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Abstract 
The purposes of this research were (1) to study the current situation of 

administration according to the Buddhist good governance of ethnic groups in the 
Western, (2) to analyze the administrative model according to the Buddhist good 
governance, and (3) to present the model of the Buddhist good governance: 
administration mechanism for peaceful coexistence of ethnic groups in the western. 
This research was a mix of methods between quantitative research using 
questionnaires as a tool to collect field data from a sample group of 400 ethnic people 
in western Thailand under area context in Ratchaburi Province (Chinese ethnicity, Yuan, 
Mon, Khmer, Lao Wiang, Lao Suong, Karen), and data were analyzed by using a package 
for social science research and qualitative research by in-depth interviews with the 
monks and religious scholars in Ratchaburi province from a specific randomness 
according to a representative of an appropriate group of 10 people then analyzed the 
data by means of content analysis, trying to maintain the original expressions and 
improve the clarity of communication and meaning. Using specific group discussions 
with government heads, ethnic community leaders and religious scholars from a 
specific randomness according to the representative of the appropriate group of 8 
people by analyzing the data obtained with descriptive content analysis. 

 The findings of this research were following; 

 1. The current situation of administration according to the Buddhist 
good governance of ethnic groups in the Western in overall, it was at a high level with 
an average of 4.00 when considered on each side and found that it was at a high level 
in all aspects. When sorting from the side with the highest mean to the lowest, it was 



ง 

found that the side with the highest mean, namely, the virtue side had the mean of 
4.08, followed by the transparency with the mean of 4.03, the value side had mean 
value of 4.03, the side of law had mean of 3.97, participation side with the mean of 
3.96 and responsibility side was at 3.92, respectively. 

 2. The administrative model according to the Buddhist good governance 
found that (1) as for the rule of law, there was a form of government based on the 
Dharma-discipline as the highest constitution, form of government based on the 
Sangha Act and a model of no penalty without the support of discipline and law, (2) in 
terms of morality, there were forms of governing principles, forms of using principles 
in government and campaigning for the dissemination of virtues, (3) in terms of 
transparency, there was a form of disclosure of useful, honest, timely and complete 
information and the format of constant meetings, (4) in term of participation, there was 
a form of decentralization of duties and responsibilities to competent persons,  (5) on 
the responsibility side, there was a pattern of suppression the problems and a form of 
punishment, and (6) in terms of value, there was a model of putting the right man on 
the right job in Buddhism and patterns of using resource with sufficiency on the middle 
path. 

 3. The model of the Buddhist good governance: administration mechanism 
for peaceful coexistence of ethnic groups in the Western that proper and in line with 
the current situation, found that the Buddhist good governance was an administrative 
mechanism for peaceful coexistence as its having morality as an essential element in 
all principles and acted as a harmonization of all principles, that was, the model of 
the governing mechanism for the peaceful coexistence of ethnic groups in the Western 
according to the Buddhist good governance. It was a form of administration based on 
the laws and traditions of the ethnic group but still held the righteousness and virtue 
as it was not conducive to a specific group while focusing on teamwork according to 
the principle of participation. It was not an opportunity for only those who were friends 
or relatives etc. Therefore, morality was not just one of the principles in Buddhist good 
governance but also an essential element in all principles and acted as a 
harmonization of all principles together. 
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คำอธิบายสัญลักษณ$และคำย�อ 
  

งานวิจัยฉบับนี้ ได@ใช@พระไตรปKฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป>นหลักในการอ@างอิง ซึ่งจะระบุ เล�ม/ข@อ/หน@า หลังอักษรย�อชื่อคัมภีร! เช�น วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๓/๒๑. 
หมายความว�า ระบุถึง พระวินัยปKฎก มหาวรรค ฉบับภาษาไทย เล�มท่ี ๔ ข@อท่ี ๑๓ หน@าท่ี ๒๑ เป>นต@น 
ท้ังนี้ โดยใช@ระบบคำย�อ ดังต�อไปนี้ 

พระวินัยป{ฎก 

วิ.ม. (ไทย) = วินัยปKฎก มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยปKฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตป{ฎก 

ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปKฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปKฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปKฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปKฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมป:ณณาสก! (ภาษาไทย) 
สํ.ข. (ไทย) = สุตตันตปKฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปKฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปKฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปKฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปKฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.จู. (ไทย) = สุตตันตปKฎก ขุททกนิกาย จูฬนิเทส (ภาษาไทย) 

อรรถกถาพระสุตตันตป{ฎก 

ขุ.ชา.เอกก.อ. (ไทย) = ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก อรรถกถา (ภาษาไทย) 
 
 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเปeนมาและความสำคัญของป}ญหา 

ในยุคโลกาภิวัตน!สังคมมีป:ญหามากมาย นับตั้งแต�ป:ญหาพื้นฐานไปจนถึงป:ญหาระดับ
โครงสร@าง ตัวอย�างของป:ญหาต�าง ๆ ได@แก� ป:ญหาทางด@านเศรษฐกิจ เกิดช�องว�างระหว�างคนรวยกับ
คนจนขยายตัวไปในวงกว@าง ป:ญหาด@านสังคมป:ญหาด@านการเมืองป:ญหาสิ่งแวดล@อมถูกทำลาย ป:ญหา
ข@อพิพาทระหว�างพรมแดน หลายประเทศประสบป:ญหาเพราะไม�สามารถสร@างสันติภาพภายในประเทศ
ของตนได@ ป:ญหาดังกล�าวกำลังรอแนวทางการแก@ไข ในแวดวงวิชาการป:จจุบันได@มีความพยายามท่ีจะ
นำพระพุทธศาสนาเข@าไปผูกพัน (Engage) เป>นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม มีความพยายามท่ีจะตีความ
พุทธธรรมให@ครอบคลุมป:ญหาใหม� ๆ เนื่องจากพุทธศาสนาแบบจารีตที่เน@นการแก@ป:ญหาแบบป:จเจก
บุคคลไม�เพียงพอต�อการตอบป:ญหาของสังคมยุคใหม�ที่เต็มไปด@วยความสลับซับซ@อนได@ การแก@ป:ญหา
ความทุกข!ของป:จเจกบุคคลและสังคมสามารถดำเนินควบคู�กันไปได@ 

จากประวัติศาสตร!ที่ผ�านมา กล�าวได@ว�า พระพุทธศาสนาเป>นศาสนาที่มีความขัดแย@งน@อย
ที่สุด พระพุทธองค!สามารถสร@างสังคมสงฆ!ข้ึนมาให@เป>นแบบอย�างของรูปแบบการปกครอง หรือรูปแบบ
การบริหารจัดการในยุคป:จจุบันได@เป>นอย�างดี พระธรรมของพระพุทธองค!ก็ยังคงอยู� และสามารถ
นำมาปรับประยุกต!ให@เข@ากับยุคสมัยได@ ดังที่พระพุทธองค!ได@ตรัสไว@ว�า “เราไม�ขัดแย@งกับโลก แต�โลก
ขัดแย@งกับเรา ผู@กล�าวเป>นธรรมไม�ขัดแย@งกับใครในโลก สิ่งท่ีบัณฑิตสมมุติว�าไม�มีในโลก แม@เราก็บอกว�า
สิ่งนั้นไม�มี สิ่งใดที่บัณฑิตสมมุติว�ามีในโลก แม@เราก็บอกว�าสิ่งนั้นมี... อุบล ปทุม บุณฑริก เกิดในน้ำ 
เจริญในน้ำ เติบโตพ@นน้ำ ต้ังอยู�ในน้ำแต�ไม�ติดน้ำ แม@ฉันใด ตถาคตเกิดในโลก เติบโตในโลก ครอบงำโลก 
โลกฉาบทาไม�ได@ ฉันนั้นเหมือนกัน”๑ พุทธดำรัสที่ยกมาจากปุปผสูตรดังกล�าวข@างต@น ตีความได@ว�า คำ
ว�า“ตถาคต” หมาย ถึง “ธรรม” หรือ “ธรรม” หมายถึง “ตถาคต” ดังพุทธพจน!ว�า “ผู@ใดเห็นธรรม ผู@
นั้นชื่อว�าเห็นตถาคต”๒ ดังนั้น พระธรรมของพระองค!หากรู@จักประยุกต!ใช@ย�อมสามารถแก@ป:ญหาต�าง ๆ 
ในโลกได@อย�างแท@จริง มีเพียงกิเลสของมนุษย!เท�านั้นท่ีเห็นว�าธรรมของพระพุทธองค!ล@าสมัย 

 
๑สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙๔/๑๗๘. 
๒ม.ม. (ไทย) ๑๗/๘๗/๑๕๙. 



๒ 

ภายใต@สถานการณ!ความท@าทายและเงื่อนไขที่ประเทศต@องเผชิญและปรับตัวเพื่อพัฒนา
ไปสู�สังคมที่อยู�เย็นเป>นสุขร�วมกันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดเป�าหมายเพื่อมุ�งพัฒนาสู�สังคมอยู�เย็นเป>นสุขร�วมกัน (Green and Happiness 
Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู@ รู@เท�าทันโลก ครอบครัวอบอุ�น ชุมชนเข@มแข็ง สังคมสันติ
สุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป>นธรรม สิ่งแวดล@อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ยั่งยืน อยู�ภายใต@ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว@ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเป>นประมุข และอยู�ในประชาคมโลกได@อย�างมีศักด์ิศรี ดังกล�าวนี้ ธรรมาภิบาลจึง
เป>นเครื่องมือสำคัญในการไปสู�จุดหมายร�วมกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในยุคที่ป:ญหาต�าง ๆ มีความ
สลับซับซ@อนอย�างยิ่งดังเช�นป:จจุบันท่ีเป>นป:ญหาท่ีเกิดข้ึนท�ามกลางความขัดแย@ง 

แนวคิดทางการบริหารจัดการที่ดี เรียกว�า Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล หรือ
ธรรมรัฐ มีกำเนิดมาจากพระพุทธศาสนาท่ียึดหลักความเชื่อม่ันในเรื่องเจตนาซ่ึงเป>นสาเหตุของการกระทำ 
เรื่องความสุขของมนุษย!อันถือว�าเป>นเป�าหมายของมนุษย!ทั้งที่เป>นป:จจุบันและอนาคต พระพุทธศาสนา
ไม�ได@เน@นถึงอำนาจหรือความยิ่งใหญ�ของผู@ปกครองเป>นเป�าหมายท่ีสูงท่ีสุดของการมีอำนาจ แต�กลับถือ
ว�าเป>นเป�าหมายของการมีอำนาจก็คือการสร@างสรรค!ประโยชน!ให@เกิดข้ึนแก�สังคม เน@นย้ำให@ผู@ปกครอง
หรือผู@บริหารใช@ธรรมมาเป>นอำนาจมากกว�าใช@อำนาจมาเป>นธรรม และในขณะ เดียวกัน ก็มีหลักธรรม
สำหรับผู@ใต@ปกครองพึงยึดถือปฏิบัติด@วย 

การบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เป>นหลักการการบริหารที่มุ�งเน@นหลักการ 
โดยมิใช�หลักการท่ีเป>นรูปแบบทฤษฎีการบริการงาน แต�เป>นหลักการทำงาน ซ่ึงหากมีการนำมาใช@เพ่ือ
บริหารงานแล@ว จะเกิดความเชื่อมั่นว�าจะนำมาซึ่งผลลัพธ!ที่ดีที่สุด๓ การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
ให@เป>นผล จำเป>นต@องมีเครื่องชี้วัดท่ีเหมาะสมและเชื่อถือได@ ป:จจุบันมีหลายหน�วยงานได@พยายามสร@าง
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและใช@ในหน�วยงานของตน แต�ตัวชี้วัดนั้น ๆ ยังเป>นท่ีถกเถียงและไม�ได@รับการ
ยอมรับให@เป>นตัวชี้วัดกลาง เนื่องจาก ความหลากหลายของตัวชี้วัดและมิติที่แตกต�าง ซึ่งมิติเหล�านี้
ข้ึนอยู�กับความเข@าใจ และกรอบการรับรู@ของผู@นำเสนอแต�ละบุคคลหรือองค!กร๔ 
 
 
 

 
๓สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, พิมพ!ครั้งท่ี ๓, (นนทบุรี: บริษัท พิมพ!ดี จำกัด, 

๒๕๕๐), หน@า ๑๗. 
๔บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล@า, ๒๕๔๖), หน@า ๓. 



๓ 

ธรรมาภิบาลนี้เมื่อกระจายเป>นข@อวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำหรับพระราชามหากษัตริย!
ทรงใช@ปกครองพระราชอาณาจักร ให@อาณาประชาราษฎร!อยู�เย็นเป>นสุข ชื่อว�า ทศพิศราชธรรม และ
นอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมอ่ืน ๆ อันโบราณบัณฑิตได@กล�าวแสดงไว@โดยปริยายอีก ได@แก� ราชสังคหวัตถุ 
จักรวรรดิวัตร และพละ คือ กำลังของพระมหากษัตราธิราชเจ@า เป>นต@น เหล�านี้ก็นับรวมอยู�ในหลักธรร
มาภิบาล อันผู@ปกครอง/ผู@บริหารประเทศชาติ ทุกระดับและแม@ผู@บริหารองค!กรอ่ืน ๆ ได@แก� องค!กรธุรกิจ
เอกชน องค!กรทางศาสนาและสังคมต�าง ๆ พึงใช@ประกอบการปฏิบัติงานของตน ให@บรรลุความสำเร็จ
ตามเป�าหมาย เพื่อประโยชน!สุขแก�ประชาชนโดยส�วนรวมได@เป>นอย�างดี๕ ดังในระเบียบสำนักนายก- 
รัฐมนตรี ว�าด@วยการสร@างระบบบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ (หนังสือราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับทั่วไป เล�ม ๑๑๖ ตอน ๖๓ ง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๒) ระบุว�า ในการบริหารกิจการ
บ@านเมืองและสังคมที่ดี ควรจัดหรือส�งเสริมให@สังคมไทยอยู�บนพื้นฐานของหลักสำคัญอย�างน@อย ๖ 
ประการ คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร�งใส (๔) หลักความมีส�วนร�วม 
(๕) หลักความรับผิดชอบ และ (๖) หลักความคุ@มค�า๖ 

เป>นที่น�าสังเกตว�า ภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งเป>นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ!มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ทัศนคติ ความเชื่อ ใน
ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ!นี้ สามารถอยู�ร�วมกันได@อย�างสันติสุขปราศจากความ
ขัดแย@งและเหตุการณ!ความรุนแรงต�าง ๆ ซึ่งป:จจัยที่สำคัญ คือ กลไกทางสังคมที่ยังคงความเข@มแข็ง 
และการมีพระพุทธศาสนาซึ่งเป>นศาสนาแห�งสันติภาพเป>นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของหมู�ชน ซึ่งถือเป>น
ศักยภาพและทุนทางสังคมท่ีสำคัญยิ่งท่ีจำเป>นต@องศึกษา พัฒนา และรักษาให@ยั่งยืนสืบไป 

จากความเป>นมาและป:ญหาดังกล�าวข@างต@นนี้ จึงควรมีการศึกษากลไกการปกครองเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล ดังนั้น การวิจัย
ครั้งนี้จึงมุ�งศึกษา “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ!ในภาคตะวันตก” เพื่อสำรวจสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติ
พันธุ!ในภาคตะวันตก เพ่ือเป>นฐานคิดสำคัญนำไปสู�การวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิ
บาลเชิงพุทธ และสังเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ซึ่งจะเป>นกรณีศึกษาที่เป>นประโยชน!สูงสุดต�อทั้งประชาชน ชุมชน 
และประเทศชาติต�อไป 
 

 
๕พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป�, (กรุงเทพมหานคร: ชัยมงคล 

พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน@า ๓๔-๓๕. 
๖เรื่องเดียวกัน, หน@า ๙๓. 



๔ 

๑.๒ วัตถุประสงค$ของการวิจัย 

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!
ในภาคตะวันตก 

๑.๒.๒ เพ่ือวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

๑.๒.๓ เพ่ือนำเสนอตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก 
 
๑.๓ ป}ญหาการวิจัย 

๑.๓.๑ สภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก เป>นอย�างไร 

๑.๓.๒ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

๑.๓.๓ ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก เป>นอย�างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 

การวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” เป>นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) โดยมีขอบเขต
การวิจัย ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตดAานเนื้อหา 

ศึกษาสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก เพ่ือเป>นฐานคิดสำคัญนำไปสู�การวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิง
พุทธ และสังเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ซ่ึงจะเป>นกรณีศึกษาท่ีเป>นประโยชน!สูงสุดต�อท้ังประชาชน ชุมชน และ
ประเทศชาติ โดยครอบคลุมบริบทเนื้อหา ๖ ด@าน ประกอบด@วย (๑) ด@านนิติธรรม (๒) ด@านคุณธรรม 
(๓) ด@านความโปร�งใส (๔) ด@านความมีส�วนร�วม (๕) ด@านความรับผิดชอบ และ (๖) ด@านความคุ@มค�า 
 
 
 



๕ 

๑.๔.๒ ขอบเขตดAานประชากร กลุ�มตัวอย�าง ผูAใหAขAอมูลสำคัญ และผูAเขAาร�วมการสนทนา
กลุ�มเฉพาะ 

การวิจัยครั้งนี้ กำหนดขอบเขตประชากร (Population) กลุ�มตัวอย�าง (Sample) ผู@ให@
ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) และผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ดังนี้ 

๑. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด@วย ประชากร (Population) 
และกลุ�มตัวอย�าง (Sample) ดังนี้ 

 ๑.๑ ประชากร (Population) สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ได@แก� กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี (ชาติพันธุ!จีน, ชาติ
พันธุ!ยวน, ชาติพันธุ!มอญ, ชาติพันธุ!เขมร, ชาติพันธุ!ลาวเวียง, ชาติพันธุ!ลาวโซ�ง, ชาติพันธุ!กระเหรี่ยง) 
จำนวน ๕๑๘,๔๘๔ คน 

 ๑.๒ กลุ�มตัวอย�าง (Sample) ที่ใช@ในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ครั้งนี้ ได@ทำการสุ�มมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุ�มตัวอย�างจากการใช@สูตรคำนวณของ ทาโร� 
ยามาเน� (Taro Yamane) ในกรณีที่ทราบจำนวนประชากร ที่ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ จึงได@
ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง จำนวน ๔๐๐ คน 

๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด@วย ผู@ให@ข@อมูลสำคัญ (Key 
Informants) และผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ดังนี้ 

 ๒.๑ ผู@ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ประกอบด@วย พระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามลักษณะ
การเป>นตัวแทนของกลุ�มตัวอย�างที่เหมาะสม จากวิธีการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จำนวน ๑๐ ท�าน ประกอบด@วย 

 (๑) พระราชวัลภาจารย! 

 เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 (๒) พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ� 

 เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 (๓) พระครูวิสุทธานันทคุณ 

 เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 



๖ 

 (๔) พระครูจริยธรรมานุรักษ! 

 เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 (๕) พระครูอรัญเขตคณารักษ! 

 เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี 

 (๖) พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ! 

 รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

 (๗) พระครูพิทักษ!ศิลปาคม 

 เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 (๘) พระครูชินวรานุวัตร 

 เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

 (๙) พระครูพัฒนวิสิทธิ์ 

 เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

 (๑๐) นายมนตรี กลิ่นสักโก 

 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ! สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

 ๒.๒ ผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สำหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! 
และนักวิชาการด@านศาสนา ตามลักษณะการเป>นตัวแทนของกลุ�มที่เหมาะสม จากวิธีการสุ�มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน ๘ ท�าน ประกอบด@วย 

 (๑) พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม, ดร. 

 ผู@จัดการโรงเรียนบ@านโป�งสามัคคีคุณูปถัมภ! อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

 (๒) นายชุษณิษฐ! ประจวบวัน 

 นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 (๓) นายประดิษฐ! ม่ันนิ่ม 

 นายกองค!การบริหารส�วนตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 



๗ 

 (๔) ว�าท่ีร@อยตรี ธีรภัทร หยวกจุ@ย 

 นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

 (๕) นายสมัย บู@ยมี 

 ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ยวน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 (๖) นายจิระเดช เต็มรัศมี 

 ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!มอญ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 (๗) นางวีณา สุขอยู� 

 ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวโซ�ง ตำบลห@วยยางโทน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

 (๘) นายไชยันต! ลิ้มมะ 

 ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวเวียง ตำบลบ@านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๑.๔.๓ ขอบเขตดAานพ้ืนท่ี 

พื้นที่ที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แก� ภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี 

๑.๔.๔ ขอบเขตดAานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ต้ังแต� เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ รวมระยะเวลาทำการวิจัย ๑๒ เดือน 

๑.๔.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ท่ีแสดงความเกี่ยวข@อง
ระหว�างตัวแปรท่ีศึกษาและประมวลความคิดรวบยอดไว@ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

ภาพท่ี ๑.๑ 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป:จจัยนำเข@า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลติ/ผลลัพธ!  
(Output/Outcome) 

การคิดเชิงประยุกต!เพ่ือนำ
หลักการของธรรมาภิบาลมา
ประยุกต!ใช@ให@เหมาะสมกับ

สังคมพหุวัฒนธรรม 

ฐานข@อมูลสารสนเทศสำหรับ
ส�งเสริมกลไกการปกครองเพ่ือ

การอยู�ร�วมกันอย�างสันต ิ

วิเคราะห!กลไกการปกครอง
เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ

ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก 

ตัวแบบ 
“พุทธธรรมาภิบาล” 

การคิดเชิงประยุกต!ใช@ต@นทุน
ทางสังคม ภูมิป:ญญา และองค!
ความรู@การปกครองตามหลัก

ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

การพัฒนากลไกการปกครอง
อย�างยั่งยืนขององค!ปกครอง

ส�วนท@องถ่ิน/ภาคประชาสังคม
เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันต ิ

สภาพป:จจุบันของการ
ปกครองตามหลักธรร
มาภิบาลของกลุ�มชาติ
พันธุ!ในภาคตะวันตก 



๙ 

๑.๕ นิยมศัพท$เฉพาะที่ใชAในการวิจัย 

๑.๕.๑ พุทธธรรมาภิบาล หมายถึง ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ได@แก� ระบบบริหารกิจการบ@านเมือง
และสังคมบนพ้ืนฐานหลักการของพระพุทธศาสนา ประกอบด@วย 

 นิติธรรมเชิงพุทธ หมายถึง การยึดถือกฎหมายบ@านเมือง กฎ ระเบียบ ข@อบังคับ
ต�าง ๆ รวมถึงและกติกาต�าง ๆ ท่ีบัญญัติข้ึนโดยธรรม 

 คุณธรรมเชิงพุทธ หมายถึง การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต@องดีงามและปฏบิติั
ตนเป>นตัวอย�างท่ีดี ท้ังมีการรณรงค!ให@ทุกฝ�ายใช@หลักคุณธรรมอย�างกว@างขวาง 

 ความโปร�งใสเชิงพุทธ หมายถึง การเปKดเผยข@อมูลข�าวสารอย�างตรงไปตรงมา ทัน
ต�อเหตุการณ! ครบสมบูรณ! และเป>นประโยชน! 

 ความมีส�วนร�วมเชิงพุทธ หมายถึง การเปKดโอกาสมีส�วนร�วมในการรับรู@และแสดง
ความคิดเห็น หรือร�วมตัดสินใจ และเปKดโอกาสให@ผู@มีความรู@ความสามารถเข@ามีส�วนร�วม 

 ความรับผิดชอบเชิงพุทธ หมายถึง การรับผิดชอบต�อหน@าท่ีการงาน พร@อมปรับปรุง 
แก@ไขได@ทันท�วงที ใส�ใจต�อป:ญหา และกระตือรือร@นในการแก@ป:ญหา 

 ความคุ@มค�าเชิงพุทธ คือ ตระหนักถึงความจำกัดของทรัพยากร ยึดหลักความประหยัด
และคุ@มค�าเพ่ือประโยชน!โดยส�วนรวม 

๑.๕.๒ กลไกการปกครอง หมายถึง กลไกทางสังคมท่ีขับเคลื่อนการบำบัดทุกข!บำรุงสุขแก�
ประชาชน ครอบคลุมการบริหาร การวางระเบียบและกฎเกณฑ!สำหรับสังคม เพื่อสร@างความเสมอ
ภาคและความเป>นธรรม ให@สังคมมีความสันติสุข 

๑.๕.๓ การอยู�ร�วมกันอย�างสันติ หมายถึง การอาศัยอยู�ร�วมกันในสังคมที่ไร@ความรุนแรง
หรือปราศจากการใช@ความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ@อม คนในสังคมมีความหนักแน�น เสมอกัน และ
ปรับตัวเข@าหากัน มีความเข@าใจอันดีต�อกัน สามัคคีปรองดองและสมานฉันท! 

๑.๕.๔ กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก หมายถึง ชาติพันธุ!จีน ชาติพันธุ!ยวน ชาติพันธุ!มอญ 
ชาติพันธุ!เขมร ชาติพันธุ!ลาวเวียง ชาติพันธุ!ลาวโซ�ง และชาติพันธุ!กระเหรี่ยงที่มีภูมิลำเนาในพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี เท�านั้น 
 
 
 
 



๑๐ 

๑.๖ ประโยชน$ที่ไดAรับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ได@ข@อมูลสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก 

๑.๖.๒ ได@ผลการวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

๑.๖.๓ ได@ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก 

๑.๖.๔ หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน องค!กรปกครองส�วนท@องถิ่น และองค!กร
ภาคประชาสังคม สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต!ใช@ในการสร@างสังคมสันติสุขเพื่อการอยู�ร�วมอัน
อย�างสันติและสมานฉันท! 
 
 



 

บทท่ี ๒ 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” ได@ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข@อง โดยวิเคราะห!ข@อมูล
จากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ด@วยวิธีการวิเคราะห!เนื้อหา (Content Analysis) 
ท่ีได@จากการศึกษาเอกสารต�าง ๆ อย�างเป>นระบบและมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับธรรมภิบาล 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปกครอง 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

๒.๔ ข@อมูลพ้ืนฐานกลุ�มชาติพันธุ!ภาคตะวันตกในบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง 
 

๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมภิบาล 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว�าด@วย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมภิบาล โดยมีรายละเอียด
ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๑.๑ ธรรมาภิบาลในพระไตรป{ฎก 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ธรรมาภิบาลในพระไตรปKฎก จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ธรรมาภิบาลนี้ ผู@ปกครอง/ผู@บริหารประเทศชาติ ทุกระดับและแม@ผู@บริหารองค!กรอื่น ๆ 
ได@แก� องค!กรธุรกิจเอกชน องค!กรทางศาสนาและสังคมต�าง ๆ พึงใช@ประกอบการปฏิบัติงานของตน 
ให@บรรลุความสำเร็จตามเป�าหมาย เพื่อประโยชน!สุขแก�ประชาชนโดยส�วนรวม ได@เป>นอย�างดี๑ โดยท่ี
ธรรมาภิบาลท่ีปรากฏในพระไตรปKฎก ท้ัง ๖ หลักการ มีดังนี้ 
 

 
๑พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป�, (กรุงเทพมหานคร: ชัยมงคล 

พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน@า ๓๔-๓๕. 



๑๒ 

๑. นิติธรรม 

พระภิกษุสงฆ!ผู@มีฐานะพิเศษจากคฤหัสถ! มีพระธรรมวินัยเป>นธรรมนูญการปกครอง/การ
บริหาร โดยเฉพาะต�างหากจากตัวบทกฎหมายของบ@านเมือง๒ ดังพุทธพจน!ความว�า 

“อานนท!บางท่ีพวกเธอคิดว�า ปาพจน!มีพระศาสดาล�วงลับไปแล@ว พวกเราไม�มีพระศาสดา ข@อ
นี้พวกเธอไม�พึงเห็นอย�างนั้น ธรรมและวินัยท่ีเราแสดงแล@ว บัญญัติแล@วแก�เธอท้ังหลาย หลังจาก
เราล�วงลับไปแล@ว ก็จะเป>นพระศาสดาของเธอทั้งหลาย”๓ ซึ่งตามพุทธพจน!นี้ วินัย คือ การจัดต้ัง
ระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ!กติกา ที่เป>นข@อกำหนดใน
การจัดตั้งรวมท้ังการจัดการให@คนประพฤติปฏิบัติ หรือให@กิจการดำเนินไปตามตัวบทกฎหมาย 
เม่ือคนต้ังอยู�ในวินัยโดยปฏิบัติตามสิกขาบทก็เป>นผู@มีศีล ศีลจึงเป>นคุณสมบัติของคน เป>นสภาพ
การฝ�กฝนพัฒนาท่ีอยู�ในตัวคน๔ 

ตอนแรกมีวินัยโดยไม�มีสิกขาบท พระก็อยู�กันได@ด@วยดีโดยถือหลักการปฏิบัติไปตาม
หลักการ มีหลักการเป>นเครื่องรักษาควบคุม ดังปรากฏว�าในวันอุโบสถเมื่อพระภิกษุทั้งหลาย ประชุม
กัน พระพุทธเจ@าก็ทรงแถลงหลักการของพระศาสนาเป>นการทบทวนว�าพระพุทธศาสนามีอุดมการณ!
อย�างนี้ มีหลักการอย�างนี้ ทรงปฏิบัติเช�นนี้ตลอดมาเป>นเวลา ๒๐ ป� จนกระทั่งเมื ่อมีการบัญญัติ
สิกขาบท จึงทรงบัญญัติให@ภิกษุทั้งหลายประชุมกันทบทวนตรวจสอบความประพฤติด@วยสิกขาบท
เหล�านั้น๕ พระวินัยที่พระพุทธเจ@าทรงประชุมสงฆ!พิจารณาบัญญัติขึ้นนับแต�ช�วงตอนกลางแห�งการ
อุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนาเป>นต@นมา ไม�มีการจัดเป>นหมวด ไม�มีการจัดลำดับความสำคัญ และไม�มี
การจัดเรียงลำดับข@อ ต�อเมื่อมีการสังคายนาครั้งที่ ๑ ภายใต@การนำของพระมหากัสสปะเถระจึงได@มี
การพิจารณาจัดแบ�งออกเป>นหมวด ๆ เรียงลำดับความสำคัญโดยแบ�งออกเป>นข@อๆ รวมเรียกว�า พระ
วินัย๖ คือ สิกขาบทสำหรับภิกษุ ๒๒๗ ข@อ๗ 

 
๒พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ!ครั้งที่ ๗, (นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ!, 

๒๕๔๘), หน@า ๓๓. 
๓ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๖/๑๖๔. 
๔พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร$แนวพุทธ, พิมพ!ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

พิมพ!สวย จำกัด, ๒๕๕๐), หน@า ๖๑. 
๕พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), สลายความขัดแยAง-สังคมศาสตร$ท่ีหย่ังถึงธรรมชาติ, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท พิมพ!สวย จำกัด, ๒๕๔๙), หน@า ๑๑๒-๑๑๓. 
๖คณาจารย!มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, การปกครองคณะสงฆ$ไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ!มหาจุฬาลงกรณราชราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน@า ๒๒-๒๓. 
๗วิ.ม. (ไทย) ๒/๖๕๕/๔๒๗. 



๑๓ 

โดยปกติพระภิกษุผู@ละเมิดพระวินัยจะพึงมีโทษจากการล�วงละเมิดสิกขาบท ที่พระพุทธเจ@า
ทรงบัญญัติไว@อยู�แล@ว ท่ีเรียกว�า อาบัติ แปลว�า ความต@อง โดยทรงปรับโทษไว@หนักและเบา ตามสมควร
แก�ความผิด อาบัติมีโทษ ๒ ทาง คือ (๑) โลกวัชชะ คือ อาบัติที่มีโทษทางโลก หมายถึง สิกขาบทบาง
ข@อภิกษุต@องเข@าแล@วมีโทษทางพระบัญญัติด@วย และผิดกฎหมายบ@านเมืองด@วย (๒) ป:ณณัตติวัชชะ คือ 
อาบัติที่มีโทษทางพระบัญญัติอย�างเดียว ภิกษุทำแล@วไม�ผิดกฎหมายบ@านเมือง และไม�ถูกติเตียน เช�น 
ห�มจีวรท่ีไม�พินทุ เป>นต@น๘ 

๒. คุณธรรม 

สังคมสงฆ!เป>นสังคมตัวอย�างท่ีพระพุทธเจ@าทรงกำหนดระเบียบแบบแผนในการอยู�ร�วมกัน 
ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพ่ือให@คนในสังคมตัวอย�างนี้ ได@รับประโยชน!อย�างเต็มท่ีนั้น ทรงกำหนดรูปแบบ
ของการปกครองไว@ว�าเป>น “ธรรมาธิปไตย”๙ คือ การทำความดีเพื่อความดี ทำหน@าที่เพื่อหน@าที่ ยึด
ธรรมคือหน@าท่ีเป>นสำคัญ ดังพุทธพจน!ท่ีว�า “พระตถาคตอรหันต!สัมมาสัมพุทธเจ@าเป>นผู@ทรงธรรม เป>น
ธรรมราชา ทรงอาศัยธรรม สักการะธรรม เคารพธรรม ยำเกรงธรรม มีธรรมเป>นธง มีธรรมเป>นตรา เป>น
ธรรมาธิปไตย ทรงจัดการรักษาป�องกันและคุ@มครองท่ีเป>นธรรม”๑๐ พระพุทธเจ@าทรงนำเอาอธิปไตยมา
อธิบายให@เป>นไปในแง�ของการปฏิบัติธรรมของภิกษุ โดยพระองค!ได@ตรัสเรื่อง อธิปไตย ๓ ประการ ดังนี้ 

ประการที่ ๑ อัตตาธิปไตย หมายถึง การให@อำนาจไว@กับคนๆ เดียว อาทิเช�น มอบให@แก�
พระราชา หรือผู@ยิ่งใหญ�คนใดคนหนึ่ง๑๑ 

ประการท่ี ๒ โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกเป>นใหญ� หรือปรารภโลก (คนหมู�มาก) เป>น
ใหญ�๑๒ คำว�า โลกาธิปไตย มาจากศัพท! “โลก” สนธิกับ “อธิปไตย” โลก ณ ท่ีนี้หมายถึงราษฎรหรือสังคม 
ในอินเดีย โลกสภาหมายถึง สภาประชาชน คือสภาล�าง (ในอินเดียมีสองสภา อีกสภาหนึ่งคือ ราชยสภา 
หรือสภาสูง) โลกาธิปไตยจึงอาจถือได@ว�าเป>นการปกครองที่ใกล@เคียงกับประชาธิปไตย เพราะมีความหมาย
ว�ายกพลให@พลเมืองเป>นส�วนใหญ�๑๓ 

 
๘คณาจารย!สำนักพิมพ!เลี่ยงเชียง, หนังสือบูรณาการแผนใหม� นักธรรมชั้นตรี, (กรุงเทพมหานคร: 

เลี่ยงเชียง, ๒๕๔๖), หน@า ๔๐๔-๔๐๘. 
๙องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๗๙/๑๘๖. 
๑๐องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๕๓/๑๓๙. 
๑๑สุรพล สุยะพรหม, การเมืองกับการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๔๗), 

หน@า ๒๕๓. 
๑๒พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมศาสน$ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ!ครั้งท่ี ๑๘, (นนทบุรี: 

โรงพิมพ!เพ่ิมทรัพย!การพิมพ!, ๒๕๕๓), หน@า ๑๒๘. 
๑๓อ@างแล@ว, การเมืองกับการปกครองของไทย, หน@า ๒๕๔. 



๑๔ 

ประการท่ี ๓ ธรรมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเป>นใหญ� หรือปรารภธรรมเป>นใหญ� ดัง
พุทธพจน!ความว�า “เธอยกธรรมเท�านั้นให@เป>นใหญ� ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บำเพ็ญ
กรรมท่ีไม�มีโทษ รักษาตนให@บริสุทธิ์ ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว�า ธรรมาธิปไตย๑๔ 

การปกครองที่ดีเลิศตามนัยแห�งพุทธศาสนา คือ ธรรมาธิปไตย ได@แก� การยกย�องธรรมะ
ให@เป>นใหญ�ทั้งในหมู�ผู@นำและประชาชนทั่วไป มีการเทิดทูนผู@มีคุณธรรมให@เป>นใหญ�ในแผ�นดิน การ
ปกครองสมัยพระเจ@าอโศกมหาราชหลังจากที่ทรงยอมรับนับถือพุทธศาสนาแล@ว ถือว�าเป>นแบบ
ธรรมาธิปไตย ธรรมาธิปไตยยกย�องผู@มีธรรมะ และเป>นการปกครองที่อยู�ในกรอบแห�งศีลธรรมและ
จริยธรรม และมุ�งให@ราษฎรยึดธรรมะเป>นเกณฑ!๑๕ 

๓. ความโปร�งใส 

พระพุทธเจ@าทรงแสดงให@เห็นถึงความโปร�งใสและการเปKดเผยข@อมูลสำคัญต�าง ๆ ต�อหมู�
คณะหรือผู@มีส�วนเกี่ยวข@อง ดังที่ มหาปรินิพพานสูตร แสดงให@เห็นถึงความสำคัญของการประชุมกัน
เป>นเนื่องนิตย!ตามหลักอปริหานิยธรรม๑๖ แปลว�า ธรรมที่ทำให@เจริญโดยส�วนเดียว มีอยู� ๗ ประการ 
คือ (๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย! พบปะปรึกษาหารือกิจการงาน (ที่พึงรับผิดชอบตามระดับของตน) 
โดยสม่ำเสมอ (๒) พร@อมเพรียงกันประชุม พร@อมเพรียงกันเลิกประชุม พร@อมเพรียงกันทำกิจท้ังหลาย
ที่พึงทำร�วมกัน (๓) ไม�ถือความอำเภอใจใคร�ต�อความสะดวก ป:ญญัติวางข@อกำหนดกฎเกณฑ! ต�าง ๆ 
อันมิได@ตกลงบัญญัติวางไว@ และไม�เหยียบย่ำล@มล@างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติกันไว@แล@ว และถือปฏิบัติม่ัน
อยู�ในบทบัญญัติใหญ�ที่วางไว@เป>นธรรมนูญ (๔) ท�านผู@ใดเป>นผู@ใหญ�มีประสบการณ!ยาวนาน พึงให@เกียรติ 
เคารพนับถือท�านเหล�านั้น มองเห็นความสำคัญแห�งถ@อยคำของท�านว�าเป>นสิ่งอันพึงรับฟ:ง (๕) ให@
เกียรติและคุ@มครองสตรี มิให@มีการข�มเหงรังแก (๖) เคารพบูชาสักการะเจดีย! ปูชนียสถาน อนุสาวรีย!
ประจำชาติ อันเป>นเครื่องเตือนความทรงจำ เร@าให@ทำดี และเป>นที่รวมใจของหมู�ชน ไม�ละเลยพิธี
เคารพบูชาอันพึงทำต�ออนุสรณ!สถานเหล�านั้นตามประเพณี และ (๗) จัดการให@ความอารักขา บำรุง 
คุ@มครอง อันชอบธรรมแก�บรรพชิต ผู@ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป>นหลักใจและเป>นตัวอย�างทาง
ศีลธรรมของประชาชน ท้ังเต็มใจต@อนรับและหวังให@ท�านอยู�โดยผาสุก๑๗ 
 
 

 
๑๔องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๓. 
๑๕สุรพล สุยะพรหม, การเมืองกับการปกครองของไทย, หน@า ๒๕๔. 
๑๖ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖-๘๙. 
๑๗Phra Phomkhunaphon (P.A. Payutto), A Constitution for Living Buddhist Principles 

for a Fruitful and Harmonious Life, (Bangkok: Office of National Buddhism Pres, 1997), p. 29. 



๑๕ 

๔. ความมีส�วนร�วม 

การบัญญัติวินัยในแต�ละข@อ พระพุทธเจ@ามิได@ทรงบัญญัติตามพระทัยของพระองค!แต�อย�าง
ใด แต�จะทรงคิดถึงประโยชน!ท่ีจะพึงเกิดข้ึนตามความมุ�งหมายของวินัย คือ การจัดระบบความเป>นอยู�
สร@างสภาพแวดล@อมและบรรยากาศตลอดจนระบบความสัมพันธ!ในการทำกิจกรรมทุกอย�างให@เอื้อต�อ
การที่แต�ละบุคคลผู@เข@ามาสู�ชุมชนนี้จะมีโอกาส จะเรียนรู@พัฒนาตนเองให@ดีขึ้น๑๘ วินัยหรือสิกขาบทนี้
ประกอบด@วยสิกขาบทต�าง ๆ มากมาย มีทั้งข@อกำหนดเกี่ยวกับ ความเป>นอยู�ส�วนตัว ข@อกำหนด
เก่ียวกับความสัมพันธ!ระหว�างสมาชิก คือพระภิกษุด@วยกัน และความสัมพันธ!ระหว�างคนภายนอก๑๙ 

๕. ความรับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบในฐานะหน@าที่ทำอะไรแล@วต@องสนองตอบต�อ
สังคม มีองค!กรหน�วยงานพร@อมที่จะถูกตรวจสอบ มีหลักคุณธรรม แต�งตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรม มีอะไร
ต�าง ๆ มีถูกต@องชอบธรรม๒๐ 

พระพุทธเจ@าทรงตั้งตนอยู�บนความสุจริตเที่ยงธรรม ดังหลักฐานที่ คราวหนึ่งพระผู@มีพระ
ภาคเจ@าทรงแสดงอธิกรณะหรืออธิกรณ!แก�ภิกษุทั้งหลาย เมื่อคราวภิกษุฉันนะเข@าข@างพวกภิกษุณีแล@ว
วิวาทกับพวกภิกษุ ชักชวนพวกภิกษุให@ไปเข@าข@างภิกษุณี โดยหลังจากท่ีทรงสอบสวนและตำหนิภิกษุฉัน
นะแล@ว จึงทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งแก�ภิกษุท้ังหลายถึง อธิกรณ!ท้ัง ๔๒๑ 

๖. ความคุ@มค�า 

หลักความคุ@มค�า หมายถึง ตระหนักถึงความจำกัดของทรัพยากร ยึดหลักความประหยัด
และคุ@มค�าเพื่อประโยชน!โดยส�วนรวม โดยนัยนี้ พระพุทธเจ@าทรงยึดหลักความประหยัดและคุ@มค�า ดังท่ี
ทรงบัญญัติพระวินัย ในสิกขาบทปาจิตตีย!หมวดภูตมคามวรรค ในข@อท่ี ๔ ความว�า “ภิกษุเอาเตียง ต่ัง 
ฟูก เก@าอี้ ของสงฆ!ไปตั้งในที่แจ@งแล@วเมื่อหลีกไปจากที่นั้น ไม�เก็บเองก็ดี ไม�ใช@ให@ผู @อื ่นเก็บก็ดี ไม�
มอบหมายแก�ผู@อ่ืนก็ดี ต@องปาจิตตีย!”๒๒ 

 
๑๘พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ!ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หน@า ๕๓. 
๑๙เรื่องเดียวกัน, หน@า ๔๓๓. 
๒๐พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “พระพุทธศาสนากับหลักธรรมาภิบาล”, พุทธจักร, ป�ท่ี 

๖๑ ฉบับท่ี ๙ (กันยายน ๒๕๕๐): หน@า ๑๑. 
๒๑วิ.จู. (ไทย) ๖/๒๑๕/๓๓๐-๓๓๑. 
๒๒คณาจารย!เลี่ยงเชียงจงเจริญ, นวโกวาท ฉบับสมบูรณ$, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!เลี่ยงเชียง 

จงเจริญ, ๒๕๔๒), หน@า ๑๐. 



๑๖ 

สรุปไดAว�า แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ประการ คือ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร�งใส 
ความมีส�วนร�วม ความรับผิดชอบ และความคุ@มค�า ได@ปรากฏมีในพระไตรปKฎก ซึ่งแม@มิได@จัดจำแนก
เป>นประเภทตามหลักการของธรรมาภิบาล ดังที่กระทำอยู�ในป:จจุบัน แต�ก็มีระบุอย�างชัดเจน ดังเช�น 
หลักนิติธรรมหรือการตรากฎหมายและกฎข@อบังคับท่ีเป>นธรรมนั้น พระพุทธเจ@าวางพระธรรมวินัยไว@
เป>นธรรมนูญสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ! พระภิกษุผู@ละเมิดพระวินัยจะพึงมีโทษจากการล�วงละเมิด
สิกขาบทนั้น ๆ เป>นต@น  

๒.๑.๒ ความเปeนมาของธรรมาภิบาล 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความเป>นมาของธรรมาภิบาล จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

แนวคิดเรื่อง Governance ได@ปรากฏมาตั้งแต�อารยธรรมการปกครองของกรีก สมัยโบราณ 
มาจากศัพท!ของ คำว�า Kubernan ท่ีบัญญัติโดยปราชญ!ท่ีชื่อ Plato ซ่ึงก็คือระบบการปกครอง (System 
of Governing) คำว�า Gubernare ซ่ึงหมายถึง Rule making or Steering การกำหนดหรือถือหาง
เสือในการปกครอง แต�เดิมในภาษาอังกฤษคำนี้หมายถึง รัฐบาล (Government) ในเชิงนามธรรม (Act 
of Governing หรือ Manner of Governing) ซ่ึงก็คือ การจัดการปกครอง 

ป:จจุบัน ทั้งในด@านการศึกษาและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร!ถือว�า Governance 
หรือการจัดการปกครองเป>นกรอบแนวคิดที่สำคัญของการบริหารภาครัฐ ซึ่งมีองค!ประกอบหลักท่ี
สำคัญคือ การเน@นบทบาทของการบริหารภาครัฐ กรอบแนวคิด Governance เป>นประเด็นสำคัญใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ!และความรับผิดชอบระหว�างรัฐกับประชาชน๒๓ 

แนวคิดธรรมาภิบาลทำหน@าท่ีเป>นกลไก เครื่องมือ และแนวทางการดำเนินงานท่ีเชื่อม โยง
กันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเน@นความจำเป>นของการสร@างความร�วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย�างจริงจัง และต�อเนื่องเพ่ือให@ประเทศมีพ้ืนฐานระบอบประชาธิปไตย
ที่เข@มแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร@างและมีกระบวนการการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได@ อันจะนำไปสู�การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน๒๔ 
 
 

 
๒๓พระจักรพงษ! กิตฺติภทฺโท, “การบริหารงานขององค$การบริหารส�วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล: 

กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร$”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร!, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน@า ๓๐-๓๑. 

๒๔บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล@า, ๒๕๔๖), หน@า ๑๐. 



๑๗ 

แนวความคิด Governance ได@มีการศึกษากว@างขวางขึ้น และคำนี้ก็ถูกนำมาใช@กันอย�าง
แพร�หลายในวงการ และองค!การเครือข�ายของธนาคารโลก โดยในระยะแรก ๆ ธนาคารโลกกำหนด
ความหมายตามกรอบความคิดของการดำเนินงานท่ีเก่ียวกับขอบเขตของธนาคารโลกว�าด@วย Governance 
and Development 

ดังนั้น คำว�า Governance จึงเป>นที่เข@าใจกันว�า หมายถึง การกำหนดกลไกอำนาจของ
ภาครัฐในการบริหารทรัพยากรท้ังด@านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือให@เกิดการพัฒนา ในระยะ
เริ่มแรกนั้นธนาคารโลกได@พยายามอธิบายความหมายของ Governance ว�าครอบคลุมถึงความหมาย 
๓ ลักษณะ คือ 

๑. โครงสร@างและรูปแบบของระบอบการเมือง (Political Regime) 

๒. กระบวนการและข้ันตอนท่ีผู@มีอำนาจในการเมืองใช@ในการบริหารทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือพัฒนาประเทศ 

๓. ขีดความสามารถของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการตามนโยบาย
อย�างมีประสิทธิผล๒๕ 

ความคิด Governance หรือ ธรรมรัฐ จึงเป>นการมอบอำนาจการเมืองการปกครองแบบ
ใหม�ที่แข็งทื่อตายตัว แต�ให@ปฏิสัมพันธ!กับภาคประชาชนและให@มีลักษณะแยกย�อยมากขึ้นแนวคิด
ธรรมรัฐ คือการเป>นหุ @นส�วนกันในการบริหารและการปกครองโดยรัฐ ประชาชนและเอกชน ซ่ึง
กระบวนการนี้ทำให@เกิดความเป>นธรรม ความโปร�งใส ความยุติธรรม โดยเน@นการมีส�วนร�วมของคนดี 
ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการที่ประชาชนเห็นว�า ระบบราชการที่ล@าหลังทุกส�วนต@องการการปฏิรูปต@องมี
การปรับโครงสร@างราชการให@ดีขึ้น ให@ประชาชนมีส�วนร�วมมากขึ้น และประชาชนต@องการให@มีการ
ตรวจสอบโดยสื ่อมวลชนและนักวิชาการในการสร@างธรรมาภิบาล โดยกระบวนความสัมพันธ! 
(Interactive Relation) ระหว�างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการที่จะทำ
ให@การบริหารราชการแผ�นดินดำเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร�งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได@ มีความร�วมมือของฝ�ายท่ีเก่ียวข@อง 

การนำแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช@ในประเทศไทย เม่ือครั้งแรกท่ีมีการอ@างถึงคำว�า Governance 
ตามความหมายท่ีใช@กันในวงวิชาการนั้น คำว�า Governance ถูกใช@ในหนังสือแสดงเจตจำนงกู@เงินของ
ประเทศไทยจากกองทุนการเงินระหว�างประเทศ หรือ IMF (IMF: International Monetary Fund) 

 
๒๕เอเจอร! แซม, ธรรมาภิบาลการปกครองท่ีโปร�งใสดAวยจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!น้ำฝน, 

๒๕๔๕), หน@า ๓๑. 



๑๘ 

IMF (International Monetary Fund) เป>นองค!การระหว�างประเทศที่ก�อตั้งขึ ้นพร@อม
กับธนาคารระหว�างประเทศเพ่ือการฟ��นฟูและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction 
and Development หรือ IBRD) โดยในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๔๔ ตามกรรมสารสุดท@ายของท่ี
สหประชาชาติ ๔๔ ประเทศท่ีเมืองเบรตตัน วูดส! มลรัฐนิวแฮมพ!เชียร! ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะ
ท่ีสงครามโลกทางยุโรปยังคงรุนแรงอยู� และ IMF เริ่มเปKดดำเนินการในเดือนมีนาคมป� ค.ศ. ๑๙๔๗ 
โดยมีสำนักงานใหม�ตั้งอยู� ณ นครวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมีฐานะเป>นทบวงการชำนาญพิเศษขององค!การ
สหประชาชาติ มีหน@าที่รักษาเสถียรภาพทางการเงินโดยส�งเสริมความร�วมมือทางการเงินระหว�าง
ประเทศ และอำนวยความสะดวกในการขยายตัวทางการค@าเพื่อก�อให@เกิดการจ@างงานเพิ่มขึ้น และ
ส�งเสริมภาวะเศรษฐกิจที่ดีในประเทศสมาชิก ป:จจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๒) มีรัฐบาลที่เป>นสมาชิกจำนวน 
๑๘๒ ประเทศ)๒๖ ในป� ๒๕๔๐ เมื่อคราวประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การกู@เงินในครั้งนั้นจำนวน 
๑๗.๒ พันล@านดอลลาร!สหรัฐ ภายหลังการแสดงเจตจำนงของรัฐบาลไทยนี้เอง ท่ีทำให@นักวิชาการกลุ�ม
ต�าง ๆ เริ่มหันมาสนใจ Governance ในบริบทของสังคมไทยมากข้ึน๒๗ 

ต�อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ธีรยุทธ บุญมี เป>นผู@ที่ทำให@คำว�า ธรรมรัฐ เป>นคำที่ใช@แทนคำว�า 
Governance โดยให@คำจำกัดความว�า หมายถึง การปกครองประเทศท่ีมีการบริหาร ท่ีเน@นการกระจาย 
อำนาจ เน@นการมีส�วนร�วมของประชาชนให@มากขึ้น ทั้งยังเป>นการเปลี่ยนเป�าหมาย วิธีการ ทัศนคติ
ของการบริหารของประเทศมาเน@นท่ีประชาชนผู@รับบริการ เน@นความเป>นพลเมือง เน@นความเป>น
ชุมชน เน@นผลงานมากกว�าเน@นผู@ผลิต ฝ�ายของผู@มีอำนาจ 

อย�างไรก็ตาม การจะเกิดธรรมรัฐได@ต@องมีการปฏิรูปสังคม คำว�า ธรรมรัฐ จึงเป>นที่รู@จัก
อย�างกว@างขวาง โดยการเปKดแถลงข�าวเม่ือ วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๔๑ เรียกร@องให@รัฐบาลนายชวน หลีก
ภัย นายกรัฐมนตรีขณะนั้นสร@าง ธรรมรัฐแห�งชาติ หรือ Governance โดยการระดมผู@ทรงคุณวุฒิ ผู@นำ
สถาบันหลักและเครือข�ายทางสังคมมาร�วมกันแก@ไขวิกฤติเศรษฐกิจไทย๒๘ 

มีการใช@คำว�า ธรรมรัฐ เป>นคำแปลของคำว�า Good Governance ในภาษาไทย ในช�วง
แรกดูจะสร@างความคลุมเครือมากกว�าความกระจ�างชัด ด@วยความไม�ครอบคลุมของตัวศัพท!ที่เป>นการ
ผสมคำว�า ธรรม กับคำว�า รัฐ และต�อมาคำว�า ธรรมาภิบาล ถูกบัญญัติใช@เป>นความหมายของคำว�า 
Good Governance หรือธรรมาภิบาล 

 
๒๖สมพงษ! ชูมาก, ความสัมพันธ$ระหว�างประเทศ (ทศวรรษ ๑๙๙๐ และแนวโนAม), (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ!จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน@า ๑๒๓. 
๒๗ธีรยุทธ บุญมี, “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในขั้น ๒”, วารสารกรมประชาสัมพันธ$, (๘ มกราคม 

๒๕๔๑): หน@า ๑๐. 
๒๘เรื่องเดียวกัน, หน@า ๑๑. 



๑๙ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได@กำหนดเรื่อง ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ให@เป>น ๑ ใน ๔ ของหัวข@อหลัก และมีข@อเสนอเพื่อส�งเสริมธรรมาภิบาลของไทยออกมา โดยนิยามว�า 
หมายถึง กฎเกณฑ!การปกครองบำรุงรักษาสังคมบ@านเมืองท่ีดี 

กฎเกณฑ!การปกครองบำรุงรักษาสังคมบ@านเมืองท่ีดี คือ การจัดการบริหารสังคมท่ีดีในทุก ๆ 
ด@านและทุก ๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองค!การและกลไกของคณะรัฐมนตรี ส�วนราชการ องค!การ
ของรัฐและรัฐบาลที่ไม�ใช�ส�วนราชการ การบริการราชการส�วนภูมิภาค และองค!กรท@องถิ่น องค!การ
อิสระ (Independent Organizations) องค!การภาคเอกชน ชมรม และสมาคมเพื่อกิจกรรมต�าง ๆ 
นิติบุคคล ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society) และต�อมาในป� พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐบาลไทยได@
บัญญัติความหมายที ่เป>นทางการของคำว�า Good Governance ว�าหมายถึง การบริหารกิจการ
บ@านเมืองและสังคมที่ดี และให@นิยามว�า การบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดีเป>นแนวทางสำคัญ
ในการจัดระเบียบให@สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ�าย
วิชาการ ฝ�ายปฏิบัติการ ฝ�ายราชการและฝ�ายธุรกิจสามารถอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุข มีความรู@รักสามัคคี
และร�วมกันเป>นพลังก�อให@เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีได@มีมติเห็นชอบวาระแห�งชาติ
สำหรับการสร@างระบบบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมท่ีดี 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว�าด@วยการสร@างระบบบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้ึน มีผลบังคับใช@ตั้งแต�วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยทุกส�วนราชการต@องถือปฏิบัติและ
รายงานผลการปฏิบัติต�อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามระเบียบนี้ได@ระบุถึงหลักสำคัญของธรรมาภิบาล 
๖ หลัก๒๙ คือ 

๑. หลักนิติธรรม เป>นการตรากฎหมายและกฎข@อบังคับให@ทันสมัยและเป>นธรรม เป>นท่ี
ยอมรับของสังคมอันจะทำให@สังคมยินยอมพร@อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข@อบังคับเหล�านั้น 
โดยถือว�าเป>นการปกครองภายใต@กฎหมาย มิใช�อำเภอใจหรืออำนาจของบุคคล 

๒. หลักคุณธรรม เป>นการยึดมั่นในความถูกต@องดีงาม โดยรณรงค!ให@เจ@าหน@าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน@าท่ี เพื่อเป>นตัวอย�างแก�สังคม และส�งเสริมสนับสนุนให@ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร@อมกัน เพื่อให@คนไทยมีความซื่อสัตย! มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป>นนิสัย
ประจำชาติ 
 

 
๒๙ธีระพล อรุณะกสิกร, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าดAวยการสรAางระบบการบริหารกิจการ

บAานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!วิญ�ูชน, ๒๕๔๒), หน@า ๘-๑๐.   



๒๐ 

๓. หลักความโปร�งใส เป>นการสร@างความไว@วางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการทำงานขององค!การทุกวงการให@มีความโปร�งใส มีการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารที่เป>นประโยชน!
อย�างตรงไปตรงมาด@วยภาษาที่เข@าใจง�าย ประชาชนเข@าถึงข@อมูลข�าวสารได@สะดวกและมีกระบวนการ
ให@ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน 

๔. หลักการมีส�วนร�วม เป>นการเปKดโอกาสให@ประชาชนมีส�วนร�วมรับรู@ และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจป:ญหาสำคัญของประเทศ ไม�ว�าจะด@วยการแสดงความคิดเห็น การไต�สวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ! และการแสดงประชามติ 

๕. หลักความรับผิดชอบ เป>นการตระหนักในสิทธิหน@าท่ี ความสำนึกรับผิดชอบต�อสังคม 
การใส�ใจในป:ญหาสาธารณะของบ@านเมืองและกระตือรือร@นในการแก@ป:ญหา ตลอดจนการเคารพใน
การแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต�าง และความกล@าท่ีจะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

๖. หลักความคุ@มค�า เป>นการบริหารและใช@ทรัพยากรท่ีมีจำกัด เพ่ือให@เกิดประโยชน!สูงสุด
แก�ส�วนร�วม โดยรณรงค!ให@คนไทยมีความประหยัด ใช@ของอย�างคุ@มค�าสร@างสรรค!สินค@าและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข�งขันได@ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให@สมบูรณ!ยั่งยืน 

ในส�วนของประเทศไทย ภาครัฐได@ตระหนักถึงความสำคัญของการสร@างธรรมาภิบาลให@
เกิดขึ้นในสังคมไทย การนำระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช@ในการบริหารภาครัฐ รวมถึงใน
แวดวงวิชาการได@ให@ความสำคัญต�อแนวคิดธรรมาภิบาลอย�างแพร�หลาย ดังนั้น การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร!และรัฐประศาสนศาสตร!แห�งชาติครั้งท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๗๓๐ ได@มีการกำหนดหลักการพิจารณา
เก่ียวกับหลักธรรมาภิบาลดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม หลักการท่ีควรพิจารณา คือ 

มีกฎท่ีจำเป>นรองรับ โดยไม�ให@กฎทำลายกฎเสียเอง 

มีการบังคับใช@ได@ 

ผลการใช@กฎมีความถูกต@อง โดยไม�ให@สนองเป�าหมายของผู@ถือและใช@กฎเสียเองเหนือกว�า
เป�าหมายของกฎ 

 
๓๐การประชุมวิชาการรัฐศาสตร!และรัฐประศาสนศาสตร!แห�งชาติครั้งท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป>นการประชุม

ระดับชาติ เรื่อง การเมืองการบริหารของไทยในยุคโลกาภิวัตน! ดูรายละเอียดใน สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห�งชาติ, คณะกรรมการสภาวิจัยแห�งชาติ และสาขารัฐศาสตร!และรัฐประศาสนศาสตร! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, 
รายงานผลการจัดการประชุมวิชาการรัฐศาสตร$และรัฐประศาสนศาสตร$แห�งชาติ วันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๔๗, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, ๒๕๔๗), หน@า คำนำ. 



๒๑ 

๒. หลักคุณธรรม หลักการท่ีควรพิจารณา คือ 

มีกรอบกำหนดจรรยาบรรณท่ีเป>นรูปธรรม โดยไม�เพียงแต�คาดหวังเฉพาะจากจิตสำนึกใน
ความมีคุณธรรมท่ีเป>นนามธรรมเท�านั้น 

มีมาตรการกำกับควบคุมให@ต@องยึดถือปฏิบัติตาม โดยไม�เพียงแต�พึ ่งพาอาศัยเฉพาะ
บรรทัดฐานของข@อห@ามและความเชื่อทางศีลธรรม 

มีมาตรฐานพิสูจน!ความผิดกำหนดความผิดและการลงโทษ โดยไม�เพียงแต�การใช@มาตรฐาน
ทางความรู@สึกเป>นเครื่องวัดและไม�มีบทลงโทษ 

๓. หลักความโปร�งใส หลักการท่ีควรพิจารณา คือ 

มีการจัดโครงสร@างองค!การ การจัดการและขั ้นตอนไหลเวียนของงานแบบเปKด โดย
ออกแบบโครงสร@างและการทำหน@าท่ีขององค!การแบบเปKด ครอบคลุมท้ัง องค!การ 

มีการจัดระบบงาน และข@อมูลข�าวสารแบบเปKด โดยการออกแบบระบบงานและข@อมูล
ข�าวสารแบบเปKดกระจายท่ัวท้ังระบบ และมีการเปKดเผยข@อมูลต�อสาธารณะ 

มีกระบวนการทำงานและกระบวนการตัดสินใจแบบเปKด โดยการออกแบบกระบวนการ
ทำงานและการตัดสินใจให@เป>นแบบเปKดตลอดในทุกข้ันตอนท่ีสำคัญ 

๔. หลักการมีส�วนร�วม หลักการท่ีควรพิจารณา คือ 

การเข@าถึงข@อมูลข�าวสาร นโยบาย แผนงานและงบประมาณ โดยการเข@าร�วมในมิติของ
ข@อมูลสำคัญ ซ่ึงเป>นเนื้อหาของการเข@าร�วมในระดับของการรับรู@ 

การเข@าถึงการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ โดยการเข@าร�วมในมิติของการตกลงใจ ซึ่งเป>น
เนื้อหาของการเข@าร�วมในระดับของการกระทำหรือการปฏิบัติการ 

การเข@าถึงการกำกับควบคุมผลกระทบ มาตรฐาน เป�าหมาย และผลกระทบ โดยการเข@า
ร�วมในมติของการคาดหวังผล ซ่ึงเป>นการเข@าร�วมในระดับของการปกป�องและคุ@มครองผลประโยชน! 

๕ หลักความรับผิดชอบ รับการตรวจสอบสาธารณะ มีหลักประกันสามารถตรวจสอบได@ 
หลักการท่ีควรพิจารณา คือ 

มีการกำหนดเป�าหมายและมาตรฐานที่ชัดเจนเป>นพันธะสัญญาโดยวางกรอบความ
รับผิดชอบให@มีขอบเขตชัดเจนและมีข@อผูกพันท่ีแน�นอน 

มีมาตรการกำกับควบคุมที่แน�นอนสม่ำเสมอ โดยสามารถรักษากรอบที่กำหนดไว@ให@
ดำเนินอย�างต�อเนื่องได@ 



๒๒ 

มีการติดตามประเมินวัดผลท่ีต�อเนื่องและน�าเชื่อถือ โดยรักษามาตรฐานไว@ให@อยู�ในกรอบ
ท่ียอมรับได@ 

๖. หลักความคุ@มค�าหรือหลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลักการที่ควรพิจารณา 
คือ 

มีการเพิ ่มความสามารถในการทำงาน โดยให@มีการเพิ ่มของความสามารถมีสัดส�วนท่ี
มากกว�าการเพ่ิมของต@นทุนท่ีเป>นมูลค�าและเป>นคุณค�า 

มีการวัดการสร@างความสามารถและศักยภาพการทำงาน เพื่อผลผลิตโดยให@การเพิ่มของ
ผลผลิตมีสัดส�วนท่ีผันไปในทางบวกตามต@นทุนในการเพ่ิมความสามารถ 

มีการวัดเพิ่มผลผลิตการทำงาน การควบคุมความเสี่ยงและการลดความสูญเสียเพื่อเพ่ิม
มูลค�าและประโยชน!ท่ีได@๓๑ 

สรุปไดAว�า แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล หรือ Governance ได@ปรากฏมีมาตั้งแต�อารยธรรม
การปกครองของกรีก สมัยโบราณจนกระทั่งป:จจุบันนี้ แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล Governance 
หรือการจัดการปกครองเป>นกรอบแนวคิดที่สำคัญของการบริหารภาครัฐ โดยมีการเน@นบทบาทของ
การบริหารภาครัฐเป>นองค!ประกอบหลักที่สำคัญ กระบวนการนี้ทำให@เกิดความเป>นธรรม ความ
โปร�งใส ความยุติธรรม โดยเน@นการมีส�วนร�วมระหว�างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งในส�วนของประเทศไทยได@มีการกำหนดเป>นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว�าด@วยการสร@าง
ระบบบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น มีผลบังคับใช@ตั้งแต�วันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๔๒ โดยทุกส�วนราชการต@องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต�อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตาม
ระเบียบนี้ ซึ่งประกอบด@วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักความรับผิดชอบ 
หลักการมีส�วนร�วม และหลักความคุ@มค�า 
 
 
 
 
 
 

 
๓๑เชาวนะ ไตรมาศ, การนำระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใชAในการบริหาร มุ�งผลสัมฤทธิ์กับการบูร

ณาการการบริหารจัดการเพื่อสรAางความเปeนเลิศทางพิสัยสามารถของคนในองค$การ, (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, ๒๕๔๗), หน@า ๑-๘. 



๒๓ 

๒.๑.๓ ความหมายของธรรมาภิบาล 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของธรรมาภิบาล จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ธรรมาภิบาลเป>นกระบวนความสัมพันธ!ระหว�างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และ
ประชาชนโดยทั่วไป ในการที่จะทำให@การบริหารราชการแผ�นดิน ดำเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปร�งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได@๓๒ โดยนัยนี้ ธรรมาภิบาล คือ ประชารัฐ ซึ่งหมายถึง 
(๑) ประชารัฐ หมายถึง กระบวนความสัมพันธ!ระหว�างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชน
โดยท่ัวไปในการท่ีจะทำให@การบริหารราชการแผ�นดินดำเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ โปร�งใส 
และตรวจสอบได@ (๒) ประชารัฐ หมายถึง การที่กลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและการบริหารมีความ
แข็ง แกร�งมีประสิทธิภาพ สะอาดโปร�งใส รับผิดชอบหรือ และ (๓) ประชารัฐ หมายถึง การบริหาร
หรือการปกครองท่ีดี หรือการปกครอง หรือการบริหารท่ีเป>นธรรมโดยมีองค!ประกอบ ๓ ประการ ความ
โปร�งใส (Transparency) ตรวจสอบได@ (Accountability) และความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)๓๓ 

ธรรมาภิบาลเป>นผลลัพธ!ของการจัดการกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั่วไป ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีผลประโยชน!ร�วมกันได@กระทำลงไปในหลายทาง มีลักษณะเป>นกระบวนการที่เกิดข้ึน
อย�างต�อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู�การผสมผสานผลประโยชน!ที่หลากหลายและขัดแย@งกันได@โดยสาระ     
ธรรมาภิบาลหรือ Good Governance คือองค!ประกอบที่ทำให@เกิดการจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให@แน�ใจว�านโยบายท่ีกำหนดไว@จะได@ผล หมายถึงการมีบรรทัดฐาน๓๔ 

ธรรมาภิบาลเป>นกลไกของรัฐที่มุ�งความดีงามความมีศีลธรรมเป>นจุดหมายสูงสุด ความม่ัง
ค่ังของรัฐมีไว@เพ่ือกระจายทรัพย!ไปสู�คนทุกหมู�เหล�า ไม�ให@เดือดร@อนเรื่องการอุปโภคบริโภค ในนโยบาย
เรื่องเศรษฐกิจนั้น ต@องได@ทรัพย!มาด@วยความชอบธรรม และมีส�วนเก้ือกูลประชาชนการใช@ทรัพย!ก็ต@อง
ใช@โดยธรรม มุ�งสิ่งท่ีเป>นธรรมเป>นความดีสนับสนุนให@คนเป>นคนประพฤติดี คนควรบูชาความดีไม�ใช�ทรัพย! 
ด@วยเหตุนี้ธรรมาภิบาลจึงมุ�งเน@นสร@างคนให@มีคุณงามความดี มากกว�าเน@นระบอบการปกครอง๓๕ 

 

 
๓๒ธีรยุทธ บุญมี, ธรรมรัฐแห�งชาติยุทธศาสตร$กูAหายนะประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!

สายธาร, ๒๕๔๑), หน@า ๑. 
๓๓สำนักงานคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน, แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ, (กรุงเทพมหานคร: 

กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔), หน@า ๑๙-๒๐. 
๓๔อานันท! ป:นยารชุน, ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน@า ๕. 
๓๕ปรีชา ช@างขวัญยืน, ธรรมรัฐ ธรรมราชา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร!จุฬาลงกรณ! 

มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๒), หน@า ๑๐๓. 



๒๔ 

สำนักนายกรัฐมนตรีได@ตราระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าด@วยการบริหารกิจการ
บ@านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยได@ระบุหลักการของ คำว�าการบริหารกิจการบ@านเมืองและ
สังคมที่ดี ไว@ว�า การบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดีเป>นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให@สังคม
ท้ังภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนซ่ึงครอบคลุมถึงฝ�ายวิชาการฝ�ายปฏิบัติการฝ�ายราชการ
และฝ�ายธุรกิจสามารถอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุขมีความรู@รักสามัคคีและร�วมกันเป>นพลังก�อให@เกิดการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนและเป>นส�วนส�งเสริมความเข@มแข็งหรือสร@างภูมิคุ @มกันแก�ประเทศเพื่อบรรเทา
ป�องกันหรือแก@ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคตเพราะสังคมจะรู@สึกถึงความ
ยุติธรรมความโปร�งใสและการมีส�วนร�วมอันเป>นคุณลักษณะสำคัญของศักด์ิศรีความเป>นมนุษย!และการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย!เป>นประมุขสอดคล@องกับความเป>นไทยและกระแส
โลกป:จจุบัน๓๖ 

ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองค!ประกอบทั้ง ๓ ส�วนของสังคม 
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให@มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย�างสร@างสรรค! 
ก�อให@เกิดความสัมพันธ!ระหว�างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอย�างสมดุล ส�งผลให@สังคมดำรงอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติ ตลอดจนมีการใช@อำนาจในการพัฒนาประเทศชาติให@เป>นไปอย�างมั่นคงยั่งยืน และมี
เสถียรภาพ๓๗เป>นกลไกของรัฐทั้งการเมืองและการบริหารที่มีความแข็งแกร�ง มีประสิทธิภาพ สะอาด 
โปร�งใส และรับผิดชอบ เป>นการให@ความสำคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเป>นด@านหลัก๓๘ เพื่อการบริหาร
ราชการให@บรรลุเป�าหมาย ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. เกิดประโยชน!สุขของประชาชน 

๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ 

๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ@มค�าในเชิงภารกิจรัฐ 

๔. ไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป>น 

๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส�วนราชการให@ทันต�อสถานการณ! 

 
๓๖สถาบันพระปกเกล@า, ธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร: สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล@า, 

๒๕๔๔), หน@า ๘. 
๓๗ป:ญญา ฉายะจินดาวงศ! และรัชนี ภู�ตระกูล, ธรรมาภิบาล (Good Governance) กับสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ!, ๒๕๔๙), หน@า ๓. 
๓๘ชัยอนันต! สมุทวณิช, การปฏิรูปการศึกษา-การปฏิรูปการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ!

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน@า ๕๔. 



๒๕ 

๖. ประชาชนได@รับการอำนวยความสะดวกและได@รับการตอบสนองความต@องการ 

๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย�างสม่ำเสมอ๓๙ 

ธรรมาภิบาลเป>นระบบโครงสร@างกระบวนการและความสัมพันธ!ของภาครัฐภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของรัฐซึ่งเป>นการ
บริหารจัดการท่ีดี๔๐ เป>นการใช@อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตร! เพ่ือการบริหาร
กิจกรรมต�าง ๆ ของชาติบ@านเมือง และยังหมายรวมไปถึงกระบวนการ ความสัมพันธ! และสถาบันต�าง ๆ 
ที่เชื่อมโยงกันอย�างซับซ@อน ซึ่งประชาชนพลเมืองใช@เป>นเครื่องมือ หรือช�องทางในการบริหารจัดการ
กิจการต�าง ๆ อันเกี่ยวข@องกับชีวิตประเทศซึ่งมีองค!ประกอบร�วม ซึ่งเป>นพื้นฐานของการสร@างหลัก    
ธรรมาภิบาล อันได@แก� การรับผิดชอบ ความโปร�งใส การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
การมีส�วนร�วมของผู@มีส�วนได@ส�วนเสีย กรอบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม๔๑ 

ธรรมาภิบาล มีหลากหลายความหมาย เช�น ในต�างประเทศใช@คำว�า Good Governance 
มีความหมายตามกลุ�มผู@ใช@แบ�งเป>น ๓ กลุ�ม คือ กลุ�มธรรมาภิบาลอำนาจนิยม กลุ�มธรรมาภิบาลเสรี
นิยม และกลุ�มธรรมาภิบาลชุมชนนิยม แม@จะแตกต�างด@านกรอบความคิดแต�ทุกกลุ�มมีเป�าหมายตรงกัน
ที่จะนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช@เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง ดังนั้น การ
เร�งรัดหาข@อยุติสำหรับกรอบความ หมายของหลักธรรมาภิบาลโดยผสมผสานแนวคิดเพ่ือสร@างหลักการ
ที่ชัดเจนและมีเอกภาพ ซึ่งจะเป>นกรอบแม�บทในการสร@างตัวชี้วัดที่มีคุณภาพจึงเป>นเรื่องจำเป>น ส�วน
การเรียนรู@การใช@ธรรมาภิบาลจากต�างประเทศ และนำสาระท่ีเป>นข@อดีมาปรับใช@ย�อมเป>นประโยชน!ต�อการ
พัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลแม@ในบางกรณีอาจมีข@อจำกัดเกี่ยวกับลักษณะบางประการของวัฒนธรรม
ไทยที่ไม�เอื้อต�อการส�งเสริมหลักธรรมาภิบาลในสังคมไทย แต�ก็อาจผ�อนคลายป:ญหาดังกล�าวได@โดยมี
การปรับให@เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากการให@ความสำคัญกับขั้นตอนการวิเคราะห!
ความจำเป>นในการสร@างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและวงจรการสร@างตัวชี้วัดแล@ว ควรที่จะนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช@เพื่อพัฒนาข@อมูลตัวชี้วัดการจัดทำฐานข@อมูลของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการ
ทบทวนจัดหมาดหมู�ตัวชี้วัด 

 
๓๙พระราชกฤษฎีกาว�าด@วยหลักเกณฑ!และวิธีการบริหารกิจการบ@านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, เล�ม ๑๒๐ 

ตอนท่ี ๑๐๐ ก วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖. 
๔๐บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, การสรAางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

วิญ�ูชน, ๒๕๔๒), หน@า ๑๐. 
๔๑ไชยวัฒน! ค้ำชู, การบริหารการปกครองท่ีโปร�งใสดAวยจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: น้ำฝนการพิมพ!, 

๒๕๔๘), หน@า ๒๘. 



๒๖ 

การคัดเลือกดัชนีกลางของตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมโครงสร@างคณะทำงานการสร@างตัวชี้วัดเป>นเรื่อง
สำคัญเช�นกัน ต@องมีขนาดกะทัดรัดประกอบด@วยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู@ ความสามารถ และมีความ
ชำนาญเพ่ือผลักดันให@มีการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช@ให@มีผลทางนโยบายและภาคปฏิบัติอย�างแท@จริง๔๒ 

สรุปไดAว�า ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป>นกลไกในการบริหารงานของภาครัฐใน
ทุก ๆ ด@านโดยชอบธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยเน@นการใช@กระบวนการ การมีส�วนร�วมจากทุกส�วน
ของสังคมไม�ว�าจะเป>นภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อย�างจริงจังและต�อเนื่อง เพ่ือให@ประเทศ
มีพ้ืนฐานประชาธิปไตยท่ีเข@มแข็ง มีความชอบธรรมด@านกฎหมาย มีเสถียรภาพมีโครงสร@างการบริหาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได@ 

๒.๑.๔ องค$ประกอบ ๖ ประการของธรรมาภิบาล 

จากการศึกษาเกี่ยวกับ องค!ประกอบ ๖ ประการของธรรมาภิบาล จึงพบเนื้อหาสาระท่ี
สำคัญ ดังนี้ 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าด@วยการบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๒ ระบุว�า หลักการของการบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดี มี ๖ ประการ ได@แก� นิติธรรม 
คุณธรรม ความโปร�งใส การมีส�วนร�วม ความรับผิดชอบ และความคุ@มค�า๔๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. หลักนิติธรรม 

นิติธรรม คือ การใช@กฎหมายเป>นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมาย โดยที่กรอบของ
กฎหมายที่ใช@ในประเทศต@องมีความยุติธรรมและถูกบังคับใช@กับคนกลุ�มต�าง ๆ อย�างเสมอภาคเท�า
เทียมกัน๔๔ หลักนิติธรรม หมายถึง ระเบียบและกฎเกณฑ!ที่ใช@เป>นข@อตกลงในระดับต�าง ๆ ของ
หน�วยงาน โดยระเบียบและหลักเกณฑ!และการบังคับใช@เหล�านั้นต@องเป>นธรรม เป>นท่ียอมรับจาก
สมาชิก และระเบียบและหลักเกณฑ!เหล�านั้นต@องนำมาซ่ึงความเสมอภาคของสมาชิกในหน�วยงานและ
ผู@รับบริการ รวมท้ังสภาพเอ้ือต�อการควบคุมและพัฒนาผู@รับบริการด@วย๔๕ 
 

 
๔๒บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคณะ, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา, ๒๕๔๔), หน@า ๕๒. 
๔๓สำนักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าดAวยการสรAางระบบบริหารกิจการบAานเมือง

และสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานข@าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), หน@า ๒. 
๔๔เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ!ศักดิ์, “การพัฒนาประชาคมเมืองเพ่ือความเป>นเมืองน�าอยู�”, รัฐสภาสาร, ๔๙ 

(กันยายน ๒๕๔๑): หน@า ๑. 
๔๕สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรAางระบบบริหาร

กิจการบAานเมืองและสังคมท่ีดี, (สิงห!บุรี: สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี, ๒๕๔๓), หน@า ๖. 



๒๗ 

หลักนิติธรรม ประกอบด@วย กฎหมาย กฎเกณฑ!ต�าง ๆ มีความเป>นธรรม สามารถปกป�อง
คนดีและลงโทษคนไม�ดีได@ มีการปฏิรูปกฎหมายอย�างสม่ำเสมอให@เหมาะสมกับสภาพการณ!ที่เปลี่ยนไป 
การดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมเป>นไปอย�างรวดเร็ว โปร�งใสและตรวจสอบได@ และได@รับการ
ยอมรับจากประชาชน๔๖ ท้ังเจตนารมณ! สาระ และการบังคับใช@กฎหมายต@องเป>นธรรมแก�ทุกฝ�าย เพ่ือ
ประโยชน!ต�อคนหมู�มาก ไม�ใช�เพ่ือคนกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ต@องเสมอภาค ชัดเจน และคาดการณ!ได@๔๗ การ
ปกครองประเทศจะใช@กฎหมายเป>นบรรทัดฐานและทุกคนเคารพกฎหมาย โดยกรอบของกฎหมายท่ี
ใช@ในประเทศต@องมีความยุติธรรมและบังคับใช@กับคนทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคเท�าเทียมกัน๔๘ การ
บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลต@องมีกฎเกณฑ!เป>นตัวกำหนดความสัมพันธ!ของทุกภาคในสังคม ซ่ึง
กฎเกณฑ!นี้อาจหมายถึงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ข@อบังคับ รวมถึงกฎเกณฑ!ที่มิได@เป>นลาย
ลักษณ!อักษร เช�น กฎเกณฑ!ทางธรรมเนียมประเพณี ศาสนา และศีลธรรมด@วย๔๙ หลักนิติธรรมนี้ 
ความสำคัญอยู�ท่ีการวางข@อกำหนด ให@ประชาชนในแต�ละสังคมยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และมี
การวางข@อห@ามมิให@ปฏิบัติท่ีทุกคนต@องยึดถือเหมือน ๆ กัน อย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน๕๐ 

การดำเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) คือ การพัฒนา ปรับปรุง 
แก@ไข และเพิ่มเติมกฎหมายให@มีความทันสมัยและเป>นธรรม๕๑ หลักนิติรัฐ หรือ หลักนิติธรรม เป>น
หลักท่ีมีความมุ�งหมายท่ีจะคุ@มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการใช@อำนาจของรัฐ มีหลักการ
อันเป>นสาระสำคัญ คือ หลักการแบ�งแยกอำนาจ หลักการคุ@มครองสิทธิและเสรีภาพ หลักความชอบ
ด@วยกฎหมายของฝ�ายตุลาการและฝ�ายปกครอง หลักความชอบด@วยกฎหมายในทางเนื้อหา หลักความ
เป>นอิสระของผู@พิพากษา หลักไม�มีความผิดและไม�มีโทษโดยไม�มีกฎหมาย และหลักความเป>นกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญ๕๒ 

 
๔๖สำนักงานคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน, รายงานประจำปm ๒๕๔๑-๒๕๔๓, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), หน@า ๒. 
๔๗อานันท! ป:นยารชุน, นานาทัศนะว�าดAวยการบริหาร กิจการบAานเมืองและสังคมท่ีดี, หน@า ๗. 
๔๘บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 

หน@า ๒๓. 
๔๙วนิดา แสงสารพันธุ!, “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๔๔): หน@า ๓๙. 
๕๐เจริญ เจษฎาวัลย!, ทางสู�ธรรมาภิบาล (Good Governance to Be), (นนทบุรี: บริษัท พอดี จำกัด, 

๒๕๕๒), หน@า ๔๖. 
๕๑สุจริต นิมิตกุล, การปกครองท่ีดี, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ!, ๒๕๔๓), หน@า ๑๓. 
๕๒สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, พิมพ!ครั้งท่ี ๓, (นนทบุรี: บริษัท พิมพ!ดี จำกัด, 

๒๕๕๐), หน@า ๒๖. 



๒๘ 

ภาพท่ี ๒.๑ 
หลักการสำคัญของหลักนิติธรรม๕๓ 

 

 
 

หลักการสำคัญของหลักนิติธรรม (Rule of Law) มีหลักย�อย ๆ ที่ต@องคำนึงถึง ๗ ประการ 
ดังนี้ 

๑. หลักการแบ�งแยกอำนาจ คือ ไม�ให@มีอำนาจเบ็ดเสร็จโดยสิ้นเชิง เพื่อคุ@มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเป>นสำคัญ 

๒. หลักการคุ@มครองสิทธิและเสรีภาพ คือ กฎหมายนั้นต@องระบุบทบัญญัติอย�างชัดเจนโดยมิ
ให@กระทบกระเทือนสาระสำคัญแห�งสิทธิและเสรีภาพส�วนบุคคลบนพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความเป>น
มนุษย! และต@องบังคับใช@ด@วยความเสมอภาค ไม�จำเพาะเจาะจงแก�บุคคลหนึ่ง ๆ หรือกรณีใดกรณีหนึ่ง 
เท�านั้น 

๓. หลักความชอบด@วยกฎหมายของฝ�ายตุลาการและฝ�ายปกครอง คือ จะต@องไม�พิจารณา
พิพากษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให@แตกต�างไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย และจะต@องใช@กฎหมายอย�างเท�า
เทียมกัน 

๔. หลักความชอบด@วยกฎหมายในทางเนื้อหา คือ ต@องบัญญัติไว@เป>นลายลักษณ!อักษรด@วย
ความชัดเจน และมิให@มีผลย@อนหลังไปเอาโทษกับเหตุการณ!ท่ีได@สิ้นสุดลงไปแล@ว 

 
๕๓อ@างแล@ว, สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๓๔. 

หลักนิติธรรม 
ความอิสระของผู@พิพากษา 

การแบ�งแยกอำนาจ การคุ@มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ความชอบด@วยกฎหมายทางเนื้อหา 

ความเป>นกฎหมายสงูสุดของ รธน. 

หลักไม�มีความผิด ไม�มีโทษโดยกฎหมาย 

หลักความผูกพันต�อกฎหมาย 



๒๙ 

๕. หลักความเป>นอิสระของผู@พิพากษา คือ หลักประกันว�าศาลนั้นจะสามารถชี้ขาด ตัดสิน
คดีความได@โดยอิสระจากอิทธิพลภายนอกอย�างแท@จริง เป>นการคุ@มครองการกระทำของผู@ทำหน@าท่ี
พิพากษาหรือตัดสิน 

๖. หลักไม�มีความผิดและไม�มีโทษโดยไม�มีกฎหมาย คือ โทษที่ได@รับนั้นต@องเกิดจากผล
ของการกระทำ ที ่เป>นการกระทำความผิดตามที ่ระบุไว@ในกฎหมายเท�านั ้น กล�าวคือ หากไม�มี
บทบัญญัติของกฎหมายไว@แล@ว ย�อมไม�มีความผิด จะตรากฎหมายข้ึนมาบังคับเอาผิดย@อนหลังหรือเพ่ิม
โทษให@สูงข้ึนไม�ได@ 

๗. หลักความเป>นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ คือ การยึดถือรัฐธรรมนูญเป>นกฎหมาย
สูงสุด ซ่ึงหากมีกฎหมายใด ท่ีขัดหรือแย@งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายดังกล�าวย�อมไม�มีผลบังคับใช@๕๔ 

ข. หลักคุณธรรม 

คุณธรรมเป>นส�วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ผู@สนใจพัฒนาบุคลิกภาพจะต@องสนใจฝ�กฝนคุณธรรม
ให@ม่ันคงในการประพฤติ ใครไม�ปลูกฝ:งคุณธรรม กิเลสจะเกิดข้ึน ยิ่งปลูกฝ:งคุณธรรมมากข้ึนเท�าใดยิ่งมี
ความโน@มเอียงท่ีจะทำความดีมากยิ่งข้ึน๕๕ 

คุณธรรม หมายถึง ค�าที่มีอยู�ในแต�ละสิ่งซึ่งเป>นที่ตั้งแห�งความยึดถือ เป>นไปได@ทั้งทางดี
และทางร@าย คือทำให@จิตใจยินดีก็เรียกว�าคุณ ทำให@จิตใจยินร@ายก็เรียกว�าคุณ ซ่ึงเป>นไปตามธรรมชาติ
ของมัน ผู@มีจิตหลุดพ@นแล@วด@วยประการท้ังปวงจะอยู�เหนือความหมายของคำ ๆ นี้ ส�วนคำว�า ธรรม มี
ความหมาย ๔ อย�าง ดังนี้ 

ธรรมะ คือ ธรรมชาติ 

ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติ เรามีหน@าท่ีต@องเรียนรู@ 

ธรรมะ คือ หน@าท่ีตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน@าท่ีต@องปฏิบัติ 

ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบัติหน@าท่ีนั้น เรามีหน@าท่ีท่ีจะต@องมีหรือใช@มันอย�างถูกต@อง 

 
๕๔อ@างแล@ว, สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๓๔-๓๕. 
๕๕กีรติ บุญเจือ, จริยศาสตร$สำหรับผูAเร่ิมเรียน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 

๒๕๔๒), หน@า ๘๔. 



๓๐ 

คุณธรรม คือ สมบัติท่ีเสริมสร@างจิตใจให@ดีงาม ให@เป>นจิตใจท่ีสูง ประณีตและประเสริฐ เช�น 
ความรักความเมตตา ความสงสาร อยากให@ผู@อ่ืนพ@นทุกข! ความยินดี การวางตัวเป>นกลาง ความมีน้ำใจ 
เสียสละ ความกตัญ�ูกตเวที ละอายและเกรงกลัวต�อบาป และความสุภาพอ�อนโยน เป>นต@น๕๖ 

คุณธรรม หมายถึง ความดีสูงสุด ปลูกฝ:งอยู�ในอุปนิสัยอันดีงาม อยู�ในจิตสำนึก ความรู@สึก
ผิดชอบชั่วดี อันเป>นเครื่องหมายเหนี่ยวรั้ง ควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อสนองความปรารถนา๕๗ 
คุณธรรมเป>นคุณงามความดีที่วิญ�ูชนพึงสำนึกในจิตใจของตน ในด@านความจริง ความดี ความงาม 
และใช@เป>นหลักในการดำรงชีวิต๕๘ หลักคุณธรรม หมายถึง หลักปฏิบัติในการทำในสิ่งที่ถูกต@อง ด@วย
ความซื่อสัตย! จริงใจ ยึดมั่นในความถูกต@องดีงามบนพื้นฐานของศีลธรรมจริยธรรม ภายใต@ระเบียบ
ข@อบังคับของผู@รับบริการ สามารถก�อประโยชน!ต�อสังคมและประเทศชาติ๕๙ หลักคุณธรรม ประกอบ 
ด@วยการร@องเรียนหรือร@องทุกข!ในการดำเนินการในเรื่องต�าง ๆ ทั้งในและนอกองค!กรลดลง คุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น มีการบริหารจัดการและใช@ทรัพยากรในชาติอย�างเกิดประโยชน!สูงสุด สังคม
มีเสถียรภาพ อยู�ร�วมกันอย�างสงบสุขด@วยความมีระเบียบวินัย๖๐ ความซื่อสัตย!สุจริต (Integrity) ก็เป>น
คุณธรรมอีกประการหนึ่ง เป>นการบริหารกิจการอย�างตรงไปตรงมา ในการรายงานผลการดำเนินงาน
ต@องมีความถูกต@องและครบถ@วน ซึ่งความน�าเชื่อถือของรายงานจะขึ้นอยู�กับความซื่อสัตย!สุจริตของ
ผู@บริหาร๖๑ ปราชญ!ชาวตะวันตก ๓ ท�าน มีแนวคิดเก่ียวกับคุณธรรม ท่ีแตกต�างกันตามยุคสมัย ดังนี้ 

แนวคิดของ โสคราติส (Socrates) ระบุว�า คุณธรรม เป>นสิ่งดีเด�นที่ติดตัวมาแต�กำเนิดและ
เปลี่ยนแปลงได@บ@างเม่ือได@รับการศึกษา และถือว�าความรู@นั้นคือคุณธรรม หรือคุณธรรมนั้นสอนกันได@ 

แนวคิดของ เพลโต (Plato) ระบุว�า คุณธรรมเป>นความรู@ ไม�สามารถเกิดขึ้นได@ในตัวคน
โดยบังเอิญ คุณธรรมเกิดจากความรู@ ไม�ใช�ความรู@ภาคทฤษฎี แต�เกิดจากการปฏิบัติ 

 
๕๖พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร: กรมการ

ศาสนา, ๒๕๔๒), หน@า ๑๘. 
๕๗พระมหาอดิศร ถิรสีโล, คุณธรรมสำหรับครู, (กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ@าส!, ๒๕๔๐), 

หน@า ๕๗. 
๕๘เทวี วัฒนา และคนอื่น ๆ, กรณีศึกษาเพื่อการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร$, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ!จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน@า ๔๘. 
๕๙สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรAางระบบบริหาร

กิจการบAานเมืองและสังคมท่ีดี, หน@า ๗. 
๖๐สำนักงานคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน, รายงานประจำปm ๒๕๔๑-๒๕๔๓, หน@า ๒. 
๖๑โสมนัส ณ บางช@าง, “Good Governance: การกำกับดูแลที่ดี”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๔๔): หน@า ๔๘-๕๐. 



๓๑ 

แนวคิดของ อริสโตเติล (Aristotle) ระบุว�า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดี ซึ่งเป>น
สภาวะจิตใจที่มั่นคงและแสดงออกมาในรูปการกระทำในทางสายกลาง ความรู@กับคุณธรรมแยกกันไม�
ออก แต�ไม�ใช�สิ่งเดียวกัน๖๒ 

หลักคุณธรรม มีหลักการสำคัญ ๓ ประการ คือ ปลอดจากการทุจริต ปลอดจากการทำผิด
วินัย และปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยมจรรยาวิชาชีพ๖๓ 
 

ภาพท่ี ๒.๒ 
หลักการสำคัญของหลักคุณธรรม๖๔ 

 

 
 

หลักการสำคัญของหลักคุณธรรม ซ่ึงมีหลักย�อย ๆ ท่ีต@องคำนึงถึง ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. ปลอดจากการทุจริต หมายถึง ไม�มีการทุจริต หรือไม�มีการแสวงหา ประโยชน!ที่มิควร
ได@โดยชอบ ปราศจากการคอรัปชั่นหรือฉ@อราษฎร!บังหลวง ปฏิบัติงานให@เป>นตามเจตนารมณ!ของ
กฎหมาย ไม�ต่ำกว�าหรือเกินกว�าท่ีกฎหมายกำหนด 
 
 

 
๖๒สุพล วังสินธ!, “คุณธรรมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู”, ประชาศึกษา, ๔๑ (มิถุนายน ๒๕๓๔): หน@า 

๘. 
๖๓สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๒๗. 
๖๔เรื่องเดียวกัน, หน@า ๕๖. 

หลักคุณธรรม 

ปลอดจากการทำผิดวินัย ปลอดจากการทุจริต 

ปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพ 
นิยมจรรยาวิชาชีพ 



๓๒ 

๒. ปลอดจากการทำผิดวินัย คือ ให@เจ@าหน@าที่ภาครัฐต@องอยู�ภายใต@กฎระเบียบและวินัย
ของเจ@าหน@าที่รัฐ ทั้งในด@านการทำงานในหน@าที่ ความสัมพันธ!ส�วนบุคคล พฤติกรรมส�วนตัว และการ
สนองตอบความต@องการของประชาชน รวมถึงการลงโทษทางวินัยแก�ผู@กระทำผิดตามกฎระเบียบ เพ่ือ
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ ความเจริญของ ประเทศ ความมั่นคงของชาติ และ
ความผาสุกของประชาชน 

๓. ปลอดจากการทำผิดมาตรฐานวิชาชีพ นิยมจรรยาวิชาชีพ ซึ่งเป>นจรรยามารยาทมี
ปรากฏอยู�ในวงการวิชาชีพท้ังหลาย เพ่ือใช@เป>นแนวทางการดำรงชีวิตของผู@อยู�ในอาชีพนั้น ๆ โดยไม�มี
กฎหมายบ@านเมืองมาบังคับ กล�าวคือ เกิดจากสำนึกและยอมรับร�วมกันเพราะเห็นว�าเป>นสิ่งที่ถูกต@อง
ควรกระทำ จรรยาวิชาชีพจึงเป>นอุดมคติที่สูงกว�ากฎหมาย ซึ่งจรรยาวิชาชีพหรือนิยมจรรยาวิชาชีพ 
หรือจรรยาบรรณนี้ มีองค!ประกอบในด@านผลลัพธ!หรืออรรถประโยชน! ด@านปฏิสัมพันธ! ด@านการยึดม่ัน
คำสัญญา ธรรมเนียม ระเบียบ ศาสนา และการทำงานตามข้ันตอน๖๕ 

ค.   หลักความโปร�งใส 

ความโปร�งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการทำงาน กฎเกณฑ!กติกาต�างๆ ท่ี
เปKดเผยตรงไปตรงมา ข@อมูลข�าวสารต�าง ๆ ในสังคมสามารถถ�ายโอนได@อย�างอิสระ (Free Flow of 
Information) ประชาชนสามารถเข@าถึงข@อมูลหรือข�าวสารสาธารณะของทางราชการได@ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ๖๖ เป>นการสร@างความไว@วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการ
ทำงานขององค!กร ทุกองค!กรให@มีความโปร�งใส ตรวจสอบได@๖๗ สาระสำคัญอยู�ท่ีการเปKดเผยข@อมูล
ข�าวสารที่เป>นประโยชน!ให@ประชาชนเข@าถึงได@สะดวก และมีส�วนร�วมตรวจสอบความถูกต@องในการ
ดำเนินงาน๖๘ ความโปร�งใส เป>นการเปKดเผยการดำเนินงานและรายงานทางการเงินของกิจการอย�าง
ถูกต@อง ครบถ@วน เพียงพอ มีความชัดเจนและเรียบง�าย๖๙ 

 
๖๕อ@างแล@ว, สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๕๖-๕๗. 
๖๖เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ!ศักดิ์, “การพัฒนาประชาคมเมืองเพ่ือความเป>นเมืองน�าอยู�”, รัฐสภาสาร, ๔๙ 

(กันยายน ๒๕๔๑): หน@า ๑. 
๖๗สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรAางระบบบริหาร

กิจการบAานเมืองและสังคมท่ีดี, หน@า ๗. 
๖๘สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แห�งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ, ๒๕๔๔), หน@า ๒๖. 

๖๙เจริญ เจษฎาวัลย!, การตรวจสอบธรรมาภิบาล ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Governance Audit 
Theory and Practice), (นนทบุรี: บริษัท พอดี จำกัด, ๒๕๔๗), หน@า ๑๖. 



๓๓ 

ความโปร�งใส (Transparency) เป>นการพิจารณาที่การเปKดเผยข@อมูลเกี่ยวกับนโยบาย 
กระบวนการทำงาน กฎเกณฑ!กติกา และความตั้งใจจริงในการบริหารงานของรัฐต�อสาธารณชน มี
ความเป>นอิสระในการเผยแพร�ข@อมูลข�าวสารท้ังทางด@านเศรษฐกิจ การค@า สังคม และสิ่งแวดล@อมสู�
ประชาชนอย�างทั่วถึง หรือการที่ประชาชนสามารถเข@าถึงและรับทราบข@อมูลข�าวสารสาธารณะของ
ทางราชการตามท่ีกฎหมายบัญญัติ รวมถึง ความทันสมัยของข@อมูล และความรวดเร็วของการเผยแพร�
ข@อมูลอันเป>นประโยชน!ต�อประชาชน เช�น ในการทำธุรกิจประกอบกิจกรรมสังคม หรือการมีส�วนร�วม
ในการตัดสินใจในนโยบายของรัฐ นับเป>นสาระสำคัญที่แสดงถึงความโปร�งใสของการบริหาร
ประเทศ๗๐ 

ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นไม�ได@ถ@ากระบวนการปกครองและการบริหารขาดความโปร�งใส 
และองค!ประกอบสำคัญที่จะทำให@เกิดความโปร�งใสประกอบด@วย สังคมต@องสามารถเข@าถึงข@อมูล
ข�าวสารที่ถูกต@อง ทันการณ! และครบถ@วนสมบูรณ! สังคมต@องมีกลไกที่ตรวจสอบได@ มีกระบวนการ
ยุติธรรมที่เป>นอิสระ มีสื่อที่เป>นอิสระ และสังคมต@องสร@างการมีส�วนร�วมของประชาชน ส�วนรัฐต@องมี
เหตุผลท่ีสามารถอธิบายการตัดสินใจและการกระทำต�าง ๆ ได@๗๑ 

ความโปร�งใสจะทำให@การทุจริตและการบิดเบือนผลประโยชน!สาธารณะเกิดขึ้นได@ยาก๗๒ 
หลักการบริหารราชการที่มีความสุจริตและโปร�งใส (Honesty and Transparency) เป>นการบริหาร
ราชการที่มีความสุจริตและโปร�งใส รวมถึงการมีระเบียบและการดำเนินงานที่เปKดเผย ตรงไปตรงมา 
ประชาชนสามารถเข@าถึงและได@รับข@อมูลข�าวสารอย�างเสรี เป>นธรรม ถูกต@องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
หมายถึงการท่ีผู@เก่ียวข@องท้ังหมด ไม�ว�าจะเป>นหน�วยงานท่ีมีหน@าท่ีกำกับดูแลหรือประชาชนสามารถเข@า
ตรวจสอบและติดตามผลได@๗๓ ผู@บริหารต@องมีความโปร�งใสในการบริหาร ไม�ซ�อนเร@น ปKดบัง รวมท้ัง
ต@องเต็มใจอำนายความสะดวกให@มีกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกส�วน๗๔ 

 
๗๐บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี  ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 

หน@า ๖๔. 
๗๑อานันท! ป:นยารชุน, นานาทัศนะว�าดAวยการบริหาร กิจการบAานเมืองและสังคมท่ีดี, หน@า ๗. 
๗๒วนิดา แสงสารพันธ!, “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๔๔): หน@า ๔๒. 
๗๓สมาน รังสิโยกฤษฏ!, การบริหารราชการไทย อดีต ป}จจุบัน และอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 

๒๕๔๓), หน@า ๑๐. 
๗๔โสมนัส ณ บางช@าง, “Good Governance: การกำกับดูแลที่ดี”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๔๔): หน@า ๔๘. 



๓๔ 

หลักความโปร�งใส เป>นหลักสำคัญประการหนึ ่งของหลักธรรมาภิบาลที ่ทั ่วโลกให@
ความสำคัญและพยายามหาทางส�งเสริมให@ทุกประเทศบริหารกิจการบ@านเมืองด@วยความโปร�งใส และ
ได@มีการจัดตั ้งสถาบันเพื ่อความโปร�งใสระหว�างชาติ (Transparency International : TI) ขึ ้น มี
สำนักงานอยู � ท่ีกรุงเบอร!ลิน ประเทศเยอรมัน มีหน@าที ่พิจารณาจัดอันดับความโปร�งใสในการ
บริหารงานเป>นประจำทุกป� สำหรับประเทศไทย จากการจัดอันดับความโปร�งใสในป� ๒๕๔๔ อยู�ใน
อันดับที่ ๖๒ จากทั้งหมด ๙๑ ประเทศ เฉพาะในทวีปเอเชีย ประเทศไทยมีอันดับความโปร�งใสดีกว�า
เพียง ๓ ประเทศเท�านั้น คือ ประเทศฟKลิปปKนส! ประเทศอินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย๗๕ ความ
โปร�งใสมุ�งถึงความเข@าใจในบทบาทหน@าท่ีและเป�าหมายของแต�ละฝ�ายท่ีพึงมีภาระ หน@าท่ีรับผิดชอบต�อ
ตนเองและผู@อื ่นอย�างถูกต@อง ผู@บริหารต@องสื่อสารให@เจ@าหน@าที่เข@าใจนโยบาย เป�าหมาย และทิศ
ทางการดำเนินงานได@ตรงกันกับท่ีคาดหวังอย�างท่ัวถึง๗๖ 

ความโปร�งใสในการปฏิบัติงานควรเริ่มจากการสร@างความไว@วางใจซึ่งกันและกัน การ
ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค!กรให@โปร�งใส สามารถตรวจสอบได@ ประชาชนมีอิสระในการสื่อสาร
และสามารถรับรู@ข@อมูลข�าวสารที่เป>นประโยชน!ต�อสังคม เมื่อทุกคนมีความเข@าใจก็พร@อมที่จะปฏิบัติ
เพ่ือชุมชนและประเทศชาติต�อไป๗๗ 

การทุจริตเป>นเสมือนสิ่งปฏิกูลกองใหญ�ของสังคมไทย สาเหตุหลักที่ทำให@การฉ@อราษฎร!บัง
หลวงในประเทศไทยเป>นไปอย�างกว@างขวางและสะดวกง�ายดาย มาจากโครงสร@างอำนาจทางการเมือง
ที่บิดเบี้ยว เพราะให@อำนาจกับรัฐบาลและนักการเมืองมากเกิดไปโดยปราศจากการตรวจสอบจาก
ภายนอก โดยเฉพาะอย�างยิ่งจากภาคประชาชน๗๘ 
 
 
 
 

 
๗๕ศัลยา ประชาชาติ, “ทีดีอาร!ไอ ลอกคราบเจ@าสัวไทย บรรษัทภิบาลจอมปลอม เปKดรูปแบบโกงแหลก

ผู@ถือหุ@น”, มติชนสุดสัปดาห$, (๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔): หน@า ๑๒. 
๗๖สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน!, “หลักการปกครองที่ดี (Good Governance) กับสภาวะแวดล@อมของ

ระบบควบคุมภายใน (Internal Control Environment)”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔): 
หน@า ๕๑-๕๓. 

๗๗นันทชาติ ศุภมงคล, “คำให@สัมภาษณ!เรื่องธรรมาภิบาลในองค!กร”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๔๔): หน@า ๑๖-๑๘. 

๗๘วุฒิพงษ! เพรียบจริยวัฒน!, คู�มือการกูAชาติจากวิกฤต, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันสหสวรรษ, ๒๕๔๔), 
หน@า ๔๒. 



๓๕ 

ความโปร�งใส พอเทียบได@ว�ามีความหมายตรงกันข@ามหรือเกือบตรงกันข@ามกับการทุจริต
คอร!รัปชัน โดยที่การทุจริตคอร!รัปชันให@ความหมายในเชิงลบและมีความน�าสะพรึงกลัวแฝงอยู� ความ
โปร�งใสเป>นศัพท!ที่ให@แง�มุมในเชิงบวกและให@ความหมายในเชิงสงบสุข กล�าวคือ การทุจริตคอร!รัปชัน 
คือพฤติกรรมที่เจ@าหน@าที่ของรัฐอาศัยอำนาจที่กระทำการใด ๆ ในลักษณะซ�อนเร@น เพื่อ ให@ได@มาซ่ึง
ประโยชน!ส�วนตน ส�วนความโปร�งใสหมายถึงพฤติกรรมท่ีรู@เห็นได@อย�างชัดเจนว�าเจ@าหน@าท่ีของรัฐอาศัย
อำนาจหน@าที่กระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน!สาธารณะ โดยหลักการสำคัญอันเป>นองค!ประกอบของ
ความโปร�งใส มี ๔ ประการ คือ ความโปร�งใสด@านโครงสร@างระบบงาน ความโปร�งใสด@านระบบการให@
คุณ ความโปร�งใสของระบบการให@โทษ และความโปร�งใสด@านการเปKดเผยของระบบงาน๗๙ 
 

ภาพท่ี ๒.๓ 
หลักการสำคัญของหลักความโปร�งใส๘๐ 

 

 
 

หลักการสำคัญของหลักความโปร�งใส ซ่ึงมีหลักย�อย ๆ ท่ีต@องคำนึงถึง ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. ความโปร�งใสด@านโครงสร@างของระบบงาน คือ ระบบของหน�วยงาน โปร�งใส มีระบบ
ตรวจสอบภายในหน�วยงานที่เข@มแข็ง มีระบบบริหารการเงินและพัสดุที่รัดกุม รวมถึงการสนับสนุน
ประชาชนเข@ามามีส�วนร�วมรับรู@การทำงานของหน�วยงาน 

 
๗๙สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๖๕. 
๘๐เรื่องเดียวกัน, หน@า ๖๘. 

ด@านการให@คุณ ด@านโครงสร@าง 

ด@านการให@โทษ ด@านการเปKดเผยมีส�วนร�วม 

หลักความโปร�งใส 



๓๖ 

๒. ความโปร�งใสด@านระบบการให@คุณ คือ การให@ประโยชน!แก�บุคลากร ที ่มีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพสูง และมีความซ่ือสัตย!สุจริต ซ่ึงเป>นการให@รางวัลเพ่ือ
เป>นกำลังใจ และเป>นการกระตุ@นการทำงานในหน�วยงาน 

๓. ความโปร�งใสของระบบการให@โทษ คือ การลงโทษแก�ผู@กระทำผิดอย�างจริงจังด@วย
กระบวนการท่ีชัดเจน ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพสูง เพ่ือนำไปสู�การยับยั้งพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค!
ในป:จจุบันและท่ีอาจเกิดมีข้ึนในอนาคต 

๔. ความโปร�งใสด@านการเปKดเผยของระบบงาน คือ การเปKดเผยให@ได@รับรู@กระบวน การ
ทำงานท้ังระบบ ซ่ึงเน@นการเข@ามาร�วมควบคุมโดยประชาชนหรือสมาคมวิชาชีพ นำไปสู�การมีส�วนร�วม
อย�างท่ัวถึง ซ่ึงเป>นสาระสำคัญท่ีแสดงออกถึงความโปร�งใสในหน�วยงาน 
 ง. หลักการมีส�วนร�วม 

การบริหารแบบมีส�วนร�วม (Participation Management) คือ กระบวนการของการให@ผู@
อยู�ใต@บังคับบัญชามีส�วนเก่ียวข@องในกระบวนการตัดสินใจ เน@นถึงการมีส�วนช�วยในการทำงานประสาน
ความเข@าใจกันและกันอย�างเข@มแข็ง โดยใช@ความเชี่ยวชาญ อย�างสร@างสรรค!ในการแก@ป:ญหาของการ
บริหารจัดการ ที่สำคัญต@องอยู�บนฐานแนวคิดของการแบ�งอำนาจหน@าท่ี๘๑ หลักความมีส�วนร�วม หมายถึง 
การเปKดโอกาสให@บุคลากรในหน�วยงานและผู@รับบริการ ซึ่งเป>นผู@มีส�วนเกี่ยวข@องหรือได@รับผลกระทบ
จากการบริหารงานหรือการดำเนินการต�าง ๆ ของหน�วยงาน ได@รับรู@ ร�วมแสดงความคิดเห็น ร�วมตัดสินใจ 
รวมท้ังสนับสนุนการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งท่ีตนเองได@ร�วมตัดสินใจ๘๒ กระบวนการมี
ส�วนร�วมของประชาชนในสังคม เป>นการกระตุ@นให@ประชาชนเห็นบทบาทสำคัญของการแสดงความคิดเห็น
และการมีส�วนร�วมทั้งในเรื่องการเลือกตั้ง การออกกฎหมาย รวมถึงตัวบทกฎหมายที่เปKดโอกาสให@
ประชาชนเข@ามามีส�วนร�วมในกระบวนการทางสังคมท้ังหมด เช�น ด@านการจัดการสภาพแวดล@อม ด@าน
การรักษาผลประโยชน!ของชุมชน ด@านสิทธิเสรีภาพส�วนบุคคล เป>นต@น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเก่ียวกับ
กระบวนการประชาสังคม ซึ่งเป>นแนวทางสำคัญในกระบวนการสร@างการมีส�วนร�วมของประชาชนอัน
เป>นองค!ประกอบหลักของธรรมาภิบาล นั่นคือ การรวมตัวกันจัดต้ังเป>นองค!กรพัฒนาสังคมต�าง ๆ อัน
เป>นผลมาจากการมีส�วนร�วมของประชาชนในการร�วมกันปกป�องและดูแลสิทธิของตนเอง๘๓ 

 
๘๑สมยศ นาวีการ, การบริหารโดยวัตถุประสงค$ (Management by Objective: MBO), (กรุงเทพมหานคร: 

บรรณกิจ, ๒๕๔๖), หน@า ๑-๒. 
๘๒สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรAางระบบบริหาร

กิจการบAานเมืองและสังคมท่ีดี, หน@า ๘. 
๘๓บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 

หน@า ๒๕. 



๓๗ 

หลักความมีส�วนร�วม ประกอบด@วยความสัมฤทธิ์ผลของโครงการต�าง ๆ รวมถึงการประหยัด
งบประมาณ ความพึงพอใจของผู@มีส�วนเกี่ยวข@องหรือผู@ได@รับผลกระทบ จำนวนผู@เข@าร�วมแสดงความ
คิดเห็น หรือจำนวนข@อเสนอแนะ หรือข@อคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานเรื่องราวต�าง ๆ รวมถึง
คุณภาพของการเข@ามามีส�วนร�วม๘๔ หลักความมีส�วนร�วมเป>นการกระจายโอกาสให@ประชาชนมีส�วน
ร�วมทางการเมืองและการบริหาร เก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต�าง ๆ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิตและความเป>นอยู�ของประชาชน โดยการให@ข@อมูล 
แสดงความคิดเห็น ให@คำปรึกษาแนะนำ ร�วมวางแผน ร�วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก
ประชาชนทั้งนี้ หลักการสำคัญของหลักการมีส�วนร�วมมี ๔ ประการ คือ การรับฟ:งความคิดเห็น การ
ให@ข@อมูล การร�วมตัดสินใจ และการพัฒนาศักยภาพในการมีส�วนร�วม๘๕ 
 

ภาพท่ี ๒.๔ 
หลักการสำคัญของหลักการมีส�วนร�วม๘๖ 

 

 
 

หลักการสำคัญของหลักการมีส�วนร�วม ซ่ึงมีหลักย�อย ๆ ท่ีต@องคำนึงถึง ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. การรับฟ:งความคิดเห็น คือ การเชิญชวนให@ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให@ได@
ข@อมูลมากข้ึน และประเด็นในการประเมินข@อดีข@อเสียชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
๘๔สำนักงานคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน, รายงานประจำปm ๒๕๔๑-๒๕๔๓, หน@า ๒. 
๘๕สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๗๗. 
๘๖เรื่องเดียวกัน, หน@า ๘๕. 

การให@ข@อมูล การรับฟ:งความคิดเห็น 

การร�วมตัดสินใจ การพัฒนาศักยภาพในการมีส�วน

หลักการมีส�วนร�วม 



๓๘ 

๒. การให@ข@อมูล คือ การให@ข@อมูลแก�ประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจ เช�น การแถลงข�าว 
เป>นต@น ซ่ึงต@องให@ความสำคัญท่ีองค!ประกอบของการสื่อสารเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการให@ข@อมูลนั้น ๆ 

๓. การร�วมตัดสินใจ เป>นการมีส�วนร�วมที่มีขอบเขตกว@างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร�วมกัน 
ใช@สำหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ�งยากซับซ@อนและมีข@อโต@แย@งมาก ซึ่งอยู�บนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและเท�าเทียมกันเป>นสำคัญ 

๔. การพัฒนาศักยภาพในการมีส�วนร�วม คือ การสร@างความสามารถในการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนให@พัฒนาข้ึนไป เช�น ไต�สวนสาธารณะ ทำประชาพิจารณ! หรือทำประชามติ เป>นต@น๘๗ 

จ. หลักความรับผิดชอบ 

คำว�า รับผิดชอบ มีคำในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายใกล@เคียงกันอยู� ๒ คำ คือ คำว�า 
Accountability และคำว�า Responsibility ซึ่งกรมวิชาการได@แปลความหมายของคำทั้งสอง นี้ไว@ใน
ศัพท!บัญญัติทางการศึกษา ว�า Accountability หมายถึง ภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได@๘๘ และ 
Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ๘๙ Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบต�อการ
ตัดสินใจและการกระทำของตน คือ ทุกฝ�ายในองค!กรจะต@องปฏิบัติหน@าที่ด@วยความสำนึกรับผิดชอบ 
มีความเข@าใจว�าต@องรับผิดชอบต�อใครบ@าง ในลักษณะใด แค�ไหน และอย�างไร เช�น คณะกรรมการ
บริษัทและผู@บริหารต@องมีสำนึกรับผิดชอบต�อผู@ถือหุ@น โดยจะต@องสร@างคุณค�าระยะยาวให@แก�ผู@ถือหุ@น มี
การเปKดเผยข@อมูลที่โปร�งใสและเพียงพอแก�ผู@ถือหุ@นทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคกัน หรือพนักงานฝ�าย
ปฏิบัติการต@องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต�องานที่ปฏิบัติต�อองค!กรและลูกค@า โดยปฏิบัติงานอย�างถูกต@อง
ตามหลักจรรยาบรรณ เป>นต@น ส�วน Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต�อหน@าที่ คือ องค!กร
จะต@องกำหนดภารกิจของแต�ละฝ�ายอย�างชัดเจน ทุกคนทุกฝ�ายรู@หน@าที่ของตนว�าต@องทำอย�างไร และ
เข@าใจในหน@าที่ของตนเองอย�างชัดเจน ยึดหลักความถูกต@องในการปฏิบัติหน@าที่เพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทำงาน เช�น มีการกำหนดภาระหน@าท่ีของคณะกรรมการบริษัทว�าต@องพิจารณากลั่นกรอง
งานอะไรบ@าง มีหลักเกณฑ!ในการพิจารณาอย�างไร เป>นต@น๙๐ 

 
๘๗อ@างแล@ว, สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๗๗-๗๘. 
๘๘กรมวิชาการ, ศัพท$บัญญัติทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!คุรุสภาลาดพร@าว, ๒๕๔๔), 

หน@า ๕. 
๘๙เรื่องเดียวกัน, หน@า ๔๓๔. 
๙๐สมาคมผู@ตรวจสอบภายในแห�งประเทศไทย อ@างใน อัจฉรา โยมสินธุ!, “บรรษัทภิบาลกลยุทธ!ธุรกิจแบบ

ยั่งยืน”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔): หน@า ๓๓-๓๘. 



๓๙ 

คำว�า Accountability เป>นความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจของตนและมีเหตผุลท่ี
อธิบายได@ เป>นความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน@าที่ที่มีต�อสาธารณชนโดยมีการจัดองค!กร การ
กำหนดกฎเกณฑ!ท่ีเน@นการดำเนินงานท่ีสนองตอบต�อความต@องการของกลุ�มต�าง ๆ ท้ังยังสามารถท่ีจะ
ถูกตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานได@ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ๙๑ ซ่ึงมีใน ๒ ลักษณะ คือ 

๑. ความรับผิดชอบของข@าราชการ ในอันที่จะให@บริการต�อสาธารณะตามเป�าหมาย ท่ี
กำหนด 

๒. ความรับผิดชอบที่มีต�อบุคคล ได@แก� ผู@บังคับบัญชาหรือผู@มอบหมายงานเป>นการให@
สัญญาทางใจว�า ผู@ปฏิบัติงานยินดีจะกระทำหน@าท่ีนั้นเพ่ือผู@ท่ีมอบหมาย 

Accountability เป>นการตัดสินใจกระทำการใด ๆ หรือมาตรการท่ีนำไปใช@ในการกระทำ
ใด ๆ ต@องสามารถอธิบายโดยมีข@อมูลให@บุคคลท่ีเก่ียวข@องรับรู@ได@ว�าเหตุใดจึงตัดสินใจอย�างนั้น ซ่ึงเม่ือมี
การตัดสินใจไปแล@วผลอาจจะออกมาดีหรือไม�ดีก็ได@ แต�บุคคลต@องรับผิดชอบต�อการตัดสินใจของ
ตนเอง๙๒ 

การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต@องกระทำโดยมีพันธะ
ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำต�อสาธารณชนหรือผู@มีส�วนได@ส�วนเสียกับหน�วยงานนั้น โดย
คำนึงถึงผลประโยชน!ที่จะเกิดขึ้น๙๓ เมื่อพูดถึงความรับผิดชอบในสังคมประชาธิปไตย มีวิธีพูดง�าย ๆ 
อย�างหนึ่งคือ ยกเอาวาทะของประธานาธิบดีลินคอล!นมาอ@าง เพราะคนชอบและรู@จักกันมาก คือวาทะ
ท่ีว�า ประชาธิปไตยเป>นของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน วาทะนี้คนจำได@แม�น เวลาพูดกัน
คนมักมองความหมายในแง�ของความรู@สึกตื่นเต@นว�า ตนเองจะได@ เช�น จะได@ใช@สิทธิ ได@อำนาจ หรือได@
ความเป>นใหญ�ในการท่ีจะเป>นผู@ปกครอง แต�อีกแง�หนึ่งท่ีไม�ค�อยได@มองคือ ความรับผิดชอบ๙๔ 
 
 
 

 
๙๑วนิดา แสงสารพันธ!, “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๔๔): หน@า ๔๒. 
๙๒พร@อมรินทร! พรหมเกิด, “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง”, รัฐสภาสาร, ๔๘ (มีนาคม 

๒๕๔๓): หน@า ๒๗-๔๘. 
๙๓เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ!ศักดิ์, “การพัฒนาประชาคมเมืองเพ่ือความเป>นเมืองน�าอยู�”, รัฐสภาสาร, ๔๙ 

(กันยายน ๒๕๔๑): หน@า ๓. 
๙๔พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), กระบวนการเรียนรูAเพ่ือพัฒนาคนไปสู�ประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ!มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน@า ๔. 



๔๐ 

หลักความรับผิดชอบ ที่มีระบุไว@ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ คือ ความ
ตระหนักถึงสิทธิหน@าที่ การมีจิตสำนึกรับผิดชอบต�อสังคม การใส�ใจในป:ญหาของบ@านเมือง มีความ
กล@าหาญที่จะรับผิดชอบผลจากการกระทำ๙๕ รวมถึงความมุ�งมั่นและตั้งในปฏิบัติงานอย�างเต็มความ 
สามารถให@บรรลุความสำเร็จ สอดคล@องตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ!ของทางราชการ หรือส�วนท่ี
เกี่ยวข@องกับการปฏิบัติงานอย�างมีจิตสำนึกต�อหน@าที่ สังคม ประชาชน และประเทศ โดยคำนึงถึง
ประโยชน!ของผู@รับบริการเป>นสำคัญ รวมท้ังยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล�าวทั้งที่เป>น
ผลดีและผลเสียหาย ตลอดจนพร@อมแสดงข@อเท็จจริงในการประกอบภารกิจต�อสาธารณชน สามารถ
ชี้แจงเหตุผลได@ และพร@อมต�อการรับการตรวจสอบจากสาธารณะ๙๖ 

การตัดสินใจใด ๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต@องกระทำโดยมีพันธะ 
ความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทำกับสาธารณชนหรือผู@มีส�วนได@เสียกับหน�วยงานนั้น โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน!ท่ีจะเกิดข้ึนแก�ส�วนรวมเป>นหลัก และมีจิตใจเสียสละ และเห็นคุณค�าสังคมท่ีตนเองสังกัด
อยู�๙๗ ประเภทของ Accountability จำแนกตามท่ีมาขององค!กรท่ีเก่ียวข@องมี ๕ ประเภท คือ 

๑. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Organizational Administrative Accountability) 
ได@แก� Accountability ที่มีตามลำดับขั้นของสายการบังคับบัญชาในองค!การทั่วไป ความสัมพันธ!
ระหว�างผู@บังคับบัญชาและผู@ใต@บังคับบัญชา ผู@บังคับบัญชาสามารถสั่งการใด ๆ ให@ผู@ใต@บังคับบัญชา
ปฏิบัติงาน และผู@ใต@บังคับบัญชาก็ต@องปฏิบัติตามคำสั่งและภารกิจท่ีได@รับมอบหมาย การฝ�าฝ�นหรือไม�
ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน@า/ผู@บังคับบัญชา ถือว�าไม�มี Accountability และมีความผิดที่ต@องได@รับ
โทษตามที่กำหนด อย�างไรก็ตาม ผู@ใต@บังคับบัญชาอาจไม�ปฏิบัติตามคำสั่งใดของผู@บังคับบัญชา หาก
พิสูจน!ได@ว�าคำสั่งดังกล�าวนั้นขาดความชัดเจนหรือไม�สามารถปฏิบัติตามได@ เนื่องจากไม�มีทรัพยากรท่ี
เพียงพอในการท่ีจะทำให@การปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล�าวบรรลุผลได@ 

๒. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Accountability) หมายถึง การตรวจสอบ
ควบคุมโดยกลไกที่นอกเหนือจากกฎระเบียบข@อบังคับหรือข@อปฏิบัติภายในองค!การ กล�าวคือ เป>น
กระบวนการตรวจสอบ ควบคุม โดยกระบวนการของกฎหมายที่ดำเนินการโดยกระบวนการทางนิติ
บัญญัติ หรือการดำเนินการโดยศาลยุติธรรม 

 
๙๕สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แห�งชาติ ฉบับท่ี ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙, หน@า ๒๖. 
๙๖สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรAางระบบบริหาร

กิจการบAานเมืองและสังคมท่ีดี, หน@า ๗. 
๙๗บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance), 

หน@า ๖๗. 



๔๑ 

๓. ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ (Professional Accountability) สายงานบางอย�าง
ต@องการความเป>นวิชาชีพสูง อาทิ แพทย! วิศวกร นักกฎหมาย นักเศรษฐศาสตร! นักสังคมสงเคราะห! 
และนักบัญชี การปฏิบัติอยู�ภายใต@ความคาดหวังในการใช@วิชาความรู@และทักษะเฉพาะด@าน หากไม�
สามารถปฏิบัติเป>นมืออาชีพให@บรรลุผล ก็มักจะได@รับการตำหนิเตือนว�า ไม�มีความชำนาญเฉพาะด@าน
ที่เพียงพอ การใช@ดุลยพินิจของความเป>นมืออาชีพ อาจไม�สอดคล@องกับผลประโยชน!โดยส�วนรวม 
ในทางตรงข@ามอาจถูกมองว�าเป>นการกระทำ หรือการตัดสินใจที่เห็นแก�ประโยชน!ส�วนตนเท�านั้น เช�น 
กรณีที่ประเทศแคนาดา ในป� ค.ศ.๑๙๘๖ เมื่อแพทย!เดินขบวนประท@วงการตัดสินใจของรัฐบาลท่ี
กำหนดอัตราค�ารักษาพยาบาล 

๔. ความรับผิดชอบทางการเมือง (Political Accountability) เป>น Accountability ท่ี
อยู�ภายใต@แนวความคิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามนัยท่ีว�านักการเมืองคือตัวแทนของ
ประชาชนซึ่งเข@าไปทำหน@าที่ในการบริหารประเทศ จัดสรรทรัพยากร และตัดสินใจดำเนินการต�าง ๆ 
ตามความต@องการของประชาชน โดยผ�านการดำเนินงานของระบบราชการ การปฏิบัติงานของ
ข@าราชการจึงต@องมี Accountability ในทางการเมือง โดยปฏิบัติงานตามการมอบหมายจาก
นักการเมืองท่ีมีอำนาจหน@าท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 

๕. ความรับผิดชอบทางคุณธรรม (Moral Accountability) เป>น Accountability ที่ให@
ความสำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม บุคคลคนหนึ่งในการบริหารงานภาครัฐจะมีพฤติกรรมท่ีผันแปรไป
ตามแรงผลักดันของศีลธรรมท่ีคอยดึง และศีลธรรมท่ีคอยผลัก และAccountability ของบุคคลนั้นจึง
ขึ้นอยู�กับศีลธรรมที่คอยผลักและดันเขาอยู� ฉะนั้น Accountability จึงเป>นผลจากทาง เลือกด@าน
ศีลธรรมของบุคคลคนนั้น๙๘ 

หลักความรับผิดชอบเป>นองค!ประกอบสำคัญในการเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารกิจการ
สาธารณะ โดยความเชื่อและความสนใจหลักสำนึกรับผิดชอบในสังคมไทยนั้นมีแรงผลักดันจากท้ัง
ภายในและภายนอก ท้ังนี้ หลักความรับผิดชอบมีหลักการสำคัญ ๖ ประการ คือ การบริหารงานอย�าง
มีประสิทธิภาพ การมีระบบติดตามประเมินผล การมีเป�าหมายที่ชัดเจน การจัดการกับผู@ไม�มีผลงาน 
การมีการสร@างความเป>นเจ@าของร�วมกัน การมีแผนสำรอง๙๙ 
 
 
 

 
๙๘สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๑๐๕-๑๐๗. 
๙๙เรื่องเดียวกัน, หน@า ๙๘. 



๔๒ 

ภาพท่ี ๒.๕ 
หลักการสำคัญของหลักความรับผิดชอบ๑๐๐ 

 

 
 

หลักการสำคัญของหลักความมีส�วนร�วม ซ่ึงมีหลักย�อย ๆ ท่ีต@องคำนึงถึง ๖ ประการ ดังนี้ 

๑. การบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพ คือ ต@องมีวิธีการทำงานหรือกลไกการทำงานท่ี
รวดเร็ว มีคุณภาพและก�อให@เกิดประโยชน!สูงสุดตามนโยบายและวัตถุประสงค! รวมถึงก�อให@เกิดป:ญหา
อุปสรรคและความขัดแย@งน@อยท่ีสุด 

๒. การมีระบบติดตามประเมินผล คือ ต@องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป>น
ระยะเพื่อให@ทราบถึงความก@าวหน@าหรือล@มเหลวของการปฏิบัติงาน และจะได@แก@ไขปรับปรุง หรือ
ดำเนินการใหม�ได@อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป ท้ังยังต@องเปKดโอกาสให@ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข@องได@มีส�วนร�วมใน
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานด@วย 

๓. การมีเป�าหมายที่ชัดเจน คือ การที่มีวัตถุประสงค!ในการทำงานอย�างชัดเจนและสามารถ
บรรลุผลได@จริง ซึ่งเป�าหมายนั้นอาจอยู�ในรูปของการวัดเชิงปริมาณ หรืออาจอยู�ในรูปเชิงคุณภาพก็ได@ 
แต�ต@องมีกำหนดเวลาแน�นอนในการบรรลุวัตถุประสงค! เพ่ือกระตุ@นให@เกิดการทำงานท่ีทันเวลา 

๔. การจัดการกับผู@ไม�มีผลงาน คือ การจัดการกับผู@ที่ไม�ทำงาน ไม�มีผลงานปรากฏ ซ่ึง
บุคคลเหล�านี้ล@วนเป>นอุปสรรคต�อการทำงาน ซ่ึงอาจจะใช@วิธีการพูดคุยว�ากล�าว ตักเตือน พักงาน หรือ
ให@ออกจากงาน เป>นต@น ซ่ึงโดยหลักการแล@วมุ�งเพ่ือทำให@คนกระตือรือร@นทำดี ไม�ใช�กำจัดคนไม�ดีเพียง
อย�างเดียว 

 
๑๐๐อ@างแล@ว, สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๑๑๓. 

การมีระบบติดตามประเมินผล การบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

การมีการสร@างความเป>นเจ@าของร�วมกัน การมีแผนสำรอง 

การจัดการกับผู@ไม�มีผลงาน การมีเป�าหมายท่ีชัดเจน 
หลักความรับผิดชอบ 



๔๓ 

๕. การมีการสร@างความเป>นเจ@าของร�วมกัน คือ การสร@างสำนึกรักและหวงแหนองค!กร
ด@วยความรู@สึกท่ีเป>นเจ@าของร�วมกัน เป>นการกระตุ@นให@เกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพจากภายใน 

๖. การมีแผนสำรอง คือ การสำรองแผนเอาไว@เพื่อเตรียมพร@อมเผชิญกับความเปลี ่ยน 
แปลงที่อาจเกิดขึ้นได@ในอนาคต กล�าวคือ เป>นการคิดล�วงหน@าเพื่อเผชิญหน@าหรือแก@ไขสถานการณ!ได@
อย�างทันท�วงที๑๐๑ 

จ. หลักความคุAมค�า 

หลักความคุ@มค�า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช@ทรัพยากรที่มีอยู�อย�างจำกัด
เพื่อให@เกิดประโยชน!สูงสุด แก�ส�วนรวม รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให@มีความยั่งยืน๑๐๒ ความ
พึงพอใจของผู@รับบริการ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งด@านปริมาณและคุณภาพ๑๐๓ โดย
การทำกิจการใดต@องสร@างระบบคุณภาพมาตรฐาน (Quality and Standard) ควบคู�กันไป ให@มีการ
กำหนดระดับมาตรฐานที่จะไปถึง กำหนดวิธีปฏิบัติและสร@างคู�มือปฏิบัติแล@ววัดผลประเมินผลเป>น
ระยะ และการบริหารจัดการทุกด@านต@องยึดหลักประหยัดและหลักประสิทธิภาพ ท้ังนี้ เพ่ือให@เกิดการใช@
ทรัพยากรขององค!การอย�างมีประสิทธิภาพ๑๐๔ เพ่ือให@เกิดความคุ@มค�า ๒ ระยะ คือ 

๑. คุณค�าระยะยาว หลักบรรษัทภิบาลให@ความสำคัญต�อการสร@างคุณค�าในระยะยาวแก�
องค!กรมากกว�าการตักตวงผลประโยชน!ในระยะสั้น คณะกรรมการบริษัทจะต@องมีวิสัยทัศน! ท่ีกว@างไกล 
มีความมุ�งมั่นที่จะทำธุรกิจเพื่อสร@างคุณค�าในระยะยาว เพื่อความม่ันคงและยั่งยืน เช�น การตัดสินใจ
ลงทุนอย�างรอบคอบเพ่ือให@ได@ผลตอบแทนท่ีคุ@มค�าในระยะยาว หลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีไม�จำเป>น พัฒนา
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในองค!กรอย�างต�อเนื่อง การให@ความสำคัญ กับลูกค@าด@วยการขายสินค@า
หรือให@บริการท่ีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม และมุ�งสร@างความประทับใจให@ลูกค@า 

๒. การปฏิบัติที่เป>นเลิศ ต@องส�งเสริมให@การปฏิบัติงานในทุกด@านมุ�งสู�ความเป>นเลิศ มุ�ง
สร@างความสมบูรณ!แบบ โดยมีนโยบายชัดเจนเพื่อให@บรรลุเป�าหมายของธุรกิจ มีการผลักดัน และ
สนับสนุนให@ทุกฝ�ายมีการพัฒนาตนตลอดเวลา๑๐๕ 
 

 
๑๐๑อ@างแล@ว, สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๑๓๐-๑๓๒. 
๑๐๒สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี, หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรAางระบบบริหาร

กิจการบAานเมืองและสังคมท่ีดี, หน@า ๗. 
๑๐๓สำนักงานคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน, รายงานประจำปm ๒๕๔๑-๒๕๔๓, หน@า ๒. 
๑๐๔เกษม วัฒนชัย, “สถาบันท่ีเข@มแข็งมั่นคง”, วารสาร มฉก, ๔ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๓): หน@า ๔. 
๑๐๕อัจฉรา โยมสินธุ!, “บรรษัทภิบาลกลยุทธ!ธุรกิจแบบยั่งยืน”, วารสารนักบริหาร, ๒๑ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๔๔): หน@า ๓๓. 



๔๔ 

ภาพท่ี ๒.๖ 
หลักการสำคัญของหลักความคุ@มค�า๑๐๖ 

 

 
 
 

หลักการสำคัญของหลักความคุ@มค�า ซ่ึงมีหลักย�อย ๆ ท่ีต@องคำนึงถึง ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. การใช@ทรัพยากรให@เกิดประโยชน!สูงสุด คือ การตระหนักถึงความมีอยู�อย�างจำกัดของ
ทรัพยากรที่ใช@ ดังนั้น จึงต@องบริหารทรัพยากรที่มีอยู�จำกัดนั้นให@เกิดผลประโยชน! ที่มากกว�าต@นทุนท่ี
เสียไปในการนำทรัพยากรเหล�านั้นมาใช@ อย�าให@เกิดการสิ้นเปลืองโดยเปล�าประโยชน! 

๒. การประหยัด คือ การเพ่ิมมูลค�าของผลผลิตหรือการลดต@นทุนผลิต กล�าวคือ ทำได@โดย
เพ่ิมมูลค�าของผลผลิตให@มากข้ึนในขณะท่ีใช@ต@นทุนเท�าเดิม หรือคงมูลค�าของผลผลิตให@คงท่ีไว@ในขณะท่ี
ต@นทุนลดน@อยลง 

๓. การมีศักยภาพในการแข�งขัน คือ ความสามารถในการแข�งขันกับองค!กรหรือหน�วยงาน
อื่น ๆ ได@แก� การมีนโยบายที่ชัดเจน มีวิสัยทัศน! พันธกิจ และกำหนดเป�าหมาย ให@สอดคล@องกับ
นโยบาย ดังนั้น ผู@บริหารจึงต@องมีศาสตร!และศิลป ในการวางกลยุทธ!และมีความเป>นผู@นำที่สามารถพา
ผู@ใต@บังคับบัญชาไปสู�เป�าหมายตามนโยบายที่กำหนดไว@ได@ กล�าวได@ว�า ศักยภาพในการแข�งขันนี้ มุ�งไป
ท่ีกระบวนการบริหารและความมีภาวะผู@นำของผู@บริหารหรือผู@ปกครององค!กรหรือหน�วยงานนั้น 

 
๑๐๖สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๑๑๘. 

การแข�งขัน การประหยัด 

การใช@ทรัพยากรให@เกิดประโยชน!สูงสุด 

หลักความคุAมค�า 



๔๕ 

หลักความคุ@มค�าเป>นการมุ�งเน@นถึงการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีจำกัดให@มีประสิทธิภาพ 
มีความประหยัด และสามารถแข�งขันกับประเทศต�าง ๆ ได@เป>นอย�างดี ทั้งนี้ หลักความคุ@มค�ามีหลักการ
สำคัญ ๓ ประการ คือ การใช@ทรัพยากรให@เกิดประโยชน!สูงสุด การประหยัด การแข�งขัน๑๐๗ 

สรุปไดAว�า หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ@านเมืองที่ดีหรือการปกครองท่ี
เป>นธรรม เป>นหลักการการบริหารที่มุ�งเน@นหลักการ โดยมิใช�หลักการที่เป>นรูปแบบทฤษฎีการบริการ
งาน แต�เป>นหลักการทำงาน ซึ่งหากมีการนำมาใช@เพื่อบริหารงานแล@ว จะเกิดความเชื่อมั่นว�าจะนำมา
ซึ่งผลลัพธ!ที ่ดีที ่สุด ในบริบทนี้เป>นหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าด@วยการ
บริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งระบุว�า หลักการของการบริหารกิจการบ@านเมือง
และสังคมที่ดี มี ๖ องค!ประกอบ ได@แก� (๑) นิติธรรม คือ การตรากฎ ระเบียบข@อบังคับและกติกาต�าง ๆ 
ให@ทันสมัยและเป>นธรรม ตลอดจนเป>นที่ยอมรับและมีการยินยอมพร@อมใจและถือปฏิบัติร�วมกันอย�าง
เสมอภาคและเป>นธรรม (๒) คุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต@องดีงามโดยการรณรงค!
เพื่อสร@างค�านิยมที่ดีงาม (๓) ความโปร�งใส คือ การเปKดเผยข@อมูลข�าวสารอย�างตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกต@องได@ (๔) ความมีส�วนร�วม คือ การมีส�วนร�วมรับรู@และร�วมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจสำคัญ ๆ โดยเปKดโอกาสให@มีช�องทางในการเข@ามามีส�วนร�วม ซึ่งจะช�วยให@เกิดความ
สามัคคีและความร�วมมือกัน (๕) ความรับผิดชอบ คือ การต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน@าท่ีอย�างดียิ่ง โดย
มุ�งรับผิดชอบต�อความบกพร�องในหน@าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู�และพร@อมที่จะปรับปรุงแก@ไขได@
ทันท�วงที และ (๖) ความคุ@มค�า คือ การตระหนักรู@ถึงความมีจำกัดของทรัพยากร มีการบริหารจัดการ
ท่ียึดหลักความประหยัดเป>นสำคัญ 

๒.๑.๕ ธรรมาภิบาลในบริบทสังคมไทย 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ธรรมาภิบาลในบริบทสังคมไทย จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

เมื ่อคราวประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การกู@เงินในครั้งนั้นจำนวน ๑๗.๒ พันล@าน
ดอลลาร!สหรัฐ ภายหลังการแสดงเจตจำนงของรัฐบาลไทยนี้เอง ท่ีทำให@นักวิชาการกลุ�มต�าง ๆ เริ่มหัน
มาสนใจ Governance ในบริบทของสังคมไทยมากขึ้น๑๐๘ ธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีใน
บริบทสังคมไทย มีจุดเริ่มต@น เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ จากการประชุมคณาจารย! ณ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร! โดยคณาจารย!มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!เป>นนักวิชาการกลุ �มแรกที ่ตีความ Good 
Governance ท่ีเป>นอิสระจากความหมายของธนาคารโลกและ IMF 

 
๑๐๗อ@างแล@ว, สถาบันพระปกเกล@า, วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี, หน@า ๑๓๒-๑๓๓. 
๑๐๘ธีรยุทธ บุญมี, “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในขั ้น ๒”, วารสารกรมประชาสัมพันธ$, (๘ 

มกราคม ๒๕๔๑): หน@า ๑๐. 



๔๖ 

ดังกล�าวนี้ ได@มีการเรียกร@องให@รัฐบาลในสมัยนั้นคำนึงถึงคนยากจนท่ีได@รับผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจรุนแรงรัฐบาลบริหารงานผิดพลาด และเรียกร@องให@รัฐสภาลงมติรับร�างรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่สภาร�างรัฐธรรมนูญได@ร�างขึ้น ต�อมาสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ได@เข@าบริหารประเทศในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ และภายหลังเมื่อวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๔๑ ได@มีการเรียกร@องให@รัฐบาลสร@างธรรม
รัฐแห�งชาติอีกครั้ง ผู@นำทางความคิดนี้ได@อธิบายความหมายของธรรมรัฐ ว�าเป>นกระบวนการความ 
สัมพันธ!ระหว�างภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ในการที่จะทำให@การบริหาร
ราชการแผ�นดินดำเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร�งใสยุติธรรมและตรวจสอบได@  

การบริหารประเทศท่ีดีควรเป>นความร�วมมือแบบสื่อสาร ๒ ทาง ระหว�างรัฐบาลประชาธิปไตย
และฝ�ายสังคม เอกชน องค!การท่ีไม�ใช�หน�วยงานรัฐ (NGO) โดยเน@นการมีส�วนร�วม (Participation) โปร�งใส 
และตรวจสอบได@ การร�วมกันกำหนดนโยบาย (Shared Policy Making) และการจัดการตนเอง (Self-
Management) ของภาคสังคมเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือนำไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืนและเป>นธรรมข้ึน๑๐๙ 

สรุปไดAว�า ธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีจุดเริ่มต@น เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๔๐ จากการ
ประชุมคณาจารย! ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร! ต�อมาภายหลังประเทศไทยได@ประกาศใช@รัฐธรรมนูญ
ฉบับป� พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในช�วงเวลาดังกล�าวธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารจัดการที่ดี จึงเป>นแนวคิดที่ได@รับการกล�าวถึงมากในสังคมไทย ซึ่งต�อมาได@ปรากฏรูปธรรมของ
แนวทางการปฏิบัติ ได@มีการตราพระราชกฤษฎีกาว�าด@วยการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าด@วยการสร@างระบบบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นี้ มีสาระสำคัญ อันมุ�งเน@นให@หน�วยงานของรัฐดำเนินงานตามภาระหน@าท่ีโดยยึดหลักการบนพื้นฐาน 
๖ ประการ ได@แก�หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักความมีส�วนร�วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ@มค�า ซึ่งจำแนกเป>น ๓ ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับภาครัฐ และระดับ
องค!กร ซ่ึงแต�ละระดับมีความเชื่อมโยงสัมพันธ!กัน 

๒.๑.๖ ธรรมาภิบาลในบริบทต�างประเทศ 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ธรรมาภิบาลในบริบทต�างประเทศ จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

แนวคิดธรรมาภิบาลในต�างประเทศ ได@รับความสำคัญนำมากล�าวถึงในช�วงป� ค.ศ. ๑๙๙๕ 
โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห�งเอเชีย (ADB) ซึ่งเป>นอีกองค!กรที่ให@ความสำคัญกับแนวคิด Good 
Governance โดยให@นิยามของ Good Governance ว�าเป>นลักษณะการใช@อำนาจในการจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
๑๐๙ธีรยุทธ บุญมี, ๓ ยุทธศาสตร$ ๑๐ แนวทางสู�ธรรมรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มติชนปากเกร็ด, 

๒๕๔๑), หน@า ๑๗. 



๔๗ 

Good Governance จึงมีความเกี่ยวข@องโดยตรงต�อการจัดการ และกระบวนการพัฒนา
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห�งเอเชียได@จัดให@ Good Governance 
เป>นนโยบายพิเศษประกอบด@วย  หลักการตรวจสอบได@ (Accountability) หลักการมีส�วนร�วม 
(Participation) หลักความคงเส@นคงวาของกฎหมาย หลักการนี้ได@ขยายอย�างรวดเร็วในป� ๑๙๙๗ 
ส�งผลให@ธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห�งเอเชีย ได@มีบทบาทสำคัญในการให@ความช�วยเหลือทางการเงินและ
ให@คำแนะนำเก่ียวกับธรรมาภิบาลเพื่อใช@ในการจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศต�าง ๆ โดยเฉพาะ
ในอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี รวมท้ังประเทศไทยด@วย๑๑๐ 

นอกจากนี้อีกหนึ่งองค!การที่ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลหรือ Good 
Governance ที่ส�งผลต�อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความ
ยั่งยืน ได@แก� คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF) โดยในป� ค.ศ.๑๙๙๖ ได@มีมติจะ
เผยแพร� Good Governance ด@วยวิธีการให@คำแนะนำและใช@หลักการนี้ เป>นเงื่อนไขในการให@กู@ยืม
เงิน และประเทศไทยก็จำเป>นต@องยอมรับเง่ือนไขนี้เพ่ือขอกู@ยืมเงินจากกองทุนมาบรรเทาป:ญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจใน ค.ศ. ๑๙๙๗ เช�นเดียวกับการขอกู@จากธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห�งเอเชีย 

แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มีกำเนิดจากข@อสรุปของที่ประชุมองค!กรให@
ความช�วยเหลือระหว�างประเทศในช�วงต@นทศวรรษ ๑๙๙๐ ได@แก� ธนาคารโลก (World Bank) 
องค!การพัฒนาแห�งสหประชาชาติ (UN) และองค!การเพื่อความร�วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) เป>นต@น โดยต�อมาได@แพร�หลายอย�างรวดเร็วในบริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนและการช�วยเหลือ
บรรเทาป:ญหาความยากจน 

ก�อนหน@านั้นในป� ค.ศ. ๑๙๘๙ ธนาคารโลกได@สรุปไว@ในรายงานเรื่อง Sub-Saharaafrican: 
from Crisis to Sustainable Growth ซึ่งเป>นรายงานยุคแรกที่ได@มีกล�าวความสำคัญของการมีธรร
มาภิบาล รายงานนี้มีประเด็นสำคัญว�า ภาวะด@อยการพัฒนาและป:ญหาความยากจนที่เกิดขึ้นใน
ประเทศในซีกโลกใต@ โดยเฉพาะในแถบลาติน-อเมริกาและแอฟริกา โดยที่องค!กรทางการเงินระหว�าง
ประเทศไม�สามารถแก@ป:ญหาหรือให@ความช�วยเหลือทางเศรษฐกิจแก�ประเทศต�าง ๆ อย�างมี
ประสิทธิผลเนื่องป:ญหาการบริหารจัดการท่ีไม�ดีของประเทศนั้น ๆ ธนาคารโลกจึงได@ใช@หลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) เป>นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาให@กู@โดยมีเป�าหมายยกระดับคุณภาพบริการ
ภาครัฐให@ดียิ่งข้ึน ยึดหลักนิติธรรม รวมท้ังขจัดคอรัปชั่นในประเทศเหล�านั้นให@หมดไป 

 
๑๑๐สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู�มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราช

กฤษฎีกาว�าดAวยหลักเกณฑ$และวิธีการบริหารกิจการเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖), หน@า ๖. 



๔๘ 

ธนาคารโลก (World Bank) ให@นิยาม Good Governance ว�า หมายถึง ลักษณะการใช@
อำนาจเพื่อนำไปสู�การจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และต�อมา
องค!การพัฒนาแห�งสหประชาชาติ ได@นำแนวคิดมาวิเคราะห!ในเอกสาร Governance for Sustainable 
Human Development ส�งผลให@นับจากประมาณป� ค.ศ. ๑๙๙๐ เป>นต@นมาแนวคิดเรื่องหลักธรรมา 
ภิบาล เริ่มได@รับความสำคัญมากข้ึนและกลายเป>นประเด็นสำคัญในบริบทการพัฒนาระดับสากล๑๑๑ 

Good Governance ท่ีเกิดจากธนาคารโลกจึงเป>นผลผลิตอันหนึ่งของโครงสร@างในระบบ
โลกใหม� บทบาทขององค!กรระหว�างประเทศมีบทบาทในการกำหนดบทบาทของรัฐสมาชิกในระบบโลก 
ท่ีเริ่มต@นจากประเทศโลกท่ีสามในค�ายเสรี ท่ีส�วนมากจะมีการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจท่ีธนาคารโลก
มีบทบาทในการกำหนดโครงร�างทิศทางการพัฒนา โดยเริ่มต@นถูกผลักดันโดยธนาคารโลกในฐานะดัชนี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเงินกู@ของรัฐต�าง ๆ เป>นท่ีน�าสังเกต Good Governance มีพัฒนาการเป>น
สากลและเป>น Global ที่หน�วยงานระหว�างประเทศ องค!กรภาคเอกชนสากล จำนวนมาก ช�วยกันผลักดัน 
ต�อมา ในป� ค.ศ. ๒๐๐๐ จากการประชุมระดับสูงของคณะกรรมการเพ่ือช�วยเหลือการพัฒนา (Development 
Assistant Economic : DAC) ซึ่งเป>นคณะทำงานชุดหนึ่งขององค!การเพื่อความร�วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD : The Organization Economic Cooperation and Development) ได@
ระบุถึงหลักการ Good Governance ตามคำนิยามของธนาคารโลกและสรุปว�าหลักการนี้นั้น นอกจาก
จะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมของรัฐบาลและรัฐสภาแล@วนั้น ยังครอบคลุมถึงภาคประชาสังคม
รวมทั้งภาคประชาชน และยังได@ขยาย Good Governance สู�มิติด@านความคงเส@นคงวาของกฎหมาย 
(Predictability) ซึ่งเป>นมิติย�อยประเด็นหนึ่งของหลักนิติธรรม (Rule of Low) และเป>นมิติล�าสุดท่ี
เกิดขึ้นในระหว�างวิกฤติเศรษฐกิจช�วงปลายทศวรรษ ๑๙๙๐ เพื่อเป>นแนวทางในการพัฒนาระบบ
บรรษัทภิบาลและระบบการเงินระหว�างประเทศท่ีเข@มแข็งและมีเสถียรภาพ 

ในขณะที่คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟKค สหประชาชาติ 
(United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific) ได@ให@เสนอ
ตัวชี้วัด ๘ ตัว ในการพัฒนาบทบาทของรัฐที่มีลักษณะการปกครองที่ดี ๘ ประการ ได@แก� การมีส�วน
ร�วม (Participation) การปกครองตามหลักกฎหมาย (Rule of Law) ความโปร�งใส (Transparency) 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency & Effectiveness) การตอบสนอง (Response) 
ความรับผิดชอบ (Accountability) การดึงเป>นแนวร�วมอย�างเท�าเทียม (Equitable & Inclusive) และ
ฉันทามติ (Consensus) 

 
๑๑๑สุจิตรา บุณยรัตพันธ!, ประชาชนและธรรมาภิบาล, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร!, ๒๕๔๙), หน@า ๕-๖. 



๔๙ 

แม@แนวคิด Good Governance ในป:จจุบันจะยังไม�มีคำนิยามและหลักการพ้ืนฐานท่ีเป>น
มาตรฐานเดียวกันระหว�างองค!การโลก โดยเฉพาะในกลุ�มองค!การที่มีบทบาทหน@าที่หลักในการให@
ความช�วยเหลือระหว�างประเทศต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป>นกองทุนการเงินระหว�างประเทศหรือธนาคารเพ่ือ
การพัฒนาแห�งเอเชีย เป>นต@น โดยการตีความคำนิยามและหลักการพ้ืนฐานของ Good Governance 
ดูเหมือนจะผูกอยู�กับวัตถุประสงค!ของการนำแนวคิดไปใช@แต�ละองค!กรแต�อย�างไรก็ตามเนื้อหาโดยรวม
ของ Good Governance ยังคงเป>นไปในทิศทางที่สอดคล@องและใกล@เคียงกัน ด@วยเหตุแห�งความ
หลากหลายในเชิงการตีความและการนำไปประยุกต!ใช@ โดยเฉพาะในแง�มุมของการศึกษาวิจัยท่ี
เก่ียวข@องกับ Good Governance จึงพบว�ามักนิยมสร@างตัวชี้วัดพ้ืนฐาน (Common Indicators) ข้ึน
บนแนวคิดอย�างน@อย ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. Good Governance เป>นแนวคิดท่ีอาศัยความเชื ่อมโยงรวมทั ้งความสัมพันธ!ท่ี
สนับสนุนของผู@ท่ีมีส�วนได@ส�วนเสียท้ัง ๓ กลุ�ม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

๒. วิธีการให@คำนิยาม Good Governance ว�าประกอบด@วยมิติต�าง ๆ ดังที่กล�าวไว@ใน
ข@างต@นจะพบว�า มิติที่ได@รับความนิยมใช@มากสุด ได@แก� หลักความสำนึกรับผิดชอบ (Accountability) 
หลักความโปร�งใส (Transparency) หลักการมีส�วนร�วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Low) 
ด@านความคงเส@นคงวาของกฎหมาย (Predictability) ด@านการคอรัปชั่น และตัวแปรอ่ืน ๆ 

๓. Good Governance เป>นแนวคิดเชิงปทัสถานซึ่งมีกำเนิดจากองค!การให@ความช�วยเหลือ
ระหว�างประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลกที่พยายามแพร�เพื่อสร@างความมั่นใจว�าประเทศผู@กู@และประเทศ
โลกที่สามสามารถนำเม็ดเงินที่ได@รับช�วยเหลือมาใช@จ�ายในกระบวนการพัฒนาอย�างมีประสิทธิผล
สำหรับประเทศกำลังพัฒนานั้น Good Governance หรือที่นิยมเรียกในป:จจุบันว�าธรรมาภิบาลนั้น 
ถือเป>นสิ่งจำเป>นสำหรับการขยายความสามารถของประเทศเพื่อสร@างรายได@และลดป:ญหาความ
ยากจนในอนาคตหรือก�อให@เกิดการพัฒนาทางการบริหารปกครองของประเทศไปได@อย�างยั่งยืน๑๑๒ 

สรุปไดAว�า แนวคิดธรรมาภิบาลในต�างประเทศ ได@รับการกล�าวถึงในช�วงป� ค.ศ. ๑๙๙๕ 
โดยองค!กรสำคัญท่ีกระตุ@นการรับรู@แนวคิดนี้ คือ คณะกรรมการกองทุนการเงินระหว�างประเทศ (IMF) 
โดยให@ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance ที่ส�งผลต�อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย�างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความยั่งยืน และในป� ค.ศ.๑๙๙๖ ได@เผยแพร� Good 
Governance ด@วยวิธีการให@คำแนะนำและใช@หลักการนี้ เพื่อเป>นเงื่อนไขในการให@กู@ยืมเงินมาบรรเทา
ป:ญหาวิกฤติเศรษฐกิจของแต�ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็เป>นอีกประเทศหนึ่งที่ต@องการกู@ยืมเงินเพ่ือ
นำมาแก@วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ จึงได@รับเง่ือนไปตามหลักการดังกล�าวด@วย 

 
๑๑๒อ@างแล@ว, สุจิตรา บุณยรัตพันธ!, ประชาชนและธรรมาภิบาล, หน@า ๗-๘. 



๕๐ 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครอง 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว�าด@วย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครอง โดยมีรายละเอียด
ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการปกครอง 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของการปกครอง จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

คำว�า “ปกครอง” หมายถึง ดูแล คุ@มครอง ระวังรักษา๑๑๓ ศัพท!คำว�า การปกครอง ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว�า Governance มีรากศัพท!มาจากภาษากรีกว�า Kybernates ซึ่งแปลว�า ผู@ถือหางเสือ
เรือ อันทำให@เกิดการเปรียบเทียบว�า การเมืองการปกครองและโดยเฉพาะ รัฐบาลเป>นเสมือนหางเสือ
เรือ และมีวลีท่ีว�า “รัฐนาวา” ตามมาให@เห็นอยู�เสมอ๑๑๔ การปกครอง (Government) ได@แก� การดูแล 
การให@ความคุ@มครองหรือการบริหาร เป>นคำที่ใช@ในการบริหารบ@านเมืองในลักษณะท่ีมีผู@ปกครอง ผู@มี
อำนาจในการปกครองบ@านเมืองสูงสุดเรียกกันว�าพ�อเมือง๑๑๕ คำว�า “ปกครอง” มักใช@ควบคู�กับคำว�า 
“การเมือง” ร�วมกันเป>นคำว�า “การเมืองการปกครอง” เพราะคำว�า “การเมือง” หมายถึง งานท่ี
เกี่ยวข@องการรัฐ การบริหารประเทศ การอำนวยหรือควบคุมการบริหารแผ�นดิน ซึ่งกล�าวได@ว�า งาน
บริหารราชการแผ�นดินนั้นจะเป>นงานที่เกี่ยวข@องกับการปกครองทั้งสิ้น แม@ว�าประเทศต�าง ๆ จะมีการ
ปกครองหรือระบบการปกครองท่ีแตกต�างกันไป แก�โดยท่ัวไปแล@วประเทศหนึ่ง ๆ นั้นประกอบด@วย 

๑. ประชากร (Habitants) ทุกประเทศจะต@องมีประชากรอาศัยอยู� จะมากหรือน@อยนั้นไม�
มีข@อกำหนด ประชากรของบางประเทศอาจจะมีมาก บางประเทศจะมีน@อย ขึ้นอยู�กับว�านโยบายการ
ควบคุมประชากรของรัฐบาลเป>นอย�างไร แต�ทั้งนี้ประเทศหนึ่ง ๆ นั้นความมีประชากรจำนวนมาก
พอสมควรท่ีจะทำให@ประเทศดำรงอยู�ได@ด@วยการพ่ึงตนเอง 

๒. ดินแดน (Area) หมายถึงอาณาเขต (Territory) ของประเทศท่ีประกอบด@วยพ้ืนดิน พ้ืน
น้ำ และท@องฟ�าที่อยู�เหนือพื้นดินและพื้นน้ำ อาจจะเป>นเขตทะเลหรือมหาสมุทรก็ได@ รวมทั้ง ทะเลอัน
เป>นเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (The Exclusive Economic Zone) ด@วยทุกประเทศจะต@องมีดินแดนหรือ
พ้ืนท่ีเป>นของตนเองไม�มีการกำหนดว�าจะต@องเท�าใด เช�น ประเทศมอนาโค (Monaco) มีพ้ืนท่ีเพียง ๘ 
ตารางไมล! พ้ืนท่ีไม�ใช�ตัวบ�งชี้ว�าประเทศนั้นมีอำนาจมากน@อยเพียงใดด@วย 

 
๑๑๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพ!ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพ-

มหานคร: บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร!พริ้นท! จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖), หน@า ๖๙๓. 
๑๑๔จิรโชค วีระสย และคณะ, รัฐศาสตร$ทั่วไป, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

๒๕๔๐), หน@า ๔. 
๑๑๕เดโช สวนานนท!, พจนานุกรมศัพท$การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: หน@าต�างสู�โลกกว@าง, ๒๕๔๕), หน@า ๒๘. 



๕๑ 

๓. รัฐบาล (Government) จะหมายถึงคณะบุคคลที ่ใช@อำนาจบริหารในการปกครอง
ประเทศ ซึ่งจะมีหน@าที่โดยตรงในการจัดระเบียบภายในประเทศหรือนครรัฐนั้น ๆ เพื่อประโยชน!ของ
ส�วนรวมให@เป>นไปตามกฎหมาย รัฐบาลของประเทศต�าง ๆ จะมีอุดมการณ!ในการปกครองประเทศ
และระบบรัฐบาลแตกต�างกัน เช�น ประเทศอังกฤษมีการปกครองแบบระบอบ ประชาธิปไตยที่มี
รัฐบาลในระบบรัฐสภา ส�วนประเทศสหรัฐอเมริกามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช�นกัน แต�มี
รัฐบาลปกครองในระบบประธานาธิบดี ส�วนประเทศจีนปกครองในระบอบที่มีรัฐบาลมาจากพรรค
คอมมิวนิสต! ซ่ึงมีอยู�พรรคเดียวในประเทศ 

๔. อธิปไตย (Sovereignty) คือ อำนาจสูงสุดของรัฐที่ใช@บังคับบัญชาในเขตปกครองของ
รัฐเป>นองค!ประกอบของรัฐที่สำคัญที่สุดที่ทำให@รัฐสามารถดำเนินกิจการทั้งหลายได@อย�างเต็มที่ ท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ เป>นอิสระจากการควบคุมของรัฐอื่นไม�ตกอยู�ภายใต@อาณัติของรัฐอื่นใน
รูปของอาณานิคม ดินแดนในอารักขา หรือดินแดนในอาณัติของรัฐอื่น อย�างไรก็ตาม ในป:จจุบันนี้
นับเป>นการยากท่ีรัฐอธิปไตยท้ังหลายจะสามารถดำเนินการภายในและภายนอกประเทศได@อย�างอิสระ
โดยแท@จร ิง ทั ้งนี ้ เพราะอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายระหว�างประเทศ (International Law) หรือ
สนธิสัญญา (Treaty) ข@อตกลงระหว�างประเทศระหว�างรัฐอธิปไตยท้ังหลายท่ียอมให@ผูกพันตน๑๑๖ 

สรุปไดAว�า การปกครอง คือ การดูแล การให@ความคุ@มครอง นั่นเอง โดยคำว�า การปกครอง 
เป>นคำที่ใช@ในการบริหารบ@านเมืองในลักษณะที่มีผู@ปกครอง โดยนัยนี้ อาจกล�าวได@ว�า การปกครอง มี
ลักษณะเฉพาะตนสำคัญ ๆ อยู� ๒ ลักษณะใหญ� ๆ คือ ประการหนึ่งมีลักษณะเป>นศาสตร! คือ เป>น
ความรู@ทางวิชาการด@านการเมืองการปกครอง ประการท่ีสองมีลักษณะเป>นศิลป  คือ เป>นศิลปะสำหรับ
นักปกครอง นั่นเอง 

๒.๒.๒ ทฤษฎีการปกครองในโลกป}จจุบัน 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ทฤษฎีการปกครองในโลกป:จจุบัน จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ระบอบการปกครองเป>นแบบแผนที่ก�อให@เกิดข@อตกลงเพื่อให@มีผลบังคับใช@กับสมาชิกใน
สังคมเพื่อความสงบและเป>นระเบียบเรียบร@อย โดยในยุคป:จจุบันโลกป:จจุบัน มีรูปแบบการปกครอง
อยู� ๒ แบบ คือ การปกครองระบอบเผด็จการ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ท้ังสองระบบนี้
จะมีความต�างกันอย�างชัดเจน ดังนี้ 
 
 

 
๑๑๖คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!, วิถีโลก, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทเธิร!ดเวฟ เอ็ดดูเคช่ัน จำกัด, 

๒๕๔๒), หน@า ๗๕. 



๕๒ 

ก. การปกครองระบอบเผด็จการ 

เผด็จการ หมายถึง การใช@อำนาจบริหารเด็ดขาด ใช@เรียกลัทธิหรือแบบการปกครองท่ีผู@นำ
คนเดียวหรือบุคคลกลุ�มเดียวใช@อำนาจอย�างเด็ดขาดในการบริหารประเทศ ว�า ลัทธิเผด็จการ และ
เรียกผู@ใช@อำนาจเช�นนั้นว�า ผู@นำเผด็จการ๑๑๗ 

รัฐบาลเผด็จการเชื ่อว�าการปกครองที ่ให@ผลดีนั ้น รัฐบาลต@องถูกปกครองโดยพรรค
การเมืองพรรคเดียว ซึ่งมีสมาชิกจำนวนน@อย แต�มีระเบียบวินัยดี เคารพนับถือหัวหน@าพรรคอย�าง
ถวายหัว และหัวหน@าพรรคนี้ถือว�าสำคัญที่สุด เป>นผู@มีอำนาจตัดสินนโยบายของพรรคอย�างเด็ดขาด 
นโยบายของเขาก็คือนโยบายของรัฐ และจะถูกวิจารณ!ไม�ได@ จะมีการควบคุมความคิด (Thought 
Control) อย�างเข@มงวด โดยจะใช@วิธีฝ�กอบรมล@างสมองให@เชื ่อในลัทธิ (Indoctrination) และการใช@วิธี
โฆษณาชวนเชื ่อ และการใช@ตำรวจลับ ซึ ่งบางทีเรียกว�า ตำรวจควบคุมความคิดเห็น (Thought 
Police) รัฐบาลรูปแบบนี้อยู�เหนือเอกชน เอกชนมีชีวิตอยู�เพื่อรัฐ การเคารพเชื่อฟ:งคำสั่งบังคับบัญชา
ซึ่งผ�านมาทางหัวหน@าพรรคคนเดียวนั้น เป>นระเบียบวินัยที่ผู@ใดจะละเมิดไม�ได@ ยิ ่งกว�านั้นรัฐบาล
รูปแบบนี้เอกชนจะต@องเสียสละเพื่อความรุ�งโรจน!ของรัฐ ดังนั้นเพื่อให@เป>นไปตามความมุ�งหมาย
ดังกล�าว รัฐบาลเผด็จการจึงใช@วิธีการรุนแรงและทารุณโหดร@ายในการปราบปรามฝ�ายตรงข@าม เพ่ือ
ควบคุมคนในรัฐให@อยู�ใต@บังคับบัญชา เหมือนฝูงแกะท่ีต@องเดินไปทางท่ีผู@เลี้ยงแกะต@อนให@เดินไป๑๑๘ 

เผด็จการจึงเป>นลัทธิที่ให@ความสำคัญกับอำนาจรัฐและผู@ปกครองเหนือกว�าเสรีภาพของ
บุคคล ถือประโยชน!ของรัฐมากกว�าเสรีภาพของบุคคล ถือว�าเกียรติภูมิของประเทศและอำนาจของ
ชาติเหนือสิทธิเสรีภาพของประชาชน๑๑๙ ดังเช�นท่ี พม�าเพ่ิงเปลี่ยนชื่อประเทศใหม�อย�างเป>นทางการว�า 
“สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร!” (The Republic of the Union of Myanmar) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(ค.ศ. ๑๙๘๘) ซึ่งเป>นเพียงเวลาไม�นาน หลังจากมีการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันท่ี 
๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยกลุ�มอำนาจย�างกุ@งที่นำโดยนายพล ซอ หม�อง กับคณะนายทหารของ
พม�า แม@กระนั้นคนไทยก็ยังคงใช@คำเรียกชื่อประเทศนี้ด@วยความคุ@นเคยและอย�างไม�เป>นทางการว�า 
“พม�า” อยู�จนถึงขณะนี้๑๒๐ 
 
 

 
๑๑๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน@า ๗๘๘. 
๑๑๘ประสาร ทองภักดี, หลักการปกครอง, พิมพ!ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: นิด@า, ๒๕๔๑), หน@า ๑๐๔. 
๑๑๙วรรณา เจียมศรีพจน!, การเมืองเบ้ืองตAน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ปาเจรา, ๒๕๔๖), หน@า ๒๒๗. 
๑๒๐เกียรติชัย พงษ!พาณิชย!, พม�าผ�าเมือง: วิเคราะห$การเมืองพม�าใตAอาญาเผด็จการทหาร-ภาคแรก    

กลียุค-เผด็จการ, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), หน@า บทนำ. 



๕๓ 

อีกตัวอย�างหนึ่ง คือ การก�อตงพรรคคอมมิวนิสต!เวียดนาม ซ่ึงพัฒนาการมาจากขบวนการ
ชาตินิยมที่เรียกตัวเองว�าสมาคมยุวชนปฏิวัติเวียดนาม (Hoi Viet Nam Cach Mang Thanh Nien) 
ก�อตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๒๗ โดยโฮจิมินห!ซึ่งเดินทางกลับมาจากสหภาพโซเวียตในฐานะของกรรมการ
ขององค!การคอมมิวนิสต!สากลภาคตะวันออก สมาคมมีจดมุ�งหมายที่จะทำการปฏิวัติสังคมเวียดนาม
ตามแนวทางสังคมนิยมโดยมีข้ันตอนการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

๑. เลือกผู@ทีมีจิตใจกล@าหาญมาเป>นสมาชิก 

๒. เลือกสมาชิกท่ีผ�านการอบรมไปทำงานโฆษณาชวนเชื่อประชาชนให@รวมกลุ�มกันเป>น
สมาคมต�าง ๆ เข�น สมาคมกรรมกร สมาคมชาวนา สมาคมนักเรียน นักศึกษา สมาคมสตรี เป>นต@น 

๓. พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ สร@างพื้นฐานการผลิต ยกเลิกระบบทุนนิยม และพัฒนาการ
กระจายทรัพยากรธรรมซาติ 

๔. ร�วมมือกับชนชั้นกรรมาชีพในประเทศต�าง ๆ เพ่ือทำการปฏิวัติและก�อต้ังสังคมคอมมิวนิสต! 

โดยในตอนแรกนั้นสมาคมยุวชนปฏิวัติเวียดนามก�อตั้งขึ้นในรูปของขบวนการชาตินิยม 
เช�นเดียวกับขบวนการชาตินิยมอื่น ๆ ที่ก�อตั้งขึ้นในเวลาไล�เลี่ยกัน โดยสมาคมยึดหลักปฏิบัติงานตาม
ลัทธิมาร!กซ-เลนิน จึงเป>นแนวคิดที่โฮจิมินห!และผู@นำสำคัญคนอื่น ๆ ของสมาคมมีความเลื่อมใส 
ศรัทธาและเชื่อมั่นว�าจะเป>นหนทางที่นำเวียดนามไปสู�ชัยชนะเหนือฝรั่งเศสได@ในที่สุด ภารกิจที่สำคัญ
ประการหนึ่งของสมาคม คือ การเผยแพร�ความรู@เกี่ยวกับลัทธิมากซ! ลัทธิเลนิน และระดมมวลชนให@
เข@าร�วมเป>นสมาชิกของสมาคม สมาคมได@มีการพิมพ!หนังสือหลายเล�มที่เป>นแนวทางให@ชาวนา
เวียดนามและประชาชนทั่วไปหันมาร�วมมือกันก�อการปฏิวัติและต�อต@านฝรั่งเศส ตามแนวทางของ
คอมมิวนิสต! จนเม่ืออุดมการณ!คอมมิวนิสต!แพร�หลายมากข้ึนและสมาคมมีสมาชิกมากพอสมควร จึงมี
การจัดตังเป>น พรรคคอมมิวนิสต!เวียดนาม (Viet Nam Cong San Dang) ขึ้นในวนที่ ๓ กุมภาพันธ! 
ค.ศ. ๑๙๓๐ พรรคคอมมิวนิสต!เวียดนามได@รับความนิยมเป>นอย�างรวดเร็วในหมู�คนเวียดนาม เพราะ
นอกจากพรรคจะได@เสนอแนวทางอุดมการณ!ที่ใหม�แล@วยังได@มีแนวทางหรือวิธีการต�อสู@ท่ีชัดเจน
มากกว�าขบวนการชาตินิยมอื่น ๆ นอกจากนั้น พรรคยังได@รับการสนับสนุนจากทังขบวนการชาตินิยม
จีน และองค!การโคมินเทอร!นจากสหภาพโซเวียต โดยขบวนการชาตินิยมจีนได@สนับสนุนให@พรรคได@ใช@
ดินแดนทางตอนใต@ของจีนเป>นฐานปฏิบัติการนอกประเทศของพรรค ในขณะที่องค!การโคมิเทอร!นได@
ช�วยเหลือในการอบรมสมาชกของพรรคในการก�อการปฏิวัติตลอดจนการวางยุทธศาสตร!ต�าง ๆ 
ด@วย๑๒๑ 

 
๑๒๑สุด จอนเจิดสิน, ประวัติศาสตร$เวียดนามต้ังแต�สมัยอาณานิคมจนถึงป}จจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน@า ๑๒๔. 



๕๔ 

แต�ในความเป>นจริง ระบอบการเมืองแบบเผด็จการนั้นเป>นรูปแบบของการปกครองแบบ
หนึ่งที่ผู@นำมีอำนาจสูงสุดในการปกครองมีอำนาจโดยไม�จำกัด และไม�ต@องรับผิดชอบตามกฎหมายต�อ
ประชาชน เป>นการปกครองที่มีลักษณะตรงกันข@ามกับประชาธิปไตย และเน@นเรื่องเคารพเชื่อฟ:งผู@นำ
มากกว�าการยึดมั่นในสิทธิเสรีภาพส�วนบุคคล การเปลี่ยนรัฐบาลจะกระทำได@โดยการปฏิวัติ รัฐประหาร 
การทำสงคราม การยินยอมมอบอำนาจให@ หรือโดยการตายของผู@นำเท�านั้น๑๒๒ โดยแท@จริงการ
ปกครองแบบเผด็จการ แบ�งออกเป>น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑. เผด็จการอำนาจนิยม (Authoritarianism) มีความบกพร�องเหมือนกับประชาธิปไตย
เทียมแต�มีลักษณะท่ีเป>นเผด็จการมากกว�า ดังเช�น 

- มีการเลือกต้ังท่ีถูกกำหนดไว@ล�วงหน@าแล@วจนไปถึงไม�มีการเลือกต้ังเลย 

- ประชาชนถูกชักจูงหรือบังคับให@ลงคะแนนเสียงแก�พรรคท่ีรัฐบาลต@องการ 

- ผู@สมัครและพรรคการเมืองถูกจ@างหรือจัดตั้งขึ ้นหรือถูกกำหนดไว@ตายตัวเพื่อให@รัฐ
ประกาศตนต�อประชาคมโลกว�ามีการเลือกต้ังแบบประชาธิปไตย 

- รัฐบาลกำหนดรัฐธรรมนูญเพื ่อตัวเองเพื ่อให@วาระดำรงตำแหน�งที่ยาวนานหรือได@
ผลประโยชน!อ่ืน ๆ จากการฉ@อราษฎร!บังหลวง 

- รัฐบาลไม�มีการตรวจสอบจากสาธารณชน 

- ฝ�ายตุลาการ องค!กรอิสระและสื่อมวลชนอยู�ภายใต@อำนาจของรัฐ 

- มีองค!กรอื่นเช�นทหาร ข@าราชการประจำ องค!กรนอกกฎหมายมีอิทธิพลหรือควบคุม
รัฐบาล บางประเทศมีรัฐบาลต�างชาติเข@าครอบงำ 

- ฝ�ายค@านในรัฐสภาเป>นแบบสภาตรายาง (Rubber Stamp) หรือมีไว@เพื่อให@รองรับมติท่ี
ถูกกำหนดไว@แล@วจากฝ�ายบริหาร 

- รัฐสภาถูกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวครอบงำนานเกินไปจนกลายเป>นส�วนหนึ่ง ของ
ระบบทางการเมือง อันส�งผลให@ประเทศต@องพ่ึงพิงพรรคการเมืองนั้น มากเกินไป 

- ประชาชนไม�มีสิทธิและเสรีภาพ ผู@หญิงไม�มีบทบาททางสังคมและการเมือง ชนผิวสีถูก
ประทุษร@าย ไม�ว�าโดยรัฐหรือประชาชนด@วยกันหรืออาจถูกจับกุมและเข@าค�ายกักกันในข@อหาต�าง ๆ 
 

 
๑๒๒ทินพันธ! นาคะตะ, รัฐศาสตร$ ทฤษฎีความคิด ป}ญหาสำคัญและแนวทางศึกษาวิเคราะห$ทาง

การเมือง, พิมพ!ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: สมาคมรัฐประศาสนศาตร!นิด@า, ๒๕๔๑), หน@า ๑๘๙. 



๕๕ 

- ขบวนการประชาสังคมไม�มีบทบาทหรือจะต@องมีกิจกรรมเคลื่อนไหวตามอุดมการณ!ท่ีรัฐ
วางไว@เท�านั้น 

- กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์และยังเอื้อประโยชน!แก�ชนชั้นสูงและคนร่ำรวย ตัวอย�าง
ของประเทศที่ได@ชื่อว�ามีการปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยม ได@แก� ประเทศซึ่งมีอุดมการณ!แบบ
อนุรักษ!นิยม ทหารนิยม อย�างเช�น รัสเซีย ประเทศท่ียังคงเป>นสังคมนิยมแบบคิวบา จีน เวียดนามและ
ชาวทวีปอาฟริกาบางประเทศ เช�นซิมบับเว สวาซิแลนด! หรือประเทศที่เป>นทุนนิยมตามแบบของ
ตัวเอง อย�างเช�น สิงคโปร! ประเทศที่เป>นอนุรักษ!นิยมและเคร�งศาสนาอย�าง เช�น ซาอุดิอาระเบีย เป>น
ต@น๑๒๓ 

โดยนัยนี้ เผด็จการอำนาจนิยม (Authoritarianism) ยังจำแนกออกเป>นประเภทย�อย ๆ 
อีกหลายประเภท ดังนี้ 

 ๑.๑ เผด็จการอำนาจนิยมแบบทหาร (Military Authoritarianism) การปกครองท่ี
ทหารมีบทบาทแทรกแซงหรือมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลพลเรือน หรือกองทัพเข@ามาเป>นรัฐบาลเองเช�น
ประเทศในทวีปละตินอเมริกา ทวีปแอฟริกา ไทย อินโดนีเซียในทศวรรษท่ี ๗๐ 

 ๒.๒ เผด็จการอำนาจนิยมแบบพรรคการเมืองผูกขาด (Party Authoritarianism) การ
ปกครองที่พรรคการเมืองพรรคเดียวครอบงำการเมืองเป>นระยะเวลานาน ซึ่งพรรคเหล�านี้อาจจะมา
จากการเลือกตั้งอย�างเช�นพรรคอัมโนของมาเลเซีย หรือพรรคพีเพิลแอคชั่นปาร!ตีของสิงคโปร! หรือ
การยึดอำนาจโดยใช@อาวุธก็ได@อย�างเช�นจีน ลาว เวียดนามที่มีพรรคคอมมิวนิสต!เป>นพรรคเดียวที่ถูก
กฎหมายพรรคบาธของอิรักในสมัยของ ซัดดัม ฮุซเซน 

 ๑.๓ เผด็จการอำนาจนิยมแบบาชการผูกขาดอำนาจ (Bureaucratic Authoritarianism) 
การปกครองที่ระบบราชการมีความเข@มแข็งกว�านักการเมืองหรือขบวนการทางสังคม การปกครอง
หรือการบริหารรัฐกิจตั้งแต�เริ่มต@นการวางนโยบาย การนานโยบายไปปฏิบัติและการจัดการงบประมาณ
ขึ้นอยู�กับข@าราชการประจำ ส�วนบางประเทศ อำนาจการเมืองก็ขึ้นอยู�กับข@าราชการทหาร อย�างไรก็
ตาม ประเทศประชาธิปไตยบางประเทศ เช�น ฝรั่งเศส หรือสหรัฐฯ มีลักษณะค�อนไปทางลัทธิอำนาจ
นิยมอยู�บ@าง เพราะข@าราชการมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจของรัฐบาลสูงมากแม@อยู�ภายใต@อำนาจของ
นักการเมืองท่ีมาจากการเลือกต้ัง 
 
 

 
๑๒๓Brooker P., Non-Democratic Regimes, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), pp. 20-

32. 



๕๖ 

อย�างไรก็ตาม การปกครองเผด็จการอำนาจนิยมยังมีอีกลักษณะหนึ่ง ดังที่เรียกว�า เผด็จ
การอำนาจนิยมเชิงแข�งขัน (Competitive Authoritarianism) นั้นคือรัฐเผด็จการเลียนแบบรัฐที่เป>น
ประชาธิปไตยเสรีนิยมโดยการเปKดให@พรรคการเมืองและขบวนการประชาสังคมมีพื้นที่ทางการเมือง 
แต�กลุ�มบุคคลเหล�านั้นไม�สามารถมีอำนาจทางการเมืองได@อย�างแท@จริง เพราะรัฐใช@วิธีการทุจริต เช�น 
การแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให@พรรคการเมืองของรัฐบาลได@รับชัยชนะหรือการข�มขู�กลุ�มประชาสังคม
ผ�านการใช@กฎหมาย ตัวอย�างเช�น โคเอเชียภายใต@การนำของ ฟรานโจ ทุดจ!มัน เซอเบียภายใต@การนำ
ของ สโลโบดัน มิโลเซวิก ยูเครนภายใต@การนำของ ลีโอนิด คราชุก เปรู ภายใต@การนำของ อัลแบร!โต 
ฟูจิโมริ๑๒๔ 

๒. เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จมีลักษณะท่ี
คล@ายคลึงกับเผด็จการแบบอำนาจนิยม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู�แต�ละประเทศว�าจะมีลักษณะอย�างไร มากน@อย
เพียงใด อย�างไรก็ตามรัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จและรัฐเผด็จการอำนาจนิยมมีความแตกต�างกัน 
ดังต�อไปนี้ 

 ๒.๑ รัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเน@นการใช@อุดมการณ!ของรัฐเข@าครอบงำประชาชนอย�าง
เต็มท่ี จนไม�เปKดช�องว�างให@ประชาชนได@แสดงออกทางการเมืองท่ีแตกต�างแม@แต�น@อย ในขณะท่ีรัฐเผด็จ
การอำนาจนิยมยังมีช�องว�างอยู�บ@าง 

 ๒.๒ รัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จไม�ยอมรับความหลากหลายของประชาชน เช�น เชื้อชาติ 
ความเชื่อทางศาสนา รสนิยมทางเพศ ฯลฯ ในขณะที่รัฐเผด็จการอำนาจนิยมยังมีการเปKดรับสิ่ง
ดังกล�าวอยู�บ@าง แต�ก็ยังมีขีดจากัดอยู�ตามแต�วิถีทางของแต�ละประเทศ 

 ๒.๓ รัฐเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จมีวิธีการจัดการกับประชาชนอย�างไร@ขอบเขต เช�น ไม�ใส�
ใจต�อกฎหมายหรือหลักมนุษยธรรมไม�ว�าการประหารชีวิตหรือการคุมขังประชาชนโดยไม�ผ�าน
กระบวนการยุติธรรม แต�รัฐเผด็จการแบบอำนาจนิยมยังมีการใส�ใจต�อเรื่องเหล�านี้อยู�บ@าง 

ดังนั้น จึงกล�าวได@ว�าเผด็จการเบ็ดเสร็จเป>นเผด็จการท่ีมีความเข@มข@นหรืออยู�ในอันดับท่ีติด
กับด@านขวาของเส@นแบ�งการปกครองมากกว�าเผด็จการอำนาจนิยมอันถือได@ว�าเป>นเผด็จการขั้นสูงสุด 
ตัวอย�างอันโดดเด�นในอดีต ได@แก� เยอรมันในยุคนาซีเรืองอำนาจ สหภาพโซเวียตในยุคของสตาลิน 
และจีนในยุคของ เหมา เจ¥อตง และเกาหลีเหนือในป:จจุบันนั้นอาจถือได@ว�าเป>นรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จท่ี
เหลืออยู�เพียงรัฐเดียวในโลกเพราะรัฐเผด็จการส�วนใหญ�หันไปยึดถือตลาดเสรี หรือเปKดเสรีภาพให@กับ
ประชาชนอยู�บ@างเพราะแรงกดดันจากตะวันตก 

 
๑๒๔Levitsky S. and Way L.A., Competitive Authoritarianism Hybrid Regimes after the 

Cold War, (UK: Cambridge University Press, 2010), pp. 5-15. 



๕๗ 

อย�างไรก็ตามเกือบทุกประเทศทั้งหลายในโลกแม@แต�ประเทศคอมมิวนิสต!อย�างลาวหรือ
เกาหลีเหนือ ไม�มีการยอมรับว�าตัวเองเป>นเผด็จการ แต�ก็พยายามประกาศตนว�ามีรูปแบบปกครองเป>น
ประชาธิปไตย เช�น ชื่อทางการของเกาหลีเหนือ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือ
ชื่อทางการของลาว คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงแม@จะปราศจากคุณสมบัติที่จัดได@
ว�าเป>นประชาธิปไตยก็ตามข@ออ@างของประเทศเหล�านั้น คือ พรรคเป>นตัวแทนของชนชั้นกรรมาชีพซ่ึง
เป>นคนส�วนใหญ�ของประเทศหรือแม@แต�ประเทศที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็อ@างว�า
เป>นจารีตประเพณีอันเก�าแก�หรือความยินยอมพร@อมใจของประชาชนในการยอมรับสนับสนุนกษัตรยิ!
ในการใช@อำนาจเด็ดขาด ในขณะเดียวกัน ประเทศที ่เป>นเผด็จการก็มีสถาบันทางการเมืองแบบ
เดียวกับประชาธิปไตย เช�น มีรัฐสภา มีสถาบันตุลาการ มีองค!กรอิสระ หรือขบวนการประชาชนที่มัก
ถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลหรือต�อต@านรัฐบาลแบบหลอก ๆ๑๒๕ 

ข. การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

คำว�า ประชาธิปไตย เป>นศัพท!ที ่บัญญัติขึ ้นโดยมีรากศัพท!จากภาษาต�างประเทศ 
ภาษาอังกฤษใช@คำว�า Democracy ซึ่งมีรากศัพท!จากภาษากรีก คือ Demos หมายถึง ประชาชน 
kratia หมายถึง การปกครอง เม่ือมารวมกันและรวมกันเป>นภาษาอังกฤษ คือ Democracy 

ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนส�วนใหญ� รากศัพท!มาจากคำว�า ประชา 
+ อธิปไตย คือ ประชาชน + อำนาจสูงสุด คือ ประชาชนมีอำนาจสูงสุด รวมทั้งหมายถึง การท่ี
ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพในด@านต�าง ๆ เช�น มีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น ในการชุมนุมใน
ทรัพย!สิน ในการเลือกอาชีพ ในการนับถือศาสนา ฯลฯ กล�าวอีกนัยหนึ่งภายในขอบเขตกฎหมาย 
ประชาชนท่ีอยู�ภายใต@ระบบประชาธิปไตย จะมีสิทธิเสรีภาพในด@านต�าง ๆ นอกจากนี้ประชาธิปไตยยัง
เกี่ยวข@องโดยตรงกับสิทธิเสรีภาพ ซึ่งหมายถึง หน@าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบและวินัย ประชาธิปไตย
ไม�ได@หมายถึง สิทธิ เสรีภาพ ที่ไร@ขอบเขต แต�ต@องอยู�ภายใต@กฎหมาย และต@องควบคู�กับหน@าที่ความ
รับผิดชอบ ระเบียบและวินัย หน@าที่ของประชาชนภายใต@ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย คือ 
หน@าท่ีในการเป>นพลเมืองท่ีดี๑๒๖ 
 
 

 
๑๒๕Ethridge M. and Handelman H., Politics in a Changing World, (USA: Wadsworth 

Publishing, 2012), p. 12. 
๑๒๖สำนักงานเลขาธิการสภาผู@แทนราษฎร, การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, 

(กรุงเทพมหานคร: กลุ�มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ! สำนักงานเลขาธิการสภาผู@แทนราษฎร, ๒๕๕๗), หน@า 
๙. 



๕๘ 

ประชาธิปไตย คือ รูปการปกครองท่ีประชาชนทรงอำนาจสูงสุด และใช@อำนาจนั้นทางผู@แทน
ของตน (Democracy is a form of government in which the people retain supreme and 
exercise their power through representatives)๑๒๗ หลักการสำคัญของประชาธิปไตย (Principles 
of Democracy) ประกอบด@วย 

- หลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน ประชาธิปไตยนั้นถือว�าเป>นอำนาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศหรืออำนาจอธิปไตยนั้นเป>นของประชาชนทุกคนร�วมกันและประชาชนผู@เป>นเจ@าของอำนาจ
เป>นผู@ร�วมกันใช@อำนาจนี้ ไม�ว�าจะโดยตรงหรือโดยอ@อมเพ่ือประโยชน!สุขของประชาชนเอง 

- หลักเสรีภาพ หลักการว�าด@วยสิทธิเสรีภาพเป>นหลักการที่สำคัญมากอย�างหนึ่งของ
ประชาธิปไตย คือ สิทธ ิ (Right) เสรีภาพ (Liberty) และอิสรภาพ (Freedom) สิทธ ิ หมายถึง 
ประโยชน!ที่กฎหมายรับรองและคุ@มครองให@ และเสรีภาพ หมายถึง โอกาสที่จะเลือกทำหรือไม�ทำ
ระหว�างทางเลือกหลายทางตามปรารถนาของตน โดยปราศจากข@อบังคับหรือข@อจำกัด จะจำกัดได@ก็
แต�โดยกฎหมายเท�านั้น ส�วน อิสรภาพ หมายถึง การทำหรืองดเว@นที่จะทำสิ่งใด ๆ ก็ได@ที่ไม�ละเมิดผู@อ่ืน 
เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย หมายถึง ความสามารถของคนท่ีจะกระทำหรืองดเว@นกระทำสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งก็ได@ภายในขอบเขตข@อกำหนดของกฎหมาย เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย จึงไม�ใช�การทำอะไร
ก็ได@ตามใจตนเอง เนื่องจาก การทำตามใจตนเอง โดยไม�คำนึงถึงจิตใจคนอื่น ๆ นั้นเป>นลักษณะของ
เผด็จการ 

- หลักเสมอภาค ความเสมอภาพในระบอบประชาธิปไตย หมายความว�า การท่ีราษฎรทุก
คนในประเทศมีความเสมอภาคหรือความเท�าเทียมกันพื้นฐานในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เป>นไปได@ในฐานะท่ี
เป>นมนุษย!ปุถุชน อันจะทำให@ทุกคนมีศักด์ิศรีแห�งความเป>นมนุษย!และก�อให@เกิดความยุติธรรมในสังคม 

- หลักภราดรภาพ ในการปกครองตัวเองร�วมกันของประชาชนนั้น เมื่อคนในสังคมมี
โอกาสและเข@ามีส�วนร�วมในกิจกรรมของสังคม ย�อมทำได@อย�างสันติและหาข@อยุติที่เหมาะสมเป>นท่ี
ยอมรับกัน และมีความเคารพซ่ึงกันและกันรวมท้ังมีความรักและปรารถนาดีต�อกันเปรียบประดุจญาติ
พี่น@อง ฉะนั้น หลักการเรื่องภราดรภาพและหลักเหตุผล จึงมีความสำคัญขั้นพื้นฐานของการสร@างและ
พัฒนาประชาธิปไตย๑๒๘ 

 
๑๒๗สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแห�งพระพุทธศาสนา, พิมพ!ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ!มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน@า ๓๔-๓๖. 
๑๒๘สำนักงานเลขาธิการสภาผู@แทนราษฎร, การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย, 

หน@า ๑๑-๑๒. 



๕๙ 

ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป>นใหญ� การถือเสียงข@างมากเป>น
ใหญ�๑๒๙ ป:จจุบัน สามารถจำแนกประเภทของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยออกเป>น ๒ ประเภท 
คือ ประชาธิปไตยโดยตรง และประชาธิปไตยโดยอ@อม 

๑. ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) 

ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) หรือ แบบบริสุทธิ์ (Pure Democracy) 
ได@แก� การท่ีราษฎรสามารถแสดงความเห็นในท่ีประชุมสาธารณะ โดยไม�ต@องผ�านตัวแทน หรือมติของ
ที่ประชุม อีกนัยหนึ่ง ประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) คือ การที่ประชาชน มีส�วน
ร�วมในการปกครองโดยตรง ประชาชนใช@อำนาจปกครองกันเองเลือกเจ@าหน@าที่ของรัฐด@วยตนเอง 
เหมาะสำหรับประเทศเล็ก ๆ และประชากรไม�มากนัก เช�น นครรัฐกรีกในสมัยโบราณ ซึ่งสามารถจะ
เรียกประชุมประชาชนทุกคนได@และลงมติโดยการชูมือหรือโดยวิธีอ่ืน  

อีกตัวอย�างหนึ่ง เช�น การนำก@อนหินไปใส�ในภาชนะบรรจุซ@ายหรือขวา หรือ เห็นด@วย ไม�
เห็นด@วย จำนวนก@อนหินคือคะแนนเสียง ซึ่งถือว�าเป>นประชาธิปไตยโดยตรง ตัวอย�างกระบวนการ
ประชาธิปไตยโดยตรงก็อาจมีกรณีที่มีการเรียกประชุมบุคคลที่เกี ่ยวข@องที ่มีจำนวนไม�มาก เช�น 
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน มีการอภิปรายถกเถียง จากนั้นก็ลงคะแนนเสียงเพ่ือหาข@อยุติ ก็ถือได@ว�าเป>น
ประชาธิปไตยโดยตรง แต�ถ@าเป>นชุมชนขนาดใหญ� เช�น จังหวัด หรือประเทศชาติ การใช@ระบบ
ประชาธิปไตยโดยตรงคงกระทำกันไม�ได@ ต@องใช@ระบบประชาธิปไตยโดยการเลือกต้ังตัวแทน๑๓๐ 

๒. ประชาธิปไตยแบบโดยอ@อม (Indirect Democracy) 

ประชาธิปไตยแบบโดยอ@อม (Indirect Democracy) หรือแบบมีผู@แทนราษฎร (Representative 
Democracy) ได@แก� การปกครองแบบมีผู @แทนคือการที่ราษฎรปฏิบัติโดยการเลือกสรรบุคคลที่มี
ศักยภาพทางด@านความรู@และจริยธรรมเข@าไปบริหารและตัดสินใจแทนตน ซึ่งจะอยู�ในวาระ ๒ ป� ๔ ป� 
หรือ ๕ ป� 

ประชาธิปไตยแบบโดยอ@อมนั ้น อาจเรียกได@อีกอย�างว�า ประชาธิปไตยแบบมีผู @แทน 
หมายถึง การท่ีประชาชนเลือกตัวแทนเข@ามาทำหน@าท่ีปกครองประเทศแทนประชาชน จะไปทำหน@าท่ี
ใช@อำนาจอธิปไตยทางด@านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ประชาธิปไตยแบบมีผู@แทนนี้แบ�งรูปแบบของ
รัฐบาลออกเป>น ๓ ระบบ คือ 

 
๑๒๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน@า ๗๐๓. 
๑๓๐ลิขิต ธีรเวคิน, ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจ@าพระยาระบบ

การพิมพ!, ๒๕๔๖), หน@า ๑๒. 



๖๐ 

แบบรัฐสภา (Parliamentary Form) โดยมีหลักการสำคัญ คือ ไม�แยกอำนาจระหว�าง
ฝ�ายนิติบัญญัติ (Legislative) กับฝ�ายบริหารรัฐสภา (นิติบัญญัติ) กับคณะรัฐมนตรี (บริหาร) สัมพันธ!
กันอย�างใกล@ชิดรัฐสภามีหน@าท่ีออกกฎหมายและมีฐานะอำนาจความสำคัญเหนือกว�าคณะรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรีจะเข@าดำรงตำแหน�งได@ต�อเมื่อได@รับความไว@วางใจจากรัฐสภา แต�คณะรัฐมนตรีอาจ ยุบ
สภาได@ การปกครองแบบรัฐสภานั้น อาจจะมีผู@นำของรัฐหรือประเทศ เป>นประธานสูงสุดที่เรียกว�า
ประมุขซึ่งมี ๒ ประเภท ได@แก� พระมหากษัตริย!เป>นประมุข และประธานาธิบดีเป>นประมุข ซึ่งไม�มี
บทบาททางส�วนทางการเมืองมีนายกรัฐมนตรีเป>นหัวหน@าฝ�ายบริหารประเทศท่ีปกครองแบบรัฐสภาท่ี
กล�าวมานั้น เช�น ประเทศอังกฤษ เดนมาร!ก ไทย อินเดีย ญ่ีปุ�น ฯลฯ 

แบบประธานาธิบดี (Presidential Form) โดยมีหลักการสำคัญ คือ เป>นการใช@ระบบการ
แยกอำนาจระหว�างฝ�ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝ�ายบริหาร (ประธานาธิบดี) ฝ�ายตุลาการ (ศาล), แต�ละ
ฝ�ายมีอำนาจและความเป>นอิสระในการปฏิบัติหน@าที่ของตนแต�มีอำนาจในการยับยั้งและถ�วงดุล
อำนาจเพ่ือมิให@ฝ�ายใดฝ�ายหนึ่งใช@อำนาจเกินขอบเขต, รัฐสภาและประธานาธิบดีได@รับเลือกต้ังโดยตรง
จากประชาชนและอยู�ในตำแหน�งจนครบวาระ ตัวอย�าง ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล อุรุกวัย 

แบบกึ่งรัฐสภา กึ่งประธานาธิบดี (Semi-Parliamentary or Semi-Presidential Forms) 
ประชาธิปไตยแบบนี้เรียกอีกอย�างหนึ่งว�าประชาธิปไตยแบบมีกลุ�มหลากหลาย หรือแบบพหุนิยม 
(Pluralism) ได@แก� ระบบประชาธิปไตยที ่มีผู @แทนและมีการแบ�งเป>น ๒ ระบบ คือ ระบบรัฐสภา 
(Parliamentary System) และระบบประธานาธิบดี (Presidential System) 

ประชาธิปไตยแบบมีผู@แทนที่กล�าวมานั้น มีกลุ�มหลากหลาย โดยถือสภาพทางสังคมซ่ึงจะ
ทำให@ระบบการปกครองอยู�รอด เรียกว�า ระบบพหุนิยม (Pluralism) ในประเทศที่ด@อยพัฒนาหรือ
กำลังพัฒนาอาจจะมีกลุ�มพหุนิยมน@อย โดยจะมีลักษณะการปกครอง ซ่ึงมีรัฐบาล เป>นประชาชน และ
ได@รวมตัวกันเป>นกลุ�มหลากหลายโดยผู@แทนของประชาชน และเพ่ือประชาชนโดยมีหลักการสำคัญ คือ 

- เป>นการปกครองผสมผสานระหว�างรัฐบาลแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี 

- ประธานาธิบดีได@รับการเลือกตั้งจากประชาชน ดำรงตำแหน�งประมุขของประเทศ และ
ประมุขฝ�ายบริหาร อยู�ในตำแหน�งได@จนครบวาระ มีอำนาจยุบสภาได@ 

- ประธานาธิบดีเป>นผู@แต�งต้ังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

- รัฐสภามีอำนาจควบคุมรัฐบาลและออกกฎหมาย 

- ถ@าสภาลงมติไม�ไว@วางใจ คณะรัฐบาลต@องลาออก แต�ประธานาธิบดีไม�ต@องลาออก๑๓๑ 

 
๑๓๑อ@างแล@ว, ลิขิต ธีรเวคิน, ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย, หน@า ๒๐. 



๖๑ 

ประชาธิปไตย คือ วิธีจัดระบบที่มีลักษณะเป>นสถาบัน เพื่อให@ได@มาซึ่งการตัดสินใจทาง
การเมืองที่ผู@มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองนั้น ได@อำนาจมาโดยวิธีการต�อสู@แข�งขันเพื่อให@ได@คะแนน
เสียงของประชาชน๑๓๒ ในทัศนะของลินคอล!น ประชาธิปไตยต@องกินความครอบคลุมถึงวิธี ในการ
ปกครองด@วย ดังคำที่ได@กล�าวในพิธียกย�องวีระชนผู@พลีชีพในสงครามกลางเมืองของสหรัฐ ณ สุสาน
แห�งชาติเกตติสเบอร!ก (The Gettysburg National Cemetery) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. 
๑๘๖๓ ว�า “ประชาธิปไตยเป>นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน”๑๓๓ 

สรุปไดAว�า ระบอบการปกครองในยุคป:จจุบันโลกป:จจุบัน มีรูปแบบการปกครองอยู� ๒ 
แบบ คือ การปกครองระบอบเผด็จการ ซึ่งจำแนกเป>น ๒ แบบย�อย ๆ ได@แก� เผด็จการอำนาจนิยม 
เป>นการปกครองที่ผู@ปกครองมีความมุ�งหมายที่จะเข@าควบคุมกิจกรรมทางการเมือง แต�ยังยินยอมให@
ประชาชนมีเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจได@ จึงสามารถดำเนินชีวิตส�วนตัวได@โดยอิสระ และเผด็จ
การเบ็ดเสร็จนิยม เป>นการปกครองที่ผู @ปกครองมีความมุ�งหมายที่จะเข@าควบคุมทั้งด@านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนมีฐานะเป>นเพียงเครื่องมือของรัฐ เน@นความสำคัญของรัฐอยู�เหนือ
ประชาชน โดยมีอำนาจและสิทธิเด็ดขาด ประชาชนมีหน@าท่ีให@ความร�วมมือกับรัฐ เชื่อฟ:งรัฐเท�านั้น และ
อีกแบบหนึ ่ง ค ือ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ ึ ่งจำแนกเป>น ๒ แบบย�อย ๆ ได @แก� 
ประชาธิปไตยแบบโดยตรง หรือแบบบริสุทธิ์ คือ การที่ราษฎรสามารถแสดงความเห็นในที่ประชุม
สาธารณะ โดยไม�ต@องผ�านตัวแทน และประชาธิปไตยแบบโดยอ@อมหรือแบบมีผู@แทนราษฎร คือ การ
ปกครองแบบมีผู@แทนคือการที่ราษฎรปฏิบัติโดยการเลือกสรรบุคคลที่มีศักยภาพทางด@านความรู@และ
จริยธรรมเข@าไปบริหารและตัดสินใจแทนตน ซึ่งจะอยู�ในวาระ ๒ ป� ๔ ป� หรือ ๕ ป� ซึ่งเป>นการเข@าไป
เป>นตัวแทนประชาชนในรูปแบบของรัฐสภา แบบประธานาธิบดี แบบก่ึงรัฐสภา และก่ึงประธานาธิบดี 

๒.๒.๓ แนวคิดการปกครองสมัยพุทธกาล 

จากการศึกษาเก่ียวกับ แนวคิดการปกครองสมัยพุทธกาล จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

พระไตรปKฎกนอกจากจะเป>นท่ีรวบรวมหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแล@ว ยัง
เป>นที่ให@บุคคลผู@สนใจได@ค@นคว@าความรู@ในด@านอื่น ๆ ได@อีกด@วย อาทิ ประวัติศาสตร! เศรษฐศาสตร! 
ภาษา และโดยเฉพาะอย�างยิ่งความรู@ด@านการเมืองการปกครองในสมัยนั้น ดังนี้ 
 
 

 
๑๓๒Chenyang Li, The Tao Encounters the West, (New York: State University of New 

York, 1999), p. 165. 
๑๓๓Stefan Lorant, The Life of Abraham Lincoln, (Bangkok: Duang Kramol, 1993), p. 99. 



๖๒ 

ก. การปกครองของแบบราชาธิปไตย 

รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยเป>นรูปแบบการปกครองซึ่งมีความโดดเด�นอย�างยิ่ง
ในพระไตรปKฎก เนื่องจากบทบาทของผู@ปกครองมีความเกี่ยวข@องกับพระพุทธศาสนาอย�างใกล@ชิดใน
ฐานะเป>นผู@อุปถัมภ!สำคัญทั้งในพุทธกาลและหลังพุทธกาล ทำให@พระพุทธศาสนาตั้งหลักป:กฐานใน
สังคมชมพูทวีปหรืออินเดียในป:จจุบันได@อย�างมั่นคงเป>นระยะเวลาหนึ่ง จนได@รับการเผยแผ�ออกไป
อย�างกว@างขวางทั่วทั้งชมพูทวีป และต�อมาภายหลังพุทธกาลยังได@ส�งเสริมการเผยแผ�พระพุทธศาสนา
ออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ ด@วย 

คำว�า “ราชาธิปไตย” ในภาษาไทยนี้ มาจากคำว�า ราช+อธิปเตยฺย ในภาษาบาลี ราชาธิป
ไตย จึงหมายถึง ระบอบการปกครองแบบหนึ่งที่มีพระราชาเป>นใหญ�๑๓๔ ในภาษาอังกฤษใช@คำว�า 
“Monarchy” ซ่ึงมาจากคำว�า “Monarchia” ในภาษากรีก แปลว�า “ปกครองโดยคนคนเดียว” 
เพราะฉะนั้น ราชาธิปไตย (Monarchy) ก็คือ คำสามัญทั่วไปเพื่อประโยชน!ในการอธิบายรูปแบบการ
ปกครองใด ๆ ที่มีกษัตริย!เป>นประมุขสูงสุด ในระบอบราชาธิปไตย บุคคลผู@มีพระนามเป>นพระราชา 
คือองค!อธิป:ตย! (ผู@มีอำนาจสูงสุด) เป>นประมุขของรัฐ๑๓๕ 

รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยมีความสัมพันธ!กับผู@ปกครองที่เรียกว�า “กษัตริย!” 
หรือ “ราชา” อย�างแยกกันไม�ออกในฐานะที่เป>นผู@ปกครองและมีอำนาจ และในการปกครองแบบ
ราชาธิปไตย คำว�า “รัฐบาล” และ “รัฐ” มีความหมายเท�ากับคำว�า “พระมหากษัตริย!” เนื่องจาก
พระมหากษัตริย!ทรงเป>นท้ังผู@นำและผู@คุ@มครองประชาชนในยามสงครามและเป>นผู@ปกครองในยามสงบ 

ราชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่มีพระมหากษัตริย!หรือพระราชาเป>นผู@ทำหน@าที่เป>น
ทั้งผู@นำและผู@ปกครอง อีกทั้ง มีอำนาจสูงสุดในการปกครองแต�เพียงผู@เดียว เมื่อพระมหากษัตริย!หรือ
พระราชาใช@อำนาจที ่ม ีอยู �น ั ้นให@เป>นไปบริบูรณ!แต�เพียงผู @ เดียว จึงเร ียกรูปแบบนี ้ได @อ ีกคำว�า 
สมบูรณาญาสิทธิราชย! (Absolute Monarchy)๑๓๖ 

รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยนี้กล�าวกันว�าเป>นรูปแบบการปกครองอันเก�าแก�ท่ีสุด 
เนื่องจากไม�มีใครรู@ว�าเกิดขึ้นมาครั้งแรกเมื่อใด แต�สันนิษฐานกันว�า ราชาธิปไตยเกิดขึ้นจากสภาพของ
สังคมมนุษย!ที่มีความซับซ@อนมากขึ้น จึงจำเป>นต@องมีคนมาทำหน@าที่ควบคุมและจัดการ นั่นก็คือ 
กษัตริย! 

 
๑๓๔ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน@า ๙๙๗. 
๑๓๕นาธาเนียล ฮาร!ริส, ระบอบการปกครอง: ราชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ!

ปาเจรา จำกัด, ๒๕๕๕), หน@า ๖. 
๑๓๖เดโช สวนานนท!, พจนานุกรมศัพท$การเมือง, หน@า ๒๒๐. 



๖๓ 

ไม�มีใครรู@แน�ชัดว�าราชาธิปไตยก�อตั้งครั้งแรกเมื่อใด แต�เป>นที่เชื่อว�าระบอบนี้เกิดขึ้นเม่ือ
สังคมในยุคแรก ๆ เริ่มมีความซับซ@อน เริ่มมีกลุ�มชนผู@ชำนาญการ เช�น ขุนนาง นักรบ นักบวช ชาวนา 
ชาวไร�เกิดขึ้น สังคมเช�นนี้จำเป>นต@องมีการบริหารจัดการมากขึ้น จึงปรากฏบุคคลคนหนึ่งขึ้นมา เพ่ือ
มาควบคุมและชี้นำกลุ�มชนเหล�านี้ คนคนนี้คือ กษัตริย!๑๓๗ 

ในสังคมอินเดียนั้น ศาสนาพราหมณ!เป>นศาสนาซึ่งมีอยู�ก�อนที่พระพุทธศาสนาจะบังเกิด
ข้ึน และมีบทบาทอย�างมากต�อการกำหนดลักษณะสังคมของอินเดียในทุก ๆ ด@าน สำหรับผู@ปกครองท่ี
เรียกว�า กษัตริย!หรือราชาตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ! ถูกจัดอยู�ในวรรณะกษัตริย!และถูกนำยึด
โยงกับเทพเจ@าในศาสนาพราหมณ!คือพระพรหม ซ่ึงแบ�งบุคคลในสังคมออกเป>น ๔ วรรณะด@วยกัน 

โดยเชื่อว�าแต�ละวรรณะนั้นเกิดจากอวัยวะต�าง ๆ ของพระพรหมและมีหน@าที่แตกต�างกัน
ไป๑๓๘ ดังนี้ 

วรรณะพราหมณ! เกิดจากพระโอษฐ! (ปาก) ของพระพรหม มีสีเครื่องแต�งกายประจำ
วรรณะคือสีขาว ซึ ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ มีหน@าที ่กล�าวมนต! ให@คำปรึกษากับพระเจ@าแผ�นดิน 
ตลอดจนสอนมนต!ให@แก�คนทั่วไป ส�วนพวกที่เป>นนักบวชก็ทำหน@าที่สอนไตรเพท ประกอบพิธีกรรม
ต�าง ๆ ทางศาสนา และเป>นผู@รับทักษิณา 

วรรณะกษัตริย! เกิดจากพระพาหา (แขน) ของพระพรหม และถือว�าสืบเชื้อสายมาจาก
พระอาทิตย! สีเครื่องแต�งกายประจำวรรณะคือสีแดง ซึ่งหมายถึงนักรบ ทำหน@าที่รบเพื่อป�องกันหรือ
ขยายอาณาจักร รวมท้ังเป>นนักปกครอง นักบริหารบ@านเมือง 

วรรณะแพศย! เกิดจากพระเพลา (ตัก) ของพระพรหม มีสีเครื่องแต�งกายประจำวรรณะคือ
สีเหลือง เป>นพวกแสวงหาทรัพย!สมบัติ ได@แก� พวกพ�อค@า คหบดี เศรษฐี และเกษตรกร 

วรรณะศูทร เกิดจากพระบาท (เท@า) ของพระพรหม มีสีเครื่องแต�งกายประจำ วรรณะคือ
สีดำหรือสีอ่ืน ๆ ท่ีไม�มีความสดใส มีหน@าท่ีเป>นกรรมกร ผู@ใช@แรงงาน๑๓๙ 
 
 
 

 
๑๓๗นาธาเนียล ฮาร!ริส, ระบอบการปกครอง: ราชาธิปไตย, หน@า ๑๓. 
๑๓๘พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุรเถร), ศาสนาต�าง ๆ, พิมพ!ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร: มหา 

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน@า ๑๑-๑๒. 
๑๓๙เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพ!ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!สุขภาพใจ, 

๒๕๔๒), หน@า ๖๒. 



๖๔ 

การแบ�งคนออกเป>นวรรณะ ๔ นี้เป>นประเพณีที่สำคัญและถือกันอย�างเคร�งครัดในสังคม
อินเดีย จนกลายมาเป>นเครื่องมือกีดก้ันทางชนชั้นและดูหม่ินเหยียดหยามกัน เนื่องจากพวกพราหมณ!
มีอิทธิพลและบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของสังคมอินเดียให@เป>นไปตามความต@องการของ
ตนเอง ทั้ง ๆ เดิมทีระบบวรรณะเป>นการแบ�งหน@าที่และอาชีพให@แก�คนในสังคม มีความยืดหยุ�นไม�
เข@มงวด แต�ต�อมาได@เสื่อมความหมายเดิม กลายเป>นประเพณีท่ีถือกันแบบเถรส�องบาตร วรรณะสูงเอา
รัดเอาเปรียบ เหยียดหยามและเหยียบย่ำวรรณะต่ำ ท้ังนี้ด@วยเหตุทางผลประโยชน!เป>นสำคัญประการ
หนึ่ง๑๔๐ 

วรรณะกษัตริย!ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ!ในฐานะที่เกี ่ยวข@องกับรูปแบบการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย จะเห็นได@ว�า วรรณะกษัตริย!มีกำเนิดมาจากพระพรหมเช�นเดียวกับวรรณะ
อื่น ๆ ต�างกันตรงที่อวัยวะที่เกิดและหน@าที่เท�านั้น ในประวัติศาสตร!สังคมอินเดีย แม@คำว�า “กษัตริย!” 
จะหมายถึงวรรณะกษัตริย!หรือบุคคลผู@อยู�ในชนชั้นปกครองทั้งหมด ได@แก� เชื้อพระวงศ! ขุนนาง และ
ข@าราชการต�าง ๆ มีทหารเป>นต@น ซึ่งทำหน@าที่รบเพื่อป�องกันหรือขยายอาณาจักร รวมทั้งเป>นนัก
ปกครองนักบริหารบ@านเมือง ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ!ดังที่กล�าวมา แต�คำว�า “กษัตริย!” 
(สันสกฤต) หรืออีกคำหนึ่งก็คือ “ขัตติยะ” (บาลี) นี้เดิมทีเป>นเพียงผู@ปกครองหรือบุคคลผู@ดำรงตำแหน�ง
เป>นหัวหน@าของกลุ�มชนอารยันที่ประกอบอาชีพด@านเกษตรกรรม๑๔๑ กลุ�มชนอารยันที่รวมตัวกัน
ดังกล�าว ทำให@เกิดตระกูลต�าง ๆ จากตระกูลต�าง ๆ ก็พัฒนาจนกระทั่งกลายเป>นราชวงศ! (Dynasty) 
มากขึ้น มีการให@บุตรหัวป�เป>นผู@สืบทอดอำนาจการปกครอง จากนั้นจึงกลายเป>นการรวมศูนย!อยู�ท่ี
กษัตริย! (Kshatriya) ทำให@เป>นผู@นำท่ีมีอำนาจสูงสุดเพียงผู@เดียว จะเห็นได@ว�า กษัตริย!มีพัฒนาการจาก
การเป>นผู @นำตระกูลแล@วมาเป>นผู @นำรัฐหรือผู @นำอาณาจักร (Kingship) ในที ่ส ุด จึงทำให@คำว�า 
“กษัตริย!” ในที่นี้ใช@ไปตามนัยผู@นำสูงสุด มิใช�ตามนัยวรรณะดังที่ใช@ก�อนหน@านี้๑๔๒ ส�วนคำว�า “ราชา” 
ก็เช�นเดียวกัน ในประวัติศาสตร!สังคมอินเดีย คำว�า “ราชา” เดิมทีหมายถึงหัวหน@าหรือผู@นำของเผ�า
หรือโคตรตระกูลต�าง ๆ ของชาวอารยันซึ่งอพยพมาอยู�ในอินเดีย ครั้นมาอยู�ในอินเดียแล@วเปลี ่ยน
อาชีพจากการพเนจรเลี้ยงปศุสัตว!แยกกันเป>นคณะ ๆ หรือตระกูลซึ่งเรียกว�า “โคตร” แล@วหันมาทำ
เกษตรกรรมทำนำปลูกข@าว จึงได@ชื่อว�า “ขัตติยะ”๑๔๓ 

 
๑๔๐กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, ภารตวิทยา, พิมพ!ครั ้งที ่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ศยาม, 

๒๕๔๓), หน@า ๒๘. 
๑๔๑เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตร$พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน@า ๖. 
๑๔๒วรศักดิ์ มหัทธโนบล, พุทธโคดม, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!โอเพ�นบุ§คส!, ๒๕๕๕), หน@า ๘๙-

๙๐. 
๑๔๓อ@างแล@ว, ประวัติศาสตร$พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, หน@า ๙. 



๖๕ 

เม่ือพัฒนามาเป>นผู@ปกครองรัฐหรือแคว@นแล@ว จึงทำให@คำว�า “ราชา” ในสังคมอินเดียหรือ
ชมพูทวีปนี้ หมายถึง อิสริยยศหรือตำแหน�งของผู@ปกครองรัฐหรือแคว@นด@วย โดยมีตำแหน�งจากเล็กไป
หาใหญ� ได@แก� ตำแหน�ง “ราชา” ใช@สำหรับเรียกกษัตริย!หรือประมุขของรัฐเล็กที่สุด กษัตริย!หรือ
ประมุขของรัฐใหญ�กว�าราชา เรียกว�า “มหาราชา” กษัตริย!หรือประมุของรัฐยิ่งใหญ� โดยมีราชาหลาย
พระองค!ขึ ้นอยู�เรียกว�า “ราชาธิราช” กษัตริย!หรือประมุขของรัฐที่กว@างใหญ�มีมหาราชาและราชา
มากมายขึ้นอยู�ก็เรียกว�า “มหาราชาธิราช” และกษัตริย!หรือประมุขที่แผ�อำนาจยึดครองรัฐต�าง ๆ ไว@
ได@มากก็สามารถตั้งตนเป>น “พระเจ@าจักรพรรดิ” ได@ ดังนั้น อิสริยยศของกษัตริย!ในฐานะประมุขของ
รัฐหรือแคว@นในสังคมอินเดียหรือชมพูทวีปมีลำดับต�างกันจากเล็กไปหาใหญ� คือ ราชา มหาราช 
ราชาธิราช มหาราชาธิราช และจักรพรรดิราชาธิราช๑๔๔ 

ดังนั้น ราชาในสังคมอินเดีย จึงมี ๒ แบบด@วยกัน ได@แก� (๑) ราชา คือ กษัตริย!ซึ่งไม�มีพระ
ราชอำนาจสิทธิ์ขาด  และ (๒) ราชา คือ กษัตริย!ซึ่งมีพระราชอำนาจสิทธิ์ขาด 

ราชาแบบแรก คือ กษัตริย!ซึ่งไม�มีพระราชอำนาจสิทธิ์ขาดนั้น เนื่องจากในการปกครอง
แบบชนเผ�าหรือในรัฐเล็ก ๆ ท้ังปวงนั้นมีราชามากกว�าหนึ่ง และการตัดสินใจต�าง ๆ ข้ึนอยู�แก�ท่ีประชุม
ของโคตรตระกูลต�าง ๆ เรียกว�า “สภา” และ “สมิติ” สาหรับสภานั้นประกอบด@วยเหล�าราชาท้ังหลาย
ผู@เจริญด@วยวุฒิต�าง ๆ เช�น ชาติ วัย และคุณ ซึ่งมาจากตระกูลต�าง ๆ ส�วนสมิตินั้นเป>นการประชุมชน
ในเผ�าท่ัวไปหรือหัวหน@าครอบครัวต�าง ๆ และบุคคลผู@มีตำแหน�งราชาแบบนี้ทำหน@าท่ีเป>นเพียงตัวแทน
ของตระกูลหรือกลุ�มผลประโยชน! โดยได@รับการเลือกต้ังมาจากสมาชิกในตระกูลหรือกลุ�มของตน ส�วน
ราชาแบบที่สอง คือ กษัตริย!ซึ่งมีพระราชอำนาจสิทธิ์ขาดนั้น ต�างจากราชาแบบแรก เนื่องจากเป>น
กษัตริย!ผู@ปกครองรัฐหรือแคว@นเพียงพระองค!เดียวและอำนาจต�าง ๆ รวมศูนย!อยู�ที่กษัตริย!พระองค!
เดียวเท�านั้น จึงสามารถตัดสินใจดำเนินการกิจกรรมต�าง ๆ ทางการปกครองด@วยพระองค!เอง และ
ราชาแบบนี้สืบทอดตำแหน�งโดยสายโลหิต ส�วนใหญ�มักจะให@บุตรคนโตสืบทอดตำแหน�งแทน๑๔๕ 

การแบ�งชนชั้นวรรณะตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ!นั้น หากพิจารณา “กษัตริย!” 
และ “ราชา” ตามนัยแห�งฐานะหรือตำแหน�งของผู@นำหรือผู@ปกครอง ถือได@ว�าเป>นตำแหน�งซึ่งบุคคล
ทั่วไปให@การยอมรับ และหากพิจารณาตามนัยแห�งหน@าที่ความรับผิดชอบซึ่งจะต@องกระทำคือการ
ปกครองป�องกันหรือการขยายอาณาจักร กล�าวได@ว�า เป>นหน@าท่ีสำคัญสำหรับสังคมหนึ่ง ๆ ซ่ึงจะต@องมี
ผู@นำหรือผู@ปกครองคอยควบคุมดูแลจัดระเบียบสังคมให@เป>นไปด@วยความเรียบร@อย และสร@างความ
สงบสุขให@เกิดข้ึนในสังคม 

 
๑๔๔ปรีดี พนมยงค!, มหาราชและรัตนโกสินทร$, พิมพ!ครั ้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ

ดำเนินงานฉลอง ๑๐๐ ป� ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค! รัฐบุรุษอาวุโส, ๒๕๔๓), หน@า ๑๑. 
๑๔๕วรศักดิ์ มหัทธโนบล, พุทธโคดม, หน@า ๙๙. 



๖๖ 

ตามนัยทั้งสอง คือ ทั้งเรื ่องตำแหน�งและหน@าที ่ความรับผิดชอบของ “กษัตริย!” และ 
“ราชา” จึงส�งเสริมให@วรรณะกษัตริย!มีความชัดเจนมากขึ้น ส�งผลให@ “กษัตริย!” และ “ราชา” ถูกจัด
เข@าไปอยู�ในชนชั้นวรรณะกษัตริย!ด@วยกัน ซ่ึงเรียกรวม ๆ ว�า “วรรณะกษัตริย!” ตามการแบ�งชนชั้นของ
ศาสนาพราหมณ! และส�วนใหญ�ราชาในสังคมอินเดียมักจะมาจากบุคคลในชนชั้นวรรณะกษัตริย!โดย
กำเนิด คือ ท้ังฝ�ายบิดาและมารดาเป>นชนชั้นวรรณะกษัตริย! 

โดยปกติแล@ว พระเจ@าแผ�นดินก็มาจากวรรณะกษัตริย! (kshattriyas) แต�ว�า  บางคราวท่ี
บ@านเมืองตกอยู�ในภาวะสงครามหรือในภาวะคับขัน แม@แต�ชนวรรณะศูทร (Sudras) หรือสมาชิกแห�ง
วรรณะต่ำที่สุดก็สามารถที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน�งกษัตริย!ได@ หากว�าเขาผู@นั้นมีความเก�งกล@าสามารถ
อย�างเพียงพอ๑๔๖ ดังกรณีของ พระเจ@ากัฏฐวาหนะ ตามที่ระบุไว@ในพระไตรปKฎก ความว�า พระเจ@า
พรหมทัตแห�งนครพาราณสีทรงมีจิตปฏิพัทธ!รักใคร�ในหญิงตัดฟ�นและได@เสด็จไปอยู�ร�วมด@วย ต�อมานาง
ต้ังครรภ! เม่ือกราบทูลให@ทรงทราบ จึงพระราชทานพระธำมรงค!วงหนึ่งแก�นางแล@วตรัสว�า หากบุตรใน
ครรภ!เป>นหญิง ให@นำพระธำมรงค!นั้นไปขายเลี้ยงชีวิต แต�หากบุตรเป>นชายให@พาไปหาพระองค! เวลา
ผ�านไปนางได@คลอดบุตรเป>นชายและพากันไปเฝ�า แต�พระเจ@าพรหมทัตรู@สึกละอายจึงตรัสปฏิเสธ 
แม@กระทั่งนางนำพระธำมรงค!มาถวายให@ทอดพระเนตร พระองค!ก็ยังไม�ทรงยอมรับ นางรู@สึกเสียใจจึง
กล�าวสัตยาธิฐานว�า หากกุมารน@อยนี้เป>นโอรสของพระองค! ก็จงลอยอยู�ในอากาศ หากว�ามิใช� ก็ขอให@
ตกลงมาตายเสียเถิด กล�าวจบ นางจับกุมารน@อยโยนข้ึนไปบนอากาศทันทีท�ามกลางความตกตะลึงของ
พระเจ@าพรหมทัตและหมู�อามาตย!ข@าราชบริพารทั้งหลาย ด@วยอำนาจแห�งสัตยาธิษฐาน ร�างของกุมาร
น@อยกลับนั่งลอยอยู�ในอากาศและภาษิตคาถาว�า แม@คนเหล�าอื่นพระองค!ทรงชุบเลี้ยงได@ ไฉนจะไม�ทรงชุบ
เลี้ยงโอรสของพระองค!เองเล�า พระเจ@าพรหมทัตทรงตื้นตันพระทัยและทรงยอมรับพระราชโอรส ได@
พระราชทานตำแหน�งอุปราชให@แก�พระราชโอรส และทรงแต�งตั้งหญิงเก็บฟ�นให@เป>นพระอัครมเหสี 
ต�อมา เมื่อพระเจ@าพรหมทัตได@เสด็จสวรรคต พระราชโอรสได@ครองราชสมบัติสืบแทนทรงพระนามว�า 
พระเจ@ากัฏฐวาหนะ๑๔๗ 

อย�างไรก็ตาม หลังพุทธกาลประมาณ พ.ศ. ๓๕๖-๓๙๒ ในประวัติศาสตร!สังคมอินเดียก็มี
บุคคลในวรรณะอ่ืนโดยเฉพาะวรรณะพราหมณ!สามารถยึดอำนาจจากกษัตริย!องค!ก�อนแล@วดำรงตำแหน�ง
เป>นกษัตริย!หรือราชาได@ คือ ปุษยมิตร 
 

 
๑๔๖ยวาหรลาล เนห!รู, โฉมหนAาประวัติศาสตร$สากล, แปลโดย พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี), 

(กรุงเทพมหานคร: สภาเพื่อความสัมพันธ!ทางวัฒนธรรมแห�งประเทศอินเดียและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๑), หน@า ๓๗-๓๘. 

๑๔๗ขุ.ชา.เอกฺก (ไทย) ๒๗/๗/๓. 



๖๗ 

พราหมณ!ชื่อว�า “บุปผามิตร” หรือ “ปุษยมิตร” ซึ่งโค�นล@มราชวงศ!เมารยะของพระเจ@า
อโศก แล@วตั้งราชวงศ!ใหม�ชื่อว�า “ศุงคะ” ขึ้นมาแทน ราชวงศ!นี้ปกครองแคว@นมคธอยู�ราวร@อยป�เศษก็
เสื่อมอำนาจลง๑๔๘ นอกจากนี้ ในประวัติศาสตร!สมัยกลางของอินเดีย ป� พ.ศ.๑๗๔๙-๑๘๓๓ เม่ือ
อิสลามเข@ามารุกราน ปรากฏว�า“กุตบัดดิน” หรือ “กุตุบ อุดดิน ไอบัก” (Kutub-ud-din Aibak) ซึ่งเดิม
เป>นทาสของกษัตริย!อิสลามชาวอัฟกานิสถานพระนามว�า “โมหัมเม็ดโฆรี” (Mohammed Ghori) 
แม@ว�าเขาจะเป>นทาส แต�เป>นบุคคลผู@มีความสามารถในการรบและช�วยโมหัมเม็ดโฆรีรบจนได@รับชัยชนะ 
เขาได@รับแต�งตั้งให@เป>นผู@สำเร็จราชการปกครองอินเดีย และได@ขยายอำนาจออกไปอย�างกว@างขวาง แม@
ราชวงศ!ของกุตุบ อุดดิน ไอบัก ดำรงอยู�นานถึง ๑๑๔ ป� แต�นักประวัติศาสตร!ฮินดูซึ่งเคร�งครัดในเรื่อง
วรรณะไม�อมรับกษัตริย!กุตุบ อุดดิน ไอบักและราชวงศ! จึงเรียกว�า “กษัตริย!ทาส” (Slave Kings) และ
เรียกราชวงศ!ว�า “ราชวงศ!ทาส” (Slave Dynasty)๑๔๙ 

พระมหากษัตริย!หรือพระราชาในสังคมอินเดียก�อนพุทธกาลและพุทธกาล ในฐานะท่ีเป>นผู@
มีบทบาทสำคัญในรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย ส�วนใหญ�มีความเกี่ยวข@องกับพราหมณ!และ
ต�างพึ่งพิงอาศัยกันและกัน เนื่องจากพวกพราหมณ!เป>นผู@มีความรู@และสามารถทำกิจต�าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
เทพเจ@าที่ตนนับถือได@ ด@วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย!หรือพระราชาจึงต@องอาศัยพราหมณ!เป>นที่ปรึกษา
ราชกิจต�าง ๆ ทางด@านการเมืองการปกครอง และเป>นผู@นำในพิธีกรรมต�าง ๆ เช�น การบูชาเทพเจ@าตาม
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ! จึงทำให@พราหมณ!ผู@ใกล@ชิดกับกษัตริย!ได@รับการแต�งต้ังเป>น “ปุโรหิต” ก็มี 
เช�นท่ีปรากฏในพระไตรปKฎก คือ “กูฏทันตพราหมณ!”๑๕๐ 

คุณสมบัติและหน@าที่ของกษัตริย!ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ!นั้นมีมากมาย ในที่นี้
จักกล�าวเพียงบางส�วน คือ คุณสมบัติของกษัตริย!มี ๑๑ ประการ ได@แก� 

- ศูรตา กล@าหาญ ไม�รู@จักความกลัว 

- วีรยะ มีความเพียร ในการเผชิญภัย 

- ไธรยะ ความม่ันคง ไม�ท@อถอย 

- เตชะ มีเดช มียศ มีเกียรติ รู@จักใช@อำนาจในทางท่ีถูก 

- ทำนะ ฝ:กใฝ�ในการให@ 

 
๑๔๘ดนัย ไชยโยธา, วัฒนธรรมและอารยธรรมสัมพันธ$ของอนุทวีปอินเดียกับนานาประเทศ, (กรุงเทพ-

มหาคร: สำนักพิมพ!โอเดียนสโตร!, ๒๕๕๓), หน@า ๑๘๙. 
๑๔๙กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, อินเดียอนุทวีปท่ีน�าท่ึง, พิมพ!ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ศยา, 

๒๕๔๓), หน@า ๒๖-๒๗. 
๑๕๐ที.สี. (ไทย) ๙/๓๒๓-๓๕๘/๑๒๕-๑๕๐. 



๖๘ 

- ทมะ ระงับจิตไว@ได@ รำลึกในเมตตาอยู�เสมอ 

- กษมา มีความอดทน มีเมตตากรุณาเป>นท่ีตั้ง 

- พราหมณภักติ ภักดีต�อพราหมณ! 

- ปรสันนตา ร�าเริงแจ�มใส ไม�รู@จักวิตก 

- รักษภาวะ พร@อมจะรักษาประเทศชาติ เพ่ือผดุงยุติธรรม 

- สัตยะ มีความเห็นอันสุจริต ไม�คิดคดทรยศใคร 

ส�วนหน@าท่ีของกษัตริย!มี ๓ ประการ ได@แก� 

- ปาฐนัง รับการศึกษาชั้นสูง 

- ยชนัง ทำพิธีบูชาต�าง ๆ ของตนเอง 

- ทานัง ทำบุญให@ทาน๑๕๑ 

การปกครองแบบราชาธิปไตยตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ! พระมหากษัตริย!หรือ
พระราชาเป>นผู@ท่ีมีความสำคัญท่ีสุด เนื่องจากทรงเป>นผู@นำของกลุ�มคนท่ีอยู�ในวรรณะกษัตริย!และเป>น
ผู@ปกครองประเทศ ถึงกระนั้นก็ตาม แม@ว�าฐานะดังกล�าวจะทำให@พระมหากษัตริย!สามารถใช@พระราช
อำนาจได@อย�างชอบธรรม แต�คุณสมบัติและหน@าที่ต�าง ๆ ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ! ซึ่งกำหนด 
ให@กษัตริย!จะต@องยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามดังท่ีกล�าวนั้น ก็สะท@อนให@เห็นว�า แม@พระมหากษัตริย!
หรือพระราชาในการปกครองแบบราชาธิปไตยจะทรงมีพระราชอำนาจมากมายเพียงใดก็ตาม แต�ก็
ต@องถูกควบคุมด@วยความเชื่อทางศาสนา ต@องประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ของศาสนาหรือตามความ
ประสงค!ของพระผู@เป>นเจ@า นั่นคือต@องเป>นพระมหากษัตริย!หรือพระราชาผู@ปกครองบ@านเมืองด@วย
ธรรมะหรือเป>น “พระราชาโดยธรรม” ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ! เพราะฉะนั้น การใช@พระ
ราชอำนาจของพระมหากษัตริย!หรือพระราชา จึงต@องอยู�ภายในขอบเขตแห�งธรรมเสมอ 

ความเชื่อเรื่องวรรณะ ๔ ในศาสนาพราหมณ! ซึ่งกลายเป>นเรื่องรังเกียจและดูหมิ่นเหยียด
หยามกันในสังคมอินเดียนั้น สำหรับพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ@ากลับทรงแสดงความไม�เห็นด@วยกับ
การแสดงความรังเกียจและดูหมิ่นเหยียดหยามกันด@วยเรื่องวรรณะทั้ง ๔ ของศาสนาพราหมณ!ไว@ในท่ี
ต�าง ๆ มากมาย เช�น ในอัคคัญญสูตร พระสุตตันตปKฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ทรงอธิบายถึงท่ีมาของ
วรรณะทั้ง ๔ ว�ามาจากการประพฤติตนหรือการทำหน@าที่ต�าง ๆ ของบุคคลในสังคม ไม�ใช�เรื่องที่จะ
นำมาดูหม่ินเหยียดหยามกันแต�อย�างใด 

 
๑๕๑เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, หน@า ๖๓-๖๔. 



๖๙ 

บุคคลผู@ทำหน@าที่ปกครองดูแลในฐานะเจ@าของแผ�นดินเรียกว�า “กษัตริย!” หรือ “ราชา” 
บุคคลผู@ทำหน@าที่สั่งสอนและทำพิธีลอยบาปเรียกว�า “พราหมณ!” บุคคลที่อยู�ครองเรือนประกอบการ
งานต�าง ๆ ก็เรียกว�า “แพศย!” และบุคคลท่ีประพฤติตนโหดร@ายทำงานต่ำต@อยก็เรียกว�า “ศูทร” หาก
กษัตริย! พราหมณ! แพศย! ศูทรเบื่อหน�ายหน@าท่ีของตน ๆ ออกบวชบรรพชาก็เรียกว�า “สมณะ” คนจะ
ดีหรือเลวจึงมิใช�เพราะชาติชั้นวรรณะ แต�เพราะการกระทำของตนเอง๑๕๒ นอกจากนี้หากมีการยึดม่ัน
ถือม่ันกันด@วยด@วยเรื่องชาติกำเนิดหรือตระกูลตามความเชื่อของพวกพราหมณ! พระพุทธองค!กลับตรัส
ยกย�องกษัตริย!ไว@อย�างชัดเจนว�า “ในหมู�ชนท่ีถือตระกูลเป>นใหญ� กษัตริย!จัดว�าประเสริฐท่ีสุด ส�วนท�าน
ผู@เพียบพร@อมด@วยวิชชาและจรณะจัดว�าเป>นผู@ประเสริฐที่สุดในหมู�เทวดาและมนุษย!”๑๕๓ ดังปรากฏ
ในอัคคัญญสูตร พระสุตตันตปKฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ความว�า “สัตว!ทั้งหลายได@ประชุมกันปรับ
ทุกข!กันว�า ท�านผู@เจริญ บาปธรรมปรากฏในหมู�สัตว!แล@ว คือ การถือเอาสิ่งของที่เจ@าของเขาไม�ได@ให@จัก
ปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ ทางที่ดี พวกเราควร
สมมติ (แต�งต้ัง) สัตว!ผู@หนึ่ง ซ่ึงจะว�ากล�าวผู@ท่ีควรว�ากล�าว ติเตียนผู@ท่ีควรติเตียน ขับไล�ผู@ท่ีควรขับไล�โดย
ชอบ พวกเราจักแบ�งป:นข@าวสาลีให@แก�สัตว!ผู@นั้น ครั้นแล@ว สัตว!เหล�านั้นจึงเข@าไปหาท�านที่มีรูปงดงาม
กว�า น�าดูกว�า น�าเลื่อมใสกว�า น�าเกรงขามกว�า แล@วจึงได@กล�าวดังนี้ว�า มาเถิด ท�านผู@เจริญ ขอท�านจงว�า
กล�าวผู@ที่ควรว�ากล�าว จงติเตียนผู@ที ่ควรติเตียน จงขับไล�ผู @ที ่ควรขับไล�โดยชอบเถิด และพวกเราจัก
แบ�งป:นข@าวสาลีให@แก�ท�าน สัตว!ผู@นั้นรับคำแล@ว ได@ว�ากล�าวผู@ท่ีควรว�ากล�าว ติเตียนผู@ท่ีควรติเตียน ขับไล�
ผู@ที่ควรขับไล�โดยชอบ และสัตว!เหล�านั้นก็ได@แบ�งป:นข@าวสาลีให@แก�สัตว!ผู@นั้นเพราะเหตุที่สัตว!นั ้นอัน
มหาชนสมมติ (แต�งตั้ง) ฉะนั้น คำแรกว�า มหาสมมติ จึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่สัตว!นั้นเป>นใหญ�แห�งที่นำ
ท้ังหลาย ฉะนั้น คำท่ี ๒ ว�า กษัตริย! จึงเกิดข้ึน เพราะเหตุท่ีสัตว!นั้นให@ชนเหล�าอ่ืนยินดีได@โดยชอบธรรม 
ฉะนั้น คำที่ ๓ ว�า ราชา จึงเกิดขึ้น ด@วยเหตุดังกล�าวมานี้ จึงได@เกิดมีแวดวงกษัตริย!นั้นขึ้นแก�สัตว!
เหล�านั้นเท�านั้น ไม�มีแก�สัตว!เหล�าอื่น มีแก�สัตว!พวกเดียวกันเท�านั้น ไม�มีแก�สัตว!ที่มิใช�พวกเดียวกัน มี
โดยธรรมเท�านั้น ไม�ใช�โดยอธรรม”๑๕๔ 

คำที่ใช@เรียกผู@นำทั้งสามคำนี้ ประชาชนยุคบรรพกาลพากันเรียกขานตามหน@าที่ที่ปฏิบัติ
และเรียกขานตามความรู@สึกอันเกิดจากการประเมินผลงานที่ผู@นำทำให@พวกเขาชื่นใจ การเกิดขึ้นของ
ผู@นำก็ดี การปฏิบัติภารกิจก็ดี ความรักและความชอบธรรมที่ผู@นำได@รับจากประชาชนก็ดี ล@วนเป>นผล
มาจากการท่ีผู@นำต้ังตนอยู�ในธรรมอย�างเคร�งครัดท้ังสิ้น๑๕๕ 

 
๑๕๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐-๑๔๐/๙๖-๑๐๒. 
๑๕๓ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๗/๙๙. 
๑๕๔ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐-๑๓๑/๙๖-๙๗. 
๑๕๕พระมหาจรรยา สุทฺธิ�าโณ, รัฐธรรม, (เชียงใหม�: สถาบันป:ญญานันทะ, ๒๕๔๑), หน@า ๑๕-๑๖. 



๗๐ 

อำนาจในการเลือกและถอดถอนผู@ปกครองหรือผู@นำอยู�ที่ประชาชน ส�วนผู@ปกครองหรือ
ผู@นำนั้น แม@จะมีอำนาจขึ้นมาได@เพราะประชาชนเลือกขึ้นมา แต�ก็เป>นเพียงผู@ทำหน@าที่ตามที่ได@รับ
มอบหมายมาจากประชาชนให@ถูกต@องตามกรอบท่ีตกลงกันไว@เท�านั้น เมื่อรูปแบบการปกครองค�อย ๆ 
พัฒนาการมาจนในท่ีสุดกลายเป>นรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยท่ีชัดเจนมากข้ึน ทำให@อำนาจ
ซึ่งเดิมทีอยู�กับประชาชนกลับไปอยู�ที ่ชนชั้นนำของสังคมหรือบุคคลคนเดียวคือกษัตริย!หรือราชา
เท�านั้น ซ่ึงสามารถใช@พระราชอำนาจโดยสิทธิ์ขาดแต�เพียงผู@เดียว ส�งผลให@สังคมต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป
มีการปกครองที่มีพระมหากษัตริย!หรือพระราชาเป>นผู@ปกครองสูงสุดของรัฐหรือประเทศต�าง ๆ จำนวน
มากข้ึน เพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย!หรือพระราชาจึงกลายเป>นชนชั้นนำของสังคมท่ีได@รับการยอมรับ 
เพราะการมีสถานภาพสูงสุดทางสังคมและการมีบทบาทสำคัญในด@านการเมืองการปกครองในฐานะ
เป>นศูนย!กลางของอำนาจ๑๕๖ 

ในพระพุทธศาสนา หากบุคคลผู@อยู�ในกลุ�มชนชั้นนำทางการปกครองเหล�านี้ ไม�ว�าจะเป>น
พระราชาหรือบุคคลผู@เป>นเชื้อพระวงศ! มีพระราชกุมารหรือพระราชเทวีเป>นต@น มีจิตใจที่ดีมีธรรมะ
ประพฤติปฏิบัติตนได@อย�างถูกต@องน�าเคารพนับถือ และได@รับการยอมรับจากประชาชน ชนชั้นนำ
เหล�านี้ก็จะได@รับการยกย�องให@เป>น “สมมติเทพ คือ เทวดาโดยสมมติ”๑๕๗ ซึ่งเป>นการยกย�องให@เป>น
เทพหรือเทวดาเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมตามแบบพุทธ และย�อมส�งผลทำให@สังคมเกิดความสงบ
สุขตามไปด@วย ในทางตรงกันข@าม ชนชั้นนำหรือผู@ปกครองเหล�านี้ โดยเฉพาะอย�างยิ่งผู@ดำรงตำแหน�ง
เป>นพระมหากษัตริย!หรือพระราชา หากไม�ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมหรือตั้งอยู�ในธรรม ก็จะไม�ได@
รับการยอมรับจากประชาชนผู@อยู�ภายใต@การปกครอง และย�อมจะส�งผลกระทบในทางลบต�อสังคมคือ
ความทุกข!เดือดร@อนได@อย�างกว@างขวางเช�นเดียวกัน ดังท่ีพระพุทธเจ@าได@ตรัสไว@ในอธัมมิกสูตร อังคุตตร
นิกาย จตุกกนิบาต ว�า “ในเวลาท่ีพระราชาไม�ตั้งอยู�ในธรรม คนอ่ืน ๆ มีพวกข@าราชการพราหมณ! และ
คหบดีเป>นต@นก็ไม�ตั้งอยู�ในธรรมเช�นกัน ตรงกันข@ามในเวลาที่พระราชาตั้งอยู�ในธรรมคนอื่น ๆ มีพวก
ข@าราชการ พราหมณ! และคหบดีเป>นต@นก็ตั้งอยู�ในธรรมเช�นกัน”๑๕๘ พระมหากษัตริย!หรือพระราชา
เหล�านี้ นอกจากจะต@องทำหน@าที่จัดระเบียบสังคมให@มีความสงบสุขตามหน@าที่ดั ้งเดิมซึ่งได@รับการ
คัดเลือกมาจากสมาชิกในสังคมแล@ว ยังต@องทำหน@าที่เป>นนักรบเพื่อป�องกันอาณาจักรของตนเอง หรือ
ขยายอาณาจักรของตนออกไปด@วยกำลังหรืออำนาจซึ่งตนเองมีอยู� และหากสามารถขยายอาณาจักร
ออกไปได@อย�างกว@างขว@างและม่ันคงได@ ก็จะได@รับการยกย�องให@เป>น “พระเจ@าจักรพรรดิ”๑๕๙ 

 
๑๕๖วรศักดิ์ มหัทธโนบล, พุทธโคดม, หน@า ๘๙-๙๑. 
๑๕๗ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๑๙/๓๘๗-๓๘๘. 
๑๕๘องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๔-๑๑๕. 
๑๕๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๑-๑๐๖/๖๐-๗๘. 



๗๑ 

เมื่อจำแนกตามแนวคิดของศาสนาพราหมณ!และพระพุทธศาสนา รูปแบบการปกครอง
แบบราชาธิปไตยนี้มี ๒ แบบคือ 

๑. ราชาธิปไตยตามแบบพราหมณ! ผู@ที่ทำหน@าที่ในการปกครองคือพระมหากษัตริย!หรือ
พระราชานั้น จะได@รับการยอมรับและให@ความเคารพนับถืออย�างมากดุจเทพเจ@า จากผู@ท่ีอยู�ภายใต@การ
ปกครอง เนื่องจากเชื่อกันว�ากษัตริย!มีที่มาหรือกำเนิดมาจากเทพเจ@าได@แก�พระพรหมเพื่อให@ทำหน@าท่ี
เป>นนักรบป�องกันประเทศในยามศึกสงครามหรือเป>นนักปกครองยามบ@านเมืองสงบ 

ดังนั้น พระมหากษัตริย!หรือพระราชาซึ่งเป>นผู@ปกครองตามแบบพราหมณ!จึงเป>นเทวราช 
คือ ผู@ปกครองซ่ึงมาจากเทพเจ@า นั่นเอง ด@วยเหตุนี้พระมหากษัตริย!จึงสามารถใช@อำนาจในการปกครอง
ได@อย�างชอบธรรม แม@จะมีพระราชอำนาจมากมายเพียงใดก็ตาม แต�ก็ยังถูกควบคุมอำนาจด@วยธรรม
ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ!หรือตามความประสงค!ของพระผู@เป>นเจ@า 

๒. ราชาธิปไตยตามแบบพุทธ ผู @ที ่ทำหน@าที ่ในการปกครองคือพระมหากษัตริย!หรือ
พระราชานั้น เกิดข้ึนจากพัฒนาการของสังคมมนุษย!และการทำหน@าท่ีของบุคคล ซ่ึงได@รับการคัดเลือก
และแต�งตั้ง (สมมติ) ขึ้นมาจากสมาชิกในสังคมที่ตกลงร�วมกันให@บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีบทบาทและ
หน@าที่สำคัญในการเป>นผู@นำและผู@ปกครอง เพื่อดูแลแก@ไขป:ญหาสังคมให@เกิดความเป>นระเบียบ
เรียบร@อย จึงเรียกบุคคลนั้นว�า สมมติราช คือ ผู@ปกครองที่ถูกเลือกและแต�งตั้งขึ้นมาให@ทำหน@าที่ตาม
มติของสมาชิกในสังคม 

ฉะนั้น บุคคลนั้น ๆ จึงสามารถใช@อำนาจในการปกครองได@อย�างชอบธรรมและตามแบบ
พุทธ หากพระมหากษัตริย!หรือพระราชาพระองค!ใดมีจิตใจที่ดีมีธรรมะ ประพฤติปฏิบัติตนได@อย�าง
ถูกต@องน�าเคารพนับถือ และได@รับการยอมรับจากประชาชน พระมหากษัตริย!หรือพระราชาพระองค!
นั้นก็จะได@รับการยกย�องให@เป>น “สมมติเทพ คือ เทวดาโดยสมมติ”๑๖๐ แต�ไม�ใช�เทพเจ@าบนสวรรค!ลง
มาเกิดเป>นมนุษย!ตามความเข@าใจของศาสนาพราหมณ! ซ่ึงแนวคิดนี้สะท@อนให@เห็นว�า บุคคลธรรมดาถ@า
กระทำความดีก็อาจได@รับการยกย�องให@เป>นเทพได@เช�นเดียวกัน  

ดังนั้น พระมหากษัตริย!หรือพระราชาตามแบบพุทธ จึงเป>นพระมหากษัตริย!หรือพระราชา
ที่เกิดจากธรรม คือ การปฏิบัติตามหน@าที่นั่นเอง ซึ่งเป>นหลักการที่คอยควบคุมพระมหากษัตริย!หรือ
พระราชาให@อยู�ในครรลองอันดีงาม 
 
 
 

 
๑๖๐ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๑๙/๓๘๗-๓๘๘. 



๗๒ 

ถึงกระนั้นก็ตาม ลักษณะสำคัญโดยท่ัวไปของรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย ไม�ว�า
จะเป>นแบบแบบพราหมณ!หรือแบบพุทธก็ตาม คือ ผู@ปกครองซึ่งเป>นพระมหากษัตริย!หรือพระราชา
ทรงครองแผ�นดินเป>นประมุขตลอดพระชนม!ชีพ แม@อำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองบ@านเมืองข้ึนอยู�กับ
พระมหากษัตริย!หรือพระราชาโดยตรงเพียงพระองค!เดียว แต�อาจมอบหมายหรือกระจายอำนาจนั้น
ให@แก�พระบรมวงศานุวงศ! เสนาบดี ปุโรหิต หรือข@าราชบริพารอื่น ๆ ซึ่งมีความจงรักภักดีไปปฏิบัติ
หน@าที่แทนได@ และการปกครอบแบบราชาธิปไตยนี้จะสืบราชสันตติวงศ!ให@แก�รัชทายาทเมื่อกษัตริย!
เสด็จสวรรคตหรือสละราชสมบัติ แม@จะมีบ@างที่มีการเลือกตั้งผู@สืบทอดตำแหน�งพระมหากษัตริย!หรือ
พระราชา แต�โดยส�วนใหญ�ตามความนิยมของรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยจะสืบราชสันตติ
วงศ!ให@แก�รัชทายาทท่ีสืบสายพระโลหิตโดยตรงกล�าวคือ เม่ือพ�อตาย ลูกก็เป>นกษัตริย!แทนพ�อ 

รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยนี้ อำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองอยู�ที่พระมหากษัตริย!
หรือพระราชาในฐานะเป>นผู@นำหรือผู@ปกครองรัฐหรือแคว@น เพราะฉะนั้น รัฐหรือแคว@นในชมพูทวีปใน
พุทธกาลที่ปกครองด@วยรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตย หากพระมหากษัตริย!หรือพระราชา
พระองค!ใดมีสติป:ญญาหรือมีแสนยานุภาพทางด@านกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ! ก็สามารถแผ�
ขยายอาณาเขตออกไปได@อย�างกว@างขวาง ด@วยเหตุนี้ ส�งผลให@รัฐหรือแคว@นในชมพูทวีปที่ปรากฏใน
พระไตรปKฎกจากท้ังหมด ๒๑ รัฐ กลับมีปรากฏอยู�เพียง ๔ รัฐ เท�านั้นท่ีมีอำนาจมาก ได@แก� 

๑. รัฐมคธ มีเมืองหลวงชื่อราชคฤห! 

๒. รัฐโกศล มีเมืองหลวงชื่อสาวัตถี 

๓. รัฐวังสะหรือวัตสะ มีเมืองหลวงชื่อโกสัมพี 

๔. รัฐอวันตี มีเมืองหลวงชื่ออุชเชนี๑๖๑ 

ราชาธิปไตยซึ่งมีทั้งแบบพราหมณ!และแบบพุทธนั้น ผู@ที่มีบทบาทสำคัญก็คือผู@ปกครองใน
ฐานะประมุขของแคว@นหรือรัฐซึ่งเป>นพระมหากษัตริย!หรือพระราชา เนื่องจากการมีพระราชอำนาจ
สิทธิ์ขาดในการเป>นผู@นำและเป>นผู@ปกครองของรัฐหรือแคว@นต�าง ๆ สำหรับบุคคลอื่น ๆ มีข@าราชการ
ซึ่งดำรงตำแหน�งต�าง ๆ มีปุโรหิต อำมาตย! และเสนาบดีเป>นต@น ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา 
ตลอดถึงอาณาเขตของรัฐหรือแคว@น จัดเป>นองค!ประกอบสำคัญซ่ึงมีส�วนช�วยส�งเสริมให@ราชาธิปไตยใน
รัฐหรือแคว@นนั้น ๆ มีอำนาจหรือมีความเข@มแข็งข้ึน 
 
 

 
๑๖๑พระมหาดาวสยาม วชิรป�ฺโ�, ประวัติศาสตร$พระพุทธศาสนาในอินเดีย, พิมพ!ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพ-

มหานคร: หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง จำกัด, ๒๕๕๓), หน@า ๕๒-๕๘. 



๗๓ 

อย�างไรก็ตาม แม@ว�าการมีพระราชอำนาจสิทธิ์ขาดของผู@ปกครองจะเป>นสิ่งที่โดดเด�นใน
การปกครองแบบราชาธิปไตย แต�สิ่งท่ีทำให@ราชาธิปไตยดำรงอยู�ได@อย�างม่ันคง นอกจากการมีพระราช
อำนาจสิทธิ์ขาดแต�เพียงพระองค!เดียวในการตัดสินใจดำเนินการกิจกรรมต�าง ๆ ได@อย�างรวดเร็วและ
ความจงรักภักดีของข@าราชบริพารแล@ว ยังต@องมีธรรมเป>นสิ่งควบคุมในการใช@พระราชอำนาจด@วย ไม�
ว�าจะเป>นธรรมตามแบบพราหมณ!หรือธรรมตามแบบพุทธก็ตาม ธรรมเป>นป:จจัยสำคัญซึ่งทำให@ผู@นำ
หรือผู@ปกครองในระบอบราชาธิปไตยได@รับการยอมรับและทำให@ดำรงอยู�ในพระราชอำนาจได@อย�าง
ยาวนาน เนื่องจากธรรมคือหลักการสำคัญสำหรับเป>นกรอบในการปฏิบัติตนและการทำหน@าที่ของ
ผู@ปกครองได@อย�างชอบธรรม 

นอกจากนี้ ผู@ปกครองแบบราชาธิปไตยยังจะต@องระมัดระวัง มีสติป:ญญาความรอบคอบใน
การปกครองรัฐหรือแคว@นของตน โดยการป�องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอกคือผู@ปกครองรัฐหรือ
แคว@นอื่น ๆ ด@วย หากมีการรุกรานเกิดขึ้น ก็อาจจะส�งผลทำให@สิ้นพระราชอำนาจในการปกครองรัฐ
หรือแคว@นได@เช�นเดียวกัน 

ข. การปกครองของแบบสามัคคีธรรม 

รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม คือ รูปแบบการปกครองซึ่งกลุ�มชนผู@ปกครองมี
ความพร@อมเพรียงร�วมแรงร�วมใจกันและมีระเบียบวินัยเป>นเครื่องดำรงรักษาความสามัคคีไว@ รูปแบบ
การปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้เป>นรูปแบบการปกครองอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข@องกับพระ
พุทธ ศาสนาอย�างใกล@ชิดเช�นเดียวกับราชาธิปไตย และในพุทธกาลนิยมใช@ในการปกครองของรัฐหรือ
แคว@นเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของชมพูทวีปหรืออินเดียในป:จจุบัน 

รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ เรียกชื่อแตกต�างกันออกไป เช�น เรียกว�าสมาพันธรัฐ 
เนื่องจากลักษณะรัฐเกิดจากการรวมตัวกันอย�างหลวม ๆ ของรัฐเล็ก ๆ เรียกว�าสาธารณรัฐ เนื่องจาก
ลักษณะการปกครอง ประชาชนเป>นผู@เลือกผู@ปกครอง หรือเรียกว�ารูปแบบสาธารณรัฐอภิชนาธิปไตย 
(Aristocratic Republics) เนื่องจากลักษณะการปกครองที่มีอภิชนจำนวนน@อยเป>นผู@ปกครอง แต�ใน
แวดวงพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยมักจะเรียกรูปแบบการปกครองแบบนี้ว�าแบบสามัคคีธรรม 
เนื่องจากมีเหตุการณ!ซึ่งพระพุทธเจ@าตรัสถึงเหตุที่ทำให@รัฐเหล�านี้เข@มแข็ง โดยตรัสธรรมซึ่งทำให@เกิด
ความสามัคคีในรัฐ คือ อปริหานิยธรรม๑๖๒ 
 
 

 
๑๖๒ปรีชา ช@างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตำรา

คณะอักษรศาสตร! จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน@า ๕. 



๗๔ 

ในพุทธกาลรัฐหรือแคว@นที่ปกครองด@วยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ส�วนใหญ�
จะเป>นรัฐหรือแคว@นเล็ก ๆ ท่ีเป>นแคว@นใหญ�จริง ๆ มีเพียงไม�ก่ีแคว@น มีแคว@นมัลละและแคว@นวัชชี เป>นต@น 
เนื่องจากแคว@นมัลละและวัชชีเป>นแคว@นที่มีชื่อเสียงทางด@านมีความสามัคคีและมีความเข@มแข็งสามารถ
ต@านทานรัฐราชาธิปไตยที่มารุกรานได@ยาวนานที่สุด แม@ว�าทั้ง ๒ แคว@นจะถูกมองว�ามีความสำคัญ
ในทางการเมืองมากที่สุด แต�ก็กำลังสูญสิ้นอำนาจไป เนื่องจากแคว@นใหญ�ที่ปกครองด@วยรูปแบบการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย เช�น แคว@นโกศล แคว@นมคธ ได@ขยายอำนาจเพื่อยึดแคว@นสามัคคีธรรม
เหล�านี้ไปอยู�ในอำนาจ และในที่สุดแคว@นสามัคคีธรรมที่มีอำนาจน@อยก็ถูกรวมเข@าไว@ในอาณาเขตของ
แคว@นราชาธิปไตยจนหมดสิ้น 

แคว@นหรือรัฐที่มีการปกครอบแบบสามัคคีธรรมมีทั้งหมด ๙ แคว@นด@วยกัน คือ (๑) แคว@น
ศากยะหรือสักกะ มีเมืองหลวงชื่อกบิลพัสดุ! (๒) แคว@นโกลิยะ มีเมืองหลวงชื่อรามคาม หรือเทวทหะ 
(๓) แคว@นพุลิหรือพุลิส มีเมืองหลวงชื่ออัลลกัปปะ (๔) แคว@นกาลามะ มีเมืองหลวงชื่อเกสปุตตะ (๕) แคว@น
ภัคคะ มีเมืองหลวงชื่อสุงสุมารคีระ (๖) แคว@นมัลละ มีเมืองหลวงชื่อกุสินารา ภายหลังแยกมาเป>นปาวา 
(๗) แคว@นโมริยะ มีเมืองหลวงชื่อปKปผลิวนะ (๘) แคว@นวิเทหะ มีเมืองหลวงชื่อมิถิลา และ (๙) แคว@น
ลิจฉวีหรือวัชชี มีเมืองหลวงชื่อเวสาลี๑๖๓ 

สำหรับแคว@นหรือรัฐที่ปกครองด@วยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมเหล�านี้ ใน
คัมภีร!พระพุทธศาสนาแสดงให@เห็นว�ามีผู@ปกครองซึ่งเป>นกษัตริย! (ขัตติยะ) ดังคำกล�าวของพวกเจ@าลิจ
ฉวี เจ@าโกลิยะ และเจ@ามัลละว�า “พระผู@มีพระภาคทรงเป>นกษัตริย! แม@พวกเราก็เป>นกษัตริย!”๑๖๔ 

โดยนัยนี้ คำว�า “ราชา” เป>นเพียงตำแหน�งหรือยศเท�านั้น แต�ไม�ใช�ผู@ปกครองสูงสุด ดังนั้น 
เจ@าหรือชนชั้นนำทั้งในแคว@นวัชชี แคว@นมัลละ และแคว@นสักกะเสมอเหมือนกันหมด ไม�มีใครมีตำแหน�ง
เป>นพระมหากษัตริย!หรือพระราชา และไม�มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการปกครองรัฐหรือแคว@น 
หากมีกิจใด ๆ เกิดข้ึน มีการสงคราม เป>นต@น เจ@าท้ังหลายก็จะประชุมปรึกษาหารือกัน เพ่ือลงมติตัดสิน
ในกิจนั้น ๆ และการที่มีการเรียกกันว�าราชา หรือพระเจ@า ในภาษาไทยนั้น ก็เรียกกันตามยศที่สืบกัน
มาตามสกุล เท�านั้น แม@จะเป>นราชา แต�ไม�ได@เป>นราชาอย�างพระเจ@าพิมพิสาร แห�งแคว@นมคธ หรือพระ
เจ@าปเสนทิแห�งแคว@นโกศล อย�างไรก็ตาม ในแคว@นหรือรัฐสามัคคีธรรมนี้ก็มีผู@นำเพื่อทำหน@าที่เป>น
ประมุขแห�งรัฐ ดังท่ี มีการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งข้ึนมาทำหน@าที่เป>นผู@นำของแคว@น โดยผู@นำของรัฐ
เหล�านี้มาจากการเลือกของประชาชนว�า “รัฐย�อยซ่ึงประกอบกันข้ึนเป>นรัฐเหล�านี้ประกอบด@วยคนเผ�า 
หรือโคตรใหญ� ๆ ซ่ึงรวมกันเป>นชุมชนปกครองตนเอง หัวหน@ามาจากการเลือกของคนในเผ�า”๑๖๕ 

 
๑๖๓อ@างแล@ว, ปรีชา ช@างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หน@า ๖. 
๑๖๔ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๖/๑๗๗-๑๗๘. 
๑๖๕อ@างแล@ว, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หน@า ๖. 



๗๕ 

เนื่องจาก รัฐสามัคคีธรรมเหล�านี้มีชนชั้นนำซึ่งอยู�ในวรรณะกษัตริย!อยู�จำนวนมาก เช�น 
แคว@นวัชชีมีผู@นำหรือหัวหน@าซ่ึงเรียกว�า ราชา ทำหน@าท่ีปกครองในเวลาหนึ่ง ๆ บริหารร�วมกันถึง ๗,๗๐๗ 
องค! ผลัดเปลี่ยนกันเป>นประมุขตามวาระ ในแคว@นมัลละและแคว@นสักกะก็มีบุคคลท่ีเป>นเจ@าหรือราชา
จำนวนมากซ่ึงเป>นกลุ�มชนชั้นนำของแคว@นเช�นเดียวกัน ฉะนั้น ในแคว@นท่ีปกครองด@วยรูปแบบสามัคคี
ธรรมเหล�านี้ อภิชน (Aristocrat) คือ กลุ�มชนชั้นนำท่ีเป>นเจ@าซ่ึงเรียกว�า ราชา มีบทบาทสำคัญอย�างยิ่ง
ในทางการเมืองการปกครองมากกว�าประชาชนโดยท่ัวไป๑๖๖ 

ฉะนั้น การปกครองรูปแบบสามัคคีธรรมนี้จึงมีลักษณะใกล@เคียงกับรูปแบบการปกครอง
ในปรัชญากรีก ชื่อ อาริสโตเติล ซ่ึงได@จัดแบ�งไว@ คือ Aristocracy ในภาษาอังกฤษ หรือ อภิชนาธิปไตย ใน
ภาษาไทย ซึ่งเป>นการปกครองโดยกลุ�มบุคคล โดยมองว�าเป>นรูปแบบการปกครองที่ดี เนื่องจากได@
ส�งเสริมให@ผู@ปกครองใช@อำนาจเพื่อประโยชน!ส�วนรวม และอภิชนาธิปไตยนี้มุ�งเน@นเรื่องวัฒนธรรมและ
คุณธรรมของคนชั้นสูงในสังคมเป>นสำคัญ โดยกำหนดว�าชนชั้นปกครองคือผู@ที่มีวัฒนธรรมสูงและมี
คุณธรรมเพ่ือให@ทำหน@าท่ีตรวจสอบในการใช@อำนาจซ่ึงกันและกัน๑๖๗ 

นอกจากนี ้ ลักษณะของรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี ้ ต�างจากรูปแบบการ
ปกครองแบบราชาธิปไตยอย�างชัดเจนในเรื่องของการใช@อำนาจทางการเมืองการปกครอง แม@ว�าจะมี
การเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน@าที่ประมุขแห�งรัฐ แต�อำนาจในการตัดสินทางการเมืองการ
ปกครองก็ข้ึนอยู�กับมติท่ีประชุม หากท่ีประชุมมีความเห็นชอบอย�างไร ก็ต@องยอมรับและดำเนินการให@
เป>นไปอย�างนั้น 

ฉะนั้น ในการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ นโยบายต�าง ๆ ที่มีผลกระทบต�อบ@านเมืองจึง
ออกมาจากการลงมติในที่ประชุมดังกล�าว ในขณะที่ระบอบราชาธิปไตย แม@จะมีการประชุมร�วมกัน
ระหว�างพระมหากษัตริย!หรือพระราชากับข@าราชบริพาร แต�สุดท@ายพระมหากษัตริย!หรือพระราชาก็
คือผู@มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดและอาจจะยอมรับหรือไม�ยอมรับมติของที่ประชุมก็ได@ อนึ่ง ในสมัยที่รัฐ
หรือแคว@นที่ปกครองด@วยรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยมีอำนาจและกำลังขยายอาณาเขต
ออกไปอย�างกว@างขวางนั้น การท่ีรัฐหรือแคว@นท่ีปกครองด@วยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมจะ
ดำรงอยู�ได@อย�างมั่นคงนั้น นอกจากจะต@องอาศัยกำลังทหารและยุทโธปกรณ!ต�าง ๆ แล@ว ยังต@องอาศัย
หลักการเรื่องความสามัคคีและความมีระเบียบวินัยของผู@คนในรัฐเป>นสำคัญ 

 
๑๖๖วีระ สมบูรณ!, รัฐธรรมในอดีต, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!โอเพ�นบุ§คส!, ๒๕๕๑), 

หน@า ๕๙. 
๑๖๗สมบัติ ธำรงธัญวงศ!, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพ!ครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ! เสมาธรรม, ๒๕๕๔), หน@า ๘๘. 



๗๖ 

ดังกล�าวนี้ เนื่องจากการตัดสินใจทางการเมืองการปกครองซึ่งต@องอาศัยมติที่ประชุมที่มี
ความเห็นท่ีสอดคล@องและเป>นไปในทิศทางเดียวกัน แม@กำลังทางทหารและยุทโธปกรณ!ต�าง ๆ จะด@อย
กว�ารัฐที่รุกราน แต�ถ@าหากผู@คนในรัฐโดยเฉพาะอย�างยิ่งชนชั้นนำยึดหลักสามัคคีธรรมมีความพร@อม
เพรียงเป>นอันหนึ่งอันเดียวกันเป>นต@น ก็จะกลายเป>นรัฐท่ีมีความเข@มแข็งสามารถดำรงอยู�ได@อย�างม่ันคง
และสามารถสร@างความเกรงขามแก�รัฐอ่ืน ๆ ท่ีคิดจะรุกรานได@ 

การกำหนดทิศทางของบ@านเมืองและตัดสินใจออกนโยบายท่ีสำคัญ ๆ ของรัฐหรือแคว@นท่ี
ปกครองด@วยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ จึงได@แก�กลุ�มบุคคลชั้นนำผู@เข@าประชุมร�วมกันใน
สภา นั่นเอง สภา คือ สถานที่ประชุมร�วมกันของชนชั้นนำของรัฐ ซึ่งในคัมภีร!ของพระพุทธศาสนา 
เรียกสถานที่สำหรับใช@ในการประชุมร�วมกันนี้ว�า “สันถาคาร” หรือ “สัณฐาคาร” กิจการของรัฐจะ
ดำเนินไปโดยผ�านท่ีประชุมซ่ึงประชุมกันในรัฐสภานี้ ผู@ที่เข@าประชุมมีทั้งคนหนุ�มคนแก�คนรวยคนจน 
เชื่อว�าสันถาคารนี้อาจเป>นที่มาของรูปแบบการทำสังฆกรรม ผู@จัดท่ีนั่งในที่ประชุมมีตำแหน�งเรียกว�า 
อาสนป:ญญาปกะ ประธานที่ประชุมเรียกว�าวินัยธร ไม�มีสิทธิออกเสียง หน@าที่เรียกคนเข@าประชุมให@
ครบองค!เป>นของคณปูรกะ มีการเสนอหัวข@อการประชุมเรียกว�า ญัตติ ซ่ึงจะต@องมีการประกาศเรียกว�า 
อนุสาวน การอภิปรายจะดำเนินไปตามญัตติ และตรงประเด็น ข@อสรุปหรือปฏิญญาจะประกาศต�อท่ี
ประชุม หากท่ีประชุมเงียบถือว�ามีมติรับรองเป>นเอกฉันท! หากมีผู@ค@านให@ออกเสียงโดยเขียนลงในแผ�น
ไม@สีต�าง ๆ ซึ่งแทนความเห็นต�าง ๆ ผู@รวมคะแนนเสียงต@องเป>นผู@ปราศจากอคติต�าง ๆ เสียงข@างมาก 
จะเป>นฝ�ายชนะ และมีเจ@าหน@าท่ีจดบันทึกไว@ เม่ือลงมติแล@วห@ามยกข้ึนพูดใหม�อีก๑๖๘ 

อย�างไรก็ตาม จากรัฐหรือแคว@นทั้งหมด ๙ แคว@นดังที่กล�าวมาในเบื้องต@นว�าปกครองกัน
ด@วยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม แต�ในพระไตรปKฎกมีปรากฏเรื่องราวที่สะท@อนให@เห็นถึง
รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมผ�านเหตุการณ!ต�าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรัฐหรือแคว@นต�าง ๆ เพียง ๓ 
แคว@นเท�านั้น ได@แก� แคว@นวัชชี แคว@นมัลละ และแคว@นสักกะ ซึ่งเหตุการณ!ต�าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร!
แสดงให@เห็นอย�างชัดเจนว�า การปกครองแบบสามัคคีธรรมนี้ เมื่อบ@านเมืองมีเรื่องสำคัญที่จะต@อง
ตัดสินใจ ไม�มีใครมีอำนาจสิทธิ์ขาดตัดสินใจได@แต�เพียงผู@เดียว แต�ต@องนำเรื่องนั้นเข@าสู�ที่ประชุม เพ่ือ
ปรึกษาหารือกันแล@วลงมติตัดสินใจ และยังแสดงให@เห็นว�าอำนาจตัดสินใจทางการเมืองอยู�ในมือของ
ชนชั้นสูงซ่ึงอยู�ในตระกูลหรือวรรณะเดียวกัน เท�านั้น๑๖๙ ดังเหตุการณ!ท่ีเกิดข้ึนในแคว@นมัลละ เม่ือพระ
อำนนท!ไปแจ@งข�าวการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ@าแก�พวกเจ@ามัลละผู@ครองกรุงกุสินารา 
ก็ไปท่ีสัณฐาคาร ขณะนั้น พวกเจ@ามัลละกำลังประชุมพิจารณาด@วยราชกิจบางอย�างอยู�๑๗๐ 

 
๑๖๘ปรีชา ช@างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หน@า ๗. 
๑๖๙เรื่องเดียวกัน, หน@า ๔๐. 
๑๗๐ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๑/๑๕๙. 



๗๗ 

นอกจากนี้ รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมตามที่ชาวพุทธในสังคมไทยนิยมเรียก
กันนี้ มีการมองกันว�า มีลักษณะเหมือนหรือคล@ายระบอบประชาธิปไตยที่นิยมใช@กันอยู�ในประเทศต�าง ๆ 
ในสังคมโลกป:จจุบัน เนื่องจากลักษณะของการปกครองที่มีการประชุมปรึกษาหารือร�วมกันในสภา 
เพื่อรับความฟ:งความคิดเห็นแล@วก็พิจารณาตัดสินใจลงมติ หากมติของที่ประชุมว�าอย�างไร ทุกคนก็
จะต@องยอมรับและดำเนินการให@เป>นไปอย�างนั้น จริง ๆ๑๗๑ 

ลักษณะดังกล�าวแม@จะมีในระบอบประชาธิปไตย แต�ก็เป>นเพียงลักษณะเพียงส�วนหนึ่ง 
เท�านั้น และลักษณะดังกล�าวก็มีอยู�ในระบอบการปกครองแบบอื่นด@วยเช�นกัน ไม�ได@มีเฉพาะแต�ใน
ระบอบประชาธิปไตย เท�านั้น 

ความแตกต�างที่เห็นได@อย�างชัดเจน ระหว�างระบอบสามัคคีธรรมกับประชาธิปไตยก็คือ 
อำนาจอธิปไตย อันเป>นหลักการสำคัญทางการเมือง ในระบอบสามัคคีธรรมนั้นจะเห็นได@ว�าอำนาจใน
การตัดสินใจทางการเมืองการปกครองมิได@อยู�ที่ประชาชนหรือสามัญชนโดยทั่วไป แต�อยู�ที่กลุ�มบุคคล
เพียงบางกลุ�มบางคณะเท�านั้น คือ กลุ�มชนชั้นสูง จะเห็นได@ว�าในที่ประชุม คือ สัณฐาคารนั้นส�วนมาก
เป>นชนชั้นสูงซ่ึงเป>นราชา เม่ือมองท่ีรูปแบบนี้จึงไม�ใช�ประชาธิปไตย๑๗๒ 

สรุปไดAว�า สมัยพุทธกาลปรากฏรูปแบบการปกครอง ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งเป>นรูปแบบการปกครองโดยพระมหากษัตริย!ที ่มีพระราชอำนาจ
สิทธิ์ขาดของผู@ปกครองแต�เพียงพระองค!เดียว การตัดสินใจดำเนินการกิจกรรมต�าง ๆ จึงทำได@อย�าง
รวดเร็ว แต�ผู @ปกครองแบบราชาธิปไตยยังจะต@องระมัดระวัง มีสติป:ญญาความรอบคอบในการ
ปกครองเป>นสำคัญ และอีกรูปแบบหนึ่งที่ใกล@เคียงกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใน
ป:จจุบันมากที่สุด คือ รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งเป>นรูปแบบการปกครองซึ่งกลุ�มชน
ผู@ปกครองมีความพร@อมเพรียงร�วมแรงร�วมใจกันและมีระเบียบวินัยเป>นเครื่องดำรงรักษาความ
สามัคคีไว@  อย�างไรก็ตาม ความแตกต�างที่เห็นได@อย�างชัดเจน ระหว�างระบอบสามัคคีธรรมกับ
ประชาธิปไตยก็คือ อำนาจอธิปไตย อันเป>นหลักการสำคัญทางการเมือง โดยในระบอบสามัคคีธรรม
นั้นจะเห็นได@ว�าอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองการปกครองมิได@อยู�ที่ประชาชนหรือสามัญชน
โดยทั่วไป แต�อยู�ที่กลุ�มบุคคลเพียงบางกลุ�มบางคณะเท�านั้น ดังนั้น รูปแบบนี้จึงไม�ใช�ประชาธิปไตย
อย�างแท@จริง เพียงมีความคล@ายในบางส�วน เท�านั้น 
 
 

 
๑๗๑วิรัช ถิรพันธุ!เมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ดวงแก@ว, ๒๕๔๔), 

หน@า ๘. 
๑๗๒ปรีชา ช@างขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หน@า ๓๕. 



๗๘ 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว�าด@วย แนวคิดเก่ียวกับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข โดยมีรายละเอียด
ตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ความหมายของสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

คำว�า “สันติ” หมายถึง ความสงบ และคำว�า “สันติสุข” หมายถึง ความสุขท่ีเกิดจากความ
สงบ๑๗๓ ในทางพระพุทธศาสนา สันติสุข คือ หลักการของการดับทุกข! ดังท่ีคราวหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธ
เจ@าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับนิพพานว�า “ธรรมดาว�าอมตะเป>นของเห็นได@ยากสัจจะมิใช�สิ่งที่เห็นได@ง�าย
เลยชำแรกตัณหาได@แล@วเมื่อรู@อยู�เห็นอยู� ย�อมไม�มีอะไรค@างใจ”ปุถุชนชอบเพิ่มอัตราหรือขีดระดับของ
ความสุขให@สูงขึ้นด@วยการหาทางเพิ่มความเร@าเพื่อจะให@ได@รับความสุขให@มากยิ่งขึ้นการแสวงสุขของ
ปุถุชนเป>นเหมือนการก�อกระพือโหมไฟข้ึนแล@วได@รับความสนุกสนานชื่นฉ่ำเยือกเย็นจากการดับไฟนั้นยิ่ง
โหมไฟให@ลุกโพลงร@อนแรงขึ้นเท�าใดก็ยิ่งใช@ความแรงในการดับทำให@เกิดเสียงฉี่ฉ�าวูบวาบโลดโผนมาก
ขึ้นเท�านั้นปุถุชนจึงมักดำเนินชีวิตในแบบของการโหมไฟดำเนินชีวิตส�วนผู@หลุดพ@นแล@วเป>นเหมือนผู@ท่ี
ได@ดับไฟสำเร็จแล@วอยู�สุขสบายเยือกเย็นปลอดโปร�งใจไม�ต@องถูกเผาลน๑๗๔ 

ความอยู�เย็นเป>นสุข คือ ดุลยธรรม ซ่ึงหมายถึงการกระทำท่ีนำไปสู�ความสมดุลของการอยู�
ร�วมกันอันประกอบด@วยดุลยภาพของกายจิตสังคมและสิ่งแวดล@อม หรืออาจเรียกว�าเกิดความเป>นธรรมทาง
สังคมซึ่งมีลักษณะเป>นองค!รวม (Wholeness) โดยอาศัยหนทางที่เรียกว�ามรรค คือ การอยู�ร�วมกันด@วย
สันติสดมภ! ๓ คือ จิตวิวัฒน! การพัฒนาจิตให@กว@างไม�เห็นแก�ตัว (ชุมชนท@องถิ่นเข@มแข็ง) การกระจาย
อำนาจไปสู�ท@องถิ่นไม�รวมศูนย! (เศรษฐกิจดุลยนิยม) การเปลี่ยนจากเศรษฐกิจทุนนิยมเป>นเศรษฐกิจ
ดุลยนิยมและสัมมนาพัฒนา คือ การพัฒนาเพ่ืออุดมการณ!สูงสุดและส�งเสริมสดมภ!โดยมีองค!ประกอบ 
๘ ประการ ได@แก� การศึกษา ศาสนา สุขภาพ การอนุรักษ!สิ่งแวดล@อมและพลังงาน การสื่อสาร วิทยาศาสตร!
และเทคโนโลยี ความสัมพันธ!ระหว�างประเทศ และกฎหมายภายใต@ยุทธศาสตร! การขับเคลื่อนสังคม
อยู�เย็นเป>นสุข ได@แก� การสร@างวิสัยทัศน!ร�วมการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อความ
อยู�เย็นเป>นสุขการส�งเสริมการพัฒนาอย�างบูรณาการโดยมีพ้ืนฐานอยู�บนการมีสัมมาชีพเต็มพ้ืนท่ี๑๗๕ 

 
๑๗๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน@า ๑,๒๐๖. 
๑๗๔พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพ!ครั้งที่ ๓๕, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ!ผลิธัมม!, ๒๕๕๕), หน@า ๒๓๔. 
๑๗๕ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงบนรากฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!

พิมพ!ภัคธรรศ, ๒๕๔๔), หน@า ๑๔. 



๗๙ 

สันติสุขเป>นความหมายท่ีเก่ียวเนื่องกับการสงบระงับของกิเลสอย�างใดอย�างหนึ่ง กล�าวคือ 
การท่ีบุคคลหรือกลุ�ม ไม�ทะเลาะ แก�งแย�ง วิวาท มุ�งร@าย ด@วยอำนาจของทิฏฐิ หรือการยึดม่ันถือม่ัน๑๗๖ 
สันติสุขหรือสันติภาพย�อมเป>นเอกภาพและความสอดคล@อง ประสานกลมเกลียว ความเสรีภาพ และ
ความยุติธรรมของบุคคล หรือกลุ�มบุคคลในสังคม และ สันติที่แท@จริงและเป>นพื้นฐานของสันติเชิง
สังคมก็คือสันติภายใน๑๗๗ 

สรุปไดAว�า สันติสุข คือ ความสุขที่เกิดจากความสงบ เป>นองค!รวมเรื่องสันติภาพที่ต@อง
กล�าวไว@สมบูรณ!ในภาวะ ท่ีสงบ ราบรื่น ผู@คนดำรงชีวิตเป>นสุข และมีสมานฉันท!ต�อกัน เป>นสภาพสังคม
อันเป>นอุดมคติซึ่งมนุษย!ไม�ทำความรุนแรงต�อตนเอง ต�อเพื่อนมนุษย! ต�อสิ่งมีชีวิต และต�อธรรมชาติ
แวดล@อม สันติสุขจึงเป�าหมายและกระบวนการแก@ไขป:ญหาความขัดแย@ง 

๒.๓.๒ ความสำคัญของสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ความสำคัญของสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

สันติสุขมีความสำคัญในลักษณะทำให@เกิดความสบายความเย็นใจ ความสงบระงับ เป>น
ความสุขที่เกิดจากภาวะแห�งความสงบและสามารถพัฒนาให@ก@าวหน@าไปถึงความอิสระจากป:จจัยท้ัง
ปวง สันติสุขมีความสำคัญที่ต@องมีความเข@าใจเห็นชอบถูกต@องในเรื่องโลกและชีวิต เมื่อมีความเห็นท่ี
ถูกต@องแล@ว การดำเนินชีวิตก็จะเป>นไปอย�างถูกทางความคิด คำพูด และการกระทำก็จะปรากฏ
ออกมาในทางท่ีดีงามการเข@าใจ ความสำคัญของสันติสุข มีดังนี้ 

๑. สันติสุข เป>นความร�มเย็น การเว@นการกระทำท่ีชั่วการช�วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม การมี
ศีล คือ การสำรวมระวังยับยั้งกายวาจาการแสดงออกด@วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาเป>นต@น
มุ�งเน@นสันติสุข ความร�มเย็นเป>นสุขของสังคม ความอยู�เย็นเป>นสุขของบุคคล การประสบความ
เจริญก@าวหน@าในชีวิต เช�น ลาภ ยศ เกียรติ สรรเสริญ และการไปเกิดในภพท่ีมีความสุข เรียกว�า อยู�ใน
ขั้นมนุษย!สมบัติและสวรรค!สมบัติหรือทิฏฐธัมมิกกัตถะ และส�วนเบื้องต@นของสัมปรายิกัตถะศีลธรรม 
นี้คือศีล เม่ือยุติได@ป:ญหาก็หมดไป 
 
 
 

 
๑๗๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม�, (กรุงเทพมหานคร: มหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน@า ๔๖๖. 
๑๗๗Phra Medhi Dhammaporn (Prayoon Mererk), Buddhist Morality, (Bangkok: Mahachula 

longkornrajavidyalaya University Press, 1994), p. 19. 



๘๐ 

๒. สันติสุข เป>นความสุขคนทั่วไปมีความสุขพื้นฐาน เป>นความสุขโดยตัวของมันเอง และ
เป>นฐานรองรับที่ช�วยให@ได@รับความสุขจากการเสพอารมณ!ต�าง ๆ ความสุขพื้นฐานนี้ ได@แก� ภาวะท่ี
จิตใจปลอดโปร�งผ�องใสเจิดจ@าไม�มีความมัวหมองวุ�นวายหรือเรื่องติดค@างกังวลใจใด ๆ มีความสะอาด
สว�างสงบ อย�างไรก็ตาม ผู@มีภาวะจิตใจเช�นนี้ย�อมเรียกว�าเป>นผู@มีความสุข 

๓. สันติสุข เป>นความสงบสันติ กามสุขเป>นสุขท่ีถูกตัณหาปรุงแต�งอยู�ใต@อิทธิพลของตัณหา 
คือ เนื่องด@วยความชอบใจไม�ชอบใจที่สั่งสมไว@เป>นความเคยชินภาวะ เช�นนี้นำไปสู�ป:ญหาต�าง ๆ เช�น
ความขัดแย@งภายในจิตใจบุคคล ความกระทบกระทั่งระหว�างบุคคล เป>นต@น ซึ่งเป>นต@นตอของความ
ยุ�งยากเดือดร@อนวุ�นวายเป>นอันมาก ซึ่งตรงข@ามกับความสุขไร@อามิส เมื่อเกิดแก�ใครเมื่อใดก็มีแต�เป>น
คุณให@ความสบาย เป>นที่พอใจแก�ผู@นั้นทันที และเกื้อกูลแก�ผู@อื่นทุกคนที่เกี่ยวข@องยิ่งเป>นสุขกันได@มาก 
คนก็ยิ่งดีมีแต�ส�งเสริมให@เป>นสุขกันยิ่งข้ึนเพราะไม�มีอะไรจะต@องแก�งแย�งช�วงชิงกัน 

สันติวิธีเป>นวิธีสนับสนุนกระบวนการสร@างการมีส�วนร�วมของประชาชนในทุก ๆ กลุ�ม 
ฉะนั้น การที่ทำให@สังคมเกิดสันติสุขได@นั้นจำเป>นต@องดึงทุกคนในสังคมที่มีส�วนเกี่ยวข@องเข@ามาหา
ทางออกร�วมกัน (Inclusive Society) ไม�ใช�ผลักผู@มีส�วนได@ส�วนเสียออกไป (Exclusive Society) ควร
ทำให@สังคมนี้ให@เป>นสังคมานุภาพ ซึ่งสังคมานุภาพนั้นเกิดขึ้นมาได@จากหลายสาเหตุ บางครั้งเริ่มต@น
ขึ้นมาจากการพยายามหาทางแก@ป:ญหาร�วมกันในสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข! อาจเริ่มจากความทุกข!ของ
ป:จเจกชน และพัฒนาไปสู�การร�วมกันกับคนท่ีมีความทุกข!อย�างเดียวกัน และพยายามค@นหาทางออก
พร@อม ๆ กัน โดยการร�วมคิด ร�วมริเริ่ม ร�วมวางแผนดำเนินการ ร�วมรับผิดชอบ ร�วมรับผลประโยชน! 
และร�วมตรวจสอบน@อยที่สุด ซึ่งการร�วมทุกข!นี้ในทางพุทธศาสนาถือว�าจะทำให@ความรู@สึกทุกข!นั้นน@อยลง 
และที่สำคัญการร�วมทุกข!ทำให@ได@มีการปรับทุกข! ได@รับการปรึกษาหารือกัน จากหนักกลายเป>นเบา 
ในขณะที่สังคมมีความสลับซับซ@อน (Chaos) เมื่อเกิดความขัดแย@งขึ้นมา มักจะมีแนวโน@มไปสู�ความ
รุนแรงได@ง�าย สันติวิธีจะเข@ามามีบทบาท และทำหน@าที่ในการประสานร�องรอยความขัดแย@งเหล�านั้น 
เพื่อให@สังคมไทยได@ปรับกระบวนทัศน! (Paradigm Shift) จากวิธีเดิมที่ใช@อำนาจเข@าไปแก@ไขป:ญหา
แบบสังคมโบราณซึ่งใช@ไม�ได@แล@วในสังคมป:จจุบัน ไปสู�กระบวนการทางสังคมที่เน@นการเข@ามามีส�วน
ร�วมกันคิด ร�วมกันทำ เรียกว�า วิธีการอารยะ (Civilize) หรือ ความเป>นอารยะ(Civility)๑๗๘ 

สรุปไดAว�า สันติสุข มีความสำคัญในลักษณะทำให@เกิดความสบายความเย็นใจ ความสงบ
ระงับ เป>นความสุขที่เกิดจากภาวะแห�งความสงบและสามารถพัฒนาให@ก@าวหน@าไปถึงความอิสระจาก
ป:จจัยท้ังปวง สันติสุขจึงมีความสำคัญยิ่งท่ีหมู�ชนต@องมีความเข@าใจเห็นชอบถูกต@องในเรื่องโลกและชีวิต 

 
๑๗๘ประเวศ วะสี, สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ, 

๒๕๔๕), หน@า ๑-๑๒. 



๘๑ 

๒.๓.๓ ประเภทของสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ประเภทของสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

การร�วมกันอย�างสันติสุขต@องอาศัยการยอมรับสถานะศักด์ิศรีของกันและกัน ถ@าปรารถนา
การอยู�ร�วมกันอย�างมีสันติสุขนั้นไม�ใช�เป>นเรื่องยาก แต�ไม�ใช�เป>นเรื่องง�าย เพราะป:ญหาสำคัญ คือ คนท่ี
เพียรพยายามจะสร@างสันติสุขหรือสันติภาพจะต@องเริ่มจากจิตใจของป:จเจกชนแต�ละคนเสียก�อน กล�าวคือ 
จะต@องมีความสงบภายในใจ ถ@ายังไม�สงบภายในใจเราจะไม�สามารถสร@างสันติภาพได@ ในพระพุทธศาสนา
เน@นไปที่ยุติ การเบียดเบียน ประทุษร@ายกัน เบียดเบียนกันทางร�างกาย เบียดเบียนกันทางทรัพย!สิน 
สร@างอาชญากรรมทางเพศ ทำลายล@างผลประโยชน!ซึ่งกันและกัน โกหกหลอกลวงกันเบียดเบียนกัน
ด@วยสิ่งเสพติดให@โทษต�าง ๆ ซึ่งจะเห็นว�าเมื่อมองเป�าหมายที่ จะให@เกิดเป>นสันติภาพแล@วเราจะสรุป
รวมด@วยคำเพียงสามคำเท�านั้นเอง คือ การท่ีเราสามารถสงบความทุกข!ได@ สามารถสงบภัยได@ สามารถ
สงบโรคได@๑๗๙ การแบ�งประเภทของสันติสุขสามารถจำแนกออกเป>น ๒ ประเภท คือ โลกียสันติสุข 
และโลกุตตรสันติสุข ดังนี้ 

๑. โลกียสันติสุข 

โลกียสุข คือ สุขที่ เนื่องด@วยโลกิยธรรม หมายถึง ความสุขอันเป>นวิสัยของโลกสุขท่ีอิง
อาศัยโลกเป>นความสุขที่เกี่ยวกับภพและภูมิภพ ในที่นี้ หมายถึง โลกเป>นที่ของสัตว!ภาวะของชีวิตของ
สัตว!ภูมิ หมายถึง ชั้นหรือระดับจิตใจ ระดับชีวิตของสัตว!ที่จะไปเกิด ซึ่งจำแนกโดยภูมิมี ๓ ภพ คือ 
กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เป>นการแสดงให@เห็นลำดับชั้นของความสุขความทุกข!ในชั้นโลกียะที่เป>น
รูปธรรมชัดเจน๑๘๐ 

โลกียภูมิอันเป>นชั้นแห�งจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิตในภูมิ ๔ คือ (๑) กามาวจรภูมิ (ชั้นท่ี 
ท�องเที่ยวอยู�ในกาม ระดับจิตใจที่ยังปรารภกามเป>นอารมณ! คือ ยังเกี่ยวข@องกับกามคุณระดับจิตใจท่ี 
ของสัตว!ในกามภพท้ัง ๑๑ ชั้น) (๒) รูปาวจรภูมิ (ชั้นท่ีท�องเท่ียวอยู�ในรูป ระดับจิตใจท่ีปรารภรูปธรรม
เป>นอารมณ! ระดับจิตใจของท�านผู@ได@ฌานหรือผู@อยู�ในรูปภพท้ัง ๑๖ ชั้น) และ (๓) อรูปาวจรภูมิ (ชั้นท่ี
ท�องเท่ียวอยู�ในอรูป ระดับจิตใจท่ีปรารภอรูปธรรมเป>นอารมณ! ระดับจิตใจของท�านผู@ได@อรูปฌานหรือ
ผู@อยู�ในอรูปภพท้ัง ๔ ชั้น)๑๘๑ 

 
๑๗๙พระเทพดิลก (ระแบบ K̈ต�าโณ), ศาสนากับสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทแปดสิบเจ็ดจำกัด, 

๒๕๔๗), หน@า ๓๗. 
๑๘๐พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน$ ฉบับประมวลศัพท$, พิมพ!ครั้งท่ี ๑๔, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนธัชการพิมพ!, ๒๕๕๓), หน@า ๑๙๘. 
๑๘๑เรื่องเดียวกัน, หน@า ๑๖๒. 



๘๒ 

ทั้ง ๓ ภูมินี้ เป>นความสุขที่จัดอยู�ในความสุขประเภทโลกียสุข มีลำดับความเข@มข@นของ
ความสุข มีความหมายและความละเอียดประณีตต�างกันสุดแต�กรรมที่แต�ละคนกระทำไว@ แต�ความสุข
ดังกล�าวย�อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ!ไม�ทำให@พ@นทุกข! ดังนั้น ความสุขโดยนัยนี้เป>นความ
สงบเป>นสุขท่ีเข@าข�ายสันติสุข 

๒. โลกุตตรสันติสุข 

โลกุตตรสุข คือ ความสุขท่ี อยู�เหนือวิถีชาวโลก หมายถึง ความสุขอันเป>นเรื่องภายในจิตใจท่ี
เกิดจากการปฏิบัติด@วยสติป:ญญาเป>นความสงบ สันติอันเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยแท@ ความสุขนี้ เป>น
ความสงบระงับ เป>นสันติภาวะ เรียกว�า โลกุตตรสันติสุข ซ่ึงในระดับนี้ จะเข@าถึงได@ด@วยหลักอริยมรรค 
อันเป>นแนวทางแห�งการปฏิบัติของบุคคลเพื่อปฏิบัติให@ถึงความดับทุกข!ที่เรียกว�าทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา (ข@อปฏิบัติให@ถึงความดับทุกข!) ได@แก� อริยมรรคซ่ึงแปลว�า มรรคหรือหนทางอันประเสริฐ๑๘๒ 

นอกจากนี้ พระพุทธเจ@าได@ตรัสกับอนาถบิณฑิกคหบดี ไว@ว�า สุขของคฤหัสถ!มี ๔ ประการ 
ประกอบด@วย (๑) อัตถิสุข คือ สุขท่ีเกิดแก�ความมีทรัพย! (๒) โภคสุข คือ สุขเกิดแต�การจ�ายทรัพย!บริโภค 
(๓) อานัณยสุข ๓ คือ สุขเกิดแต�ความไม�เป>นหนี้ และ (๔) อนวัชชสุข คือ สุขเกิดแต�ประกอบการงานท่ี
ปราศจากโทษ๑๘๓ สันติสุขในพระพุทธศาสนา สามารถแสดงออกทางลักษณะทางการกระทำ หรือ 
กรรม ๓ ได@แก� กาย วาจา และใจ ดังนี้ 

๑. กายเป>นสุข ในคัมภีร!พระพุทธศาสนาได@ระบุถึงเรื่องของกายกรรมที่ทำให@เกิดความสุข
ได@นั้น ระบุไว@ว�า “กายกรรมท่ีถือปฏิบัติให@บริบูรณ!ตามสมควรแก�ทิฏฐิ วจีกรรมที่ถือปฏิบัติให@บริบรูณ!
ตามสมควรแก�ทิฏฐิ มโนกรรมที่ถือปฏิบัติให@บริบูรณ!ตามสมควรแก�ทิฏฐิ เจตนาความปรารถนาความ
ตั ้งใจและสังขารทั ้งหลายของบุคคลผู @มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ และสัมมาวิมุตติ ธรรมทั้งหมดนั้น
ย�อมเป>นไปเพื่อผลที่น�าปรารถนาน�าใคร�น�าพอใจเกื้อกูลเป>นสุขข@อนั้นเพราะเหตุไร เพราะทิฏฐิดี”๑๘๔ 
กล�าวได@ว�า กายกรรมที่ทำให@เข@าถึงความสุขได@นั้น ต@องมีจุดเริ่มต@นที่ความคิดหรือการมีสัมมาทิฏฐิ จึง
จะทาให@การกระทำ และการประกอบอาชีพการงานเป>นไปด@วยความดีงาม มุ�งเข@าสู�การสร@างสันติสุข
ให@เกิดกับตนเองและหมู�ชน 

 
๑๘๒อริยมรรคมีองค! ๘ อันเป>นมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) ประกอบด@วย สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) 

สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) 
สัมมาวายามะ (เพียรชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ), ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/
๑๓/๒๑. 

๑๘๓องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๒/๑๐๕-๑๐๖. 
๑๘๔อง.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๐๔/๒๔๖. 



๘๓ 

๒. วาจาเป>นสุข ตัวอย�างของลักษณะการใช@วาจาให@เกิดสันติสุขที่ดีที่สุดนั้น คือ วาจาของ
พระพุทธเจ@าในการแสดงธรรมเพื่อสร@างสันติสุขให@กับหมู�ชน ดังความในพระไตรปKฎกว�า “ข@าแต�
พระองค!ผู@เจริญ อีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู@มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องมารยาทการพูดก็
นับว�ายอดเยี่ยมคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม�พูดวาจาเก่ียวด@วยมุสาวาท ไม�พูดวาจาอันทำความแตกร@าว
กัน ไม�พูดวาจาอันส�อเสียด ไม�มุ�งเอาชนะกัน กล�าววาจาอันเกิดจากความแข�งดีกัน กล�าวแต�วาจาอันมี
หลักฐานด@วยป:ญญาชื่อว�ามันตา ตามกาลอันควร ข@าแต�พระองค!ผู@เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมใน
เรื่องมารยาทการพูด”๑๘๕ 

๓. ใจเป>นสุขสันติ สุขในพระพุทธศาสนามีจุดหมายสูงสุด คือ นิพพาน ท้ังนี้ในคัมภีร!พระพุทธ-
ศาสนามีระบุถึงการนำธรรมมาเป>นเครื่องขัดเกลาจิตใจให@สะอาดเป>นที่รองรับความสุขหรือสิ่งที่เป>น
กุศล โดยเรียนรู@ตามจิตและหาทางรู@เท�าทันจิตของตนไม�ให@ถูกมารหรือกิเลสครอบงำ ลักษณะของผู@มี
ใจเป>นสุขได@นั้น ดังความว�า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให@แจ@งเจโตวิมุตติป:ญญาวิมุตติอันไม�มีอาสวะ
เพราะอาสวะสิ้นไปด@วยป:ญญาอันยิ่งเองเข@าถึงอยู�ในป:จจุบัน ภิกษุทั้งหลายนี้แลเป>นคำอธิบายในเรื่อง
พละของภิกษุ เราไม�เล็งเห็นกำลังอ่ืนแม@อย�างหนึ่งซ่ึงข�มได@แสนยากเหมือนกำลังของมาร ๓ นี้เลย บุญ
นี้จะเจริญข้ึนได@อย�างนี้ก็เพราะสมาทานกุศลธรรมเป>นเหตุ”๑๘๖ 

ประการสำคัญ คือ ความสุขในชีวิตประจำวันเกิดได@ตลอดเวลา และชีวิตจะไม�เป>นทุกข!เลย 
ถ@าเรามีธรรมะชนิดท่ีควบคุมตัวกูหรือชาตินี้ได@แล@ว อะไร ๆ จะไม�เป>นทุกข!เลย จะมีอะไรสักเท�าไร มาก
น@อยเท�าไร จะไม�เป>นทุกข!เลย ล@วนแต�อำนวยความสะดวก ความสะดวกสบายอะไรอย�างนั้น ไม�เป>น
ทุกข!เลย จิตใจจะมีความสะอาด สว�าง สงบ เยือกเย็นอยู�ได@๑๘๗ 

สรุปไดAว�า การแบ�งประเภทของสันติสุขสามารถจำแนกออกเป>นประเภทใหญ� ๆ ได@ ๒ 
ประเภท ได@แก� (๑) โลกียสันติสุข คือ สุขท่ี เนื่องด@วยโลกิยธรรม หมายถึง ความสุขอันเป>นวิสัยของโลก
สุขที่อิงอาศัยโลกเป>นความสุขที่เกี่ยวกับภพและภูมิภพ และ (๒) โลกุตตรสันติสุข คือ ความสุขที่ อยู�
เหนือวิถีชาวโลก หมายถึง ความสุขอันเป>นเรื่องภายในจิตใจที่เกิดจากการปฏิบัติด@วยสติป:ญญาเป>น
ความสงบ สันติอันเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยแท@ ทั้งนี้ สันติสุขในพระพุทธศาสนาสามารถแสดงออกทาง
ลักษณะทางการกระทำ หรือ กรรม ๓ ได@แก� กาย วาจา และใจ 
 
 

 
๑๘๕ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๕๓/๑๑๓. 
๑๘๖ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๒. 
๑๘๗พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป�ฺโ�), ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทตถตา 

พับลิเคช่ัน จำกัด, ๒๕๕๑), หน@า คำนำ. 



๘๔ 

๒.๓.๔ ป}จจัยท่ีทำใหAเกิดสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ป:จจัยท่ีทำให@เกิดสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ป:จจัยท่ีทำให@เกิดสันติสุข จำแนกเป>น ๒ ระดับ คือ ป:จจัยภายนอก และป:จจัยภายใน ดังนี้ 

๑. ป:จจัยภายนอกทำให@เกิดสันติสุข 

สันติสุขเป>นความสุขที่มีลักษณะแห�งความเงียบ ความสะดวกความเย็นใจ ความระงับดับ
ไปแห�งกิเลสที่ เป>นเหตุให@เกิดความเร�าร@อนว@าวุ�นขุ�นมัว ความสงบระงับสงบกาย สงบใจ เป>นความสุข
ที่เกิดจากภาวะแห�งความสงบ และโดยที่สันติสุขในระดับนี้ จะเป>นความสุขสงบในขั้นปุถุชนคนธรรมดา 
ซ่ึงในท่ีนี้ นั่นคือ การมีกัลยาณมิตร โดยนัยนี้ สิงคาลกสูตร ได@แสดงคุณลักษณะของมิตรแท@ ไว@ดังนี้ 

 ๑.๑ มิตรมีใจงามคือมิตรมีอุปการะ มิตรร�วมสุขร�วมทุกข! มี ๔ แบบ คือ (๑) เพื่อน
ประมาทช�วยรักษา (๒) เพื่อนประมาทช�วยรักษาทรัพย!สินของเพื่อน (๓) เพื่อนมีภัยเป>นที่พึ่งพาได@ 
และ (๔) เม่ือมีกิจจาเป>นช�วยออกทรัพย!ให@เกินกว�าท่ีออกปาก 

 ๑.๒ ทมะหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ! คือ การฝ�กฝน การข�มใจ ฝ�กนิสัยปรับตัว รู@จัก
ควบคุมจิตใจ ฝ�กหัดดัดนิสัย แก@ไขข@อบกพร�อง ปรับปรุงตนให@เจริญก@าวหน@าด@วยสติป:ญญา 

 ๑.๓ มิตรมีใจงามชนิดมีใจรัก มี ๔ แบบ คือ (๑) เพ่ือนมีทุกข!พลอยไม�สบายใจ (๒) เพ่ือน
มีสุขพลอยแช�มชื่นยินดี (๓) เขาติเตียนเพ่ือน ช�วยยับยั้งแก@ให@ (๔) เขาสรรเสริญเพ่ือน ช�วย พูดเสริม 

 ๑.๔ สัจจะ คือ ความจริง ซ่ือตรง ซ่ือสัตย!จริงใจ พูดจริงทำจริง 

 ๑.๕ ขันติ คือ ความอดทน ต้ังหน@าทำหน@าท่ี การงานด@วยความขยันหม่ันเพียรเข@มแข็ง 
ทนทานไม�หวั่นไหว ม่ันในจุดหมาย ไม�ท@อถอย 

 ๑.๖ มิตรมีใจงามชนิดร�วมทุกข!ร�วมสุข มี ๔ แบบ คือ (๑) บอกความลับแก�เพ่ือน (๒) รักษา
ความลับของเพ่ือน (๓) มีภัยอันตรายไม�ละท้ิง และ (๔) แม@ชีวิตก็สละได@เพ่ือประโยชน!ของเพ่ือน 

 ๑.๗ มิตรมีใจงามชนิดแนะนำประโยชน! มี ๔ แบบ คือ (๑) ห@ามปรามจากความชั่ว (๒) ให@
ตั้งอยู�ในความดี (๓) ให@ได@ฟ:งได@รู@สิ่งที่ยังไม�เคยรู@ เคยฟ:ง และ (๔) บอกทางสวรรค!ให@ ทั้งนี้ หน@าที่ของ
พระภิกษุสงฆ!ต�อกุลบุตรตามหลักทิศเบื้องบน ตรงกันทุกข@อแต�จะมีเพ่ิมเข@ามาอีก ๒ ข@อรวมเป>น ๖ ข@อ 
คือ (๑) ห@ามปราม คือ สอนให@เว@นจากความชั่ว (๒) แนะนำสั่งสอนให@ตั้งอยู�ในความดี (๓) อนุเคราะห!
ด@วยความปรารถนาดี (๔) ให@ได@ฟ:งได@รู@ สิ่งที่ยังไม�เคยรู@เคยฟ:ง (๕) ชี้แจงสิ่งที่เคยฟ:งแล@วให@เข@าใจแจ�ม
แจ@ง และ (๖) สอนวิธีดำเนินชีวิตให@ประสบความสุข บอกทางสวรรค!๑๘๘ 

 
๑๘๘พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, หน@า ๖๔๓. 



๘๕ 

สำหรับคนสามัญนั้นต@องอาศัยการชี้แนะแนะนำจากผู@ซึ ่งจะต@องเป>นคนดีมีป:ญญา มี
คุณธรรมทำหน@าที่ ช�วยเหลือแนะนำสั่งสอนให@ผู@อื่นมีความเห็นถูกและคล@อยไปตามคำแนะนำชักจูงท่ี 
ฉลาดได@ง�าย และจะต@องฝ�กหัดให@สามารถใช@ความคิดอย�างถูกวิธีด@วยตนเองได@นอกจากนี้บุคคล
สามารถเข@าหา หรือคบหาคนดีตามหลักธรรม สิ่งที่นับว�าสำคัญก็คือ ความมีอิทธิพลชักจูงกันในด@าน
ความคิดเห็น ทัศนคติ ค�านิยม ความรู@ ความเข@าใจต�าง ๆ ที่ดีงามที่ถูกต@อง เป>นประโยชน! มิตรที่มี
อิทธิพลชักจูงให@ไปในทางชั่ว ก็เป>นมิตรไม�ดี แต�ถ@ามิตรใดชักนำให@ทำความดี คิดดีเห็นชอบ ก็เป>นมิตร
แท@ หรือกัลยาณมิตรโดยแท@ มีบ�อย ๆ ที่มิตรชนิดในเรือนคือมารดาบิดา หรือแม@แต�ครูอาจารย! ที่มี
อิทธิพลชักนำความคิดเห็นถูกนี้ น@อยกว�ามิตรชนิดเพื่อนที่คบหาเที่ยวเล�นชุมนุมด@วยกัน แต�บางครั้งก็
ปรากฏว�า แม@แต�เพ่ือนชนิดท่ีคบหานั้นกลับมีอิทธิพลน@อยไปกว�ามิตรท่ีตัวอยู�ห�างแต�มีพลังแรงเข@าถึงใจ 
ได@แก� มิตรสื่อมวลชนต�าง ๆ มาทางสิ่งบันเทิงเริงรมย! หนังสือ หรือในป:จจุบัน สื่อจากอินเทอร!เน็ต โลก
ออนไลน! เช�น Facebook เป>นต@นในขณะนี้ ตัวเชื่อมที่ทำให@มิตรนั้นเข@ามามีอิทธิพลชักจูงได@ หรือ
ป:จจัยเครื่องเชื่อมต�อระหว�างมิตรกับอิทธิพลที่เกิดขึ้นในใจ ได@แก� ความเชื่อถือความเลื่อมใส ความ
นิยมชมชอบ ความซาบซึ้งใจที่เรียกว�าศรัทธา เมื่อมีศรัทธาแล@วถึงตัวมิตรจะอยู� ไกลไม�ได@คลุกคลี ก็มี
อิทธิพลได@ ถึงตัวมิตรจะอยู�ใกล@ แต�ถ@าไม�ศรัทธา ก็ไม�สามารถมีอิทธิพลชักจูงได@ ซึ่งการคบมิตรที่ดีมี
ประโยชน!เป>นป:จจัยให@เกิดศรัทธาการที่เราพึ่งคนอื่น เช�น พึ่งพระพุทธเจ@าก็เพื่อทำตัวให@เราพึ่งตนเอง
ได@ พระพุทธเจ@าช�วยให@เราพ่ึงตนเองได@นั่นเอง จุดหมายคือพ่ึงตนเองได@เป>นอิสระ ท้ังนี้ ความคิดเห็นถูก 
เห็นชอบ เกิดจากความรู@ ความเข@าใจเหตุผลโดยอาศัยการอบรมสั่งสอน ปลูกฝ:งสืบ ๆ กันมาในสังคม 
ช�วยให@เกิดความประพฤติดี ประพฤติชอบ ในด@านพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตภายนอกนี้ ให@เราเป>นท่ีพ่ึงแก�
คนอื่นได@พร@อมกับเราต@องพึ่งคนอื่นด@วย ให@สังคมเป>นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันและกัน เป>นกัลยาณมิตร
ของกันและกัน โดยแต�ละคนก็มีอะไรให@คนอื่นได@พึ่งบ@าง ต�างก็เกื้อหนุนกัน ให@สังคมอยู�อย�างผาสุก 
และให@แต�ละคนมีโอกาสพัฒนายิ่งขึ้นไปในไตรสิกขาเพื่อให@แต�ละคนมีอิสรภาพพึ่งตนเองได@แท@จริง
ในทางจิตใจและป:ญญา จึงเป>นสังคมท่ีดี๑๘๙ 

๒. ป:จจัยภายในทำให@เกิดสันติสุข 

ป:จจัยทางสังคมจะแม@มีความสำคัญมาก แต�ก็ต@องไม�มองข@ามความสำคัญของป:จจัยภายใน
ตัวบุคคล ป:จจัยที่ดีงามทั้งทางสังคมและภายในตัวบุคคล ต�างก็สามารถเป>นจุดเริ่มซึ่งทำให@เกิดความ
ประพฤติปฏิบัติ และการดำเนินชีวิตที่ถูกต@องได@ ความจริงทั้งสองอย�างย�อมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
การปฏิบัติชอบหรือชีวิตท่ีดีงาม เกิดจากการปรุงผสมผสานป:จจัยทางสังคมและป:จจัยภายในตัวบุคคล
เข@าด@วยกันสำหรับมนุษย!ท่ัวไปโดยส�วนใหญ� 

 
๑๘๙พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), แก�นแทAของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ!

สวย, ๒๕๕๓), หน@า ๗๖. 



๘๖ 

การปฏิบัติชอบหรือชีวิตที่ดีงามจะตั้งต@นขึ้นได@ก็ด@วยอาศัยป:จจัยทางสังคม ป:จจัยดีงาม
ทางสังคมนั้น เป>นการจุดประกายความรู@จักคิดที่เรียกว�าโยนิโสมนสิการในเบื้องต@น และเป>นเครื่อง
ประคับประคองคอยเสริมเติมและกระตุ@นการคิดพิจารณาอย�างแยบคายนั้นต�อ ๆ ไป ในด@านวิธีปฏิบัติ
หรือดำเนินชีวิตเพื่อถึงจุดหมายคือสันติสุขขั้นต�าง ๆ นั้นพระพุทธเจ@าก็ได@ทรงสั่งสอนไว@ครบถ@วนทุก
ระดับ รวมเข@าอยู�ในไตรสิกขา 

ไตรสิกขา หมายถึง ข@อท่ีจะต@องศึกษา ข@อปฏิบัติท่ีเป>นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝ�กหัดอบรม
กาย วาจา จิตใจและป:ญญาให@ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ซ่ึง
ประกอบด@วย อธิศีลสิกขา คือ ศีลอันยิ่งใหญ� อธิจิตตสิกขา คือ จิตอันยิ่งใหญ� และอธิป:ญญาสิกขา คือ 
ป:ญญาอันยิ่งใหญ�๑๙๐ 

นอกจากนี้ ยังมีข@อธรรมอ่ืนท่ีสนับสนุนให@เกิดสันติอีก เช�น ทิฏฐธัมมิกัตถะ ๔ ประการ คือ 
(๑) ความขยันหมั่นเพียร รู@จักใช@ป:ญญาจัดดาเนินกิจการ เรียกว�า อุฏฐานสัมปทา (๒) รู@จักเก็บรักษา
ทรัพย!สินและผลแห�งกิจการงานให@รอดพ@นอันตราย ไม�เสื่อมเสีย เรียกว�า อารักขสัมปทา (๓) รู@จัก
เสวนา คบหาคนดีที่ เกื้อกูลแก�การงานความดีและความก@าวหน@าของชีวิต เรียกว�า กัลยาณมิตตตา 
และ (๔) รู@จักเลี้ยงชีวิตแต�พอดีให@มี ความสุขได@ โดยไม� สุรุ�ยสุร�ายฟุ�มเฟ�อย สามารถประหยัดทรัพย!ไว@
ให@เพิ่มพูนขึ้นได@ เรียกว�า สมชีวิตา และอีกหัวข@อธรรม ได@แก� สัมปรายิกัตถะ ๔ ประการ คือ (๑) มี
ความเชื่อ ประกอบด@วยเหตุผลถูกหลักพระศาสนาซาบซึ้งในคุณพระรัตนตรัย มีสิ่งดีงามเป>นหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจ เรียกว�า ศรัทธาสัมปทา (๒) ถึงพร@อมด@วยศีล มีความประพฤติ ดีงามเลี้ยงชีพโดยทาง
สุจริต มีระเบียบวินัย สมควรแก�ภาวะแห�งการดำเนินชีวิตของตน เรียกว�า ศีลสัมปทา (๓)ประกอบด@วย
ความเสียสละ รู@จักเผื่อแผ�แบ�งป:น พร@อมที่ จะช�วยเหลือ คนที่ ควรได@รับการช�วยเหลือ เรียกว�า จาค
สัมปทา ๔) การดำเนินชีวิตด@วยป:ญญา รู@จักคิด รู@จักพิจารณา ใช@วิจารณญาณ รู@เท�าทันโลกและชีวิต
สามารถทำจิตใจให@เป>นอิสระได@ตามโอกาส เรียกว�า ป:ญญาสัมปทา 

ป:จจัยภายในท่ีทำให@เกิดสันติสุขได@นั้นจะช�วยบรรเทาความโลภ โกรธหลงให@เบาบางลง ทำ
จิตใจให@ปลอดโปร�งผ�องใส รู@จักวางใจ วางท�าทีต�อโลกและชีวิตดีขึ้น จะมีความสุขมากขึ้น เป>นวิธีลดการ
เบียดเบียนแย�งชิงและความทุกข!ความเดือดร@อนของโลก พระพุทธเจ@าทรงจัดวางแบบไว@ คือ สังคม
สงฆ!เป>นสังคมตัวอย�างแห�งการที่แต�ละคนพยายามพัฒนาตนเองให@มีอิสรภาพทางจิตใจและป:ญญา 
โดยที่ชีวิตทางด@านพฤติกรรมนั้น พ่ึงพาอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป>นการเกื้อหนุนกันให@ก@าวไป ท่ี
ได@ผลแท@ยิ่งกว�าวิธียับยั้งในระดับท่ี เรียกกันว�า ศีลธรรม เป>นผลดีท้ังแก�ตนและสังคม 

 
๑๙๐พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ!ครั้งที่ ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙), หน@า ๑๒๗. 



๘๗ 

สรุปไดAว�า ป:จจัยที่ทำให@เกิดสันติสุข จำแนกเป>นป:จจัยภายนอกและป:จจัยภายใน กล�าวคือ 
(๑) ป:จจัยภายนอกทำให@เกิดสันติสุข ซ่ึงสันติสุขในระดับนี้จะเป>นความสุขสงบในข้ันปุถุชนคนธรรมดาท่ี
อาศัยความมีอิทธิพลชักจูงกันในด@านความคิดเห็น ทัศนคติ ค�านิยม ความรู@ ความเข@าใจต�าง ๆ ท่ีดีงาม
ที่ถูกต@องเป>นประโยชน! และ (๒) ป:จจัยภายในทำให@เกิดสันติสุข เป>นป:จจัยท่ีดีงามภายในตัวบุคคล 
เป>นจุดเริ่มซ่ึงทำให@เกิดความประพฤติปฏิบัติและการดำเนินชีวิตท่ีถูกต@องได@ ซ่ึงรวมเข@าอยู�ในไตรสิกขา
หรือข@อท่ีจะต@องศึกษาปฏิบัติ ได@แก�  อธิศีลสิกขาคือศีลอันยิ่งใหญ� อธิจิตตสิกขาคือจิตอันยิ่งใหญ� และ
อธิป:ญญาสิกขาคือป:ญญาอันยิ่งใหญ� ซึ่งล@วนเป>นข@อฝ�กหัดอบรมกาย วาจา จิตใจและป:ญญาให@ยิ่งขึ้นไป
จนบรรลุจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพาน ท้ังนี้ ป:จจัยท้ัง ๒ ย�อมสนับสนุนซ่ึงกันและ
กัน เพราะการปฏิบัติชอบหรือชีวิตที่ดีงามย�อมเกิดจากการปรุงผสมผสานป:จจัยทางสังคมภายนอก
และป:จจัยภายในตัวบุคคลเข@าด@วยกัน นั่นเอง 

๒.๓.๕ การสรAางสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ การสร@างสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ความเจริญหรือความเสื่อมหรือความประสบผลสำเร็จหรือความล@มเหลวในชีวิต มีส�วน
สัมพันธ!อย�างมากมายกับป:จจัยในทางบวกคือการส�งเสริมและในทางลบคือการบั่นทอน รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตอย�างสันติสุขต@องอาศัยผู@ชี้นำทางให@ตรง สันติสุขเป>นสิ่งที่มนุษย!และสังคมโลกทุกระดับพึง
ปรารถนาและต@องการให@เกิดข้ึน และวิธีท่ีช�วยให@มนุษย!และสังคมสันติสุขได@ จำเป>นต@องสร@างข้ึนมาท้ัง 
๒ ระดับ คือ ระดับป:จเจกบุคคล และระดับสังคม ดังนี้ 

๑. การสร@างสันติสุขในระดับป:จเจกบุคคล 

การสร@างสันติสุขในระดับป:จเจกบุคคลควรส�งเสริมให@บุคคลมีการศึกษาดีหรือถูกต@อง
สมบูรณ! คือ ต@องมีความรู@ท้ังด@านวิชาชีพและมีความรู@ด@านศีลธรรมหรือธรรมะสำหรับความเป>นมนุษย!
ท่ีถูกต@องหรือสมบูรณ!ด@วย ส�งเสริมให@บุคคลมีสุขภาพอนามัยดีหรือถูกต@องท้ังทางกาย ทางจิต และทาง
สติป:ญญา สุขภาพอนามัยดีทางกายคือร�างกายไม�มีโรคภัยไข@เจ็บเบียดเบียน พร@อมที่จะเป>นท่ีตั้งของ
จิต สุขภาพอนามัยดีทางจิตคือจิตปรกติไม�เป>นคนวิกลจริต ไม�ตกเป>นทาสของกิเลส พร@อมที่จะเป>น
ที่ตั้งของสติป:ญญา และสุขภาพอนามัยดีทางสติป:ญญาคือไม�มีความเห็นผิด เข@าใจผิด เชื่อผิด และไม�
เป>นทาสของกิเลส พร@อมสำหรับจะแก@ป:ญหาทุกอย�างให@ลุล�วงไปด@วยดีส�งเสริมให@บุคคลมีครอบครัวท่ีดี
หรือถูกต@อง หรือไม�มีป:ญหาครอบครัวคือมีความเป>นอยู�ท่ีถูกต@องต�อกันและกันตามหลักธรรมะเรื่องทิศ 
๖ ได@แก� ทิศข@างหน@าคือบิดามารดา ทิศข@างหลังคือลูกหลาน ทิศข@างซ@ายคือมิตรสหาย ทิศข@างขวาคือ
ครูบาอาจารย! ทิศข@างบนคือผู@บังคับบัญชาและสมณะ ทิศข@างล�างคือคนท่ีอยู�ใต@บังคับบัญชา๑๙๑ 

 
๑๙๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๖๖-๒๗๔/๒๑๒-๒๑๘. 



๘๘ 

การส�งเสริมให@บุคคลมีระบบเศรษฐกิจท่ีดี คือ เป>นบุคคลท่ีไม�ยากจน ไม�เดือดร@อน มีระบบ
เศรษฐกิจท่ีเรียกว�ากินอยู�พอดีเท�าท่ีจะให@สำเร็จประโยชน!ในการเป>นอยู� แล@วทำหน@าท่ีได@มากมาย ถ@ามี
เหลือก็ใช@ไปเพ่ือประโยชน!ของสังคมหรือสาธารณประโยชน! ส�งเสริมให@บุคคลรู@จักธรรมะดี จนรู@ว�าธรรมะ
คือหน@าที่ที่ถูกต@องของมนุษย! ทั้งนี้ หน@าที่แบ�งออกเป>น ๒ ชั้น ได@แก� หน@าที่ชั้นที่หนึ่งพื้นฐานทั่วไปคือ
หน@าท่ีท่ีถูกต@องของมนุษย! หน@าท่ีชีวิตรอดอยู�ได@ เป>นหน@าท่ีระดับโลกิยะ และหน@าท่ีชั้นท่ีสองคือให@รอด
จากความทุกข! ความบีบคั้นของโลก เป>นหน@าที่ระดับโลกุตตระ ดังนั้น แม@ว�าบุคคลจะมีหน@าที่อย�าง
โลกิยะ ให@รอดชีวิตอยู�ได@ในโลก แต�ต@องมีชีวิตอย�างโลกุตตระคือมีหน@าท่ีไม�ให@เรื่องโลก ๆ ความเห็นแก�
ตัวกูของกูมาครอบงำทำให@เป>นทุกข!ได@ส�งเสริมให@บุคคลเป>นคนไม�เห็นแก�ตัวคือรักผู@อื่น เพราะนำหลัก
ธรรมะสูงสุดมาใช@คือทุกคนเป>นเพื่อนเกิด แก� เจ็บ ตาย ด@วยกัน เรามีป:ญหาคือความทุกข!อย�างเดียวกัน 
คือ เกิด แก� เจ็บ ตาย อย�างเดียวกัน แล@วเราจะเบียดเบียนกันทำไมเราจะเอาเปรียบกันทำไม เราจะ
รังเกียจกันทำไม เราจึงรักผู@อื่น ส�งเสริมให@บุคคลมีศีลธรรม คือ มีการคิด การพูด การกระทำที่เป>นไป
เพื่อให@เกิดความปรกติ ความสงบสุขหรือสันติสุข แต�ไม�ก�อให@เกิดป:ญหาโกลาหลวุ�นวายวิกฤตการณ!ใด ๆ 
ที่ตรงกันข@าม ส�งเสริมให@บุคคลมีสัมมาทิฏฐิ คือ ความคิดความเห็น ความเชื่อ ความรู@ ที่ถูกต@อง ย�อม
ก�อให@เกิดการคิด การพูดและการกระทำที่ถูกต@องตามไปด@วย สัมมาทิฏฐิจึงเป>นความรู@ที่เป>นรากฐาน
ของศีลธรรม และส�งเสริมให@บุคคลเป>นคนมีชีวิตเย็น ชีวิตเย็นนี้ มี๒ แบบ คือ ชีวิตเย็นอย�างผู@มีกิเลส 
แก�กิเลสไม�เกิดข้ึน เพราะสามารถควบคุมไว@ได@ เรียกว�า ชีวิตเย็นแบบชาวโลก และชีวิตเย็นอย�างผู@ไม�มี
กิเลส คือ แบบพระอรหันต! เพราะหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล@ว ไม�มีกิเลสเกิดข้ึนอีก 

๒. การสร@างสันติสุขในระดับสังคม 

การสร@างสันติสุขในระดับสังคม ควรส�งเสริมให@สังคมมีระบบเศรษฐกิจที่ถูกต@อง กล�าวคือ 
ระบบที่คนร่ำรวยกับคนยากจนอยู�ร�วมกันได@ โดยการร�วมมือกันทำประโยชน!เพื่อส�วนรวม การดำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม�ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แต�กลับทะนุบำรุงส�งเสริมรักษาทรัพยากรของ
ธรรมชาติ และทำสิ่งที่มีค�าน@อยให@มีค�ามาก หรือทำสิ่งที่ไม�มีค�าให@กลายเป>นของมีค�า และเป>นระบบ
เศรษฐกิจท่ีจัดการให@มนุษย!ได@รับประโยชน!สูงสุดทางจิตวิญญาณคือบรรลุมรรคผลนิพพาน ส�งเสริมให@
สังคมมีระบบการอยู�ร�วมกันอย�างถูกต@อง กล�าวคือ มนุษย!ทุกคนไม�ว�าจะเป>นคนร่ำรวยหรือคนยากจนก็
ตาม ต�างก็พ่ึงพาอาศัยกันและกันได@ โดยมีหลักธรรมเป>นพ้ืนฐานทางจิตใจคือมีความรู@สึกว�าทุกคนเป>น
เพ่ือนเกิด แก� เจ็บ ตาย ด@วยกันท้ังสิ้น ส�งเสริมให@สังคมมีระบบการเมืองท่ีถูกต@อง กล�าวคือ ระบบท่ีทำ
ให@อยู�กันอย�างผาสุก โดยไม�ต@องใช@ศาสตรา โดยไม�ต@องใช@อาชญา และระบบการเมืองชั่งประกอบด@วย
องค!ประกอบต�าง ๆ เช�น รัฐบาลการบริหาร ตุลาการ นิติบัญญัติ รัฐสภาพ พรรคการเมือง เป>นต@น 
จะต@องมีศีลธรรมคือความถูกต@องเป>นหลักในการปฏิบัติท้ังนักการเมืองและประชาชน ส�งเสริมให@สังคม
มีระบบการปกครองท่ีถูกต@อง 



๘๙ 

ระบบการปกครองทั้งหลายที่มีอยู�ไม�ว�าจะเป>นระบบใดก็ตาม ต@องถือเอาธรรมะคือความ
ถูกต@องเป>นใหญ� มีความถูกต@องเป>นหลัก โดยที่ผู@ปกครองและผู@ถูกปกครองก็ต@องมีธรรมะ มีศีลธรรม 
คือ ไม�เห็นแก�ตัว แต�เห็นแก�ธรรมะ ส�งเสริมให@สังคมมีระบบศีลธรรมและศาสนาที่ถูกต@อง ศีลธรรมท่ี
ถูกต@องคือศีลธรรมที่เป>นไปตามหลักของศาสนาที่ถูกต@อง เพราะศีลธรรมเป>นผลผลิตที่ออกมาจาก
หลักเกณฑ!ของศาสนา เพราะฉะนั้นศาสนาจะต@องเป>นระบบท่ีถูกต@องด@วย ศาสนาท่ีถูกต@องจึงหมายถึง
ศาสนาที่มนุษย!สามารถนำมาปฏิบัติได@อย�างถูกต@อง เพื่อให@บรรลุจุดมุ�งหมายที่ถูกต@องคือสันติสุขแก�
มนุษย! ส�งเสริมให@สังคมมีระบบการศึกษาที่ถูกต@อง กล�าวคือ การศึกษาจะต@องสอนให@คนมีทั้งความรู@
ความสามารถทั้งด@านวิชาการและการประกอบอาชีพได@อย�างถูกต@อง มีศีลธรรม เหมาะสมแก�ความ
เป>นมนุษย! สามารถพัฒนามนุษย!ให@เป>นผู@ที่มีจิตใจสูงคือทำมนุษย!ให@เป>นมนุษย!ที่มีความเป>นมนุษย!ท่ี
สมบูรณ! คือ เป>นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป>นศิษย!ที่ดีของครูบาอาจารย! เป>นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป>น
พลเมืองท่ีดีของประเทศชาติเป>นสาวกท่ีดีของศาสนา และส�งเสริมให@สังคมมีระบบนิเวศวิทยาท่ีถูกต@อง 
ในที่นี้ไม�ได@หมายถึงระบบการกำจัดมลภาวะเท�านั้น แต�มีความหมายกว@างไปจนถึงวิทยาการสำหรับ
การเป>นอยู�ทุกแขนง ทุกทิศทาง ทุกระดับท่ีถูกต@อง โดยการดำเนินการให@มีลักษณะพอดี และสามารถ
ควบคุมให@มีความเรียบร@อย มีความสงบสันติสุขได@ เรียกว�า นิเวศวิทยาที่ถูกต@อง เหมาะสมแก�ความมี
สันติสุข 

การดำเนินชีวิตอย�างสันติสุข จึงเป>นสภาพความเป>นอยู� หรือการดำรงชีพอยู�ที่มีแต�ความ
สงบปราศจากความขัดแย@ง ความรุนแรง มีความยุติธรรม และแนวทางต�าง ๆ ท่ีจะก�อให@เกิดความสงบ
อย�างมีหลักการและมีเหตุผล รวมท้ังรู@จักสิทธิหน@าท่ี มีวินัยในตนเอง เพราะท่ีไหนมีความสงบ มีความสุข 
นั่นก็คือภาวะไร@ความขัดแย@ง ภาวะที่ทำให@เกิดความสงบสุข ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินชีวิตอย�างสันติสุข 
ได@แก� การส�งเสริมให@ป:จเจกบุคคลและสังคมมีธรรมะคือความถูกต@อง ยึดเอาความถูกต@องเป>นใหญ�และ
เป>นหลักการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติหรือดำเนินกิจกรรมต�าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
การปกครอง ศาสนา การศึกษา และระบบนิเวศวิทยา 

สรุปไดAว�า รูปแบบการดำเนินชีวิตอย�างสันติสุขได@แก� การส�งเสริมให@ป:จเจกบุคคลและสังคม
มีธรรมะคือความถูกต@อง ยึดเอาความถูกต@องเป>นใหญ�และเป>นหลักการสำคัญในการประพฤติปฏิบัติ
หรือดำเนินกิจกรรมต�าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปกครอง ศาสนา การศึกษา และระบบ
นิเวศวิทยา หากส�งเสริมตามแนวทางดังท่ีกล�าวในเบื้องต@นให@เป>นไปพร@อม ๆ กัน ท้ังส�วนป:จเจกบุคคล
และส�วนสังคม สันติสุขก็จะพึงเกิดข้ึนแก�สังคมโลก 
 
 
 
 



๙๐ 

๒.๓.๖ ชุมชนสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ ชุมชนสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ชุมชนสันติสุขนั้นจะมีลักษณะที่โดดเด�น คือ ลักษณะแห�งสันติสุขภายใน (Inner Peace) 
หรือเรียกว�า สันติสุขส�วนตน หมายถึง ความรู@สึก สภาวะท่ีสุข สงบเย็น ภายในจิตใจ และลักษณะสันติ
สุขภายนอก (External Peace) หรือเรียกว�า สันติสุขส�วนสังคม หมายถึง สภาวะที่บุคคล สังคม หรือ
โลก ไม�มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความรัก สามัคคี มีเสรีภาพ เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยมี
ความสงบสุขที่เกิดจากความสัมพันธ!ที่ดี (การคืนดี) เช�น การอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข ลักษณะของ
ชุมชนสันติสุขดังกล�าว คือ สภาวะที่เป>นอิสระจากการถูกบีบคั้นทั้งทางกายหรือทางวัตถุ การบีบค้ัน
ทางสังคม การบีบค้ันทางจิต และบีบค้ันทางป:ญญา๑๙๒ 

ลักษณะภายนอกท่ีสะท@อนความเข@มแข็งของชุมชน ประกอบด@วย 

๑. ชุมชนที่รวมกันเป>นป�กแผ�นอย�างแน�นแฟ�นในทางกายภาพหรือรูปธรรม คือ สมาชิก
ของชุมชนมีศักยภาพ มีการพึ่งพาอาศัยและร�วมมือกันในกิจกรรมต�าง ๆ ทั้งของส�วนตัวและส�วนรวม 
ท้ังด@านอาชีพ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม การพัฒนาชุมชน การแก@ไขป:ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ฯลฯ 
ในทางจิตวิญญาณ คือ สมาชิกของชุมชนมีค�านิยม ความเชื่อมต�อสิ่งสูงสุดอย�างใดอย�างหนึ่งร�วมกัน
และรู@สึกว�าตนเองเป>นส�วนหนึ่งของชุมชน มีความรู@สึกผูกพันกับชุมชนและสมาชิกในชุมชน มีความรัก
ใคร�สามัคคี เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� ให@ความช�วยเหลือแบ�งป:นระหว�างกัน 

๒. ชุมชน มีศักยภาพที่พึ่งพิงตนเองได@ในระดับที่สูง โดยที่ทุนแรงงานทรัพยากร เพื่อการ
ยังชีพพื้นของของครอบครัวตนเอง แม@จะมีการพึ่งพิงภายนอกก็อยู�ในลักษณะที่ชุมชนมีอำนาจในการ
จัดการ การเลือกสรรการตัดสินใจต�อส�วนรวมสูง ไม�ว�าด@านอาชีพ การศึกษา การกินอยู� ประเพณี การ
รักษาพยาบาล 

๓. ชุมชนท่ีสามารถควบคุมและจัดการกับป:ญหาท่ีเกิดข้ึนได@ด@วยตนเองเป>นส�วนใหญ� โดย
อาศัยอำนาจ ความรู@ และกลไกภายในชุมชน กำหนดแนวทางของการแก@ไขป:ญหา โดยอาศัยความ
ร�วมมือภายในชุมชนเป>นหลัก ไม�ว�าจะเป>นป:ญหาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
๑๙๒ประเวศ วะสี, ศานติเสรี: ๕๐ ปm สันติภาพไทย, (กรุงเทพมหานคร: เรือนแก@วการพิมพ!, ๒๕๓๘), 

หน@า บทนำ. 



๙๑ 

๔. ชุมชนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองได@อย�างต�อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู@ 
สร@างภูมิป:ญญาของตนเองในด@านต�าง ๆ ทั ้งเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การครองวัฒนธรรม
สิ่งแวดล@อม เทคโนโลยี ฯลฯ มีผลให@ชุมชนมีความรู@ ความสามารถท่ีพัฒนาตนเองและถ�ายทอดความรู@
นั้นได@อย�างต�อเนื่อง๑๙๓ 

โดยรวม คือ ชุมชนเข@มแข็งมีลักษณะที่สำคัญดังนี้คือ สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตน และชุมชนที่จะแก@ไขป:ญหา และพัฒนาชีวิตความเป>นอยู�ของตนเอง สมาชิกของชุมชน
พร@อมท่ีจะร�วมกันจัดการกับป:ญหาของตนและชุมชน มีกระบวนการของชุมชนท่ีมีการเคลื่อนไหวอย�าง
ต�อเนื่องจน เป>นวิถีของชุมชนภายใต@การสนับสนุนของผู@นำองค!กรชุมชนในลักษณะเปKดโอกาสให@กับ
สมาชิกทั้งมวลเข@ามามีส�วนร�วมโปร�งใส และพร@อมที่จะให@ตรวจสอบ สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมในการ
ประเมินสถานการณ!ของชุมชนกำหนดวิสัยทัศน!ร�วมคิดตัดสินใจดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผล การ
แก@ป:ญหาและการพัฒนาของชุมชนป�านกระบวนการชุมชนสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู@ผ�านการเข@า
ร�วมในกระบวนการของชุมชนมีแผนของชุมชน ที่ประกอบด@วยการพัฒนาทุก ๆ ด@านของชุมชน ที่มุ�ง
การพึ่งตนเองเอื้อประโยชน!ต�อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน และ มุ�งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนการพ่ึง
ความช�วยเหลือ จากภายนอกเป>นการพึ่งเพื่อให@ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได@ในที่สุดไม�ใช�การพึ่งพา
ตลอดไป มีเครือข�ายความร�วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป>นหมู�บ@านชุมชนอ่ืน ๆ ท@องถ่ินภาคราชการ 
องค!กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอ่ืน ๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ!ท่ีเท�าเทียมกัน 

ชุมชนสันติสุขคือความเข@มแข็งของชุมชนเปรียบประดุจภูมิคุ@มกันทางสังคม มีส�วนประกอบ
ที่สำคัญ ๓ ประการเข@ามาผนวกกัน ได@แก� ธรรมะ การเรียนรู@ และการจัดการ๑๙๔ เกณฑ!ชี้วัดของ
ชุมชนนับเป>นป:จจัยที่สำคัญอย�างหนึ่งตอการเสริมสร@างความอยู�เย็นเป>นสุขในชุมชนเป>นอย�างยิ่ง มี
ความเป>นป�กแผน แน�นแฟ�น มีการสืบสานภูมิป:ญญาท@องถิ่น และสร@างความภาคภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง เป>นสังคมที่เห็นได@ชัดในลักษณะของคนมีศีล มีคุณธรรม มีอารยธรรม มีศีล เป>นสังคมท่ี
สามารถพึ่งตนเองได@ ไม�เป>นภาระผู@อื่นเพราะว�า เราเป>นคนมีสัมมาอาชีพ มีงานมีกิจการที่มั่นคงขยัน 
สร@างสรร ขวนขวาย กระตือรือร@น กล�าวโดยรวม คือ 

๑. อยู�กันอย�างผาสุก สุขภาพแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ร�าเริง จิตใจร�าเริง ก็คือ ความ
หม�นหมองความเครียดน@อยลง แจ�มใส ไม�เศร@า ไม�หดหู� ไม�เครียด ไม�เซ็ง ถ@าใครยังเครียด เซ็ง มืด ๆ 
มัว ๆ หม�น ๆ หมอง ๆ นั่นผิดทางแล@ว 

 
๑๙๓อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยานงค!, การศึกษาระบบการศึกษากับชุมชน: กรอบความคิด

เพ่ือขAอเสนอแนะ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท แปลน พริ้นท!ติ้ง จำกัด, ๒๕๔๐), หน@า ๙-๑๐. 
๑๙๔ประเวศ วะสี, บทสัมภาษณ$ในประชาสังคม: ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ!มติชน, ๒๕๔๐), หน@า ๓๖-๓๗. 



๙๒ 

๒. ไม�ฟุ�งเฟ�อ แต�รุ�งเรืองฟุ�งเฟ�©อง ไม�ผลาญพล�า สุรุ�ยสุร�าย โลกทุกวันนี้มันเฟ�อ อยากได@มา 
แสวงหาเกินความจำเป>น มาบำเรอตน มาสะสม 

๓. มีความประณีต ประหยัด แต�เอื้อเฟ��อสะพัดแจกจ�าย ละเอียดลออ ประหยัด สิ่งไหน
นำมาซ�อมแซมใช@ได@ใหม�ก็นำมาใช@อีก 

๔. ไม�มีอาชญากรรม ไม�มีอบายมุข ไม�มีทุจริตกรรม 

๕. มีความพร@อมเพรียง สามัคคี อบอุ�นและเป>นเอกภาพพร@อมเพรียงกันทำงาน งานท่ีเป>น
กุศล เป>นภาพรวมของความสามัคคี สัมผัสได@ในความเป>นป�กแผ�นแน�นหนาของความเป>นภราดร เป>น
ชุมชนที่แข็งแรง มั่นคง ยืนหยัด ยั่งยืน หมายถึงความไม�เปลี่ยนแปลงง�าย ไม�คลอนแคลน เป>นความ
ยั่งยืนคงทน ม่ันคงแข็งแรง 

๖. เป>นสังคมที่สร@าง “ทุนทางสังคม” มีประโยชน!คุณค�าต�อผู@อื่นและสังคมทั่วไปในรอบ
กว@าง “ทุนทางสังคม” คือการเสียสละอย�างแท@จริง เราเสียสละให@คนคนหนึ่ง “ทุน” คือการสั่งสม เรา
เสียสละ ๕ หน�วย ก็เป>นบุญของเรา ๕ หน�วย มันเป>นนามธรรมที่ได@เสียสละให@กับสังคม คนที่มี
ประโยชน!มีคุณค�าต�อผู@อ่ืนนั่นและ คือ “ทุนทางสังคม” มีคุณธรรมท่ีแท@จริง มีสัจธรรมท่ีเป>นผู@เสียสละ
ให@แก�ทำงสังคม 

๗. เป>นชุมชนอุดมสมบูรณ! แต�ไม�สะสม กักตุน หรือกอบโกย 

๘. เป>นชุมชนมีน้ำใจ ไม�เอาเปรียบ เสียสละอย�างเป>นสุข๑๙๕ 

สรุปไดAว�า ชุมชนสันติสุขเป>นชุมชนท่ีมีชุมชนมีความเชื่อมันในศักยภาพของตน และชุมชน
ที่จะแก@ไขป:ญหาและพัฒนาชีวิตความเป>นอยู�ของตนเองสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู@ผ�านการเข@าร�วม
ในกระบวนการของชุมชน มีความมุ�งการพึ่งตนเองเอื้อประโยชน!ต�อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คน มีพื้นฐาน
ของความมีจิตสำนึกที่ต@องการจะมีส�วนร�วมในการช�วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยนัยนี้ ชุมชนสันติสุขนั้น
จะมีลักษณะท่ีโดดเด�น คือ ลักษณะแห�งสันติสุขภายใน หรือเรียกว�า สันติสุขส�วนตน หมายถึง ความรู@สึก 
สภาวะท่ีสุข สงบเย็น ภายในจิตใจ และลักษณะสันติสุขภายนอก หรือเรียกว�า สันติสุขส�วนสังคม หมายถึง 
สภาวะที่บุคคล สังคม หรือโลก ไม�มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความรัก สามัคคี มีเสรีภาพ เคารพ
ในสิทธิมนุษยชน โดยมีความสงบสุขท่ีเกิดจากความสัมพันธ!ท่ีดี ท้ังนี้ มีส�วนประกอบท่ีสำคัญ ๓ ประการ 
ได@แก� ธรรมะ การเรียนรู@ และการจัดการ ดังกล�าวนี้เป>นองค!ประกอบชุมชนสันติสุขท่ีเป>นองค!ประกอบ
ในลักษณะองค!รวม ไม�สามารถขาดองค!ใดองค!ประกอบหนึ่งไปได@ นั่นเอง 

 
๑๙๕โกวิทย! พวงงาม, การจัดการตนเองของชุมชนและทAองถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ!, 

๒๕๕๓), หน@า ๒๐. 



๙๓ 

๒.๓.๗ พุทธสันติวิธีสำหรับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 

จากการศึกษาเก่ียวกับ พุทธสันติวิธีสำหรับการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข จึงพบเนื้อหาสาระ
ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

สังคมแห�งสันติ จัดได@ว�า เป>นสังคมท่ีไร@ความรุนแรงหรือปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรง
และทางอ@อม แต�สังคมดังกล�าวยังมีความขัดแย@ง และบางครั้งหรือบางสถานการณ!ความขัดแย@งดังกล�าว
ได@พัฒนาตนเองไปสู�จุดที่สังคมไร@สันติหรือปราศจากสันติ จึงมีความจำเป>นต@องใช@วิธีเชิงสันติ เข@าไป
จัดการความขัดแย@งแบบสันติหรือจัดการความรุนแรงแบบสันติ๑๙๖ 

สังคมจะเกิดสันติสุขได@ทุกคนในสังคมจะต@องมีแนวทางการประพฤติปฏิบัติร�วมกัน มีความ
หนักแน�นเสมอกันและปรับตัวเข@าหากันได@ มีความเข@าใจอันดีต�อกัน สามัคคีปรองดองกัน มีสิทธิ
เสรีภาพต�าง ๆ อย�างเท�าเทียมกัน มีความเสมอภาคทางด@านต�าง ๆ ทำให@มีความสุขทั้งส�วนตนและใน
ส�วนที่เกี่ยวข@องกับการปฏิบัติงาน เพราะเวลาของชีวิตมีน@อยนิด ดังพุทธพจน!ความว�า “ชีวิตถูกชรา
นำเข@าไป อายุจึงสั้น ผู@ที่ถูกชรานำเข@าไปแล@วไม�มีเครื่องต@านทาน บุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะ 
ควรละโลกามิส มุ�งสู�สันติเถิด”๑๙๗ 

ด@วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงสอนโดยมุ�งหมายไปที่เรื่องของชีวิต และสอนเฉพาะเรื่องท่ี
สามารถนำไปถอนทุกข!ถอนป:ญหาของชีวิตซึ่งเป>นเสมือนลูกศรอาบยาพิษออกจากชีวิตให@ได@โดยเร็ว
ที่สุดเท�าที่จะเร็วได@ เพราะเวลาของชีวิตมีน@อยนิด ดังที่ ทำอย�างไรจะพัฒนาปุถุชนไปให@เป>นอริยชน 
หรืออารยชน เราจึงต@องพัฒนาปุถุชนนี้ขึ้นไปอีก เพื่อไม�ให@มนุษย!ปุถุชนเหล�านี้มาสร@างป:ญหาความ
ขัดแย@ง ไม�มาทำสงครามกัน ไม�ให@มาเอารัดเอาเปรียบข�มเหงรังแกอะไรต�าง ๆ สารพัด ที่มันเกิดเป>น
ป:ญหาในสังคมป:จจุบัน๑๙๘ 

คำถามว�า “ทำไมจึงปรารภเรื่องสันติภาพ” เหตุผลก็คือ “สันติภาพนั้นมันสำคัญอยู�ในตัว
มันเอง คือ จำเป>นสำหรับชีวิตทุกชีวิตไม�ว�าจะอยู�ในระดับส�วนบุคคลหรือทั้งหมดในโลก ล@วนต@องการ
สันติภาพ๑๙๙ 

 
๑๙๖พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความขัดแยAง, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จำกัด, ๒๕๕๔), หน@า ๑๙๗. 
๑๙๗สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๓/๔-๓๙๖. 
๑๙๘พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาคุณภาพชีวิตดAวยจิตวิทยาแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓), หน@า ๒๘-๒๙. 
๑๙๙พุทธทาสภิกขุ (เง้ือม อินฺทป�ฺโ�), สันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑), 

หน@า ๔. 



๙๔ 

ในประเทศไทยขณะนี้ความขัดแย@งทางความคิดลงลึกแทบจะทุกหมู�บ@าน ในชุมชนมี มอง
แทบไม�เห็นหนทางแห�งความสมานฉันท! และเห็นวิวัฒนาการของประชาธิปไตย เครื่องมือสำคัญใน
การพัฒนาและส�งเสริมระบอบประชาธิปไตยให@เข@มแข็งมากยิ่งข้ึน สิ่งที่สามารถเป>นฐานรองรับการ
พัฒนาประชาธิปไตยก็คือกระบวนการที่ว�าด@วยการมีส�วนร�วมของประชาชนในทุก ๆ กลุ�มของสังคม 
ซึ่งหัวใจสำคัญของการมีส�วนร�วมก็คือ “การทะลายและสลายความเป>นอัตลักษณ!” และ “ยอมรับใน
ความแตกต�าง” ของมนุษย!แต�ละคน อันเป>นการส�งเสริมและยอมรับในศักยภาพของมนุษย!โดยมนษุย! 
และเพื่อมนุษย!เองเป>นฐานรากว�าเข@มแข็งพอที่จะทำให@เชื่อมั่นได@ว�าจะพาให@ชุมชนก@าวผ�านความขัดแย@ง
หนนี้ไปได@ แนวทางการสร@างสังคมสมานฉันท!ในกรอบของพุทธสันติวิธี จึงมีความจำเป>นอย�างยิ่งใน
การสร@างสรรค!สังคมให@มีความสุข มีความรู@ความเข@าใจศาสนาท่ีตนนับถืออย�างเพียงพอ โดยปราศจาก
การนำศาสนาเข@ามาเป>นเครื่องกีดก้ันสันติสุขท่ีจะพึงมีร�วมกัน นอกจากนี้ ยังต@องอาศัยกรอบความคิด
และการวิเคราะห!จากสหศาสตร! ประกอบด@วย สังคมศาสตร! และวิทยาศาสตร!ธรรมชาติสาขาต�าง ๆ 
ด@วย 

สันติวิธีและประชาธิปไตยจึงมีความสัมพันธ!และเกื้อหนุนกัน ถ@าพัฒนาประชาธิปไตยได@
มาก โอกาสที่สันติวิธีสัมฤทธิ์ได@มาก และมีโอกาสประสบความสำเร็จ เมื่อสันติวิธีทำงานได@สำเร็จ 
ประชาธิปไตยต@องได@รับการเกื้อหนุนหรือสร@างสรรค! โดยเฉพาะอย�างยิ่ง มิติของความเท�าเทียมหรือ 
ความเสมอภาคอย�างสุจริตและเป>นธรรมในสังคมด@วยหลักธรรมาธิปไตยคือถือธรรมเป>นใหญ� คำนึงถึง
ความถูกต@องความสมควร ถือได@ว�าการทำความดีก็เพราะเห็นแก�ความดี ทำความดีเพราะเห็นแก�ความ
ดี ความถูกต@องไม�ใช@ทำด@วยหวังอะไรตอบแทน หลักธรรมาธิปไตยนี้พระพุทธศาสนาสอนอย�างตรงไป 
ตรงมาเป>นอย�างดี เพราะหลักธรรมาธิปไตยอาจนำไปใช@ได@ทุกกรณีและสอดคล@องกับสังคมป:จจุบันท่ี
ทุกผู@คนนั้นต@องคำนึงถึงหลักธรรมาธิปไตย เมื่อสังคมไทยมีความรักความสามัคคีแล@วก็เกิดความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ 

ในบรรดาอธิปไตยทั้ง ๓ นั้น พระพุทธเจ@าทรงยกย�องธรรมาธิปไตยว�าประเสริฐที่สุด และ
โลกาธิปไตยก็ยังดีกว�าอัตตาธิปไตย ถึงอย�างไรพระพุทธเจ@าก็ไม�ได@ตำหนิระบบเผด็จการท่ีใช@อัตตาธิปไตย 
ถ@าเผด็จการนั้นยึดมั่นในธรรมในความถูกต@อง เป>นธรรม ชอบธรรม มีความรัก ความเมตตา ความ 
ปรารถนาดีต�อผู@อยู�ใต@ปกครอง ต�อประชาชน เหมือนพ�อปกครองลูก (Paternalism) และมิได@ยกย�อง
ว�าระบอบประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยนั้นประเสริฐที่สุด แม@นักปรัชญาเมธีทางการปกครองในยุค
ป:จจุบัน ก็เห็นด@วยกับพระพุทธเจ@า โดยกล�าวว�า ประชาธิปไตยเป>นระบอบการปกครองที่เลวน@อย
ท่ีสุด๒๐๐ 

 
๒๐๐วิรัช ถิรพันธุ!เมธี, พุทธปรัชญาการปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๖), 

หน@า ๒๕. 



๙๕ 

ธรรมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเป>นใหญ� หรือปรารภธรรมเป>นใหญ� สามารถแบ�ง
ออกได@เป>น ๒ ทรรศนะ คือ ในแง�ของการประพฤติธรรม และในแง�ของปรัชญาการปกครอง โดยในแง�
ของการประพฤติธรรม ธรรมาธิปไตย เป>นการปรารภพระธรรมอันพระผู@มีพระภาคเจ@าได@ตรัสไว@ใน
อาธิปเตตยสูตรว�า 

“ภิกษุท้ังหลาย... ธรรมาธิปไตย เป>นอย�างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู�ในป�าบ@าง อยู�ตามโคน
ไม@บ@าง อยู�ในเรือนว�างบ@าง ย�อมเห็นประจักษ!ว�า เราออกบวชจากเรือน บวชเป>นบรรพชิต ไม�ใช�
เพราะเหตุแห�งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกบวชจากเรือน บวชเป>นบรรพชิต ไม�ใช�เพราะ 
เหตุแห�งความมีหรือความไม�มีเช�นนั้น อนึ่ง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข! โทมนัส 
และอุปายาสครอบงำ ชื่อว�าถูกทุกข!ครอบงำ มีทุกข!อยู�ตรงหน@า ทำอย�างไร การทำท่ีสุดกองทุกข!
ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผู@มีพระภาคตรัสไว@ดีแล@ว ผู@ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด@วยตนเอง 
ไม�ประกอบด@วยกาล ควรเรียกให@มาดู ควรน@อมเข@ามาในตน อันวิญ�ูชนพึงรู@เฉพาะตน ก็เพื่อน
พรหมจารีผู@รู@เห็นอยู� มีอยู� การที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระผู@มีพระภาคเจ@าตรัสไว@ดีแล@วอย�างนี้
พึงเกียจคร@านประมาทอยู�นั้นไม�สมควรแก�เราเลย ภิกษุนั้นย�อมเห็นประจักษ!ว�า ความเพียรท่ีเรา
เริ่มไว@แล@วจักไม�ย�อหย�อน สติตั้งม่ันแล@วจักไม�เลอะเลือน กายท่ีสงบแล@วจักไม�กระสับกระส�าย จิต
ที่ตั้งมั่นแล@ว เธอยกธรรมเท�านั้นให@เป>นใหญ� ละอกุศล บำเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บำเพ็ญกรรม
ท่ีไม�มีโทษ รักษาตนให@บริสุทธิ์ ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกว�า ธรรมาธิปไตย”๒๐๑ 

ส�วนในแง�ของปรัชญาการปกครอง ธรรมาธิปไตยเป>นการปกครองท่ียึดถือธรรมหรือความ
ถูกต@องเป>นใหญ� การตัดสินใจทุกอย�างขึ้นอยู�กับความถูกต@องเท�านั้น ไม�ได@อิงอาศัยอามิสสินจ@างหรือ
เกียรติยศ รวมถึงพรรคพวก ญาติพี่น@องแต�อย�างใดไม� การปกครองในลักษณะนี้จำเป>นอย�างยิ่งที่ควร
จะนำมาใช@กับทุกยุคสมัย แม@จะกล�าวอีกสักก่ีครั้งก่ียุคสมัยก็คงเป>นอยู�อย�างนั้น อำนาจสูงสุดข้ึนอยู�กับ
ธรรมะคือความถูกต@องโดยไม�คำนึงว�าจะเป>นความเห็นของคนส�วนใหญ�หรือคนส�วนน@อยก็ตาม แม@จะ
เป>นความเห็นของบุคคลคนเดียว ทว�าชอบธรรมหรือเป>นความเห็นท่ีถูกต@องก็ถือเอาตามนั้น 

การปกครองท่ีดีเลิศตามนัยแห�งพุทธศาสนา คือ ธรรมาธิปไตย ได@แก� การยกย�องธรรมะให@
เป>นใหญ�ทั้งในหมู�ผู@นำและประชาชนทั่วไป มีการเทิดทูนผู@มีคุณธรรมให@เป>นใหญ�ในแผ�นดิน การปกครอง
สมัยพระเจ@าอโศกมหาราชหลังจากที่ทรงยอมรับนับถือพุทธศาสนาแล@ว ถือว�าเป>นแบบธรรมาธิปไตย 
ธรรมาธิปไตยยกย�องผู@มีธรรมะ และเป>นการปกครองที่อยู�ในกรอบแห�งศีลธรรมและจริยธรรม และมุ�ง
ให@ราษฎรยึดธรรมะเป>นเกณฑ!๒๐๒ 

 
๒๐๑องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๓. 
๒๐๒สุรพล สุยะพรหม, การเมืองกับการปกครองของไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, 

๒๕๔๗), หน@า ๒๕๔. 



๙๖ 

สันติวิธีวิถีพุทธคือทางสายกลางที่พระพุทธเจ@าทรงนำเสนอให@เป>นทางเลือกในการปฏบิัติ
เพื่อให@หลุดจากกับดักของทุกข!คือความขัดแย@งและความรุนแรง แนวทางนี้เป>นการปฏิเสธหนทาง
สุดโต�งท้ังสองด@าน คือ 

๑. หนทางในการแสวงหา และแย�งชิงผลประโยชน!และความต@องการเพ่ือบำรุงบำเรอและ
สนองตอบต�อความอยากท่ีไร@ขีดจำกัดของมนุษย! 

๒. การทรมานตนโดยการสร@างเงื่อนไขให@เกิดความทุกข!ยากลำบากให@แก�ตนเองด@วยวิธีการ
ต�าง ๆ ด@วยเข@าใจผิดคิดว�าการดำเนินการดังกล�าวจะทำให@ตัวเองบรรลุวัตถุประสงค!ตามท่ีมุ�งหวัง 

โลกเป>นอทวิภาวะตามหลักอิทัปป:จจยตา คือ สรรพสิ่งล@วนเชื่อมโยงสัมพันธ!กันอย�างไม�
อาจแยกขาดจากกันได@ ทัศนะดังกล�าวตามหลักพระพุทธศาสนาช�วยให@บุคคลหลุดพ@นจากความยึดติด
ในสมมติบัญญัติทั้งยังช�วยให@ถอนออกจากความสำคัญมั่นหมายในตัวตน๒๐๓ แนวทางปฏิบัติการสันติ
วิธีแบบอทวิภาวะมีลักษณะเด�น คือ การไม�แยกการภาวนากับกิจกรรมทางสังคมออกจากกัน เพราะ
ปฏิบัติการทางสังคมถือเป>นส�วนหนึ่งของการฝ�กฝนพัฒนาตนในทางจิตวิญญาณ เป>นการบ�มเพาะ
ความเมตตาความอดทนความไม�ถือตัวตนและการเอาชนะความโกรธเกลียด พร@อมท่ีจะยอมรับความ
ทุกข!ทางกายโดยที่ใจไม�ได@ทุกข!ตามไปด@วย เป>นต@น และยังถือว�าเป>นแค�การกระทำแต�ไม�มีผู@กระทำซ่ึง
การคิดเช�นนี้จะช�วยคลายความยึดม่ันถือม่ันในผลของการกระทำให@ลดน@อยถอยลง 

ด@วยเหตุนี้ “ทางสายกลาง” จึงถือว�าเป>น “สันติวิธีวิถีพุทธ” ท่ีประกอบด@วยหนทางในการ
ดับทุกข!คือความขัดแย@งและความรุนแรงสมุทัยคือสาเหตุของความขัดแย@งและความรุนแรง เพื่อให@
เข@าถึงนิโรธ คือสันติ โดยใช@ “มรรค ๘” ซ่ึงถือได@ว�าเป>น “สันติวิธีวิถีพุทธ” ท่ีประกอบด@วยกระบวนการ
และวิธีการท่ีสำคัญ ๘ ประการ คือ 

๑. ความเข@าใจที่ถูกต@อง (Right Understanding) โดยเน@นกระบวนการสร@างสัมมาทิฐิให@
เกิดขึ้น ประตูบานแรก คือสร@างความรับรู@ และสร@างความเข@าใจที่ถูกต@องเกี่ยวประเด็นป:ญหา สาเหตุ
เป�าประสงค!ท่ีมุ�งหวัง และวิธีดำเนินการเพ่ือบรรลุเป�าประสงค!การสร@างความเข@าใจท่ีถูกต@องต้ังแต�แรก 
จะทำให@กลุ�มคนต�าง ๆ ได@มีโอกาสศึกษาและเรียนรู@ข@อเสนอของกันและกันว�า มีความเป>นไปได@ในการ
ปฏิบัติร�วมอย�างไรประเด็นสำคัญคือ ความเข@าใจชัดเจนในความเป>นเราจะทำให@ง�ายต�อการเปKดพื้นท่ี
ให@คนอ่ืน หรือกลุ�มอ่ืนได@พิจารณาข@อห�วงใยต�าง ๆ ด@วยซ่ึงการสร@างความเข@าใจร�วมกันอย�างถูกต@องจะ
ก�อให@เกิดพลังสนับสนุนและการตอบรับจากกลุ�มคนต�าง ๆ ในสังคมอย�างมากมายมหาศาล 
 

 
๒๐๓พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธีบนวิถีแห�งอทวิภาวะในสันติวิธีวิถีแห�งอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๙), หน@า ๑๑๗. 



๙๗ 

๒. ความคิดที่ถูกต@อง (Right Thought) โดยการแสดงออกต@องไม�เป>นไปเพื่อความอยาก
ได@อำนาจหรือมุ�งผลประโยชน!และความต@องการส�วนตนหากแต�เป>นไปเพ่ือประโยชน!ของสังคมโดยรวม
อย�างแท@จริง การไม�คิดผูกพยาบาทอาฆาตมาดร@าย และจองเวรจองกรรมต�อเพื่อนมนุษย!อย�างไม�มีท่ี
สิ้นสุดและการไม�กระทำการที่นำไปสู�การเบียดเบียนตนเองและคนอื่นให@เกิดความทุกข!ทรมานและ
เดือดร@อนอันเกิดจากการแสดงออกด@วยการใช@ความรุนแรงในรูปแบบต�าง ๆ 

๓. การใช@การสื่อสารที่ถูกต@อง (Right Speech) เน@นการสื่อสารแบบสัมมวาจาโดยไม�ใช@
วาจาหรือคำพูดที่แสดงออกด@วยการด�าทอ การใช@คำหยาบคาย การพูดเพ@อเจ@อ ส�อเสียดการพูดปด
มดเท็จ ดูถูกเหยียดหยามการใส�ร@ายป�ายสีอันจะนำไปสู�การสร@างความโกรธเกลียด เคียดแค@นและชิงชัง
เพ่ือนมนุษย!ท่ีอยู�ร�วมกันในสังคมสัมมาวาจาจึงเป>นการสื่อสารด@วยข@อมูลท่ีเป>นจริง ไพเราะ เหมาะกาล 
ประสานสามัคคีมีประโยชน! และประกอบด@วยเมตตา การสื่อสารด@วยคำพูดผ�านสื่อต�าง ๆ ท่ีเน@นแง�มุม
เชิงบวกจะทำให@บรรยากาศการพูดคุย และหาทางออกเป>นไปได@ง�ายมากยิ่งขึ้นเพราะหลายครั้งการ
สื่อสารได@กลายเป>นเงื่อนไขที่ทำให@คู�กรณีนำมาขยายผลและเติมเชื้อไฟแห�งความเกลียดชังอย�างไม�มีท่ี
สิ้นสุด 

๔. การแสดงท�าทีที่ถูกต@อง (Right Action) โดยการไม�ยุยงส�งเสริมหรือกระตุ@นให@เกิดการ
ใช@ความรุนแรงด@วยการทำร@ายประหัตประหารบุคคลอื่นที่มีความเชื่อและเห็นต�าง สังคมโลกและ
สังคมไทยมิได@สิ้นไร@ไม@ตอกและอับจนหนทางในการแสวงหาเครื่องมือจัดการความขัดแย@งหากแต�ท�าที
ของคู�ขัดแย@งได@กลายเป>นอุปสรรคสำคัญในการหาทางออกร�วมกันการแสดงท�าทีที่เป�©ยมล@นด@วยความ
รัก ให@เกียรติและเคารพกลุ�มบุคคลความเชื่อและการกระทำที่แตกต�างจะเป>นสะพานที่ทำให@คู�กรณไีด@
ทอดเดินข@ามพ้ืนท่ีของตัวเองไปเรียนรู@และพร@อมจะเข@าใจเพ่ือนมนุษย!มากยิ่งข้ึน 

๕. ดำเนินชีวิตท่ีถูกต@อง (Right Livelihood) ใช@ชีวิตท่ีสอดคล@องกับธรรม ไม�คลาดเคลื่อนไป
จากธรรมจะทำให@การดำเนินชีวิตมีคุณและมีความหมายมากยิ่งขึ้นแนวทางเหล�านี้จะกลายเป>นแบบอย�าง
ของกลุ�มคนอื่น ๆ ในสังคม ทั้งในความเชื่อมั่นและเกิดแรงแรงบันดาลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุ
เป�าหมายร�วมกันแบบอย�างที่เห็นได@ชัดคือการใช@ชีวิตที่เรียบงานของมหาตมะคานธีได@กลายเป>นพลัง
และความศรัทธาของกลุ�มคนต�าง ๆ ในสังคม การเพียรละสิ่งไม�ถูกต@องและเหมาะสมที่ได@ดำเนินการ
อยู�การเพียรรักษาสิ่งท่ีดีและงดงามเอาไว@อย�างต�อเนื่อง และการพัฒนาความจริง ความดีและความงามให@
เกิดขึ้นอยู�เสมอ การกระทำการในลักษณะนี้จะก�อให@เกิดแนวร�วมอย�างยั่งยืนและมั่นคงและแนวร�วม
เหล�านั้นพร@อมที่จะร�วมอุดมการณ!อย�างมั่นคงโดยไม�หวาดกลัวต�ออุปสรรคใด ๆ ที่จะตามมาอีกทั้งจะ
ทำให@คู�กรณีตระหนักรู@ถึงพลังของถึงความมุ�งม่ันของเรา 
 
 



๙๘ 

๗. การมีสติที ่ถูกต@อง (Right Mindfulness) กำกับ ควบคุมและรู@เท�าทันความคิดของ
ตนเองไม�กระทำการหรือตัดสินสิ่งหนึ่งสิ่งใดด@วยความหุนหันพลันแล�นภายใต@อิทธิพลของไฟท่ีกำลังสุม
ใจคือ ไฟคือความอยากได@ผลประโยชน! และความต@องการ ไฟคือความโกรธเกลียดและไฟคือความ
หลง ในขณะที่เผชิญหน@ากับสถานการณ!ความกดดัน ยุ�งยาก และซับซ@อนต@องใช@สติเป>นเครื่องมือใน
การกำกับ และตรวจสอบ ไม�ให@ประมาท ย�ามใจและหลงใหลในชัยชนะ ซ่ึงอาจจะก�อเกิดผลกระทบใน
เชิงลบตามมาดังที่พระพุทธเจ@าทรงตรัสเตือนว�า “ผู@ชนะย�อมก�อเวรผู@แพ@ย�อมนอนเป>นทุกข! บุคคลละ
ความชนะและความแพ@เสียแล@ว จึงสงบระงับ (เวร) นอนเป>นสุข” 

๘. ความมุ�งมั ่นในหนทางที่ถูกต@อง (Right Concentration) เป�าหมายของสันติวิธี คือ 
การปรากฏขึ้นของความสันติ ซึ ่งผ�านการรับฟ:ง การยอมรับ และการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ดังนั้น 
จำเป>นต@องเพ�ง จดจ�อและมุ�งมั่นต�อเป�าหมายที่ได@กำหนดทิศทางและวางกรอบเอาไว@ อีกทั้งไม�ย�อท@อ
เหนื่อยหน�ายต�อป:ญหาที่เข@ามา ท@าทายต�อการพูดคุยเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดที่คู�กรณีสามารถรับได@ 
โดยไม�ยึดมั่นในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราคนเดียวหรือกลุ�มเดียวเท�านั้น ถึงกระนั้น ในขณะที่เรา
มุ�งม่ันต�อเป�าหมายมากเพียงใด จำเป>นต@องใส�ใจต�อวิธีการและความสัมพันธ!มากข้ึนเพียงนั้น๒๐๔ 

หากคุณสมบัติเช�นนี้เกิดข้ึนในสังคมได@ คนในสังคมสามารถยอมรับความแตกต�างในมิติต�าง ๆ 
ได@ เช�น ความคิดเห็น ชาติพันธุ! ศาสนา ภาษา เป>นต@น ซึ่งหลักการเหล�านี้ล@วนเป>นสิ่งที่เกื้อหนุน สันติวิธี 
ท้ังสิ้น๒๐๕ 

สรุปไดAว�า สังคมแห�งสันติเป>นสังคมที่ไร@ความรุนแรงหรือปราศจากความรุนแรงทั้งทางตรง
และทางอ@อม แต�สังคมดังกล�าวยังมีความขัดแย@งและบางครั้งหรือบางสถานการณ!ความขัดแย@งดังกล�าวได@
พัฒนาตนเองไปสู�จุดที่สังคมไร@สันติหรือปราศจากสันติ จึงมีความจำเป>นต@องใช@วิธีเชิงสันติ เข@าไปจัดการ
ความขัดแย@งแบบสันติหรือจัดการความรุนแรงแบบสันติ สังคมจะเกิดสันติสุขได@ทุกคนในสังคมจะต@องมี
แนวทางการประพฤติปฏิบัติร�วมกัน มีความหนักแน�นเสมอกันและปรับตัวเข@าหากันได@ มีความเข@าใจ
อันดีต�อกัน สามัคคีปรองดองกัน มีสิทธิเสรีภาพต�าง ๆ อย�างเท�าเทียมกัน สันติวิธีวิถีพุทธคือทางสาย
กลางท่ีพระพุทธเจ@าทรงนำเสนอให@เป>นทางเลือกในการปฏิบัติเพ่ือให@หลุดจากกับดักของทุกข!คือความ
ขัดแย@งและความรุนแรง ประกอบด@วยกระบวนการและวิธีการที่สำคัญ ๘ ประการ ความเข@าใจท่ี
ถูกต@อง (Right Understanding) ความคิดที่ถูกต@อง (Right Thought) การใช@การสื่อสารที่ถูกต@อง 
(Right Speech) การแสดงท�าทีที ่ถูกต@อง (Right Action) ดำเนินชีวิตที่ถูกต@อง (Right Livelihood) 
การมีสติท่ีถูกต@อง (Right Mindfulness) และความมุ�งม่ันในหนทางท่ีถูกต@อง (Right Concentration) 

 
๒๐๔อ@างแล@ว, พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธีบนวิถีแห�งอทวิภาวะในสันติวิธีวิถีแห�งอารยะ, หน@า ๑๕๔. 
๒๐๕Robert A. Dahl, On Democracy, (London: Yale University Press, 2000), pp. 38-44. 



๙๙ 

๒.๔ ขAอมูลพ้ืนฐานกลุ�มชาติพันธุ$ภาคตะวันตกในบริบทพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 

บริบทนี้ ครอบคลุมข@อมูลพื้นฐานกลุ�มชาติพันธุ!ภาคตะวันตกในบริบทพื้นที่จังหวัดราชบรุี 
ดังนี้ 

จังหวัดราชบุรีเป>นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด@านตะวันตกท่ีมีภูมิประเทศหลากหลาย มีเนื้อ
ที่ทั้งสิ้นประมาณ ๕,๑๙๖ ตารางกิโลเมตร แบ�งการปกครองเป>น ๑๐ อำเภอ คือ อำเภอเมืองราชบุรี 
อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท�อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง 
อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ@านโป�ง และอำเภอบ@านคา จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร!ทำให@
สันนิษฐานได@ว�า ราชบุรีเป>นหัวเมืองที่เจริญรุ�งเรืองมากแห�งหนึ่งของแคว@นสุวรรณภูมิ ที่สมัยนั้นเรียก
กันว�า “ทวารวดี” และราชบุรียังเป>นแหล�งพบปะของพ�อค@าวาณิชแต�ครั้งโบราณ ทั้งยังเป>นเมืองหน@า
ด�านท่ีติดต�อกับพม�า ดังนั้น ราชบุรีจึงเป>นดินแดนท่ีหลากหลายชาติพันธุ!และกลุ�มชนท่ีสุดแห�งหนึ่ง๒๐๖ 
ประชากรของจังหวัดราชบุรี ประกอบด@วย กลุ�มชาติพันธุ! ๗ กลุ�ม (ไม�นับรวมชาติพันธุ!ไทยพื้นถิ่น) ได@แก� 
ชาติพันธุ!จีน ชาติพันธุ!ยวน ชาติพันธุ!มอญ ชาติพันธุ!เขมร ชาติพันธุ!ลาวเวียง ชาติพันธุ!ลาวโส@ง และ 
ชาติพันธุ!กระเหรี่ยง โดยมีการต้ังถ่ินฐานกระจายอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๑ ถ่ินท่ีอยู�และจำนวนกลุ�มชาติพันธุ!ในจังหวัดราชบุรี๒๐๗ 
 

ท่ี ชาติพันธุ$ อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
๑ ชาติพันธุ!จีน บ@านโป�ง บ@านโป�ง ๑๗,๐๗๒ 
  บ@านโป�ง กรับใหญ� ๑๔,๖๔๓ 
  เมือง หน@าเมือง ๓๖,๐๔๐ 
  โพธาราม โพธาราม ๙,๒๙๒ 

๒ ชาติพันธุ!ยวน เมือง คูบัว ๑๐,๙๒๖ 
   ห@วยไผ� ๖,๗๖๖ 
   ดอนตะโด ๑๕,๕๐๕ 
   เจดีย!หัก ๒๑,๓๐๖ 
   หินกอง ๘,๓๙๑ 
   ดอนแร� ๔,๓๕๖ 

 

 
๒๐๖วิกิพีเดียพจนานุกรมเสรี, จังหวัดราชบุรี, [ออนไลน!], แหล�งที่มา: http: th.wikipedia.org/wiki/

จังหวัดราชบุรี [๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑]. 
๒๐๗ถ่ินท่ีอยู�และจำนวนกลุ�มชาติพันธุ!ในจังหวัดราชบุรี ไม�นับรวมกลุ�มไทยพ้ืนถ่ินจังหวัดราชบุรี. 



๑๐๐ 

ตารางท่ี ๒.๑ การต้ังถ่ินฐานและจำนวนกลุ�มชาติพันธุ!ในจังหวัดราชบุรี (ต�อ) 
 

ท่ี ชาติพันธุ$ อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
 ชาติพันธุ!ยวน (ต�อ) โพธาราม หนองโพ ๖,๘๓๙ 
  บ@านโป�ง หนองปลาหมอ ๗,๑๔๒ 
  บางแพ วัดแก@ว ๕,๘๗๖ 
  ปากท�อ อ�างหิน ๔,๘๖๘ 
  ปากท�อ ทุ�งหลวง ๑๓,๖๖๗ 
  ปากท�อ บ�อกระดาน ๒,๖๘๔ 
  จอมบึง รางบัว ๙,๒๘๔ 
  สวนผึ้ง ท�าเคย ๙,๔๕๑ 

๓ ชาติพันธุ!มอญ บ@านโป�ง คุ@งพยอม ๗,๒๑๒ 
  บ@านโป�ง บ@านม�วง ๓,๖๖๖ 
  บ@านโป�ง นครชุมน! ๖,๒๙๘ 
  โพธาราม คลองตาคต ๑๑,๘๖๓ 
  โพธาราม สร@อยฟ�า ๓,๔๕๖ 
  โพธาราม ดอนกระเบื้อง ๔,๒๑๕ 

๔ ชาติพันธุ!เขมร เมือง คุ@งกระถิน ๕,๖๒๐ 
  เมือง พงสวาย ๙,๗๖๗ 
  ปากท�อ ยางงาม ๒,๓๘๕ 
  ปากท�อ ดอนทราย ๙,๖๘๘ 
  ปากท�อ ปากท�อ ๗,๔๗๙ 
  ปากท�อ หนองกระทุ�ม ๕,๘๘๙ 
  วัดเพลง เกาะศาลพระ ๓,๗๓๕ 
  บางแพ หัวโพ ๔,๗๐๙ 
  บางแพ บางแพ ๘,๒๐๕ 
  โพธาราม บางโตนด ๕,๑๙๙ 
  โพธาราม เจ็ดเสมียน ๕,๗๐๙ 

 
 
 



๑๐๑ 

ตารางท่ี ๒.๑ การต้ังถ่ินฐานและจำนวนกลุ�มชาติพันธุ!ในจังหวัดราชบุรี (ต�อ) 
 

ท่ี ชาติพันธุ$ อำเภอ ตำบล จำนวน (คน) 
๕ ชาติพันธุ!ลาวเวียง เมือง เขาแร@ง ๓,๓๓๒ 
  โพธาราม บ@านฆ@อง ๘,๗๐๑ 
  โพธาราม บ@านสิงห! ๑๒,๑๕๗ 
  โพธาราม บ@านเลือก ๑๐,๔๘๐ 
  โพธาราม ดอนทราย ๗,๒๒๔ 
  บ@านโป�ง หนองกบ ๑๑,๘๗๗ 
  บ@านโป�ง ปากแรต ๑๖,๒๓๘ 
  บ@านโป�ง หนองอ@อ ๑๕,๔๘๐ 
  บ@านโป�ง ท�าผา ๑๘,๔๖๒ 
  จอมบึง ปากช�อง ๙,๗๗๓ 

๖ ชาติพันธุ!ลาวโซ�ง จอมบึง จอมบึง ๑๕,๔๗๓ 
  ดำเนินสะดวก ดอนคลัง ๔,๘๘๙ 
  ดำเนินสะดวก บัวงาม ๔,๒๘๒ 
  บางแพ ดอนคา ๓,๕๗๕ 
  ปากท�อ ห@วยยางโทน ๔,๒๒๑ 

๗ ชาติพันธุ!กะเหรี่ยง สวนผึ้ง สวนผึ้ง ๒๐,๙๕๕ 
  สวนผึ้ง ตะนาวศรี ๑๕,๖๒๘ 
  บ@านคา บ@านคา ๙,๒๐๐ 
  บ@านคา บ@านบึง ๙,๕๐๖ 
  ปากท�อ ยางหัก ๗,๘๒๘ 
 รวม   ๕๑๘,๔๘๔ 

 

สรุปไดAว�า จังหวัดราชบุรีเป>นจังหวัดหนึ ่งในภาคกลางด@านตะวันตกที ่มีภูมิประเทศ
หลากหลาย จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร!ทำให@สันนิษฐานได@ว�าในอดีตชื่อว�าทวารวดีซ่ึง
เป>นหัวเมืองท่ีเจริญรุ�งเรืองมากแห�งหนึ่งของแคว@นสุวรรณภูมิ ราชบุรีจึงเป>นดินแดนท่ีหลากหลายชาติ
พันธุ!และกลุ�มชนท่ีสุดแห�งหนึ่ง ประชากรของจังหวัดราชบุรี ประกอบด@วย กลุ�มชาติพันธุ! ๗ กลุ�ม (ไม�นับ
รวมชาติพันธุ!ไทยพ้ืนถ่ิน) ได@แก� ชาติพันธุ!จีน ชาติพันธุ!ยวน ชาติพันธุ!มอญ ชาติพันธุ!เขมร ชาติพันธุ!ลาว
เวียง ชาติพันธุ!ลาวโส@ซ�ง และชาติพันธุ!กระเหรี่ยง มีประชากรกลุ�มชาติพันธุ!รวมท้ังสิ้น ๕๑๘,๔๘๔ คน 



๑๐๒ 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวขAอง 

บริบทนี้ ครอบคลุมสาระว�าด@วยงานวิจัยท่ีเก่ียวข@อง โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับธรรมาภิบาล 

จากการศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวข@องกับธรรมาภิบาล จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

พระมหาชินวัฒน$ ธมฺมเส��โ� ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว�า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป>นรายด@าน พบว�า อยู�ในระดับมากทุกด@าน 
ส�วนผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามป:จจัยส�วนบุคคล ได@แก� เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได@ พบว�า มีความคิดเห็นต�อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม�แตกต�างกัน๒๐๘ 

พระมหาสมพงษ$ ชนุตฺตโม ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค!การบริหารส�วนตำบลในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค!” ผลการวิจัยพบว�า การนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต!ใช@เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตำบล ใน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค! โดยภาพรวม พบว�า การรณรงค!ให@ผู@บริหารและบุคลากรของ
องค!การบริหารส�วนตำบล ในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค!ใช@หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานภายในองค!กรอย�างจริงจัง สร@างสำนึกให@บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต�อหน@าที่ที่ตน
ได@รับมอบหมาย ผู@บริหารควรกำหนดนโยบาย มีแผนแม�บทอย�างชัดเจนเป>นลายลักษณ!อักษร และ
สามารถนำนโยบายไปปฏิบัติเป>นรูปธรรมได@ ควรเปKดโอกาสให@บุคลากรในองค!การบริหารส�วนตำบลได@
มีส�วนร�วมในการทำงานร�วมกัน การดำเนินงานต�าง ๆ มีความโปร�งใสตรวจสอบได@ พัฒนาบุคลากรให@
สามารถใช@ทรัพยากรอย�างคุ@มค�า และมีประสิทธิภาพสูงสุดต�อไป๒๐๙ 

 
๒๐๘พระมหาชินวัฒน! ธมฺมเส¬โ¨, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสาม

พราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๘, หน@า ก. 

๒๐๙พระมหาสมพงษ! ชนุตฺตโม, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบล
ในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค$” , วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน@า ก-ข. 



๑๐๓ 

พระปลัดอำนาจ ป�ฺ�าธโร ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค!การบริหารส�วนตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ” ผลการวิจัยพบว�า องค!การบริหารส�วนตำบล
ต@องบริหารงานโดยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช@อย�างจริงจัง เพื่อให@เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดอันจะมาซึ่งประโยชน!สุขของคนในตำบล ควรมีมาตรการส�งเสริมการปลูกฝ:งเสริมสร@างศีลธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในองค!กรและตำบล ให@เกิดเป>นรูปธรรมและปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง สร@าง
ความสามัคคีปรองดองกันขึ้นในองค!กรและชุมชน เป>นตัวอย�างของคนในตำบล ไม�แบ�งฝ:กแบ�งฝ�าย 
ร�วมแก@ไขป:ญหาต�าง ๆ ร�วมมือร�วมใจเป>นหนึ่งเดียว ประสานงานให@เป>นระบบให@ทันต�อเหตุการณ! 
ส�งเสริมรายได@ให@เกิดข้ึนแก�คนในตำบล โดยการแนะนำส�งเสริมหาอาชีพท่ีเหมาะสมให@ และแนะนำให@
ประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตในท@องถิ่นอย�างมีระบบ ส�งเสริมให@ประชาชนในตำบลมีส�วนร�วมในการ
บริหารและพัฒนาท@องถ่ินโดยการเสนอป:ญหา ความต@องการในท@องถ่ิน แสดงความคิดเห็นวิจารณ!การ
ทำงานขององค!กร ควรเปKดโอกาสให@บุคลากรและประชาชนในเขตตำบลได@มีส�วนร�วมในการทำงาน
ร�วมกัน การดำเนินงานต�าง ๆ มีความโปร�งใสตรวจสอบได@ ผู@บริหารควรกำหนดนโยบาย มีแผนแม�บท
อย�างชัดเจนเป>นลายลักษณ!อักษรและสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติเป>นรูปธรรมได@๒๑๐ 

พระไพฑูรย$ รตนิโก ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การ
บริหารส�วนตำบลบ@านแดงอำเภอพิบูลย!รักษ! จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว�า แนวทางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลควรใช@หลักกฎหมายระเบียบ ข@อบังคับของทางราชการการให@เป>นท่ี 
ยอมรับของสังคมกำหนดกรอบการบริหารงานตามอำนาจหน@าท่ีให@ถูกต@องทุกข้ันตอน มีการจัด
ระบบงานและข@อมูลข�าวสารเพ่ือเปKดเผยข@อมูลข�าวสารต�อสาธารณชน เปKดโอกาสให@ประชาชนรับรู@
เพ่ือเสนอความเห็นในการตัดสินใจป:ญหาสำคัญและมีส�วนร�วมทุกมิติ มีการกำหนดเป�าหมายและ
มาตรฐานโดยการวางกรอบความรับผิดชอบให@มีขอบเขตท่ีชัดเจนครอบคลุมท้ังระบบงาน มีการเพ่ิม
ความสามารถในการบริหาร งานเพิ่มผลผลิตของงานในทางบวกให@เกิดความคุ@มค�ากับต@นทุนและ
ประโยชน!ที่ได@รับ และการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช@เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการการบริหารงานของ
องค!การบริหารส�วนตำบล จำเป>นต@องสร@างจิตสำนึกให@บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต�อหน@าท่ีท่ีตน
ได@รับมอบหมาย และมีแผนแม�บทอย�างชัดเจนเป>นลายลักษณ!อักษร๒๑๑ 

 
๒๑๐พระปลัดอำนาจ ป�ฺญาธโร, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วน

ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน@า ก-ข. 

๒๑๑พระไพฑูรย! รตนิโก, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบลบAาน
แดงอำเภอพิบูลย$รักษ$ จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน@า ก-ข. 



๑๐๔ 

พระจรุณ ธีรป�ฺโ� ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การ
บริหารส�วนตำบลลำพยนต! อำเภอตากฟ�า จังหวัดนครสวรรค!” พบว�า ความคิดเห็นของประชาชนต�อ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตำบลลำพยนต! อำเภอตากฟ�า จังหวัด
นครสวรรค! ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต�ละด@าน พบว�า ด@านหลักความโปร�งใส อยู�
ในระดับปานกลาง ส�วนด@านอื่น ๆ อยู�ในระดับมากทุกด@าน และเมื่อเรียงลำดับจากค�าเฉลี่ยมากไปหา
น@อย ดังนี้ ด@านหลักความคุ@มค�า ด@านหลักความรับผิดชอบ ด@านหลักนิติธรรมธรรม ด@านหลักการมีส�วน
ร�วม ด@านหลักคุณธรรม และด@านหลักความโปร�งใส สำหรับป:ญหาและอุปสรรค พบว�า ผู@บริหาร
เลือกใช@งาน เลือกปฏิบัติในแต�ละบุคคล ผู @บริหารยังบริหารงานด@วยอารมณ! การทำงานยังไม�มี
มาตรฐานเดียวกัน ใช@ระบบอุปถัมภ! ขาดความยุติธรรม การทำงานของพนักงานยังขาดความความ
ทุ�มเท และเสียสละ ความเสมอภาคของพนักงานทุกคน ยังไม�ทั ่วถึง มีการแบ�งพรรคพวกในการ
ปฏิบัติงาน มีป:ญหาความขัดแย@งเรื่องผลประโยชน! การตรวจสอบภายใน ยังทำได@ไม�ดีเท�าที่ควร และ 
แนวทางการนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต!ใช@เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการการบริหารงานขององค!การ
บริหารส�วนตำบลลำพยนต! อำเภอตากฟ�า จังหวัดนครสวรรค! โดยภาพรวม ได@แก� รณรงค!ให@ผู@บริหาร
และบุคลากรขององค!การบริหารส�วนตำบลลำพยนต! อำเภอตากฟ�า จังหวัดนครสวรรค!ใช@หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานภายในองค!กรอย�างจริงจัง สร@างจิตสำนึกให@บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต�อ
หน@าที่ที่ตนได@รับมอบหมาย.ผู@บริหารควรกำหนดนโยบาย มีแผนแม�บทอย�างชัดเจนเป>นลายลักษณ!
อักษร และสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติเป>นรูปธรรมได@ ควรเปKดโอกาสให@บุคลากรในองค!การบริหาร
ส�วนตำบลได@มีส�วนร�วมในการทำงานร�วมกัน การดำเนินงานต�าง ๆ มีความโปร�งใสตรวจสอบได@ พัฒนา
บุคลากรให@สามารถใช@ทรัพยากรอย�างคุ@มค�า และมีประสิทธิภาพสูงสุดต�อไป๒๑๒ 

สรุปไดAว�า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น เป>นการศึกษาท่ีมีขอบเขตด@านเนื้อหา 
๖ ด@าน ได@แก� ด@านหลักนิติธรรม ด@านหลักคุณธรรม ด@านหลักความโปร�งใส ด@านหลักการมีส�วนร�วม 
ด@านหลักความรับผิดชอบ และด@านหลักความคุ@มค�า ซึ่งเป>นหลักการของหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) หรือการบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�า
ด@วยการบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ นั่นเอง ซึ่งธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐนี้ มี
กำเนิดมาจากพระพุทธศาสนาท่ียึดหลักความเชื่อมั่นในเรื่องเจตนาซึ่งเป>นสาเหตุของการกระทำเรื่อง
ความสุขของมนุษย!อันถือว�าเป>นเป�าหมายของมนุษย!ทั้งที่เป>นป:จจุบันและอนาคต ดังนั้น การนำหลัก
ธรรมาภิบาลมาประยุกต!ใช@ในการบริหารกิจการคณะสงฆ!จึงเป>นเรื่องสามารถกระทำได@ 

 
๒๑๒พระจรุณ ธีรป�ฺโ�, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบลลำ

พยนต$ อำเภอตากฟ�า จังหวัดนครสวรรค$”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน@า ก-ข. 



๑๐๕ 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับการปกครอง 

จากการศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวข@องกับการปกครอง จึงพบเนื้อหาสาระท่ีสำคัญ ดังนี้ 

พระมหาอุบล จรธมฺโม ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห!ปรัชญาการปกครองใน
พุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว�า (๑) ปรัชญาการปกครองของนักปรัชญาตะวันตกให@ความสำคัญ
เก่ียวกับเรื่องปรัชญาการปกครองเป>นหลักสำคัญ เช�น หลักการปกครองและเป>นผู@ปกครองเน@นท่ีความ
สงบสุขของประชาชนเป>นหลัก รูปแบบการปกครองแต�ละรูปนั้นไม�มีความเท�าเทียมกันเพราะการ
บริหารของผู@ปกครองว�าจะปรับใช@ รูปแบบใดเพ่ือให@เกิดประโยชน!แก�ส�วนรวม ส�วนทัศนะของ มาเคียว
เวลลี คือ ผู@ปกครองมีความสำคัญในการปกครอง ขึ้นอยู�กับผู@ปกครองและผู@ใต@ปกครอง จะจัดการ
ปกครองให@ดีแค�ไหนเพียงไร และรูปแบบการปกครอง (๒) การปกครองตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท
เน@นธรรมชาติของมนุษย!เป>นสำคัญ พระพุทธเจ@าทรงวางรูปแบบการปกครองให@คณะสงฆ!ได@ปฏิบัติตาม 
กล�าวคือ พระธรรมกับพระวินัย โดยคณะสงฆ!ท้ังหมดต@องยึดหลักพระธรรมวินัย อันเป>นแบบอย�างในการ
ปฏิบัติและสามารถครอบคลุมด@านการปกครองตามหลักทางพระพุทธศาสนาและหลักการปกครองด@วย
สามัคคีธรรม แต�ต@องต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของความถูกต@อง เป>นธรรมมีเหตุผล อันประกอบไปด@วย อำนาจใน
การปกครอง รูปแบบการปกครอง จริยธรรมการปกครอง๒๑๓ 

ประพัฒน$ ป}ญญาชาติรักษ$ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห!การเมืองการปกครอง
ในคัมภีร!พระพุทธศาสนา” จากผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารรัฐกิจในคัมภีร!พระพุทธศาสนา
แบ�งเป>น ๒ รูปแบบ คือ แบบราชาธิปไตย และแบบสามัคคีธรรม โดยการปกครองแบบราชาธิปไตยนี้
เป>นระบบการเมืองการปกครองของไทยในอดีต เรียกว�า สมบูรณาญาสิทธิราชย! พระมหากษัตริย!มี
อำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ เมืองท่ีเป>นศูนย!กลางในปกครองในสมัยพุทธกาลมี ๔ รัฐ ได@แก� 
มคธ โกศล วังสะ และอวันตี ส�วนการปกครองแบบสามัคคีธรรม ป:จจุบันเราเรียกว�า ประชาธิปไตย 
คือ รัฐวัชชี (๓) วิธีการบริหารรัฐกิจในคัมภีร!พระพุทธศาสนามี ๒ วิธี คือ วิธีการบริหารรัฐกิจในส�วนข@า
ราชบริพาร และวิธีการบริหารรัฐกิจในส�วนประชาราษฎร! ทั้งส�วนคฤหัสถ! (ท่ีมิใช�ข@าราชบริพาร) และ
ส�วนสมณสงฆ! ซึ่งมี ๔ ประเด็น คือ ความหมาย การได@รับตำแหน�งหรือการแบ�งกลุ�มการปกครอง 
บทบาทและหน@าท่ี และคุณธรรมในคัมภีร!พระพุทธศาสนา๒๑๔ 

 
๒๑๓พระมหาอุบล จรธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะห$ปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน@า ก. 

๒๑๔ประพัฒน! ป:ญญาชาติรักษ!, “การศึกษาวิเคราะห$การเมืองการปกครองในคัมภีร$พระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน@า ก. 



๑๐๖ 

พันตำรวจตรี สุรศักดิ์ ขำเนตร ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห!การบริหารงาน
ขององค!กรปกครองส�วนท@องถิ่นตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว�า  
การบริหารองค!กรปกครองส�วนท@องถิ่นตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว�า ใน
ป:จจุบันองค!กรปกครองส�วนท@องถิ่นนั้นมุ�งเน@นผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายที่กำหนดไว@ในโครงสร@างการ
บริหารแต�ก็เกิดป:ญหาในภาพรวมไม�ว�าการวางแผน การจัดองค!การ การบังคับบัญชา การติดต�อ
ประสานงาน และการควบคุมเกิดความไม�สมดุล จึงทำการบริหารงานตอบสนองความต@องการของ
ประชาชนไม�ท่ัวถึงและเกิดการร@องเรียนในหลาย ๆ แห�งซ่ึงเกิดจากการบริหารงานไม�ชัดเจนตามภาระ
งาน ฉะนั้น ถ@านำหลักธรรมาธิปไตยมาบูรณาการและประยุกต!ใช@จะทำให@องค!กรปกครองส�วนท@องถ่ิน
เกิดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน@าที่สำหรับผู@บริหารและเจ@าหน@าที่พร@อมทั้งมีความซื่อสัตย!  
ประชาชนก็เกิดศรัทธาและความเชื่อม่ันในการทำงาน๒๑๕ 

นายนครินทร$ แกAวโชติรุ�ง ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปKฎก” จากผลการวิจัยพบว�า เมื่อจำแนกตามแนวคิดที่ปรากฏในอินเดีย รูปแบบการปกครอง
แบบราชาธิปไตยนั้น มีทั้งตามแบบพราหมณ!และแบบพุทธ และผู@ที่มีบทบาทสำคัญก็คือผู@ปกครองท่ี
เป>นพระมหากษัตริย!หรือพระราชา เนื่องจากการมีพระราชอำนาจสิทธิ์ขาดในการเป>นผู@ปกครองของ
รัฐหรือแคว@นต�าง ๆ แต�เพียงพระองค!เดียว สำหรับบุคคลอ่ืน ๆ มีข@าราชการซ่ึงดำรงตำแหน�งต�าง ๆ มี
ปุโรหิต อำมาตย! และเสนาบดีเป>นต@น ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดถึงอาณาเขตของรัฐ
หรือแคว@น จัดเป>นองค!ประกอบสำคัญซึ่งมีส�วนช�วยส�งเสริมให@ราชาธิปไตยในรัฐหรือแคว@นนั้น ๆ มี
อำนาจหรือมีความเข@มแข็งข้ึน อย�างไรก็ตาม แม@ว�าการมีอำนาจสิทธิ์ขาดของผู@ปกครองจะเป>นสิ่งท่ีโดด
เด�นในการปกครองแบบราชาธิปไตย แต�สิ่งท่ีทำให@ราชาธิปไตยดำรงม่ันคงอยู�ได@ นอกจากการมีอำนาจ
และความจงรักภักดีของข@าราชบริพารแล@ว ยังต@องอาศัยการมีธรรมะด@วย ไม�ว�าจะเป>นธรรมะตามหลัก
คำสอนของศาสนาพราหมณ!หรือธรรมะตามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ตาม ซึ่งเป>นป:จจัย
สำคัญที่ทำให@ผู @นำหรือผู@ปกครองในระบอบราชาธิปไตยได@รับการยอมรับและสามารถดำรงอยู�ใน
อำนาจได@อย�างยาวนาน๒๑๖ 

 
๒๑๕พันตำรวจตรี สุรศักดิ์ ขำเนตร, “การศึกษาวิเคราะห$การบริหารงานขององค$กรปกครองส�วน

ทAองถิ่นตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร!, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖, หน@า ก-ข. 

๒๑๖นายนครินทร! แก@วโชติรุ�ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรป{ฎก”, วิทยานิพนธ!
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖, หน@า ก-ข. 



๑๐๗ 

พระครูสังฆรักษ$ทรงพรรณ ชยทตฺโต ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต!ใช@หลักธรรมาภิ
บาลในการปกครองคณะสงฆ!ของพระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)” จากผลการวิจัยพบว�า พระ
ธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) สามารถนำธรรมาภิบาลท้ัง ๖ ประการ มาประยุกต!ใช@ได@จริงกับการ
ปกครองคณะสงฆ!ในป:จจุบัน ดังนี้ ด@านหลักนิติธรรม ได@ปกครองคณะสงฆ!โดยยึดพระธรรมวินัยเป>น
ธรรมนูญสูงสุดในการปกครอง อิงอาศัยพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบต�าง ๆ ซ่ึงเป>นบทบัญญัติท่ีเก้ือกูล
พระธรรมวินัย ด@านหลักคุณธรรม ได@ปกครองคณะสงฆ!ในลักษณะการปกครองโดยธรรม ถือธรรมคือ
ความถูกต@องเป>นใหญ� ตามคติทางพระพุทธศาสนาเรียกว�า ธรรมาธิปไตย ด@านหลักความโปร�งใส ได@
ปกครองคณะสงฆ!ด@วยความเปKดเผย ตรงไปตรงมา โดยอาศัยการจัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติ
มหาเถรสมาคม และการจัดประชุมเพ่ิมเติมเป>นการภายในเขตปกครองคณะสงฆ! ด@านหลักการมีส�วนร�วม 
ได@ปกครองคณะสงฆ!โดยเปKดโอกาสให@พระภิกษุผู@มีความรู@ความสามารถ ต้ังใจทำงาน และมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เข@ามามีส�วนร�วมในการปกครองคณะสงฆ! โดยแต�งต้ังให@ดำรงตำแหน�งพระสังฆาธิการผู@ปกครอง
ในระดับต�าง ๆ และเปKดโอกาสให@มีส�วนร�วมในการบริหารงานเฉพาะกิจ ในรูปแบบของการทำงานเป>นทีม 
ด@านหลักความรับผิดชอบ ได@ปกครองคณะสงฆ!ด@วยสำนึกรับผิดชอบต�อป:ญหาความขัดแย@งท่ีเกิดข้ึนใน
เขตปกครอง มีความกระตือรือร@นในการระงับอธิกรณ!ให@ยุติลง ซึ่งเป>นความขัดแย@งระหว�างพระสงฆ!
กับชาวบ@านเป>นส�วนใหญ� มีการวินิจฉัยความผิดและลงโทษแก�พระภิกษุท่ีประพฤติล�วงละเมิดวินัยหรือ
ประพฤติตนไม�สมควรแก�สมณสารูป ด@วยความเที่ยงธรรม สุจริต เอาใจใส� ไม�ทอดทิ้งป:ญหา และด@าน
หลักความคุ@มค�า ได@ปกครองคณะสงฆ!โดยการใช@คนให@เหมาะสมกับงาน มอบหมายงานตามความรู@
ความสามารถและประสบการณ!ในการทำงานของบุคลากร ซ่ึงเป>นทรัพยากรทางการจัดการท่ีมีคุณค�า
มากท่ีสุด มุ�งผลสำเร็จของการทำงานให@คุ@มค�ากับเวลาท่ีสูญเสียไป๒๑๗ 
 สรุปไดAว�า การศึกษาเรื ่องการปกครองในส�วนของฝ�ายโลกิยะเป>นการศึกษาในบริบท
แนวความคิดทางการเมืองหรือลัทธิการเมือง แต�การศึกษาในฝ�ายของพระพุทธศาสนา เน@นการ
ปกครองแบบธรรมาธิปไตยในหลักการปกครอง ๓ ประเภท คือ อัตตาธิปไตย ธรรมาธิปไตย และ
โลกาธิปไตย เพื่อใช@เป>นหลักของความดี ความถูกต@อง ความเสมอภาค ใช@เป>นหลักในการปกครอง 
เพื่อให@สังคมส�วนรวมมีความเป>นปกติสุข ไม�มีการแบ�งพรรค แบ�งพวก หรือชนชั้นวรรณะ สี ผิว ชาติ 
ตระกูล มีความสมานฉันท! และคุ@มครองสิทธิของบุคคลทั่วไปให@ได@รับความเป>นธรรม ความเสมอภาค
ทางสังคมเท�าเทียมกัน หลักการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาจึงยึดหลักการปกครองสายกลาง 
อหิงสา ไม�เบียดเบียนผู@อ่ืนให@ได@รับความเดือดร@อน ยึดหลักความถูกต@องเป>นหลัก 

 
๒๑๗พระครูสังฆรักษ!ทรงพรรณ ชยทตฺโต, “การประยุกต$ใชAหลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ$

ของพระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน@า ก-ข. 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” มีวิธีดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

๓.๒ ประชากร กลุ�มตัวอย�าง ผู@ให@ข@อมูลสำคัญ และผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ 

๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข@อมูลการวิจัย 

๓.๕ การวิเคราะห!ข@อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป>นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ตามระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดังนี้ 

๑. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการรวบรวมข@อมูลวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) ใช@แบบสอบถาม (Questionnaire) เป>นเครื่องมือในการเก็บข@อมูล เพื่อวิเคราะห!
สภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นท่ี
จังหวัดราชบุรี โดยครอบคลุมบริบทเนื้อหาท่ีประกอบด@วย ด@านนิติธรรม ด@านคุณธรรม ด@านความ
โปร�งใส ด@านความมีส�วนร�วม ด@านความรับผิดชอบ และด@านความคุ@มค�า 

๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth 
Interview) เพื่อวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ โดยใช@แบบสัมภาษณ!
แบบมีโครงสร@างในการเก็บรวบรวมข@อมูลจากผู@ให@ข@อมูลสำคัญ ตามลักษณะการเป>นตัวแทนของกลุ�ม
ที่เหมาะสม จากวิธีการสุ�มแบบเจาะจง ซึ่งประกอบด@วย พระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนาใน
พื้นที่จังหวัดราชบุรี และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิท่ี



๑๐๙ 

ประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! และนักวิชาการด@านศาสนา จากวิธีการ
สุ�มแบบเจาะจง ตามลักษณะการเป>นตัวแทนของกลุ�มที่เหมาะสม เพื่อร�วมกันสังเคราะห!ตัวแบบพุทธ
ธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ซ่ึงจะ
เป>นกรณีศึกษาท่ีเป>นประโยชน!สูงสุดต�อท้ังประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ 
 

๓.๒ ประชากร กลุ�มตัวอย�าง ผูAใหAขAอมูลสำคัญ และผูAเขAาร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู@วิจัยได@กำหนดกลุ�มเป�าหมายในการจัดเก็บข@อมูลตามระเบียบวิธีการวจิัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดังนี้ 

๓.๒.๑ เชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการรวบรวมข@อมูลวิจัยภาคสนาม 
(Field Research) โดยใช@แบบสอบถาม (Questionnaire) เป>นเครื ่องมือในการเก็บข@อมูลจาก
ประชากร/กลุ�มตัวอย�าง ดังนี้ 

๑. ประชากร (Population) ที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@แก� ได@แก� กลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพื้นที่จังหวัดราชบุรี (ชาติพันธุ!จีน, ชาติพันธุ!ยวน, ชาติพันธุ!มอญ, 
ชาติพันธุ!เขมร, ชาติพันธุ!ลาวเวียง, ชาติพันธุ!ลาวโซ�ง, ชาติพันธุ!กระเหรี่ยง) จำนวน ๕๑๘,๔๘๔ คน 

๒. กลุ�มตัวอย�าง (Sample) ที่ใช@ในการวิจัยครั้งนี้ ได@ทำการสุ�มมาจากประชากร โดยหา
ขนาดของกลุ�มตัวอย�างจากการใช@สูตรคำนวณของ ทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane)๑ ในกรณีที่ทราบ
จำนวนประชากร ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ 

สูตร n =      N 
   1 + N(e)2 

เม่ือ n คือ ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 

 N  คือ ขนาดของประชากรท่ีใช@ในการวิจัย 

 e คือ เปอร!เซ็นต!ความคลาดเคลื่อนจากการสุ�มตัวอย�าง (0.05) 
 
 

 
๑คณาจารย!มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, สถิติเบ้ืองตAนและการวิจัย: Basic Statistics 

and Research, พิมพ!ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน@า ๒๒๘. 



๑๑๐ 

แทนค�า n =       518,484 
   1 + 518,484(0.05)2 

  = 399.69 หรือ 400 คน 

จากการใช@สูตรคำนวณของ ทาโร� ยามาเน� (Taro Yamane) โดยมีประชากรเป>นกลุ�มชาติ
พันธุ!ในภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๕๑๘,๔๘๔ คน จึงได@
ขนาดของกลุ�มตัวอย�าง จำนวน ๔๐๐ คน จากนั้นจึงทำการสุ�มตัวอย�างด@วยวิธีการสุ�มแบบแบ�งกลุ�ม 
(Cluster Random Sampling) โดยแบ�งประชากรออกเป>น ๗ กลุ�ม ตามชาติพันธุ! แล@วจึงแบ�งจำนวน
ขนาดของกลุ�มตัวอย�างที่กำหนดไว@ ๔๐๐คน ออกเป>น ๗ กลุ�ม ตามสัดส�วน โดยหาขนาดของกลุ�ม
ตัวอย�างในแต�ละกลุ�ม ดังนี้๒ 

สูตร ni = Ni 
   N 

เม่ือ ni คือ จำนวนกลุ�มตัวอย�างในแต�หน�วย 

 Ni คือ จำนวนกลุ�มตัวอย�างท่ีใช@ในการวิจัย 

 N คือ จำนวนประชากรท่ีใช@ในการวิจัย 

 n คือ จำนวนประชากรในแต�ละหน�วย 

ตัวอย�าง การขนาดกลุ�มตัวอย�างจากชาติพันธ!มอญ จำนวน ๓๖,๗๑๐ คน ได@แก� 

 ni =  36,710 
   518,484 

  = 28 คน 

รายละเอียดจำนวนประชากรจำแนกตามชาติพันธุ! และขนาดของกลุ�มตัวอย�างที่ได@จาก
การคำนวณ แสดงในตารางท่ี ๓.๑ 
 
 
 
 

 
๒กัลยา วานิชย!บัญชา, สถิติสำหรับงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร!

และการบัญชี จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน@า ๑๙. 

X n 

X 400 



๑๑๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ 
จำนวนประชากรและกลุ�มตัวอย�างกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี จำแนกตามชาติพันธุ! 
 

ท่ี ชาติพันธุ$ ประชากร (คน) กลุ�มตัวอย�าง (คน) 
๑ ชาติพันธุ!จีน ๗๗,๐๔๗ ๖๐ 
๒ ชาติพันธุ!ยวน ๑๒๗,๐๖๑ ๙๘ 
๓ ชาติพันธุ!มอญ ๓๖,๗๑๐ ๒๘ 
๔ ชาติพันธุ!เขมร ๖๘,๓๘๕ ๕๓ 
๕ ชาติพันธุ!ลาวเวียง ๑๑๓,๗๒๔ ๘๘ 
๖ ชาติพันธุ!กระเหรี่ยง ๖๓,๑๑๗ ๔๙ 
๗ ชาติพันธุ!โซ�ง ๓๒,๔๔๐ ๒๕ 
 รวม ๕๑๘,๔๘๔ ๔๐๐ 

 
๓.๒.๒ เชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป>นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ดังนี้ 

๑. การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู @ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) 
ประกอบด@วย พระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามลักษณะการเป>น
ตัวแทนของกลุ�มตัวอย�างท่ีเหมาะสม จากวิธีการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน ๑๐ 
ท�าน ประกอบด@วย 

 ๑.๑ พระราชวัลภาจารย! 

  ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๒ พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ� 

  ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๓ พระครูวิสุทธานันทคุณ 

  ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 



๑๑๒ 

 ๑.๔ พระครูจริยธรรมานุรักษ! 

  ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๕ พระครูอรัญเขตคณารักษ! 

  ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๖ พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ! 

  ตำแหน�ง รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๗ พระครูพิทักษ!ศิลปาคม 

  ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๘ พระครูชินวรานุวัตร 

  ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๙ พระครูพัฒนวิสิทธิ์ 

  ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

 ๑.๑๐. นายมนตรี กลิ่นสักโก 

  ตำแหน�ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ! 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

 ๒. ผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) สำหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! และ
นักวิชาการด@านศาสนา ตามลักษณะการเป>นตัวแทนของกลุ�มที่เหมาะสม จากวิธีการสุ�มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน ๘ ท�าน ประกอบด@วย 

 ๒.๑ พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม, ดร. 

  ตำแหน�ง ผู@จัดการโรงเรียนบ@านโป�งสามัคคีคุณูปถัมภ! อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

 ๒.๒ นายชุษณิษฐ! ประจวบวัน 

  ตำแหน�ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 ๒.๓ นายประดิษฐ! ม่ันนิ่ม 

  ตำแหน�ง นายกองค!การบริหารส�วนตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 



๑๑๓ 

 ๒.๔ ว�าท่ีร@อยตรี ธีรภัทร หยวกจุ@ย 

  ตำแหน�ง นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

 ๒.๕ นายสมัย บู@ยมี 

  ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ยวน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 ๒.๖ นายจิระเดช เต็มรัศมี 

  ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!มอญ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 ๒.๗ นางวีณา สุขอยู� 

  ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวโส@ง ตำบลห@วยยางโทน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบรุ ี

 ๒.๘ นายไชยันต! ลิ้มมะ 

  ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวเวียง ตำบลบ@านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุ ี
 

๓.๓ เคร่ืองมือการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป>นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหว�างการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช@แบบสอบถาม (Questionnaire) เป>นเครื่องมือในการ
เก็บข@อมูล และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช@การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-Depth 
Interview) การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป>นเครื่องมือในการเก็บข@อมูลและ 
ดังนี้ 

๓.๓.๑ เชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช@แบบสอบถาม (Questionnaire) เป>น
เครื่องมือในการเก็บข@อมูล โดยมีขั้นตอนการสร@างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การหา
ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ และลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. ข้ันตอนการสร@างเครื่องมือ 

การสร@างเครื่องมือท่ีใช@ในการศึกษาครั้งนี้ ผู@วิจัยได@ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑.๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี ่ยวข@องเพื่อใช@เป>นแนวทางการกำหนด
กรอบแนวคิดสำหรับใช@ในการสร@างเครื่องมือการวิจัย 

 ๑.๒ กำหนดกรอบแนวคิดในการสร@างเครื่องมือการวิจัย 



๑๑๔ 

 ๑.๓ สร@างเครื่องมือและนำเสนอร�างเครื่องมือการวิจัยต�อผู@เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
และปรับปรุงแก@ไข 

 ๑.๔ นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช@กับประชากรที่มีลักษณะคล@ายกับกลุ�มตัวอย�าง
ประชากรท่ีจะดำเนินการวิจัยเพ่ือหาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

 ๑.๕ ปรับปรุงแก@ไข และนำไปใช@จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข@อมูล 

๒. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู@วิจัยได@ดำเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๑ ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี ซ่ึง
เป>นส�วนงานหลักในการกำกับวิจัยเรื่องนี้ เพ่ือขอความอนุเคราะห!ผู@เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ๒.๒ หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนำแบบสอบถามที่สร@างเสร็จ นำเสนอต�อ
ผู@เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ แล@วนำมาปรับปรุงแก@ไขให@เหมาะสม ซ่ึงผู@เชี่ยวชาญท้ัง ๕ ท�าน ประกอบด@วย 

 พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, ผศ.ดร. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ@านจอมบึง 

 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช มหาวิทยาลัยเพชรบุรี 

 ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 

โดยได@พิจารณาทั้งในด@านเนื้อหาสาระ โครงสร@างของคำถาม รูปแบบของแบบสอบถาม 
ตลอดจนภาษาที่ใช@และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค�าดัชนีความสอดคล@อง (IOC)๓ ได@ค�า
ดัชนีความสอดคล@อง ระหว�าง ๐.๘๐-๑.๐๐ 

๓. การหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability)  

นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก@ไขแล@ว ไปทดลองใช@ (Try-Out) กับประชาชนที่ไม�ใช�กลุ�ม
ตัวอย�างที่ใช@ในการวิจัย จำนวน ๓๐ คน เพื่อหาความเชื่อมั่นด@วยวิธีการหาค�าสัมประสิทธิ์ แอลฟ�า 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได@ค�าความเชื่อม่ัน เท�ากับ ๐.๙๕๖ 
 

 
๓สุวรีย! ศิริโภคาภิรมย!, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝ�ายเอกสารการพิมพ!สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖), หน@า ๒๔๓-๒๔๔. 



๑๑๕ 

๔. ลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ�งออกเป>น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ เป>นแบบสอบถามเก่ียวกับป:จจัยส�วนบุคคล ซ่ึงเป>นแบบเลือกตอบ (Check List) 

ตอนท่ี ๒ เป>นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล
ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก รวม ๖ ด@าน ซึ่งเป>นแบบมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 
ดังนี้ 

ด@านนิติธรรม มีคำถามท้ังหมด ๕ ข@อ 

ด@านคุณธรรม มีคำถามท้ังหมด ๕ ข@อ 

ด@านความโปร�งใส มีคำถามท้ังหมด ๕ ข@อ 

ด@านความมีส�วนร�วม มีคำถามท้ังหมด ๕ ข@อ 

ด@านความรับผิดชอบ มีคำถามท้ังหมด ๕ ข@อ 

ด@านความคุ@มค�า มีคำถามท้ังหมด ๕ ข@อ 

มีเกณฑ!การให@คะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง อยู�ในระดับ มากท่ีสุด 

๔ หมายถึง อยู�ในระดับ มาก 

๓ หมายถึง อยู�ในระดับ ปานกลาง 

๒ หมายถึง อยู�ในระดับ น@อย 

๑ หมายถึง อยู�ในระดับ น@อยท่ีสุด 

สำหรับในตอนท่ี ๒ นี้มี การแปลความหมายของค�าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ!๔ ดังนี้ 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว�า ระดับ มากท่ีสุด 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว�า ระดับ มาก 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว�า ระดับ ปานกลาง 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว�า ระดับ น@อย 

ค�าเฉลี่ยต้ังแต� ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว�า ระดับ น@อยท่ีสุด 

 
๔ประกอบ กรรณสูตร, สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร$, พิมพ!ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด�านสุทธาการพิมพ!, ๒๕๔๒), หน@า ๑๐๘. 



๑๑๖ 

๓.๓.๑ เชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป>นเครื่องมือในการเก็บข@อมูล โดยมีลักษณะ
ของเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) 

การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให@ได@ข@อมูลที่รอบด@านและลึกซึ้ง โดยผู@วิจัย
ใช@แบบสัมภาษณ!แบบมีโครงสร@าง (Structured Interview) เพื ่อนำไปสู �การสนทนา ซึ ่งผู @ให@ข@อมูลมี
บทบาทกำหนดทิศทางการสนทนาร�วมกับผู@สัมภาษณ!เพ่ือบรรลุเป�าหมายในการทำความเข@าใจประเด็น
คำถามร�วมกันเพื่อวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ โดยผู@ให@ข@อมูลสำคัญ
จากการสัมภาษณ!เชิงลึกตามลักษณะการเป>นตัวแทนของกลุ�มที่เหมาะสม จากวิธีการสุ�มแบบเจาะจง 
ประกอบด@วย พระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนาในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี ท้ังนี้ แนวคำถามของแบบ
สัมภาษณ!เชิงลึก มี ๖ ข@อ ดังนี้ 

ข@อท่ี ๑ ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านนิติธรรม หรือ
นิติธรรมเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

ข@อท่ี ๒ ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านคุณธรรม หรือ
คุณธรรมเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

ข@อที่ ๓ ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านความโปร�งใส 
หรือความโปร�งใสเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

ข@อที่ ๔ ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านความมีส�วน
ร�วม หรือความมีส�วนร�วมเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

ข@อที ่ ๕ ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านความ
รับผิดชอบ หรือความรับผิดชอบเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

ข@อที่ ๖ ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านความคุ@มค�า 
หรือความคุ@มค�าเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

โดยแนวคำถามในการสัมภาษณ!เชิงลึกเก่ียวกับรูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล
เชิงพุทธ นี้ ได@นำไปตรวจสอบความตรงด@านเนื้อหากับผู@ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๕ ท�าน และคำนวณค�า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา ยอมรับท่ีค�าตั้งแต� ๐.๗๐ ขึ้นไป และนำความคิดเห็นและข@อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก@ไข โดยผู@ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ จำนวน ๕ ท�าน ประกอบด@วย 



๑๑๗ 

 พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, ผศ.ดร. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ@านจอมบึง 

 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช มหาวิทยาลัยเพชรบุรี 

 ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 

๒. การสนทนากลุ �มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร �วมกับหัวหน@าหน�วยงาน
ราชการ ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! และนักวิชาการด@านศาสนา เพื่อสังเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: 
กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกที่สอดคล@องกับ
สภาพการณ!ป:จจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาด@านนิติธรรมเชิงพุทธ คุณธรรมเชิงพุทธ ความโปร�งใสเชิงพุทธ 
ความมีส�วนร�วมเชิงพุทธ ความรับผิดชอบเชิงพุทธ และความคุ@มค�าเชิงพุทธ โดยเน@นการการคิดเชิงวิ
พากย! (Critical Thinking) เพื่อให@ได@คำตอบในเชิงเหตุผล โดยมีผู@วิจัยทำหน@าที ่เป>นผู@ดำเนินการ
สนทนา (Moderator) คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให@กลุ�มผู@ทรงคุณวุฒิที่เข@าร�วมการ
สนทนากลุ�มเฉพาะเกิดแนวคิด และแสดงความคิดเห็นต�อประเด็นหรือแนวทางของการสนทนาอย�าง
กว@างขวางละเอียดลึกซ้ึง ท้ังนี้ ผู@วิจัยในฐานผู@ดำเนินการสนทนา (Moderator) ได@กระตุ@นให@ได@ข@อมูลท่ี
รอบด@านและลึกซึ้ง จากการอภิปรายโต@ตอบ แสดงความเห็น เล�าเรื่อง ประสบการณ!ร�วมกัน ตาม
ประเด็นที่ผู@วิจัยโดยฐานะเป>นผู@ดำเนินการสนทนา (Moderator) กำหนดขึ้นมาอย�างเจาะจงตาม
วัตถุประสงค!ของการวิจัย เพื่อให@ได@ข@อมูลหลั่งไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ!ในแนวราบ
ระหว�างสมาชิกในกลุ�มผู@ทรงคุณวุฒิที่เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะด@วยกันเอง และระหว�างสมาชิก
ผู @ทรงคุณวุฒิที ่เข@าร�วมการสนทนากลุ �มเฉพาะกลุ �มกับผู@ว ิจ ัยในฐานะเป>นผู@ดำเนินการสนทนา 
(Moderator) เพ่ือให@ได@ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกตามวัตถุประสงค!ของการวิจัย อันจะเป>นประโยชน!ต�อหน�วยงานภาครัฐ 
หน�วยงานภาคเอกชน องค!กรปกครองส�วนท@องถิ ่น และองค!กรภาคประชาสังคม ในการนำไป
ประยุกต!ใช@ในการสร@างสังคมสันติสุขเพ่ือการอยู�ร�วมอันอย�างสันติและสมานฉันท! 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขAอมูลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู@วิจัยได@เก็บรวบรวมข@อมูลตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังนี้ 
 
 



๑๑๘ 

๓.๔.๒ เชิงปริมาณ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการรวบรวมข@อมูลวิจัยภาคสนาม (Field 
Research) ใช@แบบสอบถาม (Questionnaire) เป>นเครื่องมือในการเก็บข@อมูลจากกลุ�มตัวอย�าง มีการ
ดำเนินการเก็บรวบรวมข@อมูล ดังนี้ 

๑. ผู@ศึกษาวิจัยได@ดำเนินการขออนุมัติหนังสือขออนุญาตเก็บข@อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี ซ่ึงเป>นหน�วยงานต@นสังกัดของผู@วิจัย  

๒. ผู@ศึกษาวิจัยได@นำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข@อมูลจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี ไปยังพื้นที่ที่ใช@ในการวิจัย เพื่อขออนุญาตเก็บข@อมูลทำการ 
ศึกษาวิจัย 

๓. ผู@ศึกษาวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข@อมูล โดยผู@วิจัยได@นำแบบสอบถามไปแจกและเก็บ
รวบรวมข@อมูลด@วยตัวเองพร@อมผู@ช�วยการวิจัย 

๓.๔.๑ เชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) 
และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีการดำเนินการเก็บรวบรวมข@อมูล ดังนี้ 

๑. การสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) มีการดำเนินการเก็บรวบรวมข@อมูล ดังนี้ 

 ๑.๑ ขั้นเตรียมการสัมภาษณ! คือ การเตรียมความพร@อมก�อนลงพื้นท่ีเพื่อรวบรวม
ข@อมูลโดยการสัมภาษณ!เชิงลึก ผู@วิจัยได@เริ่มต@นด@วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ!กับผู@ให@ข@อมูล
หลัก พร@อมกับเตรียมเอกสาร และศึกษาวิธีใช@เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก และอุปกรณ!ต�าง ๆ ให@
พร@อมก�อนดำเนินการสัมภาษณ! 

 ๑.๒ ขั้นดำเนินการด@านเอกสาร คือ ผู@ศึกษาวิจัยได@นำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข@อมูล จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี ไปถึงผู@ให@ข@อมูลหลัก เพ่ือ
ขออนุญาตเก็บข@อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัย 

 ๑.๓ ขั้นดำเนินการสัมภาษณ!เชิงลึก คือ การปฏิบัติการเก็บข@อมูลเพื่อการวิจัยโดยการ
สัมภาษณ!ผู@ให@ข@อมูลหลัก ผู@วิจัยจะสนทนาสร@างความคุ@นเคยกับผู@ให@ข@อมูลหลัก แจ@งวัตถุประสงค!ของ
การสัมภาษณ! อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช@เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ! ขออนุญาตใช@
กล�องถ�ายรูปเพื่อใช@อ@างอิงในการสัมภาษณ! รวมทั้งแจ@งให@ทราบว�าข@อมูลต�าง ๆ ที่บันทึกเสียงไว@ผู@วิจัย
จะเก็บไว@เป>นความลับ หากผู@ให@สัมภาษณ!ไม�ประสงค!ที่จะให@บันทึกเสียงในช�วงใด ผู@วิจัยจะไม�ทำการ
บันทึกเสียงไว@ 



๑๑๙ 

๒. การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีการดำเนินการเก็บรวบรวมข@อมูล 
ดังนี้ 

 ๒.๑ ขั้นการประสานงาน คือ การติดต�อผู@ทรงคุณวุฒิในเบื้องต@นทั้งทางโทรศัพท!และ
ด@วยตนเองเพื่อแนะนำตัวผู@วิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค!ของการทำวิจัย และขอความอนุเคราะห!เป>น
ผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะเพ่ือให@ข@อมูลท่ีเก้ือกูลต�อการวิจัยครั้งนี้ 

 ๒.๒ ข้ันการเตรียมการ คือ การนำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข@อมูล จากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี ซึ่งเป>นหน�วยงานต@นสังกัดของผู@วิจัย เพื่อขอให@
ผู@ทรงคุณวุฒิเข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ 

 ๒.๓ ข้ันดำเนินการสนทนากลุ�มเฉพาะ คือ การเก็บรวบรวมข@อมูลเชิงคุณภาพท่ีกระตุ@น
ให@สมาชิกในกลุ�มสนทนาขนาดกลาง ได@อภิปรายโต@ตอบแสดงความเห็น/เล�าเรื่องประสบการณ! ตามประเด็น
ท่ีผู@ดำเนินการสนทนากำหนดข้ึนมาอย�างเจาะจงตามวัตถุประสงค!ของการวิจัย เพ่ือให@ได@ข@อมูลหลั่งไหล 
(Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ!ในแนวราบระหว�างสมาชิกในกลุ�มผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะ
ด@วยกันเอง และระหว�างผู@เข@าร�วมการสนทนากลุ�มเฉพาะกับผู@วิจัยโดยฐานะท่ีเป>นผู@ดำเนินการสนทนา 
 

๓.๕ การวิเคราะห$ขAอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ เป>นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ตามระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีการวิเคราะห!ข@อมูล ดังนี้ 

๓.๕.๑ เชิงปริมาณ 

การวิเคราะห!ข@อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ได@จากการตอบแบบสอบถาม 
(Questionnaire) มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห!ข@อมูลจากแบบสอบถามเลือกตอบ (Check List) สถิติวิจัยที ่ใช@ คือ 
ค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร@อยละ (Percentage) 

๒. การวิเคราะห!ข@อมูลจากแบบสอบถามมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) สถิติวิจัย
ท่ีใช@ คือ ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

๓.๕.๒ เชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห!ข@อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได@จากการสัมภาษณ!เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๒๐ 

๑. การวิเคราะห!ข@อมูลจากการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth interview) ซ่ึงเป>นการสัมภาษณ!
โดยใช@ประเด็นคำถามที่มีโครงสร@าง (Structured Interview) เพื่อนำไปสู�การสนทนา ซึ่งผู@ให@ข@อมูลมี
บทบาทกำหนดทิศทางการสนทนาร�วมกับผู@สัมภาษณ!เพ่ือบรรลุเป�าหมายในการทำความเข@าใจประเด็น
คำถามร�วมกัน ครอบคลุมในประเด็นการวิจัย ซ่ึงมีการวิเคราะห!ข@อมูลท่ีได@โดยใช@วิธีการวิเคราะห!เนื้อหา 
(Content Analysis Technique) เชิงพรรณนา โดยพยายามรักษาสำนวนเดิมของผู@ให@สัมภาษณ!รวมท้ัง
ปรับแก@ให@มีความชัดเจนทางการสื่อสาร ความหมาย และลดข@อความท่ีซ้ำซ@อนกัน 

๒. การสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ที่ประกอบ ด@วยผู@ดำเนินการ
สนทนา (Moderator) ผู@จดบันทึก (Note Taker) ผู@ช�วยทั่วไป (Assistant) และผู@ให@ข@อมูลหลัก เป>น
การเก็บรวบรวมข@อมูลเชิงคุณภาพโดยการกระตุ@นให@สมาชิกในกลุ�มขนาดกลาง โดยอภิปรายโต@ตอบ
แสดงความเห็น/เล�าเรื่องประสบการณ! ตามประเด็นที่ผู@ดำเนินการสนทนา (Moderator) กำหนด
ขึ้นมาอย�างเจาะจงตามวัตถุประสงค!ของการวิจัย ข@อมูลได@หลั่งไหลออกมาจากการปฏิสัมพันธ!ใน
แนวราบระหว�างสมาชิกในกลุ�มด@วยกันเองและระหว�างกลุ�มสมาชิกกลุ�มกับผู@ดำเนินการสนทนา ซึ่งมี
การวิเคราะห!ข@อมูลที ่ได@โดยใช@วิธ ีการวิเคราะห!เนื ้อหา (Content Analysis) โดยสอดคล@องกับ
วัตถุประสงค!การวิจัย 

ทั้งนี้ นอกจากแสดงเอกสารผลการวิเคราะห!ข@อมูล ทั้งในส�วนของการวิเคราะห!ข@อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิเคราะห!ข@อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดังกล�าวข@างต@นแล@ว การวิเคราะห!ข@อมูลครั้งนี้ยังแสดงหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เช�น รูปภาพ เป>นต@น 
 
 



 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” นี้ เป>นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหว�าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข@อมูลภาคสนาม (Field Study) กลุ�มชาติพันธุ!ใน
จังหวัดราชบุรี (ชาติพันธุ!จีน, ชาติพันธุ!ยวน, ชาติพันธุ!มอญ, ชาติพันธุ!เขมร, ชาติพันธุ!ลาวเวียง, ชาติ
พันธุ!ลาวโส@ง, ชาติพันธุ!กระเหรี่ยง) จำนวน ๔๐๐ คน โดยใช@แบบสำรวจ (Survey) เป>นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข@อมูล วิเคราะห!ข@อมูลท่ีได@ โดยหาค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร@อยละ (Percentage) 
ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และในส�วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ได@ดำเนินการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู@ให@ข@อมูล
สำคัญ (Key Informants) ได@แก� พระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จาก
การสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน ๑๐ ท�าน วิเคราะห!ข@อมูลท่ีได@ โดยการวิเคราะห!
เนื้อหา (Content Analysis) เชิงพรรณนา และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ ประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! และนักวิชาการ
ด@านศาสนา จากการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน ๘ ท�าน วิเคราะห!ข@อมูลท่ีได@ โดย
วิธีการวิเคราะห!เนื้อหา (Content Analysis Technique) โดยพยายามรักษาสำนวนเดิมไว@ รวมท้ัง
ปรับให@มีความชัดเจนทางการสื่อสารและความหมาย โดยมีผลการวิเคราะห!ข@อมูลตามวัตถุประสงค!
ของการวิจัยท่ีกำหนดไว@ มีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห!สภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติ
พันธุ!ในภาคตะวันตก 

๔.๒ ผลการวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก 

๔.๔ องค!ความรู@จากการวิจัย 
 
 



๑๒๒ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห$สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติ
พันธุ$ในภาคตะวันตก 

ผลการวิเคราะห!สภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก จากกลุ�มชาติพันธุ!ในจังหวัดราชบุรี (ชาติพันธุ!จีน, ชาติพันธุ!ยวน, ชาติพันธุ!มอญ, ชาติ
พันธุ!เขมร, ชาติพันธุ!ลาวเวียง, ชาติพันธุ!ลาวโส@ง, ชาติพันธุ!กระเหรี่ยง) จำนวน ๔๐๐ คน โดยใช@แบบ
สำรวจ (Survey) เป>นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข@อมูล มีผลการวิเคราะห!ข@อมูล ดังนี้ 

๔.๑.๑ ขAอมูลท่ัวไปของผูAตอบแบบสำรวจ (Survey) 

ผลการวิเคราะห!ข@อมูลท่ัวไปของผู@ตอบแบบสำรวจ (Survey) จำแนกตามป:จจัยส�วนบุคคล 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ 
จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามเพศ 

 
(n = ๔๐๐) 

เพศ จำนวน (คน) รAอยละ 
ชาย ๒๐๑ ๕๐.๒๕ 
หญิง ๑๙๙ ๔๙.๗๕ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว�า จำนวนและร@อยละของผู @ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามอายุ 

พบว�า เป>นเพศชาย จำนวน ๒๐๑ คน คิดเป>นร@อยละ ๕๐.๒๕ และเป>นเพศหญิง จำนวน ๑๙๙ คน คิด
เป>นร@อยละ ๔๙.๗๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

ตารางท่ี ๔.๒ 
จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามอายุ 

 
(n = ๔๐๐) 

อายุ จำนวน (คน) รAอยละ 
ต่ำกว�า ๒๐ ป� ๒๘ ๗.๐๐ 
๒๐-๓๐ ป� ๑๒๐ ๓๐.๐๐ 
๓๑-๔๐ ป� ๑๑๑ ๒๗.๗๕ 
๔๑-๕๐ ป� ๘๒ ๒๐.๕๐ 
๕๑-๖๐ ป� ๓๕ ๘.๗๕ 

มากกว�า ๖๐ ป� ๒๔ ๖.๐๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว�า จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามอายุ พบว�า 

๓ อันดับแรก ได@แก� อายุ ๒๐-๓๐ ป� จำนวน ๑๒๐ คน คิดเป>นร@อยละ ๓๐.๐๐ รองลงมา อายุ ๓๑-๔๐ ป� จำนวน 
๑๑๑ คน คิดเป>นร@อยละ ๒๗.๗๕ และอายุ ๔๑-๕๐ ป� จำนวน ๘๒ คน คิดเป>นร@อยละ ๒๐.๕๐ ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ 
จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามการศึกษา 

 
(n = ๔๐๐) 

การศึกษา จำนวน (คน) รAอยละ 
ต่ำกว�าปริญญาตรี ๑๖๗ ๔๑.๗๕ 

ปริญญาตรี ๑๘๘ ๔๗.๐๐ 
สูงกว�าปริญญาตรี ๔๕ ๑๑.๒๕ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๓ พบว�า จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามการศึกษา 
พบว�า ๓ อันดับแรก ได@แก� ปริญญาตรี จำนวน ๑๘๘ คน คิดเป>นร@อยละ ๔๗.๐๐ รองลงมา ต่ำกว�า
ปริญญาตรี จำนวน ๑๖๗ คน คิดเป>นร@อยละ ๔๑.๗๕ และสูงกว�าปริญญาตรี จำนวน ๔๕ คน คิดเป>น
ร@อยละ ๑๑.๒๕ ตามลำดับ 



๑๒๔ 

ตารางท่ี ๔.๔ 
จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามอาชีพ 

 

(n = ๔๐๐) 

อาชีพ จำนวน (คน) รAอยละ 
รับราชการ ๖๘ ๑๗.๐๐ 
รัฐวิสาหกิจ ๕๙ ๑๔.๗๕ 
เกษตรกรรม ๖๖ ๑๖.๕๐ 

เจ@าของกิจการ ๕๗ ๑๔.๒๕ 
ค@าขาย ๘๑ ๒๐.๒๕ 
รับจ@าง ๖๓ ๑๕.๗๕ 
อ่ืน ๆ ๖ ๑.๕๐ 
รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

จากตารางท่ี ๔.๔ พบว�า จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามอาชีพ พบว�า 
๓ อันดับแรก ได@แก� ค@าขาย จำนวน ๘๑ คน คิดเป>นร@อยละ ๒๐.๒๕ รองลงมา รับราชการ จำนวน 
๖๘ คน คิดเป>นร@อยละ ๑๗.๐๐ และเกษตรกรรม จำนวน ๖๖ คน คิดเป>นร@อยละ ๑๖.๕๐ ตามลำดับ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ 
จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามรายได@ต�อเดือน 

 

(n = ๔๐๐) 

ตามรายไดAต�อเดือน จำนวน (คน) รAอยละ 
ต่ำกว�า ๑๐,๐๐๐ บาท ๙๘ ๒๔.๕๐ 

๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ๑๘๖ ๔๖.๕๐ 
มากกว�า ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๑๖ ๒๙.๐๐ 

รวม ๔๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว�า จำนวนและร@อยละของผู@ตอบแบบสำรวจ จำแนกตามรายได@ต�อ
เดือน พบว�า ๓ อันดับแรก ได@แก� ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘๖ คน คิดเป>นร@อยละ ๔๖.๕๐ 
รองลงมา มากกว�า ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑๖ คน คิดเป>นร@อยละ ๒๙.๐๐ และต่ำกว�า ๑๐,๐๐๐ 
บาท จำนวน ๙๘ คน คิดเป>นร@อยละ ๒๔.๕๐ ตามลำดับ 



๑๒๕ 

๔.๑.๒ สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาค
ตะวันตก 

ผลการวิเคราะห!สภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก โดยภาพรวมและรายด@าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก โดยภาพรวม 
 

(n = ๔๐๐) 

ท่ี ค�านิยมสุจริตของสถาบันครอบครัว 
ระดับ 

X̄ S.D. แปลผล 
๑ ด@านนิติธรรม ๓.๙๗ ๐.๖๘๗ มาก 

๒ ด@านคุณธรรม ๔.๐๘ ๐.๖๖๔ มาก 

๓ ด@านความโปร�งใส ๔.๐๓ ๐.๖๖๘ มาก 

๔ ด@านความมีส�วนร�วม ๓.๙๖ ๐.๗๒๔ มาก 

๕ ด@านความรับผิดชอบ ๓.๙๒ ๐.๗๑๕ มาก 

๖ ด@านความคุ@มค�า ๔.๐๓ ๐.๗๐๑ มาก 

 ภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๖๓๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๐ เม่ือพิจารณาเป>นรายด@าน พบว�า ด@าน
ที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ได@แก� ด@านคุณธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๘ รองลงมาได@แก� ด@าน
ความโปร�งใส และด@านความคุ@มค�า อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ ส�วนด@านท่ีมีค�าเฉลี่ยต่ำสุด 
ได@แก� ด@านความรับผิดชอบ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ 
 



๑๒๖ 

ตารางท่ี ๔.๗ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านนิติธรรม 
 

(n = ๔๐๐) 

ท่ี ดAานนิติธรรม 
ระดับ 

X̄ S.D. แปลผล 
๑ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดหลักความถูกต@องตามกฎระเบียบ

ข@อบังคับ ๔.๐๑ ๐.๗๔๖ มาก 

๒ กลุ�มชาติพันธุ!ได@รับทราบเก่ียวกับระเบียบข@อบังคับ
ต�าง ๆ ท่ีมีผลบังคับใช@กับชุมชน ๔.๐๑ ๐.๗๔๒ มาก 

๓ กลุ�มชาติพันธุ!มีความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข@อบังคับของทางราชการ ๓.๙๓ ๐.๗๙๓ มาก 

๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการปรับปรุงกฎระเบียบให@
เหมาะสมกับสถานการณ!ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ ๓.๙๑ ๐.๘๒๑ มาก 

๕ กลุ�มชาติพันธุ!มีพฤติกรรมสนับสนุนให@เจ@าหน@าท่ี
ของรัฐปฏิบัติหน@าท่ีอย�างถูกต@องตามกฎหมาย
บ@านเมือง ๓.๙๘ ๐.๘๔๓ มาก 

 รวม ๓.๙๗ ๐.๖๘๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก ด@านนิติธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๗ เม่ือพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อท่ี
มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดหลักความถูกต@องตามกฎระเบียบข@อบังคับ 
และข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!ได@รับทราบเกี่ยวกับระเบียบข@อบังคับต�าง ๆ ที่มีผลบังคับใช@กับชุมชน อยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๑ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!มีพฤติกรรมสนับสนุนให@
เจ@าหน@าที่ของรัฐปฏิบัติหน@าที่อย�างถูกต@องตามกฎหมายบ@านเมือง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๙๘ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ กลุ�มชาติพันธุ!มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข@อบังคับของทางราชการ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๓ ตามลำดับ 
 



๑๒๗ 

ตารางท่ี ๔.๘ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านคุณธรรม 
 

(n = ๔๐๐) 

ท่ี ดAานคุณธรรม 
ระดับ 

X̄ S.D. แปลผล 
๑ กลุ�มชาติพันธุ!ปฏิบัติหน@าท่ีของตนด@วยความเท่ียง

ธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม ๔.๑๔ ๐.๗๖๒ มาก 

๒ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดม่ันในมาตรฐานวิชาชีพนิยมหรือ
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือคุณธรรมในอาชีพของตน
อย�างเคร�งครัด ๔.๐๓ ๐.๗๙๑ มาก 

๓ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดหลักความถูกต@องเป>นธรรมและ
เสมอภาค ๔.๑๓ ๐.๗๑๐ มาก 

๔ กลุ�มชาติพันธุ!มีความซ่ือสัตย! ยึดม่ันในศีลธรรมและ
จริยธรรม ๔.๐๒ ๐.๗๙๑ มาก 

๕ กลุ�มชาติพันธุ!มีกระบวนการปลูกฝ:งค�านิยมสุจริต
จากรุ�นสู�รุ�น ๔.๑๐ ๐.๗๖๗ มาก 

 รวม ๔.๐๘ ๐.๖๖๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก ด@านคุณธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เม่ือพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อท่ี
มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!ปฏิบัติหน@าท่ีของตนด@วยความเท่ียงธรรมบน
พ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๓ กลุ�ม
ชาติพันธุ!ยึดหลักความถูกต@องเป>นธรรมและเสมอภาค อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๓ และ
อันดับสาม ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!มีกระบวนการปลูกฝ:งค�านิยมสุจริตจากรุ�นสู�รุ�น อยู�ในระดับมาก 
มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๐ ตามลำดับ 
 
 



๑๒๘ 

ตารางท่ี ๔.๙ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความโปร�งใส 
 

(n = ๔๐๐) 

ท่ี ดAานความโปร�งใส 
ระดับ 

X̄ S.D. แปลผล 
๑ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการตรวจสอบติดตามการ

ทำงานโครงการต�าง ๆ ในชุมชน ๔.๐๗ ๐.๗๒๐ มาก 

๒ กลุ�มชาติพันธุ!มีความโปร�งใสในการกล�าวโทษผู@อ่ืน
หรือให@ข@อมูลในเชิงลบ ๔.๐๘ ๐.๗๖๗ มาก 

๓ กลุ�มชาติพันธุ!ยกย�องบุคคลท่ีควรค�าแก�การเชิดชู
อย�างสมเหตุสมผล ๓.๙๒ ๐.๘๑๔ มาก 

๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารแก�
สาธารณะ ๔.๐๔ ๐.๗๔๓ มาก 

๕ ข@อมูลข�าวสารของกลุ�มชาติพันธุ!ท่ีเผยแพร�ต�อ
สาธารณชนมีความถูกต@องตรงกับความเป>นจริง ๔.๐๒ ๐.๘๑๖ มาก 

 รวม ๔.๐๓ ๐.๖๖๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก ด@านความโปร�งใส อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า 
ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!มีความโปร�งใสในการกล�าวโทษผู@อ่ืนหรือ
ให@ข@อมูลในเชิงลบ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๘ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!
ส�งเสริมการตรวจสอบติดตามการทำงานโครงการต�าง ๆ ในชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๔.๐๗ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารแก�สาธารณะ อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๔ ตามลำดับ 
 
 
 



๑๒๙ 

ตารางท่ี ๔.๑๐ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความมีส�วนร�วม 
 

(n = ๔๐๐) 

ท่ี ดAานความมีส�วนร�วม 
ระดับ 

X̄ S.D. แปลผล 
๑ กลุ�มชาติพันธุ!มีเวทีประชาคมในการรับฟ:งความ

ต@องการของคนในชุมชนอย�างเป>นรูปธรรม ๔.๐๓ ๐.๘๓๗ มาก 

๒ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ทุกฝ�ายมีส�วนร�วมในการ
ดำเนินงานหรือแก@ป:ญหาต�าง ๆ ของชุมชนร�วมกัน ๓.๙๔ ๐.๘๑๖ มาก 

๓ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ทุกฝ�ายมีส�วนร�วมในการ
ตรวจสอบหรือประเมินผลการดำเนินงานต�าง ๆ ใน
ชุมชน ๓.๘๓ ๐.๘๕๗ มาก 

๔ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@มีการเสนอหรือแสดง
ความคิดเห็นในเชิงสาธารณะ ๔.๐๓ ๐.๗๕๖ มาก 

๕ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ผู@มีส�วนเก่ียวข@องมีส�วน
ร�วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญท่ีมีผลกระทบต�อชุมชน ๓.๙๘ ๐.๘๓๐ มาก 

 รวม ๓.๙๖ ๐.๗๒๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก ด@านความมีส�วนร�วม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ 
พบว�า ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!มีเวทีประชาคมในการรับฟ:งความ
ต@องการของคนในชุมชนอย�างเป>นรูปธรรม และข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@มีการเสนอหรือ
แสดงความคิดเห็นในเชิงสาธารณะ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๕ 
กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ผู@มีส�วนเกี่ยวข@องมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต�อ
ชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาส
ให@ทุกฝ�ายมีส�วนร�วมในการดำเนินงานหรือแก@ป:ญหาต�าง ๆ ของชุมชนร�วมกัน อยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๔ ตามลำดับ 



๑๓๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๑ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความรับผิดชอบ 
 

(n = ๔๐๐) 

ท่ี ดAานความรับผิดชอบ 
ระดับ 

X̄ S.D. แปลผล 
๑ กลุ�มชาติพันธุ!มีความรับผิดชอบต�อป:ญหาสาธารณะ

ของชุมชน ๓.๙๐ ๐.๘๐๓ มาก 

๒ กลุ�มชาติพันธุ!มีการกำหนดวิสัยทัศน!หรือเป�าหมาย
การดำเนินงานต�าง ๆ ร�วมกันอย�างชัดเจน ๓.๘๙ ๐.๘๘๘ มาก 

๓ กลุ�มชาติพันธุ!นำโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานท่ี
ทุกฝ�ายร�วมกันกำหนดไว@ไปดำเนินงานให@เป>น
รูปธรรม ๔.๐๕ ๐.๗๘๔ มาก 

๔ กลุ�มชาติพันธุ!ใส�ใจต�อป:ญหาหรือผลกระทบต�าง ๆ 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมต�าง ๆ ๓.๙๕ ๐.๗๕๔ มาก 

๕ กลุ�มชาติพันธุ!ให@ความสำคัญกับป:ญหาเฉพาะหน@า
หรือป:ญหาเร�งด�วนของชุมชน ๓.๘๐ ๐.๘๕๓ มาก 

 รวม ๓.๙๒ ๐.๗๑๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก ด@านความรับผิดชอบ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ 
พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ!นำโครงการ กิจกรรม หรือ
แผนงานที่ทุกฝ�ายร�วมกันกำหนดไว@ไปดำเนินงานให@เป>นรูปธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๔.๐๕ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!ใส�ใจต�อป:ญหาหรือผลกระทบต�าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๕ และอันดับสาม 
ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!มีความรับผิดชอบต�อป:ญหาสาธารณะของชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๓.๙๐ ตามลำดับ 



๑๓๑ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ 
ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล 

ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความคุ@มค�า 
 

(n = ๔๐๐) 

ท่ี ดAานความคุAมค�า 
ระดับ 

X̄ S.D. แปลผล 
๑ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรในท@องถ่ินให@เกิด

ประโยชน!สูงสุด ๔.๐๑ ๐.๗๙๘ มาก 

๒ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@เทคโนโลยีหรอืเครื่องมือท่ีทันสมัย
เพ่ือลดต@นทุนหรือลดข้ันตอนการทำงานต�าง ๆ ๔.๐๗ ๐.๗๔๔ มาก 

๓ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการปฏิบัติงานโครงการหรือ
กิจกรรมต�าง ๆ โดยใช@คนให@เหมาะสมกับงาน ๔.๐๑ ๐.๗๙๖ มาก 

๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการประเมินผลการใช@
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรม
ต�าง ๆ ในเพ่ือให@เกิดความคุ@มค�าสูงสุด ๓.๙๘ ๐.๘๓๗ มาก 

๕ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู@คุณค�า
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔.๐๗ ๐.๘๕๗ มาก 

 รวม ๔.๐๓ ๐.๗๐๑ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก ด@านความคุ@มค�า อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ เม่ือพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อท่ี
มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อลด
ต@นทุนหรือลดข้ันตอนการทำงานต�าง ๆ และข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู@คุณค�าตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�ม
ชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรในท@องถิ่นให@เกิดประโยชน!สูงสุด และข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการปฏิบัติงาน
โครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ โดยใช@คนให@เหมาะสมกับงาน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๑ และ
อันดับสาม ได@แก� ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการประเมินผลการใช@ทรัพยากรในการปฏิบัติงานโครงการ
หรือกิจกรรมต�าง ๆ ในเพ่ือให@เกิดความคุ@มค�าสูงสุด อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ ตามลำดับ 



๑๓๒ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห$รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

ผลการวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ โดยการสัมภาษณ!เชิง
ลึก (In-depth Interview) ผู@ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) จากการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จำนวน ๑๐ ท�าน โดยกำหนดลำดับของการวิเคราะห! ดังนี้ 

๑. พระราชวัลภาจารย! 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
๒. พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ� 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
๓. พระครูวิสุทธานันทคุณ 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
๔. พระครูจริยธรรมานุรักษ! 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
๕. พระครูอรัญเขตคณารักษ! 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี 
๖. พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ! 
 ตำแหน�ง รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 
๗. พระครูพิทักษ!ศิลปาคม 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
๘. พระครูชินวรานุวัตร 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 
๙. พระครูพัฒนวิสิทธิ์ 
 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 
๑๐. นายมนตรี กลิ่นสักโก 
 ตำแหน�ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ �มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ! 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 

ผลการสัมภาษณ!เชิงลึกเกี่ยวกับ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ นี้ 
วิเคราะห!ข@อมูลโดยใช@เทคนิคการวิเคราะห!เนื้อหา (Content Analysis Technique) เชิงพรรณนา 
โดยพยายามรักษาสำนวนเดิมของผู@ให@สัมภาษณ! รวมทั้งปรับแก@ให@มีความชัดเจนทางการสื่อสาร 
ความหมาย และลดข@อความท่ีซ้ำซ@อนกัน โดยจำแนกตามรายได@ของการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 



๑๓๓ 

๔.๒.๑ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ดAานนิติธรรม 

ผลการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู @ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านนิติธรรม มีดังนี้ 

๑. การปกครองของทุกประเทศในโลกจำเป>นต@องมีกฎหมายเป>นหลักสำคัญในการปกครอง 
กฎหมายหลักที่เป>นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้น ๆ ได@แก� รัฐธรรมนูญซึ่งเป>นกฎหมายแม�บทของ
กฎหมายทั้งหลาย เช�นเดียวกันกับการปกครองคณะสงฆ!ของพระพุทธเจ@า ทรงวางพระธรรมวินัยไว@เป>น
ธรรมนูญสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ! และทรงให@ความสำคัญกับพระธรรมวินัยนี้อย�างมาก๑ 

๒. ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านนิติธรรมนี้ มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ!เข@ามาสนับสนุนพระ
วินัย เป>นการบูรณาการเพื่อใช@เป>นเครื่องมือเกื้อกูลพระธรรมวินัย มีการปรับปรุงเพื่อให@มีความ
สอดคล@องกับสถานการณ!บ@านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอยู�เสมอ เพื่อให@การปกครององค!กรคณะสงฆ!มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน๒ 

๓. หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธที่เห็นได@ชัดเจน คือ กรณีการล�วงละเมิดพระวินัยซึ่งมีโทษ
ตามพระบัญญัติอยู�แล@ว แม@ยังต@องพิจารณาจากกฎหมายอ่ืน ๆ ประกอบด@วย แต�ในการปรับโทษนั้น ๆ 
จะเป>นไปตามบทบัญญัติที่มีเท�านั้น ไม�สามารถเอาผิดในข@อที่มิได@มีการบัญญัติไว@ หรือย@อยหลังมาเอา
ผิด๓ 

๔. ด@านนิติธรรม ยึดพระธรรมวินัยเป>นธรรมนูญสูงสุดในการปกครอง กฎระเบียบภายใน
วัดต@องต้ังข้ึนหรือกำหนดข้ึนโดยไม�ขัดแย@งต�อหลักพระธรรมวินัย๔ 

๕. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านนิติธรรม คือ มีรูปแบบการ
ยึดถือหลักความยุติธรรมอย�างถ@วนทั่วหน@าและเสมอภาค เจ@าคณะผู@ปกครองทุกระดับชั้น ยึดมั่นใน
พระธรรมวินัย กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ! และมติมหาเถรสมาคม๕ 

 
๑สัมภาษณ! พระราชวัลภาจารย!, เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๒สัมภาษณ! พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ�, เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๓สัมภาษณ! พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๔สัมภาษณ! พระครูจริยธรรมานุรักษ!, เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๕สัมภาษณ! พระครูอรัญเขตคณารักษ!, เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๓๔ 

๖. พื้นฐานของหลักนิติธรรม คือ การใช@กฎหมายที่เคารพเจตจำนงและสิทธิเสรีภาพของ
ผู@ใช@กฎหมาย ดังนั้นจะต@องบัญญัติหรือตราข้ึนโดยเป>นธรรมต�อทุกฝ�าย ฉะนั้น คงต@องเพ�งไปท่ีผู@บริหาร 
ซ่ึงควรวางตัวเป>นกลางและยึดหลักยุติธรรมเป>นท่ีต้ัง ไม�ว�าจะอยู�ในสถานการณ!ใด ต@องปฏิบัติงานด@วย
เหตุและผล๖ 

๗. ด@านหลักนิติธรรมหากทุกฝ�ายยึดพระธรรมวินัยเป>นหลักการสำคัญแล@วเหตุการณ!การ
ละเมิดหรือผิดข@อกฎหมายระเบียบข@อบังคับต�าง ๆ ย�อมจะไม�เกิดข้ึนอย�างแน�นอน๗ 

๘. พระภิกษุสงฆ!เป>นผู@มีฐานะพิเศษ มีพระธรรมวินัยเป>นกฎหมายสูงสุด ดังนั้น กฎหมาย
หรือบทบัญญัติใดที่ขัดต�อพระธรรมวินัยก็จักไม�พึงยึดถือปฏิบัติ ด@วยถือความเป>นธรรมนูญสูงสุดของ
พระธรรมวินัยนั้น๘ 

๙. รูปแบบพื้นฐานของหลักนิติธรรมท่ีใช@ในการบริหารงานปกครองคณะสงฆ! ใช@หลักการ
ของความมีกฎหมายเป>นใหญ� คือ มีพระธรรมวินัยเป>นหลัก พระภิกษุท้ังหลายได@รับความคุ@มครองจาก
พระธรรมวินัยเสมอกัน๙ 

๑๐. ป:จจุบัน ได@มีการปรับปรุงกฎระเบียบข@อบังคับต�าง ๆ ให@เข@ากับยุคสมัยและคำนึงถึง
สิทธิหน@าที่ของพระภิกษุสามเณรภายในวัด นำหลักการกระจายอำนาจในการปกครองพระภิกษุ
สามเณรมาใช@ภายในวัด๑๐ 

จากการสัมภาษณ!ผู@ให@ข@อมูลสำคัญท่ีประกอบด@วยพระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนา
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เก่ียวกับรูปแบบการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านนิติธรรม พบว�า มีรูปแบบของการปกครองโดยยึดพระธรรมวินัยเป>น
ธรรมนูญสูงสุด การปกครองโดยยึดพระราชบัญญัติคณะสงฆ! และการไม�มีการกำหนดโทษโดย
ปราศจากพระธรรมวินัยและกฎหมายรองรับ 

 
๖สัมภาษณ! พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ!, รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๗สัมภาษณ! พระครูพิทักษ!ศิลปาคม, เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๘สัมภาษณ! พระครูชินวรานุวัตร, เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๒ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๙สัมภาษณ! พระครูพัฒนวิสิทธ์ิ, เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๑๐สัมภาษณ! นายมนตรี กลิ่นสักโก, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ! 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๕ 

๔.๒.๒ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ดAานคุณธรรม 

ผลการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู @ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม มีดังนี้ 

๑. ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม เป>นรูปแบบของการปกครองโดยธรรม ในการ
ปกครองสังคมสงฆ!ซึ่งเป>นสังคมตัวอย�างที่พระพุทธเจ@าทรงกำหนดระเบียบแบบแผนในการอยู�ร�วมกัน 
ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพื่อให@คนในสังคมตัวอย�างนี้ ได@รับประโยชน!อย�างเต็มที่นั้น ทรงกำหนด
รูปแบบของการปกครองไว@ว�าเป>นธรรมาธิปไตย คือ การทำความดีเพ่ือความดี ทำหน@าท่ีเพ่ือหน@าท่ี ยึด
ธรรมคือหน@าท่ีเป>นสำคัญ๑๑ 

๒. ด@านคุณธรรม เป>นการใช@หลักธรรมะในการปกครอง นักปกครองที่ดีต@องวางตัวเป>น
หลักหนักแน�นในธรรม ไม�เอนเอียงหวั่นไหวเพราะถ@อยคำที่ดีที่ร@าย ลาภสักการะใด ๆ ตั้งมั่นในธรรม 
ท้ังส�วนยุติธรรมคือความเท่ียงธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพ่ือไม�ให@คลาดเคลื่อน
หรือวิบัติไป ผู@อยู�ใต@ปกครองจะรักใคร� เชื่อฟ:ง เคารพนับถือ และให@ความร�วมมืออย�างดี๑๒ 

๓. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม เห็นได@ชัดเจนจาก
การท่ีผู@ปกครองคณะสงฆ!ได@บังคับใช@กฎ ระเบียบ ด@วยความเป>นธรรมเสมอภาคและไม�เลือกปฏิบัติ๑๓ 

๔. มีมาตรฐานทางคุณธรรม คือ พระธรรมวินัย แม@ในป:จจุบันนี้รูปแบบการปกครองคณะ
สงฆ!จะคล@ายคลึงกับการปกครองของทางฝ�ายราชอาณาจักร คือมีการใช@พระราชบัญญัติคณะสงฆ!เป>น
กฎหมายบังคับใช@ และวางระเบียบแบบแผนในการปกครองคณะสงฆ! แต�กฎหมายเหล�านั้นต@องบัญญัติ
ข้ึนโดยเอ้ือเฟ��อต�อพระธรรมวินัย๑๔ 

๕. ด@านคุณธรรม เป>นรูปแบบของการคุณธรรมสูงและยึดหลักความถูกต@องเป>นไปตาม
ระเบียบให@เกิดความเป>นธรรม๑๕ 

 
๑๑สัมภาษณ! พระราชวัลภาจารย!, เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๑๒สัมภาษณ! พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ�, เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๑๓สัมภาษณ! พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๑๔สัมภาษณ! พระครูจริยธรรมานุรักษ!, เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๑๕สัมภาษณ! พระครูอรัญเขตคณารักษ!, เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๓๖ 

๖. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม เป>นการยึดถือ
คุณธรรมและกล@าต�อสู@เพ่ือความถูกต@อง๑๖ 

๗. ป:จจุบัน มีการอบรมและรณรงค!ให@พระสังฆาธิการนำหลักคุณธรรมไปเผยแพร�แก�
ประชาชน เป>นการถ�ายทอดความรู@ ทักษะ และรณรงค!ให@นำหลักคุณธรรมไปใช@ในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ!และสามารถนำไปเผยแพร�แก�ประชาชนได@ โดยเฉพาะอย�างยิ่งกับประชาชนในกลุ�มเยาวชน 
ซ่ึงถือเป>นกำลังสำคัญและเป>นอนาคตของชาติ๑๗ 

๘. พระสังฆาธิการทุกระดับยึดถือคุณธรรม และกระทำตนเป>นแบบอย�างที่ดีทางความ
ประพฤติแก�ผู@ใต@ปกครองบังคับบัญชา๑๘ 

๙. ด@านคุณธรรม มีการนำแนวคิดพ้ืนฐานของหลักคุณธรรมมาใช@ในการปกครองคณะสงฆ! 
เป>นการนำหลักของการนำธรรมะมาใช@การบริหารการปกครอง รวมถึงรณรงค!ให@ทุกฝ�ายใช@หลักธรรมะ
ในการบริหารงานปกครอง๑๙ 

๑๐. ตั้งแต�อดีตถึงป:จจุบัน องค!กรคณะสงฆ!ส�งเสริมระบบคุณธรรม ทั้งในส�วนของการ
บริหารจัดการวัด และส�งเสริมให@แก�พุทธศาสนิกชนด@วย๒๐ 

จากการสัมภาษณ!ผู@ให@ข@อมูลสำคัญท่ีประกอบด@วยพระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนา
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เก่ียวกับรูปแบบการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม พบว�า มีรูปแบบของการปกครองโดยธรรม การใช@หลักธรรมะ
ในการปกครอง และการรณรงค!ให@นำหลักคุณธรรมไปเผยแพร� 
 
 

 
๑๖สัมภาษณ! พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ!, รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๑๗สัมภาษณ! พระครูพิทักษ!ศิลปาคม, เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๑๘สัมภาษณ! พระครูชินวรานุวัตร, เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๒ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๑๙สัมภาษณ! พระครูพัฒนวิสิทธ์ิ, เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๒๐สัมภาษณ! นายมนตรี กลิ่นสักโก, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะ

สงฆ! สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๗ 

๔.๒.๓ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ดAานความโปร�งใส 

ผลการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู @ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความโปร�งใส มีดังนี้ 

๑. ความโปร�งใสเป>นรูปแบบของการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารอย�างตรงไปตรงมา เป>น
ประโยชน! ทันการณ! และครบถ@วนสมบูรณ! การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความ
โปร�งใส จึงเป>นรูปแบบการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารโดยการหมั่นประชุมเป>นเนืองนิตย! ตามหลักอปริ
หานิยธรรม ธรรมอันไม�เป>นที่ตั้งแห�งความเสื่อม เป>นไปเพื่อความเจริญเพียงฝ�ายเดียว ดังท่ีพระพุทธเจ@า
ได@ตรัสไว@ในมหาปรินิพพานสูตร๒๑ 

๒. ตั ้งแต�สมัยพุทธกาล คณะสงฆ!มีการประชุมสงฆ!กันเป>นประจำ โดยในทุกครั ้งท่ี
พระพุทธเจ@าทรงบัญญัติพระวินัยหรือสิกขาบทเพื่อกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ! ข@อบังคับ นโยบาย 
กรอบปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ! พระองค!จะทรงเรียกประชุมสงฆ! แล@วดำเนินการตามขั้นตอน คือ 
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ชี้โทษของความประพฤติเช�นนั้น และชี้ประโยชน!ของการเว@นจากความ
ประพฤติเช�นนั้น แล@วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทท�ามกลางมติเห็นชอบของท่ีประชุมสงฆ! ทรงกระทำเช�นนี้
จนเป>นแบบแผน และแบบแผนนี้ก็ได@สืบทอดและถือปฏิบัติมาจนกระท่ังป:จจุบัน๒๒ 

๓. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความโปร�งใส ป:จจุบันนี้ มีการ
ปรึกษาหารือ ให@ข@อมูล เปKดรับความคิดเห็น วางแผนร�วมกัน นำไปสู�การดำเนินกิจกรรมร�วมกัน ซ่ึง
เป>นผลจากการร�วมกันประชุม ส�วนการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง เป>นการปฏิบัติตาม
ข@อกำหนดของมหาเถรสมาคม๒๓ 

๔. พระพุทธเจ@าได@ตรัสเรื่องหลักอปริหานิยธรรม คือ ธรรมที่เป>นไปเพื่อความเจริญเพียง
ฝ�ายเดียว โดยหลักธรรมดังกล�าวนี้เริ ่มต@นที่การหมั่นประชุมกันเป>นเนืองนิตย!เพื่อปรึกษาหารือใน
กิจการอย�างสม่ำเสมอ๒๔ 
 

 
๒๑สัมภาษณ! พระราชวัลภาจารย!, เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๒๒สัมภาษณ! พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ�, เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๒๓สัมภาษณ! พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๒๔สัมภาษณ! พระครูจริยธรรมานุรักษ!, เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๓๘ 

๕. ด@านหลักความโปร�งใส เริ่มต@นที่การเปKดเผยข@อมูลเกี่ยวกับการปกครอง กล@าเปKดเผย
โดยไม�ปKดบังซ�อนเร@นเป>นแนวทางเบื้องต@นเพ่ือความบริสุทธิ์โปร�งใส๒๕ 

๖. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความโปร�งใส มีการประชุม
พิจารณาเรื่องต�าง ๆ อย�างมีเหตุผลตรงไปตรงมา เพื่อผลประโยชน!ส�วนรวมและความถูกต@องตาม
กฎหมาย๒๖ 

๗. ด@านความโปร�งใสนี้ เน@นไปในเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมเก่ียวกับการให@คุณให@โทษ
แก�ผู@ใต@ปกครองด@วย๒๗ 

๘. ความโปร�งใสเป>นหัวใจของการบริหารงานพระศาสนายุคป:จจุบัน สามารถนำไปสู�การ
ลดหรือขจัดป:ญหาการทุจริตคอร!รัปชั่น เพ่ือให@เป>นท่ีเชื่อถือศรัทธาแก�ประชาชนท้ังหลายได@เป>นอย�างดี๒๘ 

๙. มีการนำแนวคิดพื้นฐานของหลักความโปร�งใสมาใช@ในการบริหารงานปกครององค!กร
คณะสงฆ! เป>นการนำหลักของการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารท่ีเป>นประโยชน! อย�างตรงไปตรงมาทันการณ!๒๙ 

๑๐. ป:จจุบัน มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการบริหารจัดการวัดอย�างเป>นระบบ โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการดำเนินการเก่ียวกับเรื่องการเงินของวัด๓๐ 

จากการสัมภาษณ!ผู@ให@ข@อมูลสำคัญท่ีประกอบด@วยพระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนา
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เก่ียวกับรูปแบบการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความโปร�งใส พบว�า มีรูปแบบของการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารที่เป>น
ประโยชน! ตรงไปตรงมา ทันการณ!และครบถ@วนสมบูรณ! และมีการประชุมกันเป>นประจำ 

 
๒๕สัมภาษณ! พระครูอรัญเขตคณารักษ!, เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๒๖สัมภาษณ! พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ!, รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๒๗สัมภาษณ! พระครูพิทักษ!ศิลปาคม, เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๒๘สัมภาษณ! พระครูชินวรานุวัตร, เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๒๙สัมภาษณ! พระครูพัฒนวิสิทธ์ิ, เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๓๐สัมภาษณ! นายมนตรี กลิ่นสักโก, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะ

สงฆ! สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๓๙ 

๔.๒.๔ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ดAานความมีส�วนร�วม 

ผลการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู @ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความมีส�วนร�วม มีดังนี้ 

๑. พระพุทธเจ@าทรงให@พระสาวกที่มีความรู@ความสามารถ เข@ามามีส�วนร�วมในการที่จะ
ช�วยกันดำเนินการปกครองสงฆ!ให@เป>นไปตามพระธรรมวินัย และในการดำเนินสังฆกรรมต�าง ๆ ของ
ภิกษุในพระพุทธศาสนาต@องอาศัยความสามัคคีความพร@อมเพรียงกัน หรือการเข@ามีส�วนร�วมของ
พระภิกษุสงฆ!เป>นสำคัญ สังฆกรรมนั้นจึงจะดำเนินไปได@และถูกต@องตามหลักพระธรรมวินัย ข@อนี้ก็เป>น
การแสดงให@เห็นว�า พระพุทธศาสนาได@มีการใช@หลักการมีส�วนร�วมเป>นปกติอยู�แล@ว๓๑ 

๒. ด@านนี้ เห็นได@ชัดเจนท่ีพระพุทธเจ@าทรงแต�งต้ังพระสารีบุตรให@เป>นพระธรรมเสนาบดี มี
ฐานะเป>นรองประธานบริหาร อยู �ในลำดับถัดมาจากพระพุทธเจ@า และเป>นอัครสาวกฝ�ายขวา
รับผิดชอบ งานด@านวิชาการ พระโมคคัลลานะเป>นพระอัครสาวกฝ�ายซ@ายรับผิดชอบ งานด@านบริหาร 
พระอานนท!เป>นเลขานุการส�วนพระองค!๓๒ 

๓. การปกครองคณะสงฆ!แม@จะดูคล@ายการรวมอำนาจไว@ศูนย!กลาง ปกครองตามลำดับชั้น 
แต�ก็เป>นลักษณะของการกระจายอำนาจทางการปกครองให@พระสังฆาธิการแต�ละระดับบริหารจัดการ 
โดยผู@ปกครองบังคับบัญชาจะเป>นผู@คอยสนับสนุนและแก@ไขในส�วนท่ีขัดข@อง๓๓ 

๔. ตามแบบอย�างท่ีพระพุทธเจ@าทรงวางรูปแบบไว@แก�คณะสงฆ!ต้ังแต�สมัยพุทธกาลและสืบ
ทอดมาจนป:จจุบัน คือ การอุปสมบทแบบญัตติจตุตถกรรม๓๔ 

๕. ท่ีคณะสงฆ!ได@ดำเนินการในเบื้องต@น คือ การมีส�วนร�วมในการคิดการกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนา โดยกระบวนการมีส�วนร�วมเสนอป:ญหาความต@องการจากพระภิกษุสงฆ!และพุทธศาสนิกชน 
เพ่ือนำไปสู�การพัฒนาได@อย�างตรงตามความต@องการของผู@มีส�วนได@ส�วนเสีย๓๕ 

 
๓๑สัมภาษณ! พระราชวัลภาจารย!, เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๓๒สัมภาษณ! พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ�, เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๓๓สัมภาษณ! พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๓๔สัมภาษณ! พระครูจริยธรรมานุรักษ!, เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๓๕สัมภาษณ! พระครูอรัญเขตคณารักษ!, เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๔๐ 

๖. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความมีส�วนร�วม ได@แก� ประชุม
สม่ำเสมอ เปKดรับฟ:งข@อมูลใหม� ๆ และรับฟ:งความคิดเห็นของผู@เข@าร�วมประชุมด@วยความเสมอภาคกัน๓๖ 

๗. ป:จจุบัน มีการเปKดโอกาสความส�วนร�วมในการปกครอง โดยมีการคัดเลือกพระภิกษุท่ีมี
ความรู@ความสามารถเข@าดำรงตำแหน�งเป>นผู@ปกครองในระดับต�าง ๆ พร@อมทั้งได@กำหนดตำแหน�งพระ
สังฆาธิการหรือปกครองคณะสงฆ!ตามลำดับชั้นไว@อีกด@วย ซ่ึงการจัดรูปแบบการปกครองดังเช�นท่ีกล�าว
นี้ก็เพ่ือกระจายอำนาจหน@าท่ีความรับผิดชอบไปยังพระภิกษุรูปอ่ืน ๆ๓๗ 

๘. โดยปกติ การปกครองคณะสงฆ!เป>นไปตามสายการบังคับบัญชา ตามลำดับชั้น แต�ใน
บางกรณีเพื่อให@งานมีประสิทธิภาพสูง จึงได@มีการแต�งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อปฏิบัติงาน
ร�วมกันให@บรรลุวัตถุประสงค!ท่ีกำหนดไว@ด@วย๓๘ 

๙. การปกครองคณะสงฆ!ได@ใช@หลักการมีส�วนร�วม คือ เปKดโอกาสในการมีส�วนร�วม ในการ
รับรู@และแสดงความคิดเห็น หรือร�วมตัดสินใจ ซ่ึงเป>นแนวคิดในการเปKดโอกาสให@พระภิกษุผู@ทรง
ความรู@ความสามารถเข@ามีส�วนร�วมในการปกครองคณะสงฆ! หรือเรียกว�า การแต�งตั้งพระภิกษุดำรง
ตำแหน�งพระสังฆาธิการ นั่นเอง๓๙ 

๑๐. ป:จจุบัน ตามหลักการของหลักความมีส�วนร�วม มีการให@ความสำคัญกับประชาชน
หรือชาวบ@านซ่ึงเป>นผู@ได@รับผลกระทบในพ้ืนท่ีเข@ามามีส�วนร�วมกับการดำเนินงานของวัดด@วย๔๐ 

จากการสัมภาษณ!ผู@ให@ข@อมูลสำคัญท่ีประกอบด@วยพระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนา
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เก่ียวกับรูปแบบการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความมีส�วนร�วม พบว�า มีรูปแบบของการกระจายอำนาจหน@าที่ความ
รับผิดชอบไปยังผู@มีความรู@ความสามารถ 

 
๓๖สัมภาษณ! พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ!, รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๓๗สัมภาษณ! พระครูพิทักษ!ศิลปาคม, เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๓๘สัมภาษณ! พระครูชินวรานุวัตร, เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๓๙สัมภาษณ! พระครูพัฒนวิสิทธ์ิ, เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๐สัมภาษณ! นายมนตรี กลิ่นสักโก, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะ

สงฆ! สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๑ 

๔.๒.๕ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ดAานความรับผิดชอบ 

ผลการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู @ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความรับผิดชอบ มีดังนี้ 

๑. หลักความรับผิดชอบของธรรมาภิบาล ให@พิจารณาจากการท่ีพระผู@มีพระภาคเจ@าทรง
แสดงอธิกรณะหรืออธิกรณ!แก�ภิกษุท้ังหลาย เม่ือคราวภิกษุฉันนะเข@าข@างพวกภิกษุณีแล@ววิวาทกับพวก
ภิกษุ ชักชวนพวกภิกษุให@ไปเข@าข@างภิกษุณี โดยหลังจากที่ทรงสอบสวนและตำหนิภิกษุฉันนะแล@ว จึง
ทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งแก�ภิกษุทั้งหลายถึง อธิกรณ!ทั้ง ๔ ประเภท กล�าวคือ เมื่อเกิดอธิกรณ!ขึ้นจะ
พึงระงับให@ดับหรือยุติลงในที่ประชุมสงฆ!นั้น ๆ หรือในกรณีที่ที่ประชุมสงฆ!มีความไม�สะดวกด@วยเหตุ
บางอย�าง สงฆ!ก็จะเลือกภิกษุบางรูปในท่ีประชุมนั้น ต้ังเป>นคณะแล@วมอบเรื่องให@นำไปวินิจฉัย๔๑ 

๒. กฎ ระเบียบ ขนบธรรมเนียม ประเพณี เป>นผลจากการอยู�ร�วมกันเป>นสังคมของมนุษย! 
เม่ือมนุษย!มาอยู�ร�วมกันมากข้ึน จำเป>นจะต@องมีการจัดระเบียบทางสังคมข้ึน เพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างเป>น
ปกติสุข หาไม�แล@ว จะก�อให@เกิดความสับสนวุ�นวายแก�สังคมนั้น ๆ ได@ ในระยะแรกอาจจะเป>นกฎระเบียบ 
กติกาของกลุ�ม ของหมู�บ@าน หรือชุมชน ก�อนพัฒนาข้ึนเป>นขนบธรรมเนียม ประเพณีและกฎหมายในท่ีสุด 
มนุษย!เป>นผู@สร@างกฎเกณฑ! เพ่ือจัดสังคมให@มีระเบียบ ขณะเดียวกันระเบียบทางสังคมเหล�านี้ก็สร@างสังคม
มนุษย!ให@สมบูรณ!แบบได@ในที่สุด ไม�เว@นแม@แต�พระภิกษุสงฆ! ก็ต@องมีกฎระเบียบให@ยึดถือปฏิบัติ ในสมัย
พุทธกาล มาตรการทางวินัยที่พระพุทธองค!ทรงอนุญาตไว@ เพื่อให@สงฆ!ใช@เป>นเครื่องมือ สำหรับลงโทษ
พระภิกษุท่ีประพฤติล�วงละเมิดพระธรรมวินัยนั้น เรียกว�า นิคหกรรม๔๒ 

๓. ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความรับผิดชอบ เป>นความรับผิดชอบดำเนินการตามคุณลักษณะ
ของผู@นำท่ีดี๔๓ 

๔. การวินิจฉัยลงนิคหกรรม เป>นความรับผิดชอบต�อหน@าท่ีการงานของผู@ปกครองหมู�คณะ
ท่ีจะต@องให@ความเอาใจใส�และกระตือรือร@นในการแก@ป:ญหา ตามหลักแห�งความรับผิดชอบ นั่นเอง๔๔ 

 
๔๑สัมภาษณ! พระราชวัลภาจารย!, เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๒สัมภาษณ! พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ�, เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๓สัมภาษณ! พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๔๔สัมภาษณ! พระครูจริยธรรมานุรักษ!, เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๔๒ 

๕. ด@านความรับผิดชอบ ได@แก� การกล@ารับผิดชอบในการกระทำของตน๔๕ 

๖. ป:จจุบัน พบความขัดแย@งระหว�างพระสงฆ!กับชาวบ@าน ซ่ึงต�างกับอดีตท่ีอธิกรณ!สงฆ!จะ
เป>นเรื่องการทะเลากันระหว�างพระสงฆ!กับพระสงฆ! ในประเด็นนี้ จึงเป>นความรับผิดชอบของผู@ดำรง
ตำแหน�งทางการปกครองในการดำเนินการระงับข@อขัดแย@งด@วยสำนึกรับผิดชอบโดยไม�ทอดทิ้งป:ญหา 
เอาใจใส� กระตือรือร@นในการแก@ไขป:ญหาท่ีเกิดข้ึน๔๖ 

๗. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความรับผิดชอบ ได@แก� รูปแบบ
ความรับผิดชอบต�อหน@าท่ีการงานของผู@ปกครองคณะสงฆ!๔๗ 

๘. ความรับผิดชอบในธรรมาภิบาลเชิงพุทธ คือ การเอาใจใส�และกระตือรือร@นในการ
แก@ป:ญหา๔๘ 

๙. หลักความรับผิดชอบของผู@ดำรงตำแหน�งทางการปกครอง คือ รับผิดชอบต�อหน@าท่ีการ
งานได@อย�างทันท�วงที มีความเอาใจใส� และกระตือรือร@นในการแก@ไขป:ญหา๔๙ 

๑๐. ป:จจุบัน คือ ความมีส�วนร�วมดำเนินการและรับผิดชอบการบริหารจัดการวัดของผู@มี
ส�วนเก่ียวข@อง โดยเฉพาะอย�างยิ่งเรื่องงบประมาณ๕๐ 

จากการสัมภาษณ!ผู@ให@ข@อมูลสำคัญท่ีประกอบด@วยพระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนา
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เก่ียวกับรูปแบบการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความรับผิดชอบ พบว�า มีรูปแบบของการระงับอธิกรณ! และการ
วินิจฉัยลงนิคหกรรม 

 
๔๕สัมภาษณ! พระครูอรัญเขตคณารักษ!, เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๔๖สัมภาษณ! พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ!, รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๗สัมภาษณ! พระครูพิทักษ!ศิลปาคม, เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๘สัมภาษณ! พระครูชินวรานุวัตร, เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๔๙สัมภาษณ! พระครูพัฒนวิสิทธ์ิ, เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๐สัมภาษณ! นายมนตรี กลิ่นสักโก, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะ

สงฆ! สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๓ 

๔.๒.๖ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ดAานความคุAมค�า 

ผลการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู @ให@ข@อมูลสำคัญ (Key Informants) 
เก่ียวกับ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ@มค�า มีดังนี้ 

๑. สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ@าทรงให@ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย!มาก ทรงมอบงาน
โดยจัดคนได@ตรงกับงาน ทรงแต�งต้ังสาวกท้ังฝ�ายบรรพชิตและคฤหัสถ!เป>นเอตทัคคะ คือ ผู@ชำนาญการ
ที่รับภาระงานด@านต�าง ๆ เช�น พระมหากัสสปะเป>นผู@ชำนาญการด@านธุดงค! พระปุณณะมันตานีบุตร
เป>นผู @ชำนาญการด@านการแสดงธรรม ภิกษุณีปฏาจาราเป>นผู @ชำนาญด@านวินัย จิตตคหบดีเป>น
ผู@ชำนาญการด@านแสดงธรรม การแต�งตั้งเอตทัคคะนี้เป>นตัวอย�างของการกระจายอำนาจและการใช@
คนให@เหมาะสมกับงานในพระพุทธศาสนา๕๑ 

๒. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ@มค�า นี้ ให@พิจารณาใน
หลักการเดียวกันกับพระพุทธเจ@า คือ มอบหมายงานให@แก�ผู@ที่มีความชำนาญ ผู@เป>นเอตทัคคะในด@าน
นั้น ๆ เป>นผู@รับภาระ เช�น การปราบพยศผู@มีฤทธิ์ทรงมอบให@พระโมคคัลลานะผู@เป>นเอตทัคคะด@านมี
ฤทธิ์เป>นผู@รับภาระ เป>นต@น๕๒ 

๓. หลักความคุ@มค�า เน@นประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยใช@ทรัพยากรและงบประมาณ
ให@เกิดประโยชน!สูงสุด รวมทั้ง การบำรุงรักษาวัฒนธรรมประเพณีและการดำรงวิถีชีวิตตามแนวทาง
ของพุทธศาสนิกชนท@องถ่ินให@สมบูรณ!และยั่งยืน๕๓ 

๔. ความคุ@มค�าของธรรมาภิบาลเชิงพุทธ คือ ใช@คนให@เหมาะสมกับงานในพระพุทธศาสนา๕๔ 

๕. ด@านความคุ@มค�า ศาสนจักรตระหนักถึงหลักความคุ@มค�าเพ่ือให@มีการจัดกิจกรรมท่ีสำนึก
ถึงความพอเพียง หลักความคุ@มค�านี้ในทางปฏิบัติให@ยึดคำสำคัญว�า ประโยชน!สูง แต�ประหยัดสุด เป>น
พ้ืนฐาน๕๕ 

 
๕๑สัมภาษณ! พระราชวัลภาจารย!, เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๒สัมภาษณ! พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ�, เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๓สัมภาษณ! พระครูวิสุทธานันทคุณ, เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๕๔สัมภาษณ! พระครูจริยธรรมานุรักษ!, เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
๕๕สัมภาษณ! พระครูอรัญเขตคณารักษ!, เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๔ เดือน ตุลาคม 

๒๕๖๒. 



๑๔๔ 

๖. แนวคิดพ้ืนฐานของหลักความคุ@มค�าท่ีมีใช@ในการบริหารงานปกครองคณะสงฆ! เป>นการ
นำหลักของความตระหนักถึงความจำกัดของทรัพยากร ยึดหลักความประหยัดและคุ @มค�าเพ่ือ
ประโยชน!โดยส�วนรวมมาเป>นแนวคิดหลัก โดยมีสาระสำคัญ คือ การใช@คนให@เหมาะสมกับงาน๕๖ 

๗. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ@มค�า คือ การใช@ทุก
อย�างอย�างพอเพียง และต@องใช@ให@ตรงกับวัตถุประสงค!๕๗ 

๘. มนุษย!ถือเป>นทรัพยากรที่มีคุณค�าสูงสุดขององค!การทุกองค!การ เพราะฉะนั้นผู@บริหาร
หรือผู@ดำรงตำแหน�งทางการปกครองที่ดีต@องสรรหาและคัดเลือกให@ได@บุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน�ง
และหน@าท่ีท่ีต@องการ๕๘ 

๙. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ@มค�า คือ การใช@ทรัพยากร
ท่ีมีอยู�อย�างจำกัดด@วยความคุ@มค�า ๕๙ 

๑๐. ทุกวันนี้ แต�ละวัดมีการจัดทำทะเบียนคุมวัดสุชัดเจนและเป>นป:จจุบัน และควบคุม
การนำไปใช@ให@ถูกต@องตามวัตถุประสงค!และคุณลักษณะของอุปกรณ!และเครื่องมือเครื่องใช@เหล�านั้น๖๐ 

จากการสัมภาษณ!ผู@ให@ข@อมูลสำคัญท่ีประกอบด@วยพระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนา
ในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของประเทศไทย บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี เก่ียวกับรูปแบบการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ @มค�า พบว�า มีร ูปแบบการใช@คนให@เหมาะสมกับงานใน
พระพุทธศาสนา และการใช@ทรัพยากรด@วยความพอเพียงบนทางสายกลาง 
 
 
 

 
๕๖สัมภาษณ! พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ!, รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๗สัมภาษณ! พระครูพิทักษ!ศิลปาคม, เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี, 

วันท่ี ๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๘สัมภาษณ! พระครูชินวรานุวัตร, เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๒ เดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๕๙สัมภาษณ! พระครูพัฒนวิสิทธ์ิ, เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๑๔ 

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 
๖๐สัมภาษณ! นายมนตรี กลิ่นสักโก, นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะ

สงฆ! สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๔๕ 

สรุปและวิเคราะห$รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ พบว�า รูปแบบ
การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ตามรายด@านของการวิจัย ประกอบด@วย  

๑. ด@านนิติธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านนิติธรรม พบว�า มีรูปแบบของการ
ปกครองโดยยึดพระธรรมวินัยเป>นธรรมนูญสูงสุด รูปแบบการปกครองโดยยึดพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ! และรูปแบบการไม�มีการกำหนดโทษโดยปราศจากพระธรรมวินัยและกฎหมายรองรับ 

๒. ด@านคุณธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม พบว�า มีรูปแบบของการ
ปกครองโดยธรรม รูปแบบการใช@หลักธรรมะในการปกครอง และรูปแบบการรณรงค!ให@นำหลัก
คุณธรรมไปเผยแพร� 

๓. ด@านความโปร�งใส 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความโปร�งใส พบว�า มีรูปแบบของการ
เปKดเผยข@อมูลข�าวสารที่เป>นประโยชน! ตรงไปตรงมา ทันการณ!และครบถ@วนสมบูรณ! และรูปแบบการ
ประชุมกันเป>นเนืองนิตย! 

๔. ด@านความมีส�วนร�วม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความมีส�วนร�วม พบว�า มีรูปแบบของการ
กระจายอำนาจหน@าท่ีความรับผิดชอบไปยังผู@มีความรู@ความสามารถ 

๕. ด@านความรับผิดชอบ 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความรับผิดชอบ พบว�า มีรูปแบบของการ
ระงับอธิกรณ! และรูปแบบการวินิจฉัยลงนิคหกรรม 

๖. ด@านความคุ@มค�า 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ@มค�า พบว�า มีรูปแบบการใช@คน
ให@เหมาะสมกับงานในพระพุทธศาสนา และรูปแบบการใช@ทรัพยากรด@วยความพอเพียงบนทางสาย
กลาง 
 
 
 
 



๑๔๖ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห$ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาคตะวันตก 

ผลการวิเคราะห!ผลการวิเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก จากการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยผู@ทรงคุณวุฒิจากการเลือกแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน ๘ รูป/
คน ดังนี้ 

๑. พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม, ดร. 

 ตำแหน�ง ผู@จัดการโรงเรียนบ@านโป�งสามัคคีคุณูปถัมภ! อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

๒. นายชุษณิษฐ! ประจวบวัน 

 ตำแหน�ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. นายประดิษฐ! ม่ันนิ่ม 

 ตำแหน�ง นายกองค!การบริหารส�วนตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๔. ว�าท่ีร@อยตรี ธีรภัทร หยวกจุ@ย 

 ตำแหน�ง นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

๕. นายสมัย บู@ยมี 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ยวน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

๖. นายจิระเดช เต็มรัศมี 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!มอญ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๗. นางวีณา สุขอยู� 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวโส@ง ตำบลห@วยยางโทน อำเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี 

๘. นายไชยันต! ลิ้มมะ 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวเวียง ตำบลบ@านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
 
 



๑๔๗ 

ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ !ในภาคตะวันตกนี ้ เป>นผลการวิเคราะห!ข@อมูลจากการสนทนากลุ �มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ที่ประกอบ ด@วยผู@ดำเนินการสนทนา (Moderator) ผู@จดบันทึก (Note Taker) ผู@ช�วย
ท่ัวไป (Assistant) และผู@ให@ข@อมูลหลัก ซ่ึงใช@หัวข@อสนทนาท่ีสอดคล@องกับวัตถุประสงค!การวิจัย และใช@
วิธีการวิเคราะห!เนื้อหา (Content Analysis) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติ
ของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก จากการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร�วมกับ
หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! และนักวิชาการด@านศาสนา ตามลักษณะการเป>น
ตัวแทนของกลุ�มที่เหมาะสม ณ ห@องประชุมโรงเรียนวัดสามัคคีคุณูปถัมภ! อำเภอบ@านโป�ง จังหวัด 
ราชบุรี เม่ือวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 

๑. พุทธธรรมาภิบาล ต@องมีคุณธรรมเป>นองค!ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการ
ท้ังหมด และทำหน@าท่ีเป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข@าไว@ด@วยกัน คือ ถือความถูกต@องชอบธรรมเป>น
ใหญ� การปกครองที่เป>นธรรมเพื่อการอยู�ร�วมกันในบ@านเมืองและสังคมอย�างสงบสุข ตรงกันกับ
หลักการแห�งพระพุทธศาสนา ในประเด็นของคุณธรรม ได@แก� การยึดมั่นในความถูกต@องดีงาม ซึ่งมี
จุดเริ่มต@นและแกนกลางจากคุณสมบัติภายในของผู@บริหารหรือผู@ปกครองที่ต@องมีธรรมะประจำใจ ซ่ึง
อาจมีความแตกต�างกันท่ีธรรมาภิบาลฝ�ายโลกธรรม ท่ีได@แยกคุณธรรมออกมาเป>นหลัก ๑ ใน ๖ ซึ่งมี
ความเป>นเอกเทศจากหลักอื่น ๆ ที่เหลือ แต�ในทางพระพุทธศาสนา คุณธรรมถือเป>นส�วนประกอบท่ี
จำเป>นของหลักการอ่ืน ๆ ท้ังหมด ๖๑ 

๒. แม@พื้นท่ีนี้เป>นพื้นท่ีที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ!มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ 
ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ทัศนคติ ความเชื่อ แต�กลไกสำคัญของการปกครองท่ีสามารถทำให@
ทุกกลุ�มชาติพันธุ!อยู�ร�วมกันได@อย�างสันติสุข คือ การยึดถือความถูกต@องในกฎ ระเบียบ ความดีงาม 
ปลอดจากประพฤติผิดศีลธรรมและกฎเกณฑ!ทางสังคม ไม�มีการทุจริต หรือไม�มีการแสวงหา ประโยชน!
ท่ีมิควรได@โดยชอบ ปราศจากการคอรัปชั่น สามารถตรวจสอบได@ในทุกข้ันตอน และต@องเปKดโอกาสใน
การรับรู@และตัดสินใจด@วยความเสมอภาคและเท�าเทียม มีความรับผิดชอบพร@อมปรับปรุงแก@ไข และใช@
ทรัพยากรท่ีมีอยู�จำกัดในท@องถ่ินให@เกิดประโยชน!สูงสุดต�อส�วนรวมเป>นสำคัญ๖๒ 

 
๖๑สนทนากลุ�มเฉพาะ พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ดร., ผู@จัดการโรงเรียนบ@านโป�งสามัคคีคุณูปถัมภ! 

อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม เดือน ๒๕๖๓. 
๖๒สนทนากลุ�มเฉพาะ นายชุษณิษฐ! ประจวบวัน, นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, วันที่ ๒๖ 

กรกฎาคม เดือน ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 

๓. ต ัวแบบพุทธธรรมาภิบาลที ่ เหมาะสมและสอดคล@องกับสภาพการณ!ป :จจุบัน 
จำเป>นต@องเป>นรูปแบบของการปกครองกันโดยถือกฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ!
เป>นใหญ� คือ ยังคงยึดความถูกต@องดีงามด@วยคุณธรรม ไม�เอื ้อประโยชน!เฉพาะกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง 
ขณะเดียวกันก็ให@ความสำคัญกับการทำงานเป>นทีมด@วย๖๓ 

๔. การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของชุมชนกลุ�มชาติพันธุ! มีวัฒนธรรมเป>นกุญแจสำคัญที่จะไข
ประตูป:ญหาอย�างแท@จริง การพัฒนาจะสำเร็จหรือล@มเหลว ล@วนเกิดจากความเข@าใจในวัฒนธรรมของ
ตนหรือวิถีพหุวัฒนธรรมของชุมชนเป>นองค!ประกอบสำคัญ ทั้งนี้ เพราะในแต�ละชุมชนชาติพันธุ!มีวิถี
ชีวิตและความเชื่อดั้งเดิมที่แตกต�างกันไป กล�าวได@ว�า หากเข@าใจวัฒนธรรมชุมชนชาติพันธุ!ได@มาก
เท�าใด ก็จะประสบความสำเร็จมากเท�านั้น๖๔ 

๕. การอยู�ร�วมกันอย�างสันติต@องเดินควบคู�ไปกับการพัฒนา คือ ต@องพัฒนาชุมชนทุก ๆ 
ด@านไปพร@อมกัน ถ@าพิจารณาอย�างกว@าง ๆ จะเห็นว�า สิ่งท่ีจะต@องทำการพัฒนาในชุมชนชาติพันธุ!นั้นมี
เพียง ๒ ประการใหญ� คือ เรื่องของวัตถุ และเรื่องของจิตใจ ในเรื่องของวัตถุนั้น ได@แก� สภาพแวดล@อม
ที่เป>นวัตถุทุก ๆ ด@าน เช�น ถนนหนทาง ที่อยู�อาศัย สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาล ไฟฟ�า ประปา 
เป>นต@น และเม่ือสภาพแวดล@อมทางวัตถุเจริญก@าวหน@าดีแล@ว ก็ไม�ได@หมายความว�า สภาพจิตใจของชน
กลุ�มชาติพันธุ!จะเจริญก@าวหน@าตามไปด@วยเสมอไป จำเป>นต@องส�งเสริมสภาพจิตใจให@แปรเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ถูกต@องด@วย เช�น การให@การศึกษา ส�งเสริมอาชีพ ส�งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตท่ีงดงามท่ีมีมาแต�ดั้งเดิมไปพร@อมกันไปด@วย๖๕ 

๖. กลไกสำคัญเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของชาติพันธุ! คือ กระบวนการปลูกฝ:งค�านิยม
สุจริตจากรุ�นสู�รุ �น คำนึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ!เป>นหลัก สิ่งใดที่ขัดต�อขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีดีงาม ควรหลีกเลี่ยง แต�ถ@าเห็นว�าประเพณีหรือค�านิยมบางอย�างไม�ถูก
ไม�ควรก็ไม�ควรจะไปตำหนิติเตียนตรง ๆ แต�ควรชี้นำ เสนอแนะ ให@ลูกให@หลานเห็นว�าดีและไม�ดี
อย�างไรด@วยเหตุด@วยผล แล@วช�วยกันหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให@ดีข้ึน๖๖ 

 
๖๓สนทนากลุ�มเฉพาะ นายประดิษฐ! มั่นนิ่ม, นายกองค!การบริหารส�วนตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม เดือน ๒๕๖๓. 
๖๔สนทนากลุ�มเฉพาะ ว�าที่ร@อยตรี ธีรภัทร หยวกจุ@ย, นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, วันที่ ๒๖ 

กรกฎาคม เดือน ๒๕๖๓. 
๖๕สนทนากลุ�มเฉพาะ นายสมัย บู@ยมี, ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ยวน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัด

ราชบุรี, วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม เดือน ๒๕๖๓. 
๖๖สนทนากลุ�มเฉพาะ นายจิระเดช เต็มรัศมี, ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!มอญ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม เดือน ๒๕๖๓. 



๑๔๙ 

๗. กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ตามตัวแบบพุทธธรร
มาภิบาล ต@องให@ความสำคัญกับการทำงานเป>นทีมอย�างแท@จริง ไม�ใช�เปKดโอกาสให@เฉพาะกลุ�มเครือ
ญาติเท�านั้น และการวัดผลความสำเร็จก็ต@องวัดจากความอยู�ดีมีสุขของชาวบ@าน ซึ่งส�วนหนึ่งจะข้ึนอยู�
กับการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให@มีสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิต มี
ส�วนร�วมในการพัฒนาและตรวจสอบรัฐกับชุมชนต@องมีความสัมพันธ!ที่ดีต�อกัน ร�วมกันนำชุมชนไปสู�
สังคมอยู�ดีมีสุขอย�างเท�าเทียม๖๗ 

๘. การดำเนินงานแก@ป:ญหาต�าง ๆ ของชุมชนชาติพันธุ! ต@องยึดหลักประชาธิปไตยในการ
ดำเนินงาน เริ่มด@วยการประชุมปรึกษาหารือกัน ร�วมกันคิดว�าจะทำอะไรเพ่ือแก@ไขป:ญหานั้น ๆ ทุกคน
ต@องสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงสาธารณะ และเมื่อตกลงกันแล@วก็จะต@องร�วมกันทำโดยกระจาย
ความรับผิดชอบร�วมกัน ผู@มีส�วนเกี่ยวข@องที่เข@าไปมีส�วนร�วมต@องไม�ได@มาจากถูกสั่งให@กระทำ ต@อง
ชักชวนให@เกิดความต@องการทำด@วยความเต็มใจ ด@วยความสมัครใจ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง เรื่องสำคัญ ๆ 
ท่ีมีผลกระทบต�อชุมชน๖๘ 

สรุปไดAว�า ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล มีคุณธรรมเป>นองค!ประกอบ
สำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และทำหน@าที่เป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข@าไว@ด@วยกัน 
กล�าวคือ ตัวแบบกลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกตาม
หลักพุทธธรรมาภิบาล เป>นรูปแบบของการปกครองกันโดยถือกฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีของ
กลุ�มชาติพันธุ!เป>นใหญ� แต�ยังคงยึดความถูกต@องดีงามด@วยคุณธรรม ไม�เอ้ือประโยชน!เฉพาะกลุ�มใดกลุ�ม
หนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให@ความสำคัญกับการทำงานเป>นทีมตามหลักการของความมีส�วนร�วม มิใช�เปKด
โอกาสให@เฉพาะผู@ท่ีเป>นพวกพ@องหรือกลุ�มเครือญาติเท�านั้น เป>นต@น 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖๗สนทนากลุ�มเฉพาะ นางวีณา สุขอยู�, ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวโส@ง ตำบลห@วยยางโทน อำเภอปากท�อ 

จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม เดือน ๒๕๖๓. 
๖๘สนทนากลุ�มเฉพาะ นายไชยันต! ลิ้มมะ, ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวเวียง ตำบลบ@านเลือก อำเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี, วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม เดือน ๒๕๖๓. 



๑๕๐ 

๔.๔ องค$ความรูAจากการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” มีองค!ความรู@จากการวิจัยได@ ดังนี้ 
 

ภาพท่ี ๔.๑ 
องค!ความรู@จากการวิจัย๖๙ 

 

 
 
 
 

 
๖๙สังเคราะห!โดยผู@วิจัย. 

นิติธรรมเชิงพุทธ 

การถือมั่นในกฎหมาย
และระเบียบวิถี

ประเพณีกลุ�มชาติพันธุ! 

ความโปร�งใสเชิงพุทธ 

การประชุมกันเป>น
เนืองนิตย!ของกลุ�ม   

ชาติพันธุ! 

พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาค
ตะวันตก 

คุณธรรมเชิงพุทธ 
การมีคณุธรรมเป>นองค!ประกอบสำคัญอยู�ในเน้ือของหลักการท้ังหมด 

และทำหน@าท่ีเป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข@าไว@ด@วยกัน 

มีส�วนร�วมเชิงพุทธ 

การทำงานเป>นทีม ท่ีไม�
เปKดโอกาสให@เฉพาะผู@ท่ี
กลุ�มเครือญาติเท�าน้ัน 

คุAมค�าเชิงพุทธ 

การใช@ทรัพยากรอย�างรู@
คุณค�าตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

รับผิดชอบเชิงพุทธ 

ความใส�ใจต�อป:ญหา
หรือผลกระทบต�อวิถี

ประเพณีกลุ�มชาติพันธุ! 

    

      



๑๕๑ 

จากภาพที่ ๔.๑ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก แสดงให@เห็น ตัวแบบธรรมาภิบาลเชิงพุทธหรือพุทธธรรมาภิบาล ดังนี้ 

๑. พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก ด@านนิติธรรมเชิงพุทธ 

ตัวแบบกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก
ตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล ด@านนิติธรรมเชิงพุทธ ได@แก� การถือมั่นใน
กฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีกลุ�มชาติพันธุ! 

๒. พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก ด@านคุณธรรมเชิงพุทธ 

ตัวแบบกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก
ตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล ด@านคุณธรรมเชิงพุทธ ได@แก� การมีคุณธรรมเป>น
องค!ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมดและทำหน@าที่เป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข@าไว@
ด@วยกัน 

๓. พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก ด@านความโปร�งใส 

ตัวแบบกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก
ตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล ด@านความโปร�งใส ได@แก� การประชุมกันเป>น
เนืองนิตย!ของกลุ�มชาติพันธุ! 

๔. พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก ด@านความมีส�วนร�วมเชิงพุทธ 

ตัวแบบกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก
ตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล ด@านความมีส�วนร�วมเชิงพุทธ ได@แก� การทำงาน
เป>นทีม ท่ีไม�เปKดโอกาสให@เฉพาะผู@ท่ีกลุ�มเครือญาติเท�านั้น 

๕. พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก ด@านความรับผิดชอบเชิงพุทธ 

ตัวแบบกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก
ตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล ด@านความรับผิดชอบเชิงพุทธ ได@แก� ความใส�ใจ
ต�อป:ญหาหรือผลกระทบต�อวิถีประเพณีกลุ�มชาติพันธุ! 



๑๕๒ 

๖. พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก ด@านความคุ@มค�าเชิงพุทธ 

ตัวแบบกลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก
ตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล ด@านความคุ@มค�าเชิงพุทธ ได@แก� การใช@ทรัพยากร
อย�างรู@คุณค�าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยนัยนี้ ตัวแบบกลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล หรือธรรมาภิบาลเชิงพุทธ นี้ มีคุณธรรมเป>นองค!ประกอบสำคัญ
อยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และทำหน@าท่ีเป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข@าไว@ด@วยกัน กล�าวคือ 
เป>นรูปแบบของการปกครองกันโดยถือกฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ!เป>นใหญ� 
แต�ยังคงยึดความถูกต@องดีงามด@วยคุณธรรม ไม�เอ้ือประโยชน!เฉพาะกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให@
ความสำคัญกับการทำงานเป>นทีมตามหลักการของความมีส�วนร�วม มิใช�เปKดโอกาสให@เฉพาะผู@ที่เป>น
พวกพ@องหรือกลุ�มเครือญาติเท�านั้น เป>นต@น 

ดังนั ้น คุณธรรมจึงไม�ใช�เป>นเพียงแค�หลักใดหลักหนึ ่งในพุทธธรรมาภิบาล แต�งเป>น
องค!ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และทำหน@าที่เป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการไว@
ร�วมกัน 
 
 



 

บทท่ี ๕ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขAอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” เป>นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหว�างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข@อมูลภาคสนาม (Field Study) กลุ�มชาติพันธุ!ใน
จังหวัดราชบุรี (ชาติพันธุ!จีน, ชาติพันธุ!ยวน, ชาติพันธุ!มอญ, ชาติพันธุ!เขมร, ชาติพันธุ!ลาวเวียง, ชาติ
พันธุ!ลาวโซ�ง, ชาติพันธุ!กระเหรี่ยง) จำนวน ๔๐๐ คน โดยใช@แบบสำรวจ (Survey) เป>นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข@อมูล วิเคราะห!ข@อมูลท่ีได@ โดยหาค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร@อยละ (Percentage) 
ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และในส�วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ได@ดำเนินการสัมภาษณ!เชิงลึก (In-depth Interview) ผู@ให@ข@อมูล
สำคัญ (Key Informants) ได@แก� พระสังฆาธิการ และนักวิชาการศาสนาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จาก
การสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน ๑๐ ท�าน วิเคราะห!ข@อมูลท่ีได@ โดยการวิเคราะห!
เนื้อหา (Content Analysis) เชิงพรรณนา และการสนทนากลุ�มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ร�วมกับผู@ทรงคุณวุฒิ ประกอบด@วย หัวหน@าหน�วยงานราชการ ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! และนักวิชาการ
ด@านศาสนา จากการสุ�มแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน ๘ ท�าน วิเคราะห!ข@อมูลท่ีได@ โดย
วิธีการวิเคราะห!เนื้อหา (Content Analysis Technique) โดยพยายามรักษาสำนวนเดิมไว@ รวมท้ัง
ปรับให@มีความชัดเจนทางการสื่อสารและความหมาย โดยมีผลการวิเคราะห!ข@อมูลตามวัตถุประสงค!
ของการวิจัยท่ีกำหนดไว@ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๒ อภิปรายผล 

๕.๓ ข@อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” สามารถสรุปผลการวิจัยได@ ดังนี้ 

๕.๑.๑ สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาค
ตะวันตก 

ผลการวิจัยพบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก 
โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๐ เมื่อพิจารณาเป>นรายด@าน พบว�า อยู�ในระดับ
มากทุกด@าน ดังนี้ 

๑. ด@านนิติธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านนิติธรรม อยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๗ เม่ือพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก 
ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดหลักความถูกต@องตามกฎระเบียบข@อบังคับ และข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!
ได@รับทราบเกี่ยวกับระเบียบข@อบังคับต�าง ๆ ที่มีผลบังคับใช@กับชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๐๑ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!มีพฤติกรรมสนับสนุนให@เจ@าหน@าที่ของรัฐปฏิบัติ
หน@าที่อย�างถูกต@องตามกฎหมายบ@านเมือง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ และอันดับสาม 
ได@แก� ข@อ กลุ�มชาติพันธุ!มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข@อบังคับของทางราชการ อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๓ ตามลำดับ 

๒. ด@านคุณธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านคุณธรรม อยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เม่ือพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับแรก 
ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!ปฏิบัติหน@าท่ีของตนด@วยความเท่ียงธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 
อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดหลักความถูกต@อง
เป>นธรรมและเสมอภาค อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๓ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�ม
ชาติพันธุ!มีกระบวนการปลูกฝ:งค�านิยมสุจริตจากรุ�นสู�รุ �น อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๐ 
ตามลำดับ 
 
 
 
 



๑๕๕ 

๓. ด@านความโปร�งใส 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความโปร�งใส 
อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ 
อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!มีความโปร�งใสในการกล�าวโทษผู@อ่ืนหรือให@ข@อมูลในเชิงลบ อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๘ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการตรวจสอบ
ติดตามการทำงานโครงการต�าง ๆ ในชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ และอันดับสาม 
ได@แก� ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารแก�สาธารณะ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๐๔ ตามลำดับ 

๔. ด@านความมีส�วนร�วม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความมีส�วน
ร�วม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ เม่ือพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ 
อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!มีเวทีประชาคมในการรับฟ:งความต@องการของคนในชุมชน
อย�างเป>นรูปธรรม และข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@มีการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในเชิง
สาธารณะ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาส
ให@ผู@มีส�วนเกี่ยวข@องมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต�อชุมชน อยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ทุกฝ�ายมีส�วนร�วมใน
การดำเนินงานหรือแก@ป:ญหาต�าง ๆ ของชุมชนร�วมกัน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๔ 
ตามลำดับ 

๕. ด@านความรับผิดชอบ 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ �มชาติพันธุ !ในภาคตะวันตก ด@านความ
รับผิดชอบ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ย
สูงสุด ๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ!นำโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่ทุกฝ�ายร�วมกัน
กำหนดไว@ไปดำเนินงานให@เป>นรูปธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๕ อันดับสอง ได@แก� 
ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!ใส�ใจต�อป:ญหาหรือผลกระทบต�าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรมต�าง ๆ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๕ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติ
พันธุ!มีความรับผิดชอบต�อป:ญหาสาธารณะของชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๐ 
ตามลำดับ 
 
 
 



๑๕๖ 

๖. ด@านความคุ@มค�า 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความคุ@มค�า อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับ
แรก ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@เทคโนโลยีหรือเครื่องมือท่ีทันสมัยเพ่ือลดต@นทุนหรือลดข้ันตอนการ
ทำงานต�าง ๆ และข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู@คุณค�าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากร
ในท@องถ่ินให@เกิดประโยชน!สูงสุด และข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรม
ต�าง ๆ โดยใช@คนให@เหมาะสมกับงาน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๑ และอันดับสาม ได@แก� 
ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการประเมินผลการใช@ทรัพยากรในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรม
ต�าง ๆ ในเพ่ือให@เกิดความคุ@มค�าสูงสุด อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ ตามลำดับ 

๕.๑.๒ รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

จากผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ พบว�า  

๑. ด@านนิติธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านนิติธรรม พบว�า มีรูปแบบของการ
ปกครองโดยยึดพระธรรมวินัยเป>นธรรมนูญสูงสุด รูปแบบการปกครองโดยยึดพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ! และรูปแบบการไม�มีการกำหนดโทษโดยปราศจากพระธรรมวินัยและกฎหมายรองรับ 

๒. ด@านคุณธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม พบว�า มีรูปแบบของการ
ปกครองโดยธรรม รูปแบบการใช@หลักธรรมะในการปกครอง และรูปแบบการรณรงค!ให@นำหลัก
คุณธรรมไปเผยแพร� 

๓. ด@านความโปร�งใส 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความโปร�งใส พบว�า มีรูปแบบของการ
เปKดเผยข@อมูลข�าวสารที่เป>นประโยชน! ตรงไปตรงมา ทันการณ!และครบถ@วนสมบูรณ! และรูปแบบการ
ประชุมกันเป>นเนืองนิตย! 

๔. ด@านความมีส�วนร�วม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความมีส�วนร�วม พบว�า มีรูปแบบของการ
กระจายอำนาจหน@าท่ีความรับผิดชอบไปยังผู@มีความรู@ความสามารถ 
 



๑๕๗ 

๕. ด@านความรับผิดชอบ 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความรับผิดชอบ พบว�า มีรูปแบบของการ
ระงับอธิกรณ! และรูปแบบการวินิจฉัยลงนิคหกรรม 

๖. ด@านความคุ@มค�า 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ@มค�า พบว�า มีรูปแบบการใช@คน
ให@เหมาะสมกับงานในพระพุทธศาสนา และรูปแบบการใช@ทรัพยากรด@วยความพอเพียงบนทางสาย
กลาง 

๕.๑.๓ ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ$ในภาคตะวันตก 

จากผลการวิจัยพบว�า ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป>นพื้นท่ีที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ!มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ทัศนคติ 
ความเชื่อ แต�กลไกสำคัญของการปกครองที่สามารถทำให@ทุกกลุ�มชาติพันธุ!อยู�ร�วมกันได@อย�างสันติสุข 
คือ ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ดังนี้ 

ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ หรือพุทธธรรมาภิบาล มีคุณธรรมเป>นองค!ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อ
ของหลักการทั้งหมด และทำหน@าที่เป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการเข@าไว@ด@วยกัน กล�าวคือ ตัวแบบ
กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรร
มาภิบาล เป>นรูปแบบของการปกครองกันโดยถือกฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ!
เป>นใหญ� แต�ยังคงยึดความถูกต@องดีงามด@วยคุณธรรม ไม�เอื ้อประโยชน!เฉพาะกลุ �มใดกลุ �มหนึ่ง 
ขณะเดียวกันก็ให@ความสำคัญกับการทำงานเป>นทีมตามหลักการของความมีส�วนร�วม มิใช�เปKดโอกาส
ให@เฉพาะผู@ท่ีเป>นพวกพ@องหรือกลุ�มเครือญาติเท�านั้น เป>นต@น ดังนั้น คุณธรรมจึงไม�ใช�เป>นเพียงแค�หลัก
ใดหลักหนึ่งในพุทธธรรมาภิบาล แต�งเป>นองค!ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการทั้งหมด และทำ
หน@าท่ีเป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการไว@ร�วมกัน 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

๕.๒ อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” บริบทเชิงพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี มีประเด็นท่ีน�าสนใจสำหรับการอภิปราย
ผลการวิจัย ดังนี้ 

สภาพการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก บริบทเชิง
พื้นท่ีจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวม อยู�ในระดับมากทุกด@าน ทั้งนี้ กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล มีหลักคุณธรรมเชิงพุทธเป>น
องค!ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการท้ังหมด มีคุณธรรมทำหน@าท่ีเป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการ
เข@าไว@ด@วยกันกับบริบทสำคัญทุกด@าน กล�าวคือ ด@านนิติธรรมเชิงพุทธ เป>นรูปแบบของการถือมั่นใน
กฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีกลุ�มชาติพันธุ! ด@านความโปร�งใสเชิงพุทธ เป>นรูปแบบของการ
ประชุมกันเป>นเนืองนิตย!ของกลุ�มชาติพันธุ! ด@านความมีส�วนร�วมเชิงพุทธ เป>นรูปแบบของการทำงาน
เป>นทีม ที่ไม�เปKดโอกาสให@เฉพาะผู@ที่กลุ�มเครือญาติเท�านั้น ด@านความรับผิดชอบเชิงพุทธ เป>นรูปแบบ
ของความใส�ใจต�อป:ญหาหรือผลกระทบต�อวิถีประเพณีกลุ�มชาติพันธุ! และด@านความคุ@มค�าเชิงพุทธ 
เป>นรูปแบบของการใช@ทรัพยากรอย�างรู @คุณค�าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ตัวแบบ
ดังกล�าว สามารถนำไปใช@เป>นต@นแบบของกลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติ
พันธุ !ในภาคตะวันตกในสังคมพหุวัฒนธรรมได@อย�างยั ่งยืน ดังกล�าวนี้ สอดคล@องกับท่ี พระมหา
ชินวัฒน$ ธมฺมเส��โ�๑ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสาม
พราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัย พบว�า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลเมืองสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป>นรายด@าน พบว�า อยู�ในระดับมากทุกด@าน และสอดคล@องกับท่ี พระมหาสมพงษ$ ชนุตฺตโม๒ 
ได@ศึกษาวิจัยเรื ่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตำบลในอำเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค!” ผลการวิจัยพบว�า การนำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต!ใช@เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค!การบริหารส�วนตำบล ในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค! 
พบว�า มีการรณรงค!ให@ใช@หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค!กรอย�างจริงจัง สร@างสำนึกให@

 
๑พระมหาชินวัฒน! ธมฺมเส¬โ¨, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๘, หน@า ก. 

๒พระมหาสมพงษ! ชนุตฺตโม, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบล
ในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค$” , วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน@า ก-ข. 



๑๕๙ 

บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต�อหน@าที่ที่ตนได@รับมอบหมาย มีแผนแม�บทอย�างชัดเจนเป>นลาย
ลักษณ!อักษรและสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติเป>นรูปธรรมได@ การดำเนินงานต�าง ๆ มีความโปร�งใส
ตรวจสอบได@ สามารถพัฒนาบุคลากรให@สามารถใช@ทรัพยากรอย�างคุ@มค�า และมีประสิทธิภาพสูงสุด
ต�อไปได@ และสอดคล@องกับที่ พระปลัดอำนาจ ป�ฺ�าธโร๓ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ” ผลการวิจัยพบว�า 
องค!การบริหารส�วนตำบลนำหลักธรรมาภิบาลมาใช@อย�างจริงจัง เพ่ือให@เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดอันจะมาซึ่งประโยชน!สุขของคนในตำบล มีมาตรการส�งเสริมการปลูกฝ:งเสริมสร@างศีลธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในองค!กรและตำบลให@เกิดเป>นรูปธรรมและปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง สร@าง
ความสามัคคีปรองดองกันขึ้นในองค!กรและชุมชน ไม�แบ�งฝ:กแบ�งฝ�าย ร�วมแก@ไขป:ญหาต�าง ๆ ร�วมมือ
ร�วมใจเป>นหนึ่งเดียว ประสานงานให@เป>นระบบให@ทันต�อเหตุการณ! ส�งเสริมรายได@ให@เกิดขึ้นแก�คนใน
ตำบลโดยการแนะนำส�งเสริมหาอาชีพที่เหมาะสมให@และแนะนำให@ประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตใน
ท@องถ่ินอย�างมีระบบ ส�งเสริมให@ประชาชนในตำบลมีส�วนร�วมในการบริหารและพัฒนาท@องถ่ินโดยการ
เสนอป:ญหาและความต@องการในท@องถิ่น เปKดโอกาสให@บุคลากรและประชาชนได@มีส�วนร�วมในการ
ทำงานร�วมกันด@วยความโปร�งใสตรวจสอบได@ และสอดคล@องกับที่ พระไพฑูรย$ รตนิโก๔ ได@ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตำบลบ@านแดงอำเภอพิบูลย!รักษ! 
จังหวัดอุดรธานี” ผลการวิจัยพบว�า การบริหารงานใช@หลักกฎหมายระเบียบ ข@อบังคับของทางราชการ 
การให@เป>นท่ียอมรับของสังคมกำหนดกรอบการบริหารงานตามอำนาจหน@าท่ีให@ถูกต@องทุกข้ันตอน มี
การจัดระบบงานและข@อมูลข�าวสารเพ่ือเปKดเผยข@อมูลข�าวสารต�อสาธารณชน เปKดโอกาสให@ประชาชน
รับรู@เพ่ือเสนอความเห็นในการตัดสินใจป:ญหาสำคัญและมีส�วนร�วมทุกมิติ มีการกำหนดเป�าหมายและ
มาตรฐานโดยการวางกรอบความรับผิดชอบให@มีขอบเขตท่ีชัดเจนครอบคลุมท้ังระบบงาน เพ่ิมผลผลิต
ของงานในทางบวกให@เกิดความคุ@มค�ากับต@นทุนและประโยชน!ที่ได@รับ และสอดคล@องกับที่ พระจรุณ 
ธีรป�ฺโ�๕ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การบริหารส�วนตำบล 

 
๓พระปลัดอำนาจ ป�ฺญาธโร, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบล

น้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน@า ก-ข. 

๔พระไพฑูรย! รตนิโก, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบลบAานแดง
อำเภอพิบูลย$รักษ$ จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖, หน@า ก-ข. 

๕พระจรุณ ธีรป�ฺโ�, “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบลลำ
พยนต$ อำเภอตากฟ�า จังหวัดนครสวรรค$”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน@า ก-ข. 



๑๖๐ 

ลำพยนต! อำเภอตากฟ�า จังหวัดนครสวรรค!” พบว�า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค!การ
บริหารส�วนตำบลลำพยนต! อำเภอตากฟ�า จังหวัดนครสวรรค! ในภาพรวมอยู�ในระดับมาก เพราะมีการ
รณรงค!ให@ผู@บริหารและบุคลากรขององค!การบริหารส�วนตำบลใช@หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ภายในองค!กรอย�างจริงจัง สร@างจิตสำนึกให@บุคลากรมีความรับผิดชอบต�อหน@าที่ที่ตนได@รับมอบหมาย 
มีแผนแม�บทอย�างชัดเจนเป>นลายลักษณ!อักษรและสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติเป>นรูปธรรม มีความ
โปร�งใสและสามารถตรวจสอบได@ทุกข้ันตอน และสอดคล@องกับท่ี พระมหาอุบล จรธมฺโม๖ ได@ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห!ปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว�า ปรัชญาการ
ปกครองของนักปรัชญาตะวันตกให@ความสำคัญเก่ียวกับเรื่องปรัชญาการปกครองเป>นหลักสำคัญ ขณะท่ี
ปรัชญาการปกครองตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาทเน@นธรรมชาติของมนุษย!เป>นสำคัญ พระพุทธเจ@าทรง
วางรูปแบบการปกครองให@คณะสงฆ!ได@ปฏิบัติตาม กล�าวคือ พระธรรมกับพระวินัย โดยคณะสงฆ!ท้ังหมด
ต@องยึดหลักพระธรรมวินัย อันเป>นแบบอย�างในการปฏิบัติและสามารถครอบคลุมด@านการปกครองตาม
หลักทางพระพุทธศาสนาและหลักการปกครองด@วยสามัคคีธรรม แต�ต@องตั้งอยู�บนพื้นฐานของความ
ถูกต@อง เป>นธรรมมีเหตุผล อันประกอบไปด@วย อำนาจในการปกครอง รูปแบบการปกครอง จริยธรรมการ
ปกครอง และสอดคล@องกับที่ ประพัฒน$ ป}ญญาชาติรักษ$๗ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห!
การเมืองการปกครองในคัมภีร!พระพุทธศาสนา” จากผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการบริหารรัฐกิจใน
คัมภีร!พระพุทธศาสนาแบ�งเป>นสองรูปแบบ คือ แบบราชาธิปไตยและแบบสามัคคี ในขณะท่ีวิธีการ
บริหารรัฐกิจในคัมภีร!พระพุทธศาสนามีสองวิธี คือ วิธีการบริหารรัฐกิจในส�วนข@าราชบริพาร และ
วิธีการบริหารรัฐกิจในส�วนประชาราษฎร! ทั้งส�วนคฤหัสถ! (ที่มิใช�ข@าราชบริพาร) และส�วนสมณสงฆ! 
และสอดคล@องกับที่ พันตำรวจตรี สุรศักดิ์ ขำเนตร๘ ได@ศึกษาวิจัยเรื ่อง “การศึกษาวิเคราะห!การ
บริหารงานขององค!กรปกครองส�วนท@องถิ่นตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท” จาก
ผลการวิจัยพบว�า  ในป:จจุบันองค!กรปกครองส�วนท@องถ่ินนั้นมุ�งเน@นผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายท่ีกำหนด
ไว@ในโครงสร@างการบริหารแต�ก็เกิดป:ญหาในภาพรวมไม�ว�าการวางแผน การจัดองค!การ การบังคับ

 
๖พระมหาอุบล จรธมฺโม, “การศึกษาวิเคราะห$ปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท”, 

วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๐, หน@า ก. 

๗ประพัฒน! ป:ญญาชาติรักษ!, “การศึกษาวิเคราะห$การเมืองการปกครองในคัมภีร$พระพุทธศาสนา”, 
วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๓, หน@า ก. 

๘พันตำรวจตรี สุรศักดิ์ ขำเนตร, “การศึกษาวิเคราะห$การบริหารงานขององค$กรปกครองส�วน
ทAองถิ่นตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร!, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖, หน@า ก-ข. 



๑๖๑ 

บัญชา การติดต�อประสานงาน และการควบคุมเกิดความไม�สมดุล จึงทำการบริหารงานตอบสนอง
ความต@องการของประชาชนไม�ทั่วถึงและเกิดการร@องเรียนในหลาย ๆ แห�งซึ่งเกิดจากการบริหารงาน
ไม�ชัดเจนตามภาระงาน ฉะนั้น ถ@านำหลักธรรมาธิปไตยมาบูรณาการและประยุกต!ใช@จะทำให@องค!กร
ปกครองส�วนท@องถิ่นเกิดคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน@าที่สำหรับผู@บริหารและเจ@าหน@าที่พร@อม
ท้ังมีความซ่ือสัตย! ประชาชนก็เกิดศรัทธาและความเชื่อม่ันในการทำงาน และสอดคล@องกับท่ี นครินทร$ 
แกAวโชติรุ �ง๙ ได@ศึกษาวิจัยเรื ่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปKฎก” จาก
ผลการวิจัยพบว�า เม่ือจำแนกตามแนวคิดท่ีปรากฏในอินเดีย รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยนั้น 
มีทั้งตามแบบพราหมณ!และแบบพุทธ และผู@ที่มีบทบาทสำคัญก็คือผู@ปกครองที่เป>นพระมหากษัตริย!
หรือพระราชา เนื่องจากการมีพระราชอำนาจสิทธิ์ขาดในการเป>นผู@ปกครองของรัฐหรือแคว@นต�าง ๆ 
แต�เพียงพระองค!เดียว สำหรับบุคคลอื่น ๆ มีข@าราชการซึ่งดำรงตำแหน�งต�าง ๆ มีปุโรหิต อำมาตย! 
และเสนาบดีเป>นต@น ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดถึงอาณาเขตของรัฐหรือแคว@น จัดเป>น
องค!ประกอบสำคัญซึ่งมีส�วนช�วยส�งเสริมให@ราชาธิปไตยในรัฐหรือแคว@นนั้น ๆ มีอำนาจหรือมีความ
เข@มแข็งขึ้น อย�างไรก็ตาม แม@ว�าการมีอำนาจสิทธิ์ขาดของผู@ปกครองจะเป>นสิ ่งที่โดดเด�นในการ
ปกครองแบบราชาธิปไตย แต�สิ่งท่ีทำให@ราชาธิปไตยดำรงม่ันคงอยู�ได@ นอกจากการมีอำนาจและความ
จงรักภักดีของข@าราชบริพารแล@ว ยังต@องอาศัยการมีธรรมะด@วย ไม�ว�าจะเป>นธรรมะตามหลักคำสอน
ของศาสนาพราหมณ!หรือธรรมะตามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ตาม ซ่ึงเป>นป:จจัยสำคัญท่ี
ทำให@ผู@นำหรือผู@ปกครองในระบอบราชาธิปไตยได@รับการยอมรับและสามารถดำรงอยู�ในอำนาจได@
อย�างยาวนาน และสอดคล@องกับที่ พระครูสังฆรักษ$ทรงพรรณ ชยทตฺโต๑๐ ได@ศึกษาวิจัยเรื่อง “การ
ประยุกต!ใช@หลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ!ของพระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)” 
จากผลการวิจัยพบว�า การปกครองคณะสงฆ!ถือรูปแบบการปกครองโดยธรรม ถือธรรมคือความถูกต@อง
เป>นใหญ� ตามคติทางพระพุทธศาสนาเรียกว�า ธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมเป>นใหญ� กล�าวคือ ยึดถือความ
ถูกต@องดีงามตามหลักคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
 
 
 

 
๙นครินทร! แก@วโชติรุ�ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรป{ฎก”, วิทยานิพนธ!พุทธ

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖, 
หน@า ก-ข. 

๑๐พระครูสังฆรักษ!ทรงพรรณ ชยทตฺโต, “การประยุกต$ใชAหลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ$
ของพระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)”, วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔, หน@า ก-ข. 



๑๖๒ 

๕.๓ ขAอเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” มีข@อเสนอแนะ ดังนี้ 

๕.๓.๑ ขAอเสนอแนะท่ัวไป 

๑. ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนท่ี ควรส�งเสริมให@สมาชิกชุมชนชาติพันธุ!ถือม่ันในกฎหมายและระเบียบวิถีประเพณีกลุ�มชาติพันธุ! 

๒. ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนท่ี ควรส�งเสริมให@สมาชิกชุมชนชาติพันธุ!ประชุมร�วมกันเป>นประจำ 

๓. ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนท่ี ควรส�งเสริมให@สมาชิกชุมชนชาติพันธุ!นำหลักการคุณธรรมไปเผยแพร�อย�างกว@างขวาง 

๔. ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน
พื้นท่ี ควรส�งเสริมให@สมาชิกชุมชนชาติพันธุ!ทำงานเป>นทีม เน@นกระบวนการมีส�วนร�วมอย�างแท@จิรง 
มิใช�เปKดโอกาสให@เฉพาะผู@ท่ีกลุ�มเครือญาติเท�านั้น 

๕. ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนท่ี ควรส�งเสริมให@สมาชิกชุมชนชาติพันธุ!ใส�ใจต�อป:ญหาหรือผลกระทบต�อวิถีประเพณีกลุ�มชาติพันธุ! 

๖. ผู@นำชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงานภาครัฐ หน�วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่ ควรส�งเสริมให@สมาชิกชุมชนชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรอย�างรู @คุณค�าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๕.๓.๒ ขAอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต�อไป 

๑. การวิจัยครั้งต�อไป ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับ ต@นแบบตัวชี้วัดพุทธธรรมาภิบาลเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ! 

๒. การวิจัยครั้งต�อไป ควรทำการวิจัยเกี่ยวกับ นวัตกรรมการสร@างภูมิคุ@มกันวิถีประเพณี
ของกลุ�มชาติพันธุ! 
 
 



๑๖๓ 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

๑.๑ ขAอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรป{ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพ- 
มหานคร: โรงพิมพ!มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

๑.๒ ขAอมูลทุติยภูมิ 

๑.๒.๑ หนังสือท่ัวไป: 

กรมวิชาการ. ศัพท$บัญญัติทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!คุรุสภาลาดพร@าว, ๒๕๔๔. 
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย. ภารตวิทยา. พิมพ!ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ศยาม, ๒๕๔๓. 
________. อินเดียอนุทวีปท่ีน�าท่ึง. พิมพ!ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ศยา, ๒๕๔๓. 
กัลยา วานิชย!บัญชา. สถิติสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร!และ

การบัญชี จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
กีรติ บุญเจือ. จริยศาสตร$สำหรับผูAเริ่มเรียน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 

๒๕๔๒. 
เกียรติชัย พงษ!พาณิชย!. พม�าผ�าเมือง: วิเคราะห$การเมืองพม�าใตAอาญาเผด็จการทหาร-ภาคแรก กลี

ยุค-เผด็จการ. ม.ป.ท.: ม.ป.ป. 
โกวิทย! พวงงาม. การจัดการตนเองของชุมชนและทAองถ่ิน. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ!, ๒๕๕๓. 
คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร!. วิถีโลก. กรุงเทพมหานคร: บริษัทเธิร!ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 

๒๕๔๒. 
คณาจารย!มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. การปกครองคณะสงฆ$ไทย. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ!มหาจุฬาลงกรณราชราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
________. สถิติเบื้องตAนและการวิจัย: Basic Statistics and Research, พิมพ!ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ-

มหานคร: โรงพิมพ!มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 
คณาจารย!เลี่ยงเชียงจงเจริญ. นวโกวาท ฉบับสมบูรณ$. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!เลี่ยงเชียง จง

เจริญ, ๒๕๔๒. 
คณาจารย!สำนักพิมพ!เลี่ยงเชียง. หนังสือบูรณาการแผนใหม� นักธรรมชั้นตรี. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยง

เชียง, ๒๕๔๖. 
จิรโชค วีระสย และคณะ. รัฐศาสตร$ทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 

๒๕๔๐. 



๑๖๔ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

เจริญ เจษฎาวัลย!. การตรวจสอบธรรมาภิบาล ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (Governance Audit Theory 
and Practice). นนทบุรี: บริษัท พอดี จำกัด, ๒๕๔๗. 

________. ทางสู�ธรรมาภิบาล (Good Governance to Be). นนทบุรี: บริษัท พอดี จำกัด, ๒๕๕๒ 
ชัยอนันต! สมุทวณิช. การปฏิรูปการศึกษา-การปฏิรูปการเมือง. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ!

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
เชาวนะ ไตรมาศ. การนำระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใชAในการบริหาร มุ�งผลสัมฤทธิ์กับการบูรณา

การการบริหารจัดการเพื่อสรAางความเปeนเลิศทางพิสัยสามารถของคนในองค$การ. 
กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, ๒๕๔๗. 

ไชยวัฒน! ค้ำชู. การบริหารการปกครองที่โปร�งใสดAวยจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: น้ำฝนการพิมพ!, 
๒๕๔๘. 

ดนัย ไชยโยธา. วัฒนธรรมและอารยธรรมสัมพันธ$ของอนุทวีปอินเดียกับนานาประเทศ. กรุงเทพ-
มหานคร: สำนักพิมพ!โอเดียนสโตร!, ๒๕๕๓. 

เดโช สวนานนท!. พจนานุกรมศัพท$การเมือง. กรุงเทพมหานคร: หน@าต�างสู�โลกกว@าง, ๒๕๔๕. 
ทินพันธ! นาคะตะ. รัฐศาสตร$ ทฤษฎีความคิด ป}ญหาสำคัญและแนวทางศึกษาวิเคราะห$ทางการเมือง. 

พิมพ!ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สมาคมรัฐประศาสนศาตร!นิด@า, ๒๕๔๑. 
เทวี วัฒนา และคนอ่ืน ๆ. กรณีศึกษาเพ่ือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร$. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ!จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
ธีรยุทธ บุญมี. ๓ ยุทธศาสตร$ ๑๐ แนวทางสู�ธรรมรัฐ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!มติชนปากเกร็ด, 

๒๕๔๑. 
________. ธรรมรัฐแห�งชาติยุทธศาสตร$กูAหายนะประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!สาย

ธาร, ๒๕๔๑. 
ธีระพล อรุณะกสิกร. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าดAวยการสรAางระบบการบริหารกิจการบAานเมือง

และสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!วิญ�ูชน, ๒๕๔๒.   
นาธาเนียล ฮาร!ริส. ระบอบการปกครอง: ราชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ!ปาเจรา 

จำกัด, ๒๕๕๕. 
บวรศักด์ิ อุวรรณโณ. การสรAางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: 

วิญ�ูชน, ๒๕๔๒. 
บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล (Indicators of Good Governance). 

กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล@า, ๒๕๔๖. 



๑๖๕ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร$. พิมพ!ครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ด�าน
สุทธาการพิมพ!, ๒๕๔๒. 

ประเวศ วะสี. บทสัมภาษณ$ในประชาสังคม: ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ!มติชน, ๒๕๔๐. 

________. ศานติเสรี: ๕๐ ปm สันติภาพไทย. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก@วการพิมพ!, ๒๕๓๘. 
________. เศรษฐกิจพอเพียงบนรากฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!พิมพ!

ภัคธรรศ, ๒๕๔๔. 
________. สันติวิธีกับสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ, ๒๕๔๕. 
ประสาร ทองภักดี. หลักการปกครอง. พิมพ!ครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: นิด@า, ๒๕๔๑. 
ปรีชา ช@างขวัญยืน. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำรา

คณะอักษรศาสตร! จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
ปรีชา ช@างขวัญยืน, ธรรมรัฐ ธรรมราชา. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร! จุฬาลงกรณ!

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ปรีดี พนมยงค!. มหาราชและรัตนโกสินทร$. พิมพ!ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการดำเนินงาน

ฉลอง ๑๐๐ ป� ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค! รัฐบุรุษอาวุโส, ๒๕๔๓. 
ป:ญญา ฉายะจินดาวงศ! และรัชนี  ภู�ตระกูล. ธรรมาภิบาล (Good Governance) กับสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ!, ๒๕๔๙. 
พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุรเถร). ศาสนาต�าง ๆ. พิมพ!ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ¨Kต�าโณ). ศาสนากับสันติภาพ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทแปดสิบเจ็ดจำกัด, 

๒๕๔๗. 
พระธรรมปKฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร: กรมการ

ศาสนา, ๒๕๔๒. 
________. กระบวนการเรียนรูAเพื่อพัฒนาคนไปสู�ประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!มูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ! (ป.อ. ปยุตฺโต). แก�นแทAของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัทพิมพ!สวย, 

๒๕๕๓. 
________. นิติศาสตร$แนวพุทธ. พิมพ!ครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ!สวย จำกัด, ๒๕๕๐. 
 



๑๖๖ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

________. พจนานุกรมพุทธศาสน$ ฉบับประมวลศัพท$. พิมพ!ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 
ธนธัชการพิมพ!, ๒๕๕๓. 

________. พจนานุกรมศาสน$ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ!ครั้งที่ ๑๘. นนทบุรี: โรงพิมพ!เพิ่มทรัพย!การ
พิมพ!, ๒๕๕๓. 

________. พัฒนาคุณภาพชีวิตดAวยจิตวิทยาแบบย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๓. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพ!ครั ้งที ่ ๓๕. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ผลิธัมม!, 

๒๕๕๕. 
________. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ!ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๙. 
________. สลายความขัดแยAง-สังคมศาสตร$ที่หยั่งถึงธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ!สวย 

จำกัด, ๒๕๔๙. 
พระไพศาล วิสาโล. สันติวิธีบนวิถีแห�งอทวิภาวะในสันติวิธีวิถีแห�งอารยะ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๙. 
พระมหาจรรยา สุทฺธิ�าโณ. รัฐธรรม. เชียงใหม�: สถาบันป:ญญานันทะ, ๒๕๔๑. 
พระมหาดาวสยาม วชิรป�ฺโ�. ประวัติศาสตร$พระพุทธศาสนาในอินเดีย. พิมพ!ครั้งที่ ๓. กรุงเทพ-

มหานคร: หจก. เม็ดทรายพริ้นต้ิง จำกัด, ๒๕๕๓. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส. พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม�. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 
________. พุทธสันติวิธี การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแยAง. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี จำกัด, ๒๕๕๔. 
พระมหาอดิศร ถิรสีโล. คุณธรรมสำหรับครู. กรุงเทพมหานคร: โอ. เอส. พริ้นต้ิงเฮ@าส!, ๒๕๔๐. 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. พิมพ!ครั้งท่ี ๗. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ!, 

๒๕๔๘. 
________. หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป�. กรุงเทพมหานคร: ชัยมงคลพริ้นต้ิง, ๒๕๔๘. 
พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทป�ฺโ�). ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: บริษัทตถตา 

พับลิเคชั่น จำกัด, ๒๕๕๑. 
________. สันติภาพของโลก. กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๑. 
 
 



๑๖๗ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

ยวาหรลาล เนห!รู. โฉมหนAาประวัติศาสตร$สากล. แปลโดย พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี). กรุงเทพ-
มหานคร: สภาเพื่อความสัมพันธ!ทางวัฒนธรรมแห�งประเทศอินเดียและมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔. พิมพ!ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร!พริ้นท! จำกัด (มหาชน), ๒๕๕๖. 

ลิขิต ธีรเวคิน. ประชาธิปไตยและการปฏิรูปการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร: เจ@าพระยาระบบการ
พิมพ!, ๒๕๔๖. 

วรรณา เจียมศรีพจน!. การเมืองเบ้ืองตAน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!ปาเจรา, ๒๕๔๖. 
วรศักด์ิ มหัทธโนบล. พุทธโคดม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!โอเพ�นบุ§คส!, ๒๕๕๕. 
วิรัช ถิรพันธุ!เมธี. พุทธปรัชญาการปกครอง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๔๖. 
วีระ สมบูรณ!. รัฐธรรมในอดีต. พิมพ!ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!โอเพ�นบุ§คส!, ๒๕๕๑. 
วุฒิพงษ! เพรียบจริยวัฒน!. คู�มือการกูAชาติจากวิกฤต. กรุงเทพมหานคร: สถาบันสหสวรรษ, ๒๕๔๔. 
สถาบันพระปกเกล@า. ธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร: สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล@า, 

๒๕๔๔. 
________. วัดระดับการบริหารจัดการท่ีดี. พิมพ!ครั้งท่ี ๓. นนทบุรี: บริษัท พิมพ!ดี จำกัด, ๒๕๕๐. 
สมบัติ ธำรงธัญวงศ!. การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา. พิมพ!ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ! เสมาธรรม, ๒๕๕๔. 
สมพงษ! ชูมาก. ความสัมพันธ$ระหว�างประเทศ (ทศวรรษ ๑๙๙๐ และแนวโนAม). กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ!จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารโดยวัตถุประสงค$ (Management by Objective: MBO). กรุงเทพมหานคร: 

บรรณกิจ, ๒๕๔๖. 
สมาน รังสิโยกฤษฏ!. การบริหารราชการไทย อดีต ป}จจุบัน และอนาคต. กรุงเทพมหานคร: บรรณกิจ, 

๒๕๔๓. 
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสรAางระบบบริหาร

กิจการบAานเมืองและสังคมที่ดี. สิงห!บุรี: สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงห!บุรี, 
๒๕๔๓. 

สำนักงานคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน. แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร: 
กองกลาง สำนักงานคณะกรรมการข@าราชการพลเรือน, ๒๕๔๔. 

 



๑๖๘ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

________. รายงานประจำปm ๒๕๔๑-๒๕๔๓. กรุงเทพมหานคร: สำนักคณะกรรมการข@าราชการพลเรอืน, 
๒๕๔๓. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห�งชาติ ฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, ๒๕๔๔. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู�มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาว�าดAวยหลักเกณฑ$และวิธีการบริหารกิจการเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพ-
มหานคร: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๔๖. 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ, คณะกรรมการสภาวิจัยแห�งชาติ และสาขารัฐศาสตร!และรัฐ
ประศาสนศาสตร! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!. รายงานผลการจัดการประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร$และรัฐประศาสนศาสตร$แห�งชาติ วันที ่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร!, ๒๕๔๗. 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู@แทนราษฎร. การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย. 
กรุงเทพมหานคร: กลุ�มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ! สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู@แทนราษฎร, ๒๕๕๗. 

สำนักนายกรัฐมนตรี. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว�าดAวยการสรAางระบบบริหารกิจการบAานเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานข@าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 

สุจริต นิมิตกุล. การปกครองท่ีดี. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ!, ๒๕๔๓. 
สุจิตรา บุณยรัตพันธ!. ประชาชนและธรรมาภิบาล. กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร!, ๒๕๔๙. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. คุณลักษณะพิเศษแห�งพระพุทธศาสนา. พิมพ!ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ!มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 
สุด จอนเจิดสิน. ประวัติศาสตร$เวียดนามตั้งแต�สมัยอาณานิคมจนถึงป}จจุบัน. กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 
สุรพล สุยะพรหม. การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาบรรณาคาร, ๒๕๔๗. 
สุวรีย! ศิริโภคาภิรมย!. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝ�ายเอกสารการพิมพ!สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
เสฐียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ!ครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ!สุขภาพใจ, ๒๕๔๒. 
 



๑๖๙ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร$พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร: มหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

อานันท! ป:นยารชุน. ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ดีในมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ!มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยานงค!. การศึกษาระบบการศึกษากับชุมชน: กรอบความคิดเพ่ือ
ขAอเสนอแนะ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท แปลน พริ้นท!ติ้ง จำกัด, ๒๕๔๐. 

เอเจอร! แซม. ธรรมาภิบาลการปกครองที่โปร�งใสดAวยจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ!น้ำฝน, 
๒๕๔๕. 

๑.๒.๒ บทความ: 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ!ศักด์ิ. “การพัฒนาประชาคมเมืองเพื่อความเป>นเมืองน�าอยู�”, รัฐสภาสาร. ๔๙ 
(กันยายน ๒๕๔๑): ๑-๓. 

เกษม วัฒนชัย. “สถาบันท่ีเข@มแข็งม่ันคง”, วารสาร มฉก. ๔ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๓): ๔. 
ธีรยุทธ บุญมี. “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมไทยในขั้น ๒”, วารสารกรมประชาสัมพันธ$. (๘ มกราคม 

๒๕๔๑): ๑๐. 
นันทชาติ ศุภมงคล. “คำให@สัมภาษณ!เรื่องธรรมาภิบาลในองค!กร”, วารสารนักบริหาร. ๒๑ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๔๔): ๑๖-๑๘. 
พร@อมรินทร! พรหมเกิด. “ธรรมรัฐกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง”, รัฐสภาสาร. ๔๘ (มีนาคม 

๒๕๔๓): ๒๗-๔๘. 
พระธรรมโกศาจารย! (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). “พระพุทธศาสนากับหลักธรรมาภิบาล”, พุทธจักร. ป�ท่ี 

๖๑ ฉบับท่ี ๙ (กันยายน ๒๕๕๐): ๑๑. 
วนิดา แสงสารพันธ!. “การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล”, วารสารนักบริหาร. ๒๑ (กรกฎาคม-

กันยายน ๒๕๔๔): ๓๙-๔๒. 
ศัลยา ประชาชาติ. “ทีดีอาร!ไอ ลอกคราบเจ@าสัวไทย บรรษัทภิบาลจอมปลอม เปKดรูปแบบโกงแหลกผู@

ถือหุ@น”, มติชนสุดสัปดาห$. (๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔): ๑๒. 
สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน!. “หลักการปกครองท่ีดี (Good Governance) กับสภาวะแวดล@อมของระบบ

ควบคุมภายใน (Internal Control Environment)”, วารสารนักบริหาร. ๒๑ (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๔๔): ๕๑-๕๓. 

สุพล วังสินธ!. “คุณธรรมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู”, ประชาศึกษา. ๔๑ (มิถุนายน ๒๕๓๔): ๘. 



๑๗๐ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

โสมนัส ณ บางช@าง. “Good Governance: การกำกับดูแลที่ดี”, วารสารนักบริหาร. ๒๑ (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๔๔): ๔๘-๕๐. 

อัจฉรา โยมสินธุ!. “บรรษัทภิบาลกลยุทธ!ธุรกิจแบบยั่งยืน”, วารสารนักบริหาร. ๒๑ (กรกฎาคม-
กันยายน ๒๕๔๔): ๓๓-๓๘. 

๑.๒.๓ รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ$: 

นายนครินทร! แก@วโชติรุ�ง. รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรป{ฎก. วิทยานิพนธ!พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ประพัฒน! ป:ญญาชาติรักษ!. การศึกษาวิเคราะห$การเมืองการปกครองในคัมภีร$พระพุทธศาสนา. 
ว ิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตว ิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูสังฆรักษ!ทรงพรรณ ชยทตฺโต. การประยุกต$ใชAหลักธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆ$ของ
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระจรุณ ธีรป�ฺโ�. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบลลำพยนต$ 
อำเภอตากฟ�า จังหวัดนครสวรรค$. วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร!. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระจักรพงษ! กิตฺติภทฺโท. การบริหารงานขององค$การบริหารส�วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล: 
กรณีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร$. วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๓. 

พระปลัดอำนาจ ป�ฺญาธโร. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบลน้ำจั้น 
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ. วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร!. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระไพฑูรย! รตนิโก. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบลบAานแดง
อำเภอพิบูลย$รักษ$ จังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร!. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

 
 



๑๗๑ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

พระมหาชินวัฒน! ธมฺมเส¬โ¨. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองสามพราน 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร!. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระมหาสมพงษ! ชนุตฺตโม. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค$การบริหารส�วนตำบลใน
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค$. วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร!. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระมหาอุบล จรธมฺโม. การศึกษาวิเคราะห$ปรัชญาการปกครองในพุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธ!
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พันตำรวจตรี สุรศักดิ์ ขำเนตร. การศึกษาวิเคราะห$การบริหารงานขององค$กรปกครองส�วนทAองถ่ิน
ตามหลักธรรมาธิปไตยในพระพุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธ!พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร!. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

๑.๒.๔ สัมภาษณ$: 

นายมนตรี กลิ่นสักโก. นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ�มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ! สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒. 

พระครูจริยธรรมานุรักษ!. เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
พระครูชินวรานุวัตร. เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๒ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
พระครูพัฒนวิสิทธิ์. เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๑๔ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
พระครูพิทักษ!ศิลปาคม. เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๒. 
พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ!. รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
พระครูวิสุทธานันทคุณ. เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
พระครูอรัญเขตคณารักษ!. เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒. 
พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ�, เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒. 
พระราชวัลภาจารย!. เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. สัมภาษณ!, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒. 



๑๗๒ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

๑.๒.๕ สนทนากลุ�มเฉพาะ: 

นางวีณา สุขอยู�. ผู @นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวโส@ง ตำบลห@วยยางโทน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี. 
สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายจิระเดช เต็มรัศมี. ผู @นำชุมชนชาติพันธุ!มอญ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. 
สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายชุษณิษฐ! ประจวบวัน. นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สนทนากลุ �มเฉพาะ, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายไชยันต! ลิ้มมะ. ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวเวียง ตำบลบ@านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. 
สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายประดิษฐ! ม่ันนิ่ม. นายกองค!การบริหารส�วนตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. สนทนา
กลุ�มเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

นายสมัย บู@ยมี. ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ยวน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สนทนากลุ�ม
เฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

พระมหาทวีศักดิ์ คุณธมฺโม, ดร. ผู@จัดการโรงเรียนบ@านโป�งสามัคคีคุณูปถัมภ! อำเภอบ@านโป�ง จังหวัด
ราชบุรี. สนทนากลุ�มเฉพาะ, ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

ว�าที ่ร @อยตรี ธีรภัทร หยวกจุ @ย. นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี. สนทนากลุ �มเฉพาะ, ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Brooker P. Non-Democratic Regimes. New York: Palgrave Macmillan, 2014. 
Chenyang Li. The Tao Encounters the West. New York: State University of New York, 

1999. 
Ethridge M. and Handelman H. Politics in a Changing World. USA: Wadsworth Publishing, 

2012. 
Levitsky S. and Way L., A Competitive Authoritarianism Hybrid Regimes after the Cold 

War. UK: Cambridge University Press, 2010. 
Phra Medhi Dhammaporn (Prayoon Mererk).  Buddhist Morality.  Bangkok: Mahachula 

longkornrajavidyalaya University Press, 1994. 
 



๑๗๓ 

บรรณานุกรม (ต�อ) 

Phra Phomkhunaphon (P.A. Payutto).  A Constitution for Living Buddhist Principles 
for a Fruitful and Harmonious Life.  Bangkok: Office of National Buddhism 
Pres, 1997. 

Robert A. Dahl. On Democracy. London: Yale University Press, 2000. 
Stefan Lorant. The Life of Abraham Lincoln. Bangkok: Duang Kramol, 1993. 
 
 



๑๗๔ 

ภาคผนวก 

 



๑๗๕ 

ภาคผนวก  ก 
เครื่องมือท่ีวิจัย 

 



๑๗๖ 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง 

พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ$ใน
ภาคตะวันตก 

____________________________________________________________________________________ 

คำช้ีแจง 

การวิจัยครั้งนี้ มุ�งสำรวจสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�ม
ชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก เพ่ือเป>นฐานคิดสำคัญนำไปสู�การวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรร
มาภิบาลเชิงพุทธ และสังเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ซึ่งจะเป>นกรณีศึกษาที่เป>นประโยชน!สูงสุดต�อทั้งประชาชน 
ชุมชน และประเทศชาติ 

แบบสอบถามนี้ แบ�งออกเป>น ๒ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ข@อมูลท่ัวไปของผู@ตอบแบบประเมิน 

ตอนที่ ๒ สภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตก 

เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแล@ว กรุณาตรวจดูอีกครั้งว�าได@ตอบแบบสอบถามครบทุกข@อ
แล@วหรือไม� แบบสอบถามที่ตอบทุกข@อแล@วเท�านั้น จึงจะเป>นแบบสอบถามที่สมบูรณ!และนำไปใช@
ประโยชน!ในการวิจัยครั้งนี้ได@ ทั้งนี้ ข@อมูลที่ได@จากท�านในครั้งนี้ ผู@วิจัยจะเก็บเป>นความลับ โดยจะนำ
ผลมาใช@เพ่ือการวิจัย เท�านั้น 
 
 

ขออนุโมทนาในความเอ้ือเฟ��อทางวิชาการ 

พระสมุทรวชิรโสภณ, ดร. (โสภณ ธมฺมโสภโณ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี 

(ผู@วิจัย) 
 
 



๑๗๗ 

ตอนที่ ๑ ขAอมูลทั่วไปของผูAตอบสำรวจ 

คำช้ีแจง: โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หน@าข@อความท่ีแสดงป:จจัยส�วนบุคคลตามความเป>นจริง 

๑. เพศ 

  ชาย  หญิง 

๒. อายุ 

  ต่ำกว�า ๒๐ ป�  ๒๐-๓๐ ป� 

  ๓๑-๔๐ ป�  ๔๑-๕๐ ป� 

  ๕๑-๖๐ ป�  มากกว�า ๖๐ ป� 

๓. การศึกษา 

  ต่ำกว�าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

  สูงกว�าปริญญาตรี 

๔. อาชีพ 

  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ 

  เกษตรกรรม  เจ@าของกิจการ 

  ค@าขาย  รับจ@าง 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................... 

๕. รายไดA (เฉล่ียต�อเดือน) 

  ต่ำกว�า ๑๐,๐๐๐ บาท  ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท 

  มากกว�า ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 

ตอนที่ ๒ สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ$ใน
ภาคตะวันตก 

คำช้ีแจง: โปรดทำเครื่องหมาย  ในช�องระดับ ที่ท�านเห็นว�า สภาพป:จจุบันของการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก อยู�ในระดับใด โดยกำหนดระดับ
คะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง อยู�ในระดับ มากท่ีสุด 

๔ หมายถึง อยู�ในระดับ มาก 

๓ หมายถึง อยู�ในระดับ ปานกลาง 

๒ หมายถึง อยู�ในระดับ น@อย 

๑ หมายถึง อยู�ในระดับ น@อยท่ีสุด 
 

ขAอ สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรร
มาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาคตะวันตก 

ระดับ 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นAอย นAอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ดAานนิติธรรม      

๑ กลุ �มชาติพันธุ !ย ึดหลักความถูกต@องตามกฎ 
ระเบียบข@อบังคับ 

     

๒ กลุ�มชาติพันธุ!ได@รับทราบเกี่ยวกับระเบียบ ข@อ 
บังคับต�าง ๆ ท่ีมีผลบังคับใช@กับชุมชน 

     

๓ กลุ�มชาติพันธุ!มีความชัดเจนในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข@อบังคับของทางราชการ 

     

๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการปรับปรุงกฎระเบียบ
ให@เหมาะสมกับสถานการณ!ที่เปลี่ยนแปลงอยู�
เสมอ 

     

๕ กลุ�มชาติพันธุ!มีพฤติกรรมสนับสนุนให@เจ@าหน@าท่ี
ของรัฐปฏิบัติหน@าที่อย�างถูกต@องตามกฎหมาย
บ@านเมือง 

     

 



๑๗๙ 

ขAอ สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรร
มาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาคตะวันตก 

ระดับ 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นAอย นAอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๒. ดAานคุณธรรม      

๑ กลุ�มชาติพันธุ!ปฏิบัติหน@าที่ของตนด@วยความ
เท่ียงธรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

     

๒ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดมั่นในมาตรฐานวิชาชีพนิยม
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพหรือคุณธรรมในอาชีพ
ของตนอย�างเคร�งครัด 

     

๓ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดหลักความถูกต@องเป>นธรรม
และเสมอภาค 

     

๔ กลุ�มชาติพันธุ!มีความซื่อสัตย! ยึดมั่นในศีลธรรม
และจริยธรรม 

     

๕ กลุ �มชาติพันธุ !มีกระบวนการปลูกฝ:งค�านิยม
สุจริตจากรุ�นสู�รุ�น 

     

 ๓. ดAานความโปร�งใส      
๑ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการตรวจสอบติดตามการ

ทำงานโครงการต�าง ๆ ในชุมชน 
     

๒ กลุ�มชาติพันธุ!มีความโปร�งใสในการกล�าวโทษ
ผู@อ่ืนหรือให@ข@อมูลในเชิงลบ 

     

๓ กลุ�มชาติพันธุ!ยกย�องบุคคลที่ควรค�าแก�การเชิด
ชูอย�างสมเหตุสมผล 

     

๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการเปKดเผยข@อมูลข�าวสาร
แก�สาธารณะ 

     

๕ ข@อมูลข�าวสารของกลุ�มชาติพันธุ!ที่เผยแพร�ต�อ
สาธารณชนมีความถูกต@องตรงกับความเป>นจริง 

     

 
 
 
 



๑๘๐ 

ขAอ สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรร
มาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาคตะวันตก 

ระดับ 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นAอย นAอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๔. ดAานความมีส�วนร�วม      

๑ กลุ�มชาติพันธุ!มีเวทีประชาคมในการรับฟ:งความ
ต@องการของคนในชุมชนอย�างเป>นรูปธรรม 

     

๒ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ทุกฝ�ายมีส�วนร�วมใน
การดำเนินงานหรือแก@ป:ญหาต�าง ๆ ของชุมชน
ร�วมกัน 

     

๓ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ทุกฝ�ายมีส�วนร�วมใน
การตรวจสอบหรือประเมินผลการดำเนินงาน
ต�าง ๆ ในชุมชน 

     

๔ กลุ �มชาติพันธุ !เปKดโอกาสให@มีการเสนอหรือ
แสดงความคิดเห็นในเชิงสาธารณะ 

     

๕ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ผู@มีส�วนเกี่ยวข@องมี
ส�วนร�วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบ
ต�อชุมชน 

     

 ๕. ดAานความรับผิดชอบ      
๑ กลุ �มชาติพันธ ุ !ม ีความรับผิดชอบต�อป:ญหา

สาธารณะของชุมชน 
     

๒ กล ุ �มชาติพ ันธ ุ !ม ีการกำหนดวิส ัยทัศน !หรือ
เป�าหมายการดำเนินงานต�าง ๆ ร�วมกันอย�าง
ชัดเจน 

     

๓ กลุ�มชาติพันธุ!นำโครงการกิจกรรมหรือแผนงาน
ที่ทุกฝ�ายร�วมกันกำหนดไว@ไปดำเนินงานให@เป>น
รูปธรรม 

     

๔ กลุ �มชาติพันธุ !ใส�ใจต�อป:ญหาหรือผลกระทบ 
ต�าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงานโครงการ
หรือกิจกรรมต�าง ๆ 

     



๑๘๑ 

ขAอ สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรร
มาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาคตะวันตก 

ระดับ 
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นAอย นAอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๕ กลุ�มชาติพันธุ!ให@ความสำคัญกับป:ญหาเฉพาะ

หน@าหรือป:ญหาเร�งด�วนของชุมชน 
     

 ๖. ดAานความคุAมค�า      
๑ กลุ �มชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรในท@องถิ ่นให@เกิด

ประโยชน!สูงสุด 
     

๒ กลุ �มชาติพันธุ!ใช@เทคโนโลยีหรือเครื ่องมือท่ี
ทันสมัยเพื ่อลดต@นทุนหรือลดขั ้นตอนการ
ทำงานต�าง ๆ 

     

๓ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการปฏิบัติงานโครงการ
หรือกิจกรรมต�าง ๆ โดยใช@คนให@เหมาะสมกับ
งาน 

     

๔ กลุ �มชาติพันธุ!ส�งเสริมการประเมินผลการใช@
ทร ัพยากรในการปฏิบ ัต ิงานโครงการหรือ
กิจกรรมต�าง ๆ ในเพ่ือให@เกิดความคุ@มค�าสูงสุด 

     

๕ กลุ �มชาติพันธุ !ใช@ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู@
คุณค�าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 

แบบสัมภาษณ$เพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ$ใน
ภาคตะวันตก 

____________________________________________________________________________________ 

คำช้ีแจง 

การวิจัยครั้งนี้ มุ�งวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ เพื่อเป>น
ฐานคิดสำคัญนำไปสู�การสังเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ �มชาติพันธุ !ในภาคตะวันตก ซึ ่งจะเป>นกรณีศึกษาที ่เป>นประโยชน!สูงสุดต�อท้ัง
ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ 

ตอนที่ ๑ ขAอมูลทั่วไปของผูAใหAสัมภาษณ$ 

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล ............................................................................................................. 

ตำแหน�ง .............................................................................................................................. 

วัน/เวลาท่ีสัมภาษณ! ........................................................................................................... 

ตอนที่ ๒ ขAอคำถามแบบสัมภาษณ$ 

๑. ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านนิติธรรม หรือนิติธรรมเชิง
พุทธ เป>นอย�างไร 

๒. ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านคุณธรรม หรือคุณธรรมเชิง
พุทธ เป>นอย�างไร 

๓. ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านความโปร�งใส หรือความ
โปร�งใสเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

๔. ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านความมีส�วนร�วม หรือความมี
ส�วนร�วมเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

๕. ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านความรับผิดชอบ หรือความ
รับผิดชอบเชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

 
 



๑๘๓ 

๖. ท�านเห็นว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธด@านความคุ@มค�า หรือความคุ@มค�า
เชิงพุทธ เป>นอย�างไร 

 
 

ขอขอบคุณ/อนุโมทนาในความเอ้ือเฟ��อทางวิชาการ 

พระสมุทรวชิรโสภณ, ดร. (โสภณ ธมฺมโสภโณ) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี 

(ผู@วิจัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 

ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผูAทรงคุณวุฒิ, รายช่ือผูAใหAขAอมูลวิจัย และอื่น ๆ 

 



๑๘๕ 

รายช่ือผูAทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

๑. พระมหากังวาล ธีรธมฺโม, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี 

๔. ผู@ช�วยศาสตราจารย! ดร.ภัทรพล ใจเย็น คณะสังคมศาสตร! 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ผู@ช�วยศาสตราจารย! ดร.สมคิด ดวงจักร คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ@านจอมบึง 

๕. ผู@ช�วยศาสตราจารย! รพีพรรณ เทียมเดช คณะมนุษยศาสตร!และสังคมศาสตร! 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

๓. ผู@ช�วยศาสตราจารย! ดร.บุษกร วัฒนบุตร คณะวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 

รายช่ือผูAใหAขAอมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ$เชิงลึก 
 

๑. พระราชวัลภาจารย! 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

๒. พระมหาประกอบ โชติปุ�ฺโ� 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. พระครูวิสุทธานันทคุณ 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๔. พระครูจริยธรรมานุรักษ! 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

๕. พระครูอรัญเขตคณารักษ! 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะอำเภอบ@านคา จังหวัดราชบุรี 

๖. พระครูพิพัฒน!จริยาภรณ! 

 ตำแหน�ง รองเจ@าคณะอำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

๗. พระครูพิทักษ!ศิลปาคม 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลสร@อยฟ�า-ชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๘. พระครูชินวรานุวัตร 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลท�าผา อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

๙. พระครูพัฒนวิสิทธิ์ 

 ตำแหน�ง เจ@าคณะตำบลบ�อกระดาน อำเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี 

๑๐. นายมนตรี กลิ่นสักโก 

 ตำแหน�ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กลุ �มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ! 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี 
 
 



๑๘๗ 

รายช่ือผูAใหAขAอมูลวิจัยโดยการสนทนากลุ�มเฉพาะ 
 

๑. พระมหาทวีศักด์ิ คุณธมฺโม, ดร. 

 ตำแหน�ง ผู@จัดการโรงเรียนบ@านโป�งสามัคคีคุณูปถัมภ! อำเภอบ@านโป�ง จังหวัดราชบุรี 

๒. นายชุษณิษฐ! ประจวบวัน 

 ตำแหน�ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๓. นายประดิษฐ! ม่ันนิ่ม 

 ตำแหน�ง นายกองค!การบริหารส�วนตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

๔. ว�าท่ีร@อยตรี ธีรภัทร หยวกจุ@ย 

 ตำแหน�ง นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 

๕. นายสมัย บู@ยมี 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ยวน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

๖. นายจิระเดช เต็มรัศมี 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!มอญ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

๗. นางวีณา สุขอยู� 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวโส@ง ตำบลห@วยยางโทน อำเภอปากท�อ จังหวัด
ราชบุรี 

๘. นายไชยันต! ลิ้มมะ 

 ตำแหน�ง ผู@นำชุมชนชาติพันธุ!ลาวเวียง ตำบลบ@านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 

ภาคผนวก  ค 
ภาพถ�ายกิจกรรมวิจัยต�าง ๆ 

 



๑๘๙ 

การเก็บรวบรวมขAอมูลวิจัย โดยคณะยุววิจัย 

 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 



๑๙๐ 

การเก็บรวบรวมขAอมูลวิจัย โดยคณะยุววิจัย (ต�อ) 

 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 



๑๙๑ 

การเก็บรวบรวมขAอมูลวิจัย โดยคณะยุววิจัย 

 

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 



๑๙๒ 

ภาคผนวก  ง 
การรับรองการนำวิจัยไปใชAประโยชน$ 

 



๑๙๓ 

 
 
 
 



๑๙๔ 

ภาคผนวก  จ 
ผลลัพธ$ ผลผลติ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 



๑๙๕ 

 

ผลลัพธ$ ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค$ 
ผลกระทบ 

๑. ผลวิเคราะห!สภาพป:จจุบัน
ของการปกครองตามหลัก
ธรรมาภิบาลของกลุ �มชาติ
พันธุ!ในภาคตะวันตก 

ข@อมูลเชิงประจักษ!ของ
สภาพป:จจุบันของการ
ปกครองตามหล ักธรร
มาภิบาลของกลุ �มชาติ
พันธุ!ในภาคตะวันตกซ่ึง
เป>นข@อมูลเชิงประจักษ!
เชิงปริมาณ/สถิติ/วิเคราะห! 

ข@อท่ี ๑ ชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี
มีฐานข@อมูลสารสนเทศ
สภาพป:จจุบันของการ
ปกครองตามหล ักธรร
มาภิบาลของกลุ �มชาติ
พันธุ !ในภาคตะวันตกท่ี
เป>นป:จจุบัน 

๒. ผลวิเคราะห!รูปแบบการ
ปกครองตามหลักธรรมาภิ
บาลเชิงพุทธ 
 

ข@อมูลผลการวิเคราะห!
รูปแบบการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ
ซึ่งเป>นข@อมูลเชิงประจักษ!
ในเชิงคุณภาพ 

ข@อท่ี ๒ ชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี
มีฐานข@อมูลรูปแบบการ
ปกครองตามหลักธรรมาภิ
บาลเชิงพุทธท่ีสอดคล@อง
กับบริบทของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

๓. ผลสังเคราะห!ต ัวแบบ
พุทธธรรมาภิบาล: กลไก
การปกครองเพื ่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก 
 

ต ัวแบบพ ุทธธรรมาภิ
บาล: กลไกการปกครอง
เพื ่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตกท่ีเหมาะสม
และสอดคล@องกับบริบท
ชุมชนชาติพันธุ! 

ข@อท่ี ๓ ชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
ประสานเครือข�ายร�วมกัน
ขับเคลื่อนกลไกปกครอง
ตามต ัวแบบพ ุทธธรร
มาภิบาลเพื่อเสถียรภาพ
และเข@มแข็งของช ุมชน
ชาติพันธุ!ในระดับจุลภาค 

 
 



๑๙๖ 

ผลลัพธ$ ผลผลิต 
การบรรลุ

วัตถุประสงค$ 
ผลกระทบ 

๔. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ! 

ได@รายงานการวิจัยตาม
เป �าหมายของผลผลิต 
ผลลัพธ! ตัวชี้วัด และความ
คุ@มค�าตามท่ีกำหนดไว@ 

ข@อท่ี ๑-๓ ชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
นำตัวแบบพุทธธรรมาภิ
บาล: กลไกการปกครอง
เพื ่อการอยู�ร�วมกันอย�าง
สันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตกไปประยุกต! 
ใช@ในการสร@างสังคมสันติ
สุขที่เหมาะสมสอดคล@อง
กับบริบทของสังคมพหุ
วัฒนธรรมและภูมิป:ญญา
ท@องถ่ินอย�างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

ภาคผนวก  ฉ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

 



๑๙๘ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 
 
สัญญาเลขท่ี ว.๒๙๗/๒๕๖๑   MCU RS 610761297 
ช่ือโครงการ พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม

ชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก 
หัวหนAาโครงการ พระสมุทรวชิรโสภณ, ดร. (โสภณ ธมฺมโสภโณ) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี 
ความเปeนมาและความสำคัญของป}ญหา 

ในยุคโลกาภิวัตน!สังคมมีป:ญหามากมาย นับตั้งแต�ป:ญหาพื้นฐานไปจนถึงป:ญหาระดับ
โครงสร@าง ตัวอย�างของป:ญหาต�าง ๆ ได@แก� ป:ญหาทางด@านเศรษฐกิจ เกิดช�องว�างระหว�างคนรวย
กับคนจนขยายตัวไปในวงกว@าง ป:ญหาด@านสังคมป:ญหาด@านการเมืองป:ญหาสิ่งแวดล@อมถูกทำลาย 
ป:ญหาข@อพิพาทระหว�างพรมแดน หลายประเทศประสบป:ญหาเพราะไม�สามารถสร@างสันติภาพ
ภายในประเทศของตนได@ ป:ญหาดังกล�าวกำลังรอแนวทางการแก@ไข ในแวดวงวิชาการป:จจุบันได@มี
ความพยายามท่ีจะนำพระพุทธศาสนาเข@าไปผูกพัน (Engage) เป>นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม มีความ
พยายามที่จะตีความพุทธธรรมให@ครอบคลุมป:ญหาใหม� ๆ เนื่องจากพุทธศาสนาแบบจารีตที่เน@น
การแก@ป:ญหาแบบป:จเจกบุคคลไม�เพียงพอต�อการตอบป:ญหาของสังคมยุคใหม�ที่เต็มไปด@วยความ
สลับซับซ@อนได@ การแก@ป:ญหาความทุกข!ของป:จเจกบุคคลและสังคมสามารถดำเนินควบคู�กันไปได@ 

จากประวัติศาสตร!ที่ผ�านมา กล�าวได@ว�า พระพุทธศาสนาเป>นศาสนาที่มีความขัดแย@ง
น@อยที่สุด พระพุทธองค!สามารถสร@างสังคมสงฆ!ขึ้นมาให@เป>นแบบอย�างของรูปแบบการปกครอง 
หรือรูปแบบการบริหารจัดการในยุคป:จจุบันได@เป>นอย�างดี พระธรรมของพระพุทธองค!ก็ยังคงอยู� 
และสามารถนำมาปรับประยุกต!ให@เข@ากับยุคสมัยได@ ดังที่พระพุทธองค!ได@ตรัสไว@ว�า “เราไม�ขัดแย@ง
กับโลก แต�โลกขัดแย@งกับเรา ผู@กล�าวเป>นธรรมไม�ขัดแย@งกับใครในโลก สิ่งที่บัณฑิตสมมุติว�าไม�มีใน
โลก แม@เราก็บอกว�าสิ่งนั้นไม�มี สิ่งใดที่บัณฑิตสมมุติว�ามีในโลก แม@เราก็บอกว�าสิ่งนั้นมี. อุบล ปทุม 
บุณฑริก เกิดในน้ำ เจริญในน้ำ เติบโตพ@นน้ำ ตั้งอยู�ในน้ำแต�ไม�ติดน้ำ แม@ฉันใด ตถาคตเกิดในโลก 
เติบโตในโลก ครอบงำโลก โลกฉาบทาไม�ได@ ฉันนั้นเหมือนกัน” พุทธดำรัสที่ยกมาจากปุปผสูตร
ดังกล�าวข@างต@น ตีความได@ว�า คำว�า“ตถาคต” หมาย ถึง “ธรรม” หรือ “ธรรม” หมายถึง “ตถาคต” 
ดังพุทธพจน!ว�า “ผู@ใดเห็นธรรม ผู@นั้นชื่อว�าเห็นตถาคต”  ดังนั้น พระธรรมของพระองค!หากรู@จัก
ประยุกต!ใช@ย�อมสามารถแก@ป:ญหาต�าง ๆ ในโลกได@อย�างแท@จริง มีเพียงกิเลสของมนุษย!เท�านั้นท่ีเห็น
ว�าธรรมของพระพุทธองค!ล@าสมัย 



๑๙๙ 

ภายใต@สถานการณ!ความท@าทายและเง่ือนไขท่ีประเทศต@องเผชิญและปรับตัวเพ่ือพัฒนา
ไปสู�สังคมที่อยู�เย็นเป>นสุขร�วมกันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ซึ่งกำหนดเป�าหมายเพื่อมุ�งพัฒนาสู�สังคมอยู�เย็นเป>นสุขร�วมกัน (Green and Happiness 
Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู@ รู@เท�าทันโลก ครอบครัวอบอุ�น ชุมชนเข@มแข็ง สังคมสันติ
สุข เศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและเป>นธรรม สิ่งแวดล@อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ยั่งยืน อยู�ภายใต@ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ดำรงไว@ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย!ทรงเป>นประมุข และอยู�ในประชาคมโลกได@อย�างมีศักด์ิศรี ดังกล�าวนี้ ธรรมาภิบาล
จึงเป>นเครื่องมือสำคัญในการไปสู�จุดหมายร�วมกัน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในยุคท่ีป:ญหาต�าง ๆ มีความ
สลับซับซ@อนอย�างยิ่งดังเช�นป:จจุบันท่ีเป>นป:ญหาท่ีเกิดข้ึนท�ามกลางความขัดแย@ง 

แนวคิดทางการบริหารจัดการท่ีดี เรียกว�า Good Governance หรือ ธรรมาภิบาล 
หรือธรรมรัฐ มีกำเนิดมาจากพระพุทธศาสนาท่ียึดหลักความเชื่อม่ันในเรื่องเจตนาซ่ึงเป>นสาเหตุของ
การกระทำ เรื่องความสุขของมนุษย!อันถือว�าเป>นเป�าหมายของมนุษย!ทั้งที่เป>นป:จจุบันและอนาคต 
พระพุทธศาสนาไม�ได@เน@นถึงอำนาจหรือความยิ่งใหญ�ของผู@ปกครองเป>นเป�าหมายท่ีสูงท่ีสุดของการ
มีอำนาจ แต�กลับถือว�าเป>นเป�าหมายของการมีอำนาจก็คือการสร@างสรรค!ประโยชน!ให@เกิดขึ้นแก�
สังคม เน@นย้ำให@ผู@ปกครองหรือผู@บริหารใช@ธรรมมาเป>นอำนาจมากกว�าใช@อำนาจมาเป>นธรรม และ
ในขณะ เดียวกัน ก็มีหลักธรรมสำหรับผู@ใต@ปกครองพึงยึดถือปฏิบัติด@วย 

การบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล เป>นหลักการการบริหารที่มุ�งเน@นหลักการ 
โดยมิใช�หลักการที่เป>นรูปแบบทฤษฎีการบริการงาน แต�เป>นหลักการทำงาน ซึ่งหากมีการนำมาใช@
เพื่อบริหารงานแล@ว จะเกิดความเชื่อมั่นว�าจะนำมาซึ่งผลลัพธ!ที่ดีที่สุด  การนำหลักธรรมาภิบาลไป
ปฏิบัติให@เป>นผล จำเป>นต@องมีเครื่องชี้วัดที่เหมาะสมและเชื่อถือได@ ป:จจุบันมีหลายหน�วยงานได@
พยายามสร@างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลและใช@ในหน�วยงานของตน แต�ตัวชี้วัดนั้น ๆ ยังเป>นท่ีถกเถียงและ
ไม�ได@รับการยอมรับให@เป>นตัวชี้วัดกลาง เนื่องจาก ความหลากหลายของตัวชี้วัดและมิติที่แตกต�าง 
ซ่ึงมิติเหล�านี้ข้ึนอยู�กับความเข@าใจ และกรอบการรับรู@ของผู@นำเสนอแต�ละบุคคลหรือองค!กร  

ธรรมาภิบาลนี้เม่ือกระจายเป>นข@อวัตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำหรับพระราชามหากษัตริย!
ทรงใช@ปกครองพระราชอาณาจักร ให@อาณาประชาราษฎร!อยู�เย็นเป>นสุข ชื่อว�า ทศพิศราชธรรม 
และนอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมอื่น ๆ อันโบราณบัณฑิตได@กล�าวแสดงไว@โดยปริยายอีก ได@แก� ราช
สังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร และพละ คือ กำลังของพระมหากษัตราธิราชเจ@า เป>นต@น เหล�านี้ก็นับ
รวมอยู�ในหลักธรรมาภิบาล อันผู@ปกครอง/ผู@บริหารประเทศชาติ ทุกระดับและแม@ผู@บริหารองค!กร
อื่น ๆ ได@แก� องค!กรธุรกิจเอกชน องค!กรทางศาสนาและสังคมต�าง ๆ พึงใช@ประกอบการปฏิบัติงาน
ของตน ให@บรรลุความสำเร็จตามเป�าหมาย เพ่ือประโยชน!สุขแก�ประชาชนโดยส�วนรวมได@เป>นอย�าง



๒๐๐ 

ดี  ดังในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว�าด@วยการสร@างระบบบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๒ (หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล�ม ๑๑๖ ตอน ๖๓ ง วันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๔๒) ระบุว�า ในการบริหารกิจการบ@านเมืองและสังคมท่ีดี ควรจัดหรือส�งเสริมให@สังคมไทยอยู�บน
พื้นฐานของหลักสำคัญอย�างน@อย ๖ ประการ คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลัก
ความโปร�งใส (๔) หลักความมีส�วนร�วม (๕) หลักความรับผิดชอบ และ (๖) หลักความคุ@มค�า 

เป>นที่น�าสังเกตว�า ภาคตะวันตกของประเทศไทยซึ่งเป>นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ!มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง ทัศนคติ ความเชื่อ ใน
ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมหลากชาติพันธุ!นี้ สามารถอยู�ร�วมกันได@อย�างสันติสุขปราศจากความ
ขัดแย@งและเหตุการณ!ความรุนแรงต�าง ๆ ซ่ึงป:จจัยท่ีสำคัญ คือ กลไกทางสังคมท่ียังคงความเข@มแข็ง 
และการมีพระพุทธศาสนาซึ่งเป>นศาสนาแห�งสันติภาพเป>นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของหมู�ชน ซึ่งถือเป>น
ศักยภาพและทุนทางสังคมท่ีสำคัญยิ่งท่ีจำเป>นต@องศึกษา พัฒนา และรักษาให@ยั่งยืนสืบไป 

จากความเป>นมาและป:ญหาดังกล�าวข@างต@นนี้ จึงควรมีการศึกษากลไกการปกครองเพ่ือ
การอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล ดังนั้น การ
วิจัยครั้งนี้จึงมุ�งศึกษา “พุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�ม
ชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก” เพื่อสำรวจสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของ
กลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก เพื่อเป>นฐานคิดสำคัญนำไปสู�การวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตาม
หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ และสังเคราะห!ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�
ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ซึ่งจะเป>นกรณีศึกษาที่เป>นประโยชน!สูงสุดต�อ
ท้ังประชาชน ชุมชน และประเทศชาติต�อไป 
วัตถุประสงค$ของโครงการ 

๑. เพ่ือศึกษาสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตก 

๒. เพ่ือวิเคราะห!รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 
๓. เพื่อนำเสนอตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�าง

สันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก 
สรุปผลการวิจัย 

ก. สภาพป}จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ$ในภาค
ตะวันตก 



๒๐๑ 

ผลการวิจัยพบว�า การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก 
โดยภาพรวม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๐ เม่ือพิจารณาเป>นรายด@าน พบว�า อยู�ในระดับ
มากทุกด@าน ดังนี้ 

๑. ด@านนิติธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านนิติธรรม อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๗ เม่ือพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับ
แรก ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดหลักความถูกต@องตามกฎระเบียบข@อบังคับ และข@อ ๒ กลุ�มชาติ
พันธุ!ได@รับทราบเกี่ยวกับระเบียบข@อบังคับต�าง ๆ ที่มีผลบังคับใช@กับชุมชน อยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๑ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!มีพฤติกรรมสนับสนุนให@เจ@าหน@าท่ีของ
รัฐปฏิบัติหน@าที่อย�างถูกต@องตามกฎหมายบ@านเมือง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ และ
อันดับสาม ได@แก� ข@อ กลุ�มชาติพันธุ!มีความชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข@อบังคับของ
ทางราชการ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๓ ตามลำดับ 

๒. ด@านคุณธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านคุณธรรม อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เม่ือพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับ
แรก ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!ปฏิบัติหน@าที่ของตนด@วยความเที่ยงธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม
จริยธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๔ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ!ยึดหลัก
ความถูกต@องเป>นธรรมและเสมอภาค อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๓ และอันดับสาม 
ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!มีกระบวนการปลูกฝ:งค�านิยมสุจริตจากรุ�นสู�รุ �น อยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๑๐ ตามลำดับ 

๓. ด@านความโปร�งใส 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความโปร�งใส 
อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ 
อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!มีความโปร�งใสในการกล�าวโทษผู@อื่นหรือให@ข@อมูลในเชิงลบ 
อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๘ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ !ส�งเสริมการ
ตรวจสอบติดตามการทำงานโครงการต�าง ๆ ในชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ 
และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการเปKดเผยข@อมูลข�าวสารแก�สาธารณะ อยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๔ ตามลำดับ 

 



๒๐๒ 

๔. ด@านความมีส�วนร�วม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความมีส�วน
ร�วม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๖ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสงูสุด 
๓ อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!มีเวทีประชาคมในการรับฟ:งความต@องการของคนในชุมชน
อย�างเป>นรูปธรรม และข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@มีการเสนอหรือแสดงความคิดเห็นในเชิง
สาธารณะ อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!เปKด
โอกาสให@ผู@มีส�วนเก่ียวข@องมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญท่ีมีผลกระทบต�อชุมชน อยู�ในระดับ
มาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!เปKดโอกาสให@ทุกฝ�ายมีส�วน
ร�วมในการดำเนินงานหรือแก@ป:ญหาต�าง ๆ ของชุมชนร�วมกัน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ 
๓.๙๔ ตามลำดับ 

๕. ด@านความรับผิดชอบ 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความรับผิดชอบ อยู�ใน
ระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๒ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ อันดับ
แรก ได@แก� ข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ!นำโครงการ กิจกรรม หรือแผนงานที่ทุกฝ�ายร�วมกันกำหนดไว@ไป
ดำเนินงานให@เป>นรูปธรรม อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๕ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๔ กลุ�ม
ชาติพันธุ!ใส�ใจต�อป:ญหาหรือผลกระทบต�าง  ๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ อยู�
ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๕ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�มชาติพันธุ!มีความรับผิดชอบ
ต�อป:ญหาสาธารณะของชุมชน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๐ ตามลำดับ 

๖. ด@านความคุ@มค�า 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก ด@านความคุ@มค�า 
อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๓ เมื่อพิจารณาเป>นรายข@อ พบว�า ข@อที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุด ๓ 
อันดับแรก ได@แก� ข@อ ๒ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อลดต@นทุนหรือลด
ขั้นตอนการทำงานต�าง ๆ และข@อ ๕ กลุ�มชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู@คุณค�าตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๔.๐๗ อันดับสอง ได@แก� ข@อ ๑ กลุ�ม
ชาติพันธุ!ใช@ทรัพยากรในท@องถิ ่นให@เกิดประโยชน!สูงสุด และข@อ ๓ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการ
ปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ โดยใช@คนให@เหมาะสมกับงาน อยู�ในระดับมาก มีค�าเฉลี่ย
เท�ากับ ๔.๐๑ และอันดับสาม ได@แก� ข@อ ๔ กลุ�มชาติพันธุ!ส�งเสริมการประเมินผลการใช@ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมต�าง ๆ ในเพื่อให@เกิดความคุ@มค�าสูงสุด อยู�ในระดับมาก มี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ ๓.๙๘ ตามลำดับ 



๒๐๓ 

ข. รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ 

จากผลการวิจัยพบว�า รูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ พบว�า  

๑. ด@านนิติธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านนิติธรรม พบว�า มีรูปแบบของการ
ปกครองโดยยึดพระธรรมวินัยเป>นธรรมนูญสูงสุด รูปแบบการปกครองโดยยึดพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ! และรูปแบบการไม�มีการกำหนดโทษโดยปราศจากพระธรรมวินัยและกฎหมายรองรับ 

๒. ด@านคุณธรรม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านคุณธรรม พบว�า มีรูปแบบของการ
ปกครองโดยธรรม รูปแบบการใช@หลักธรรมะในการปกครอง และรูปแบบการรณรงค!ให@นำหลัก
คุณธรรมไปเผยแพร� 

๓. ด@านความโปร�งใส 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความโปร�งใส พบว�า มีรูปแบบของการ
เปKดเผยข@อมูลข�าวสารที่เป>นประโยชน! ตรงไปตรงมา ทันการณ!และครบถ@วนสมบูรณ! และรูปแบบ
การประชุมกันเป>นเนืองนิตย! 

๔. ด@านความมีส�วนร�วม 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความมีส�วนร�วม พบว�า มีรูปแบบของ
การกระจายอำนาจหน@าท่ีความรับผิดชอบไปยังผู@มีความรู@ความสามารถ 

 

๕. ด@านความรับผิดชอบ 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความรับผิดชอบ พบว�า มีรูปแบบของ
การระงับอธิกรณ! และรูปแบบการวินิจฉัยลงนิคหกรรม 

๖. ด@านความคุ@มค�า 

การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ ด@านความคุ@มค�า พบว�า มีรูปแบบการใช@คน
ให@เหมาะสมกับงานในพระพุทธศาสนา และรูปแบบการใช@ทรัพยากรด@วยความพอเพียงบนทางสาย
กลาง 

 



๒๐๔ 

ค. ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของ
กลุ�มชาติพันธุ$ในภาคตะวันตก 

จากผลการวิจัยพบว�า ตัวแบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาคตะวันตก บริบทเชิงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป>นพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ!มีความแตกต�างทางด@านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึง 
ทัศนคติ ความเชื่อ แต�กลไกสำคัญของการปกครองที่สามารถทำให@ทุกกลุ�มชาติพันธุ!อยู�ร�วมกันได@
อย�างสันติสุข คือ ธรรมาภิบาลเชิงพุทธ โดยธรรมาภิบาลเชิงพุทธหรือพุทธธรรมาภิบาลนี้มีคุณธรรม
เป>นองค!ประกอบสำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการท้ังหมด และทำหน@าท่ีเป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการ
เข@าไว@ด@วยกัน กล�าวคือ ตัวแบบกลไกการปกครองเพ่ือการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ใน
ภาคตะวันตกตามหลักพุทธธรรมาภิบาล เป>นรูปแบบของการปกครองกันโดยถือกฎหมายและ
ระเบียบวิถีประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ!เป>นใหญ� แต�ยังคงยึดความถูกต@องดีงามด@วยคุณธรรม ไม�เอ้ือ
ประโยชน!เฉพาะกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ขณะเดียวกันก็ให@ความสำคัญกับการทำงานเป>นทีมตามหลักการ
ของความมีส�วนร�วม มิใช�เปKดโอกาสให@เฉพาะผู@ที่เป>นพวกพ@องหรือกลุ�มเครือญาติเท�านั้น เป>นต@น 
ดังนั้น คุณธรรมจึงไม�ใช�เป>นเพียงแค�หลักใดหลักหนึ่งในพุทธธรรมาภิบาล แต�งเป>นองค!ประกอบ
สำคัญอยู�ในเนื้อของหลักการท้ังหมด และทำหน@าท่ีเป>นตัวประสานทุก ๆ หลักการไว@ร�วมกัน 
การนำผลการวิจัยไปใชAประโยชน$ 

๑. ชุมชนชาติพันธุ ! หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื ้นที ่ มี
ฐานข@อมูลสารสนเทศสภาพป:จจุบันของการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตกท่ีเป>นป:จจุบัน 

๒. ชุมชนชาติพันธุ ! หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื ้นที ่ มี
ฐานข@อมูลรูปแบบการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธที่สอดคล@องกับบริบทของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

๓. ชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี ประสาน
เครือข�ายร�วมกันขับเคลื่อนกลไกปกครองตามตัวแบบพุทธธรรมาภิบาลเพื่อเสถียรภาพและเข@มแข็ง
ของชุมชนชาติพันธุ!ในระดับจุลภาค 

๔. ชุมชนชาติพันธุ! หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ นำตัว
แบบพุทธธรรมาภิบาล: กลไกการปกครองเพื่อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติของกลุ�มชาติพันธุ!ในภาค
ตะวันตกไปประยุกต! ใช@ในการสร@างสังคมสันติสุขที่เหมาะสมสอดคล@องกับบริบทของสังคมพหุ
วัฒนธรรมและภูมิป:ญญาท@องถ่ินอย�างยั่งยืน 



๒๐๕ 

การประชาสัมพันธ$ 

มีการประชาสัมพันธ!กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร!เน็ต 
มีการประชาสัมพันธ!ทางวารสารท่ีอยู�ในฐาน TCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๖ 

ประวัติผูAวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) พระสมุทรวชิรโสภณ 

 (โสภณ ธมฺมโสภโณ) 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Phrasamutrawachirasophon 

 (Sophon Dhammasobhano) 

ประวัติการศึกษา พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตำแหน�งป:จจุบัน อาจารย!มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี 

หน�วยงาน/สถานท่ีติดต�อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ!ราชบุรี 

 วัดหลวงพ�อสดธรรมกายาราม หมู�ท่ี ๗ ตำบลแพงพวย 

 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐ 
 


