้าหมาย ดังบทสนทนากลุ่มที่ถอดความมาดังนี้ 
 หลักและวิธีบริหารกลุ่มวิสาหกิจความสามัคคีความร่วมมือความซื่อสัตย์ของฝ่ายทำหมี่
แม่ตุ้ย คนงาน ๖ คน มีผู้จัดการ ๑ คน กระจายความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายช่วยกันอาศัยหลักพรหม
วิหาร๔ ในการบริหารด้านการประชาสัมพันธ์ใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์  มีการสรุปยอดการ
บริการมีการประชุมทุกเดือนทุกคนได้รับข้อมูลทั่วถึง  มีการพิมพ์ปิดงบดุลสามารถตรวจสอบได้
อย่างเปิดเผยการฝึกสอน/อบรมศึกษาดูงาน ช่วงเริ่มต้นมีการฝึกอบรมบ่อยชุมชนก่อเหตุ เพราะ
เหตุผล เพราะความจนหน้าหมองจึงต้องฝืนสู้เถิดสู้ต่อไปให้ยั่งยืนเศรษฐกิจฟื้นเพราะเราเข้าใจกัน
จากจนกระจุก         รวยกระจาย ทำได้แน่ขอให้เราอย่าท้อแท้รีบแก้ไขบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข
เพราะอภัยเราทำได้ด้วยกลุ่มทุ่มเทกันเราต้องขยันต้องทำต้องต่อสู้อย่าคอยกู้แก้จนทนไม่ไหวหยิบ
จากกองโน้นกลุ่มนี้เรื ่อยไปหนี้สินไหนจะหมดลดความจน ถ้ายิ่งกู ้ยิ ่งกรรมซ้ำเติมแน่ เพราะแผ่
ดอกเบี้ยมากร่วมสมัย จากร้อยละหนึ่งบาท ร้อยละห้าบาท ร้อยละสิบบาทต่อเดือนไปถึงคราวใช้
หนี้สินสิ้น สัจจะไม่โกหกไม่หลอกลวงแต่ไม่มีรออีกทีจะหามาถ้าไม่ไหวจะขายวัวขายความผลัดกัน
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ไปทั้งขายไก่ขายข้าวไม่มีกินจะหวังกินกลอยกินมันในป่าต้องรอชาติหน้าตอนสายๆ พวกผีป่าผีไพร
มันทำลายโค่นต้นไม้ ถางป่าหากาไรแผ่นดินเสื่อมโทรมเศรษฐกิจทรุดเพราะมือมนุษย์มีอำนาจ
ยิ่งใหญ่จะคว้าเอาทรัพย์สินให้หนำใจ       มามากมายเท่าไรไม่พอขออีกที 
 ๒) วิธีใช้หลักพุทธศาสนาในการบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้าซึ่งแบ่งเป็น  ๒ 
ด้านคือด้านตลาดและลูกค้าและด้านการรับคำสั่งซื ้อการบริหารจัดการด้านการตลาดของกลุ่ม
หัวข้อหลักธรรมที่นำมาใช้คือหลักทิฏฐธรรมิกัตถะหลักพรหมวิหารธรรมหลักปาปณิกธรรม และ
หลักโภค-วิภาค 
 จากการสัมมนากลุ่มและสนทนากลุ่มรายบุคคลในประเด็นนี้ ได้ข้อสรุปว่า การนำหลัก
พุทธศาสนามาใช้ในการจัดการด้านตลาดและลูกค้าเนื่องจากขอบเขตการให้บริการลูกค้า  คือ
สมาชิกของกลุ่มเป็นหลักสมาชิกคือตลาดลักษณะการดำเนินงาน คือซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์
และส่งขายเข้ากรุงเทพบางส่วน เพราะได้ราคาดีกว่าหลักการดำเนินงานในลักษณะพึ่งตนเองค่อย
เป็นค่อยไปแบบยั้งยืนอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นหลักความซื่อตรงการดำเนินกิจกรรม
ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่กาไรเป็นเพียงช่วยเหลือกันของคนในชุมชนโดยอาศัยหลักที่ว่าค่อยเป็นค่อยไป
ไม่ทำแข่งขันเชิงธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของวิสาหกิจชุมชนการบริการหากมีคนอ่ืนที่มาไกลก็บริการ
ให้ก่อนเป็นการให้ความเอื้ออารีต่อเพื่อนบ้านก่อนถือเป็นกลไกในการหาลูกค้าอย่างหนึ่งทำให้เกิด
ความพึงพอใจก็ได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนา วันนักขัตฤกษ์จะทำบุญไปวัด จะ
อย่างไรก็ตามจากการประเมินความพึงพอใจของสมาชิกที่เข้าสัมมนาการบริหารงานด้านการตลาด
การบริการลูกค้าได้คะแนนต่ำสุดควรได้รับการปรับปรุงมากที่สุดเป็นที่สังเกตและวิเคราะห์ได้ว่า 
การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินงานในลักษณะให้พ่ึงตนเองบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงให้
มีความซื่อสัตย์ไม่มุ่งหวังกำไรเป็นเพียงช่วยเหลือกันของคนในชุมชนไม่ทำแข่งขันเชิงธุรกิจการ
บริการด้วยไมตรีจิตเอื้ออารีต่อเพ่ือนบ้าน 
 ดังบทสนทนากลุ่มที่ถอดความมาดังนี้  การบริหารจัดการไดเน้นกลุ่มสมาชิกเป็นหลัก
ลูกค้า ตลาดคือคนในชุมชนที่เป็นสมาชิกเคยเข้าร่วมประชุมร่วมกับกลุ่มสัมมาชีพของจังหวัดที่เข้า
มาแนะนำบ้างมันเป็นตลาดใหญ่แต่บางทีเราไม่มีกำลังพอที่จะทำได้เท่าที่ทำได้ก็บริการกลุ่มสมาชิก
การผลิตก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ไกลขึ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม หมี่ และสมุนไพรเป็นที่ขึ้นชื่อ
และสร้างชื่อเสียงมานาน ทำให้ขายได้บางทีก็ส่งไปจำหน่ายที่กรุงเทพมีแผนว่าจะมีการบรรจุเป็นถุง
จำหน่ายและขายในระบบออนไลน์แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เพราะยังขาด
บุคคลเข้ามาดำเนินการในด้านนั้นสรุปความได้ว่า สมาชิกกลุ่มนิยมทำเป็นแบบครัวเรือนจำหน่ายใน
บ้านหรือร้านค้าของตนเอง บางทีก็เป็นผู้ค้าปลีกนำวัตถุดิบจากโรงงานแล้วมาบรรจุผลิตภัณฑ์ สร้าง
แบนด์ใหม่ของตนเองมากกว่า เนื่องจากจะทำให้มีตรายีห้อของตนเอง ไม่มีใครลอกเลียนแบบและ
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สามารถที่จะกำหนดราคาได้ ส่วนใหญ่ราคาจะไม่แตกต่างกันมากนัก และมักจะกระจายสินค้า
ภายในจังหวัดให้มากที่สุด เพ่ือรองรับประชากรกว่า ๒ ล้านคน   
 
 ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน คือดำเนินการเพื่อชุมชนไม่ได้
เริ่มจากการค้าที่ใหญ่โตไม่จำเป็นต้องวิ่งตามตลาดสมาชิก คือตลาดการดำเนินวิสาหกิจชุมชนทำแต่
พอเหมาะพอควรกับสมาชิกในชุมชนของเราเสียก่อนอย่าพึ ่งขยายอย่าพึ ่งกระจายแต่ถ้ามี
ความสามารถสูงถึงขนาดนั้นเราจะไปแข่งขันกับตลาดใหญ่ในต่างประเทศ สู้ไม่ได้หรอกเพราะชุมชน
ของเรานั้นมีความสามารถที่ไม่เท่าเทียมในด้านการบริหารจัดการหากเรามีกำลังเพียงพอที่จะขยาย
ให้เติบโตก็ค่อยพิจารณาดำเนินการสรุปได้ว่าคนในชุมชนเป็นผู้ผลิตเป็นผู้กระจายสินค้าเองและคน
ในชุมชนบริโภคเองไม่ใช่ผลิตเพื ่อจำหน่ายจ่ายแจกไปยังตลาดอื ่นเน้นการกระจายรายได้ให้
ไหลเวียนอยู่ในชุมชนเป็นหลักไม่กระโดดโลดเต้นออกนอกขอบเขตชุมชนเพราะทำอย่างไรก็สู้พ่อค้า
ที่สูงกว่าเราไม่ได้การบริหารการตลาดจึงดำเนินการบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงทำของเราให้เด่น
เสียก่อนเหลือจึงกระจายไปที่อื่นการดำเนินการเบื้องต้นคนยังไม่เยอะ จึงจำหน่ายให้กับผู้ค้าส่งให้
แต่เฉพาะสมาชิกในชุมชนและพ่อค้าที่ค้ามาด้วยกันอย่างยาวนานทำแรกๆก็พบปัญหาเยอะแยะ
มากมายไม่รู้อะไรเป็นอะไรซึ่งอาจเกิดจากความไม่มั่นใจไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินการของเราถูก
ต่อว่าโจมตีหลายอย่างแต่อาศัยความอดทนอดกลั้นต่อสู้อุปสรรคต่างๆต่อมาเมื่อมีคนจากชุมชนอื่น
มาใช้บริการเราก็บริการให้เขาก่อนลูกค้าพอใจในผลผลิตของเราสะอาด ปลอดภัยและราคาย่อมเยา 
 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มไปออกงานที่ไหนๆก็ประชาสัมพันธ์บอกกล่าว
น้ำใจดีวาจาดีทำให้เป็นที ่รู ้จักแผนการตลาดและการบริการเช่นนี ้ทำให้ลูกค้าติดใจเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ปากต่อปากจึงได้ลูกค้าเพิ่มเรื่อยๆผลิตแทบไม่ทันในช่วงเทศกาลที่มีง านบวช งาน
แต่ง เป็นต้น มีการสั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก และได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นแต่การดำเนินการเชน่นี้ 
ก็มีปัญหาต่อความรู้สึกของชุมชนตนเองว่าได้รับบริการช้าในขณะเดียวกันก็ไปกระทบกับพ่อค้าที่มา
จากแดนไกลอย่างมากเพราะราคาขายจะมีความแตกต่างกัน ส่งผลทำให้ต้องปรับราคาขึ้นตามด้วย 
ทำให้ราคาสูงขึ้นส่งผลต่อผู้บริโภค แต่ไม่มากนักเพราะลูกค้าจะเน้นของดี  มีคุณภาพ และสามารถ
ใช้งานได้อย่างยาวนานเช่นผ้าไหมเป็นต้น ส่วนหมี่โคราชจะอ่อนนุ่ม  น่ารับประทาน และที่สำคัญ
เรามีน้ำปรุงที่เพิ่มรสชาติทั้งเผ็ดตามต้นตำหรับ และรสเผ็ดจัดจ้าน เพื่อให้เหมาะกับผู้ต้องการทาน
อาหารรสจัดและที่สำคัญ คือ       ๑) บริการดี ๒) คุณภาพสินค้าดี การดำเนินงานของเราภายใต้
สโลแกนที่ว่า สมาชิกม่ังมีม่ังคั่งโด่งดัง ทั้งม่ังคั่งและม่ังมีเป็นไปไม่ได้ที่กลุ่มวิสาหกิจรวยแต่สมาชิกจน
มันต้องไปด้วยกัน ถ้าสมาชิกยากจนลงโรงงานผลิตหมี่  ผ้าไหมก็ไปไม่รอด เพราะมันพึ่งพากันยึด
หลักธรรมข้อหนึ่งจากเวสสันดรชาดกว่า มารไม่มีบารมีไม่มา มารยิ่งมีบารมียิ่งมาอุปสรรคและ
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ปัญหา คือที่มาของความสำเร็จ (พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เอาปัญหาเป็นบันไดเอาอุปสรรคเป็นยาชู
กำลัง) 

การนำหลักพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการด้านตลาดและลูกค้าเนื่องจากขอบเขตการ
ให้บริการลูกค้า คือการผลิตเพื่อขายสินค้าเป็นหลักสมาชิกแต่ละคนเป็นผู้ผลิตสินค้าการตลาดเป็น
ภาระหน้าที่ของฝ่ายการตลาดดำเนินการลักษณะการดำเนินงานคือคณะกรรมการฝ่ายการตลาด
ติดต่อประสานสถานที่และนำสินค้าไปจาหน่ายในที่ต่างๆทั ้งในจังหวัดและต่างจังหวัดแม้ที่
กรุงเทพมหานครการดำเนินงานจึงเน้นหลักความซื่อตรงการดาเนินกิจกรรมไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่
กำไรเป็นเพียงช่วยเหลือกันของคนในชุมชนโดยต้นทุนอยู่ที่กองทุนในการพิจารณาค่าใช้จ่ายเมื่อหัก
ต้นทุนแล้วก็คิดเป็นค่าตอบแทนแบ่งปันสมาชิกที่ร่วมดำเนินการและคืนทุนคืนกำไรแก่สมาชิกที่นำ
สินค้าไปขายเนื่องจากระบบตลาดไม่แน่นอนกลุ่มผู้ผลิตก็มีอยู่อย่างจากัดทั้งปริมาณและคุณภาพไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีบางทีสินค้าก็มีมากบางทีก็มีน้อยดังนั้น
การตลาดและลูกค้าจึงดาเนินไปตามสภาพการณ์กำหนดทิศทางยากสมาชิกภาพก็เพ่ิมขึ้นบ้างแต่ไม่
มากการบริการในตลาดตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบเน้นความสุภาพอ่อนโยนเอื้ออารีต่อลูกค้า 
 ๓) วิธีใช้หลักพุทธศาสนาในการบริหารจัดการด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต
ซึ่งแบ่งเป็น๔ด้านได้แก่ด้านการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตด้านการผลิตสินค้าดา้น
เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ผลิตด้านบรรจุและจัดส่งหัวข้อธรรมที่นำมาใช้ในประเด็นนี้ คือ        
ทิฏฐธรรมิกัตถะ สัปปุริสธรรม ความเสียสละ หลักปาปณิกธรรม จากการสัมมนากลุ่มและสนทนา
กลุ่มรายบุคคลในประเด็นนี้ ได้ข้อสรุปว่า วิสาหกิจชุมชนในการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และ
สถานที่ผลิตโดยกำหนดให้มีหัวหน้าช่างมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลรักษาและซ่อมบำรุงตามสภาพการ
ใช้งานเป็นที่สังเกตว่าผู้นำกลุ่มมีการวิเคราะห์ได้ว่าการใช้โดยกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความขยันในการ
ปฏิบัติงานไม่ท้อถอยมีจิตอาสาไม่มุ่งหวังค่าตอบแทนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการมองงาน
ออกจัดขั้นตอนก่อนหลังได้ถูกต้องการบริหารจัดการวิธีดูแลรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์การผลิตมอบ
หน้าที่ให้ช่างดูแลดำเนินการไปซ่อมดูแลรักษามีฝ่ายต่างๆ ดูแลอุปกรณ์เช่นฝ่ายซ่อมการบรรจุและ
ส่งสินค้ากรรมวิธีที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งเวลาความรู้ความสามารถความเพียรพยายามและ
ความอดทนสูงมากซึ่งต้องดำเนินในสภาพที่ดูแลรับผิดชอบงานในครอบครัวดูแลลูกหลานงาน
แม่บ้าน ดังนั้นผู้ผลิตจึงมีความขยันในการปฏิบัติงานไม่ท้อถอยมีจิตมุ่งมั่นและมีใจรักในงานแม้ว่า
บางทีรายได้ค่าตอบแทนอาจจะไม่คุ้มทุนที่ลงไปแต่กระนั้นสมาชิกบางคนก็ประสบผลสำเร็จในการ
พึ่งพากิจกรรมนี้ แม้ไม่ใช่อาชีพหลักแต่ก็เป็นงานเสริมที่เป็นหลักได้ส่งลูกหลานให้เรียนหนังสือสงูๆ 
จบระดับปริญญาได้ 
 ๔) วิธีใช้หลักพุทธศาสนาในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินซึ่งแบ่งเป็น ๔ ด้าน
ได้แก่ด้านรายรับ-รายจ่ายด้านตนทุนและกำไรด้านการเงินของกลุ่มด้านทรัพย์สินและหนี้สิน



   ๑๔๒ 
 

รูปแบบของการบริหารด้านบัญชีและการเงินของกลุ่มช่วงเริ ่มดำเนินการในการผลิต  จิตอาสา                            
มีค่าตอบแทนบ้างตามสภาพการณ์การดำเนินงานด้านนี้ใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิกต่อมา
เมื่อกิจการอยู่ตัวกระบวนการก็ปรับเป็นการจ้างผู้ชำนาญ ๒-๓ คนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการทำ
หน้าที่ช่วงใดที่มีลูกค้ามากก็มีการขยายเวลาออกไปถึงช่วงดึก  เพื่อให้ทันเวลาคือเอาใจลูกค้าเป็น
อันดับแรกผู้นำกลุ่มมีการวิเคราะห์ได้ว่าการใช้โดยกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีความขยันในการปฏิบัติงานไม่
ท้อถอยมีจิตอาสาไม่มุ ่งหวังค่าตอบแทน  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการมองงานออกจัด
ขั้นตอนก่อนหลังได้ถูกต้องเพื่อเงินหรือจัดทำบัญชีมีความโปร่งใส  สามารถที่จะตรวจสอบได้  ซึ่ง
ความไว้ใจมากที่สุดที่คนจะมาดูแลและส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกหลานที่ไว้ใจได้เข้ามา
ทำหน้าที่นี้  มากกว่าแต่ต่อมาก็ได้จ้างคนมาทำไม่ได้จำเป็นต้องเป็นญาติพ่ีน้องแต่อย่างใด แต่เพราะ
ถูกอบรมสอนด้วยหลักธรรมความซื่อสัตย์นั่นเอง ที่ทำให้แต่ละฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความเข้าใจ
และไว้วางใจจึงจะยาวนานและม่ันคง 
 หลักธรรมที่นำมาใช้ในหมวดนี้ คือหลักโภควิภาค หลักปาปณิกธรรม หลักความซื่อสัตย์
การวิเคราะห์ได้ว่าการใช้โดยใส่คุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  ลงในจิตใจของผู้จัดทำบัญชีและ
การเงินเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ  ซึ่งเป็นสัจจะวิเคราะห์ได้ว่าการนำหลัทาน ในการดำเนินการเรื่อง
ต้นทุนการกู้ยืมการแบ่งปันวิเคราะห์ได้ว่าการนำหลักปาปณิกธรรมในการกำหนดทิศทางการเงิน
จากการสัมมนากลุ่มและสนทนากลุ่มรายบุคคลในประเด็นนี้  ได้ข้อสรุปว่าในการบริหารจัดการด้าน
บัญชีและการเงินซึ่งมีการแบ่งตามลักษณะของทุนการดำเนินงานเช่นทุนให้กู้ดอกเบี้ยฯลฯ  มีการ
รายงานรับ-จ่ายทุกเดือนในที่ประชุมในการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน  มีคณะกรรมการ
ฝ่ายเหรัญญิกรับผิดชอบดูแลซึ่งมีการแบ่งตามลักษณะของทุนการดำเนินงาน เช่น รายรับของ
สมาชิกกองทุนหมุนเวียนฯลฯ  มีการรายงานรับ-จ่ายต่อที่ประชุมเสมอ ดังบทสนทนากลุ่มที่สรุป
ความมาดังนี ้“การดำเนินการด้านการเงินการบัญชีในการบริหารจัดการเป็นรูปแบบกรรมการโดยมี
ศูนย์การศึกษาพัฒนาสังคมเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยกำกับดูแลอีกทีหนึ่ง” 
 ๕) การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้  ๑) พัฒนาด้าน
การเรียนรูของกลุ่ม/สมาชิกพัฒนา ๒) ด้านเทคนิคและฝีมือการผลิตพัฒนา ๓) ด้านผลิตภัณฑ์หรือ
บรรจุภัณฑ์และฉลากพัฒนาปรับปรุงพัฒนา ๔) ด้านเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนพัฒนา ๕) ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนพัฒนา ๖) ด้านการพึ่งตนเองหลักธรรมที่ใช้ใน
ประเด็นนี้คือ หลักฆราวาสธรรม  จากการสัมมนากลุ่มและสนทนากลุ่มรายบุคคลในประเด็นนี้        
ได้ข้อสรุปว่า สมาชิกได้รับการสนับสนุนศึกษาดูงานอยู่เสมอ  มีการจัดฝึกอบรมกันเองในสมาชิก
สลับกับเชิญหน่วยงานทางราชการมาให้ความรู้บ้าง  แนวทางในการพัฒนามีแผนจัดหาเครื่องจักร
ใหม่มีแผนพัฒนาแบบพึ่งพาคนในชุมชนให้คนรุ่นใหม่  เข้ามาร่วมผนวกกับภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่
สมาชิกกลุ่มสภาพสตรีท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าด้านกลุ่มสมาชิกให้ความร่วมมือเหนียวแน่น  เป็น
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จุดเด่น     สมานสามัคคีได้ชุมชนบุคลากรในชุมชนมีศักยภาพสูง  มีความรู้ความสามารถมีท่ีปรึกษา
ดีแต่ที่ควรเพิ่มเติมคือการดึงคนที่ว่างงานจริงๆ  เข้ามาร่วมงานกิจกรรมชุมชนซึ่งคนเหล่านั้นยังไม่
กล้าที ่จะทำด้านการบริการให้รอเวลาที ่สมควร  เมื ่อเหลือกินเหลือใช้ค่อยบริการวงกว้าง
กระบวนการผลิตไม่ตรงตามที่สั่งด้านโครงสร้างในการดำเนินงานค่อนข้างลงตัว  คณะกรรมการชุด
ปัจจุบันแม้จะไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับเราเต็มที่แต่เราก็มีคณะตรวจสอบที่สร้างความอุ่นใจได้ใน
ระดับหนึ่ง  ดังจะเห็นได้ว่า    การนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  ทำให้เรา
ทราบปัญหาของการทำงานกลุ่มซึ่งจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมของแต่ละคน   ที่มีความ
แตกต่างกันและไม่เหมือนกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในด้านความเป็นอยู่วัฒนธรรมความ
แตกต่างนั้น  ย่อมมีความเหมือนควบคู่กันไปโดยเฉพาะในเรื่องหลักพุทธธรรมที่มีความเหมือนกัน
ตรง  ที่เป็นหลักคำสอนเพื่อให้มนุษย์ทุกคนเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  ปราศจาก
การเบียดเบียนซึ่งกันและกันคำสอนต่างๆ เหล่านี้หากมีการนำไปวิเคราะห์ได้ว่าการใช้ทั ้งใน
ชีวิตประจำวัน  และในการทำงานแล้วย่อมเป็นผลดีต่อบุคคลหรือกลุ่มนั้นๆผลลัพธ์ที่ได้ คือผลลัพธ์
ที่ได้ในระยะสั้นเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีทุนหมุนเวียนลดปัญหาความขัดแย้ งเกิดการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลลัพธ์ที่ได้ในระยะ
ยาวเกิดความมั่นคงของชุมชน  เกิดความยั ่งยืนของกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดความยั ่งยืนของ
ธรรมชาติ  ทำให้เกิดความสมดุลในชุมชนระหว่างคนสังคมและธรรมชาติ 

  หลักพุทธธรรมสามารถนำไปใช้เป็นหลักร่วมกันวิเคราะห์ได้ว่า การใช้ในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนอื ่นๆโดยมีหลักการสำคัญของกระบวนการพัฒนากลุ่มดังนี ้คือ ๑) สมาชิกของ
วิสาหกิจชุมชนทุกคนต้องมีการตกลงมีการปรึกษาหารือกันที่จะดำเนินงานกลุ่มร่วมกัน ๒ ) สร้าง
แนวคิดในการพัฒนาด้วยความขยัน   ซื่อสัตย์  อดทน  สามัคคี ๓) มีกลุ่มกิจกรรมดำเนินการให้
สอดคล้องกับแนวคิดที่จะพัฒนาด้วยหลักพุทธธรรม ๔ ) มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งทั้งในเรื่องของการนำหลักพุทธธรรมไปใช้พุทธธรรมใดเป็นจุดแข็งควรทำให้
ดียิ่งขึ้นพุทธธรรมใดยังมีจุดอ่อนควรส่งเสริมให้มีความแข็งแรงขึ้น 

  จากหลักการดังที่ได้กล่าวมาทำให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของสมาชิกเองคนในครอบครัว
ชุมชนและสังคมท้ังทางตรงและทางอ้อมซึ่งพอสรุปได้ว่า ๑) ในระดับปัจเจกบุคคลเช่นทำให้มีรายได้
เพ่ิมข้ึนมีความเป็นอยู่ดีข้ึนเนื่องจากละเลิกอบายมุขเป็นต้น ๒) ในระดับครอบครัวมีความสุขมากขึ้น
มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเพราะ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมไม่ใช้ชีวิตออกนอกลู่นอกทาง ๓) ใน
ระดับชุมชนทำให้เกิดความรักความใกล้ชิดกับพระศาสนาและวัฒนธรรมใน ท้องถิ่นมากข้ึนเพราะมี
การร่วมกิจกรรมเช่นการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานต์เป็นต้นพนักงานและผู้บริหาร
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ๔) ในระดับสังคมมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาอยู่
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เนืองๆนอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยายธรรมต่อประชาชนทั่วไปแจกหนังสือธรรมะและจัดปฏิบัติ
ธรรมอีกด้วย 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

              การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นเรื่องของการนำเอาหลักธรรมไปบูรณาการในชุมชนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในด้านการประกอบอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงในระดับจังหวัด 
โดยเฉพาะตัวอย่างที่นำมาวิจัย  ล้วนแต่เป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับทั้งคนในชุมชนและรางวัลการัน
ตีในระดับสังคม การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ ผู้วิจัยจึงถือว่ามหาวิทยาลัยได้ใช้กระบวนการทางคำสอน
พระพุทธศาสนา และวิเคราะห์หลักธรรมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างหลักพุทธรรมและยืนยัน
การนำหลักพุทธธรรมไปใช้ในสังคมอย่างแท้จริง อันเป็นแนวทางแก้ไขให้ชุมชนตระหนักในเรื่อง
การบูรณาการหลักพุทธธรรม ไปใช้อย่างต่อเนื่องและตลอดไป 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย เช่น การเผยแพร่ใน
วารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งรายงานผลการศึกษาวิจัยเรื ่องนี้ 
จะได้นำไปสู่ 
 ๑) ได้มีการวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 
จากคัมภีร์พระไตรปิฎกและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ๒) ได้แนวทางการบูรณาการในการพัฒนาชุดความรู้ทางด้านหลักพุทธธรรมในการ
ประกอบสัมมาชีพเพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาได้เป็นอย่างดี 
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรายอ่ืน ๆ 

 ๓) ได้ร ูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรม การแลกเปลี ่ยนความรู ้ระหว่างกัน 
เครือข่ายและชุมชนดีรู้จักการนำเอาหลักพุทธธรรมไปใช้ในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

แผนการถ่ายทอดผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
               การศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริม
สัมมาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีแผนการถ่ายทอด
ผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 ๑) ดำเนินการถ่ายทอดให้กับกลุ่มตัวอย่างในชุมชนตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตของการ
วิจัย และผู้ร่วมวิจัยในลักษณะของการปรึกษาหารือ และการกำหนดประเด็นในการศึกษาวิจัย 
 ๒) ดำเนินการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้  และขยายแนวทางการดำเนินการในระดับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 



   ๑๔๕ 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก (ซ) 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ๑๔๖ 
 

 
ภาพเยี่ยมชมโรงงานหมี่ตะคุ อำเภอปักธงชัย 

 

 
ภาพสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหมีต่ะค ุ



   ๑๔๗ 
 

 
ภาพเยี่ยมชมโรงงานหมี่ตะคุ อำเภอปักธงชัย 

 
ภาพเยี่ยมชมและสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย  

จังหวัดนครราชสีมา 



๑๔๘ 

ภาพสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 



๑๔๙ 

ภาคผนวก (ฌ) 
ประวัติคณะวิจัย 



๑๕๐ 

ประวัติผู้วิจัยและคณะ 
๑. หัวหน้าโครงการวิจัย 

 ๑. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) :  พระครูใบฏีกาหัสดี ประกิ่ง, ผศ.ดร. 
 (ภาษาอังกฤษ) :  Phrakhrubaidika Hassadee Praking, Asst.Prof.Dr. 

 ๒. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
 ๓. ตำแหน่งปัจจุบัน  : ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ๔. หนว่ยงานที่สังกัด  : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 

   ๔๑๙ หมู่ที่ ๗ ถนนชาติพัฒนา บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล 
   อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐   
  โทร. ๐๘๑-๗๓๐๒๙๕๗ 

E-mail : bhu-praking@hotmail.com
 ๕. ประวัติการศึกษา 

-๒๕๑๙ ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ ต.นาหว้า อ.นาหว้า
จ.นครพนม

-๒๕๒๔ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัด จังหวัดนครพนม
-๒๕๓๓ พธ .บ. รฐัศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
-๒๕๓๙ M.A. (Sanskrit Literature) Banaras Hindu University U.P.
INDIA

-๒๕๔๒ Ph.D. (Sanskrit) Banaras Hindu University U.P. INDIA
 ๖. ประสบการณ์เก่ียวกับผลงานตำรา แต่งหนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย 

๖.๑ บทความทางวิชาการ :  
-พระครูใบฏีกาหัสดี  กิตตินนฺโท (๒๕๖๐), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.“ไตรสิกขากับ
การพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา” วารสาร
นานาชาติ สาขามนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่..(มกราคม - เมษายน  ๒๕๖๐)
-พระครูใบฏีกาหัสดีกิตตินนฺโท (๒๕๖๐), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.“ไตรลักษณ์กับ
การพัฒนาคุณภาพมนุษย์” รายงานการประชุมระดับชาติ ครั้งที่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์
บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)



๑๕๑ 

๖.๒ หนังสือ 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ่ง) สันสกฤต-ปฺร
เวศิกาพื้นฐาน, ปักใจการพิมพ์ ๑๔๖/๒๙ ม. ๑๗  ถนนสืบสิริ (ตรงข้ามตลาดโลตัส)
ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา, ๒๕๖๒
-พระ ดร.หัสดี กิตฺตินนฺโท (ประกิ ่ง) ทรรศนาการสันสกฤต, ปักใจการพิมพ์
๑๔๖/๒๙ ม. ๑๗  ถนนสืบสิริ (ตรงข้ามตลาดโลตัส) ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา, ๒๕๖๒

๖.๓ ตำรา 
-วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๔  (Buddhist Meditation IV) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓

-วิชาธรรมะภาคปฏิบัติ ๕  (Buddhist Meditation V) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕

-วิชาพระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka) ฉบับปรับปรุง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘



๑๕๒ 

๒. นักวิจัยร่วม 
 ๑. ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) 
      (ภาษาอังกฤษ)   
 ๒. เลขบัตรประจำตัวประชาชน   

: นายประสพฤกษ์ รัตนยงค์ 
: Mr.Prasobrerk 
Rattanayong :   

 ๓. ตำแหน่งปัจจุบัน   
-อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

 ๔. หนว่ยงานที่สังกัด  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๔๑๙ หมู่ที่ ๗ ถนนชาติพัฒนา บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทร. ๐๘๑-๗๓๐๒๙๕๗ 

  ๕. ประวัติการศึกษา 
-น.ธ. เอก
-เปรียญธรรม ๙ ประโยค
-พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-M.A. (Pali & Literature) Banaras Hindu University U.P. INDIA
-Ph.D. (Buddhist Studies) Banaras Hindu University U.P. INDIA

 ๖. ประสบการณ์เก่ียวกับผลงานตำรา แต่งหนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย 
๖.๑ บทความทางวิชาการ : 

-ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์. (๒๕๕๙). ชีวิตมนุษย์ในพุทธศาสนา. วารสารงานประชุม
วิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเตขอนแก่น, ปีที่ 
๓, ฉบับที่ ๓
-ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์. (๒๕๕๙). การอุทิศบุญในพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลใน
สังคมไทย.วารสารงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ครั้งที่ ๔,
-ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์และพระเกิด ฐิตญาโณ (ดุนขุนทด). (๒๕๖๐). ศึกษาแนวคิด
เรื่องความประหยัดในพุทธศาสนาเถรวาท, วารสารงานประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเตขอนแก่น, ครั้งที่ ๔,



๑๕๓ 

-ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์และพระพิเชฏฐ์ กมฺมสุโภ (สุยาทา). (๒๕๖๐). ศึกษาการใช้
เสนาสนะในพุทธศาสนาเถรวาท, วารสารงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเตขอนแก่น, ครั้งที่ ๔,
-ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ และพระรุ่งโรจน์ จารุธมฺโม (เก่งกระโทก) (๒๕๖๒).  ศึกษา
การบำเพ็ญตบะกับการบรรลุธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท.วารสารงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
น่าน, ครั้งที่ ๒,

๖.๒ งานวิจัย 
-นายสงวน หล้าโพนทัน และดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ , การตีความหลักคำสอนของ
พุทธทาสภิกขุตามหลักอรรถปริวรรตศาสตร์ของพอล ริเคอร์กับพระพุทธศาสนาเถร
วาท ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
-ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดันและดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ , สมถกัมมัฏฐานในฐานะเป็น
บาทฐานของมโนมยิทธิ, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
-พระครูใบฏีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร., ดร.มนัสพล ยังทะเล, ดร.ประสพฤกษ์
รัตนยงค์, การบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมสัมมาชีพ
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
-ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์. การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุใน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑.



๑๕๔ 

๓. นักวิจัยร่วม 
 ๑. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)   :  นายมนัสพล ยังทะเล  
     (ภาษาอังกฤษ)  :  Mr.Manusphon Yungtalay  

 ๒. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
 ๓. ตำแหน่งปัจจุบัน    :  อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ๔. หนว่ยงานที่สังกัด   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
๔๑๙ หมู่ที่ ๗ ถนนชาติพัฒนา บ้านหัวถนน ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทร. ๐๘๑-๗๓๐๒๙๕๗ 

 ๕. ประวัติการศึกษา 
-๒๕๔๗ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
-๒๕๕๓ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)
-๒๕๖๑ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

 ๖. ประสบการณ์เกี่ยวกับผลงานตำรา แต่งหนังสือ บทความวิชาการและงานวิจัย 
๖.๑ บทความทางวิชาการ: 
-มนัสพล ยังทะเล (๒๕๖๐) การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านส่งเสริมเกษตรชุมชนลุ่มน้ำมูล
ตอนบนจังหวัดนครราชสีมา, วารสารงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, ครั้งที่ ๔
-มนัสพล ยังทะเล (๒๕๖๑) “ไตรลักษณ์กับการพัฒนาคุณภาพมนุษย์”รายงานการประชุม
ระดับชาติ ครั ้งที ่ ๒ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑)


