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บทคัดยอ
บทความวิ จ ั ย นี ้ มี ว ั ตถุ ป ระสงค เ พื ่ อ นำเสนอชุดองคความรูจ ากโครงการวิจ ัย ยอยประกอบด ว ย
3 โครงการยอย 1) คุณลักษณะผูนำทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสันติสุขในชุมชน 2) การพัฒนาหลักสูตรการ
เสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นในการเปนวิศวกรสันติภาพเพื่อสรางสันติสุขในชุมชน 3) รูปแบบนวัตกรรม
การสรางวิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสรรคชุมชนใหเกิดสันติสุข เปนการวิจัยและพัฒนา (R&D)
โดยมีพื้นที่การศึกษาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชวิธีการรวบรวมวิเคราะหดวยวิจัย
อนาคต (EDFR) การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา (R&D) ทดลองกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม จำนวน
43 คน
ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะผูนำสันติภาพทองถิ่น ประกอบดวย สันติภายใน (Inner Peace) และ
สันติภายนอก (Outer Peace) มี 13 ตัวชี้วัด หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นในการเปนวิศวกร
สันติภาพเพื่อสรางสันติสุขในชุมชน ประกอบดวยปรัชญาหลักสูตรวิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่มีเนื้อหาหลักสูตร
6 Module โดยอบรม 3 วัน 20 ชม.และติดตามผล 1 เดือน ผลการใชรูปแบบนวัตกรรมการสรางวิ ศวกร
สันติภาพทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสรรคชุมชนใหเกิดสันติสุข พบวา ผูนำทองถิ่นทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ย
สมรรถนะวิศวกรสันติภาพทั้ง 5 ดาน สูงกวากวากอนเขารับการอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คะแนน ผูเขาอบรมสามารถนำความรูไปขยายผลในการทำพัฒนาชุมชนใหสันติสุข ไดชุดองคความรูวิจัย ไดแก
(1) โมเดล I-O-C คุณลักษณะผูนำสันติภาพ (2) โมเดล PDCA เพื่อพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้น 4) โมเดล 3P-I to O
for Local peace engineers สามพลังในการพัฒนาสันติภายในสูสันติภายนอกของวิศวกรสันติภาพทองถิ่น
คำสำคัญ: วิศวกรสันติภาพทองถิ่น; ตนแบบผูนำ; ชุมชนสันติสุข
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Abstract
This research article aimed to introduce about the body of knowledge from the sub research program goes as followed: 1) the local leadership characteristics resulting in
community peacebuilding; 2) to develop a curriculum of building local leadership capacity in
being a peace engineer for creating community peace; 3) to a leadership performance
development with an innovative model of creating local peace engineers resulting the
creation of peaceful community. Research design is a research and development (R&D)
educational area in Pathum Thani province, Phra Nakhon Sri Ayutthaya province consisted of
3 sub-projects. The tool used is the collection of secondary data from 3 sub-projects.
The results of the study can be summarized as follows: Components and indicators of
characteristics of local peace leaders affecting the creation of peace community, found that
Inner and Outer Peace Engineer Local Characteristic there were 13 elements. Development of
a curriculum for enhancing local leadership competencies in being a peace engineer to create
a peace community comprised of the local peace engineer course philosophy the course
content includes three consecutive days of training with six modules 20 hours of training and
follow up 1 month. From the assessment of an innovative model for enhancing local peace
engineer resulting in the building of peaceful community, found that two local leader group
has the mean score for peace engineer competencies in 5 aspects after attending the training
was average score competency higher than before attending the training at a statistical
significance at the level of 0.05 The new body of knowledge the model of knowledge gained
from the research consists of (1) I-O-C Model (2) P-D-C-A Model to develop a 4-stage curriculum
and (3) Power for contributing Inner peace to Outer peace of Local peace engineers.
Keywords: Local Peace Engineer; Leadership; Peaceful Community

บทนำ
“ผูนำ” ไมวาจะเปนระดับใดนับวาเปนกลไกสำคัญในการชี้นำ หรือกำหนดทิศทางของ หมูชนที่ตน
รับผิดชอบดูแลจะเปนสุข อยูเย็น เจริญกาวหนา มั่นคงและยั่งยืนเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถและคุณธรรม
ของผูนำเปนหัวใจสำคัญ ดังพุทธภาษิตเปรียบผูนำวา เปนเสมือนจาฝูงของโค หากนำไปถูกทางยอมไปถึง
จุดหมาย ในคัมภีรพระพุทธศาสนาวาดวย อัคคัญญสูตร ไดสะทอนใหเห็นบทบาทและความสำคัญของผูนำให
เห็นไดเดนชัด ผูนำอุบัติขึ้นเมื่อมวลหมูมนุษยเริ่มไดรับความเดือดรอนเพราะมีผูที่เบียดเบียน เกิดปญหาความ
ขัดแยงที่เริ่มจะลุกลาม จึงตองคนหาบุคคลที่จะมาทำหนาที่แกไขปญหา และปกปองใหหมูชนหรือสังคมใหอยู
รวมกันไดอยางสันติสุข (Thai Tripitakas: 13/70/8) เฉกเชนเดียวกับยุคปจจุบันในการนำพาประเทศไทยไป
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สูไทยแลนด 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรั พยากรมนุ ษย หนึ ่ งในกลยุ ทธ ที ่ ส ำคั ญ คือ การเพิ่มขีดความสามารถของชุ มชนท องถิ ่น ในการพั ฒ นา
การพึ ่ ง ตนเองและการจั ด การตนเอง”(Office of the National Economic and Social Development
Council, 2020) บทบาทของชุมชนทองถิ่นมีความสำคัญในการขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 โดยชุมชนสามารถ
ดึงศักยภาพตนเอง สามารถจัดการตนเองและพึ่ งพาตนเองได (Wisupee, 2020) ซึ่งผูที่มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนชุมชน คือ ผูนำชุมชน หรือผูนำทองถิ่น
ผูนำทองถิ่นหรือผูนำชุมชน เปนกลุมคนที่ทำงานใกลชิดกับประชาชน ซึ่งมีทั้งผูนำทางการและไมเปน
ทางการ ไมวาจะเปนประเภทใดลวนแลวแตมีบทบาทสำคัญที่สงผลสะทอนถึงทิศทางการพัฒนาชุมชนใหเกิด
สันติสุข สามารถนำพาชุมชนกาวผานความขัดแยง และสรางสันติสุขใหกับชุมชน จากการศึกษาชุมชนตนแบบ
สั น ติ ส ุ ข พบว า คุ ณธรรม วิ ส ั ย ทั ศน ทั ศนคติของผูน ำเปนตัวบงชี้ส ำคัญ อุดมการณและความเชื่อมั่นใน
กระบวนการสันติวิธี (Peaceful means) ของผูนำสงผลทำใหเกิดสันติสุขในชุมชน (Wattanapradith, 2017)
สอดคลองกับแนวคิดนักวิชาการตะวันตก North House กลาววา ผูนำเปนศูนยกลาง และมีอิทธิพลตอการ
กำหนดจริยธรรมขององคการ ผูนำเปนตนแบบของจริยธรรมของผูใตบังคับบัญชาเปนผูใกลชิด และมีอิทธิพล
ในการใหคาแนะนำอผูใตบังคับบัญชา (North 2007) นอกจากนี้ บราวน (Brown) เปนนักจิตวิทยา ไดศึกษา
คุณธรรมจริยธรรมผูนำ (Ethical Leadership) โดยสรุปไววา จริยธรรมผูนำเปนตนแบบของพฤติกรรมที่ผูตาม
สามารถสังเกตและลอกเลียนแบบได (Brown et al. 2005) ดังนั้นการนำพาชุมชนใหเกิดสันติสุขไดนั้น สันติ
สุขในตัวผูนำและวิถีการแสดงออกของผูนำจึงเปนจุดเริ่มตนที่สะทอนถึงสันติสุขในชุมชน
มี ป ระเด็ น คำถามว า ผู  น ำที ่ จ ะพาชุมชนสัน ติส ุขควรเปน แบบใดหรือมีคุณลักษณะใด ซึ่งเรื่องนี้
คณะผูวิจัยนำโดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.ผูอำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ไดเสนอผลการศึกษาวา วงลอในกระบวนการสรางสันติภาพในสังคมไทย นอกจากสราง
รากฐานจิตวิญญาณแหงสันติภาพ สรางวิถีสันติพหุวัฒนธรรม แลวการสรางวิศวกรสันติภาพเปนกงลอสำคัญใน
การขับเคลื่อนสันติภาพและสันติสุขในสังคมไทย โดยวิศวกรสันติภาพนั้นเปนบุคคลที่มีจิตอาสาที่ไมนิ่งเฉยเมื่อ
เห็นความไมสันติสุขในชุมชน สังคม พรอมที่จะทำหนาที่สรางสรรคชุมชน สังคม ทั้งทางตรงและทางอ อม
(Phramaha Hansa Dhammahaso, 2018) ผลการศึกษานี้นำมาสูปญหาการวิจัยวา การนำแนวคิดการสราง
หรือพัฒนาผูที่จะเปนวิศวกรสันติภาพในชุมชนหรือ “วิศวกรสันติภาพทองถิ่น” ควรเปนอยางไร และอะไรเปน
ตัวบงชี้ถึงสมรรถนะของวิศวกรสันติภาพทองถิ่นของผูนำที่สะทอนถึงการสรางสันติภาพและสันติสุขในชุมชน
แนวทางในการพัฒนาใหวิศวกรสันติภาพทองถิ่นมีสมรรถนะที่จะนำไปใชสรางสรรคชุมชนใหเกิดสันติสุขไดเปน
อยางไร และผลที่เกิดขึ้นจากการสรางวิศวกรสันติภาพทองถิ่นมีความเปนจริงไดแคไหนอยางไร ทั้งหมดเปน
ประเด็นคำถามที่เปนจุดเริ่มตนของโครงการวิจัยชุดนี้ โดยองคความรูที่ไดมีความมุงหมายจะสรางนวัตกรรม
ดานสังคมที่จะนำไปสูสันติสุขในชุมชน ซึ่งนับวาเปนรากฐานสำคัญ บทบาทของชุมชนทองถิ่นมีความสำคัญใน
การขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 โดยชุมชนสามารถดึงศักยภาพตนเอง สามารถจัดการตนเองและพึ่งพาตนเองได
ทั้งนี้ชุมชนเขมแข็งได กลไกสำคัญ คือ ผูนำ ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งใน “การสรางวิศวกรสันติภาพ
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ทองถิ่น ตนแบบผูนำสรางสันติสุขใหชุมชน” ที่เปนตัวแบบคนไทยที่สมบูรณ มีความรูความสามารถใน
การจัดการความขัดแยง มีสันติภายใน และสรางสันติภายนอกพัฒนาชุมชน สังคมใหเกิดสันติสุข

วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูนำทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสันติสุขในชุมชน
2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นในการเปนวิศวกรสันติภาพเพื่อสรางสันติ
สุขในชุมชน
3) เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาสมรรถนะผูนำดวยรูปแบบนวัตกรรมการสรางวิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่
สงผลตอการสรางสรรคชุมชนใหเกิดสันติสุข

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาโครงการย อ ย 3 โครงการโดยมี พ ื ้ น ที ่ ก ารวิ จ ั ย คื อ จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา หลักการและเหตุผลในการเลือกพื้นที่ 1) เปนพื้นที่ชุมชนที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2) เปนพื้นที่อยูในระยะของการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระยะที่ 1 (R1/D1) โครงการยอย 1 ศึกษาคุณลักษณะผูนำทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสันติส ุขใน
ชุมชน ใชรูปแบบกระบวนการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) ประชากรและ
ผูใหขอมูลสำคัญ: การสัมภาษณเชิงลึก (In–depth Interview) กลุมผูใหขอมูลสำคัญ (Key informant) ไดแก
ผูที่อยูอาศัยหรือทำงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน กลุม
ผูใหขอมูลสำคัญ การเก็บขอมูลเพื่อทำ EDFR กลุมผูใหขอมูลสำคัญ (Key informant) ผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) โดยระยะที่ EDFR รอบที่ 1 สัมภาษณเชิงลึก (In-dept
Interviews) ผูเชี่ยวชาญ 30 ทาน ไดแก ดานสันติวิธี 5 ทาน ดานการไกลเกลี่ย 5 ทาน ดานการพัฒนาผูนำ
5 ทาน ดานสื่อสารสันติ 5 ทาน ดานผูนำตนแบบ 5 ทาน ดานพหุวัฒนธรรม 5 ทานและดานกระบวนกร
5 ทาน และในการทำ EDFR รอบที่ 2 และ 3 ผูเชี่ยวชาญในการประเมินตอบแบบสอบถาม 24 ทาน เครื่องมือ
การวิจัย: มี 2 อยาง ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสราง (Semi structure In-dept Interview)
และแบบสอบถามเพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมิน EDRR ที่เปนมาตรวัดแบบลิเคิท (Likert’s Scale)
ระยะที่ 2 (R2/D2) โครงการยอย 2 การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นในการ
เปนวิศวกรสันติภาพเพื่อสรางสันติสุขในชุมชน ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการศึกษาดานเอกสารที่
เกี่ยวของประกอบกับการสัมภาษณเชิงลึก และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผูใหขอมูลสำคัญเปนกลุมผูเชี่ยวชาญใน
สาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการออกแบบหลักสูตรเปนกลุมผูใหขอมูลสำคัญ (Key informant) ประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญ 7 กลุม การดำเนินงานแบงเปน 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 การออกแบบโครงสรางเนื้อหา สาระสำคัญ
ที่ใชในการออกแบบหลักสูตร โดยการสัมภาษณเชิงลึกกึ่งมีโครงสราง (Semi-structure In–depth Interview)
จากกลุมผูใหขอมูลสำคัญซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ จำนวน 33 ทาน ไดแก ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ผูทรงคุณวุฒิและทีมวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานการโคชสรางแรง
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บั น ดาลใจ ด า นการเรี ย นรู  ต ลอดชี ว ิ ต พั ฒ นาจิ ต และป ญ ญา ด า นสั น ติ ว ิ ธ ี ด า นการจั ด การความขั ด แย ง
ดานกระบวนการยุติธรรมชุมชน จำนวน 7 ทาน
ระยะที่ 3 R3/D3 : โครงการวิจัยยอย 3 การพัฒนาสมรรถนะผูนำดวยรูปแบบนวัตกรรมการสราง
วิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสรรคชุมชนใหเกิดสันติสุข ใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา R&D
(Research and Development) การดำเนินการวิจัยแบง เปน 4 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 เพื่อสำรวจและ
สังเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก สภาพปจจุบันของผูนำทองถิ่นในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณลักษณะที่พึงประสงคในการพัฒนาผูนำทองถิ่นใหเปนวิศวกรสันติภาพ โดยนำขอมูลองคประกอบตัวชี้วัด
คุณลักษณะผูนำทองถิ่นเพื่อชุมชนสันติสุขในงานวิจัยยอย 1 เปนกรอบในการพัฒนาเครื่องมือวิจัยคุณลักษณะ
และสมรรถนะของผูนำทองถิ่นในการพัฒนาเปนวิศวกรสันติภาพ ระยะที่ 2 เพื่อนำเสนอรางรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะผูนำทองถิ่นในการเปนวิศวกรทองถิ่น ประกอบดวยหลักการ แนวคิด ชุดกิจกรรม เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล โดยนำขอมูลการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นในการเปนวิศวกรสันติภาพ
เพื่อสรางสันติสุขในชุมชนที่ไดจากโครงการยอย 2 เปนกรอบในการพัฒนาปรับปรุง และใหเขากับบริบทของ
พื้นที่และกลุมศึกษา นำไปทดลองนำรองกับผูนำทองถิ่น ตำบลปากจั่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 25
คน ระยะที่ 3 เพื่อนำหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงมาทดลองใชกับกลุมทดลองจริง 2 กลุม ไดแก ผูนำ
ทองถิ่น ตำบลบึงน้ำรักษ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 25 คน และกลุมผูนำทองถิ่น ตำบลบานปอม จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จำนวน 18 คน รู ป แบบการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
หลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะผูนำชุดหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นในการเปนวิศวกรสันติภาพ
เพื่อสรางสันติสุขในชุมชน มี 6 Module แบงเปนอบรมตอเนื่อง 3 วัน จำนวน 20 ชั่วโมง และติดตามผล 1
เดือน ระยะที่ 4 ประเมินผลการใชหลักสูตรวิเคราะหสรุปผลนำรูปแบบนวัตกรรมการสรางวิศวกรสันติภาพ
ท อ งถิ ่ น ที ่ ส  ง ผลต อ การสร า งสรรค ช ุ ม ชนให เ กิ ด สั น ติ ส ุ ข ไปเผยแพร แ ละขยายผล เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช ไ ด แ ก
แบบสอบถามวัดสมรรถนะวิศวกรสันติภาพทองถิ่น ใชมาตรวัดแบบลิเคิท (Likert’s Scale) มี 5 ระดับ การ
ตรวจสอบเครื่องมือโดยการหาคาความเชื่อมั่น Cronbach's Alpha ไดคาความเชื่อมั่นแบบวัดทั้งฉบับ .983
มี 41 ขอคำถาม 3) เชิงคุณภาพ โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม 360 องศา การสะทอนคิด การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณดวยสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคา t-test และการตีความแบบอุปนัยจากขอมูลเชิงคุณภาพ
จริยธรรมในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใหความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิสวนบุคคลของกลุม
ตัวอยางที่เขารวมวิจัยในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจรับรองจริยธรรมวิจัยจากสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว.64/2563

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาของโครงการวิจัยยอย 1 พบ คุณลักษณะของผูนำสันติภาพทองถิ่นที่สงผลตอการสราง
สันติสุขในชุมชนจากผลการวิเคราะห EDFR พบวา มี 13 องคประกอบ 56 ตัวชี้วัด ซึ่งสามารถสรุปจำแนกได
2 คุณลักษณะสำคัญ คือ 1) คุณลักษณะสันติภายใน ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนาตนเองของผูนำใหเปนผูที่มีสันติ
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ภาวะ 4 ดาน (1) ดานจิตภาพ กลาวคือ เคารพในความแตกตางและความหลากหลาย เปดใจ ยอมรับ เขาใจ
ผูอื่น มีความเชื่อ มุมมองความคิดที่มุงสูสันติภาพและสันติสุข มีความซื่อสัตย สุจริต ตอตนเองและผูอื่น มีจิตใจ
ที่เสียสละ ไมเห็นประโยชนตนและพวกพอง คำนึงถึงประโยชนสวนรวม มีใจที่สงบ เย็น และมีสติในการทำงาน
รูจักควบคุมอารมณ มีใจเปนกลาง ไมอคติ ยุติธรรมดวยความเปนธรรม มีเมตตากรุณา มองเห็นคุณคาชีวิต
มนุษย เกื้อกูล เอาใจใสตอความรูสึกของผูอื่น (2) ดานกายภาพ กลาวคือ เปนผูมพี ฤติกรรมกายสะอาด ไมเขา
เกี่ยวอบายมุข อยูในศีลธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา มีพฤติกรรม วาจา สะอาด ใชวาจาที่ดี นาเชื่อถือ
ประพฤติตามหลักจารีตประเพณีอันดีงามเปนตนแบบ (3) ดานสังคมภาพ กลาวคือ เปนผูที่ใสใจทองถิ่นตนเอง
พรอมที่จะเขาไปชวยเหลือประชาชน มีมนุษยสัมพันธที่ดี ออนนอม สรางความสัมพันธกับชุมชน (4) ดาน
ปญญาภาพ กลาวคือ มีพลังการเรียนรู ใสใจ กระตือรือรนในการแสวงหาความรู พรอมจะเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนและผูอื่น มีความคิดสรางสรรค มีความฉลาดในการสื่อสารอยางสรางสรรค เจรจาอยางสันติ ประนีประนอม
สามารถเอื้อใหเกิดการสื่อสารที่นำไปสูการแกปญหาอยางสันติ รูจักคิดวิเคราะห เห็นเหตุแหงปญหา ดวย
ความคิ ด ที ่ เ ป น ระบบ สั งเกตวิ เ คราะห แสวงหาทางออกที่ห ลากหลาย ปญ ญาในการออกแบบกิจ กรรม
เครื่องมือในการสรางสันติภาพ มีความรู ความสามารถในการจัดการความขัดแยง เขาใจและมีทักษะในการ
จัดการความขัดแยง ใหความสำคัญกับการมีสวนรวม โดยเห็นศักยภาพของคนในชุมชน ทำใหเกิดพลังสามัคคี
และนำไปสูการมีจุดหมายรวมกัน และฟงอยางมีปญญา พรอมรับฟงผูอื่น ไมตัดสิน ใหความสำคัญตอความเห็น
ของทุกฝาย มีสติในการรับฟง 2) คุณลักษณะสันติภายนอก เปนเรื่องของทักษะที่ใชในการออกแบบจัดการ
ความขัดแยงสรางสันติสุข มี 9 ดาน คือ (1) ดานอุดมการณ คือการเคารพในความแตกต างหลากหลาย
สามารถใชสติ สันติวิธีในการแกปญหา มีความมุงมั่นสรางสันติในตน ชุมชน สังคม สรางการมีสวนรวมโดย
ความเทาเทียม และเสียสละ คำนึงถึงสวนรวม (2) ดานวิสัยทัศน กลาวคือ สามารถนำพาชุมชนกาวขามความ
ขัดแยง นำพาสันติสุขสูชุมชน มีเสรีภาพบนสันติธรรมในการแสดงออก ยึดชุมชนเปนศูนยกลางรวมสราง
วิสัยทัศนชุมชน และสรางสรรคชุมชนเรียนรูเพื่อพัฒนาชุมชนสันติสุข (3) ดานการประพฤติปฏิบัติตน กลาวคือ
การครองตนดีเปนแบบอยาง คิด พูดทำ ดี ปฏิบัติตามหลักศาสนา มีสติ มีศีลธรรมจริยธรรม การครองคนให
เกิดความสามัคคีปรองดอง วางตนเปนกลาง เปดใจกวางรับฟงผูอื่น มีจิตเมตตาโอบออมอารี มีการสื่อสารที่ดี
การครองงานใหเกิดผลสำเร็จ ทุมเทเอาใจใส พรอมเรียนรูและเปลี่ยนแปลง สรางแรงบันดาลใจรวม ทำงาน
เพื่อชุมชน เสียสละเห็นประโยนสวนรวม (4) ดานการเสริมสรางความสัมพันธชุมชน กลาวคือ สามารถสงเสริม
การจัดกิจกรรมชุมชน ที่สอดคลองกับความตองการชุมชน มีกลวิธีทำใหชุมชนเกิดความกระตือรือรนที่จ ะ
ชวยเหลือเอาใจใสและรวมแบงปน สงเสริมการนำวัฒนธรรมชุมชนมาเปนเครื่องมือสรางความรักสามัคคี
สรางความเขาใจ เคารพความแตกตางที่หลากหลาย การหาจุดรวมที่ทำดวยกันไดผานวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชน มีทักษะความมีมนุษยสัมพันธ เชื่อมสัมพันธชุมชนในทุกกลุม ทุกวัย ระมัดระวังสัมพันธภาพของคนใน
ชุมชุนไมใหเกิดความแตกแยก เคารพใหเกียรติกัน ชี้ชวนใหคนในชุมชนตางเห็นความดีความงามของกันและ
กัน (5) ดานการจัดการความขัดแยง กลาวคือ เสริมสรางสันติภายใน บนฐานกรุณามนุษยโดยไมแบงแยก มีสติ
และวินัยในตนเอง มีมุมมองที่ถูกตองเกี่ยวกับความขัดแยง เขาใจเหตุ ประเภทความขัดแยง การเปลี่ยนแปลง
ความขัดแยงไปสูความสรางสรรค มีทักษะในการจัดการความขัดแยงที่หลากหลาย สามารถประยุกตใชจัดการ
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ปญหาไดอยางเหมาะสม (6) ดานการสื่อสารอยางสันติ กลาวคือ ทักษะการพูดการใชวาจา มีความจริง ชัดเจน
สรางสรรครวมพลัง เหมาะสมตอบริบท ทักษะการฟงอยางลึกซึ้ง ฟงอยางสรางสรรค จับประเด็นรวบยอด
ความคิด การสังเกต วิเคราะห ผูที่สื่อสารดวย รูจักใชคำถามสะทอนความตองการ การทวนความ เรียนรูใช
ประโยชนจากสื่อที่หลากหลาย ทั้งสื่อทองถิ่น สื่อออนไลน สื่อขอความ คำพูด (วัจนภาษา) การแสดงทาทาง
(อวัจนะภาษา) มีสติในการสื่อสาร รูทัน ควบคุมอารมณความรูสึกตนเอง สติในการรับฟง (7) ดานการสราง
ความรวมมือและกำหนดจุดหมายรวมกันของชุมชน กลาวคือ ทักษะการวางกติการวมกัน ดวยการหารือ
ขอความเห็นชอบสรางความรวมมือกับชุมชน การเสริมพลังเปาหมายประโยชนรวมของคนในชุมชน ทำให
ชุมชนเห็นแนวทางรวมบนความรูสกตนเองเปนเจาของในเปาหมาย ทักษะการแปรเปลี่ยนปญหามาเปนการ
แสวงหาทางออกรวมอยางสรางสรรค เกิดการรวมคิดวิเคราะห วิจารณ รับฟงอยางใหเกียรติ กระตุนใหเห็นจุด
แข็งเพื่อตอยอด จุดออนเพื่อพัฒนา และสืบสานวัฒนธรรม อัตลักษณของชุมชน การสานตอผูนำดวยการเปด
พื ้ น ที ่ ให เ ยาวชน คนรุ  น ใหม ร ว มแสดงเป าหมายการพั ฒ นาชุมชน ทักษะการเปดวงเสวนารั บ ฟง ความ
หลากหลายของประชาชน ดวยความเทาเทียมและสรางการมีสวนรวม การสงเสริมการสรางเปาหมายอยาง
สรางสรรค นำภูมิปญ
 ญาทองถิ่น วัฒนธรรม และความหลากหลายมาเปนจุดรวมในการพัฒนาชุมชนอยางเปน
รูปธรรม (8) ดานพลังเรียนรูความคิดสรางสรรค สรางชุมชนแหงการเรียนรู กลาวคือ การพัฒนาตนเอง
จากความคิดริเริ่มไปสูการลงมือปฏิบัติเปนแบบอยางดวยความพากเพียร ตั้งใจ ปลุกพลังชุมชนใหรวมคิดรวม
ทำ การเปดกวางทางความคิด กระตุนใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ความคิดเชิงบวก เรียนรูรับฟงความเห็น
แตกต าง และกล า แสดงความเห็ นที ่ส ร างสรรค เสริมสรางทัศนะการมองปญหา ใหเปน หนทางสูปญญา
ดวยความเมตตากรุณา ปรารถนาใหสิ่งดีเกิดขึ้นกับชุมชน ทักษะการเปนผูนำแบบใฝรู ฝกใครครวญพิจารณา
ใชสติในการแกปญหา มองหาความรูเพื่อตอยอดพัฒนาชุมชน มองเห็นขุมทรัพยในชุมชนชักชวนใหชุมชนเห็น
และนำมาสร า งประโยชน (9) ด า นการสร า งเครือขาย กลาวคือ การดึงศักยภาพจากการทำงาน เรีย นรู
แลกเปลี่ยนกันและกันทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ทักษะการเปนผูเชื่อมเครือขายจากความเปนจิตอาสา ทำให
เกิดพลังบวก การทำกิจกรรมที่ตรงกับความตองการพัฒนาของชุมชน การมองเห็นประโยชนของการสร าง
เครือขาย ทำใหชุมชนรับรูผลที่ไดจากการมีเครือขายดวยการลงมือทำ พัฒนาเครือขายจากฐานรากที่เกิดจาก
ความรูสึกแบงปน เปนเครือขายที่หากหายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติวิถีของชุมชน
ผลการศึกษาโครงการยอย 2 การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นในการเปน
วิศวกรสันติภาพเพื่อสรางสันติสุขในชุมชน องคประกอบของหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นใน
การเปนวิศวกรสันติภาพเพื่อสรางสันติสุขในชุมชน ประกอบดวย (1) หลักการและจุดหมายที่มุงเนนพัฒนาผูนำ
ท อ งถิ ่ น ตามปรั ช ญาหลั ก สู ต รวิ ศ วกรสั น ติ ภ าพท อ งถิ ่ น เป น หลั ก สู ต รที ่ “สร า งตน เปลี ่ ย นแปลงคน
สูการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อสันติสุข” (2) วัตถุประสงค ไดแก 1) เพื่อสรางและพัฒนาผูนำการเปลี่ยนแปลงที่
ใกลชิดกับคนในชุมชนโดยตรง ใหมีภาวะผูนำดานสันติภาพที่มีความรู ทัศนคติในการอยูรวมกันอยางสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่สรางสันติวัฒนธรรม การสรางชุมชนแหงการเรียนรู และการจัดการความ
ขัดแยงอยางสรางสรรค 3) เพื่อสรางทักษะการเปนพี่เลี้ยงการติดตามและประเมินผลงานการสรางสังคม
สันติสุข (3) เนื้อหาหลักสูตรมี 2 ชวง คือ 1) การอบรมตอเนื่อง 3 วัน รวม 20 ชั่วโมง มี 5 Module + 1 Pre-
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Module และ Module 6 เปนระยะติดตาม 1 ครั้ง การอบรม 20 ชั่วโมง ประกอบดวย Pre-Module เปดใจ
ขยายพื้นที่สันติภายใน (3 ชม.) Module 1 จุดพลังความคิดสูวิถีสันติวัฒนธรรม (3 ชม.) Module 2 สื่อสาร
สรางพลังสันติวัฒนธรรม (4 ชม. )Module 3 การจัดการความขัดแยงอยางสรางสรรค (3 ชม.) Module 4
ชุมชนเรียนรูสันติวัฒนธรรม (3 ชม.) Module 5 พี่ประคองนองสรางสันติสุขในชุมชน (4 ชม.) Module 6
ถอดรหัสสันติวัฒนธรรมนำสูความยั่งยืน ( 1 เดือน) (4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรสันติภาพ
ทองถิ่นอยูบนพื้นฐานขององคประกอบทั้ง 3 มิติ ไดแก S-O-C (Self – Others – Context) หมายถึง การ
พัฒนาตนเอง การพัฒนาผูอื่น และการคำนึงถึงบริบทสิ่งแวดลอม โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนแบบ
การเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานการลงมือทำ (Learning by Doing)
เชน การอภิปรายกลุม การลงมือปฏิบัติ ดวยตนเอง การนำไปประยุกตใชและการสอนงาน (Mentoring)
(5) การวัดและประเมินผลของหลักสูตรวิศวกรสันติภาพทองถิ่น ใชการวัดและการประเมินผลทั้ง 2 มิติ ไดแก
การประเมิ น ผลระหว า งการอบรม (Formative Assessment) และการประเมิ น ผลรวม (Summative
Assessment) โดยวิ ธ ี การที ่ใชในการวั ดและประเมิน ผล การทดสอบกอน (Pre-test) และหลั งการอบรม
(Post-test) การประเมินผลระหวางเรียน เชน การสังเกตพฤติกรรมผูเขาอบรม การสังเกตการทำกิจกรรมกลุม
องคความรูจากงานวิจัยที่พบคือ Model PDCA เปนองคความรูที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสราง
สมรรถนะผูนำทองถิ่นในการเปนวิศวกรสันติภาพเพื่อสรางสันติสุขในชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการที่ทำใหไดมาใน
การออกแบบหลั ก สู ต รที ่ จ ะพั ฒ นาผู  น ำให เ ป น วิ ศ วกรสั น ติ ภ าพท อ งถิ ่ น ที ่ ส ร า งสั น ติ ส ุ ข ในชุ ม ชน โดย
กระบวนการพั ฒ นา 4 ขั ้ น ดั งนี ้ P-The Paradigm of Local Peace Engineer คื อ กระบวนทั ศน ว ิ ศวกร
สันติภาพทองถิ่น D-Design Thinking คือ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ C-Check and evaluate by the
professional learning community คือ ตรวจสอบและประเมินผลดวยชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
A-Awaken of Local Peace Engineer เปนขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาหลักสูตรคือ การนำหลักสูตรไป
ทดลองใชบนฐานที่มองเห็นปจจัยความสำเร็จในการที่หลักสูตรสามารถเสริมสรางสมรรถนะผูนำทองถิ่นในการ
เปนวิศวกรสันติภาพเพื่อสรางสันติสุขในชุมชน
ผลการศึ กษาโครงการย อย 3 การพั ฒ นาสมรรถนะผู น ำด ว ยรู ป แบบนวั ต กรรมการสรางวิศวกร
สันติภาพทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสรรคชุมชนใหเกิดสันติสุข พบวา การนำหลักสูตรไปทดลองกับกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม 1) กลุมผูนำทองถิ่น ต.บึงน้ำรักษ จังหวัดปทุมธานี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน2563 และ
2) กลุ  มผู  นำท องถิ ่ น ต.บ า นป อม จั งหวั ดพระนครศรีอยุธยา วัน ที่ 24-26 พฤศจิ กายน 2563 ได ผ ลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะวิศวกรสันติภาพทองถิ่นเพื่อสรางชุมชนสันติสุข กอนทดลองใชหลักสูตร
อบรมระหว า งก อนทดลองและหลั งทดลองแตกตางกัน อยางมีน ัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเมิน
พฤติการณเรียนรู 3 ดาน ไดแก ความมุงมั่นเรียนรูพัฒนาดวยสติ ขันติ, ความเสียสละ แบงปน สื่อสารเชิงบวก,
ดานการวิเคราะหแกปญหา การทำงานแบบมีสวนรวม ประเมินโดยผูเขาอบรม เพื่อนคูกัลยาณมิตร และทีม
สังเกตการณวิทยากร ผลการประเมินพบวา ผูเขาอบรมมีคะแนนการเรียนรูทั้ง 3 รายดาน ทั้งการประเมิน
ตนเอง เพื่อนรวมอบรมประเมิน (บัดดี้) และทีมสังเกตการณวิทยากร ประเมินสอดคลองกัน รูปแบบกิจกรรม
ตาง ๆ ในหลักสูตรสามารถพัฒนาสมรรถนะผูนำและสรางผูนำใหเปนวิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่มีสมรรถนะ
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5 ดาน ไดแก 1) การสรางการมีสวนรวมใหชุมชนไดเรียนรูพัฒนาบนวิถีสันติวัฒนธรรม 2) การสื่อสารสรางสันติ
และจัดการความขัดแยงอยางสรางสรรค 3) การปฏิบัติตนเปนตนแบบมุงสูวิถีแหงสันติ 4) จิตตระหนักรูวิถีสันติ
ภายในตน 5) มีอุดมการณนำพาชุมชนเขาถึงหัวใจแหงสันติวิถี เกิดวิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่มีพลังในการ
สรางสรรคชุมชนใหเกิดสันติสุขสะทอนจากการทำโครงการพัฒนาชุมชนที่นำเสนอกองทุนยุติธรรมชุมชน
3 โครงการตอกลุมผูเขาอบรม ผูเขาอบรมมีความประทับใจและนำไปใชการพัฒนาตน ขยายผลและสรางสรรค
ชุมชนแหงสันติสุข

องคความรูใ หม
รูปแบบโมเดล เรียกวา “สามพลังพัฒนาวิศวกรสันติภาพทองถิ่น” ประกอบดวย พลังที่ 1 พลังแหง
การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักไตรสิกขา ไดแก ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปญญาสิกขา สะทอนผาน
สัญลักษณวิศวกรสันติภาพ ประกอบดวย วงเกียร 8 หมายถึง หลักพัฒนาตนดวยมรรคมีองค 8 นกพิราบ
หมายถึง ผูนำเปนวิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่นำพาตนเองไปรับใชชวยเหลือสังคมผูนำตนแบบสันติภาพ ที่มี
ความรู เจตคติ ความสามารถและทักษะการใชเครื่องมือเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใหเกิดสันติสุขใน
ชุมชนและสังคม ดอกบัว หมายถึง จุดหมายของการพัฒนาชุมชน คือ การรู ตื่น เบิกบานของชุมชนเปนชุมชน
สันติสุข
พลังที่ 2 พลังแหงการเสริมสรางสมรรถนะดวยโคชกัลยาณมิตร หมายถึง สมรรถนะของการเปน
วิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่ตองไดรับการพัฒนาเสริมพลัง ประกอบดวย การสรางขอปฏิบัติชุมชนอยางมีสวน
รวม การสรางการเขาถึงสุขแท การปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษยดวยความเขาอกเขาใจเห็นใจ สรางสรรคการ
สื่อสารสันติภาพ สรางการคิดวิเคราะหเปนระบบ ประกอบดวยเหตุผล เห็นความเชื่อมโยงและสรางสรรค
สรางการเปนพี่เลี้ยงในการแกปญหาดวยปญญา การประสานใจเชื่อมความรักในการเรียนรูและพัฒนาจากการ
โคชของกัลยาณมิตรโดยเนนผูเรียนเปนศูนยการเรียนรู พลังที่ 3 การเรียนรูสันติกระบวนทัศนดวย 6 ขั้นตอน
การเรียนรูที่มีสติเปนฐาน 1) เราใจเบิกบานเปนสุข 2) ปรับเลนสตาและเปดวาวใจ 3) สั่นสะเทือนความคิดดวย
พลังบวก 4) แผนที่การเรียนรูวิถีแหงสันติ เปนการเขาสูการเรียนรูที่มีการเรียบเรียงเนื้อหาตามลำดับการเรียนรู
ที่เริ่มจากจุดเปลี่ยนแรกคือ 1) รูจักตนเอง ความเปนผูนำ 2) จุดพลังความคิดสูวิถีสันติวัฒนธรรม 3) สื่อสาร
สร างพลั งสั น ติ ว ั ฒ นธรรม 4) การจั ดการความขัดแยงอยางสรางสรรค 5) ชุมชนเรีย นรูส ัน ติว ัฒ นธรรม
พี่ประคองนองสรางสันติสุขในชุมชน 5) กระจกสะทอนเพื่อการพัฒนาสรางสันติภายใน 6) กาวยางเปนพี่เลี้ยง
อยางมั่นใจสูจุดหมายขยายพื้นที่สันติ โดยแตละขั้นตอนจะมีสติ เปนกลไกกำกับการรู ตื่น เบิกบาน ในการ
เรียนรู

อภิปรายผลการวิจัย
คุณลักษณะของผูนำสันติภาพทองถิ่นที่สงผลตอการสรางสันติสุขในชุมชนที่พบจากงานวิจัยทั้งสันติ
ภายในและสันติภายนอกของผูนำจะสงผลตอการสรางสันติสุขในชุมชน สอดคลองกับ Pansawan et al.
(2014) ไดนำเสนอคุณลักษณะผูนำชุมชนที่พึงประสงคเพื่อสันติภาพในสังคมไทย ควรพัฒนาคุณลักษณะผูนำ
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ใหครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 1) บุคลิกดี ประกอบดวย การมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ วางตัวเหมาะสม
กับกาลเทศะ ยิ้มแยม แจมใส กิริยาสุภาพ แตงกายสะอาด เรียบรอย 2) พฤติกรรมดี ประกอบดวย ผูนำมีศีล 5
ครบทุกขอ ความมีวินัย สัจจะวาจา มีสัมมาอาชีพ 3) จิตใจดี ประกอบดวย มีเมตตา กรุณา มีความมุงมั่นตั้งใจ
ในการทำงาน ควบคุมอารมณได คุณธรรม จริยธรรม และ 4) ปญญาดี ประกอบดวย รูแจงทันโลก ปรับตัวเกง
กลาหาญ อดทน สันโดษ
การพัฒนาสมรรถนะผูนำดวยรูปแบบนวัตกรรมการสรางวิศวกรสันติภาพทองถิ่นที่สงผลตอ การ
สรางสรรคชุมชนใหเกิดสันติสุข จุดมุงหมาย ลำดับเนื้อหาในการอบรมทั้ง 6 Module รูปแบบกิจกรรม มีการ
วางลำดั บ ที ่ เ หมาะสมสามารถพั ฒ นาผู  น ำท อ งถิ ่ น ให เ กิ ด การเรี ย นรู  แ ละเสริ ม สร า งทั ก ษะซึ ่ ง นำ
ไปสูการเปลี่ยนแปลงสรางสันติสุขใหกับตนเองและสังคม สอดคลองกับ Wattanapradith et al. (2017) ได
สั ง เคราะห ง านวิ จ ั ย ที ่ ไ ด ศ ึ ก ษาทดลองเกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นาจิ ต และป ญ ญา พบว า การออกแบบกิ จ กรรม
การเรียนรูควรเริ่มตนจาก (1) การสรางแรงจูงใจในการเรียนรู (Inspiration) (2) การปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อ
ชีวิตที่ดี (Transform view to be good life) (3) การสรางแรงสั่นสะเทือนทางความคิด (Create vibrations
of thought) (4) การปฏิบัติเพื่อสรางการตระหนักรูคุณคาในตนเอง (Practice to create self-esteem) (5)
การสะทอนตนเองและการพัฒนากาวตอไป (Self-reflection and development even further) (6) ขยาย
พื้นที่แหงความสุข (Spread the area of Happiness) และ 4 Happy life เกณฑชี้วัดกระบวนการพัฒนา
จิตและปญญาแบบองครวมพบวา ความสุข 4 ดาน คือ (1) พัฒนากายใหเปนสุข (1) พัฒนาพฤติกรรมการ
แสดงออกทางสังคมอยางมีสุข (3) พัฒนาจิตใจเขาถึงความสุขดานใน (4) พัฒนาปญญาโดยใชความสุขทำสิ่งที่
สรางสรรคเปนประโยชน การนำหลักไตรสิกขาเปนกรอบพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
สมรรถนะของผูนำทองถิ่นใหเปนวิศกรสันติภาพทองถิ่นนั้น สอดคลองกับ Chantrawutikorn et al. (2019)
การเรียนรูแบบไตรสิกขา สามารถเสริมสรางภาวะผูนำเชิงจริยธรรมประกอบดวย ความซื่อสัตย ความยุติธรรม
การเคารพใหเกียรติผูอื่น การใหบริการหรือรับใชผูอื่น การใชอำนาจและอิทธิพลอยางเหมาะสม และการ
เสริมสรางความรวมมือในกลุม ของผูบริหารและหัวหนางานองคกรไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
ไตรสิกขาเปนกระบวนการเรียนรูวิถีพุทธ เปนกระบวนการที่นำไปสูการพัฒนาในระดับปญญา มิใชแคความ
เขาใจ ความรูสึก ทัศนคติ ความเชี่ยวชาญ แบบชาวโลก ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมสามารถนำไแกปญหาความทุกข ที่
เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางแทจริง เขาขายความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอด แตกระบวนการเรียนรูวิถีพุทธ เปน
กระบวนการที่ชวยสรางความเห็นถูก คือ การเห็นสรรพสิ่งตรงตามเปนจริง และนำไปสูวิถีคิดที่นำไปใชในการ
ดำเนินชีวิตใหเปนชีวิตที่ดีงาม เมื่อชีวิตดำเนินไปในทางที่ดีงาม ยอมพัฒนาไปสูการปฏิบัติตนในสังคมดวยความ
ดีงาม กระบวนการเรียนรูวิถีพุทธจึงไมใชแตทำใหเกิดการพัฒนาตนเอง แตเปนการพัฒนาในระดับสังคมดวย
เปนการพัฒนาการที่ควบคูกันไป

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัย ผูมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
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สถาบันการศึกษา สามารถนำองคความรูไปประยุกตในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมผูเรียนใหเห็นถึง
ความสำคัญของการศึกษาพัฒนาสันติภายใน และสันติภายนอก การเนนใหผูเรียนมุงฝกฝนพัฒนาตนเองกอน
จะไปพัฒนาคนอื่น และการตระหนักถึงจุดหมายของชีวิตที่สรางประโยชนใหกับตนเองและ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของทั้งดานการปกครอง ดานพัฒนาสังคม ดานยุติธรรม เปนตน สามารถ
นำไปประยุกตใชในการสงเสริมใหเกิดพัฒนาคนในชุมชนอันเปนกลไกสำคัญที่จะเสริมสรางใหสังคมมีความ
มั่นคง เขมแข็งและอยูเย็นเปนสุข
2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งตอไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 ควรมีการศึกษาที่นำองคความรูไปตอยอดขยายผลกับกลุมศึกษาอื่นในประเด็นการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรูตามหลักไตรสิกขาเพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นการพัฒนาพลังแหงการเสริมสรางสมรรถนะดวยโคชกัลยาณมิตร
เพื่อเสริมสรางสังคมสันติสุข เพื่อพัฒนาโคชตัวคูณเพื่อการตอยอดขยายผล
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นการพัฒนาการเรียนรูสันติกระบวนทัศนดวยสติวิถีเพื่อเสริมสราง
ชีวิตสันติสุข โดยนำไปศึกษาพัฒนาในกลุมเด็กและเยาวชน
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