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๑.๑  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนัเป็นไปอยา่งซบัชอ้น มีลกัษณะเฉพาะตวัที่เช่ือมโยง

ต่อกนัอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคมและวฒันธรรม รวมทั้งดา้นการเมืองการ

ปกครอง  ซ่ึงกระแสดงักล่าวลว้นอยูใ่นรูปของขอ้มูลข่าวสารแห่งเทคโนโลย ี การส่ือสารทางดา้น

การเมืองการปกครองก็เช่นกนัไดก้ระจายกระแสไปทัว่โลก ภายใตค้าํนิยามใหม่ของคาํวา่ “โลกาภิ

วตัน์”  ทาํใหป้ระเทศต่าง ๆ ต่ืนตวัในการรับรู้เหตุการณ์จากทวปีสู่ทวปี ตลอดจนถึงการปรับตวัเขา้

กบักระแสดงักล่าวอยา่งระมดัระวงั  หลาย ๆ พื้นที่สามารถรับรู้ความเปล่ียนแปลงจากทวปีหน่ึง ๆ 

ภายในชัว่ระยะเวลาหน่ึง ประกอบกบัการติดต่อส่ือสารกนัไดด้ว้ยระยะเวลาท่ีรวดเร็วทาํใหข้อ้มูล 

ข่าวสารแพร่กระจายไปอยา่งไร้ขีดจาํกดั ประเทศในเอเชียสามารถรับรู้ความเคล่ือนไหวของกลุ่ม

ประเทศในทวปีอเมริกาหรือแอฟริกาไดภ้ายในวนัเดียว ซ่ึงก่อใหเ้กิดการปรับตวัไปในทิศทาง

ดงักล่าวอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ภาพที่สะทอ้นใหเ้ห็นคือการรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ เช่น กลุ่ม

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ๑๐ ประเทศ รวมกนัเรียกวา่ อาเซียนกระแสดงักล่าวทาํใหค้นไดมี้ทกัษะใน

การคน้ควา้ ทกัษะเร่ืองการส่ือสาร ทกัษะเร่ืองความคิดสร้างสรรค ์และทกัษะดา้นคุณธรรมจริยธรรม

หรือจิตอาสาอยา่งกา้วกระโดด 

เม่ือกระแสโลกาภิวตัน์ไดเ้ขา้มาสู่ประเทศไทย ภายหลงัจากวกิฤติเศรษฐกิจ วกิฤต

ทางดา้นการเมือง ในปี ๒๕๔๐ เป็นตน้มาการพฒันาประเทศที่มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติเป็นตวันาํ แมจ้ะมีการขยายตวัไปในทิศทางท่ีดีขึ้น แต่ก็ทาํใหห้ลายคนไม่มีความมัน่คงทาง

อาชีพ ตามไม่ทนันโยบายของรัฐ เช่น ถนน นํ้ า ไฟฟ้า เป็นตน้ ตลอดถึงการถูกภยัพบิติั อนั

เน่ืองมาจากทรัพยากรที่ถูกใชอ้ยา่งไร้สติ โรคใหม่เขา้มาพร้อมกบัแรงงานต่างดา้ว ทุนขา้มชาติ ซ่ึง

การไหลบ่าเขา้มาของขอ้มูลขา่วสารที่ติดต่อกนัทัว่ทุกมุมของทวปีและเกิดปัญหานานบัประการใคร

ทาํอะไร ที่ไหน อยา่งไร เหตุการณ์ใดบา้งสามารถรู้กนัแทบทนัท่วงที ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัดงัที่กล่าวมา    ความเช่ือหรือหลกัคิดเดิมๆ ก็เส่ือมคลายไป  



๒ 

 

ทาํใหย้ากต่อการทาํความเขา้ใจของคนระหวา่งวยั ซํ้ าร้ายแนวคิดทางวฒันธรรม ศาสนาเก่าๆ ก็ถูกทา้

ทายจากคนรุ่นใหม่ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

แมแ้ต่หลักคิดทางดา้นการเมืองการปกครองที่เรียกว่า “ธรรมราชา” ที่ยดึหลกัการตาม

แบบพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทที่ประเทศไทยนําแบบอยา่งมาจากอินเดียผ่านมาทางประเทศศรี

ลงักา โดยมีพระเจา้อโศกมหาราชเป็นแม่แบบก็ถูกทา้ทายจนตีความคลาดเคล่ือนออกไปจากเดิมมาก 

แนวคิดทาํนองน้ีพระมหากษตัริยมี์บุคลิกโดดเด่นทางดา้นคุณธรรมจริยธรรมและอยูใ่น

ฐานะที่เป็นพอ่ขนุอยา่งอาณาจกัรไทยโบราณ ทั้งน้ีไดเ้รียกระบบดงักล่าววา่ “ระบบพอ่ปกครองลูก” 

โดยกษตัริยผ์ูน้าํจะใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลกนัภายในอาณาจกัรอยา่งเครือญาติ หรือเรียกแนว

ทางการปกครองดงักล่าวอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ธรรมราชา”  หายไป ส่วนหลกัคิดผสมระหวา่งธรรมราชา

และเทวราชาในยคุรัตนโกสินทร์ก็ไม่ชดัเจน 

จึงทาํให้หลกัคิดจากทฤษฎีตะวนัตกเขา้มามีอิทธิพลแทนที่โดยมากจะมุ่งแนวคิดไปที่

เร่ืองของสิทธิส่วนบุคคล เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดและการพดูในที่สาธารณะ ความ

เสมอภาคของคนในสงัคมอนัมีหลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัการใหญ่ หลกัการเลือกตั้ง ตลอดจนถึง

การพยายามนาํหลกัธรรมาภิบาล หรือธรรมรัฐมาใช ้จนต่างคนต่างยดึถือทฤษฎี ทิฐิและหลกัการของ

ตนเองเอาไวจ้นกลายเป็นหลกักู ที่มีตวัตนเขา้มาเกี่ยวขอ้ง จนไม่มีใครยอมใคร พวกมากลากไป 

สร้างกฎเกณฑท์ี่ไม่ประกอบดว้ยธรรมมากขึ้นจนเกิดการทะเลาะแตกแยกระหวา่งคนในสงัคมเป็น

วงกวา้ง 

จากสถานการณ์ดงักล่าว ก่อให้เกิดความขดัแยง้ในหลาย ๆ เร่ือง จนทาํให้การบริหาร

บา้นเมืองนาํไปสู่วกิฤติการณ์ในหลายๆ ประเด็น รวมถึงดา้นเศรษฐกิจ และสังคมเก่ียวเน่ืองต่อยอด

กนัและกนั   จนทาํให้ประเทศชาติเสียหาย บอบซํ้ าอยา่งมาก   โครงสร้างของสังคมก็อ่อนแอ ส่วน

หน่ึงก็เพราะพฤติกรรมของตวัผูน้าํ หรือนกับริหารทุกระดบัชั้น    ท่ีต่างฝ่ายต่างก็อา้งความชอบธรรม

ในการสนับสนุนทฤษฎีและความคิดเห็นของตนเอง โดยใช้อาวุธทางวาทกรรมร่วมสมัยว่า 

ประชาธิปไตยบ้าง ความชอบธรรมบ้าง   อริยะขัดขืนบ้าง   ธรรมราชาบ้าง   ธรรมรัฐบ้าง 

ธรรมาธิปไตยบา้ง  เขา้ต่อสู้และแยง่อาํนาจความเป็นใหญ่ซ่ึงกนัและกัน    จนไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหน

ถูก-ฝ่ายไหนผิด ทั้งน้ีต่างฝ่ายต่างเรียกร้องและอ้างคาํว่า  “จริยธรรมทางการเมือง”  เพื่อให้อีกฝ่าย

หน่ึงปฏิบติัตามอีกฝ่ายหน่ึง 

ในสมยัอินเดียโบราณ เม่ือบา้นเมืองเกิดวกิฤตการณ์และเกิดความวุน่วาย ชาวบา้นมกัผกู

โยงความคิดเขา้กบัพฤติกรรมส่วนตวัของผูน้าํทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะผูน้าํสูงสุดทางการบริหาร ซ่ึง

ในขณะนั้นเรียกวา่กษตัริย ์ หรือราชา วา่ปฏิบติัเป็นไปตามธรรมมากนอ้ยแค่ไหน ทาํไมดินฟ้าอากาศ
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จึงผนัแปร  ฝนฟ้าไม่ตกตอ้งตามฤดูกาลขอตรวจสอบกบัผูน้าํโดยประชาชนเอง พฤติกรรมของผูน้าํ

นั้นถูกตอ้ง  บริสุทธ์ิมากนอ้ยแค่ไหน ทั้งน้ีมกัเอา  “ธรรม” เป็นตวัตั้ง แมก้ษตัริยห์รือราชาก็ตอ้งตั้งอยู่

ในธรรม  จึงเป็นที่มาของระบอบการปกครองที่ใช ้ช่ือวา่ “ธรรมราชา” 

ผูว้จิยัจึงสนใจการปกครองแบบธรรมราชา วา่จะอยูใ่นระบบไหน มีแนวคิดเป็นอยา่งไร 

และความเขา้ใจในเร่ือง “ธรรมราชา”ในปัจจุบนัน้ีคลาดเคล่ือนไปมากจากแนวทางเดิมหรือไม่ อนัทาํ

ใหป้ระชาชนส่วนใหญ่มกัเขา้ใจวา่ผูป้ฏิบติัไดค้ือพระราชาหรือเฉพาะกษตัริยเ์ท่านั้น ทั้งๆที่คาํวา่ 

“ธรรมราชา” ในทศันะของพระพทุธศาสนาไม่ไดมี้ความหมายที่คบัแคบอยา่งที่กล่าวมา แต่

หมายความถึงผูน้าํทุกระดบัชั้นที่ปฏิบติัหนา้ที่แลว้ สามารถนาํความช่ืนชมยนิดีมาสู่ผูต้ามหรือผูใ้ต้

การปกครองไดม้ากกวา่ 

ดงันั้นคาํวา่ ธรรมราชาธรรมาภิบาล ธรรมรัฐธรรมาธิปไตย แทจ้ริงแลว้คืออะไร ใครบา้ง

ที่ถือวา่ควรปฏิบติั นอกจากผูบ้ริหารประเทศระดบัสูงแลว้ ผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชนสงัคม

ทอ้งถ่ินควรปฏิบติัหรือไม่ ความเขา้ใจของผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชนเหล่านั้นเป็นอยา่งไร ตรง

กบัความเขา้ใจของปราชญท์างพระพทุธศาสนาหรือไม่อยา่งไร 

การวิจัยคร้ังน้ี จึงเป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา  และเพื่อ เป รียบเทียบแนวความคิดเ ก่ียวกับธรรมราชาของปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนากับผูน้ําทางสังคม ผูน้ําทางการเมืองและผูน้ําชุมชน  การนําหลักธรรมราชาไป

ประยกุตใ์ชใ้นฐานะที่เป็นพื้นฐานจริยธรรมทางสงัคม 

จากปัญหาความเขา้ใจผดิดงักล่าว และเพือ่เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาอุปสรรคนั้น  

ตลอดจนกา้วสู่กระบวนการเสริมสร้างพฒันาศกัยภาพผูน้าํดงักล่าว ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจใน

ความหมายจนสามารถนาํมาเป็นคุณค่ามากยิง่ขึ้น และเป็นกลุ่มพลงัเครือข่ายทางสงัคม ตลอดจน

สามารถเรียนรู้เพิม่พนูแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งกนั และสร้างสมัพนัธภาพในหมู่วชิาชีพได้

อยา่งดี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามารถพฒันาทกัษะใหเ้ป็น “ธรรมราชา” ในใจของผูน้าํทุกระดบั จนเป็น

วฒันธรรมที่ดีทางการเมืองการปกครองใหก้วา้งขวางสืบต่อไป   

 

 

 

 



๔ 

 

๑.๒ วตัถุประสงค์ของการวิจยั 

๑.๒.๑  เพือ่ศึกษาวเิคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

๑.๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบแนวความคิดเก่ียวกบัธรรมราชาของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

กบัผูน้าํทางสงัคม  ผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชน 

๑.๒.๓  เพื่อให้ผูน้าํทางสังคม ผูน้าํทางการเมือง และผูน้ําชุมชนได้นาํหลักธรรมทาง

พระพทุธศาสนาไปประยกุตใ์ชใ้นฐานะพื้นฐานจริยธรรมของสงัคม 

๑.๓ ปัญหาการวจิยั 

๑.๓.๑ แนวคิดธรรมราชาตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา มีรูปแบบและลกัษณะเป็น

อยา่งไร 

๑.๓.๒ แนวคิดธรรมราชาตามแนวคิดของปราชญท์างพระพทุธศาสนากบัผูน้าํทางสังคม 

ผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชน มีความเหมือนและความต่างกนัอยา่งไร 

๑.๓.๓  แนวคิดธรรมราชา จะนําไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่ให้กับสังคมไทยเพื่อเป็น

พื้นฐานทางดา้นจริยธรรมใหก้บัสงัคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร 

๑.๔  ขอบเขตการวจิยั 

งานวจิยัน้ีเป็นทั้งงานวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา : ผูว้ิจยัจะศึกษาวิเคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวกบัแนวคิดธรรม

ราชาตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา จากคมัภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  และตาํราวิชาการ

ต่างๆ ที่กล่าวถึงธรรมราชาในทางพระพทุธศาสนาเพือ่เป็นขอ้มูลเบื้องตน้จากนั้น จะทาํการศึกษาถึง

แนวความคิดของนักปราชญท์างพระพุทธศาสนา ผูน้าํทางสังคมผูน้าํทางการเมืองและชุมชนทั้งที่

เป็นผูน้าํระดบัชาติและทอ้งถ่ิน  โดยการนาํเอาความคิดทั้งสองแบบนั้นมาเปรียบเทียบให้เห็นทั้งขอ้

เหมือนและขอ้ต่างเก่ียวกบัแนวคิดธรรมราชา 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร : ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมุ่งศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและ

งานวจิยัชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาแนวคิดธรรม

ราชาจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  พทุธศกัราช ๒๕๓๙  และทุติย

ภูมิ (Secondary Sources) ที่นกัวชิาการหลายท่านไดน้าํมาขยายความไวซ่ึ้งปรากฏอยูใ่นรูปของ

บทความ ตาํรา เอกสารวชิาการ  รายงานวจิยั  ทั้งท่ีเป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเกี่ยวขอ้ง



๕ 

 

กบัแนวคิดธรรมราชาตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา  และที่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดการบริหาร

จดัการในทางตะวนัตก เช่น แนวคิดแบบธรรมรัฐ หรือธรรมาภิบาล (Good Governance)มาเช่ือมโยง

เพือ่ใหเ้ห็นภาพรวม 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร : เม่ือศึกษาภาคเอกสารเพื่อใช้เป็นขอ้มูลเบื้องตน้แล้ว  

ผูว้จิยัไดส้าํรวจเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นประชากรที่ไดม้าจาก

การเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑท์ี่ไดก้าํหนดไว ้ คือ  นกัปราชญท์างพระพทุธศาสนา  ผูน้าํทางสังคม 

ผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชน โดยใชว้ิธีสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นตามวตัถุประสงคข์อง

การวิจยัจาํนวน ๒๐ รูป/คน ประกอบด้วย ปราชญท์างพระพุทธศาสนา จาํนวน ๔ รูป/คนผูน้าํทาง

สังคม จาํนวน ๓ คน ผูน้ําทางการเมืองและผูน้ําชุมชน จาํนวน ๑๓คน โดยสุ่มแบบเจาะจงผูท้ี่มี

ช่ือเสียงระดบัชาติและทอ้งถ่ิน รายละเอียดดงัน้ี 

๑) ปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนากาํหนดคุณสมบติัไวด้งัน้ี 

เป็นบุคคลที่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนา เป็นผูมี้ช่ือเสียงในการเผยแผ่พุทธศาสนา

เป็นที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ และเป็นผูน้าํแนวคิดหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใ้น

การดาํเนินชีวติและประกอบอาชีพ  ปราชญท์างพระพทุธศาสนา ประกอบดว้ย 

- พระธรรมราชานุวตัร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) เจ้าคณะภาค ๖ วดัพระแก้ว อําเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย ประธานสภาวทิยาเขต มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตพะเยา 

- ดร.พสิิทธ์ิ  โคตรสุโพธ์ิ  รองผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัสงัคม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ศาสตราจารยเ์กียรติคุณแสง จนัทร์งาม อาจารยพ์เิศษหลายสถาบนั 

- รองศาสตราจารยส์มหมาย  เปรมจิตร อาจารยพ์เิศษประจาํมหาวทิยาลยัมหามกุฎราช

วทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา  

 

๒)  ผู้นําทางสังคม ผูว้จิยักาํหนดคุณสมบติั ดงัน้ี 

เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาเขา้มารับใชส้งัคม มีบทบาททั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน เป็น

ผูน้าํในทางสังคมและเป็นผูน้าํแนวคิดหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตและ

ประกอบอาชีพ  ผูน้าํทางสงัคม ประกอบดว้ย 

- นางมุกดา อินตะ๊สาร ประธานคณะทาํงานขบวนการองคก์รชุมชนจงัหวดัพะเยา 

- นายประพนัธ ์ เทียนวหิาร  ประธานสถาบนัครอบครัวเขม้แขง็ 

-  ดร.ปรีดา โชติช่วง รองเลขาธิการ สถาบนัพระปกเกลา้ฯกรุงเทพมหานคร 

 



๖ 

 

 

๓) ผู้นําทางการเมอืงและผู้นําชุมชน  ผูว้จิยักาํหนดคุณสมบติั ดงัน้ี  

เป็นนกัการเมืองในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ ผูน้าํชุมชนที่ชุมชนใหค้วามเช่ือถือ

และสามารถนาํประชาชนทาํกิจกรรมในชุมชน ตลอดจนถึงผูมี้หนา้ท่ีปกครองในสถาบนั องคก์ร ใน

ชุมชนนั้นๆ  

 

๑.๕ นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการวจิยั 

แนวคิด หมายถึง กระบวนทัศน์ที่ส่งผลต่อการกระทาํอันเก่ียวข้องกับหลักการทาง

พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงความเขา้ใจความหมายของคาํว่า “ธรรมราชา” ของปราชญ์ทาง

พระพทุธศาสนา ผูน้าํทางสงัคม ผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชน 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง หมวดธรรมท่ีเป็นหลักธรรมคาํสอนใน

พระพทุธศาสนาที่วา่ดว้ยการบริหารจดัการของผูน้าํในระดบัต่าง  ๆ 

ธรรมราชา หมายถึง ผูป้กครองหรือผูน้าํที่มีคุณสมบติัตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาทั้ง

ยงัเป็นผูท้รงธรรม รู้ธรรม สร้างธรรม ปฏิบติัตามหลกัธรรมอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ผูท้รงภูมิความรู้และผูป้ฏิบติัตามหลกัธรรมทาง

พระพทุธศาสนา ซ่ึงอาจเป็นทั้งบรรพชิตและคฤหสัถ ์

ผู้นําทางสังคม  หมายถึง บุคคลที่ มี จิตอาสาเข้ามารับใช้สังคม มีบทบาททั้ งใน

ระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 

ผู้นําทางการเมืองและชุมชน หมายถึง บุคคลที่เป็นนักการเมืองในระดบัทอ้งถิ่น และ

ระดบัประเทศและผูน้าํชุมชนที่ชุมชนใหค้วามเช่ือถือและสามารถนาํประชาชนทาํกิจกรรมในชุมชน 

ตลอดจนถึงผูมี้หนา้ที่ปกครองในสถาบนั องคก์ร ในชุมชนนั้นๆ 

๑.๖  ทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

๑.๖.๑  หนังสือ 

พระธรรมโกศาจารย์(ประยรู  ธมฺมจิตฺโต)  ไดใ้ห้ความหมายว่า  ผูบ้ริหารที่ดีตอ้งเป็น

ธรรมาธิปไตย  ยดึถือความถูกตอ้งไม่จาํเป็นตอ้งถูกใจทุกคน  กล้าตดัสินใจลงมือทาํในส่ิงที่ชอบ

ธรรม  โดยไม่พยายามลอยตวัหนีปัญหา  ถือคติว่า  อาํนาจหน้าที่มาพร้อมกบัความรับผิดชอบ  ยอม

เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพือ่ประโยชน์สุขที่ยิง่ใหญ่กวา่  นัน่คือประโยชน์สุขส่วนรวม  ดงัพุทธ



๗ 

 

พจน์ที่ว่า  ถา้เห็นว่าจะไดป้ระโยชน์สุขที่ยิง่ใหญ่เพราะสละประโยชน์สุขเล็กน้อย  บุคคลควรสละ

ประโยชน์สุขเล็กนอ้ยเพือ่เป็นแก่ประโยชน์สุขที่ยิง่ใหญ่ 0

๑ 

 

พระศรีปริยัติโมลี(สมชยั  กุสลจิตฺโต)  ไดใ้หค้วามหมายวา่  คาํว่า  ภาวะผูน้าํ  คือความมี

คุณธรรม  มีคุณสมบติัในทางริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ ในการรวมเอากายรวมเอาใจของมวลชน  หรือประสาน

ร้อยรวมเอาคนจาํนวนมากใหเ้ห็นดีเห็นชอบแลว้ดาํเนินไปสู่เป้าหมายท่ีดีงามอนัเดียวกนั  เป็นผูริ้เร่ิม

หรือยนืยนัส่ิงที่เกิดขึ้นหรือที่ผ่านมาแลว้ว่าเป็นส่ิงที่ถูกตอ้ง  ดีงาม  พร้อมทั้งมีความเป็นผูเ้สียสละ  

กลา้คิด  กลา้พูด  กล้าทาํในส่ิงที่ถูกตอ้งชอบธรรมก่อนบุคคลอ่ืน  ดงันั้นผูน้ําในที่น้ีจึงหมายถึง  ผู ้

นาํไปสู่ส่ิงที่ดีงามและเป็นประโยชน์แก่มหาชน1

๒ 

ทัศนีย์  ทองสว่าง  ไดใ้ห้ความหมายว่า  การปกครองในสุโขทยั  เป็นการปกครองใน

ลกัษณะ  “พอ่ปกครองลูก”  คือ ในระดบัครอบครัวมีบิดาเป็นผูป้กครอง  หลาย ๆ ครอบครัวรวมเป็น

หมู่บา้น  มีพ่อบา้นเป็นผูป้กครอง  ผูอ้ยู่ในปกครองเรียกว่า  ลูกบา้น  หลาย ๆ หมู่บา้นรวมกนัเป็น

เมือง  หลาย ๆ เมืองรวมกนัเป็นประเทศอยูใ่นปกครองของ  “พ่อขุน”ซ่ึงมีลกัษณะสาํคญั  ดงัน้ี  (๑)

เป็นการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ พระมหากษตัริยท์รงเป็นทั้งประมุข  และทรงมี

อาํนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ คือ ทรงเป็นผูใ้ช้อาํนาจในการออกกฎหมายในการบริหาร

ประเทศ  และในการตดัสินความ(๒)ความสัมพนัธ์ระหว่างพระมหากษตัริยก์บัผูรั้บปกครอง  เป็น

เสมือนหน่ึงความสัมพนัธ์ในครอบครัว  ผูป้กครองทาํการปกครองประชาชนแบบพ่อปกครองลูก  

ประชาชนก็ให้การเคารพเช่ือฟังผูป้กครองเป็นเสมือนพ่อของตน (๓)พระมหากษตัริยท์รงทาํการ

ปกครองดว้ยเมตตาธรรม  คือ  ทรงยดึมัน่ในหลกัทศพธิราชธรรม  เป็นหลกัในการปกครองดว้ย (๔)

ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการดาํรงชีวิตตามสมควรดา้นนโยบายการปกครองที่สาํคญัของพ่อขุน

รามคาํแหงคือพระเมตตา และทรงความยติุธรรม  ดูแลความทุกขข์องประชาชนอยา่งใกลชิ้ด  ราษฎร

สามารถจะถวายฎีการ้องทุกข์ได้โดยไปสั่นกระด่ิงท่ีประตูพระราชวงั  วิธีสั่นกระด่ิงน้ีเป็นต้น

ประเพณีตีกลองร้องฎีกาอันมีสืบเน่ืองมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ให้สิทธิเสรีภาพในการ

ประกอบอาชีพแก่ประชาชน  ดงัปรากฏในศิลาจารึกว่า  “เมืองสุโขทยัน้ีดี  ในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว  

                                                         
๑
พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู  ธมฺมจิตฺโต), พุทธวธิีบริหาร,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หนา้  ๒๒-๒๓. 
๒

พระศรีปริยติัโมลี (สมชยั กุสลจิตฺโต), สงฆ์ผู้นําสังคม, พิมพค์ร้ังท่ี ๒ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๘), หนา้ ๕๒-๕๓. 



๘ 

 

เจา้เมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพือ่นจูงววัไปคา้  ขี่มา้ไปขาย  ใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้  ใครจกัใคร่คา้มา้

คา้  ใครจกัใคร่คา้เงินคา้ทองคา้  ไพร่ฟ้าหน้าใส”๓สะทอ้นให้เห็นแนวคิดที่พระราชาให้ความเป็น

ธรรมแก่ทุกฝ่าย 

ดงันั้น การถือวา่พระมหากษตัริยท์รงเป็นจกัรพรรดิราชาหรือเป็นธรรมราชาเป็นคติที่มา

จากพระพทุธศาสนา ซ่ึงอาณาจกัรลา้นนา ลา้นชา้ง สุโขทยั และอยธุยา นับตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๙ 

เป็นตน้มา ลว้นไดรั้บอิทธิพลจากพทุธศาสนานิกายลงักาวงศ ์ทาํให้คติที่ถือว่า พระมหากษตัริยท์รง

เป็นจกัรพรรดิหรือเป็นธรรมราชาแพร่หลายเป็นที่รับรู้ทัว่ไป คติจกัรพรรดิและคติธรรมราชามีความ

คลึงกัน ในแง่ที่ถือว่า พระมหากษัตริยท่ี์ทรงเป็นผูน้ําหรือเป็นประธานในการจรรโลงธรรมที่

พระพทุธเจา้ทรงสัง่สอนในระหวา่งที่ชมพทูวปีปราศจากพระพุทธเจา้นั่นคือการดูแลให้คนทั้งหลาย

ประพฤติตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา เช่น ทาํบุญใหท้าน ดาํเนินชีวติโดยประกอบกุศลกรรม 

ละเวน้จากการประพฤติชัว่ทางกาย วาจา ใจ ทรงทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง เพื่อสืบอายุ

พระพทุธศาสนา ทาํใหมี้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือพระรัตนตรัยที่จาํเป็นสาํหรับการที่คน

ทั้งหลายจะเล่ือมใสในพทุธศาสนา เกิดความเขา้ใจธรรม และมีโอกาสสร้างกองการกุศลเพือ่จะบรรลุ

ความหลุดพน้ คือพระนิพพาน หากผูใ้ดประพฤติผิดหลกัธรรมพระจกัรพรรดิหรือพระธรรมราชาก็

จะทรงทาํหนา้ที่ (หรือดูแลใหต้ระลาการทาํหนา้ที่) ตดัสินคดีความและลงทณัฑแ์ก่ผูก้ระทาํผิดอยา่ง

ยติุธรรม เพือ่มิใหผู้น้ั้นกระทาํความผิดหรือความชัว่จนตอ้งตกไปสู่อบายภูมิ คือนรกขุมต่าง ๆ และ

ไม่มีโอกาสบรรลุอุดมคติของชีวติคือพระนิพพาน3

๔ 

จะเห็นไดว้า่ การปกครองโดยธรรมในสังคมตะวนัออกและสังคมไทยจึงมิไดข้ึ้นอยูก่บั

รูปแบบการปกครอง แต่น่าจะขึ้นอยูก่บัตวัผูป้กครองผูใ้ชอ้าํนาจรัฐ ดงันั้นสงัคมการเมืองไทยในอดีต

นบัแต่สมยัสุโขทยัเป็นตน้มา องคพ์ระมหากษตัริยใ์นฐานะผูป้กครองจึงมีพระราชภารกิจหลกัสาํคญั

คือการปกครองโดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการสร้างความชอบธรรมในการใชพ้ระ

ราชอาํนาจและเพือ่ใหป้ระชาชนในฐานะผูใ้ตป้กครองไดย้อมรับ 4

๕ 

                                                         
๓

ทศันีย ์ ทองสว่าง, สังคมวทิยา, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮา้ส์, ๒๕๔๙), หนา้ ๒๖๑-๒๖๒. 
๔

 สุโขทยัธรรมาธิราช,  มหาวิทยาลยั,  แนวคิดทางการเมืองและสังคม, หน่วยท่ี ๕, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, 

(นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ๒๕๔๙), หนา้๒๘๑. 

                  
๕

 ณรงค์  พ่วงพิศ และวิวฒัน์  เอ่ืยมไพรวนั,“แนวคิดเร่ืองความเป็นธรรมรัฐในสังคมการเมืองไทย”

การเมอืงการปกครองไทย, พิมพค์ร้ังท่ี ๓  (นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมราธิราช, ๒๕๔๙), หน้า 

๒๐๖. 



๙ 

 

ดงันั้น  คติเร่ืองธรรมราชาในประวติัศาสตร์ไทย   ปรากฏมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยัเป็น

ราชธานี  ดงัจะเห็นไดจ้ากพระนาม พระธรรมราชาบา้ง   พระมหาธรรมราชาบา้ง  เช่น  ที่เรียกพระ

เจา้ลิไท วา่  พระมหาธรรมราชาที่ ๑  กรมดาํรงราชานุภาพ  อธิบายว่า การนาํคาํว่าธรรมราชาซ่ึงเป็น

นามเรียกพระพุทธเจา้มาใชเ้ป็นพระนามของกษตัริยน่์าจะเกิดในลังกา ซ่ึงถวายพระนามกษตัริยท์ี่

ทรงรอบรู้พระธรรมวินัยจริง  เม่ือแนวคิดน้ีเข้ามาสู่สุโขทัย  ซ่ึงอาจเรียกมาตั้ งแต่สมัยพ่อขุน

รามคาํแหง แต่ภายหลงักษตัริยพ์ระองค์อ่ืนๆ ไม่ปรารถนาจะให้รู้สึกว่าพระองคย์่อหย่อนในคุณ

ความดี จึงทรงใชพ้ระนามว่าพระมหาธรรมราชาจนเป็นธรรมเนียมในกรุงสุโขทยั แต่เม่ือพิจารณา

กษตัริยท์ี่ทรงรอบรู้พระธรรมวนิยัจริงๆ แลว้ พระเจา้ลิไททรงเป็นผูเ้หมาะสมจะเป็นพระมหาธรรม

ราชามากที่สุด5

๖ 

ส่วนใหญ่แลว้ค่านิยมและความเช่ือดงักล่าวจะมีท่ีมาจากศาสนา ในบริบททางการเมือง 

ส่ิงที่สาํคญัที่สุดคือปัญหาความชอบธรรมแห่งอาํนาจ นัน่คือปัญหาการที่ผูถู้กปกครองจะยอมรับ

ผูป้กครองหรือไม่ ซ่ึงอาจหมายรวมถึงการสนบัสนุนท่ีประชาชนต่อระบอบการเมืองและผูมี้อาํนาจ

ทางการเมืองในสุโขทยัยคุตน้ ทาํให้เห็นวา่มโนทศัน์พอ่ขนุ(พอ่ปกครองลูก) เป็นตวัการแห่ง

ความชอบธรรมดา้นอาํนาจแก่ระบบการเมือง แต่เม่ือเวลาล่วงเลยไปอาณาจกัรใหญ่โตขึ้นและสงัคม

ซบัซอ้นยิง่ขึ้น ก็จาํตอ้งพฒันามโนทศัน์ท่ีละเอียดซบัซอ้นกวา่น้ีเพือ่ใหค้วามชอบธรรมแก่ “สิทธิใน

การปกครอง” น้ีเป็นที่มาของมโนทศัน์ธรรมราชา6

๗ 

สรุปได้ว่า ผูน้ํา หรือผูบ้ริหารที่ดีนั้นตอ้งมีดีที่คุณธรรมภายในตวัและผูน้าํน้ีเองตอ้งมี

ภาวะผูน้ําด้วย จึงจะสามารถนําประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนโดยมีความสัมพนัธ์กับประชาชนใน

ลกัษณะต่าง ๆ หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ของ

ผูน้าํ หรือราชา ว่าร่วมกนับริหารจดัการ ร่วมกันรับผลประโยชน์ และร่วมกนัตรวจสอบโดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

๑.๖.๒  งานวิจัย 

บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี  ลี ้ รายงานวิจยัเร่ือง ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล ผลการวิจยั 

พบว่าคาํว่า “ธรรมาภิบาล”  มีความหมายหลากหลายต่างประเทศใช ้  Good Governance แบ่ง

                                                         
๖
 สังคม  ศรีราช  อ้างใน ปรีชา  ช้างขวัญยืน,  ความคิดทางการเมืองของท่านพุทธทาสภิกขุ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๓๘), หนา้ ๓๐. 
๗

 ลิขิต  ธีรเวคิน, วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย, พิมพค์ร้ังท่ี ๙ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), หนา้ ๒๑. 



๑๐ 

 

ออกเป็น ๓ กลุ่ม  คือ  กลุ่มธรรมาภิบาลอาํนาจนิยม  กลุ่มธรรมาภิบาลเสรีนิยม  และกลุ่มธรรมาภิ

บาลชุมชนนิยม  แมจ้ะแตกต่างในส่วนของกรอบความคิด   แต่ทุกกลุ่มมีเป้าหมายตรงกนั  ที่จะนาํ

หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้  เพื่อประโยชน์ของการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมการเมือง  และการ

ปกครองนอกเหนือจากการให้ความสําคญั  กับขั้นตอนการวิเคราะห์ความจาํเป็น   ในการสร้าง

ตวัช้ีวดัธรรมาภิบาลและวงจรการสร้างตัวช้ีวดั  ควรท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  เพื่อ

พฒันาการจดัทาํฐานขอ้มูลของตวัช้ีวดัธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะการทบทวนจดัหมวดหมู่และการ

คดัเลือกดชันีกลางที่เหมาะสมโดยรายงานน้ียงัไดเ้สนอตวัอยา่งฐานขอ้มูลท่ีสามารถจดัพิมพร์ายงาน

ตวัช้ีวดัไดห้ลายรูปแบบเช่นรายงานตวัช้ีวดัที่จาํแนกตามประเภทองคป์ระกอบและดา้นต่างๆรายงาน

ตวัช้ีวดัที่สร้างขึ้นในแต่ละปีรายงานแสดงจาํนวนตวัช้ีวดัและหมวดหมู่ท่ีแต่ละหน่วยงานควรจะ

นาํไปใช้และรายงานสรุปตวัช้ีวดัท่ีถึงเวลาตอ้งทบทวนใหม่โครงสร้างของคณะทาํงานการสร้าง

ตวัช้ีวดั  เป็นเร่ืองสาํคญัเช่นกนั ดงันั้นการจดัโครงสร้างใหมี้ขนาดกะทดัรัด  ประกอบดว้ยทรัพยากร

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และมีความชาํนาญเพื่อผลกัดนัให้มีการนาํหลกัธรรมาภิบาล  ไปใช้

ใหมี้ผลในทางนโยบายและภาคปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง7

๘ 

พรินทร์  เพ็งสุวรรณ  วิจยัเร่ือง ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของ

เทศบาลผลการวจิยัพบวา่ 

๑)การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล๓องคป์ระกอบ คอื 

(๑)การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลอยู่ในระดับปานกลางผลการวิจัย

ช้ีให้เห็นว่าผูบ้ริหารเทศบาลยงัให้ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมเช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานหรือการแต่งตั้งเป็นตวัแทนเพื่อเขา้ร่วม

เป็นคณะกรรมการในการดาํเนินโดยที่เทศบาลได้ให้ความสําคัญในประเด็นของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองมากกวา่การมีส่วนร่วมทางการบริหาร 

(๒) การบริหารงานแบบโปร่งใสอยูใ่นระดบัปานกลางเทศบาลมีการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานและช่องทางในการส่ือสารให้ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารน้อย

โดยเทศบาลนิยมใชว้ธีิการส่ือสารดว้ยวธีิปิดประกาศเสียงตามสายซ่ึงเป็นวิธีการไดผ้ลน้อยเพราะไม่

เร่งเร้าความรู้สึกของการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกทั้งการประชาสมัพนัธไ์ม่ทัว่ถึง 

(๓) การบริหารงานแบบมีความรับผดิชอบอยูใ่นระดบัปานกลางผลจากการวจิยัพบว่า

ช่องทางที่เอ้ือต่อการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ยงัไม่ชดัเจนและไม่

                                                         
๘

บุษบง  ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี   ล้ี,  รายงานการวจิัยตวัช้ีวดัธรรมภบิาล,  พิมพค์ร้ังท่ี ๒  

(กรุงเทพมหานคร : สถาบนัพระปกเกลา้, ๒๕๔๖), หนา้บทคดัยอ่. 



๑๑ 

 

สามารถสร้างความเช่ือมัน่ช้ีใหเ้ห็นวา่เทศบาลไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัหรือเอาใจใส่ต่อเร่ืองน้ีสังเกตจาก

การที่เทศบาลไม่มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนอย่างชัดเจนและไม่วางกลไกหรือ

ผูรั้บผดิชอบเอาไว ้

๒) ระดบัประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นถนน ดา้น

ประปา ดา้นขยะมูลฝอย และดา้นตลาด ลว้นมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

๓) การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ๓ องคป์ระกอบ

กบัประสิทธิภาพการบริหารงาน 

(๑) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกบัประสิทธิภาพการบริหารมี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการบริหารงานผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าการที่เทศบาลเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมสูงมีผลทาํใหป้ระชาชนพงึพอใจแต่เน่ืองจากการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลางมีคะแนนเฉล่ียค่อนขา้งตํ่าและผลของความพึง

พอใจของประชาชนต่อการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัเดียวกนัจึงส่งผลให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง๒ปัจจยั

อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า 

(๒) ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบริหารแบบโปร่งใส กบัประสิทธิภาพการบริหารงาน

มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัประสิทธิภาพการบริหารงาน  ผลการวจิยัช้ี วา่การที่เทศบาลเปิดเผยขอ้มูล

ข่าวสาร  และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการบริหารงาน   โครงการมากมีผลทาํให้ประชาชน

พงึพอใจต่อการใหบ้ริการของเทศบาลสูง  แต่ผลการวิจยัช้ีว่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงาน

แบบโปร่งใส และประสิทธิภาพการบริหารงาน  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า 

(๓) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีความรับผิดชอบ  กบัประสิทธิภาพการ

บริหารงานมีความสมัพนัธเ์ชิงบวก  กบัประสิทธิภาพการบริหารงาน  ผลการวิจยั  สะทอ้นให้เห็นว่า

การที่เทศบาลรับผดิชอบต่อผลกระทบของโครงการ  และเปิดโอกาสหรือช่องทางในการให้บริการ

ของเทศบาลสูงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารงานสูง   แต่ผลการวิจยั  พบว่า  ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัการบริหารงานแบบความรับผิดชอบ  และประสิทธิภาพการบริหารงานอยูใ่นระดับ

ค่อนขา้งตํ่า 

(๔) ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ๓ องคป์ระกอบกบั

ประสิทธิภาพการบริหารงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวก  กบัประสิทธิภาพการบริหารงาน  ผลการวิจยั

ช้ีให้เห็นว่าการที่ เทศบาล   มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  ๓  องค์ประกอบสูงส่งผลให้



๑๒ 

 

ประสิทธิภาพการบริหารงานสูง  ดว้ยผลการวิจยัยงั  พบว่า  ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล  ๓  องคป์ระกอบ   และประสิทธิภาพการบริหารงานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า8

๙ 

 

ณภัทร  ฐานวาสก์  ได้ศึกษาวิจยั  เร่ือง คณะสงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล ผลการศึกษา 

พบวา่  มหาเถรสมาคม เป็นองคก์รสูงสุดที่สามารถตรากฎมหาเถรสมาคม   เพื่อเป็นเคร่ืองมือหน่ึง

ในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  ในพระราชบัญญัติฉบับน้ี  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล9

๑๐ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  ทาํให้ผูว้ิจยัได้รู้ถึงแนวคิดและทฤษฎีที่

อธิบายถึงคุณธรรมของธรรมราชาที่ตอ้งมีอยูภ่ายในใจ การใชห้ลกัธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล ทั้งยงั

พร้อมที่จะมีการเผยแพร่คุณธรรมดงักล่าว    ให้เกิดเป็นวฒันธรรมแห่งการประพฤติปฏิบติัท่ีดีงาม

แมก้ารเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทางตะวนัตกจะเขา้มา  ทั้งยงัอาจกระทบต่อสภาพทาง

สังคมและวฒันธรรมไทย  จนมีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวเป็นพลวตั (Dynamic) ตลอดเวลา อัน

เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนั้น การเปล่ียนแปลงจึงมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

สมาชิกในชุมชนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นนั้นจะมีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  ส่วน

การศึกษาเอกสารที่เก่ียวกบั กระบวนทศัน์ของธรรมราชา  ทาํใหไ้ดท้ราบว่า กระบวนทศัน์มีอิทธิพล

ในการกาํหนดวถีิดาํเนินชีวติของคนในทางสงัคมและการเมืองมาแต่อดีตกาล  ทาํให้มีวิถีชีวิตไดย้ดึ

หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาเป็นที่พึ่งและแนวทางปฏิบติั  ในส่วนของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ทาํให้

ทราบถึงแนวคิดทางการเมืองการปกครองท่ีมาจากประเทศตะวนัตก โดยมีหลกัการท่ีเรียกว่า Good 

Governance (ธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล)  เขา้มากาํหนดแนวทางการบริหารงานภาครัฐ  จนก่อให้เกิด

ผลกระทบที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม   และวฒันธรรมทางการเมืองการปกครองที่ดีขึ้น  

อีกทั้งไดท้ราบถึงเง่ือนไขและปัจจยัที่ทาํให้วฒันธรรมทางการเมืองการปกครองเหล่านั้น    คงอยู่

เป็นที่ช่ืนชอบของประชาชน   ตลอดจนกลไกที่ทาํให้การบริหารจดัการบา้นเมืองของตน   ให้คงอยู่

ไดใ้นท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์  ที่มีการเปล่ียนแปลงที่ค่อนขา้งรุนแรง จากสงัคมภายนอกอีกดว้ย 

๑.๗ วธีิดาํเนินการวจิยั 

                                                         
๙
พรินทร์   เพ็งสุวรรณ,  ธรรมาภบิาลกบัประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลยัมหิดล, ๒๕๔๗), หนา้บทคดัยอ่. 

                  
๑๐

 ณภทัร ฐานวาสก์, พระสงฆ์ไทยกบัธรรมาภบิาล, (สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั 

วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช,  ๒๕๕๔), หนา้บทคดัยอ่. 



๑๓ 

 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวจิยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งวธีิดาํเนินการวจิยัเป็น๔ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

๑.๗.๑ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) : ศึกษาเอกสารต่างๆ  ที่เก่ียวขอ้ง

กบัแนวคิดธรรมราชาตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา โดยใชเ้อกสารอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลขั้น

ปฐมภูมิ (Primary  Sources) ไดแ้ก่   พระไตรปิฎก   ฉบบัภาษาไทยมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั พทุธศกัราช ๒๕๓๙  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Sources)  ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล  จาก

หนงัสือ งานวจิยั วารสาร และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั  วทิยาเขตพะเยา, มหาวทิยาลยัพะเยา  และหอจดหมายเหตุ  จงัหวดัพะเยา 

 ๑.๗.๒  การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) :เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงซ่ึงผูว้ิจยัสร้างขึ้นตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั  คือ  ปราชญ์ทาง

พระพทุธศาสนา ผูน้าํทางสงัคม ผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชน  จาํนวน ๒๐ รูป/คน ประกอบดว้ย 

ปราชญท์างพระพทุธศาสนา จาํนวน ๔ รูป/คนผูน้าํทางสังคม จาํนวน ๓ คน ผูน้าํทางการเมืองและ

ผูน้าํชุมชน จาํนวน ๑๓คน โดยสุ่มแบบเจาะจงผูท้ี่มีช่ือเสียงระดบัชาติและทอ้งถิ่น 

๑.๗.๓  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล :ศึกษาวิเคราะห์ ทาํความเขา้ใจ สังเคราะห์ขอ้มูลที่

ไดจ้ากการรวบรวมเอกสาร หนงัสือ และงานวจิยัท่ีเกี่ยวขอ้ง แลว้นาํมาทาํการเปรียบเทียบถึงรูปแบบ

และลกัษณะของธรรมราชาตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาปราชญท์างพระพทุธศาสนา ผูน้าํทาง

สงัคมผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชน ทั้งในแง่ความเหมือนและความต่าง พร้อมเสนอแนะแนวคิด

ของผูว้จิยั โดยใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละการตอบปัญหาที่ตอ้งการทราบ 

๑.๗.๔  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

๑.๘ ประโยชน์ทีจ่ะได้จากการวจิยั 

๑.๘.๑ ไดอ้งคค์วามรู้ของธรรมราชาตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

๑.๘.๒ไดส้ร้างความเขา้ใจร่วมของคาํวา่ธรรมราชาอยา่งถูกตอ้งของปราชญท์าง

พระพทุธศาสนา  ผูน้าํทางสงัคม ผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชน 

๑.๘.๓ ผูน้าํทางสงัคมผูน้าํทางการเมืองและผูน้าํชุมชนไดน้าํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา

ไปประยกุตใ์ชใ้นฐานะพื้นฐานจริยธรรมของสงัคมต่อไป 
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	ดังนั้นคำว่า ธรรมราชาธรรมาภิบาล ธรรมรัฐธรรมาธิปไตย แท้จริงแล้วคืออะไร ใครบ้างที่ถือว่าควรปฏิบัติ นอกจากผู้บริหารประเทศระดับสูงแล้ว ผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชนสังคมท้องถิ่นควรปฏิบัติหรือไม่ ความเข้าใจของผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชนเหล่านั้นเป็นอย่าง...
	การวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมราชาของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนากับผู้นำทางสังคม ผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชน  การนำหลักธรรมราชาไปประยุกต์ใช้ในฐานะที่เป็นพื้...
	จากปัญหาความเข้าใจผิดดังกล่าว และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอุปสรรคนั้น  ตลอดจนก้าวสู่กระบวนการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้นำดังกล่าว ให้มีความรู้ความเข้าใจในความหมายจนสามารถนำมาเป็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น และเป็นกลุ่มพลังเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนสามารถเรียนรู...
	๑.๒.๑  เพื่อศึกษาวิเคราะห์แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
	๑.๒.๒ เพื่อเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับธรรมราชาของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนากับผู้นำทางสังคม  ผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชน
	๑.๒.๓  เพื่อให้ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางการเมือง และผู้นำชุมชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในฐานะพื้นฐานจริยธรรมของสังคม
	๑.๓.๑ แนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีรูปแบบและลักษณะเป็นอย่างไร
	งานวิจัยนี้เป็นทั้งงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
	๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา : ผู้วิจัยจะศึกษาวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวกับแนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จากคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  และตำราวิชาการต่างๆ ที่กล่าวถึงธรรมราชาในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากนั้น จะทำการศึกษาถึงแ...
	๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร : ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแนวคิดธรรมราชาจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พุทธศักราช ๒๕๓๙  และทุติยภู...
	๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร : เมื่อศึกษาภาคเอกสารเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้ว  ผู้วิจัยได้สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นประชากรที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้  คือ  นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา  ผู้นำทางสังค...
	๑) ปราชญ์ทางด้านพระพุทธศาสนากำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
	เป็นบุคคลที่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีชื่อเสียงในการเผยแผ่พุทธศาสนาเป็นที่ประชาชนให้การเคารพนับถือ และเป็นผู้นำแนวคิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ  ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย
	๒)  ผู้นำทางสังคม ผู้วิจัยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
	๓) ผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชน  ผู้วิจัยกำหนดคุณสมบัติ ดังนี้
	เป็นนักการเมืองในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ผู้นำชุมชนที่ชุมชนให้ความเชื่อถือและสามารถนำประชาชนทำกิจกรรมในชุมชน ตลอดจนถึงผู้มีหน้าที่ปกครองในสถาบัน องค์กร ในชุมชนนั้นๆ

	๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
	แนวคิด หมายถึง กระบวนทัศน์ที่ส่งผลต่อการกระทำอันเกี่ยวข้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงความเข้าใจความหมายของคำว่า “ธรรมราชา” ของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชน
	หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมายถึง หมวดธรรมที่เป็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยการบริหารจัดการของผู้นำในระดับต่าง  ๆ
	ธรรมราชา หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้นำที่มีคุณสมบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นผู้ทรงธรรม รู้ธรรม สร้างธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างถูกต้องเหมาะสม
	ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้ทรงภูมิความรู้และผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งอาจเป็นทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์
	ผู้นำทางสังคม หมายถึง บุคคลที่มีจิตอาสาเข้ามารับใช้สังคม มีบทบาททั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
	ผู้นำทางการเมืองและชุมชน หมายถึง บุคคลที่เป็นนักการเมืองในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศและผู้นำชุมชนที่ชุมชนให้ความเชื่อถือและสามารถนำประชาชนทำกิจกรรมในชุมชน ตลอดจนถึงผู้มีหน้าที่ปกครองในสถาบัน องค์กร ในชุมชนนั้นๆ

	๑.๖  ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	๑.๖.๑  หนังสือ
	พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  ได้ให้ความหมายว่า  ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นธรรมาธิปไตย  ยึดถือความถูกต้องไม่จำเป็นต้องถูกใจทุกคน  กล้าตัดสินใจลงมือทำในสิ่งที่ชอบธรรม  โดยไม่พยายามลอยตัวหนีปัญหา  ถือคติว่า  อำนาจหน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ  ยอมเ...
	พระศรีปริยัติโมลี(สมชัย  กุสลจิตฺโต)  ได้ให้ความหมายว่า  คำว่า  ภาวะผู้นำ  คือความมีคุณธรรม  มีคุณสมบัติในทางริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ในการรวมเอากายรวมเอาใจของมวลชน  หรือประสานร้อยรวมเอาคนจำนวนมากให้เห็นดีเห็นชอบแล้วดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ดีงามอันเดียวกัน  เป...
	ทัศนีย์  ทองสว่าง  ได้ให้ความหมายว่า  การปกครองในสุโขทัย  เป็นการปกครองในลักษณะ  “พ่อปกครองลูก”  คือ ในระดับครอบครัวมีบิดาเป็นผู้ปกครอง  หลาย ๆ ครอบครัวรวมเป็นหมู่บ้าน  มีพ่อบ้านเป็นผู้ปกครอง  ผู้อยู่ในปกครองเรียกว่า  ลูกบ้าน  หลาย ๆ หมู่บ้านรวมกันเป็...
	ดังนั้น การถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจักรพรรดิราชาหรือเป็นธรรมราชาเป็นคติที่มาจากพระพุทธศาสนา ซึ่งอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย และอยุธยา นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นต้นมา ล้วนได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ ทำให้คติที่ถือว่า พระมหากษัตร...
	จะเห็นได้ว่า การปกครองโดยธรรมในสังคมตะวันออกและสังคมไทยจึงมิได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการปกครอง แต่น่าจะขึ้นอยู่กับตัวผู้ปกครองผู้ใช้อำนาจรัฐ ดังนั้นสังคมการเมืองไทยในอดีตนับแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา องค์พระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครองจึงมีพระราชภารกิจหลักสำคัญ...
	ดังนั้น  คติเรื่องธรรมราชาในประวัติศาสตร์ไทย   ปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  ดังจะเห็นได้จากพระนาม พระธรรมราชาบ้าง   พระมหาธรรมราชาบ้าง  เช่น  ที่เรียกพระเจ้าลิไท ว่า  พระมหาธรรมราชาที่ ๑  กรมดำรงราชานุภาพ  อธิบายว่า การนำคำว่าธรรมราชาซึ่ง...
	ส่วนใหญ่แล้วค่านิยมและความเชื่อดังกล่าวจะมีที่มาจากศาสนา ในบริบททางการเมือง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัญหาความชอบธรรมแห่งอำนาจ นั่นคือปัญหาการที่ผู้ถูกปกครองจะยอมรับผู้ปกครองหรือไม่ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการสนับสนุนที่ประชาชนต่อระบอบการเมืองและผู้มีอำนาจทางการ...
	สรุปได้ว่า ผู้นำ หรือผู้บริหารที่ดีนั้นต้องมีดีที่คุณธรรมภายในตัวและผู้นำนี้เองต้องมีภาวะผู้นำด้วย จึงจะสามารถนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนโดยมีความสัมพันธ์กับประชาชนในลักษณะต่าง ๆ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ข...
	๑.๖.๒  งานวิจัย

	บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี  ลี้  รายงานวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล ผลการวิจัย พบว่าคำว่า “ธรรมาภิบาล”  มีความหมายหลากหลายต่างประเทศใช้  Good Governance แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม  คือ  กลุ่มธรรมาภิบาลอำนาจนิยม  กลุ่มธรรมาภิบาลเสรีนิยม  และกลุ่มธรรมาภ...
	พรินทร์  เพ็งสุวรรณ  วิจัยเรื่อง ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลผลการวิจัยพบว่า
	๑)การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล๓องค์ประกอบ คือ
	๒) ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลซึ่งประกอบไปด้วยด้านถนน ด้านประปา ด้านขยะมูลฝอย และด้านตลาด ล้วนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
	๓) การหาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๓ องค์ประกอบกับประสิทธิภาพการบริหารงาน
	ณภัทร  ฐานวาสก์  ได้ศึกษาวิจัย  เรื่อง คณะสงฆ์ไทยกับธรรมาภิบาล ผลการศึกษา พบว่า  มหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดที่สามารถตรากฎมหาเถรสมาคม   เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  ได้อย่างมีประสิทธ...
	จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ทำให้ผู้วิจัยได้รู้ถึงแนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายถึงคุณธรรมของธรรมราชาที่ต้องมีอยู่ภายในใจ การใช้หลักธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล ทั้งยังพร้อมที่จะมีการเผยแพร่คุณธรรมดังกล่าว    ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการประพฤติปฏิบัติท...

	๑.๗ วิธีดำเนินการวิจัย
	งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้แบ่งวิธีดำเนินการวิจัยเป็น๔ขั้นตอนดังต่อไปนี้
	๑.๗.๑ การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) : ศึกษาเอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยใช้เอกสารอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary  Sources) ได้แก่   พระไตรปิฎก   ฉบับภาษาไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท...
	๑.๗.๒  การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) :เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ  ปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชน  จำนวน ๒๐ รูป/คน ประกอบด้ว...
	๑.๗.๓  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล :ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาทำการเปรียบเทียบถึงรูปแบบและลักษณะของธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา ผู้นำทางสังคมผู...
	๑.๗.๔  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

	๑.๘ ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย
	๑.๘.๑ ได้องค์ความรู้ของธรรมราชาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
	๑.๘.๒ได้สร้างความเข้าใจร่วมของคำว่าธรรมราชาอย่างถูกต้องของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา  ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชน
	๑.๘.๓ ผู้นำทางสังคมผู้นำทางการเมืองและผู้นำชุมชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในฐานะพื้นฐานจริยธรรมของสังคมต่อไป


