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Abstract 
The objective of this study was to define and develop indicators of the Dhammadhipateyya of the 
committee of the family development community center. The committee was formed by the community 
leader, teachers, and volunteers who were key persons participated in the project on development of 
families in the community. There were 9 key informants for this research consisted of monks and 
academic experts in Buddhism, political science, and community development. Research method 
started from defining the Dhammadhipateyya of the committee of family development community 
center concept, broking down the concept into main components, and finally selecting indicators 
pertaining to each dimension. The result showed that the Dhammadhipateyya of the committee of the 
family development community center or conscious virtue meant the decision making based on 
accuracy in performance or any action which was under the social rules, sacrifice and generosity 
complementing for the benefit and happiness of people in their community. Indicators of the 
Dhammadhipateyya of the committee of the family development community center consisted of 4 
components (32 indicators). First, had wisdom – understanding about the community situation, knowing 
how to prevent and resolve family’s problem in their community (8 indicators). Second, had principles 
based on kindness and generosity (8 indicators). Third, no prejudice – not allowing self’s emotion or 
feeling such as bias from satisfied, bias from unsatisfied, bias from fear, and bias from a lack of 
knowledge or misunderstanding (8 indicators) influencing their decision making in working or lifestyle. 
Forth, love and behave the rightness – working or behaving toward others with kindness and generosity 
(8 indicators). 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือนิยามความหมาย องคประกอบ และกําหนดตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเปนกลุมบุคคลท่ีเกิดจากการรวมตัวของคนใน

ชุมชน ไดแก ผูนําชุมชน ครู และอาสาสมัครท่ีเขารวมดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซ่ึงเปนกลุมท่ีมี

บทบาทสําคัญในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน งานวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมี

ผูใหขอมูลหลัก ไดแก พระสงฆ อาจารยและนักวิชาการ ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานพุทธศาสนา ดานรัฐศาสตร 

และดานการพัฒนาชุมชน จํานวน 9 ราย วิธีดําเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาความหมายของธรรมาธิปไตยตามแนวคิด

เชิงนามธรรม แลวกําหนดเปนมิติหรือองคประกอบ และสรางตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน สรุปผลวิจัยไดดังนี้ ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือ จิตสํานึกคุณ

งามความดี หมายถึง การตัดสินใจท่ียึดหลักความถูกตองในการปฏิบัติงานหรือการกระทําใด ๆ ซ่ึงอยูภายใตกฎระเบียบ 

กติกาของสังคม เสียสละ และมีความเอ้ือเฟอเก้ือกูลตอคนในชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชนและความสุขของคนในชุมชน 

โดยตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน มี 4 องคประกอบ (32 ตัวบงชี้) ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 มีปญญา หมายถึง การมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานการณในชุมชน วิธีการปองกันและแกไข

ปญหาครอบครัวในชุมชน (จํานวน 8 ตัวบงชี้) องคประกอบท่ี 2 มีหลักการ หมายถึง การยึดหลักความถูกตอง  

ความเมตตา ความเอ้ืออาทร ในการดําเนินงานและการดําเนินชีวิต (จํานวน 8 ตัวบงชี้) องคประกอบท่ี 3 ไมมีอคติ 

หมายถึง การไมยอมใหอิทธิพลของความชอบ ความไมชอบ ความกลัว และความไมรูของตนเอง มีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจในการทํางานหรือการดําเนินชีวิต (จํานวน 8 ตัวบงชี้) และองคประกอบท่ี 4 รักและปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง

ดีงาม หมายถึง การทํางานหรือปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความเมตตา เอ้ืออาทร ชวยเหลือเก้ือกูล เพ่ือใหคนในชุมชนมี

ความสุข (จํานวน 8 ตัวบงชี้) 
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บทนํา 

 “ธรรมาธิปไตย” เปนหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาท่ีไดรับการกลาวถึงเปนอยางมากในสังคม

ปจจุบัน โดยธรรมาธิปไตยมีความสําคัญเนื่องจากเปน

คุณลักษณะหรือเกณฑการตัดสินใจในการทํากิจกรรม

ตาง ๆ ของคนในสังคม ซ่ึงการตัดสินใจของบุคคลท่ีอยู

รวมกันในแตละระบบการปกครองนั้น บุคคลจะตองมี

ปญญารูวาอะไรคือความจริง อะไรถูกตอง อะไรดีงาม 

แลวจึงตัดสินใจไปตามมติของปญญานั้น การมีปญญา

นั้นคือการมีความรูเขาใจ ตั้งแตรูขอมูล รูความจริงความ

ถูกตองในเรื่องนั้น ๆ วาเปนอยางไร และพิจารณา

โดยรวมท้ังหมดแลวตัดสินใจบนเกณฑของธรรมะ  

(พระธรรมปฎก, 2549) นอกจากนี้ตัวกําหนดการใช

อํานาจตัดสินใจในการปกครองแตละระบอบ ตามทัศนะ

ทางพุทธศาสนาในทุกระบอบการเมืองนั้น จะมีระบบ

การตัดสินใจทางการเมืองอยู 3 รูปแบบ (ว.วชิรเมธี, 

2551) ไดแก 1) อัตตาธิปไตย คือ ระบบการตัดสินใจ 

ท่ีถือความตองการของตนเองเปนใหญ 2) โลกาธิปไตย 

คือ ระบบการตัดสินใจท่ียึดเสียงขางมากของประชาชน

เปนใหญ และ 3) ธรรมาธิปไตย คือ ระบบการตัดสินใจ 

ท่ียึดธรรมะ ความจริง ความถูกตอง ความดีงาม และ

ประโยชนสุขของประชาชนเปนใหญ ซ่ึงจากหลักการ

ตัดสินใจท้ัง 3 ประการนั้น หลัก “ธรรมาธิปไตย” นับวา

เปนระบบการตัดสินใจทางการเมืองท่ีดีท่ีสุด หากผูนํา

ทางการเมืองยึดหลักธรรมาธิปไตยในการตัดสินใจทาง

การเมือง และหากประชาชนสวนใหญมีคานิยมในทาง

ธรรมาธิปไตยเปนพ้ืนฐานสําคัญ 

 ลักษณะสําคัญของธรรมาธิปไตย (พระธรรม

ปฎก. 2541) มี 4 ประการ คือ 1) มีหลักการ ไมคลอย

ตามกระแส ถือเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม 

และความเปนไปตามเหตุและผล 2) รูจัก ใชปญญาและ

พัฒนาปญญาอยู เสมอ เพ่ือใหรู เทาทันขอมูลและ

สภาพการณ ท่ีเปนจริงในสังคม และเพ่ือใหเขาใจถึง

หลักการของความจริง ความถูกตองดีงาม และเหตุผลใน

เรื่องนั้น ๆ เพ่ือใหสามารถรักษาหลักการของความจริง 

และความถูกตองไวได 3) มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ และ

สุจริตใจในการใชปญญาพิจารณาตัดสินใจ ไมเอนเอียง

ไปตามอคติ และ 4) รักธรรม รักความจริง และรัก 

ความถูกตองดีงาม โดยทําอะไรก็ตามใหมุงถึงธรรมและ

เปนไปตามธรรม พรอมท้ังพิจารณาความจริงและความ

ถูกตองดีงามประกอบกันไปดวย นอกจากนี้ ไมควร

ยึดถือตัวตนท้ังในแงของเกียรติยศและศักดิ์ศรี ซ่ึงจะทํา

ใหเปนคนท่ีรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมด้ือรั้น และ

ไมมีทิฐิในการทํากิจกรรม ดังนั้น “ธรรมาธิปไตย” จึง

เปนคุณธรรม หรือคุณสมบัติในการตัดสินใจของบุคคล 

ท่ียึดถือความถูกตอง ดีงาม รูจักใชปญญา มีความจริงใจ 

บริสุทธิ์ และสุจริตใจ ไมเอนเอียงไปตามอคติ  

 ธรรมาธิปไตยเปนคุณธรรมหรือคุณสมบัติ 

ท่ีจําเปนสําหรับบุคคลทุกคน แตสําหรับกิจกรรม 

ทางสังคม ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน

นั้น การท่ีจะพิจารณาวาบุคคลกลุมใดมีบทบาทและมี

อํานาจในการตัดสินใจเก่ียวของกับกิจกรรมทางสังคม

ของชุมชน สามารถพิจารณาไดจากการแบงประเภท 

ของประชาชนในหมูบานของไทย (Clark, 1974 อางถึงใน 

ปธาน สุวรรณมงคล, 2544) เปน 3 กลุมคือ 1) กลุมผูไม

สนใจกิจกรรมทางการเมือง (The Apoliticals) ซ่ึงเปน

ประชากรกลุมใหญในหมูบานมีอยูประมาณรอยละ 80 - 

90 เปนผูท่ีไมมีความสัมพันธกับเจาหนาท่ีของรัฐ ไมเขา

เปนสมาชิกของกลุม หรือสมาคมในหมูบานและไมมีสวน

รวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของชุมชน  2) กลุม

ผูสนใจในกิจกรรมทางการเมือง (The Politicals) ซ่ึงมีอยู

ประมาณรอยละ 10 ของประชากรท้ังหมูบาน เปนผูท่ี

ติดตอกับทางราชการมากกวาคนอ่ืน ๆ มีส วนใน 

การวางแผนพัฒนา และวางแนวนโยบายของชุมชน 

นอกจากนี้ยังเปนผู ท่ี เปนตัวกลาง (Middleman) ท่ีจะ

เชื่อมระหวางชาวบานกับเจาหนาท่ีของรัฐ และ 3) ชน

ชั้นนําของหมูบาน (The Village Elites) ซ่ึงเปนบุคคล

จํานวนนอย ไดแก กํานัน และผูใหญบาน โดยกลุม 
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ของชนชั้นนําในทองถ่ินท่ีมีบทบาทในกิจกรรมของชุมชน

พิจารณาจากบทบาทและท่ีมาของอํานาจ แบงเปน 3 

ประเภท (ปธาน สุวรรณมงคล, 2544) ดังนี้ 1) บุคคลชั้น

นําท่ีไมใชคนในหมูบาน แตมีอิทธิพลในการติดตอสัมพันธ

กับชาวบานอยางสมํ่าเสมอ ไดแก ขาราชการ พอคาคน

กลางท่ีเขามาคาขายในหมูบาน และนักการเมืองทุกระดับ 

2) บุคคลชั้นนําตามประเพณีท่ีเปนผูใหญ หรือผูอาวุโส 

ในชุมชน และมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมตาง ๆ  ของชุมชน 

และ 3) บุคคลท่ีเปนตัวกลาง หรือบุคคลท่ีมีลักษณะเปน

ตัวเชื่อมการติดตอสัมพันธระหวางชุมชนกับกลุมอ่ืน ๆ 

ในระดับชาติ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน พระ ครู เปนตน 

 ในยุคปจจุบัน ผูนําชุมชนถือเปนผูมีบทบาท

สําคัญในชุมชน เนื่องจากผูนําในทองถ่ินมีบทบาทเพ่ิม

มากข้ึนในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของกํานัน 

ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ผูแทนกลุมตาง ๆ ในชุมชน 

ซ่ึงกลุมบุคคลเหลานี้ มีบทบาทและมีอํานาจในการ

ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมทางสังคมของชุมชน 

เชนเดียวกันกับคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน ซ่ึงเปนกลุมบุคคลท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุม

บุคคลท่ีเปนชนชั้นนําของชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน

และกลุมผู ท่ีมีความสนใจท่ีจะมีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยการตัดสินใจเก่ียวกับการ

ดําเนินกิจกรรมใด ๆ  ของผูท่ีมีบทบาทในกิจกรรมตาง ๆ  

ของชุมชนนั้นจะตัดสินใจเพ่ือประโยชนสวนรวมโดยแท

หรือไม หรือจะตัดสินใจโดยอิงประโยชนสวนตน หรือ

เอ้ือประโยชนใหกับธุรกิจ/กิจการของตนหรือพวกพอง 

หรืออาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้น ธรรมาธิปไตยจึง

เปนคุณสมบัติและหนาท่ีของคนท่ีอยูในสถานะและ

บทบาทตาง ๆ ท่ีจําเปนตองยึดหลักการตัดสินใจดวย

หลักธรรมาธิปไตย ชุมชนและสังคมจึงจะเกิดการพัฒนา

ท่ียั่งยืน และเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 

ในชุมชนซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจเก่ียวกับ 

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนใหบรรลุเปาหมาย

และเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน  

 การศึกษาเก่ียวกับธรรมาธิปไตยท่ีผานมาโดย

สวนใหญเปนการศึกษาความหมายของอธิปไตยสูตรใน

พระไตรปฏก สวนการศึกษาความหมายของธรรมาธิปไตย

ท่ีศึกษาเฉพาะในลักษณะของการอธิบายความในระดับ

ปฏิบัติท่ีเปนกลุมเปาหมายเฉพาะมีไมมากนัก โดยผูวิจัย

ได มี การศึ กษาความหมายและลั กษณ ะสํ าคั ญ 

ของธรรมาธิปไตยในผูนําชุมชน ซ่ึงพบวาความหมาย 

ของธรรมาธิปไตยในผูนําชุมชน (ดังแสดงในภาพประกอบ 

1) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลท่ียึดหลักการของ

ความถูกตองดีงามเปนเกณฑตัดสินใจในการกระทําสิ่งใด 

และการกระทํานั้นเปนไปตามกฎกติกาของสังคม 

สงเสริมใหเกิดคุณธรรม จริยธรรมในตัวบุคคล และสิ่ง 

ท่ีดีมีประโยชนใหกับสังคม โดยธรรมาธิปไตยมีลักษณะ

สําคัญ 4 ประการ (ภาพประกอบ 2) ดังนี้ 

 1) มีปญญา คือ พัฒนาตนเองอยู เสมอ 

มีปญญารู เทาทันขอมูลขาวสาร สถานการณ  และ

พิจารณาความเปนเหตุเปนผล และมีการพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ 

 2)  มีหลักการ ไมตามกระแส คือ มีหลักการ 

มีเหตุผลท่ีเชื่อถือไดและเปนท่ียอมรับ ยึดหลักธรรมเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน ไมเปนคนหลักลอย โอนเอน

ตามกระแส  

 3)  ไมมีอคติ คือ ไมลําเอียงในการบริหารงาน 

มีความเท่ียงตรง คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ไมยึด

อารมณความรูสึกของตนเองเปนใหญ ไมเลือกท่ีรักมัก 

ท่ีชัง  

 4) รักความถูกตองดีงาม ปฏิบัติสิ่งท่ีถูกตอง

ดีงาม คือ ศรัทธา/เชื่อม่ันในความดี ความเปนจริงตาม

กฎธรรมชาติ มีศีล มีธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ซ่ือตรงใน 

การทํางาน ยึดถือความถูกตองดีงาม (ท้ังในระดับ

ความคิด และการกระทํา) ไมทําอะไรเพ่ือประโยชน

เฉพาะของตนเอง ไมทําอะไรเพ่ือเฉพาะพวกพองของตน 
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ภาพประกอบ 1 ความหมายของธรรมาธิปไตย

 ในทางพุทธศาสนา การกระทําท่ีถูกตองตอง

เปนการกระทําท่ีมีความเขาใจธรรมชาติและมนุษยตาม

ความเปนจริง เขาใจเปาหมายสูงสุดของความพยายาม

ของมนุษย และเขาใจมรรควิธีท่ีถูกตองเพ่ือกระทําให

แจงซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดเปนพ้ืนฐาน โดยความถูกตอง

ของการกระทํานั้นตัดสินไดด วยการพิจารณาถึง

ธรรมชาติ ความจูงใจและผลท่ีตามมาของการกระทํา 

นั้ น ๆ ไม ว าจะเปนผลทางจิตใจหรือผลตอสั งคม 

ซ่ึงการกระทําดีท่ีเปนไปเพ่ือความดีสูงสุดของปจเจกชน

อีกประเภทหนึ่ง คือ ความเห็นชอบ คิดชอบ พูดชอบ 

กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ มีสติชอบ 

มีสมาธิชอบ ท่ีไดอธิบายไวในมหาจัตตารีสกสูตร (ม. อุป. 

14/180  อางถึงใน สุเชาว พลอยชุม, 2537) และพุทธ

ศาสนายังถือวาการกระทําสิ่งท่ีถูกและผิดจะตองเปน

การกระทําท่ี เปนไปอยางเสรี แตตองเปนเสรีภาพ 

ท่ีเก่ียวของหรือสัมพันธกับกฎของเหตุผล และมีเง่ือนไข

สํ าคัญท่ี ทํ าให การกระทําท่ี ถูกต องแตกต างจาก 

การกระทําท่ีผิด คือ แรงจูงใจและความตั้งใจหรือเจตนา

ท่ีบุคคลมีตอการกระทํานั้น ๆ (สุเชาว พลอยชุม, 

2537) 

 

 

 

 

 

ความหมาย 

ของธรรมาธิปไตย 

อธิปไตยสูตร 

ในพระไตรปฏก 

ระดับอธิบายความ 

เพ่ิมเตมิ 

ระดับปฏิบัต ิ

ธรรมะ – ความจริงท่ีถูกตอง ดีงาม 

เปนใหญ – การยึดเปนเกณฑในการ 

               ตัดสินใจในการกระทํา/ปฏิบัติ 

(ธรรมะ + อธิปไตย) 

การถือธรรมเปนใหญ 

 

การท่ีบุคคลยึดหลักความถูกตองดีงาม 

เปนเกณฑตัดสินใจในการกระทําส่ิงใด ๆ  

ธรรมะ - กฎเกณฑ สัจจะธรรมหรอื 

           ความจริงตามหลักพุทธ

 

ความจริงท่ีถูกตองดีงาม-การปฏิบัติตาม

หลักธรรมทางพุทธศาสนา, จริยธรรม, ศีล  

ส่ิงท่ีเปนความถูกตองดีงาม : 

 - เปนไปตามกฎหมาย กฎกติกาของสังคม 

   หลักศีล, จริยธรรม - สงเสริมใหเกิดส่ิงดี 
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ภาพประกอบ 2 ลักษณะสําคัญของธรรมาธิปไตย 

 การศึกษาความหมายของธรรมาธิปไตยของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนจึงเปนการ

พิจารณาคุณลักษณะท่ีสะทอนถึงการมีธรรมาธิปไตย

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพ่ือทํา

ความเขาใจแนวคิดเก่ียวกับธรรมาธิปไตย และเพ่ือทํา

ความเขาใจในเชิงทฤษฎี และเพ่ิมพูนองคความรูเก่ียวกับ

ธรรมาธิปไตยในสังคมไทย งานวิจัยนี้ทําการศึกษาใน

บริบทของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนซ่ึง

เปนกลุมบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและ

พัฒนาครอบครัวในชุมชน นอกจากนี้ยั งไมพบวา 

มีการศึกษาเก่ียวกับการประยุกตใชหลักธรรมาธิปไตยใน

บริบทสังคมท่ีเปนบริบทเฉพาะในรูปแบบของการวิจัย 

ท้ังในเรื่องการใหคําจํากัดความท่ีชัดเจน และการพัฒนา

หรือสรางเครื่องมือวัดธรรมาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในกลุมบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจเก่ียวกับ

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน จึงมีความจําเปน

อยางยิ่งในการทําความเขาใจเก่ียวกับความหมาย และ

คุณลักษณะสําคัญของธรรมาธิปไตย ดังนั้น ผูวิจัยจึง

ดําเนินการศึกษาเพ่ือสรางความเขาใจท่ีชัดเจนเก่ียวกับ

ความหมาย และตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางาน

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน เพ่ือนําไปประยุกตใชใน

การสรางเครื่องมือวัดธรรมาธิปไตย และศึกษาปจจัยเชิง

สาเหตุของธรรมาธิปไตย ซ่ึงจะนําไปสูพฤติกรรม 

ลักษณะสําคัญ 

ของธรรมาธิปไตยในผูนําชุมชน 

มีหลักการ  ไมตามกระแส 

 

มีปญญา (ความรูพรอม) 

รัก และปฏิบัติส่ิงที่ถูกตองดีงาม  ไมมีอคติ 

มีเหตุผลเชื่อถือได เปนที่ยอมรับ 

ยึดหลักธรรมและกฏกติกาตาง ๆ 

 เปนแนวทางในการปฏิบัต ิ

ไมโอนเอนตามกระแส 

รูเทาทันขอมูลขาวสาร 

รูเทาทันสถานการณ 

พิจารณาความเปนเหตุเปนผล 

 

มีความเที่ยงตรง 

ไมลําเอียงในการบริหารงาน   

 
คํานึงถึงประโยชนสวนรวม 

ไมยึดอารมณความรูสึกของตนเอง

เปนใหญ 

เชื่อ และเห็นคุณคาของการกระทําในสิ่งที่

ถูกตองดีงาม 

มีศีล (ศีล 5) มีธรรม 

ไมทําอะไรเพ่ือประโยชนเฉพาะตน 

 
ไมทําอะไรเพ่ือประโยชน 

เฉพาะพวกพอง 
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ท่ีเหมาะสม และเปนประโยชนตอคนในชุมชนและสังคม

ตอไป 

 

 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

เพ่ือนิยามความหมาย องคประกอบ และกําหนดตัวบงชี้

ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 คน ดังนี้ 

ผูใหขอมูล สถานภาพ/อาชีพ ความเช่ียวชาญ 

คนท่ี 1 อาจารย พุทธศาสนา 

คนท่ี 2 พระสงฆ พุทธศาสนา 

คนท่ี 3 อาจารย รัฐศาสตร 

คนท่ี 4 พระสงฆ พุทธศาสนา การพัฒนาชุมชน 

คนท่ี 5 พระสงฆ พุทธศาสนา รัฐศาสตร 

คนท่ี 6 นักวิชาการ พุทธศาสนา 

คนท่ี 7 อาจารย พุทธศาสนา ปรัชญา 

คนท่ี 8 พระสงฆ พุทธศาสนา การพัฒนาชุมชน 

คนท่ี 9 พระสงฆ พุทธศาสนา 

 โดยคัดเลื อกผู เชี่ ยวชาญท่ี มีความรูความ

เชี่ยวชาญเก่ียวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดานรัฐศาสตร 

และดานการพัฒนาชุมชน จํานวน 9 คน โดยผูเชี่ยวชาญ

เปนภิกษุสงฆ อาจารยและนักวิชาการ ท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ในการเผยแพรหลักธรรมท้ังในดานการสอน หรือการ

เผยแพรหลักธรรมทางพุทธศาสนาผานการจัดรายการวิทยุ 

หรือการเขียนหนังสือ/ตํารา รวมท้ังประสบการณในดานท่ี

เก่ียวของมาเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป  

 เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ 

ใชวิธีการเก็บรวมรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการ

สัมภาษณเชิงลึก โดยมีประเด็นคําถามการวิจัยหลัก 

ดังนี้ 

  

1) ธรรมาธิปไตยมีหมายความวาอยางไร และมี

องคประกอบอะไรบาง 

 2) ธรรมาธิปไตยสําหรับคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชนควรเปนอยางไร 

 3) ธรรมาธิปไตยควรมีองคประกอบอะไรบาง 

แตละองคประกอบเปนอยางไร 

 4) หลักธรรมทางพุทธศาสนาอะไรบ าง 

ท่ีสะทอนถึงการมีธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 5) มีคุณลักษณะใดบางท่ีบงชี้หรือแสดงถึง

การมีธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน 
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 วิธีการวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาความหมาย 

องคประกอบ และตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางาน

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยเริ่มจากการศึกษา

แนวคิดของธรรมาธิปไตยเชิงนามธรรมโดยการสัมภาษณ

ผู เชี่ยวชาญและศึกษาจากเอกสาร และกําหนดเปน

องคประกอบ/มิติของธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน และกําหนดเปนตัวบงชี้

ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 

ในชุมชน พิจารณาจากลักษณะและบทบาทภารกิจ 

ของศูนย เก่ียวกับการดําเนินงานดานการพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การสัมภาษณเชิงลึกกับพระสงฆ 

อาจารย และนักวิชาการ ในประเด็นเก่ียวกับความหมาย 

องคประกอบ และหลักธรรมท่ีสะทอนถึงลักษณะ

ธรรมาธิปไตยสํ าหรับการทํ างานด านการพัฒนา

ครอบครัว ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 

ในชุมชน จากนั้นสอบถามความเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมี

ตอความหมาย และองคประกอบของธรรมาธิปไตย 

จากพระไตรปฎก และแนวคิดธรรมาธิปไตยของพระ

ธรรมปฎก (2549)  

 ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาท่ีมีลักษณะสําคัญในการสะทอนคุณลักษณะ 

ของธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชนจากเอกสารทางวิชาการ รวมกับการวิเคราะห

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

 ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดตัวบงชี้ธรรมาธิปไตย 

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จากการ

วิเคราะหหลักธรรมทางพุทธศาสนาจากเอกสารทาง

วิชาการรวมกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 ข้ันตอนท่ี 4 ใหผูเชี่ยวชาญประเมินตัวบงชี้

ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุ มชน และประเมิ นความสอดคล องความเห็ น 

ของผู เชี่ ย วชาญ ท่ี มี ต อตั วบ งชี้ ธรรมาธิ ป ไตย 

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครวัในชุมชน 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

    การวิจัยครั้งนี้ใชแนวคิดการพัฒนาดัชนีทาง

สังคมศาสตร (Corbetta, 2003) ซ่ึงเปนการพัฒนาแนวคิด

ท่ีเปนนามธรรมไปสูการกําหนดมิติและองคประกอบ 

และพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือนําไปสูการสรางตัวแปรท่ีสามารถ

วัดคาได  ในการวิจัยนี้ จะทําการศึกษาความหมาย

ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน จากการนําแนวคิดธรรมาธิปไตยท่ี เปนเชิ ง

นามธรรม นําไปสูการกําหนดองคประกอบท่ีชัดเจนข้ึน 

และนํ าไปพัฒนาเป นตั วบ งชี้ ธรรมาธิปไตยของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  

 โดยแนวคิดเก่ียวกับธรรมาธิปไตยซ่ึงเปน

แนวคิ ดในเชิ งนามธรรมนั้ น  มี ความหมายตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง 

การถือธรรมเปนใหญ การถือความถูกตองเปนหลัก สวน

ความหมายของธรรมาธิปไตยอีกนัยหนึ่ง (พระธรรมปฎก, 

2549) หมายถึง หลักเกณฑในการตัดสินใจของบุคคล 

ท่ีอยูในระบบการปกครองนั้น โดยจะตองมีปญญารูวา

อะไรคือความจริง อะไรคือถูกตอง อะไรคือดีงาม แลวจึง

ตัดสินใจไปตามมติของปญญานั้น โดยจะตองมีความรู

ความเขาใจ ตั้งแตรูขอมูล รูความจริงความถูกตองใน

เรื่องนั้น ๆ วาเปนอยางไร พิจารณาธรรมะท้ังหมดแลว

ตัดสินใจบนเกณฑของธรรมะ ลักษณะสําคัญของ

ธรรมาธิปไตย (พระธรรมปฎก, 2541) มี 4 ประการ 

ไดแก 1) มีหลักการไมคลอยตามกระแส ถือเอาความจริง 

ความถูกตอง ความดีงาม และความเปนไปตามเหตุและ

ผล 2) รูจักใชปญญาและพัฒนาปญญาอยูเสมอ เพ่ือให

รูเทาทันขอมูลและสภาพการณเปนจริงในสังคม และ

เพ่ือใหเขาใจถึงหลักการของความจริง ความถูกตองดี

งาม และเหตุผลในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือท่ีจะสงผลใหสามารถ

รักษาหลักการของความจริง และความถูกตองไวได 

3) มีความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ และสุจริตใจ ในการใช

ปญญาพิจารณาตัดสินใจ ไมเอนเอียงไปตามอคติ 4) รัก

ธรรม รักความจริง และรักความถูกตองดีงาม โดยทํา
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อะไรก็ตามใหมุงถึงธรรมและเปนไปตามธรรม พรอมท้ัง

พิจารณาความจริงและความถูกตองดีงามประกอบกันไป

ดวย นอกจากนี้  ไม ควรยึดถือตัวตนท้ังในแงของ

เกียรติยศและศักด์ิศรี ซ่ึงจะทําใหเปนคนท่ีรับฟงความ

คิดเหน็ของผูอ่ืน ไมดื้อรั้น และไมมีทิฐิในการทํากิจกรรม 

ซ่ึ งประการสุดท ายนี้ ถื อเป นตั วตัดสินความเป น

ธรรมาธิปไตยในแงของการปฏิบัติเทานั้น แตอยางไร 

ก็ตามคุณลักษณะท้ัง 4 ประการยังตองปฏิบัติรวมกัน

เพ่ือใหเกิดธรรมาธิปไตย ไมสามารถท่ีจะเลือกปฏิบัติ

เพียงบางขอได 

 เนื่ องจากการศึ กษานี้ เป นการศึ กษา

ความหมาย องคประกอบ และพัฒนาตัวบงชี้ของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซ่ึงจะมีการ

พิจารณาลักษณะของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนและ

บทบาทภารกิจ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเปนการ

รวมกลุมกันของแกนนําในชุมชนเพ่ือเปนอาสาสมัคร 

ในรูปแบบคณะทํางาน (สํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว, 2547) โดยมีจุดมุงหมายหลักในการ

เปนศูนยกลางในการเฝาระวัง ปองกัน แกไข สงเสริม

การเรียนรูใหแกครอบครัว ใหคําแนะนํา ประกอบดวย 

ตัวแทนองคกร/กลุมในชุมชน และตัวแทนเครือขาย

ครอบครัว ซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลและการสนับสนุน

ดานงบประมาณและดานวิชาการขององคการบริหาร

สวนตํ าบล/เทศบาล/กรุงเทพมหานคร และยั งมี

จุดมุงหมายเฉพาะ คือ 1) เพ่ือใหเกิดการประสานความ

รวมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในลักษณะบูรณา

การจากทุกภาคสวนในสังคม 2) เพ่ือสงเสริมใหชุมชน 

มีศูนยรวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวท่ีมีการบริหาร

การจัดการโดยชุมชน  3) เพ่ือสรางโอกาสใหชุมชนได

เรียนรูและมีสวนรวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว

 ท้ั งนี้ ศู นย พั ฒ นาครอบครั วในชุ มชน 

มีภาระหนาท่ีหลัก 4 ดาน ดังนี้ 1) สํารวจปญหาและ

จัดทําขอมูลเก่ียวกับสภาพครอบครัว สตรี เด็ก และ

เยาวชน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส จัดทําแผนปฏิบัติ

การเพ่ือการพัฒนาปองกันและแกไขปญหาครอบครัว 

ในชุมชน 2) ส งเสริมการเรียนรูและจัดกิจกรรม 

ท่ีสอดคลองกับปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย 

ท้ังกลุ มกอนสมรส กลุมครอบครัวปกติ  และกลุ ม

ครอบครัวหยาราง 3) จัดบริการใหคําปรึกษา แนะนํา 

ตลอดจนประสานงานและรวมมือกับหนวยงานของ

ภาครัฐและองคกรเอกชนในการดําเนินการแกไขปญหา

ครอบครัว 4) สงเสริมใหครอบครัวสรางเครือขายในการ

เอ้ือเฟอเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน และมีสวนรวมในการ

พัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมืองการ

ปกครอง 

 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงจะดําเนินการศึกษา

ความหมายของธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชนจากการพัฒนาจากแนวคิด

ธรรมาธิปไตยในเชิงนามธรรม และพิจารณากําหนด

องคประกอบ และตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางาน

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ภายใตลักษณะและ

บทบาทภารกิจดานการพัฒนาครอบครัวของศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน ปรากฏตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
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ผลการวิจัย 

การเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับธรรมาธิปไตยของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน แบงเปน 3 

ส วน  ได แก  1) ความหมายของธรรมาธิ ป ไตย  

2) องคประกอบของธรรมาธิปไตย และ 3) ตัวบงชี้ 

ของธรรมาธิปไตย 

 สวนท่ี  1 ความหมายธรรมาธิปไตยของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  

 จากผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา 

ธรรมาธิปไตย คือ หลักการตัดสินใจในการกระทําหรือ

ปฏิบัติ โดยมีจิตสํานึกของคุณงามความดี ซ่ึงยึดความ

ถูกตองชอบธรรมเปนหลัก สวนความถูกตองดีงามตาม

หลักธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชน คือ การปฏิบัติหรือแสดงออกในสิ่งท่ีถูกตอง 

ซ่ึงคือการปฏิบัติตามกฎหมาย และกระทําท่ีอยูภายใต

กฎเกณฑกฎกติกาของสังคม รวมท้ังมีมิติของความ

เอ้ือเฟอเก้ือกูล เสียสละ มีความเอ้ืออาทรตอคนในสังคม 

เพ่ือใหเกิดประโยชนและความสุขของคนในชุมชน  

 ดังนั้น ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน หมายถึง การท่ีบุคคลยึด

หลักการตัดสินใจในการกระทําหรือปฏิบัติดวยความ

ถูกตองชอบธรรมตามกฎหมาย อยูภายใตกฎเกณฑกฎ

กติกาของสังคม ตลอดจนมีความเอ้ือเฟ อเก้ือกูล 

เสียสละ เอ้ืออาทรตอคนในชุมชน เพ่ือใหเกิดประโยชน

และความสุขของคนในชุมชน 

 สวนท่ี 2 องคประกอบของธรรมาธิปไตยของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  

 ผลการวิ เคราะห ข อ มู ลความคิ ดเห็ น 

ของผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับคุณลักษณะของธรรมาธิปไตย

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จากการ

ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาจํานวนองคประกอบ และให

ความหมายของแตละองคประกอบพบวา คุณลักษณะ

ของการตัดสินใจท่ียึดถือความถูกตองดีงาม มีจํานวน

ท้ังสิ้น 4 องคประกอบ ไดแก 1) มีปญญา 2) มีหลักการ 

3) ไมมีอคติ และ 4) รักและปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม 

ซ่ึงท้ัง 4 องคประกอบเปนองคประกอบรวมกันหรือเปน

ป จจัยท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน หรือเปนป จจัย 

ท่ีเก่ียวเนื่องกัน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 มีปญญา การมีปญญา คือ 

การมีความรูความเข าใจตอเรื่องต าง ๆ ในชุมชน 

ของตนเอง โดยในกลุมของคณะทํางานศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน จําเปนตองมีความรูเก่ียวกับงานการ
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ปองกัน แกไขปญหาครอบครัวในชุมชน โดยคุณลักษณะ

ท่ีสะทอนถึงการมีปญญาในการทํางานดานการพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนจะตองรูเรื่อง รูเหตุการณ รูเรื่องของหนวยงาน  

รูสภาพของชุมชน สามารถท่ีจะคาดการณผลกระทบ 

ท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงาน โดยตองสามารถวิเคราะห 

ประมวลผล สรุปผล และนําไปสูการตัดสนิใจได โดยสรุป

แลวคุณลักษณะของการมีปญญาจะสามารถสะทอนได

จากหลักสัปปุริสธรรม 7 ซ่ึงเปนหลักธรรมในการพัฒนา

ปญญา ไดแก รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาล รูบุคคล 

และรูชุมชน และเพ่ือใหบุคคลมีความรูความเขาใจ 

ท่ีลึกซ้ึง และรอบดานเก่ียวกับการดําเนินงานดาน 

การพัฒนาครอบครัวในชุมชน  

 องคประกอบท่ี 2 มีหลักการ หลักการทํางาน

สําหรับคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน คือ 

การยึดหลักความถูกตองเปนหลักในการดําเนินงาน 

ใหสอดคลองกับสภาพของชุมชน ยึดหลักของความ

เสียสละ แบงปน เมตตา เอ้ืออาทร และเรียนรูรวมกัน 

โดยคุณลักษณะท่ีจะสะทอนถึงการมีหลักการในการ

ทํางานพัฒนาครอบครัวของคณะทํางานศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน คือ จะตองมีหลักวิธีการทํางานท่ียึด

กฎหมาย กฎระเบียบ หลักนิติธรรมท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของ

ยอมรับในความแตกตางของบุคคลในเรื่องของความ 

สามารท่ีตางกัน หนาท่ีท่ีตางกัน สภาวะท่ีตางกัน การ

ทําหนาท่ีของตนเองใหสมบูรณ ปฏิบัติงานโดยเคารพ

สิทธิของผูอ่ืน คํานึงถึงประโยชนของชุมชน โดยสรุป

แล ว การกํ าหนดตั วบ งชี้ ของธรรมาธิปไตยของ

คณะทํางานศูนย พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาม

องคประกอบท่ี 2 มีหลักการพิจารณากําหนดตาม

หลักธรรมทางพุทธศาสนา ไดแก หลักอปริหานิยธรรม 7 

และสาราณียธรรม 6  

 องคประกอบท่ี 3 ไมมีอคติ การไมมีอคติ 

หมายถึง การทํางานตองไมยึดเพียงอารมณความรูสึก

ของตัวเองเปนใหญ โดยไมยอมใหอิทธิพลของความชอบ 

ความไมชอบ ความกลัว และความไมรูของตนเอง เขามา

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการทํางาน หรือการดําเนิน

ชีวิต โดยคุณลักษณะท่ีจะสะทอนถึงการไมมีอคติในการ

ทํางานของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

คือ จะตองมีความเท่ียงตรงในการทํางาน มีความ

ยุติธรรม ไมยึดอารมณความรูสึกของตนเองเปนใหญ 

ในการปฏิบัติงาน และทํางานเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

โดยสรุปแลวการกําหนดตัวบงชี้ของธรรมาธิปไตย 

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตาม

องคประกอบท่ี  3 ไม มีอคติ  พิจารณากําหนดตาม

หลั กธรรมทางพุ ทธศาสนา ได แก  หลั กอคติ  4 

ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม 7 และสังคหวัตถุ 4  

 องคประกอบท่ี  4 รักและปฏิ บั ติ ในสิ่ ง 

ท่ีถูกตองดีงาม ความรัก คือ ความเมตตา ความเสียสละ 

ปรารถนาดีตอผูอ่ืน สวนการปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม 

คือ การทํางานหรือปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความเมตตา 

ชวยเหลือเก้ือกูล ชวยแกปญหาเพ่ือใหคนในชุมชน 

มีความสุข โดยหลักธรรมท่ีสะทอนถึงความรักและ 

การปฏิบัติในสิ่งท่ี ถูกตองดีงามเพ่ือกําหนดตัวบงชี้ 

ของธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชน ไดแก หลักทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม 7 

พรหมวิหาร 4 สาราณียธรรม 6 และสังคหวัตถุ 4  

 สวนท่ี 3 การกําหนดตัวบงชี้ธรรมาธิปไตย

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  

 การกํ าหนดตั วบ งชี้ ธรรมาธิ ปไตยของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ดําเนินการ

โดยการวิเคราะหขอมูลรวมกันระหวางหลักธรรมท่ี

สงเสริม/สนับสนุนใหเกิดธรรมาธิปไตย (ตาราง 1) กับ

บทบาทภาระหน าท่ีของคณะทํางานศูนย พัฒนา

ครอบครัวในชุมชน รายละเอียดดังตอไปนี ้

 จากการวิเคราะหบทบาทภารกิจของของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเก่ียวกับเฝา

ระวัง การปองกัน/แกไขปญหา การใหความชวยเหลือ 

รวมท้ั งการส งเสริมการพัฒนาครอบครัว พบว า 
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คุณลักษณะท่ีสะทอนธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชนจําแนกองคประกอบของ

ธรรมาธิปไตย ดังนี้ 1) หลักธรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน 

และสะทอนถึงการมีปญญา คือ การมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับสถานการณในชุมชน วิธีการปองกันและแกไข

ปญหาครอบครัวในชุมชน โดยหลักธรรมท่ีจะสะทอน

การมีปญญา คือ  สัปปุริสธรรม ไดแก รูเหตุ รูผล รูตน 

รูประมาณ รูกาล รูบุคคล และรูชุมชน 2) หลักธรรม 

ท่ีสะทอนถึงการมีหลักการ คือ การยึดหลักความถูกตอง 

ความเมตตา ความเอ้ืออาทร ในการดําเนินงานและ

ดําเนินชีวิตไดแก สาราณียธรรม 6 อปริหานิยธรรม 7   

3) หลักธรรมท่ีสะทอนถึง การไมมีอคติ คือการไมยอม

ใหอิทธิพลของความชอบ ความไมชอบ ความกลัว และ

ความไมรูของตนเองมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

ทํางานหรือการดําเนินชีวิต ไดแก  อคติ  4 อปริหา 

นิ ยธรรม 7 (ข อ 5 ไม ลุ แก อํ านาจความอยาก) 

ทศพิธราชธรรม (ขอ 4 ซ่ือตรง และขอ 8 ไมแบงฝกแบง

ฝ าย) สั งคหวัตถุ  4 (ข อ 4 สงเคราะห ชุ มชน) และ 

4) หลักธรรมท่ีสะทอนถึงการรัก และปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง

ดีงาม ไดแก อปริหานิยธรรม 7 (ขอ 2 พรอมเพรียงกันทํา

หน าท่ี ) สาราณี ยธรรม 6 พรหมวิหาร 4 (อุ เบกขา) 

ทศพิธราชธรรม (ซ่ือตรง ขมตนเอง และอดทนอดกลั้น) 

สังคหวัตถุ 4 (เสียสละ) ดังปรากฏตามตาราง 2 

 

ตาราง 1 หลักธรรมท่ีสงเสริม สนับสนุนใหเกิดธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรท่ีเปนตัวหนา คือ ขอธรรมท่ีคัดเลือกเปนตัวบงชี้ 

 

อคติ 4  

พละ 5 
สังคหวัตถุ 4 

 

อปริหานิยธรรม 7 

สัปปริุสธรรม 7 

 

หลักธรรมสําคัญ 

สาราณียธรรม 6 

ทศพธิราชธรรม 10 

ความลําเอียง เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว เพราะไมรู/รูไมแจง 

(สัทธาตนเอง, สัทธาพระศาสดา, สัทธาในกฎแหงกรรม), วิริยะ, มีสติ, สมาธิ, ปญญา 

เสียสละ, โอบออมอารี, วจีไพเราะ, สงเคราะหชุมชน 

 

หมั่นประชุมสม่ําเสมอ, พรอมเพรียงกันทําหนาที่, ไมตั้งกติกาขึ้นใชเองโดยยกเลิกกติกาเดมิ, เคารพ

เชื่อฟงผูใหญ, ไมลุแกอํานาจความอยาก, ยินดีกับความสงบหรือทางแหงสันต,ิ  

ยินดีตอนรับผอื่นดวยความปรารถนาดี 

รูเหตุ, รูผล, รูตน, รูประมาณ, รูกาล, รูบุคคล, รูชุมชน 

 

องคประกอบของหลกัธรรม 

มีจิตเมตตาในการทํางาน, มีจิตเมตตาในการพูด,  มีจิตเมตตาในการคิด, เอือ้เฟอเผ่ือแผ, รักษาวินยั กฎกติกา

อยางไมลําเอียง,  
ทําความเขาใจใหตรงกัน ไมสรางความแตกแยกทางความคิด  

ทาน,  ศีล,  บรจิาค,  ซื่อตรง,  ออนโยน,  ขมตนเอง,  ไมโกรธ,  ไมแบงฝกฝาย,  

อดทนอดกลั้น,  ไมเพ้ียนจากธรรมะ 

พรหมวิหาร4 

 

เมตตา, กรุณา, มทุิตา, อุเบกขา 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหหลักธรรมท่ีสะทอนการมีธรรมาธิปไตยและสงเสริมการทําบทบาทภารกิจ 

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  

บทบาทภารกิจ หลักธรรม ธรรมาธิปไตย 

     1) สํารวจปญหาและจัดทําขอมูล

เกีย่วกับสภาพครอบครัว และจัดทํา

แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาปองกันและ

แกไขปญหา 

      2) สงเสริมการเรียนรูและจัดกจิกรรม 

ที่สอดคลองกับปญหาความตองการ 

     3) จัดบริการใหคําปรึกษาแนะนํา 

ตลอดจนประสานงานและรวมมือ 

กับทุกภาคสวน 

     4) สงเสริมใหครอบครวัสรางเครือขาย

ในการเอื้อเฟอเกื้อกูลซ่ึงกันและกนั 

สัปปุริสธรรม 7  องคประกอบที่ 1 มีปญญา 

- สาราณียธรรม 6 

- อปริหานิยธรรม 7 (หลักโดยรวม  

ขอ 3 , 7) 

องคประกอบที่ 2 มีหลักการ 

- อคติ 4  

- อปริหานิยธรรม 7 (ขอ 5) 

- ทศพิธราชธรรม (ขอ 4,8) 

- สังคหวัตถุ 4 (ขอ 4) 

องคประกอบที่ 3 ไมมีอคติ 

- อปริหานิยธรรม 7 (ขอ 2) 

- สาราณียธรรม 6 (ขอ 1, 2, 3, 5, 6) 

- พรหมวิหาร 4 (อเุบกขา) 

- ทศพิธราชธรรม (ขอ 4, 6, 9) 

- สังคหวัตถุ 4 (ขอ 1) 

องคประกอบที่  4 รัก และ

ปฏิบัติในส่ิงที่ถูกตอง ดีงาม 

 

 เม่ื อพิ จารณาถึ งตั วบ งชี้ ธรรมาธิปไตย 

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน พบวา   

มีตัวบงชี้จํานวน 32 ตัวบงชี้ จาก 4 องคประกอบ มีคา

ความสอดคลองของตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะ 

ทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนอยูระหวาง 0.40 

– 1.00 (ตาราง 3) โดยมีคาความสอดคลองของตัวบงชี้

ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว 

ในชุมชนและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้   

 องคประกอบท่ี 1 มีปญญา ตัวบงชี้ภายใต

องคประกอบนี้มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ทุกตัวมี

คาความสอดคลองเทากับ 1.00 ซ่ึงแสดงวาผูเชี่ยวชาญมี

ความเห็นสอดคลองกันท้ังหมด 

 องคประกอบท่ี 2 มีหลักการ ตัวบงชี้ภายใต

องคประกอบนี้มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้จํานวน 

3 ตัวบงชี้ ไดแก ขอ 2.3 ขอ 2.4 และขอ 2.5 มีคาความ

สอดคล องเท ากับ 1.00 ซ่ึ งแสดงว าผู เชี่ ยวชาญ 

มีความเห็นสอดคลองกัน ตัวบงชี้อีก 4 ตัวบงชี้ (ขอ 2.2 

ขอ 2.6 ขอ 2.7 และขอ 2.8) มีคาความสอดคลองอยู

ระหวาง 0.67 – 0.89 แสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

ท่ีสอดคลองกันคอนขางสูงผูเชี่ยวชาญมีความเห็นเพ่ือ

การปรับปรุงตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชน ดังนี้ 
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ตาราง 3 ตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 1 มีปญญา 

ตัวบงชี ้ คา IOC 

1.รูสถานการณ/สภาพปญหาครอบครวัในชมุชน 1.0 

2.รูและเขาใจสาเหตุของปญหาครอบครัวในชุมชน 1.0 

3.รูถึงผลของการพัฒนา ปองกัน แกไขปญหาในชุมชน 1.0 

4. รูถึงศักยภาพ/ขีดความสามารถของตนเองฯ 1.0 

5. รูและเขาใจสภาพปญหาของแตละครอบครัวฯ 1.0 

6. รูและมีความเขาใจหลักการ วธิีการในการแกไข

ปญหาฯ 

1.0 

7. มีขอมูลขาวสารที่เพียงพอในการจัดการปญหาฯ 1.0 

8. กําหนดแผนงาน ระยะเวลา ชวงเวลาในการพัฒนา 

แกไขปญหา 

1.0 

 

องคประกอบท่ี 4 รักและปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตองดีงาม 

ตัวบงชี ้ คา IOC 

1. ตั้งใจปฏิบัติหนาทีโ่ดยพรอมเพรียงกัน 1.00 

2. มีจิตเมตตามนการทํางาน (พูด คิด ปฏิบัติ) 0.89 

3. รักษาวนิัย กฎกตกิาอยางไมลําเอียง 1.00 

4. ทําความเขาใจใหตรงกนั ไมสรางความแตกแยกทาง

ความคิด 

0.89 

5. มีความอดทนอดกล้ัน 1.00 

6. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือตรง 1.00 

7. ขมตนเอง 1.00 

8. มีความเสียสละ 1.00 

 

องคประกอบท่ี 2 มีหลักการ 

ตัวบงชี ้ คา IOC 

1. ไมตั้งกตกิาขึน้ใชเองโดยยกเลิกกติกาเดิม 0.40 

2. ไมทําตามความอยากของตัวเองเพียงอยางเดียว 0.78 

3. คํานึงถึงประโยชนสวนรวมของชมุชนเปนหลัก 1.00 

4. มีหลักการทํางานเพ่ือมุงสรางความมั่นคงเขมแข็ง

ใหกับครอบครัวในชุมชน 

1.00 

5. มีหลักการทํางานเพ่ือมุงบริหารจัดการ/แกไขปญหา

ครอบครัวในชุมชน 

1.00 

6. คํานึงถึงหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนในการทํางาน 0.67 

7. คํานึงถึงหลักการวิธีการทํางานที่เปนไปตามหลัก

สากล/ที่ไดรับการยอมรับ 

0.67 

8. มีหลักการทํางานโดยยึดกฎหมาย และกฎระเบียบ 0.89 

 

องคประกอบท่ี 3 ไมมีอคต ิ

ตัวบงชี ้ คา IOC 

1. ในการทํางานตองไมลําเอียงเพราะชอบ 0.78 

2. ในการทํางานตองไมลําเอียงเพราะไมชอบ 0.78 

3. ในการทํางานตองไมลําเอียงเพราะกลัว 1.00 

4. ไมลําเอียงในการบริหารงาน 1.00 

5. ไมแบงฝกแบงฝาย (ไมทําประโยชนเฉพาะพวกพอง) 0.89 

6. มีความเที่ยงตรงในการทาํงาน 0.89 

7. ทํางานโดยไมยึดอารมณความรูสึกของตัวเองเปนใหญ 0.89 

8. ทํางานโดยยึดประโยชนของสวนรวมเปนใหญ 0.89 
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 ตั วบ งชี้ ข อ 2.2 ไม ทํ าตามความอยาก 

ของตัวเองเพียงอยางเดียว ควรใชคําท่ีสามารถสื่อสารได

ตรงไปตรงมามากกวา และเขาใจไดงาย เชน ความประสงค 

ความตองการ หรือความคิด 

 ตัวบงชี้ขอ 2.6 คํานึงถึงหลักการเคารพสิทธิ

มนุษยชนในการทํางาน ควรจะปรับใชคําวาเคารพ 

ในกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน หรือการไมกระทําท่ีเปน 

การละเมิดสิทธิของผูอ่ืน และการทําหนาท่ีของตนเอง 

ใหสมบูรณ 

 ตัวบงชี้ขอ 2.7 คํานึงถึงหลักการวิธีการ

ทํางานท่ี เปนไปตามหลักสากล/ไดรับการยอมรับ 

ควรปรับใชคําวาหลักสากลเปนหลักนิติธรรมท่ีทุกฝาย 

ท่ีเก่ียวของยอมรับได ยอมรับในความสามารถท่ีตางกัน 

ยอมรับในหนาท่ี และความแตกตางระหวางบุคคล 

ท่ีแตกตางกัน 

 ตั วบ งชี้ ข อ 2.8 มีหลักการทํ างานโดยยึด

กฏหมาย และกฏระเบียบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

กฎหมายในการทํางานเปนสิ่งท่ีจําเปนในการทํางานเพ่ือให

การปฏิ บั ติ งานเป นไปด วยความเรียบรอย และใน

องคประกอบนี้มีตัวบงชี้เพียง 1ตัว ท่ีมีคาความสอดคลอง

คอนขางต่ํา คือตัวบงชี้ขอ 2.1 ไมตั้งกติกาข้ึนใชเองโดย

ยกเลิกกติกาเดิม มีค าความสอดคลองเท ากับ 0.40 

ซ่ึงผูเชี่ยวชาญมีความเห็นใหมีการปรับขอความโดยขยาย

ความวาการจะตั้งหรือจะเลิกกติกาท่ีมีอยูจะตองไมได

เปลี่ยนแปลงเองโดยพละการ ควรจะตองมีการปรึกษาหารือ

กัน และเปนมติของท่ีประชุม 

 องคประกอบท่ี 3 ไมมีอคติ ตัวบงชี้ภายใต

องคประกอบนี้มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้จํานวน 

2 ตั วบ งชี้  ไดแก  ขอ 3.3 และขอ 3.4 มีค าความ

สอดคลองเท ากับ 1.00 ซ่ึงแสดงวาผู เชี่ ยวชาญมี

ความเห็นสอดคลองกัน สวนตัวบงชี้ท่ีเหลืออีก 6 ตัว

บงชี้  มีคาความสอดคลองอยูระหวาง 0.78 – 0.89 

แสดงวาผู เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน

คอนขางสูง แมวาผูเชี่ยวชาญจะมีความเห็นวา หลัก

อคติ 4 มีความหมายตามลําดับชั้นของหลักธรรมกํากับ

อยูแลวโดยการไม มีอคติตองอยูบนฐานของความ

เท่ียงตรง จึงควรจะระบุถึงกิจกรรมหรือสิ่งท่ีทําวาเปน

การทําสิ่งท่ีดีหรือกระทําสิ่งท่ีไมดีลงไปดวย  

 องคประกอบท่ี 4 รักและปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง

ดีงาม ตัวบงชี้ภายใตองคประกอบนี้มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ 

และตัวบงชี้จํานวน 6 ตัวบงชี้ ไดแก ขอ 4.1 ขอ 4.3 ขอ 

4.5 ขอ 4.6 ขอ 4.7 และขอ 4.8 มีคาความสอดคลอง

เทากับ 1.00 ซ่ึงแสดงวาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลอง

กัน สวนตัวบงชี้ท่ีเหลืออีก 2 ตัวบงชี้ มีคาความสอดคลอง

เท ากั บ 0.89 แสดงว าผู เชี่ ยวชาญมีความคิดเห็ น 

ท่ีสอดคลองกันคอนขางสูง อยางไรก็ตามผู เชี่ยวชาญ 

มีความเห็นเพ่ิมเติมวา ควรจะมีการเพ่ิมขอธรรมเรื่อง

อุเบกขาตามในพรหมวิหาร 4 เพ่ือกํากับหลักในการทํางาน 

หรือการทําหนาท่ี  

 

การอภิปราย 

 ความหมายของธรรมาธิปไตยของคณะทํางาน

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ีไดจากการดําเนินการ

วิจัยครั้งนี้ เปนความหมายในระดับปฏิบัติท่ีขยายความ

จากความหมายตามแนวคิดเชิ งนามธรรมซ่ึงเปน

ความหมายในภาพกว างตามหลั กอธิปไตยสู ตร 

ในพระไตรปฎกท่ีแบงระบอบการปกครองเปน 3 สวน 

ไดแก อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตย และธรรมาธิปไตย 

ซ่ึงธรรมาธิปไตยหมายถึง การถือธรรมเปนใหญ การถือ

ความถูกต องเป นใหญ  (ว. วชิ รเมธี , 2551) ส วน

ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนเปนความหมายท่ีไดขยายความไปสูระดับปฏิบัติ

สําหรับบุคคลท่ัวไป โดยมีธรรมท่ีจะตองถือหรือเคารพ

ยึดเปนหลักเปนมาตรฐาน ซ่ึงแบงไดเปน 2 ระดับ คือ 

ข้ันตน ไดแก หลักการ กฎเกณฑ กติกาตาง ๆ อันชอบ

ธรรมท่ี ไดตกลงกันวางไว  และข้ันสู งข้ึนไป ไดแก 

ความจริง ความถูกตองดี งาม และประโยชน สุ ข 

ท่ีเหนือกวาข้ันตนนั้นข้ึนไป (พระพรหมคุณาภรณ , 
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2550) ดังนั้น ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชนหมายถึงการตัดสินใจในการกระทําหรือ

ปฏิบัติท่ียึดความถูกตองชอบธรรม โดยการปฏิบัติหรือ

แสดงออกในสิ่งท่ีถูกตองคือการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

กระทําท่ีอยูภายใตกฎเกณฑกฎกติกาของสังคม รวมท้ังมี

มิติของความเอ้ือเฟอเก้ือกูล เสียสละมีความเอ้ืออาทรตอ

คนในสังคม เพ่ือใหเกิดประโยชนและความสุขของคนใน

ชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับการอธิบายความหมายของคําวา

ธรรมาธิปไตย (พระธรรมปฎก, 2549) ซ่ึงไดอธิบายไววา

ธรรมาธิปไตย คือ หลักเกณฑในการตัดสินใจของบุคคลใน

การกระทํา โดยมีปญญารูวาอะไรคือความจริงความ

ถูกตอง ดีงาม แลวจึงตัดสินใจ ซ่ึงเปนเกณฑการตัดสินบน

เกณฑของธรรมบุคคลท่ีมีธรรมาธิปไตยหรือถือธรรมเปน

ใหญนั้น  

 สํ าหรับองคประกอบของธรรมาธิปไตย 

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน มี

จํานวนท้ังสิ้น 4 องคประกอบ ไดแก 1) มีปญญา 2) มี

หลักการ 3) ไมมีอคติ และ 4) รักและปฏิบัติในสิ่งท่ี

ถูกตองดีงาม ซ่ึงแมวาในหลักอธิปไตยสูตรในพระ

ไตรปฏกไมไดระบุจํานวนองคประกอบและลักษณะของ

ธรรมาธิปไตยท่ี ชั ดเจนไว  แต ในการวิ จั ยครั้ งนี้

ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นพองกับจํานวนองคประกอบของ

ธรรมาธิปไตยตามแนวคิดธรรมาธิปไตยของพระธรรม

ปฎก (2541) ท้ังในแงของจํานวนมิติหรือองคประกอบ 

และความคลายคลึงของเนื้อหา ดังท่ีกลาววา ธรรมาธิปไตย

หรือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถือธรรมเปนใหญ มี

ลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 1) มีหลักการไมคลอยตาม

กระแส ถือเอาความจริง ความถูกตอง ความดีงาม และ

เปนไปตามเหตุและผล รวมถึงกฎเกณฑใชเปนเกณฑใน

การตัดสินใจ 2) รูจักใชปญญาและพัฒนาปญญาอยู

เสมอ เพ่ือใหรูเทาทันขอมูลและสภาพการณเปนจริงใน

สังคม และเพ่ือใหเขาใจถึงหลักการของความจริงความ

ถูกตองดีงาม และเหตุผลในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือใหสามารถ

รักษาหลักการของความจริง และความถูกตองไวได 3) มี

ความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ และสุจริตใจ ในการใชปญญา

พิจารณาตัดสินใจ ไมเอนเอียงไปตามอคติ และ 4) รัก

ธรรม รักความจริง และรักความถูกตองดีงาม โดยการ

กระทําใหมุงถึงธรรมและเปนไปตามธรรม พรอมท้ัง

พิจารณาความจริงและความถูกตองดีงามประกอบไป

ดวยกัน โดยธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชนมีจํานวนองคประกอบเทากันคือ 4 

องคประกอบ ท้ังนี้ชื่อองคประกอบยังมีคลายคลึงกัน 

เพียงแตชื่อองคประกอบในการวิจัยครั้งนี้มีขอความท่ีสั้น

กวา และการอธิบายความหมายของแตละองคประกอบได

ระบุ เฉพาะเจาะจงลงไปในบริบทการทํ างานของ

กลุมเปาหมายซ่ึงเปนคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน  

 จากการกํ าหนดตั วบ งชี้ ธรรมาธิ ปไตย 

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนในการวิจัย

ครั้งนี้ ไดกําหนดจากหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีมีลักษณะ

สะทอนถึงการมีธรรมาธิปไตยท้ัง 4 องคประกอบของ

ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน พบวา หลักธรรมท่ีสะทอนถึงคุณลักษณะของ

ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชนมีความสอดคลองกับหลักธรรมท่ีมีลักษณะสําคัญท่ี

สงเสริมและสนับสนุนการมีธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชน  

ไดแก สัปปุริสธรรม 7 สาราณียธรรม 6 อปริหานิยธรรม 7 

อคติ 4 ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร 4 พละ 5 โดยใน

การศึกษาธรรมาธิปไตยของผูนําชุมชนยังไมมีการ

กําหนดตัวบงชี้ของธรรมาธิปไตย สําหรับการกําหนด

บงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชน ไดมีการนําหลักธรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน และ

สะทอนถึงการมีธรรมาธิปไตย มาใชในการกําหนดตัว

บงชี้ธรรมาธิปไตย โดยการกําหนดตัวบงชี้ ในแตละ

องคประกอบตองคัดเลือกขอธรรมท่ีไมซํ้าซอนกันในแต

ละองคประกอบ ซ่ึงธรรมาธิปไตยจะปรากฏชัดไดจะตอง

สะทอนจากตัวบงชี้ของทุกองคประกอบรวมกัน ซ่ึง

สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับธรรมาธิปไตยท่ีวา
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ธรรมาธิปไตยจะปรากฏชั ดได คุณลั กษณะของ

ธรรมาธิปไตยท้ัง 4 ประการ ตองปฏิบัติรวมกันเพ่ือให

เกิดธรรมาธิปไตย ไมสามารถท่ีจะเลือกปฏิบัติเพียงบาง

ขอได (พระธรรมปฎก, 2543)  

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ตัวบงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนย

พัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้ เปนตัว

บ งชี้ ท่ี พัฒนาข้ึนจากแนวคิดธรรมาธิปไตยท่ี เปน

ความหมายในเชิงนามธรรม ซ่ึงอยูในระดับแนวคิด และ

เพ่ือใหมีเครื่องมือวัดสําหรับประเมินธรรมาธิปไตยของ

คณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จึงควรนํา

ผลการวิจัยนี้ไปสรางเปนแบบวัดธรรมาธิปไตย และทํา

การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ท้ังความเท่ียงตรงเชิง

โครงสราง และความเท่ียงตรงเชิงการวัดกอนนําไปใช

ศึกษาในกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ ตอไป 

 2. เนื่องจากการศึกษาความหมาย และตัว

บงชี้ธรรมาธิปไตยของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัว

ในชุมชนในครั้งนี้  เปนการศึกษาเพ่ือทําความเขาใจ

เฉพาะตัวคุณลักษณะของธรรมาธิปไตย ยังไมได มี

การศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของธรรมาธิปไตย แต

เนื่ องจากแนวคิดธรรมาธิปไตยเป นแนวคิดท่ี มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงเก่ียวของท้ังในระดับบุคคล 

ชุมชน และสั งคม ดั งนั้ น เพ่ื อให เกิดความเข าใจ

กระบวนการเกิดของธรรมาธิปไตยท่ีชัดเจนข้ึน จึงควรมี

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีเปนสาเหต ุ

ของธรรมาธิปไตย และผลของธรรมาธิปไตยท่ีมีตอบุคคล 

หรือชุมชน ตอไป 

 3. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาความหมาย 

องค ประกอบ และพั ฒนาตั วบ งชี้ ธรรมาธิ ปไตย 

ของคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ซ่ึงเปน

บริบทเฉพาะของการทํางานดานการพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน ดังนั้น  จึงควรมีการเผยแพรแนวคิดธรรมาธิปไตย

จากผลของการวิจัยนี้ เพ่ือใหสังคมในวงกวางมีความเขาใจ

เก่ียวกับแนวคิดธรรมาธิปไตยเพ่ิมมากข้ึน  
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