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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑ เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตาม
แนวพระพุทธศาสนา ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และ๓.เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของ
ผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ระเบียบวิธีวิจัยไดด าเนินการตามระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัย ๒ เทคนิค ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิง
ลึกจ านวน (In-depth Interview)  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงรวมทั้งหมด ๑๒ รูป/คน และการ
จัดการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ(Focus Group Discussion) จ านวน ๑๑ รูป/คน ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการจ าแนก จัดระเบียบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา 
  ผลการวิจัย พบว่า  
 ลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่าความเป็นธรรมาธิปไตยจะมี 
ลักษณะของผู้น าชุมชนที่ยึดถือหลักการที่ถูกมากกว่ายึดหลักคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง ยึดหลักเหตุผล  
ยึดหลักความจริง  ยึดหลักความถูกต้อง ยึดความเป็นธรรม ยึดหลักประโยชน์ส่วนร่วม และ การไม่ยึด
กระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมและไม่เป็นธรรม  
  กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ๑. ปัจจัยน าเข้า ผู้น ามีความความพร้อม ความจริงใจ แรงจูงใจ และ
ประสบการณ์ผ่านผลงานในอดีต ๒. ปัจจัยเชิงกระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การ
สร้างความพร้อม ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง ขั้นตอนที่       
๔ การสร้างการยอมรับจากประชาชน ขั้นตอนที่ ๕ การสร้างอุดมการณ์ และขั้นที่ ๖ การสื่อสาร และ   
๓. ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตยของตนเองอย่างมี
ความสมบูรณ์มากที่สุด  
  รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwius53ZhdPTAhVGqY8KHRcGCPQQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.udru.ac.th%2Fkmudru%2Fdocument%2Fresearch2.pdf&usg=AFQjCNHLzrZ1Pj_jTH3DTyMABaH_fbk0qQ&sig2=AO6-9zH2R3QPdNOnNrRV0A
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อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านจริยธรรมการปกครอง ปัจจัยด้านการ
การก าหนดนโยบาย และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชุมชน ๒. องค์ประกอบและคุณลักษณะ
ของรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มี
องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการแสดงออกของผู้น าชุมชน  องค์ประกอบและคุณลักษณะด้าน
ประสบการณ์ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการศึกษา และ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้าน
เครือข่ายทางสังคมและองค์กร  
ค าส าคัญ :  รูปแบบการพัฒนา .  ธรรมาธิปไตย . ผู้น าชุมชน . 
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Abstract 

 The purpose of this research was to study the virtue of dharma under the 
Buddhism. To study the development process and to study the model of developing 
the dharmmara of community leaders in Muang District. Nakhon Si Thammarat 
Province. The research methodology was applied in qualitative research method 
using two techniques. In-depth interview was conducted by selecting a total of 12 
subjects and Focus Group Discussion: 11 groups / people with qualifications and 
knowledge. Experience in the field of data analysis is descriptive. 
  The research found that  
  The manner of the dharma under the Buddhism found that the characteristics 
of the dharmas are composed of seven. 1. Adherence to the principles rather than 
the principle of the wrong people. 2. Adhere to the principles. 3. Adhere to the truth. 
4. Adhere to the principle of truth. 5. Adhere to fairness. 6. Adhere to the benefits of 
participation and 7. Do not cling to the voices of people who are wrong and unfair. 
  The process of developing the dharmmara of community leaders in Amphoe 
Muang. Nakhon Si Thammarat province. found that: 1. Leadership inputs were 
sincerity. motivation. and experience through past work. District town Nakhon Si 
Thammarat Province consists of 6 steps: Step 1. Step 2. Step 3. Step 4. Step 4. Step 
5. Creating the Ideology and Stage. 6 communication and 3. outcome factors This is 
the responsibility of the community leader for the development of his own dharmas. 
  The development of the democratic way of community leaders in Muang 
District. Nakhon Si Thammarat Province. found that: 1. Factors affecting the 
development model of community leaders in Muang District. Nakhon Si Thammarat 



 ง 

Province. Composed of ethical and administrative factors. Policy formulation And 
community participation factors. 2. The composition and characteristics of the 
dhammatical development model of community leaders in Amphoe Mueang. 
Nakhon Si Thammarat showed that the components and characteristics of 
community leaders Features and features of the experience. Educational features 
and features and social and organizational networking features and attributes. 
Keywords: development model. dharma. community leader 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้ เรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความเมตตาอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ได้กรุณาให้งบประมาณในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ขอกราบขอบพระคุณ 
พระเทพปัญญาสุธี. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ที่ได้ตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าในงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มเฉพาะที่ให้ค าเสนอแนะ และ
ตรวจทานแก้ไข ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกรูป/ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณคณะผู้วิจัย ดร.สามารถ บุญรัตน์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูนที่ได้เป็นผู้ร่วม
วิจัยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ที่ได้ช่วยเหลืองานวิจัยฉบับนี้จึงแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ 
และขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้มีส่วนช่วยให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และขอ
กราบขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชที่เป็นก าลังใจในการ
ศึกษาวิจัยจนส าเร็จไปด้วยดี และผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดท่ีได้มีส่วนในการวิจัย  
 บุญกุศลคุณงามความดีและคุณประโยชน์อันใดอันพึงมี ในงานวิจัยเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชา
คุณแด่พระพุทธศาสนา เพ่ือเป็นแสงสว่างแห่งความพ้นทุกข์ของมนุษยชาติต่อไป และขอบูชาคุณ
อุปัชฌาย์ อาจารย์ และปูชนียบุคคลทั้งหลายที่ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจด้วยดี ข้าพเจ้า
ขอขอบคุณด้วยความจริงใจและด้วยความเคารพอย่างสูง 

 
 

พระครูอรุณสุตาลังการ, ผศ.,ดร. และ ดร.สามารถ บุญรัตน์ 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
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บทท่ี ๑ 

บทนํา 

 

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบันทําใหสังคมเกิดการปรับตัวอยางรวดเร็วที่ทําใหการ

เรียกรองถึงลักษณะของภาวะผูนําที่จะตองนําพาชุมชน องคกรและประเทศชาติไปสูความเหมาะสม

จนเกิดความสมดุลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

เปนตน ซึ่งที่ผานมาภาวะผูนําชุมชนของไทยยังขาดตนแบบหรือแบบอยางที่ดีใหกับประชาชน ปญหา

ที่สําคัญที่เกิดจากผูนําชุมชนในที่ผานมา คือ ปญหาคุณภาพและคุณสมบัติของผูนําชุมชุนที่ขาดความรู 

ความสามารถในการบริหารงานและการปกครองคน มีการเลนพรรคเลนพวกทําใหขาดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล รวมทั้งการจัดการปญหาตาง ๆ๑โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนก็ยังคงมีอิทธิพลตาง ๆ เขามาแอบแฝงทําใหประชาชนเพียงเปนผูเขารวมประชุม

เทาน้ัน แตไมไดเปนผูกําหนดเปาหมายของชุมชนของตนเอง๒ ดวยเหตุน้ี ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสาํคัญ

ตอความสําเร็จของชุมชน ความรุงเรืองของสังคมข้ึนอยูกับภาวะผูนําซึ่งตองอาศัยปจจัยชวยสงเสริม 

รวมทั้งผูตามดวย๓ผูนําจึงตองแสดงภาวะผูนําดวยความมุงมั่น มีมนุษยสัมพันธและความคิดสรางสรรค 

ยอมรับฟง ยินดีชวยเหลือผูอื่น สนับสนุนใหผูตามเกิดกําลังใจ มีความกระตือรือรนในการทํางาน๔ซึ่ง

จะกอใหเกิดการความรักความสามัคคีทั้งตอตนเองและผูอื่น 

คุณลักษณะของผูนําตามหลักของพระพุทธศาสนาจากคัมภีรตาง ๆ สามารถสรุปลักษณะที่

สําคัญๆ ของผูนําตองเปนผูทรงธรรมไดน้ัน เพราะการปฏิบัติตนที่ดีงามจึงเปนเรื่องสําคัญอยางย่ิง 

นอกจากน้ีความยุติธรรมของสังคมเปนสิ่งที่จําเปนเพราะหากจะพิจารณาจากอัคคัญญสูตร จะเห็นวา

                                                
๑ สมคิด เลิศไพฑูรย และ มรุต วันทนากร, แนวคิดวาดวยฝายบริหารเขมแข็งกับการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีโดยตรงในประเทศไทย, ศูนยศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย , (กรุ ง เทพมหานคร :  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๕๙.  

 ๒ สาโรจน โอพิทักษชีวิน,  ผูแปล. (เดวิด เฟร็ด.ผูแตง), องคการบริหารเชิงกลยุทธ, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพเพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา, ๒๕๔๕), หนา ๖๕. 
๓ Owens, P. E. Learning from Youth: Their Vision for a Community Park. Old World – 

New Ideas, 32nd Annual Conference of the Environmental Design, (Research Association, 2001), 

p. 237. 
๔ Dimmock, C. & Walker, A. School leadership in context – societal and organizational 

cultures.In T. Bush and L. Bell (Eds.). The principles and practice of educational management. 

(London: Paul Chapman, 2002), p. 69. 



 
๒ 

 

จุดมุงหมายของรัฐ ก็เพื่อจัดสรรแบงปนทรัพยสินใหเกิดความเปนธรรมน่ันเอง เมื่อเกิดความขัดแยงใน

สังคมผูนําหรือผูปกครองตองใหความเปนธรรม ไมเอนเอียงไปในดานใดดานหน่ึง ถาผูปกครองไมมี

ความยุติธรรม บานเมืองจะระส่ําระสายไมสามารถดําเนินไปตามปกติได ไมสามารถดําเนินไปตามปกติ

ได ในคัมภีรชาดกไดแสดงหลักดังกลาวไววาถาผูนําบริหารบานเมืองโดยชอบธรรม ยอมไมทําให

ประเทศลมจม อีกทั้งยังทําใหประเทศชาติมีความสุข๕ดังขอความที่ปรากฏในอธัมมิกสูตร วา 

“ในเวลาที่พระราชาต้ังอยูในธรรม แมพวกขาราชการก็ต้ังอยูในธรรม เมื่อขาราชการต้ังอยู

ในธรรม แมพวกพราหมณก็ต้ังอยูในธรรม เมื่อพวกพราหมณต้ังอยูในธรรม แมชาวนิคมและชาวชนบท

ก็ต้ังอยูในธรรม” ตรงกันขาม ถาผูนําไมต้ังอยูในธรรม ประชาชนก็จะไมต้ังอยูในธรรมดวย๖ ดัง

ขอความที่วา “เมื่อฝูงโคขามแมนํ้าไป ถาโคจาฝูงไปคดเค้ียวโคทั้งฝูงก็คดเค้ียวตามกัน ในหมูมนุษยก็

เหมือนกัน ผูใดไดรับการแตงต้ังใหเปนใหญ ถาผูน้ันประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนชาวเมืองก็

ประพฤติไมเปนธรรมตามไปดวย”๗ 

ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ ปรารภความถูกตองความสมควร ซึ่งอาจกลาวไดอีกอยาง

หน่ึงวา เปนการทําความดี เพราะเห็นแกความดี เมื่อทําไปแลวและแนใจวาเปนการสมควรแลว ใครจะ

เห็นหรือไมเห็น ใครจะโฆษณาช่ือเราหรือไม แมที่สุดเมื่อทําบุญคุณแกใครแลว เขาไมกลาวแมคํา

ขอบใจ และไมสํานึกบุญคุณเลย บางครั้งยังเนรคุณเอาดวยซ้ํา ก็ไมถือเปนขอควรเสียใจ เพราะความ

มุงหมายที่ทําน้ันคือทําความดี เพราะเห็นแกความดี ความถูกตอง ไมใชทําดวยหวังอะไรตอบแทน เมื่อ

จิตใจสูงเชนน้ี ก็เปนเหตุใหการกระทําเปนไปในทางที่เหมาะที่ควร ไมมีการแฝงความลับลมคมในอะไร

ไวเบื้องหลัง จะไมมีการบนนอยอกนอยใจวาทําดีไมเห็นไดดี เพราะบางครั้งคนที่ชอบบนอยางน้ี มักไม

คอยทําความดีอะไรเปนช้ินเปนอัน จุดประสงคของเขาดูเหมือนอยูที่การทวงผลดีมากกวา๘ดังน้ัน 

ลักษณะของผูนําที่ดีพึงยึดหลักธรรมาธิปไตย ซึ่งกลาวไวใน อธิปไตยสูตร๙ เพื่อมุงบําเพ็ญประโยชนสุข

ใหเกิดมีแกมวลชน สังคมประเทศชาติอยางมั่นคงและย่ังยืนตลอดไปที่มีคุณลักษณะของผูนําชุมชน

แบบประชาธิปไตยโดยการแบงอธิปไตยออกเปน ๓ ประการ ไดแก ประการที่ ๑ อัตตาธิปไตย 

หมายถึง ความมีตนเปนใหญเปนเรื่องของการใหความสําคัญแกความคิดของตนเองที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจในการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด  ประการที่ ๒ โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกเปนใหญ 

เพราะเกรงวาบุคคลอื่น (โลก) รูวาตนเองกําลังคิดกําลังทําอะไรอยู จึงปรารภถึงบุคคลอื่น (โลก) ซึ่งมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจของตนเองเปนจุดเริ่มตนหรือเปนสิ่งจูงใจในการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด ๆ 
                                                

๕ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๗๕/๓๓. 
๖ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๔. 
๗ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕. 

 ๘ พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน, ธรรมาธิปไตย, [ออนไลน], แหลงขอมูล :http://www.cybervanaram. 

net/index.php/2009-12-17-14-43-37-13/343-2010-11-23-14-21-44 [ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 
๙ องฺ ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑. 



 
๓ 

 

ทั้งฝายดี(กุศล) หรือฝายช่ัว (อกุศล) ก็ตาม และประการที่ ๓ ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเปน

ใหญการปรารภธรรมใหเปนจุดเริ่มตนหรือเปนแรงจูงใจใหพระภิกษุนําเอาวิธีการตาง ๆ ที่ทรงแนะนํา

ไวแลวน้ันไปประพฤติปฏิบัติดวยตนเอง แลวจะไดรับผลหรือบรรลุเปาหมายตามสมควรแกการ

ประพฤติปฏิบัติ๑๐ 

จะเห็นไดวา ลักษณะของผูนําที่ดีพึงยึดหลักธรรมาธิปไตยทั้ง ๗ ประการน้ียังมีลักษณะการ

สนับสนุนสงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหสามารถแสดงความคิดเห็นอยางมีสิทธิและเสรีภาพ เปดระบบ

การอภิปราย การแสดงความคิดภายในกลุมทั้งหมดหรือมีเรียกวา ภาวะผูนําแบบมีสวนรวมลักษณะ

การกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเขารวมประชุมดวยความเต็มที่ไรการบังคับจากอํานาจใดๆ การรวมกัน

หาขอสรุป ขอตกลกแบบฉันทานุมัติและรวมกันปฏิบัติไปตามกฎเกณฑที่ไดกําหนดไวแลวลักษณะการ

ไววางใจตอผูใตบังคับบัญชาลักษณะภาวะผูนําแบบมุงมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาที่ดี และ

ลักษณะภาวะผูนําเชิงการประสานงานกันอยางจริงจังและเต็มใจ 

 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคําขวัญประจําจังหวัดวา “เมืองประวัติศาสตร พระธาตุ

ทองคํา  ช่ืนฉํ่าธรรมชาติ  แรธาตุอุดม  เครื่องถมสามกษัตริย มากวัดมากศิลป ครบสิ้นกุงปู” ที่มุงเนน

การดําเนินกิจกรรมรวมกันบนพื้นฐานของคานิยมรวม โดยมีหลักการในการบริหารจัดการชุมชนที่ดี

อยางตอเน่ือง โดยเนนศักยภาพภายใน ภายใตหลักการ ๕ องคประกอบ คือ การจัดการชุมชนที่ดี มี

คณะผูนําที่เขมแข็งอยางมีคุณภาพและมีการสืบทอด มีแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองที่มีคุณภาพ มีการ

จัดการความรูชุมชน (KM) ชุมชน มีองคกรการเงินชุมชน และมีการสรางเครือขายทางสังคม๑๑จังหวัด

นครศรีธรรมราช  มีสวนราชการสวนภูมิภาค จํานวน ๓๔ สวนราชการ และอําเภอ ๒๓ อําเภอ สวน

ราชการสวนกลาง ๙๖ หนวยงานและปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๑๘๕ แหง ประกอบดวย องคการ

บริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาล ๓๖ แหง (แยกเปนเทศบาลนคร๑ แหง เทศบาลเมือง ๓ แหง 

และเทศบาลตําบล ๓๒ แหง) และองคการบริหารสวนตําบล ๑๔๘ แหงมีจํานวนประชากรในอําเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช ๒๖๖.๖๖๘ คน มีกํานันผูใหญบานจํานวน ๑๑๐ คน๑๒นอกเขตเทศบาล 

๑๔๖.๕๔๕ คนเทศบาลปากนคร ๖.๑๕๑ คนเทศบาลตําบลบางจาก ๑.๘๔๙ คนเทศบาลตําบลทาแพ 

๔.๑๐๑ คนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ๑๐๘.๐๒๒ คน ชาวนครศรีธรรมราชสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธประมาณ ๙๒.๐๘% รองลงมาไดแก ศาสนาอิสลาม ๗.๐๓% ศาสนาคริสต ๐.๘๙% นอกจากน้ัน

เปนศาสนาอื่น ๆ (ขอมูลประชากร ๑.๕๐๘.๐๙๖ คน ณ ตุลาคม ๒๕๔๙) แตกระน้ัน จากการสํารวจ
                                                
 ๑๐ นครินทร แกวโชติรุง, ธรรมาธิปไตยในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย, ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๙-๑๒. 

 ๑๑ สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, วิสัยทัศนของจังหวัด (Vision), [ออนไลน], แหลงขอมูล : 

http://www.nakhonsithammarat.go.th/khon3.php  [๙ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

 ๑๒ สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช. ทําเนียบกํานัน  ผูใหญบาน จังหวัดนครศรีธรรมราช,  ณ  วันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 



 
๔ 

 

สถิติทางดานอาชญากรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะขาวเกี่ยวกับการการฆากัน การทะเลาะกัน 

และนําไปสูความสูญเสียของชีวิตและทรัพยสินจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหเกิดขอสงสัยในคุณภาพ

และบทบาทของผูนําชุมชนที่ใชลักษณะธรรมาธิปไตยในการปกครองชุมชนจะชวยใหความสูญเสีย

เหลาน้ีลดจํานวนลงไปไดหรือไม รวมทั้งสามารถเปนผูนําชุมชนทางดานตนแบบ ความคิดและการตอสู

กับความจริงที่สามารถมีอิทธิผลตอการดําเนินชีวิตของประชาชนไดอยางไร 

กลาวไดวา ความหนาแนนของประชาชนในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชที่นับถือ

พระพุทธศาสนารอยละ ๙๒.๐๘% มีชีวิตที่สอดคลองกับคําสอนของพระพุทธองคและมีองคพระบรม

ธาตุเปนที่สักการบูชาอันสูงสุด ดังน้ัน การพัฒนาความเปนธรรมาธิปไตยจะตองทําใหผูนําชุมชน 

กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมมุงบําเพ็ญประโยชนสุขใหเกิดมีแกมวลชน สังคม

ประเทศชาติอยางมั่นคงและย่ังยืนที่อาศัยหลักธรรมาธิปไตยอันมีลักษณะไดแก ยึดถือหลักการที่ถูก

มากกวายึดหลักคนสวนใหญที่ไมถูกตอง ยึดหลักเหตุผลที่ประกอบดวยความดีงามรอบดาน ยึดหลัก

ความจริง ยึดหลักความถูกตอง ยึดความเปนธรรม ยึดหลักประโยชนสวนรวม และไมยึดกระแสเสียง

คนสวนใหญที่ไมถูกธรรมและไมเปนธรรมจึงจะสามารถบรรลุวิสัยทัศนของจังหวัดนครศรีธรรมราชได 

ดังน้ัน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจใครที่จะศึกษาลักษณะ กระบวนการ และรูปแบบการพัฒนาความเปน

ธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชใหเกิดความดีงามและความสุข

ประชาชนไดอยางไรตอไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย  

  ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาลักษณะความเปนธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 

  ๑.๒.๒ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความเปนธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๑.๒.๓ เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาความเปนธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 ๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวย

การสัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญ และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)  ซึ่ง

ขอบเขตดังตอไปน้ี 

 

 

 



 
๕ 

 

๑.๓.๑ ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเน้ือหา โดยทบทวนเอกสาร ตํารา หนังสือ บทความ

วิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับ แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ

การพัฒนาความเปนธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชดังน้ี 

  ๑. ขอบเขตเน้ือหาทางดานภาวะผูนํา ประกอบดวย ๖ ทฤษฎี ไดแก ๑) ทฤษฎีภาวะ

ผูนําเชิงคุณลักษณะ ๒) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม ๓) ทฤษฏีภาวะผูนําเชิงสถานการณ และ๔) 

ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง 

  ๒. ขอบเขตเน้ือหาทางดานลักษณะธรรมาธิปไตย ประกอบดวย ลักษณะของผูนํา

ชุมชนที่ยึดถือหลักการที่ถูกมากกวายึดหลักคนสวนใหญที่ไมถูกตอง ยึดหลักเหตุผลที่ประกอบดวย

ความดีงามรอบดาน ยึดหลักความจริง ยึดหลักความถูกตอง ยึดความเปนธรรม ยึดหลักประโยชนสวน

รวม และไมยึดกระแสเสียงคนสวนใหญที่ไมถูกธรรมและไมเปนธรรม 

 ๑.๓.๒  ผูใหขอมูลสําคัญ 

    การสัมภาษณเชิงลึกจํานวน (In-depth Interview)  ๑๒ รูป/คน และการจัดสนทนา

กลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๙ รูป/คน รวมทั้งหมด ๒๓ รูป/คน โดยการ

คัดเลือกแบบเจาะจงที่มีคุณสมบัติตรงกับประเด็นที่ศึกษา 

 ๑.๓.๔  ขอบเขตดานสถานท่ี  

   มุงศึกษาผูนําชุมชนในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๑.๓.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา  

   ผูวิจัยใชระยะเวลาในการศึกษาวิจัยต้ังแต เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ –ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

 ๑.๔ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

  ๑.๔.๑ รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา หมายถึง แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ

ธรรมาธิปไตยที่ทําใหผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มุงบําเพ็ญ

ประโยชนสุขใหเกิดมีแกมวลชน สังคมประเทศชาติอยางมั่นคงและย่ังยืนที่อาศัยหลักธรรมาธิปไตย

อันมีลักษณะไดแก ยึดถือหลักการที่ถูกมากกวายึดหลักคนสวนใหญที่ไมถูกตอง ยึดหลักเหตุผลที่

ประกอบดวยความดีงามรอบดาน ยึดหลักความจริง ยึดหลักความถูกตอง ยึดความเปนธรรม ยึดหลัก

ประโยชนสวนรวม และไมยึดกระแสเสียงคนสวนใหญที่ไมถูกธรรมและไมเปนธรรม 

  ๑.๔.๒ ลักษณะธรรมาธิปไตย หมายถึง ลักษณะหรือระบบในการปกครองประชาชนใน

สังคมจะมีองคประกอบ ๓ ประการ ไดแก ๑.อัตตาธิปไตย หมายถึง การปรารภความคิดของตนเองที่

เปนใหญในการตัดสินใจเพื่อการทํางานแกผูอื่นโดยไมตองอาศัยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการใดๆ หาก

เห็นวามีประโยชนตอผูอื่นก็จะรับดําเนินการโดยทันที ๒.โลกาธิปไตย หมายถึง การปรารภการทํางาน



 
๖ 

 

ภายใตสถานการณที่เลวรายตอชุมชนและสังคมพรอมที่เขาไปจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนเพื่อใหสังคม

เกิดความสงบสุข และ ๓.ธรรมาธิปไตย หมายถึง การปรารภที่จะยึดถือหลักการที่ถูกตอง ยึดหลัก

เหตุผล ยึดหลักความจริง ยึดหลักความถูกตอง ยึดความเปนธรรมยึดหลักประโยชนสวนรวมและไมยึด

กระแสเสียงคนสวนใหญที่ไมถูกธรรมและไมเปนธรรม 

  ๑.๔.๓ ผูนําชุมชน หมายถึง กํานันผูใหญบาน ประธานชุมชน และนักการเมืองทองถ่ิน

ที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

๑.๕ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  ผูวิจัยจะไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนําชุมชนและ

ลักษณะความเปนธรรมาธิปไตยตามแนวทางพระพุทธศาสนาไวเปนเบื้องตนตามลําดับดังตอไปน้ี 

  ๑.๕.๑ เอกสารท่ีเก่ียวของ 

  เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชมซึ่งผู วิจัยจะไดทําการศึกษา

เอกสาร จําพวกแนวคิด ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมทีกลาวถึงธรรมาธิปไตยที่จะทําใหผูอานและผูสนใจ

ทราบถึงบริบทและเน้ือหาที่เกี่ยวของเพื่อการทําความเขาใจไดงายมากย่ิงข้ึนในโอกาสตอไป 

   ๑. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา 

   การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับภาวะผูนํา ซึ่งเปนความสัมพันธซึ่งบุคคลหน่ึงเรียกวาผูใชอิทธิพล

ตอบุคคลอื่นใหทํางานรวมกันอยางเต็มใจทั้งน้ีเพื่อใหผลงานตามที่องคกรหรือกลุมมุงหมายใหสําเร็จ

ลวงไปดวยดี๑๓สามารถชักจูงใหคนอื่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ  ทําใหผูตามมีความเช่ือมั่นในตนเอง

และสามารถคลี่คลายความตึงเครียดตางๆ ลงได  และสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว๑๔อีก

ทั้งภาวะผูนํายังเปนกระบวนการซึ่งผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับความคาดหวัง  คานิยม  และ

ความสามารถในการติดตอพบปะเจรจาของบุคคลที่จะตองเขาไปเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะประเด็น

ทางภาวะผูเชิงจริยธรรมซึง่นักวิชาการไดพยายามสรางตัวบงช้ีจากประเด็นดังตอไปน้ีประเด็นแรก การ

ใชอํานาจและการใชอิทธิพลของผูนํา ประเด็นเรื่องความซื่อสัตย ประเด็นดานการพัฒนาวิสัยทัศน

สําหรับองคกร ประเด็นดานความเสี่ยงของการตัดสินใจของผูนํา ประเด็นดานการสื่อสารหรือการ

เปดเผยขอมูล ดานการตอบสนองตอคําวิจารณและความไมเห็นดวยของผูตาม ประเด็นดานการ

                                                
๑๓ Terry, George R., Principle of Management, 6th ed., (Home Wood : Richard D. Irwin, 

1972), p. 493  
๑๔ Raymond  J. Burdy, Fundermental of Leadership Reading, (Masschusetts Addison : 

Wesley Publishing Co., 1967), p.8. 



 
๗ 

 

พัฒนาทักษะผูตามและความเช่ือมั่นในตนเอง๑๕ ดังน้ัน  เพื่อที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

ผูนําตองแสดงออกถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวา  ควรสนับสนุนใน

ความสามารถของพวกเขาดังน้ันการจําแนกทฤษฎีภาวะผูนําที่เปนหลักใหญๆ และนาสนใจไว  ดังน้ี    

  ๑.๑ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ 

 ทฤษฎีน้ีเช่ือวา “บุคคลบางคนเกิดมาพรอมดวยลักษณะบางประการที่จะชวยสนับสนุนใหเขา

เปนผูนําได ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะ” ดังน้ี ๑) บุคลิกภาพ (Personality) เปนเรื่องที่ติดมากับตัวบุคคล

แตละคน ในสวนที่สามารถปรับปรุงแกไขใหดีได  ๒) ความรู ความสามารถ (Intelligence) สมองของ

คนเราน้ีธรรมชาติสรางมาเพื่อใชสติปญญาใหเกิดประโยชนตอสวนรวม  ๓) คุณลักษณะดานสังคม 

(Social skill) การเขาสังคมเปนของคนทุกคน เพราะคนเราไมสามารถอยูไดคนเดียวในโลก การเขาสังคม

ของคนแตละระดับตองมีพิธีรีตองแตกตางกันออกไป และ๔) คุณลักษณะดานกายภาพ (Physical 

characteristics) ถือเปนเรื่องที่ติดตัวมาอยางเห็นไดชัด ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจสามารถแกไข เชน  สวนสูง 

นํ้าหนัก ความฝกฝน ความสมบูรณของรางกาย๑๖ 

  ๑.๒ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม 

ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมจะถูกมองวาเปนการประยุกตใชไดโดยทั่วไป โดยไมคํานึงถึง

สถานการณ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมจะเกี่ยวพันกับวิถีทางที่บุคคลนํา และพวกเขาจะใชอํานาจที่มีอยู

อยางไรพฤติกรรมเหลาน้ีจะถูกเรียกวาสไตลความเปนผูนํา สไตล ความเปนผูนํา คือ แบบแผนของ

พฤติกรรมที่เกิดข้ึนเปนประจําของผูนํา แมความเปนผูนําทุกอยางจะเกี่ยวกับการใชอํานาจเพื่อที่จะมี

อิทธิพลตอบุคคลอื่น ผู นําอาจจะแตกตางกันภายใน‘‘สไตล’’ที่พวกเขาใชเพื่อที่จะใหเขาบรรลุ

เปาหมายที่ตองการ ปจจัยสองอยางที่ถูกเนนภายในการศึกษาความเปนนําเชิงพฤติกรรมคือ การมุง

งานเละการมุงคน การมุงงานหมายถึง งาน การแบงงานกันทํา การตัดสินใจ และการประเมินผลงาน 

การมุงคนหมายถึง พฤติกรรมของผูนําที่มุงการเปดรับและความเปนมิตร และการใหความสําคัญกับ

ความตองการของผูอยูใตบังคับบัญชา การศึกษาเชิงพฤติกรรมจะประกอบดวยการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยไอโอวา มหาลัยมิชิแกน มหาลัยแหงรัฐโอไฮโอ๑๗ 

  ๑.๓ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ 

  การศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณดังกลาวกําหนดสถานการณในแตละทฤษฎี

แตกตางกันสวนแบบผูนําที่มีประสิทธิผลจะใชผูนําแตกตางกันตามสถานการณของแตละทฤษฎีน้ัน ๆ 
                                                
  ๑๕ สุเทพ ปาลสาร, ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความหลากหลาย, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://el-

suthep.blogspot.com/ [ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 

  ๑๖ ยงยุทธ   เป ล่ียนผดุง ,  “การศึกษาคุณลักษณะของผูนําทางสังคม”,  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒), หนา ๓๓. 

  ๑๗ กิติมา  ปรีดีดิลก, การบริหารและเทคนิคการนิเทศการศึกษาเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร  : อัษราพิพัฒน, 

๒๕๒๙), หนา ๑๖๗-๑๗๓. 



 
๘ 

 

ดังเชน ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณของฟดเลอรใหความสําคัญของสถานการณการควบคุม

(situational control) ๓ สถานการณ คือ ๑) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ๒) โครงสรางงาน 

๓) อํานาจตามตําแหนง๑๘ นอกจากน้ี การศึกษาที่เนนการปรับสภาพการนํา หรือการปฏิบัติตนให

สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการนําก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดน้ีจะหา

รูปแบบการนําที่เหมาะสมและเกิดผลดีในสถานการณตางๆ๑๙ 

  ๑.๔ ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลง 

   ผูนําเชิงปฏิรูปจะสรางวิสัยทศันของสิ่งที่องคกรควรจะเปนสรางความผูกพันตอวิสัยทัศนน้ันทั่ว

ทั้งองคกร และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองกรที่สนับสนุนวิสัยทัศน องคประกอบที่สําคัญของ

กระบวนการปฏิรูปมีหลายอยางคือ ๑. การสรางวิสัยทัศน (visioning) คือ ความสามารถของผูนําที่จะ

สรางวิสัยทัศนหรือมองอนาคตขององคกรอยางชัดเจน ๒. การสรางคานิยม (valuing) คือ ผูนําจะ

กําหนดคานิยมพื้นฐานของการปฏิรูปองคกรข้ึนมา ๓. การถายทอดและการบันดาลใจ (articulating 

and inspring)  คือ ความสามารถของผูนําในการถายทอดวิสัยทัศนใหเปนถอยคําเชิงปฏิบัติที่เห็นได

ชัด และ ๔. การกระจายอํานาจและการติดตอสื่อสาร (empowering and communication) หัวใจ

ของความเปนผูนําเชิงปฏิรูป คือ ความสามารถของผูนําที่จะบันดาลความเช่ือของผูตามวาพวกเขา

สามารถมีสวนชวยอยางสําคัญตอการบรรลุวิสัยทัศน๒๐ 

  กลาวไดวา แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนําแมวาจะมีนักวิชาการไดกําหนดไวหลากทฤษฎีแตเมื่อ

ศึกษาไวแลวกลับทําใหเห็นถึงความครอบคลุมภาวะผูนําทั้ง ๖ ทฤษฎี ไดแก ๑) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิง

คุณลักษณะ ๒) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรม ๓) ทฤษฏีภาวะผูนําเชิงสถานการณ และ๔) ทฤษฎี

ภาวะผูนําเชิงการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะน้ัน การนําศึกษาในงานวิจัยน้ีก็เพื่อความรูความเขาใจและ

การตรวจสอบผลการวิจัยที่สามารถอธิบายในเชิงวิชาการของการพัฒนาความเปนธรรมาธิปไตยของ

ผูนําชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชตอไป 

 ๒. หลักธรรมาธิปไตยทางพระพุทธศาสนา 

  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหคําจํากัดความคําวา “ธรรมาธิปไตย” 

ไววา “การถือธรรมเปนใหญ, การถือความถูกตองเปนหลกั”๒๑ ยึดถือหลักการ หลักเหตุผล หลักความ

จริง ความถูกตอง ความเปนธรรมเปนประมาณในการบรหิารจัดการตาง ๆ  คือจะทําอะไรก็ยึดถือธรรม
                                                
  ๑๘ สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : ผูจัดการม 

๒๕๔๐), หนา ๑๘๖. 

 ๑๙ ดิลก ถือกลา, เปรียบเทียบแนวคิดภาวะผูนําแบบ Principle Centered Leadership กับ 

Managerial Grid, ๒๕๔๗), หนา ๗๑. 

  ๒๐ สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, ๒๕๔๐, หนา ๒๒๕-๒๒๖. 

  ๒๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส

พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๕๕๕. 



 
๙ 

 

เปนหลัก ละเวนการยึดถือตนและกระแสเสียงคนสวนใหญที่ไมถูกธรรม ไมเปนธรรม๒๒ ในอาธิปเตยย

สูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต)๒๓ ไดกลาวถึงอธิปไตย ๓ ประการในพระพุทธศาสนาไวอยางชัดเจน 

โดยการแบงอธิปไตยออกเปน ๓ ประการ ไดแก  

  ประการที่ ๑ อัตตาธิปไตย หมายถึง ความมีตนเปนใหญเปนเรื่องของการใหความสําคัญแก

ความคิดของตนเองที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด ๆทั้งฝายดี (กุศล) 

หรือฝายช่ัว (อกุศล) ก็ตาม เพราะตนเองมีความคิดอยางน้ีจึงตัดสินใจกระทําอยางน้ี   

  ประการที่ ๒ โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกเปนใหญ เพราะเกรงวาบุคคลอื่น (โลก) รูวา

ตนเองกําลังคิดกําลังทําอะไรอยู จึงปรารภถึงบุคคลอื่น (โลก) ซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของตนเอง

เปนจุดเริ่มตนหรอืเปนสิง่จูงใจในการกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด ๆ  ทัง้ฝายดี(กุศล) หรือฝายช่ัว (อกุศล) 

ก็ตาม และเพื่อใหบุคคลอื่น (โลก) น้ันไดรับรู หรือเห็นการกระทําของตนเอง หรือรูจักตนเองวาเปน

ผูกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด ๆ ทัง้ฝายดี (กุศล) หรือฝายช่ัว (อกุศล) กต็าม  

  ประการที่ ๓ ธัมมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรมเปนใหญการปรารภธรรมใหเปนจุดเริ่มตน

หรือเปนแรงจูงใจใหพระภิกษุนําเอาวิธีการตาง ๆ ที่ทรงแนะนําไวแลวน้ันไปประพฤติปฏิบัติดวย

ตนเอง แลวจะไดรับผลหรือบรรลุเป าหมายตามสมควรแกการประพฤติปฏิบัติ๒๔ 

 กลาวไดวา ผูนําชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชควรเห็นคุณคาของการนํา

ธรรมาธิปไตยไปใชใหเกิดประโยชนทั้งในสวนของตนเอง และสวนของประชาชนที่จะไดรับความความ

เสมอภาค ยุติธรรม เกิดความปรองดอง มีความสุขโดยทั่วหนากันทั้งหมด โดยเฉพาะการยึดถือ

หลักการ หลักความจริง หลักความถูกตอง หลักประโยชนสวนรวม หลักเหตุผล และหลักธรรมมีสวน

ในการพัฒนาชุมชนใหเปนชุมชนที่นาอยูนาอาศัยในฐานะผูนําชุมชนเปนผูที่ชักนําประชาชนใหเขามา

ชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนโดยการเริ่มตนการประพฤติปฏิบัติตามธรรมดวยตนเองเปนอันดับแรก 

 ๑.๕.๒ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับธรรมาธิปไตยและภาวะผูนําทําใหเห็นวา การปกครองและการบริหาร

ชุมชนจะมีจุดที่เช่ือมโยงระหวางภาวะผูนํากับการดําเนินชีวิตของประชาชนแตกระน้ัน การใชอํานาจ

และคุณลักษณะของผูนําชุมชนมักจะมอีิทธิพลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางมากซึ่งผูวิจัย

จะไดนํามาเสนอพอสังเขปดังน้ี 

                                                
  ๒๒ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), คําวัด: พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพเล่ียงเชียง, ๒๕๔๘), หนา ๓๗๖. 

  ๒๓ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑-๒๐๓. 

  ๒๔ นครินทร แกวโชติรุง, ธรรมาธิปไตยในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย, ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๙-๑๒. 



 
๑๐ 

 

  พระมหาธานินทร อาทิตวโร ,ดร วิจัยเรื่ อง การบริหารงานตามหลักอธิปไตยใน

พระพุทธศาสนา พบวา การบริหารงานที่ปรากฏอยูในโลกปจจุบันมีทั้งความเหมือนและความแตกตาง

กันกับ การบริหารงานตามหลกัอธิปไตยในพระพุทธศาสนา กลาวคือ รูปแบบและโครงสรางเหมือนกัน

แตเรียกช่ือตางกัน เชน การบริหารงานตามหลักอัตตาธิปไตย ทางโลกเรียกวา การบริหารแบบเผด็จ

การ หรือการบริหารแบบ ซีอีโอ (CEO) การบริหารงานตามหลักโลกาธิปไตย ทางโลกเรียกวา การ

บริหารงานแบบประชาธิปไตย สวนรายละเอียด หรือภาคปฏิบัติของทางโลกบางประเทศหรือบาง

องคกรก็ยึดหลักการ บางประเทศหรือบางองคกรก็ไมเปนไปตาม หลักการที่กําหนดไวประเทศที่

บริหารดวย ระบอบโลกาธิปไตย ประเทศชาติและประชาชนมั่งค่ังร่ํารวยก็มี ยากจนก็มี จึงตัดสินไมได

วา ระบอบไหนดีกวากัน แตตามหลักฐานในคัมภีรพระพุทธศาสนา พระพุทธองคทรงใชการบริหาร

ครบทั้ง ๓ อยาง แตพระองคทรงยึดเอาความถูกตองหรือยึดเอาธรรมเปนหลัก๒๕ 

  ศรัณย วงศคําจันทร วิจัยเรื่อง จริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา  จริยธรรมนักการเมืองไทย  

๒๘ ขอ เชน มีความละอายใจไมทําความช่ัว สิ่งที่ไมดีสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย (หิริ) มีความเกรงกลัวตอผล 

ของการ กระทําความช่ัวและอาญา แผนดิน (โอตตัปปะ) มีความรูเกี่ยวกับความดีคือรูวา อะไร ดีอะไร

ช่ัว มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน (ปญญา) มีอาชีพที่ สุจริต และปฏิบัติหนา 

ที่ดวยความซื่อสัตย (อนวัชชพละ) ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) 

ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคติ) และ มีความประพฤติดีงามทั้งทางกายและวาจา 

(ศีล) เปนตน๒๖ 

  อุดม คุมา วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธเชิงอุปถัมภของผูนําชุมชนกับประชาชนที่มีผลตอการมี

สวนรวมทางการเมืองในตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง” พบวา ความสัมพันธและรูปแบบ

ระบบอุปถัมภของผูนําชุมชนและประชาชนของชุมชน ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

เปนไปในลักษณะเปนการชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยเอื้อเฟอตอกัน ซึ่งลักษณะ ดังกลาวเปนความสัมพันธ

ที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอวิถีชีวิตของสังคมไทยเพราะความสัมพันธเชิงอุปถัมภเนน ความชวยเหลือ

เกื้อกูลและการตอบแทนที่เราเรียกวา “บุญคุณ” ความสัมพันธในลักษณะเชนน้ีนับวามีผลดีตอคนไทย

ทั้งใน ดานสังคมและเศรษฐกิจการเมือง ในสวนของรูปแบบเครือขายโครงสรางทางสังคมพบวา 

พัฒนามาจากระบบเครือญาติ ในชุมชนเปนสวนใหญ ดวยความสัมพันธในระบบดังกลาว จึงทําให

ระบบอุปถัมภที่เกิดข้ึนในชุมชนย่ิงเกาะเกี่ยวแนน แฟนย่ิงข้ึนน่ันเอง รวมทั้งความเกี่ยวของของ

                                                
  ๒๕ พระมหาธานินทร อาทิตวโร,ดร,. “การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา”, การประชุม

วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๕, “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสําคัญของไทย กาวไกลสูเวทีสากล”, สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๘. 

  ๒๖ ศรัณย วงศคําจันทร, “จริยธรรมนักการเมืองไทย”, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, ปที่ ๒, ฉบับ

ที่ ๓, (กรกฎาคม-กันยายน), ๒๕๕๕, หนา ๒๖๓-๒๘๒. 



 
๑๑ 

 

ความสมัพันธเชิงอุปถัมภของผูนําชุมชนกับประชาชนที่มีผลตอการมีสวนรวม ทางการเมืองน้ัน พบวา

หากผูนําชุมชนมีคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติและความรูความสามารถที่ดีจะเปนคุณสมบัติที ่สนับสนุน

ใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมทางการเมือง โดยผานสายสัมพันธเชิงอุปถัมภของกับผูนําชุมชนกับ

ประชาชน๒๗ 

  วิศาล ศรีมหาวโร วิจัยเรื่อง “การเมืองไทยระบบหรือคน : การพัฒนาวัฒนธรรมและการมี

สวนรวมทางการเมืองของประชาชน” พบวา ๑) ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของประชาชนภาคใต 

สวนใหญไมสอดคลอง ที่คลายคลึงกับวัฒนธรรมการเมืองประชาธิปไตยไทยโดยทั่วไป แตมีความ

แตกตางที่เดนชัดในเรื่องเลือกเรือ่งทีจ่ะใชเงนิสูแลวตองชนะ นิยมคนกลาไดกลาเสีย รักศรัทธาใครแลว

ไมเปลี่ยนแปลง ยกเวนไปทําเรื่องเสียหายก็จะไมเลือกกลับมาอีกเลย การไดสิทธิพิเศษ ถือเปนเรื่อง

อํานาจบารมี ๒) รูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน การใชสิทธิเลือกต้ัง เปนการทํา

ตามกฎหมายมากกวาจิตสํานึก การมีสวนรวมดานอื่น ๆ คือ การรวมรณรงคหาเสียง การรวมจัดต้ัง

และเขารวมเปนสมาชิก การรวมกิจกรรมชุมชน การรวมติดตอกับเจาหนาที่รัฐและนักการเมือง การ

รวมพูดจาปรึกษาทางการเมือง การล็อบบี้หรือว่ิงเตนมีนอย โดยเฉพาะการเดินขบวนประทวง เพราะ

กลัวถูกกลาวหาวารับเงิน และไมเช่ือวาเปนวิธีการที่แกปญหาได ยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกหลายวิธี และ   

๓) ยุทธศาสตรพัฒนาการมีสวนรวมทางการเมอืงของประชาชน จะตองมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่เปน

การเมืองแนวใหม สรางวิทยากรแกนนําในพื้นที่ การจัดต้ังกลุมผลประโยชน การสรางวัฒนธรรมทาง

การเมืองประชาธิปไตย ใหเปนการเมืองภาคพลเมืองที่เขมแข็ง มีศูนยขอมูลขาวสารบานเมือง มีเวที

แลกเปลี่ยนปญหาการบาน การเมือง ที่มีการถอดบทเรียน จัดต้ังกลุมติดตามการดําเนินงานโครงการ

ของรัฐในทุกระดับ และกิจกรรมสรางจิตสํานึกสาธารณะแกชุมชน๒๘  

  จิรัฐ ชวนชม  นงลักษณ โพธิ์ไพจิตร และกฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ วิจัยเรื่อง “แนว

ทางการพัฒนาบทบาทผูนําชุมชนในการสรางความเขมแข็ง กรณีศึกษา ชุมชนวัดญาณสังวราราม 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” พบวา การพัฒนาบทบาทผูนําชุมชน ในดานความมั่นคงและความ

ปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความปลอดภัย ดานยาเสพติดรวมคิดและ

วางแผนเพื่อใหคนในชุมชนไดรูถึงภัยยาเสพติดและหลีกเลี่ยง ดานเศรษฐกิจ หาศูนยบริการที่เปน

                                                
  ๒๗ อุดม คุมา, “ความสัมพันธเชิงอุปถัมภของผูนําชุมชนกับประชาชนที่มีผลตอการมีสวนรวม ทางการเมือง

ในตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, ปที่ ๑, ฉบับที่ ๑, (เมษายน – 

กันยายน), ๒๕๕๕, หนา ๘๗. 

  ๒๘ วิศาล ศรีมหาวโร, “การเมืองไทยระบบหรือคน : การพัฒนาวัฒนธรรมและการมีสวนรวมทางการเมือง

ของประชาชน”, วารสารสถาบันพระปกเกลา, วารสารปที่ ๙, ฉบับที่ ๓, (เดือนกันยายน–ธันวาคม), ๒๕๕๔ : ๑๘. 



 
๑๒ 

 

แหลงในการจําหนายสินคาผลิตภัณฑใหกับเกษตรกรที่อยูในชุมชนและสงเสริมใหคนในชุมชนไดมีการ

ดําเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง๒๙ 

  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม 

ความจริง” พบวา ความสามัคคีเปนคุณธรรมสําคัญของการอยูรวมกันเปนสังคม ไมวาจะเปน หนวย

สังคมขนาดเล็ก ระดับครอบครัว ระดับองคกร หรือขนาดใหญ ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับ

โลก ความสามัคคีจะชวยเกื้อหนุนใหกิจการงานที่ทํารวม กันประสบความสําเร็จตามความประสงค 

ทุกคนเกิดความพึงพอใจ บรรลุเปาหมายรวมกัน มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ

บานเมืองใหเกิดความเจริญ กาวหนา แมวาความสามัคคีจะเปนคุณธรรมพื้นฐานที่ทุกคนตางยอมรับ 

แตความ สามัคคีที่แทจริงที่จะมีพลังสามารถสรางสรรคสิ่งที่ดีงามและคุณูปการแกสังคมการ อยู

รวมกันของมนุษยน้ัน ตองเปนความสามัคคีบนฐานความดี ความงาม และความจริง ยึดผลประโยชน

ของสังคมและสวนรวมเปนสรณะ ประสานการทํางานรวมกัน เปนทีมอยางมีเอกภาพ มีจิตใจทุมเท

เสียสละ รวมทุกขรวมสุขชวยเหลือเกื้อกูล ยึดมั่นในระบบคุณธรรม และทําอยางเต็มกําลัง เต็ม

ศักยภาพ พลังทวีคูณของความ สามัคคีเชนน้ี จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติบานเมืองให

เกิดความเจริญ กาวหนาอยางมีพลังมากข้ึน๓๐ 

 

๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย 

  ๑.๖.๑ รูปแบบการวิจัย 

  การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรูปการวิจัย

ประกอบดวย ๒ รูปแบบไดแก ๑.การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และ๒.การสนทนากลุม 

(Focus Group Discussion) 

 ๑.๖.๒ ผูใหขอมูลสําคัญ 

   ๑. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงรวมทั้งหมด 

๑๒ รูป/คน ไดแก 

๑) พระเทพปญญาสุธี รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

                                                
  ๒๙ จิรัฐ ชวนชม  นงลักษณ โพธ์ิไพจิตร และกฤษณพร ประสิทธ์ิวิเศษ, “แนวทางการพัฒนาบทบาทผูนํา

ชุมชนในการสรางความเขมแข็ง กรณีศึกษา ชุมชนวัดญาณสังวราราม อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”, วารสาร

การเมืองการปกครอง,  ปที่ ๕,  ฉบับที่ ๑,  (เดือนกันยายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ  ๒๕๕๘),  ๒๕๕๘ หนา : ๘๙-

๑๐๔.   

  ๓๐ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”, วารสาร

สถาบันพระปกเกลา, วารสารปที่ ๑๑, ฉบับที่ 3, (เดือนกันยายน – ธันวาคม), ๒๕๕๗ : ๕. 



 
๑๓ 

 

๒) พระศรีปริยัติบดี เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๓) พระครูศรีรัตนวราภรณ เจาคณะอําเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๒ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๔) พระมหาอิสรกานตร ฐิตญาโณ, ดร. อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๕) ผูชวยศาสตราจารย ฉัตรชัย ศุกระกาญจน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

๖) นางสาวไพเราะ เอียดบัง นายกองคการบริหารสวนตําบลกําแพงเซา อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๗) นายโชติ ชูสุวรรณ กํานันตําบลโพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๘) นายบํารุง เลขจิตร กํานันตําบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๐ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๙) นายปราโมทย สุนยานัย กํานันตําบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๑๐) นายเกรียงศักด์ิ ดานคงรักษ , นายกเทศมนตรีตําบลโพธ์ิเสด็จ อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๑๑) นายชํานาญ ลักษณชฏา นายกองคการบริหารสวนตําบลทาเรือ อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

๑๒) นายเพื่อม พิทักษ ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 

๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙. 

  ๒. การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง ซึ่งได

ทําการจัดสนทนากลุมผูเช่ียวชาญเฉพาะในวันพุทธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.   

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทั้งหมดจํานวน ๑๑ รูป/คน 

ไดแก 

  ๑) พระเทพปญญาสุธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตนครศรีธรรมราช 

  ๒) พระสิริรัตนภรณ เจาคณะอําเภอเมือง นครศรีธรรมราช  

  ๓) พระครูโฆสิตวัฒนุกูล,ดร. ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

  ๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดิเรก นวลกล่ํา, อาจารยประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



 
๑๔ 

 

  ๕) รองศาสตราจารย ดร.กันตภณ หนูศรีแกว ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๖) นายไพรัตน ฉิมหาด ผูชวยรองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

  ๗) นายสุธรรม สมทอง กํานันตําบลมะมวงสองตน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๘) นายสัมพันธ สมทอง สมาชิก องคการบริหารสวนตําบลมะมวงสองตน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   ๙) ดร.นัทฐนันท อยูสีมารักษ อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   ๑.๖.๓ เครื่องมือการวิจัย 

 ๑. เครื่องมือการวิจัยแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) (รายละเอียด

เอกสารแนบภาคผนวก) 

  ๒. เครื่องมือการวิจัยแบบการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

(รายละเอียดเอกสารแนบภาคผนวก) 

  ๑.๖.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล   

   ๑. การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษา

แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา วิธีการศึกษา รวมทั้งขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษา

ครั้งน้ี โดยแบงแหลงขอมูล ดังน้ี (๑) แหลงปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช ๒๕๓๙ และ(๒) แหลงทุติยภูมิ (Secondary 

Source) ศึกษาขอมูลจากงานวิจัย หนังสือ เอกสารและตําราทางวิชาการที่เกี่ยวของกับรูปแบบการ

พัฒนาความธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ๒. การพัฒนาคุณภาพและการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยการกําหนดผูเช่ียวชาญและที่

ปรึกษาในการตรวจสอบ เพื่อชวยในการปรับปรุงแกไข ใหคําแนะนําคําถามการวิจัยใหมีความชัดเจน

มากที่สุด 

   ๓. ติดตอประสานงานผูมาสวนในการใหขอมูลการวิจัย เพื่อการสัมภาษณ และการจัด

สนทนากลุมเฉพาะ โดยออกหนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช พรอมทั้งการกําหนดวัน และเวลา สถานที่ พรอมทั้งการลงพื้นที่ภาคสนามในแตละ

กิจกรรม 

  ๔. กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล โดยเริ่มเก็บขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง

เดือน กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งใชเวลาในการเก็บขอมูล การวิเคราะห และสรุปผลการวิจัยโดยใชเวลา

ทั้งหมดระยะเวลา ๑๒ เดือน 

 

 



 
๑๕ 

 

  ๑.๖.๕ การวิเคราะหขอมูล   

   ๑. สรุปประเด็นไปนําไปแยกแยะ จัดกลุมขอมูลตามวัตถุประสงควาตรงกับความเปน

จริงมีความสอดคลองมากนอยเพียงใด รวมทั้งการวิเคราะห วิจารณในประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อใหมี

ผลการวิจัยมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

  ๒. การวิเคราะหขอมูลผู วิจัยจะใชเทคนิคการจําแนก จัดระเบียบขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูลแบบพรรณนา 

  ๑.๖.๖ สรุปผลการวิจัย  

   ๑. การสรุปผลการวิจัยเปนการตรวจสอบใหขอมูลมีความสมบูรณ และครบถวน นํา

ผลการวิจัยสรุปเปนขอเสนอแนะและนําเสนอตอที่ประธานที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ตามลําดับเสร็จแลว  

   ๒. จัดทําเปนรูปเลมที่สมบูรณนําสงผลการวิจัยที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตอไป 

 

๑.๗ ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ทําใหทราบลักษณะความเปนธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 

๑.๗.๒ ทําใหทราบกระบวนการพัฒนาความเปนธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑.๗.๓ ทําใหทราบรูปแบบการพัฒนาความเปนธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๑.๗.๔ ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการพัฒนาความเปนธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และผูนําชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ได 
 



บทท่ี ๒ 

 

ลักษณะความเปนธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 
   

  การศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่องลักษณะความเปนธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ทํา

ใหเกิดองคความรูทั้งในแงของการใชประโยชนในการปกครองประชาชน ในการบริหารระบบราชาร ใน

การเปนตนแบบของภาวะผูนําชุมชนในประเทศไทย รวมทั้งการสรางประโยชนสุขเกื้อกูลแกประชาชนทั้ง

ประเทศที่มิใชระบอบการปกครองทีเ่หมือนการปกครองแบบประชาธิปไตย แตเปนเครื่องประกอบที่ทําให

ระบอบการปกครองตาง ๆ ลวนมีความสมบูรณแบบในตัวเอง ซึ่งทุกระบอบการปกครองสามารถนํา

ลักษณะดังกลาวไปใชเพื่อสรางความเจรญิเติบโตทางดานคุณธรรม จริยธรรมที่มีบรรทัดฐานทางการยึดถือ

ธรรมะไปปฏิบัติใหเกิดความเทาเทียม ความเสมอภาคตอทุกฝาย  ซึ่งผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําเชิงจริยธรรม 

 ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) เปนสิ่งที่เกี่ยวกับเจตคติและแนวทางการทํางานที่

มีผลตอความสําเร็จตามวัตถุประสงค การเห็นคุณคาของงาน มีความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร ไมทอถอย 

ทํางานเปนทีม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ มีจิตอาสา รับผิดชอบ เสียสละเพื่อประโยชน

สวนรวม และปฏิบัติตนตามแบบแผน จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  สิ่งตาง ๆ เหลาน้ี โดยเฉพาะการตัดสิน

เกี่ยวกับจริยธรรมมักเปนการตรวจสอบผลที่ไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ขอบเขตความคงที่ของ

พฤติกรรมจะเปนการตรวจสอบมาตรฐานคุณธรรมและผลตามมากับตนเองและผูอื่น โดยทั่วไปผลที่ได

สามารถใชตัดสินกระบวนการได  มาตรฐานคุณธรรมที่ใชประเมินภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ประกอบดวย   

  ๑) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับขององคการ   

  ๒) นําคุณธรรมของศาสนามาปรับเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ   

  ๓) การคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของบุคลากรในองคการ  

  ๔) มีความซื่อตรงในการบริหารและปฏิบัติงานโดยไมละเมิดทรัพยสิน ลิขสิทธ์ิของผูอื่น  

  ๕) สรางความสามัคคีและความสัมพันธที่ดี    

  ๖) เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  เพราะฉะน้ัน ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมสามารถพัฒนาจริยธรรมในองคการไดโดยใชวิธีการตาง ๆ 

สรางจิตสํานึกใหตระหนักและใหแรงเสริมแกผูที่มีพฤติกรรมจริยธรรม โดยเฉพาะผูนําทางการศึกษาตองมี



 

๑๗ 
 

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมสูงเพื่อทําใหทุกคนในสถาบันการศึกษาทํางานรวมกันในองคการอยางมีความสุข๑ 

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอภาวะผนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ระดับ

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม พบวา พฤติกรรมภาวะผูนําเชิงจริยธรรม

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวแปรสังเกต พบวา มีเพียงตัวแปรสังเกตความผูกพันตอ

องคการ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตยที่มีพฤติกรรมยูในระดับมากที่สุด นอกน้ันมีพฤติกรรมอยูใน

ระดับ มากเมื่อพิจารณาโดยลําดับคาเฉลี่ย พบวา ตัวแปรสังเกตที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความซื่อสัตย 

รองลงมา คือ ความผูกพันตอองคการและความรับผดิชอบ ตามลําดับ สวนตัวแปรสังเกตที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

คือ วิสัยทัศนระดับปจจัยที่สงผลตอภาวะผูนําเชิงจริยธรรม โดยภาพรวม พบวา ปจจัยที่สงผลตอภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปจจัย พบวา มีการรับรูอยูในระดับมาก

ทุกปจจัย เมื่อพิจารณาโดยลําดับคาเฉลี่ย พบวา ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมองคการที่เนน

จริยธรรม รองลงมา คือ สถานการณและบรรยากาศองคการทางจริยธรรม ตามลําดับ สวนปจจัยที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ คุณลักษณะ๒ 

  คุณลักษณะทางจริยธรรมในความหมายอยางกวาง หมายถึง การดําเนินชีวิตความเปนอยู การ

ครองชีวิต การใชชีวิต การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกดาน ทุกระดับ ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ การปฏิบัติ

กรรมฐานเจริญสมาธิ บําเพ็ญสมถะ เจริญวิปสสนานอกจากน้ี ยังเห็นวาโครงสรางของแนวคิดดาน

จริยธรรม จะประกอบดวยคุณธรรมหลายประการ ซึ่งสวนมากมาจากคําสอนทางศาสนา ดังน้ี ๑. ความ

รับผิดชอบ (Accountability) คือ ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ดวยความผูกพัน ดวยความพากเพียร และ

ความละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุง

หมาย ทั้งพยายามที่จะปฏิบัติหนาที่ ใหดีย่ิงข้ึน ๒. ความซื่อสัตย (Honesty) คือ การประพฤติอยาง

เหมาะสม และตรงตอความเปนจริง ประพฤติ ปฏิบัติ อยางตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ตอตนเองและ

ผูอื่น ๓. ความมีเหตุผล (Rationality) คือ ความสามารถในการใชปญญา ในการประพฤติปฏิบัติ รูจัก

ไตรตรอง พิสูจนใหประจักษ ไมหลงงมงาย มีความยับย้ังช่ังใจ โดยไมผูกพันกับอารมณและความยึดมั่น

ของตนเอง ที่มีอยูเดิมซึ่งอาจผิดได ๔. ความกตัญูกตเวที (Gratitude) คือ ความรูสํานึกในอุปการคุณ

หรือบุญคุณที่ผูอื่นมีตอเรา ๕ ความมีระเบียบวินัย (Disciplined) คือ การควบคุมความประพฤติปฏิบัติให

ถูกตองและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย และศีลธรรม ๖. ความเสียสละ 

                                                        
  ๑ จินดารัตน โพธ์ินอก, ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม, หนังสือเดลินิวส, ฉบับวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙. 

๒ สุธาสินี แมนญาติ, โมเดลความสัมพันธโครงสราง ปจจัยที่สงผลตอภาวะผนําเชิงจริยธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัด  ูกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

๒๕๕๔). 



 

๑๘ 
 

(Sacrifice) คือ การละความเห็นแกตัว การใหปนแกบุคคลที่ควรใหดวยกําลังกาย กําลังสติปญญา รวมทั้ง

การรูจักสลัดทิ้งอารมณรายในตนเอง ๗. การประหยัด (Thrifty) คือ การใชสิ่งของพอเหมาะพอควรใหได

ประโยชนมากที่สุด ไมใหมีสวนเกินมากนัก รวมทั้งการรูจักระมัดระวัง รูจักยับย้ังความตองการใหอยูใน

กรอบและขอบเขตที่พอเหมาะ ๘. ความอุตสาหะ (Diligence) คือ ความพยายามอยางเขมแข็ง เพื่อใหเกดิ

ความสําเร็จในงาน ๙. ความสามัคคี (Harmony) คือ ความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีความพรอมเพรียง

รวมมือกันกระทํากิจการใหสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว๑๐. ความ

เมตตาและกรุณา (Loving Kindness and Compassion) คือ ความรักใครปรารถนาจะใหผูอื่นมีสุข 

กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะชวยใหผูอื่นพนทุกข และ๑๑. ความยุติธรรม (Justice) คือ การปฏิบัติ

ดวยความเที่ยงตรง สอดคลองกับความเปนจริงและเหตุผล ไมมีความลําเอียง๓ 

  ประเด็นทางจริยธรรมแมวาจะเปนเรื่องทั่วไปที่ประชาชนผูถูกปกครองจะเรียกหาใหผูนําเปนไป

ตามจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติแตกระน้ันเกณฑแหงการประพฤติปฏิบัติยอมจะมีสิ่งที่สามารถจับตอง

ไดมากข้ึนไปกวาการพิจารณาดูจากหลักการซึ่งนักวิชาการไดพยายามสรางตัวบงช้ีเพื่อใหเห็นรูปธรรมของ

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมโดยการพิจารณาจากประเด็นดังตอไปน้ี 

 ประเด็นแรก การใชอํานาจและการใชอิทธิพลของผูนํา  (Use of leader power and 

influence) เขามองวาผูนําที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะไมคอยใชอํานาจแตจะใชหลักการบริการผูตามใน

องคกร แตในทางตรงกันขาม ผูนําที่ไรจริยธรรม (Unethical Leadership) มักจะใชความพึงพอใจใน

ระดับบุคคลเปนตัวช้ีวัด   

  ประเด็นเรื่องความซื่อสัตย (Integrity of  leader behavior)  ในพฤติกรรมของผูนํา  ผูนําที่มี

ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะปฏิบัติในทิศทางที่สอดคลองกับคานิยมที่นํามาใชในองคกร ในทางตรงกันขาม

ผูนําที่ไรจริยธรรม จะมองไปที่อะไรคือสิ่งที่เปนประโยชนและไปถึงเปาหมายของบุคคลตามที่เขาตองการ  

ดานการใหความรวมมือของผูเกี่ยวของ ผูนําที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมมองวาเมื่อไหรก็ตามที่มีโอกาส

เปนไปไดของเขา เขาจะพยายามสรางความสมดุลและใชหลักการบูรณาการเพื่อใหเกิดความรวมมือ แต

ผูนําที่ไรจริยธรรมใหความนิยมกับผูใกลชิดที่ช่ืนชอบผูซึ่งเสนอของขวัญหรือผลประโยชนให  

  ประเด็นดานการพัฒนาวิสัยทัศนสําหรับองคกร (Development of a vision ) ผูนําที่มีภาวะ

ผูนําเชิงจริยธรรมมองการพัฒนาวิสัยทัศนบนการเติมเต็มเกี่ยวกับความตองการ คานิยม และแนวความคิด

ของผูตามเปนสวนใหญ  แตผูนําที่ไรจริยธรรม จะพยายามนําเสนอวิสัยทัศนเพื่อความสําเร็จขององคกร

เพียงอยางเดียว   

                                                        
  ๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), จริยธรรม, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://neungsangtien.exteen. 
com/20130209/entry-1 [ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 



 

๑๙ 
 

  ประเด็นดานความเสี่ยงของการตัดสินใจของผูนํา (Risk taking in leader  Decisions and 

actions)  ผูนําที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะมีความกลาหาญและยินดีที่จะจัดการกับความเสี่ยงและการ

ปฏิบัติสําหรับบุคคลเพื่อทําใหบรรลุภารกิจและความสําเร็จของวิสัยทัศน แตผูนําที่ไรจริยธรรม จะ

หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่จําเปนที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงของบุคคล  

  ประเด็นดานการสื่อสารหรือการเปดเผยขอมูล (Communication of relevant information 

about operations)  ผูนําที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะเปดเผยขอมูลที่สมบูรณและสําคัญเมื่อถึงเวลาที่

เหมาะสมเกี่ยวกับเหตุการณ ปญหาและการปฏิบัติแตผูนําที่ไรจริยธรรมสรางภาพหลอกลวงตา บิดเบือน

ขอเท็จจริง มีความลําเอียงในการรับรูของผูตามเกี่ยวกับปญหาและกระบวนการในการดําเนินงาน  

  ดานการตอบสนองตอคําวิจารณและความไมเห็นดวยของผูตาม (Response to criticism and  

dissent by followers )  จะใหกําลังใจในการคนหาคําตอบที่ดีกวาในการแกปญหา แตผูนําที่ไรจริยธรรม

จะไมใหกําลังใจและจะยับย้ัง การประเมินผลงานจะไมเห็นดวย  

  ประเด็นดานการพัฒนาทักษะผูตามและความเช่ือมั่นในตนเอง ( Development of follower  

skills and self-confidence ) ผูนําที่มีภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะใชการสอนงาน กํากับ ติดตาม การ

อบรมพัฒนาผูตามอยางครอบคลุม แตผูนําที่ไรภาวะผูนําเชิงจริยธรรมจะไมใหความสนใจในการพัฒนาผู

ตาม ในเรื่องดังกลาวจะข้ึนอยูกับผูนําเทาน้ัน๔ 

  จากสิ่งที่กลาวมาตองยอมรับในสิ่งที่คงเดิมมิไดก็เพราะการการแปรเปลี่ยนสภาพของภาวะผูนําที่

ทําใหผูตามเกิดความเช่ือมั่นและเช่ือถือในศักยภาพความเปนผูนําอยางสูงสุดจนกลายเปนภาวะผูนําแบบ

เปลี่ยนแปลงหรือภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ(The ethics of Transformational leadership) ซึ่งดดย

ทฤษฎีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ มีลักษณะโดดเดนที่ตางไปจากทฤษฎีภาวะผูนําอื่นที่มักเนนการ

แลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับผูตาม แตทฤษฎีน้ีมุงเนนการยกระดับคุณธรรม และจริยธรรมของผูตามให

สูง ข้ึนจึ งเปนภาวะผู นํา เ ชิง คุณธรรม (Ethical leadership)ดวยดัง น้ี  ผู นําแบบเปลี่ยนสภาพ 

(transformational leaders) มุงเปลี่ยนแปลงผูตามในประเด็นสรางความตระหนักถึงการตองมีมาตรฐาน

ดานคุณธรรม (moral standards) แกผูตาม ช้ีประเด็นที่ตองมุงเนนทางจริยธรรมตามลําดับความสําคัญ

กอนหลัง พยายามยกระดับความตองการของผูตาม (follower needs) ใหสูงข้ึนถึงระดับตองการมุง

ผลสําเร็จ (need for achievement) สงเสริมใหระดับวุฒิภาวะดานคุณธรรม (moral maturity) ของผู

ตามสูงข้ึน เสริมสรางบรรยากาศของที่ทํางานหรือองคการใหมีบรรยากาศของคุณธรรม ( ethical 

climate) เชน การยึดคานิยมและการมีมาตรฐานดานคุณธรรมรวมกันเปนตน ปลุกเราและสงเสริมใหผู

                                                        
  ๔ สุเทพ ปาลสาร, ภาวะผูนําเชิงจริยธรรมและความหลากหลาย, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://el-
suthep.blogspot.com/ [ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 



 

๒๐ 
 

ตามเห็นวา การทํางานที่ยึดหลักผลประโยชนสวนรวมมากอนประโยชนสวนตนน้ัน เปนสิ่งดีงามที่ควร

ยึดถือรวมกัน และสงเสริมใหผูตามยึดหลักของความรวมมือ (cooperation) มากกวาการแขงขันกัน 

(competitiveness) และยึดหลักสามัคคีธรรม (harmony)๕ 

  กลาวไดวา ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม เปนภาวะของการแปรเปลีย่นจากสภาพเดิมไปสูภาวะแหงการ

เปลี่ยนแปลงจากภายในไปสูภายนอกไดใหสามารถรับรูถึงความกลาหาญ ความเด็ดเด่ียว รวมไปถึงการใช

อํานาจและการใชอิทธิพลของผูนํา ความซื่อสัตย สุจริต การพัฒนาวิสัยทัศนสําหรับองคกร ความเสี่ยงของ

การตัดสินใจของผูนํา การสื่อสารหรือการเปดเผยขอมูล และการพัฒนาทักษะผูตามและความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ประเด็นเหลาถูกทาทายคําตอบของประชาชนในฐานะผูตามอยางใกลชิดถึงแมวาผูนําชุมชนใน

ปจจุบันอาจจะผูกติดอยูกับผูนําระดับชาติจึงไมอาจจะปลีกตัวเองใหหลุดพนจากวังวลแหงใตอํานาจของ

ผูนําที่ใหญกวาแตที่ผานมาภาวะผูนําชุมชนในอําเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชกลับทําใหโลกประจักษถึง

ความกลาหาญในตอสูกับอํานาจมดื ตอสูกับผูบังคับบัญชาที่ไมมจีรยิธรรมจนสรางช่ือเสยีงใหกบัผูนําชุมชน

ในหลายพื้นที่ก็เพราะภาวะผูนําชุมชนเหลาน้ันใชจริยธรรมเชิงการเปลี่ยนแปลงในการคิด และการกระทํา

งานเพื่อประชาชนเปนที่ต้ัง 

 

๒.๒ ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับภาวะผูนํา 

  การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํามีแนวโนมในเชิงวิวัฒนาการขององค

ความรูที่พัฒนาข้ึนอยางตอเน่ืองหากสามารถลําดับต้ังแตอดีตเปนตนมาจะพบวา ในยุคเริ่มจะมุงที่อธิบาย

ถึงคุณลักษณะเฉพาะของมนุษยสําหรับการเปนผูนําวาจะมีลักษณะอยางไร ในยุคตอมาจะมีลักษณะเชิง

การบริหารเขามาเสริมองคความรูเกี่ยวกับการเปนผูนํากับนักบริหารมืออาชีพ ในยุคตอมาจะพบวา 

พยายามที่จะเอานําทั้ง ๒ แนวคิดมาอธิบายในรูปของพฤติกรรมของผูนําเพื่อใหเห็นถึงศักยภาพในการนํา

หรือภาวะการนําเปนสําคัญ และยุคปจจุบันจะพบมากที่สุดก็คือ ยุคของภาวะผูนําเชิงเปลี่ยนแปลงหรือ

ภาวะผูนําเชิงปฏิรูปที่จะตองอาศัยขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีเขามาชวยเสริมในการบริหารมากย่ิงข้ึน

เพราะในโลกปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยางมากทําใหเกิดการปฏิรูปในลักษณะตาง ๆ อยาง

เห็นไดชัดมากย่ิงข้ึน ดังน้ันผู วิจัยจะทําการศึกษาในทฤษฎีภาวะผูนําทั้ง ๔ ยุคเพื่อใหเห็นการให

ความสําคัญของแตละทฤษฎีดังตอไปน้ี 

                                                        
  ๕ เชี่ยวชาญ  ภาระวงค, โลกาภิวัตน : ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม และธรรมาภิบาล กับการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพ, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://123get-all.blogspot.com/2013/09/blog-post_1.html [ ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๐]. 



 

๒๑ 
 

 ๑) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงลักษณะ 

  ทฤษฎีคุณลักษณะของผูนําไดริเริ่มเกิดมาพรอมกับการใหคุณคาไปที่ตัวบุคคลอันเปนคุณลักษณะ

โดยเฉพาะคุณลักษณะทางกายภาพทั่วไปและความเช่ือ เชน รูปรางกํายํา การสืบทอดอํานาจของการ

ปกครอง เปนตน ที่สามารถมองเห็นไดแตกระน้ันในยุคหลังๆไดพัฒนารวมไปอยูในคุณลักษณะทางดาน

นามธรรมมากย่ิงข้ึน เชน ความเสียสละ ความอดทน การนําทัพเกง เปนตน ซึ่งคุณลักษณะอยางน้ีจะอยู

การอธิบายภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะแทบทั้งสิ้นทําใหมีพัฒนาไปอีกข้ันหน่ึงจากกลายเปนคุณลักษณะที่

ผสมผสานกันระหวางกายภาพและจิตภาพมากข้ึน 

  ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะผูนํา๖ (Traitist  Theory) โดยมีสมมติฐานวา  ผูนําที่ประสบผลสําเร็จ

จะมีลักษณะของบุคลิกภาพที่ดี ซึ่ง อริสโตเติล(Aristotle) เช่ือวาความเปนผูนําเริ่มมาแตกําเนิด จึงเกิด

ทฤษฎีผูย่ิงใหญและเช่ือกันมาจนถึงป ค. ศ.1950 ความเช่ือเรื่องความเปนผูนําโดยคุณลักษณะน้ี  พยายาม

จําแนกผูนําออกเปน ผูที่มี คุณลักษณะทางกายและทางจิตวิทยาที่ผูนําน้ันเกี่ยวของ ซึ่งพยายามอธิบาย

พฤติกรรมผูนําน้ัน ดังน้ันผูที่มีความเช่ือตามแนวคิดน้ี จึงพยายามที่จะแยกคุณสมบัติพิเศษที่ติดมากับผูนํา

วาแตกตางกับบุคคลอื่นโดยทั่วไป เชน ศึกษาภาวะผูนําตามคุณลักษณะโดยวิเคราะหประวัติบุคคลสําคัญ 

ซึ่งพบวาบุคคลสําคัญ ๆ มีพฤติกรรมเปนผูนําที่เกิดจากคุณลักษณะเปนสวนมาก โดยคุณลักษณะของผูนํา

น้ันอาจแนกเปน๓ ลักษณะ คือ ๑ ลักษณะทางกาย พบวาผูนําที่เปนหัวหนามักจะมีความสูง และมี

นํ้าหนักมากกวาคนปกติโดยเฉลี่ย ๒) ลักษณะทางสติปญญา พบวาสติปญญามีความสัมพันธกับความเปน

ผูนําที่มีความสามารถทางสมองสูงกวาคนอื่น ๆ จะเปนผูไดรับการยอมรับใหเปนผูนํา๓) ลักษณะ

บุคลิกภาพเชน ความเช่ือมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัว การมีลักษณะเดนการเปนคนเปดเผย

ไมเก็บตัว และความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผูอื่น คุณลักษณะดังกลาวมักจะพบในผูนํามากกวาคน

ปกติ๗   ซึ่งอาจจะมองในลักษณะที่มีองคประกอบของภาวะผูนําไดถึง ๑๐ ประการ ไดแก 

 ๑) L = LOVE หมายถึง ผูนําจะตองมีความรัก  ความเมตตา  ความกรุณาตอผู รวมงานหรือผูใต

บังคับบัญชาถาเรารักคนอื่น คนอื่นก็รักเรา   

  ๒) E = EDUCATION หมายถึง ผูนําจะตองมีการใหความรู  ความเขาใจ  การสอนงาน ผูนําตอง 

ใหความรู  ใหความเขาใจ  ใหวิธีการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาโดยการแนะนําสั่งสอน การที่ผูนําเสียเวลา

                                                        
๖ Hodge  Billey J. &  Herbert  J.  Johnson. Management  and  Oganization  Behavior. (New  

York  :  John  Willey  & Sons, 1970).  pp. 255-259. 

  ๗ ธร สุนทรายุทธ, หลักการและทฤษฎีทางบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร, ม.ป.ป), หนา 

๙๘-๙๙. 



 

๒๒ 
 

สอนงานกับผูใตบังคับบัญชาเพียงครั้งเดียวแตผูใตบังคับบัญชาก็สามารถชวยงานผูนําไดไปจนตลอดชีวิต

ราชการ  

  ๓) A = ADAPTATION หมายถึง ผูนําจะตองมีการปรับตัวใหเขากับสถานการณและสภาพแวดล

อมใหเขากับสถานการณและสภาพแวดลอมอยูเสมอ  

  ๔) D = DECISION หมายถึง ผูนําจะตองมีการตัดสินใจ อยางฉับพลันทันทีโดยอาศัยกลุมเปน

เครื่องมือในการพิจารณา  

  ๕) E = ENTHUSIASTIC หมายถึง ผูนําจะตองมีความกระตือรือรน มีการติดตามผลการ

เปลี่ยนแปลงของผูใตบังคับบัญชา ฝกฝนหาความรู  มีการพัฒนาดานตางๆ  

 ๖) R = RESPONSIBILITY หมายถึง ผูนําจะตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอครอบครัวตอ

ผูบังคับบัญชาตอเพื่อนรวมงานตอผูใตบังคับบัญชา  และตอประชาชนผูใชบริการ   

  ๗) S = SINCERITY หมายถึง ผูนําจะตองมีความจริงใจตอผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงาน  ผูใต

บังคับบัญชา ตอประชาชนและผูใชบริการ    

  ๘) H = HARMONY. HONESTY หมายถึง ผูนําจะตองมีความซื่อสัตย ทั้งตอตนเองและหนาที่

ความรับผิดชอบเพื่อจะไดเปนตัวอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาเปนที่ไววางใจของผูบังคับบัญชาเปนที่น า

เช่ือถือและเลื่อมใสแกประชาชนผูใชบริการโดยทั่วไป 

  ๙) I = INTELLIGENCE หมายถึง ผูนําจะตองมีความมีไหวพริบ และเชาวปญญาในการวิเคราะห

ปญหา การตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

  ๑๐) P = PERSUASIVENESS หมายถึง ผูนําจะตองมีความออนนอมถอมตน ใหเกียรติ ใหความ

เคารพตอผูบังคับบัญชา ใหเกียรติเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาและประชาชนผูใชบริการ๘  

 ตามที่กลาวมา คุณสมบัติตาง ๆ ที่ผูนําพึงมี สามารถสรุปเปนลักษณะใหญๆ ได ๔ ลักษณะ คือ๙ 

 ก. ลักษณะทางสติปญญา คือ มีความรูความสามารถในรัฐประศาสนัยทั้งดานทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ มีเชาวและไหวพริบสามารถวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ไดอยางเฉียบแหลมและทันทวงที 

 ข. ลักษณะทางอุปนิสัย คือ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอันดี เชน ความซื่อสัตย ความออนโยน 

ความมีสัจจะ ความรับผิดชอบ และความไมเห็นแกตัว เปนตน หรือยึดมั่นในรัฐนิยมอันเปนแผนปฏิบติัของ

ชาติ 

                                                        
  ๘ สุวิระ ทรงเมตตา, เทคนิคภาวะผูนํายุคใหม, (กรุงเทพมหาคน : โรงพิมพตํารวจ, ๒๕๔๓), หนา ๙๖-๑๐๑. 

  ๙ รัศมี ภิบาลแทน, คุณลักษณะของความเปนผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๒๓), หนา 

๔๐-๔๗. 



 

๒๓ 
 

 ค. ลักษณะทางอารมณ คือ สามารถบังคับหรือควบคุมอารมณและบทบาทของการเปนผูนําได 

เมื่อควบคุมตัวเองเปนแบบอยางที่ดีได ก็เปนเหตุใหควบคุมผูใตบังคับบัญชาไดงาย 

 ง. ลักษณะทางรางกาย คือ มีบุคลิกภาพทางกายดี สุขภาพแข็งแรง มีพลังศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และภาวะรางกายที่ดียอมแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพของการเปนผูนําให

เดนชัดมากย่ิงข้ึน 

 ทฤษฎีน้ีเช่ือวา “บุคคลบางคนเกิดมาพรอมดวยลักษณะบางประการที่จะชวยสนับสนุนใหเขาเปน

ผูนําได ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะ” ดังน้ี 

  ๑) บุคลิกภาพ (Personality) เปนเรื่องที่ติดมากับตัวบุคคลแตละคน ในสวนที่สามารถ

ปรับปรุงแกไขใหดีได บุคลิกภาพดังกลาว ไดแก ความสามารถในการปรับตัวความตองการที่จะนํา ความ

ตองการทางอารมณ  ความเปนตัวของตัวเอง  ความอุตสาหพยายาม  ความคิดสรางสรรค  ความ

ทะเยอทะยาน 

  ๒) ความรู ความสามารถ (Intelligence) สมองของคนเราน้ีธรรมชาติสรางมาเพื่อใช

สติปญญาใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ความรูความสามารถจะเห็นไดจาก  เชาวปญญา ความแมนยําในการ

ตัดสินใจ  ระดับความรู  ความคลองแคลวในการใชภาษา 

  ๓) คุณลักษณะดานสังคม (Social skill) การเขาสังคมเปนของคนทุกคน เพราะคนเราไม

สามารถอยูไดคนเดียวในโลก การเขาสังคมของคนแตละระดับตองมีพิธีรีตองแตกตางกันออกไป ตาม

สภาพการณและเหตุการณน้ัน ๆ คุณลักษณะดานสังคม เชน  การรูจักประนีประนอม ความสามารถในการ

บริหาร  ความรวมมือ  ความเปนที่นิยมชมชอบ  ความเปนนักการทูต 

  ๔) คุณลักษณะดานกายภาพ (Physical characteristics) ถือเปนเรื่องที่ติดตัวมาอยางเห็นได

ชัด ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจสามารถแกไข ปรับปรุงดวยการใหอาหาร หรือรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

รวมทั้งการออกกําลังกายที่เหมาะสมดวย คุณลักษณะดานกายภาพ มีดังน้ี  สวนสูง นํ้าหนัก ความฝกฝน 

ความสมบูรณของรางกาย๑๐ 

สรปุวา คุณลักษณะภาวะผูนําจะมีคุณสมบัติของผูนําที่ดี มีอยู  ๒  ดาน คือ  

 ๑. คุณสมบัติภายในตัวของผูนํา ไดแก 

       ๑  รูหลักของสปัปรุสิธรรม มีการรูหลักการเหตุผล เปนตน 

       ๒  มีสติปญญา ไมประมาท 

                                                        
  ๑๐ ย งยุ ท ธ  เ ป ลี่ ย นผดุ ง ,  “การศึกษาคุณ ลักษณ ะของผู นํ าท าง สั งค ม”,  คณะ ศึกษาศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒), หนา ๓๓. 



 

๒๔ 
 

       ๓  ต่ืนตัว ทันตอเหตุการณ 

        ๔  มีวิสัยทัศนกาวไกล 

       ๕  เปนคนเขมแข็ง 

  ๒. คุณสมบัติภายนอก ในการที่จะประสานคนและงานเขาดวยกัน ไดแก 

        ๑  มีความรู ความสามารถ 

        ๒  มีพรหมวิหารธรรม 

        ๓  หวังประโยชนสุขแกสวนรวม  

        ๔  นารัก นาเคารพ 

        ๕  เปนธรรมาธิปไตย 

        ๖  ฉลาดในการพูด 

        ๗  ไมลําเอียง๑๑ 

 เบส (Bass)๑๒ ไดแสดงแนวความคิดที่ไดจากการศึกษางานวิจัยเกา ๑๖๗ เรื่อง วา “การศึกษา

เกี่ยวกับภาวะผูนําในระยะเริ่มแรกน้ัน เปนการเปรียบเทียบคุณลักษณะของบุคคลที่เปนผูนํากับบุคคลที่

เปนผูตาม และทฤษฎีกลุมน้ีมีสมมติฐานวา ผูนําเปนโดยกําเนิด ไมใชถูกสรางข้ึนมา (born not mode) 

สวน มอสลีย (Mosley)๑๓ไดกลาวแยงกับคุณสมบัติของผูนําทั้ง 6 ประการ ดังกลาวขางตน โดยไดกลาวถึง

ขอจํากัดทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะวานักวิจัยไมสามารถระบุคุณลักษณะที่แนนอนชัดเจนในการ

จําแนกวา บุคคลที่มีภาวะผูนําและไมมีภาวะผูนํามีคุณลักษณะที่แตกตางกันอยางไร 

กลาวไดวา ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะ๑๔ คือ ทฤษฎีที่เนนการหาคุณลักษณะทั่วไปของผูนํา 

เพื่อเปรียบเทียบกับบุคลที่ไมใชผูนํา ในการศึกษาภาวะผูนําระยะแรก ๆ นักวิชาการใหความสําคัญกับ

คุณลักษณะสวนตัว (personal traits) ของผูนํา โดยพยายามแยกแยะวาคุณลักษณะใดบางที่ดํารงอยูใน

ตัวผูนํา ตัวอยางคุณลักษณะที่มีการระบุกันมากกวาเปนตัวช้ีวัดความเปนผูนํา คือ ความเฉลียวฉลาด 

                                                        
๑๑ พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต),  ภาวะผูนํา, ครั้งที่ ๗,  (กรุงเทพมหานคร  :  สุขภาพใจ, ๒๕๔๖), หนา ๑๐–

๓๐. 

 ๑๒ Bass, B. M., Bass & Stogdill’s handbook of leadership theory, research, and managerial 

applications (3rd ed.). (New York: The Free Press., 1990), p. 87. 

 ๑๓ Mosley, D. C., Management concept and practices, (New York: Harper-Collins., 1996), p. 

397. 

 ๑๔ พิชาย รัตนดิลก ณ. ภูเก็ต, องคการและการบริหารจัดการ, (นนทบุรี : สํานักพิมพธิงคบียอนด บุคส, 

๒๕๕๒), หนา ๑๗๒. 



 

๒๕ 
 

(intelligence) ความซื่อสัตย (honesty) และความเช่ือมั่นในตนเอง (self-confidence) งานวิจัยในยุค

แรก ๆ ของแนวทางน้ีจะศึกษาผูนําที่ประสบความสําเร็จ ดังน้ัน แนวทางน้ีจึงรูจักกันอีกนานประหน่ึงวา 

แนวทาง “บุรุษผูย่ิงใหญ” (the great man approach) และมีความเช่ือวา มีคนบางคนเทาน้ันที่เกิดมา

เพื่อเปนผูนํา กลาวอีกนัยหน่ึง คือ บุคคลคนใดจะเปนผูนําในอนาคตไดหรือไม ไดถูกกําหนดลวงหนาโดย

ธรรมชาติแลว การวิเคราะหคุณลักษณะผูนําจากผลงานวิจัยเมื่อป ค.ศ. 1948 ไดมีการคนพบจุดรวม

สําคัญ ๗ ประการ ของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเปนผูนําที่ประสบความสําเร็จ คือ ความเฉลียว

ฉลาด การริเริ่มสรางสรรค ทักษะดานสังคม ความเช่ือมั่นในตนเอง พลังแหงความรับผิดชอบ และความ

ซื่อสัตยมั่นคงตอหลักการ 

 ๒) ทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรม 

ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงพฤติกรรมจะถูกมองวาเปนการประยุกตใชไดโดยทั่วไป โดยไมคํานึงถึง

สถานการณ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมจะเกี่ยวพันกับวิถีทางที่บุคคลนํา และพวกเขาจะใชอํานาจที่มีอยูอยางไร

พฤติกรรมเหลาน้ีจะถูกเรียกวาสไตลความเปนผูนํา สไตล ความเปนผูนํา คือ แบบแผนของพฤติกรรมที่

เกิดข้ึนเปนประจําของผูนํา แมความเปนผูนําทุกอยางจะเกี่ยวกับการใชอํานาจเพื่อที่จะมีอิทธิพลตอบุคคล

อื่น ผูนําอาจจะแตกตางกันภายใน‘‘สไตล’’ที่พวกเขาใชเพื่อที่จะใหเขาบรรลุเปาหมายที่ตองการ ปจจัย

สองอยางที่ถูกเนนภายในการศึกษาความเปนนําเชิงพฤติกรรมคือ การมุงงานเละการมุงคน การมุงงาน

หมายถึง งาน การแบงงานกันทํา การตัดสินใจ และการประเมินผลงาน การมุงคนหมายถึง พฤติกรรมของ

ผูนําที่มุงการเปดรับและความเปนมิตร และการใหความสําคัญกับความตองการของผูอยูใตบังคับบัญชา 

การศึกษาเชิงพฤติกรรมจะประกอบดวยการศึกษาของมหาวิทยาลัยไอโอวา มหาลัยมิ ชิแกน มหาลัยแหง

รัฐโอไฮโอ และตาขายการบริหารของเบลดและมิตัน  

การมุงงานสูง/การมุงคนสูง การมุงงานตํ่า/การมุงคนตํ่า หรือการมุงงานตํ่า/การมุงคนสูง และ

ผลการวิจัยพบวาสไตลผูนําที่มุงงานสูง/มุงคนสูง จะมีผลการดําเนินงานและความพอใจสูงกวาสไตลผูนํา

แบบอื่น แตกระน้ันการวิจัยอยางอื่นไดพบวาผูนําที่มีประสิทธิภาพอาจจะมุงคนสูง/มุงงานตํ่า หรือมุงคน

ตํ่า/มุงงานสูงข้ึนอยูกับสถานการณ แตหลักฐานบางอยางช้ีใหเห็นวาผูนําที่มุงทั้งงานสูงและคนสูงจะทํา

ใหผลการดําเนินงานของผูอยูใตบังคับบัญชาสูงที่สุด เหตุผลอยางหน่ึงของการขาดความสัมพันธที่ชัดเจน 

ระหวางสไตลความเปนผูนํา และผลการดําเนินงานของผูอยูใตบังคับบัญชาอาจจะเปนไปไดวา ผูนําไมได

ใชสไตลความเปนผูนําแบเดียวอยางสม่ําเสมอ หลักฐานคือ ผูนําอาจจะปรับสไตลความเปนผูนําตามความ

ตองการของสถานการณที่ไดเผชิญอยู เหตุผลประการที่ สองคือ การขาดผลลัพธที่ลงความเห็นแนนอนได

วาสไตลความเปนผูนําแบบไหนจะมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแทนที่จะพยายามระบุสไตลความเปนผูนํามี



 

๒๖ 
 

ประสิทธิภาพ เราควรจะเขาใจสไตลความเปนผูนําแบบไหนเหมาะสมที่สุดกับองคกร งาน และ

ผูใตบังคับบัญชาแตละประเภท เปนตน๑๕ 

 การศึกษาถึงพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออกเพื่อนําไปสูการปฏิบัติและประสิทธิผลตามที่ผูนําตองการ 

โดยผูนําแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป มหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆในสหรัฐอเมริกาไดให

ความสนใจและทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูนํา โดยทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูนําที่มี

ประสิทธิภาพ๑๖ ดังน้ี 

  ๑. ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยและผูนําแบบเผด็จการ (Democratic leadership – 

Autocratic leadership) Tannenbaum และ Schmidt อธิบายวา ผูนําแบบประชาธิปไตยนิยมกระจาย

อํานาจ มอบหมายงานใหสมาชิก และเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ในทางตรงกัน

ขาม ผูนําแบบเผด็จการมกันิยมใชดุลยพนิิจและการตัดสินใจดวยตัวเอง และมักไมเปดโอกาสใหสมาชิกเขา

มามีสวนรวมในการตัดสินใจ  

 ๒. การศึกษาของ University of Michigan ไดแจกแจงพฤติกรรมของผูนําที่แตกตางกันใน ๓ 

ลักษณะอยางเห็นไดชัด คือ  

 ๒.๑ พฤติกรรมผูนําที่มุงคน (People-oriented behaviors) ที่ใหความสําคัญตอสมาชิก

หรือพนักงาน เขาใจความแตกตางและยอมรับความสําคัญของพนักงาน มีการเปดโอกาสใหพนักงานมี

สวนรวมในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสนใจ และเขาใจความตองการของคนงาน  

 ๒.๒ พฤติกรรมของผูนําที่มุงงาน (Task-oriented behaviors) ที่ผูนําเนนความสําเร็จของ

การทํางาน เนนการสรางงานและผลผลิตที่มีมาตรฐานสูง เนนการใชกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเพื่อใหงาน

บรรลุเปาหมาย  

 ๓. การศึกษาของ Ohio State University ไดสรุปวาพฤติกรรมของผูนําสามารถแบงไดเปน ๒ 

ดาน คือ  

 ๓.๑ พฤติกรรมที่มุงสรางโครงสราง ( Initiation structure) ที่ผู นําใหความสําคัญกับ

กฎเกณฑ การบังคับบัญชา เนนบทบาทหนาที่ตามตําแหนง และเนนผลงานที่เกิดจากการทํางานตาม

โครงสราง  

                                                        
  ๑๕ กิติมา  ปรีดีดิลก, การบริหารและเทคนิคการนิเทศการศึกษาเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร  : อัษราพิพัฒน, 

๒๕๒๙), หนา ๑๖๗-๑๗๓. 

 ๑๖ วิภาดา คุปตานนท, การจัดการและพฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรังสิต

, ๒๕๔๔), หนา ๒๔๒-๒๔๗. 



 

๒๗ 
 

 ๓.๒ พฤติกรรมที่มุงความสัมพันธ (Consideration) ผูนําจะใหความสําคัญกับการมีความ

สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก และมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิก ๔.Managerial Grid เปนตัวอยางหน่ึง

ของการศึกษาพฤติกรรมของผูนําที่ผนวกแนวคิดทางพฤติกรรมตางๆเขาดวยกัน โดย Blake และMouton 

ไดสรางตาราง ๒ มิติ โดยใหแกนนอนแทนผูนําที่มุงผลงาน (Production-oriented leader) และแกนต้ัง

แทนผูนําที่มุงคน (People-oriented leadership) ซึ่งผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกผูนําที่มุงทั้งงาน

และคน๑๗ 

  ทางดาน Victor H. Vroomและ Philip W. Yetton ๑๘ ไดสรุปประเภทผูนําเชิงพฤติกรรมของ

ผูนําประเภท ตางๆ ที่ใชอํานาจซึ่งพอสรุปไดวามี ๕ แบบดวยกันคือ 

๔.๑  พฤติกรรมผูนําแบบที่ ๑ จะแกปญหาหรือตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลที่มีอยู

ขณะน้ัน 

๔.๒  พฤติกรรมผูนําแบบที่ ๒ จะแกปญหาหรือตัดสินใจดวยตนเอง โดยใชขอมูลที่จําเปน

จากเพื่อนรวมงาน 

๔.๓  พฤติกรรมผูนําแบบที่ ๓ จะช้ีปญหาใหเพื่อนรวมงานเห็นเปนรายๆ พรอมกับฟง

ขอเสนอแนะและความเห็น แลวตัดสินใจ 

๔.๔  พฤติกรรมผูนําแบบที่ ๔ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปญหาและขอเสนอแนะเปน  

กลุมๆ แลวตัดสินใจ 

๔.๕ พฤติกรรมผูนําแบบที่ ๕ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปญหากับผูใตบงัคับบญัชาเปน

กลุมรวมกันคิดหาทางเลือก และขอตกลงโดยกลุม แลวปฏิบัติตามขอยุติที่กลุมสนับสนุน 

  ๓) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณ 

 การศึกษาทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณดังกลาวกําหนดสถานการณในแตละทฤษฎีแตกตางกัน

สวนแบบผูนําที่มีประสิทธิผลจะใชผูนําแตกตางกันตามสถานการณของแตละทฤษฎีน้ัน ๆ ดังเชน ทฤษฎี

ภาวะผูนําเชิงสถานการณของฟดเลอรใหความสําคัญของสถานการณการควบคุม(situational control) 

๓ สถานการณ คือ ๑) ความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตาม ๒) โครงสรางงาน ๓) อํานาจตามตําแหนง๑๙ 

                                                        
 ๑๗ มัลลิกา ตนสอน, พฤติกรรมองคการ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด, ๒๕๔๔), หนา 

๕๒. 

  ๑๘ Victor H. Vroom and Philip W. Yetton. Leadership and Decision Making, (Pittsburgh : 

University of Pittsburgh Press, 1975), p. 155. 

  ๑๙ สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งแรก, (กรุงเทพมหานคร : ผูจัดการ, ๒๕๔๐), 

หนา ๑๘๖. 



 

๒๘ 
 

นอกจากน้ี การศึกษาที่เนนการปรับสภาพการนํา หรือการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการนําก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดน้ีจะหารูปแบบการนําที่เหมาะสมและ

เกิดผลดีในสถานการณตางๆ๒๐  

 ๑. การศึกษาของ Fiedler ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูกับความเหมาะสมระหวาง

พฤติกรรมของผูนํา สมาชิก และสถานการณในการปฏิบัติงาน กลาวคือ สิ่งแวดลอมจะมีอิทธิพลตอการ

แสดงพฤติกรรมของผูนํา  

 ๒. ทฤษฎีมุงสูเปาหมาย (Path-goal Theory) ทฤษฎีน้ีพยายามอธิบายผลกระทบของ

พฤติกรรมผูนําที่มีตอการจูงใจ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติงานของสมาชิก๒๑ มีการเนนที่เปาหมาย โดย

ดูพฤติกรรมของผูนําที่แสดงออก เพื่อใหสมาชิกประสบความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคลและองคการ 

ผูนําที่มีประสิทธิผลจะชวยใหสมาชิกบรรลุเปาหมายสวนบุคคลและองคการ ผูนําสามารถเพิ่มแรงจูงใจ 

ความพึงพอใจแกผูตามได โดยการใหรางวัล  

 ๓. การศึกษาของ Hersey-Blanchard ไดนําแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ มาประยุกต 

คือ พฤติกรรมที่มุ งสรางโครงสราง ( Initiation structure) และพฤติกรรมที่มุ งความสัมพันธ 

(Consideration) และอธิบายวา ภาวะผูนําแบบตางๆ ประกอบกับความพรอมของสมาชิกทําใหเกิด

รูปแบบของการทํางานของผูนํา 4 รูปแบบ คือ ๑.) การบอกกลาว (Telling), ๒.) การนําเสนอความคิด 

(Selling), ๓.) การมีสวนรวม (Participation), ๔.) การมอบหมายงาน(Delegation)๒๒ 

 นอกจากน้ี Hersey & Blanchard ถือวาเปนผูพัฒนาทฤษฎีน้ีข้ึน ในระยะแรกเรียกวา ทฤษฎี

วงจรชีวิตของภาวะผูนํา (life-cycle theory of leadership) โดยไดแบงพฤติกรรมออกเปนสองมิติ 

เชนเดียวกับผลการศึกษาวิจัยที่รัฐโอไฮโอ คือ พฤติกรรมมุงงาน (task behavior) ซึ่งผูนําจะใหบุคคลหรือ

กลุม ทําหนาที่และมีความรับผิดชอบในงานวา จะทําอะไร ทําอยางไร ทําเมื่อไร และทําที่ไหน เปนตน 

และ พฤติกรรมมุงสัมพันธ (relationship behavior) ซึ่งผูนําจะใชการติดตอสื่อสารแบบสองทางหรือ

มากกวา พฤติกรรมใดจะเหมาะสมกับสถานการณใดพิจารณาจากความพรอม ( readiness) ของ

ผูใตบังคับบัญชาใน ๒ ดานคือ ดานความสามารถ (ability) ดูจากความรู ทักษะ และประสบการณที่

จําเปนสําหรับงาน และ ดานความเต็มใจ (willingness) ที่จะทําใหงานสําเร็จ ดูจากความเช่ือมั่น ความมี

                                                        
 ๒๐ ดิลก ถือกลา, เปรียบเทียบแนวคิดภาวะผูนําแบบ Principle Centered Leadership กับ Managerial 

Grid, ๒๕๔๗), หนา ๗๑. 

 ๒๑ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ, อางใน พฤติกรรมองคการ : ทฤษฎีและการประยุกต , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๒๗๒. 

 ๒๒ มัลลิกา ตนสอน, พฤติกรรมองคการ, หนา ๕๔. 



 

๒๙ 
 

พันธะผูกพัน และแรงจูงใจที่จะทํางานน้ัน ความพรอมเหลาน้ีจะแบงได ๔ ระดับที่ตอเน่ืองกัน คือ ระดับ

ตํ่า (R๑) ระดับตํ่าถึงปานกลาง (R๒) ระดับปานกลางถึงสูง (R๓) และ ระดับสูง (R๔) ในแตละระดับมีเสน

โคงตัดผานซึ่งจะช้ีใหเห็นวา พฤติกรรมใดจะเหมาะสมกับความพรอมระดับใด เปนภาวะผูนํา  ๔ รูปแบบ

ดังน้ี แบบกํากับ(telling) ตองกําหนดสิ่งที่จะทําและวิธีการดําเนินงานให กํากับและควบคุมอยางใกลชิด 

ใชในสถานการณที่ผูใตบังคับบัญชามีความพรอมตํ่า ไมมีความสามารถและไมเต็มใจ หรือจะมีความเสี่ยง

เกินไปถาใหรับผิดชอบงานน้ัน แบบขายความคิด (selling)อธิบายถึงสิ่งที่จะทําและใหโอกาสในการทํา

ความเขาใจในงานที่จะทําน้ัน ใชในสถานการณที่ผูใตบังคับบัญชาไมมีความสามารถแตมีความเต็มใจหรือมี

ความมั่นใจที่จะทํางานน้ัน แบบมีสวนรวม (participating) เนนการติดตอสื่อสารสองทางและความรวมมอื 

ใชในสถานการณที่ผูใตบังคับบัญชามีความสามารถที่จะรบัผดิชอบงานแตไมมีความเต็มใจหรือมีความเสี่ยง

เกินไปที่จะใหทํางานน้ัน แบบมอบอํานาจ (delegating) ใหความเปนอิสระในการทํางานมาก ใชกับ

สถานการณที่ผูใตบังคับบัญชามีความสามารถ และมีความเต็มใจหรือความมั่นใจที่จะทํางานน้ัน๒๓ 
 นอกจากแนวความคิดของผูนําตามสถานการณของJohn van Maurik ไดรูปแบบของการบริหารตามสไตล 

หรือ Situation Leadership Style ซ่ึงมี ๔ รูปแบบ ดังน้ี 

 Style ๑ : แบบ  S๑ Directing (สั่ง/บงการ)  ผูนําแบบน้ีจะชอบสั่งเสียเปนสวนใหญ แต

ไมคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ชอบใหลูกนองทําตามคําสั่งอยางรวดเร็ว และอยามีปญหากับคําสั่ง 

ภาวะผูนําแบบน้ีเหมาะกับงานที่มีระยะเวลาดําเนินงานสั้น ๆ หรือกันลูกนองที่เพิ่งเคยทํางานแบบน้ีเปน

ครั้งแรก หรือลูกนองที่เพิ่มเริ่มตนชีวิตการทํางาน นอกจากน้ีก็อาจใชกับงานที่มีลักษะงาย ๆ ไดดวย 

 Style ๒ : แบบ  S๒ Coaching (สอน)  ผูนําแบบน้ีจะสั่งงานและคอยใหความชวยเหลือ

สนับสนุน เชน เขาจะบอกวา “น่ีคืองานที่คุณตองทํา และผมอยากใหทําแบบน้ี ๆ ถาคุณมีปญหาหรือ

ตองการความชวยเหลือ มาหาผมไดทันที” 

 Style ๓ : แบบ  S๓ Supporting (สนับสนุน)  ผูนําแบบน้ีจะใหการสนับสนุนมาก แตไม

คอยสั่งการหรือช้ีนํา เปนวิธีที่เหมาะกับสถานการณที่มีลูกนองระดับอาวุโสทํางานรวมกัน ซึ่งผูนําจะตอง

แสดงออกถึงความไววางใจในตัวลูกนอง แตนอกจากคอยใหความชวยเหลือแลว ผูนํากับลูกนองยังสามารถ

ทํางานแกปญหารวมกันได 

 Style ๔ : แบบ  S๔ Delegating (มอบหมายงาน)  ผูนําแบบน้ีจะไมคอยสั่งและคอย

ชวยเหลือ ดวยเหตุที่วาลูกนองมีความสามารถอยูในระดับสูง และผูนําก็ใหความไววางใจในตัวลูกนองคน

น้ันอยางมาก  การมอบหมายงาน ไมไดหมายความวา มอบหมายงานใหลูกนองแลวก็ถอนตัวออกไปเลย 

                                                        
 ๒๓ ยาเบ็น เรืองจรูญศรี , แนวคิดทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ , [ออนไลน], แหลงขอมูล : 

http://www.kroobannok.com/blog/20420 [๒ เมษายน ๒๕๖๐]. 

http://www.kroobannok.com/blog/20420 [� ����¹ ����].


 

๓๐ 
 

แตตองคอย-สนับสนุน มีสวนรวม และคอยอํานวยความสะดวก ชวยใหลูกนองประสบความสําเร็จ ติดตาม

ความกาวหนาต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุด รวมทั้งเขาไปมีสวนรวมตามความจําเปนเพื่อคุมทิศทางและใหอยูใน

รองในรอย รวมตอสูเพื่อใหสําเร็จ ขณะเดียวกัน ก็มองไปขางหนาคาดการณลวงหนาในสิ่งที่อาจจะ

ผิดพลาดหลงทาง เตรียมแผนฉุกเฉินปรับเปลี่ยนไดทันทีในกรณีที่จําเปนจริง  ๆ เทาน้ัน๒๔ ซึ่งจะ

เปลี่ยนแปลงตามความพรอมของพนักงานในการทํางาน ความพรอมของพนักงานจะแตกตางในแตละงาน

ความพรอม ของพนักงานที่Hersey and Blanchard เรียกวา ความพรอมในการเปนผูตามเปนหนาที่ของ

สองปจจัย คือ ๑) ความสามารถ เชน ทักษะความรูและประสบการณ   ๒) ความเต็มใจ เชน ความ

เช่ือมั่น๒๕ เปนตน 

  ทัศนะของFiedler วามีการมองวาบุคคลไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเป นผูนํา ดังน้ัน

โมเดลจึงชวยทําใหเปนผูนําไดเหมาะสมกับสถานการณ ตัวแปร ๓ ประการซึ่งกําหนดความสามารถสร าง

ความพึงพอใจของสถานการณของผูนํามีดังน้ี 

  ๑. ความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก(Leader and Member Relations) เปนระดับของ

ความไววางใจรวมกันและการใหการสนับสนุนระหวางพนักงานและผูนําซึ่งระบุถึงความเต็มใจของ

พนักงานที่จะตอบสนองตอการแนะนําของผูนํา 

  ๒. โครงสรางงาน(Task Structure) เปนระดับซึ่งเปาหมายงานวิธีการและมาตรฐานการ

ทํางานมีการกําหนดอยางชัดเจน มีการกําหนดไวอยางดีและสม่ําเสมอ 

  ๓. อํานาจของตําแหนงเปนระดับของอํานาจที่ไดรับการอนุญาตโดยองคการของผูนํา๒๖ 

  สรุปวา ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงสถานการณมุงเนนการศึกษาไปที่การบรหิารงานของผูนําที่พฤติกรรม 

๒ ลักษณะไดแก  พฤติกรรมที่มุงงาน โดยใหความสําคัญมากกวากําลังใจของบุคคลากรหรือผูตาม สวน

พฤติกรรมที่มุงคน จะแสดงพฤติกรรมทีเ่ปนมิตร พยายามใหกําลังลูกนองหรือผูตามอยางดีที่สุดเพื่อใหเกิด

กําลังใจในการทํางาน ทุมเทแรงกาย แรงใจเพื่อใหงานหรือองคบรรลุผลที่สําเร็จ นอกจากทฤษฎีน้ียัง

อธิบายวา พฤติกรรมของผูนําจําประกอบไปดวย ๔ รูปแบบ ไดแก แบบบงการหรือแบบช้ีนํา ซึ่งจะใชกฎ 

ขอบังคับเปนเกณฑ แบบสอนงาน คอยเปนคอยไปที่ละเล็กละนอย แบบสนับสนุนจะคอยใหกําลังใจ และ

                                                        
 ๒๔ John van Maurik, Situational Leadership Style, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www. 

deonetraining.com/view_leader_talk.php?id=18&PHPSESSID=a2ad3d6ad781b438c86f3b4c19ae63da[๒ 

เมษายน ๒๕๖๐].  

  ๒๕ ลัทธิกาล  ศรีวะรมย และคณะ,  องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิสิทธ์ิพัฒนา จํากัด, 

๒๕๓๙), หนา ๔๐๙. 

  ๒๖ ลัทธิกาล  ศรีวะรมย และคณะ,  องคการและการจัดการ, หนา ๔๐๓. 

http://www/
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มองเห็นความดีในการทํางานของพนักงาน และแบบมอบหมายงาน เปนใหอํานาจในการตัดสินบางสิ่ง

บางอยางแทนตัวผูนํา ซึ่งจะใหคาของผูตามอยางดีที่สุด 

 

  ๔) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลง 

 ทศวรรษที่ผานมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูที่มีประสิทธิภาพมีจํานวน

มาก แตมีแนวคิดทฤษฎีหน่ึงที่ไดรับการยอมรับและกลาวถึงกันมากคือ “ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง “ 

(Transformational Leadership) ซึ่งมีงานวิจัยนับหมื่นๆเรื่องที่สนับสนุนทฤษฎีน้ีในทั่วโลกและยืนยันวา 

ทฤษฎีสามารถนําไปประยุกตไดใชได และสามารถพัฒนาภาวะผูนําน้ีไดในทุกองคการ และในประเทศ

ตางๆ ไมวาจะเปนองคการที่อยูในอเมริกา ยุโรป หรือในเอเชีย สําหรับในเอเชีย มีการศึกษาวิจัยใน

องคการธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร และ

ในประเทศไทยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลขององคการ ผลการ 

ปฏิบัติงาน ทั้งของกลุม และของผูใตบังคับบญัชา เจตคติตอการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความ

ผูกพันตอองคการ พฤติกรรมความเปนพลเมืองดี (Organizational Citizenship Behavior : 

OCB) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองคการ และตัวแปรหรือปจจัยอื่นๆอีกมากมาย ทฤษฎีภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง๒๗ 

  สําหรับ Burns กลาววา ภาวะผูนําเปนปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีความแตกตางกันในดานอํานาจ 

ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อไปสูจุดมุงหมายรวมกัน ซึ่งเกิดไดใน ๓  ลักษณะ คือ 

                ๑.ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน( Transactional Leadership.) เปนปฏิสัมพันธที่ผูนําติดตอ

กับผูตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนซึ่งกันและกัน ผูนําจะใชรางวัลเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อ

แลกเปลี่ยนกับความสําเร็จในการทํางาน ถือวาผูนําและผูตามมีความตองการ อยูในระดับข้ันแรกตาม

ทฤษฎีความตองการลําดับข้ันของมาสโลว(Maslow’s Need Hierachy Theory) 

                ๒.ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ผูนําและผูตามมี

ปฏิสัมพันธกันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทั้งสองฝาย คือเปลี่ยนผูตามไปเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

และเปลี่ยนผูนําการเปลี่ยนแปลงไปเปนผูนําแบบจริยธรรม กลาวคือ ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตระหนักถึง

ความตองการของผูตามและจะกระตุนตามใหเกิดความสํานึกและยกระดับความตองการขอผูตามใหสูงข้ึน

                                                        
 ๒๗ รัตติกรณ จงวิศาล , ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง, [ออนไลน], แหลงขอมูล : https://sites.google.com/ 

site/mbakrabi/phawa-phuna-laea-kar-brihar-kar-peliynpaelng [๒ เมษายน ๒๕๖๐]. 

https://sites.google.com/
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ตามลําดับข้ันความตองการของมาสโลวและทําใหผูตามเกิดจิตสํานึกของอุดมการณยึดถือคานิยมเชิง

จริยธรรม เชน อิสรภาพ  ความยุติธรรม ความเสมอภาค  สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน 

               ๓.ภาวะผูนําแบบจริยธรรม (Moral Leadership) ผูนําการเปลี่ยนแปลจะเปลี่ยนเปนผูนํา

แบบจริยธรรมอยางแทจริงเมื่อไดยกระดับความประพฤติและความปรารถนาเชิงจริยธรรมของผูนําและผู

ตามใหสูงข้ึน กอใหเกิดการเปลีย่นแปลงทัง้สองฝาย สรางจิตสํานึกใหผูตามเกิดความตองการในระดับข้ันที่

สูงกวาเดิมตามลําดับข้ันความตองการของมาสโลว หรือระดับการพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิรกแลวจึง

ดําเนินการเปลี่ยนสภาพทําใหผูนําและผูตามไปสูจุดมุงหมายที่สูงข้ึน๒๘ 

  ผูนําทั้งสามลักษณะตามทฤษฎีของเบอรน มีลักษณะเปนแกนตอเน่ือง ภาวะผูนําแบบแลก 

เปลี่ยนอยูปลายสุดของแกน ซึ่งตรงกันขามกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงซึ่งมุงเปลี่ยนสภาพไปสูภาวะผูนํา

แบบจริยธรรม ซึ่งจะเห็นได ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมองถึงภาวะที่จะตองปรับเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาในทุกดานซึ่งสารถสรุปไดวา 

   ๑) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนองคการที่ตนเองรับผิดชอบไปสูเปาหมายที่ดีกวา

คลายกับผูฝกสอนหรือโคชนักกีฬาที่ตองรับผิดชอบทีมที่ไมเคยชนะใครเลย  ตองมีการเปลี่ยนเปาหมาย

เพื่อความเปนผูชนะ  และตองสรางแรงบันดาลใจใหลูกทีมเลนใหดีที่สุดเพื่อชัยชนะ 

               ๒) เปนคนกลาและเปดเผย  เปนคนที่ตองเสี่ยงแตมีความสุขและมีจุดยืนของตนเอง กลา

เผชิญกับความจริง   กลาเปดเผยความจริง 

               ๓) เช่ือมั่นในคนอื่น  ผูนําการเปลี่ยนแปลงไมใชเผด็จการแตมีอํานาจ  และสนใจคนอื่น ๆ มี

การทํางานโดยมอบอํานาจใหคนอื่นทําโดยเช่ือวาคนอื่นก็มีความสามารถ 

               ๔) ใชคุณคาเปนแรงผลักดัน  ผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ีจะช้ีนําใหผูตามตระหนักถึงคุณคาของ

เปาหมาย  และสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่มีคุณคา 

               ๕) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต   ผูนําการเปลี่ยนแปลงน้ีจะนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยทําผิดพลาดใน

ฐานะที่เปนบทเรียน  และจะพยายามเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

               ๖) มีความสามารถที่จะเผชิญกับความสลับซับซอน  ความคลุมเครือ  และความไมแนนอน 

ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการเผชิญปญหาที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

                                                        
 ๒๘ Burns (1978), อางใน ประเสริฐ สมพงษธรรม, ภาวะผูนํา, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://kanhaboss. 

blogspot.com/2011/07/transformational-leadership.html  [๒ เมษายน ๒๕๖๐]. 
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               ๗) เปนผูมองการณไกล ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะมีความสามารถในการมองการณไกลสามารถ

ที่จะนําความหวัง  ความฝนมาทําใหเปนความจริงได๒๙ 

 ทางดาน Bernard M. Bass๓๐ ผูเช่ียวชาญทางความเปนผูนําไดแยกความแตกตางระหวางผูนํา

แบบรักษาการณ และผูนําเชิงปฏิรูป โดยกลาววา ผูนําแบบรักษาการณจะ๗งใจผูใตบังคับบัญชาให

ปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว ดวยการชวยเหลือใหพวกเขาบรรลุเปาหมาย และสรางความเขาใจวา

ความตองการและรางวัลที่พวกเขาตองการจะถูกเช่ือมโยงกับความสําเร็จของเปาหมายอยางไร ดังน้ัน

ความเปนผูนําแบบรักษาการณจะถูกเรียกอีกอยางหน่ึงวา ความเปนผูนําแบบแลกเปลี่ยน ซึ่งความเปน

ผูนําในลักษณะน้ีจะผูกพันอยางใกลชิดกับทฤษฎีความเปนผูนําเชิงเสนทางเปาหมาย ทฤษฎีความเปนผูนํา

ตามสถานการณอื่นที่ไดกลาวมาแลวจะเปนวิธีการศึกษาความเปนผูนํารักษาการณดวย ในทางตรงกันขาม

ผูนําเชิงปฏิรูปจะจูงใจผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานสูงกวาความคาดหวังปกติ ดวยการบันดาลใจพวกเขา

ใหมุงภารกิจที่กวางข้ึน โดยการมุงเปาหมายระดับสูงแทนที่จะเปนเปาหมายระดับตํ่า และการมีความ

เช่ือมั่นตอความสามารถของพวกเขาที่จะบรรลุภารกิจที่ระบุ โดยผูนําตามแนวคิดของแบส ปจจัยหรือ

องคประกอบของความเปนผูนําเชิงปฏิรูปมี ๔ ดาน คือ ๑) การใชบารมี  ๒) การบันดาลใจ ๓) การกระตุน

ความคิดเห็น และ๔) การพิจารณาสวนบุคคลภายใน 

  บรรดาปจจัยความเปนผูนําเหลาน้ีความเปนผูนําที่มีบารมีจะมีความสําคัญมากที่สุด บารมี คือ 

ความสามารถขงผูนําที่จะบันดาลความภูมิใจ ความศรัทธา และความเคารพ รับรูถึงสิ่งที่สําคัญอยาง

แทจริง และสามารถระบุภารกิจหรือวิสัยทัศนที่บันดาลใจผูตามด้ือยางมีประสิทธิภาพ บุคคลสําคัญหลาย

คน เชน มารติน ลูเธอร คิง, มหาตมะ คานธี, จอหน เอฟ.เคนเนด้ี และแฟรงคลิน ดี รูสเวลท ลวนแลวแต

มีบารมี แมวามีนักวิจัยหลายคนทางรัฐศาสตร และสังคมวิทยาไดศึกษาแนวความคิดน้ีมานานแลว แต

ความสนใจอยางจริงจังของนักวิจยัทางการบริหารไดเกดิข้ึนเมื่อไมนานมาน้ี นักวิจัยระยะแรกจะมองบารมี

เปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพโดยกําเนิด แตกระน้ันไมวาผูนําจะมีบารมีหรือไม ดูเสมือนกีบวาข้ึนอยูกับ

สายตาของผูตาม ดวยเหตุน้ีจึงมีการศึกษามากข้ึน เพื่อที่จะมุงสรางความเขาใจพฤติกรรมของผูนําที่มี

บารมี โดยการศึกษาบางอยางไดระบุวาผูนําที่มีบารมีจะพยายามเปลี่ยนแปลงฐานะเดิม 

 จากการวิเคราะหการพัฒนาการศึกษาภาวะผูนําในชวงเลาตาง ๆ ขางตน จะเห็นไดวาการศึกษา

ภาวะผูนําในอดีต ยังมีจุดดอยบางประการ กลาวคือ การศึกษาคุณลักษณะผูนํายังสรุปคุณลักษะของภาวะ

                                                        
 ๒๙ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, ทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www. 

gotoknow.org/blogs/posts/384595 [๒ เมษายน ๒๕๖๐]. 

  ๓๐ Bernard M. Bass, อางใน สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งแรก, 

(กรุงเทพมหานคร : ผูจัดการ, ๒๕๔๐), หนา ๑๘๘. 
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ผูนําที่มีประสิทธิผลที่เปนสากลยังไมได การศึกษาพฤติกรรมผูนําก็ยังสรุปพฤติกรรมผูนํา หรือสไตลความ

เปนผูนําที่เหมาะสมในแตละสถานการณก็จะมีสภาพการณที่แตกตางกนัตามแนวคิดของแตละทฤษฎี สวน

การศึกษาถาวะผูนําเชิงปฏิรูป หรือภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงน้ันเปนแนวทางที่ผูนํามุงพัฒนาผูตามใหเปน

ผูที่มีจิตสํานึกอันสูงสงเพื่อกอใหเกิดความรวมมือในการสรางสรรคความสามารถในการแขงขันขององคกร

ภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และมุงไปสูการบรรลุจุดมุงหมายรวมกันทั้งของผูนํา

และของผูตาม๓๑ 

 ผูนําเชิงปฏิรูปจะสรางวิสัยทัศนของสิ่งที่องคกรควรจะเปนสรางความผูกพันตอวิสัยทัศนน้ันทั่วทั้ง

องคกร และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองกรที่สนับสนุนวิสัยทัศน องคประกอบที่สําคัญของ

กระบวนการปฏิรูปมีหลายอยางคือ  

  ๑. การสรางวิสัยทัศน (visioning) คือ ความสามารถของผูนําที่จะสรางวิสัยทัศนหรือมอง

อนาคตขององคกรอยางชัดเจน การสรางวิสัยทัศนอาจจะมีรูปแบบมากวาหน่ึงอยาง แทนที่จะเรียกรองให

บุคลทุกคนภายในองคกรมุงไปตามแผนที่เสนทางวิสัยทัศนของผูนํา ผูนําเชิงปฏิรูปอาจจะพยายามให

บุคคลแตละคนมีวิสัยทัศนของเขาเอง ดังที่ ผูบริหารคนหน่ึงไดกลาววา ผูนํารับผิดชอบไมเพียงแตการมี

วิสัยทัศนเทาน้ัน แตจะตองรับผิดชอบกระบวนการของการสรางวิสัยทัศนทั่วทั้งองคกรอีกดว 

    ๒. การสรางคานิยม (valuing) คือ ผูนําจะกําหนดคานิยมพื้นฐานของการปฏิรูปองคกร

ข้ึนมา คานิยมเหลาน้ีจะถูกใชเปนแบบจําลองโดยผูนํา และไดถูกยึดถือไวอยางสม่ําเสมอเมื่อผูนําและผู

ตามมุงที่จะบรรลุวิสัยทัศน คานิยม พฤติกรรมของผูนําจะถูกรูสึกทั่วทั้งองคกร และมุงไปสูการปฏิบัติทั่ว

ทั้งองคกรดวย 

  ๓. การถายทอดและการบันดาลใจ (articulating and inspring)  คือ ความสามารถของ

ผูนําในการถายทอดวิสัยทัศนใหเปนถอยคําเชิงปฏิบัติที่เห็นไดชัด และมีคุณสมบัติที่เราใจผูตาม หรือทําให

พวกเขาตองการรวมทีมงาน 

  ๔. การกระจายอํานาจและการติดตอสือ่สาร (empowering and communication) หัวใจ

ของความเปนผูนําเชิงปฏิรูปคือ ความสามารถของผูนําที่จะบันดาลความเช่ือของผูตามวาพวกเขาสามารถ

มีสวนชวยอยางสําคัญตอการบรรลุวิสัยทัศน ซึ่งจะเกี่ยวพันกับการกระจายอํานาจใหแกผูตามดวยการให

พวกเขามีความรูสึกวาตัวพวกเขามีคุณคา และชวยใหพวกเขาไดใชขีดความสามารถสวนบุคคลอยางเต็มที่ 

เพื่อที่จะเผชิญกับความทามายใหม ๆ ผูนําจะพัฒนาผูตามดวยการแกปญหารวมกัน และการมอบหมาย

                                                        
  ๓๑ สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, พิมพครั้งแรก, (กรงุเทพมหานคร : ผูจัดการ, ๒๕๔๐), 

หนา ๑๘๘-๒๑๙. 



 

๓๕ 
 

งานซึ่งจะชวยใหผูตามมีความเช่ือมั่นตนเองสูงข้ึน การกระจายอํานาจจะถูกสนับสนุนดวยความเต็มใจของ

ผูนําที่จะทํางานรวมกัน๓๒ 

 กลาวไดวา ผูที่ดํารงตําแหนงผูนําจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารงาน การอํานวย

ความสะดวกในการบริการประชาชน ตลอดจนการพัฒนาองคกรเปนอยางมาก ภาวะผูนําจึงเปนปจจัย

สําคัญอยางมากในการบริหารงาน โดยการปฏิบัติงานใดๆภายในองคการใหประสบความสําเร็จน้ัน ยอม

ตองการความรวมมือจากทุกๆฝาย องคการที่จะประสบความสําเร็จ จะมีลักษณะที่สําคัญอยางหน่ึงที่

แตกตางไปจากองคกรที่ไมประสบความสําเร็จคือ การมีผูนําที่ไมมีประสิทธิภาพ การบริหารงานใดๆก็

ตามที่จะเกิดประสทิธิภาพไดน้ัน ผูบริหารจะตองใชภาวะผูนํา กระจายความรับผิดชอบอยางเปนธรรมไปสู

ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของตน และใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยสามารถ

ปรับตัวใหเหมาะสมกับทุกสภาพการณได และใชความรูความสามารถของตนเองใหเกิดประโยชนตอการ

บริหารงานอยางมีประสิทธิผลดวย๓๓ นอกจากน้ีผูนําการบริหารยังจะตองครองตน ครองคน ครองงาน 

เปนศิลปะการทํางานใหมีความสุข บุคคลใดใชหลักการตามที่กลาวมาก็จะมีความสําเร็จในการทํางาน 

ฉะน้ัน การครองตนก็คือการรูจักตนเอง การครองคนคือการรูจักผูอื่น สวนการครองงานคือการมีสมาธิใน

การทํางาน อยาหนีปญหา แกปญหาใหถูกตอง และตัวเองก็มีความสุขกับการทํางาน คนก็จะมีความสุข๓๔ 

สรุปวาแนวคิดเรื่องผู นําการเปนการอธิบายถึงคุณลักษณะเฉพาะตัวบุคคลและพฤติกรรมของการ

บริหารงานจะมีลักษณะอยางไรจะข้ึนอยูการอุปนิสัยของบุคคลน้ันเปนที่ต้ัง ซึ่งเปนที่มาของความลมเหลว

ในการบริหารงานหรือเรียกอีกอยางหน่ึง การบรหิารแบบความพอใจ ถือตัวเองเปนใหญในการกระทํา การ

พูด และการแสดงความคิดเห็นจะยึดตัวเองเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมขององคในหลายๆบาง

องคกรบุคลากรไมสามารถที่มองหนาผูบริหารไดเพราะกลัวเกลงไมกลาพูด ไมกลาเสนอความคิดเห็นใดๆ 

ซึ่งถาขาดซึ่งหลักการบริหารก็จะโดนตําหนิได ซึ่งบุคลากรสวนใหญจะถือคติวา พูดไปสองไรเบื้อเบื้อ น่ิง

เสียไดตําลึงทอง เปนตน แตบางองคกรที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารงานก็เพราะถือหลักการมีสวนรวม 

รวมคิด รวมทํา รวมรับความสําเร็จที่เกิดข้ึน ผูนําแบบน้ีเรียกวา ผูนําที่มีวิสัยทัศนหรือมีภาวะความเปน

ผูนํา 

 
                                                        
  ๓๒ สมยศ นาวีการ, การบริหารและพฤติกรรมองคการ, ๒๕๔๐, หนา ๒๒๕-๒๒๖. 

 ๓๓ ประหยัด หงสทองคํา, การพัฒนาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองทองถิ่น,  (กรุงเทพมหานคร : 

หจก.พาพาส, ๒๕๔๐), หนา ๑๕. 

  ๓๔ ไพโรจน ขุนทอง, ครองตน ครองคน ครองงาน ยอมครองใจ, หนังสือพิมพไทยรัฐ, ปที่ ๖๐, ฉบับที่ 

๑๗๖๑๖, วันศุกร ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒. 



 

๓๖ 
 

๒.๓  แนวคิดการปกครองทางพระพุทธศาสนา 

  แนวคิดการเมืองการปกครองทางพระพุทธศาสนามีมุมมองใหความสําคัญไปที่การเมืองการ

ปกครองที่ผูกโยงกับการใชอํานาจในรูปแบบของราชาธิปไตย ถึงแมวาในความหมายของคําวา การเมือง

กับการปกครองจะมีความแตกตางกันออกไป แตยังคงใชไปในสวนของความหมายที่ใกลเคียงกันได 

รวมทั้งการเรียกรวมความหมายของทั้ง ๒ คํา จะมักเรียกรวมไปดวยกัน ทําใหเห็นถึงความสัมพันธที่แมวา

จะแตกตางก็ยังมีความเหมือนกันอยูมาก พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววา “การปกครอง”ใน

ทัศนะของพระพุทธศาสนาวา เปนการปกครองเพื่อการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบรอยที่เกิด

จากการปกครองน้ัน มิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปนเพียงปจจัยคือสภาพเอื้อ เพื่อชวยใหแตละบุคคลบรรลุ

จุดหมายแหงการศึกษา หรือเพื่อเปนหลกัประกันแหงการศึกษา จึงถือเปนคติไววา การปกครองที่มีข้ึนเปน 

เรื่องของการศึกษาทั้งสิ้น คือ ถาไมปกครองดวยการศึกษา ก็ตองปกครองดวยอํานาจ เมื่อปกครองดวย

อํานาจก็เกิดความรูสึกในเชิงปฏิปกษ ในเชิงที่ขัดแยงกัน ก็เกิดปญหา เริ่มต้ังแตเกิดความขัดแยงในจิตใจ 

ทําใหย่ิงตองใชอํานาจ ใชอาญา และเนนการลงโทษมากข้ึนเปนลําดับ ไมใชเปนการปกครองแบบสรางคน

ดี แตเปนการปกครองแบบพยามกําจัดคนเลวน่ันเอง๓๕ซึ่งในหัวขอน้ีผูวิจัยจะไดนํามาศึกษาไว ๒ ประเด็น

ใหญ ๆ ไดแก แนวคิดการเมืองการปกครองทางพระพุทธศาสนา และรูปแบบการเมืองการปกครองทาง

พระพุทธศาสนา เพื่อจะไดนํามาสนับสนุนงานวิจัยตอไป 

 ๒.๓.๑ แนวคิดการปกครองทางพระพุทธศาสนา 

  แนวคิดการปกครองทางพระพุทธศาสนาเปนอีกมุมมองหน่ึงที่สะทอนอิทธิพลของบทบาทการ

สรางสังคมแหงอดุมการณทางธรรมาธิปไตยที่ใหคุณคากับหลักพุทธธรรมมากกวายึดไปที่ตัวบุคคล ที่ทําให

เห็นวา บุคคลน้ันยอมมีความเปลี่ยนแปลงลักษณะข้ึน ๆ ลง ๆ หรือมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

เพราะตัวกิเลสตัณหายอมนําพาผูปกครองหรือผูที่ใชอํานาจไปทางใดก็ไดซึ่งมุมมองทางพระศาสนา

สามารถแยกตัวบุคคลกับหลักคิดทางสังคมที่แตกตางไวอยางนาสนใจ หากยอนกลับไปดูถึงระบบการ

ปกครองแบบมีผู  นําของชาวอินเดียโบราณกอนสมัยพุทธกาลวา เมื่อพวกอารยันเข ามาสู อินเดีย 

ครอบครองอินเดียตอนเหนือและตอนกลางไวทั้งหมด อยูรวมกันเปนเผามีหัวหนาเผาเปนผูนํา มีการ

ดําเนินชีวิตแบบเลี้ยงสัตวเรรอนการปกครองเปนไปแบบพอปกครองลูก มีทรัพยสินที่สําคัญที่สุด คือ ปศุ

สัตว การนับความมั่งค่ังของชาวอารยันในสมัยน้ันนับกันที่ใครมีปศุสัตวมากกวากัน เผาใดมีปศุสัตวมาก

ถือวาเผาน้ันมฐีานะมากกวาเปนปกแผนมั่นคง ดังน้ัน จึงมักเกิดมีการทําสงครามแยงชิงปศุสัตวเพื่อแยงชิง

                                                        
  ๓๕ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต ), นิติศาสตรแนวพุทธ, พิมพครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร :บริษัท

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๕๕-๕๖. 



 

๓๗ 
 

ความเปนใหญเกิดข้ึนเนือง ๆ๓๖ ภายหลังเมื่อโลกวิวัฒนาการมาสูยุคที่อารยธรรมอินเดียไดเจริญรุงเรืองใน

สังคมวรรณะพราหมณไดมีบทบาทและอํานาจในสังคมมากข้ึนระบบวรรณะจะเขมงวดและรัดกุมมากข้ึน 

ชนช้ันตํ่าไดรับการกดข่ีขมเหงเอารัดเอาเปรียบ สภาพเชนน้ีทําใหวรรณะอื่นๆ เชน วรรณะษัตริยรูสึกไม

พอใจวรรณะพราหมณ และไดพยายามที่จะหาแนวทางปรับปรุงสภาพของสังคมปกครองที่เปนระเบียบ มี

ระบบการจัดเก็บภาษีซึ่งแสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจแบบเมืองไดเจริญข้ึนแลว ภาษีตางๆ เหลาน้ีทําใหรัฐมั่ง

ค่ังและมีความมั่นคง๓๗มีสถาบันกษัตริย มีแบบแผนการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ

พิธีกรรมในระบบความเช่ือจากทางศาสนา เชน พระพุทธศาสนา๓๘ การเปนอยูของชุมชนในสังคมจึงมีการ

ประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา ระบบการปกครองการจัดระบบสังคมตามแบบชนช้ัน

ปกครอง คือราชา ชนช้ันที่ถูกปกครอง คือ ราชภัฏ หรือขาราชการ และประชาชนทั่วไป ชนช้ันปกครอง มี

หลักธรรมที่พึงปฏิบัติที่   เปนคําสอนในพระพุทธศาสนา เรียกวา ทศพิธราชธรรม๓๙  

  การปกครองที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา เปนการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย คือ 

ระบอบการปกครองซึ่งมีพระราชา หรือพระมหากษัตริยมีอํานาจสิทธ์ิขาดในการบริหารแวนแควน หาก

มองถึงการปกครองในอดีตโบราณจะพบลักษณะทางการปกครองของอินเดียโบราณวา ลักษณะทางการ

ปกครองมีการปกครองอยู ๒ รูปแบบ คือ แบบราชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยมีอํานาจในการปกครอง มี

ตําแหนงที่ลดหลั่นกันลงมา มีสภาการปกครองจากจุดยอย คือ คาม นิคม ชนบทระดับชนบทยังมี         

หัวหนาใหญทํานองเจ าประเทศราชปกครองอีกดวยและแบบสาธารณรัฐซึ่งมี ๒ แบบดวยกัน คือ 

สาธารณรัฐเฉพาะตัวเปนรัฐๆ ไป เปนการปกครองแบบสภาของตระกูลน้ันๆ โดยมีประธานสภาเปน   

กษัตริยเชนเดียวกันกับเปนแบบสมาพันธรัฐ คือมีรัฐอิสระหลายๆ รัฐมารวมกัน มีการสับเปลี่ยนกันเปนพ

ระราชาของสาธารณรัฐโดยมีการกําหนดอายุของพระราชา๔๐แตหลังจากพุทธปรินิพพานไมนานรัฐวัชชีก็

                                                        
  ๓๖ ปรีชา ชางขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๖. 

  ๓๗ กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, อินเดียสมัยพุทธกาล, (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, ๒๕๓๒),    

หนา ๔๑. 

  ๓๘ ศรีศักร วัลลิโภดม และสุจิตต วงษเทศ, วิวัฒนาการของวัฒนธรรมจากมิติทางประวัติศาสตรและโบราณคดี. 

ใน สูความเขาใจวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง, ๒๕๓๓), หนา ๓๔ – ๓๖. 

  ๓๙ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๖ , 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๓๒๖ 

  ๔๐ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาม

กุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หนา ๙ – ๑๐. 



 

๓๘ 
 

ตกอยูใตอํานาจของรัฐมคธ ซึ่งปกครองโดยระบบราชาธิปไตย การที่ระบบราชาธิปไตยมีความเขมแข็งกวา

ระบบสามัคคีธรรมน้ัน  

 ระบบราชาธิปไตย เปนระบบของผู ตองการมีอํานาจและจะเผยแผอํานาจออกไป สวนระบบ

สามัคคีธรรม มุงจัดการปกครอง ใหประชาชนอยูดีกินดี มีความผาสุกในบานเมือง มีระเบียบวินัยเครื่อง

ดํารงความสามัคคี เมื่อไมมีระเบียบวินัย เมื่อความสามัคคีหมดไประบบสามัคคีธรรมหรือประชาธิปไตย

แบบสมัยโบราณก็พังพินาศ๔๑อินเดียในสมัยโบราณ มีการแขงขันแยงชิงอํานาจซึ่งกัน ประเทศที่มีอํานาจ

มากกวาก็บุกรุกทําสงครามขยายดินแดน จนมาถึงยุคพุทธกาลมีแควน ๑๖ แควน บางประเทศก็หมด

อํานาจถูกยุบรวมเขากับแควนอื่นจึงเหลือประเทศที่ใหญอยู ๔-๕ ประเทศ อังคะ ก็เขาไปอยูใตอํานาจของ

มคธ กาสีก็อยู ใตอํานาจของแควนโกศล แควนโกศลและวัชชีเปนแควนใหญมีอํานาจมาก แควนมหา

อํานาจในครั้งพุทธกาล คือมคธ วัชชี โกศล วังสะ และอวันตี แควนที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา คือแคว

นมคธ วัชชี และโกศล ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนามาก แควนมคธมีช่ืออยูย่ังยืนที่สุด สวนแควนอื่นที่

ใหญในสมัยพุทธกาล พอถึงยุคหลังพุทธกาลก็คอยๆ หมดไป แควนที่มีการปกครองตางแบบกัน คือแคว

นมคธกับ   แควนวัชชี แควนมคธปกครองแบบราชาธิปไตยแควนวัชชีปกครองแบบสามัคคีธรรม มีชนช้ัน

ปกครองหมุนเวียนกันข้ึนมาปกครอง แควนวัชชีแขงอํานาจกับแควนมคธ หลังพุทธกาลแควนวัชชีไดเสีย

อํานาจแกแควนมคธ๔๒ 

  นอกจากน้ีแนวคิดการปกครองในทางพระพุทธที่กลาวถึงพระสูตรที่สําคัญและเปนที่รูจักของ

นักวิชาการโดยทั่วไปซึ่งจะทําใหเห็นแนวคิดหลักแหงการปกครองลักษณะเปนวิวัฒนาการมากวาการ

จัดการรูปแบบที่ตายตัวเรียกวา อัคคัญญสูตร๔๓ ไดกลาวถึงการกําเนิดของรัฐและวิวัฒนาการมาเปนข้ันๆ 

จากสมัยที่โลกพินาศ มีสัตวผูมีบุญไดไปเกิดในช้ันอาภัสสรพรหม มีปติเปนอาหาร ไมมีเพศ มีรัศมีอยูใน

วิมาน เมื่อโลกอุบัติข้ึนใหมๆ ยังมีนํ้าปกคลุมทั่วไป จักรวาลมืดมน ไม มีดวงอาทิตย ไมมีดวงดาว ไมมี

กลางคืนกลางวัน ตอมาเกิดพื้นดินลอยข้ึนอยูบนผิวนํ้า(งวนดิน) มีสี กลิ่นและรสดี จึงชิมดู พวกอื่นๆ จึงชิม

ตาม เกิดติดใจในรส ความอยาก (ตัณหา) จึงเกิดข้ึนเมื่อมีกาม ความเกียจครานจึงเกิดข้ึน และมีบุคคลผู

หน่ึงคิดหาวิธีแหงความสะดวกสบายใหกับชีวิตโดยการนําอาหารมากักตุนไว มีขอความปรากฏในพระ

สูตรตอไปวา “สัตวบางคนเกิดความเกียจครานข้ึน จึงมีความคิดเห็นอยางน้ีวา “ทานผูเจริญ เราน้ีชาง

                                                        
  ๔๑ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, ( กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง

,๒๕๓๒), หนา ๓๐-๓๑. 

  ๔๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), จาริกบุญ-จารึกธรรม, พิมพครั้งที่ ๑๒, ( กรุงเทพมหานคร :บริษัท พิมพ

สวย จํากัด, ๒๕๔๗), หนา ๓-๖. 

  ๔๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๙–๑๓๑/๘๙–๙๗. 



 

๓๙ 
 

ลําบากเสียจริง ที่ตองไปเก็บขาวสาลีมาเพื่อเปนอาหารทั้งในเวลาเย็นสําหรับอาหารเย็น ทั้งในเวลาเชา

สําหรับอาหารเชา ทางที่ดีเราควรนําขาวสาลีมาครั้งเดียวใหพอเพื่อเปนอาหารเชาและอาหารเย็น”๔๔ 

  ทําใหเห็นวา ลักษณะความเห็นแกตัวของบุคคลเพียงคนเดียวจะเกิดการเลียนแบบหรือเอาอยาง

จนทําใหเกิดการขาดแคลน สัตวเหลาน้ันจึงปรึกษาถึงปญหาที่เกิดข้ึนจากการขาดแคลนและหาวิธีการแก

ไขจนนําไปสูการแบงปนเขตแดนกันวา “ทานผูเจริญ บาปธรรมปรากฏชัดแลว ในกาลกอนพวกเรานึกคิด

อะไรก็ไดสมความปรารถนา…..มีขาวสาลีเปนอาหารดํารงอยูไดนานแสนนาน เพราะบาปอกุศลธรรมอัน

เลวปรากฏข้ึนแกพวกเราขาวสาลีน้ัน จึงกลายเปนขาวมีรําหอหุมเมล็ดบาง มีแกลบหุมเมล็ดบาง ทางที่ดี

พวกเราควรมาแบงขาวสาลี และปกปนเขตแดนกันเสียเถิด”๔๕ 

 ความเกิดข้ึนของกามทั้งหลาย มีความเกียจคราน มีความเห็นแกไดเกินควร จนเกิดการขาด

แคลนปจจัยดานตางๆ เรื่อยมา จนถึงการแบงปนสิทธิและทรัพยสินในการยึดครอง อธรรมที่ทําลายความ

ปกติสุขด้ังเดิมของชีวิตและสังคมจึงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองจากการประพฤติตัวของสัตวน้ันและเมื่อมีการยึด

ครองจึงเกิดมีการละเมิดสิทธิกันข้ึน และไดพากันตักเตือนหามกระทําอีกสัตวบางพวกทนไมไหวจึงมีการ

ทํารายกันดวยกอนดิน ดวยทอนไมเมื่อเกิดเหตุการณเชนน้ีข้ึนสัตวที่มีความคิดกลุมหน่ึงไดปรึกษากัน โดย

กลาวถึงปญหาวา “บาปธรรมปรากฏในหมูสตัวแลว คือการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหจักปรากฏการติ

เตียนจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทัณฑาวุธจักปรากฏ ทางที่ดีพวกเราควรสมมติ (แตงต้ัง) 

สัตวผูหน่ึง ใหเปนผูกลาวผูควรวากลาว ใหเปนผูติเตียนบุคคลที่ควรติเตียนไดโดยชอบใหเปนผูขับไลผูที่

ควรขับไลไดโดยชอบ พวกเราจักแบงสวนขาว”๔๖แกผูทําหนาที่น้ันเมื่อตกลงดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะต

องมีเจา  หนาที่คุมครองปองกันชีวิตและทรัพยสินผูที่ไดรับการเลือกจากมหาชนไดรับการขนานนามวา

“มหาชนสมมติ” มีหนา ที่จะตองปกปองคุมครองอาณาเขตกวางใหญ ไดรับขนานนามวา “กษัตริย”

เพราะเปนใหญในนาและโดยที่หวัหนาน้ันเปน ผูมีคุณธรรม ยังความพอใจใหเกิดคนเปนอันมาก จึงเรียกวา 

“ราชา”  

  พระราชาซึ่งมีหนาที่ของผูปกครองรัฐมีเน้ือหาอยูเพียง ๓ ประการ๔๗ ไดแก ๑) ใหเปนผูวาที่ควร     

วากลาวไดโดยชอบ(๒) ใหเปนผูติเตียนผูที่ควรติเตียนไดโดยชอบ (๓) ใหเปนผูขับไลผูที่ควรขับไลโดยชอบ 

(ลงโทษ)  ซึ่งการใชอํานาจของผูปกครองรัฐเกี่ยวกับการบริหารนโยบายทางดานเศรษฐกิจสังคมและ

ราชการแผนดินน้ี มีปรากฏอยูในกูฏทันตสูตรตอนหน่ึงวา “…บานเมืองของพระองคยังมีเสี้ยนหนาม ยังมี

                                                        
  ๔๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๗/๙๓. 

  ๔๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๘/๙๔–๙๕. 

  ๔๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐/๙๖. 

  ๔๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๙–๑๓๑/๘๙–๙๗. 



 

๔๐ 
 

การเบียดเบียนกัน โจรยังปลนบานปลนนิคม ปลนเมืองหลวง ดักจี้ในหนทางเปลี่ยวก็ดี พระองคจะโปรด

ใหฟนฟูพลีกรรมจะพึงช่ือวาทรงกระทําการมิบังควร พระองคมีพระราชดําริอยางน้ีวา “เราจักปราบเสี้ยน

หนามคือโจร ดวยการประหาร ดวยการจองจํา ดวยการปรับไหม ดวยการตําหนิโทษหรือเนรเทศ”อันการ

ปราบปรามดวยวิธีการเชนน้ีไมเช่ือวาเปนการปราบปรามโดยชอบเพราะวาโจรบางพวกที่เหลือจากการถูก

กําจัด ยังมีอยูภายหลังมันก็จักเบียดเบียนบานเมืองของพระองค แตวาการปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจร

น้ันจะเช่ือวาเปนการปราบปรามโดยชอบ ตองอาศัยวิธีการดังตอไปน้ี 

  ๑. ขอใหพระองคพระราชทานพันธุพืชและอาหารใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในกสิกรรมและการ

เลี้ยงปศุสัตว ในบานเมืองของพระองคในโอกาสอันควร 

  ๒. ขอใหพระองคพระราชทานตนทุนใหแกพลเมืองผูขะมักเขมนในพาณิชยกรรมในบานเมืองของ

พระองคในโอกาสอันควร 

  ๓. ขอใหพระองคพระราชทานอาหารและเงินเดือนแกขาราชการที่ขยันขันแข็งในบานเมืองของ

พระองคในโอกาสอันควร 

 พลเมืองเหลาน้ันจักเปนผูขวนขวายในการงานของตน ๆ จักไมเบียดเบียนบานเมืองของพระองค 

อน่ึงกองพระราชทรัพยจํานวนมากจกัเกิดแกพระองคบานเมอืงก็จะอยูอยางรมเย็นหาเสี้ยนหนามไมได จัก

ไมมีการเบียดเบียนกัน พลเมืองจักช่ืนชมยินดีตอกันยังบุตรใหฟอนอยูบนอก(มีความสุขกับครอบครัว) 

จักอยูอยางไมตองปดประตูเรือน.๔๘แตถึงอยางไรก็ตามในอัคคัญญสูตร เปนสูตรที่กลาวถึงลักษณะของ

วิวัฒนาการแหงการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาแมวาจะใชเวลานานมากในแตยุค เพราะเมื่อรัฐมีความ

เจริญเติบโตก็จะถึงยุคแหงการตกตํ่าหรอืเสือ่มไปตามคุณธรรมของผูปกครองรฐัเปนสําคัญซึ่งพฒันามาจาก

การเปนหัวหนาเผา  แลวขยายอิทธิพลทางการเมืองเปนวงกวางมากข้ึน มีการเก็บภาษี มีกองกําลังทหารที่

ใหญโต เพราะตองเตรียมไวรักษาอาณาเขตและขยายอาณาเขตของตนกับรัฐอื่นๆ ซึ่งการเปนผูนําลักษณะ

น้ี ครั้งแรกจะเปนผูที่ประชาชนสรรหาคัดเลือกเขามาเปนผูนํา และไดผานวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกลาย

มาเปนกษัตริยที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ระบบการคัดเลือกผูนําแบบเกาในระดับชนเผ

าจึงหมดไปในที่สุดเปลี่ยนมาเปนการใชระบบสืบสันติวงศแทน ซึ่งจะเห็นระบบการคัดเลือกผู นําทั้งสอง

แบบน้ีเสมือนในสมัยพุทธกาล สวนในเรื่องสังคมชนช้ัน (วรรณะ) ในสมัยน้ันก็คงมีอยู ชนวรรณะกษัตริย

ถือวาเปนชนช้ันสําคัญทางการเมืองและการสงคราม ดังมีพุทธวจนะตอนหน่ึงเรื่องการนับโคตรวา “ในหมู

ชนที่ถือตระกูลเปนใหญ กษัตริยจัดวาประเสริฐที่สุด สวนทานผูเพียบพรอมดวยวิชชาและจรณะจัดวาเป

                                                        
  ๔๘ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๓๘/๑๓๑–๑๓๒. 



 

๔๑ 
 

นผูประเสริฐที่สุดในหมูเทวดาและมนุษย”๔๙ นอกจากน้ี ความเจริญและความเสื่อมของรัฐตามทรรศนะ

ของพระพุทธศาสนาน้ัน ในจักกวัตติสูตร๕๐ ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากยุคที่เจริญที่สุดกอนไปสู

ความเสื่อมโทรมและหันวัฏฏะกลับเขาสูยุคแหงความรุงเรืองอีกครั้งดังน้ันการเปลี่ยนแปลงในแงของความ

เจริญและความเสื่อมแหงรัฐตามนัยแหงจักกวัตติสูตรจึงมี ๘ ยุคดังน้ี 

 ๑. ธรรมราชสมัย คือสมัยที่ผูปกครองและประชาชนใชชีวิตอยูอยางสงบสุขเพราะทุกคนลวนต้ังอยู

ในศีลธรรมอันดีงาม 

  ๒. อทินนาทานสมัย คือสมัยที่ผูปกครองไมประพฤติธรรมบานเมืองจึงไมมีความผาสุขเหมือนเกา   

กอนมีการลักขโมยกันเกิดข้ึน 

 ๓. ปานาติบาตสมัย คือสมัยที่มีผลตอเน่ืองมาจากการลงโทษผูลักขโมย จึงทําใหประชาชนตองทํา

การสะสมศาตราวุธเพื่อฆาหรือทํารายผูจับกุม 

  ๔. มุสาวาทสมัย คือสมัยที่บุคคลผูลักขโมยเมื่อถูกจับกุมก็กลาวเท็จวาตนมิไดเปนโจรปลนทรัพย

หรือยักยอกผูอื่น 

  ๕. ปสุณวาจาสมัย คือสมัยที่เมื่อมีการลักขโมยกันเกิดข้ึน จึงมีการกราบทูลรายงานวาบุคคลผูน้ีได

ทําการลักขโมย ทําใหเกิดการพูดจาสอเสียดกันเปนประจํา 

  ๖. กาเมสุมิจฉาจารสมัย คือสมัยที่ผู คนเสื่อมจากศีลธรรมอันดีงามทําใหมีผิวพรรณแตกตางกัน 

พวกที่มีผิวพรรณไมดี ก็ประพฤติผิดในลูกเมียของพวกที่มีผิวพรรณดี 

  ๗. อกุศลสมัย คือสมัยที่ความช่ัวทั้งมวลไดเกิดข้ึนมีการฆาฟนกันผูกอาฆาตพยาบาท มีความเห็น

ผิดจากทํานองคลองธรรม ไมมีการบํารุงสมณพราหมณ บิดามารดา มีการประพฤติผิดธรรมเนียมประเพณี

ที่ดีงาม โลกจึงเขาสูยุคสัตถันตรกัปปคือยุคมิคสัญญีมี 

  ๘. ภัทรกัปป คือยุคที่โลกหันกลับมาสูความเจริญอีกครั้งหน่ึง 

  กลาวไดวา แนวคิดการปกครองทางพระพุทธศาสนาจะมีลักษณะของวิวัฒนาการเกี่ยวกับการ

ดํารงตนเองของผูปกครองรัฐที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปกครองประชารัฐใหเกิดความสุข สงบภายใน

รัฐหากผูปกครองไมต้ังอยูในธรรมทั้งอายุ และความเลื่อมของรัฐจะลดลงซึ่งเปนไปตามหลักแหงการ

เปลี่ยนแปลงดังน้ัน หนาที่หลักของผูปกครองจะประกอบดวย ๓ ประการ ไดแก ๑. ใหเปนผูวาที่ควรวา   

กลาวไดโดยชอบ ๒. ใหเปนผูติเตียนผูที่ควรติเตียนไดโดยชอบ และ ๓. ใหเปนผูขับไลผูที่ควรขับไลโดย

ชอบ (ลงโทษ) ซึ่งเทาที่ปรากฏจะมีอยู ๒ รูปแบบที่เดนชัด ไดแก แบบราชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยมี

                                                        
  ๔๙ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๗/๙๙. 

  ๕๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๐/๕๙–๘๒. 



 

๔๒ 
 

อํานาจในการปกครอง และแบบสามัคคีธรรม มุงจัดการปกครอง ใหประชาชนอยูดีกินดี มีความผาสุกใน  

บานเมือง มีระเบียบวินัยเครื่องดํารงความสามัคคี ซึ่งจะกลาวรายละเอียดไวในหัวขอตอไป 

  ๒.๓.๒ รูปแบบการปกครองทางพระพุทธศาสนา 

  รูปแบบการปกครองเปนคําที่ใชในความหมายเดียวกันกับคําวา ระบอบการปกครอง ซ่ึงพลตรีพระ

เจาวรวงศเธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ ทรงบัญญัติขึ้น หมายถึง รูปแบบการปกครองปกครองประเทศ เชน 

ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตรงกับคําวา “regime” ใน

ภาษาอังกฤษ
๕๑

ซ่ึงมาจากคําวา “régime” ในภาษาฝร่ังเศสหมายถึง “กฎ, รัฐบาล” และมาจากคําวา “régíme” 

ในภาษาลาตินที่มีความหมายวา “การนํา(guidance)”
๕๒

หรือระบอบในกํารบริหารงาน เชน เราพูดวา ระบอบ

การปกครองในโลกน้ีมีอยูหลายระบอบดวยกัน ระบอบประชาธิปไตยก็เปนระบอบหน่ึง”
๕๓ ซึ่งหากยอนกลับไป

ดูรูปแบบการปกครองในยุคพุทธกาลจะพบหลักฐานที่ปรากฏในพระไตรปฎกที่มีแควนที่สํา คัญถึง ๑๖ 

แควน ไดแก ๑. อังคะ ๒. มคธะ ๓. กําสี ๔. โกสละ ๕. วัชชี ๖. มัลละ ๗. เจตี ๘. วังสะ ๙.กุรุ ๑๐. ปญจํา

ละ ๑๑. มัจฉะ ๑๒. สุรเสนะ .๑๓. อัสสกะ ๑๔. อวันตี ๑๕. คันธําระ และ ๑๖. กัมโพชะ๕๔ ซึ่ง

รายละเอียดที่ปรากฏใน อุโปสถสูตรดังน้ีพอสังเขปไดดังน้ี 

 ๑. รัฐอังคะ มีเมืองหลวงช่ือจัมปา มีอาณาเขตติดกับริมฝงแมนํ้าจัมปาและตอนปลายของแมนํ้าคง

คา ในสมัยกอนพุทธกาลเปนรัฐที่เคยรุงเรืองมากอน แตมาถึงสมัยพุทธกาลก็ตกอยูภายใตอํานาจของ    

แควนมคธ ซึ่งมีพระเจาพิมพิสารเปนผูปกครอง 

 ๒. รัฐมคธ มีเมืองหลวงช่ือกรุงราชคฤห ในสมัยพุทธกาลเปนอาณาจักรที่ย่ิงใหญ ในแถบของ

อินเดียตอนบน และเปนมหาอํานาจ ๑ ใน ๔ ของชมพูทวีป ช่ึงมีแควนโกศลแควนมคธ แควนวังสะ และ

แควนอวันตี รัฐมคธถือวาเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาที่สําคัญอยางย่ิงในสมัยพุทธกาล เพราะพระ

พุทธองคทรงประกาศพระศาสนาจนมั่นคงในรัฐน้ีเปนแหงแรก ซึ่งมีพระเจาพิมพิสารและพระเจาอชาต

ศัตรูเปน กําลังหลักในการทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา 

  ๓. รัฐกาสี มีเมืองหลวงช่ือพาราณสี ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของแควนมคธในสมัยกอนพุทธกาลเป

น รัฐที่เคยรุงเรืองและมีอํานาจมาก แตมาถึงสมัยพุทธกาลก็เริ่มเสื่อมลงและดินแดนสวนใหญก็ตกอยูภาย

ใตอํานาจของแควนโกศล 

                                                        
  ๕๑กรองแกว ฉายสภาวธรรม, ศัพทคํานี้มีที่มา, (กรุงเทพมหานคร: ตนธรรม สํานักพิมพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๔๑. 

  ๕๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ, ๒๕๕๒), หนา ๒๒๒. 

  ๕๓เดโช สวนานนท, พจนานุกรมศัพทการเมือง, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพหนาตางสูโลกกวาง จํากัด, 

๒๕๔๕), หนา ๒๐๕. 

  ๕๔องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๘๘. 



 

๔๓ 
 

  ๔.รัฐโกศล มีเมืองหลวงช่ือวาสาวัตถี ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแควนมคธในสมัย

พุทธกาลเปนเมืองที่มั่งค่ังสมบูรณและมีอํานาจมาก แมแตกรุงกบิลพัสดุเองก็ตกอยูภายใตการควบคุมดูแล

ของแควนโกศล ซึ่งมีพระเจาปเสนทิเปนผูปกครองและพระองคก็ทรงมีความศรัทธาอยางมากในพระพุทธ

เจา 

  ๕. รัฐวัชชี มีเมืองหลวงช่ือเวสาลี มีความเจริญรุ งเรืองมากในสมัยพุทธกาล เปนแควนที่มีการ

ปกครองแบบสาธารณรัฐ มีเจาผูครองนครถึง ๘ ราชวงศดวยกัน เชน วิเทหะลิจฉวีและวัชชี เปนตน การ

ปกครองจะมีรัฐบาลกลางรับผิดชอบดานความสัมพันธระหวางรฐัและเรื่องการเมอืงการบริหารโดยใหเจาผู

ครองนครตางๆ ผลัดกันเปนประธานตามความหมาะสม ดังน้ันราชวงศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการจัดการ

ปกครองคือวงศลิจฉวีแหงเวสาลีและวงศวิเทหะแหงมิถิลา 

  ๖. รัฐมัลละ มีเมืองหลวงแยกออกเปน ๒ สวน คือกุสินาราและปาวา อยูทางทิศตะวันตกของแคว

น วัชชีแควนน้ีมีการปกครองแบบสาธารณรัฐหรือระบบสามัคคีธรรม 

  ๗.รัฐเจตีหรือเจติยะ มีเมืองหลวงช่ือโสตถวดีต้ังอยูทางใตของแควนวังสะ 

  ๘. รัฐวังสะ มีเมืองหลวงช่ือโกสัมพี อยูทางทิศใตของแควนโกศลหรือทางทิศเหนือของแควนอวัน

ตี รัฐน้ีในสมัยพุทธกาลมีความรุงเรืองและมีอํานาจมาก มีพระเจาอุเทนเปนผูปกครองและพระพุทธองคก็

ทรงเสด็จไปยังกรุงโกสัมพีหลายครั้ง 

  ๙. รัฐกุรุ มีเมืองหลวงช่ืออินทรปตถ อยูทางทิศตะวันตกของแควนปญจาละ มีกษัตริยผูปกครอง

รัฐน้ี คือ พระเจาโกรัพยะ พระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมที่สําคัญเชน มหานิทานสูตร และมหาสติปฏฐาน

สูตรแกพุทธบริษัทในแควนน้ี 

  ๑๐. รัฐปญจาละ มีเมืองหลวงช่ือสังกัสสะ อยูทางทิศตะวันออกของแควนกุรุและทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของแควนโกศล 

  ๑๑. รัฐมัจฉะ มีเมืองหลวงช่ือวิราฏนคร อยูทางทิศใตของแควนสุรเสน ในสมัยพุทธกาลพระราชา

ผูปกครองแควนน้ีคือพระเจาวิราฏะ 

  ๑๒. รัฐสุรเสนะ มีเมืองหลวงช่ือมถุรา อยูทางใตของของแควนกุรุและวังสะ ในสมัยพุทธกาล

กษัตริยผูปกครองรัฐน้ีทรงพระนามวา มธุรราชอวันตีบุตร 

  ๑๓. รัฐอัสสกะ มีเมืองหลวงช่ือโปตนะ ในสมัยพุทธกาลมีกษัตริย ทรงพระนามวาอรุณ เปนผู 

ปกครอง รัฐน้ียังเปนที่ต้ังอาศรมของพราหมณพาวรี ริมฝงแมนํ้าโคธาวร 

  ๑๔. รัฐอวันตี อยูทางทิศใตของแควนมัจฉะ และทางทิศตะวันตกของแควนวังสะในสมัยพุทธกาล 

รัฐอวันตีแบงออกเปนอวันตีเหนือและใต มาหิศมตีเปนเมืองหลวงของอวันตีเหนือ อุชเชนี เปนเมืองหลวง

ของอวันตีใต อวันตีเปนแควนที่มีความสําคัญ ๑ ใน ๔ ของแควนที่มีการปกครองดวยระบบราชาธิปไตย 



 

๔๔ 
 

คือ มคธ โกศล และวังสะ มีพระเจาจัณฑปชโชติเปนผูปกครอง พระองคทรงเปนพระราชาที่เขมแข็งและ

ทรงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธ 

  ๑๕. รัฐคันธาระ มีเมืองหลวงช่ือ ตักศิลา มีพระเจ าปุกกุสาติเปนผู ปกครองพระองคมีความ

สัมพันธอยางใกลชิดกับพระเจาพมิพิสาร เมืองน้ีเปนเมืองแหงการศึกษา ทําใหบุคคลช้ันสูง ในสมัยน้ันนิยม

ที่จะมาศึกษาเลาเรียนวิชาตางๆ ที่เมืองน้ีเปนจํานวนมาก 

  ๑๖. รัฐกัมโพชะ ต้ังอยูทางเหนือของแควนคันธาระ ในคัมภีรอินเดียโบราณแควน กัมโพชะมักจะ

ไดรับการกลาวขนานควบคูกับแควนคันธาระเสมอ 

  อยางไรก็ตามในชนบทใหญทั้ง ๑๖ แควนดังกลาว ก็มักจะปรากฏช่ือกระจัดกระจํายอยูในที่ตาง 

ๆ ของพระไตรปฎกและในคัมภีรอื่น ๆ  หลายแหงดวยกัน และมีหลายแควนที่พุทธศาสนิกชนคุนเคยกับช่ือ

เปนอยางดี เชน แควนมคธ แควนโกสล แควนวัชชี แควนกําสี แควนมัลละ เน่ืองจากมักจะมีเหตุการณ

สําคัญ ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับพระพุทธเจาหรือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในแควนน้ัน ๆนอกจาก ๑๖ แควน

ดังกลาวที่ปรากฏในพระไตรปฎกแลว ยังมีแควนอื่น ๆ ที่ปรากฏช่ืออยูในที่ตาง ๆองพระไตรปฎก แตไมได

ปรากฏช่ือเปนหมวดเปนหมูเหมือนกับ ๑๖ แควนดังกลาวอีก ๕ แควนดวยกัน ไดแก สักกะ โกลิยะ ภัคคะ 

วิเทหะ และอังคุตตราปะ๕๕ ซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดจะพบวา ในยุคพุทธกาลจะมีทั้งหมด ๒๑ แควน ซึ่งพระ

พุทธองคไมไดตรัสยืนยันวาระบบการปกครองใดวาเปนระบบใดดีที่สุด แตเนนการสอนบุคคลที่เกี่ยวของ

กับการเมืองโดยเฉพาะผูมีอํานาจ เชน ผูปกครองและขาราชการ ใหเปนคนดี เพราะฉะน้ัน ใน

พระพุทธศาสนาจึงมีหลักธรรมคําสอนที่สอนผูปกครองรัฐทั้งรัฐแบบราชาธิปไตยและรัฐแบบสามัคคีธรรม 

และยังมองวาการปกครองแบบสามัคคีธรรมกับการปกครองของสงฆน้ัน มิใชการปกครองแบบ

ประชาธิปไตย๕๖ 

  รูปแบบของการปกครองในพุทธกาลไวในหนังสือ “รัฐศาสตรในพระไตรปฎก” วามี ๓ รูปแบบคือ

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย (ราชาธิปไตย) คือรัฐที่ใหอํานาจสิทธ์ิขาดในการปกครองบานเมืองข้ึนอยูกับ

กษัตริยโดยตรง แบบสามัคคีธรรม (สหพันธรัฐ) คือรัฐที่มีอํานาจสิทธ์ิขาดในการปกครองมิไดอยูที่ประมุข

ของรัฐแตเพียงผูเดียว จะมีสภาหรือสังฆะ เปนผูกําหนดนโยบายและมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการ

บานเมือง และแบบจักรวรรดินิยม (อุดมรัฐ) คือรัฐที่มีแสนยานุภาพมาก มีอํานาจเหนือรัฐอื่น ๆ ผูปกครอง

                                                        
  ๕๕ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๕๓ (กรุงเทพมหานคร: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๓. 

  ๕๖ ปรีชา ชางขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๑๗-๗๙. 



 

๔๕ 
 

จะใชคําวา มหาราชาหรือพระเจาจักรพรรดิ๕๗ แตถึงอยางไรก็ตามนักวิชาการหลายทานตางก็มองไปที่

รูปแบบการปกครองเพียง ๒ รูปแบบเทาน้ัน เพราะมองเห็นวา รูปแบบจักรวรรดินิยมมิไดมีความแตกตาง

ไปจากการปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งในที่น้ีผูวิจัยจะไดนําเสนอไวเพียง ๒ รูปแบบเทาน้ัน ดังตอไปน้ี 

 ๑. การปกครองแบบราชาธิปไตย 

  คําวา “ราชาธิปไตย” ในภาษาไทยน้ี พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดอธิบายไววา       

“ราชาธิปไตย” มาจากคําวา ราช+อธิปเตยฺย ในภาษาบาลี ราชาธิปไตย จึงหมายถึง ระบอบการปกครอง

แบบหน่ึงที่มีพระราชาเปนใหญ๕๘ในภาษาอังกฤษ คําวา “ราชาธิปไตย” ใชคําวา “Monarchy” ซึ่งมาจาก

คําวา “Monarchia” ในภาษากรีก แปลวา “ปกครองโดยคนคนเดียว”๕๙ ซึ่งจะเห็นไดวา ราชาธิปไตย 

เปนคําสามัญทั่วไปเพื่อประโยชนในการอธิบายรูปแบบการปกครองใด ๆ ที่มีกษัตริยเปนประมุขสูงสุด ใน

ระบอบราชาธิปไตย บุคคลผูมีพระนามเปนพระราชา คือองคอธิปตย (ผูมีอํานาจสูงสุด) เปนประมุขของ

รัฐ๖๐ ดังน้ัน รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยมีความสัมพันธกับผูปกครองที่เรียกวา “กษัตริย” หรือ 

“ราชา” อยางแยกกันไมออกในฐานะที่เปนผูปกครองและมีอํานาจ และในการปกครองแบบราชาธิปไตย 

คําวา “รัฐบาล” และ “รัฐ” มีความหมายเทากับคําวา “พระมหากษัตริย” เน่ืองจากพระมหากษัตริยทรง

เปนทั้งผูนําและผูคุมครองประชาชนในยามสงครามและเปนผูปกครองในยามสงบ๖๑ จึงกลาวไดวา         

ราชาธิปไตย คือ การปกครองในรูปแบบของกษัตริยที่มีพระราชาเพียงพระองคเดียว มีการใชอํานาจสูงสุด

เพียงผูเดียวซึ่งจะหนาที่ในทุก ๆ เรื่อง ทั้งการปกครองรัฐ การบริหารรัฐ การปกปองคุมครองรัฐ จึงเรียกวา 

การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  

  รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยทีมีประวัติคอยขางจะซับซอนจึงหาตนสายปลายเหตุยากย่ิง

นักแตถึงอยางไรก็ตามนาธาเนียล อารริส อธิบายไววา ไมมีใครรูแนชัดวาราชาธิปไตยกอต้ังครั้งแรกเมื่อใด 

แตเปนที่เช่ือวาระบอบน้ีเกิดข้ึนเมื่อสังคมในยุคแรก ๆ เริ่มมีความซับซอน เริ่มมีกลุมชนผูชํานาญการ เชน 

                                                        
  ๕๗ พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม), รัฐศาสตรในพระไตรปฎก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๔๗-๔๘. 

  ๕๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:นานมีบุคส

พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๙๕๑. 

  ๕๙ นาธาเนียล ฮารริส, ระบอบการปกครอง : ราชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สํานักพิมพปาเจรา จํากัด, 

๒๕๕๕), หนา ๖. 

  ๖๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๖. 

  ๖๑ ควอริส เวลส, การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ, กาญจนี ละอองศรี และยุพา ชุมจันทร แปล

, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๒๗), หนา ๑๓. 



 

๔๖ 
 

ขุนนาง นักรบ นักบวชชาวนา ชาวไรเกิดข้ึน สังคมเชนน้ีจําเปนตองมีกํารบริหารจัดการมากข้ึน จึงปรากฏ

บุคคลคนหน่ึงข้ึนมาเพื่อมาควบคุมและช้ีนํากลุมชนเหลาน้ี คือ กษัตริย๖๒ ซึ่งเปนหน่ึงในวรรณะทั้ง ๔ ตาม

แนวคิดของศาสนาพราหมณเพราะกษัตริยหรือราชาถูกจัดอยูในวรรณะกษัตริยและถูกนําไปยึดโยงกับ  

เทพเจาในศาสนาพราหมณ คือ พระพรหม ซึ่งแบงบุคคลในสังคมออกเปน ๔ วรรณะดวยกันโดยเช่ือวาแต

ละวรรณะน้ันเกิดจากอวัยวะตาง ๆ ของพระพรหมและมีหนาที่แตกตางกันไป ดังน้ี๖๓ 

 ๑.วรรณะพราหมณ เกิดจากพระโอษฐ (ปาก) ของพระพรหม มีสีเคร่ืองแตงกายประจําวรรณะคือสีขาว 

ซ่ึงแสดงถึงความบริสุทธ์ิ มีหนาที่กลาวมนต ใหคําปรึกษากับพระเจาแผนดินตลอดจนสอนมนตใหแกคนทั่วไป 

สวนพวกที่เปนนักบวชก็ทําหนาที่สอนไตรเพท ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา และเปนผูรับทักษิณา 

  ๒.วรรณะกษัตริย เกิดจากพระพาหา (แขน) ของพระพรหม และถือวาสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย      

สีเคร่ืองแตงกายประจําวรรณะ คือ สีแดง ซ่ึงหมายถึง นักรบ ทําหนาที่รบเพ่ือปองกันหรือขยายอาณาจักร รวมทั้ง

เปนนักปกครอง นักบริหารบานเมือง 

  ๓.วรรณะแพศย เกิดจากพระเพลา (ตัก) ของพระพรหม มีสีเคร่ืองแตงกายประจําวรรณะคือสีเหลือง 

เปนพวกแสวงหาทรัพยสมบัติ ไดแกพวกพอคา คหบดี เศรษฐี และเกษตรกร 

 ๔.วรรณะศูทร เกิดจากพระบาท (เทา) ของพระพรหม มีสีเคร่ืองแตงกายประจําวรรณะคือสีดําหรือสี

อ่ืนๆ ที่ไมมีความสดใส มีหนาที่เปนกรรมกร ผูใชแรงงาน 

  แนวคิดเรื่องวรรณะทั้ง ๔ ของศาสนาพราหมณอาจถูกมองเปนเรื่องชนช้ันหรืออาจจะถูกมองไป

สวนของการกําหนดบทบาทหนาที่และอาชีพของคนในสังคมอินเดียซึ่งเดิมทีระบบวรรณะเปนการแบง

หนาที่และอําชีพใหแกคนในสังคม มีความยืดหยุนไมเขมงวดแตตอมาไดเสื่อมความหมายเดิม กลายเปน

ประเพณีที่ถือกันแบบเถรสองบาตร วรรณะสูงเอารัดเอาเปรียบ เหยียดหยามและเหยียบยํ่าวรรณะตํ่า 

ทั้งน้ีดวยเหตุทางผลประโยชนเปนสําคัญประการหน่ึง๖๔ ซึ่งหากมองถึงวรรณะกษัตริยมีกําเนิดมาจากพระ

พรหมเชนเดียวกับวรรณะอื่น ๆ ตางกันตรงที่อวัยวะที่เกิดและหนาที่เทาน้ัน ในประวัติศาสตรสังคม 

อินเดีย แมคําวา “กษัตริย” จะหมายถึงวรรณะกษัตริยหรือบุคคลผูอยูในชนช้ันปกครองทั้งหมด ไดแก 

เช้ือพระวงศ ขุนนาง และขาราชการตาง ๆ มีทหารเปนตน ซึ่งทําหนาที่รบเพื่อปองกันหรอืขยายอาณาจกัร 

รวมทั้งเปนนักปกครองนักบริหารบานเมือง ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณดังที่กลาวมา แตคําวา 

                                                        
  ๖๒ นาธาเนียล ฮารริส, ระบอบการปกครอง : ราชาธิปไตย, หนา ๑๓. 

  ๖๓ เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หนา

๖๒. 

  ๖๔ กรุณา-เรืองอุไร กุศลําสัย, ภารตวิทยา, พิมพครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศยาม, ๒๕๔๓), หนา

๒๘. 



 

๔๗ 
 

“กษัตริย” (สันสกฤต) หรืออีกคําหน่ึงก็คือ “ขัตติยะ” (บาลี) น้ีเดิมทีเปนเพียงผูปกครองหรือบุคคลผูดํารง

ตําแหนงเปนหัวหนาของกลุมชนอารยันที่ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม๖๕ทําใหกลุมชนอารยันที่รวมตัว

กันดังกลาว ทําใหเกิดตระกูลตาง ๆ  จากตระกูลตาง ๆ  ก็พัฒนาจนกระทั่งกลายเปนราชวงศ มากข้ึน มีการ

ใหบุตรหัวปเปนผูสืบทอดอํานาจการปกครอง จากน้ันจึงกลายเปนการรวมศูนยอยูทีก่ษัตริย ทําใหเปนผูนํา

ที่มีอํานาจสูงสุดเพียงผูเดียว จะเห็นไดที่สุด จึงทําใหคําวา “กษัตริย” ในที่น้ีใชไปตามนัยผูนําสูงสุด มิใช

ตามนัยวรรณะดังที่ใชกอนหนาน้ี๖๖ สวนคําวา “ราชา” ก็เชนเดียวกัน ในประวัติศาสตรสังคมอินเดีย คําวา 

“ราชา” เดิมทีหมายถึงหัวหนาหรือผูนําของเผาหรือโคตรตระกูลตาง ๆ ของชาวอารยันซึ่งอพยพมาอยูใน

อินเดียครั้นมาอยูในอินเดียแลวเปลี่ยนอาชีพจากการพเนจรเลี้ยงปศุสัตวแยกกันเปนคณะ ๆ หรือตระกูล

ซึ่งเรียกวา “โคตร” แลวหันมาทําเกษตรกรรมทํานาปลูกขาว จึงไดช่ือวา “ขัตติยะ”๖๗ใชสําหรับเรียก

กษัตริยหรือประมุขของรัฐเล็กที่สุด กษัตริยหรือประมุขของรัฐใหญกวาราชาเรียกวา “มหาราชา” กษัตริย

หรือประมุของรัฐย่ิงใหญโดยมีราชาหลายพระองคข้ึนอยูเรียกวา “ราชาธิราช” กษัตริยหรือประมุขของรัฐ

ที่กวางใหญมีมหาราชาและราชามากมายข้ึนอยูก็เรียกวา “มหาราชาธิราช” และกษัตริยหรือประมุขที่แผ

อํานาจยึดครองรัฐตาง ๆ ไวไดมากก็สามารถต้ังตนเปน “พระเจาจักรพรรดิ” ได ดังน้ัน อิสริยยศของ

กษัตริยในฐานะประมุขของรัฐหรือแควนในสังคมอินเดียหรอืชมพูทวีปมลีําดับตางกันจากเล็กไปหําใหญคือ 

รําชมหาราช ราชาธิราช มหาราชาธิราช และจักรพรรดิราชาธิราช๖๘ 

  อยางไรก็ตาม ในสังคมอินเดียปรากฏวาผูที่มีหลักฐานะดี มีกําลังทรัพย และกําลังคนมากก็ 

อาจจะไดรับการยกยองใหเปน “ราชา” ไดเชนเดียวกัน๖๙ ฐานะดีมีความร่ํารวยทั้งดานทรัพยสินเงินทอง

และบริวารอาจจะถูกเรียกวา “ราชา” ไดแตไมนิยมเรียกวา “กษัตริย” หรือ “ขัตติยะ” เน่ืองจากไมได

เปนผูปกครองรัฐหรือแควนและไมไดเปนชนช้ันวรรณะกษัตริยโดยกําเนิดอยางแทจริงผูที่ดํารงตําแหนง

เปน “กษัตริย” หรือ “ราชา” ในฐานะผูปกครองรัฐหรือแควนน้ี บางสมัยก็มาจากบุคคลผูไมไดอยูใน

วรรณะกษัตริยก็มี ดังที่ยวาหรลาล เนหรู กลาวไววาโดยปกติแลวพระเจาแผนดินก็มาจากวรรณะกษัตริย 

แตวาบางคราวที่บานเมืองตกอยูในภาวะสงครามหรือในภาวะคับขัน แมแตชนวรรณะศูทร หรือสมาชิก

                                                        
  ๖๕ วรศักดิ์ มหัทธโนบล, พุทธโคดม, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ openbooks, ๒๕๕๕), หนา ๘๙-๙๐. 

  ๖๖ เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๙. 

  ๖๗ เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑, หนา ๙. 

  ๖๘ ปรีดี พนมยงค, มหาราชและรัตนโกสินทร, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:คณะกรรมการดําเนินงานฉลอง 

๑๐๐ ป ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค รัฐบุรุษอาวุโส, ๒๕๔๓), หนา ๑๑. 

  ๖๙ คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ธรรมแหงอริยะ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสยามรัฐ, ๒๕๓๗), หนา ๙.  



 

๔๘ 
 

แหงวรรณะตํ่าที่สุดก็สามารถที่จะข้ึนมาดํารงตําแหนงกษัตริยได หากวาเขาผูน้ันมีความเกงกลาสามารถ

อยางเพียงพอ๗๐ 

  กลาวไดวา รําชําในสังคมอินเดียมี ๒ แบบดวยกันคือ รําชําคือกษัตริยซึ่งไมมีพระราชอํานาจ

สิทธ์ิขาด กับรําชําคือกษัตริยซึ่งมีพระราชอํานาจสทิธ์ิขาด รําชําแบบแรก คือกษัตริยซึ่งไมมีพระราชอํานาจ

สิทธ์ิขาดน้ัน เน่ืองจากในการปกครองแบบชนเผาหรือในรัฐเล็ก ๆ ทั้งปวงน้ันมีราชามากกวาหน่ึง และการ

ตัดสินใจตาง ๆ ข้ึนอยูแกที่ประชุมของโคตรตระกูลตาง ๆ เรียกวา “สภา” และ“สภามติ” สําหรับสภาน้ัน

ประกอบดวยเหลาราชาทั้งหลายผูเจริญดวยวุฒิตาง ๆ เชน ชาติ วัย และคุณซึ่งมาจากตระกูลตาง ๆ สวน

สมิติน้ันเปนการประชุมชนในเผาทั่วไปหรือหัวหนาครอบครัวตาง ๆ และบุคคลผูมีตําแหนงราชาแบบน้ีทํา 

หนาที่เปนเพียงตัวแทนของตระกูลหรือกลุมผลประโยชน โดยไดรับการเลือกต้ังมาจากสมาชิกในตระกูล

หรือกลุมของตน สวนราชาแบบที่สอง คือกษัตริยซึ่งมีพระราชอํานาจสิทธ์ิขาดน้ัน ตางจากราชาแบบแรก 

เน่ืองจากเปนกษัตริยผูปกครองรัฐหรือแควนเพียงพระองคเดียวและอํานาจตาง ๆ รวมศูนยอยูที่กษัตริย

พระองคเดียวเทาน้ัน จึงสามารถตัดสินใจดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ทางการปกครองดวยพระองคเอง 

และราชาแบบน้ีสืบทอดตําแหนงโดยสายโลหิต สวนใหญมักจะใหบุตรคนโตสืบทอดตําแหนงแทน๗๑ 

  สําหรับคุณสมบัติและหนาที่ของกษัตริยตามความเช่ือของศาสนาพราหมณน้ันมีมากมาย  

แตจะนํามากลาวในที่น้ีเพียงบางสวนเทาน้ัน ดังน้ี คุณสมบัติของกษัตริยมี ๑๑ ประการ๗๒ ไดแก (๑) ศูรตํา 

กลาหาญ ไมรูจักความกลัว (๒) วีรยะ มีความเพียร ในการเผชิญภัย (๓) ไธรยะ ความมั่นคง ไมทอถอย   

(๔) เตชะ มีเดช มียศ มีเกียรติ รูจักใชอํานาจในทางที่ถูก (๕) ทํานะ ฝกใฝในการให (๖) ทมะ ระงับจิตไว

ได รําลึกในเมตตาอยูเสมอ (๗) กษมา มีความอดทน มีเมตตากรุณาเปนที่ต้ัง (๘) พราหมณภักติ ภักดีตอ

พราหมณ (๙) ปรสันนตา ราเริงแจมใส ไมรูจักวิตก (๑๐) รักษาภาวะ พรอมจะรักษาประเทศชาติ เพื่อผดุง

ยุติธรรม และ (๑๑) สัตยะ มีความเห็นอันสุจริต ไมคิดคดทรยศใคร สวนหนาที่ของกษัตริยมี ๓ ประการ

ไดแก (๑) ปาฐนัง รับการศึกษาช้ันสูง (๒) ยชนัง ทําพิธีบูชาตาง ๆ ของตนเอง และ (๓) ทํานัง ทําบุญให

ทาน ดังน้ัน การปกครองแบบราชาธิปไตยตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ พระมหากษัตริยหรือ 

พระราชาเปนผูที่มีความสําคัญที่สุด เน่ืองจากทรงเปนผูนําของกลุมคนที่อยูในวรรณะกษัตริยและเปน

                                                        
  ๗๐ ยวาหรลาล เนหรู, โฉมหนาประวัติศาสตรสากล, แปลโดย พระราชรัตนโมลี (ดร.นคร เขมปาลี) , 

(กรุงเทพมหานคร: สภาเพื่อความสัมพันธทางวัฒนธรรมแหงประเทศอินเดียและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), 

หนา ๓๗-๓๘. 

  ๗๑ คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ธรรมแหงอริยะ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสยามรัฐ, ๒๕๓๗), หนา ๙.  

  ๗๒ เสฐียร พันธรังษี, ศาสนาเปรียบเทียบ, พิมพครั้งที่ ๘, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หนา

๖๓-๖๔. 



 

๔๙ 
 

ผูปกครองประเทศ๗๓ตองประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑของศาสนาหรือตามความประสงคของพระผูเปน

เจา น่ันคือตองเปนพระมหากษัตริยหรือพระราชาผูปกครองบานเมืองดวยธรรมะหรือเปน “พระราชาโดย

ธรรม” ตามความเช่ือของศาสนาพราหมณ๗๔ กลาวไดวา รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยตาม

แนวคิดของศาสนาพราหมณแมวาพระราชาหรือกษัตริยจะมีอํานาจในการปกครองรัฐ การบริหารตาง ๆ 

ซึ่งจะตองเปนไปตามคําสั่งสอนของพราหมณผูบอกกลาวเพราะพระราชาหรือกษัตริยตางก็มีความสัมพันธ

กับพราหมณมาต้ังแตกอนข้ึนเปนพระราชาในฐานะลูกศิษยที่พราหมณผูทําพิธีกรรมจะอยูเหนือพระราชา

อีกทั้งพราหมณจัดอยูในวรรณะที่สูงกวากษัตริย 

 การจัดลําดับชนช้ันทางสังคมหรือการแบงหนาที่ แบงอาชีพในการดํารงชีวิตภายใตกานปกครอง

ตามรูปแบบของราชาหรือกษัตริยซึ่งถูกมองวาเปนการรังเกียจและดูหมิ่นเหยียดหยามกันในสังคมอินเดีย

น้ันเปนจัดการระเบยีบตาง ๆ ทางสังคมที่เกิดจากหลายสาเหตุซึ่งหากมองในยุคอดีตก็เพื่อการควบคุมและ

การบงบอกถึงกลุมบุคคลที่พยายามรักษาอํานาจไวเพียงกลุมของตนเองเพียงเทาน้ัน แตเมื่อพระพุทธองค

ทรงตรัสรูจึงทรงปฏิวัติคําสั่งสอนเสียใหมใหเกิดความเทาเทียมดังน้ันใน อัคคัญญสูตร พระสุตตันตปฎก 

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค๗๕ ทรงอธิบายถึงที่มาของวรรณะทั้ง ๔ วามาจากการประพฤติตนหรือการทําหนาที่

ตาง ๆ ของบุคคลในสังคม ใครประพฤติตนหรือทําหนาที่อยางไร ก็เรียกบุคคลน้ันไปตามการประพฤติตน

หรือตามหนาที่น้ัน ไมใชเรื่องที่จะนํามาดูหมิ่นเหยียดหยามกันแตอยางใด กลาวคือ บุคคลผูทําหนาที่

ปกครองดูแลในฐานะเจาของแผนดินเรียกวา “กษัตริย” หรือ “ราชา” บุคคลผูทําหนาที่สั่งสอนและทําพิธี

ลอยบาปเรียกวา“พราหมณ” บุคคลที่อยูครองเรือนประกอบการงานตาง ๆ ก็เรียกวา “แพศย” และ

บุคคลที่ประพฤติตนโหดรายทาํงานตํ่าตอยก็เรียกวา “ศูทร” หากกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทรเบื่อหนาย

หนาที่ของตน ๆ ออกบวชบรรพชาก็เรียกวา “สมณะ” คนจะดีหรือเลวจึงมิใชเพราะชาติช้ันวรรณะ แต

เพราะการกระทําของตนเองนอกจากน้ีหากมีการยึดมั่นถือมั่นกันดวยดวยเรื่องชาติกําเนิดหรือตระกูลตาม

ความเช่ือของพวกพราหมณ พระพุทธองคกลับตรัสยกยองกษัตริยไวอยางชัดเจนวา ในหมูชนที่ถือตระกูล

เปนใหญ กษัตริยจัดวาประเสริฐที่สุดสวนทานผูเพียบพรอมดวยวิชชาและจรณะจัดวาเปนผูประเสริฐที่สุด

ในหมูเทวดาและมนุษย๗๖ และในขอความตองหน่ึงยังไดทรงตรัสถึงคําวา มหาสมมติ ดังน้ี  

                                                        
  ๗๓ ปรีชา ชางขวัญยืน, ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หนา ๓๑. 

  ๗๔ ปรีชา ชางขวัญยืน, ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร, หนา ๓๑-๓๕. 

  ๗๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐-๑๔๐/๙๖-๑๐๒. 

  ๗๖ ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๗/๙๙. 



 

๕๐ 
 

 ...สัตวทั้งหลายจึงไดประชุมกันปรับทุกขกันวา ‘ทานผูเจริญ บาปธรรมปรากฏในหมูสัตวแลว คือ 

การถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดใหจักปรากฏ การครหาจักปรากฏ การพูดเท็จจักปรากฏ การ

ถือทัณฑาวุธจักปรากฏ ทางที่ดี พวกเราควรสมมติ (แตงต้ัง) สัตวผูหน่ึง ซึ่งจะวากลาวผูที่ควรวากลาว ติ

เตียนผูที่ควรติเตียน ขับไลผูที่ควรขับไลโดยชอบ พวกเราจักแบงปนขาวสําลีใหแกสัตวผูน้ัน……ครั้นแลว 

สัตวเหล่ําน้ันจึงเขาไปหาทานที่มีรูปงดงามกวา นาดูกวา นาเลื่อมใสกวา นาเกรงขามกวา แลวจึงไดกลาว

ดังน้ีวา ‘มาเถิด ทานผูเจริญ ขอทานจงวากลาวผูที่ควรวากลาว จงติเตียนผูที่ควรติเตียน จงขับไลผูที่ควร

ขับไลโดยชอบเถิดและพวกเราจักแบงปนขาวสําลีใหแกทาน’……สัตวผูน้ันรับคําแลว ไดวากลาวผูที่ควรวา

กลาว ติเตียนผูที่ควรติเตียน ขับไลผูที่ควรขับไลโดยชอบ และสัตวเหลาน้ันก็ไดแบงปนขาวสําลีใหแกสัตวผู

น้ัน…..เพราะเหตุที่สัตวน้ันอันมหาชนสมมติ (แตงต้ัง) ฉะน้ัน คําแรกวา ‘มหาสมมติ มหาสมมติ’ จึงเกิดข้ึน 

เพราะเหตุที่สัตวน้ันเปนใหญแหงที่นาทั้งหลาย ฉะน้ัน คําที่ ๒ วา ‘กษัตริย กษัตริยจึงเกิดข้ึน เพราะเหตุที่

สัตวน้ันใหชนเหลาอื่นยินดีไดโดยชอบธรรม ฉะน้ัน คําที่ ๓ วา ‘ราชา ราชา’ จึงเกิดข้ึน ดวยเหตุดังกลาว

มาน้ี จึงไดเกิดมีแวดวงกษัตริยน้ันข้ึนแกสัตวเหล่ําน้ันเทาน้ันไมมีแกสัตวเหล่ําอื่น มีแกสัตวพวกเดียวกัน

เทาน้ัน ไมมีแกสัตวที่มิใชพวกเดียวกัน มีโดยธรรมเทาน้ัน ไมใชโดยอธรรม ตามคําโบราณที่เกี่ยวของกับ

ทฤษฎีวาดวยตนกําเนิดของโลก ก็ธรรมเทาน้ันประเสริฐที่สุดในหมูชนทั้งในโลกน้ีและโลกหนา๗๗ 

  แมวาในอัคคัญญสูตรจะกลาวถึงผูที่ทําหนาที่ เปนผูปกครอง ซึ่งถูกเรียกวา “มหาสมมติ”  

หรือ “กษัตริย” หรือ “ราชา” แตเราจะเห็นไดวา รูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยน้ัน จริง ๆแลว

ผูนํา หรือผูปกครองซึ่งเปนผูใชอํานาจในการปกครองโดยดํารงอสิรยิยศหรอืตําแหนงเปนราชายังสําหรับใช

เรียกบุคคลผูถูกแตงต้ังใหทําหนาที่ในการจัดการกับปญหาตาง ๆ ซึ่งเกิดข้ึนในสังคมและทําใหผูคนใน

สังคมรูสึกพึงพอใจเทาน้ัน ซึ่งบุคคลผูเปน “กษัตริย” หรือ “ราชา” ดังกลาวน้ัน ก็ไดรับการคัดเลือกมา

จากบุคคลธรรมดาโดยผูคนซึ่งเปนสมาชิกในสังคมน่ันเอง ซึ่งตางก็ตองการเห็นความเปนระเบียบเรียบรอย

ในสังคมของตน จึงตกลงรวมกันเพื่อมอบอํานาจใหแกบุคคลผูไดรับการคัดเลือกในการใชอํานาจในการ

แกไขปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได โดยจะไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติหนาที่ น้ันเปนขาวสาลี 

เพราะฉะน้ัน ผูที่เปน “กษัตริย” หรือ “ราชา” จึงมาจากมติของมหาชนซึ่งตัดสินใจรวมกันน่ันเอง๗๘ 

 พระพุทธศาสนา หากบุคคลผูอยูในกลุมชนช้ันนําทางการปกครองเหลาน้ี ไมวาจะเปนพระรําชํา

หรือบุคคลผูเปนเช้ือพระวงศ มีพระราชกุมารหรือพระราชเทวีเปนตน มีจิตใจที่ดีมีธรรมะประพฤติปฏิบัติ

                                                        
  ๗๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๓๐-๑๓๑/๙๖-๙๗. 

  ๗๘ พระมหาอุทัย ญาณธโร, พุทธวิถีแหงสังคม: ปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: 

Buddha’s Path Follower, ๒๕๓๘), หนา ๑๐๓. 



 

๕๑ 
 

ตนไดอยางถูกตองนาเคารพนับถือ และไดรับการยอมรับจากประชาชน ชนช้ันนําเหลาน้ีก็จะไดรับการยก

ยองใหเปน “สมมติเทพ” คือเทวดาโดยสมมติ๗๙ ดังขอความที่พระพุทธเจาไดตรัสไวในอธัมมิกสูตร อัง

คุตตรนิกาย จตุกกนิบาต วา ในเวลาที่พระราชาไมต้ังอยูในธรรม คนอื่น ๆ มีพวกขาราชการ พราหมณ 

และคหบดี เปนตน  ก็ไมต้ังอยูในธรรมเชนกัน ตรงกันขามในเวลาที่พระราชาต้ังอยูในธรรมคนอื่น ๆ มี

พวกขาราชการ พราหมณ และคหบดีเปนตนก็ต้ังอยูในธรรมเชนกัน๘๐และตรัสเปรียบเทียบผูปกครองดุจ

โคจาฝูงที่นําฝูงโคขามนํ้าไววา ถาโคจาฝูงนําไปคดเค้ียว โคทั้งฝูงก็ไปคดเค้ียวตามกัน ถาโคจาฝูงไปตรง โค

ทั้งฝูงก็ไปตรงตามกัน ในหมูมนุษยก็เหมือนกัน ถาผูใดไดรับแตงต้ังใหเปนใหญแลวประพฤติไมเปนธรรม 

ประชาชนก็จะประพฤติไมเปนธรรมตามไปดวย ซึ่งกอใหเกิดความทุกขเดือดรอนข้ึนในสังคม ถาผูใดไดรับ

แตงต้ังใหเปนใหญประพฤติชอบธรรม ประชําชนก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปดวย ซึ่งจะนําไปสูกํารอยู

รวมกันอยางปกติสุข๘๑ 

  พระมหากษัตริยหรือพระราชาเหลาน้ี นอกจากจะตองทําหนาที่จัดระเบียบสังคมใหมีความสงบ

สุขตามหนาที่ด้ังเดิมซึ่งไดรับการคัดเลือกมาจากสมาชิกในสังคมแลว ยังตองทําหนาที่เปนนักรบเพื่อ

ปองกันอาณาจักรของตนเอง หรือขยายอาณาจักรของตนออกไปดวยกําลังหรืออํานาจซึ่งตนเองมีอยู เพื่อ

ครอบครองดินแดนหรืออาณาจักรของพระมหากษัตริยหรือพระราชาอื่น ๆ ซึ่งพระมหากษัตริยหรือ

พระราชาพระองคใด หากมีพระราชอํานาจอยูเหนือพระมหากษัตริยหรือพระราชาอื่น ๆ และสามารถ

ขยายอาณาจักรออกไปไดอยางกวางขวางและมั่นคงได ก็จะไดรับการยกยองใหเปน “พระเจา

จักรพรรดิ”๘๒ ซึ่งจะอํานาจ พื้นที่การปกครอง บุญวาสนา คุณธรรม และบริวารที่มากวามหากษัตริย มหา

ราชาทั้งหลายทําใหการใชคําวา พระเจาจักรพรรดิ จึงเปนรัฐในอุดมคติตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา

เชนเดียวกันศาสนาพราหมณ 

 กลาวไดวา การปกครองแบบราชาธิปไตยไมไดมีความแตกตางกันกับการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชยที่มีกษัตริยเปนผูใชอํานาจเพียงพระองคเดียวมีอํานาจมากที่สุดในการปกปอง

พลเมืองและเขตแดนของตนเอง ซึ่งมีอํามาตย ปุโรหิต หัวหมู นายกอง และพลทหารเปนผูใตบังคับบัญชา

ในการปฏิบัติงานซึ่งหากมองตามแนวคิดการปกครองราชาธิปไตยของศาสนาพราหมณถูกจัดอยูวรรณะที่

ตํ่ากวาวรรณะพราหมณ ซึ่งหนาที่ทางการรับการศึกษาช้ันสูง การทําพิธีบูชาตาง ๆ ของตนเอง และการ

ทําบุญใหทานตาง ๆ และมีคุณสมบัติที่สําคัญ ไดแก มีความกลาหาญ ไมรูจักความ มีความเพียร ในการ

                                                        
 ๗๙ ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๑๙/๓๘๗-๓๘๘. 

  ๘๐ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๔-๑๑๕. 

  ๘๑ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖. 

  ๘๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๘๑-๑๐๖/๖๐-๗๘. 



 

๕๒ 
 

เผชิญภัย มีความมั่นคง ไมทอถอย มีเดช มียศ มีเกียรติ รูจักใชอํานาจในทางที่ถูก มีการฝกใฝในการให 

การระงับจิตไวได รําลึกในเมตตาอยูเสมอ มีความอดทน มีเมตตากรุณาเปนที่ต้ัง มีความภักดีตอพราหมณ 

มีความราเริงแจมใส ไมรูจักวิตก การรักษาภาวะ พรอมจะรักษาประเทศชาติ เพื่อผดุงยุติธรรม และมี

ความเห็นอันสุจริต ไมคิดคดทรยศใคร สําหรับแนวคิดการปกครองแบบราชาธิปไตยตามแนว

พระพุทธศาสนา ปรากฏในอัคคัญญสูตร พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค กลาวถึง ผูที่ทําหนาที่

เปนผูปกครอง ซึ่งถูกเรียกวา “มหาสมมติ” หรือ “กษัตริย” หรือ “ราชา”ซึ่งบุคคลไดรับการแตงต้ังใหทํา

หนาที่ในการจัดการกับปญหาตาง ทําใหพลเมืองเกิดความพอใจอยางสูงสุดแตหากในสมัยใดผูนําหรือ

กษัตริยไมต้ังอยูในธรรม ผูตามหรือผูใตบังคับจะไมต้ังอยูในธรรมดวยเชนกัน สวนคุณสมบัติและหลักการ

ปกครองจะกลาวไดหัวขอถัดไป 

  ๒. การปกครองแบบสามัคคีธรรม 

 รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม คือรูปแบบการปกครองซึ่งกลุมชนผูปกครองมีความพรอม

เพรียงรวมแรงรวมใจกันและมีระเบียบวินัยเปนเครื่องดํารงรักษาความสามัคคีไว๘๓เปนรูปแบบการ

ปกครองอีกรูปแบบหน่ึงซึ่งมีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาอยางใกลชิดเชนเดียวกับราชาธิปไตย และ

ในพุทธกาลนิยมใชในการปกครองของรัฐหรือแควนเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของชมพูทวีปหรืออินเดียใน

ปจจุบัน๘๔รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมน้ี มีนักวิชาการเรียกช่ือแตกตางกันออกไป เชน รามะ 

ศังกร ตริปถิ (Rama Shankar Tripathi) เรียกวาสมาพันธรัฐ เน่ืองจากลักษณะรัฐเกิดจากการรวมตัวกัน

อยางหลวม ๆ ของรัฐเล็ก ๆ๘๕ พุทธศาสนิกชนในเมืองไทยมักจะเรียกรูปแบบการปกครองแบบน้ีวาแบบ

สามัคคีธรรมเน่ืองจากมีเหตุการณซึ่งพระพุทธเจาตรัสถึงเหตุที่ทําใหรัฐเหลาน้ีเขมแข็ง โดยตรัสธรรมซึ่งทํา

ใหเกิดความสามัคคีในรัฐคืออปริหานิยธรรม 

  ในยุคพุทธกาลรัฐหรือแควนที่ปกครองดวยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมน้ีสวนใหญจะ

เปนรัฐหรือแควนเล็ก ๆ ที่เปนแควนใหญจริง ๆ มีเพียงไมกี่แควน มีแควนมัลละและแควนวัชชีเปนตน 

เน่ืองจากแควนมัลละและวัชชีเปนแควนที่มีช่ือเสียงทางดานมีความสามัคคีและมีความเขมแข็งสามารถ

ตานทานรัฐราชาธิปไตยที่มารุกรานไดยาวนานที่สุด แมวาทั้ง ๒ แควนจะถูกมองวามีความสําคัญในทาง

                                                        
  ๘๓ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีม

ทอง, ๒๕๒๖), หนา ๓๓. 

  ๘๔สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๕๓ (กรุงเทพมหานคร: 

มหามกุฏราชวิทยําลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๕. 

  ๘๕Rama Shankar Tripathi, History of Ancient India, (Delhi: Motital Banarsidass, 1981), p. 83. 



 

๕๓ 
 

การเมืองมากที่สุด๘๖แตก็กําลังสูญสิ้นอํานาจไป เน่ืองจากแควนใหญที่ปกครองดวยรูปแบบการปกครอง

แบบราชาธิปไตย เชน แควนโกศล แควนมคธ ไดขยายอํานาจเพื่อยึดแควนสามัคคีธรรมเหลาน้ีไปอยูใน

อํานาจ และในที่สุดแควนสามัคคีธรรมที่มีอํานาจนอยก็ถูกรวมเขาไวในอาณาเขตของแควนราชาธิปไตยจน

หมดสิ้น๘๗แควนหรือรัฐที่มีการปกครอบแบบสามัคคีธรรมมีทั้งหมด ๙ แควนดวยกัน ดังน้ี๘๘ 

  ๑) แควนศากยะหรือสักกะ มีเมืองหลวงช่ือกบิลพัสดุ 

  ๒) แควนโกลิยะ มีเมืองหลวงช่ือรามคาม หรือเทวทหะ 

  ๓) แควนพุลิหรือพุลิส มีเมืองหลวงช่ืออัลลกัปปะ 

  ๔) แควนกําลํามะ มีเมืองหลวงช่ือเกสปุตตะ 

  ๕) แควนภัคคะ มีเมืองหลวงช่ือสุงสุมารคีระ 

  ๖) แควนมัลละ มีเมืองหลวงช่ือกุสินารา ภายหลังแยกมาเปนปาวาอีกเมือง 

  ๗) แควนโมริยะ มีเมืองหลวงช่ือปปผลิวนะ 

  ๘) แควนวิเทหะ มีเมืองหลวงช่ือมิถิลา 

  ๙) แควนลิจฉวีหรือวัชชี มีเมืองหลวงช่ือเวสาลี 

  ตําแหนง “ราชา” หรือเจาหรือชนช้ันนําทั้งในแควนวัชชี แควนมัลละ และแควนสักกะเสมอ

เหมือนกันหมด ไมมีใครมีตําแหนงเปนพระมหากษัตริยหรือพระราชา และไมมีใครมีอํานาจเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดในการปกครองรัฐหรือแควน หากมีกิจใด ๆ  เกิดข้ึน มีการสงครามเปนตน เจาทั้งหลายก็จะประชุม

ปรึกษาหารือกัน เพื่อลงมติตัดสินใจในกิจน้ัน ๆ และที่มีการเรียกกันวา “ราชา” หรือ “พระเจา” ใน

ภาษาไทยน้ัน ก็เรียกกันตามยศที่สืบกันมาตามสกุลเทาน้ัน แมจะเปนรําชํา แตไมไดเปนราชาอยางพระ

เจาพิมพิสําร แหงแควนมคธ หรือพระเจาปเสนทิ แหงแควนโกศล๘๙ 

  การกําหนดทิศทางของบานเมืองและตัดสินใจออกนโยบายที่สําคัญ ๆ ของรัฐหรือแควนที่

ปกครองดวยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมน้ี จึงไดแกกลุมบุคคลช้ันนําผูเขาประชุมรวมกันในสภา

น่ันเอง สภาคือสถานที่ประชุมรวมกันของชนช้ันนําองรัฐ ซึ่งในคัมภีรของพระพุทธศาสนา เรียกสถานที่

                                                        
  ๘๖บรรจบ บรรณรุจิ, ประวัติศาสตรอินเดียโบราณ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสุขภาพใจ, ๒๕๕๕), หนา 

๑๕๗. 

  ๘๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมล คีม

ทอง, ๒๕๒๖), หนา ๒๕-๒๘. 

  ๘๘ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, หนา ๖. 

  ๘๙ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธประวัติ เลม ๑, หนา ๙-๑๒. 



 

๕๔ 
 

สําหรับใชในการประชุมรวมกันน้ีวา “สันถาคาร”หรือ “สัณฐาคาร”๙๐ซึ่งเปนสิ่งปลูกสรางที่มีเสากับหลัง

คําเปนหลัก แตไมมีผนังหรือกําแพงกั้นแตอยางใดสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการประชุมน้ีมีผูกลาวไว

อยางนาสนใจไววา กิจการของรัฐดําเนินไปโดยผานที่ประชุมซึ่งประชุมกันในรัฐสภาซึ่งเรียกวาสันถาคาร ผู

ที่เขาประชุมมีทั้งคนหนุมคนแกคนรวยคนจน เช่ือวาสันถาคารน้ีอาจเปนที่มาของรูปแบบการทําสังฆกรรม 

ผูจัดที่น่ังในที่ประชุมมีตําแหนงเรียกวา อาสนปญญาปกะ ประธานที่ประชุมเรียกวา วินัยธร ไมมีสิทธิออก

เสียง หนาที่เรียกคนเขาประชุมใหครบองคเปนของคณะปูรกะ มีการเสนอหัวขอการประชุมเรียกวา ญัตติ 

ซึ่งจะตองมีการประกาศเรียกวาอนุสําวน การอภิปรายจะดําเนินไปตามญัตติ และตรงประเด็น ขอสรุป

หรือประติชฺญาจะประกาศตอที่ประชุม หากที่ประชุมเงียบถือวามีมติรับรองเปนเอกฉันท หากมีผูคานให

ออกเสียงโดยเขียนลงในแผนไมที่ เรียกวาสลากา สีตาง ๆ ซึ่งแทนความเห็นตาง ๆ ผูรวมคะแนนเสียง

เรียกวาสลากาคาหาปกะตองเปนผูปราศจากอคติตาง ๆ เสียงขางมาก (เยภุยยสิกัง-ผูวิจัย) จะเปนฝาย

ชนะ และมีเจาหนาที่จดบันทึกไว เมื่อลงมติแลวหามยกข้ึนพูดใหมอีก๙๑ 

  แตเน่ืองจากรัฐสามัคคีธรรมเหล่ําน้ีมีชนช้ันนําซึ่งอยูในวรรณะกษัตริยอยูจํานวนมาก เชน แควน

วัชชีมีผูนําหรือหัวหนาซึ่งเรียกวา “ราชา” ทําหนาที่ปกครองในเวลาหน่ึง ๆ บริหารรวมกันถึง ๗,๗๐๗ 

องค ผลัดเปลี่ยนกันเปนประมุขตามวาระ๙๒ในแควนมัลละและแควนสักกะก็มีบุคคลที่เปนเจาหรือราชา

จํานวนมากซึ่งเปนกลุมชนช้ันนําของแควนเชนเดียวกันในแควนที่ปกครองดวยรูปแบบสามัคคีธรรมเหลาน้ี 

อภิชน คือกลุมชนช้ันนําที่เปนเจาซึ่งเรยีกวา “ราชา” มีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในทางการเมืองการปกครอง

มากกวาประชาชนโดยทั่วไป๙๓อยางไรก็ตามจากรัฐหรือแควนทั้งหมด ๙ แควนดังที่กลาวมาในเบื้องตนวา

ปกครองกันดวยรูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรม แตในพระไตรปฎกและคัมภีรอรรถกถาปรากฏ

เรื่องราวที่สะทอนใหเหน็ถึงรปูแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมผานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในรัฐหรือ

แควนตาง ๆ เพียง ๓ แควนเทาน้ัน ไดแก แควนวัชชี แควนมัลละ และแควนสักกะเมื่อมีเหตุการณอะไร

สักอยางจะไมมีใครมีอํานาจสิทธ์ิขาดตัดสินใจไดแตเพียงผูเดียว แตตองนําเรื่องน้ันเขาสูที่ประชุม เพื่อ

                                                        
  ๙๐ องฺ.อฏฐก.อ. (ไทย) ๓๗/๓๗๐-๓๗๑. 

  ๙๑ ปรีชา ชางขวัญยืน, ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: โครงการตํารา คณะ

อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐),หนา ๗. 

  ๙๒ องฺ. อฏฐก.อ. (ไทย) ๓๗/๓๗๒. 

  ๙๓ สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา, พิมพครั้งที่ ๑๙, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ 

เสมาธรรม, ๒๕๕๔), หนา ๘๘. 



 

๕๕ 
 

ปรึกษาหารือกันแลวลงมติตัดสินใจ และยังแสดงใหเห็นวาอํานาจตัดสินใจทางการเมืองอยูในมือของชน

ช้ันสูงซึ่งอยูในตระกูลหรือวรรณะเดียวกันเทาน้ัน๙๔ดังเหตุการณซึ่งมีบันทึกไวในคัมภีรตอไปน้ี 

  (๑) เหตุการณซึ่งเกิดข้ึนในแควนวัชชี เมื่อพระเจาอชาติศัตรูแหงแควนมคธ มีพระประสงคจะยึด

แควนวัชชีมาไวในพระราชอํานาจ แตเจาวัชชีทั้งหลายถือหลักการเรื่องความสามัคคีความพรอมเพรียงกัน 

ทําใหแควนวัชชีเปนแควนที่มีความเขมแข็งยากที่ใครจะยึดไดดวยกําลัง เมื่อพระเจาอชาติศัตรูสงวัสสะการ

พราหมณมหาอํามาตยไปทําลายความสามัคคีแลว ในที่สุดจึงสามารถยึดแควนวัชชีได เน่ืองจากเจาวัชชี

แตกความสามัคคีกัน๙๕ 

  ๒) เหตุการณที่เกิดข้ึนในแควนมัลละ เมื่อพระอานนทไปแจงขาวการเสด็จดับขันธปรินิพพานของ

พระพุทธเจาแกพวกเจามัลละผูครองกรุงกุสินารา ก็ไปที่สัณฐาคาร ขณะน้ัน พวกเจามัลละกําลังประชุม

พิจารณาดวยราชกิจบางอยางอยู๙๖ 

  ๓) เหตุการณที่เกิดข้ึนในแควนสักกะ เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลแหงแควนโกศล มีพระประสงคจะ

เปนญาติกับพระพุทธเจา จึงทรงสงทูตไปทูลขอธิดาจากเจาศากยะทั้งหลายเจาศากยะจึงประชุม

ปรึกษาหารือกันเพื่อตัดสินใจในเรื่องน้ี ในที่สุดก็ลงมติตัดสินใจสงนางวาสภขัตติยาซึ่งเปนธิดาของเจามหา

นามที่เกิดกับนางทาสีไปใหพระเจาปเสนทิโกศล๙๗ 

  กลาวไดวา รูปแบบการปกครองแบบสามัคคีธรรมจะมีลักษณะการปกครองที่อาศัยบุคคลภายในรัฐ

ที่มีสิทธ์ิในการเขารวมประชุมกันเพื่อการแกไขปญหา การปรึกษาหารือ การสรางกติกา การสรางมติบาง

ประการซึ่งจะทําหนาที่กันในสภาหรือที่บางแหงเรียกวา “สันถาคร”หรือ “สัณฐาคาร”หรืออาคารสําหรับ

การประชุม ซึ่งจะพบวา รูปแบบการปกครองลักษณะดังกลาวจะมีพบขอมูลมีเพียง ๙ แควนเทาน้ันที่ใช

รูปแบบน้ี ไดแก แควนศากยะหรือสักกะ มีเมืองหลวงช่ือกบิลพัสดุ แควนโกลิยะ มีเมืองหลวงช่ือรามคาม 

หรือเทวทหะ แควนพุลิหรือพุลิส มีเมืองหลวงช่ืออัลลกัปปะ แควนกําลํามะ มีเมืองหลวงช่ือเกสปุตตะ 

แควนภัคคะ มีเมืองหลวงช่ือสุงสุมํารคีระ แควนมัลละ มีเมืองหลวงช่ือกุสินํารํา ภํายหลังแยกมาเปนปาวา

อีกเมือง แควนโมริยะ มีเมืองหลวงช่ือปปผลิวนะ แควนวิเทหะ มีเมืองหลวงช่ือมิถิลา และแควนลิจฉวีหรือ

วัชชี มีเมืองหลวงช่ือเวสาลี ใน ๙ แควน แมวาจะมีลักษณะการปกครองที่ใกลเคียงกันกับสามัคคีธรรมก็

ตามแตก็ยังมีกษัตริยหรือประมุขคอยทําหนาที่คลาย ๆ กับประธานในที่ประชุม นอกจาก ๓ แควนที่จะมี

                                                        
  ๙๔ ปรีชา ชางขวัญยืน, ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก, หนา ๔๐. 

  ๙๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๑-๑๓๕/๗๗-๘๑, 

  ๙๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๑๑/๑๕๙. 

  ๙๗ ขุ.ธ.อ. (ไทย) ๔๑/๒๑-๒๒. 



 

๕๖ 
 

ลักษณะแบบสมาพันธรัฐหรือสามัคคีที่ไมมีประมุขเด็ดขาดซึ่งเมื่อมีเหตุการณสําคัญจะยกเรื่องเขาสูสภา

เพื่อปรึกษาหารือกันจะพบอยูเพียง ๓ แควนไดแก แควนวัชชี แควนมัลละ และแควนสักกะ 

 

๒.๔ การปกครองตามหลักธัมมาธิปไตยทางพระพุทธศาสนา 

  การพิจารณาหลักการของอธิปไตยมีนักวิชาการ และนักวิจัยมากมายไดตีความไปตางๆ นานทําให

ความหมายที่แทจริงบางอยางคลาดเคลื่อนไปจากความจริงอยางมาก อีกทั้งถึงขนาดระบุวา ธรรมาธิปไตย

เปนรูปแบบการปกครองที่ขาดการพิจารณาถึงขอเท็จในทางรัฐศาสตร แตกระน้ัน การศึกษาถึง

ความหมายที่แทจริงจะชวยใหเกิดความเขาใจบริบทการนําไปใชไดอยางถูกตองตรงกับกรอบความคิดทาง

พระพุทธศาสนา นอกจากน้ี คําสอนหมวดอธิปไตยย่ิงมีความสําคัญในโลกปจจุบันเปนทวีคูณเพราะปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในโลกใบน้ียอมมาจากผูนําที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดจริยธรรม ขาดธรรมในการดํารงตน

เพื่อการเสียสละเพื่อประชาชนหรือผูตาม มีความเห็นแกตัวรวมไปถึงผูนําในเชิงธุรกิจที่หวังกอบโกย

ทรัพยากรไวในการครอบครองแตเพียงผูเดียวทําใหการปกครองตามหลกัธัมมาธิปไตยทางพระพุทธศาสนา

จะตองไดรับการนํามาตีแผความจริงที่สามารถอธิบายปรากฏการณในปจจุบันไดแทจริงซึ่งพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดใหคําจํากัดความคําวา“ธรรมาธิปไตย” ไววา “การถือธรรมเปน

ใหญ, การถือความถูกตองเปนหลัก”๙๘ ทางดานพระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช) ไดนิยามความหมาย

คําวา “ธรรมาธิปไตย” ไวในหนังสือคําวัด: พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนวา “ธรรมาธิปไตย 

หมายถึงการยึดถือหลักการหลักเหตุผล หลักความจริง ความถูกตอง ความเปนธรรมเปนประมาณในการ

บริหารจัดการตาง ๆคือจะทาํอะไรกยึ็ดถือธรรมเปนหลกั ละเวนการยึดถือตนและกระแสเสียงคนสวนใหญ

ที่ไมถูกธรรมไมเปนธรรม”๙๙ ในขณะทีพ่ระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว. วชิรเมธี ไดอธิบายความหมายของ

ธรรมาธิปไตยไววา “ธรรมาธิปไตย คือ ระบบการตัดสินใจที่ยึดเอาธรรมะ คือ ความจริง ความถูกตอง 

ความดีงาม และประโยชนสุขของประชาชนเปนใหญ ถาเราเอาหลักธรรมาธิปไตยน้ีมาเปนหลักในการ

ตัดสินใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็จะกลายเปน “ธัมมิกประชาธิปไตย”หรือประชาธิปไตย

ในครรลองของธรรม๑๐๐ จะเห็นไดวา หลักธรรมาธิปไตยมีความสําคัญตอภาวะผูนําเพราะหากผูนําไม

                                                        
  ๙๘ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคส

พับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖), หนา ๕๕๕. 

  ๙๙ พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), คําวัด: พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพเลีย่งเชียง, ๒๕๔๘), หนา ๓๗๖. 

  ๑๐๐ ว. วชิรเมธี, ธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร: โพสตบุกส, ๒๕๕๑), หนา ๘๖. 



 

๕๗ 
 

ยึดถือหลบักแหงความถูกตอง หลักของความดีงาม หลักของความจริง หลักของประโยชนสุขตอประชาชน

จะทําใหเกิดความเดือดรอนในกลุมผูตามหรือประชาชนในพื้นที่น้ันๆ อยางมหาศาล 

  การปกครองตามหลักอธิปไตยทางพระพุทธศาสนาแมวานักวิชาการทั่วไปใหความสําคัญไปที่

ธรรมาธิปไตยเปนสําคัญแตจะละเลยการศึกษาอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยไปไมไดเพราะทั้งสองอยาง

ยอมมีความสําคัญไมย่ิงหยอนกวากันทําใหจําเปนจะตองนํามาศึกษาในฐานะองคประกอบหน่ึงของ

อธิปไตยทั้ง ๓ ประการ ไดแก 

  ๒.๔.๑ การปกครองตามหลักอัตตาธิปไตย  

  การถือเอาตนเปนใหญคือการชอบทําอะไรตามใจตัวหรือเอาแตใจตัวหรือจะพูดอีกอยางหน่ึงก็คือ

การถือเอาอารมณตนเปนใหญหรือพวกเจาอารมณ ในฐานะที่มนุษยเราเปนสัตวสังคม จําเปนจะตองอยู

รวมกันในสังคม การที่จะทําอะไร จะเอาแตใจตัวเองอยางเดียวไมได เพราะคนเรายอมมีความรูสึกนึกคิด

ตางๆกัน อยางภาษาพระทานวา “นานาจิตตัง” ถาเราจะถือแตใจเราเปนใหญ คนอื่นเขาก็ยอมมีสิทธิที่จะ

ถือใจเขาเปนใหญไดเชนเดียวกัน เมื่อตางคนตางถือเอาตนเปนใหญ ตางคนก็ตางจะเอาแตใจตัว ก็ยอม

กอใหเกิดความขัดเคืองกัน การทะเลาะวิวาทและตอสูประหัตประหารกันในที่สุด อยางนอยที่สุด คนที่ทํา

อะไรเอาแตใจตัวเองน่ัน ยอมไมเปนที่พึงปรารถนาของใคร ไมมีใครอยากคบหาสมาคมดวย เพราเปนคน

เจาอารมณ เด๋ียวอารมณดี เด๋ียวอารมณราย เอาใจยาก แตในดานดีก็มีเหมือนกัน ถาหากเราเปนคนดีมี

คุณธรรม เราจะทําความดี กไ็มตองคํานึงถึงวาจะมีคนอื่นเขาคอนแคระเราวาโงครึหรือไม เมื่อเราเห็นวา

เปนความดีแลว แมใครจะวาเราครึ ไมทันโลก เราก็ไมตองไปคํานึงถึงคํากลาวหาของคนพาลเชนน้ัน เมื่อ

เราเห็นวาการด่ืมสุราการสูบบุหรี่ ฯลฯ เปนอบายมุข ไมใชสิ่งที่ดีงาม เราก็ไมประพฤติหรือปฏิบัติอยางที่

คนอื่นๆเขาทํากันอยางน้ีช่ือวา เราเปนตัวของตัวเอง ดังน้ันคําวา “อัตตาธิปไตย” จึงอาจเปนไดทั้งในดาน

ดีและดานไมดีทั้งน้ีข้ึนอยูกับพื้นฐานทางดานจิตใจและภูมิธรรมของคน๑๐๑ แตมองถึงองคธรรมตามพุทธ

ประสงคจะทําใหเกิดการพิจารณาถึงเปาหมายของการเขาถึงธรรมไดมากย่ิงข้ึนจนทํานักวิชาการทาง

พระพุทธศาสนามีการตีความไปตามอํานาจแหงศาสตรของ ซึ่งเปาหมายที่แทจริงแมวาจะสามารถบูรณา

การไดแตทั้งน้ีข้ึนอยูเปาหมายหลักในการนําบุคคลเขาถึงมากวา แตการมีจิตเด็ดเด่ียวไดดวยตัวเองมิได

ข้ึนอยูกับอํานาจอื่นๆ รวมทั้งการใชศักยภาพของตนเองไปสูเปาหมายที่ตองการ เลือกแนวทางไดดวย

ตนเอง ตัดสินใจบนพื้นที่ของความถูกตองไดดวยตนเอง ไมตองพึ่งพาความคิด ความเห็นของผูอื่นหากสิ่ง

น้ันเปนสิ่งที่ถูกตองดีอยูแลวก็สามารถไปสูเปาหมายได ซึ่งพระพุทธองคตรัสรับรองไวดังตอไปน้ี 

                                                        
  ๑๐๑จํานงค ทองประเสริฐ, อธิปไตย ๓,  วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา, ปที่ ๑๔, ฉบับที่ ๒, (กันยายน ๒๕๕๒ 
ถึงเดือน กุมภาพันธ), ๒๕๕๓ : ๒. 



 

๕๘ 
 

 

  “อัตตาธิปไตย เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี อยูในปาบาง อยูตามโคนไมบาง อยูในเรือนวาง

บาง ยอมเห็นประจักษวา “เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความไมมีเชนน้ันอน่ึง เรา

ถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสครอบงํา ช่ือวาถูกทุกขครอบงํา มีทุกขอยู

ตรงหนา ทําอยางไร การทําที่สุดกองทุกขทั้งสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ การที่เราละกามเชนใดแลวจึงออกจาก

เรือนบวชเปนบรรพชิต เราพึงแสวงหากามเชนน้ัน หรือกามที่เลวกวาน้ัน น้ันไมสมควรแกเราเลย” ภิกษุ

น้ันยอมเห็นประจักษวา“ความเพียรที่เราเริ่มไวแลวจักไมยอหยอน สติที่ต้ังมั่นแลวจักไมเลอะเลือน กายที่

สงบแลวจักไมกระสับกระสาย จิตที่ต้ังมั่นแลวจักมีอารมณแนวแน” เธอทําตนเทาน้ันใหเปนใหญ ละอกุศล 

บําเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บําเพ็ญกรรมที่ไมมีโทษ รักษาตนใหบริสุทธ์ิภิกษุทั้งหลาย น้ีเรียกวา 

อัตตาธิปไตย”๑๐๒ 

  ดังน้ัน คําวา อัตตา ก็คือ ตัวเอง ตัวตน อันเปนสวนของความคิด การปรารภไดดวยตนเอง และคํา

วา อธิปไตย คือ ความเปนใหญ เมื่อรวมความ ตนเองเปนใหญในความคิดและความปรารถนาของตนเอง 

ไมตองพึ่งพาความคิดของผูอื่นแมแตนอย แตกระน้ัน การตีความของนักวิชาการในปจจุบันอาจจะมีการ

เพิ่มเติมไปในสวนของระบบการปกครอง เชน อัตตาธิปไตย เปนการใชอํานาจในทางรัฐเผด็จการ รัฐสังคม

นิยมที่ใชอํานาจเพียงตนเดียวทําใหเกิดความเขาใจผิดตามพุทธประสงคซึ่งแมวาจะเปนเรื่องของอํานาจ

เหมือนกันแตการใชอํานาจเนนที่ความถูกตองความปรารถนาของตนเองไมตองพึ่งพาผูอื่น หากมองในเชิง

ของภาวะผูในปจจุบันจะสามารถเทียบเคียงไดวา ผูนําในลักษณะดังกลาวเปนภาวะผูนําเชิงคุณลักษณะที่มี

สติปญญามีความรู มีประสบการณที่มาก มีศักยภาพ และทักษะเฉพาะตนเองเปนอยางดี มีตนเองได

พัฒนาฝกฝนตนเองมามากแลวจนกลายเปนผูที่ภาวะผูนําที่ดี ทางดานอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ ระบุวา 

อัตตาธิปไตย ถือตนเปนใหญ ปรารภตนหรือประโยชนตนเปนที่ต้ัง แตถาปรารภแลวทําคุณงามความดี ก็

ยังดีกวาคนไมทําความดี บุคคลประเภทน้ีถาจะทําอะไรจะบริจาคเงินหรือสิ่งของ ก็ตองการใหประกาศ

ช่ือเสียง ตองไดเปนผูมีเกียรติจงึจะทํา บางครั้งบุคคลบางคนที่ทําอะไรโดยดีดลูกคิดถึงผลไดผลเสยี คือหวัง

ประโยชนสวนตนเปนที่ต้ัง นําอะไรไปใหใครก็เขาทํานองใหนอยเพื่อใหไดมาก อยางไรก็ตาม ถาจะถือวา 

ความเห็นแกตัวจูงใหคนทําความดี แมความดีน้ันยังไมสมบูรณ ก็ยังถือไดวาเปนบันไดข้ันแรกแหงการกาว

ข้ึนสูความเปนผูมีจิตใจสูงข้ึนในโอกาสตอไป๑๐๓ กลาวไดวา อัตตาธิปไตยตามพุทธประสงคมิไดมองระบบ

                                                        
  ๑๐๒ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑-๒๐๒. 
  ๑๐๓ สุชีพ ปุญญานุภาพ, คุณลักษณะพิเศษแหงพระพุทธศาสนา, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www. 
dharma-gateway.com/ubasok/sucheep/sucheep-01-08.htm [ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 
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การปกครองของผูนําทุกรูปแบบไปในแงรายแตมองในเชิงการอํานาจดวยสติปญญาอยางรูเทาทันที่ไมกอ

คงวามเดือดรอนไปยังผูอื่น ทั้งน้ีก็พรอมที่รับผิดชอบในความผิดพลาดของตนเองได ก็เพราะบางครั้ง

อาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจของตนเองเพราะปรารภเหตุแหงความคิดและการตัดสินใจ

ของตนเองเปนใหญ แตมิใชเกิดจากการบาอํานาจใดของผูนําจึงเรียกไดวา อัตตาธิปไตย 

 

  ๒.๔.๒ การปกครองตามหลักโลกาธิปไตย 

  การปกครองตามหลักโลกาธิปไตยมิใชรูปแบบการปกครองเปนเพียงองคธรรมสําหรับการใชใน

การดํารงตนในฐานะที่แตกตางกันไปจนสามารถกลืนกลายอยูรวมกันกับผูอื่นอยางนอยตองฟงเสียง ฟง

ความคิดของผูอื่นบางก็ถือไดวายึดเอาผูอื่นเปนที่ต้ัง ลดการเบียดเบียนผูอื่น ลดความขัดแยงกับผูอื่น 

รวมทั้งการอยูรวมกันผูอื่นอยางสันติจึงจะไดช่ือวา โลกาธิปไตย ที่ ถือความนิยมของชาวโลกเปนใหญ 

หว่ันไหวไปตามเสียงนินทาและสรรเสริญ กระทําดวยปรารถนาจะเอาใจผูน้ัน หาความนิยม หรือหว่ันกลัว

เสียงกลาววาเปนประมาณ ในฝายกุศลไดแก เวนช่ัว ทําดีดวยเคารพเสียงหมูชนลักษณะของคนที่เปน

โลกาธิปไตย ถือโลกเปนใหญ อะไรที่ชาวโลกเขานิยมชมชอบ แมจะเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมก็

ตาม ก็ทําไปตามความคิดเห็นของโลก หรือความคิดเห็นของชาวบาน ซึ่งบางทีก็ทําใหตัวเองตองกลายเปน

คนออนแอ หรือในบางครั้งเราอาจจะเห็นวา เมื่อมติของคนสวนมากมีความคิดเห็นอยางน้ี แมวาสิ่งน้ันมัน

อาจเปนการทําลายผลประโยชนของคนอื่น หรือเปนการลบหลูเกียรติและช่ือเสียงของคนใดคนหน่ึงก็

ตาม๑๐๔  

  เพราะฉะน้ัน โลกาธิปไตย เปนอํานาจสูงสุดข้ึนอยูกับความเห็นของคนหมูของคนสวนใหญ ซึ่ง

หมายความวา ประชาชน คนสวนใหญ มีความเห็นอยางไรก็ถือเอาตามน้ัน โลกาธิปไตยน้ี ปจจุบันมีใชใน

ประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย ถาเปนประเภทประชาธิปไตยโดยตรงก็จะใหประชาชนทั้ง

ประเทศมาประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับนโยบาย การจัดการ การบริหารบานเมือง โดยประชาธิปไตย

โดยตรงจะนํามาใชในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยดวย สวนประชาธิปไตยประเภทโดยออม ซึ่งเปน

ประชาธิปไตยแบบตัวแทน กลาวคือ เมื่อไมสามารถนําประชาชนมาประชุมแสดงความคิดเห็นพรอมกันได

ทั้งประเทศ ก็ใหประชาชนเหลาน้ันเลือกตัวแทนของตนข้ึนมาทําหนาที่แทนตน ตัวแทนเหลาน้ันออกเสียง

หรือลงคะแนนเสียงจับสลาก แสดงความคิดเห็นอยางใดอยางหน่ึง ก็ถือวาเปนความคิดเห็นของบุคคลหรือ

มติมหาชนที่คัดเลือกผูใดในชุมชนคนของตนเองที่คัดเลือกของประชาชนสวนใหญที่เลือกกันเขามาหรือ

เลือกตนมา ในขณะที่ลักษณะผูไมมีโลกาธิปไตยที่ดีจะมีลักษณะ ไดแก เช่ือขาวสารหรือผูอื่นอยางไร

                                                        
  ๑๐๔ รักพงษ ศีลธรรม, อธิปไตยกับการบริหาร, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://wwwpgdownload. 
blogspot.com/2008/10/3.html [๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 



 

๖๐ 
 

เหตุผล ขาดความรู ขาดประสบการณ หลอกลวงเพื่อหวังประโยชนจากสวนรวม ลุมหลงหรืองมงายงาย

หลงใหลในวัตถุหรือคานิยม๑๐๕ แตกระน้ันความปรารถนาดีบางครั้งอาจจะมองถึงความเปนจริง และ

ความถูกตอง รวมทั้งผลประโยชนที่เกิดข้ึนกับหมูชนกลุมใหญเปนที่ต้ังหวังเพียงการอยูรวมกันฉันพี่นอง

แหงธรรม ที่เปนเพื่อนรวมกันเกิดแกเจ็บ ตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะฉะน้ันโลกาธิปไตยจึงมองคน

สวนใหญเปนที่ต้ังมิไดมองถึงเสยีงสวนใหญเพราะบางครั้งเสียงสวนใหญอาจจะผดิจะถูกกไ็ด แตผูนําที่ดีที่มี

สติปญญายอมมองถึงประโยชนได ดังพุทธดํารัสมีอธิบายดังตอไปน้ี 

  “โลกาธิปไตย เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีอยูในปาบาง อยูตามโคนไมบาง อยูในเรือนวาง

บาง ยอมเห็นประจักษวา “เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความไมมีเชนน้ันอน่ึง เรา

ถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสครอบงํา ช่ือวาถูกทุกขครอบงํา มีทุกขอยู

ตรงหนา ทําอยางไร การทําที่สุดกองทุกขทั้งสิ้นน้ีจะพึงปรากฏ ก็เราบวชแลวอยางน้ีพึงคิดเรื่องกาม เรื่อง

ปองราย เรื่องเบียดเบียน โลกสันนิวาส (การอยูรวมกันของสัตวโลก) น้ีใหญก็ในโลกสันนิวาสใหญมีสมณ

พราหมณผูมีฤทธ์ิมีตาทิพย รู จิตของบุคคลอื่นสมณพราหมณเหลาน้ันมองเห็นไดแมจากที่ไกล แมอยูใกลก็

ไมปรากฏ รู จิต (ของบุคคลอื่น) แมดวยจิต (ของตน) สมณพราหมณแมเหลาน้ันพึงรู จักเราอยางน้ีวา 

“ทานผูเจริญทั้งหลาย โปรดดูกุลบุตรน้ีเพราะมีศรัทธา เขาจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เต็มไปดวย

บาปอกุศลธรรมอยู แมเทวดาผูมีฤทธ์ิมีตาทิพย รูจิตของบุคคลอื่นก็มีอยู เทวดาเหลาน้ันยอมปรากฏจากที่

ไกลบาง เขามาใกลแลวกลับมองไมเหน็บาง ยอมรู จิตดวยจิตบาง” เทวดาแมเหลาน้ันพึงรูจักเราอยางน้ีวา 

“ทานผูเจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรน้ี เพราะมีศรัทธาเขาจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เต็มไปดวย

บาปอกุศลธรรมอยู” ภิกษุน้ันยอมเห็นประจักษวา “ความเพียรที่เราเริ่มไวแลวจักไมยอหยอน สติที่ต้ังมั่น

แลวจักไมเลอะเลอืน กายที่สงบแลวจักไมกระสับกระสาย จิตที่ต้ังมั่นแลวจักมีอารมณแนวแน” เธอทําโลก

เทาน้ันใหเปนใหญ ละอกุศล บําเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บําเพ็ญกรรมที่ไมมีโทษ รักษาตนใหบริสุทธ์ิ

ภิกษุทั้งหลายน้ีเรียกวา โลกาธิปไตย”๑๐๖ 

  กลาวไดวา โลกาธิปไตย ที่มุงหมายอธิบายความที่หมูชนเปน มองถึงผูอื่นกอนตนเองเพราะเกรง

วาบุคคลอื่น (โลก) รูวาตนเองกําลังคิดกําลังทําอะไรอยู จึงปรารภถึงบุคคลอื่น (โลก) ซึ่งมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของตนเองเปนจดุเริม่ตนหรือเปนสิง่จงูใจในการกระทําหรือไมกระทําสิง่ใด ๆ  ทั้งฝายดี(กุศล) หรือ

                                                        
  ๑๐๕ www.thaihealthlife.com, อธิปไตย ๓ และทางสายกลางแหงอธิปไตย ๓, [ออนไลน], แหลงขอมูล : 

http://thaihealthlife.com [ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 

  ๑๐๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๒-๒๐๓. 

http://www.thaihealthlife.com/
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ฝายช่ัว (อกุศล) ก็ตาม และเพื่อใหบุคคลอื่น (โลก) น้ันไดรับรู หรือเห็นการกระทําของตนเอง หรือรูจัก

ตนเองวาเปนผูกระทําหรือไมกระทําสิ่งใด ๆ ทั้งฝายดี (กุศล) หรือฝายช่ัว (อกุศล) ก็ตาม เพราะฉะน้ัน 

โลกาธิปไตยจึงเปนการตัดสินใจที่มีสาเหตุมาจากบุคคลอื่น (โลก) รูวาตนกําลังคิดหรือกําลังทําอะไรอยู 

และความตองการใหบุคคลอื่น (โลก) ไดรูวาตนเองกําลังทําอะไรอยูน้ันเองเมื่อเปนเชนน้ีก็จะชักนําตนเอง

ไปสูจุดมุงหมายตาง ๆ แตในทีน้ี่พระพุทธองคตรัสสอนภิกษุเพื่อใหชักนําตนเองไปสูจุดมุงหมายที่ดีโดยให

ละทิ้งพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมดี แลวใหมีพฤติกรรมที่ ดีคือการละอกุศล บําเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ 

บําเพ็ญกรรมที่ไมมีโทษ และรักษาตนใหบริสุทธ์ิ๑๐๗ จะเห็นไดวา โลกาธิปไตย มิใชรูปแบบการปกครองจะ

ในฐานะประชาธิปไตยก็หาไม จะโดยเสียงสวนใหญก็หาไม แตเพื่อการอยูรวมกันกับผูคนในโลกใหไดอยาง

สันติสุขมากที่สุด โดยการมองถึงประโยชนของคนทุกฝายไมเลือกปฏิบัติไมมีอคติเขามาเกี่ยวของอยางใด

อยางหน่ึงแตผูจะเลือกและตัดสินใจบนพื้นฐานที่เห็นวาเกิดประโยชนใหมากที่สุด แลวเลือกใชอํานาจน้ันๆ 

เพื่อการปกครองกลุมชนผูใตปกครองของตนเอง 

 

  ๒.๔.๓ การปกครองตามหลักธรรมาธิปไตย 

 ธรรมาธิปไตยเปนวิถีการปกครองโดยอาศัยหลักธรรมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในทุก

ระดับ หากจะมองไปวา ประชาชนในฐานะเจาของประเทศ ยอมมีสิทธิ เสรีภาพ และอิสรภาพในการ

กระทํา การพูด และความคิดที่ไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ พรอมกับใชธรรมเปนเครื่องนําทางของชีวิต

ในทุกรูปแบบ ดังน้ัน ความเปนพลเมืองจะตองพัฒนาในระบบของความถูกตองหรือหลักคิดใน ๔ ประการ

ไดแก  

 ๑. พลเมืองตองมอบอํานาจใหกับบุคคลที่ถือธรรมหรือจะตองมองถึงการใชอํานาจ การขยาย

อํานาจ และการรักษาไวซึ่งอํานาจน้ันควรเปนไปเพื่อประโยชนสุขของสังคมมากที่สุด เพราะอํานาจของ

ผูปกครองมิใชเพื่อสรางความย่ิงใหญของตนเอง แตเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนดังน้ัน ประชาชนตอง

มอบอํานาจใหกับความถูกตอง ใหกับคนที่ยึดถือความถูก และใหกับบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการ

ทํางาน 

 ๒. พลเมืองตองเห็นความมั่นคงของระบอบการปกครอง หรือของรัฐบาลและผูปกครอง มิใชเปน

จุดหมายของใครโดยผูเดียว หรือจุดประสงคสุดทายของระบอบการเมืองการปกครอง แตเปนเพียง

อุปกรณหรือเครื่องมือเพื่อใชสรางสรรคประโยชนสขุ สวัสดิภาพบูรณาการ และความสงบสุขของบานเมือง 

                                                        
 ๑๐๗ นครินทร แกวโชติรุง, ธรรมาธิปไตยในฐานะเปนเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย, ปริญญาพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๑. 



 

๖๒ 
 

 ๓. พลเมืองตองมองเห็นความสําคัญแกคุณคาของความเปนมนุษย โดยเนนความเทาเทียม การ

ปราศจากชนช้ัน วรรณะจากชาติกําเนิด มีความเสมอภาคในทางเพศ หมายความวา ไมถือวาเพศหญิงมี

สถานภาพตํ่ากวาเพศชาย เนนเสรีภาพดวยการหามการมีทาส รวมถึงการแนะนําใหใชหลักเหตุผลในการ

พิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ  

 ๔. พลเมืองมองเห็นบุคคลผูยึดธรรมเปนแนวทางในการปกครอง คือผูปกครองตองถือธรรมเปน

ใหญ คือถือหลักแหงความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ตามเหตุและผล โดยยึดหลักการ กฎ ระเบียบ 

กติกา๑๐๘ 

  พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่สอนใหถือธรรมะคือความถูกตองตามเหตุผลเปนประมาณ ที่เรียกวา

ธรรมาธิปไตย ไมสอนใหถือตนเองเปนใหญหลักคําสอนเรื่องผูเห็นธรรมช่ือวาเห็นพระพุทธเจา คําสอน

เรื่องอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาและการต้ังพระธรรมวินัยไวเปนพระศาสดาแทนพระองคของพระพุทธเจา 

ก็เปนการสอนแบบธรรมาธิปไตยน้ี”นับวาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมที่กวางที่

ครอบคลุมถึงคุณงาม ความดี นับวาทันสมัยและทรงคุณคาและสงูในคุณคา รวมทั้งหลักเรือ่งการทําความดี

เพราะเห็นแกความดีเพราะในสังคมปจจุบนัน้ีมีความสับสนวุนวายโดยเฉพาะสงัคมประเทศไทย ในอดีตน้ัน

เปนสังคมที่ เอื้ออาทรเปนสังคมนาอยู หรือสยามเมืองย้ิมน้ันเอง ผูคนตางย้ิมแยมแจมใส มีนํ้าจิตนํ้าใจ 

เปนสังคมที่มีความ สามัคคีมีความรักไมเห็นแกตัว มีสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

เปนศูนยรวมนํ้าใจของคน ในชาตินับ ปจจุบันน้ีสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลง ความคิดความเห็นตางๆ 

ของคนหนุมคนสาวมีความคิด เห็นที่หลากหลายเมือความคิดที่ตางกันก็ มีการแบงกลุมแบงสีแตกแยก

ความคิดทําใหสังคมไทยขาดความ ปรองดอง ทั้งน้ีก็เพราะสังคมปจจุบนัขาดหลักธรรมซึ่งมูลฐานของความ

เปนใหญหรืออธิปไตย๑๐๙  ดังพุทธดํารัสตรัสดังตอไปน้ี 

  “ธัมมาธิปไตย เปนอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยน้ีอยูในปาบาง อยูตามโคนตนไมบาง อยูในเรือน

วางบาง ยอมเห็นประจักษวา “เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ไมใชเพราะเหตุแหงความมีหรือความไมมีเชนน้ันอน่ึง เรา

ถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสครอบงํา ช่ือวาถูกทุกขครอบงํา มีทุกขอยู

ตรงหนา ทําอยางไร การทําที่สุดกองทุกขทังสินน้ีจะพึงปรากฏ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว 

ผูปฏิบัติจะพึงเห็นชัดดวยตนเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน

                                                        
  ๑๐๘ สุภัทร ลักษณศิริ, หลักการปกครองดวยธรรมาธิปไตย, หนังสือพิมพบานเมือง, ฉบับวันที่ ๔ มิถุนายน 

๒๕๕๖. 

  ๑๐๙ สิรยศ อาจหาญ, ธรรมาธิปไตย, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://region5.prd.go.th/ewt_news. 
php?nid=379 [ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐]. 



 

๖๓ 
 

พึงรูเฉพาะตน ก็เพื่อนพรหมจารีผูรู เห็นอยู มีอยู การที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว

อยางน้ีพึงเกียจครานประมาทอยูน้ี ไมสมควรแกเราเลย” ภิกษุน้ันยอมเห็นประจักษวา“ความเพียรที่เรา

เริ่มไวแลวจักไมยอหยอน สติที่ตังมันแลวจักไมเลอะเลือน กายที่สงบแลวจักไมกระสับกระสาย จิตที่ต้ังมั่น

แลวจักมีอารมณแนวแน” เธอยกธรรมเทาน้ันใหเปนใหญละอกุศล บําเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บําเพ็ญ

กรรมที่ไมมีโทษ รักษาตนใหบริสุทธ์ิภิกษุทังหลายน้ีเรียกวา ธัมมาธิปไตย”๑๑๐ 

  ธรรมาธิปไตย หมายถึง การถือธรรมะเปนใหญ การกระทําอะไรที่ทําลงไปแลวยอมมีผล 

สะทอนออกมา ๒ รูปแบบเสมอไป คือ จากพวกที่เห็นดวย ก็จะบอกวา “ดี” และพวกที่ไมเห็นดวยก็

จะตองบอกวา “ไมดี” เชนกัน การที่จะตัดสินใจใหเด็ดขาดลงไปวาแคไหนดีแคไหนช่ัวน้ันทําไมไดเพราะไม

มีการแบงเขตที่แนนอนอะไรก็ตามที่เมื่อทําลงไปแลว ตัวผูทําก็ไมเดือดรอน ผูอื่นหรือสังคมก็ไมเดือดรอน 

วิญูชนคือนักปราชญที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมสูงก็สรรเสริญอยางน้ีเรียกวาเปน “บุญ”เพราะ“บุญ”เปนช่ือ

ของความสุข ตรงกันขามอะไรก็ตาม เมื่อทําลงไปแลว ตัวเองแมจะไมเดือดรอนแตถาหากผูอื่นหรือสังคม

ตองเดือดรอนและวิญูชนไมสรรเสริญ อยางน้ีตองอนุโลมวา “ไมดี” ผูที่จะทําความดีหรือละความช่ัว

จําเปนตองทราบเสียกอนวาความดีคืออะไร ความช่ัวคืออะไร เมื่อเราเขาใจความหมายของคําวา ความดี 

ความช่ัว แลว เราก็จะไดเลือกปฏิบัติไดถูกตองผูที่ยึดถือธรรมะเปนใหญในการปกครอง ยอมช่ือวาเปนนัก

ปกครองที่ดี มีความเมตตากรุณาไมมีอคติความลําเอียงไมวาจะเปนเพราะรัก เพราะเกลียด เพราะกลัว 

หรือเพราะเขลาก็ตาม ไมถือเอาแตใจตนเปนหลัก และไมถือตามอยางโลกเขาเสมอไป อยางเด็กหนุมผูชาย 

สมัยหน่ึงไวผมยาวประบาเพราะเราเรียกกันวา “ฮิปป  ” เมื่อมองดูขางหลังแลว บางทีไมทราบวาเปน

ผูหญิงหรือผูชาย ถาผูชายคนใดไวผมสั้นก็เห็นวาเชย ไมทันสมัย เด็กหนุมๆก็เลยพลอยเอาอยางกัน การ

เอาอยางกันโดยไมคํานึงถึงกาลเทศะวัฒนธรรมของตนและความเหมาะสมถือเปนแบบ “โลกาธิปไตย” 

พอเขาเลิกเหอกันก็พลอยเลิกดวย๑๑๑ 
  คุณลักษณะของธรรมาธิปไตยอยูที่การตัวของหลักการเปนสําคัญมิไดมองถึงตัวตน บุคคลหน่ึง

บุคคลใด แตพระพุทธองคทรงมอบไวเปนสมบัติในการใชอํานาจที่ปราศจากอารมณในทางลบ แตตองใช

อํานาจที่มีอยูบนพื้นฐานของความดีงามทั้งปวง ซึ่งผูนําทุกระดับสามารถจะนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับ

การบริหารงาน การสั่งการใด ๆ ยอมเปนสิ่ง ช้ีวัดถึงคุณลักษณะของความเปนผูนําในทางที่ชอบ

ประกอบดวยประโยชนสุขของประชาชน ธรรมาธิปไตยประกอบดวย ๗ คุณลักษณะ ดังตอไปน้ี 

                                                        
  ๑๑๐ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๓. 
  ๑๑๑ จํานงค ทองประเสริฐ, อธิปไตย ๓, วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา, ปที่ ๑๓, ฉบับที่ ๒, (ก.ย. ๒๕๕๒-ก.พ. 

๒๕๕๓) หนา ๑-๕. 



 

๖๔ 
 

  ๑. ยึดถือหลักการที่ถูกมากกวายึดหลกัคนสวนใหญที่ไมถูกตอง หมายถึง การยึดหลักการมากกวา

เสียงสวนใหญ ซึ่งอาจจะดูจัดขัดแยงกับหลักประชาธิปไตยอยางในประเทศไทยอยางมาก แตคุณลักษณะ

ดังกลาวยอมเปนสิ่งที่ผูนํากลาจะยืนหยัดตอสูบนความถูกตองเปนประการที่สําคัญซึ่งในการเลือกต้ังหลาย

ครั้งปรากฏผลออกมาในเชิงประจักษวา เสียงสวนใหญมิไดนําไปสูสันติสุขอยางแทจริงเพราะการไดมาซึ่ง

เสียสวนใหญยังดูคลุมเครือในเชิงกฎหมาย 

  ๒.ยึดหลักเหตุผลที่ประกอบดวยความดีงามรอบดาน หมายถึง การยึดถือหลักของความสัมพันธ

ระหวางเหตุกับผลที่ประจักษเชิงรูปธรรมพรอมดวยการพิจารณาบริบททั้งหมด เพราะการเปนผูนํายอมมี

อิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาหรือลกูนองเปน เชน การพิจารณาผลงานในการเลื่อนข้ัน ข้ึนเงินเดือน เปนตน 

  ๓. ยึดหลักความจริง หมายถึง การยึดหลักความจริงที่เรียกวา สัจจะ เพราะภาวะผูนําที่มี

ผูใตบังคับบัญชาจํานวนนอยหรือจํานวนมากก็ตามยอมจะตองสรางความนาเช่ือถือโดยเฉพาะการปฏิบัติ

ตนเองกับคําพูดทุกอยางใหถืออยูเสมอวา เมื่อผูนําพูดสิ่งใดไปแลว คําพูดน้ันยอมเปนเจานายหรือสิ่งที่บง

บอกถึงการกระทํา หากภาวะผูนําไมกระทําตามในสิ่งที่พูด ยอมแสดงใหเห็นความหยอนยานของหลัก

ปฏิบัติตนในภายภาคหนา กลาวคือ คําพูดจะไมศักด์ิสิทธ์ิ ไรผูคนเช่ือถือ 

  ๔. ยึดหลักความถูกตอง หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม คือ การ

ดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมายและวินัยขาราชการ การ

แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต การรักษาคําพูด มีสัจจะและเช่ือถือได การแสดงใหปรากฏ

ถึงความมีจิตสํานึกในความเปนขาราชการ การยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพและ

จรรยาบรรณขาราชการไมเบี่ยงเบน ตัวยอคติหรือผลประโยชน กลารับผิดและรับผิดชอบ การเสียสละ

ความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ การยืนหยัดเพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษ

ผลประโยชนของทางราชการ แมตกอยูในสถานการณที่อาจมีความยากลําบาก การกลาตัดสินใจ ปฏิบัติ

หนาที่ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึงพอใจใหแกผูเสียประโยชน และการยืน

หยัดพิทักษผลประโยชนและช่ือเสียงของประเทศชาติแมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงใน

ตําแหนงหนาที่การงานหรืออาจเสี่ยงภัยตอชีวิต๑๑๒ 

  ๕. ยึดความเปนธรรม หมายถึง การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดการกระทําในสิ่งที่ถูกตองเปน

ธรรม และชอบดวยกฎหมาย  การเปนผูรักกฎหมายเหนือชีวิต และปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่

                                                        
  ๑๑๒ จตุพล รัชเรืองวงศ , การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม, เอกสารประกอบการเสวนาโดย

กิจกรรม KM : เลาเรื่องใหเพื่อนฟง, วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔, (อัดสําเนา). 



 

๖๕ 
 

กําหนดไวโดยไดกําชับและมุงเนนใหนักเรียนถือปฏิบัติอยางเครงครัด พรอมทั้งไดประพฤติและปฏิบัติตน 

ใหเปนตัวอยางแกนักเรียนอยางสม่ําเสมอ และยังไดนําแนวทางนโยบาย หรือขอสั่งการของผูบังคับบัญชา 

มาถายทอดสูการปฏิบัติอยางทุมเทและจริงใจซึ่งเปนการแสดงออกใหเห็นถึงการเช่ือฟง และใหความ

เคารพตอผูบังคับบัญชา นอกจากน้ียังเปนบุคคลที่ใหความสําคัญกับการเปนผูตรงตอเวลาทั้งในเรื่องงาน 

และวินัยสวนตัว จะสังเกตไดจาก การนัดเวลาประชุม หรือการติดตามงาน เปนตน๑๑๓ 

  ๖. ยึดหลักประโยชนสวนรวม หมายถึง การยึดผลประโยชนของประชาชนหรือประโยชนของ

ผูใตบังคับบัญชามาเปนอันดับหน่ึงกอนที่ตนเองจะไดรับประโยชนซึ่งภาวะผูนําที่ดีจะตองไมเห็นแต

ประโยชนของตนเองมากจนเกินขอบเขตที่ควรจะไดรับ อีกทั้งการปฏิบัติงานทุกอยางตองมุงไปสูการสราง

สันติสุขใหกับประชาชนเปนเปาหมายที่สําคัญ นอกจากน้ีการสงเสริมใหประชาชนไดพัฒนาตนเองเพื่อ

ความเปนพลเมืองของรัฐที่มองผลประโยชนของชาติมากกวา ซึ่งหากผูนําและประชาชนมองประเทศชาติ

มาอันดับสองก็เทากับวา ไดใหความสําคัญตนเองมากกอนยอมขาดมองถึงสวนรวมหรือผลประโยชนของ

ผูอื่น เปนตน ดังน้ัน การยึดหลักประโยชนสวนรวมจะมีลักษณะการเกิดความรับผิดชอบรวมกัน การใช

ทรัพยากรรวมกัน มีการดํารงชีวิตที่ไมเบียดเบยีนธรรมชาติและผูอื่น ไมครอบครองทรัพยสมบัติของชาติไว

เปนของตนเอง 

 ๗. ไมยึดกระแสเสียงคนสวนใหญท่ีไมถูกธรรมและไมเปนธรรม หมายถึง การยึดถือสิ่งที่ถูกตอง 

เปนธรรมแกประชาชนทั้งหมดโดยไมไดมองถึงความคิด และการตัดสินของคนสวนใหญเพราะสวนที่คน

สวนใหญคิด และคนสวนใหญตัดสินใจอาจจะผิดธรรม ผิดจารีต และผิดประเพณีนิยมที่ไมสงผลตอ

ประเทศทําใหภาวะผูนําตองอาศัยการพิจารณาธรรมเพื่อความถูกตองใหมากที่สุด ประเด็นที่สําคัญก็คือ 

ภาวะผูนําจะมองสิ่งเปนที่ถูกตอง และเปนธรรมไดอยางไร มีอะไรเปนเกณฑในการเลือกปฏิบัติหรือเลือกที่

จะไมปฏิบัติ ซึ่งมีขอพิจารณาดังน้ี การตัดสินใจของภาวะผูนําต้ังอยูบนการเวนจากอคติ ๔ หรือไม ไดแก 

๑. ภาวะผูนําไมมีความเอนเอียงไปในความรักใคร ๒.ภาวะผูนําไมมีอารมณความขุนมั่ว ความโกรธเขามา

เกี่ยวของ ๓.ภาวะผูนําไมมีภาวะแหงความหลงใหลไดปลื้มไปกับคํายกยองหรือขาดปญญาในการพิจารณา 

และ ๔. ภาวะผูนําไมมีอารมณแหงความกลัวในการตัดสินใจ ทั้ง ๔ ประการน้ีเปนเกณฑในการตัดสินใจ

ของภาวะผูนําที่ดีเมื่อมีเหตุแหงการเลอืกปฏิบัติหรอืไมปฏิบัติตอคนสวนใหญทีไ่มถูกธรรม และไมเปนธรรม 

นอกจากน้ี หากมีการนําหลักประชาธิปไตยอธิบายกับหลักการขอน้ีก็ดูจะความแตกตางกันมากกลาวคือ 

การตัดสินใจของภาวะผูนําต้ังอยูบนสิง่ที่เปนธรรม และถูกตองเปนหลัก แตประชาชนมองถึงเสยีงสวนใหญ

                                                        
  ๑๑๓ วิไลพร  บุญมาก, การประพฤติเปนแบบอยางที่ดี, [ออนไลน], แหลงขอมูล : http://www.vilaiporn. 

com/morals.html [ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙]. 



 

๖๖ 
 

ที่ยังไมชัดเจนวาถูกตองหรือไม และประโยชนตอทุกฝายหรือเปลาจึงไมสามารถนํามาอธิบายเพิ่มเติมในแง

ของธรรมาภิบาลในขอน้ี 

 สรุปไดวา ลักษณะความเปนธรรมาธิปไตยตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีมุมมองที่ไมไดมีสวน

เกี่ยวของกับตัวบุคคลหรือไมไดใหความสําคัญที่บุคคล แตมองถึงบริบทการปฏิบัติหรือกระทําสิ่งที่เปน

ธรรม ถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับความสุขของประชาชนเพราะภาวะผูนํา ยึดถือหลักการที่ถูก

มากกวายึดหลักคนสวนใหญที่ไมถูกตอง ยึดหลักเหตุผลที่ประกอบดวยความดีงามรอบดาน ยึดหลักความ

จริง ยึดหลักความถูกตอง ยึดความเปนธรรม ยึดหลักประโยชนสวนรวม และไมยึดกระแสเสียงคนสวน

ใหญที่ไมถูกธรรมและไมเปนธรรม ฉะน้ัน การเปนผูนําทุกชุมชนจนถึงผูนําระดับชาติ และผูนําโลกจะตอง

แบกรับภาระที่ย่ิงใหญที่สามารถเขาไปน่ังในหัวใจของคนทั่งหมดใชเพียงแคกลุมใดกลุมหน่ึงเทาน้ัน แตมอง

ถึงประชาชนทุกหมูเหลาตางก็ตองการสิ่งที่เปนธรรมใหกับตนเอง ภาวะผูนําจึงตองปฏิบัติและกระทําบน

พื้นฐานของความไมมีอคติใด ๆ ในทุกเรื่อง มีกฎหมายมารองรับการตัดสินใจทุก ๆ ครั้ง มีธรรมะทาง

พระพุทธศาสนาเปนเกณฑในการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งการมองถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม

ทั้งหมดที่ไมสงผลรายหรอืสงผลกระทบในเชิงลบแกประชาชน แตกระน้ัน ลักษณะความเปนธรรมาธิปไตย

ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไมใชรูปแบบในการนําไปปกครองอยางประชาธิปไตย หรือลัทธิใดๆ แตเปน

คุณลักษณะของภาวะผูนําที่กาวข้ึนมาเพื่อการทํางานใหกับประชาชนอยางดีที่สุดซึ่งอาจจะตองมีการทํา

ความเขาใจตอธรรมาธิปไตยใหชัดเจน กอนที่จะนําไปปฏิบัติเพราะหากขาดการศึกษาใหดีแลวอาจจะทํา

ใหภาวะผูนําน้ัน เปนคุณลักษณะของการปกครองในรูปแบบเผด็จการไดงาย 



บทท่ี ๓ 
 

กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง     
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

  บทนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยยึดองค์ประกอบที่ส าคัญตามคุณลักษณะธรรมาธิปไตยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๒ รูป/คนเพ่ือให้เห็นถึงบริบททั่วและระบบความสัมพันธ์
ระหว่างหลักธรรมาธิปไตยกับภาวะผู้น าชุมชน ดังต่อไปนี้ 
 

๓.๑ สภาพทั่วไปของผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  สภาพทั่วไปของผู้น าชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้มีความแตกต่างไปจาก
บริบทการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองเพราะ ปัจจุบันการเมืองระดับล่างย่อมเป็นฐานให้กับระบบ
การเมืองที่ใหญ่กว่า ท าให้ผู้น าในระดับชุมชน๑  เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน นายกระดับ
ท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น รวมไปถึงกลุ่มพลังทางการเมืองอ่ืน ๆ ที่พยายามสร้างเครือข่ายในการสร้าง
ฐานพลังของกลุ่มเสียงการเลือกตั้งเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง ซึ่งหากมองไปที่ประชาชนทั่วไปย่อม
ตั้งอยู่ในฐานเสียงของกลุ่มหนึ่งในท้องถิ่นนั้น ๆ หากผู้น าในชุมชนของเองตกอยู่ในอ านาจของกลุ่ม
นักการเมืองระดับใหญ่กว่าในกลุ่มใดย่อมจะต้องตกเป็นเครื่องมือส าหรับการท าให้ประชาชนเป็นฐาน
เสียงให้กับตนเองต่อไป ซึ่งหากจะต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาจากฝ่ายนักการเมือง มาจากนักวิชาการ
ที่มีอยู่มากมายในจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือกลุ่มสื่อสารมวลชน เป็นต้น 
  ความคิดพ้ืนฐานของผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนถือได้ว่า มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเอง เพราะเป็นการรับรองจากประชาชนทั่วไปถึง
ผลงานและประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมาก หากไม่มีประสบการณ์หรือผลงานแต่ได้รับการ
เลือกตั้งย่อมต้องมีปัจจัยอ่ืน ๆ เข้ามาอธิบายเพ่ิมเติมได้๒ เพราะการที่ชาวนครศรีธรรมราชจะยอมรับ
อะไรหรือคนใดคนหนึ่งนั้นมิใช่เรื่องง่าย ๆ จะต้องการพิสูจน์ การทดสอบถึงความเก่งกล้ามาแล้วจึงจะ
อยู่รอดได้ นอกจากนี้ การเป็นผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมิใช่เรื่องง่าย ๆ 
เพราะลักษณะของผู้น าทางภาคใต้จะมีข้อเสียอย่างยิ่งก็คือ ไม่ชอบใช้ความดีสยบความดี แต่จะใช้

                                                                 
  ๑ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๒ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



๖๘ 
 

ประวัติศาสตร์หรือประสบการณ์ทางด้านอิทธิพลของของเข้ามาสยบประชาชนให้เดินตามผู้น าชุมชน
นั้น ๆ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมท าให้สภาพ
ของไปของผู้น าชุมชนทั้งในส่วนของท้องที่ และท้องถิ่นอยู่ในภาวะวิกฤติทางด้านความศรัทธาของเด็ก
และเยาวชน หมายความว่า เด็กเยาวชนไม่ได้สนใจผู้น าชุมชนอะไรมากมายซึ่งแตกต่างไปจากยุคเมื่อ 
๓๐ ปีที่แล้วผู้น าชุมชนจะมีอิทธิพลต่อประชาชน เด็กเยาวชนมาก และจะมีความเกรงกลัวต่อผู้น า
ชุมชนนั้น ๆ อย่างมาก แต่เมื่อกาลเวลาผ่านผู้น าชุมชนไม่สามารถจะใช้อ านาจเข้าควบคุมพฤติกรรม 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากกระท าจากเด็ก เยาวชนได้ เพราะผู้น าชุมชนไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
ศรัทธาอีกต่อไป๓ 
 หากมองอีกด้านหนึ่งจะพบถึงความตั้งใจของผู้ที่อาสามาท าหน้าที่เพ่ือการพัฒนาหรือหน้าที่ใน
การประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย รวมทั้งเป้าหมายหลักของการเป็นผู้น านั่นก็คือ การ
บรรเทาทุกข์บ ารุงสุข นั้นคือ กฎการปฏิบัติหลักๆ การให้ความเป็นธรรมในการปกครอง ท างานทุก
อย่างในชุมชนด้วยจิตอาสาช่วยงานต่างๆ ในชุมชน ในต าบล ประชาชนสามารถรับรู้และเล็งเห็น  จน
บางชุมชนก็เสนอชื่อผู้นั้นขึ้นมาเพ่ือให้เห็นตัวอย่างของการท างานเพ่ือส่วนร่วมอย่างจริงจัง ดังนั้น แต่
การท างานเป็นผู้น าชุมชนต้องมีความพร้อมเสมอ เตรียมการพัฒนาชุมชน พัฒนาต าบล อยู่เสมอ
ถึงแม้ว่าการปฏิบัติหน้าไม่ได้มีเงินเดือนสูง แต่ผู้น าชุมชนก็ต้องท าปฏิบัติหน้าที่ ให้ดีที่สุด บางท่านก็ใช้
สแกนว่า “จริงใจ  ใฝ่รู้ สู้งาน ประสานความคิด ผูกมิตรกับประชา” ความจริงใจนั้นรู้ด้วยตัวเองว่าเรา
จริงใจเท่าไร ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน๔  
  นอกจากนี้ผู้น าชุมชนที่น่าสนใจอย่างยิ่งใน ๒ มิติใหญ่ด้านมุมมองและเป็นอุดมการณ์ที่ไม่ยิ่ง
ไม่หย่อยไปกว่ากัน ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่ต่อต้านกับอบายมุขทุกประเภททั้งการพนัน การชนไก่ การชน
โค มวยตู้ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้อิทธิพลในระดับจังหวัดหากเข้าไป
เกี่ยวข้องอาจจะท าให้ตนเองเสียภาพลักษณะไปก็ได้ และผู้น าชุมชนอีกประเภทหนึ่ งก็คือ ประเภทที่
เข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งเหล่านั้นโดยได้ขออนุญาตอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งบางท่านก็ให้เหตุผลว่า
ท าไมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องท าให้ทราบและเหตุว่า การเป็นผู้น าชุมชน จะต้องอยู่กับคน อยู่กับพ้ืนที่นั้น 
รวมทั้งจะต้องมีความรู้ในทุก ๆเรื่อง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เครือข่าย
ทุกๆเครือข่ายจะสามารถเชื่อมโยงกันได้หมด เมื่อเป็นลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้ผู้น าชุมชนจะต้องท า
ความรู้จักกับกลุ่มคนเหล่านั้น เพราะหากจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะท าให้เสียบรรยากาศอ่ืน ๆ ด้วย 
                                                                 
  ๓ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
 ๔ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



๖๙ 
 

รวมทั้งบุคลากรเหล่านั้นยังสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆไดด้วย เช่น ปัญหายาเสพ ปัญหาการ
มั่วสุมของเด็ก เยาวชน และปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งเชื่อแน่ว่าหากเครือข่ายเหล่านี้หรือกลุ่มเหล่านี้มีความ
ตั้งใจในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะฉะนั้น การเป็น
ผู้น าชุมชนที่จะน าไปสู่การพัฒนาธรรมาธิปไตยอาจจะไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป และไม่ใช่เรื่องง่ายที่
ส าเร็จได้โดยง่ายเพราะมีปัจจัยหลายประการที่ต้องศึกษาในรูปของกระบวนการพัฒนาความเป็น
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในล าดับต่อไป 
 

๓.๒ ปัจจัยก่อเกิดกระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชท าให้พบว่า ผู้น าชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมี
ความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างกันออกไปอย่างมากซึ่งหลายท่านก็มี
แนวโน้มมุมมองที่คล้าย ๆ กันท าให้ผู้วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบ
จนได้กระบวนการที่มุ่งหวังเพ่ือให้เกิดการพัฒนาธรรมาธิปไตยในชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชในภาย
ภาคหน้าเพราะมองเห็นถึงทิศทางที่ชัดเจนว่า กระบวนการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้น าได้ก็ต่อเมือ
มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของชุมชมนั้น ๆ  

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย ๔ ปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 

 ๑. ความพร้อมที่เป็นตัวเหตุผลในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นผู้น าชุมชน ซึ่งความ
พร้อมดังกล่าวจะต้องพร้อมไปด้วยความฐานะทางการเงิน ความพร้อมทางด้านครอบครัว ความพร้อม
ทางด้านญาติมิตร ความพร้อมทางการศึกษา ความพร้อมทางด้านบริบทชุมชน และความพร้อม
ทางด้านการเสียสละความสุขส่วนตน เป็นต้น ซึ่งในเรื่องของการเสียสละผู้น าและครอบครัวของผู้น า
จะต้องท าความเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะผู้น าที่ดีจะต้องพร้อมที่จะรับฟังและเข้าไปแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิด
ความสุขกับประชาชนในชุมชน ซึ่งในบางครั้งการท าให้ประชาชนเกิดความสุขนั้นได้ท าให้ผู้น าเสีย
ความสุขส่วนตัวไป เป็นเรื่องหนึ่งของการเสียสละคือการเสียสละความสุขส่วนตัวนั่นเอง๕ 

 ๒. แรงจูงใจที่ดีที่ถูกกระตุ้นให้เข้ามาท าหน้าที่ในการเป็นผู้น าชุมชนนั้น ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าว
จะต้องมีมากพอที่ก่อก าเนิดอุดมการณ์ในภายหลังทั้ งจากการเลือกตั้ง หรือการแต่งตั้งก็ตาม 

                                                                 
  

๕ สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ สุนยานัย, ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๗๐ 
 

นอกจากนี้อาจจะมีแรงกระตุ้นอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การมาเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 
เป็นต้น ซึ่งส่วนมากภาวะผู้น าเช่นนี้มักจะยึดหลักการ ยึดกฎหมาย มีความเป็นธรรมอย่างมาก มีจิต
สาธารณะ และตั้งใจในการท าความดีให้ถึงที่สุด๖ ในเรื่องของแรงจูงใจในการเข้ามาท าหน้าที่การเป็น
ผู้น าชุมชน ส่วนหนึ่งนอกจากต้องการเข้ามารักษาผลประโยชน์ของตน อาจเกิดจากการต้องการใช้
ความรู้ที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา การเห็นประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่แสดงจิตส านึกที่ดี
ของผู้น า เป็นแรงจูงใจที่ดีในการเข้ามาท าหน้าที่ของผู้น า ซึ่งจะเป็นผลต่อไปยังการกระท าที่ก่อให้เกิด
ผลงานในการท าประโยชน์ต่อส่วนรวม๗  

 ๓. ผลงานในอดีต หรือพฤติกรรมการปฏิบัติตนเองอย่างเสมอต้นเสมอปลายหรือไม่ ซึ่ง
ประชาชนทั่วไปสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการทบทวนพฤติกรรมอย่างละเอียดซึ่งกระท าได้ไม่ยากนัก
เพราะส่วนใหญ่จะรู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้ว ซึ่งผลงานการกระท าของผู้น าที่เกิดจากแรงจูงใจที่ดี ในการ
ที่ผู้น ามีจิตส านึกที่เกิดจากการต้องการแก้ปัญหา การเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องส าคัญ การ
กระท าเหล่านี้จะเกิดเป็นผลงาน จะเป็นจุดที่สั่งสมความเชื่อถือที่เกิดจากการเสียสละ แต่กระนั้น การ
เป็นผู้น าชุมชนนอกจากนี้มีความเสียสละ ยังไม่เพียงพอต่อการน าพาชุมชนไปสู่ความเป็นธรรมาธิปไตย 
สิ่งต่อมาที่ผู้น าควรจะมีคือ ความจริงใจ  

 ๔. ความจริงใจ จริงจังต่อการปฏิบัติหน้าที่๘  ซึ่งผู้น าชุมชนส่วนมากที่มีลักษณะของการ
ปกครองแบบธรรมาธิปไตยจะมีอุปนิสัยรักความยุติธรรม ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามตกทุกข์ได้ยาก ซึ่ง
พ้ืนฐานในการสร้างผลงานที่เกิดจากการเสียสละต้องมาจากความจริงใจ ต้องการที่จะกระท าเพ่ือ
ส่วนรวมด้วยความเต็มใจ ท าอย่างเต็มที่ ความจริงใจดังกล่าวควรจะมีไม่ใช่เพียงแค่การกระท า แต่ควร
มาจากจิตใจที่จริงใจด้วยเช่นเดียวกัน จิตใจจะเป็นตัวที่ก าหนดความจริงใจทั้งในเรื่องของการพูด ซึ่ง
การพูดด้วยความจริงใจก็คือการพูดที่พูดไปแล้วสามารถรับผิดชอบในสิ่งที่พูดได้หรือการรักษาค าพูด
นั้นเอง ซึ่งความจริงใจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการกระท าที่จะน าไปสู่การพัฒนาผู้ น าในการท าให้เกิด
ธรรมาธิปไตยข้ึนในสังคม แต่หากมีพฤติกรรมที่ไม่ดีจะมีความร้ายกาจอยู่มาก 

 นอกจากนี้ ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อกระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพูดถึงระบบการท างานภายใต้อุดมการณ์การเป็นผู้น า

                                                                 
  

๖ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  

๗ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ 
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  

๘ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



๗๑ 
 

ชุมชนที่ต้องการเสกสรรปั้นแต่งให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบของการเปลี่ยนแปลงและ
เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตย ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอย่างน้อย ๓ ประการ ได้แก่ 

 ๑. การพัฒนาระบบการศึกษาในชุมชน โดยถือคติท่ีว่า การศึกษาของประชาชน เด็ก เยาวชน
เป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนได้โดยไม่หยุดยั้ง หากประชาชนหรือเด็ก เยาวชนไม่ได้รับการศึกษาจะท า
ให้การปกครองลูกบ้านท าได้โดยล าบากอย่างยิ่ง ซึ่งอาจจะน าไปสู่การสร้างอาชญากรรมในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
การเข้าสู่วงจรสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ เพราะบุคคลเหล่านั้น ขาดโอกาสทางการศึกษาหรืออุปนิสัยที่
ขัดแย้งกับระบบศึกษาในยุคปัจจุบัน๙ ดังนั้น การพัฒนาธรรมาธิปไตยนอกจากนี้สร้างความเท่าเทียม
แล้วยังจะต้องสร้างทุกคนเข้าถึงโอกาสในการท าความดีช่วยเหลือบ้านเมืองหรือชุมชนในอนาคตได้ 

 ๒. การพัฒนาการผูกมิตรให้มากขึ้น  การผูกมิตรเป็นการสร้างความสนิทสนม ความเชื่อถือ 
ความสามัคคีในชุมชน  ถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งในด้านการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งจะช่วยในการเข้าถึงลูกบ้าน ทราบถึงความ
ต้องการ ปัญหาที่ต้องแก้ไขของลูกบ้าน๑๐ ดังนั้นการพัฒนาธรรมาธิปไตยสิ่งที่ส าคัญอีกอย่างคือการ
สร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความรู้สึกที่เป็นมิตร เพ่ือส่งผลถึงความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ต่างๆต่อไป 
 ๓. การพัฒนาระบบการท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง  นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องท างานโดยไม่
หยุด แต่คือการเตรียมความพร้อมในการท าหน้าที่ พร้อมที่จะรับฟัง พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้
ลูกบ้าน ในขณะที่ลูกบ้านต้องการความช่วยเหลือซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอด ไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวัน 
หรือกลางคืน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้น๑๑ เพราะฉะนั้น ต้องมีความพร้อมใน
การช่วยเหลือลูกบ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ทันที  

ดังนั้นการจะพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ต้องพิจารณาจากปัจจัยแรกเริ่มซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการ ทั้งในเรื่องของความพร้อม
ในการเข้ามาท าหน้าที่ ความพร้อมในการเสียสละ แรงจูงใจในการเข้ามาท าหน้าที่  ผลงานในอดีตจาก
พฤติกรรมที่ผ่ านมา ความจริง ใจต่อการปฏิบัติหน้ าที่  นอกจากนี้ ยั งมีปัจจัยที่ เสริมสร้ าง
กระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งประกอบด้วย การพัฒนาระบบการศึกษาของ

                                                                 
  

๙ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  

๑๐ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  

๑๑ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๗๒ 
 

ประชาชนในชุมชน การพัฒนาการผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์ให้มากขึ้น การพัฒนาระบบการท างานที่
สามารถรองรับปัญหาที่อาจเกิดได้ตลอดเวลา ซึ่งทั้ง ๒ ปัจจัยจะเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการพัฒนา
ความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน  

การพัฒนาการศึกษาเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับการก่อให้ เกิดการพัฒนา
ธรรมาธิปไตยของผู้น าคือ ความพร้อมซึ่งผู้น าที่ดีต้องมีความรู้เป็นพ้ืนฐานในการเตรียมการพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมที่จะเสียสละทั้งเวลาและความสุขส่วนตัว  การที่ผู้น ามีความรู้จะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจนท าให้เกิดประสิทธิผล ต่อมาในเรื่องของแรงจูงใจ ซึ่งการ
พัฒนาการศึกษาในด้านของแรงจูงใจนี้เป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้น า เป็นเรื่องของการสร้าง
มุมมองในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดความคิดที่มีคุณธรรม เมื่อผู้น าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมในจิตใจแล้ว ก็จะ
เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะสั่งสมเป็นผลงาน อีกอย่างที่ส าคัญคือความ
จริงใจในการแสดงออก ซึ่งการพัฒนาการศึกษาจะท าให้เกิดความพร้อม ความเท่าเทียมกันในสังคม
แล้ว พื้นฐานของการปลูกฝังคุณธรรมยังพัฒนาถึงความจริงใจต่อการแสดงออก การสื่อสาร คือการคิด
อย่างจริงใจไม่เอาเปรียบผู้อื่น การพูดท่ีจริงใจไม่พูดในสิ่งที่ท าร้ายจิตใจ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดให้ร้ายใคร 
พูดแล้วท าให้ได้ เมื่อคิดพูดอย่างจริงใจแล้ว การกระท าก็ต้องท าอย่างมีความรับผิดชอบ ถ้าการพัฒนา
การศึกษาได้มีการสอดแทรกเรื่องเหล่านี้ไปด้วยแล้ว ก็จะเกิดการสร้างคนดีซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
ธรรมาธิปไตยให้เกิดข้ึนสังคม   

การพัฒนาการผูกมิตร เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในด้านดีต่อกัน ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีจะมี
ความเชื่อมโยงในด้านของความพร้อมคือ ความพร้อมที่จะรับฟังผู้อ่ืน พร้อมที่ท าความเข้าใจผู้อ่ืน 
พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งความพร้อมในเรื่องต่างๆที่ได้กล่าวมานี้จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องต่อมานั่นก็
คือแรงจูงใจ ทั้งแรงจูงใจในการท าหน้าที่ของผู้น าเองและแรงจูงใจของประชาชนในชุมชนที่จะปฏิบัติ
ตามหรือเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวจะเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจที่มา
จากความสนิทส่วนตัว หรือความรู้จักมักคุ้นผ่านพักพวก ซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
การสร้างความสัมพันธ์จะช่วยในเรื่องของความเข้าใจให้กัน โดยความเข้าใจกันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้
เกิดการพัฒนาจากความร่วมมือ ในการจะท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งธรรมาธิปไตย
อย่างแท้จริง 

การพัฒนาระบบการท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง การพัฒนาระบบงานมีความเกี่ยวข้องกับความ
พร้อมในด้านการท างานที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดยิ่งส าหรับ
ผู้น าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพ่ือที่จะได้เข้าไปท าหน้าที่ได้ทันที ส่วนในเรื่องของแรงจูงใจพ้ืนฐานในการ



๗๓ 
 

ท าสิ่งใดหลักส าคัญอยู่ที่จิตใจ การมีจิตใจดีก็จะส่งผลในการสร้างแรงจูงใจที่ในการท างาน ผู้น าที่ดีจึง
ควรมีจิตใจ ความคิดที่ดี เพ่ือเป็นแรงจูงใจที่ดีต่อการท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เมื่อการท างาน
ที่มากจากการท างานที่ดีก็จะส่งผลถึงเรื่องของการสร้างผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
เชื่อถือ ผลงานจะท าให้เกิดมุมมองที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจต่อชาวบ้านจากการท างานอย่า
เต็มที่ของผู้น า 
 

๓.๓ กรอบทางสังคมที่ส่งเสริมการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  สังคมทุกระดับ ย่อมมีผู้น าและสมาชิกสังคมในระดับต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกัน คุณสมบัติ
ของผู้น า การคัดสรรผู้น า มีความส าคัญมาก อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของสมาชิกสังคมนั้นๆ ก็มี
ความส าคัญไม่น้อยเช่นกัน การสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ควรเริ่มตั้งแต่ในครอบครัว ในชุมชนหรือ
หมู่บ้านก่อน ในการมาช่วยคิดสร้างสังคมธรรมาธิปไตยระดับใกล้ตัวกันก่อน แล้วเมื่อรวมกันเข้าเป็น
สังคมระดับใหญ่ขึ้น มันก็จะเห็นผลความก้าวหน้า ผลความส าเร็จ เราก็จะมีก าลังใจสร้างสรรค์กัน
ต่อไปมากขึ้น สังคมจึงมีส่วนอย่างมากในการจะท าให้เกิดธรรมาธิปไตยขึ้นในสังคม ดังนั้นนอกจาก
ผู้น าที่ปกครองด้วยธรรมาธิปไตยแล้ว สังคมก็ต้องให้การสนับสนุนผู้น าที่ปกครองด้วยธรรมาธิปไตย 
แล้วต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้น าได้ท าเป็นตัวอย่างด้วย ซึ่งกรอบทางสังคมที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริม
การพัฒนาธรรมาธิปไตยมีดังนี้ 
 ๓.๓.๑. ความสัมพันธ์ที่ดี เรื่องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์นั้น คนเราจะต้องมีความเข้าใจใน
หลักการพ้ืนฐานของมนุษย์ทุกคนว่า ทุกคนต้องเข้าใจศักดิ์ศรีของคน เพราะคนทุกคนต้องการความ
เคารพนับถือ และมี ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและแรงจูงใจที่เป็นตัวก าหนด
บุคคลในแต่ละกลุ่ม การแสดงออก การรวมกลุ่ม ความสัมพันธ์ของคน เรื่องประเพณี วัฒนธรรม 
ค่านิยมทางสังคมของบุคคลและกลุ่มคนต่างๆ เมื่อต้องอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก โดยต่างคนมา
จากต่างถิ่นต่างฐาน สิ่งแวดล้อม พ้ืนฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ทุกคนจึงต้องพยายามเข้าใจถึง
ธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่อง ต่างๆ ด้วย การอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลาง เป็นการสร้างสีสันให้การมา
พบปะ พูดคุย น่าสนใจมากขึ้น กิจกรรมนั้นท าให้ผู้น า และประชาชนกล้าแสดงออกเพ่ือพบปะพูดคุย
ท าให้เข้าใจกันมากขึ้น๑๒เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งชีวิตการท างาน หรือ

                                                                 
 ๑๒ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๗๔ 
 

แม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวก็ตาม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์คือ 
พรหมวิหาร ๔ ประการ๑๓ มีดังนี ้
  ๑. เมตตา  ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุข
เกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการ
บริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ และความสุขเกิดจากการท างานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น 

 ๒. กรุณา  ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความ
ไม่สบายกายไม่สบายใจ  

 ๓. มุทิตา  ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ค าว่า "ดี" ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความ
เจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้ อ่ืนได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่ง
มักเกิดข้ึนเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีกว่าตน เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรีและ
ผูกมิตรกับผู้อ่ืนได้ง่ายและลึกซึ้ง 

 ๔. อุเบกขา  การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครท าดี
ย่อมได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืนบุคคล
ผู้กระท า เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมเขาในเรื่องที่
เกิดข้ึน เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม 

ผู้ด ารงในพรหมวิหาร ย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อมรักษา
ธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้
เสียธรรม พรหมวิหารมีในผู้ ใด ย่อมท าให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ เกื้อกูลแก่ผู้ อ่ืน ซึ่งการสร้าง
ความสัมพันธ์ พรหมวิหารธรรมถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้น าได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อใจ จาก
ประชาชน 

๓.๓.๒. ความเชื่อถือจากประชาชน  คือ สถานภาพที่เราสร้างขึ้นมาจากพฤติกรรมของเราที่
ท างานร่วมกับคนอ่ืน ๆ เป็นพฤติกรรมที่ดี ที่เราสะสมไว้ทุกๆวัน เป็นเวลายาวนาน จากอดีตถึง
ปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ส าคัญมากส าหรับผู้น า เนื่องจากจะส่งผลถึงความร่วมมือ
ของประชาชน๑๔ สังคมมนุษย์ตั้งอยู่บนหลักของความพ่ึงพากัน มีเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน และมี

                                                                 
 ๑๓ สัมภาษณ์ พระศรีรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  

๑๔ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๗๕ 
 

ความเชื่อใจกัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป การรวมตัวกันอยู่ จะเป็นไปไม่ได้เลย ตลอดวิวัฒนาการของ
สังคมมนุษย์ การพ่ึงพากันเปลี่ยนแปลงไปจากการระดมแรงงานจ านวนมาก ไปเป็นการพ่ึงพาความรู้
ความช านาญที่แตกต่างกันออกไปเรื่อย ๆ เพราะว่าสังคมในปัจจุบัน ซับซ้อนจนไม่มีใครที่สามารถท า
ทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเองอีกแล้ว ซึ่งความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความเชื่อที่
ประกอบด้วยเหตุผล เป็นความเชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วจากปัญญา พระพุทธเจ้า ทรงสอนเรื่อง
ศรัทธาไว้ในที่ใด สอนไว้ในธรรมบทไหนก็ตามที พระองค์จะทรงสอนเรื่องของปัญญาไว้ในที่นั้น ๆ ด้วย
เสมอ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพ่ือป้องกัน "ความเชื่อแบบงมงาย" การที่จะท าให้ไม่เชื่ออย่างงมงาย พระองค์
ทรงสอนใน หลักกาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน 
ไม่ให้เชื่อสิ่งใด ๆ อย่างงมงาย โดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณา มีอยู่ ๑๐ ประการ๑๕ ไดแ้ก่ 

๑. มา อนุสฺสวเนน           อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา 
๒. มา ปรมฺปราย             อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆ กันมา 
๓. มา อิติกิราย               อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ 
๔. มา ปิฏกสมฺปทาเนน     อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือต ารา 
๕. มา ตกฺกเหตุ               อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง 
๖. มา นยเหตุ                 อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา 
๗. มา อาการปริวิตกฺเกน     อย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ 
๘. มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา  อย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน 
๙. มา ภพฺพรูปตา            อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดควรเชื่อได้ 
๑๐. มา สมโณ โน ครูต ิ     อย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเรา 

 

  กาลามสูตรจึงเป็นพระสูตรที่ให้อิสระในด้านความคิด แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เราเชื่อ แต่
ให้พิจารณาให้ดีเสียก่อน แล้วจึงค่อยเชื่อ อย่าเชื่อโดยฟังตามกันมา แม้แต่พระคัมภีร์ก็อย่าเพ่ิงเชื่อ ให้
พิจารณา ดูเสียก่อน ถ้าท าได้อย่างนี้ ถือว่าสมกับการเป็นชาวพุทธ ไม่เชื่ออะไรอย่างไร้เหตุผล โดยไม่
พิจารณาว่าควรเชื่อ หรือไม่เพียงไร   

 

 ๓.๓.๓. การมีส่วนร่วม  คือ การมีส่วนในการสนับสนุนที่เป็นไปในรูปของผู้เข้าร่วมมีส่วน
กระท าให้เกิดผลของกิจกรรมที่เข้าร่วมมิใช่เป็นผู้ร่วมคิดตัดสินใจหรือผู้ได้รับประโยชน์เท่านั้น การที่
ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส าหรับการก าหนดนโยบายการพัฒนาที่

                                                                 
 ๑๕ สัมภาษณ์ พระมหาอิสรกานตร์ ฐิตญาโณ , ดร., อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2


๗๖ 
 

เป็นกระบวนการขั้นต้นของการวางแผนการพัฒนาชุมชนในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยในการด ารงชีวิตของ
ตนเองจะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างมีคุณค่าและอย่างชอบธรรม และต้องเป็นการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ไม่วางระบบไว้ให้ดูเหมือนว่าได้จัดกระบวนการให้มีส่วนร่วมแล้วเท่านั้น ถ้าการตัดสินใจที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมมีความสมเหตุสมผลและชอบธรรมก็ต้องน าไปปฏิบัติ แต่ถ้าผู้มีอ านาจเห็นว่าการ
ตัดสินใจนั้นไม่เหมาะสม ขัดกับการตัดสินของการมีส่วนร่วม ก็จะต้องอธิบายได้โดยมีมาตรฐานแห่ง
ความชอบธรรมที่จะเลือกตัดสินใจ๑๖ โดยที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับได้ หลักธรรมในเรื่องการสร้างความ
ร่วมมือ คือ อปริหานิยธรรม ๗ ประการ๑๗ ประกอบด้วย 

 ๑. หมั่นประชุมกันเป็นประจ า เพราะการประชุมกันบ่อยๆ เป็นการระดมมันสมอง รวม
ความสามารถที่ทุกคนมี น ามาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง ส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญใน
ด้านต่างๆ 

 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่
คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียง และเมื่อถึงตอนท างานก็ต้องท างานของ
ส่วนรวมให้ดี 

 ๓. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับเพ่ือ
ปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน และเป็นเหตุส่งเสริมให้การปกครองการบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 

 ๔. เคารพนับถือผู้ใหญ่ เชื่อฟังค าสอนของท่าน ความเป็นผู้ใหญ่กับความเป็นผู้น้อยเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการปกครอง การบริหารจ าเป็นต้องมีผู้น าและผู้ตาม 
หน้าที่ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็นต้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่หรือผู้น าจ าต้องปฏิบัติ 

 ๕. ไม่ลุแก่อ านาจความอยาก ความเห็นแก่ตัว ถ้าใครปฏิบัติได้ดังนี้ย่อมท าให้สังคมมีระเบียบ
วินัยดีขึ้น สามารถด ารงรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยั่งยืน จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียด้าน
เศรษฐกิจ และการปกครอง เป็นต้น 

 ๖. ให้ความเคารพต่อความเชื่อของประชาชนทั่วไปในชุมชนั้นๆ 
 ๗. ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง 

คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรงธรรมบริสุทธิ์ ซึ่ง เป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทาง
ศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่านอยู่โดยผาสุก 

 

                                                                 
 

๑๖ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๑๗ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี, เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

http://oknation.nationtv.tv/blog/preeeecha/2010/01/28/entry-1


๗๗ 
 

หลักอปริหานิยธรรมคือธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญ ส าหรับหมู่
ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง หากหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า ย่อมมีแต่ความเจริญ แต่มีข้อแม้ว่าในการประชุมนั้นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคคลที่มีความเห็นแตกต่างด้วย หากต่างฝ่ายต่างมุ่งประชุมเพ่ือมุ่งหวังถึง
ผลประโยชน์ตนและหวังถึงการได้มาซึ่งอ านาจ การประชุมนั้นก็วุ่นวายเพราะหาบทสรุปที่ถูกต้อง
เหมาะสมไม่ได ้
 ๓.๓.๔ กฎหมาย เป็นระบบของกฎและแนวทางปฏิบัติซึ่งบังคับใช้ผ่านสถาบันทางสังคมเพ่ือ
ควบคุมพฤติกรรม ในทุกที่ที่เป็นไม่ได้ กฎหมายก่อร่างการเมือง เศรษฐศาสตร์และสังคมในหลาย
วิถีทาง และใช้เป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางสังคม กฎหมายยังเป็นสิ่งที่คอยก าหนด
บทบาท สิทธิ ความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้จาก
การลงความเห็นจากเสียงส่วนมาก๑๘  ซึ่งการจะท าให้เกิดธรรมาธิปไตยขึ้นนั้นจะต้องเริ่มที่ผู้น าเพราะ
ผู้น าจะเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่จะเป็นตัวก าหนดกฎหมาย โดยที่ต้องถามความคิดและความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งธรรมาธิปไตยจะเกิดขึ้น กฎหมายก็จะเป็นสิ่งที่ระบุกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ทุก
คนในสังคมปฏิบัติตามแนวทางแห่งธรรมาธิปไตย ในพระพุทธศาสนาก็มีกฎหมายส าหรับคณะสงฆ์นั่น
ก็คือ พระวินัย คือ กฎหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพ่ือป้องกันการละเมิดและการกระท าผิดใน
ครั้งต่อไปของพระภิกษุ จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยในกรณีที่พระภิกษุรูป
นั้น ๆ กระท าผิดที่เป็นสาเหตุให้พระพุทธศาสนาของพระองค์มัวหมอง ท าให้พุทธศาสนิกชนขาด
ศรัทธาที่จะท านุบ ารุง และขาดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระองค์ จึงทรงบัญญัติข้อห้ามไว้
เพ่ือป้องปรามพระภิกษุรูปอื่นที่จะละเมิดและกระท าผิดในอนาคตเช่นนั้นอีก พุทธศาสนามีหลักยึดถือ
ปฏิบัติในการท าให้เกิดกฎหมายที่เข้ากับบริบททางสังคมทางวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยเองมีลักษณะ
และวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง การที่จะก าหนดกฎหมายนั้นผู้น าจะต้องยึดถือ หลักสัปปุริสธรรม ๗๑๙  
หมายถึง หลักธรรมะที่ท าให้มนุษย์เรานี้เป็นคนดี หรือจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมะของคนนั่นเอง ซึ่งจะ
ประกอบด้วยแนวคิดท้ัง ๗ ข้อซึ่งประกอบด้วยกันดังนี้ 
   ๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ เป็นผู้รู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้
หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น 
ภิกษุรู้ว่าหลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่า หลักการปกครองตาม
                                                                 
  ๑๘ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  

๑๙ สัมภาษณ์ พระเทพปัญญาสุธี, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๗๘ 
 

ราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระท าเช่นนี้ๆ หรือกระท าตามหลักการข้อนี้ๆ จึงจะ
ให้เกิดผลที่ต้องการ 

 ๒. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ เป็นผู้รู้จักผล คือ รู้
ความหมาย รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือ
ความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ มี
ความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้จะท าเพ่ือจุดประสงค์หรือประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความ
มุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง 
   ๓. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน  เป็นผู้รู้จักตนคือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง
ความรู้ ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น แล้วจะประพฤติอย่างไรให้เหมาะสม และรู้ที่
จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 ๔. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ เป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จัก
ประมาณในการรับและบริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ ไม่ใช้จ่ายจนเกิน
ตัว เกินกว่ารายได้ที่หาได้ ผู้น าควรจะพอใจในอ านาจ เงินทองที่มี และใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่
แสวงหาอ านาจหลงในอ านาจจนท าให้ประชาชนเดือดร้อน 

 ๕. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการ
ประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะสมกับ
เวลา ซึ่งผู้น าจะต้องมองเรื่องนี้ให้ออก ว่าควรจะท าเวลาไหนให้เกิดผลดีมากที่สุด  

 ๖. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควรสงเคราะห์
อย่างนี้ ผู้น าต้องมองความต้องการของชุมชน เพ่ือที่จะสร้างนโยบาย กฎหมายที่เหมาะสมกับ บริบท
ของชุมชนโดยรวม 

 ๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า 
โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร ผู้น าจะต้อง
มองถึงความสามารถของแต่ละบุคคลให้ได้ ทั้งบุคคลที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน การ
ก าหนดกฎหมาย ควรจะใช้คุณสมบัติหรือความสามารถของบุคคลนั้นตามความเหมาะสมว่าควร
ท างานด้านไหน นั่นก็คือการใช้คนให้ถูกกับงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 

 

ผู้ที่รู้จักบุคคล และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยรู้จักเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับ
งานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน สัปปุริสธรรม ๗ ประการ นอกจากจะท าให้ผู้น าหรือ



๗๙ 
 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถบริหารงานได้ดีแล้ว ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ท าให้
สามารถรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว้ได้ รวมถึงคุณสมบัติของคนดีที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คน
ฉลาด และเหมาะสมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
 

 ๓.๓.๕ วัฒนธรรม  หมายถึง วิถีการด าเนินชีวิต ของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน วิธีอยู่ วิธี 
แต่งกาย วิธีท างาน วิธีพักผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีสื่อความ วิธีจราจรและขนส่ง วิธีอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
คณะ วิธี แสดงความสุขทางใจ และหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิต โดยแนวทางการแสดงออกถึงวิถีชีวิต
นั้นอาจเริ่มมาจาก เอกชนหรือคณะบุคคลท าเป็นตัวแบบ แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมา 
วัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลง ไปตามเงื่อนไขและกาลเวลาเมื่อมีการประดิษฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่ วิธีใหม่
ที่ใช้แก้ปัญหาและตอบสนองความ ต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความ
นิยม และในที่สุดอาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม ดังนั้นการรักษาหรือธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมให้ เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัย หน้าที่ของผู้น าจึง
ต้องคอยส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญหาย ซึ่ง
วัฒนธรรมนี่เองที่จะเป็นตัวสร้างสังคมธรรมาธิปไตยที่ยั่งยืน เพราะวัฒนธรรมคือความเชื่อ แนวทาง
ปฏิบัติที่ท าสืบต่อกันมาของชุมชน เป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติตาม ซึ่งถ้าผู้น าสามารถ
สร้างแนวคิดธรรมาธิปไตยให้เกิดเป็นวัฒนธรรม จะช่วยให้การพัฒนาสังคมประชาธิปไตยไปสู่สังคม
ธรรมาธิปไตยได้อย่างมั่นคง และถาวร หลักธรรมที่จะช่วยในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีที่จะส่งเสริมการ
พัฒนาธรรมาธิปไตยซึ่งผู้น าและทุกคนต้องควรมีคือ หลักอริยทรัพย์ ๗ ทรัพย์อันประเสริฐ ทรัพย์ของผู้
เป็นอริยะ มี ๗ ประการ๒๐ดังนี้  
  ๑. ศรัทธา ความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เป็นความเชื่อที่ประกอบด้วย
ปัญญาด้วยเหตุและผล ไม่ใช่น้อมใจเชื่อไปตามไปเขาโดยปราศจากการใคร่ครวญ ควรจะเชื่อต่อเมื่อได้
คิดและพิจารณาแล้วว่าสมควร ซึ่งสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเมื่อได้คิดอย่าละเอียดถี่ถ้วนแล้วไม่มีความเป็นไป
ได้ก็ไม่สมควรที่จะเชื่อ ควรจะต้องมีการแย้งเพ่ือให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ความศรัทธาที่เกิดจากความ
เชื่อมั่นของประชาชนจะเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติตน ซึ่งถ้าผู้น าสามารถท าให้
เกิดศรัทธากับคนในชุมชนได้ ธรรมาธิปไตยของผู้น านั้นก็จะเป็นธรรมาธิปไตยของประชาชนเช่นกัน 
เมื่อผู้น าและประชาชนในชุมชนเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกันก็จะเกิดเป็นสังคมธรรมาธิปไตย 

 ๒. ศีล การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย ในทางปฏิบัติคือ
การงดเว้นจากการประพฤติผิดด้วยกายวาจาเมื่อมีศีลจึงมีความสง่าผ่าเผยในการเข้าสังคม เพราะไม่

                                                                 
  

๒๐ สัมภาษณ์ พระศรีรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๘๐ 
 

กลัวต่อค านินทาจากใครๆ เมื่อผู้น ามีศีลก็จะเกิดความน่าเชื่อถือกับประชาชน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน ศีลจะเป็นตัวก าหนดแนวทางการสร้างธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้นในทุก
ภาคส่วน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการก่อให้เกิดวัฒนธรรม  

 ๓. หิริ ความละอายแก่ใจที่จะท าชั่ว  หมายถึงความละอายใจตัวเองต่อการท าความชั่ว
ความผิด ต่อการประพฤติทุจริตทั้งหลายและความละอายใจตัวเองที่จะละเว้นไม่ท าความดีซึ่งควรจะ
ท าให้เกิดมีในตน หากเราคิดจะท าสิ่งใดที่ชั่ว ความละอายจะเกิดขึ้นมาในใจ แม้ว่าคนอ่ืนจะไม่เห็น คิด
ท าชั่วคืออย่างไร สิ่งใดที่เป็นไปเพ่ือความเลวทรามไม่ถูกต้องทางธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้น
เป็นความเลว อะไรที่วัดว่าถูกหรือไม่ถูก คือถ้าเราท าอะไรลงไป ถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมันรู้สึกจะ
ละอายในใจตนเอง แต่ตามหลักท่านบอกว่านักปราชญ์ทั้งหลายไม่สรรเสริญ ไม่นิยม นั่นเรียกว่า ผิด
จากธรรม ความละอายนี่แหละเป็นต้นเหตุให้ท าความดี ความดีทั้งหมดเกิดจากความละอายทั้งนั้น ซึ่ง
ถ้าทุกคนละอายต่อการที่จะท าบาปหรือสิ่งไม่ดี การท าสิ่งผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่เกิดขึ้น ในสังคมก็จะ
เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 ๔. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของการท าชั่ว หมายถึงความสะดุ้งกลัวต่อผลของความ
ชั่ว ต่อผลของความทุจริตที่ท าไว้ โอตตัปปะ เป็นอาการของจิตที่หวั่นไหวเมื่อจะท าความชั่ว เพราะ
กลัวความผิดที่จะตามให้ผลในภายหลัง เกิดขึ้นได้เพราะคิดถึงโทษหรือความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
ท าชั่ว จากการประพฤติทุจริตของตน เช่น ตัวเองเองต้องเดือดร้อน เกิดความเสียหาย เสียทรัพย์สิน
เงินทอง เสียอิสรภาพ หรือถูกคนอ่ืนต าหนิติเตียน ถูกสังคมรังเกียจ เป็นต้น  โอตตัปปะ เป็นธรรม
คุ้มครองโลกคู่กับหิริ เพราะคนที่มีโอตตัปปะย่อมกลัวที่จ าท าความผิด ท าให้งดเว้นจากการประพฤติ
ต่างๆ ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดสันติภาพขึ้น เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
กับสังคม  

   ๕. พาหุสัจจะ ความเป็นคนคงแก่เรียน หมายถึง ความเป็นคนได้ยินได้ฟังมามาก คือทรงจ า
ธรรมและรู้ศิลปวิทยามาก เป็นผู้ศึกษามากมีความรู้มีประสบการณ์มาก หรือเรียกง่ายๆ ก็คือความเป็น
ผู้คงแก่เรียนเกิดจากการขยันหาความรู้ ๔ ทางคือ การฟัง การคิด การสอบถาม และการบันทึก ผู้มี
ความรู้ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าอาจหาญ เฉลียวฉลาดในการตอบค าถามจากผู้อ่ืน ไม่ประหม่าตกใจเมื่อถูก
ถาม กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นที่ถูกต้อง เป็นการหาความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
ซึ่งถ้าน าความรอบรู้นั้นมาท าให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดการพัฒนาสังคมที่จะช่วยในการสร้างวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่กับสังคม 

 ๖. จาคะ ความเสียสละ แบ่งปัน หมายถึง การสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้
ปัน การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์สุขผู้อ่ืนเป็นการก าจัดความเห็นแก่ตัว ความ
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ตระหนี่ใจแคบให้ออกไปจากสันดาน เป็นสิ่งที่จะช่วยในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เป็นสิ่งส าคัญ
ที่จะช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะเป็นสังคมที่คอยช่วยเหลือกัน เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆที่
จะตามมาอีกมาก การเสียสละจะช่วยในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

   ๗. ปัญญา ความฉลาดรู้บาปบุญคุณโทษ หมายถึง รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ ความรอบรู้สิ่งที่ควรรู้ รู้ทั่วถึงเหตุและผลถึงสิ่งที่ควรท าและไมท าควรท า ผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้
มีความกล้าหาญองอาจไม่มีความสะดุ้งกลัว ต่อเหตุใดๆ เพราะมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
เมื่อถูกไต่ถามก็กล้าที่จะตอบโดยทันที หรือแม้ตกอยู่ในภาวะอันตราย ก็กล้าคิดหาอบายให้เอาตัวรอด
ได ้เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการพิจารณาถึงสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งในการสร้างวัฒนธรรมต้องพิจารณาสิ่ง
ที่จะส่งผล ว่าจะส่งผลในด้านใด ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้าย ควรจะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ผลเสีย และควรจะสนับสนุนในปัจจัยที่ส่งผลดีซึ่งจะท าให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีตามมานั่นเอง 

   อริยทรัพย์ ๗ ประการนี้ เป็นทรัพย์ที่อยู่ภายในซึ่งดีกว่าทรัพย์ภายนอกเช่นการมีเงินทอง เป็น
ต้น เพราะเงินทองเป็นต้นนั้น ถ้ามีมาก็ยุ่งยากในการรักษาป้องกันโจรภัยเป็นต้น แม้มีน้อยก็ต้องคอย
ระวังภัยบางอย่างเหมือนกัน และเมื่อใช้ไปก็หมดไปต้องหาใหม่มาเพ่ิมเติม หากหาไม่ทันก็เดือดร้อนอีก 
บางคนต้องเสี่ยงอันตรายเอาชีวิตเข้าแลกกับเงินทอง เป็นต้น แต่อริยทรัพย์ยิ่งมีมากยิ่งอ่ิมใจ สบายใจ
มาก ไม่ต้องล าบากในการคุ้มครองป้องกันโจรภัย เป็นต้น เป็นของเฉพาะตัว ใครแย่งชิงไปไม่ได้ แม้มี
น้อยก็สุขใจ เย็นใจ ไม่ต้องกลัวภัย ไม่ต้องกลัวหมด เพราะยิ่งใช้ก็ยิ่งเพ่ิมพูนมากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงภัยใน
การแสวงหา เพราะฉะนั้น ท่านจึงแนะน าว่า ควรแสวงหาเพ่ือให้เกิดสิ่งที่ดี หมายความว่า ทุกคน
สมควรแสวงหาอริยทรัพย์ไว้ให้มีในตน คือควรฝึกฝนตนให้เป็นคนมีศรัทธา มีศีล เมื่อฝึกได้ก็ชื่อว่าเป็น
ผู้ไม่ยากจน ชีวิตย่อมมีคุณค่ามีสาระ ไม่ว่างเปล่าไร้ประโยชน์ 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า กรอบทางสังคม จะเป็นปัจจัยที่คอยส่งเสริมการเกิดธรรมาธิปไตย ซึ่งเมื่อ
ผู้น าเป็นผู้ที่มีธรรมในการบริหารปกครองหรือเป็นผู้ที่ปกครองโดยยึดหลักธรรมเป็นใหญ่ โดยใช้
หลักธรรมในการพิจารณาแก้ไขปัญหา การมองปัญหาอย่างมีเหตุมีผลโดยอยู่บนหลักแห่งความเป็น
จริง ซึ่งกรอบทางสังคมจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวตัดสินว่าแนวความคิด หรือวิสัยทัศน์ของผู้น าได้รับการ
ยอมรับหรือไม่ ความเชื่อถือและศรัทธาในผู้น า การยอมรับผู้น า แสดงถึงแนวทางที่ยึดถือร่วมกัน เชื่อ
มันในสิ่งเดียวกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการท าให้เกิดสังคมธรรมาธิปไตย ทั้งในเรื่องการน าหลักธรรม
มาปฏิบัติตามเพ่ือการท าหน้าที่พลเมืองดี เมื่อทุกคนในสังคมเป็นพลเมืองที่ดีแล้วการเลือกคนดีเข้ามา
เป็นผู้น า ซึ่งการการท าหน้าที่ของผู้น านั้นต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและความถูกต้อง  
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๓.๔ การท าหน้าที่ในการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 จากการน ากระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยมาเป็นแนวทางในการท าหน้าที่ ซึ่งผู้น าจะต้อง
เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบแล้วจึงจะเกิดความร่วมมือ ซึ่งกระบวนการ
ประชาธิปไตยที่ยึดถือเอาเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเป็นหลักการส าคัญในการปกครอง นั่นก็
หมายความว่ายึดหลักการความเป็นใหญ่ของประชาชนเป็นส าคัญ ซึ่งการจะได้ผู้น ามานั้นควรจะมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่ได้มาจากการซื้อสิทธิขายเสียง๒๑  ส่วนธรรมาธิปไตยจะเน้นตัว
ธรรมะคือหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลักการปกครองเป็นหลัก   ถ้ามีหลักธรรม
ค าสั่งสอนน าทางแล้วหลักการ วิธีการหรือแนวคิดต่างๆก็ตามมา กระบวนการ หลักการ วิธีการบริหาร
ตามระบอบประชาธิปไตยที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่ส าคัญเท่ากับหลักการปกครองแบบธรรมาธิปไตยที่
ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารประเทศ๒๒ เพราะว่าระบอบการปกครองทั่ว
โลก จะต้องมีหลักธรรมาธิปไตยเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ถ้าขาดหลักธรรมแล้ว การปกครองในระบอบนั้นๆ 
จะไม่ประสบผลส าเร็จ และจะได้รับการต่อต้าน และไม่ยอมรับ การพัฒนาผู้น าให้มีธรรมาธิปไตย การ
ปกครองคนมีหลักการส าคัญ คือความยุติธรรม ความจริง การให้เมตตาธรรม๒๓ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้น าควรมีหลักดังต่อไปนี้ 
 

 ๓.๔.๑ สติปัญญา  การเป็นผู้น านั้น ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด ซึ่งผู้น าจะต้องมีความพร้อมใน
ด้านความรู้ ความรู้ในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการ
ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ ด้วย การศึกษาเกิดจากการฟัง การศึกษาเกิดจากการอ่านที่เขา
เรียกว่าเรียนรู้ เรียนรู้จากการฟัง พูด และดู๒๔ การจะเป็นผู้น าที่ดี หัวหน้างานจึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่ง
รอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผู้น าก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพียงนั้น เมื่อผู้น ามีความรู้แล้วก็จะเกิด
แรงจูงใจในการแสดงออกถึงความรู้ที่มี โดยการเข้ามาท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 

                                                                 
๒๑ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
 

๒๒ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน,์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒๔ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
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ในการใช้ความรู้ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์นั้นต้องท าด้วยความจริงใจ ซึ่งการท าด้วยความจริงใจจะ
ส่งผลให้เกิดผลงานจนเกิดความน่าเชื่อถือ ผลงานที่ท าจะสั่งสมเป็นความไว้ใจ เชื่อใจ ที่ประชาชนจะมี
ต่อผู้น า หลักธรรมที่ควรน ามาใช้ในการสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้แก่ หลักวุฒิธรรม แปลว่า ธรรม
เป็นเครื่องเจริญ หรือธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นวุฒิธรรมประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ๒๕ คือ 
  ๑. สัปปุริสสังเสวะ (คบสัตบุรุษ) หมายถึง “หาครูดีให้พบ”การเลือกครูดีนั้น ต้องพิจารณา ๒ 
เรื่องใหญ่เป็นส าคัญ คือ ต้องพิจารณาจากการมีความรู้จริงและการมีนิสัยดีจริง เราจึงจะแน่ใจได้ว่า
ท่านจะสามารถสอนได้จริงทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพราะครูคือต้นแบบ และต้นแบบเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

 ๒. สัทธัมมัสสวนะ (ฟังธรรม) หมายถึง “ฟังค าครูให้ชัด”เมื่อเราได้พบครูดีแล้ว สิ่งส าคัญ
อันดับที่สองก็คือ ต้องฟังค าครูให้เข้าใจ อย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเพ้ียนความหมาย ฟังแล้วต้องได้ 
“ค าจ ากัดความ” ของเรื่องนั้นๆ ออกมาอย่างชัดเจนการให้ค าจ ากัดความ คือ การก าหนดความหมาย
ที่ถูกต้องและชัดเจน ทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพ่ือให้ครูและนักเรียน เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน   

 ๓. โยนิโสมนสิการะ (ตริตรองธรรม) หมายถึง “ตรองค าครูให้ลึก”เมื่อเราได้พบครูดีแล้ว ได้
ฟังค าครูชัดเจนแล้ว แต่จะเข้าใจความรู้ของครูได้ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหน ก็อยู่ที่การน าความรู้กลับมา
ไตร่ตรองให้ลึกซึ้ง การตรองค าครูให้ลึก คือ การไตร่ตรองให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวัตถุประสงค์
ของธรรมะในเรื่องนั้นๆ  

 ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม) หมายถึง “ท าตามครูให้ครบ”เมื่อเราหาครู
ดีพบแล้ว ฟังค าครูชัดเจนแล้ว ตรองค าครูอย่างลึกซึ้งแล้ว สิ่งที่ต้องท าให้ได้ก็คือ ต้องปฏิบัติจริงให้ได้
เหมือนครู คนที่ได้ครูดีแล้วเอาดีไม่ได้ก็เป็นเพราะ “ท าตามค าครูไม่ครบ” เพราะถ้าท าครบ ผลงานก็
ต้องออกมาดีเหมือนที่ครูท า วิธีการที่จะท าตามค าครูได้ครบนั้น มีทางเดียว ก็คือ ต้องรับเอานิสัยที่ดี
ของครูมาเป็นนิสัยของตนให้ได้  

วุฒิธรรม เป็นหลักธรรมที่ท าให้ผู้น าเกิดสติปัญญา ความรู้ เพ่ือเป็นหลักในการเรียนรู้วิชา
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อผู้น าน าหลักธรรมมาใช้ทั้ง  ๔ ข้อ ทั้งการคบหาผู้รู้ 
ฟังจากผู้รู้ คิดตามค าของผู้รู้ และท าตามผู้รู้ ก็จะเกิดการน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และ
ยังเป็นต้นแบบที่ดีจากการน าความรู้มาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

 

                                                                 
  

๒๕ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี, เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



๘๔ 
 

๓.๔.๒ ความยุติธรรม พูดถึงความยุติธรรม เป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากในการบริหาร ใน
การปกครองคนในองค์กร หรือคนในสังคม คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้น าตั้งแต่ระดับเล็กเช่นผู้น าในครอบครัว 
พ่อ แม่ ไปจนถึงผู้น าระดับสูงสุดเป็นระดับประเทศหรือระดับโลก ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีความยุติธรรม
ทั้งสิ้นความยุติธรรมเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้น า๒๖ ความยุติธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้น าทุกคนต้องมี
เพราะความยุติธรรมเป็นหลักส าคัญในการปกครองคน ความเชื่อถือและศรัทธาก็เกิดมาจากความ
ยุติธรรมของผู้น าทั้งสิ้น ผู้น าที่มีความยุติธรรม ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก ว่าไปตามกระบวนการ 
ว่าไปด้วยความยุติธรรมทั้งท้องที่และท้องถิ่นท าหน้าที่ไปให้ดีที่สุด ๒๗คนที่อยู่ในปกครองก็มีแต่
ความสุข เพราะได้รับความเป็นธรรม ผู้น าก็จะได้รับความชื่นชมยกย่อง มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรี ประการ
ส าคัญจะได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และได้รับการยอมรับในที่สุด ผู้น าที่ดีจะต้องมีความพร้อมในด้าน
ของการให้ความยุติธรรม การสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมให้กับชุมชน  ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่า
บุคคลผู้นั้นจะยากดีมีจนเช่นไร การปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมยังจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการสร้าง
สังคมที่มีความเสมอภาค การให้เกียรติกัน เคารพซึ่งกันละกัน การจะปฏิบัติเรื่องดังกล่าวต้องท าด้วย
ความจริงใจ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง ท าให้ความเสมอภาคเป็นไปด้วยความมั่นคงและชัดเจน 
ซึ่งเมื่อผู้น าสามารถสร้างความยุติธรรมให้เกิดในสังคมเป็นผลงานที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้น า 
ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการกล่าวถึงเรื่องความยุติธรรม ในโลกทัศน์ของพระพุทธศาสนาจะสามารถ
เทียบเคียงค าว่ายุติธรรมใน ๒ ความหมายใหญ่ๆ๒๘ คือ  

๑. ยุติธรรมในความหมายของวินัย หมายถึง “ความชอบธรรม” หรือ “ประกอบด้วยธรรม” 
บาลีใช้ค าว่า “ธัมมิกะ” โดยในวินัยกล่าวถึงประเด็นนี้ เอาไว้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินหลัก
อธิกรณ์ หรือความขัดแย้ง โดยให้ใช้วิธีการที่ชอบธรรม หรือวิธีเป็นธรรมแก่คู่กรณี โดยผู้ตัดสินต้องเป็น
บุคคลที่เป็นธรรม หรือชอบธรรม (ธัมมิกบุคคล) ค านี้ จะสอดรับกับค าว่า “Rightness” ใน
ภาษาอังกฤษมากที่สุด เพราะหากจะเทียบเคียงแล้ว วินัยของพระภิกษุมีลักษณะเดียวกันกับกฎหมาย
ที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติของบุคคลทั่วไปในสังคม 

๒. ยุติธรรมในความหมายของพระสูตร หมายถึง “ความเที่ยงธรรม” หรือ “ความไม่
คลาดเคลื่อนจากธรรม” (อวิโรธนะ) ซึ่งเป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๑๐ โดยหลักธรรมชุดนี้เป็นหลักการ

                                                                 
 

๒๖ สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ สุนยานัย, ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๒๗ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน,์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 ๒๘ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ , อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



๘๕ 
 

ส าคัญส าหรับนักปกครองที่มีหน้าที่ส าคัญในการท าให้บุคคลอ่ืน หรือผู้ใต้ปกครองพึงพอใจ (ราชา) 
ความเที่ยงธรรมในบริบทนี้ หมายถึง ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยค าพูด 
อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆ ด้วยความอคติ จะเห็นว่า การขาดความยุติธรรม หรือเท่ียงธรรมเป็นผล
อันเนื่องมาจากสภาพจิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคลาดเคลื่อนจากธรรม 

 

๓.๔.๓ ความจริง หมายถึงความไม่เท็จไม่หลอกลวง ลักษณะที่ตรงกับสภาพที่มันมีอยู่เป็นอยู่
ในขณะที่พูดถึง การที่มีผู้รู้เห็นอะไรตามสภาพที่มันเป็นก็เรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ไม่
ผิดเพ้ียนหรือบิดเบือนไปจากของจริง ซึ่งผู้น าที่ดีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจากพ้ืนฐานความเป็น
จริงที่เกิดขึ้น ในบางอย่างบางเรื่องก็ไม่สามารถท าได้ ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ความ
เป็นจริง ต้องมีความยืดหยุ่น๒๙ แต่ขณะเดียวกันก็มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งจากการเข้าใจในธรรมชาติ
ของมนุษย์ และความทุกข์อันเป็นสัจธรรมของชีวิต ซึ่งผู้น าต้องเข้าใจถึงเหตุผลความจริง ว่าอะไรเป็น
เหตุที่ท าให้เกิดผลแล้วด าเนินการแก้ไขโดยประยุกต์แนวทางเข้ากับความจริง ความจริงจะเป็นสิ่งที่
คอยเป็นปกป้องตัวผู้น าเอง เพียงผู้น าไม่พยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลง หรือแทรกแซงความจริงที่เป็นอยู่ 

๓.๓.๔. ความถูกต้อง คือ การกระท าที่ไม่ผิดต่อผู้อ่ืน ไม่ผิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบที่
ชุมชน สังคม ได้ตั้งไว้ ซึ่งต้องดูความเป็นจริงว่าสิ่งที่ท าเป็นสิ่งที่ผิด หรือเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้อื่นหรือไม่  ซึ่งผู้น าที่ดีจะต้องค านึงถึงความถูกต้อง การท างานต้องนึกถึงความถูกต้องจะต้องไม่
ยึดความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก๓๐ ควรพูดความจริงและอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้องที่ชัดเจนมี
หลายอย่างท่ีสังคมไทยเปลี่ยนไป คือเอาความถูกใจมาก่อนความถูกต้องมาหลัง ตอนนี้เราก็เห็นชัดเจน 
ความถูกใจบางครั้งอาจไม่ถูกต้องเสมอ๓๑ จึงต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนด้วยเหตุผล พิจารณาจาก
พ้ืนฐานความจริงความเป็นไปได้ ไม่ใช่ถูกต้องแต่เป็นไปไม่ได้เป็น ซึ่งจะได้อธิบายถึงหลักธรรมที่จะท า
ให้ผู้น าปฏิบัติตนบนความถูกต้อง ใช้ความถูกต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนา ได้แก่ หลักอคติ 
๔ หมายความว่า ไม่ใช่ทางไป ไม่ใช่ทางเดิน ไม่ควรไป ไม่ควรเดิน ไม่ควรถึง หรือจะเรียกว่าไม่ควร
ปฏิบัติ ความล าเอียง ความไม่ถูต้อง ความไม่เป็นธรรม มีดังนี้ 

                                                                 
  ๒๙ สัมภาษณ์ พระศรีรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๓๐ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๓๑ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



๘๖ 
 

  ๑. ฉันทาคติ ความล าเอียงเพราะความรักใคร่ ด้วยการอ้างเอาความรักใคร่หรือความชอบ
พอกันของตนเอง ไปสร้างประโยชน์ให้ ญาติพ่ีน้อง พวกพ้องและคนสนิท พอมีอคติ ใจไม่เป็นกลางก็มี
การปฏิบัติต่อทุกคนไม่เหมาะสมหรือเท่าเทียมกัน 

 ๒. โทสาคติ ความล าเอียงเพราะความโกรธ ไม่ชอบ เกลียดชัง หรือแค้น  ด้วยความโกรธ 
หรือลุอ านาจโทสะ ก็ท าการกลั่นแกล้ง ท าร้ายคนที่ตัวเองเกลียดชัง โดยไม่แยกแยะเรื่ องความถูกต้อง 
ระเบียบ ประเพณีท่ีพึงปฏิบัติ 
   ๓. โมหาคติ ความล าเอียงเพราะความหลงผิด ความไม่รู้ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะ
ความสะเพร่า ความไม่ละเอียดถี่ถ้วน มองโลกมองคนในแง่ร้าย ก็ตัดสินใจโดยไม่พิจารณาให้ดี ปิดใจ 
ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 ๔. ภยาคติ ความล าเอียงเพราะความกลัว เพราะความหวาดกลัว หรือกลัวภัยอันตราย ก็เลย
ตัดสินใจไม่กระท า หรือกระท าอย่างขาดความกล้าหาญ โดยเฉพาะความกล้าหาญทางจริยธรรม คือ 
กล้าคิด กล้าพูดในสิ่งที่ดีงาม 

 

 อคติเป็นทางที่ไม่ควรปฏิบัติ หากแต่ผู้น าที่หลงผิด ยังคอยมีแต่อคติต่อคนอ่ืนฉันใด ก็ย่อม
ส่งผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา เมื่อท่านมีจิตใจล าเอียง ก็ควรคิดปรับให้ไม่เกิดความไม่ล าเอียง  ผู้น าที่ดี
ไม่ควรจะเห็นประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมาก่อนประโยชน์ของส่วนรวม ควรจะนึกถึงส่วนรวม
ท าเพ่ือส่วนรวมให้มาก เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับส่วนรวม 

 

สรุปการท าหน้าที่ของผู้น าจะเกิดจากขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตย ที่ผู้น า
จะต้องมีความพร้อมในการเข้ามาท าหน้าที่เ พ่ือสร้างให้เกิดความร่วมมือ และผู้น าควรจะเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาธรรมาธิปไตย ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งในด้านของ
ผู้น าเองควรจะท าหน้าที่ด้วยความจริงใจ บทบาทหน้าที่ของผู้น าคือการงานและความรับผิดชอบใน
ด้านต่างๆของผู้น าที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งจากมวลชนให้เป็นผู้มีอ านาจและสิทธิในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาหรือเลือกวิธีการด าเนินงานหรือกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายของ
โครงการหรือกจิกรรมที่ด าเนินการ พร้อมกับใช้หลักธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา การท า
หน้าที่ การพัฒนาผู้น าให้มีธรรมาธิปไตยต้องเริ่มจากผู้น าในการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี จะ
ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือซึ่งจะเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคม  
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๓.๕ กระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 หลักธรรมาธิปไตยเป็นหลักส าคัญท่ีว่าด้วยเหตุผล ผู้น าเองต้องประพฤติธรรมและใช้ธรรมเป็น
หลักในการบริหาร ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นธรรมาธิปไตย ถ้าเอาความจริงความถูกต้องดีงาม หลักการ กฎ 
กติกา เหตุผล ประโยชน์ที่แท้จริงของชีวิตและสังคม เป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยใช้ปัญญาหาข้อมูล
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่รับฟังอย่างกว้างขวาง ให้ถ่องแท้ ชัดเจน และพิจารณาอย่างดี
ที่สุด เต็มขีดแห่งสติปัญญาจะมองเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็เป็นธรรมาธิปไตย  ขั้นตอนพัฒนา
ธรรมาธิปไตยจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผู้น าที่ดี สังคมที่ดี อันเนื่องมาจากการยึดหลักธรรมเป็นหลัก
ในการอยู่ร่วมกัน ในการก าหนดกฎระเบียบ ซึ่งการทีจ่ะสามารถอธิบายเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างความพร้อม  
  การปกครองโดยอาศัยหลักธรรมในการด าเนินกิจกรรมทางสังคมในทุกระดับ การจะพัฒนา
ไปสู่ธรรมาธิปไตยต้องเริ่มจากตัวผู้น า ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ตัวผู้น าเองจะต้องมี
ความพร้อม ทั้งในด้านความรู้ ซึ่งผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถท่ีมาจากการเรียนรู้การศึกษา ผู้น า
ควรจะเป็นผู้ที่ต้องใฝ่รู้และน าความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ความพร้อมในการผูกมิตร
กับผู้อ่ืนที่จะต้องพร้อมที่จะรับฟังผู้อ่ืน พร้อมที่ท าความเข้าใจผู้อ่ืน พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ พร้อมที่
จะเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งความพร้อมในเรื่องต่างๆที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี ความพร้อมในด้านการท างานที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมอยู่ตลอดยิ่งส าหรับผู้น าเป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพ่ือที่จะได้เข้าไปท าหน้าที่ได้ทันที   ด้านแรงจูงใจ 
เป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้น า เป็นเรื่องของการสร้างมุมมองในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดความคิด
ที่มีคุณธรรม คือ การสร้างจิตส านึกที่ดีในการจะเริ่มพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น านั้น จะต้องเริ่มจาก
การที่มีผู้น าที่ดี ซึ่งผู้น าที่ดีจะเกิดจากการที่มีบุคคลที่มีความสามารถ มีความคิด และจิตใจที่ดี โดย
พ้ืนฐานสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากการปลูกฝัง ทั้งจากการสั่งสอน สืบทอด การเห็นตัวอย่างที่ดี และยังต้องมี
การสนับสนุนที่ดีจากสังคม ทั้งระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน การจะเป็นผู้น าที่ประสบความส าเร็จ
ได้ นอกจากเป็นที่รัก และยอมรับของกลุ่ม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตส านึกของความเป็นผู้น าอยู่ในส่วนลึกของจิตใจอีกด้วย ซึ่งกล้าตัดสินใจ และ
รับผิดชอบในการตัดสินใจนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดจากสิ่งแรกคือแรงจูงใจ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิด
จากปัจจัยส่วนตัวคือความต้องการแสดงออกถึงความสามารถ ความรู้ที่มีในการเข้าไปแก้ไขหรือพัฒนา 
เพ่ือต้องการการยอมรับจากสังคม ส่วนปัจจัยต่อมาคือปัจจัยทางด้านสังคมอาจเกิดจากครอบครัวที่
คอยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต้องการท าประโยชน์ให้ส่วนรวม เช่น การเข้าไปมีส่วนรวมในการพัฒนา
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ชุมชน การร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะส่งผลถึงเรื่องของความพร้อมทั้ งในด้านการศึกษาคือผู้น า
จะต้องมีความพร้อมในด้านการหาความรู้ เพ่ือการน าไปใช้ และเรียนรู้ตลอดเวลาเพ่ือพัฒนา
ความสามารถ ส่วนในด้านของจิตใจคือต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือส่วนร่วม พร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อ่ืนโดยปราศจากอคติ พร้อมที่จะเข้าไปแก้ปัญหาอย่างยุติธรรมโดยค านึงถึงความ
ถูกต้องและความเป็นจริง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ในเรื่องการสร้าง
แรงจูงใจด้วยการผูกมิตร แรงจูงใจดังกล่าวจะเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึง
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสร้างความสัมพันธ์จะช่วยในเรื่ องของความเข้าใจกัน แรงจูงใจกับการ
พัฒนาการท างาน การมีจิตใจดีก็จะส่งผลในการสร้างแรงจูงใจที่ในการท างาน ผู้น าที่ดีจึงควรมีจิตใจดี 
ความคิดท่ีดี เพื่อเป็นแรงจูงใจที่ดีต่อการท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ด้านความจริงใจอีกอย่างที่
ส าคัญคือความจริงใจในการแสดงออก พ้ืนฐานของการปลูกฝังคุณธรรมยังพัฒนาถึงความจริงใจต่อ
การแสดงออก การสื่อสาร คือการคิดอย่างจริงใจไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน  ซึ่งผลงานที่เกิดจากการท าหน้าที่
ด้วยความรู้ที่มีอย่างเต็มความสามารถด้วยความจริงใจการท างานที่ดีก็จะส่งผลถึงเรื่องของการสร้าง
ผลงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อถือ ความศรัทธา เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติ
ตาม ผลงานจะท าให้เกิดมุมมองที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจต่อประชาชน จากการท างานอย่า
เต็มที่ของผู้น า  

จากการเก็บข้อมูลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมผู้น าจะต้องมีหลักดังนี้ จริงใจ ใฝ่รู้ สู้งาน 
ประสานความคิด ผูกมิตรกับประชา๓๒ ความพร้อมที่จะแสดงความจริงใจในการปฏิบัติงานอย่างตั้งใจ 
ด้วยความสุจริต ถ้าอยากได้ความจริงใจจากใคร เราต้องให้ความจริงใจกับเค้าก่อน  คนจริงใจ คือคนที่
พูดและกระท าตามค าพูด เป็นการแสดงน้ าใจตรงออกมาจากหัวใจหรือความคิด โดยส่วนใหญ่ เป็น
เรื่องในเชิงบวก คนจริงใจที่ดีเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจน เสมอต้นเสมอปลาย เคยท าดีเช่นไรก็จะท าดี
อย่างต่อเนื่องนั่นคือสิ่งที่ดีของผู้น าที่จริงใจ ใฝ่รู้คือพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่จะท าให้คนเราประสบความก้าวหน้าได้ทั้งในเรื่องชีวิตและ การงานและยังเป็นการเปิดโลกให้
กว้างขึ้น เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สู้งานคือพร้อมที่จะท างาน ท างานด้วยความ
อดทนไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความล าบาก พร้อมที่จะเสียสละในการท างานเพ่ือส่วนรวม ประสาน
ความคิดคือพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน การร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ซึ่งกันละกัน ผูกมิตรกับประชาคือความพร้อมจะสร้างสัมพันธ์กับทุกคนไม่ว่าจะยากดีมี

                                                                 
๓๒ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
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จนอย่างไร ผู้น าที่ดีจะเป็นผู้ที่มีความเป็นมิตรกับทุกคน สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปในกระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า 

ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างความร่วมมือ  
การสร้างสังคมธรรมาธิปไตยด้วยความร่วมมือ ควรเริ่มตั้งแต่สังคมเล็กๆ อย่างครอบครัว ใน

ชุมชนหรือหมู่บ้านก่อน ซึ่งการที่จะเกิดธรรมาธิปไตยขึ้นนั้นทุกคนในสังคมจะต้องให้ความร่วมมือ 
สังคมมีส่วนส าคัญอย่างมากในการจะท าให้เกิดธรรมาธิปไตยขึ้น ดังนั้นนอกจากผู้น าที่ปกครองด้วย
ธรรมาธิปไตยแล้ว สังคมก็ต้องให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือกับผู้น าที่ปกครองด้วยธรรมาธิปไตย 
และต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้น าได้ท าเป็นแบบอย่างด้วย ซึ่งกรอบทางสังคมจะสัมพันธ์กันกับปัจจัย
ก่อเกิดธรรมาธิปไตยท าให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งจะเกิดจากการที่ผู้น าสร้างสิ่งเหล่านี้ ความสัมพันธ์อันดี 
เข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องต่างๆด้วยการอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลาง การมีความสัมพันธ์อันดี
กับผู้อ่ืนเป็นสิ่งจ าเป็นในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ พัฒนาการทางสังคมและความคิดความเข้าใจของ
บุคคล พัฒนาขึ้นจากการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ความส าเร็จในอาชีพ ล้วน
ได้รับผลกระทบจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับปัจจัยก่อเกิดการพัฒนา
ธรรมาธิปไตยในเรื่องของความพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ แรงจูงใจที่ต้องการผูกมิตรสร้าง
ความรู้สึกท่ีดี ความจริงใจในการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นมิตร ซึ่งต่อมาเป็นการสัมพันธ์กับการท าหน้าที่
ของผู้น า ในด้านสติปัญญาการจะเป็นผู้น าที่ดี จึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ก็จะได้รับความไว้วางใจจากคนใน
สังคม ด้านความยุติธรรมและความถูกต้องผู้น าที่มีจะได้รับความเคารพนับถือจากประชาชน โดยความ
ถูกต้องและความยุติธรรมจะต้องเกิดจากความจริง ความเมตตาจะช่วยให้ผู้น าได้แสดงความกรุณาต่อ
ผู้อื่นเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อถือจากประชาชน ความน่าเชื่อถือเป็นคุณสมบัติ
หนึ่งที่ส าคัญมากส าหรับผู้น า เนื่องจากจะส่งผลถึงความร่วมมือของประชาชน สังคมมนุษย์ตั้งอยู่บน
หลักของความพ่ึงพากัน มีเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน และมีความเชื่อใจกัน ซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยก่อเกิด
การพัฒนาธรรมาธิปไตย  การมีส่วนร่วม คือการสนับสนุนที่เป็นไปในรูปของผู้เข้าร่วมมีส่วนกระท าให้
เกิดผลของกิจกรรมที่เข้าร่วมมิใช่เป็นผู้ร่วมคิดตัดสินใจหรือผู้ได้รับประโยชน์เท่านั้น การที่ประชาชน
หรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส าหรับการก าหนดนโยบายการพัฒนาที่เป็น
กระบวนการขั้นต้นของการวางแผนการพัฒนาชุมชนในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยในการด ารงชีวิตของ
ตนเอง กฎหมาย กฎหมายเป็นสิ่งที่คอยก าหนดบทบาท สิทธิ ความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในสังคม 
กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้จากการลงความเห็นจากเสียงส่วนมาก ซึ่งการจะท าให้
เกิดธรรมาธิปไตยขึ้นนั้น จะต้องเริ่มที่ผู้น าเพราะผู้น าจะเป็นผู้ที่มีแนวคิดที่จะเป็นตัวก าหนดกฎหมาย 
โดยที่ต้องถามความคิดและความต้องการของประชาชน ซึ่งธรรมาธิปไตยจะเกิดขึ้น กฎหมายก็จะเป็น



๙๐ 
 

สิ่งที่ระบุกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้ทุกคนในสังคมปฏิบัติตามแนวทางแห่งธรรมาธิปไตย  
วัฒนธรรมเป็นระเบียบทางสังคมที่ชุมชนให้ความเชื่อถือซึ่งยึดถือและปฏิบัติมาเป็นเวลานาน หน้าที่
ของผู้น าจึงต้องคอยส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดี และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ไม่ให้
สูญหาย ซึ่งวัฒนธรรมนี่เองท่ีจะเป็นตัวสร้างสังคมธรรมาธิปไตยที่ยั่งยืน เพราะวัฒนธรรมคือความเชื่อ 
แนวทางปฏิบัติที่ท าสืบต่อกันมาของชุมชน เป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติตาม ซึ่งถ้าผู้น า
สามารถสร้างแนวคิดธรรมาธิปไตยให้เกิดเป็นวัฒนธรรม จะท าให้เกิดการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย 
ทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อการเลือกผู้น าที่ด ีซ่ึงความผิดพลาดการเลือกผู้น าที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มาจากเวลาที่
เราจะเลือก หรือหาผู้น า มักจะพิจาณาจากเกณฑ์ หรือปัจจัยที่ผิดพลาด แทนที่เราจะตัดสิน หรือดูจาก
สิ่งที่ควรจะเป็น เราควรดูจากสิ่งที่ไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของผู้น า หลายๆ ครั้ง เรามักจะหลงติดไปในกับ
ดักของการเลือกผู้น าที่พูดเก่ง บุคลิกภาพดี หน้าตาดี ราวกับว่าเราอยากจะได้ดาราดั งมาเป็นผู้น า ซึ่ง
คุณสมบัติต่างๆ อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันกับการเป็นผู้น าที่ดีก็ได้ อีกอย่างที่จ าเป็นอย่างมากในการสร้าง
ความร่วมมือ คือความพร้อมที่จะเข้าใจผู้อ่ืน การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน และ
เข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืนเสมือนเราเป็นตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจความรู้สึกซึ่งกัน
และกัน ก็จะเกิดการเอาเปรียบ ความขัดแย้ง ละปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ความเข้าใจจึงเป็น
สิ่งพ้ืนฐานที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า การที่จะท าให้ประชาชนและ
ผู้น ามีความเข้าใจกันท าได้โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น อธิบายด้วยเหตุผลที่
อยู่บนพื้นฐานของความจริงและความถูกต้อง ในเรื่องของความเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งในการอยู่
ร่วมกัน ในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่จะช่วยสร้างความเข้าใจกันให้มากข้ึน  

จากการเก็บข้อมูลกระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยในขั้นตอนการสร้างความร่วมมือ ความ
ร่วมมือ คือการท างานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ในลักษณะเป็นกลุ่ม เป็นทีม ร่วมรู้ ร่วมคิด 
มีส่วนร่วมในการท างาน ร่วมรับผิดชอบงานทั้งที่เป็นทางการ  และไม่เป็นทางการ และเป็น
ความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มท างานร่วมกัน เพ่ือให้การท างานนั้นบรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งการจะสร้างความร่วมมือพ้ืนฐานต้องมาจาก ปัจจัยแรกคือความสัมพันธ์ที่ดีที่จะช่วยในเรื่องของ
ความน่าเชื่อถือความสัมพันธ์ในแง่บวกที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ เมื่อเกิดความร่วมมือในการช่วย
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าแล้ว ขั้นตอนความร่วมมือนี้เองจะเป็นการส่งเสริม
ขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือ ขั้นตอนการเป็นแบบอย่าง 

ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง  
การเข้ามาท าหน้าที่ของผู้น านั้น จุดเริ่มต้นต้องมาจากการเลือกของประชาชนในการเห็นพ้อง

ต้องกันว่าต้องการบุคคลนี้มาเป็นผู้น า เนื่องมาจากผลงานที่ได้ท าสร้างความเชื่อถือและศรัทธาให้กับ
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ประชาชน ในการคัดเลือกนั้นต้องเป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรม ซึ่งเมื่อผู้น าได้รับเลือกเข้ามาท า
หน้าที่แล้วต้องมีหลักในการยึดถือเพ่ือเป็นแบบอย่างซึ่งจะเชื่อมโยงกับปัจจัยก่อเกิดการพัฒนา
ธรรมาธิปไตย สิ่งแรกเลยที่ผู้น าจะต้องมีในการเป็นแบบอย่างที่ดีคือ สติปัญญาซึ่งผู้น าที่ดีจะต้องมี
ความรอบรู้ซึ่งจะเชื่อมโยงกับความพร้อมคือผู้น าจะต้องมีความพร้อมในด้านความรู้ ความรู้ในที่นี้มิได้
หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ 
ด้วย ด้านแรงจูงใจเมื่อผู้น าใช้สติปัญญาในการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผล เมื่อผู้น ามีความรู้แล้วก็จะ
เกิดแรงจูงใจในการแสดงออกถึงความรู้ที่มี โดยการเข้ามาท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชน การใช้ความรู้จากสติปัญญาต้องเกิดจากพ้ืนฐานความจริงใจ ซึ่งการใช้ความรู้ที่มีร่วมกับความ
จริงใจจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนเกิดผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่
ประชาชน ต่อมาคือความยุติธรรม ในเรื่องของความยุติธรรมผู้น าจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเท่า
เทียมเสมอภาคในการปกครอง ไม่ใช้อ านาจในทางที่ผิด ผู้น าที่ดีจะต้องมีความพร้อมในด้านของการให้
ความยุติธรรม การสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียมให้กับชุมชน ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งแรงจูงใจที่จะ
ท าให้ผู้น าสร้างความยุติธรรมให้เกิด ผู้น าจะต้องละทิ้งซึ่งอคติ ด้านความจริงใจการจะสร้างความ
ยุติธรรมให้เกิดกับสังคมผู้น าควรจะท าด้วยความจริงใจ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการสร้างความ
ยุติธรรมให้เกิด ซึ่งความยุติธรรมที่เกิดจากการกระท าด้วยความตั้งใจจริงใจจะท าให้เกิดผลงานที่ดีที่จะ
สร้างความเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางสู่ธรรมาธิปไตย ต่อมาคือเรื่อง
ของความจริง ผู้น าที่ดีต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักจากพ้ืนฐานความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ในบางอย่าง
บางเรื่องก็ไม่สามารถท าได้ ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริง ต้องมีความ
ยืดหยุ่น โดยจะเชื่อมโยงกับปัจจัยก่อเกิดธรรมาธิปไตยดังนี้ ด้านความพร้อมผู้น าควรจะต้องมีความ
พร้อมในเรื่องความเข้าใจถึงความเป็นจริงกับสิ่งที่จะท าจะต้องมีความเป็นไปได้ ด้านแรงจูงใจจะเป็นสิ่ง
ที่ส่งเสริมการท าหน้าที่บนพื้นฐานของความจริง โดยแรงจูงใจที่ดีจะเกิดจากความคิดของผู้น าว่าสิ่งใดที่
ท าได้สิ่งใดที่ไม่สามารถท าได้ ด้านความจริงใจนอกจากผู้น าจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความจริง
เป็นที่ตั้งแล้ว ความจริงใจในการน าความจริงมาท าให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ซึ่งผู้น าต้องเข้าใจถึง
เหตุผลความจริง ความจริงจะเป็นสิ่งที่คอยเป็นปกป้องตัวผู้น าเอง  ต่อมาคือความเมตตา ความเมตตา
จะช่วยให้ผู้น าได้แสดงความกรุณาต่อผู้อ่ืน ซึ่งในการท าหน้าที่ผู้น าเองจะต้องมีความเมตตาต่อบุคคล
อ่ืนทั้ง ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนที่อยู่ภายใต้การดูแล ความเมตตาจะเชื่อมโยงปัจจัยก่อเกิด
ธรรมาธิปไตยได้ดังนี้ ด้านความพร้อมความเมตตาต้องเกิดจากพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ ซึ่งความพร้อมที่
ผู้น าต้องมีคือ ผู้น าต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนมีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นผู้ที่เสียสละท าเพ่ือส่วนรวม 
ด้านแรงจูงใจการที่ผู้น าจะมีความเมตตาผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่คิดถึงจิตใจผู้อ่ืนว่าจะรู้สึกอย่างไรโดยที่
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จะต้องอยู่ในหลักความถูกต้องและความจริง ซึ่งสิ่งนี้จะท าให้เกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลือ ในส่วนด้าน
ความจริงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะท า ด้านผลงานผู้น าที่มีความเมตตามักจะเป็นผู้ที่
ได้รับความศรัทธาและความเชื่อถือ เนื่องจากความเสียสละการเข้าใจผู้อ่ืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเป็น
แบบอย่างเพ่ือพัฒนาให้เกิดธรรมาธิปไตย ต่อมาคือความถูกต้อง ซึ่งผู้น าที่ดีจะต้องค านึงถึงความ
ถูกต้อง การท างานต้องนึกถึงความถูกต้องจะต้องไม่ยึดความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก ซึ่งจะสัมพันธ์กัน
กับปัจจัยก่อเกิดการพัฒนาธรรมาธิปไตยคือ ด้านความพร้อมผู้น าที่ดีจะต้องมีความพร้อมในการเข้ามา
ท าหน้าที่โดยที่ยึดกฎหมายและความถูกต้องเป็นหลัก ด้านแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญที่เกิดจากความคิด 
ความตั้งใจที่ปราศจากประโยชน์ส่วนตนและอยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง โดยเอาความถูกต้องมา
ก่อนความถูกใจ ต่อมาคือด้านความจริงใจนอกจากจะยึดความถูกต้องเป็นหลักแล้วต้องมีความจริงใจ
ในการลงมือท าด้วย ไม่ใช่ท าเพ่ือผ่านๆไป เพราะจะเป็นการกระท าท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 

ขัน้ที่ ๔ การสร้างการยอมรับจากประชาชน 
การสร้างการยอมรับจากประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช๓๓มิใช่เรื่องง่ายที่

จะได้ใจที่เรียกว่า ความศรัทธาจากประชาชน ผู้น าจะต้องมีความชัดเจนในทุกเรื่อง ทุกๆการกระท า
จากที่ตนเองพูดออกมา เมื่อตนเองพูดได้แล้วจะต้องกระท าได้  ก็จะได้รับความไว้วางใจโดยถือว่ามี
ความกล้าและมีความเก่งในระดับหนึ่ง๓๔จึงมอบความไว้วางใจผ่านการเลือกตั้งตามระบบจนมาด ารง
ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็เพราะสามารถสร้างความเชื่อถือและความไว้ใจให้กับประชาชนนั่นก็เรียกว่า การ
ยอมรับจากประชาชน ซึ่งเมื่อก่อนก็ยังไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างในปัจจุบันบางท่านก็ท าหน้าที่
เป็นผู้น าชุมชนตั้งแต่เงินเดือนประมาณ ๓๔๐ บาทจนปัจจุบันเกือบ ๑๐,๐๐๐ บาท และเกิดจากการ
ยอมรับด้วยใจมากกว่าด้วยเงิน๓๕  เพราะฉะนั้น การสร้างการยอมรับจะต้องมีคุณลักษณะของคนปักษ์
ใต้ที่ชัดเจน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สุจริต พูดจริง ท าจริง ชัดเจน และตั้งใจจริง๓๖ มีความยุติธรรม  การให้
เมตตาธรรม เสียสละต่อส่วนรวม ดังนั้น หากต้องการที่จะดูผู้น าชุมชนคนไหนน่าเชื่อถือหรือน่าให้

                                                                 
๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก นวลกล่ า, อาจารย์ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 

วันพุทธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๓๔ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  

๓๕ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  

๓๖ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
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ความเคารพต้องดูที่ความเสียสละ ต้องตัดประโยชน์ส่วนตัวออกไป เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เป็นหลัก๓๗ 
จะเห็นได้ว่า การที่ประชาชนจะยอมรับในความเป็นผู้น าชุมชนจะอยู่ที่ความประพฤติการปฏิบัติตนเอง 
และคุณลักษณะเฉพาะของผู้น าชุมชนนั้น ๆ เป็นประการที่ส าคัญจนกลายเป็นการยอมรับและให้ความ
เคารพในฐานะผู้ที่ท างานเพ่ือนประโยชน์ของส่วนร่วม 

ขั้นที่ ๕ การสร้างอุดมการณ์ 
การท างานเป็นผู้น าชุมชนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมามากที่จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในชุมชนได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ทั้งหมดก็ผ่านมากด้วยดี เพราะการท าหน้าที่ผู้น าชุมชนจะต้องให้
ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค บางท่านจะมีสโลแกนว่า “จริงใจ  ใฝ่รู้ สู้งาน 
ประสานความคิด ผูกมิตรกับประชา” ที่สามารถปฏิบัติมาได้ตลอดเป็นเวลา ๓๐ ปี เพราะมีวิธีการ
ดูแลราษฎรก็เหมือนดูแลลูก มีการจัดการแบบพ่ีแบบน้อง แบบกันเอง เมื่อปัญหาใดๆ หากสามารถ
แก้ไขได้ก็แก้ปัญหาไป แต่หากปัญหาใดที่ไม่สามารถจะแก้ไขไม่ได้ก็ส่งไปทางอ าเภอ แต่ส่วนมากคดี
หนักๆ แรงๆ แต่ส่วนมากจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ ก็ใช้ลักษณะการแบบพูดคุยกันก็จบไปแต่ละเรื่อง๓๘ 
นอกจากนี้การสร้างอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีหลายท่านก็สามารถผ่านไปได้
บางท่านก็ตั้งสัจจะวาจาไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งปฏิญาณตนว่าพวกนักเลง การพนัน ไก่ มวย  วัวชน
ผมไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาดโดยน าความคิดของตัวเองมาน าเสนอกับคนในหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความ
เรียบร้อย และความสงบให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ซึ่งหากประชาชนมองดแูละรู้สึกว่าผู้น าหมู่บ้านไม่มีความ
เป็นธรรม ผู้น าในหมู่บ้านไม่มีความจริงใจ ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าไปเรียกไม่กล้าจะเข้าไปปรึกษา
ยิ่งในปัจจุบันการแสวงหาผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับต าแหน่งในการท างานเราต้องมีเหตุมีผลในการ
ท างาน เพื่อให้ประชาชนเชื่อถือ และเคารพในการตัดสินใจในการท างานทุกอย่างจงถือว่าท าสิ่งที่ดีๆที่
ถูกต้องควรท าไป อย่ากลัวที่จะคิดและลงมือท า ผลที่ได้มันคือความจริ งและความถูกต้องที่สามารถ
ปกป้องตนเองได้๓๙ประชาชนสามารถพึงพาอาศัยได้ในยามที่มีปัญหา อีกทั้งการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนแบบครบวงจร๔๐เพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาจะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง

                                                                 
 ๓๗ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน,์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

, วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 ๓๘ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
 ๓๙ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านนัต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 
 ๔๐ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 

วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
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ประโยชน์ให้เกิดข้ึนและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนตลอดเวลา มีจิตส านึกได้ด้วยตนเองซึ่งไม่ต้องมีใคร
ใครสอน๔๑นอกจากนี้ผู้น าชุมชนบางท่านก็อาศัยการงานโดยอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลางเพราะว่ามี
แนวคิดว่าถ้าเรารวมตัวกันแล้วหากไม่มีกิจกรรม ก็เหมือนไม่มีสีสัน ไม่มีชีวิต จะต้องท าให้มีชีวิตในบาง
กิจกรรมนั้นท าให้ประชาชนเข้าใจกันได้ มีกล้าแสดงออกเพ่ือพบปะ พูดคุยกัน ท าให้เข้าใจกันมากขึ้น 
และจะต้องอาศัยเวลานานๆ จึงจะประสบผลส าเร็จได้๔๒ 

จะเห็นได้ว่า ค าว่า การสร้างอุดมการณ์จะมี ๒ ลักษณะได้แก่ ลักษณะที่ ๑ จะถูกได้ด้วยการ
ปฏิญาณตนเองก่อนการเข้ารับต าแหน่งผู้น าชุมชน หมายความว่า ผู้น าชุมชนนั้นจะมีความคิด และ
หลักยึดถือไว้ก่อนแล้ว เมื่อมีโอกาสก็จะประกาศให้ไว้เป็นนโยบายการท างานให้กับประชาชนตลอด
ระยะเวลาที่ตนเองด ารงต าแหน่งๆ ลักษณะที่ ๒ มิได้ตั้งความคิดไว้แต่ต้นแต่เมื่อเห็นชาวบ้านหรือ
ประชาชนเดือดร้อนก็รู้เมตตาสงสารจึงเกิดตั้งจิตเจตนาเพ่ือการช่วยเหลือและท าประโยชน์ให้กับ
ชุมชนตลอดระยะเวลาหลาย ๑๐ ปีเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น การสร้างอุดมการณ์แม้ว่าผู้น าชุมชนจะ
ตั้งมโนจิตส านึกไว้แตกต่างกันออกไปแต่ก็มีเป้าหมายและเจตนารมณ์ในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือ การท าให้
ประชาชนรู้สึกปลอดภัย มีความสงบสุขในการด าเนินชีวิตให้มากที่สุด และอุดมการณ์เหล่านี้ผลจะ
ปรากฏในระยะยาวมาก บางท่านก็ท างานมาถึง ๓๕ ปีจึงได้แสดงภาวะของอุดมการณ์ให้เห็นเด่นชัด
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ขั้นที่ ๖ การสื่อสาร 
การสื่อสารเป็นเครื่องมือ๔๓ในการท างานในฐานะผู้น าสิ่งที่ควรระวังไว้อย่างมากนั่นก็คือ การ

พูดจะท าให้สูญเสียความเป็นผู้น าได้ง่ายกล่าวการพูดแล้วไม่ท า หรือพูดแล้วท าไม่ได้เพียงครั้งเดียวจะ
ท าให้เสียชื่อไปตลอดกาลและจะไม่มีประชาชนนับถืออีกต่อไปดังนั้น การสื่อสารในเชิงการพูดเอาดีใส่
ตัวเอาชั่วใส่ผู้อ่ืนจึงเกิดขึ้นน้อยในสังคมเมืองนครศรีธรรมราชแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีเสียเลย๔๔นอกจากนี้ใน
ความเป็นผู้น าชุมชนยังจะต้องใช้ทักษะทางการพูดท่ีดีมากผ่านการฝึกฝนตนเองมาอย่างดีแล้ว เพ่ือการ
ท าความเข้าใจ รู้จักใช้ภาษาที่ไม่ขัดหูผู้ฟังเป็นหลัก เพราะการใช้วาจาเพ่ือการชักจูงประชาชนให้

                                                                 
 ๔๑ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

, วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๔๒ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  

๔๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก นวลกล่ า, อาจารย์ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วัน
พุทธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๔๔ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์
๒๕๕๙. 



๙๕ 
 

ปฏิบัติตามนั้นจะต้องมีความจริงใจ มีความสัตย์ในตัวของค าพูดนั้น ๆ เมื่อพูดออกไปแล้วค าพูดหรือ
วาจานั้นจะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้น าชุมชนที่จะน าไปสู่การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายใต้บริบท
ของอุดมการณ์ที่ชัดเจน๔๕ นอกจากนี้การใช้ทักษะการสื่อสารเพ่ือการแก้ไขปัญหาก็เป็นประเด็นหนึ่งที่
ส าคัญอย่างมากเพราะในชุมชนมักจะมีความขัดแย้งกันบ้างท าให้เกิดการทะเลาะเบาะกันตามมา ผู้น า
ชุมชนจึงต้องมีบทบาทในการใช้วาจาเพ่ือการไกล่เกลี่ยให้ความขัดแย้งหมดไปด้วยการท าตนเองให้มี
ความยุติธรรม เที่ยงธรรม มีความถูกต้องอย่างที่สุด๔๖ จะเห็นได้ว่า ประเด็นเรื่องการสื่อสารที่ผู้น า
ชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชได้พยายามรักษาอุดมการณ์นี้ไว้อย่างยาวนานก็เพราะ
สามารถท าตนเองให้เกิดพูด และกระท าอย่างที่ตนเองคิดโดยไม่ท าให้ผู้อ่ืนๆได้รับความล าบากไม่ว่าจะ
เป็นสถานการณ์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ก็ได้ใช้การสื่อสารด้วยวาจาจึงจะ
สงบลงได้ นอกจากนี้การใช้การสื่อสารไปยังประชาชนเพ่ือการจูงใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ชุมชนได้อย่างรวดเร็วเพราะหากประชาชนมีความเชื่อมั่น ยอมรับในตัวของผู้น าชุมชนแม้ว่าจะพูด
อะไรจะท าอะไรประชาชนจะคล้อยตามผู้น าในชุมชนจนร่วมแรงร่วมในท างานตามเป้าหมายที่ต้องการ
ต่อไป 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการท า
หน้าที่ของผู้น า ทั้งในเรื่องของความพร้อม แรงจูงใจ ความจริงใจ และผลงานที่เกิดจากการกระท าของ
ผู้น า ที่มีความสัมพันธ์ต่อการท าหน้าที่ของผู้น าเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานในการเข้ามาท าหน้าที่๔๗ ซึ่งจาก
การวิจัยในการท าหน้าที่นั้นผู้น าจะต้องมีแนวทางที่ยึดถือดังนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาใช้เป็นเครื่อง
ตัดสินด้วยเหตุผล ต้องมีความยุติธรรมสร้างความเท่าเทียมให้กับชุมชน ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าบุคคลผู้นั้น
จะยากดีมีจนเช่นไร ต้องท าหน้าที่อยู่บนพ้ืนฐานของความจริง ยึดถือความจริงเป็นที่ตั้ ง ต้องมีความ
เมตตามีจติส านึกท่ีจะเผื่อแผ่ รู้จักค าว่าให้ ต้องมีความถูกต้องการท างานต้องนึกถึงความถูกต้องจะต้อง
ไม่ยึดความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า เมื่อเกิดการ
พัฒนาธรรมาธิปไตยในตัวผู้น าแล้ว สิ่งที่จะช่วยส่งเสริมจากผู้ น าแห่งธรรมาธิปไตยให้เป็นสังคม
ธรรมาธิปไตยคือความร่วมมือของสังคม กระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าจะเป็นขั้นตอนการ
สร้างต้นแบบของผู้น าที่ยึดหลักธรรมาธิปไตยที่จะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามและจะช่วยให้เกิด

                                                                 
 

๔๕ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  

๔๖ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

 ๔๗ สัมภาษณ์ พระมหาอิสรกานตร์ ฐิตญาโณ, ดร., อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



๙๖ 
 

ความสามัคคี ความร่วมมือขึ้นในสังคม ซึ่งหลักธรรมาธิปไตยของผู้น านี่เองจะเป็นแนวทางที่สร้าง
กระบวนการพัฒนาหลักธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในอ าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

๓.๖ สรุป 
กระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าจะเกิดจากการน าเอาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันท า

ให้เกิดกระบวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ต้องการที่จะทราบถึง
กระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
ขั้นตอนการสร้างต้นแบบของผู้น าที่ยึดหลักธรรมาธิปไตยที่จะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามและจะ
ช่วยให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือขึ้นในสังคม ซึ่งการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางที่
สร้างกระบวนการธรรมาธิปไตยของผู้น า ซึ่งก็คือวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยครั้งนี้  ซึ่ ง
กระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อธิบายดัง
ภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  แผนภาพที่ ๓.๑ แผนภาพแสดงกระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จากการเก็บข้อมูลท าให้ทราบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ได้แก่ ปัจจัยก่อเกิดกระบวนการ ซึ่ง
ประกอบด้วยเรื่องของความพร้อม ความจริงใจ แรงจูงใจ ผลงานในอดีต โดยปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่
ท าให้เกิดการสร้างความพร้อม ส่วนกรอบทางสังคมประกอบด้วย ความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่อถือจาก
ประชาชน การมีส่วนร่วม กฎหมาย วัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือ 
เมื่อน าปัจจัยก่อเกิดกระบวนการกับกรอบทางสังคมมาปฏิบัติร่วมกันก็จะก่อให้เกิดการเป็นแบบอย่าง
ซึ่งกระบวนการทั้ง ๔ ด้าน คือ การสร้างความพร้อม การสร้างความร่วมมือ การเป็นแบบอย่าง และ
การสร้างอุดมการณซ์ึ่งจะท าให้เกิดการท าหน้าที่เพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตย 

ปัจจัยก่อเกิด
กระบวนการพัฒนา

ธรรมาธิปไตยของผู้น า 

กรอบทางสังคมที่ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนา

ธรรมาธิปไตย 

การสร้างความพร้อม 

การสร้างความร่วมมือ 

การท าหน้าที่ในการ
พัฒนาธรรมาธิปไตย

ของผู้น าชุมชน 

การเป็นแบบอย่าง 

การสร้างอุดมการณ์ 

การยอมรับจากประชาชน 

การสื่อสาร 



 
๙๘ 

 

บทท่ี ๔ 
 

รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

บทนี้ผู้วิจัยจะได้วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยยึดองค์ประกอบที่ส าคัญตามคุณลักษณะธรรมาธิปไตยจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๒ รูป/คนเพ่ือให้เห็นถึงบริบททั่วและระบบความสัมพันธ์
ระหว่างหลักธรรมาธิปไตยกับภาวะผู้น าชุมชน  ดังต่อไปนี้ 
 

๔.๑. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 รูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เกิดจากปัจจัยหลายด้าน ซึ่งมีผลท าให้เกิดการส่งเสริมที่จะเป็นการพัฒนารูปแบบธรรมาธิปไตยของ
ผู้น าชุมชน ในด้านของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนารูปแบบธรรมาธิปไตย จากการที่ได้ท าการเก็บข้อมูล
จากผู้น าในชุมชนเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ งได้มา
จากผู้น าหลายท่าน ได้พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช มีดังนี้ 
  ๔.๑.๑ ปัจจัยด้านจริยธรรมของการปกครอง  
 จริยธรรมของการปกครองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตย สิ่ง
ส าคัญที่เป็นหัวใจหลักในการปกครองเลยก็คือนักปกครองหรือผู้น า ซึ่งจริยธรรมของการปกครองจะ
เป็นตัวชี้วัดความเป็นผู้น า๑ จริยธรรมในการปกครองของไทยมีรากฐานมาจากพุทธศาสนาเป็นส าคัญ 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้น าไทยจึงจ าเป็นในการน าหลักจริยธรรมจากหลักธรรมในพุทธศาสนามาใช้
ในการปกครองประเทศ การพัฒนาผู้น าให้มีธรรมาธิปไตยการปกครองคนมันมีหลักการส าคัญ คือ
ความยุติธรรม ความจริง การให้เมตตาธรรม ความถูกต้อง๒ ซึ่งจะได้น ามาอธิบายดังต่อไปนี้ 

                                                 

  ๑ สัมภาษณ์ พระมหาอิสรกานตร์ ฐิตญาโณ, ดร., อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๒ สัมภาษณ์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ , อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



 
๙๙ 

 

  ๑. ความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นตัวก าหนดทิศทางของสังคม ซึ่งความยุติธรรมของแต่ละ
สังคมไม่เหมือนกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความยุติธรรมที่ที่แท้จริงต้องเป็นความยุติธรรมที่ต้องอยู่คู่
กับ คุณธรรมและจริยธรรม๓ ที่เป็นเครื่องช่วยในการก าหนดกฎเกณฑ์ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดี ถูกต้อง และ
เหมาะสม แล้วความยุติธรรมแบบไหนที่คนส่วนมากจะยอมรับ ค าว่าความยุติธรรมนั้นเป็นนามธรรม 
คือไม่มีตัวตน จับต้องไม่ได้ ความยุติธรรมตามธรรมชาติ หรือกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาตินั้นมีอยู่จริง มัน
คือกฎเกณฑ์ วิถีทาง ปรากฏการณ์ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ๔ แต่ในสังคมของมนุษย์กลับมีการสร้าง 
ความยุติธรรมตามกฎหมาย เพ่ือเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขซับซ้อน เพ่ือไปสู่ข้อยุติ
ของปัญหาต่าง ๆ ซึ่งกฎหมายไม่ใช่ความยุติธรรมแต่เป็นเพียงเครื่องมือเพ่ือสร้างให้เกิดความยุติธรรม 
ในการปกครองอย่างยุติธรรมเกิดจากกฎหมายที่จะตัวบ่งบอกถึงแนวทางที่จะสร้างความยุติธรรมใน
สังคม๕  
 ๒. ความจริง เป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาสิ่งต่างๆ เนื่องจากความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมี
อยู่จริง ลักษณะที่ตรงกับสภาพที่มันมีอยู่เป็นอยู่ในขณะที่พูดถึง การที่มีผู้รู้เห็นอะไรตามสภาพที่มัน
เป็นก็เรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริง ความจริงมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของความจริง มีดังนี้ 
๑) ข้อเท็จจริง หมายถึง การรู้เห็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยประจักษ์ทางประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นการรู้เห็น
สิ่งที่มีอยู่ ข้อเท็จจริงที่ได้นี้สามารถน าไปเป็นหลักฐาน ให้เกิดความจริงอย่างอ่ืนตามมาได้ด้วย  ซึ่ง
ข้อเท็จจริงเป็นความจริงเฉพาะอย่างๆ ไม่เกี่ยวข้องกับความจริงทั่วๆไป  ๒) ความจริง หมายถึง ความ
จริงที่เป็นสากล เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นจริง  ที่สามารถพิสูจน์
ตรวจสอบด้วยหลักแห่งเหตุผลได้๖  จัดเป็นความจริงทั่วไปที่คนส่วนใหญ่มักทราบกันอยู่แล้ว ๓) ความ
เป็นจริง หมายถึง ความจริงสูงสุด หรือ ความจริงสัมบูรณ์ เป็นธรรมชาติแท้ ๆ ของสรรพสิ่งตลอดทั้ง
โครงสร้าง ก าเนิดและพัฒนาการของสิ่งนั้น ความจริงสูงสุดนี้เป็นความจริงที่ตายตัวแน่นอน  เช่น 
สภาพของจักรวาล สภาพของธรรมชาติ เป็นต้น เป็นความจริงที่คนทั่วไปยากจะเข้าใจ ในการปกครอง

                                                 

  ๓ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๔ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๕ สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ สุนยานัย, ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๖ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



 
๑๐๐ 

 

ที่ดีควรพิจารณาถึงข้อเท็จจริง ต้องตัดสินใจโดยพิจารณาจากความจริง ซึ่งก็คือความเป็นไปได้ในการ
เกิดข้ึนว่าสามารถเกิดข้ึนได้จริง ใช้ได้จริง มีประโยชน์จริง๗  
 ๓. ความเมตตา ความเมตตาเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการปกครอง เมตตา หมายถึง ไมตรี 
ความรัก ความปรารถนาดี ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจดีต่อกัน ความใฝุใจ หรือต้องการสร้างเสริม
ประโยชน์สุขให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เมตตาจัดเป็นธรรมพ้ืนฐานของใจขั้นแรก ในการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งท าให้มองกันในแง่ดี หวังดีต่อกัน พร้อมที่จะรับฟัง และเจรจากัน
ด้วยเหตุด้วยผล๘ ไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัว มีอคติ คือ ความโกรธ ความเกลียด เป็นที่ตั้ง  ความเมตตา
ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเราสามารถรับรู้ความทุกข์ของผู้อ่ืนได้  เมื่อเห็นใครเป็นทุกข์ เราจึงพลอยทุกข์
ไปด้วย และอยากช่วยเหลือให้เขาได้รับความสุข   ความเมตตาจึงไม่เพียงเป็นคุณต่อผู้อ่ืนเท่านั้น หาก
ยังเป็นผลดีต่อเราด้วย เป็นความสุขใจที่ส่งผลถึงความสุขกายด้วย มีการศึกษามากมาย ยืนยันว่า ผู้มี
เมตตาจิต ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นนิจ มักมีสุขภาพกายดี เสี่ยงต่อโรคร้ายน้อยกว่าคนกลุ่มอ่ืน  ความ
เมตตานี้ เองเป็นสิ่งที่ผู้น าที่ดีควรมีเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในสังคมซึ่งจะท าให้เกิด
ประโยชน์ในการปกครองนั่นเอง๙  
 ๔. ความถูกต้อง คือสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบการกระท าที่ไม่ผิดต่อผู้อ่ืน ไม่ผิดต่อกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่ชุมชน สังคม ได้ตั้งไว้ ซึ่งต้องดูความเป็นจริงว่าสิ่งที่ท าเป็นสิ่งที่ผิด หรือเป็นสิ่งที่สร้าง
ความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืนหรือไม่  ซึ่งผู้น าที่ดีจะต้องค านึงถึงความถูกต้อง การท างานต้องนึกถึงความ
ถูกต้องจะต้องไม่ยึดความคิดเห็นตนเองเป็นหลัก๑๐ ควรพูดความจริงและอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องที่ชัดเจน๑๑  ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการระบุถึงความถูกต้องไว้ดังนี้  ๑) ความเห็นที่
ถูกต้อง คือ สัมมาทิฏฐิ ให้รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ๒)ความคิดที่ถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ เมื่อมีความเห็นที่
ถูกต้องแล้ว ความคิดที่ถูกต้องก็จะตามมา  ๓) การกระท าที่ถูกต้อง สัมมากัมมันตะ เมื่อรู้ว่าเป็นการ
กระท าท่ีไม่ถูกต้องก็ละเว้นเสีย  ๔) การพูดที่ถูกต้อง สัมมาวาจา  คือไม่พูดในสิ่งที่เกิดโทษกับตัวเราก็ดี 

                                                 

 ๗ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๘ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๙ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี, เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๑๐ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๑ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ , อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



 
๑๐๑ 

 

เกิดโทษกับผู้อ่ืนก็ดี หรือเกิดโทษทั้งกับตัวเราและผู้อ่ืนก็ดี   ๕) อาชีพที่ถูกต้อง สัมมาอาชีวะ คืออย่า
ประกอบมิจฉาชีพ  สัมมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพ ที่ไม่ผิดศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมายของ
บ้านเมือง  ๖) ความเพียรที่ถูกต้อง สัมมาวายามะ คือคนเราควรจะมีความเพียรไปในทางที่ถูก  ๗) 
การระลึกรู้ที่ถูกต้อง สัมมาสติ คือไม่ว่าจะท าอะไรก็ต้องมีสติ ให้รู้อยู่กับการกระท า ขณะนี้ก าลังคิด
อะไร ก็ให้รู้ว่าก าลังคิดอะไรอยู่  ๘)สมาธิที่ถูกต้อง สัมมาสมาธิ คือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ซึ่งผู้น า
ที่ดีจึงต้องควรยึดถือหลักความถูกต้องในการปฏิบัติตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปกครองที่จะน าไปสู่การพัฒนาธรรมาธิปไตยให้เกิดขึ้น๑๒ 
  ๔.๑.๒ ปัจจัยทางด้านนโยบาย  
 นโยบายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการจะพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า ซึ่งจะเป็นตัวก าหนด
กรอบการปฏิบัติ การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า การพัฒนาธรรมาธิปไตยของ
ผู้น านั้นถ้าปราศจาการสนับสนุนจากนโยบายแล้วก็เป็นไปได้ยากที่จะเกิดความส าเร็จ๑๓ การเลือก
นโยบาย  คือ การเลือกวิถีทางหรือแนวนโยบายที่เหมาะสมท่ีสุด  ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตาม
ต้องการ อาจรวมถึงนโยบายเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี หลัก
จริยธรรมหรือคุณธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อค่านิยมที่ เป็นรากฐานส าคัญในการเลือก
นโยบาย นโยบายนี่เองที่จะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการน าไปใช้จริงการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
นโยบาย ซึ่งจะมีปัจจัยที่ท าให้เกิดนโยบายขึ้น ได้แก่ 
 ๑. แผน,แผนงาน,โครงการ๑๔ เป็นการสร้างการปฏิบัติงานซึ่งมาจากแนวทางที่ก าหนดไว้ใน
นโยบาย โดยแผน,แผนงาน,โครงการมาจากการก าหนดนโยบาย มีความหมายดังนี้  ๑)แผน คือ
รูปธรรมของนโยบายที่ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ปรากฏเป็นจริง และเป็นผลผลิตของการวางแผน เป็นแนวนโยบายในแต่ละด้านที่เกิดจากการ
วิเคราะห์และการวางแผนแล้ว  ๒)แผนงาน คือโครงการหลายโครงการที่ประสานกันไว้อย่างดี และมุ่ง 
ที่วัตถุประสงค์เดียวกัน เป็นกลุ่มโครงการที่รวมอยู่ด้วยกันโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะของ
โครงการ  ๓)โครงการ คือ กลุ่มของกิจกรรมที่เก่ียวข้องกัน และต้องปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้นตามล าดับ
ก่อนหลังเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดเสร็จสิ้นเพียงจุดเดียว ซึ่ง

                                                 

  ๑๒ สัมภาษณ์ พระเทพปัญญาสุธี, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๑๓ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๑๔ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๐๒ 

 

การจะพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า นโยบายจะเป็นสิ่งที่ช่วยก าหนดทิศทางของกิจกรรมจากโครงการ
ต่างๆ ก่อนที่จะเกิดนโยบายเพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตย ผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่ยึดถือธรรมาธิปไตยเป็น
หลักด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้วนโยบายจะขาดความน่าเชื่อถือ และจะท าให้ไม่มีใครปฏิบัติตาม ซึ่ง
เปูาหมายของนโยบายในการพัฒนาธรรมาธิปไตยก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ 
 ๒. งบประมาณ ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะ
การให้ความหมายของนักวิชาการแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นัก
เศรษฐศาสตร์ มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด นัก
บริหารจะมองงบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยบรรลุเปูาหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่ง
ให้รัฐสภาใช้อ านาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล ซึ่งงบประมาณนี้เองจะเป็นปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนในด้านนโยบายที่จะเป็นแนวทางสร้างกิจกรรมในการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า๑๕ 
  ๔.๑.๓. ปัจจัยทางด้านกิจกรรมชุมชน 
  กิจกรรมเป็นค าสั้นๆที่ทุกท่านต้องเคยได้ยินมาแล้ว แน่นอนว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมย่อมให้
ประโยชน์โดยตรงกับผู้เข้าร่วมในกิจกรรม คุณค่าของกิจกรรมนั้นขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ได้รับ กิจกรรม
มีประโยชน์มากมาย ทั้งประสบการณ์ ช่วยในการเสริมทักษะความสามารถ เป็นการเปิดโอกาสให้กับ
ตนเองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการเปิดโลกทัศน์ของตนเองให้กว้างขึ้น ได้เรียนรู้หลักการ 
วิธีการหรือกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุด การมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเป็นการฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแบ่งหน้าที่การท างานอย่างเป็นระบบ ฝึก
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ฝึกความกล้าแสดงออกความคิดริเริ่ม ใน
การท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม นอกจากนี้ กิจกรรมยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความอดทน 
ความขยัน และความมีระเบียบวินัยในตนเองอีกด้วย การอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลางเพราะว่ามีแนวคิด
ว่าถ้าเรารวมตัวกันแล้วถ้าไม่มีกิจกรรม ก็เหมือนไม่มีสีสัน ไม่มีชีวิต คือท าให้มีชีวิตในบางกิจกรรมนั้น
ท าให้ประชาชนเข้าใจกัน กล้าแสดงออกเพ่ือพบปะ พูดคุยกัน ท าให้เข้าใจกันมากขึ้น๑๖ การจะด าเนิน
กิจกรรมต่างๆได้นั้นนอกจากจะมีนโยบายและงบประมาณในการสนับสนุนแล้ว ด้านพฤติกรรมในการ
แสดงออก ถือเป็นอีกปัจจัยที่จะท าให้การพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า มีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

                                                 

  ๑๕ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๖ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๐๓ 

 

 ๑. ความร่วมมือ เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่เชื่อมั่นและศรัทธาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็น
ปัจจัยที่แสดงถึงความไว้วางใจ ศรัทธา เมื่อประชาชนในชุมชนศรัทธาต่อผู้น าแล้วก็จะท าตามและเอา
ผู้น าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ  ถ้าจะท าให้เกิดกระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าอย่าง
แท้จริงแล้ว ความร่วมมือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะคอยส่งเสริม ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือจากรัฐบาล 
หน่วยงานของรัฐ ที่คอยให้การสนับสนุน หรือจากผู้น าด้วยกันเอง อีกทั้งความร่วมมือจากคนในชุมชน
หรือสังคม จะช่วยให้การพัฒนาธรรมาธิปไตยเป็นไปอย่างมั่นคง๑๗  

๒. ความเข้าใจ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่มีต่อผู้น า การเข้าใจความรู้สึก หมายถึง 
การเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งที่สื่อสารระหว่างกัน และเข้าใจใน ความรู้สึกของผู้อ่ืนเสมือนเราเป็น
ตัวเขา ซึ่งในสัมพันธภาพที่ขาดความเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน ก็จะเกิดการเอาเปรียบ ความ
ขัดแย้ง ละปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ความเข้าใจจึงเป็นสิ่ ง พ้ืนฐานที่จะช่วยส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า การที่จะท าให้ประชาชนและผู้น ามีความเข้าใจกันท าได้โดย
การพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น อธิบายด้วยเหตุผลที่อยู่บนพ้ืนฐานของความจริง
และความถูกต้อง น าเรื่องที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย ไม่เข้าใจ มาชี้แจงตามความจริง๑๘ ในเรื่องของความ
เข้าใจซึ่งเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งในการอยู่ร่วมกัน  

๓. การแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนหมายความถึงการแลกเปลี่ยนทางความคิด ความรู้ 
ประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความร่วมมือเป็นพ้ืนฐานของการเกิดกิจกรรม กิจกรรมที่มี
การแลกเปลี่ยนกันจะท าให้มีการปฏิสัมพันธ์ มีการพูดคุย ท าความเข้าใจ และยังเป็นการสร้างแนวทาง
ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม กล้าแสดงออก ซึ่ง
ผู้น าที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับประชาชนย่อมได้รับการยอมรับเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นการแสดงออก
ถึงความเป็นมิตรอีกด้วย๑๙ 

๔. ความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อต้องอยู่รวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก โดยต่างคนมาจากต่างถิ่นต่าง
ฐาน สิ่งแวดล้อม พ้ืนฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ทุกคนจึงต้องพยายามเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์
ในเรื่อง ต่างๆ ด้วย การอาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลาง เป็นการสร้างสีสันให้การมาพบปะ พูดคุย น่าสนใจ

                                                 

  ๑๗ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

๑๘ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๑๙ สัมภาษณ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ,อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



 
๑๐๔ 

 

มากขึ้น กิจกรรมนั้นท าให้ผู้น า และประชาชนกล้าแสดงออกเพ่ือพบปะพูดคุยท าให้เข้าใจกันมากขึ้น๒๐  
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สถานภาพที่เราสร้างข้ึนมาจากพฤติกรรมของเราที่ท างาน
ร่วมกับคนอ่ืน ๆ เป็นพฤติกรรมที่ดี  ที่ เราสะสมไว้ทุกๆวัน เป็นเวลายาวนาน จากอดีตถึง
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจ เนื่องจากจะส่งผลถึงความร่วมมือของ
ประชาชน สังคมมนุษย์ตั้งอยู่บนหลักของความพ่ึงพากัน มีเปูาหมายบางอย่างร่วมกัน และมีความเชื่อ
ใจกัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป การรวมตัวกันอยู่ จะเป็นไปไม่ได้เลย 
  ๔.๑.๕. ปัจจัยทางด้านการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม เกิดมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความต้องการและทิศทางของการ
เปลี่ยนแปลง เหตุผลแรกของการที่มีคนมารวมกันได้ควรจะต้องมีการตระหนักว่าการกระท าทั้งหมด ที่
ท าโดยกลุ่ม ผู้น าชุมชน หรือกระท าผ่านองค์กร  ดังนั้นผู้น าชุมชน องค์กรจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้
บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา สิ่งเหล่านี้จึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญท่ีต้องใช้ในการอยู่ร่วมกัน และคนก็มีส่วนส าคัญที่สุด เพราะ คนเป็นศูนย์กลางหลักใน
การสร้างการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า
จะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของทุกคน โดยการมีส่วนร่วมมีหลักการส าคัญดังนี้   

๑.ร่วมคิด การคิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดที่จะมีผลและรากฐานของการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต แต่ละบุคคลในการด าเนินงาน ของสังคม ถ้าคนแต่ละคนคิดดี คิดถูกต้อง คิด
เหมาะสม การด าเนินชีวิตของคน และความเป็นไปของสังคม ก็จะด าเนินไปอย่างมีคุณค่าสูง การคิด
จึงเป็นเรื่องส าคัญของมนุษย์ การคิดเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่ซับซ้อน สังคมจะ
ก้าวหน้าต่อไปได้ก็เมื่อบุคคลในสังคมมีความคิด รู้จักคิดปูองกัน หรือคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจ า วัน 
และพัฒนาปรับปรุงภาวะต่างๆ ให้ดีขึ้น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก จึงต้องช่วยพัฒนาความสามารถ ใน
การคิดให้แก่เด็กอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เป็นคนที่มีความคิดกว้างไกล สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างราบรื่น คนต้องคิดเป็น คนที่ไม่ชอบคิด หรือคิดไม่เป็นย่อมตกเป็นเหยื่อของคนช่างคิด คนต้อง
อาศัยความคิดเป็นสิ่งน าไปสู่การด าเนินชีวิต การด าเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล การเปิด
กว้างในเรื่องการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในด้านความคิดจะช่วยให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง ซึ่ง
ในบางเรื่องอาจเป็นข้อผิดพลาดที่เราอาจนึกไม่ถึง การร่วมคิดเป็นการแสดงออกทางความคิดร่วมกัน 
การร่วมคิดยังแสดให้เห็นถึงความต้องการ  การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการ

                                                 

 ๒๐ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๐๕ 

 

วางโครงการวิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพ่ือให้กิจกรรม โครงการส าเร็จผล
ตามวัตถุประสงค ์

๒.ร่วมปฏิบัติ เมื่อมีการร่วมคิดสิ่งต่อมาคือการร่วมปฏิบัติร่วมลงมือตามที่ได้ร่วมกันคิดไว้ มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างประโยชน์โดยการ
สนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วม บริหารงาน ประสานงานและด าเนินการขอ
ความช่วยเหลือจากภายนอก เข้าร่วมในการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น ร่วมออกแรง ร่วม
บริจาคทรัพย์ เป็นต้น๒๑ 

๓.ร่วมประเมินผล เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การ
ติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ว่าสถานการณ์ท่ีตรวจสอบวัดได้นั้นบรรลุหรือไม่บรรลุเมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่ก าหนดประโยชน์
ของการติดตามประเมินผลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า หรือความล้าหลังของการด าเนินการ 
ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ 
ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนวทางด าเนินการต่อไปได้ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล รักษาและประเมินผลประโยชน์ทีเกิดขึ้นจากโครงการ เป็นขั้นตอนหนึ่ง
ในการมีส่วนร่วมที่เป็นการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม๒๒ 

๔. ร่วมรับผลประโยชน์ เป็นขั้นตอนที่เมื่อทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน การ
ปฏิบัติงานร่วมกัน และประเมินผลสิ่งที่ได้ปฏิบัติร่วมกันแล้ว การเข้ามารับผลประโยชน์ร่วมกันก็เป็น
อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกัน เมื่อมีการด าเนินการทุกขั้นตอน
ถึงจะเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่แท้จริง การรับผลประโยชน์เป็นผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมในทุกด้าน 
ผลประโยชน์ที่ได้รับมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคมหรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล๒๓ 
 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นส่วนย่อยในการน าไปสู่รูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า ซึ่ง

                                                 

  ๒๑ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง,นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๒๒ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๒๓ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ , อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



 
๑๐๖ 

 

ประกอบไปด้วย ๑)จริยธรรมของการปกครองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบ
ธรรมาธิปไตยทั้งในเรื่องของ ความยุติธรรม ความจริง ความเมตตา ความถูกต้อง  ๒)ปัจจัยทางด้าน
นโยบาย ประกอบด้วย แผน,แผนงาน,โครงการ งบประมาณ ๓)ปัจจัยสนับสนุนการสร้างกิจกรรม
ประกอบด้วย ความร่วมมือ ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยน ความสัมพันธ์ที่ดี  ๔)หลักการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย การร่วมคิด การร่วมปฏิบัติ การร่วมประเมินผล การร่วมรับผลประโยชน์ จะเห็นได้ว่า
ปัจจัยเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดองค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนา
ธรรมาธิปไตยของผู้น า  
 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราชดังแผนภาพดังต่อไปนี้ 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ

เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

• ความร่วมมือ 
• ความเข้าใจชุมชน 
• การแลกเปลี่ยน 
• สัมพันธภาพที่ดี 

• ร่วมคิด 
• ร่วมปฏิบัติ 
• ร่วมประเมิน 
• ร่วมรับประโยชน์ 

• แผน แผนงาน และ
โครงการ 

• งบประมาณ 

• ความยุติธรรม 
• ความจริง 
• ความเมมตา 
• ความถูกต้อง 

ปัจจัยด้าน
จริยธรรมการ

ปกครอง 

ปัจจัยด้าน
นโยบาย 

ปัจจัยด้านการ
สนับสนุน
กิจกรรม 

ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วม 



 
๑๐๗ 

 

๔.๒ องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 การพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สิ่งที่ท าให้
เกิดองค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนคือปัจจัยส่งผล
ต่อรูปแบบทั้งในเรื่องของจริยธรรมในการปกครอง ปัจจัยทางด้านนโยบาย ปัจจัยสนับสนุนการสร้าง
กิจกรรม และหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งรูปแบบก็คือแนวทางหรือวิธีปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน เพราะฉะนั้น การพัฒนาธรรมาธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองที่
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่าง
กัน โดยที่ผู้ที่เป็นคนคิดค้นหรือต้นแบบก็อาจคาดไม่ถึงว่ามันจะมีจุดด้อย เนื่องจากตอนที่คิดหรือเริ่มใช้
ก็อยากท่ีจะให้มันดีด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบใด จุดหมายปลายทางที่แท้จริงก็คง
ไม่แตกต่างกันมาก คือ การมุ่งสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในชาตินั้น รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่
และสร้างยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคม สิ่งส าคัญที่เป็นหัวใจหลักในการปกครองเลยก็คือนักปกครอง
หรือผู้น า จริยธรรมในการปกครองของไทยมีรากฐานมาจากพุทธศาสนาเป็นส าคัญ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ในทางพระพุทธศาสนามีหลักที่ท าให้เกิดความเป็นธรรม เช่น หลักทศพิธราชธรรม หลัก
จักรวรรดิวัตร เป็นต้น ซึ่งผู้น าที่ดีควรจะเป็นผู้ที่น าหลักธรรมมาใช้ในการบริหารปกครองบ้านเมืองโดย
มีหลักพ้ืนฐานในการปกครองที่ผู้น าควรยึดถือในทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ใน
การปกครองดังนี ้
 ๔.๒.๑ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการแสดงออกของผู้น าชุมชน 
  ๑. ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความยุติธรรม   
  องค์ประกอบและคุณลักษณะของความยุติธรรมในเรื่องการกระท าของตัวของเราเอง เช่น 
การกระท า การพูด และการคิดของเรานี้จะเป็นสิ่งที่ให้ความยุติธรรมกับเราอย่างเที่ยงแท้แน่นอน ซึ่ง
การแสดงออกนั้นมีความล าเอียงหรือไม่ ความล าเอียงนั้นก็คือกิเลสที่ท าให้ความยุติธรรมเสื่อมไป 
ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคือเรื่อง อคติ ๔๒๔ หมายถึง  ความล าเอียง  ความไม่ยุติธรรม ความ
ล าเอียง (อคติ) สามารถเกิดขึ้นได้ในใจทุกดวงที่ยังไม่บรรลุธรรม หรือ ความล าเอียง เกิดได้ง่ายในคนที่
มีกิเลสหนา ตัณหา๒๕ แต่กระนั้น การสร้างความยุติธรรมที่ไม่เอียงไปทางหนึ่งทางใดย่อมเป็นสิ่งที่
น่าสนใจต่อการพัฒนาซึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีนั้นก็
                                                 

  ๒๔ สัมภาษณ์ พระเทพปัญญาสุธี, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๒๕ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.  



 
๑๐๘ 

 

คือ การเว้นจากการใช้อ านาจที่ไม่ตรงตามความจริง หรือการใช้อ านาจที่ไม่เที่ ยงธรรม มีความแอน
เอียงไปตามความพอใจ ความชอบส่วนบุคคล ความเกลียดกลัวต่อผู้นั้นท าให้เกิดอคติอันเป็นฐานที่
ส าคัญ๒๖ เพราะฉะนั้น การละเว้นคุณลักษณะเหล่านี้จะช่วยให้เกิดความยุติธรรมจนน าไปสู่ความพอใจ
ของประชาชนประกอบด้วย ๔ ประการ ได้แก่ 
              ๑.๑ ความยุติธรรมเกิดจากการละเว้นการล าเอียงเพราะชอบ (ฉันทาคติ)  หมายถึง การ
ละเว้นจากการล าเอียงเข้าข้างฝุายที่ตนรัก หรือชอบพอในตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใดของผู้ใช้อ านาจ
นั้นๆ ทั้งนี้ สิ่งที่ตรงกันข้ามของการใช้อ านาจเพ่ือสร้างความยุติธรรม คือ บรรทัดฐานของความเป็น
กลางให้มากที่สุด เพราะหากมีส่วนใดที่ชี้ว่าผู้ใช้อ านาจมีส่วนในความใกล้ชิดก็ย่อมเอนเอียงอย่าง
แน่นอนท าให้เสียความยุติธรรมไปได้ง่ายๆ  
              ๑.๒ ความยุติเกิดจากการละเว้นการล าเอียงเพราะเกลียดชัง (โทสาคติ)  หมายถึง การละ
เว้นล าเอียงเข้าข้างฝุายหนึ่งเพราะความเกลียดชังอีกฝุายหนึ่งเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว หรืออาจจะเกิดจาก
ความไม่พอใจเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมในภายหลังท าให้การใช้อ านาจไม่เป็นไปตามกรอบบรรทัดฐานที่
สังคมก าหนดไว้ 
              ๑.๓ ความยุติธรรมเกิดจากการละเว้นความล าเอียงเพราะหลง (โมหาคติ) หมายถึง  การ
ละเว้นล าเอียงเข้าข้างฝุายหนึ่ง  เพราะความโง่เขลาหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตน นับเป็นความ
ล าเอียงที่มีโทษมากที่สุด เพราะ ความล าเอียงเพราะโง่เขลานี้น ามาซึ่ง ความล าเอียงทั้งหลายทั้ง
ปวง  และคนที่ก าลังหลง เพราะโง่เขลา มักจะไม่รู้ตัวเอง 
              ๑.๔ ความยุติธรรมเกิดจากการละเว้นการล าเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ)  หมายถึง การละ
เว้นล าเอียงเข้าข้างฝุายหนึ่ง เพราะความเกรงกลัวอ านาจอิทธิพลของเขา  หรือผู้ที่มีก าลังเงิน ก าลัง
อ านาจ ก าลังของมวลชนท าให้เกิดความหวั่นวิตกไปในส่วนของอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
เพราะนั้น การใช้อ านาจของความเป็นผู้น าย่อมต้องแสดงให้เห็นถึงภาวะของการใช้อ านาจที่ปราศจาก
ความกลัวใดๆ ให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป 
  กล่าวได้ว่า องค์ประกอบและคุณลักษณะของความยุติธรรม จะมีความเกี่ยวโยงกับหลักการ
ละเว้นอคติทั้ง ๔ ประการเพ่ือสร้างเป็นบรรทัดฐานทางสังคมในการใช้อ านาจที่ปราศจากปัจจัยอ่ืนๆ 
เข้ามาเป็นตัวแปรในทางท่ีไม่ดีงามต่อประชาชนทั่ว ซึ่งแน่นอนว่า ความพอใจ ความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ 
ความหลง และความกลัว สิ่งเหล่านี้ย่อมท าลายคุณสมบัติความเป็นผู้น าโดยสิ้นเชิง  อีกทั้งยังไม่
สามารถจะท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในต าแหน่งของการใช้อ านาจในอนาคตอีกด้วย 

                                                 

  ๒๖ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี, เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



 
๑๐๙ 

 

เพราะฉะนั้น ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิด
ความกล้าหาญต่อการท างานในฐานะผู้น าชุมชนต่อไป 

๒. ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความจริงใจ จริงจัง 
คนไทยมักพูดเสมอว่าความจริงเป็นจริงไม่ตาย คนจริงย่อมได้รับการยกย่อง นับถือจากผู้อ่ืน 

เพราะการเป็นผู้น าชุมชน หากจะพูดในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่สามารถกระท าตามสิ่งที่พูด ย่อมไร้ความ
เชื่อถือจากผู้อื่นถือว่าเป็นเรื่องท่ีส าคัญที่ผู้ชุมชนจะต้องมอบความจริงใจต่อการปฏิบัติงาน๒๗ ซึ่งหากใน
เชิงผู้ที่มีประสบการณ์ที่ท างานในการเป็นผู้น าชุมชมอย่างยาวท่าจะต้องมองอนาคตให้มากกว่าปัจจุบัน
เพราะอนาคต คือ ผมของการกระท าในวันนี้เพราะฉะนั้นจงอย่ากลัวที่จะคิดและลงมือท า จะท าให้
ไดผ้ล คือ ความจริง๒๘ ซึ่งบางกรณีกไ็ด้มาจากหลักความเป็นจริง เช่น  การโหวตเสียงในชุมชนบางครั้ง
เสียงข้างน้อย คือเสียงที่ต้องการอย่างแท้จริง มีปัญหาเดือดร้อนจริงๆ ผู้น าชุมชนก็จะต้องจัดการกับ
ปัญหาอย่างจริงใจ  ในทางพระพุทธศาสนาหลักแห่งความจริงในการปฏิบัติ  ซึ่งเป็นหลักการแก้ไข
ปัญหาได้จริง ได้แก่ หลักอริยสัจ ๔ คือ การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทาง
ไปสู่ความดับทุกข์ ความจริงเหล่านี้เรียกว่า อริยสัจ ๔๒๙ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ที่
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความจริงแห่งการกระท า การพูด และหนทางการไปสู่ความจริง  ดังนั้น 
นักแก้ไขปัญหา นักพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กร นักบริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาให้ผู้ควรที่จะศึกษาและใส่ใจกับความจริงแห่งการปฏิบัติอันประกอบด้วย  
  ๒.๑ ผู้น าชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้จริงๆ๓๐ คือ การมองปัญหาในปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ชุมชนในมิใช่เรื่องเล็กน้อย บางชุมชนถึงขนาดตั้งข้อขัดแย้งกับผู้น าชุมชนจนไม่สามารถจะให้ความ
ร่วมมือซึ่งลักษณะดังกล่าวเรียกว่า การแข่งบารมี หรือ การไม่ยอมรับในตัวของผู้น าชุมชนนั่นเอง 
เพราะมาจากหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นก็คือ การที่ผู้ น าชุมชนมองไม่เห็นปัญหาที่เกิด ไม่สามารถ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ แต่กระนั้น ในความหลากหลายของปัญหาที่มา
รุมหรือมากระจุกตัวอยู่ในชุมชนมิใช่มีเพียงปัญหาเดียว แต่ยังมีปัญหาอีกมากมายที่ผู้น าชุมชนจะต้อง
เข้าไปจัดการให้หมดปัญหาไปให้ได้ ดังนั้น การมองปัญหาเป็นปัญหา และการจัดล าดับความส าคัญ
                                                 

  ๒๗ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๒๘ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๒๙ สัมภาษณ์ พระมหาอิสรกานตร์ ฐิตญาโณ , ดร., อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
   ๓๐ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๑๐ 

 

ของปัญหาจึงเป็นเรื่องใหญ่ และศักยภาพของผู้น าชุมชนจะต้องแสดงความสามารถทางวิสัยทัศน์ว่าจะ
จริงจังกับปัญหาดังกล่าว 

๒.๒ ผู้น าชุมชนสามารถวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาจริงๆ๓๑ คือ การวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาอันเนื่องมาจากปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนนั้นๆ ซึ่งกระท าต่อปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้การ
มองปัญหาเป็นปัญหาแล้ว มีการจัดล าดับความส าคัญหนัก-เบา หรือ การแก้ไขปัญหาก่อน-หลังได้แล้ว 
จะต้องปฏิบัติการการสืบสาวและวิเคราะห์สาเหตุปัญหาร่วมกันในชุมชน เรียกว่า การมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาแต่โจทย์ของการมีส่วนร่วมต้องให้ไปถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่า การมี
ส่วนร่วมดังกล่าวให้จัดท าในรูปของเอกสารเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนอีกด้วย ดังนั้น ผู้น าชุมชนอาจจะ
เป็นคนที่ชักน าให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างโอกาสร่วมกันในการปูองกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชุมชน 

๒.๓ ผู้น าชุมชนสามารถวิเคราะห์ความรู้ในการดับต้นเหตุแห่งปัญหาจริง๓๒ คือ เปูาหมายของ
ผู้น าชุมชนนอกจากจะต้องมองปัญหาที่เกิดขึ้น ยังต้องมองเปูาหมายในเชิงการด าเนินชีวิตอย่างปกติ
สุข รวมทั้งความปลอดภัยมั่นคงอีกด้วย ดังนั้น ปัญหาที่เกิดข้ึนเราจะแก้ไขได้อย่างไร อันเป็นโจทย์ของ
ผู้น าชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสาวหาสาเหตุ และการวางเปูาหมายของชุมชนอันเกิดจากมาก
ความคิดที่หลากหลายร่วมกัน เพราะฉะนั้น การวิเคราะห์ความรู้ของผู้น าชุมชนและประชาชนย่อม
สามารถดับสาเหตุของปัญหา และสามารถวางเปูาหมายของชุมชมได้ 

๒.๔ ผู้น าชุมชนสามารถวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างถาวร๓๓ คือ การวางแผนถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยความเห็นชอบจากประชาชน อย่างน้อยที่สุดผู้น าชุมชนจะต้องแสดง
ถึงความเป็นผู้ที่จะท าให้การก าหนดแนวทางแก้ไขเป็นไปอย่างเหมาะสมให้มากที่สุด สามารถแสดงถึง
การหมดไปของปัญหาที่เกิด และแสดงถึงเปูาหมายการได้รับสิ่งที่ดีให้กับชุมชนเท่านั้น เพราะฉะนั้น 
การวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาจะเป็นค าตอบให้กับชุมชนร่วมกัน ที่มีความจริงใจ และกระตือรือร้น
ที่อยากแก้ไขปัญหาของผู้น า 

กล่าวได้ว่า ความจริงใจ จริงจังและการแสดงถึงความต้องการขจัดปัญหาของผู้น าชุมชนจะ
ช่วยให้เห็นว่า ผู้น าชุมชนมีศักยภาพในการท าหน้าที่ในฐานะผู้น า จะท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับ 
และคล้อยตามสิ่งที่ผู้น ากระท า และสิ่งที่ผู้น าพูดจะช่วยให้ลดการไม่ยอมรับ และร่วมกันวางเปูาหมาย

                                                 

  ๓๑ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.   ๓๓ สัมภาษณ์ พระเทพปัญญาสุธี, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๑๑ 

 

ในการด าเนินชีวิตในชุมชนได้อีกด้วย แต่กระนั้น การที่ผู้น าแสดงบทบาทของตนเอง และมีความจริงใจ 
จริงมีผลต่อการแก้ไขและปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีที่เหมาะสมอันเป็นองค์ประกอบและ
คุณลักษณะของธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน 

๓. ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงพรหมวิหารธรรม  
องค์ประกอบและคุณลักษณะของผู้น าชุมชนสิ่งที่หนึ่งที่ขาดมิได้นั้นก็คือหลักธรรมที่ส่งเสริมให้

เกิดความเป็นผู้น าชุมชนที่ดีและมีความเป็นผู้น าที่สมบูรณ์มากที่สุด๓๔  คือ คุณลักษณะตามหลักพรหม
วิหาร ๔ หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจ าใจเพ่ือให้ตนด ารงชีวิตได้อย่างประเสริฐและ
บริสุทธิ์เฉก เช่น พรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้น าชุมชน และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ ๔ ประการ๓๕ได้แก่ 
  ๓.๑ การส่งเสริมความมีเมตตาต่อของผู้น าชุมชน  ซึ่งเป็นการมองถึงหลักสากลที่จะต้องมี

ความเคารพต่อผู้อ่ืน มีความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า ซึ่งในฐานะผู้น าชุมชนจะต้องเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองให้เกิด
ความรักของประชาชน มีความหวังดีอย่างหาที่สุดมิได้ แสดงถึงบทบาทในการท าหน้าที่ของการเป็น
หัวหน้าผู้อ่ืนๆ คอยช่วยเจือจุนในสิ่งที่ประชาชนเดือนร้อนจะต้องรับขวยขวายในการเข้าไปช่วยแก้ไข
นั้นให้หมดสิ้นไป เพราะนั้น ความมีเมตตาใช่ว่าจะเกิดขึ้นโดยปราศจากสาเหตุแต่ต้องเกิดจากจิตส านึก
ในประชาชน ตั้งใจที่จะท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยการตั้งความปรารถนาไว้ว่าต้องรักประชาชน
มากกว่ารักตนเอง 
  ๓.๒ การส่งเสริมความมีกรุณาต่อประชาชนในชุมชนของผู้น า ซึ่งเป็นการตั้งความรู้สึกถึงหัว
อกประชาชนที่เกิดจากความสงสารเพราะประชาชนเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมที่จะคิดช่วยให้
พ้นทุกข์ ใฝุใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนให้มีความสุขอยู่เสมอ 
หากประชาชนเดือนอยู่ ผู้น าจะนอนหลับอย่างเป็นสุขไม่ได้ เพราะฉะนั้น การตั้งความรู้สึกในลักษณะ
ดังกล่าวจะท าให้ผู้น าได้รับความรักและความเคารพจากประชาชน 
  ๓.๓ การส่งเสริมในการมีมุทิตาต่อกัน ซึ่งเป็นการลดความขัดแย้งในสังคมที่ต้องการ
ประชาชนแสดงออกถึงความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ซึ่งมีคุณลักษณะด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อประชาชนทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข 
เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป เพราะฉะนั้น ผู้น าควรจะส่งเสริมการแสดงถึงความยินดีต่อประชาชนในหมู่บ้าน
                                                 

 ๓๔ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๓๕ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี, เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2


 
๑๑๒ 

 

หรือในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งหรือครอบครัวใดครอบครัว จะต้องปฏิบัติใน
การเข้าไปแสดงความยินดีด้วยตัวเองทุกครั้งที่สามารถกระท าจะท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับถึง
น้ าใจของผู้น านั้นๆ 
  ๓.๔ การปรับความรู้สึกถึงอุเบกขาของผู้น า ซึ่งเป็นการปรับสภาพของจิตใจที่ไม่สามารถเข้า
ไปช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะต้องการช่วยเหลือจริง แต่ไม่สามารถกระท าได้ ให้
แสดงออกด้วยใจที่เป็นกลางให้มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องการท าผิดกฎหมายร้ายแรง ผู้น า
ชุมชนต้องด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอน
เอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่
เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อ
ไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผล
อันสมกับความรับผิดชอบของตน 
  กล่าวได้ว่า ความเป็นผู้น าชุมชนจะมีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของประชาชนก็ด้วยอาศัย
พรหมวิหารธรรม ซึ่งสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ด้วยกันทั้งหมดเพราะผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญ และ
ช่วยกันส่งเสริมให้เกิดขึ้นทั้งส่วน ได้แก่ ผู้น าชุมชนจะต้องใช้หลักนี้ในการปกครองหรือดูแลประชาชน 
ฝุายประชาชนก็ต้องเห็นความส าคัญในการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย และความจริงใจของผู้น าในการ
ท าหน้าที่ของตนเองในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยระหว่างกันจะท าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ เป็นชุมชน
ที่มีพรหมวิหารธรรม 
  ๔. ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความเป็นคนดี และคนเก่ง  
  ประชาชนต้องการคนเก่งและคนดีเข้ามาปกครอง และท าหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน แต่
กระนั้นการได้มาซึ่งคนดี และคนเก่งก็มิชาเรื่องง่ายที่ผู้น าหนึ่งจะมีทั้งสองได้ได้ในขณะเดียวกัน แต่ถึง
อย่างไรก็ตาม ก็ไม่หายากจนเกินไปนักส าหรับผู้น าชุมชนพ้ืนที่ของในอ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช๓๖ 
จะมีให้เห็นถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนชั่ว คนที่ท าผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเงินมีทอง
มากมายขนาดไหนนั้นแสดงว่า ผู้น าชุมชนไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับกับความชั่วใดๆ แต่กระนั้น การพัฒนาผู้น า
ชุมชนให้เป็นเก่งย่อมมีส่วนส าคัญอย่างมากต่ อการท าหน้าที่  เพราะความดีอย่าง  เพราะนั้น 
คุณลักษณะดังกล่าวเรียกว่า สัปปุริสธรรม เป็นหลักที่ท าให้เข้าใจถึงเหตุผล เข้าใจถึงความเป็น

                                                 

  ๓๖ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2
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ธรรมชาติ ซึ่งความเข้าใจนั่นเองที่จะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นธรรมที่ท าให้คน
เป็นสัปบุรุษ หรือ เป็นคนดี มี ๗ ประการ๓๗ คือ 
  ๔.๑ ผู้น าชุมชนต้องเข้าถึงซึ่งการรู้จักเหตุ เป็นการรู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์และ
ความเป็นไปของชีวิตหรือรู้จักหลักความจริง จะคิด จะท าอะไรก็มีหลัก รู้ว่าเมื่อกระท าสิ่งนี้จะได้
ผลตอบแทนเป็นความสุข แต่ถ้ากระท าอีกอย่างหนึ่งจะได้ผลเป็นความทุกข์ เพราะฉะนั้น การเข้าใจใน
หลักของเหตุแห่งการกระท าจะช่วยให้ผู้น าชุมชนทราบถึงผลที่จะตามมาในลักษณะของความดีต่าง ๆ 
อันเป็นการแสดงความฉลาดในการท างานอย่างสร้างสรรค์ รู้ลึก และรู้จริงของสถานการณ์นั้นๆ  
  ๔.๒  ผู้น าชุมชนต้องเข้าถึงและการรู้จักผล  การคาดการณ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นย่อมสะท้อนถึง
ศักยภาพและความสามารถในการก าหนดทิศทางการท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด้วย เพราะเมื่อมี
เหตุก็ย่อมมีผล เมื่อมีปัญหาอันใดเกิดขึ้นเราจะต้องใช้หลักเหตุผลมาพิจารณาปัญหาเหล่านั้น เพราะ
ผลเกิดจากเหตุเสมอ การรู้จักเปรียบเทียบเหตุและผล จะท าให้เราเป็นคนใจกว้างยอมรับฟังเหตุผล
ของผู้อ่ืน เพราะฉะนั้น การรู้ถึงหลักของผลย่อมแสดงถึงการปูองกันปัญหาและช่วยให้สามารถพัฒนา
ชุมชนไปสู่ความเจริญได้ในอนาคต รวมทั้ง ผลของการปฏิบัติงานย่อมสร้างความพอใจให้กับประชาชน
ได้รับความสุข 
  ๔.๓ ผู้น าชุมชนต้องมีความเข้าใจตนเอง เป็นการความเข้าใจในตัวเอง คือ รู้จักตนเองโดย
ฐานะ ภาวะ เพศ วัย ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมอ่ืนๆ มีศรัทธา ศีล สุตตะ จาคะ ปัญญา เป็น
ต้น แล้วประพฤติตนให้เหมาะสมแก่ภาวะของตน และเมื่อรู้ว่า บกพร่องในเรื่องใด ก็ปรับปรุงแก้ไขให้
ดีขึ้น รวมทั้งในการท างาน หากสิ่งหนึ่งใดที่ยังไม่เข้าใจก็ให้เกิดการศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ  และยังไม่
สามารถขอความรู้จากผู้อ่ืนๆได้อีกแล้วมิใช่เรื่องนี้ตนเองไม่มีความรู้ความสามารถแต่ยังฝืนใจท า จะ
น ามาซึ่งปัญหาแลอุปสรรคต่างๆ อีกมาก เพราะฉะนั้น ความเข้าใจตนเองเป็นส่วนส าคัญในการเป็น
ผู้น าที่ดี และเป็นผู้น าเก่งที่ได้ด้วยอาศัยความรู้ความสามารถของผู้อื่นได้โดยตรง เพราะต้องถือว่า ผู้น า
ก็ไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง และไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้ทุกเรื่องเช่นกัน 
  ๔.๔ ผู้น าชุมชมต้องรู้จักประมาณสถานะของตนเอง เป็นเรื่องของความพอดี ความพอเหมาะ
พอสมควรการรู้จักประมาณ คือ การรู้จักท าทุกสิ่งทุกอย่างหรือด าเนินชีวิตให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
เป็นต้น การรู้จักประมาณนี้เป็นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลต่างๆ ได้ประพฤติปฏิบัติ
กันมาโดยตลอดด้วยความคาดหวังให้การท างานอย่าให้เกินพอดี เช่น หากผู้น าจะช่วยเหลือประชาชน
ก็จงช่วยให้พอเหมาะสม เพราะหากช่วยมากเกินไปจะท าให้ประชาชนไม่รู้ จักการแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง รวมทั้งเป็นการท างานประชาชนเกิดความอ่อนแอในการด าเนินชีวิตที่มีการเรียกร้องอยู่

                                                 

  ๓๗ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



 
๑๑๔ 

 

ตลอดเวลา เพราะเฉพาะผู้น าชุมชนควรที่จะพิจารณาถึงศักยภาพของตนเอง โอกาสและความ
เหมาะสม แต่หากเป็นเรื่องของสติปัญญาไม่ควรที่จะยืนมือเข้าไปช่วย แต่หากเป็น เรื่อเงินก็ควร
พิจารณาว่าจะกระทบต่อครอบครัวของตนเองหรือไม่ อย่างไร 
  ๔.๕ ผู้น าชุมชนต้องมีความรู้เรื่องเวลาในการท างาน เป็นการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม 
เพราะหากผู้น าชุมชนท างานจนไม่สามารถแยกแยะว่า เวลานี้ควรให้กับครอบครัว เวลานี้ควรให้กับชุม
ชม เวลานี้ควรให้กับกิจกรรมทางบ้านเมืองก็ย่อมส่งผลร้ายกลับมาได้ ดังนั้น การรู้จักเวลาที่เหมาะสม
ในการท ากิจกรรมต่างๆ และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะ กล่าวคือ รู้ว่าในเวลาเช่นไรควรจะท า
อะไร การรู้จักกาลเวลาจะท าให้ไม่ด ารงตนอยู่ในความประมาณ ไม่ท าให้เสียเวลาโดยเปล่ าประโยชน์ 
อีกท้ังยังสามารถจัดตารางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับชุมชนนั้นๆ ได้อีกด้วย 
  ๔.๖ ผู้น าชุมชนต้องรู้จักชุมชนให้มากที่สุด  เป็นการสร้างการรู้จักให้กว้างขวางต่อหมู่คณะ
หรือกลุ่มชนมากยิ่งขึ้น และต้องดูว่ากลุ่มนั้นดีหรือไม่ดีควรคบหาสมาคม ควรเข้าไปอยู่เป็นพวกหรือไม่ 
เมื่ออยู่ในชุมชนหรือที่ประชุมนั้นๆ ควรว่างตัวอย่างไรควรท าอะไร ควรพูดอย่างไร เช่น เมื่อเข้าหา
ผู้ใหญ่ควรแสดงอาการนอบน้อมมีสัมมาคารวะ เมื่อเข้าวัดควรส ารวม กาย วาจา ใจ ไม่แสดงอาการ
ตลกคึกคะนอง เป็นต้น ความเป็นผู้รู้จักบริษัท คือรู้จักชุมชนและสังคม รู้กริยาที่จะพึงประพฤติ แล้ว
ประพฤติตนให้เหมาสมต่อชุมชนและสังคมนั้นๆ รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนา ความเชื่อส่วนบุคคล 
ประเพณีนิยม ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ และจารีตการปฏิบัติตนเอง ผู้น าชุมชนต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจให้มากท่ีสุด และหาแนวทางปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่ผิดพลาด 
  ๔.๗ ผู้น าชุมชนต้องรู้สร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การรู้จักประเภทบุคคลแต่ละคนว่าฉลาด
หรือโง่ เป็นคนพาลหรือเป็นดีอย่างไร ต้องรู้จักการวิเคราะห์บุคคลในชุมชนนั้นให้มากที่สุด เมื่อผู้น าชุม
ชมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใด และรู้จักว่าบุคคลนั้นควรที่จะเชิญชวนมาร่วมกันท างานในชุมชนนี้
หรือไม่ รวมทั้งศักยภาพของผู้นั้นมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด เพราะการรู้จักสร้างความสัมพันธภาพ 
และสร้างมิตรภาพต่อบุคคลย่อมเป็นการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกันในฐานะผู้ชักน าผู้อ่ืนให้มาก
ช่วยให้การพัฒนาชุมชนต่อไป 
 กล่าวได้ว่า คุณลักษณะของผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความเป็นคนดี และคนเก่งจะต้อง
แสดงออกมาในเรื่องของการท างานและการปกครองประชาชนด้วยความรักต่อผู้อ่ืน มีการแสดงถึง
ความมีเหตุที่เล็งถึงผลในการท างาน ความมีวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้น มีการวิเคราะห์ศักยภาพ และ
ความสามารถของตนเองเพ่ือการขอความรู้ที่จะน าไปพัฒนาการท างานจากผู้อ่ืนอยู่เสมอ การจัดการ
เวลาในการท างานอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นงานครอบครัว งานการพัฒนาชุมชน งานด้านการ
ปกครองบ้านเมือง และงานอ่ืนๆ การรู้เข้าใจ เข้าถึง และรู้จักชุมชนอย่างดีจะช่วยให้เกิดสะสมความรู้



 
๑๑๕ 

 

เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยให้การพัฒนาชุมชนนั้นๆไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการ
รู้จักสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในชุมชนให้มากที่สุด หากสามารถสร้างสัมพันธภาพได้ทุกก็ยิ่งท า
ให้ชุมชนนั้นกลายเป็นชุมชนแห่งความสามัคคี และมีความสุขมากที่สุด 
  ๕. ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว 
  การแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัวของผู้น าชุมชนเป็นการเปิดการยอมรับจากประชาชนที่มี
ต่อการท าหน้าที่ของความเป็นผู้น า เพราะความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งที่ภาวะผู้น าจะต้องละทิ้งสิ่งนั้นให้
หมดไปซึ่งการท าหน้าที่ของความเป็นผู้น าชุมชนจะต้องท างานภายใต้กรอบของหน้าที่และเวลาที่
นอกเหนือจากการก าหนดตามระเบียบ เมื่อประชาชนมีปัญหาเวลาใดก็ตาม ๓๘ จะไม่เป็นตัว
ก าหนดการท างานภาวะผู้ความเป็นผู้น าจะต้องรับแก้ไขให้รวดเร็วที่สุดจึงจะได้ชื่อว่าไม่เห็นแก่ตัว 
หรือไม่มีข้ออ้างใดส าหรับการท าหน้าที่เพ่ือประชาชนซึ่งมีองค์ประกอบที่จ าเป็นได้แก่ 
 ๕.๑ ความเป็นผู้น าชุมชนจะต้องรู้จักค าว่า จาคะ หมายถึง การเสียสละความสุขส่วนตน
ออกไปให้หมด การเสียสละอาจจะรวมไปถึงเสียสละผลประโยชน์ที่ตนเองควรจะได้รับเพ่ือให้
ประชาชนได้รับความสุข และไม่มีปัญหาส าหรับการด าเนินชีวิต นอกจากนี้ ความเสียสละมีความ
กว้างขวางออกไป เช่น เสียสละความเหน็ดเหนื่อย ความเสียสละเวลาเพ่ือการท างานที่มากขึ้น ความ
เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือผู้อ่ืน ความเสียสละโอกาสที่ดีเพ่ือประชาชน เป็นต้น เพราะฉะนั้น หลัก
ของการเสียสละจะต้องแสดงออกมาเพ่ือรับใช้ประชาชนอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา๓๙ 
 ๕.๒ ความเป็นผู้น าชุมชนจะต้องแสดงถึงภาวะแห่งการให้ที่เรียกว่า ทาน  หมายถึง การให้
วัตถุสิ่งของต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเดือดร้อน หรือ การแสวงหาทรัพย์จากภายนอก
เข้ามาพัฒนาความเจริญให้กับชุมชนตามศักยภาพที่สามารถจัดหาได้ เช่น การรู้จักจัดท าโครงการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขุดเจาะประปาในหมู่บ้าน การเขียนโครงการสร้างถนนจากหน่วยงานรัฐ 
เป็นต้น ในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความจริงจังในการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
โดยผ่านผู้น าชุมชนนั้นๆ  
 ๕.๓ การแสดงถึงลักษณะของการลดความอยากที่เกินประมาณของการได้มา และรู้จัก
ปกปูองสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับ เช่น การหวงแหงนพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ไม่ว่าจะ
เป็นพ้ืนที่น้ า พ้ืนที่ปุา และพ้ืนที่อ่ืนๆ สิ่งดังกล่าวย่อมสะท้อนถึงการไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตน 
และสิ่งที่ตนเองต้องปกปูองรักษาเพ่ือให้เป็นประโยชน์ประชาชนอย่างสูงสุด นอกจากนี้ ภาวะผู้น ายัง
                                                 

  ๓๘ สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ สุนยานัย, ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๓๙ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๑๖ 

 

สะท้อนถึงการไม่ทุจริตคอรัปชั่นในสิ่งผิดกฎหมายมีความกล้าที่ยืนหยัดไปด้วยคุณความดีทั้งหมดเพ่ือ
ปกปูองความชั่วร้ายที่เข้ามาในชุมชน เป็นต้น 
 ๕.๔ ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงความโปร่งใสให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป เพราะการ
ด ารงต าแหน่งผู้น าในส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมสามารถแสวงหาเงินทองในทางที่ผิดได้ง่าย และหลากหลาย
ช่องทาง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น 
การเปิดเผยตนเองให้เกิดความโปร่งใสในทุกโครงการ ทุกกรณีที่ประชาชนสงสัยควรมีการเปิดเผย 
ชี้แจงเพ่ือความเข้าใจมากยิ่งข้ึน๔๐ 
  ๖. ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงจริยาวัตรที่งดงาม 
 จริยาวัตรของผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมไม่ได้แตกต่างไปจากวิถีประชาชน
ที่ได้ด าเนินชีวิตตามครรลองครองธรรมของความเป็นปัจเจกชนทั่วไปแม้แต่น้อย แต่กระนั้น การก้าว
ย่างมาสู่ต าแหน่งการเป็นผู้น าที่สามารถครองใจของผู้ตามหรือประชาชนได้นั้นก็มิใช่เรื่องง่ายด้วย
เช่นกันที่จะท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับในความประพฤติของผู้น าชุมชนเพราะการเป็นผู้น าแต่มีวิถี
ปฏิบัติเหมือนพ่ีน้องท้องเดียวกัน๔๑สามารถพูดคุยกันแบบพ่ีน้อง เพ่ือน และญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายก็
สามารถจะช่วยการเข้าถึงตัวบุคคล และชุมชนก็สามารถกระท าได้ง่ายซึ่งเรียกว่า การมีตนเสมอต้น
เสมอปลายเมื่อก่อนเป็นอย่างไร เมื่อได้ต าแหน่งผู้น าชุมชนมาแล้วก็ปฏิบัติตนแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
แต่สิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นสูงขึ้นไปนั่นก็คือ การเป็นแบบอย่างแห่งความประพฤติตนให้เป็นคนที่
ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วซึ่งเรียกว่า จริยาวัตรของผู้น า ชุมชน หรือ หลักทศพิธราชธรรม 
ประกอบด้วย ๑๐ ประการ๔๒ได้แก่ 
  ๖.๑ ทาน เป็นเรื่องของการให้ ยิ่งให้มากเท่าไหร่แต่เน้นเฉพาะวัตถุเป็นหลัก จะยิ่งลดความ
อยากได้มากเท่านั้น แต่การให้ก็ต้องดูเป็นเรื่อง ๆ มิใช้ให้ทั้งหมด จะต้องส ารวจว่า ผู้รับมีความต้องการ
หรือไม่อย่างไร หากให้มากจนเกินไปจะท าให้ผู้รับเกิดความอ่อนแอในเชิงการประกอบอาชีพเพราะมั่ว
แต่รอว่าเมื่อไหร่ผู้น าชุมชนจะน าสิ่งของมาให้อีกก็ไม่เป็นอันท ามาหากิน๔๓ ดังนั้น การให้ที่ดีผู้น าชุมชน

                                                 

  ๔๐ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ์
 ๔๑ สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ สุนยานัย, ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๔๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ หนูศรีแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช, วันพุทธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
  ๔๓ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๑๗ 

 

ควรเลือกแล้วจึงให้ และให้เฉพาะสิ่งที่เหมาะสมกับผู้น ารับเท่านั้น และจะต้องท าให้เป็นเรื่องปกติของ
การให้แต่มิใช่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดนเด็ดขาด๔๔ 
   ๖.๒ ศีล เป็นเรื่องของความประพฤติดีงาม มีการส ารวมกายและวจีทวาร ซึ่งผู้น าชุมชน
จะต้องไตร่ตรองทุกครั้งที่ ก่อนที่จะพูดด้วยวาจาและกระท าสิ่งต่างๆ จะต้องประกอบด้วยเหตุผลเสมอ 
เพราะการกระท าและการพูดย่อมท าลายตนเองได้ หากพูดไปแล้วแต่ขาดการไตร่ตรองจะท าให้ค าพูด
ของตนเองผูกมัดกระท าของตนเองได้ บางอย่างอาจจะท าไม่ได้ก็จะกลายเป็นว่า ผู้น าชุมชนขาดความ
น่าเชื่อถือในค าพูดเพียงค าเดียว๔๕ เพราะฉะนั้น การพูดและการกระท าถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหากไม่
มั่นใจหากพูดออกมาอย่างเด็กขาดและปกปูองความผิดพลาดนั่นเอง 
  ๖.๓ ปริจจาคะ เป็นเรื่องของความเสียสละความสุขส าราญส่วนตัว เพ่ือไปมอบประโยชน์แก่
ประชาชนทั่วไป เพราะฉะนั้น การท างานของผู้น าชุมชนจะไม่มีวันพัก จะไม่มีความเหน็ดเหนื่อย และ
จะต้องท างาน ๒๔ ชั่วโมง หากประชาชนเดือดร้อนตอนไหนก็ต้องรีบเข้าไปช่วยแก้ไขโดยทันทีทันใดไม่
ปล่อยให้ชักช้าเสียเสีย พร้อมทั้งการรับประโยชน์ในการเข้าไปช่วยก็มิอาจเรียกร้องค่าตอบแทนแต่
ประการใดได้ เพราะการเข้ามาท าหน้าที่ก็เพ่ือช่วยเหลือประชาชนมิใช่เพ่ือต าแหน่งอันโก้หรูเพียง
เท่านั้น๔๖ 
  ๖.๔ อาชชวะ เป็นเรื่องของความซื่อตรง ซื่อสัตย์ ไม่คิดคด ทุจริตในสิ่งที่มิใช่ของตนเอง ไม่
เบียดบังเอาทรัพย์สินของรัฐมาเป็นของๆ ตน เมื่อได้รับสิ่งของมาก็ต้องน าไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
หรือไม่ก็ต้องจัดส าหรับการใช้งานสาธารณะประโยชน์แก่คนเป็นอันมาก๔๗ 
  ๖.๕ มัททวะ เป็นเรื่องของความอ่อนโยน และมีอัธยาศัยต่อทุกๆ คนไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่ง
ผู้ใด หรืออีกอย่างหนึ่งที่ผู้น าแสดงออกมาด้วยความจริงใจเพราะผู้น าในอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อาจจะดูแล้วแข็งกระด้าง พูดจากเสียงดังอาจจะท าให้ผู้ฟังขัดเคืองได้๔๘ แต่ก็ด้วยความที่ประชาชนรู้

                                                 

  ๔๔ สัมภาษณ์ พระมหาอิสรกานตร์ ฐิตญาโณ, ดร., อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๔๕ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี, เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๔๖ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 ๔๗ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
, วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 ๔๘ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๑๘ 

 

นิสัยใจคอเป็นอย่างดีท าให้สามารถจะท าความเข้าใจในสิ่งนั้นได้ด้วยการมอบความจริงใจให้ กับ
ประชาชนทั้งหมด 
 ๖.๖ ตปะ เป็นเรื่องของความทรงเดชที่สามารถจะก าราบความต้องการฝุายต่ าของตนเองได้
เป็นอย่างดี ซึ่งการท าลายความอยากหรือความต้องการของตนนั่นเป็นเครื่องมือฝึกฝนตนเองให้
สามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้ก็ด้วยจิตที่เข้มแข็งและอดทน๔๙ 
  ๖.๗ อักโกธะ เป็นเรื่องของความไม่โกรธ ไม่กริ้วกราด ไม่ลุอ านาจความโกรธ ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
หากผู้น าชุมชนหรือผู้น าในระดับใดก็ตามมีความโกรธขึ้นก็สามารถท าลายความสงบสุขในบ้าน เมือง
ได้มากเช่นกัน ดังนั้น พระพุทธองค์ทรงย้ าเรื่องนี้มากที่ต้องการระงับความโกรธหรือคนขี้โมโหออกไป
ไม่ให้ผู้น าชุมชนแสดงออกมาให้ประชาชนเห็นอย่างเด็ดเพราะหากประชาชนเห็นเพียงครั้งเดียวจะท า
ให้ประชาชนไม่อยากเข้าใกล้ผู้น าคนนั้นอีกเลย๕๐ 
  ๖.๘ อวิหิงสา เป็นเรื่องของการไม่เบียดเบียน ไม่บีบคั้นกดขี่ผู้อ่ืน โดยเฉพาะกลุ่มลูกน้องและ
ประชาชนทั่วไป ในประเด็นดังกล่าวจะมีส่วนใกล้เคียงเรื่องศีลธรรม แต่ อวิหิงสา จะรวมไปถึงความคิด
ที่ไม่คิดเบียดเบียนผู้ใดให้ได้รับความเดือนจากสิ่งที่ตนเองคิดนั่นหมายความว่า การกระท า การพูด 
และการคิดของผู้น าชุมชนต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเพียงเท่านั้น หากมีส่วนใดที่คิด
จะเบียดเบียนลูกและประชาชนก็ควรระงับการแก้แค้นด้วยเมตตาธรรม๕๑ 
  ๖.๙ ขันติ เป็นเรื่องของความอดทน อดทนต่องานที่ตรากตร าท างานหนักเพ่ือให้ประชาชนได้
ด ารงชีวิตอย่างปกติสุขมากที่สุด ความอดในลักษณะดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นสองความหมาย คือ 
อดทนต่อการท างาน เช่นไปประชุมบ่อยๆ ออกตรวจพ้ืนที่บ่อยๆ ออกแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านบ่อยๆ 
เป็นต้น และอดทนต่อความเจ็บใจที่มีผู้อ่ืนสบประมาท หรือดูถูกดูแคลนตนเองโดยที่ไม่โต้ตอบผู้นั้น 
อย่างนี้ถือว่า เป็นผู้ที่มีความอดทน๕๒ 
  ๖.๑๐ อวิโรธนะ เป็นเรื่องของความไม่คลาดธรรม คือ การวางตนเองเป็นหลักหนักแน่นใน
ธรรมคงท่ีไม่มีความ เอนเอียงไปฝุายหนึ่งฝุายเดียว เมื่อเจอเหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่าง
ใด สิ่งส าคัญจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีจะผิดก็ว่าไปตามผิดถึงแม้นว่าจะเป็นญาติของตนเองก็
                                                 

 ๔๙ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 ๕๐ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๕๑ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี, เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

 ๕๒ สัมภาษณ์ พระเทพปัญญาสุธี, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๑๙ 

 

ตาม แต่หากถูกก็ตัดสินใจไปว่าถูกด้วยเช่นกันแม้ว่าผู้นั้นจะมีฐานะ การศึกษา และยศฐา บรรดาศักดิ์
ต่ าว่าก็ตามจะต้องให้ความเป็นธรรม ให้ความถูกต้อง และรักษาความดีงามไว้ให้จงได้๕๓ 
  กล่าวได้ว่า ความประพฤติตนของผู้น าชุมชนจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถุงคุณลักษณะของผู้มีจริยา
วัตรที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธา และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนทุกระดับไม่ว่าจะยากจน คนร่ ารวย 
วนิพก ยาจก คนใช้แรงงาน หรือเจ้าของกิจการใหญ่โตก็ตาม เพียงแต่ผลของความประพฤติดังกล่าว
อาจจะไม่ส่งผลเร็วมากนักซึ่งจะต้องอาศัยกาลเวลาที่คอยสั่งสมที่เรียกว่า การสั่งสมบารมีไว้ ทั้ง ๑๐ 
ประการนี้ความเป็นพ่ีน้องท้องเดียวกันดุจสายโลหิตที่แยกออกมิได้จนน าไปสู่เปูาหมายของชุมชน
ร่วมกันต่อไป 
   ๗. ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความยึดม่ันในศีลธรรม 
  ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านมักพูดถึงความประพฤติของผู้น าชุมชนว่า หากผู้น าชุมชนสามารถด ารง
ตนให้อยู่ในหลักศีลธรรมจะช่วยให้สังคมสงบร่มเย็นได้มาก แต่หากผู้น าชุมชนไม่ได้อาศัยศีลธรรมใน
การปฏิบัติก็ย่อมท าให้สังคมเกิดความแตกแยก และไม่เป็นสุขด้วยเช่นกัน๕๔ เพราะฉะนั้น อานุภาพ
ของศีลธรรมย่อมน ามาซึ่งความสงบดังค ากล่าวของหลวงพ่อพุทธทาสที่เขียนไว้ว่า ศีลธรรมไม่กลับมา 
โลกาจะวินาศ ซึ่งท าให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่า หากประเทศใด หรือสังคมใดทั้งผู้น าและประชาชนไร้
ศีลธรรมจะมีแต่ความขัดแย้งและการต่อสู้อย่างไม่ลดละ รวมทั้งน ามาสู่ความสูญเสียอย่างมหาศาลใน
เชิงรูปธรรม ดังนั้น ศีลธรรมจึงมีความส าคัญต่อผู้น าเพราะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายกว่าคุณธรรมข้อ
อ่ืนๆ เช่น การดื่มเหล้า เป็นต้น เด็กๆ ก็สังเกตเห็นได้หากเป็นในลักษณะดังกล่าวเด็กเยาวชนก็ไม่ให้
ความเคารพต่อผู้น าชุมชนคนนั้น ซึ่งศีลธรรมส าหรับผู้น าและประชาชนประกอบด้วย ๕ ประการ๕๕ 
ได้แก่ 
 ๑. การงดเว้นจากการฆ่า ไม่ว่าจะเป็นงดเว้นจากการฆ่ามนุษย์ งดเว้นการฆ่าสัตว์ งดเว้นการ
ทรมาน งดเว้นการเบียดเบียน งดเว้นการท าร้ายด้วยมือ ด้วยเท้าหรือด้วยอาวุธใดก็ตาม๕๖ ผู้น าชุมชน
มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลให้แสมอกัน 

                                                 

  ๕๓ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๕๔ สัมภาษณ์ พระเทพปัญญาสุธี, รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๕๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระเทพปัญญาสุธี, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วันพุทธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
  ๕๖ สัมภาษณ์ พระศรีปริยัติบดี, เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 



 
๑๒๐ 

 

 ๒. การงดเว้นจาการถือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเอง ไม่ว่าจะเงินทอง ข้าวของเครื่องใช่ 
อาหารต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ของตนเอง จะต้องงดเว้นทั้งหมด เพราะบางสถานการณ์ผู้ที่ท า
หน้าที่ในการแจกจ่ายสิ่งต่าง ๆ๕๗ เช่น เมื่อเกิดอุทกภัยจะมีรัฐบาล เอกชน ประชาชนจะร่วมกันบริจาค
สิ่งของต่างๆ แล้วส่งมายังผู้น าชุมชน ฝุายผู้น าชุมชนหากเก็บกักเอาไว้แล้วแจกจ่ายของที่ไม่มีคุณภาพ 
หรือได้รับมามาก แต่แจกจ่ายเพียงน้อยนิดก็จัดว่า เป็นละเมิดศีลข้อนี้ อีกทั้งการทุจริตคอรัปชั่นใน
ลักษณะต่าง ๆ อีกด้วยจะต้องงดเว้นให้หมดอย่าให้เกิดข้อครหาอย่างเด็ดขาด เพราะหากมีข้อสงสัย
อย่างหนึ่งอย่างใดย่อมท าให้ประชาชนไม่ไว้วางใจต่อผู้น าชุมชนคนนั้นๆ๕๘ 
 ๓. การงดเว้นจากการล่วงละเมิดครอบครัวของผู้อ่ืน ประเด็นเป็นเรื่องใหญ่มากส าหรับผู้น า
ชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องของความไม่พอใจ ยินดีในคู่ครองของตนเอง พยายามที่จะเข้าเกี่ยวข้องกับภรรยา
ผู้อ่ืน ลูกสาวผู้อ่ืน รวมทั้งผู้หญิงที่อยู่ความปกครอง เป็นต้น๕๙ ดังนั้น เพราะหากผู้น าชุมชนใดล่วง
ละเมิดจะท าให้เกิดความเสื่อมต่อตนเอง ต่อครอบครับ ต่อวงศ์ตระกูล รวมทั้งความเสื่อมเสียในชุมชน
นั้นๆ อีกด้วย  
  ๔. การงดเว้นจากการพูดไม่จริง หรือพูดโหกเป็นเท็จ  จัดว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
เช่นเดียวกันเพราะผู้น าชุมชนหากจะพูด จะประกาศหรือรับปากในสถานที่สาธารณะไปแล้วย่อมท าให้
เกิดข้อผูกมัดความประพฤติของเองทั้งหมด ทั้งนี้หากค าพูดดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามค าพูด  จะท าให้
ความน่าเชื่อถือลดลงไปและจะไม่มีใครเชื่อถือในค าพูดของผู้น าอีกเลย๖๐ ดังนั้น การพูดค าพูดจัดว่า
สามารถรักษาความเชื่อมั่นแห่งผลการกระท าและผลการปฏิบัติงานที่จะจูงให้ผู้อ่ืนเข้ามาร่วมท างาน
ให้กับประชาชนต่อไปได้๖๑ 
  ๕. การงดเว้นการดื่มสุราเมรัยต่าง ๆ เพราะในสังคมปัจจุบันจะมีงานรื่นเริงจ านวนมากท าให้
ผู้น าชุมชนยากท่ีจะหลีกเลี่ยงต่อการดื่มสุรากับประชาชน หากจะไม่ดื่มก็จะถูกกล่าวหาว่า หยิ่งยโส ถือ

                                                 

  ๕๗ สัมภาษณ์ พระมหาอิสรกานตร์ ฐิตญาโณ , ดร., อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๕๘ สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 ๕๙ สัมภาษณ์ พระครูสิริรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๖๐ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
  ๖๑ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๒๑ 

 

ตัวเอง หากจะดื่มก็ผิดหลักศีลธรรม๖๒ เพราะฉะนั้น การดื่มสุราของผู้น าชุมชมจึงต้องพิจารณาเป็น
ภาวะปกติของค่านิยมทางสังคมที่ควรระวังอย่าได้ประมาท และพลาดจนเมามายควบคุมสติของ
ตนเองมิได้จะท าให้เสียการณ์ใหญ่จนใครๆ ไม่นับถือหน้าถือตา กล่าวหาเป็นพวกขี้เมาไร้ผู้คนยอมรับ 
  กล่าวได้ว่า การยึดมั่นในหลักศีลธรรมเป็นสิ่งที่ผู้น าชุมชนต้องตระหนักและใส่ใจต่อประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อปกปูองตนเองและสร้างความสงบสุขให้เกิดในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจะช่วย
อาชญากรรม ลงไปได้มาก นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลธรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่
จ าเป็นควบคู่กันไปพร้อมๆกันการเฝูาระวังเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น เช่น การลดสถานจ าหน่วยเครื่องมึน
เมา การกวดขันประเด็นทางศีลธรรมอย่างเข้มงวด เป็นต้น ซึ่งเชื่อแน่ว่าหากผู้น าชุมชนมีใจที่ฝักใฝุใน
ศีลธรรมจะเป็นสิ่งใหม่ที่ชุมชนอ่ืนๆจะต้องน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาชุมชน
และสร้างความสงบสุขให้เกิดข้ึนได้โดยง่าย 
 สรุปความได้ว่า ภาวะในการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัวให้
มาก พร้อมทั้งนี้ ผู้น ายังต้องแสดงออกถึงการเสียสละความเห็นแก่ตัวของตนเองเพ่ือการสร้างความสุข
ให้กับประชาชนอีกด้วย การแสดงภาวะในการให้สิ่งของต่าง ๆ รวมทั้งการแสดงความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งงบประมาณจากภายนอกชุมชนเข้ามาสร้างความเจริญให้กับชุมชน อีกทั้งการแสดงถึง
ความโปร่งใสในการท าหน้าที่ที่ผู้น าชุมชนสามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้ แต่กระนั้นในการท าหน้าที่
ดังกล่าวย่อมต้องแสดงถึงการละความอยากได้ให้มากที่สุดเพ่ือปูองกันความอยากได้ที่เกินเหตุจนสร้าง
ความไม่พอใจของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของ
ผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถดังต่อไปนี้ 

 
 

                                                 

 ๖๒ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.  



 
๑๒๒ 

 

 
  แผนภาพที่  ๔.๒  แสดงองค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนา
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 ๔.๒.๒ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านประสบการณ์ 
  องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านประสบประสบการณ์ของผู้น าชุมชนย่อมเป็นสิ่งที่การรันตี
คุณสมบัติที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยไปสัมภาษณ์มักจะมี
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น าชุมชนไม่ต่ าว่า ๒๐ ปียกเว้นสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมท าให้
ทราบรายละเอียดต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึงความรู้ ความจริงใจ ความกล้าหาญในทุกรูปแบบ และ
การยอมรับจากประชาชน จนกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของผู้น าชุมชนของความเป็นผู้น าชุมชนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวย่อมยากที่จะฝุาฝันอุปสรรคและ
ปัญหารอบด้านมาได้โดยง่าย ซึ่งในยุคภายหลังต่อมาผู้น าชุมชนจะมีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีกว่าเดิม
มาก เพราะมีการศึกษามากยิ่งขึ้น มีระบบการท างานที่ชัดเจนมากขึ้น มีการรับฟังเสียงประชาชนมา
ยิ่งขึ้นท าให้แตกต่างไปจากในยุคอดีตที่ใช้อิทธิพลในการครอบครองต าแหน่ง เพราะฉะนั้น การด ารง
ต าแหน่งผู้น าชุมชนไม่ว่าจะผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ส.อบต. และนักการเมืองอ่ืนๆ จะต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะอย่างน้อย ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ความรู้ความสามารถ ในยุคสมัยใหม่ นักคิด และผู้น าชุมชนปัจจุบันหากไม่มีความรู้จะเป็น
ผู้น าที่ประชาชนดูถูก เหยียดหยามมากๆ ซึ่งการแข่งขันหากมีใบปริญญาการันตีความรู้ ส่วนมาก
ประชาชนจะเห็นคุณค่าและมอบความไว้วางใจในการเป็นผู้น าชุมชนให้ เพราะความรู้ความสามารถ
เป็นคุณสมบัติที่สังคมต้องการ และเชื่อมั่นว่าผู้น าชุมชนจะสามารถน าไปความรู้ที่มีมาใช้ในการ

ผู้น าชุมชน
จ ะ ต้ อ ง
แสดงออก
ถึ ง ค ว า ม
ยุติธรรม   

ผู้น าชุมชน
จ ะ ต้ อ ง
แสดงออก
ถึ ง ค ว า ม
จ ริ ง ใ จ 
จริงจัง 

ผู้น าชุมชน
จ ะ ต้ อ ง
แสดงออก
ถึ ง พ ร ห ม
วิหารธรรม  

ผู้น าชุมชน
จ ะ ต้ อ ง
แสดงออก
ถึ ง ค ว า ม
เ ป็ น ค น ดี 
และคนเก่ง  

ผู้น าชุมชน
จ ะ ต้ อ ง
แสดงออก
ถึงความไม่
เห็นแก่ตัว 

ผู้น าชุมชน
จ ะ ต้ อ ง
แสดงออก
จริยวัตรที่
งดงาม 

ผู้น าชุมชน
จ ะ ค ว า ม
ยึ ด มั่ น ใ น
ศีลธรรม 



 
๑๒๓ 

 

ปกครอง และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี๖๓ เพราะฉะนั้น ผู้น าชุมชนในสมัยปัจจุบันต่างต้องขนขวายใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกันมากยิ่งขึ้น บางมหาวิทยาลัยก็จะมีหลักสูตรไว้ส าหรับผู้น าชุมชนไว้
เป็นการเฉพาะ และอีกส่วนก็ศึกษาในมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ท าให้สถิติการส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาได้รับความนิยมอย่างมาก๖๔ นอกจากนี้ ในระดับสมาชิกท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน
ต่างก็ได้รับการส่งเสริมการศึกษาไปพร้อมๆกันเพราะส่วนมากยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่ง
ประเด็นถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่ท าให้ประชาชนมีความรู้มากกว่า และเกิดการดูหมิ่นนักการเมือง
ท้องถิ่น และนักปกครองท้องถิ่นจนท าให้เกิดการปกครองที่ล าบากอย่างมาก อีกทั้ง ตามหน่วยงาน
ต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่จะมีพนักงานหรือบุคลากรส่วนมากจะจบปริญญาตรีกันหมด ยกเว้นองค์กรทาง
ปกครองและองค์กรการบริหารที่ยังไม่คืบคลานไปสู่ระบบการศึกษา๖๕ ดังนั้น การน าทางของผู้น า
ชุมชนไปสู่ฐานแห่งความรู้ความสามารถที่สามารถเปิดโลกทัศน์ต่อสังคมภายนอกได้จะช่วยให้เกิดการ
ยอมรับส่วนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดก็ตามแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ก้าวไปสู่ประสบการณ์ทางการ
ปกครองและการบริหารงาน 
  ๒. ความจริงใจ ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญอย่างมากของผู้น าชุมชนในยุคปัจจุบันเพราะ
หากขาดความจริงใจจะไม่สามารถเป็นผู้น าชุมชนได้ ด้านประชาชนจะไม่ยอมรับนับถือซึ่งผู้น าชุมชน
ในอ าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราชย่อมอยู่ยากมากหากปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกันตนเองจึงต้องมี
การเฝูาระวัง และตระหนักถึงความต้องการที่อยากเห็นผู้น าชุมชนมีความจริงใจ จริงจัง และซื่อสัตย์
สุจริตในการท างานอย่างต่อเนื่อง เมื่อประชาชนมีข้อสงสัยจะต้องสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันอย่าปล่อยให้ข้อสงสัยลุกลามไปวงกว้างจะกลายเป็นน าผึ้งหยดเดียวได้๖๖ นอกจากนี้ 
ความจริงใจ จริงจัง และซื่อสัตย์จะต้องแสดงให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด เห็นผลในเชิงประจักษ์แก่
สายตาของประชาชนทั่วไปเพราะเพียงแต่ค าพูดย่อมไม่อาจสร้างความไว้ใจให้กับประชาชนได้ แต่
ประชาชนจะยอมรับในผลการกระท ามากกว่าซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องพูดให้มากความจนเกิดความคาด

                                                 

 ๖๓ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

 ๖๔ สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 

 ๖๕ สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ สุนยานัย, ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 ๖๖ สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช , 
วันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๒๔ 

 

เคลื่อนไปมาก๖๗ ดังนั้น ความใจ ซื่อสัตย์ สุจริตเป็นสิ่งที่ช่วยให้ลดข้อค าถามจากประชาชนและข้อ
ครหาต่าง ๆ  
  ๓. ความกล้า  เป็นเรื่องของการยึดหลักการในการพัฒนาประชาชน หากเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ท า
ในสิ่งที่ดี และสามารถจะกระท าได้ ก็ให้เดินหน้าท างานไปในสิ่งที่ดีๆ เพ่ือให้ประชาชนมีความสุข
เพราะการท างานจะต้องไม่เอาเปรียบประชาชน เมื่อมีปัญหาอะไรพูดคุยกันตรงๆ๖๘ นอกจากนี้ ความ
กล้ายังกินขอบเขตไปในส่วนของกล้าที่จะปฏิเสธกับความไม่ถูกต้อง กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 
เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล ปัญหาการรุกล้ าสถานที่สาธารณะ เป็นต้น ปัญหาเหล่ นี้
จะต้องอาศัยความกล้าที่มากพอสมควรจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ โดยไม่กลัวเกรงอิทธิพลใดจาก
อ านาจมืด แต่กระนั้น ความกล้าก็จะต้องรู้จักขอบเขต และวิถีทางแก้ไขปัญหาด้วยปัญญามิใช่มี
เพียงแต่ความกล้าอย่างเดียวก็ไปไม่รอดเช่นกัน๖๙ เพราะฉะนั้น ความกล้าจะต้องอาศัยปัญญาอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และไม่เผชิญกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลแต่ใช่วิถีทางอันชอบก็จะช่วยลดความขัดแย้งลงไป 
และกล้าที่จะยืนหยัดเคียงคู่กับประชาชน ไม่ทิ้งประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจึงจะสามารถได้รับความ
ไว้วางใจในการเป็นผู้น าชุมชนที่ดี 
  ๔. การยอมรับจากประชาชน ซึ่งการเป็นผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมต้อง
ยอมรับว่า ไม่ได้เป็นกันง่ายๆเลย จะต้องผ่านการต่อสู้มามากมาย หลายสถานการณ์ที่ผ่านมาได้
ประมาณ ๒๐-๓๐ ปี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ต่างก็เล่าความหลังมาอย่างมากมาย และแต่ละ
ประสบการณ์ก็ท าให้เกือบเสียชีวิต ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ของผู้น าชุมชนสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ 
ประชาชนให้การยอมรับในเบื้องต้นเพราะปัจจัยบางอย่าง เช่น การศึกษา ฐานะทางสังคม ผู้สนับสนุน
ที่เคยเป็นนักการเมืองหรือผู้น าชุมชนก่อน และอุปนิสัยส่วนตัว เป็นต้น๗๐ ซึ่งเมื่อได้ต าแหน่งดังกล่าวก็
สามารถจะท างานได้เลยไม่ต้องฝึกฝนอบรมอีกแล้วใช้ประสบการณ์ในการปกครอง หากเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถท าหน้าที่ได้อย่างดี๗๑ แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันวิถีการปกครองลูกบ้านหรือ

                                                 

 ๖๗ สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
, วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
  ๖๘ สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 ๖๙ สัมภาษณ์ นายโชติ ชูสุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙. 
 ๗๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสัมพันธ์ สมทอง สมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, วันพุทธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

๗๑ สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ สุนยานัย, ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 
๑๒๕ 

 

การปกครองประชาชนมิได้ขึ้นอยู่กันผู้มีบารมีเก่าอีกแล้ว แต่กลายเป็นค่านิยมใหม่ๆที่ประชาชน
ต้องการค าตอบ เช่น ผู้น าชุมชนกล้าที่จะคิดท าประโยชน์ให้กับชาวบ้านหรือไม่ ผู้น าชุมชนมีการศึกษา
ในระดับท่ีประชาชนต้องการหรือไม่ ผู้น าชุมชนเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และจริงมากน้อยเพียงใด ผู้น า
ชุมชนเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนาชุมชนให้สงบสุขได้หรือไม่ ผู้น าชุมชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกของประชาชนหรือเปล่า ผู้น าชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรมมากน้อยเพียงเป็นต้น มีวิสัยทัศน์
ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างไร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ย่อมสร้างเงื่อนไขในการยอมรับได้มาก๗๒ แต่กระนั้น
การสร้างเงื่อนไขดังกล่าวอาจจะใช้เวลาหรือประสบการณ์ที่ยาวนานจนกลายเป็นบารมีในขณะที่ผู้น า
ชุมชนรุ่นใหม่ๆ กลับเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาตนเองอยู่สม่ าเสมอเพราะหากประชาชนมีทุกอย่างมากกว่าก็
ยากท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะการปกครองและการบริหาร ศักยภาพ
ในการท างาน และคุณธรรมอ่ืนๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ๗๒ สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ , อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 



 
๑๒๖ 

 

 
  แผนภาพที่ ๔.๓ แสดงองค์ประกอบและคุณลักษณะด้านประสบการณ์ 
 
  ๔.๒.๓ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการศึกษา 
  ระบบการศึกษาในปัจจุบันมีส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้น าชุมชนให้สามารถเรียนรู้ที่
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานในรูปแบบเดิมๆไปสู่รูปแบบใหม่มากยิ่งเพราะได้เข้าไปสู่ระบบจนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งแน่นอนว่า รูปแบบเก่าๆ อาจจะยังมีในเรื่องของอิทธิพลอยู่ท าให้ในยุคหลัง
จะมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมจึงไม่ค่อยได้ผลมากนักก็เพราะประชาชนก็ยังคงคิดและรู้สึกถึง
ผู้ที่เป็นคนน าในชุมชนและมอบอ านาจ การตัดสินใจให้ไปแล้วจึงไม่ต้องมาถามประชาชนให้เสียเวลา
อีก เพราะฉะนั้น การปกครอง และการบริหารองค์กรยุคใหม่มีการน าแนวคิดใหม่มาใช้ได้ด้วยก็เพราะ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น หลักรัฐศาสตร์ หลักสูตรพัฒนาชุมชน หลักนิติศาสตร์ หลักรัฐ
ประศาสนศาสตร์ แต่กระนั้น ข้อจ ากัดของผู้ชุมชนก็บางส่วนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่ยังให้ความสนใจต่อ
ระบบศึกษายังน้อยมากท าให้ความรู้ ความคิดของผู้น าชุมชนเริ่มมีความแตกต่างไปจากเก่าอยู่บางส่วน 
แต่อีกบางส่วนก็ยังคงใช่รูปแบบเก่าๆอยู่บ้าง เพราะ ฝุายที่ดูแลผู้น าชุมชยควรที่จะตระหนักถึงการ
สร้างผู้น าในหลากหลายรูปแบบ เช่น การศึกษาตามระบบทั่วไปส าหรับผู้ที่มีความพร้อมการต่อการ
พัฒนาทักษะ ศักยภาพ และความรู้ความสามารถของตนเอง หรือการศึกษานอกระบบ ที่อาศัยศูนย์
การเรียนรู้ประจ าอ าเภอในการพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง

องค์ประกอบและ
คุณลักษณะด้าน

ประสบประสบการณ์ 

ความรู้
ความสามารถ ใน

ยุคสมัยใหม่ 

ความจริงใจ 
ซ่ือสัตย์  

ความกล้า   

การยอมรับ
จากประชาชน 



 
๑๒๗ 

 

ส่วนมากผู้น าชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะอาศัยระบบนี้มากที่สุดในการเรียนรู้ กว่าจะท าให้
ประชาชนเกิดการยอมรับในเวลาต่อมาซึ่งท าให้กินระยะเวลานานมากส าหรับการศึกษาได้ด้วยตนเอง 
และท าชุมชนนั้นเสียโอกาสในหลายๆเรื่อง เพราะฉะนั้น แม้ว่าประสบการณ์จะสิ่งที่ดีและมีค่ามากแต่
ต้องแลกด้วยระยะเวลาที่นานเกินท าให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขันและเสียเปรียบในเชิงการพัฒนา
ชุมชยแต่ควรจะท าอย่างไรให้เกิดการลง และพร้อมที่จะท าให้เกิดการพัฒนาภาวะผู้น าในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมาเงื่อนไขถึงการน าธรรมาธิปไตยไปประกอบเป็นคุณลักษณะเชิง
เปูาหมายด้วยการสร้างโรงเรียนฝึกผู้น าชุมชนหรือศูนย์การพัฒนาภาวะผู้น าชุมชนโดยควรมองแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
  ๑. สร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตรรัฐศาสตร์ จะเห็นได้ว่า ศาสตร์แห่งการเมือง
การปกครองเป็นเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์และเป็นศาสตร์ที่ผู้น าชุมชนที่เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งฝุายปกครอง และฝุายปราบปรามจ าเป็นจะต้องมีความรู้ในศาสตร์นี้ หากได้รับชนะการ
เลือกตั้ง และด ารงต าแหน่งเป็นฝุายท้องที่แต่ขาดความรู้ด้านการเมืองการปกครอง แล้วจะเอาความรู้
ที่ไหนไปใช้ในการพัฒนาชุมชนนอกจากนี้เอาความรู้สึกและความคิดของตนเองไปปกครองโดยที่ไม่มี
ฐานทางหลักการเข้ามาเกี่ยวข้องย่อมเกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น การ
ก าหนดให้มีศูนย์ฝึกอบรมประจ าอ าเภอหรือจังหวัดที่เน้นศาสตร์การเมืองการปกครองจะช่วยเพ่ิม
ความมั่นใจให้กับประชาชนได้มากกว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะผู้น าชุมชนที่พ่ึงได้รับต าแหน่งไม่เกิน ๑๐ ปี
หรืออย่างน้อยจะต้องจบการศึกษาศาสตร์แห่งการเมืองการปกครอง 
  ๒. สร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ของการบริหาร 
ทั้งในรูปของกระบวนวิธีการ เทคนิค เครื่องมือ รูปแบบ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเน้นไปในส่วนของท้องถิ่นหรือผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก เพราะผู้น า
ชุมชนที่จบศาสตร์แห่งการบริหารจะช่วยทราบและความเข้าใจต่อการท างานในองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มากกว่าผู้น าชุมชนที่ไม่ได้จบในสายแห่งนี้ แต่กระนั้น ก็มิใช่ว่า ผู้น าชุมชนที่จบสายอ่ืนมาจะ
ไม่เก่ง แต่ความลุ่มลึกในการท างานผู้ที่จบศาสตร์แห่งการบริหารจะมีความเข้าใจมากกว่า เพราะฉะนั้น 
รัฐประศาสตร์จึงมีความส าคัญของผู้น าชุมชนอย่างมากที่จะช่วยประชาชนเกิดความมั่นใจว่ามีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการตามต าแหน่งนั้นๆ  
 ๓. สร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งกฎหมายเพ่ง 
กฎหมายอาญา กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายมหาชน และกฎหมายอ่ืนๆ รวมทั้ง กฎระเบียบ หลัก
ปฏิบัติ ข้อห้าม และข้ออนุญาต ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันผู้น าชุมชนยังขาดความรู้ในด้านนี้อยู่มาก เมื่อมี
ปัญหาที่เกี่ยวกับขัดแย่งอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายก็ไม่สามารถจะคลี่คลาย



 
๑๒๘ 

 

ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ ก็ต้องอาศัยนักกฎหมายจากภายนอกซึ่งบางครั้งก็ขึ้นศาลเพ่ือการพิจารณาความ ซึ่ง
ต่างจากสมัยก่อนที่ปัญหามักจะจบกันที่บ้านของผู้น าชุมชน แต่กระนั้น เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปท าให้
ความทันสมัยในเรื่องการติดตามกฎหมายไม่สามารถจะเท่าทันต้องการเรียนรู้เพราะบางท่านเป็นผู้น า
ชุมชนมานาน บางท่านท างานประมาณ ๓๕-๔๐ปี พร้อมที่จะเกษียณอายุแล้ว บางท่านก็พ่ึงได้เลือกตั้ง
เป็นผู้น าชุมชน แต่ส่วนมากอีกเช่นที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีท าให้ศาสตร์แห่งกฎหมาย
จึงไม่ค่อยได้รับการศึกษา เพราะฉะนั้น การเสริมสร้างศาสตร์แห่งกฎหมายจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างที่
จะช่วยให้ผู้น าชุมชนสามารถตัดสินผิดถูกบนฐานความยุติธรรมระหว่างกัน และเป็นคุณสมบัติอย่าง
หนึ่งที่อยู่ธรรมาธิปไตยท่ีผู้น าชุมชนจ าเป็นจะต้องสร้างความรู้เหล่านี้ให้มีขึ้น ให้เกิดข้ึนต่อไป 
 ๔. สร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่
ของผู้น าชุมชนที่จะต้องสร้างความเจริญให้กับชุมชนของตนเองโดยเฉพาะหลักการ กระบวนวิธีการ
พัฒนาชุมชนที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท างานอย่างไรให้ประสบส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งแน่นอนหลักสูตรการพัฒนาชุมชนส่วนมากจะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดการ
เรียนการสอนอยู่แล้วก็สามารถจะสมัครเรียนในระบบการศึกษาได้ แต่หากผู้น าชุมชนส่วนมากไม่มี
เวลาพอก็ต้องอาศัยการอบรมเป็นครั้งคราวแต่ให้อยู่ในหลักการพัฒนาชุมชนซึ่งจะต้องระบุไว้ใน
หลักสูตรกี่ครั้ง กี่วัน กี่ชั่วโมงจึงจะผ่านหลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้ เพราะฉะนั้น หลักการ วิธีการ
พัฒนาชุมชนจึงเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญอย่างมากซึ่งประชาชนที่เลือกผู้น าเข้าไปก็เพ่ือให้มาช่วยเหลือ 
มาแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น มิใช่ได้รับต าแหน่งแล้วกลับสร้างปัญหาเพิ่มเติม 
  กล่าวได้ว่า การสร้างโรงเรียนหรือศูนย์อบรมในระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัดมีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนได้เป็นอย่างดี และเป็นระบบต่อการเรียนรู้ตามกรอบของหลัก
วิชาการมากยิ่งข้ึนแต่การศึกษาหรือการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งสามารถจะจัด
เนื้อหาให้ครบตามที่ระบุไว้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่เห็นว่าเหมาะสมที่ผู้น าชุมชนควรรู้และควรศึกษา
เพ่ิมเติมก็ควรจะระบุไว้ด้วยทั้งนี้ให้มีเนื้อหามีความสมบูรณ์มากที่สุด เช่น ประวัติศาสตร์จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น เพราะฉะนั้น การสร้างโรงเรียน
และศูนย์อบรมและผู้น าชุมชนผ่านการเรียนรู้และศึกษาตามหลักสูตรจะสามารถมีความรู้
ความสามารถตามต าแหน่งที่สังคมและกฎระเบียบต้องการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นในกับ
หน่วยงานรัฐและประชาชนอีกด้วย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ ๔.๔ แสดงองค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการศึกษาและเรียนรู้ 
 
 ๔.๒.๔ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านเครือข่ายทางสังคมและองค์กร 
  สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร และการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท าให้ผู้น าชุมชนต่างก็ต้องรีบก้าวเดินทันต่อโลกที่ขับเคลื่อนไปสู่ความ
ทันสมัยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการสร้างระบบเครือข่ายภาคีระหว่างผู้น าชุมชนด้วยกันเพ่ือยึด
โยงการแก้ไขปัญหารวมกันอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ทางด้านองค์กรเอกชนและประชาชนย่อม
จะต้องเข้าถึงสภาพความเป็นจริงทางสังคมท่ีเรียกว่า ความสร้างความสนิทสนมระหว่างตัวองค์กรและ
ตัวของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งแน่นอว่า การสร้างเครือข่ายและองค์กรใช่ว่าจะเพียงแต่จะรู้จัก
เท่านั้นแต่จะต้องทราบถึงประโยชน์ที่ตนเองและชุมชนจะได้รับร่วมกันอีกด้วยโดยการขอความ
ช่วยเหลือในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาชุมชนของตนเองซึ่งเอาอาจจะไม่มีความรู้มากพอ และ
ประชาชนเอกก็ขาดความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน ผู้น าชุมชนก็จ าเป็นจะต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมกันวางแผนเพื่อหาค าตอบส าหรับชุมชน
นั้นๆ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการปกครองระดับชุมชม แต่
บางครั้งมักจะพบการท างานร่วมกันบ้างแต่ก็อยู่ในวงจ ากัดระหว่างองค์กรกับชุมชนที่เกิดความสามัคคี
ระหว่างกันมากท าให้การร่วมแก้ไขปัญหา และการวางแผนการพัฒนาประสบผลส าเร็จได้ง่าย ซึ่งใน
ขณะเดียวกันในหลายพ้ืนก็ยังไม่สามารถจะท างานร่วมกันได้ด้วยหลายปัจจัย แต่อย่างไรก็ตามการท า
หน้าของการเป็นผู้น าชุมชนที่ดี และมีความสามารถจะต้องสร้างแนวร่วมกันให้มากกว่าผู้น าอ่ืนๆ 

โรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรรัฐศาสตร์  

โรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลัก
รัฐประศาสนศาสตร์  

โรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรนิติศาสตร์  

โรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน  

องค์ประกอบและคุณลักษณะด้าน
การศึกษา 
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โดยเฉพาะความร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ท้องถิ่น)กับสถาบันฝุายปกครอง (ท้องที่) ก็
จะช่วยให้เกิดมิติของการพัฒนาชุมชนได้โดยง่าย 
   ๒. การวางแผนร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงในลักษณะของการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองแม้ว่าจะเล็งเปูาหมายไปยังชุมชนแต่ผู้น าชุมชนจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนองคาพยพทั้ งหมดไปสู่
การเชื่อมโยงในระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนงานเดียวกัน นอกจากนี้ความสามารถทางด้านมนุษย์
สัมพันธ์ดียังช่วยให้สามารถน างบประมาณมาสู่ชุมชนของตนเองได้อีกด้วย เช่น การก่อสร้างถนน
หนทาง ประปา ไฟฟูา เป็นต้น ซึ่งสังคมไทยเป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการวิ่งเต้นเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
งบประมาณ หากผู้น าชุมชนไม่สามารถจะคล้อยตามน้ าได้ในบางสถานการณ์ก็อาจจะท าให้ชุมชนไม่ได้
รับการพัฒนาตามเปูาหมายที่ก าหนด เพราะฉะนั้น การท างานในลักษณะการเชื่อมโยงทางด้านแผน
จะช่วยผู้น าชุมชนทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งงบประมาณท่ีจะลงไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
   ๓. การวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่และใกล้เคียงในระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึง
ระดับมหาวิทยาลัยจะต้องท าความคุ้นเคยคุ้นชินไว้มากๆ เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมาก
ต่อเยาวชนรุ่นหลัง รวมทั้งยังเป็นสิ่งส าคัญของผู้น าชุมชนจนถึงผู้น าประเทศที่จะต้องตระหนักถึง
การศึกษาภายในชุมชน ซึ่งผู้น าจะต้องขวยขวายในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การศึกษาให้กับสมาชิกในหมู่บ้านอย่างทั่วถึงซึ่งหมายถึงการวางแผนร่วมกันทางด้านการศึกษาให้กับ
ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ซึ่งหากประชาชนและเยาวชนได้รับการศึกษาปัญหาในชุมชนก็จะน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัดเจน ถึงแม้จะมีปัญหาเพ่ิมแต่ก็สามารถควบคุมได้ รวมทั้งผู้น าชุมชนจะต้องเป็นต้นแบบ
ในการศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องเพ่ือให้ก าลังใจแก่อนุชนรุ่นได้ด าเนินรอยตามผู้น านั้นๆ  
   ๔. การวางแผนร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ท าธุรกิจอย่างใดอย่าง
หนึ่งแต่ก็มีความส าคัญในฐานะผู้ที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนได้ ซึ่งผู้น าชุมชนจะต้องเข้าไปมีบทบาทที่
สามารถดึงกลุ่มเอกชนมาร่วมกันวางแผนเพ่ือพัฒนาชุมชนได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนภายและภายนอก
ชุมชนก็ตาม ทั้งนี้ การเข้ามีบทบาทต่อกลุ่มเอกชนมิใช่เป็นการแทรกแซงในการท าธุรกิจแต่อย่างใด 
แต่เป็นการสร้างเครือข่ายในรูปของการมีส่วนร่วมในชุมชนทั้งหมดในลักษณะของการเสนอมุมมองต่อ
ทางเลือกให้กับชุมชน 
  กล่าวได้ว่า ผู้น าชุมชนจะต้องมีการเชื่อมโยงการท างานไปยังเครือข่ายทางสังคมและองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนให้มากที่สุดเพ่ือการร่วมกันวางแผนการพัฒนาชุมชน เพราะการ
พัฒนาแม้ว่าจะเป็นความต้องการของชุมชน แต่การเสนอทางเลือกและโอกาสในการพัฒนาชุมชนย่อม
ท าให้เกิดความสมบูรณ์และไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาในลักษณะตัวบุคคลที่
สถาบันการศึกษาสามารถช่วยเหลือและให้การสนับสนุนประชาชน เยาวชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี อีก



 
๑๓๑ 

 

ทั้งองค์กรหรือหน่วยรัฐที่ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือให้เกิดองค์ประกอบและคุณลักษณะต่อการพัฒนาชุมชนแต่
ทั้งนี้ การสร้างความร่วมและความสามัคคีกันในกลุ่มขององค์กรท้องถิ่นกับกลุ่มองค์กรท้องที่จะต้องมี
ทิศทางการท างานและเปูาหมายเดียวกันเสียก่อนจึงจะก่อเกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนก็ด้วยอาศัย
ภาวะผู้น าชุมชนที่มองเห็นองค์ประกอบและคุณลักษณะด้านเครือข่ายทางสังคมและองค์กรว่าจะต้อง
เปิดโอกาสให้ทุกภาคเสนอแนะแนวทางต่อการพัฒนาชุมชนด้วยการสนับสนุนการวางแผนร่วมกันใน
ทุกๆด้าน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๕ แสดงองค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการศึกษาและเรียนรู้ 
 

๔.๓ การตรวจและการประเมินผลรูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  จากการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิในอ าเภอเมือง จังหวัดนครีธรรมราช  ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชจ านวน ๙ รูป/คน ในวันพุธที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑) พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒) พระสิริรัตนาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช  
๓) พระครูโฆสิตวัฒนุกูล ,ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๔) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก นวลกล่ า, อาจารย์ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๕) รองศาสตราจารย์ ดร.

การวางแผนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถาบัน
การปกครองระดับ

ชุมชม  

การวางแผน
ร่วมกับหน่วยงาน

รัฐอื่นๆ  

การวางแผน
ร่วมกับ

สถาบันการศึกษา 

การวางแผน
ร่วมกับ

ภาคเอกชน  



 
๑๓๒ 

 

กันตภณ หนูศรีแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช    
๖) นายไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝุายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๗) นายสุ
ธรรม สมทอง ก านันต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘) นายสัมพันธ์ สม
ทอง สมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ๙) 
ดร.นัทฐนันท์ อยู่สีมารักษ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับค าแนะ
แนะ และข้อเสนอแนะที่ปรับปรุงและการเพ่ิมเติมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  การจัดสนทนากลุ่มคณะผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการขอข้อเสนะและการเพ่ิมเติม พร้อมทั้ง
การตรวจสอบและการประเมิน “รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งได้จัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ บทที่ ๑ จนถึงบทที่ ๔ ไว้เพ่ือการ
เสนอแนะได้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นตามประเด็นดังต่อไปนี้ การตรวจสอบและการประเมินผล
ลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา กระบวนการพัฒนาชุมชนระบบการ
ปกครองโดยธรรมมีขั้นตอนอย่างไร และรูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจากการจัดสนทนากลุ่มท าให้ได้ค าแนะน าที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนและเติมเต็มเนื้อหาสาระดังนี้ 
 ประเด็นแรกก็คือ ความเข้าใจของผู้น าชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีความรู้น้อย
เกี่ยวกับเรื่องธรรมาธิปไตยหากสามารถส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนมีการศึกษาทางแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับรัฐศาสตร์ เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และการพัฒนาชุมชนจะเป็นการยืนยัน
ประสบการณ์ของผู้น าชุมชนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้น าชุมชนสามารถประยุกต์ทฤษฏีต่างๆ 
ได้อย่างลงตัว๗๓มีความพร้อมที่จะน าไปสู่การท างานได้อย่างมีคุณภาพถึงแม้นว่าจะพ่ึงเข้ารับต าแหน่ง
มาไม่นานก็ตาม 
 ประเด็นที่ ๒ ค านิยามของการปกครอง หรือค าว่าธรรมาธิปไตย ควรจะนิยามให้ชัดเจนว่า 
ผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะเกี่ยวข้องในประเด็นใดบ้างไม่อย่างนั้นอาจจะท าให้เกิดความ
สับสนระหว่างท้องที่กับท้องถิ่นได้ แต่รูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยก็ยังขาดอยู่ข้อมูล และบาง
กรอบในโมเดลยังไม่ชัดเจนจึงเขียนไว้ในหนังสือ และสิ่งที่ควรเพ่ิมเติมก็คือ การวิเคราะห์ข้อมูลบริบท
เชิงกายภาพในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ให้เพ่ิมเติมข้อมูลที่ว่า ศีลธรรม และ

                                                 

 ๗๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูโฆสิตวัฒนุกูล, ผศ.ดร., ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 
วันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๓๓ 

 

ทศพิธราชธรรม มาใส่ไว้ในกรอบโมเดล๗๔จะท าให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นใน
ส่วนของรูปแบบที่ผู้วิจัยขึ้นควรจัดท าเป็นคู่มือการเพ่ือประยุกต์ใช้แบบง่ายๆ ต่อไป 
 ประเด็นที่ ๓ ควรเพ่ิมเติมในส่วนของประสบการณ์ผู้น าชุมชนน่าจะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนเพราะส่วนมากที่เป็นผู้น าชุมชนจะมีประสบประการณ์การ
ท างานมานานท าให้เกิดการใช้ความรู้เหล่านั้นให้ถูกต้องและตรงกับธรรมาธิปไตยด้วย๗๕แต่ทั้งนี้ การ
ท าความเข้าใจต่อคุณลักษณะธรรมาธิปไตยควรที่จะอธิบายที่ผู้น าชุมชนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
  ประเด็นที่ ๔ กรอบใหญ่ของการท างานในฐานะผู้น าชุมชน คือ การคิดและท าตนเองให้เป็น
เสมือนพ่ีน้องกับประชาชน เพราะผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะรักพวก
พ้องมาก รักประชาชน และเห็นใจความทุกข์ยากมิใช่น้อย ส าหรับการเป็นผู้น าชุมชน เมื่อรับเลือกตั้ง
ได้แล้ว ก็สามารถท างานได้ทันที แต่กระนั้น ผู้น าชุมชนบางท่านก็ไม่สามารถจะท าหน้าที่ได้สมบูรณ์
มากนัก จึงคิดว่า หากสามารถมีแหล่งบ่มเพาะหรือสร้างผู้น าชุมชนก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชน
รุ่นใหม่ได้ฝึกฝนตนเองมากยิ่งข้ึน ก็ถือว่ารูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยจะช่วยเติมเต็มความเป็นผู้น า
ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น๗๖ 
 ประเด็นที่ ๕ หลักใหญ่ของการเป็นผู้น าชุมชน คือ พรหมวิหารธรรม เป็นสิ่งที่ควรยึดถือและ
ปฏิบัติให้มากที่สุด การไม่เห็นตัว ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มว่า ผู้น าชุมชนจะไม่สามารถ
เป็นต้นแบบให้กับประชาชนเชื่อใจได้ ท าให้การท างานที่มีความไว้ใจเป็นพ้ืนฐานจึงไม่ค่อยประสบ
ผลส าเร็จมากนัก๗๗นอกจากนี้ ยังมีหลักธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวซึ่งผู้วิจัยก็ได้วิเคราะห์ไว้แล้วก็ช่วยให้
งานวิจัยสมบูรณ์ในส่วนของ 
  ประเด็นที่  ๖ ควรเน้นทฤษฎีความเป็นผู้น า เน้นความเป็นผู้น าคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งควร
ที่แยกระหว่างการเมืองกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะระบบองค์กร และให้ตัดบางทฤษฎี เช่น ทฤษฎี

                                                 

 ๗๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ หนูศรีแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช, วันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

 ๗๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.นัทฐนันท์ อยู่สีมารักษ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, วันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

 ๗๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุธรรม สมทอง ก านันต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 
วันพธุที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

๗๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ พระสิริรัตนาภรณ์, เจ้าคณะอ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช, วันพุทธที่ ๕ เมษายน 
๒๕๖๐. 



 
๑๓๔ 

 

ผลรวม๗๘ ซึ่งเป็นประเด็นในเชิงของกรอบการวิเคราะห์เอกสารจึงได้ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์ต่อไป 
  ประเด็นที่ ๗ รูปแบบการศึกษาของผู้น าชุมชนควรเน้นไปที่การศึกษาอัธยาศัยมากกว่า
การศึกษาในระบบ เพราะจะเสียเวลาในการศึกษาน้อยกว่า รวมทั้งการสามารถเพ่ิมพูนประสบการณ์
ได้มากขึ้น และควรมีจัดการศึกษาตามลักษณะของผู้เรียน ในส่วนเนื้อหาสาระที่เน้นมีในรูปแบบก็เห็น
ครอบคลุมดีอยู่ แต่หากมีอะไรที่สามารถเพ่ิมได้ก็ควรเพิ่มใส่ตามความจ าเป็น๗๙ 
  ประเด็นที่ ๘ องค์ประกอบของรูปแบบควรที่จะมี ๑. ภาวะผู้น าตามธรรมาธิปไตย ๒. ค่านิยม 
วิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ ๓. ๔.สภาพการณ์ที่มีการสนับสนุน ๕.แนวทางการปฏิบัติตนเอง ๖.การน า
ความรู้และประสบการไปพัฒนาชุมชน๘๐ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าบางประเด็นก็ได้วิเคราะห์อยู่แล้วจึงไม่ได้
เพ่ิมเติมและบางประเด็นก็เป็นประเด็นเชิงการเสนอแนะมิได้จ าเพาะว่าต้องท าอย่างไรจึงเพียงสรุปไว้
เป็นประเด็นไว้พิจารณา 
  ประเด็นที ่๙ ประเด็นเพ่ือการพิจารณา ได้แก่ คุณลักษณะและองค์กรของรูปแบบการพัฒนา
ความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนโดยเฉพาะประเด็นการสร้างโรงเรียนธรรมาธิปไตย และ
โรงเรียนประชาธิปไตย๘๑ผู้ทรงคุณวุฒิก็เห็นว่า ก็น่าจะจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้น าชุมชนแต่ละรุ่น
หากบังคับให้ผู้น าชุมชนจ าเป็นต้องมานั่งศึกษาทั้งหมดก็คงจะยากมากแต่หากเป็นการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือเรียนได้ด้วยตนเองก็คงจะท าให้เกิดการพัฒนาได้ แต่อยากให้มุ่งไปในส่วนของผู้น ารุ่น
ใหม่ๆมากกว่าเพราะมีความพร้อม รวมทั้งมีพ้ืนฐานทางด้านการศึกษามาเป็นอย่างดีกว่าผู้น าชุมชนรุ่น
เก่า ๆ  
  ประเด็นที่ ๑๐ ประเด็นการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนส่วนมากจะมุ่งเน้นไปในส่วนของ
ประสบการณ์อาจจะต้องมีระบบพ่ีเลี้ยงให้กับผู้น ารุ่นใหม่๘๒ ซึ่งเป็นกระแสของชาวบ้านที่ต้องการเด็ก
รุ่นใหม่มาเป็นผู้น าชุมชนเพราะจะสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

                                                 

  ๗๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก นวลกล่ า, อาจารย์ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 
วันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

๗๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝุายกิจการทั่วไป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 
วันพธุที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

๘๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก นวลกล่ า, อาจารย์ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช, 
วันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 
 ๘๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.นัทฐนันท์ อยู่สีมารักษ์ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, วันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 

๘๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสุธรรม สมทอง ก านันต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช, 
วันพธุที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๓๕ 

 

โลกยุคใหม่หากให้คนที่มีอายุมากๆมาเป็นผู้น าในปัจจุบันก็จะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังนั้น ผู้น า
ชุมชนรุ่นเก่าควรจะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ๆ 
  ประเด็นที่ ๑๑ การตัดสินเกณฑ์ในการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชน คือ การต้องสนองต่อความ
ต้องของประชาชนได้อย่างไร มากน้อยเพียงใด และต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทั้งธรรมและ
กฎหมาย๘๓ ซึ่งประเด็นนี้วิเคราะห์และอธิบายไปแล้วในส่วนของกระบวนการและรูปแบบการพัฒนา
ความเป็นธรรมาธิปไตย ซึ่งผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแนวโน้มถึงการท า
หน้าที่ของตนเองเพ่ือประชาชนจนกลายเป็นการยอมรับในบทบาทหน้าที่หากผู้น าชุมชนไม่มี
ความสามารถในการท าหน้าที่ก็จะถูกประชาชนต าหนิถึงความสามารถ ก็จะไม่ทนแรงเสียดในการท า
หน้าที่ต่อไปได้ ดังนั้น เกณฑ์การท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนจึงเป็นคุณภาพที่ประชาชนให้คุณค่าของการ
ปฏิบัติงานของผู้น าชุมชนอยู่แล้วที่จะให้ผู้น าต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่อไป 
  สรุปได้ว่า การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะท าให้เห็นภาพของการเติมเต็มประเด็นต่าง ๆ ให้มีความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจนน าไปสู่ข้อเสนอและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อประเด็นต่าง ๆเกี่ยวกับ
รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ว่า
จะเป็นประเด็นความเข้าใจของผู้น าชุมชน ค านิยามของการปกครอง หรือค าว่าธรรมาธิปไตย  ควร
เพ่ิมเติมในส่วนของประสบการณ์ผู้น าชุมชน กรอบใหญ่ของการท างานในฐานะผู้น าชุมชน  หลักใหญ่
ของการเป็นผู้น าชุมชน คือ พรหมวิหารธรรม เน้นทฤษฎีความเป็นผู้น า เน้นความเป็นผู้น าคุณธรรม
จริยธรรม รูปแบบการศึกษาของผู้น าชุมชนควรเน้นไปที่การศึกษาอัธยาศัยมากกว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบ คุณลักษณะและองค์กรของรูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน
โดยเฉพาะประเด็นการสร้างโรงเรียนธรรมาธิปไตย การท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนส่วนมากจะมุ่งเน้นไป
ในส่วนของประสบการณ์อาจ และการตัดสินเกณฑ์ในการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชน เพราะจากประเด็น
ต่างๆที่ผู้วิจัยน าเสนอในรูปของการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ ผนวกกับการ
สนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้ทรงคุณวุฒิท าให้ผู้วิจัยสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปบางส่วน 
รวมทั้งข้อความบางอย่างจนท าให้รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสมบูรณ์มากที่สุดดังแผนภาพต่อไปนี้ 

  
 

                                                 

 ๘๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายสัมพันธ์ สมทอง สมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลมะม่วงสองต้น อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช, วันพุธท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๐. 



 
๑๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปัจจัยต่อรูปแบบการพัฒนา
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน 
-ปัจจัยด้านจริยธรรม 
-ปัจจัยด้านนโยบาย 
-ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
-ปัจจัยด้านส่งเสริมกิจกรรม 

องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนา
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน 

กระบวนการพัฒนาความเป็น
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนใน

เขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

- การสร้างความพร้อม 
- การสร้างความร่วมมือ 
- การสร้างแบบอย่าง 
- การสร้างอุดมการณ์ 

รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของ
ผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ความเป็นธรรมาธิปไตยทาง
พระพุทธศาสนา 

๑. ยึดถือหลักการ 
๒. ยึดหลักเหตุผล 
๓. ยึดหลักความจริง  
๔. ยึดหลักความถูกต้อง  
๕. ยึดความเป็นธรรม 
๖. ยึดหลักประโยชน์ส่วนร่วม 
๗. ไม่ยึดเสียงทีไ่ม่เป็นธรรม 

การแสดงออกของผู้น าชมุชน 
-ความยุติธรรม –ความจริงใจ –พรหมวิหาร
ธรรม –ความดีและเก่ง –ความไม่เห็นแก่ตัว 
–จริยาวัตรที่งดงาม -ยึดในศีลธรรม 

ประสบการณ์ 
-ความรู้ความสามารถ –ความจริงใจ 
ซื่อสัตย-์ ความกล้า -การยอมรับ 

การศึกษาด้วยการสร้างโรงเรียนหรือ
ศูนย์อบรมผู้น าชุมชน 

-หลั กสู ต ร รั ฐศ าสต ร์  –หลั กสู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ –หลักสูตรนิติศาสตร์   
-หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 

ด้านการวานแผนร่วมกัน 

-ท้องที่กับท้องถิ่น –หน่วยงานรัฐอืน่ๆ 
-สถาบันการศึกษา -ภาคเอกชน 

 

แผนภาพที่ ๔.๖ แสดงรูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑ เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตาม
แนวพระพุทธศาสนา ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และ๓.เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของ
ผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  การก าหนดระเบียบวิธีวิจัยไดด าเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัย ๒ เทคนิค ได้แก่  การสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน ( In-depth 
Interview)  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงรวมทั้งหมด ๑๒ รูป/คน ได้แก่ ๑) พระเทพปัญญาสุธี รอง
อธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒) พระศรีปริยัติบดี 
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ๓) พระศรีรัตนาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอเมือง จ.
นครศรีธรรมราช ๔) พระมหาอิสรกานตร์ ฐิตญาโณ, ดร. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๖) นางสาวไพเราะ เอียดบัง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๗) นายโชติ ชูสุวรรณ ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.
นครศรีธรรมราช, ๘) นายบ ารุง เลขจิตร ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๙) นาย
ปราโมทย์ สุนยานัย ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๑๐) นายเกรียงศักดิ์ ด่านคง
รักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, ๑๑) นายช านาญ ลักษณชฏา นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ๑๒) นายเพ่ือม พิทักษ์ ประธาน
ชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิ
(Focus Group Discussion) จ านวน ๙ รูป/คน ได้แก่ ๑) พระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒) พระสิริรัตนาภรณ์ เจ้าคณะ
อ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช ๓) พระครูโฆสิตวัฒนุกูล,ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขต
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ลงกรณราชวิทยาลัย ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะใช้เทคนิคการจ าแนก จัดระเบียบข้อมูล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา 
  ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
  ๕.๑.๑ ลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 
  จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้วิจัยมองเห็นว่า แนวคิด
ทฤษฏีภาวะผู้น าแม้จะนักวิชาการมากมายได้เสนอมุมมองของการพัฒนาผู้น าชุมชนย่อมมีอิทธิพลต่อ
ประชาชนหรือผู้ตามอย่างมากเพราะภาวะผู้น าจะมีพฤติกรรมต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างดีที่สุดจนเกิดการยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน อีกทั้งการจัดการเชิงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น ากบัผู้ตามไม่ใกล้และไม่ห่างจนเกินไป ซึ่งเป็นได้ทั้งผู้น าและผู้ตามในขณะเดียวกัน มีการปรับเปลี่ยน
บริบทของตนเองได้อย่างเสรี ซึ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือ การมีวิสัยทัศน์ การสร้างค่านิยมส าหรับการยึดถือ
ของประชาชน รวมทั้งการถ่ายทอดและการบันดาลใจเพ่ือการท างานตามเปูาหมายที่ชุมชนก าหนดไว้
อย่างมั่นใจ มั่งคงต่ออุดมการณ์ของผู้น าชุมชนนั้นๆ ซึ่งจากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยในส่วน
ของลักษณะธรรมาธิปไตยจะประกอบด้วย ๗ หลักซ่ึงพบว่า  
  ๑. ยึดถือหลักการที่ถูกมากกว่ายึดหลักคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้น าชุมชนจะต้องมี
ความกล้าจะยืนหยัดต่อสู้บนความถูกต้องที่มองถึงผลได้ผลเสียของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมไม่
ละเลยประโยชน์ต่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแม้ว่าจะเป็นเสียงของคนส่วนน้อยก็ตาม 
  ๒. ยึดหลักเหตุผลที่ประกอบด้วยความดีงามรอบด้าน ผู้น าชุมชนจะต้องยึดถือหลักของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลที่ประจักษ์ เชิงรูปธรรม ไม่ได้มองตัวบุคคลเป็นแก่นสาร แต่มองที่
ผลงานและประชาชนเป็นที่ตั้งโดยการวางเปูาหมายไปที่ประชาชนมาก่อนเสมอ 
  ๓. ยึดหลักความจริง โดยเฉพาะคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่อาศัยพูดอย่างตรงไปตรงมา 
รักษาวาจา พูดความจริง ไมบิดเบือน   ไม่อางขอยกเวนใหตนเอง แต่ต้องรักษาคุณความดี ละเวนความ
ชั่วต่างๆ และพูดอย่างใด ต้องกระท าอย่างนั้นและมีความเป็นไปได้ตามท่ีตนเองพูดไว้ 
  ๔. ยึดหลักความถูกต้อง ซึ่งผู้น าชุมชนจะต้องมึอุดมการร์ในการธ ารงความถูกตองที่เป
นตัวอย่างที่ดีในการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความ
เขม งวดในการรักษาระเบียบ วินัย และความเรียบรอย ถูกตองในการปฏิบัติงานอยางสม่ าเสมอและ
เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน 
   ๕. ยึดความเป็นธรรม ผู้น าชุมชนมีการยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดการกระท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย  และการเป็นผู้รักกฎหมายเหนือชีวิตในลักษณะยอมท าทุก
อย่างเพ่ือรักษาความเป็นธรรมให้กับชุมชน 
  ๖. ยึดหลักประโยชน์ส่วนร่วม ผู้น าชุมชนงดเว้นการเห็นแก่ตัวโดยมองการยึด
ผลประโยชน์ของประชาชนหรือประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นอันดับหนึ่งก่อนที่ตนเองจะได้รับ
ประโยชน์ 



 
๑๓๙ 

 

  ๗. การไม่ยึดกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมและไม่เป็นธรรม ผู้น าชุมชนจะต้อง
ยึดถือสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมแก่ประชาชนทั้งหมดโดยไม่ได้มองถึงความคิด และการตัดสินของคนส่วน
ใหญ่ที่ไม่ถูกต้องและถูกธรรม 
 
  ๕.๑.๒ กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  
  จากการเก็บข้อมูลท าให้ทราบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการพัฒนาความ
เป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่  
  ๑. ปัจจัยน าเข้า กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน 
ประกอบด้วยเรื่องของความพร้อม ความจริงใจ แรงจูงใจ และประสบการณ์ผ่านผลงานในอดีต โดย
ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้ เกิดการสร้างความพร้อม ส่วนกรอบทางสังคมประกอบด้วย 
ความสัมพันธ์ที่ดี ความเชื่อถือจากประชาชน การมีส่วนร่วม กฎหมาย วัฒนธรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะ
ท าให้เกิดการสร้างความร่วมมือ เมื่อน าปัจจัยก่อเกิดกระบวนการกับกรอบทางสังคมมาปฏิบัติร่วมกันก็
จะก่อให้เกิดการเป็นแบบอย่าง 
  ๒. ปัจจัยเชิงกระบวน การพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างความพร้อม ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณลักษณะทางด้านความรู้
ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในฐานะผู้น าชุมชน การสร้างจิตส านึกที่ดีให้เกิดความพร้อม มีความพร้อมใน
ด้านความสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน มีความพร้อมในการเป็นนักประชาธิปไตย และพร้อมที่จะ
เสียสละในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
  ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างความร่วมมือ ซึ่งเป็นการสร้างระบบการมีส่วนร่วมตั้งแต่
สถาบันครอบครัวเป็นต้นมาให้สามารถเข้าถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง สามารถชักจูงประชาชน
ผ่านระบบความสัมพันธ์เชิงส่วนบุคคล ในลักษณะเป็นทีมงาน ร่วมรู้ ร่วมคิด มีส่วนร่วมในการท างาน 
ร่วมรับผิดชอบงานทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในชุมชนนั้นๆ  
  ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง ซึ่งเกิดจากความเชื่อถือและศรัทธาที่ผ่านการ
ปฏิบัติหน้าผู้น าชุมชนมาอย่างยาวนาน อีกทั้งการแสดงจุดยืนของตนเองให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมพร้อม
ชี้น าการด าเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนทั่วไป เช่น การไม่เข้าไปคลุกคลีกับยาเสพติด การพนัน
ทุกรูปแบบ การไม่ฝักใฝุในสิ่งที่น ามาซึ่งโทษต่าง ๆ รวมทั้งคุณลักษณะของการเป็นผู้น าชุมชนที่ เด็ก 
เยาวชนสามารถน าไปยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติได้โดยง่าย 
  ขั้นตอนที่ ๔ การสร้างการยอมรับจากประชาชน ซึ่งผู้น าชุมชนจะต้องแสดง
ศักยภาพของตนเองภายใต้บริบทสถานการณ์บางประการเพ่ือแสดงภาวะผู้น าของตนเองให้เป็นที่
ประจักษ์ เช่น การแสดงวิสัยทัศน์ถึงการพัฒนาชุมชนในรูปแบบใหม่ที่เห็นเป็นรูปธรรมได้มิใช่ใช่ความ
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เชื่อของตนเองมากตัดสิน การแสดงออกถึงการยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างบริสุทธิ์ที่ ไม่ได้ให้
ความส าคัญแก่ตนเองตลอดเวลาว่า แนวทางความคิดเห็นของตนเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ นอกจากนี้ 
ผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชมักจะได้รับการยอมรับจากการเป็นนักเลงซึ่งก็คือ 
ความจริงใจ มีความสัตย์ในค าพูดของตนเอง กล้าลองผิดลองถูก และช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างจริงจังและ
จริงใจ เข้าถึงปัญหา และเข้าถึงชุมชนและบุคคล สามารถประสานงานได้รอบทิศและโน้มน้าว
ประชาชนได ้
  ขั้นตอนที่ ๕ การสร้างอุดมการณ์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงการยึดถือปฏิบัติอย่าง
ยาวนานจนกลายเป็นเปูาหมายของการท างานเพ่ือชุมชนตลอดเวลาในการแก้ไขปัญหาจะต้องยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีการปฏิบัติงาน ๒ ลักษณะ คือ การตั้งสัจจะหรือการปฏิญาณตนตั้งแต่
การเข้ารับต าแหน่งผู้น าชุมชน และลักษณะที่สองเกิดจากการที่เห็นประชาชนเกิดความทุกข์ยาก และ
ประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดจิตเมตตาในการท างานอย่างเสียสละอย่างยาวนาน 
  ขั้นที่ ๖ การสื่อสาร ซึ่งผู้น าได้ใช้ทักษะทางการพูดที่ดีมากผ่านการฝึกฝนตนเอง
มาอย่างดีแล้ว เพ่ือการท าความเข้าใจ รู้จักใช้ภาษาที่ไม่ขัดหูผู้ฟังเป็นหลัก เพราะการใช้วาจาเพ่ือการ
ชักจูงประชาชนให้ปฏิบัติตามนั้นจะต้องมีความจริงใจ มีความสัตย์ในตัวของค าพูดนั้น ๆ เมื่อพูดออกไป
แล้วค าพูดหรือวาจานั้นจะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้น าชุมชนที่จะน าไปสู่การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ภายใต้บริบทของอุดมการณ์ที่ชัดเจน  
  ๓. ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตย
ของตนเองอย่างมีความสมบูรณ์มากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่จะปรากฏผลผ่านกระบวนการของปัจจัย
น าเข้าและปัจจัยเชิงอุดมการณ์ 
 
 ๕.๑.๓ รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  
  ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านจริยธรรมการปกครอง ได้แก่ ความ
ยุติธรรม ความจริง ความเมตตา และความถูกต้อง ด้านการการก าหนดนโยบาย ได้แก่ แผน แผนงาน 
และโครงการ และงบประมาณ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ได้แก่ ความร่วมมือ ความเข้าใจ
ชุมชน การแลกเปลี่ยน และสัมพันธภาพที่ดี และด้านการมีส่วนร่วมของประชุมชน 
    ๒. องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  
   ๒.๑ มีองค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการแสดงออกของผู้น าชุมชน ได้แก่ ผู้น า
ชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความยุติธรรม  ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความจริงใจ จริงจัง ผู้น า
ชุมชนจะต้องแสดงออกถึงพรหมวิหารธรรม ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความเป็นคนดี และคนเก่ง 



 
๑๔๑ 

 

ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงจริยาวัตรที่งดงาม 
ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความยึดมั่นในศีลธรรม 
   ๒.๒ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านประสบการณ์ ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่ผ่านการ
ท างานมานานหรือผู้น าชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะต้องมีความรู้ความสามารถในยุคสมัยใหม่ นักคิด 
และผู้น าชุมชนปัจจุบัน ความจริงใจ ซื่อสัตย์  ความกล้า และการยอมรับจากประชาชน  
    ๒.๓ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดในการ
บังคับบัญชาผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องเร่งสร้างโรงเรียนหรือศูนย์
ฝึกอบรมตามหลักสูตรรัฐศาสตร์ สร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์  สร้าง
โรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตรนิติศาสตร์  และสร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตร
การพัฒนาชุมชน  

  ๒.๔ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านเครือข่ายทางสังคมและองค์กร ได้แก่  การ
วางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการปกครองระดับชุมชม  การวางแผนร่วมกับ
หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงในลักษณะของการพัฒนาชุมชน การวางแผนร่วมกับภาคเอกชน  และ
การวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่และใกล้เคียงในระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับ
มหาวิทยาลัย 
  จากการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๑๑ รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ท าให้พบประเด็นที่ยังผิดพลาดอยู่จะได้ขอค าเสนอแนะ
และความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลของรูปแบบการ
พัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประเด็นที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเน้นย้ ามากเป็นพิเศษก็คือ องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบความเป็นธรรมาธิปไตยยัง
ขาดตกบกพร่องอยู่ให้เพิ่มเติม ๒ หลัก ได้แก่ หลักศีลธรรม และหลักทศพิธธรรม ทั้งนี้ในส่วนของบทน า
ให้เพ่ิมเติมการค้นหาถึงสถานการณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมาราชเกี่ยวคดีอาชญากรรมเพราะว่าเกิดขึ้น
จ านวนมากท าให้เห็นโจทยว่าท าให้บทบาทผู้น าชุมชนจะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากนี้ 
เนื้อหาของหลักสูตรที่นะไปสู่การสร้างโรงเรียนหรือศูนย์การฝึกฝนอบรมควรให้มีความครอบคลุม
ประเด็นคุณลักษณะของธรรมาธิปไตยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ นิติศาสตร์ และการพัฒนาชุมชนให้เป็นระบบการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย ส าหรับในส่วน
กระบวนการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนให้เพ่ิมเติมประเด็นจาก ๔ ประเด็นได้แก่ การสร้าง
ความพร้อม การสร้างความร่วมมือ การสร้างแบบอย่าง และการสร้างอุดมการณ์ โดยให้เพ่ิมเติมอีกสอง
ประเด็น ได้แก่ การสร้างการยอมรับจากประชาชน และการสื่อสาร  
 
 
 



 
๑๔๒ 

 

  ๕.๒. อภิปรายผลการวิจัย 
    ๕.๒.๑ ลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา  พบว่า จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า และหลักธรรมาธิปไตยตามแนว
พระพุทธศาสนาท าให้เห็นประเด็นของการพัฒนาธรรมาธิปไตย ๗ ประการ ได้แก่ ยึดถือหลักการที่ถูก
มากกว่ายึดหลักคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง ยึดหลักเหตุผลที่ประกอบด้วยความดีงามรอบด้าน  ยึดหลัก
ความจริง  ยึดหลักความถูกต้อง  ยึดความเป็นธรรม  ยึดหลักประโยชน์ส่วนร่วม และการไม่ยึดกระแส
เสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมและไม่เป็นธรรม ท าให้เห็นถึงภาวะผู้น าทางพระพุทธศาสนาที่ผูกโยงด้วย
แนวทางของอุดมการณ์ของการยึดถือหลักการ และหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาธานินทร์  อาทิตว โร ,ดร ,. ศึกษาวิ จัย เรื่ อง“การบริหารงานตามหลักอธิปไตยใน
พระพุทธศาสนา” พบว่า ตามหลักฐานในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงใช้การบริหารครบ
ทั้ง ๓ อย่าง อัตตาโลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย ประกอบด้วย แต่พระองค์ทรงยึดเอาความถูกต้อง
หรือยึดเอาธรรมเป็นหลัก๑ และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณย วงศค าจันทร ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“จริยธรรมนักการเมืองไทย” พบว่า นักการเมืองจะปฏิบัติหนา ที่ดวยความซื่อสัตย (อนวัชชพละ) 
ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) ไมล าเอียงเพราะรัก ชัง หลง และ
กลัว (ไมมีอคติ) และ มีความประพฤติดีงามทั้งทางกายและวาจา (ศีล) เปนตน๒ เพราะฉะนั้น ผู้น า
ชุมชนที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น และผู้น าชุมชนนักการปกครองมีแนวโน้วการปฏิบัติงานและมี
คุณลักษณะ รวมทั้งพฤติกรรมในการเป็นผู้น าชุมชนที่ได้มาตรฐานตามแบบฉบับของสังคมไทยได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งหลักยึดถืออ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับการเป็นผู้น าชุมชนที่ประชาชนมีความคาดหวังถึงการท า
หน้าที่เพื่อประชาชนที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวมากจนเกินไป 
 

                                                           

 ๑ พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร,ดร,. “การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา”, การประชุม
วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๕, “การพัฒนางานวิจัย รากฐานส าคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล”, สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๘. 
  

๒ ศรัณย วงศค าจันทร, “จริยธรรมนักการเมืองไทย”, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปที่ ๒, ฉบับที่ 
๓, (กรกฎาคม-กันยายน), ๒๕๕๕, หนา ๒๖๓-๒๘๒. 



 
๑๔๓ 

 

   ๕.๒.๒ กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประกอบด้วย ๓ ปัจจัย ที่ส าคัญ ได้แก่ ๑. ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน ประกอบด้วยเรื่องของความพร้อม ความ
จริงใจ แรงจูงใจ และประสบการณ์ผ่านผลงานในอดีตที่เป็นตัวแปรในการสร้างสังคมแห่งคามสุข
สอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐาน
ความดี ความงาม ความจริง” พบว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เกิดความเจริญ 
ก้าวหน้า แม้ว่าความสามัคคีจะเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ทุกคนต่างยอมรับ แต่ความ สามัคคีที่แท้จริงที่จะ
มีพลังสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและคุณูปการแก่สังคมการ อยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้น ต้องเป็นความ
สามัคคีบนฐานความดี ความงาม และความจริง ยึดผลประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมเป็นสรณะ 
ประสานการท างานร่วมกัน เป็นทีมอย่างมีเอกภาพ มีจิตใจทุ่มเทเสียสละ ร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือ
เกื้อกูล๓ ปัจจัยที่ ๒ ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ ๑ การสร้างความพร้อม ขั้นตอนที่ ๒ การ
สร้างความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง ขั้นตอนที่ ๔ การสร้างการยอมรับจากประชาชน 
ขั้นตอนที่ ๕ การสร้างอุดมการณ์ และขั้นที่ ๖ การสื่อสาร ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจจะต้องพัฒนา
คุณลักษณะของผู้น าที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าชุมชนกับประชาชนสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอุดม คุมา วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้น าชุมชนกับประชาชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง”พบว่า หากผู้น าชุมชนมีคุณลักษณะ หรือ
คุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่ดีจะเป็นคุณสมบัติที่ สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยผ่านสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของกับผู้น าชุมชนกับประชาชน ๓ ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ ซึ่ง
เป็นการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตยของตนเองอย่างมีความสมบูรณ์มากที่สุด
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม คุมา เช่นกัน พบว่า รูปแบบเครือข่ายโครงสร้างทางสังคมพบว่า พัฒนา
มาจากระบบเครือญาติ ในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความสัมพันธ์ในระบบดังกล่าว จึงท าให้ระบบ
อุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนยิ่งเกาะเกี่ยวแน่น แฟูนยิ่งขึ้นเป็นไปในลักษณะเป็นการช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัย
เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ซึ่งลักษณะ ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของสังคมไทย
เพราะความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เน้น ความช่วยเหลือเกื้อกูลและการตอบแทนที่เราเรียกว่า “บุญคุณ”  
   ๕.๒.๓.รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า  
    ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรมการปกครอง ด้านการ
การก าหนด นโนยบาย และด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการพัฒนา

                                                           

  ๓ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”, วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า, วารสารปีท่ี ๑๑, ฉบับท่ี 3, (เดือนกันยายน – ธันวาคม), ๒๕๕๗ : ๕. 



 
๑๔๔ 

 

ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนอย่างมากท าให้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในฐานะผู้เป็นต้นแบบเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความสุขสอดคล้องกับงานวิจัยของวิศาล ศรีมหาวโร๔ วิจัยเรื่อง “การเมืองไทยระบบหรือ
คน : การพัฒนาวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” พบว่า ยุทธศาสตร์
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จะต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่เป็นการเมืองแนว
ใหม่ สร้างวิทยากรแกนน าในพ้ืนที่ การจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ การสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
ประชาธิปไตย ให้เป็นการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้านเมือง มีเวทีแลกเปลี่ยน
ปัญหาการบ้าน การเมือง ที่มีการถอดบทเรียน จัดตั้งกลุ่มติดตามการด าเนินงานโครงการของรัฐในทุก
ระดับ และกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะแก่ชุมชน 
  ๒. องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณลักษณะ ๓ 
ด้าน ได้แก่ ด้านการแสดงออกของผู้น า และด้านประสบการณ์จะต้องสะท้อนผ่านผลงานที่ปรากฏ
ออกมาในรูปของการท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์มากที่สุดและประชาชนพึงพอใจสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์๕ วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง” 
พบว่า การแสดงออกถึงพลังสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและคุณูปการแก่สังคมการ อยู่ร่วมกันของ
มนุษย์นั้น ต้องเป็นความสามัคคีบนฐานความดี ความงาม และความจริง ยึดผลประโยชน์ของสังคม
และส่วนรวมเป็นสรณะ ประสานการท างานร่วมกัน เป็นทีมอย่างมีเอกภาพ มีจิตใจทุ่มเทเสียสละ ร่วม
ทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือเกื้อกูล ยึดมั่นในระบบคุณธรรม และท าอย่างเต็มก าลัง เต็มศักยภาพ พลังทวีคูณ
ของความ สามัคคี และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรัณย วงศค าจันทร๖ วิจัยเรื่อง “จริยธรรม
นักการเมืองไทย” พบว่า  ผู้น าจะต้องแสดงออกถึงความละอายใจ ไมท าความชั่ว สิ่งที่ไมดีสิ่งที่ขัดต
อกฎหมาย (หิริ) มีความเกรงกลัวตอผล ของการ กระท าความชั่วและอาญา แผนดิน (โอตตัปปะ) มี
ความรูเกี่ยวกับความดีคือรูวา อะไร ดีอะไรชั่ว มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน 
(ปญญา) มีอาชีพที่ สุจริต และปฏิบัติหนา ที่ดวยความซื่อสัตย ส าหรับด้านการศึกษา เพราะนอกจาก
ต้องพัฒนาตนเองในการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยแล้วยังจะต้องช่วย
ยกระดับการศึกษาของประชาชนอีกด้วย และด้านเครือข่ายทางสังคมและองค์กรต่าง ๆให้สามารถท า
วานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ๗ วิจัย

                                                           

  ๔ วิศาล ศรีมหาวโร, “การเมืองไทยระบบหรือคน : การพัฒนาวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, วารสารปีที่ ๙, ฉบับท่ี ๓, (เดือนกันยายน–ธันวาคม), ๒๕๕๔ : ๑๘. 
  ๕ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”, วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๗ : ๕. 
  ๖ ศรัณย วงศค าจันทร, “จริยธรรมนักการเมืองไทย”, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปที่ ๒, ฉบับที่ 
๓, (กรกฎาคม-กันยายน), ๒๕๕๕, หนา ๒๖๓-๒๘๒. 
  ๗ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”, วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๗ : ๕. 



 
๑๔๕ 

 

เรื่อง “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง” พบว่า การท างานของผู้น าที่จะ
ช่วยสร้างสังคมจะต้องตั้งอยู่บนฐานความดี ความงาม และความจริง ยึดผลประโยชน์ของสังคมและ
ส่วนรวมเป็นสรณะ ประสานการท างานร่วมกัน เป็นทีมอย่างมีเอกภาพ มีจิตใจทุ่มเทเสียสละ ร่วมทุกข์
ร่วมสุขช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับประชาชน 
 
  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
  การวิจัยเรื่อง “ รูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนว
พระพุทธศาสนา เพ่ือศึกษาษากระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช และ๓.เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ด าเนินการเก็บรวมจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๑๒ 
รูป/คน และการจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะจ านวน ๑๑ รูป/คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งอยู่บนแนวคิด 
ทฤษฎีภาวะผู้น าและหลักธรรมาธิปไตยทางพระพุทธศาสนาได้ปรากฏผลการวิจัยตามข้อสรุป และองค์
ความรู้จากการวิจัย ขณะเดียวกันท าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลและสร้างรูปแบบดังกล่าวเพ่ือการน าไป
ประยุกต์ใช้หรือน าไปใช้ส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น าชุมชนในอ าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช และใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ เพราะฉะนั้น บทสรุปทั้งหมดคงจะเป็นประโยชย์ส าหรับหน่วยงานที่ดูแลสถาบันฝุายการ
ปกครอง และหน่วยงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาฝุายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนและ
พัฒนาคุณลักษณะธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนพ้ืนที่เปูาหมายต่อไป ผู้วิจัยจึงข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
  ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้น าชุมชนจะต้องก าหนดนโยบายการจัดโรงเรียนหรือ
ศูนย์ฝึกฝนอบรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยคัดเลือกจากผู้น าชุมชนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มัศักยภาพใน
การท าหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยการคัดเลือกผู้น าชุมชนด้วยความสมัครใจ แต่ส าหรับผู้น าชุมชนที่แต่งตั้ง
ยังไม่ถึง ๑๐ ปี ให้ก าหนดภาคบังคับที่จะต้องผ่านการประเมินผลทางการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด
ขึ้นมาอาจจะแยกเป็น ๔ หลักสูตรก็ได้ คือ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
นิติศาสตร์ และหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดควรมีเนื้อท่ีผสมร่วมกันธรรมาธิปไตยและ
ควรมีระยะการศึกษาอย่างน้อยท่ีสุด ๓ ปีจึงจะจบหลักโรงเรียนผู้น าชุมชน และให้มีวุฒิบัตรรับรองจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษานั้นๆ หากยังไม่จบมัธยมการศึกษาที่ ๖ ควรมีการ
ปรับเนื้อหาที่เหมาะสมแลสอดคล้องผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ หากจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้วให้เทียบเท่า
วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
 
 



 
๑๔๖ 

 

  ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
    ๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และบังคับบัญชาผู้น าชุมชนควรมีแผนงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการต่างๆ ในการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนผู้น าชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็น
จังหวัดน าร่องของการพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักการปกครองแบบธรรมาธิปไตยรุ่นละประมาณไม่เกิน
จ านวน ๑๕ คน อาจจะใช้เวลาในการศึกษาตามอัธยาศัยประมาณ ๒-๓ ปีจึงจะส าเร็จการศึกษา หากมี
ผู้น าชุมชนใดไม่เป็นไปตามหลักธรรมาธิปไตยถือว่าไม่จบการศึกษาและจะต้องลงทะเบียนใหม่เพ่ือ
รองรับและการันตีให้กับประชาชนในชุมชนนั้น 
   ๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และบังคับบัญชาผู้น าชุมชนควรจัดสร้างกลไกเพ่ือการ
พัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยตามกระบวนการพัฒนาทั้ง ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ ๑ การสร้างความ
พร้อม ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง ขั้นตอนที่ ๔ การสร้างการ
ยอมรับจากประชาชน ขั้นตอนที่ ๕ การสร้างอุดมการณ์ และข้ันที่ ๖ การสื่อสาร 
   ๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และบังคับบัญชาผู้น าชุมชนควรน ารูปแบบการพัฒนา
ความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไปประยุกต์ ใช้ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทผู้น าชุมชนของตนเองให้มากที่สุด 
 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    ความน่าสนใจของงานวิจัยฉบับอยู่ที่การที่จะให้ผู้น าชุมชนใช้การปกครอง และการ
บริหารตามหลักธรรมาธิปไตยเป็นประการที่ส าคัญโดยค้นหาและรูปแบบจากข้อมูลต่างๆ ที่มากจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า ๒๐ ปี พร้อมกับนักวิชาการ และพระสงฆ์ในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงพบว่า การสร้างโรงเรียนผู้น าจะท าให้เกิดการพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยได้ แต่กระนั้น ในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือประเด็นการพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ และหลักสูตรการพัฒนาชุมชนที่
เหมาะสมแสอดคล้องกับบริบทของผู้น าชุมชนในถิ่นภาคใต้ท าให้เป็นประเด็นที่ท้าทายและน่าสนใจมิใช่
น้อย รวมทั้งการค้นหาและก าหนดกลไก และกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือน าผู้น าชุมชนมาเข้าสู่ระบบการ
เรียนตามแบบอัธยาศัย หรือในระบบเพ่ือยกศักยภาพการใช้อ านาจทางการปกครองและการบริหารให้
มีคุณลักษณะของธรรมาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
 



 
 

๑๔๗ 
 

บรรณานุกรม 
 
๑. ภาษาบาลีไทย-ไทย 
  ๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
 
  ๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ 
  ๑.๒.๑ หนังสือ 
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย. อินเดียสมัยพุทธกาล. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภาพพิมพ์, 

๒๕๓๒.     
กรองแก้ว ฉายสภาวธรรม. ศัพท์ค านี้มีที่มา. กรุงเทพมหานคร: ต้นธรรม ส านักพิมพ์, ๒๕๔๗. 
___________. ภารตวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ศยาม, ๒๕๔๓. 
กิติมา  ปรีดีดิลก. การบริหารและเทคนิคการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร  : อัษราพิพัฒน์, 

๒๕๒๙. 
ควอริส เวลส์. การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ. กาญจนี ละอองศรี และยุพา ชุม

จันทร์ แปล. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๗. 
คึกฤทธิ์ ปราโมช. ธรรมแห่งอริยะ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สยามรัฐ, ๒๕๓๗. 
จ านงค์ ทองประเสริฐ. อธิปไตย ๓. วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา. ปีที่ ๑๓. ฉบับที่ ๒. ก.ย. ๒๕๕๒-

ก.พ. ๒๕๕๓. 
ดิลก ถือกล้า. เปรียบเทียบแนวคิดภาวะผู้น าแบบ Principle Centered Leadership กับ 

Managerial Grid, ๒๕๔๗. 
เดโช สวนานนท์. พจนานุกรมศัพท์การเมือง. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง 

จ ากัด, ๒๕๔๕. 
ทรงวิทย์ แก้วศรี. เบญจศีล เบญจธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐. 
ธร สุนทรายุทธ. หลักการและทฤษฎีทางบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์, 

ม.ป.ป. 
นาธาเนียล ฮาร์ริส. ระบอบการปกครอง : ราชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ส านักพิมพ์ปาเจรา 

จ ากัด, ๒๕๕๕. 
บรรจบ บรรณรุจิ. ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๕. 
ประหยัด หงส์ทองค า. การพัฒนาทางการเมืองโดยกระบวนการปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพมหานคร : 

หจก. พาพาส, ๒๕๔๐. 



 
 

๑๔๘ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

ปรีชา ชางขวัญยืน. ความคิดทางการเมืองในพระไตรปฎก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 

________. ทรรศนะทางการเมืองของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: โครงการต ารา คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

________. ระบบปรัชญาการเมืองในมานวธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙ 

ปรีดี พนมยงค์. มหาราชและรัตนโกสินทร์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการ
ด าเนินงานฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส, ๒๕๔๓. 

พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร  ฐิตวณฺโณ). การสั่งสมบุญด้วยการรักษาศีล. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
สามัญ สุทธิสารการพิมพ์, ๒๕๓๖ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดค าวัด. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑. 

พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ประยุตฺโต),  ภาวะผู้น า. ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร:  สุขภาพใจ, ๒๕๔๖. 
___________. นิติศาสตรแนวพุทธ. พิมพครั้งที่ ๓.กรุงเทพมหานคร :บริษัทสหธรรมิก จ ากัด, 

๒๕๓๘. 
___________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์บริษัทอาร์เอส พริ้นติ้งแมส โปรดักส์จ ากัด, ๒๕๔๘. 
___________. พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมล คีมทอง, ๒๕๒๖. 
___________. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
___________.  จาริกบุญ-จารึกธรรม. พิมพครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร :บริษัท พิมพสวย จ ากัด, 

๒๕๔๗. 
พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ). ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
พระมหาอุทัย ญาณธโร . พุทธวิถีแห่งสังคม: ปรัชญาสังคมและการเมืองของพุทธศาสนา . 

กรุงเทพมหานคร: Buddha’s Path Follower, ๒๕๓๘. 
พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมฺโม). รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
พิชาย รัตนดิลก ณ. ภูเก็ต. องค์การและการบริหารจัดการ. นนทบุรี : ส านักพิมพ์ธิงค์บียอนด์ บุ๊คส์, 

๒๕๕๒. 
มัลลิกา ต้นสอน. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๔๔. 



 
 

๑๔๙ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
ยงยุทธ  เปลี่ ยนผดุ ง .  “การศึกษาคุณลักษณะของผู้น าทา งสังคม”.  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒. 
ยวาหรลาล เนห์รู. โฉมหน้าประวัติศาสตร์สากล. แปลโดย พระราชรัตนโมลี (ดร.นคร เขมปาลี) . 

กรุงเทพมหานคร: สภาเพ่ือความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแห่งประเทศอินเดียและมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 

_________. พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, ๒๕๕๒. 
รัศมี ภิบาลแทน. คุณลักษณะของความเป็นผู้น า. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๓. 
วรศักดิ์ มหัทธโนบล. พุทธโคดม. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ open books, ๒๕๕๕. 
วิภาดา คุปตานนท์. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัย

รังสิต, ๒๕๔๔. 
ลัทธิกาล  ศรีวะรมย และคณะ.  องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิสิทธิ์พัฒนา จ ากัด

, ๒๕๓๙. 
ศรีศักร วัลลิโภดม และสุจิตต วงษเทศ. วิวัฒนาการของวัฒนธรรมจากมิติทางประวัติศาสตรและ

โบราณคดี. ใน สูความเขาใจวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง, ๒๕๓๓. 
สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน.  ผู้แปล. (เดวิด เฟร็ด.ผู้แต่ง) . องค์การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, ๒๕๔๕. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารและพฤติกรรมองค์การ . พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพมหานคร : ผู้จัดการ, 

๒๕๔๐. 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๙. กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์ เสมาธรรม, ๒๕๕๔. 
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ มรุต วันทนากร.  แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี โดยตรงในประเทศไทย. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย.
กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส . พุทธประวัติ เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๕๓ 
กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

สุวิระ ทรงเมตตา. เทคนิคภาวะผู้น ายุคใหม่. กรุงเทพมหาคน : โรงพิมพ์ต ารวจ. ๒๕๔๓. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ.  คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎ-

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓. 



 
 

๑๕๐ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

สร้อยตระกูล (ติ วยานนท์ )  อรรถมานะ. พฤติกรรมองค์การ  : ทฤษฎีและการประยุกต์ . 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓. 

ส านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.). คูมือการก าหนดสมรรถนะในราชการ
พลเรือน : คูมือสมรรถนะหลัก. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด, ๒๕๕๓. 

เสฐียร พันธรังษี. ศาสนาเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์สุขภาพใจ, 
๒๕๔๒. 

เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค ๑. กรุงเทพมหานคร: มหา 
มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
  ๑.๒.๒ งานวิจัย/บทความวิชาการ/วารสาร 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”. วารสาร

สถาบันพระปกเกล้า. วารสารปีที่ ๑๑. ฉบับที่ ๓. เดือนกันยายน – ธันวาคม. ๒๕๕๗ : ๕. 
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รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

A Format for Development of Thammatipati community leaders  
in the Area of meuang district Nakhon Si Thammarat province. 

 

พระครูอรณุสุตาลังการ. ผศ.ดร.* 
ดร.สามารถ บญุรตัน์** 

 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 
เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาและเพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เทคนิคการวิจัย ๒ เทคนิค ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก
จ านวน (In-depth Interview)  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงรวมทั้งหมด ๑๒ รูป/คน และการจัด
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๑ รูป/คน ที่มีคุณสมบัติและความรู้ 
ประสบการณ์ตรงกับประเด็นที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลแบบพรรณนา 
  ผลการวิจัย  
 ลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า ลักษณะธรรมาธิปไตยจะ
ประกอบด้วย ๗ ประการ ๑. ยึดถือหลักการที่ถูกมากกว่ายึดหลักคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง ๒. ยึดหลัก
เหตุผล ๓. ยึดหลักความจริง ๔. ยึดหลักความถูกต้อง ๕. ยึดความเป็นธรรม ๖. ยึดหลักประโยชน์ส่วน
ร่วม และ๗. การไม่ยึดกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมและไม่เป็นธรรม  
  กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ๑. ปัจจัยน าเข้า ผู้น ามีความความพร้อม ความจริงใจ แรงจูงใจ และ
ประสบการณ์ผ่านผลงานในอดีต ๒. ปัจจัยเชิงกระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การ
สร้างความพร้อม ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง ขั้นตอนที่       
๔ การสร้างการยอมรับจากประชาชน ขั้นตอนที่ ๕ การสร้างอุดมการณ์ และขั้นที่ ๖ การสื่อสาร และ   
๓. ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตยของตนเองอย่างมี
ความสมบูรณ์มากที่สุด  

                                                           

  
* ผู้อ านวยการส านักวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  ** อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 

๑๕๖ 
 

  รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านจริยธรรมการปกครอง ปัจจัยด้านการ
การก าหนดนโยบาย และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชุมชน ๒. องค์ประกอบและคุณลักษณะของ
รูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มี
องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการแสดงออกของผู้น าชุมชน  องค์ประกอบและคุณลักษณะด้าน
ประสบการณ์ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการศึกษา และ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้าน
เครือข่ายทางสังคมและองค์กร  
ค าส าคัญ :  รูปแบบการพัฒนา .  ธรรมาธิปไตย .  ผู้น าชุมชน . 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the virtue of dharma under the 
Buddhism, to study the development process and to study the model of developing 
the dharma of community leaders in Muang District Nakhon Si Thammarat Province. 
The research methodology was applied in qualitative research method using two 
techniques. In-depth interview was conducted by selecting a total of 12 subjects and 
Focus Group Discussion: 11 groups / people with qualifications and knowledge. 
Experience in the field of data analysis is descriptive. 
 The research found that  
 The manner of the dharma under the Buddhism found that the characteristics 
of the dharmas are composed of seven. 1. Adherence to the principles rather than 
the principle of the wrong people. 2. Adhere to the reason. 3. Adhere to the truth. 4. 
Adhere to the rightness. 5. Adhere to fairness. 6. Adhere to the benefits of 
participation and 7. Do not cling to the voices of people who are wrong and unfair. 
 The process of developing the dharma of community leaders in Muang District 
Nakhon Si Thammarat province found that: 1. Leadership inputs were sincerity, 
motivation and experience through past work. 2. Procedure factor of developing the 
dharma of community leaders in Muang District Nakhon Si Thammarat Province 
consists of 6 steps: Step 1. Preparation of readiness Step 2. Creating the collaboration 
Step 3. Being a role model Step 4. Creating people’s acceptance Step 5.Creating the 
Ideology and Step 6. communication and 3.outcome factors that is the responsibility 
of the community leader for the development of his own dharmas. 



 

๑๕๗ 
 

 The development of the democratic way of community leaders in Muang 
District Nakhon Si Thammarat Province found that: 1. Factors affecting the 
development model of community leaders in Muang District Nakhon Si Thammarat 
Province composed of ethical and administrative factors, policy formulation and 
community participation factors 2. The composition and characteristics of the 
dharmatical development model of community leaders in Muang District Nakhon Si 
Thammarat showed that the components and characteristics of community leaders 
feature, features of the experience, educational features, social features  and 
organizational networking features and attributes. 
Keywords: development model.dharma.community leader 
 

บทน า 
  คุณลักษณะการปกครองทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเป็นใหญ่มากกวา
เสียงส่วนใหญ่ ปรารภความถูกต้อง มีเหตุผล มีความจริง ดังนั้น ลักษณะของผู้น าที่ดีพึงยึดหลัก
ธรรมาธิปไตย๑ เพ่ือมุ่งบ าเพ็ญประโยชน์สุขและก่อให้เกิดมีแก่มวลชน สังคมประเทศชาติอย่างมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไปที่มีคุณลักษณะของผู้น าชุมชนแบบประชาธิปไตยจะมีลักษณะเด่น  ได้แก่ ยึดถือ
หลักการที่ถูกมากกว่ายึดหลักคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง ยึดหลักเหตุผลที่ประกอบด้วยความดีงามรอบ
ด้าน ยึดหลักความจริง ยึดหลักความถูกต้อง ยึดความเป็นธรรม ยึดหลักประโยชน์ส่วนร่วม และไม่ยึด
กระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมและไม่เป็นธรรมแต่ปัญหาของภาวะผู้น าที่มักเจอปัญหาก็คือ
ประเด็นคุณภาพและคุณสมบัติของผู้น าชุมชุนที่ขาดความรู้ ความสามารถในการบริหารงานและการ
ปกครองคน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกท าให้ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งรวมทั้งการจัดการ
ปัญหาต่าง ๆ๒ 
  จังหวัดนครศรีธรรมราชมีค าขวัญประจ าจังหวัดว่า “เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองค า  ชื่น
ฉ่ าธรรมชาติ  แร่ธาตุอุดม  เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” ที่มุ่งเน้นการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันบนพื้นฐานของค่านิยมร่วม โดยมีหลักการในการบริหารจัดการชุมชนที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
โดยเน้นศักยภาพภายใน ภายใต้หลักการ ๕ องค์ประกอบ คือ การจัดการชุมชนที่ดี มีคณะผู้น าที่
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีการสืบทอด มีแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเองที่มีคุณภาพ มีการจัดการความรู้

                                                           
๑ อง ฺติก. (ไทย) ๒๐/๔๐/๒๐๑. 

  ๒ สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ มรุต วันทนากร , แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีโดยตรงในประเทศไทย , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย ,(กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๖), หน้า ๕๙. 



 

๑๕๘ 
 

ชุมชน (KM) ชุมชน มีองค์กรการเงินชุมชน และมีการสร้างเครือข่ายทางสังคม ๓ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค จ านวน ๓๔ ส่วนราชการ และอ าเภอ ๒๓ อ าเภอ ส่วน
ราชการส่วนกลาง ๙๖ หน่วยงานและปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑๘๕ แห่ง ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๓๖ แห่ง (แยกเป็นเทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๓ แห่ง 
และเทศบาลต าบล ๓๒ แห่ง) และองค์การบริหารส่วนต าบล ๑๔๘ แห่งมีจ านวนประชากรในอ าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช ๒๖๖.๖๖๘ คน มีก านันผู้ใหญ่บ้านจ านวน ๑๑๐ คน๔ แต่จากสถิติการรับแจ้ง
และจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 
๒๕๔๙ – ๒๕๕๗ เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คดี (ท่ีมาส านักงานต ารวจแห่งชาติ) โดยประกอบด้วย ๕ ประเภท
คดี ได้แก่ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีอาญาที่
น่าสนใจ และ.คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย (ท่ีมาต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช) ท าให้เห็นว่า ผู้น าชุมชนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้ใหญ่ก านันทั้งหมดจ านวน ๑๑๐ คน (ไม่นับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑๘๕ แห่ง (ไม่นับสมาชิก) ยังขาดศักยภาพและพลังในการ
ขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เพราะฉะนั้น ท าให้เห็นว่าการด าเนินชีวิตของประชาชนในอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมมีความไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งเพราะสิ่งหนึ่งเพราะขาดคุณลักษณะความ
เป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนบางส่วนหรือไม่ จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจใคร่ที่จะศึกษาลักษณะ
ธรรมาธิปไตยทางพระพุทธศาสนา กระบวนการและรูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 
  ๒.เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓. เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยทบทวนเอกสาร ต ารา หนังสือ 
บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิด  ทฤษฎี

                                                           

  ๓ ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision), [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : 
http://www.nakhonsithammarat.go.th/khon3.php  [๙ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 
  ๔ ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช. ท าเนียบก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช ,  ณ  วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘. 



 

๑๕๙ 
 

ภาวะผู้น า และคุณลักษณะธรรมาธิปไตยทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน ( In-
depth Interview)  โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงรวมทั้งหมด ๑๒ รูป/คน และการจัดสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๙ รูป/คน ในพ้ืนทีข่องผู้น าชุมชนเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยระยะเวลาในการศึกษาวิจัยตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ –ตุลาคม ๒๕๕๙
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีรูปการวิจัย
ประกอบด้วย ๒ เทคนิคได้แก่ ๑.เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๑๒ รูป 
คนโดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และ๒.เทคนิคการวิจัยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) จ านวน ๙ รูป/คนโดยใช้การสนทนากลุ่มเดียวทั้งหมด ซึ่งมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ๔ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ขึ้นตอนที่ ๒. 
การพัฒนาคุณภาพและการสร้างเครื่องมือการวิจัย ขั้นตอนที่ ๓. ติดต่อประสานงานผู้มาส่วนในการให้
ข้อมูลการวิจัย และขั้นที่ ๔. เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสรุปประเด็นน าไปแยกแยะ จัดกลุ่มข้อมูลตามวัตถุประสงค์ว่าตรงกับความ
เป็นจริงมีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใดและจะใช้เทคนิคการจ าแนก จัดระเบียบข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา เสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจัดท าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์
น าส่งผลการวิจัยที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต่อไป 
 

ผลการวิจัย 
  ลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า ประกอบด้วย ๗ หลักซึ่ง
พบว่า ๑. ยึดถือหลักการที่ถูกมากกว่ายึดหลักคนส่วนใหญ่ที่ ไม่ถูกต้อง ๒. ยึดหลักเหตุผลที่
ประกอบด้วยความดีงามรอบด้าน ๓. ยึดหลักความจริง โดยเฉพาะคุณลักษณะของผู้น าชุมชนที่อาศัย
พูดอย่างตรงไปตรงมา รักษาวาจา พูดความจริง ไมบิดเบือน  ๔. ยึดหลักความถูกต้อง ๕. ยึดความเป็น
ธรรม ๖. ยึดหลักประโยชน์ส่วนร่วม และ๗. การไม่ยึดกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่เป็นธรรม 
  กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ๑. ปัจจัยน าเข้า กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน 
ประกอบด้วยเรื่องของความพร้อม ความจริงใจ แรงจูงใจ และประสบการณ์ผ่านผลงานในอดีต         
๒. ปัจจัยเชิงกระบวน การพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างความพร้อม ขั้นตอนที่ ๒ การ
สร้างความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง ขั้นตอนที่ ๔ การสร้างการยอมรับจากประชาชน 
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ขั้นตอนที่ ๕ การสร้างอุดมการณ์ ขั้นที่ ๖ การสื่อสาร และ๓. ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการท าหน้าที่
ของผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตยของตนเองอย่างมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด  
 รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน พบว่า 
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านจริยธรรมการปกครอง ได้แก่ ความยุติธรรม ความจริง ความเมตตา และ
ความถูกต้อง ด้านการการก าหนดนโยบาย ได้แก่ แผน แผนงาน และโครงการ และงบประมาณ ด้าน
การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ได้แก่ ความร่วมมือ ความเข้าใจชุมชน การแลกเปลี่ยน และสัมพันธภาพ
ที่ดี และด้านการมีส่วนร่วมของประชุมชน ๒. องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนา
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน พบว่า ๑. มีองค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการแสดงออกของผู้น า
ชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความยุติธรรม  ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความจริงใจ 
จริงจัง ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงพรหมวิหารธรรม ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความเป็นคนดี 
และคนเก่ง ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความไม่เห็นแก่ตัว ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงจริยาวัตร
ที่งดงาม ผู้น าชุมชนจะต้องแสดงออกถึงความยึดมั่นในศีลธรรม ๒. องค์ประกอบและคุณลักษณะด้าน
ประสบการณ์ ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่ผ่านการท างานมานานหรือผู้น าชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะต้องมี
ความรู้ความสามารถในยุคสมัยใหม่ นักคิด และผู้น าชุมชนปัจจุบัน ความจริงใจ ซื่อสัตย์  ความกล้า 
และการยอมรับจากประชาชน ๓. องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานที่รับ
ผิดในการบังคับบัญชาผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องเร่งสร้างโรงเรียน
หรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตรรัฐศาสตร์ สร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักรัฐประศาสน
ศาสตร์  สร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตรนิติศาสตร์  และสร้างโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการพัฒนาชุมชน และ๔. องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านเครือข่ายทางสังคมและ
องค์กร ได้แก่  การวางแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการปกครองระดับชุมชม  
การวางแผนร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงในลักษณะของการพัฒนาชุมชน การวางแผนร่วมกับ
ภาคเอกชน  และการวางแผนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่และใกล้เคียงในระดับตั้งแต่อนุบาล
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
    

อภิปรายผล 
  ลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น า และหลักธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาท าให้
เห็นประเด็นของการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตย ที่ผูกโยงด้วยแนวทางของอุดมการณ์ของการยึดถือ
หลักการ และหลักปฏิบัติอย่างถูกต้องสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาธานินทร์ อาทิตวโร.ดร.. 
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ศึกษาวิจัยเรื่อง“การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา” พบว่า พระองค์ทรงยึดเอาความ
ถูกต้องหรือยึดเอาธรรมเป็นหลัก๕  
  กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน ซึ่งประกอบด้วยเรื่องของความพร้อม 
ความจริงใจ แรงจูงใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี: 
พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง” พบว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ
บ้านเมืองให้เกิดความเจริญ ก้าวหน้า แม้ว่าความสามัคคีจะเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่ทุกคนต่างยอมรับ 
แต่ความ สามัคคีที่แท้จริงที่จะมีพลังสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและคุณูปการแก่สังคมการ อยู่
ร่วมกันของมนุษย์นั้น จึงเป็นความสามัคคีบนฐานความดี ความงาม และความจริง๖ ปัจจัยที่ ๒ 
ประกอบด้วย ๖ ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ ๑ การสร้างความพร้อม ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างความร่วมมือ 
ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง ขั้นตอนที่ ๔ การสร้างการยอมรับจากประชาชน ขั้นตอนที่ ๕ การ
สร้างอุดมการณ์ และขั้นที่ ๖ การสื่อสาร ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าชุมชนกับประชาชน
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดม คุมา วิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้น าชุมชนกับประชาชน
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง”พบว่า หากผู้น า
ชุมชนมีคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่ดีจะเป็นคุณสมบัติที่สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยผ่านสายสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของกับผู้น าชุมชนกับ
ประชาชน ๓ ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการท าหน้าที่ของผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตยของ
ตนเองอย่างมีความสมบูรณ์สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม คุมา  เช่นกัน พบว่า รูปแบบเครือข่าย
โครงสร้างทางสังคมพบว่า พัฒนามาจากระบบเครือญาติ ในชุมชนเป็นส่วนเกาะเกี่ยวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เป็นไปในลักษณะเป็นการช่วยเหลือ พ่ึงพาอาศัยเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ความช่วยเหลือเกื้อกูลและการตอบ
แทนที่เราเรียกว่า “บุญคุณ”๗  
  รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า  
  ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราชประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านจริยธรรมการปกครอง ด้านการการก าหนด นโยบาย 

                                                           

 ๕ พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร,ดร,. “การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา”, การประชุม
วิชาการระดับชาติ คร้ังที่ ๕, “การพัฒนางานวิจัย รากฐานส าคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล”, สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๘. 
  ๖ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”, วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า, วารสารปีท่ี ๑๑, ฉบับท่ี ๓, (เดือนกันยายน – ธันวาคม), ๒๕๕๗ : ๕. 
  

๗ อุดม คุมา, “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้น าชุมชนกับประชาชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ทางการเมือง
ในต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, ปีที่ ๑, ฉบับที่ ๑, (เมษายน – 
กันยายน), ๒๕๕๕, หน้า ๘๗. 
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และด้านการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของวิศาล ศรีมหาวโร๘ วิจัยเรื่อง “การเมืองไทยระบบหรือคน : การ
พัฒนาวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน” พบว่า ยุทธศาสตร์พัฒนาการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน จะต้องมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่เป็นการเมืองแนวใหม่ สร้างวิทยากร
แกนน าในพื้นที่ และกิจกรรมสร้างจิตส านึกสาธารณะแก่ชุมชน 
  องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบและคุณลักษณะ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้าน
การแสดงออกของผู้น า และด้านประสบการณจ์ะต้องสะท้อนผ่านผลงานที่ปรากฏออกมาในรูปของการ
ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์มากที่สุดและประชาชนพึงพอใจสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ เจริญ
วงศ์ศักดิ์๙ วิจัยเรื่อง “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง” พบว่า การ
แสดงออกถึงพลังสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและคุณูปการแก่สังคมการ อยู่ร่วมกันของมนุษย์นั้น 
ต้องเป็นความสามัคคีบนฐานความดี ความงาม และความจริง ยึดผลประโยชน์ของสังคมและส่วนรวม
เป็นสรณะ ประสานการท างานร่วมกัน เป็นทีมอย่างมีเอกภาพ มีจิตใจทุ่มเทเสียสละ ร่วมทุกข์ร่วมสุข
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

 
ข้อเสนอแนะ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้น าชุมชนจะต้องก าหนดนโยบายการจัดโรงเรียนหรือศูนย์ฝึกฝน
อบรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยคัดเลือกจากผู้น าชุมชนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการท า
หน้าที่ได้มากยิ่งข้ึนด้วยการคัดเลือกผู้น าชุมชนด้วยความสมัครใจ แต่ส าหรับผู้น าชุมชนที่แต่งตั้งยังไม่ถึง 
๑๐ ปี ให้ก าหนดภาคบังคับที่จะต้องผ่านการประเมินผลทางการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดขึ้นมา
อาจจะแยกเป็น ๔ หลักสูตรก็ได้ คือ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
นิติศาสตร์ และหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดควรมีเนื้อที่ผสมร่วมกันธรรมาธิปไตย
และควรมีระยะการศึกษาอย่างน้อยท่ีสุด ๓ ปีจึงจะจบหลักโรงเรียนผู้น าชุมชน และให้มีวุฒิบัตรรับรอง
จากหน่วยงานต้นสังกัด และเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษานั้นๆ หากยังไม่จบมัธยมการศึกษาที่ ๖ ควรมี
การปรับเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญ หากจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้วให้
เทียบเท่าวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 

กิตติกรรมประกาศ 
                                                           

  ๘ วิศาล ศรีมหาวโร, “การเมืองไทยระบบหรือคน : การพัฒนาวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน”, วารสารสถาบันพระปกเกล้า, วารสารปีท่ี ๙, ฉบับท่ี ๓, (เดือนกันยายน–ธันวาคม), ๒๕๕๔ : ๑๘. 
  ๙ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”, วารสาร
สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๗ : ๕. 



 

๑๖๓ 
 

 งานวิจัยฉบับนี้ประสบผลส าเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ พระเทพปัญญา
สุธี. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. และ ดร.สามารถ 
บุญรัตน์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูนที่ได้เป็นผู้ร่วมวิจัยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ รศ.
สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ ได้ตรวจสอบ และเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่มเฉพาะที่ให้ค าเสนอแนะ และตรวจทานแก้ไข ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกรูป/ท่านที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
(ก) เอกสารปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 

   (ข) เอกสารทุติยภูมิ 
  (๑) หนังสือ 
สมคิด เลิศไพฑูรย์ และ มรุต วันทนากร . แนวคิดว่าด้วยฝ่ายบริหารเข้มแข็งกับการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรีโดยตรงในประเทศไทย . ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย . 
กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๖. 

  (๒) งานวิจัย/วารสาร 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. “อารยสามัคคี: พลังสามัคคีบนฐานความดี ความงาม ความจริง”. วารสาร

สถาบันพระปกเกล้า. วารสารปีที่ ๑๑. ฉบับที่ ๓. (เดือนกันยายน – ธันวาคม). ๒๕๕๗ : ๕. 
พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร.ดร.. “การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา”. การประชุม

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕. “การพัฒนางานวิจัย รากฐานส าคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวที
สากล”. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ๒๕๕๘.   

อุดม คุมา. “ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ของผู้น าชุมชนกับประชาชนที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ทาง
การเมืองในต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง. ปีที่ ๑. ฉบับที่ ๑. เมษายน – กันยายน. ๒๕๕๕.  

วิศาล ศรีมหาวโร. “การเมืองไทยระบบหรือคน : การพัฒนาวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน”. วารสารสถาบันพระปกเกล้า. วารสารปีที่ ๙. ฉบับที่ ๓. เดือนกันยายน–
ธันวาคม. ๒๕๕๔ : ๑๘. 

  (๓) เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์ 
ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช. ท าเนียบก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช.  ณ  วันที่ ๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘. 
  (๔) เว็บไซต์ 



 

๑๖๔ 
 

พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน. ธรรมาธิปไตย. [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล :http://www.cybervanaram. 
net/index.php/2009-12-17-14-43-37-13/343-2010-11-23-14-21-44 [ ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙]. 

ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช . วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision). [ออนไลน์]. แหล่งข้อมูล : 
http://www.nakhonsithammarat.go.th/khon3.php  [๙ ธันวาคม ๒๕๕๘]. 

 
ภาษาอังกฤษ 
Dimmock. C. & Walker. A. School leadership in context – societal and organizational 

cultures.In T. Bush and L. Bell (Eds.). The principles and practice of 
educational management. London: Paul Chapman. 2002. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ข 
 

การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
๑๖๕ 

 

 

การน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน ในหน่วยงานต่าง ๆ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่น าผลการวิจยัไปใช้   ประโยชน 

คณะรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยสามารถน าข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือไปวางแผนการพัฒนาการปกครอง

ภายในประเทศให้มีธรรมาธิปไตย 

กระทรวงมหาดไทยสามารถน าไปวางแผนพัฒนาก าลังนัก
ปกครองใต้สังกัด 

ผู้ว่าราชการระดับจังหวัด และการปกครองระดับอ าเภอ 
ต าบล และหมู่บ้านสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับพัฒนา

ต้นแบบของนักปกครองทีดี 

หน่วยงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้ในการ
ปกครองผู้ใต้บังคับให้เกิดความเคารพ เชื่อฟัง 



๑๖๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ค 
 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ และผลที่รับจากโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 
 

 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ และผลที่รับจากโครงการ 

กิจกรรม กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับ 

๑ .  ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล จ า ก
เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

ท ร า บ ข้ อ มู ล พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ
วิเคราะห์ลักษณะการปกครองที่
จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
ธรรมาธิปไตยทั้ง ๗ ประการได้แก่ 
ที่ยึดถือหลักการที่ถูกมากกว่ายึด
หลักคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง ยึด
หลักเหตุผลที่ประกอบด้วยความ
ดีงามรอบด้าน ยึดหลักความจริง 
ยึดหลักความถูกต้อง ยึดความ
เป็นธรรม ยึดหลักประโยชน์ส่วน
ร่วม และไม่ยึดกระแสเสียงคน
ส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมและไม่เป็น
ธรรม รวมทั้งประสบการณ์ของ
ผู้ น า ชุ ม ช น ที่ อ ยู่ ใ น รู ป ข อ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ก ค ร อ ง ต า ม
ลักษณะขั้นตอนต่าง ๆ  

ข้อ ๑ และ๒ ท าให้ทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐานที่
ส า คั ญ ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาความเป็น
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน
ผ่านประสบการณ์การท างาน
ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี จึงท าให้เป็น
ข้อที่ ยื นยันถึ งการยอมรั บ 
ค ว า มจ ริ ง  ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 
เสียสละ และพร้อมที่จะน า
ความสุขไปมาสู่ชุมชนของ
ตนเอง 

๒. การลงพ้ืนที่ ในการ
สัมภาษณ์ เจาะลึ กแก่
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ ใน ร ะดั บ
ผู้บริหาร  นักวิ ชาการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทราบถึงข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญแสดง
ความคิดเห็นอย่างในใช้อ านาจที่มี
ความเป็นธรรม ยุติธรรม ยึด
ความถูกต้อง มีความจริงใจ มี
ค ว าม เ สี ย ส ล ะ  แล ะ เ ป็ นนั ก
ประชาธิปไตยฟังเสียงประชาชน
เป็นส าคัญเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
แต่กระนั้นผู้น าชุมชนบางส่วนก็ยัง
เห็นแก่ตัวอยู่บ้างก็เพียงส่วนน้อย
ท าให้ภาพลักษณ์ของการท างาน
ผ่านการปกครองจึงออกมาค่อย
ข้างดีแต่ยังคงมีอุดมการณ์ในการ
สร้างชุมชนให้มีความปลอดภัย 
และมีความสุขต่อไป ถึงแม้ว่า
อาชญากรรมมิได้ลดไปก็ไปตาม 
จึ งต้องพัฒนาผู้ น าชุมชนให้มี

ข้อ ๑ และ ๓ ท าให้ทราบถึงข้อมูลที่ เป็น
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
และมีผลได้ผลเสียท าให้ทราบ
ถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
ธรรมาธิปไตยในแง่หลักพุทธ
ธรรมเยอะมากซึ่ งทั้ งหมด
ส า ม า ร ถ น า ม า ส ร้ า ง เ ป็ น
คุณลักษณะและองค์ประกอบ
ส าหรับการพัฒนาความเป็น
ธรรมาธิปไตยทั้งหมด ส าหรับ
ผู้น าชุมชนที่ผ่านการท างาน
มานานบางท่านท างานมาแล้ว
ไมต่ ากว่า ๓๐ ปีจนประชาชน
ยอมรับในการเป็นผู้น าชุมชน
รวมทั้ ง เ ชื่ อ มั่ น ที่ ใ นค ว าม
เสียสละและเป็นที่พ่ึงในการ



๑๖๗ 
 

 

ความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ปฏิบัติตามกรอบการศึกษาทั้ง
แนวคิดรัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์  นิ ติ ศาสตร์  และการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง แ ล ะค ว า มมั่ น ใ จ ใ น
ความถู กต้ อ งตามกรอบแห่ ง
คุณธรรมและประสบการณ์ของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น 

แสดงความยุติธรรม ความ
เป็นธรรมให้ความเสมอภาค
อย่างเท่าเทียมต่อประชาชน
ทั้งหมดเพราะอาศัยการได้น า
ศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้ในการ
ปกครองประชาชน แต่กระนั้น 
ผู้ น าชุมชนในอ า เภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังคง
มีอุดมการณ์ในการท างานที่
แตกต่างกันไปบ้าง เช่น การ
ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมจึง
ก ล า ย เ ป็ น ข่ า ว ดั ง ไ ป ทั่ ว
ประเทศไทยและได้รับการ
ก ล่ า ว ถึ ง ใ น ท า ง ที่ ดี แ ล ะ
สามารถเป็นต้นแบบของการ
ท างานในฐานะผู้น าชุมชนได้ 

๓ .  กา ร เก็ บ ร วบ รวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจ านวน ๑๒ รูป/
คนและการจัดสนทนา
กลุ่มเฉพาะจ านวน ๑๑ 
รูป/คน 

ทราบถึงข้อมูลความคิดเห็นของผู้
ชุมชนและนักวิชาการที่ให้การ
สัมภาษณ์อย่างเต็มที่ซึ่งข้อมูลมี
ความหลากจนกลายเป็นงานวิจัย
ที่ได้รับความสนใจมิใช่น้อย จึงท า
ให้เห็นสภาพการท างานของผู้น า
ชุมชนอย่างเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะความที่ผู้น าชุมชนเป็นต่อสู่
กับปัญหาต่าง ๆ โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นที่ตั้งจึงใช้ทั้ง
ประสบการณ์ วิชาการ หลักการ
ต่าง ๆ น าไปสู่การยอมรับในเชิง
การต่อสู่อย่างจริงจัง แต่กระนั้น 
ขัดจ ากัดของผู้น าในบางพ้ืนที่ก็
ยังคงท างานได้น้อยโดยเฉพาะ
ผู้น าชุมชนในรุ่นใหม่ที่ยังมีบารมี
และประสบการณ์น้อยจึงต้อง
ผ่านปัญหาและอุปสรรคอีกมาก
จึ งจะท า ให้ เป็ นผู้ น าชุ มชนที่
เข้มแข็งได้ อีกทั้งการยันยืนจาก
การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับผู้น า

ข้อ ๒ และ ๓ ท า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง
กระบวนการพัฒนาความเป็น
ธ ร ร ม า ธิ ป ไ ต ย ที่ ผ่ า น
ปร ะสบกา รณ์ ต่ า ง  ๆ  จน
บางครั้งเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ซึ่งในยุคแรกของการก้าวมาสู่
การเป็นผู้น าชุมชนจะต้องต่อสู่
กับผู้มีอ านาจเดิมอย่างมาก 
แ ล ะ ผู้ น า ชุ ม ช น ที่ มี
ประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี
จะมีประสบการณ์ท่ีคล้ายๆกัน
แต่ก็ผ่านอุปสรรคมาด้วยดีไม่
ว่าจะเป็นความพร้อม ความ
ร่วมมือ  การท าตนให้ เป็น
แบบอย่างที่ดี การยอมรับจาก
ประชาชน แนวอุดมการณ์ใน
การท างาน และการสื่อสารไป
ยังประชาชนล้วนเป็นสิ่งที่ผู้น า
ชุมชนจะต้องผ่านไปให้ได้จึง
จะได้ชื่ อว่ า  ผู้ น าชุมชนใน
อ าเภอเมือง จังหวัดศรีธรรม



๑๖๘ 
 

 

ชุมชนว่าไม่ว่าจะพึงแต่งตั้งให้ท า
หน้าที่ไม่นานก็สามารถท างานได้
เลยแต่ศักยภาพและทักษะอาจจะ
ต้องมีการพัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง
จึ ง น า ไ ป สู่ ก า ร ท า ง า น ต า ม
อุดมการณ์ของการเป็นผู้น าชุมชน
ได้ 

ร า ช  ซึ่ ง ก า ร จ ะ ผ่ า น
ประสบการณ์เหล่านั้นอาจจะ
มี ก า ร ใ ช้ ค ว า ม รู้ ที่ เ ป็ น
รั ฐ ศ า ส ต ร์  รั ฐ ป ร ะศ า ส น
ศา ส ต ร์  นิ ติ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
หลักการพัฒนาชุมชนจะเป็น
ผลงานของผู้น าชุมชนที่ได้รับ
การยอมรับจากประชาชน 

๓. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  ทราบถึงข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตย
ทางพระ พุทธศาสนารวมทั้ ง
กระบวนการและรูปแบบการ
พัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และระดับการ
น าความรู้ไปใช้ในการปกครอง
ชุมชนโดยอาศัยอธิปไตยสูตรเป็น
ฐานของการเป็นผู้น าชุมชนที่
ประชาชนต้องการ ส าหรับการ
ความพร้อม ความร่วมมือ การท า
ตนให้ เป็นแบบอย่างที่ ดี  การ
ยอมรั บจากประชาชน  แนว
อุดมการณ์ในการท างาน และการ
สื่อสารจะเป็นต้นแบบของผู้น า
ชุมชนรุ่นใหม่ต้องการเจริญรอย
ตามต้นแบบที่ดีของการท างาน

ข้อ ๑, ๒, ๓. ท าให้ทราบถึงการน าหลัก
ธรรมาธิปไตยเพ่ือการปกครอง
ที่มีความเป็นไปได้และมีความ
เหมาะสม  สอดคล้ อ ง กั บ
กิจกรรมทางการการปกครอง
ของผู้น าชุมชนในฝ่ายท้องที่
และฝ่ายท้องถิ่น รวมทั้งการ
สนั บ สนุ นภ าคประช าชน 
สังคมวิชาการ และเครือข่าย
อ่ืน  ๆ  ให้ มี โ อกาส ในการ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
และยกระดับศักยภาพและ
ความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้
ชุมชนให้มีความโดดเด่นมาก
ยิ่งขึ้น 



๑๖๙ 
 

 

ของผู้น าชุมชนรุ่นเดิมๆ รวมทั้ง
รูปแบบการพัฒนาความเป็น
ธรรมาธิปไตยจะต้องเร่งเนรมิต
โรงเรียนแห่งผู้น าผ่านหลักสูตร
ทางการศึกษาตามคุณลักษณะ
และองค์กรประกอบเพ่ือสร้าง
ความผู้น าชุมชนที่เข้มแข็งและ
เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ต่อไป 

๔. รายงานฉบับสมบูรณ ์ ได้รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้ครบ 
๓ ประการ คือ  
๑ เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็น
ธ ร ร ม า ธิ ป ไ ต ย ต า ม แ น ว
พระพุทธศาสนา ๒. เพ่ือศึกษา
กระบวนการพัฒนาความเป็น
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนใน
เ ข ต อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช และ๓. เ พ่ือ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาความ
เป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน
ใ น เ ข ต อ า เ ภ อ เ มื อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

ข้อ ๑, ๒, ๓. ไ ด้ ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย ที่ มี
ประโยชน์และคุณค่าต่อการ
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น ค ว า ม
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชน
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรธรรมราช ประกอบกับ
การใช้อ านาจของตนเองที่อยู่
เ พ่ือการสร้างคุณประโยชน์
ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ 
รวมทั้งสามารถต้นแบบแห่ง
ผู้ น า ยุ ค ใ ห ม่ ผ่ า น ค ว า ม
ประพฤติที่ดี มีความเสียสละ 
จริงจังจริงใจ เป็นธรรม ให้
ความยุติธรรม ให้ความถูก
ต้อง เสมอภาคที่สอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิต วัฒนธรรม
ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง ช า ว
นครศรีธรรมราชซึ่งผู้น าชุมชน
ส า ม า ร ถ ยึ ด ห ยั ด แ ล ะ ยึ ด
ธรรมาธิปไตยได้ประชาชนจะ
เข้ ามาช่ วย เหลื อ เ พ่ื อการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดความสงบ
สุขร่วมกัน 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก : ง 

 
เครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
  



๑๗๐ 
 

     

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

“รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผูน้ าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช” 

A Format for Development of Thammatipati community leaders in the 
Area of meuang district Nakhon Si Thammarat province 

………………………………………………………………………………………………. 
 ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์ชุดนี้จัดท าขึ้น เพ่ือศึกษา “รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของ

ผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าท่านเป็น
บุคคลหนึ่งที่มีความรู้และประสบการณ์จึงได้คัดเลือกท่านในการให้สัมภาษณ์ข้อมูล ส่วน
ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย การสร้างองค์ความรู้และเพ่ิมขีด
ความสามารถเพ่ือการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป  

  ส าหรับค าถามการวิจัยประกอบด้วย ๒ ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  ตอนที่ ๒ ค าถามเกี่ยวกับ “รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการให้สัมภาษณ์นี้เป็นอย่างสูง 
 

พระมหาปรีดา ขนฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
ดร.สามารถ บุญรัตน์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 
 



๑๗๑ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………………………… 
อายุ/การศึกษา : …………………………………………………………………………….. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การท างาน................................................................ ............ 
นับถือศาสนา................................................................................... .......... 
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์ :…………………………………………………………………….. 
สถานที่ และเวลา :………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่ ๒ : ค าถามเกี่ยวกับ “รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประกอบด้วย ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ท่านคิดว่า การท างานในฐานะผู้น าชุมชนมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง ? 
  ๒. จากประสบการณ์ของท่านคิดว่า การท างานในชุมชนจะต้องมีขั้นตอนการท างาน
อย่างไร 
  ๒. ท่านคิดว่า จะพัฒนาคุณลักษณะและองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปกครองตามหลัก
ธรรมาธิปไตยในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ควรท าอย่างไร ? 
 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

     
แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

เร่ือง 
“รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช” 
A A Format for Development of Thammatipati community leaders in the Area 

of meuang district Nakhon Si Thammarat province 

 

ค าชี้แจง 
 ๑.แบบสนทนากลุ่มเฉพาะชุดนี้ จัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือประเมินและ

ให้ค าแนะเกี่ยวกับ“รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลทางวิชาการส าหรับศึกษาค้นคว้า และเพ่ือประโยชน์
ส าหรับการวิจัยจึงขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการเข้าร่วมสนทนากลุ่มในการแสดงความเห็น 
เพ่ือการประเมิน และเสนอแนะเก่ียวกับ “รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนใน
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพ่ือผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณลักษณะธรรมาธิปไตยให้กับผู้น าชุมชนดังกล่าว ซ่ึงข้อมูลที่ท่านแสดงความคิดจะถือเป็นความลับใน
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลบนแบบภาพรวมเท่านั้น 

 ๒. แบบการสนทนากลุ่มเฉพาะมีทั้งหมด ๓ ตอน ได้แก่  
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  ตอนที่ ๒ แนวค าถามเกี่ยวกับ“รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า

ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” 
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะเป็นอย่างสูง 
 

พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.,ดร. 
ดร.สามารถ บุญรัตน์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



๑๗๓ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 

ชื่อ-นามสกุลผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ: ………………………………………………………………………… 
อายุ/การศึกษา : ……………………………………………………………………………..……………………………… 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ประสบการณ์การท างาน................................................................ ............……………………………… 
นับถือศาสนา.............................................................................................……………………………… 
วันเดือนปีทีส่นทนากลุ่ม :……………………………………………………………………..………………………… 
สถานที่ และเวลา :………………………………………………………………………….. …………………………… 
 
ตอนที่ ๒ : ค าถามเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมิน “รูปแบบการพัฒนาความเป็น
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ตรวจสอบและประเมินผลลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา 
  ๒. ตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการพัฒนาชุมชนระบบการปกครองโดยธรรมมี
ขั้นตอนอย่างไร 
 ๓. ตรวจสอบและประเมินผลของรูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : จ 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ : สัมภาษณเ์ชิงลึก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ : การสนทนากลุ่มเฉพาะ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

๑๗๔ 
 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ : สัมภาษณเ์ชิงลึกในอ าเภอเมอืง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง/ประสบการณ์ อาย ุ การศึกษา ศาสนา ว/ด/ป 

๑ พระเทพปัญญาสุธ ี รองอธิการ มจร., ๖๐ ปี ๘๕ ปริญญาโท พุทธ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๒ พระศรีปริยัติบด ี เจ้าคณะจังหวัด นครฯ, ๔๐ ปี ๖๑ - พุทธ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๓ พระศรรีัตนาภรณ ์ เจ้าคณะอ าเภอเมือง  - ปริญญาตร ี พุทธ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๔ 
พระมหาอสิรกานตร์ 
ฐิตญาโณ, ดร., 

อาจารย์พิเศษ มจร. - ปริญญาเอก พุทธ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ 

อดีตอธิการบดี มภร 
นครศรีธรรมราช, ๑๑ ปี 

๖๘ ปริญญาโท พุทธ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๖ นางสาวไพเราะ เอียดบัว นายก อบต.ก าแพงเซา, ๘ ปี ๕๓  มศ.๓ พุทธ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๗ นายโชติ ชูสุวรรณ  ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ, ๒๔ ปี ๕๖ ปริญญาตร ี พุทธ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๘ นายบ ารุง เลขจติร ก านันต าบลบางจาก, ๓๐ ปี ๕๖ ปริญญาตร ี พุทธ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
๙ นายปราโมทย์ สุนยานยั ก านันต าบลไชยมนตร,ี ๓๓ ปี ๕๙ ม.๓ พุทธ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๐ 
นายเกรียงศักดิ์ ด่านคง
รักษ ์

นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ, 
๑๖ ปี 

๕๖ ปริญญาโท พุทธ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๑ นายช านาญ ลักษณชฏา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าเรือ, ๒๑ ปี 
๕๔ ปริญญาตร ี พุทธ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

๑๒ นายเพื่อม พิทักษ์ 
ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑, 

๒๑ ปี 
๘๐ ปริญญาตร ี พุทธ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๗๕ 
 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ : การสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง อาย ุ การศึกษา ศาสนา ว/ด/ป 

๑ พระเทพปัญญาสุธี 
สุธี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ล ง ก ร ณ ร า ช วิ ท ย า ลั ย  วิ ท ย า เ ข ต
นครศรีธรรมราช 

๘๕ ปริญญาโท พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

๒ พระสิริรัตนาภรณ์ เจ้าคณะอ าเภอเมือง นครศรีธรรมราช  ปริญญาตรี พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

๓ 
พระครู โฆสิตวัฒนุ
กูล,ผศ.ดร. 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

 ปริญญาเอก พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

๔ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ดิเรก นวลกล่ า 

อาจารย์ประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๕๔ ปริญญาเอก พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

๕ 
รองศาสตราจารย์ 
ดร.กันตภณ หนูศรี
แก้ว 

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 

 ปริญญาเอก พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

๖ นายไพรัตน์ ฉิมหาด ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ๔๓ ปริญญาโท พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

๗ นายสุธรรม สมทอง ก านันต าบลมะม่วงสองต้น ๕๗  พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

๘ นายสัมพันธ์ สมทอง 
สมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลมะม่วง
สองต้น 

๔๘  พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

๙ 
ดร .นัทฐนันท์  อยู่
สีมารักษ์ 

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๔๒ ปริญญาเอก พุทธ ๕/๐๔/๒๕๖๐ 

 



 

๑๗๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก : ฉ 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๑๗๖ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม  
การออกภาคสนามสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 

ณ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สัมภาษณ์ นายปราโมทย์ สุนยานัย, ก านันต าบลไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช,  

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 
สัมภาษณ์ นายเกรียงศักดิ์ ด่านคงรักษ์, นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 



 

๑๗๗ 

 

 
สัมภาษณ์ นางสาวไพเราะ เอียดบัง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงเซา อ.เมือง จ.

นครศรีธรรมราช, วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 

 
สัมภาษณ์ นายเพื่อม พิทักษ์, ประธานชุมชนศรีธรรมโศก ๑ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช,  

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 



 

๑๗๘ 

 

 
สัมภาษณ์ นายโชติ ชสูุวรรณ, ก านันต าบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช,  

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 

 
สัมภาษณ์ นายบ ารุง เลขจิตร, ก านันต าบลบางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙. 



 

๑๗๙ 

 

 
สัมภาษณ์ นายช านาญ ลักษณชฏา, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 

 
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช, วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
 

 



 

๑๘๐ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม  
“สนทนากลุ่ม” (Focus  Group) 

วันที่  ๕  เมษายน  25๖๐  เวลา  ๑๓.๐0 น. 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 
บรรยากาศในการสนทนากลุ่ม 

 

 
 

 



 

๑๘๑ 

 

ประมวลภาพกิจกรรม  
“สนทนากลุ่ม” (Focus  Group) 

วันที่  ๕  เมษายน  25๖๐  เวลา  ๑๓.๐0 น. 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.เมือง  

จ.นครศรีธรรมราช 
บรรยากาศในการสนทนากลุ่ม 

 

 
 

 



 

๑๘๒ 

 

 

 



๑๘๓ 
 

ประวัตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล :  
 ๑.๑ ภาษาไทย  พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.,ดร. 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Pracru Arunsudalangkun 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๓. ต าแหน่งการบริหาร : ผู้อ านวยวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๔. สังกัดหน่วยงาน/คณะ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
 บ้านเลขท่ี  ๓/๓   หมู่ที่  ๕  ตรอก/ซอย -  ถนน -   
 แขวง/ต าบล  มะม่วงสองต้น เขต/อ าเภอ เมือง 
 จังหวัด        นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐ 
 โทรศัพท์      - โทรสาร - 
 โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๔-๑๘๘๙-๔๕๗ อีเมล์   pmpreeda@hotmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา Ph.D. in Sociology 
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   รัฐศาสตร์ 
  



๑๘๔ 
 

ประวัตินักวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

๑. ชื่อ - นามสกุล :  
 ๑.๑ ภาษาไทย  ดร.สามารถ บุญรัตน์ 
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ  Dr.Samart Boonrat 
๒. ต าแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
๓. ต าแหน่งการบริหาร : กรรมการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์                     
๔. สังกัดหน่วยงาน/คณะ วิทยาลัยสงฆ์เลย 
๕. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
 บ้านเลขท่ี  ๖/๑   หมู่ที่  ๗  ตรอก/ซอย -  ถนน -   
 แขวง/ต าบล  พ่วงพรมคร เขต/อ าเภอ เคียนซา 
 จังหวัด        สุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๖๐ 
 โทรศัพท์      - โทรสาร - 
 โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙-๒๙๐๙๗๗๕ อีเมล์ sboonrut@gmail.com 
๖. วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์) 
๗. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ   รัฐศาสตร์ม สังคมวิทยา, รัฐประศาสนศาสตร์ 
  



สรุปโครงการวิจัย 
 

สัญญาเลขที ่ว. ๒๐๓/๒๕๕๙ 
ชื่อโครงการ รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
หัวหน้าโครงการ พระครูอรุณสุตาลังการ,ผศ.,ดร. และคณะ ผู้อ านวยวิชาการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิ ทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย  มื อถื อ  ๐๘๔ -๑๘๘๙ -๔๕๗  E-mail : 
pmpreeda@hotmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การเมืองการปกครองในสังคมไทยมีความส าคัญอย่างมากในฐานะเป็นเครื่องมือของการใช้อ านาจ
เพ่ือการพัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในยุคใดผู้น าใช้อ านาจไปในทางที่ไม่ดี ประชาชน
จะได้รับความล าบากเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแต่หากผู้น าในยุคใดมีการปกครองโดยธรรม มีความหวังดี
ต่อประชาชน มีความเสียสละยึดความถูกต้อง ใช้อ านาจโดยการควบคุมโดยธรรมจะท าให้ประชาชนเกิด
ความสงบสุข มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิตอย่างปกติ 

สถิติการรับแจ้งและจับกุมกลุ่มคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จ าแนกตามประเภทคดีที่รับแจ้ง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗ เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ คดี (ที่มาส านักงานต ารวจแห่งชาติ) โดย
ประกอบด้วย ๕ ประเภทคดี ได้แก่ คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ คดีร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์ คดีอาญาที่น่าสนใจ และ.คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย (ท่ีมาต ารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช) ท าให้เห็นว่า 
ผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้ใหญ่ก านันทั้งหมดจ านวน ๑๑๐ คน (ไม่นับผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน ๑๘๕ แห่ง (ไม่นับสมาชิก) ยังขาดศักยภาพและพลังใน
การขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เพราะฉะนั้น ท าให้เห็นว่าการด าเนินชีวิตของประชาชนในอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมมีความไม่ปลอดภัยอยู่ในระดับหนึ่งเพราะสิ่งหนึ่งเพราะขาดคุณลักษณะความเป็น
ธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนบางส่วนหรือไม่  จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจใคร่ที่จะศึกษาลักษณะ
ธรรมาธิปไตยทางพระพุทธศาสนา กระบวนการและรูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น า
ชุมชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑ เพ่ือศึกษาลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา  
๒. เพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
๓.เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัย 

ลักษณะความเป็นธรรมาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา พบว่า ลักษณะธรรมาธิปไตยจะ
ประกอบด้วย ๗ ประการ ๑. ยึดถือหลักการที่ถูกมากกว่ายึดหลักคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง ๒. ยึดหลัก
เหตุผล ๓. ยึดหลักความจริง ๔. ยึดหลักความถูกต้อง ๕. ยึดความเป็นธรรม ๖. ยึดหลักประโยชน์ส่วนร่วม 
และ๗. การไม่ยึดกระแสเสียงคนส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกธรรมและไม่เป็นธรรม  



๑๘๖ 
 

  กระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้ น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ๑. ปัจจัยน าเข้า ผู้น ามีความความพร้อม ความจริงใจ แรงจูงใจ และประสบการณ์
ผ่านผลงานในอดีต ๒. ปัจจัยเชิงกระบวนการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย ๖ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างความพร้อม ขั้นตอนที่ 
๒ การสร้างความร่วมมือ ขั้นตอนที่ ๓ การเป็นแบบอย่าง ขั้นตอนที่ ๔ การสร้างการยอมรับจากประชาชน 
ขั้นตอนที่ ๕ การสร้างอุดมการณ์ และขั้นที่ ๖ การสื่อสาร และ๓. ปัจจัยเชิงผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการท าหน้าที่
ของผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนาธรรมาธิปไตยของตนเองอย่างมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด  
  รูปแบบการพัฒนาความเป็นธรรมาธิปไตยของผู้ น าชุมชนในเขตอ า เภอเมืองจั งหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการพัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอ
เมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านจริยธรรมการปกครอง ปัจจัยด้านการการก าหนด
นโยบาย และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชุมชน ๒. องค์ประกอบและคุณลักษณะของรูปแบบการ
พัฒนาธรรมาธิปไตยของผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีองค์ประกอบและ
คุณลักษณะด้านการแสดงออกของผู้น าชุมชน องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านประสบการณ์ 
องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านการศึกษา และ องค์ประกอบและคุณลักษณะด้านเครือข่ายทางสังคม
และองค์กร  
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้น าชุมชนจะต้องก าหนดนโยบายและแผนการจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนย์
ฝึกฝนอบรมผู้น าอย่างเป็นรูปธรรมโดยคัดเลือกจากผู้น าชุมชนที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการ
ท าหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้นด้วยการคัดเลือกผู้น าชุมชนด้วยความสมัครใจ แต่ส าหรับผู้น าชุมชนที่แต่งตั้งยังไม่ถึง 
๑๐ ปี ให้ก าหนดภาคบังคับที่จะต้องผ่านการประเมินผลทางการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดขึ้นมาอาจจะ
แยกเป็น ๔ หลักสูตรก็ได้ คือ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ และ
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดควรมีเนื้อที่ผสมร่วมกันธรรมาธิปไตยและควรมีระยะ
การศึกษาอย่างน้อยที่สุด ๓ ปีจึงจะจบหลักโรงเรียนผู้น าชุมชน และให้มีวุฒิบัตรรับรองจากหน่วยงานต้น
สังกัด และเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษานั้นๆ หากยังไม่จบมัธยมการศึกษาที่ ๖ ควรมีการปรับเนื้อหาที่
เหมาะสมแลสอดคล้องผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ หากจบมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้วให้เทียบเท่าวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โดยรุ่นละประมาณไม่เกินจ านวน ๑๕ คน อาจจะใช้เวลาในการศึกษาตามอัธยาศัย
ประมาณ ๒-๓ ปีจึงจะส าเร็จการศึกษา หากมีผู้น าชุมชนใดไม่เป็นไปตามหลักธรรมาธิปไตยถือว่าไม่จบ
การศึกษาและจะต้องลงทะเบียนใหม่เพ่ือรองรับและการันตีให้กับประชาชนในชุมชนนั้นๆ 
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