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คํานํา 
 

การพัฒนาคนและคุณลักษณะของคนเพื่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเป็นหลักการสําคัญ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพคนไทยต้องให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกฝังการพร้อมรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัยสร้างจิตสํานึกให้คนไทย 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพกฎหมาย  หลักสิทธิมนุษยชน  การสร้างศักยภาพและความ 
สามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม  ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของ
ท้องถ่ินและสังคม เป็นสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง  โดยงานวิจัยเล่มน้ี จะเริ่มด้วยการวิเคราะห์ภาพปัจจุบันของการ
พัฒนาพลเมืองของรัฐ ที่จะนําไปสู่การสร้างปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐมาสู่
การบูรณาการหลักพุทธธรรมหลักจักรวรรดิวัตร 5 ให้เกิดเป็นรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐ
ตามหลักพุทธธรรม จากน้ันจึงเสนอรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 
ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รอบรู้ที่มากด้วยประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และยืนยันรูปแบบการพัฒนา
พลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

นอกจากน้ี ยังได้นําเสนอการวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับการพัฒนาคนและบทบาทของคน 
ในการพัฒนาประเทศ ประกอบไปด้วยแนวทางการพัฒนาคนเพ่ือการลดความเหล่ือมลํ้าและ
สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม รูปแบบการพัฒนาคนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและรูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อย
เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ในยุคของเศรษฐกิจบนฐานดิจิทัล  

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาพลเมืองของรัฐหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ทั้งในการนําไปปรับใช้
ตามบทบาทหน้าท่ีรวมถึงเป็นการจุดประกายทิศทางการพัฒนาเรื่องดังกล่าวทั้งในระยะยาว
และในระยะ 5 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ต่อไป 
 

 
 คณะผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาพลเมือง

ของรัฐ  2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม และ 3) เพื่อยืนยัน

รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยแบบผสาน  โดยมีวิธีดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ 

1) ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันจาก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 248 คน เครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติใช้การหาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่ามัชฌิมาเลขคณิต 

ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  2) การสนทนากลุ่ม เลือกแบบเจาะจง มีผู้ทรงคุณวุฒิ

เป็นพระสงฆ์ ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้นําชุมชน จํานวน 8 คน เก็บข้อมูลด้วยการบันทึก

สนทนากลุ่ม และ 3) ยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ความคิดเห็น พร้อมนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

ผลการวิจัยพบว่า 

ขั้นตอนท่ี 1  เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ผลจากการตอบแบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบ

อาชีพเกษตรกร และมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด  

ขั้นตอนท่ี 2  การพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐ จะนําหลักพุทธธรรม 

คือหลักจักรวรรดิสูตร ที่มุ่งเน้นไปที่การประพฤติที่เป็นธรรม ประกอบด้วย คุณธรรม เมตตา

ปราณี ในการปกครองพลเมือง นําหลักการและรายละเอียดต่างๆ มานําเสนอในรูปแบบบท

วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม จํานวน 5 ด้าน  ได้แก่  1) ด้าน

การสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน  2) ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชน

ตามหลักปริปุจฉา  3) ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา 4) ด้านการ
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ประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย  และ 5) ด้านความสําเร็จของ

พลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา   

การสนทนากลุ่ม พบว่า ด้านการประพฤติปฏิบัติของพลเมืองในชุมชนตามหลัก

ธรรมาธิปไตยอยู่ในระดับมาก ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิกรักขา และ 

ด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนาน้ันอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน และด้านการสงเคราะห์ผู้นํา 

ในชุมชนตามหลักปริปุจฉาอยู่ในระดับน้อย 

 รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

1) ด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน ได้แก่ ผู้นําต้อง

ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน สนับสนุนการฝึกอบรมและฝึกอาชีพ มีงบประมาณเพ่ือให้เกิด

รายได้ในชุมชน  พร้อมท้ังมีการให้รางวัลกับผู้ทําประโยชน์แก่ชุมชน  

2) ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา ได้แก่ ประชาชนต้อง 

มีความไว้วางใจผู้นํา ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้นํา  ให้การนับถือและยกย่อง

ให้เกียรติผู้นํา พร้อมกับให้ความร่วมมือและควรมีรางวัลตอบแทนท้ังรูปธรรมและนามธรรม

ให้กับผู้นํา  

3) ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา ได้แก่ ประชาชน

ต้องปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของตนเองให้สอดคล้องกับชุมชน มีการส่งเสริม อนุรักษ์

ทะนุบํารุงและถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในชุมชน ตลอดจนรักและสามัคคี

กันแม้ต่างศาสนา  

4) ด้านการประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย 

ได้แก่  มีการเปิดโอกาสให้พลเมืองในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา 

ร่วมกันวางแผน  มีความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  ทํางานกันเป็นทีมด้วยความภาคภูมิใจและ 

เป็นเจ้าของชุมชน  
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Abstract 
 

This research is of 3 objectives: 1) to study the State’s citizen development,  

2) to develop the model of the State’s citizen development based on Buddha-
dhamma, and 3) to confirm the model of the State’s citizen development based 
on Buddhadhamma. 

The research methodology used is mixed means in 3 steps: 1) the study 
of currently conditional data from sex, age, education, occupation and status 
with 248 sampling population; the used tool to collect data is questionnaire,  
the data analysis is made by computer software, and statistics is to find values of 

percentage, frequency, arithmetic mean, mean, and standard deviation,  
2) specialized group discussion having monks, administrators, scholars and 
community leaders as 8 eminent persons with discussion recording as data 

collection, and 3) confirming the model of the State’s citizen development 
based on Buddhadhamma by using technical interview-form together with 
bringing the advices to rectify.  

From the research, it is found that: 

 Step 1 :  The data analysis of personal status:  the outcome from the 
questionnaire on general data related to personal status of the sampling 
population is that the majority of the sampling group is 81.5 percentage of 

males in the aging range of 51 years old upward, mostly having elementary 
education, being agriculturists, and getting married. 

 Step 2 :  The data analysis of the model of the State’s citizen 

development based on Buddhadhamma : Cakkavatti Sutta that emphasizes 
Dhamma conducts comprising principles and details on virtues, loving kindness 
in ruling citizens will be brought to propose in the form of research analysis 
related to the model of the State’s citizen development based on Buddhadhamma 

in 5 aspects : 1) Supporting citizens in the community according to the principle 
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of Dhananupadhana, 2) Supporting leaders in the community according to the 
principle of Paripuccha, 3) Supporting religions in the community according to 
the principle of Dhammikkarakkha, 4) Self-conducting of the citizens in the 
community according to the principle of Dhammadhipateyya  and 5) Success of 

citizens in the community according to the principle ofAdhammaKaranisedhana.  

From specialized group discussion it is found that in the aspect of 
self-conducting of the citizens in community according to the principle of 

Dhammadhipateyya has got high level; in the aspects of supporting religions in 
the community according to the principle of Dhammikkarakkha and success of 
citizens in the community according to the principle of Adhammakaranisedhana 
have got average level; and in the aspects of supporting citizens in the community 

according to the principle of Dhananupadhana and supporting leaders in the 
community according to the principle of Paripuccha have got low level.    

The model of the State’s citizen development based on Buddhadhamma 

consists of 5 aspects : 

1) Supporting citizens in the community according to the principle 
of Dhananupadhana : leaders must enhance learning in the community, support 

trainings and occupational trainings, have budget to activate revenue in the 
community, together with giving rewards to the ones who perform benefits to the 
community. 

2) Supporting leaders in the community according to the principle 

of Paripuccha : citizens must trust the leaders by accepting their opinions and 
decisions, giving them respect and honor, cooperation, and should have rewards 
to reciprocate them both in concrete and abstract forms. 

3) Supporting religions in the community according to the 
principle of Dhammikkarakkha : citizens must adjust their ideas, self-beliefs to 
get along with the community, support and preserve as well as nourish, together 
with pass on the community cultures, customs and traditions, love and transform 

in one unity among different religions. 



ร

the p
opp
deci

prou

of A

publ
cont

 
base

brin

 
dham

with
and 
wha

beha
deve

รายงานวิจัยชุมช

4
principle o
ortunities 
isions, shar

udly worki

5
Adhammak

lic utilities
tinuous de

Step
ed on Bud

nging advic

Thi
mma, if ap

h righteou
 poverty i
at is right 

aving goo
elopment. 

ชนเรื่อง “รูปแบบ

4) Self-con
of Dhamm
for citizen
ring opinio

ing as team

5) Success
karanisedha

s, sources o
evelopment

p 3 : Con
ddhadham

ces to recti

is model 
pplied for

usness, pro
n the com
and what

od conduc
     

บการพัฒนาพลเมื

nducting o
madhipateyy
ns of comm
ons, helpin

m with bein

s of citizen
ana : citize

of learning
t. 

nfirming t
mma : tech

ify. 

of the St
r use in th

otect for n
mmunity; t
t is wrong

cts in ord

มืองของรัฐตามหล

 

7 

of the citiz
ya : there s

munities in
ng one anot

ng the own

ns in the co
ens have go

g, happines

the model
hnical int

tate’s citiz
he commu

not falsely 
together w
g, perform

der to br

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักพุทธธรรม”   

ens in the 
should be a

n that they 
ther to do 

ners of one

ommunity 
ot commun

s in each c

l of the S
terview-for

zen develo
nity will b

 conductin
with not b

ming only g

ring the n

     โดย  ดร. คตยิ

communit
arrangemen
can partici
 and plan, 

es’ commun

according 
nity safety,

community

State’s citiz
rm is used

opment ba
benefit its 

ng that wi
eing carele
good bene

nation for

ตยิา  อายุยืน และ

ty accordin
nts of 
ipate in ma
 having un

nities. 

 to the prin
, convenien

y and have 

zen develo
d, togethe

ased on B
 people in

ill bring t
ess, clearly
eficial deed

r furtherly

ะคณะ�

ng to 

aking 
ity in 

nciple 
nt 

 got 

opment 
er with 

Buddha-
n ruling 

troubles 
y know 
ds, and 

y good 



รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”      โดย  ดร. คติยา  อายุยืน และคณะ�

 

8 

สารบัญ 
 

                                                                                      หน้า  

คํานํา                                                                                         1  
บทคัดย่อ  2 
Abstract  5 
 

บทท่ี 1 บทนํา 12 
 1.1 ความสําคัญของปัญหา                                                        12 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                             20 
 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย                                                              21 
 1.4 วิธวีิจัย 21 
 1.5 ระยะเวลาการดําเนนิงาน 29 
 1.6 แผนการดําเนินงาน 29 
 1.7 นยิามศพัท์                                                                              30 
 1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 30 
   

บทท่ี 2 แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  32  
 2.1 แนวคิดวา่ด้วยพลเมืองของรัฐ 32 
 2.2 หน้าที่ของพลเมืองดี                                                                   33 
 2.3 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 34 
 2.4 จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 35 
 2.5 ความสําคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 35 
 2.6 ความหมายของรูปแบบ (Model) 36 
 2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ      36 
 2.8 หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาพลเมืองของรัฐ 37 
 2.9 แนวทางการพัฒนาพลเมืองของรัฐ 43 
  2.10 แนวคิดเรื่องสังคมอุดมคติในจักกวัตติสูตร 48 
 2.11 ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 59 



รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”      โดย  ดร. คติยา  อายุยืน และคณะ�

 

9 

สารบัญ (ต่อ) 
 

                                                                                      หน้า  

บทท่ี 3 ผลการศึกษา 64 
 3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 64 
 3.2 ข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 65 
 3.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 65 

3.3.1  ตอนท่ี 1  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 65 
3.3.2  ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัระดับการพัฒนา 

รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมโดยรวม 68 
3.3.3 ตอนท่ี 3  ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐ 

ตามหลักพุทธธรรม  74 
  

บทท่ี 4  สรุปผล  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  77 
 4.1 สรุปผล 77 
 4.2 อภิปรายผล 79 
 4.3 ข้อเสนอแนะ 84 

4.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 84 
4.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 84 

บรรณานุกรม  86 

ภาคผนวก  90 
ภาคผนวก ก รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั 91 
ภาคผนวก ข  ข้อมูลท่ัวไปของพื้นที่ดําเนินการวิจยั 92 
ภาคผนวก ค แบบสอบถามและค่า IOC 95 
ภาคผนวก ง รายช่ือผู้เข้ารว่มสนทนากลุ่ม 

และประมวลภาพการสนทนากลุ่ม 101 

ประวตัินักวจิัย  104 

  



รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”      โดย  ดร. คติยา  อายุยืน และคณะ�

 

10 

สารบัญตาราง 

 หน้า  

ตารางที่ 3.1  แสดงจํานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 65 

ตารางที่ 3.2  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ  66 

ตารางที่ 3.3  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา 66 

ตารางที่ 3.4  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 67 

ตารางที่ 3.5  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 67 

ตารางที่ 3.6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมโดยรวม 68 

ตารางที่ 3.7  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนารูปแบบ 
การพัฒนาพลเมืองของรฐัตามหลักพุทธธรรมด้านการสงเคราะห์ 
พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน 69 

ตารางที่ 3.8  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนา 
รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 
ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา 70 

ตารางที่ 3.9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนา 
รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 
ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา 71 

ตารางที่ 3.10  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนา 
รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมด้านการ 
ประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย 72 

ตารางที่ 3.11  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนา 
รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมด้านความ 
สําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา 73 

  



รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”      โดย  ดร. คติยา  อายุยืน และคณะ�

 

11 

สารบัญภาพ 

 หน้า  

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 21  

แผนภาพที่ 2  รูปแบบการปกครองในจักกวัตติสูตร 52 

แผนภาพที่ 3  รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”      โดย  ดร. คติยา  อายุยืน และคณะ�

 

12 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสาํคัญของปญัหา 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียน 

แปลงไปอย่างรวดเร็ว กอปรด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนรวดเร็วใน

ศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมของพลเมือง 

ในสังคม ความเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่าง

รวดเร็วนี้  พลเมืองในสังคมจึงต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค แต่ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพลเมือง

ในสังคมหรือชุมชนได้ก็คือตัวบุคคลในชุมชนหรือสังคมนั้น เพราะคนหรือบุคคลคือทรัพยากร 

ที่มีคุณค่ามากท่ีสุดต่อองค์กรหรือชุมชนสังคม และมีความสําคัญต่อประเทศชาติ (แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11, พ.ศ.2555-2559) การพัฒนาคุณภาพคนไทยต้องให้มี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มี

คุณธรรม ซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัย สร้างจิตสํานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ

กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม 

ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถ่ินและสังคม และเป็นสังคมอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พุทธศักราช 2550 กําหนดให้รัฐต้องดําเนิน

ตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ินได้เอง  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถ่ิน

และระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถ่ิน 

ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ  รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรส่วน
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ท้องถ่ินขนาดใหญ่โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดน้ัน (รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550)  

จากการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน ทําให้มีการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ

ต่างๆ ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) เทศบาล  

3) องค์การบริหารส่วนตําบล  4) การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์

และเศรษฐกิจเสรีที่มีการแข่งขันระหว่างประเทศกันอย่างรุนแรงและเข้มข้นบริบทของสังคม

โลกก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงส่งผลทําให้ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วใน 

หลายๆ ด้าน  วิถีการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

จากกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

การเมืองการปกครองเกิดกระแสการเรียกร้องจากภาคประชาชนให้มีการปฏิรูปการเมือง       

การปกครองโดยมีการเรียกร้องให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดในปี พ.ศ.2535 รัฐบาล 

ในยุคนั้นได้แก้ไขสถานการณ์โดยเสนอให้มีการออกพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน 

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 โดยการกระจายอํานาจให้

ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามแนวคิดการกระจายอํานาจจากส่วนกลาง

สู่ท้องถ่ินตามแนวคิดการกระจายอํานาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามกระแส

ระบอบประชาธิปไตยที่นิยมในบริบทของสังคมท่ัวโลกในระบอบประชาธิปไตยโดยได้มีการให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีหน้าท่ีการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อปฏิรูประบบ

การปกครองท้องถ่ินไทย เพ่ือลดกระแสการเรียกร้องจากประชาชนให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการ

จังหวัดต่อมาก็ได้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 ถือได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วม

การยกร่างมากท่ีสุด  ซ่ึงปัจจุบันได้มีการถูกยกเลิกไปนานแล้ว ต่อมาก็มีการร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับพุทธศักราช 2550 ก็มีประชาชนได้ลงประชามติเป็นจํานวนมากและได้มีการปฏิรูป

การเมืองโดยมีการถ่ายโอนอํานาจต่างๆ และการกระจายอํานาจให้องค์การปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึนประชาชนสามารถตรวจสอบความโปร่งใส 

ในการบริหารงานภาครัฐ  รวมถึงมีองค์กรท่ีคอยกํากับดูแลค่อยตรวจสอบการบริหารเพ่ือให้ 

การบริหารภาครัฐเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจากการปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เช่น การที่มีพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2545 โดยมีเป้าหมายท่ีสําคัญในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้คือการสร้าง

ประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการพัฒนาประเทศด้วยรัฐบาลยังปรับทุกองคาพยพทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการรัฐวิสาหกิจ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มีหลักพื้นฐาน 6 ประการ คือ  

1) หลักนิติธรรม  2) หลักคุณธรรม  3) ความโปร่งใส  4) หลักความมีส่วนร่วม  5) หลักความ

พร้อมรับผิด และ 6) หลักความคุ้มค่า โดยแต่ละหลักสามารถจําแนกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับ 

ประเทศ 2) ระดับภาครัฐ และ 3) ระดับองค์กร แต่ละหลักจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 

รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (แก้ไขฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 

และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รองรับโดยการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี พ.ศ.2546  หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมือง

ที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปในน้ี  1) เกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจของรัฐ  4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  5) มีการปรับปรุงภารกิจของ

ส่วนราชการในเชิงภารกิจของรัฐ  6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการ

ตอบสนองความต้องการ และ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ        

(ราชกิจจานุเบกษา, พ.ศ.2546)    
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ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ.2545 ได้บัญญัติถึงการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยในหลายๆ ด้าน  ได้แก่ 

ด้านการเมือง  ด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การปฏิรูประบบราชการ และการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถ่ิน  การกระจายอํานาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ สําคัญในการบริหารจัดการบ้านเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรัฐในส่วนกลางให้เหลือเพียงภารกิจหลักที่จําเป็นต้องทํา

เท่าน้ัน  ชุมชนสามารถบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเองได้ตามเจตนารมณ์ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้

กฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม ต่อมาปี พ.ศ.2551 ได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่ง 

ส่วนราชการ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดให้ 

มีราชการบริหารส่วนภูมิภาค และจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดข้ึนใน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทน

ของกรมในราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และจัดต้ังกลุ่ม 

ตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้ึนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการดําเนินงานภายในส่วนราชการ สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และพัฒนาการบริหารของส่วนราชการ 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยการกําหนดเป็นนโยบายและหลักการที่สําคัญ

ของรัฐในการกระจายอํานาจ กล่าวคือ “รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินและตัดสินใจใน

กิจการของท้องถ่ินได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินนําไปปฏิบัติ” คือ การปฏิบัติงานตามอํานาจ

หน้าที่ขององค์กรต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ตําบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา กระทรวงมหาดไทย

ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ให้ใช้แผนพัฒนาเป็นเครื ่องมือในการบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นจะมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา

ท้องถ่ิน รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอย่าง

ต่อเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจะมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์

และแนวทางการพัฒนาในระดับต่างๆ และท่ีสําคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง

ดําเนินงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงแสดงออกมาใน

รูปแบบของการพัฒนาพลเมืองของรัฐ 

ตําบลมะลวน มีประวัติความเป็นมา คือเมื่อสมัยจะมีการก่อสร้างทางรถไฟ ประมาณ

200 ปี มีคนจีนเริ่มมาอยู่ตลาดคูแพรก แต่ก่อนเป็นตลาดคูแพรกนี้นับต้ังแต่วัดแหลมไผ่-หัวหาร   

มีบ้านคน 3 บ้านเท่าน้ัน เป็นทุ่งโล่งมีแนวถนนเป็นเลาๆ สงสัยว่าสร้างในสมัยศรีวิชัยรุ่งเรือง

และในทุ่งมีม้ามาก คนจีนเห็นม้าจึงพูดว่าที่นี้มี ม้าล้วงๆ คือ พูดไม่ชัดนั้นเอง สรุปคือมีม้าล้วนๆ 

นั้นเอง จึงได้เพ้ียนมาเป็นมะลวนในปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน, ออนไลน์, 

๒๕๕๘.) 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน เดิมเป็นสภาตําบลมะลวน ยกฐานะเป็นองค์การ

บริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 

ได้รับประกาศจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 

2 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันที่ทําการถาวรอยู่ที่ เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 5 ตําบลมะลวน อําเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอพุนพิน มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ  

77 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,125 ไร่ โดยอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอพุนพิน ประมาณ 15 

กิโลเมตร   

1.1.1 วิสัยทัศน์  คือ การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปการพรั่งพร้อม เศรษฐกิจ 

ฟื้นฟู อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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1.1.2  พันธกิจ 

1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 

2)  จัดให้มีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอยา่งทั่วถึง 

3)  จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามแหล่งชุมชน 

4)  จัดให้มีการบํารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การมีคุณภาพชีวติที่ดี 

5)  จัดให้มีการบํารุงส่งเสริมการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและการกีฬา 

6)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟืน้ฟูและบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.1.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

1)  การคมนาคมมีความสะดวก โครงสร้างพ้ืนฐานม่ันคง 

2)  ประชาชนมีน้ําอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 

3)  มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ 

4)  ประชาชนมีอาชีพรายได้พอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟืน้ฟูวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

6)  การอนุรกัษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นพื้นที่โดยท่ัวไปเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยเฉพาะทิศ

ตะวันตกพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีลําคลองไหลผ่านตลอดแนว พื้นที่เหมาะแก่การ

ทําการเกษตร เช่น สวนยางพารา สวนปาล์มน้ํามัน สวนผลไม้ และการเกษตรอื่นๆ ทางทิศ

ตะวันออกสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองมะลวนไหลผ่าน เป็นท่ีต้ังชุมชนและพื้นท่ีการเกษตร 

การทํานาข้าว และเล้ียงสัตว์  มีประชากรทั้งส้ิน 7,334 คน แยกเป็นชาย 4,001 คน หญิง 

3,333 คน จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,656 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 95 คน/ตาราง

กิโลเมตร จํานวนหมู่บ้านท้ังหมดจํานวน 9 หมู่  ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านหัวหาร  หมู่ที่ 2 บ้านตลาด

มะลวน หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 4 บ้านกลาง  หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาบ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด  

หมู่ที่ 7 บ้านไผ่พระ  หมู่ที่ 8 บ้านคลองสินทอง และหมู่ที่ 9 บ้านหนองพลอง 
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1.1.5 ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี การรวมกลุ่มของประชาชน  แยกประเภทกลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม กลุ่มอ่ืนๆ 1 กลุ่ม และมีการจัดต้ังมวลชน 

ได้แก่ลูกเสือชาวบ้าน ไทยอาสาป้องกันชาติ กองหนุนเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติ และอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และองค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลดีเด่นประจําปี 2551 และประจําปี 2552 (วารสาร 12 ปี 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน, หน้าที่ 36-37) แต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ถึงแม้

ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจาย อํานาจการปกครอง และให้ความสําคัญต่อ

การมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และมีความต้องการท่ีจะใช้สิทธิ

ในการเลือกผู้บริหารท้องถ่ินก็ตาม แต่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถ

แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี (ปิยะนุช  

เงินคล้าย, 2540 หน้า 249-250) และองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงเป็นการปกครองท้องถ่ิน

ชนิดหน่ึง ที่ได้รับกระจายอํานาจจาก ส่วนกลางให้ปกครองตนเอง ซ่ึงจากการบริหารท่ีผ่านมา

ขององค์การบริหารส่วนตําบลยังมีปัญหาและ อุปสรรคต่างๆ ขาดความมีประสิทธิภาพในการ

บริหารด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารงานท่ัวไป ด้านการ บริหารวัสดุอุปกรณ์ ด้านการ

บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ฯ เป็นต้น จากปัญหาและอุปสรรต่างๆ ของการ

บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ผู้วิจัยต้องศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาพลเมือง 

ของรัฐตามหลักพุทธธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึนไป และยิ่งองค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นองค์การ

บริหารส่วนตําบลดีเด่นประจําปี 2551 และประจําปี 2552 สองปีซ้อน จึงทําให้ผู้วิจัยสนใจ

ศึกษารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐ กรอปผู้วิจัยนําเอาหลักพุทธธรรมมาบูรณาการให้เกิด

รูปแบบการพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างศักยภาพด้านทุนมนุษย์ให้เกิดข้ึน ต้องได้รับการเอาใจใส่   

โดยองค์กร ตลอดจนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกฝน พัฒนา และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สามารถปรับตัว ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดี เพ่ือให้มี

คุณภาพ มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ เพราะเชื่อว่าหากทรัพยากร
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มนุษย์มีคุณภาพ ก่อให้เกิดบุคลากรที่มีศักยภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547

หน้า 1)  และการให้ความสําคัญกับการศึกษากระบวนการสร้างจิตสํานึกเพ่ือให้เกิดความ 

เป็นพลเมืองดีของสังคมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีสติปัญญาและคุณธรรม หลักธรรม

คําส่ังสอนในทางพระพุทธศาสนามากมาย ที่ทําให้การปกครองและคุณธรรมของผู้ปกครอง

เปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนึ่งในน้ัน ได้แก่ อิทธิพลของ

จักรวรรดิวัตร หรือหลักจักรวรรดิสูตรที่จะมุ่งเน้นไปที่การประพฤติธรรมเป็นสําคัญที่จะต้อง

ประกอบด้วย คุณธรรม เมตตาปราณีในการปกครองพลเมือง และพลเมืองหรือคําว่าประชาชน 

มีความหมายท่ีเหมือนกันหรืออย่างน้อยในความหมายต่างๆ ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของ 

คําว่า รัฐ ซ่ึงว่าโดยธรรมชาติแล้ว มีพลัง 3 ด้านท่ีผลักดันมนุษย์ให้มาอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้

อํานาจท่ีเหนือกว่าครอบครัวและชุมชนพลังทั้ง 3  ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความกลัว 2) ด้านความ

ปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดอยู่อย่างมีความสุข และ 3) ด้านความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักด์ิศรี 

(วิชาญ ฤทธิธรรม, เอกสารประกอบการบรรยาย : วิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์, 

ออนไลน์ 2556.) และทําหน้าท่ีของพลเมืองดี โดยปฏิบัติหน้าท่ีพลเมืองได้ครบถ้วน คือ ส่ิงที่ 

คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํา หรือละเว้นการกระทํา ถ้าไม่ทําหรือละเว้นการ

กระทํา จะได้รับผลเสียโดยทางอ้อม เช่น ได้รับการดูหม่ินเหยียดหยาม หรือไม่คบค้าสมาคม

ด้วย ผู้กระทํากิจท่ีควรทําจะได้นับการยกย่องสรรเสริญจากคนในสังคม (ศรัณยุ หม้ันทรัพย์, 

2550 หน้า 101-115)  โดยท่ัวไปส่ิงที่ระบุกิจที่ควรทํา ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น 

หลักธรรมที่ใช้คือหลัก จักรวรรดิวัตร 5  หน้าท่ีของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ ที่นํามาวิเคราะห์ใน

การพัฒนาพลเมืองจะนํามา 5 ประการได้แก่ 1) ธรรมาธิปไตย  2) ธรรมิการักขา 3) อธรรมการ

นิเสธนา 4) ธนานุประทาน และ 5) ปริปุจฉา หลักพุทธธรรมทั้ง 5 ประการ พระพุทธศาสนา

เกิดในยุคหรือท่ามกลางแห่งความขัดแย้งทางความคิดมากมายท้ังความเชื่อ การปฏิบัติที่

แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ทั้งการเมืองและสงคราม เป็นต้น ซ่ึงมีบุคคลไม่กี่จําพวกท่ีคอยบงการให้

ผู้นํารัฐต่างๆ กระทําหรือไม่ต้องกระทําอะไรหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นการระบุถึงความ

รับผิดชอบภาระหน้าที่ผู้นํารัฐ (กษัตริย์) ที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้กับอํานาจท่ีมีอยู่ของตนเอง
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รวมทั้งการเช่ือฟังครูบาอาจารย์จากบุคคลผู้เป็นตัวแทนของพระพรหมในยุคน้ัน ซ่ึงบางคร้ัง 

ก็เป็นการปกครองท่ีไร้ความปราณีในรูปแบบการเหยียดหยามพลเมืองนั้นๆ แต่เมื่อพระพุทธ 

ศาสนาได้อุบัติเกิดข้ึนในโลกทําให้ ผู้นําของรัฐหันมานับถือหลักธรรมคําส่ังสอนในทาง

พระพุทธศาสนามากมายซ่ึงเป็นผลทําให้การปกครองและคุณธรรมของผู้ปกครองเปล่ียนแปลง

ไปอย่างเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหนึ่งในนั้นได้แก่ อิทธิพลของจักรวรรดิวัตรหรือ

จักรวรรดิสูตร 

แนวคิดในจักรวรรดิสูตรพยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่การประพฤติธรรมเป็นสําคัญที่จะต้อง

ประกอบด้วย คุณธรรม เมตตาปราณีในการปกครองพลเมืองหากผู้นํารัฐละเมิดกฎกติกา

บ้านเมืองหรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีพยายามที่จะกอบโกยผลประโยชน์แก่ตนและพวกพ้อง

ประชาชนจะพลอยเดือดร้อนนอนทุกข์ไปตามผู้นําที่ไร้สติปัญญานําพาประเทศไปสู่หายนะ    

ในที่สุด ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําหลักการและรายละเอียดต่างๆ ของจักรวรรดิสูตร

มานําเสนอในรูปแบบบทวิเคราะห์เกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตาม

หลักพุทธธรรมเพื่อให้เห็นว่าแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่เสนอแนะไว้สามารถนําไปพัฒนา

พลเมืองชุมชนบ้านต้นปาบ หมู่ 5 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้เกิดการ

ดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขมากท่ีสุดพร้อมกับเสนอแนวทางการพัฒนาภาคพลเมืองหรือประชาชน

ในชุมชนน้ันๆ ให้เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย นอกจากน้ีการวิเคราะห์ดังกล่าวยังได้

มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพลเมืองของรัฐให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อไป 
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1.2) นําผลการศึกษาท่ีได้มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และสร้าง

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยใช้เครื่องมือ คือ 

แบบวิเคราะห์เอกสาร 

1.3) ศึกษาสภาพการพัฒนาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม เพ่ือใช้ออกแบบรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

2) สถานท่ีดําเนินการวิจัย 

2.1) ด้านพ้ืนที่ในการศึกษา คือ เจาะจงชุมชนบ้านต้นปาบ หมู่ที่ 5 ในเขต

ปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  คือ ประชาชนท่ีอาศัยในชุมชนบ้านต้นปาบ หมู่ที่ 5 ในเขต

ปกครององค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวนท้ังหมด 

689 คน  (รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน 25 พฤศจิกายน 2558) 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบ้านต้นปาบ หมู่ที่ 5 ในเขต

ปกครององค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จํานวนทั้งหมด 

689 คน เม่ือกําหนดให้มีความคลาดเคล่ือนในกลุ่มแบบเจาะจงไม่มากกว่าร้อยละ 5 และมี

ความเช่ือม่ันไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 โดยอาศัยสูตรในการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 248 คน 

ตามตารางสําเร็จรูปของ  R.V.Krejcie & D.W. Morgan. (970 : 607-610 )  โดยการเลือก

แบบเจาะจงประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

คือ แบบสอบถาม  ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างข้ึนโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิด ทฤษฎี  

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและนํามาปรับปรุงแก้ไข   

ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับ

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ   

ตอนท่ี 2  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของ

รัฐตามหลักพุทธธรรม ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสงเคราะห์พลเมืองใน

ชุมชนตามหลักธนานุประทาน 2) ด้านการสงเคราะห์ผู ้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา      

3) ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา 4) ด้านการประพฤติปฏิบัติ

ตนของคนในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย และ 5) ด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชน

ตามหลักอธรรมการนิเสธนา  

ตอนท่ี 3  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามเกี่ยวกับปัญหา และ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ในเรื่องรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 

4) การตรวจสอบเครื่องมือ 

เพ่ือให้การศึกษาภาคสนามมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ก่อนที่จะนําไปใช้ใน

การเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบเครื่องมือ ดังน้ี 

4.1) การทดสอบเพ่ือหาความตรง (Validity) นําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนมา

นําเสนอผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง และคณะผู้วิจัยนํามาพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง 

แบบสอบถามให้ถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะวัด (Content Validity) นํา

แบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity) แล้วนํามาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective 

congruence : IOC) โดยออกแบบสํารวจให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคําถามแต่ละข้อในเครื่องมือ

วัดแบบสอบถามเป็นรายข้อ 

ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่

ต้องการวัด 
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ให้  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นสอดคล้องกับเน้ือหาตามจุดประสงค์ 

ที่ต้องการวัด 

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ 

ที่ต้องการวัด 

จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนนําไปคํานวณค่า IOC ตามสูตร (พิชิต  

ฤทธิ์จรูญ, 2554, 242) 

    N
RIOC   

เมื่อ     IOC แทน    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ 

           R   แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 

          N แทน    จํานวนผู้เชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จะประเมินความ

เหมาะสมในแต่ละข้ันตอน จะแบ่งเป็นหัวข้อลักษณะเด่นที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินค่า 

IOC เป็นการให้ตรวจ จะเป็นลักษณะการพิจารณา 3 ประเด็น ค่าของความเหมาะสมดังกล่าว 

กําหนดคะแนน คือ ความเหมาะสม = 1  ไม่เหมาะสม = -1  ไม่แน่ใจ = 0  หัวข้อใดที่ผลการ

ประเมินมีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.5 จะถูกตัดออก โดยถือว่ามีความเหมาะสมตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนด  

4.2) การทดสอบเพ่ือหาความเชื่อม่ันหรือความเที่ยง (Reliability) โดยนํา

แบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาความตรง (Validity) แล้วนําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะทําการศึกษาจริง ได้แก่ หมู่ที่ 6 จํานวน 30 คน แล้ว

นําเอาคะแนนท่ีได้จากการทดสอบนั้นไปหาความเชื่อม่ัน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของ Cronbach (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 200)   มีสูตรดังน้ี 
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                           =           n            1-si
2 

                                      n-1             s2 

เมื่อ  หมายถึง   ค่าความเชือ่ม่ัน 

  n หมายถึง   จํานวนข้อในแบบสอบถาม 

  si
2 หมายถึง   ผลรวมความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  s2
i หมายถึง   ความแปรปรวนแบบสอบถามท้ังฉบับ  

 ผลการทดสอบเครื่องมือพบว่ามีค่าความเชื่อม่ัน (alpha) 0.93 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีผ่าน

การทดสอบเครื่องมือแล้วไปเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย และ

เครือข่ายพันธมิตรงานวิจัยในพ้ืนที่ ที่ได้ทําความตกลงไว้แล้ว 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากภาคสนาม

แล้ว  ผู้วิจัยนําข้อมูลมาถอดรหัส  จัดหมวดหมู่  และวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมสําเร็จรูป และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแจกแจงความถ่ีในการจัดลําดับชั้นเกี่ยวกับ

ลักษณะทั่วไป 

1.2 ค่าความถ่ี (Frequency) 

 ตอนท่ี 2 

2.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพ่ือวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง 

2.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดการกระจายข้อมูล 

 การวิเคราะห์ระดับ ดําเนินการวิเคราะห์ดังน้ี 
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นําคําตอบจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ดังน้ี 

ตอบในช่องมากท่ีสุด  ให้ 5   คะแนน 
ตอบในช่องมาก ให้ 4   คะแนน 
ตอบในช่องปานกลาง ให้ 3   คะแนน 
ตอบในช่องน้อย ให้ 2   คะแนน 
ตอบในช่องน้อยที่สุด ให้ 1   คะแนน 

การประเมินค่า  (Rating  Scale) การวัดระดับของรูปแบบการพัฒนาพลเมือง

ของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยนําผลของคะแนนคําตอบมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean)  

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และจัดระดับโดยเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์น้ําหนักเฉล่ีย (Weight Mean Scorw : WMS) (ประคอง กรรณสูตร. 2538 : 117)  

ดังน้ี 

ระดับการพัฒนามากท่ีสุด  มีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง   4.50-5.00 
ระดับการพัฒนามาก มีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.50-4.49 
ระดับการพัฒนาปานกลาง    มีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.50-3.49 
ระดับการพัฒนาน้อย  มีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.50-2.49 
ระดับการพัฒนาน้อยท่ีสุด    มีค่าคะแนนเฉล่ียระหว่าง    1.00-1.49    

 

7) ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 

ใช้วิธีการ ประเมินผลดังนี้ 

7.1) สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิกิริยา และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง  

7.2) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  

7.3) ยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ พร้อมนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
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1.4.2 ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม

มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) ข้ันที่ 1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลเมืองของ

รัฐตามหลักพุทธธรรมกับข้อมูลท่ีได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพลเมืองของรัฐ

ข้ันตอนที่ 1 เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวทางในการร่างรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม 

2) ข้ันที่ 2 จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอรับข้อเสนอแนะและความ

คิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เช่ียวชาญในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธ

ธรรม 

2.1) สนทนากลุ่ม (Focus Group) จํานวน 8 คน  

2.2) ตัวแปรท่ีจะศึกษาหรือประเด็นการสนทนากลุ่ม คือ รูปแบบการพัฒนา

พลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการสงเคราะห์

พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน  2) ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลัก 

ปริปุจฉา  3) ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา 4) ด้านการ

ประพฤติปฏิบัติตนของคนในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย และ 5) ด้านความสําเร็จของ

พลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา 

2.3) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

จํานวน 1 ฉบับ 

1.4.3 ขั้นตอนท่ี 3 การยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 

ในข้ันตอนนี้ เป็นการยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 

โดยวิธีการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเหมาะสม 2) ด้านความเป็นไปได้ ดําเนินการ 

ดังน้ี  
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1) กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของ

รัฐตามหลักพุทธธรรม ใช้วิธีสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพระสงฆ์ นักวิชาการ 

ผู้บริหาร และผู้นําชุมชน จํานวนรวม 8 คน จากการเลือกแบบเจาะจง 

2) ตัวแปรท่ีศึกษา  ได้แก่  

2.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการ

พัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

2.2) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐ

ตามหลักพุทธธรรม 

3) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อ

รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยนําชุดองค์ประกอบพฤติกรรมการ

เป็นพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมมาสร้างแบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็น 2 ด้าน คือ ด้าน

ความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ 

3.1) ด้านความเหมาะสม  

3.2) ด้านความเป็นไปได้  

4) การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น 

4.2) ศึกษาแนวทางในการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้สร้างแบบสัมภาษณ์

ความคิดเห็น 

4.3) ดําเนินการสร้างแบบตรวจสอบ 

4.4) นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจแล้วนํามาปรับปรุง

แก้ไขให้มีความเหมาะสมมากข้ึน  

4.5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะ 

4.6) นําแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดว่าด้วยพลเมอืงของรัฐ 

แนวคิดของคําว่าพลเมืองแม้ว่าจะมีบุคคลมากมายได้ให้คํานิยามไว้ แต่เมื่อรวมความ

แล้วก็ไม่แตกต่างกันมากนัก คําว่า “พลเมือง” หรือคําว่า “ประชาชน” มีความหมายท่ี

เหมือนกันหรืออย่างน้อยในความหมายต่างๆ ก็เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของคําว่า “รัฐ”  

โดยธรรมชาติแล้ว มีพลัง 3 ด้านท่ีผลักดันมนุษย์ให้มาอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้อํานาจ 

ที่เหนือกว่าครอบครัวและชุมชนพลังทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่  ความกลัว  ความปรารถนาที่จะมีชีวิต

รอดอยู่อย่างมีความสุข และความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักด์ิศรี (วิชาญ ฤทธิธรรม, เอกสาร

ประกอบการบรรยาย : วิชาความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์, 2556.)  

คําว่า พลเมือง หมายถึง ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ (พจนานุกรมฉบับราช 

บัณฑิตยสถาน, 2554)  พลเมืองตามกฎหมาย ยังมีสิทธิและหน้าที่ซ่ึงได้แก่ บุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคลตามกฎหมายย่อมมีสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย บุคคลต่างสัญชาติที่เข้าไปอยู่อาศัย

ซ่ึงเรียกว่าคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองและมีหน้าที่แตกต่างออกไป เช่น อาจมี

หน้าที่เสียภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายของแต่ละประเทศบัญญัติไว้ ดังนั้น 

สิทธิและหน้าท่ีเป็นส่ิงคู่กันแต่จะมีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับกฎหมาย และแน่นอนว่าประเทศ 

ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิมากกว่า เพราะมีสิทธิที่สําคัญที่สุด คือ 

สิทธิในการปกครองตนเอง (ศรัณยุ หม้ันทรัพย์, 2550, หน้า 101-115.) 
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2.2 หน้าท่ีของพลเมืองดี 

พลเมืองดี  หมายถึง  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้องทําและกิจที่ 

ควรทํา 

หน้าท่ี  หมายถึง  กิจท่ีต้องทํา หรือควรทํา เป็นส่ิงที่กําหนดให้ทํา หรือห้ามมิให้กระทํา 

ถ้าทําก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวหรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี   

ถ้าไม่ทําหรือไม่ละเว้นการกระทําตามท่ีกําหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง คือ ได้รับโทษ หรือถูก

บังคับ  เช่น ปรับ จําคุก หรือประหารชีวิต เป็นต้น โดยท่ัวไปสิ่งท่ีจะระบุกิจที่ต้องทํา ได้แก่ 

กฎหมาย  เป็นต้น 

กิจท่ีควรทํา  คือ  ส่ิงที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นหน้าท่ีที่จะต้องทําหรือละเว้นการกระทํา  

ถ้าไม่ทําหรือละเว้นการกระทํา จะได้รับผลเสียโดยทางอ้อม เช่น ได้รับการดูหม่ินเหยียดหยาม  

หรือไม่คบค้าสมาคมด้วย  ผู้กระทํากิจที่ควรทําจะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนในสังคม  

โดยท่ัวไป  ส่ิงที่เป็นกิจท่ีควรทํา ได้แก่ วัฒนธรรมประเพณี  เป็นต้น 

พลเมืองดีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 

ของชาติ คําส่ังสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ มีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ซ่ึงกันและกัน รู้จัก

รับผิดชอบชั่วดีตามหลักจริยธรรม และหลักธรรมของศาสนา มีความรอบรู้ มีสติปัญญา ขยัน 

สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ พลเมืองดี มีหน้าที่

ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นภารกิจที่บุคคลต้องกระทําเพื่อสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์  เม่ือเกิด

มาเป็นคนและค่าของคนอยู่ที่การปฏิบัติหน้าท่ี โดยมีความรับผิดชอบเป็นหัวใจสําคัญ  และต้อง

สอดคล้องกับบทบาททางสังคมที่แต่ละบุคคลดํารงอยู่ หน้าที่จึงเป็นภารกิจที่จะต้องกระทํา

เพ่ือให้ชีวิตดํารงอยู่อย่างมีคุณค่า และเป็นท่ียอมรับของสังคมซ่ึงอาจเป็นหน้าที่ตามหลัก

ศีลธรรม กฎหมาย หรือจิตสํานึกที่ถูกต้องเหมาะสม หน้าท่ีที่เป็นภารกิจของพลเมืองดี (หน้าที่

พลเมืองและวัฒนธรรมไทย : พ.ศ.2558) 
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2.3 การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

บุคคลจะเป็นพลเมืองดีของสังคมน้ัน  ต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติ  

และมุ่งมั่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับหลักธรรม  

วัฒนธรรมประเพณี และรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้  รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนดํารงอยู่เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและได้ประสิทธิผลทั้งในส่วนตนและสังคม  เม่ือสามารถปฏิบัติหน้าท่ี 

ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่อมเกิดความภาคภูมิใจและเกิดผลดีทั้งต่อตนเองและสังคมด้วยการ

เป็นพลเมืองดีที่เคารพกฎหมาย  เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น  มีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามา

มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการ

ดําเนินชีวิตอย่างผาสุกซ่ึงการท่ีบุคคลจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้นั้นจะต้องตระหนักถึง

หลักการต่อไปนี้ 

2.3.1 สถานภาพและบทบาทของบุคคลท่ีสอดคล้องกัน เช่น พ่อแม่ ควรมีบทบาท
ดังน้ี 

1) รับผิดชอบในการอบรมส่ังสอนสมาชิกในครอบครัว 
2) ให้การศึกษาต่อสมาชิกของครอบครัว 

3) จัดสรรงบประมาณของครอบครัวให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของสังคมและโลก 

4) ครองตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ความรักต่อบุตร 

2.3.2 คุณธรรมของการเป็นพลเมืองดี 

1) การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

2) การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

3) รับฟังความคิดเห็นของกันและกันและเคารพในมติของเสียงส่วนมาก 

4) ความซ่ือสัตย์สุจริต 

5) ความสามัคคี 

6) ความละอายและเกรงกลัวในการกระทําชั่ว 

7) ความกล้าหาญและเชื่อม่ันในตนเอง 

8) การส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจ 
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2.4 จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดี 

คุณธรรม จริยธรรม  หมายถึง  ความดีที่ควรประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ คุณธรรม 

จริยธรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  ได้แก่ 

1) ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หมายถึง การตระหนักใน

ความสําคัญของความเป็นชาติไทย  การยึดม่ันในหลักศีลธรรมของศาสนา และการจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์ 

2) ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันโดยยึดระเบียบวินัย 

เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

3) ความกล้าทางจริยธรรม  หมายถึง  ความกล้าหาญในทางที่ถูกที่ควร 

4) ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อผู้อื่น หรือ

สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์จากการกระทําของตน  

5) การเสียสละ  หมายถึง  การยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือผู้อื่นหรือสังคม

โดยรวมได้รับประโยชน์จากการกระทําของตน 

6) การตรงต่อเวลา  หมายถึง  การทํางานตรงตามเวลาท่ีได้รับมอบหมาย 

2.5 ความสําคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม (กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ : พ.ศ.2550)  

มีความสําคัญต่อประเทศ  เช่น 

1) ทําให้สังคมและประเทศชาติมีการพัฒนาไปได้อย่างมั่นคง 

2) ทําให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3) ทําให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ 

4) สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั้นเป็นหน้าท่ีของสมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะอยู่ใน

สังคมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ แนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมมีแนว

ปฏิบัติ  ดังน้ี 
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1) การเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 

2) การเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 

3) การเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน 

เมื่อทุกคนในสังคมไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กพัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  

โรงเรียนและชุมชนได้สมบูรณ์ก็เท่ากับว่าการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของบุคคลจะประสบ

ความสําเร็จ สังคมก็จะพัฒนาก้าวหนา้และประสบสันติสุข 

2.6 ความหมายของรูปแบบ (Model) 

ได้มีผู้ให้ความหมายของคําว่า “รูปแบบ” ไว้ดังนี้  รูปแบบ  หมายถึง รูปท่ีกําหนดข้ึน

เป็นหลักหรือแนวทาง ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554)  

โดยสรุปแล้ว  รูปแบบจึงหมายถึง  ส่ิงที่กําหนดข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

มีองค์ประกอบสําคัญที่มีหลักเกณฑ์และเหตุผล ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ 

2.7 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 

แนวคิดการพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในโครงการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือชาวชนบท ซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอนที่สําคัญ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันศึกษา

ปัญหา ข้ันศึกษาสํารวจหาแนวทางแก้ไขและข้ันการเลือกแนวทางหรือกําหนดทิศทางการ

แก้ปัญหาและกิจกรรมวิจัยในแต่ละข้ันตอนรวม 7 กิจกรรมดังน้ี 

ข้ันศึกษาปัญหา ประกอบด้วย  กิจกรรมวิจัย 3 กิจกรรม คือ 1) ศึกษาปัญหาและ

ความต้องการของฝ่ายปฏิบัติ  2) สํารวจพื้นที่เพ่ือตรวจสอบปัญหาที่เป็นปรากฏการณ์และ

ศึกษาสภาพปัญหาของกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือชาวชนบท 3) สรุปภาพรวมของ

ปรากฏการณ์ชี้แจงปัญหาผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันอันจะ

นําไปสู่ความร่วมมือ 
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ข้ันศึกษาสํารวจหาแนวทางแก้ไข  ประกอบด้วย กิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 4) ทํางาน

ร่วมกับชาวบ้านในการสํารวจเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา 5) ศึกษารายละเอียดของ

แผนการปฏิบัติและหลักการของฝ่ายปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้ันการเลือกแนวทางหรือกําหนดทิศทางแก้ปัญหา ประกอบด้วย กิจกรรมวิจัย 2 

กิจกรรม คือ  6) วางแผนการดําเนินงานรว่มกันระหว่างฝ่ายปฏิบัติกับชุมชน พบหลักการประสาน

ความต้องการระหว่างข้อจํากัดของการจัดกิจกรรม หลักวิชา ความเต็มใจ และความร่วมมือของ

ชาวบ้าน  7) กําหนดกิจกรรมและแผนการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดร่วมกัน 

สรุปว่า แนวคิดพลเมืองรัฐเป็นการหลอมรวมของมนุษย์ที่มีความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม

ประเพณีที่คล้ายๆ หรืออย่างน้อยจะต้องมีขอบเขตของอํานาจเพ่ือควบคุมการประพฤติปฏิบัติ

ของพลเมืองให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ในระดับหน่ึงด้วยการสร้างความตระหนัก

ถึงสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ีและความรับผิดชอบไปพร้อมๆ กัน ที่สําคัญการกระทําจะต้องมองไปถึง

ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักไม่ใช่มองถึงผลประโยชน์ตนหรือพวกพ้องของตน 

2.8 หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาพลเมืองของรัฐ 

การจะพัฒนาพลเมืองได้นั้นจะต้องให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็น

ประชาธิปไตยและนําหลักธรรมมาพัฒนาพลเมืองให้ครบวงจร ดังนั้นในจักรวรรดิสูตรท่ีมี

ความสําคัญอย่างมาก หากพลเมืองขาดซ่ึงการประพฤติธรรมจะทําให้สังคมสับสนวุ่นวายไปด้วย 

จึงถือได้ว่า พลเมืองเป็นหัวใจที่สําคัญในการดํารงอยู่ของรัฐ ซ่ึงสามารถสรุปสาระท่ีสําคัญใน

จักรวรรดิสูตรได้ 5 ประการ (ที.ปา. (ไทย). 11/80–110/58–82.)  ดังนี้ 

2.8.1 หลักจักรวรรดิวัตร 5  

หลักจักรวรรดิวัตร 5  คือ วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ  พระจริยาท่ีพระจักรพรรดิ 

พึงทรงบําเพ็ญสม่ําเสมอ ธรรมเนียมการบําเพ็ญพระราชกรณีย์ของพระเจ้าจักรพรรดิ หน้าท่ี

ของนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 
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1)  ธรรมาธิปไตย คือ ถือธรรมเป็นใหญ่ เคารพนับถือบูชายําเกรงธรรม ยึดธรรม

เป็นหลัก เป็นธงชัย เป็นธรรมาธิปไตย 

2)  ธรรมิการักขา คือ จัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองอันชอบธรรมและ 

เป็นธรรม 

3)  อธรรมการนิเสธนา คือ ห้ามกั้น มิให้มีการอันอธรรมเกิดข้ึนในพระราชอาณา

เขต คือ จัดการป้องกัน แก้ไข มิให้มีการกระทําความผิดความชั่วร้ายเดือดร้อนเกิดข้ึนใน

บ้านเมือง 

4)  ธนานุประทาน  คือ  การแบ่งปันทรัพย์เฉล่ียให้แก่ชนผู้ยากไร้ทรัพย์ มิให้มีคน

ขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น 

5)  ปริปุจฉา คือ การปรึกษาสอบถามปัญหากับสมณพราหมณ์ ผู้ประพฤติดีปฏิบัติ

ชอบ ผู้ไม่ประมาทมัวเมาอยู่เสมอตามกาลอันควร เพื่อให้รู้ชัดการอันดีชั่ว ควรประกอบหรือไม่

เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขหรือไม่ แล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง ข้อนี้ปัจจุบัน

สงเคราะห์นักปราชญ์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณธรรมเข้าด้วยกัน 

2.8.2 การพัฒนาหลักธรรมาธิปไตย  

ธรรมาธิปไตยเป็นวิถีการปกครองโดยอาศัยหลักธรรมในการดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองในทุกระดับ หากจะมองไปว่า ประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ ย่อมที่สิทธิเสรีภาพ 

และอิสรภาพในการกระทํา การพูด และความคิดท่ีไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆ พร้อมกับใช้

ธรรมเป็นเครื่องนําทางของชีวิตในทุกรูปแบบ ดังน้ัน ความเป็นพลเมืองจะต้องพัฒนาในระบบ

ของความถูกต้องหรือหลักคิดใน 4 ประการ (สุภัทร ลักษณศิริ, 2556.)  ได้แก่  

1) พลเมืองต้องมอบอํานาจให้กับบุคคลที่ถือธรรมหรือจะต้องมองถึงการใช้อํานาจ 

การขยายอํานาจ และการรักษาไว้ซ่ึงอํานาจน้ัน ควรเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของสังคมมากท่ีสุด 

เพราะอํานาจของผู้ปกครองมิใช่เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ของตนเอง แต่เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน  ดังนั้นประชาชนต้องมอบอํานาจให้กับความถูกต้อง ให้กับคนท่ียึดถือความถูกต้อง 

และให้กับบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตในการทํางาน 
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2) พลเมืองต้องเห็นความมั่นคงของระบอบการปกครองหรือของรัฐบาลและผู้ปกครอง 

มิใช่เป็นจุดหมายของใครโดยผู้เดียวหรือจุดประสงค์สุดท้ายของระบอบการเมืองการปกครอง 

แต่เป็นเพียงอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือใช้สร้างสรรค์ประโยชน์สุข สวัสดิภาพบูรณาการ และ

ความสงบสุขของบ้านเมือง 

3) พลเมืองต้องมองเห็นความสําคัญในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยเน้นความ

เท่าเทียม การปราศจากชนชั้น วรรณะจากชาติกําเนิด มีความเสมอภาคในทางเพศ หมายความ

ว่า ไม่ถือว่าเพศหญิงมีสถานภาพตํ่ากว่าเพศชาย เน้นเสรีภาพด้วยการห้ามการมีทาส รวมถึง

การแนะนําให้ใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  

4) พลเมืองมองเห็นบุคคลผู้ยึดธรรมเป็นแนวทางในการปกครอง คือ ผู้ปกครอง 

ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ คือถือหลักแห่งความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ตามเหตุและผล  

โดยยึดหลักการ กฎ ระเบียบ กติกา 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาหลักธรรมาธิปไตยเป็นหนทางในการสร้างความสุขให้กับ

ประชาชนและความมั่นคงของรัฐ ซ่ึงเป็นหลักคิดที่สําคัญในการมอบอํานาจให้กับคณะ กลุ่ม

บุคคลท่ีประกอบด้วยธรรม มีการใช้วิถีธรรมในการทํางานเพ่ือความสุขของประชาชน ดังนั้น 

การพัฒนาพลเมืองจะต้องให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจในทางที่ถูกต้องเสมอ มีการคิดอย่างเป็นธรรม 

มีธรรมเป็นเครื่องนําทาง มีธรรมเป็นเป้าหมาย เป็นต้น หากพลเมืองต้ังอยู่ในหลักธรรมดังกล่าว 

จะทําให้การพัฒนาในระบบการคิดที่มากข้ึนซ่ึงเท่ากับว่า ได้ช่วยสร้างสังคมน้ีให้สงบ ได้ช่วย

สร้างให้สังคมน้ีเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

2.8.3 การพัฒนาหลักความสํารวมในกามท้ังหลาย 

การพัฒนาพลเมืองให้เกิดความสํารวมในกามเป็นการป้องกันการประพฤติชั่วใน

ลักษณะต่างๆ เพราะความทันสมัยและกระแสโลกาภิวัฒน์จะทําให้พลเมืองหลงใหลไปตาม

อํานาจของกิเลสตัณหา การสํารวมในกามเป็นความสํารวมรู้จักยับยั้งควบคุมในทางกามารมณ์

ไม่ให้หลงใหลในรูป เสียง กล่ิน รสและสัมผัสซ่ึงจะคู่กับศีลข้อที่ 3 (กาเมสุมิจฉาจารา) ที่จะต้อง
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รู้จักยินดี พอใจแก่คู่ครองของตน ประกอบด้วย 2 ประการที่ สําคัญ (พระธรรมปิฎก  

(ป.อ.ปยุตฺโต, 2546 หน้า176.)  ได้แก่ 

1) สทารสันโดษ  คือ ความพอใจด้วยสามีภรรยาของตน  ว่าโดยสาระคือความยินดี

เฉพาะคู่ครองของตน แม้ว่ามองกว้างๆ หลักการจะเปิดให้เกี่ยวกับจํานวนคู่ครอง มิได้กําหนดไว้

ตายตัวว่าคนเดียวหรือกี่คน  สุดแต่ตกลงยินยอมกันโดยสอดคล้องกับประเพณีและบัญญัติของ

สังคม โดยถือสาระว่าไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรือของหวงห้ามท่ีเป็นสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดฝ่าฝืน

ความสมัครใจของคู่กรณีและไม่นอกใจคู่ครองของตน  เม่ือพร้อมใจกันและเป็นไปโดยเปิดเผย  

ไม่ละเมิดและไม่เสียความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ไม่จัดเป็นเสีย  (พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 

2538 หน้า 773-774) แต่กระนั้นก็ตามเมื่อว่าโดยนิยมท่านยกย่องการมีคู่ครองแบบผัวเดียว

เมียเดียว” 

2) ปติวัตร คือ ความพอใจในคู่ของตน ความจงรักภักดีในคู่ของตน เป็นการระวัง

ควบคุมคนมิให้ประพฤติผิด ให้ประพฤติในทางที่ชอบ (จริยธรรม.ดอม, กัลยาณธรรมใน

สิกขาบทท่ี 3, ออนไลน์, 2556.) เม่ือเป็นเยาวชนก็ให้ระวังควบคุมใจและกายไม่ให้ออกนอกลู่

นอกทางเว้นเหตุชักจูงในทางเสื่อมเสียต่างๆ เช่น หนังสือและภาพยนตร์ลามก เป็นต้น ซ่ึงเป็น

เหตุยั่วยุ ควรปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตามท่ีผู้ปกครองของตนได้อบรม

แนะนํามาแล้ว ควรหาทางป้องกันจะดีกว่าตามแก้ปัญหา 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาพลเมืองให้มีความสํารวมในกามทั้งหลายจะเกี่ยวข้องกับ

การป้องกันความชั่วท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตซึ่งจะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะโดยธรรม เป็นการ

ป้องกันในระดับการใช้ผัสสะที่ถูกต้อง เช่น เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้รับกล่ิน ล้ินได้รับ

รส กายได้รับสัมผัส และใจที่ผูกไว้กับอารมณ์ ซ่ึงจะต้องรู้จักใช้สติในการยับยั้งชั่งใจในการ

ควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้หลงไปในส่ิงท่ีกระทบกับอายตนะเหล่านั้น  ลักษณะท่ีสอง ได้แก่ 

ลักษณะทางสังคม คือ มีความพอใจในคู่ครองของตน มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อกัน เพ่ือป้องกัน

การแตกแยกของครอบครัวและป้องกันปัญหาทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึน 
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2.8.4 การพัฒนาหลักการรักษาศีล  

หลักจักกวัตติสูตร  ได้พบว่า พระสูตรทั้งสองนี้ กล่าวถึง การกําเนิดของสังคมมนุษย์

เมื่อเริ่มแรกทีเดียวมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างปรกติสุข  มีการดําเนินชีวิตด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารท่ีมี

อยู่ตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อมนุษย์มีมากข้ึน ความโลภ ความเกียจคร้านเข้าครอบงําจิตใจจึงทํา

ให้มีการส่ังสมอาหาร  มีการแบ่งปันผลผลิตกัน ทําให้ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมความโลภ เป็นต้น 

(ที.ปา. (ไทย) 11/33/50.) และได้แสดงพฤติกรรมผิดศีลเป็นเหตุให้เกิดการลักขโมย การกล่าว

เท็จ การฆ่าฟันกัน การประพฤติผิดในกามก็เกิดข้ึน เมื่อมีความขัดแย้งเช่นน้ีจึงได้มีข้อบัญญัติ

หรือศีลข้ึน เพ่ือให้คนในสังคมหรือชุมชนน้ันๆ ได้ยึดถือเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้คนใน

สังคมต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม กลัวบาปและมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นต้น (ที.ปา.(ไทย) 11/ 

36/53.)  พระเจ้าทัลหเนมิ จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาท ไว้ว่า “พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ 

ไม่พึงถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้  ไม่พึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย  ไม่พึงกล่าวคําเท็จ ไม่พึง

ด่ืมน้ําเมา จงบริโภคตามเดิมเถิด” 

จะเห็นได้ว่า ศีลเป็นเจตนา เป็นความต้ังใจท่ีจะไม่ล่วงละเมิดจากปาณาติบาต  

เป็นต้น การกระทํา การพูดที่แสดงออกภายนอกโดยจงใจก็ดี ความคิดต่างๆ ที่เกิดข้ึนชั่วครู่

ชั่วขณะแล้วผ่านไป ภายในจิตใจก็ดี การคิดถึงส่ิงใดสิ่งหนึ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ดี 

ความรู้สึกและท่าทีของจิตใจต่อส่ิงต่างๆ ที่ได้ประสบทางตา หู จมูก ล้ิน กายและท่ีระลึกหรือ

นึกข้ึนมาในใจก็ดี  ล้วนแต่มีเจตนาประกอบอยู่ทั้งส้ิน เจตนาจึงเป็นเจตจํานง ความจงใจ  

การเลือกอารมณ์ของใจ  ตัวนําที่หันเหชักพาทําให้จิตเคล่ือนไหวโน้มน้อมไปหาหรือผละไปจาก

ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  หรือมุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ  

หรือตัวเจ้ากี้เจ้าการของจิตว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรกับเรื่องใดอย่างไร เป็นตัวการจัดแจงแต่ง

วิถีทางของจิตและในท่ีสุดก็เป็นตัวการปรุงแต่งจิตนั้นให้เป็นไปต่างๆ (ขุ.อุ.(ไทย) 25/133/177.) 

ศีลที่พระสารีบุตรเถระได้พรรณนาผลของศีลไว้ในปฏิสัมภิทามรรคญาณกถาว่า “สีเลน สุคติ 

ยนฺติ สีเลน โภคสัมฺปทา  สีเลน นิพฺพุติ ยนฺติ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย (สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2538, หน้า 2.)  ศีลนั้นเป็นเหมือนบรรทัดสําหรับให้คนประพฤติ
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ความดีให้คงท่ี  เปรียบเหมือนผู้แรกจะเขียนหนังสือ  ต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลักไปตามน้ัน  

หนังสือที่เขียนจึงจะมีบรรทัดอันตรง  ถ้าหาไม่ตัวหนังสือก็จะข้ึนคดลงด่ังงูเล้ือย  เมื่อชํานาญ

แล้วก็จะเขียนไปได้โดยไม่ต้องมีบรรทัดฉันใด คนแรกประพฤติความดี ไม่ได้ถืออะไรไว้เป็นหลัก  

ใจไม่มั่นคงอาจเอนเอียงลงหาทุจริต  แม้เพราะโมหะครอบงํา  เมื่อบําเพ็ญศีลให้บริบูรณ์จนเป็น

ปกติมารยาทได้แล้ว จึงประพฤติคุณธรรมอย่างอื่นก็มักยั่งยืนไม่ผันแปร” 

ดังนั้น  การพัฒนาพลเมืองด้วยหลักศีล เป็นการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม

กติกาของบ้านเมืองเพราะศีลนั้น เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่พลเมืองและประเทศ 

ชาติโดยส่วนรวม ทั้งนี้ การปฏิบัติตามศีลท้ัง 5 ประการจึงเป็นการพัฒนาพลเมืองให้ต้ังอยู่ 

ในธรรม ต้ังอยู่ในความดีงามต่างๆ ในการกระทําต้ังแต่การทําดี การพูดดี การคิดดี การไม่สร้าง

ความแตกแยกในครอบครัวของบุคคลอ่ืน  การสร้างความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิต ในทาง

พระพุทธศาสนาจึงถือว่าบุคคลน้ันได้สร้างกุศลกรรมท้ังหลาย ทั้งทางกาย ทางวาจา และทาง

จิตใจอีกด้วย ดังนั้น หากพลเมืองปฏิบัติตามหลักศีล ศีลก็จะนําความสุขมา ศีลก็จะนําทรัพย์

สมบัติมา และศีลจะนําไปสู่ความสงบสุขในที่สุด 

2.8.5 การพัฒนาหลักการพึ่งตนเอง 

การพัฒนาหลักการพึ่งตนเองเป็นหลักธรรมในระดับต้นๆ ของพระพุทธศาสนา  

เป็นหลักธรรมที่สร้างความเชื่อม่ัน  ความไม่หวั่นไหวให้กับตนเองอย่างสูงสุดต่อความเชื่อต่างๆ 

ที่สามารถนําผู้ปฏิบัติธรรมไปพบแสงสว่างทางพระพุทธศาสนาในท่ีสุด เพราะการพ่ึงส่ิงอ่ืนใด

นั้น หากได้เป็นท่ีพึ่งอย่างแท้จริง พระพุทธองค์ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย เพราะบุคคลอาศัย 

คนอื่นไม่สามารถเพ่ือจะมีสวรรค์หรือมรรคเป็นที่ไปในเบ้ืองหน้าได้, ฉะน้ัน ตนนั่นแหละเป็นที่

พึ่งของตน, คนอ่ืนจะทําอะไรได้ “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  โก หิ นาโถ ปโร สิยา อตฺตนา หิ 

สุทนฺเตน นาถํ  ลภติ  ทุลฺลภํ” แปลว่า ตนแลเป็นท่ีพึ่งของตน.  บุคคลอ่ืนใครเล่า พึงเป็นท่ีพึ่ง

ได้ เพราะบุคคล มีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้พึ่งที่บุคคลได้โดยยาก" ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การที่

ฝึกฝนตนเองจะต้องอาศัยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปัญญาของตนเองในการสร้างสมบุญ

บารมีให้กับท่ีลดละ เลิกส่ิงเลวร้ายต่างๆ ซ่ึงจะต้องอาศัยด้วยความเพียร หรือเรียกว่า 

สัมมัปปธาน เพราะจะนําไปสู่พระนิพพานในที่สุด (ขุ.ธ. (ไทย) 1/3/208.) 
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“การเจริญสัมมัปปธาน 4 กระทําให้มาก ซ่ึงสัมมัปปธาน 4 ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่

นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน เพราะยังฉันทะให้เกิด พยายาม ปรารภความเพียร 

ประคองจิตไว้ ต้ังจิตไว้เพ่ือไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดข้ึน 1 เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่

เกิดข้ึนแล้ว 1 เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิด เกิดข้ึน 1 เพ่ือความไม่เลือนหาย เพื่อความมียิ่งๆ  

ข้ึนไป เพ่ือความไพบูลย์ เพ่ือความเจริญ เพ่ือความบริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแล้ว 1”  

(สํ.ม. (ไทย) 19/1092/263-265.) 

การเจริญความเพียรทั้ง 4 ประการน้ีจะเป็นไปเพ่ือการสร้างกําลังให้เกิดข้ึนแก่จิตใจ

ของบุคคลนั้นให้มีความเข้มแข็ง อดทนต่อการงดเว้นในการกระทําชั่ว พูดช่ัว และคิดช่ัวใน

ลักษณะต่างๆ พร้อมกัน ก็มีกําลังใจในการสร้างคุณความดีต่อตนเอง ต่อสังคมรอบข้าง ไม่ต้อง

รอให้คนอ่ืนมาคอยส่ัง คอยตักเตือน คอยชี้แนะแนวทางในการดําเนินชีวิตอีกต่อไปเพราะ 

สามารถท่ีจะใช้ตนเป็นที่พึ่งได้แล้ว ซ่ึงเรียกบุคคลนั้นว่า ผู้มีตนอันได้ฝึกดีแล้ว ดังนั้น การพัฒนา

พลเมืองให้เกิดกําลังใจในการสร้างที่พึ่งสําหรับตนเองทุกคนจะต้องพยายามไม่ให้ความช่ัวต่างๆ 

เข้ามาในจิตใจ พยายามในการละความชั่วที่มีอยู่ในตน พยายามสร้างบุญกุศลเพ่ิมเติมข้ึนไป 

และรักษาคุณความดีต่างๆ ที่ตนเองได้สร้างไว้แล้วก็จะรักษาความสงบของบ้านเมืองไว้ได้ 

2.9 แนวทางการพัฒนาพลเมืองของรัฐ 

แนวทางการพัฒนาพลเมืองของรัฐหากมองในภาพรวมสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ

บุคคลทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้นําของรัฐหรือประเทศ หรือพลเมืองทุกคนซ่ึงส่วนใหญ่จะ

เป็นไปเพ่ือความสุขสงบความเรียบร้อยแก่สังคมแทบทั้งส้ิน ฉะนั้นการวิเคราะห์หลักพุทธธรรม

ดังกล่าวจะเน้นไปในส่วนพฤติกรรมที่จะทําให้เกิดแนวทางการพัฒนาทางกาย ทางวาจา และ

ทางจิตใจ ดังนั้น การพัฒนาความเป็นพลเมืองเป็นการสร้างความสงบและความสุขแก่ตนเองและ

ผู้อื่น ด้วยอาการสํารวมระวังกาย วาจา และใจ  จึงจะได้ชื่อว่าเดินตามรอยพระอริยเจ้าทั้งหลาย 

(ขุ.ธ.อ. (ไทย) 7/20/111) “บุคคลผู้มีปกติรักษาวาจา สํารวมแล้วด้วยใจและไม่ควรทําอกุศล 

ด้วยกาย พึงยังกุศลกรรมบถทั้ง 3 เหล่านี้ให้หมดจด พึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้ว.” 
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ดังน้ัน แนวทางการพัฒนาพลเมืองของรัฐจะต้องพยายามรักษาความเป็นปกติให้ดีที่สุดเพราะ

หากไม่มีความระมัดระวังหรือไปทําร้าย พูดร้ายและคิดร้ายแก่ผู้ใด โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่คิดร้าย

ตอบ เช่น บิดามารดา เป็นต้น ย่อมจะต้องพบกับความทุกที่ตามมา (ขุ.ธ.อ. (ไทย) 5/10/100.)  

“ผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ผู้ไม่มีอาชญาด้วย

อาชญา ย่อมถึงฐานะ 10 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียว คือ ถึงเวทนากล้า 1 

ความเส่ือมทรัพย์ 1  ความสลายแห่งสรีระ 1  อาพาธหนัก 1  ความฟุ้งซ่านแห่ง 

จิต 1 ความขัดข้องแต่พระราชา 1 การถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรง 1 ความย่อยยับ

แห่งเครือญาติ 1 ความเสียหายแห่งโภคะท้ังหลาย 1 อีกอย่างหน่ึง ไฟย่อมไหม้

เรือนของเขา 1, ผู้นั้นมีปัญญาทราม เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงนรก.”  

จะเห็นได้ว่า คนท่ีประทุษร้ายคนอ่ืนด้วยวิธีการต่างๆ จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาอย่าง

อื่นก็ตาม เช่น ทําร้ายเขาด้วยการฆ่าฟัน  ทุบตี  กักขัง หน่วงเหน่ียว เป็นต้น หรือทําร้ายเขา

ด้วยการใส่ความ ให้ร้ายป้ายสี ด่าทอ พูดให้เจ็บใจ เป็นต้น (พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 

2544, หน้า 25-26.) คิดร้ายหมายให้วิบัติย่อยยับต่างๆ หากว่าคนที่ประทุษร้ายน้ันเป็นคนดี 

ที่บริสุทธิ์ มิได้มีความผิดคิดร้ายอะไรอย่างที่ถูกกล่าวหาหรือใส่ร้าย และเขาก็ไม่ได้คิดร้ายตอบ 

ไม่ได้ทําอะไรโต้ตอบ ผู้ที่ประทุษร้ายเขาน่ันแหละ จะได้รับผลจากการกระทําของตน เพราะ 

ถือว่าการกระทําเช่นน้ันเป็นบาปกรรมอย่างหนึ่ง ฐานทําให้ผู้บริสุทธิ์หรือผู้ไม่มีความผิดได้รับ

ความเดือดร้อนท้ังกายและใจ ท่านเปรียบเหมือนกับฝุ่นละอองท่ีถูกลมเป่าทวนลมไป ฝุ่นละออง

นั้นก็จะถูกลมพัดย้อนกลับมาหาผู้เป่านั่นเอง  ดังน้ัน การจะพัฒนาพลเมืองของรัฐจะต้องเริ่มต้น

จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น พร้อมกันนั้นก็พยายามสร้าง

ความสุขแก่บุคคลรอบข้างด้วยการมีกาย วาจา และจิตใจท่ีดีงามตามความคาดหวังทาง

พระพุทธศาสนาท่ีต้องให้ทุกสรรพชีวิตอยู่กันอย่างมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน ซ่ึงผู้วิจัย

พยายามที่จะสร้างแนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองของรัฐท้ัง 3 ทางได้แก่ ทางกาย     

ทางวาจา และทางจิตใจ เพราะมองเห็นว่า หากสามารถพัฒนาท้ัง 3 ด้านนี้ได้แล้วก็จะพัฒนา

คุณลักษณะด้านอ่ืนๆ ได้ไม่ยากนัก ซ่ึงจะได้วิเคราะห์ต่อไป 
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2.9.1 แนวทางการพัฒนาพลเมืองของรัฐด้านกาย 

กายภาพหรือด้านกายมีส่วนสําคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยแก่กําลังพลเมืองใน

ประเทศนั้นๆ หากพลเมืองเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ หรือสุขภาพไม่แข็งแรงจะก่อให้เกิดภาระ

อย่างมากท่ีภาครัฐจะต้องเข้าไปเยียวยา ดูแลฟ้ืนฟูพลเมือง ทั้งกําลังคน กําลังทรัพย์และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและยารักษาโรคซ่ึงจะต้องอาศัยการส่ังซ้ือจากต่างประเทศในแต่ละปี 

เป็นจํานวนมาก ดังนั้น การป้องกันโรคภัยต่างๆ จะต้องมีการออกกําลังกายเป็นพ้ืนฐาน 

รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ  การสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรือสถานท่ีออกกําลังกายไว้

ทุกๆ ชุมชน หมู่บ้านทั่วทั้งประเทศ  รวมทั้งการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ อย่างสม่ําเสมอและ

จะต้องให้เหมาะสมกับวัย  ในด้านแนวคิดทางพระพุทธศาสนาจะเน้นไปที่การรักษาสภาวะท่ีมี

ความเป็นปกติของกาย  ได้แก่  การไม่ทําร้ายผู้ใด การไม่ลักขโมย และการไม่ประพฤติผิดใน

กาม  ทั้ง 3 ประการดังกล่าวจะช่วยให้การดําเนินชีวิตอยู่ในสภาพปกติหรือการรักษาให้สังคม

สงบมากท่ีสุด ซ่ึงบางครั้งจะต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษากฎหมายบ้านเมืองรวมท้ัง

รัฐบาลที่บริหารประเทศจะต้องจัดโครงการส่งเสริม อบรมพลเมืองอยู่บ่อยๆ และท่ีสําคัญการ

ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักนําธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันให้มากที่สุด หรือพยายามส่งเสริมให้

ตัวแทนทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการเสริมสร้างรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ปกติสุข 

เพราะมองว่าบางครั้งพลเมืองในประเทศยังขาดแบบอย่างในการดํารงชีวิตจึงดําเนินชีวิตอยู่ใน

ความประมาท  ดังนั้น หากจะพัฒนาพลเมืองด้านกายจะต้องเร่ิมต้ังแต่การพัฒนาพละกําลัง

กายของพลเมืองในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายและการประพฤติปฏิบัติธรรมในการ

รักษาศีลธรรมให้เกิดความสงบในประเทศต่อไป 
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2.9.2 แนวทางการพัฒนาพลเมืองของรัฐด้านวาจา 

การพัฒนาพลเมืองด้านวาจาเป็นการพัฒนาความเช่ือมั่น ความไว้วางใจซ่ึงกันและ

กัน ความจริงใจระหว่างกันทางคําพูดเพราะหากพลเมืองทั้งหลายไม่มีสัจจะต่อกัน โลเล  

ไม่มั่นคง วันนี้พูดอย่างนี้ วันโน้นก็พูดอีกอย่างหน่ึง ยิ่งมีหน้าที่การงานท่ีสูงมากเท่าไหร่ คําพูด 

ก็ยิ่งมีความสําคัญเป็นเท่าตัว จะเห็นได้ว่า คําพูดของพลเมืองย่อมมีอิทธิพลต่อความรู้สึกต่อ

สังคมรอบข้าง  หากพลเมืองขาดสัจจะท่ีได้ให้ไว้กับสังคมก็เท่ากับว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการ

พัฒนาตนเอง ฉะนั้น หากจะพัฒนาพลเมืองด้านวาจาจะต้องเร่ิมต้นจากตนเองเป็นอันดับแรก 

รวมไปถึงการช่วยกระตุ้นส่งเสริมการใช้วาจาของสังคมให้มีความสํารวมระวังในการใช้คําพูด

อย่างมีสติสัมปชัญญะเพื่อไม่ให้กระทบต่อตนเองและบุคคลอ่ืนๆ หากพลเมืองใช้วาจาท่ีมี

ประโยชน์ ที่ปราศจากโทษ  ใช้วาจาที่ประสานความสามัคคี  ทั้งผู้นําชุมชนต่างๆ ของตนใช้

วาจาที่อ่อนหวาน ไพเราะต่อกันสังคมก็มีแต่ความสุขตลอดไป  

2.9.3 แนวทางการพัฒนาพลเมืองของรัฐด้านจิตใจ 

การพัฒนาพลเมืองด้านจิตใจเป็นการพัฒนาภาคคุณธรรมซ่ึงจะเห็นได้ว่าทาง

พระพุทธศาสนาพยายามที่จะอธิบายในการพัฒนาจิตใจไว้มากมาย เช่น การฝึกสมาธิภาวนา 

การฝึกวิปัสสนา เป็นต้น รวมไปถึงการปฏิบัติเบญจธรรมทั้ง 5 ประการได้แก่ เมตตากรุณา 

สัมมาอาชีวะ การสํารวมในกาม การถือสัจจะ และการไม่ประมาท ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นคุณธรรม

ประจําใจท่ีพลเมืองภายในประเทศจะต้องสร้างด้วยความจริง รวมไปถึงภาคกุศลกรรมบถ 10 

ประการ เมื่อย่อแล้วเหลือ 3 ประการ ได้แก่ กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 และมโนสุจริต 3 

โดยเฉพาะมโนสุจริตที่ระบุไว้ 3 ประการ ได้แก่  1) ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่น โดยที่

เจ้าของไม่อนุญาตให้ด้วยความเต็มใจ คือ ไม่คิดลักขโมย ยื้อแย่ง คดโกง เป็นต้น  2) ไม่คิด 

จองล้าง จองผลาญ จองเวร จองกรรม ผู้ใด คือ ไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่นในทุกๆ กรณีนั่นเอง 

3) มีความเห็นตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีอารมณ์คัดค้านคําสอนของพระองค์ และ

ปฏิบัติตามจนมีผลตามท่ีต้องการ ทั้ง 3 ประการท่ีกล่าวมาเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาจิตใจ

เพราะทั้งกายวาจาที่แสดงพฤติกรรมออกไปน้ัน จิตใจล้วนมีอิทธิพลท้ังส้ิน หากพัฒนาพลเมืองที่
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จิตใจได้แล้วและพยายามท่ีจะนําธรรมไปพัฒนาจิตใจของบุคคลอ่ืนก็จะดีมิใช้น้อย ที่เน้นเจาะจง

เฉพาะทําให้จิตใจมีความเข้มแข็ง อดทน อดกล้ันต่อความโกธร ความโลภ และความหลงใหล 

ไปในความช่ัวต่างๆ อีกประการ  การพัฒนาจิตใจของพลเมืองให้สามารถท่ีจะต่อสู้กับกิเลสหรือ

ความช่ัวร้ายที่จะเกิดข้ึนก็คงจะต้องส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์หรือบุคคลากรทาง

พระพุทธศาสนาให้ออกมาทําหน้าที่เพ่ือพัฒนาศักยภาพจิตใจของพลเมืองให้เข้มแข็งและ

สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างดีที่สุด  

จะเห็นได้ว่า แนวทางการพัฒนาพลเมืองของรัฐนอกจากการพัฒนาตนเองแล้ว 

ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรทางศาสนา และภาคประชาชนอื่นๆ ก็จะต้องช่วยในการสร้างเสริม

คุณลักษณะท่ีดีงามแก่พลเมืองด้วยเช่นกัน ที่พยายามลดการกระทบกระทั่ง และลดการสร้าง

ความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นๆ ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ในที่ สุด  

(ขุ.ธ.อ (ไทย) 5/10/73.) “สัตว์ผู้เกิดแล้วท้ังหลาย เป็นผู้ใคร่ความสุข บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน 

แต่เบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยท่อนไม้ บุคคลนั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้ความสุข  สัตว์ผู้เกิดแล้วท้ังหลาย 

เป็นผู้ใคร่สุข บุคคลใดแสวงหาสุขเพื่อตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยท่อนไม้ บุคคลนั้นละไปแล้วย่อมได้

สุข.” ฉะน้ัน แนวทางการพัฒนาพลเมืองจะต้องเริ่มจากการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบแห่งความ

สุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของพลเมืองท่ี

พึงประสงค์ในอนาคตต่อไป 

หลักธรรมที่ปรากฏในจักรวรรดิสูตรมีมากมายแต่ที่นํามาวิเคราะห์ในการพัฒนา

พลเมืองจะนํามาเพียง 4 ประการ ได้แก่ หลักการปกครองโดยธรรม หลักการสํารวมในกาม 

หลักศีลธรรม และหลักการพ่ึงตนเอง หลักพุทธธรรมท้ัง 4 ประการนี้จะเป็นหลักที่สามารถ

นํามาพัฒนาพลเมืองได้ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การพัฒนาภาคพลเมืองนั้นจะเริ่มด้วยการประพฤติ

ปฏิบัติธรรมเป็นพ้ืนฐานโดยอาศัยการยึดระบอบการปกครองเป็นท่ีต้ังให้รู้จักคัดเลือกบุคคลท่ี

พร้อมเสียสละในการทํางานต่อบ้านเมืองเข้ามาทําหน้าที่ในการบริหารประเทศ ในขณะเดียวกัน 

พลเมืองยังจะต้องมีสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยการซ่ือสัตย์สุจริตต่อคู่ครอง ต่อครอบครัวของ

ตนเองเป็นท่ีต้ัง เพ่ือป้องกันความแตกแยกในครอบครัว ทั้งนี้สอดคล้องกับการรักษาศีลธรรม
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ประจําใจหลายอันเป็นหลักรักษาความสมดุลของสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยการไม่ทํา

ร้าย ไม่พูดร้าย และไม่คิดร้ายต่อผู้ใด และหลักการพ่ึงตนเองให้มีความระวังความชั่วที่จะเกิดข้ึน

ในตนเองไม่ให้เกิดข้ึน ความพยายามในการละชั่วที่เกิดข้ึนแล้วให้จางหายไป พยายามที่สร้าง

ความดีในส่วนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน และการรักษาคุณความดีทั้งหลายท่ีเราได้สร้างไว้แล้วนั้นให้คงอยู่

กับตนเองต่อไป 

สําหรับแนวทางการพัฒนาพลเมืองมีหลักธรรมมากมาย เม่ือรวมความแล้วในทาง

พระพุทธศาสนาจะต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะทาง

กาย เป็นการรักษาสภาพกายให้อยู่ในภาวะปกติ ไม่ทําร้าย ไม่ประทุษร้ายแก่สัตว์และมนุษย์  

2) ลักษณะทางวาจา  เป็นการรักษาสภาพทางวาจาหรือทางคําพูดให้มีสัจจะจริงใจต่อบุคคลอ่ืน

เสมอ และ 3) ลักษณะทางจิตใจ  เป็นการความเข้มแข็งทางจิตใจให้พร้อมรับกับสถานการณ์

ร้ายที่จะเกิดในอนาคตอันเป็นการป้องกันความโลภ ความโกรธ และความหลงผิด หากสามารถ

ระงับความชั่วท้ังหลายได้เท่ากับว่าได้สร้างตนเองให้เกิดกําลังใจการส่ังสมคุณงามความดีต่างๆ

ให้เกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการฝึกตนให้เป็นที่พึ่งสําหรับตนน่ันเอง 

2.10 แนวคิดเรื่องสังคมอุดมคติในจักกวัตติสูตร 

องค์ประกอบที่สนับสนุนการเกิดข้ึนของสังคมอุดมคติในจักกวัตติสูตร  มิติทางสังคมใน

จักกวัตติสูตร เป็นการพิจารณาความซับซ้อนของสังคมใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการ

มองคนในฐานะที่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญของสังคม ดังนั้นการพัฒนาปัจเจกบุคคลในเบ้ืองต้น

จึงสําคัญมาก เพราะเป็นการเตรียมพร้อมของคนให้ทําประโยชน์แก่สังคม ในที่นี้แม้แต่พระสงฆ์

ก็มีส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้คนในสังคม มีแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นสมาชิก 

ที่ดีของสังคมต่อไป  ลักษณะที่ 2 เป็นการยกตัวอย่างบุคคลในอดีตท่ีประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินการปกครองด้วยธรรม และบุคคลท่ีล้มเหลวเพราะการปกครองท่ีละเลยธรรม ดังน้ัน

องค์ประกอบท่ีสําคัญในสังคมอุดมคติในจักกวัตติสูตรจึงประกอบไปด้วยส่ิงต่อไปนี้ คือ 

 



รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”      โดย  ดร. คติยา  อายุยืน และคณะ�

 

49 

2.10.1 องค์ประกอบด้านสมาชิกในสังคม  

หลักจักกวัตติสูตร พระพุทธองค์ได้มีการกล่าวถึงความเจริญรุ่งเรือง และความเส่ือม

ถอยของสังคมมนุษย์ อันเกิดจากการดําเนินชีวิตของผู้คนในสังคมต้ังแต่ชนชั้นผู้ปกครองคือ

จักรพรรดิ  ผู้ถูกปกครองคือประชากรในรัฐ รวมทั้งรัฐอ่ืนท่ีอยู่บริเวณรอบข้างก็ตาม ที่ไม่ดําเนิน

ชีวิตตามหลักศีลธรรม ที่ประกอบไปด้วย ศีล 5 กุศลกรรมบถ 10 และหลักธรรมที่ไม่เหมาะสม

อื่นอีก 8 ประการ 

จักรพรรดิต่างๆ ที่เข้ามารับฟังพระบรมราโชวาทเพ่ือแก้ไขปัญหาการจากไปของ

จักรแก้ว คือ 

“ราชาทั้งหลาย ที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออก พากันเสด็จมากราบทูล 

อย่างนี้ว่า ขอเดชะมหาราชเจ้า พระองค์โปรดเสด็จมาเถิด ขอรับเสด็จพระองค์

ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์ โปรดประทานพระราโชวาทเถิด 

พระเจ้าข้า มหาราชเจ้า ท้าวเธอจึงตรัสอย่างนี้ว่า พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึง

ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึงพูดคําเท็จ ไม่พึง

ด่ืมน้ําเมาและจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิด” 

พระราชาท้ังหลายท่ีเป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอ 

“ราชาท้ังหลาย ที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันตก พากันเสด็จมากราบทูล 

อย่างนี้ว่า ขอเดชะมหาราชเจ้า พระองค์โปรดเสด็จมาเถิด ขอรับเสด็จพระองค์

ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์ โปรดประทานพระราโชวาทเถิด 

พระเจ้าข้า มหาราชเจ้า ท้าวเธอตรัสอย่างน้ีว่า พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึง

ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึงพูดคําเท็จ ไม่พึง

ด่ืมน้ําเมาและจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิด” 

พระราชาท้ังหลายท่ีเป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันตกเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอ 
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“ราชาทั้งหลาย ที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะเหนือ พากันเสด็จมากราบทูล 

อย่างนี้ว่า ขอเดชะมหาราชเจ้า พระองค์โปรดเสด็จมาเถิด ขอรับเสด็จพระองค์

ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์ โปรดประทานพระราโชวาทเถิด 

พระเจ้าข้า มหาราชเจ้า ท้าวเธอตรัสอย่างนี้ว่า พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึง

ถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึงพูดคําเท็จ ไม่พึง

ด่ืมนํ้าเมาและจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิด” 

พระราชาท้ังหลายท่ีเป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือเหล่านั้นกลับอ่อนน้อมต่อเท้าเธอ 

จากเนื้อหาในพระสูตรดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า การท่ีใช้หลักธรรมดังกล่าวนั้น 

เป็นแนวปฏิบัติที่สําคัญกับมนุษย์ทุกหมู่เหล่าในสังคม ถ้าประชาชนในรัฐขาดศีล 5 ความ

เดือดร้อนจะเกิดข้ึนในทุกหย่อมหญ้าหรือเมื่อจักรพรรดิขาดหลักศีลธรรมดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับ

ความศรัทธาจากเหล่าประชาราษฎร์ ความมั่นคงในตําแหน่งจักรพรรดิก็จะคลอนแคลนตามไป

ด้วย  

2.10.2 องค์ประกอบด้านการปกครอง 

การปกครอง (Government) หมายถึง การใช้อํานาจในการบริหารประเทศและ

จัดการประเทศตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว้ หรือตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา หากจะ

พิจารณาแนวทางการปกครองในสมัยพุทธกาลจะเห็นว่าหลักการปกครองจะแทรกซึมอยู่กับ

หลักคําสอนทางศาสนาอย่างแยกไม่ได้ ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวได้มีผู้ที่กล่าวถึงไว้ เช่น วิทยานิพนธ์ 

เรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎกว่า (พระมหาธรรมรัต อริยธมโม, 

2558, น. 102) 

“รัฐศาสตร์หรือการเมืองและศาสนานั้นแยกจากกันไม่ได้  ถ้าเปรียบคดี

ธรรมเหมือนหลังคาคุ้มแดด คุ้มฝน หรือรั้วบ้านที่ป้องกันโจรผู้ร้าย คดีธรรมคือ

หลังคาบ้านและรั้วก็ เป็นส่ิงที่จําเป็นสําหรับบ้านเรือนหรือประเทศชาติ 

ทุกยุคทุกสมัย การเมืองการปกครองทุกระบบไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด การ
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ปกครองบ้านเมืองให้มีความสุขผู้ปกครองที่มีคุณธรรม คําสอนในพระพุทธ- 

ศาสนาน้ันมีคุณค่า และนํามาใช้ในการปกครอง และการบริหารได้ทุกระดับ” 

ดังนั้น แม้พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสตร์ในธรรมที่ ผู้ปกครองจะต้องอํานวย

ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนทุกระดับ ต้ังแต่ชาวบ้านไปจนถึงกลุ่มผู้ปกครอง ดังนั้นหลักคําสอน

ที่อยู่ในพระสูตรต่างๆ จึงปรากฏแนวคิดทางด้านการปกครองที่ชัดเจน 

หลักจักกวัตติสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการปกครอง ที่ผู้ปกครองจะต้องอํานวย

ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนทุกฝ่ายให้ได้มากท่ีสุด เป็นผู้ปกครองท่ีประกอบไปด้วยจริยาวัตร 

ที่มีแต่ความเมตตา มีหน้าที่ในการจัดการรักษาป้องกันและคุ้มครองคนในรัฐ รวมถึงเหล่าสัตว์ 

อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการให้ความสําคัญแก่นักปราชญ์ บัณฑิตท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบ   

ด้วยการเข้าหาสนทนาธรรมอย่างไม่ขาด ซ่ึงลักษณะบางประการที่กล่าวในพระสูตร สามารถ

อธิบายโดยแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้ 

1) รูปแบบการปกครอง 

หลักจักกวัตติสูตร พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการปกครองที่อํานวยประโยชน์สุข

ให้แก่ทุกฝ่ายได้มากสุด คือ การปกครองแบบจักรวรรดิราชา หรือธรรมราชาธิปไตย ซ่ึงหมายถึง 

การปกครองที่มีพระราชาหรือจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองโดยธรรม ไม่ใช่ด้วยอํานาจความพึงพอใจ

ของตนเอง แม้ทรงมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง แต่ก็มีคณะผู้ตรวจสอบการบริหารการ

ปกครองของพระองค์อยู่ตลอดเวลา ไม่ได้ปล่อยให้พระเจ้าจักรพรรดิใช้อํานาจความพอใจของ

ตนเอง ลักษณะการปกครองยังมีคณะบุคคลท่ีคอยถ่วงดุลอํานาจ ที่คอยตักเตือนให้ใช้อํานาจ 

ที่ถูกทํานองครองธรรม และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน ดังข้อความที่ปรากฏ คือ 

“ขอเดชะ ทราบว่าเม่ือพระองค์ปกครองชนบท ตามมติของพระองค์เอง

ประชาชนไม่เจริญต่อไปเหมือนเก่าก่อน เหมือนเม่ือกษัตริย์พระองค์ก่อนๆ ซ่ึง

ได้ทรงประพฤติจักรวรรดิอันประเสริฐอยู่พระเจ้าข้า ในแว่นแคว้นของพระองค์ 

มีข้าราชการ ข้าราชบริพาร โหราจารย์และมหาอํามาตย์ แม่ทัพนายกอง  



ร

จัดก

ตัดสิ

ลักษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระ

ดังกล

มีการ

เพียง

รายงานวิจัยชุมช

ราชองคร์

ราษฎร์เห

ถามถึงจั

ก็จักกรา

เน้ือค

ารโดยจักรพ

สินใจ มีการ

ษณะหรือโคร

ตําแห

เจ้าจักรพร

ล่าว แม้จะใ

รแบ่งแยกอํา

งผู้เดียวในกา

ชนเรื่อง “รูปแบบ

รักษ์ องคมน

หล่าอื่น จด

จักรวรรดิวัต

บทูลจักรวรร

ความจากพ

พรรดิผู้ทรง

จัดแบ่งตําแ

รงสร้างและรู

แผนภ

หน่งเหล่านี้ล

รดิผู้เป็นรา

ให้ความสําค

านาจการปก

ารตัดสินใจสั

ม

บการพัฒนาพลเมื

นตรีอยู่พร้อม

จําจักรวรรดิ

รอันประเส

รดิวัตรอันปร

พระสูตรสะท

ธรรมเองก็จ

แหน่งที่เหม

รูปแบบของก

ภาพที่ 2 รูปแ

ล้วนเป็นตําแ

ชาเป็นประ

คัญแก่ผู้ปกค

กครองไปตา

ส่ังการ  

ข้าราชการ
มหาอํามาตย์

พ

มืองของรัฐตามหล
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มที่เดียว ข้าพ

ดิวัตรอันประ

สริฐเถิด พระ

ระเสริฐถวาย

ท้อนให้เห็น

จริง แต่รูปแ

าะสมกับบุ

การปกครอง

แบบการปก
 

แหน่งหลักๆ

ะมุข แต่พิจา

ครองว่าต้อง

ามสายงาน ไ

 

ร ขา้ราชบรพิ
์ แม่ทัพนายก

ประชาชน

พระเจ้าจักรพ

ลักพุทธธรรม”   

พระองค์ทั้งห

ะเสริฐได้อยู

ะองค์ตรัสถา

ย” 

ว่า แม้การจ

แบบการปก

คคล  ซ่ึงผู้วิ

งได้ ดังนี้  

ครองในจักก

ๆ ของลักษณ

ารณาได้ว่า

งเป็นผู้ทรงค

 ไม่ใช่จะรวม

พาร โหราจาร
กอง ราชองคร์

น 

พรรดิ 

     โดย  ดร. คตยิ

หลาย และ

ย่ ขอพระองค

ามแล้วพวกข

จัดการปกค

กครองยังเปิ

วิจัยสามารถ

กวัตติสูตร 

ณะการปกคร

การปกครอ

คุณธรรมแล้

ศูนย์กลางอํ

ย ์ 
รกัษ์ 

ตยิา  อายุยืน และ

ะป ร ะช า -

ค์โปรดตรัส

ข้าพระองค์ 

ครองทั้งหม

ดให้ผู้เกี่ยวข

ถเทียบเคีย

รองแบบธรร

องแบบราชา

ล้วยังแสดงให

อํานาจไว้ที่ผู้ป

ะคณะ�

์ 

ด จะถูก

ข้องร่วม

งให้เห็น

รมรัฐที่มี

าธิปไตย

ห้เห็นว่า  

ปกครอง
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2) หลักการปกครอง 

ลักษณะการปกครองรัฐในพระสูตรนี้ปรากฏข้ึน โดยพระพุทธเจ้าใช้วิธีการแสดง

ผ่านเรื่องราวของพระเจ้าทัฬหเนมิ ซ่ึงได้ผนวชเป็นฤๅษีที่ตรัสสอนพระราชโอรสผู้ที่สืบทอด

ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อจากพระองค์ในขณะที่เข้าเฝ้า ถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อจักรแก้ว

หายไป ซ่ึงจักรแก้วในที่นี้น่าจะหมายถึง ลักษณะปกครองท่ีเรียกว่า จักรวรรดิวัตร หรือหลักการ

ปกครองโดยชอบธรรม ดังข้อความที่ว่า 

“ลูกเอ่ย ถ้าเช่นนั้น พ่อจงอาศัยธรรมเหล่านั้น สักการะธรรม ทําความ

เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรม

เป็นใหญ่ จงรักษาปกป้องและคุ้มครองชนภายใน  กําลังพล พวกกษัตริย์  

ผู้ตามเสด็จ พราหมณ์และคหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  สมณพราหมณ์ 

สัตว์จําพวกเน้ือและนก  การกระทําที่ผิดแบบแผน อย่าให้มีได้ในแว่นแคว้น

ของลูก อนึ่ง บุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นของลูกไม่มีทรัพย์ ลูกพึงให้ทรัพย์แก่

บุคคลเหล่านั้นด้วย  อน่ึง สมณพราหมณ์เหล่าใด ในแว่นแคว้นของลูก เว้นขาด

จากความมัวเมาและความประมาท ต้ังมั่นอยู่ในขันติ (ความอดทน) โสรัจจะ

(ความเสง่ียม) ฝึกตน สงบตน ให้ตนดับกิเลสอยู่แต่ผู้เดียว ลูกพึงเข้าไปหา 

สมณพราหมณ์เหล่านั้น” 

และเมื่อวิเคราะห์จากข้อความข้างต้น จะพบว่าหลักการปกครองด้วยธรรมเป็น

ใหญ่ ที่เรียกว่าจักรวรรดิวัตร ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 12 ประการดังน้ี 

 การสงเคราะห์ชนภายใน และกองทหาร 

 การสงเคราะห์กษัตริย์ หรอืเจ้าเมืองข้ึนทั้งหลาย 

 การสงเคราะห์เชื้อพระวงศ์ ผู้ตามเสด็จ ข้าราชบรพิาร 

 การคุ้มครองพราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย 

 การคุ้มครองราษฎรและชาวเมืองท้ังหลาย 

 การสงเคราะห์สมณพราหมณ์ 
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 การคุ้มครองเน้ือและนกท้ังหลาย 

 การห้ามปรามมิให้ประพฤติผิดธรรม 

 การแจกจ่ายสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร ้

 การเข้าไปหาและสอบถามปัญหากับสมณพราหมณท์ั้งหลาย 

 การเว้นกําหนัดในกามอันผิดธรรม  

 การเว้นจากความโลภอันแรงกล้า ในฐานะท่ีไม่ควรได้ 

หลักการปกครองทั้ง 12 ประการน้ี เป็นการปกครองที่ดูแลและสร้างประโยชน์

สุขให้กับชนทุกหมู่เหล่า เป็นการปกครองที่อาศัยอํานาจบารมีที่มีอยู่เพื่อความสุขของคนอ่ืน 

ไม่ใช่อํานาจเพื่อตอบสนองกิเลสตัณหาของตนเอง ซ่ึงการเน้นให้จักรพรรดิเห็นความสําคัญของ

การมีอยู่ซ่ึงจักรแก้ว  นั่นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของหลักคุณธรรมของผู้ปกครอง และถือว่า

คุณธรรมดังกล่าวเป็นเหมือนอาวุธท่ีติดตัว ที่สามารถสร้างความรัก ความภักดี และเป็นที่ 

ยําเกรงของเหล่าเสนาอํามาตย์ที่อาจคิดไม่ซ่ือได้ การจากไปของจักรแก้วอาจหมายถึงผู้ปกครอง

ที่ไม่นําหลักจักรวรรดิวัตรมาใช้ในการปกครอง ความรัก ความจงรักภักดี หรือการมีอํานาจใน

กลุ่มย่อมหมดไป ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงย่อมเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา ดังนั้นการรักษาไว้ซ่ึง

จักรแก้วที่เปรียบเสมือนการักษาอาวุธประจํากายของจักรพรรดิเอาไว้ การคงอยู่ของจักรแก้ว 

จึงเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการทรงอํานาจไว้ ความจงรักภักดีที่เหล่าขุนนางและประชาชน 

ก็คงอยู่ในฐานะที่เป็นผู้เกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน  จะเห็นได้ว่า จักรวรรดิวัตร เป็นหลักธรรมสําหรับ

ชนชั้นปกครองที่ต้องทํางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง จะต้องมีความเที่ยง

ธรรม มีความยุติธรรม ยึดความถูกต้องความชอบธรรมเป็นใหญ่ไม่ปล่อยให้อคติและกิเลส

ทั้งหลายครอบงํา จนทําให้การบริหารการปกครองขาดความเป็นธรรม หลักจักรวรรดิวัตร  

จึงเป็นหลักการปกครองที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับประชาชน โดยเน้นการบํารุงขวัญ

จิตใจของผู้ใต้ปกครอง การสงเคราะห์ประชาชน และการพัฒนาสติปัญญา ด้วยการคบหากับ

นักปราชญ์  สมณพราหมณ์  ซ่ึงในประเด็นนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า พระพุทธองค์ได้ตรัสถึง

คุณสมบัติของสมณพราหมณ์ ผู้ที่จะให้คําปรึกษาพระมหาแผ่นดินด้วยว่า “ต้องเป็นผู้เว้นจาก
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ความมัวเมา ความประมาท มีขันติ มีโสรัจจะฝึกตน สงบตน ทําให้ตนสงบจากกิเลส อยู่แต่เพียง

ผู้เดียว” นั่นแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของพระสงฆ์

ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคม กับกิจกรรมบ้านเมืองในสมัยของพระองค์ด้วย แต่จะต้องอยู่ใน

ลักษณะท่ีเหมาะสม สามารถเป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเอง สามารถทําให้

ตนเองหมดทุกข์ได้ 

3) อํานาจรัฐ  

คําว่า “รัฐ” มีความหมายในหลายมิติ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ได้กล่าวถึง

ความหมายของรัฐไว้ 4 ประการ 

 รัฐในฐานะที่เป็นรัฐบาล (The state as government) ซ่ึงหมายถึง

บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจในการตัดสินใจในสังคมการเมือง 

 รัฐในฐานะที่เป็นระบบราชการ หรือเครื่องมือทางการบริหารท่ีเป็น

ปึกแผ่นและเป็นระเบียบทางกฎหมายท่ีมีความเป็นสถาบัน (The state as public 

bureaucracy) 

 รัฐในฐานะที่เป็นชนชั้นการปกครอง (The state as ruling class) 

 รัฐในฐานะที่เป็นโครงสร้างทางอุดมการณ์ (The state as normative 

order) อํานาจของรัฐนี้ คืออํานาจหน้าที่ในการตัดสินใจในการปกครองสูงสุด ในจักกวัตติสูตร 

ได้กล่าวถึงอํานาจหน้าท่ีของรัฐว่ารัฐหรือผู้ปกครองมีหน้าท่ีในการจัดการรักษาป้องกัน และ

คุ้มครองคนในรัฐ รวมไปถึงเหล่าสัตว์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงนักปราชญ์บัณฑิต 

ที่ประพฤติปฏิบัติชอบ ด้วยการเข้าหาสนทนาธรรมไม่ขาด ดังข้อความที่ว่า 

“ลูกเอ่ย ถ้าเช่นน้ัน พ่อจงอาศัยธรรมเท่านั้น สักการะธรรม ทําความ

เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรม

เป็นใหญ่ จงรักษาปกป้องและคุ้มครองชนภายใน กําลังพล พวกกษัตริย์ ผู้ตาม

เสด็จ พราหมณ์และคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท สมณพราหมณ์ สัตว์

จําพวกเนื้อ และนกโดยธรรม” 
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จากเนื้อความของพระสูตรสามารถอธิบายได้ว่า อํานาจและหน้าที่ของ

ผู้ปกครองจะรวมอยู่ด้วยกัน ทั้งนี้ตามความเป็นจริงอํานาจทางการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการ

ปกครองในระดับประเทศหรือระดับชุมชน  อํานาจน้ันย่อมมาพร้อมกับหน้าที่เสมอ เมื่อมีหน้าที่

ในการปกครองแล้ว จําเป็นต้องมีอํานาจในการปกครองด้วย หากมีหน้าท่ีแต่ไม่มีอํานาจการ

ปกครองก็จะไม่สัมฤทธิ์ผล เพราะผู้ปกครองไม่สามารถบังคับบัญชาผู้อื่นให้ปฏิบัติตามคําส่ังได้ 

ดังน้ันเมื่อมีหน้าท่ีในทางปกครองแล้ว ก็จําเป็นจะต้องมีอํานาจในการปกครองด้วย เช่นเดียวกัน

หากผู้ปกครองมีแต่อํานาจ ไม่มีหน้าท่ี อํานาจที่ ผู้ปกครองมีก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ซํ้ายัง

ก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองที่เป็นเผด็จการทรราช ดังน้ันอํานาจการปกครองของรัฐใน 

จักกวัตติสูตร  ผู้ปกครองนอกจากจะยึดหลักการปกครองอย่างเที่ยงธรรมแล้ว ผู้ปกครองต้องมี

คุณธรรมเช่นกัน เพราะการป้องกันส่ิงที่ไม่เป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม ผู้ปกครองหรือรัฐเอง

จะต้องไม่กระทําส่ิงท่ีไม่เป็นธรรมด้วย 

3.1)  ความม่ังคั่งของรัฐ  หมายถึง  ความมั่นคงความสมบูรณ์ด้วยทรัพยากร 

ธรรมชาติ  ทรัพยากรบุคคล และสัญลักษณ์แห่งอํานาจที่แข็งแกร่งของรัฐ  ความมั่งคั่งใน 

จักกวัตติสูตรที่พระองค์ได้กล่าวเน้นถึงแก้ว 7 ประการนั้น เกิดข้ึนและมีอย่างบริบูรณ์ในรัฐ  

ตามพระพุทธพจน์ที่ตรัสคือ 

“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว มีพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่า 

ทัฬหเนมิ ผู้ทรงธรรม ครองราชย์โดยธรรม ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทร

ทั้งส่ีเป็นขอบเขต ทรงได้รับชัยชนะ มีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้ว  

7 ประการ คือ (1) จักรแก้ว (2) ช้างแก้ว (3) ม้าแก้ว (4) แก้วมณี (5) นางแก้ว 

(6) คฤหบดีแก้ว (7) ปริณายกแก้ว มีพระราชโอรสมากกว่า 1,000 องค์ ซ่ึงล้วน

แต่กล้าหาญ มีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ํายีราชศัตรูได้ พระองค์ทรง

ชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้สมเป็นวีรกษัตริย์ สามารถย่ํายีราชศัตรูได้ พระองค์ทรง

ชนะโดยธรรม ไม่ต้องใช้อาชญา ไม่ต้องใช้ศัสตรา ครอบครองแผ่นดินมีสาคร 

เป็นขอบเขต” 
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เนื้อหาในพระสูตรดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า แก้วเป็นส่ิงท่ีทรงคุณค่า แสดง

ถึงความสมบูรณ์ ความมั่งคั่งของรัฐ จักรแก้วเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจของพระเจ้าจักรพรรดิ 

การขับเคล่ือน การหมุนไป การพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  ช้างและม้าเป็นสัญลักษณ์

แห่งความแข็งแกร่ง ความคล่องตัวของกองทัพของทหารท่ีสามารถเคล่ือนทัพไปยังที่ต่างๆ เพ่ือ

ปราบปรามเหล่าปัจจามิตรได้อย่างราบคาบ  มณีเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ความ

สวยงามของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  นางแก้ว หมายถึง สตรีที่ประกอบไปด้วย

ความงาม 5 อย่าง ที่เรียกว่า “เบญจกัลยาณี”  คหบดีแก้ว เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญ

ทางด้านเศรษฐกิจ มีการค้าขาย การคมนาคม การขนส่งสะดวก เอ้ืออํานวยต่อการค้า และการ

เดินทางติดต่อกันอย่างสะดวก ความเช่ือของคนในชมพูทวีปน้ัน บ้านเมืองใดมีเศรษฐกิจดีหรือ

คหบดีมากย่อมแสดงให้เห็นถึงความเจริญของรัฐและพระบุญญาธิการของจักรพรรดิหรือ 

พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นด้วย เห็นได้จากการที่พระเจ้าปเสนทิโกศลกษัตริย์แห่งแคว้นโกศล 

ได้ทูลขอตระกูลจากพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธ เพราะในแคว้นของพระองค์ ไม่มี

ตระกูลท่ีมั่งคั่งทําให้สถานะความเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์ด้อยกว่า พระเจ้าพิมพิสาร 

ซ่ึงมีฐานะมั่งคั่งกว่าถึง 5 ตระกูล ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพิมพิสารจึงมีมากกว่า  ในฐานะ 

ที่ทรงเป็นสหายกัน จึงพระราชทานตระกูลใหญ่คือตระกูลของธนัญชัยเศรษฐี บิดาของ 

นางวิสาขไปให้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเองและเชิดชูสถานะของพระเจ้าปเสนทิโกศล

ให้สูงข้ึนด้วย และความมั่งคั่งประการสุดท้าย คือ ปริณายกแก้ว หมายถึง การมีคณะผู้บริหาร

คนใกล้ชิดท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการให้คําปรึกษา ในการรับสนองนโยบาย 

การปกครองของพระองค์ ไปดําเนินการให้เกิดผลประโยชน์แก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์ใน 

แว่นแคว้น มีความจงรักภักดีต่อจักรพรรดิ โดยมีเง่ือนไขพระจักรพรรดิเองต้องเป็นคนดีมี

คุณธรรม ปกครองด้วยธรรม มีศักยภาพ มีความรอบรู้ในการบริหารประเทศ มีความสามารถใน

การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต โดยการเจรจาด้วยธรรม ไม่ใช้กําลังกดข่ีหรือทําสงคราม

ระหว่างรัฐ แต่ก็ยังสามารถแผ่พระราชอํานาจไปสู่รัฐอ่ืนได้   
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ดังน้ันเม่ือวิเคราะห์ สังคมอุดมคติในจักกวัตติสูตร สังคมในรัฐจะต้องมีความ 
มั่งคั่งสมบูรณ์ในทุกด้าน ผู้ปกครองจะต้องมีจริยวัตรท่ีเป็นธรรม ประชากรต้องใช้ชีวิตที่

ประกอบไปด้วยหลักศีลธรรม สภาพเศรษฐกิจในรัฐนอกจากการทําเกษตรกรรมแล้ว ผู้ปกครอง
ต้องให้ความส่งเสริมการค้าพาณิชย์ระหว่างประเทศด้วย 

3.2) หลักความยุติธรรมในรัฐ (Justice) ในจักกวัตติสูตร ไม่ได้มีการกล่าวถึง

หลักการประกาศใช้กฎหมายท่ีชัดเจน ซ่ึงนับว่าเป็นส่ิงจําเป็นและเป็นส่ิงที่จะขาดเสียไม่ได้ 
ในการดํารงอยู่ของสังคมเพราะกฎหมายเป็นส่ิงให้ความยุติธรรมบังเกิดข้ึนในรัฐ และสร้างสรรค์

สันติสุขให้สังคม เป็นสถาบันที่สามารถพันธนาการคนในสังคมไว้ การสร้างศีลธรรมในปัจเจกชน

ไม่ใช่เป็นส่ิงที่จะบอกได้ว่า ประชาสังคมโดยรวมจะมีจิตสํานึกในหน้าท่ีของตนต่อส่วนรวม และ
ต่อเพ่ือนร่วมสังคมมากกว่าตัวบทกฎหมาย เพราะผู้คนที่เป็นคนดี (Good Man) ไม่จําเป็นต้อง

เป็นพลเมืองเสมอไป 

ความยุติธรรมอันเกิดจากความเสมอภาคทางกฎหมาย ทุกคนในรัฐจะต้องได้รับ
การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันแม้แต่ละคนจะมีสถานะทางสังคมที่แตกต่างกัน ลักษณะทางสังคม 

ในจักกวัตติสูตรยังมีความเชื่อในเรื่องของชนช้ันวรรณะ  ในขณะเดียวกันเรื่องราวในจักกวัตติ

สูตรจะกล่าวถึงเฉพาะประชาชนที่ยากจน ที่ต้องรอการสงเคราะห์จากกษัตริย์ และคดีความ
ส่วนใหญ่เกิดจากการลักขโมยเพ่ือการยังชีพเท่านั้น และอุปสรรคท่ีสําคัญคือทุกครั้งท่ีมีการ

ตัดสินคดีความจะไม่มีการกล่าวถึงกระบวนการยุติธรรม สังเกตจากเม่ือมีประชากรกระทําผิด

จักรพรรดิตัดสินความ ไม่มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง แค่รับฟังความจากเหล่าเสนาก็ทําการ
ตัดสินคดีความ โดยไม่มีการสืบเสาะหาหลักฐานและพยายามอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไม่มีการกําหนด 

ตัวบทกฎหมายและการประกาศใช้ที่ชัดเจน  ไม่มีการพิจารณาความจากฐานความผิด เช่น  

เดิมทําผิดจะได้รับทรัพย์สินเงินทองเพ่ือแก้ไขปัญหา และต่อมาก็เปล่ียนเป็นการลงโทษแบบ
เด็ดขาดโดยการประหารชีวิต  ไม่มีการกําหนดเกณฑ์การกระทําผิด เช่น ความผิดเล็กน้อย  

ควรจะมีการลงโทษในระดับไหนหรือผิดมากควรรับโทษอย่างไร เพราะจากความในพระสูตร
เมื่อจับผู้กระทําความผิดได้จะถูกประหารชีวิตเท่าเทียมกันท้ังหมด แสดงให้เห็นว่าในพระสูตรนี้

ไม่มีความยุติธรรมในการลงโทษที่แน่นอน คือ เมื่อเบาก็เบาเกินไป และเมื่อหนักก็หนักเกินกว่า

เหตุ 
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2.11 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

2.11.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการบริหารการพัฒนา 

การบริหารการพัฒนาในฐานะเครื่องมือทางการบริหารสําหรับผู้นําในองค์กร 

หน่วยงานหรือประเทศชาติ ย่อมจะมีความสําคัญต่อการสร้างความเจริญเติบโตทางด้าน

เศรษฐกิจ ต่อการสร้างความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ทั้งมวล ฉะนั้น งานวิจัยทางด้านการบริหารการพัฒนาผู้วิจัยจึงได้ศึกษาไว้ดังนี้ 

กรภัทร์ จารุกําเนิดกนก (2554)  ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน

องค์การสาธารณประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี” พบว่า การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในกรณีศึกษาปฏิบัติการผ่านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการจัดคนเข้าทํางาน  2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ด้านค่าตอบแทนและ

สวัสดิการ 4) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และ 5) ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์  

ในภาพรวมวิธีปฏิบัติของกรณีศึกษาไม่ต่างจากภาครัฐและเอกชน มีจุดเด่นของสภาพแวดล้อม

ภายในองค์การท่ีแตกต่างในด้านวัฒนธรรมการอยู่แบบครอบครัว กล่าวคือ มีการช่วยเหลือกัน

ทั้งในปัญหาเรื่องงาน  เรื่องส่วนตัว และเรื่องครอบครัวด้วย 

นครินทร์  แก้วโชติรุ่ง (2556) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครอง

ในพระไตรปิฎก” พบว่า 1) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การ

ปกครองแบบราชาธิปไตย ซ่ึงผู้มีอํานาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบน้ีคือ

พระราชา และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงอํานาจอยู่ในมือของชนช้ันสูงและมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก  ส่วนรูปแบบการปกครอง

ในพระพุทธศาสนานั้นมีพัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะ

ธรรมราชา จนกระท่ังพระพุทธองค์ได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง จึงเป็นรูปแบบ

การปกครองเฉพาะตน  2) หลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่างๆ 

ซ่ึงพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จํานวนมากเพ่ือเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อํานาจของผู้ปกครอง 

เนื่องจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอํานาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการ
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ปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองที่สําคัญ คือ อปริหานิยธรรม ซ่ึงเป็นหลักธรรม

เพ่ือสร้างความสามัคคี และหลักธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง ส่วนหลักการของการ

ปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองสําคัญ ซ่ึงคณะสงฆ์จะต้อง

ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สําเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย 

นาคม  ธีรสุวรรณจักร (2554) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรี” พบว่า 

รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลัก

นิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ 

หลักความคุ้มค่า  ผลการประเมินการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรี

พบว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลมีการประเมินผลการปฎิบัติงานตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการ

ปฎิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้านตามลําดับ  ได้แก่  หลักนิติธรรม  หลักความโปร่งใส  หลัก

คุณธรรม  หลักความคุ้มค่า  หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ ส่วนผลการพัฒนา

รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลจังหวัดราชบุรีที่ได้พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

คุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ 

วรลักษณ์  คีรินทร์นนท์ และ วรวรรณ  บุญวงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง “การ

พัฒนารูปแบบศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวในสถานีอนามัยของจังหวัดนครศรี- 

ธรรมราช” พบว่า สถานีอนามัยทั้ง 3 แห่งสามารถบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 วัย  

เข้ากับการบริการของสถานีอนามัยได้โดยท่ีสถานีอนามัยแต่ละแห่งมีบริบท จุดเด่นและ

แนวทางในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาศูนย์ 3 วัยแตกต่างกัน จึงได้รูปแบบในการดําเนินงาน

ของสถานีอนามัยแต่ละแห่งแตกต่างกัน  สรุปปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่การพัฒนารูปแบบศูนย์  

3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว คือ ความมุ่งมั่นต้ังใจและความเสียสละของเจ้าหน้าสถานี

อนามัย ความเข้มแข็งของ อสม.หรือแกนนําสุขภาพในชุมชน เป็นการนําทุนทางสังคมมาใช้ใน

การพัฒนางาน ทั้งทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนวัฒนธรรมและประเพณีและทรัพยากรต่างๆ ที่มีใน
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ชุมชน ผลของการดําเนินกิจกรรมในการศึกษาครั้งนี้กระบวนการที่เกิดข้ึนเป็นไปตามแนว

ทางการส่งเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา คือ เกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และแกนนํา

สุขภาพในชุมชน มีการปรับระบบบริการใหม่  การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย 

ในสถานีอนามัยและในชุมชน  มีการพัฒนาทักษะบุคลากรโดยใช้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

การดําเนินงานพัฒนารูปแบบศูนย์ 3 วัยนําไปสู่การสร้างส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

ซ่ึงเริ่มที่สถานีอนามัยขยายไปสู่ชุมชน เป็นการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

วีรพร  เชื้ออํ่า (2553) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า  

1) ปัจจัยด้านโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมากท่ีสุด  รองลงมาปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามลําดับ 2) รูปแบบการมีส่วนร่วม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ี

พัฒนาข้ึน มีโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของ

ชุมชน ได้แก่  การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ปัจจัย

ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม

กฎหมาย  งบประมาณ  ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  บุคลากร ปัจจัยด้านโรงเรียน 

ได้แก่ การดําเนินงานของโรงเรียน  ทัศนคติของครูที่มีต่อการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ 

คุณลักษณะของผู้บริหาร กับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

บุคคล  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป  การมีส่วนร่วม

ในการบริหารงานงบประมาณ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

และการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัฒนาข้ึน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี และตัวแปรท้ังหมดในรูปแบบสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของ

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดศึกษาข้ึนพื้นฐาน ได้ร้อยละ 41   
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จุมพล พูลภัทรชีวิน และคณะ (2549) ได้วิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนา

กระบวนการสร้างความดี มีคุณธรรม” พบว่า  ระดับบุคคล มีคุณลักษณะที่สําคัญของคนดี  

มีคุณธรรม คือ คนที่มีศีล มีธรรมะ มีสติ มีความรับผิดชอบ ประพฤติดี มีความซ่ือสัตย์ ละอาย

และเกรงกลัวต่อบาปมีสัมมาอาชีวะ ขยันหม่ันเพียร  รักษาคุณค่าและความสําคัญของส่ิงที่ดี

งาม เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ มีเมตตาหม่ันทําบุญทําทาน อดทนอดกล้ัน อดออม สามัคคี  กตัญญ ูกตเวที

มีจิตสํานึกสาธารณะมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับครอบครัว 

พบว่า ครอบครัวดี  มีคุณธรรม มีลักษณะสําคัญ คือครอบครัวท่ีต้ังอยู่ในศีล 5 มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทในครอบครัว มีความสัมพันธ์อันดีและอบอุ่น ไม่ประมาท 

ทําการโดยใช้ปัญญา  สุภาพ  รับฟังผู้อื่น  ใฝ่หาความรู้  ครองตนเป็นพลเมืองดี  เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ 

สงเคราะห์บํารุงศาสนา  ระดับชุมชน พบว่า คุณลักษณะที่สําคัญของชุมชนดี มีคุณธรรม คือ 

คนในชุมชนเป็นสมาชิกท่ีดี  มีศีลธรรม มีผู้นํา/ผู้ปกครองท่ีดี ชุมชนพึ่งตนเองได้ ร่วมกันแก้ไข 

ปัญหา  มีองค์กรเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง    

ทัศนีย์  เจนวิถีสุข (2553)  ได้วิจัยเรื่อง “การส่ือสารที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง

สังคมที่ปรากฏในพระไตรปิฏก” พบว่า การส่ือสารท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสังคมในสมัย

พุทธกาลที่ปรากฏในพระไตรปิฏกนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากพระกรุณาในหมู่สัตว์ของพระพุทธเจ้า

ทรงตัดสินพระทัยทําการส่ือสาร เพราะการส่ือสารของพระองค์จะเป็นส่ิงที่พาทวนสวนกระแส 

(กิเลสของมนุษย์) ซ่ึงหมายถึงว่าจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนทั้งในระดับปัจเจกและระดับ

สังคม การเปล่ียนแปลงในระดับปัจเจก ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของบุคคลในแง่สถานภาพ 

เป้าหมายของชีวิต และความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม การดําเนินชีวิต  ส่วนการเปล่ียนแปลง

ในระดับสังคม ได้แก่ สถานภาพของบุคคลในสังคม ความสัมพันธ์กันของบุคคลกับบุคคลอ่ืน  

คตินิยมและธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม การศึกษา และการปกครอง   

สุวิบูลย์  จํารูญศิริ (2556) ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์พัฒนาการด้านการอุปถัมภ์

และคุ้มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” พบว่า การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา

หมายถึง  การทํานุบํารุงส่งเสริม ช่วยเหลือพระพุทธศาสนา และการระวังภัยพระพุทธศาสนา

ทั้งภัยภายในและภัยภายนอกและรักษาหลักคําสอนพระพุทธศาสนาให้ทรงคุณค่าและ
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 ด้านกายภา

ัดการชุมชน

อยู่ในระดับ

 ด้านตระหนั

ทธิพล  1) ตั

วแปรท่ีมีอิท

ร้างทีมงาน 

ร่วมมือการ

น่าอยู่และมีค

ที่ปรึกษา 

องรัฐ จะเห็น

ะบุคคลมีชีวิ

 ต้องมีความ

าและเป็นแน

ข 

 

 

 

ลักพุทธธรรม”   

ภ์และคุ้มครอ

าจะเจริญข้ึ

ธศาสนาเป็น

ชาติไทยตลอ

ง“รูปแบบกา

พบว่า  ลักษ

าพ-สุขภาพช

น  ในภาพรว

สูง  ระดับพ

นักต่อท้องถ่ิน

ตัวแปรทางต

ทธิทางตรงแ

  3) ตัวแปรท

ส่ือสารที่มีป

ความสัมพัน

นได้ว่าไม่สา

วิตและจิตใจ

เที่ยงธรรม มี

นวทางในกา

     โดย  ดร. คตยิ

องพระพุทธศ

ข้ึนหรือเส่ือม

นส่ิงท่ีมีคุณค

ดไป   

ารเสริมสร้าง

ษณะความน่

ชุมชน  2) ด้

มด้านวิถีชีวิ

พลังอํานาจอ

นอยู่ในระดับ

ตรง คือ การ

ละทางอ้อม

ที่มีผลทางอ้

ประสิทธิผล

นธ์กับตัวแป

ามารถใช้หลั

จ กรอปด้วย

 มีความยุติธร

รประพฤติป

ตยิา  อายุยืน และ

ศาสนามีควา

มลงก็ข้ึนอยู

ค่าสูงสุด ที่

งพลังอํานาจ

น่าอยู่ในบริบ

ด้านเศรษฐกิ

ตชุมชน อยู่ใ

องค์การบริห

บสูง  

รมีส่วนร่วม

ม คือ ความไ

อ้อม คือ ควา

ล ส่วนตัวแป

ปรการมีส่วน

ลักการปกค

ยผู้ที่ต้องทํา

รรม พระพุท

ปฏิบัติตนอยู่

ะคณะ�

ามสําคัญ

ยู่กับการ

ชาวไทย

จองค์การ

บทชุมชน

กิจชุมชน 

ในระดับ

หารส่วน

และเป็น 

ไว้วางใจ  

ามยึดมั่น

ปรความ

นร่วมใน

รองด้วย

งานเพ่ือ

ทธศาสนา

ในสังคม 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 

การวิเคราะห์งานวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมเพื่อ

ศึกษาดูว่าสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมประเพณีส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนา

พลเมืองของรัฐหรือไม่และข้ันตอนการพัฒนารูปแบบพลเมืองของรัฐมีรูปแบบดําเนินการ

อย่างไร แล้วนําข้อมูลท่ีได้ไปสังเคราะห์เพ่ือพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตาม

หลักพุทธธรรม จากน้ันนํารูปแบบที่ได้ไปทดลองใช้กับชุมชนเพ่ือหาข้อสรุปจัดทํารูปแบบการ

พัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมฉบับสมบูรณ์ ในการดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยนําเสนอผล

ออกเป็นหมวดหมู่ และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังน้ีคือ  1) เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาพลเมืองของรัฐ  2) เพื่อ

พัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  3) เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนา

พลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบเจาะจง ตามตารางสําเร็จรูปของ 

R.V.Krejcie & D.W. Morgan. (970 : 607-610) จากจํานวนประชากรท้ังหมด 869 คน  

เมื่อเปิดตาราง Krejcie & Morgan จะได้จํานวนขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่าง 248 คน ผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมาย ดังน้ี 

3.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.2 ข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

X แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 

S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3.2 ขั้นตอนการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิจยัในรปูแบบของตารางโดยวิเคราะห์ข้อมูล

ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency)  

และร้อยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) หรือ ( X) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) หรือ S.D.  และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 3 ยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยนําชุด

องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมมาสร้างแบบสัมภาษณ์  

ความคิดเห็น 2 ด้าน คือ ด้านความเหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ พร้อมนําข้อเสนอแนะ 

มาปรับปรุงแก้ไข 

3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.3.1 ตอนท่ี 1  สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวน และค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

139 
109 

56.0 
44.0 

รวม 248 100.0 
 

จากตารางที่ 3.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นค่าร้อยละ 81.5 
รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นค่าร้อยละ 18.5 
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ตารางที่ 3.2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

อายุ (ปี) จํานวน (คน) ร้อยละ 

20 - 30 ปี 

31 – 40 ปี 

41 – 50 ปี 

51 ปีขึ้นไป 

24 

33 

71 

120 

9.7 

13.3 

28.6 

48.4 

รวม 248 100.0 
 

จากตารางท่ี 3.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 51 ปีข้ึนไป จํานวน 120 คน  

คิดเป็นร้อยละ 48.4  รองลงมามีอายุ 41-50 ปี  จํานวน 71 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.6  

น้อยท่ีสุดมีอายุ 20-30 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7  

  
ตารางที่ 3.3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา 

 

การศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

117 

81 

29 

21 

47.2 

32.7 

11.7 

8.5 

รวม 248 100.0 
  

จากตารางท่ี 3.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 117  

คน  คิดเป็นร้อยละ 47.2  รองลงมามีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 

32.7 น้อยท่ีสุดมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  
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ตารางที่ 3.4  แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 
 

 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ 

นักศึกษา 

ธุรกิจส่วนตัว 

เกษตรกร 

21 

4 

80 

143 

8.5 

1.6 

32.3 

57.7 

รวม 248 100.0 

  
จากตารางท่ี 3.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 143 คน  

คิดเป็นร้อยละ 57.7  รองลงมา มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3  

น้อยท่ีสุดเป็นนักศึกษา จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 

ตารางที่ 3.5 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ 

โสด 

สมรส 

หย่า 

หม้าย 

12 

211 

12 

13 

4.8 

85.1 

4.8 

5.2 

รวม 248 100.0 

  
จากตารางท่ี 3.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 211 คน  

คิดเป็นร้อยละ 85.1  รองลงมา มีสถานภาพหม้าย จํานวน 13 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.2   

น้อยท่ีสุดมีสถานภาพโสดและหย่า จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
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3.3.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนา

พลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมโดยรวม 
 

ตารางที่ 3.6 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยรวม 
 

ที่ ระดับการพัฒนา X  S.D. แปลผล 

1 ด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน 2.42 0.53 น้อย 

2 ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา 2.37 0.46 น้อย 

3 ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา 2.86 0.40 ปานกลาง 

4 
ด้านการประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชนตามหลัก
ธรรมาธิปไตย 

3.64 0.58 มาก 

5 
ด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการ
นิเสธนา 

3.34 0.64 ปานกลาง 

 รวม 2.93 0.38 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 3.6 พบว่า ระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการ

ประพฤติปฏิบัติของพลเมืองในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตยอยู่ระดับมาก  ด้านการสงเคราะห์

ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา และด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลัก

อธรรมการนิเสธนาอยู่ระดับปานกลาง  ส่วนด้านการพัฒนาสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตาม

หลักธนานุประทาน และด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉาอยู่ในระดับน้อย 
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ตารางที่ 3.7 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 
ด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน 

 

ข้อท่ี 
ด้านการสงเคราะหพ์ลเมืองในชุมชน 

ตามหลักธนานุประทาน X  S.D. แปลผล 

1 ส่งเสริมการเรยีนรู้ในชุมชน 2.29 0.58 น้อย 

2 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและอาชีพในชุมชน 2.21 0.52 น้อย 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในชุมชน 2.94 0.76 ปานกลาง 

4 เสริมสร้างให้เกิดรายได้ในครอบครัวและชุมชน 2.37 0.74 น้อย 

5 มีรางวัลให้กับผู้ทําประโยชน์แก่ชุมชน 2.31 0.47 น้อย 

รวม 2.42 0.53 น้อย 

 
 

จากตารางที่ 3.7 พบว่า ระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยพบว่า มีข้อ

ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  มีข้อส่งเสริมการเรียนรู้ 

ข้อส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและอาชีพในชุมชน ข้อเสริมสร้างให้เกิดรายได้ในครอบครัว

และชุมชน และข้อมีรางวัลให้กับผู้ทําประโยชน์แก่ชุมชน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย 
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ตารางที่ 3.8 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 
ด้านการสงเคราะห์ ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา 

 

ข้อท่ี 
ด้านการสงเคราะหผ์ู้นาํในชุมชน 

ตามหลักปรปิจุฉา X  S.D. แปลผล 

1 ไว้วางใจผู้นําในชุมชน 2.42 0.56 น้อย 

2 
ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผูนํ้า 
ในชุมชน 

2.44 0.55 น้อย 

3 นับถือและยกย่องให้เกียรติผู้นําในชุมชน 2.38 0.48 น้อย 

4 ให้ความร่วมมอืกับผู้นําในชุมชน 2.34 0.47 น้อย 

5 
มีรางวัลตอบแทนทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
ให้กับผู้นํา 

2.31 0.56 น้อย 

รวม 2.37 0.46 น้อย 

    

จากตารางที่ 3.8 พบว่า ระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยพบว่า มีข้อ

ไว้วางใจผู้นําในชุมชน ข้อยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้นําในชุมชน  ข้อนับถือ

และยกย่องให้เกียรติผู้นําในชุมชน ข้อให้ความร่วมมือกับผู้นําในชุมชน และข้อมีรางวัล 

ตอบแทนท้ังรูปธรรมและนามธรรมให้กับผู้นํา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย 
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ตารางที่ 3.9 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 
ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา 

 

ข้อท่ี 
ด้านการสงเคราะหศ์าสนาในชุมชน 

ตามหลักธรรมมิการักขา X  S.D. แปลผล 

1 
ปรับเปลี่ยนความคิด ความเช่ือของตนเอง 
ให้สอดคล้องกบัชุมชน 

2.25 0.48 น้อย 

2 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน 3.06 0.56 ปานกลาง 

3 
อนุรักษ์ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน 

3.08 0.64 ปานกลาง 

4 
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ในชุมชน 

3.04 0.46 ปานกลาง 

5 รักและสามคัคกีันแม้ต่างศาสนา 2.92 0.42 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.40 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 3.9 พบว่า ระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยพบว่า มีข้อ

ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน ข้ออนุรักษ์ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรมขนบธรรม -

เนียมประเพณีในชุมชน ข้อถ่ายทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน ข้อรักและ

สามัคคีกันแม้ต่างศาสนาอยู่ในระดับปานกลาง และมีข้อปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของ

ตนเองให้สอดคล้องกับชุมชนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับน้อย 
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ตารางที่ 3.10 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 
ด้านการประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย 

 

ข้อท่ี 
ด้านการประพฤติปฏิบัติตนของพลเมือง 

ในชุมชนตามหลักธรรมาธปิไตย X  S.D. แปลผล 

1 
  เปิดโอกาสให้พลเมืองในชุมชนมีส่วนร่วม 
  ในการตัดสินใจ 

3.70 0.59 มาก 

2 
  ร่วมกันคิด  รว่มกันทํา  ร่วมกันวางแผน           
  ในการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง 

3.72 06.29 มาก 

3   มีความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกันในชุมชน 3.64 0.68 มาก 

4   ทํางานด้วยกันเป็นทีม 3.52 0.81 มาก 

5   ความภาคภูมิใจและร่วมกันเป็นเจ้าของชุมชน 3.62 0.69 มาก 

รวม 3.64 0.58 มาก 

 

จากตารางที่ 3.10 พบว่าระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีข้อ 

เปิดโอกาสให้พลเมืองในชุมชนมีส่วนร่วม ข้อร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันวางแผนในการ

พัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ข้อมีความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันในชุมชน ข้อทํางานด้วยกันเป็นทีม   

และข้อความภาคภูมิใจและร่วมกันเป็นเจ้าของชุมชน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
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ตารางที่ 3.11 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 
ด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา 

 

ข้อท่ี 
ด้านความสาํเร็จของพลเมืองในชุมชน 

ตามหลักอธรรมการนิเสธทา X  S.D. แปลผล 

1 พลเมืองในชุมชนมีความปลอดภัย 3.16 0.63 ปานกลาง 

2 ได้ใช้สาธารณูปโภคสะดวกสบาย เช่น นํ้า ไฟฟ้า 3.20 0.67 ปานกลาง 

3 ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3.25 0.65 ปานกลาง 

4 พลเมืองในชุมชนมีความสุข 3.35 0.68 ปานกลาง 

5 ได้รับการพัฒนาที่ต่อเน่ือง 3.78 0.90 มาก 

รวม 3.34 0.64 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 3.11 พบว่า ระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก

พุทธธรรม ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า มีข้อ

ได้รับการพัฒนาท่ีต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก และข้อพลเมืองในชุมชนมีความปลอดภัย ข้อได้ใช้

สาธารณูปโภคสะดวกสบาย  ข้อได้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  และข้อพลเมืองในชุมชนมีความสุข 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
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3.3.3 ตอนท่ี 3 ผลการยนืยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพทุธธรรม 

1) ข้อเสนอแนะ 

1.1) จัดเวลาในการประชุมหรือทํากิจกรรมให้เหมาะสมกับคนในชุมชน เพราะ

คนในชุมชนมีเวลาการทํางานท่ีแตกต่างกัน  เช่น  อาชีพทําสวนยาง ช่วงเช้ากรีดยาง ช่วงบ่าย

ว่าง อาชีพค้าขาย อาชีพรับจ้างทั่วไป ช่วงเช้า บ่าย ทํางาน ช่วงเย็นว่าง  

1.2) ให้ผู้บริหารสนับสนุนส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าวัดฟังธรรมให้มากข้ึน 

เพราะคนในชุมชนมีรายได้น้อยลงจากราคายางตกตํ่า เศรษฐกิจไม่ดี จึงทําให้คนเข้าวัดฟังธรรม

น้อยลง คนไปทําบุญที่วัดได้ก็เฉพาะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน  

1.3) ให้เพ่ิมอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายใน

ครัวเรือน 

2) ผลการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เก่ียวกับรูปแบบการพัฒนา

พลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

ผลการจัดสนทนากลุ่มเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลัก 

พุทธธรรม ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการอธิบายเน้ือหา ปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 

2.1) ด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน ได้แก่ การ

สร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยการทําวุ้นมะพร้าวจําหน่าย ปัจจุบันได้หยุดทําเนื่องจากคนใน

ชุมชนได้เปล่ียนไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแทนการกรีดยางพารา เพราะยางพารามีราคา

ถูกทําให้รายได้ของคนในชุมชนขาดหายไป รัฐบาลเองก็มีเงินงบประมาณท่ีจัดสรรมาให้แต่ละปี

ไม่เพียงพอ มีการมอบรางวัลให้กับประชาชนท่ีทําความคุณงามความดีในชุมชน 

2.2) ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา ได้แก่ ผู้นําจะสร้าง

ความไว้วางใจในตัวผู้นําให้กับประชาชนก่อนเป็นส่ิงที่สําคัญยิ่งและทําได้ยากยิ่งเช่นกัน ผู้นําจะ

ให้การทุกๆ ด้าน  

2.3) ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา ได้แก่ คนเดียว

นี้เป็นทุกข์มาก จึงต้องการท่ีจะพัฒนาด้านจิตใจ แต่คนก็ไม่ค่อยมีเวลาไปวัดกัน จะมีการไปวัด
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เฉพาะวันสําคัญทางศาสนามาก รายได้ลดน้อยลงจากราคายางพาราตกตํ่า ประชาชนจะเน้น

ทําบุญทําทานมากกว่าการเจริญภาวนา ประชาชนมีความเช่ือเรื่องบาปมีจริงบุญมีจริง และได้

ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมวันสําคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา และประเพณี

บุญเดือนสิบ ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์  

2.4) ด้านการประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย 

ได้แก่ ผู้นํายินดีที่จะสนับสนุนและทําตามส่วนรวม ร่วมงานประชุมผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับทราบ

ปัญหาอุปสรรค จะได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ประชาชนให้ความร่วมมือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา 

ดูแลตลอดทุกช่วงวัยต้ังแต่เกิดจนตาย เช่น กิจกรรมหยอดวัคซีนเด็กแรกเกิด กิจกรรมวันเด็ก 

กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ และงานศพ คนในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมกันในกิจกรรมเหล่าน้ี 

และทางหน่วยงานเองก็จัดกิจกรรมสม่ําเสมอทุกปี  

2.5) ด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา ได้แก่

ทางผู้นําจะจัดโครงการอัยการเคล่ือนที่ เพ่ือรับเรื่องและแก้ปัญหาคดีความข้อพิพาทที่เกิดข้ึน 

ในพื้นที่และพอจะยอมความกันได้ในระดับเบ้ืองต้น มีโครงการของสํานักงานตํารวจ 1 ตํารวจ 

1 โรงเรียน มีต้ังแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา นั่นคือ 

โครงการล้อมรั้วรอบโรงเรียน  จะดูแลไม่ให้เปิดสถานบันเทิงรอบๆ รั้วมหาวิทยาลัย มีโครงการ

รับผู้ติดยาเหล่านี้เข้าไปบําบัดแล้วส่งกลับชุมชน แต่ปัญหายาเสพติดก็ไม่หมดไปจากพ้ืนที่ 

เพราะการไม่ยอมรับผู้ติดยาที่บําบัดแล้วส่งกลับเข้าชุมชน แต่ชุมชนรังเกียจไม่ยอมรับคนเหล่านี้

ก็กลับเป็นปัญหาต่อไป จึงหันกลับไปทําอาชีพเดิม 

3) การยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

ผลการยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม พบว่า

รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมนี้ หากประยุกต์ใช้ในชุมชนจะทําให้คนใน

ชุมชนปกครองกันแบบยึดถือความถูกต้อง ปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดการกระทําความผิด เกิด

ความเดือดร้อน เกิดความขัดสนยากไร้ในชุมชน ตลอดจนเป็นผู้ไม่ประมาท รู้ชัดการอันดีอันช่ัว 

ประกอบแต่เรื่องท่ีเป็นประโยชน์สุข และประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้องเพ่ือนําพา

ประเทศชาติให้พัฒนาต่อไปด้วยดี 
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รพัฒนาพลเมื
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บทที่ 4 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

จากการดําเนินการศึกษาวิจัย รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 

มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม และ 3) เพื่อยืนยันรูปแบบ

การพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมท้ังรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Groups) โดยสรุปผลจาก

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหานํามาให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมือง

ของรัฐตามหลักพุทธธรรม  ซ่ึงผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

4.1 สรุปผล 

ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม แบ่งเป็น 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคล  ผลจากการตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 81.5 อยู่ในช่วงอายุ 51 ปีข้ึนไป โดยส่วนใหญ่มี

การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นผู้ที่มีอาชีพเกษตรกร และมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐ

ตามหลักพุทธธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

การพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการประพฤติ

ปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตยอยู่ในระดับมาก สําหรับด้านความสําเร็จ

ของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา และด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชน 

ตามหลักธรรมิการักขาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตาม

หลักธนานุประทาน และด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉาอยู่ในระดับระดับน้อย 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เก่ียวกับรูปแบบการ

พัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

จากการสนทนากลุ่มซ่ึงผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมได้ว่า การนํา

หลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม

ผู้วิจัยจะได้นําผลจากการแจกแบบสอบถามทําให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบ

ของการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม พบว่า ด้านการประพฤติปฏิบัติของพลเมือง

ในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตยอยู่ในระดับมาก ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลัก

ธรรมิกรักขา ด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนาน้ัน อยู่ในระดับ

ปานกลาง  ส่วนด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน และด้านการ

สงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา อยู่ในระดับน้อย 

รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 

1) ด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน ได้แก่ ผู้นําต้อง

ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนสนับสนุนการฝึกอบรมและฝึกอาชีพมีงบประมาณเพ่ือให้เกิดรายได้

ในชุมชน พร้อมท้ังมีการให้รางวัลกับผู้ทําประโยชน์แก่ชุมชน  

2) ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา ได้แก่ ประชาชนต้องมีความ

ไว้วางใจผู้นํา ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้นํา ให้การนับถือและยกย่องให้เกียรติ

ผู้นํา พร้อมกับให้ความร่วมมือและควรมีรางวัลตอบแทนท้ังรูปธรรมและนามธรรมให้กับผู้นํา  

3) ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมิการักขา ได้แก่ ประชาชนต้อง

ปรับเปล่ียนความคิด ความเชื่อของตนเองให้สอดคล้องกับชุมชน มีการส่งเสริมอนุรักษ์

ทะนุบํารุงและถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีในชุมชน ตลอดจนรักและสามัคคี

กันแม้ต่างศาสนา  

4) ด้านการประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย ได้แก่  

มีการเปิดโอกาสให้พลเมืองในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกัน
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วางแผน มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทํางานกันเป็นทีมด้วยความภาคภูมิใจและร่วมกัน 

เป็นเจ้าของชุมชน  

5) ด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา ได้แก่ 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชุมชน มีสาธารณูปโภคใช้อย่างสะดวกสบาย ได้ใช้แหล่งเรียนรู้  

มีความสุขในชุมชนและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การยืนยันรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  พบว่า  รูปแบบ

การพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรมนี้ หากประยุกต์ใช้ในชุมชนจะทําให้คนในชุมชน

ปกครองกันแบบท่ีมีความยึดถือความถูกต้อง ปกป้องคุ้มครองมิให้เกิดการกระทําความผิด  

เกิดความเดือดร้อน เกิดความขัดสนยากไร้ในชุมชน ตลอดจนเป็นผู้ไม่ประมาทรู้ชัดการอันดี 

อันชั่ว ประกอบแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์สุข และประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปโดยถูกต้อง เพ่ือนําพา

ประเทศชาติให้พัฒนาต่อไปด้วยดี  

4.2 อภิปรายผล  

จากการวิจัยรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ในพ้ืนที่หมู่ 5 บ้าน

ต้นปาบ ตําบลมะลวน  อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทําให้เกิดการอภิปรายผลการวิจัย 

ได้ 5 ด้าน  ได้แก่  1) ด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน  2) ด้านการ

สงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา  3) ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลัก 

ธรรมิการักขา  4) ด้านการประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชน และ 5) ด้านความสําเร็จ

ของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา ดังน้ี 

4.2.1 ด้านการสงเคราะห์พลเมืองในชุมชนตามหลักธนานุประทาน  ผลการวิจัย

พบว่า รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ด้านการสงเคราะห์พลเมืองใน

ชุมชนตามหลักธนานุประทาน มี 5 ประการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน 2) ส่งเสริม

สนับสนุนการฝึกอบรมและอาชีพในชุมชน  3) ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในชุมชน  

4) เสริมสร้างให้เกิดรายได้ในครอบครัวและชุมชน และ 5) มีรางวัลให้กับผู้ทําประโยชน์แก่
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ชุมชน  ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ควรมีการช่วยเครือทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ

พร้อมเงินงบประมาณ เพื่อให้เกิดรายได้ในครอบครัว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กรภัทร์ 

จารุกําเนิดกนก ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณ- 

ประโยชน์ด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับเด็กและสตรี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ในกรณีศึกษาปฏิบัติการผ่านระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้าน

การจัดคนเข้าทํางาน  2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  3) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

4) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และ 5) ด้านพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ในภาพรวมวิธี

ปฏิบัติของกรณีศึกษาไม่ต่างจากภาครัฐและเอกชน มีจุดเด่นของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ

ที่แตกต่างในด้านวัฒนธรรมการอยู่แบบครอบครัว กล่าวคือ มีการช่วยเหลือกันทั้งในปัญหาเรื่อง

งาน เรื่องส่วนตัว และเรื่องครอบครัวด้วย 

4.2.2 ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลักปริปุจฉา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ

การพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชนตามหลัก 

ปริปุจฉา มี 5 ประการ ได้แก่ 1) ไว้วางใจผู้นําในชุมชน 2) ยอมรับความคิดเห็นและการ

ตัดสินใจของผู้นําในชุมชน  2) ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้นําในชุมชน   

3) นับถือและยกย่องให้เกียรติผู้นําในชุมชน 4) ให้ความร่วมมือกับผู้นําในชุมชน และ  

5) มีรางวัลตอบแทนท้ังรูปธรรมและนามธรรมให้กับผู้นํา  ภาพรวมมีอยู่ ในระดับน้อย  

ควรพัฒนาในตัวผู้นําเพ่ือทําให้ประชาชนไว้วางใจ เมื่อเกิดความไว้วางใจประชาชนจึงจะให้

ความร่วมมือและความเคารพยกย่องในตัวผู้นํา ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นาคม  

ธีรสุวรรณจักร ได้ทําการศึกษาเร่ือง “รูปแบบการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรี” พบว่า รูปแบบการบริหาร 

งานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก

คุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรี พบว่า สมาชิก

องค์การบริหารส่วนตําบลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
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และสังคมท่ีดีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ

มากทุกด้านตามลําดับ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า 

หลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ ส่วนผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดราชบุรีที่ได้

พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วมและ

หลักความรับผิดชอบ 

4.2.3 ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตามหลักธรรมมิการักขา ผลการวิจัยพบว่า 

รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชนตาม

หลักธรรมิการักขา มี 5 ประการ ได้แก่ 1) ปรับเปล่ียนความคิด ความเชื่อของตนเองให้

สอดคล้องกับชุมชน  2) ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน  3) อนุรักษ์ทะนุบํารุงศาสนา

และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน  4) ถ่ายทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีในชุมชน และ 5) รักและสามัคคีกันแม้ต่างศาสนา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ควรเร่งปรับเปล่ียนความคิดความเชื่อของประชาชนให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษมีจริง ปลูกความ

เล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติตนในด้านอ่ืนๆ ต่อไป   

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุวิบูลย์ จํารูญศิริ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์

พัฒนาการด้านการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาในประเทศไทย” พบว่า การอุปถัมภ์

และคุ้มครองพระพุทธศาสนา  หมายถึง การทํานุบํารุงส่งเสริม ช่วยเหลือพระพุทธศาสนา  และ

การระวังภัยพระพุทธศาสนาท้ังภัยภายในและภัยภายนอกและรักษาหลักคําสอนพระพุทธ 

ศาสนาให้ทรงคุณค่าและสาระสําคัญตามพระไตรปิฎก ของไทยการอุปถัมภ์และคุ้มครอง

พระพุทธศาสนามีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง พระพุทธศาสนาจะเจริญข้ึนหรือ

เส่ือมลงก็ข้ึนอยู่กับการอุปถัมภ์และคุ้มครองด้วยเช่นกัน เพราะพระพุทธศาสนาเป็นส่ิงที่มี

คุณค่าสูงสุด ที่ชาวไทยภาคภูมิใจมาในอดีตและหวงแหนไว้เป็นสมบัติของชาติไทยตลอดไป 
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4.2.4 ด้านการประพฤติปฏิบัติตนของคนในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย 

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ด้านการประพฤติ

ปฏิบัติตนของคนในชุมชนตามหลักธรรมาธิปไตย มี 5 ประการ  ได้แก่ 1) เปิดโอกาสให้พลเมือง

ในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา ร่วมกันวางแผนในการพัฒนา

ชุมชนที่เข้มแข็ง  3) มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน  4) ทํางานด้วยกันเป็นทีม และ  

5) ความภาคภูมิใจและร่วมกันเป็นเจ้าของชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ควรมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องไม่ว่าในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแง่มุมต่างๆ ตลอดจนจัดให้มี

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการทํางานเป็นทีม ให้เกิดความสามัคคี มีน้ําหน่ึงใจเดียวกัน และเกิด

ความเป็นเจ้าของชุมชนต่อไป  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วีรพร เชื้ออ่ํา ได้ทําการศึกษา

เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานในภาคจะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า 1) ปัจจัยด้านโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด  รองลงมาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินตามลําดับ  2) รูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัฒนาข้ึน มีโมเดลโครงสร้าง

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้แก่ การเมืองการ

ปกครองสังคมและวัฒนธรรม  สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  ปัจจัยด้านองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ได้แก่ บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายงบประมาณ ภาวะ

ผู้นําและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บุคลากร  ปัจจัยด้านโรงเรียน ได้แก่ การดําเนินงานของ

โรงเรียน ทัศนคติของครูที่มีต่อการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ คุณลักษณะของผู้บริหาร 

กับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แก่ การ 

มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริการงานบุคคล การมีส่วนร่วมใน

การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั่วไป  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน

งบประมาณ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมใน

ผลประโยชน์ โดยรูปแบบ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการศึกษาข้ัน
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พื้นฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาข้ึน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน

เกณฑ์ดี และตัวแปรท้ังหมดในรูปแบบสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดศึกษาข้ึนพื้นฐาน ได้ร้อยละ 41 

4.2.5 ด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม ด้านความสําเร็จของ

พลเมืองในชุมชนตามหลักอธรรมการนิเสธนา มี 5 ประการ ได้แก่ 1) พลเมืองในชุมชนมีความ

ปลอดภัย  2) ได้ใช้สาธารณูปโภคสะดวกสบาย  3) ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  4) พลเมืองใน

ชุมชนมีความสุข และ 5) ได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ควรพัฒนา

ให้ต่อเนื่องยิ่งๆ ข้ึนไป ไม่ว่าจะด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบายของสาธารณูปโภค 

ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย

ของ วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์ และวรวรรณ บุญวงศ์ ได้ทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ

ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวในสถานี อนามัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช” พบว่า 

สถานีอนามัยท้ัง 3 แห่งสามารถบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพทั้ง 3 วัย เข้ากับการบริการของ

สถานีอนามัยไดโดยท่ีสถานอนามัยแต่ละแห่งมีบริบทจุดเด่นและแนวทางในการกําหนดรูปแบบ

การพัฒนาศูนย์ 3 วัยแตกต่างกัน จึงได้รูปแบบในการดําเนินงานของสถานีอนามัยแต่ละแห่ง

แตกต่างกัน สรุปปัจจัยสําคัญท่ีนําไปสู่การพัฒนารูปแบบศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่ง

ครอบครัว คือ ความมุ่งม่ันต้ังใจ และความเสียสละของเจ้าหน้าสถานีอนามัย ความเข้มแข็งของ 

อสม.หรือแกนนําสุขภาพในชุมชน เป็นการนําทุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนางานทั้งทุนทาง

มนุษย์ทุนสถาบันทุนวัฒนธรรมและประเพณีและทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชน ผลของการ

ดําเนินกิจกรรมในการศึกษาครั้งนี้กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ

ตามกฎบัตรออตตาวา คือ เกิดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีและแกนนําสุขภาพในชุมชน มีการ

ปรับระบบบริการใหม่การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยในสถานีอนามัยและใน

ชุมชน มีการพัฒนาทักษะบุคลากรโดยใช้การแลกเปล่ียนเรียนรู้รวมกัน การดําเนินงานพัฒนา
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รูปแบบศูนย์ 3 วัย นําไปสู่การสร้างส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพซ่ึงเริ่ม ที่สถานีอนามัย

ขยายไปสู่ชุมชน เป็นการผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 

4.3  ข้อเสนอแนะ  

4.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ด้านสงเคราะห์พลเมืองในชุมชน ควรส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพเพ่ือทําเป็น

อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในครอบครัว หาแหล่งเงินทุนให้กับกลุ่มในชุมชนในการทําอาชีพเสริม 

จะได้ไม่ต้องย้ายถ่ินฐานไปทํางานต่างถ่ิน  ด้านการสงเคราะห์ผู้นําในชุมชน ผู้นําควรสร้างความ

ไว้วางใจให้กับคนในชุมชน โดยการร่วมคิด ร่วมทํากับกลุ่มชุมชนและฟังปัญหาและช่วยบรรเทา 

ทุกข์ให้กับคนในชุมชนด้านการสงเคราะห์ศาสนาในชุมชน ควรปรับเปลี่ยนความเช่ือของคนใน

ชุมชนว่าบุญบาป มีจริง ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการฟังธรรมทุกวันพระ เพ่ือช่วยขัดเกลา

จิตใจด้านการประพฤติปฏิบัติตนของพลเมืองในชุมชน ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันคิด 

ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันทํา เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

ที่เข้มแข็งด้านความสําเร็จของพลเมืองในชุมชน ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดยาเสพติดที่บําบัดแล้วให้กลับเข้าสู่สังคม 

พร้อมท้ังล้อมรั้วครอบครัวด้วยความรัก เพ่ือเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

4.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 

1) แนวทางการพัฒนาคนเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเท่าเทียมกันใน

สังคม  

2) รูปแบบการพัฒนาคนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ  



ร

ยุคขอ

 

รายงานวิจัยชุมช

3) รูป

องเศรษฐกิจ

ชนเรื่อง “รูปแบบ

ปแบบการส

จบนฐานดิจทิ

บการพัฒนาพลเมื

สร้างความเข้

ทัล    

 

มืองของรัฐตามหล

 

85 

ข้มแข็งของเก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักพุทธธรรม”   

กษตรกรราย

     โดย  ดร. คตยิ

ยย่อยเพ่ือกา

ตยิา  อายุยืน และ

ารพ่ึงพาตน

ะคณะ�

เองได้ใน



รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”      โดย  ดร. คติยา  อายุยืน และคณะ�

 

86 

บรรณานุกรม 
 

1. พระไตรปฎิก 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2525). พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย. กรงุเทพมหานคร :
โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

2. หนังสือ 

กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ, กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒธรรม :  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี 15, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญ
ทัศน์, 2550), หน้า190.  

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9, ราชบัณฑิต). (2544). ธรรมสารทีปนี. กรุงเทพ- 
มหานคร : โรงพิมพ์เล่ียงเชียง. น. 25-26. 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต). (2538). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา- 
ลงกรณราชวทิยาลัย. น. 773-774. 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยตฺุโต). (2546).  พจนานุกรมพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น. 176. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (2550). หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย น.22. 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2538). เบญจศีล  และเบญจธรรม. 
กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย. 

  



รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม”      โดย  ดร. คติยา  อายุยืน และคณะ�

 

87 

3. บทความวารสาร 

ปิยะนุช เงินคล้าย. (2540). การสํารวจทัศนคติและความพร้อมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ.
กรุงเทพมหานคร : สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. น. 249-250.   

วรลักษณ์ คีรนิทร์นนท์ และวรวรรณ บุญวงศ์. (2552) การพัฒนารูปแบบศูนย์ 3 วัยสานสายใย
รักแห่งครอบครัวในสถาน ีอนามัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงายการวจิัย 

ศรัณยุ หม้ันทรัพย์. (2550).  การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง : ฐานรากของการเมืองภาคพลเมือง
วารสารสถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า,  

ศักด์ิ นิรัญทวี. (2548). รายงานการวจิัยเอกสารการจัดการเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
พลเมืองดี. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขานุการสภาการศึกษา. น. 116. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559). กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชชิ่ง น. 137. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2547). การพัฒนาองค์กรและบุคลากรแนวคิดใหม่ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย.์ กรุงเทพมหานคร : 21 เซ็นจูรี่. น. 1. 

องค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน. วารสาร 12 ปี. น. 36-37. 

4. บทความจากหนังสือพิมพ ์

สุภัทร ลักษณศิร.ิ (4 มิถุนายน 2556). หลักการปกครองด้วยธรรมาธิปไตย. หนังสือพิมพ์
บ้านเมือง. 

5. วิทยานิพนธ์ 
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ภาคผนวก ก. 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 
1. พระครภูาวนาจันทคณุ ว.ิ,ดร.  

ตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเขาหัวช้าง  
ตําบลเขาหัวช้าง  อําเภอขนอม  จังหวัดนครศรธีรรมราช  
อาจารย์ผู้สอนวิชาพระพทุธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

2. ดร.สามารถ  บุญรัตน ์ 
ตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ลําพูน  

3. ดร.ลัดดา  ดอกไม้หอม  
ตําแหน่งพัฒนาการอําเภอหนองหญ้าไซ  
อําเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี   สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน  

4. ดร.จิตติมา  พักเพียง  
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  

5. ดร.อรวิภา  ศรีคา  
ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม  
สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคม  กรุงเทพมหานคร
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องค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน เดิมเป็นสภาตําบลมะลวน ยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
ได้รับประกาศจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 2 
กุมภาพันธ์ 2540  ปัจจุบันท่ีทําการถาวรอยู่ที่ เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 5 ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอพุนพิน  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 77 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 48,125 ไร่  โดยอยู่ห่างจากท่ีว่าการอําเภอพุนพิน ประมาณ 15 กิโลเมตร  

วิสัยทัศน์  คือ การคมนาคมสะดวก  สาธารณูปการพรั่งพร้อม เศรษฐกิจฟ้ืนฟู อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

พันธกิจ    

1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา  

2. จัดให้มีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึง  

3. จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามแหล่งชุมชน  

4. จัดให้มีการบํารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

5. จัดให้มีการบํารุงส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  

6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  

1. การคมนาคมมีความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานม่ันคง  
2. ประชาชนมีน้ําอุปโภคและบริโภคอยา่งทั่วถึง  
3. มีไฟฟ้าและแสงสว่างตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ  
4. ประชาชนมีอาชีพ รายได้พอเพียง และมีคุณภาพชีวิติที่ดี  
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟืน้ฟูวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน  
6. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
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ลักษณะภูมิประเทศ   

เป็นพ้ืนที่โดยท่ัวไปเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยเฉพาะทิศตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า
อุดมสมบูรณ์ มีลําคลองไหลผ่านตลอดแนว พื้นที่เหมาะแก่การทําการเกษตร เช่น สวน
ยางพารา สวนปาล์มนํ้ามัน  สวนผลไม้ และการเกษตรอ่ืน ๆ ทางทิศตะวันออกสภาพพ้ืนท่ีเป็น
ที่ราบลุ่ม มีคลองมะลวนไหลผ่าน เป็นท่ีต้ังชุมชนและพื้นท่ีการเกษตร การทํานาข้าว และเล้ียง
สัตว์ มีประชากรทั้งส้ิน 7,334 คน แยกเป็นชาย 4,001 คน หญิง 3,333 คน จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด 2,656 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉล่ีย 95 คน/ตารางกิโลเมตร  มีหมู่บ้านท้ังหมด 
จํานวน 9 หมู่  ได้แก่  หมู่ที่ 1 บ้านหัวหาร  หมู่ที่ 2 บ้านตลาดมะลวน  หมู่ที่ 3 บ้านดอนแฝก 
หมู่ที่ 4 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 บ้านต้นปาบ  หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 7 บ้านไผ่พระ หมู่ที่ 8 
บ้านคลองสินทอง และหมู่ที่ 9 บ้านหนองพลอง  

ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่การรวมกลุ่มของประชาชน  แยกประเภทกลุ่ม  ได้แก่ 
กลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม กลุ่มอ่ืนๆ 1 กลุ่ม และมีการจัดต้ังมวลชน ได้แก่
ลูกเสือชาวบ้าน ไทยอาสาป้องกันชาติ  กองหนุนเพ่ือความม่ันคงแห่งชาติ และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   นอกจากน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน ยังได้รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลดีเด่นประจําปี 2551 และประจําปี 2552
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามและค่า IOC 

 
 

แบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  
3. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาพลเมืองของรัฐตามหลักพุทธธรรม  

คําชี้แจง  

ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคําถามแต่ละข้อในเครื่องมือวัดแบบสอบถามเป็นรายข้อ  

ให้ +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับเน้ือหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  

ให้ 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับเน้ือหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด  

ให้ -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับเน้ือหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
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ด้าน รายการ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะ 
สม 

+1 

ไม่ 
แน่ใจ 

0 

ไม่ 
เหมาะสม 

-1 

สําหรับ 
ผู้วิจัย 

1. การสงเคราะห์ 
พลเมืองในชุมชน 

1.1 ส่งเสริมการเรยีนรูใ้นชุมชน     

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและ
อาชีพในชุมชน 

    

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณใน
ชุมชน 

    

1.4 เสริมสร้างให้เกิดรายไดใ้นครอบครัว
และชุมชน 

    

1.5 มีรางวัลใหก้ับผู้ทําประโยชน์แก่ชุมชน     

 

ข้อเสนอแนะ   

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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ด้าน รายการ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะ 
สม 

+1 

ไม่ 
แน่ใจ 

0 

ไม่ 
เหมาะสม 

-1 

สําหรับ 
ผู้วิจัย 

2. การสงเคราะห์ 
ผู้นาํในชุมชน 

2.1 ไว้วางใจผู้นาํในชุมชน     

2.2 ยอมรับความคิดเห็นและการตัดสินใจ
ของผู้นําในชุมชน 

    

2.3 นับถือและยกย่องให้เกยีรติผู้นําใน
ชุมชน 

    

2.4 ให้ความร่วมมือกับผู้นําในชุมชน     

2.5 มีรางวัลตอบแทนทั้งรูปธรรมและ
นามธรรมให้กับผู้นํา 

    

 

ข้อเสนอแนะ   

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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ด้าน รายการ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะ 
สม 

+1 

ไม่ 
แน่ใจ 

0 

ไม่ 
เหมาะสม 

-1 

สําหรับ 
ผู้วิจัย 

3. การสงเคราะห์
ศาสนาในชุมชน 

3.1 ปรับเปล่ียนความคิด ความเชื่อของ
ตนเองให้สอดคล้องกับชุมชน 

    

3.2 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน     

3.3 อนุรกัษ์ ทะนุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม 
ขนมธรรมเนียม ประเพณใีนชุมชน 

    

3.4 ถ่ายทอดวฒันธรรม  ขนมธรรมเนียม  
ประเพณใีนชุมชน 

    

3.5 รกัและสามัคคีกันแม้ต่างศาสนา     

 

ข้อเสนอแนะ   

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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ด้าน รายการ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะ 
สม 

+1 

ไม่ 
แน่ใจ 

0 

ไม่ 
เหมาะสม 

-1 

สําหรับ 
ผู้วิจัย 

4. การประพฤติ 
ปฏิบัติตนของ
พลเมืองในชุมชน 

4.1 เปิดโอกาสให้พลเมืองในชุมชน 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

    

4.2 ร่วมกันคิด ร่วมกันทํา รว่มกันวางแผน 
ในการพัฒนาชมุชนที่เข้มแข็ง 

    

4.3 มีความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในชุมชน     

4.4 ทํางานด้วยกันเป็นทีม     

4.5 ความภาคภูมิใจและร่วมกนัเป็นเจ้าของ
ชุมชน 

    

 

ข้อเสนอแนะ   

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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ด้าน รายการ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหมาะ 
สม 

+1 

ไม่ 
แน่ใจ 

0 

ไม่ 
เหมาะสม 

-1 

สําหรับ 
ผู้วิจัย 

5. ความสาํเรจ็
ของพลเมือง 
ในชุมชน 

5.1 การออมเป็นความสําเร็จของพลเมือง
ในชุมชน 

    

5.2 ทรัพยากรในชุมชนมีเพียงพอต่อ
พลเมืองในชุมชน 

    

5.3 ชุมชนเข้มแข็งเป็นความสําเร็จของ
พลเมืองในชุมชน 

    

5.4 เศรษฐกจิพอเพียงเป็นความสําเร็จ 
ของพลเมืองในชุมชน 

    

5.5 การพัฒนาที่ยั่งยืนของพลเมืองใน
ชุมชน 

    

 

ข้อเสนอแนะ   

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 

และประมวลภาพการสนทนากลุ่ม 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม  

1. พระอธิการประยูร  ขันติธโธ  เจ้าอาวาสวัดมะลิวัลย์  หมู่ 5 ตําบลมะลวน  
อําเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2. นายจักรา  วรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน  

3. นายสมโภช  พรหมวิเศษ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน  

4. นายจเด็จ  บุตรน้ําเพชร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมะลวน  

5. นางสมบูรณ์  ภิญญาคง  ประธานศูนยพ์ัฒนาครอบครัวตําบลมะลวน  

6. ร.ต.ท.สุชาติ  เพ็งชัย  รองสารวัตรปราบปรามสถานีตํารวจพุนพิน  

7. ว่าท่ี ร.ต.สมนึก  ช่วยคง  ผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารทั่วไป (ภูมิภาค)  
ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี  

8. นายกมลศักด์ิ  ภิญญาคง  ผู้ช่วยเหลือคนไข้โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์ 

9. นายบุญรตัน์  ครุฑคง  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

10. นายประสิทธิ์  พันธวงษ์  ผู้ร่วมวิจยั  อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

11. ดร.คติยา  อายยุืน  ผู้วิจัย   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 
  



ร
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ประมวล

มืองของรัฐตามหล
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ลภาพการส

ลักพุทธธรรม”   

สนทนากลุ่ม

     โดย  ดร. คตยิ

ม 

ตยิา  อายุยืน และะคณะ�



ร
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ลักพุทธธรรม”        โดย  ดร. คตยิตยิา  อายุยืน และะคณะ�
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ประวัตินักวิจัย 
 
ผู้วิจัยหลัก  นางสาวคติยา  อายุยืน 
 ตําแหน่งปัจจุบัน  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน  3-3602-00182-95-3 
 มือถือ 086-9441919  E-mail : jisaw@windowslive.com 
 สัดส่วนที่ทําการวิจัย 50% 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ (แขนงการบัญชี)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ปริญญาโท (ศน.ม.) ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยา)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ปริญญาเอก (พธ.ด.) พุทธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประสาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณท์ํางาน 
อาจารย์สอนพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งอโยธยา  
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  
วิทยากร โครงการรวมพลังสตรีเพ่ือสุขภาพที่ดีสู่วิถีชุมชน  
องค์กรบริหารส่วนตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ผู้วิจัยร่วม 1 : นายจําเรญิ ชชู่วยสุวรรณ 
ตําแหน่งปัจจุบัน   รองศาสตราจารย์ ดร. 

 สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-8004-00531-159   
 มือถือ 081-8922694   E-mail : dr_boon@hotmail.com 
 อัตราสัดส่วนที่ทําการวิจัย 20% 

   

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี (คบ.) ครุศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสงขลา 

ปริญญาโท (กศ.ม.) การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒภาคใต้ 

ปริญญาเอก (Ph.D.) Development Education Central Luzon state university Philippines. 
 

ประสบการณท์ํางาน 

ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย  
โดยระบุสถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็น ผู้อํานวยการแผนวิจัย  หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย 
ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

ประสบการณ์เป็นประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท และดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับเชิญ นอกจากน้ีเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือเก็บข้อมูลในระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก ฯลฯ 

ผลงานวิจัย  (ที่ทําเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน)          

1. ความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในของคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช  
ปีที่พิมพ์ 2548  เผยแพร่ในวันวิชาการของสถาบันต่างๆ แหล่งทุนงบผลประโยชน์ 

2.  ศักยภาพการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ที่เก่ียวข้องในคณะ
เกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช  ปีที่พิมพ์ 2548 เผยแพร่ในวันวิชาการของสถาบันต่างๆ แหล่งทุน งบ
ผลประโยชน์สถาบันฯ  

3. กระบวนการบริหารโครงการการเสริมสร้างวินัยของผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลปีที่พิมพ์ 2546 เผยแพร่ในวันวิชาการของสถาบันต่างๆแหล่งทุนสนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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4. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต้ ปีที่พิมพ์ 2546 เผยแพร่ 
ในงานวิชาการของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

5. สํารวจความต้องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโทของบุคลากร  ในคณะเกษตรศาสตร์
นครศรีธรรมราช ปีที่พิมพ์ 2548 เผยแพร่ในงานวิชาการของสถาบัน แหล่งทุนงบประโยชน์สถาบันฯ 

6. การพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นเขตพ้ืนที่
การศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 จังหวัดนครศรีธรรมราชแหล่งทุน สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

7. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกต้ังที่ 2 จังหวัด
นครศรีธรรมราช แหล่งทุน  สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   

8. พัฒนารูปแบบการป้องกันอาชญากรรมโดยสร้างอนาคตร่วมกันของประชาชนใน
อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งทุน สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   

9. การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในงานสาธารณสุขมูล
ฐานในจังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งทุน สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   

10. การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน เขตเลือกต้ังที่ 6 ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช แหล่งทุน สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                   

   
 

ผู้วิจัยร่วม 2  : นายประสิทธิ์  พันธวงษ์ 

  ตําแหน่งปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนางานวิจัย 
สังกัด วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ห้องเรียนวัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน   3-8415-00245-68-0 
โทรศัพท์มือถือ   080-5312790    E-mail : informationsearch3000@gmail.com  
อัตราสัดส่วนที่ทําการวิจัย 15 % 

ประวัติการศึกษา 

นักธรรมช้ันเอก   

ปริญญาตรี (ศน.บ.) ศาสนศาสตรบัณฑิต (รฐัศาสตร์การปกครอง)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ปริญญาโท (ศน.ม.) ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยา)  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

  



ร

ผู้วิจยั

 

รายงานวิจัยชุมช

ยร่วม 3  : ด

ต
สั
ห
มื
สั

ป

ป

ป

ป

ชนเรื่อง “รูปแบบ

ดาบตํารวจ ด

ตําแหน่งปัจจุบ
สังกัด กองกําก
หมายเลขบัตร
มอืถือ  081-9
สัดส่วนที่ทํากา

ประวัติการศึก

ปริญญาตรี  

ปริญญาโท  

ปริญญาเอก  

บการพัฒนาพลเมื

ดร.สุรชัย  แก้

บัน   ผู้บังคับห
กับการควบคุม
รประจําตัวปร
9203787   
ารวิจัย 15 %

กษา 

ศิลปศาสตรบั

ศิลปศาสตรม

 พุทธศาสตรดุ

มืองของรัฐตามหล
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้วคูณ 

หมู ่   
มฝงูชน 2 บก
ะชาชน   3-3
   E-m

% 

บัณฑิต (รัฐศา

มหาบัณฑิต (ก

ดุษฎีบัณฑิต  ส

ลักพุทธธรรม”   

.อคฝ.บช.น. 
3405-00436-
mail : Kawko

สตร์) 

การจัดการงาน

สาขาวิชารัฐป

     โดย  ดร. คตยิ

 
26-8 

oon68@hotm

นสาธารณะ) 

ระศาสตร์ 

ตยิา  อายุยืน และ

mail.com 

 

ะคณะ�


