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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีจดุมุงหมายเพ่ือ 1. ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมอืงไทย 2. การยืนยันตัวแบบจริยธรรม
นักการเมืองไทย 3. ศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย 4. เปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตามเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 5. ศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย  และ 6. ประเมิน
แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมอืงไทย การวิจัยน้ีเปนการวิจัยผสานวิธี คือการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย
เชิงปริมาณ  ผูใหขอมลู ไดแก  นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูและประสบการณทางดาน
จริยธรรม การบริหาร การเมือง และการปกครอง  ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนผูมีสทิธิเลือกตั้ง 
2,305 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห
เน้ือหา การหาคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test independent) 
การวิเคราะห ความแปรปรวน (F-test) และ การเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Dunnett T3 ผลการวิจัย
พบวา ตัวแบบจริยธรรมนักการเมอืงไทย 28 ขอ เชน มีความละอายใจ ไมทําความช่ัว สิ่งท่ีไมดี สิ่งท่ีขัดตอ
กฎหมาย (หิร)ิ มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความช่ัวและอาญาแผนดิน (โอตตัปปะ) มีความรูเก่ียวกับ
ความดี คือรูวา อะไรดี อะไรช่ัว เปนตน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือยืนยันตัวแบบจรยิธรรม
นักการเมืองไทย พบวาอยูในระดบัเห็นดวยมากท่ีสุด ( X = 4.74)  ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอจริยธรรม
นักการเมืองไทย พบวา นักการเมอืงไทยมีจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ มีนอย ( X = 2.35) การเปรียบ 
เทียบจริยธรรมนักการเมืองไทยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ รายไดตอเดือนของกลุมตวัอยาง 
พบวา มีความคิดเห็นตอจรยิธรรม นักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แนวทาง
พัฒนาจริยธรรมนักการเมือง ไดแก 1) มาตรการพัฒนาจรยิธรรม เชน  รัฐตองกําหนดใหการพัฒนาจริยธรรม 
เปนนโยบายเรงดวนและสําคัญของชาติ มีหนวยงานรับผดิชอบในการพัฒนาจริยธรรมนักการเมือง จัดทํา
โครงการพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองทุกระดับ 2) มาตรการกําหนดคุณสมบัติดานจริยธรรม เชน มีประวัติดีงาม
ไมเสื่อมเสียทางจรยิธรรม ไมมีประวัติเก่ียวของกับการทุจริตคอรัปช่ัน และ3) มาตรการกําหนดบทลงโทษในกรณี
ท่ีทําความผิด เชน ตดัสิทธิเลือกตัง้นักการเมืองท่ีทําผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดชีวิต ตดัสิทธิเลือกตั้งคูสมรสและ
บุตร  5 ป ตัดสิทธิเลือกตั้งนักการเมืองท่ีทุจริตคอรัปช่ันตลอดชีวิต เปนตน การประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรม
นักการเมืองไทย  พบวา  อยูในระดับมากท่ีสดุ คือ มาตรฐานการใชประโยชนได ( X = 4.66) และ มาตรฐาน
ความเหมาะสม ( X = 4.65)  และ มาตรฐานความเปนไปได ( X = 4.46) อยูในระดับมาก 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were, 1. to study a Thai politician ethics model, 2. to assure the 
Thai politician model, 3. to study Thai politician ethics, 4. to compare Thai politician ethics 
classified by gender, age, education, occupation and monthly income, 5. to study the 
guidelines to develop Thai politician ethics  and 6. to assess the guidelines to develop Thai 
politician ethics. It is the mixed research; qualitative research and quantitative research. 
The respondents consisted of scholars and experts, having got an experience in ethics, 
administration and politics. Population and sampling composed of 2,305 persons, having right 
for election. The research instruments consisted of an interview form, questionnaire. The data 
were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test independent,    
F-test, and Dunnett T3 pairwise comparison test. The findings revealed that Thai politician 
ethics model consisted of 28  items such as; 1) Moral shame, not committing wrongdoing and 
not breaching the law (Hiri), 2) be afraid of the result of wrong deeds and law (Ottappa) and      
3) realizing good and bad deeds. ect. The opinions of respondents to assure Thai politician 
ethics model were at the highest level of agreement ( X = 4.74), when considering each aspect, 
it was found that it was mostly at the highest level of agreement. The opinions of the samples 
toward Thai politician ethics revealed that Thai politicians, as a whole, were at low level   
( X = 2.35 and S.D. = 0.32), when considering each aspect, it was found that it was mostly a 
low level The result of Thai politician ethics comparison classified by gender, age, education, 
occupation and monthly income of the samples revealed that their opinions toward Thai 
politician ethics were significantly different at .05 level. The guidelines to develop Thai 
politician ethics were as follows : 1) there should be an ethical development measure; for 
example, the state should set the ethical development as an urgent policy and the important 
national issue, there should be an organization to take responsibility to develop the politician 
ethics, and the project for developing the ethics of politicians should be done in all levels,    
2) there should be a measure for specifying the politician qualification such as good behavior, 
not ethical degeneration, not involving in corruption, not involving in any illegal career, and   
3) there should be a punishment measure in case of law violation; for example, the political 
right of the politicians who violate the election law should be withdrawn for life, the political 
right of couple and children should be withdrawn for five years, the political right of the 
politicians who involve in corruption should be withdrawn for life, and there should be 
legislations both in civil and criminal cases for punishment. The assessment results of 
guidelines for developing Thai politician ethics revealed that the measures of utility standards 
was at a highest level (X =4.66); the measures of suitability standards was at a highest level  
( X = 4.65), and the measures of feasibility standards was at a high level ( X =4.46). 
 

Keywords :  Ethics Models / Politician Ethics / Thai Politician / The Guidelines to  
                 Develop Ethics 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยในอดีตมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยในสมัยสุโขทัยเปน สมบูรณาญา
สิทธิราชแบบพอปกครองลูก เมื่อพอขุนรามคําแหงมหาราชข้ึนครองราชยพระองคไดอัญเชิญพระพุทธศาสนา
ลัทธิลังกาวงศเขามาเผยแผ และประดิษฐานในเมืองสุโขทัย พรอมกับไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา
มาประยุกตใชในการบริหาร และปกครองบานเมืองดวย พระมหากษัตริยแหงกรุงสโุขทัยตอนปลายมกัจะมี   
พระนามตอทายวา  ธรรมราชา อันหมายถึง พระมหากษัตริยผูมีธรรม  จากการบริหาร และการปกครองดังกลาว
ทําใหบานเมืองเปนปกแผน เจริญกาวหนา ประชาชนอยูดีมสีุข  ในสมัยอยุธยา ประเทศไทยไดรับอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณควบคูกับพระพุทธศาสนา ไดเปลี่ยนแนวคิดการปกครองประเทศไปเปนสมบูรณาญาสิทธิราช
แบบสมมติเทพพระมหากษัตริยจึงทรงมีฐานะเปนผูปกครอง และเปนเทพ หรือเทวะดวย ดังน้ัน พระมหากษัตริย
นอกจากจะเปนท่ียอมรับนับถือของประชาชนในฐานะองคผูปกครองแลวยังจะตองเปนท่ีเคารพนับถือบูชากราบ
ไหวของประชาชนประหน่ึงเทพเจาดวยการปกครองในลักษณะน้ีไดสืบเน่ืองตอมา และสิ้นสุดลงในตอนปลาย    
รัชสมัยของพระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 7  
 เมื่อวันท่ี 24  มิถุนายน 2475 คณะราษฎร ไดยึดอํานาจการปกครองจากพระมหากษัตริย และได
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข และใน  
การปกครองน้ันอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยดานนิตบัิญญัติ
โดยทางรัฐสภา คือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา  ทรงใชอํานาจอธิปไตยดานบริหารโดยทางคณะรฐัมนตรี 
และทรงใชอํานาจอธิปไตยดานตลุาการโดยทางศาล ในสวนของการบริหารน้ันไดจดัระเบียบบริหารราชการ
แผนดินออกเปน ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสวนภมูิภาค  และระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน การบริหารราชการสวนกลางไดจดัระเบียบการบริหารออกเปนกระทรวง ทบวง และ กรม
ตางๆ   การบริหารราชการสวนภมูิภาคไดจัดระเบียบการบริหารออกเปนจังหวัด และอําเภอ  และ การบริหาร
ราชสวนทองถ่ินไดจัดระเบียบการบริหารออกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล  กรุงเทพมหานคร และ เมอืงพัทยา  ในสวนของการบริหาร จัดการ กํากับ ควบคุม และ ดูแลสวนราชการ
ขางตนน้ัน การบริหารราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาคเปนภาระหนาท่ีของคณะรัฐมนตรี โดยมรีัฐสภา
เปนฝายกํากับและตรวจสอบ สวนการบริหารราชการสวนทองถ่ินน้ัน เปนภาระหนาท่ีของคณะผูบริหารของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ และมสีภาแหงองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ เปนฝายกํากับและตรวจสอบ 
 คณะบุคคลซึ่งถือวาเปนผูบริหาร ผูปกครอง และมีบทบาทนาท่ีในการบริหาร จัดการ กํากับ ดูแล ฯลฯ 
ในสวนราชการตางๆ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน และบุคคลในฝายสภา ซึ่งมีหนาท่ีใน       
การกํากับ ตรวจสอบการบริหารงานน้ัน ถือวาเปนนักการเมือง ไดรบัเลือกตั้งมาจากประชาชน มีวาระการดํารง
ตําแหนงเปนวาระตามท่ีกฎหมายน้ันๆ กําหนด เปนผูสมคัรรับเลือกตั้ง อาสาประชาชนเพ่ือไปทําหนาท่ีน้ันๆ  
แทนประชาชน บุคคลเหลาน้ันสวนหน่ึงไดสรางคุณงามความดีใหปรากฏแกประชาชนและสังคม จึงเปนเหตุให
ประชาชนช่ืนชมพึงพอใจ และเลือกเขาเขาไปทําหนาท่ีตางๆ แทนตน ท้ังในดานการบริหาร และทางดานสภา  
แตในสถานการณปจจุบัน ตําแหนงทางการเมืองดังกลาว เปนตําแหนงท่ีมีเกียรติยศ ช่ือเสียง เงินตอบแทน และ
ผลประโยชนอ่ืนๆ อีกมากมายตามบทบาทหนาท่ี จึงมีบุคคลตางๆมากมายมุงหวัง ทําใหเกิดการแขงขันกันข้ึน 
สวนหน่ึงไดแขงกันทําความดี ทําประโยชนตอประชาชน เพ่ือใหประชาชนช่ืนชอบและเลือกตนเอง อีกสวนหน่ึง
ใชวิธีการท่ีมิชอบ สกปรก ขัดตอจริยธรรม ขัดตอกฎหมาย เชน การใชอิทธิพลขมขูบังคับใหเลือกตน หรือพรรค
พวกของตน การใชอามิสสินจางแลกเปลีย่น การใชเงินซื้อเสยีงใหเลอืกตน การใหเงินคาจางไมลงคะแนนใหคูแขง 
การใชวิธีการใหรายปายสี ใสความคูแขงเพ่ือใหเขาใจผิด เปนตน บุคคลดังกลาวน้ี เมื่อไดรับเลือกตั้งแลวก็มี
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ตําแหนง มีเกียรติยศช่ือเสียง มีบารมีมีอํานาจ มีบทบาทหนาท่ี มีผลประโยชนอ่ืนๆ ตอบแทนตามตําแหนงหนาท่ี   
อีกท้ังยังไดใชอํานาจ บทบาท และหนาท่ีของตนแสวงหาผลประโยชนตางๆ อีกเพ่ือเปนการถอนทุนโดยวิธีการท่ี 
มิชอบ ขัดตอกฎหมาย เปนการฉอราษฎรบังหลวง ทุจริต คอรัปช่ัน สรางผลเสียหายใหเกิดแกหนวยงานของรัฐ 
องคกร ประเทศชาติ และประชาชนเปนอยางมาก จนนํามาสูการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือใหทํา
หนาท่ีกํากับ จัดการ ดูแลการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม และการจัดตั้งคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตของผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาท่ีของรัฐ ฯลฯ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวก็
ไดรับการแกไขไมดีเทาท่ีควร แตกลับจะเพ่ิมเตมิ พอกพูนมากยิ่งข้ึน เพราะนักการเมืองไดใชอิทธิพล และวิธีการ
ตางๆ อ่ืนๆ มากมายเทาท่ีจะสรรหาไดนํามาใชเพ่ือประโยชนแหงตน และพรรคพวก พฤติกรรมมิชอบตางๆ ของ
นักการเมืองท่ีหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของสามารถตดิตามและนํามาลงโทษได ตัวอยาง เชน คณะกรรมการการ
เลือกตั้งถอนสิทธิผูสมัครรับเลือกตัง้ เชน กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร เขต 12  กรุงเทพมหานคร 
มูลเหตุจากการโฆษณาหาเสียงดวยการใสรายดวยความอันเปนเท็จ (มติ กกต. ครั้งท่ี 66/2554  วันท่ี 19 
มิถุนายน 2554) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน ราษฎร เขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ มลูเหตุ จากการให
ทรัพยสิน (เงิน) แกผูมสีิทธิเลือกตัง้ (มติ กกต. ครั้งท่ี 65/2554  วันท่ี 14 มิถุนายน 2554) คณะกรรมการ     
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม เชน  กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลพบุรี มูลเหตุ
จากการใหทรัพยสิน (เงิน) แกผูมสีิทธิเลือกตั้ง  และพูดชักชวน ขมขูเพ่ือจูงใจใหลงคะแนนเสยีงเลือกตั้งใหตน 
(มติ กกต.ครั้งท่ี 63/ 2554 วันท่ี 12 มิถุนายน 2555)  กรณีการเลอืกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลชองแค อําเภอ  
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค มูลเหตจุากการใชเงินซื้อเสียง และแจกคปูองเพ่ือนําไปแลกเงิน  ถาผูสมัครไดรับ
เลือกตั้ง ฯลฯ (มติ กกต.ครั้งท่ี 70/2554  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2554)  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง พิพากษาจําคุก อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณะสุข ฐานทุจรติรับเงินสินบน เปนเวลา 15 ป 
(ไทยรัฐ, Online) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีคําสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขต 3 
จังหวัดสกลนคร และสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม กรณีปราศรัยหลอกลวง ใชขอความจูงใจประชาชนและใสรายพรรค
การเมืองอ่ืนใหประชาชนเขาใจผิด (แนวหนา, Online) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ
ได ช้ีมูลความผดิ คดีทุจรติ จัดซื้อรถ เรือและอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร และสงฟองศาลฯ 
(เดลินิวส, Online)  นอกจากน้ี ยงัปรากฏขาวคราวการทุจรติและประพฤติมิชอบอ่ืนๆ ของนักการเมอืงท่ีทําหนา
เปนผูบรหิารและทีมงาน เชน การเรียกเงินตอบแทนเพ่ือบรรจุแตงตัง้ใหเขาทํางานในหนวยงาน การช้ือขาย
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน การเรยีกเงินเปนเปอรเซ็นตจากรานคาท่ีหนวย งานสั่งซื้อวัสดุครุภณัฑ การเรียกเงินเปน 
เปอรเซ็นตจากผูรับเหมา กอสราง เปนตน    

ปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน การฉอราษฎรบังหลวงดังกลาวน้ันสงผลใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบรหิารราชการแผนดิน  และอาจนําไปสูความลมเหลวในการพัฒนา
ประเทศ ในท่ีสุด ดรรชนีช้ีวัดภาพลักษณการทุจริตคอรัปช่ันของประเทศไทย โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสสากล 
ในป พ.ศ. 2550-2555 อยูท่ีระดับ 3.3-3.5 จากคะแนนเต็ม 10 และมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง (ไทยรัฐ, 
Online) ประเทศไทยอยูในข้ันวิกฤติ เหมือนคนเปนโรคมะเร็งท่ีถูกกินไปเรื่อยๆ ไมรูตัว  มะเร็งท่ีรายท่ีสุด คือ 
การทุจริต และคอรปัช่ัน  เปนเรื่องประจักษท้ังในและตางประเทศ ประเทศไทยไมเคยสอบผานเลยในเรื่องน้ี   
อยูในอันดับ 80 จาก 130 กวาประเทศ (ไทยรัฐ, Online) และสวนดุสิตโพล ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ  
ไดสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี 3-7 มกราคม 2555 พบวา อาชีพท่ีทุจริตและคอรัปช่ัน
มากท่ีสุดคือ นักการเมือง คิดเปนรอยละ 42.96 จากประชากรกลุมตัวอยาง 1,884 คน จากทุกสาขาอาชีพ     
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ท่ัวประเทศ (เดลินิวส, Online) ท้ังน้ีคงเปนเพราะวา นักการเมืองไทยมีปญหาทางดานจริยธรรม หรือ
นักการเมืองไทยขาดจรยิธรรมน่ันเอง ทิพยพรรณ นพวงศ ณ อยุธยา และคนอ่ืนๆ (2542, หนา 91-93) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิก สภาผูแทนราษฎร  โดยวิจัยถึงพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง พบวา นักการเมืองมีพฤติกรรมท่ีไมดีหรือพฤติกรรมท่ีดอยจริยธรรมหลายอยางหลายประการ เชน   
(1) ไมซื่อสัตย ทุจริต คอรัปช่ัน คดโกงภาษี กดข่ีขาราชการ และ ราษฎร  บางสวนเห็นแกตัวหาประโยชนให
ตนเอง ญาต ิและพรรคพวก (2) ไมอุทิศตนเพ่ือประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง ไมมีอุดมการณ ขาดความ
รับผิดชอบในการยกระดับความเปนอยูของประชาชน (3) ใชอํานาจในทางมิชอบเปนฐานอํานาจใหนายทุนทํา
เรื่องผิดกฎหมายและใชอิทธิพลทําธุรกิจในทองถ่ิน เชน ประมูลกอสราง  เก่ียวของกับสินคาหนีภาษี ยาเสพตดิ 
คานํ้ามันเถ่ือน คาไมเถ่ือน ตั้งบอนการพนัน เปนตน เมื่อนักการ เมืองไทย ซึ่งเปนผูบรหิาร ผูปกครอง หรือผูนํา
ขาดจริยธรรมแลว จึงทําใหผูใตปกครองและผูเก่ียวของอ่ืนๆ พลอยยดึถือเปนแบบอยาง และประพฤตปิฏิบัติตาม
ดวย ผลสุดทายก็คือ การเกิดปญหาเรื่องการทุจรติคอรัปช่ันและการประพฤติมิชอบอยางกวางขวาง ในทุกวงการ 
และทุกหยอมหญา กลายเปนตัวปญหาใหญท่ีบ่ันทอน และ ทําลายสงัคม ประเพณี วัฒนธรรม และประเทศชาติ    

จากปญหาการกระทําความผดิกฎหมายเลือกตั้งเพ่ือใหตนเองไดรับเลือกตั้ง การทุจรติคอรัปช่ัน      
การขาดจริยธรรมของนักการเมือง ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมือง
ไทย  โดยมุงเนนศึกษาในเรื่องตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย หรอืตัวจริยธรรมท่ีเหมาะสมท่ีนักการเมืองไทย
ควรมี หรือควรประพฤติปฏิบัติ และความคิดเห็นของประชาชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งตอจริยธรรมของนักการเมือง
ไทย  แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย และการประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย
ตามลาํดับ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย 
2. เพ่ือยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย   
3. เพ่ือศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย   
4. เพ่ือเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได     

ตอเดือน 
5. ศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย     
6. ประเมินแนวทางพัฒนาจรยิธรรมนักการเมืองไทย    

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยผสานวิธี (Mixed Research) ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การศึกษา    

เชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณและสอบถามนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูและประสบการณ
ทางดานจริยธรรม การบริหาร การเมือง และการปกครอง จํานวน 55 คน  และ การศึกษาเชิงปริมาณ โดย
สอบถาม นักธุรกิจ ขาราชการและนักศึกษาระดับปรญิญาเอก จํานวน 138 คน และ ประชาชนผูมีสทิธิเลือกตั้ง 
จํานวน 2,305 คน จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  47,876,671  คน โดยแบงการวิจัยออกเปนข้ันตอน ดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย  โดยแบงการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 
เปนการสมัภาษณ  ผูใหขอมลู ไดแก นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูและประสบการณทางดาน 
จริยธรรม การบริหาร การเมืองและการปกครอง จํานวน 8 คน และสวนท่ี 2 เปนการสอบถาม ผูใหขอมูล ไดแก
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นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูและประสบการณทางดานจริยธรรม การบริหาร การเมือง และ
การปกครอง จํานวน 19 คน  

ข้ันตอนท่ี 2 การยืนยันตัวแบบจรยิธรรมนักการเมืองไทย โดยการสอบถาม ผูใหขอมูล หรือประชากร 
ไดแก นักธุรกิจ/คาขาย  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน/พนักงานสวนทองถ่ิน และ
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา รวมจํานวน 138 คน 

ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย และเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จาํแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน  โดยแบงการวิจัยออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1  ศึกษาจริยธรรม
นักการเมืองไทย โดยการสอบถาม กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูมีสทิธิเลือกตั้ง จํานวน 2,305 คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง  47,876,671  คนท่ัวประเทศ และสวนท่ี 2 การเปรยีบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตามเพศ 
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย  โดยการสัมภาษณ  ผูใหขอมูล ไดแก  
นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูและประสบการณทางดานจริยธรรม การบริหาร การเมือง และ
การปกครอง จํานวน 11 คน  

ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย โดยการสอบถาม ผูใหขอมูล ไดแก
นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรูและประสบการณทางดานจริยธรรม การบริหาร การเมือง และ
การปกครอง จํานวน 17 คน     

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย แบบสอบถามตัวแบบ
จริยธรรมนักการเมืองไทย แบบยนืยันตัวแบบจรยิธรรมนักการเมืองไทย แบบสอบถามจริยธรรมนักการเมืองไทย  
แบบสัมภาษณแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย และแบบประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมือง
ไทย    การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) การหาคาความถ่ี คารอยละ       
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (T-test Independent) และ การวิเคราะห ความแปรปรวน 
(F-test)  เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Dunnett T3  
 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย มผีลสรปุ ตามวัตถุประสงค  ดังน้ี   
วัตถุประสงคขอท่ี 1 ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย  พบวา ตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย 

28 ประการ คือ  1. มีความละอายใจไมทําความช่ัว สิ่งท่ีไมดี สิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย (หิริ)  2. มีความเกรงกลัวตอ
ผลของการกระทําความช่ัว และอาญาแผนดิน (โอตตัปปะ) 3. มีความรูเก่ียวกับความดี คือรูวา อะไรดี อะไรช่ัว   
4. มีความฉลาดรอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี คน และชุมชน (ปญญา) 5. มีอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความซื่อสัตย (อนวัชชพละ) 6. ยดึถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) 7. ไมลําเอียง
เพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมอีคติ) 8. มีความประพฤตดิีงามท้ังทางกายและวาจา (ศีล) 9. มีความซื่อตรง คือ
ซื่อตรง ตอตนเอง ตอคน และตองาน (อาชวะ) 10. ไมเบียดเบียนทํารายใครๆ (อวิหิงสา) 11. มีความฉลาดรอบรู
ในการบํารุง สงเสริมอาชีพ (สัสสเมธะ) 12. มีความซื่อสัตย จริงใจ รกัษาความสัตย (สัจจะ) 13. มีวาจาท่ีสุภาพ 
ออนหวาน ไพเราะ ดูดดืม่ใจ (วาจาเปยยะ) 14. มีความกลาหาญในการกระทําสิ่งตางๆ และกลัวในสิ่งสมควรกลัว 
15. มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ไมยอทอ (วิริยะ) 16. มีความเมตตากรณุาตอผูอ่ืนและสตัวอ่ืน (เมตตา 
กรุณา) 17. มีนํ้าใจเอ้ือเฟอ เผื่อแผแบงปนตอผูอ่ืน (ทาน) 18. ไมโกรธเคือง โกรธแคน อาฆาตตอผูใด (อักโกธะ) 
19. การทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน สังคม (อัตถจริยา) 20. รูจักบุญคุณคนอ่ืนและตอบแทนในโอกาสอันควร 
(กตัญูกตเวที) 21. มีความอนุเคราะหสงเคราะหผูคนรอบขางและคนอ่ืนๆ (สังคหพละ) 22. มีความช่ืนชมยินดี



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
59

  

 

กับผูอ่ืนท่ีเขาไดดีและมีความสุข (มุทิตา) 23. มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลือเมื่อผูอ่ืนทําความผดิ และตอง
ไดรับโทษทัณฑ  (อุเบกขา) 24. มีความเสยีสละความสุขสวนตนเพ่ือสวนรวม (ปริจจาคะ)  25. มีความสุภาพ
ออนโยน นุมนวล ไมเยอหยิ่งถือตวั  (มัททวะ) 26. มีความอดทน อดกลั้นตอความยาก ลําบากตางๆ (ขันติ)    
27. การวางตัวดี วางตนเสมอตนเสมอปลาย (สมานัตตตา) และ28. มีความเพียรพยายามอยางแรงกลา มานะ
มุงมั่นเอาชนะอุปสัค (ตปะ)   

วัตถุประสงคขอท่ี 2  การยืนยันตวัแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา  ความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามเพ่ือยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา อยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด ( X = 4.74)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสดุ เปนสวนใหญ   

วัตถุประสงคขอท่ี 3 การศึกษาจรยิธรรมนักการเมืองไทย พบวา ประชากรกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง  มีความคดิเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา นักการเมืองไทยมีจริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมี
นอย ( X = 2.35 และ S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา นักการเมืองไทยมีจริยธรรม ท่ีอยูในระดับสูง  
คือ  อยูระดับปานกลาง ไดแก มีความฉลาดรอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี คน และชุมชน (ปญญา) มีคาเฉลี่ยสูงสุด  
( X = 2.73) รองลงมา คือ มีวาจาท่ีสภุาพ ออนหวาน ไพเราะ ดูดดืม่ใจ (วาจาเปยยะ)  มีความพยายามอยาง  
แรงกลา มานะมุงมั่นเอาชนะอุปสคั (ตปะ) ( X = 2.71) มีความฉลาดรอบรูในการบํารุง สงเสรมิอาชีพ (สัสสเมธะ) 
( X = 2.64) รูจักบุญคณุคนอ่ืนและตอบแทนในโอกาสอันควร (กตัญกูตเวที) ( X = 2.59) และมีความอดทน  
อดกลั้นตอความยากลาํบากตางๆ (ขันติ) ( X = 2.56)  ตามลําดับ 

สวนท่ีมีความคดิเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา  นักการเมืองไทยมีจริยธรรมในระดับ มีนอย  คือ 
จากระดบันอยข้ึนมา ไดแก มีความละอายใจ ไมทําความช่ัว สิ่งท่ีไมดี สิ่งท่ีผิดกฎหมาย (หิร)ิ ( X = 1.51)  ยึดถือ
ความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) ( X = 1.72)  มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทํา
ความช่ัว และอาญาแผนดิน (โอตตัปปะ) ( X = 1.73)  ไมลาํเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคต)ิ       
( X = 1.73)  มีความประพฤตดิีงามท้ังทางกายและวาจา (ศีล)  ( X  = 2.19)   มีอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซื่อสัตย (อนวัชชพละ) ( X = 2.25)  มีความซื่อสัตย จริงใจ รกัษาความสัตย (สัจจะ) ( X = 2.25) ไม
โกรธเคือง โกรธแคน อาฆาตตอผูใด (อักโกธะ) ( X = 2.27) มีความซื่อตรง คือซื่อตรงตอตนเอง ตอคนอ่ืน และ 
ตองาน (อาชวะ) ( X = 2.28)  และ มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลอืเมื่อผูอ่ืนทําความผิด และตองไดรับโทษ
ทัณฑ  (อุเบกขา) ( X = 2.30)   

วัตถุประสงคขอท่ี 4 การเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตามเพศ อายุ  การศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรยีบเทียบ สรุปวา 1) จําแนกตามเพศพบวา  กลุม
ตัวอยางท่ีเปนเพศชาย กับเพศหญงิ มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ .05 2) จําแนกตามอายุพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคดิเห็นตอจริยธรรม
นักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 3) จําแนกตามการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางท่ี
มีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 4) จําแนกตามอาชีพพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05  และ 5) จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา กลุมตวัอยางท่ีมี
รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05   

วัตถุประสงคขอท่ี 5 ศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย  พบวา  แนวทางพัฒนาจริยธรรม
ของนักการเมืองไทย  สรุปไดเปนมาตรการ 3 ประการ คือ 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
60

  

 

1. แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทยดวยมาตรการการพัฒนาจริยธรรม ประกอบดวย         
(1) รัฐตองกําหนดใหการพัฒนาจรยิธรรมนักการเมือง เปนนโยบายเรงดวนและสําคญัของชาติ (2) มีหนวยงาน
รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาจริยธรรมนักการเมือง (3) จัดทําโครงการฝกอบรมจรยิธรรมนักการเมืองสําหรับ
นักการเมืองทุกระดับอยางตอเน่ือง (4) นักการเมืองท่ีอยูในตําแหนงจะตองมีการพัฒนาตนเองดานจรยิธรรมใน
ทุกๆ ป  (5) จัดกิจกรรมเก่ียวกับจริยธรรมนักการเมือง อยางสม่ําเสมอ (6) จัดนิทรรศการเก่ียวกับจรยิธรรม
นักการเมือง อยางสม่ําเสมอ (7) จดัประชุมทางวิชาการเก่ียวกับจริยธรรมนักการเมือง ทุกๆ ปอยางตอเน่ือง     
(8) จัดการศึกษาดูงานเก่ียว กับจรยิธรรมนักการเมืองทุกๆ ป และตอเน่ือง  (9) ประกาศยกยองเชิดชูเกียรตินัก
เมืองท่ีมีจริยธรรม เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดีของนักการเมืองไทย เชน มอบโล ประกาศเกียรติคณุ ฯลฯ (10) จัดการให
รางวัลแกนักการเมืองไทยท่ีมีจริยธรรม (11) จัดกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองดวยการแสดงผลงาน
ของนักการเมืองไทยท่ีมีจริยธรรม 

2. แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทยดวยมาตรการการกําหนดคุณสมบัตดิานจริยธรรม  
ประกอบดวย  (1) มีประวัติดีงาม ไมมีประวัตเิสื่อมเสียทางจริยธรรม เชน ไมประพฤตผิิดประเวณี และผิด
ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย ฯลฯ (2) ไมมีประวัตเิก่ียวของกับการทุจริต คอรปัช่ัน หรือกระทําการทุจริต 
คอรัปช่ัน (3) ไมประกอบอาชีพ หรือเคยประกอบอาชีพท่ีไมสจุริต ผดิกฎหมาย เชน บอน การพนัน หวยเถ่ือน 
แหลงอบายมุขตางๆ (4) ไมเคยถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง (5) ไมมีประวัติเรือ่งการชอโกง หลอกลวง ตมตุนผูอ่ืน         
(6) ไมมีประวัติเปนนักเลงโต ขาใหญ เจาพอ หรือ ซองโจร (7) ไมมปีระวัติเก่ียวของกับการกระทําความผิด
เก่ียวกับกฎหมายเลือกตั้ง (8) ไมเคยตองโทษจําคุก หรือเคยถูกจําคกุในทุกกรณี (9) ไมมีประวัติเก่ียวกับการ
ปลอยเงินกูนอกระบบ ปลอยเงินกูโดยเก็บดอกเบ้ียสูง (10) ผานการฝกอบรมการพัฒนาจริยธรรมสําหรับนักการ 
เมืองไทย  (11) วาระการดํารงตําแหนงของนักการเมือง ไมเกิน 2 วาระ (จะติดตอหรือไมก็ตาม) (12) กําหนดวุฒิ
การศึกษาของนักการเมืองทุกระดบั (13) กําหนดใหมีการแจงบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินของนักการเมอืง คูสมรส 
บุตรและบุคคลในครอบครัว 

3. แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทยดวยมาตรการการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีกระทํา
ความผิด  ประกอบดวย (1) ตัดสทิธิการเลือกตั้งนักการเมืองท่ีทําผดิกฎหมายเลือกตั้งตลอดชีวิต (2) ตัดสิทธิ  
การเลือกตั้งของคูสมรสและบุตรของนักการเมืองท่ีทําผิดกฎหมายเลอืกตั้ง 5 ป (เพราะในกรณีท่ีทําผดิกฎหมาย 
เชน การซื้อเสียง คูสมรสและบุตรยอมรูเห็นในการกระทํา หรือรูวามกีารกระทํา) (3) ตัดสิทธิการเลือกตั้ง
นักการเมืองท่ีทุจริตคอรัปช่ันตลอดชีวิต (4) ออกกฎหมายใหลงโทษสถานหนักแกนักการเมืองท่ีกระทําความผดิ
เก่ียวกับกฎหมายเลือกตั้ง และ การทุจริตคอรัปช่ันท้ังทางอาญาและทางแพง (5) ออกกฎหมายยดึทรพัยสิน
ท้ังหมดของนักการเมืองท่ีกระทําผดิกฎหมายเลือกตั้งและกระทําการทุจริตคอรัปช่ันใหตกเปนของแผนดิน      
(6) ออกกฎหมายใหรางวัลแกบุคคลท่ีแจงเบาะแสเก่ียวกับทรัพยสินท่ีไดมาโดยมิชอบของนักการเมือง (7) จัดตั้ง
ศาลฎีกาแผนกคดีของนักการเมืองท่ีทําผิดกฎหมายเลือกตั้งและทุจรติคอรัปช่ัน (ท้ังน้ีเพ่ือใหการพิจารณาวินิจฉัย
คดีของนักการเมืองเสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว และมีมาตรฐานเดียวกัน) (8) ในกรณีท่ีนักการเมืองแจงบัญชีคาใชจายใน
การเลือกตั้งเปนเท็จ หรือแจงบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินเปนเท็จใหลงโทษสถานหนักท้ังโทษจําและโทษปรับ และ
ใหตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต (9) กําหนดใหมีการใหรางวัลแกบุคคลผูแจงเบาะแสในการแจงบัญชีคาใชจายใน
การเลือกตั้งเปนเท็จ หรือแจงบัญชีทรัพยสินและหน้ีสินเปนเท็จของนักการเมือง (10) กําหนดใหมีการใหรางวัล
แกบุคคลผูแจงเบาะแสในการทุจรติ คอรัปช่ันของนักการเมือง (11) กําหนดใหมีการคุมครองพยานในกรณี    
การกระทําความผดิของนักการเมอืง 
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วัตถุประสงคขอท่ี 6 ประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด โดย ดานการใชประโยชนได อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.66) แยกออกเปน มาตรการการพัฒนาจรยิธรรม 
( X = 4.56) มาตรการการกําหนดคณุสมบัติดานจริยธรรม ( X = 4.69) และมาตรการการกําหนดบทลงโทษใน
กรณีท่ีกระทําความผิด ( X = 2.4.71)  รองลงมา คือ ดานความเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65)   
แยกออกเปน มาตรการการพัฒนาจริยธรรม ( X = 4.50)  มาตรการการกําหนดคณุสมบัตดิานจรยิธรรม      
( X = 4.71) และ มาตรการการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีกระทําความผิด ( X = 4.72) และ ดานความเปนไปได 
อยูในระดับมาก ( X = 4.46)  แยกออกเปน มาตรการการพัฒนาจริยธรรม ( X = 4.39)   มาตรการการกําหนด 
คุณสมบัติดาน จริยธรรม ( X = 4.43) และ มาตรการการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีกระทําความผดิ ( X = 4.57) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องจริยธรรมนักการเมืองไทยน้ี มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
1. ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ผลการศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา 

จริยธรรมนักการเมืองไทย คือ 1. มีความละอายใจไมทําความช่ัว สิ่งท่ีไมดี สิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย (หิร)ิ  2. มีความ
เกรงกลัวตอผลของการกระทําความช่ัว และอาญาแผนดิน (โอตตัปปะ) ซึ่งสอดคลองกับ ธรรมคุมครองโลก 2 
ประการ คือ หริิ และ โอตตัปปะ (พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 20, 2525, เลม 11, 26, 25, 22 
และ 11, 2525, หนา 257) ของพระพุทธศาสนา 3. มีความรูเก่ียวกับความดี คือรูวา อะไรดี อะไรช่ัว ซึ่ง
สอดคลองกับจริยธรรมของโสคราตีสขอ ปญญา (Wisdom) (พินิจ รัตนกุล, 2515, หนา 42)    
4. มีความฉลาดรอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี คน และชุมชน (ปญญา) ซึ่งสอดคลองกับ ปญญา ในอธิษฐานธรรม 4 
(พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 11, 2525, หนา 241 และเลม 14, 26, หนา 437) ปญญาพละ ใน
พละ 4 (พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 23, 2525, หนา 376) และ ปญญาพละ ในพละ 5 ของ
พระมหากษัตริย (พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 27, 2525, หนา 532) ของพระพุทธศาสนา    
5. มีอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัตหินาท่ีดวยความซื่อสตัย (อนวัชชพละ) ซึ่งสอดคลองกับ และ อนวัชชพละ ในพละ 
4 (พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 23, 2525, หนา 376) ของพระพุทธศาสนา 6. ยึดถือความถูกตอง 
ความจริง และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) ซึ่งสอดคลองกับ ธรรมาธิปไตย ในอธิปไตย 3 (พระไตรปฎก 
ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 11, 2525, หนา 231 และ เลม 20, 2525, หนา 168) ของพระพุทธศาสนา    
7. ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคต)ิ ซึ่งสอดคลองกับ อคติ 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ 
และภยาคติ (พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 11, 2525, หนา 196 และ เลม 21, หนา 23) ของ
พระพุทธศาสนา 8. มีความประพฤติดีงามท้ังทางกายและวาจา (ศีล) ซึ่งสอดคลองกับ ศีล ในทศพิธราชธรรม 10 
(พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 26, 2525, หนา 86) ของพระพุทธศาสนา 9. มีความซื่อตรง คือ 
ซื่อตรง ตอตนเอง ตอคน และตองาน (อาชวะ) ซึ่งสอดคลองกับ อาชชวะ ในทศพิธราชธรรม 10 (พระไตรปฎก 
ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 26, 2525, หนา 86) ของพระพุทธศาสนา  และ 10. ไมเบียดเบียนทํารายใครๆ  
(อวิหิงสา) ซึ่งสอดคลองกับ อวิหิงสา ในทศพิธราชธรรม 10 (พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 26, 
2525, หนา 86) ของพระพุทธศาสนา เปนตน 

2. การยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ผลการศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย     
ดวยการสอบถามเพ่ือยืนยันขอมลู พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเพ่ือยืนยันตัวแบบจริยธรรม
นักการเมืองไทย โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( X  = 4.74) ซึ่งสอดคลองกับหลักจริยธรรมทาง
ศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักคําสอนทางจริยธรรมของพระพุทธ-ศาสนา ตามท่ีอางขางตน 
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3. การศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย ผลการวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามจริยธรรมนักการเมือง
ไทย สรุปวา ประชากรกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีความคดิเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา 
นักการเมืองไทยมีจริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดบันอย ( X  = 2.35 และ S.D. = 0.32)   ซึ่งสอดคลองกับผล
สํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี 3-7 มกราคม 2555 ของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสติ (เดลินิวส, Online) พบวา อาชีพท่ีทุจริตและคอรัปช่ันมากท่ีสุดคือ อาชีพนักการเมือง ทิพยพรรณ 
นพวงศ ณ อยุธยา และคนอ่ืนๆ (2542, หนา 91-93) ไดทําการวิจยัเรื่องประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร โดยวิจัยถึงพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พบวา นักการเมืองมีพฤติกรรมท่ีไมดีหรือ 
พฤติกรรมท่ีดอยจริยธรรมหลายอยางหลายประการ เชน (1) ไมซื่อสัตย ทุจรติ คอรัปช่ัน คดโกงภาษี กดข่ี
ขาราชการ และราษฎร บางสวนเห็นแกตัวหาประโยชนใหตนเอง ญาติ และพรรคพวก (2) ไมอุทิศตนเพ่ือ
ประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง ไมมีอุดมการณ (3) ใชอํานาจในทางมิชอบ เปนฐานอํานาจใหนายทุนทํา
เรื่องผิดกฎหมายและใชอิทธิพลทําธุรกิจในทองถ่ิน เปนตน  วิเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2547, บทคัดยอ) ไดทําการ
วิจัยเรื่องความรูสึกเชิงจรยิธรรมความซื่อสัตยและความรบัผิดชอบตอสังคมของสมาชิกรัฐสภาไทย พบวา สมาชิก
รัฐสภาใหคุณคาหรือเห็นความสําคัญของจริยธรรมความซื่อสัตยและความรับผิดชอบตอสังคม แตไมไดเครงครัด
ในทางปฏิบัติอยางคงเสนคงวา จึงเปนระดับท่ียังไมไมเปนท่ีนาพอใจ และ ประสิทธ์ิ ธัญญพงศชัย (2537, หนา 
110)  ไดทําการวิจัยเรื่องความคดิเห็นของขาราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีมีตอจริยธรรมนักการเมอืง พบวา 
ความตองการใหนักการเมืองใชหลกัธรรมสําหรับผูปกครองตามท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไว นอกจากผูปกครอง
จะตองปฏิบัตตินใหดีเทาๆ กับคนดีโดยท่ัวไปแลว ยังมีหลักธรรมสําหรับถือเปนแนวโดยเฉพาะเพ่ิมข้ึน เรียกวา 
ทศพิธราชธรรม เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับนอยเปนสวนใหญ  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญไดพบเห็น หรือ ไดรับการบอกเลาหรือไดรับทราบขาวสาร ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
พฤติกรรมของนักการเมืองไทยจากสื่อตางๆ เชน  อินเตอรเนต วิทย ุโทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน  ซึง่เปนการ
ยืนยันขอมูลตามหลักจรยิธรรมทางพระพุทธศาสนาวา ถาผูปกครองบานเมือง หรือนักการเมืองมีจรยิธรรมแลว 
บานเมืองก็จะเจริญกาวหนา ประชาชนก็จะอยูดีมีสุขกันถวนหนา แตถาผูปกครองบานเมือง หรือนักการเมือง
ขาดจริยธรรมแลว บานเมืองก็จะมีปญหามาก มีความวุนวายสับสนไปท่ัว บานเมืองก็จะไมเจริญกาวหนา 
ประชาชนก็จะไมมสีุข  ในขณะเดยีวกัน ผลการศึกษาก็ตรงกันขามกับ รอยแกว สายยิม้ (2552, บทคัดยอ)       
ท่ีสรุปวา ผูบริหารไดนําหลัก ทศพิธราชธรรมไปใชในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ฯลฯ ในท่ีสุดก็จะ
บริหารงานตางๆ ไดผลดีท้ังตอตนเอง ประชาชน ทองถ่ินและสังคม พัชราวดี ชูภักดี (2549, บทคัดยอ) สรุปวา 
หลักทศพิธราชธรรมมีความสําคญั สําหรับผูปกครอง หรือผูบริหารท่ียึดถือปฏิบัติในการปกครอง และบริหาร
บานเมือง เพราะรัฐจะเจรญิกาวหนา หรือ ประชาชนจะประสบสุขไดน้ัน ผูปกครองจะตองยึดหลักธรรมใน    
การปกครองเปนสําคัญ และ พระมหาชูศักดิ์ คําแปง (2543, บทคัดยอ) สรุปไววา ประชาชนตองการให 
นักการเมืองยึดมั่นในหลักพรหมวิหารธรรม รวมไปถึงไมมีความอิจฉาริษยาผูอ่ืน ไมมีอคติ ลําเอียงเขาขางใคร 
และ ยึดถือความถูกตองเปนเกณฑในการตัดสินปญหา เปนตน 

4. การเปรียบเทียบจรยิธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตามอายุ เพศ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอ
เดือน ผลการวิเคราะหขอมลูเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพและรายไดตอเดอืนแตกตางกัน มีความคดิเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ี ระดับ .05 และ ไดพบขอมูลท่ีนาสนใจบางประการ คือ  

ในดานอายุ กลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 41-60  ป ( X = 2.44) มีคาเฉลี่ยความคดิเห็นตอจริยธรรม
นักการเมืองสูงกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุระหวาง 26-40 ป ( X = 2.30)   ซึ่งมีคาความแตกตางเทากับ 0.13      
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ซึ่งกลุมท่ีมีอายุชวงน้ีมักจะเปนกลุมบุคคลท่ีมคีวามสนใจทางการเมืองสูง มีความสนิทสนมกับนักการเมอืงเปน
ผูสนับสนุนนักการเมือง หรือเปนนักการเมือง จึงมีความคดิเห็นตอจรยิธรรมนักการเมืองในดานบวกมากกวา 

ในดานการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีมกีารศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทย 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ตัวอยาง เชน กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษา       
( X = 2.51) กับระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ( X = 2.30) มีความคดิเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเทากับ 0.21 กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรอืเทียบเทา ( X = 2.54) กับระดับสูงกวา
ปริญญาตรี ( X = 2.41) มีความคิดเหน็แตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.13 ซึ่งแสดงใหเห็น
วา ประชากรท่ีมีการศึกษาแตกตาง กัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกัน ท้ังน้ีแสดงใหเห็น
วา ผูท่ีมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน จะมีความรูท่ีเทาทัน หรือรูทัน หรือรู หรอืรับทราบพฤติกรรมทางจรยิธรรม
นักการเมืองไทยไดมากกวา ดังน้ัน รัฐบาลจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาการศึกษาของชาติใหเจรญิกาวหนา
และท่ัวถึง กลาวคือ รัฐบาลจะตองจัดการศึกษาใหแกประชาชนทุกหมูเหลา ท้ังท่ีอยูในถ่ินท่ีเจริญ และท่ีอยูในถ่ิน
ท่ีทุรกันดารอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  

ในดานอาชีพ กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีความคดิเห็นตอจรยิธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 ตวัอยาง เชน กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพเปนเกษตรกร ( X = 2.58) กับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ( X = 2.34) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.25 และกลุมตัวอยาง
ท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป ( X = 2.40) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง ( X = 2.59) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมี
คาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.19 ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประชากรท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพท่ีมั่นคงมี
รายไดในการยังชีพท่ีดีกวา มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันกับกลุมท่ีมีอาชีพไมมั่นคงมี
รายไดนอย ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวา กลุมหลังยังตองการความชวยเหลือจุนเจือตางๆ จากนักการเมืองอยู
ตลอดเวลา ในขณะท่ีกลุมแรกกําลงัจับตาดูวา นักการเมืองไปหาประโยชนใสตน และพรรคพวกอยางไร  จึงเปน
เหตุทําใหมองจรยิธรรมนักการเมอืงในดานลบมากกวาดานบวก ดังน้ัน รัฐบาลจึงจําเปนตองดําเนินการสงเสริม
อาชีพ และพัฒนาอาชีพใหแกประชาชนใหมีอาชีพท่ีมั่นคง มีรายไดท่ีสามารถดํารงตนไดอยางพอเพียง และจัดหา
มาตรการตางๆ เพ่ือชวยเหลือคนยากจน คนมีรายไดนอยใหสามารถพ่ึงพาตนเองได สามารถยืนอยูไดดวยลําแขง
ของตนเอง 

วัตถุประสงคขอท่ี 5  ศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย  พบวา  แนวทางพัฒนา
จริยธรรมของนักการเมืองไทย สรปุไดเปนมาตรการ 3 ประการ คือ 

1. แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทยดวยมาตรการการพัฒนาจริยธรรม ประกอบดวย  
(1) รัฐตองกําหนดใหการพัฒนาจรยิธรรมนักการเมือง เปนนโยบายเรงดวนและสําคญัของชาติ (2) มีหนวยงาน
รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาจริยธรรมนักการเมือง (3) จัดทําโครงการฝกอบรมจรยิธรรมนักการเมืองสําหรับ
นักการเมืองทุกระดับอยางตอเน่ือง (4) นักการเมืองท่ีอยูในตําแหนงจะตองมีการพัฒนาตนเองดานจรยิธรรมใน
ทุกๆ ป เปนตน  ซึ่งสัมพันธกับ ผลงานวิจัยของประกายแกว รตันนาคะ (2553, บทคัดยอ) สรุปการสมัภาษณ 
เชิงลึกเก่ียวกับความคดิเห็นตอจรยิธรรมนักการเมืองวา ปญหาเรื่องจริยธรรมนักการเมืองเปนปญหาท่ีแกไขยาก 
และจําเปนตองทําท้ังระบบ และจะตองปลูกฝงจริยธรรมตั้งแตยังเปนเด็กเล็กและตอเน่ือง วัชรพงษ พนิตธํารง 
(2551, บทคัดยอ) สรุปวา แนวทางในการธํารงไวซึ่งจริยธรรม คือ การจัดตั้งองคกรกํากับดูแล จดัหลักสูตรอบรม
อยางตอเน่ือง จัดตั้งชมรมสงเสริมจริยธรรม จัดคูมือปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม เปนตน ประทีป มากมิตร 
(2550, บทคัดยอ) สรุปวา แนวทางในการสงเสริมจรยิธรรมของผูบรหิาร คือ การสนับ สนุนดานนโยบาย การจัด
ฝกอบรมจริยธรรม การจัดทําประมวลจรยิธรรม การตรวจสอบจริยธรรม เปนตน และสาคร กองวงศ        
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(2544,  บทคัดยอ) สรุปวา  ควรจดัการอบรมสัมมนา ศึกษากิจกรรมสงเสริมเพ่ือพัฒนา คุณธรรมจรยิธรรมทุกป
และตอเน่ือง ผูบังคับบัญชาควรประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี และควรกําหนดมาตรการตดิตามผลเปนประจําทุก
ป ท้ังน้ีคงเปนเพราะความตองการใหนักการเมืองมีจริยธรรม และเมือ่มีจริยธรรมแลวก็จะไมทําในสิ่งท่ีไมดี สิ่งท่ี
เปนผลเสยีตอสังคมและประเทศชาติ เชน ไมทุจรติ คอรัปช่ัน เปนตน ท้ังน้ีเพราะเหตุวา คนท่ีเปนนักการเมือง 
ซึ่งถือกันวาเปนผูนํา ผูบริหารบานเมืองน้ันจะตองเปนคนดี มีจรยิธรรม ดังน้ัน จึงจําเปนตองพัฒนานักการเมือง
ทางดานจริยธรรมน้ี 

2. แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทยดวยมาตรการการกําหนดคุณสมบัตดิานจริยธรรม  
ประกอบดวย (1) มีประวัติดีงาม ไมมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม  เชน ไมประพฤตผิิดประเวณี และผิด
ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย ฯลฯ (2) ไมมีประวัตเิก่ียวของกับการทุจริต คอรปัช่ัน หรือกระทําการทุจริต 
คอรัปช่ัน (3) ไมประกอบอาชีพ หรือเคยประกอบอาชีพท่ีไมสจุริต ผดิกฎหมาย เชน บอน การพนัน หวยเถ่ือน 
แหลงอบายมุขตางๆ (4) ไมเคยถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง เปนตน ท้ังน้ีคงเปนเพราะวา การปองกัน หรือการหามมิใหคน
ไมดีท้ังดานพฤติกรรม และการประกอบอาชีพเขามามีบทบาททางการเมืองแลว จะเปนการเปดโอกาสใหคนดีเขา
มาสูวงการเมืองไดมากข้ึน บานเมอืงก็จะเจริญกาวหนา อีกท้ังจะเปนการปองกันมิใหคนไมดี ขาดจริยธรรม  
เขามามีอํานาจ ในทางการเมือง และการทําการทุจรติ คอรัปช่ัน  

3. แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทยดวยมาตรการการกําหนดบทลงโทษในกรณีท่ีกระทํา
ความผิด ประกอบดวย (1) ตัดสิทธิการเลือกตั้งนักการเมืองท่ีทําผดิกฎหมายเลือกตั้งตลอดชีวิต (2) ตดัสิทธิ   
การเลือกตั้งของคูสมรสและบุตรของนักการเมืองท่ีทําผิดกฎหมายเลอืกตั้ง 5 ป (3) ตัดสิทธิการเลือกตัง้
นักการเมืองท่ีทุจริตคอรัปช่ันตลอดชีวิต (4) ออกกฎหมายใหลงโทษสถานหนักแกนักการเมืองท่ีกระทําความผดิ
เก่ียวกับกฎหมายเลือกตั้งและการทุจริตคอรัปช่ันท้ังทางอาญาและทางแพง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายในปจจุบัน ท้ังน้ีเพราะเหตผุลวา การลงโทษท่ีรุนแรงจะทําใหนักการเมืองหวาดกลัวไมกลากระทํา
ความผิดตางๆและเปนการปองกันมิใหนักการเมืองท่ีทําผดิแลวกลับเขามามีอํานาจอีก 

วัตถุประสงคขอท่ี 6 ประเมินแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
ท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการใชประโยชนได อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.66) รองลงมา คือ 
ดานความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65)  และ ดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X = 4.46)  
ท้ังน้ีเพราะเห็นวา แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทยท้ัง 3 มาตรการขางตน คือ  มาตรการการพัฒนา   
จริยธรรม  มาตรการการกําหนดคณุสมบัติดานจริยธรรม และมาตรการการกําหนดบทลงโทษในกรณท่ีีกระทํา
ความผิด เปนแนวทางท่ีเปนประโยชน เหมาะสม และ มีความเปนไปได ในการท่ีจะพัฒนานักการเมืองไทยให
เปนคนดี มีจริยธรรม ซึ่งจะเปนผลทําใหการบริหารบานเมืองมีความเจริญกาวหนา ประชาชนอยูดีมสีุข จึงเปน
การสมควรอยางยิ่งท่ีรัฐบาล องคกร หนวยงานภาครัฐตางๆ  เปนตน ท่ีมีสวนเก่ียวของจะนําไปปฏิบัต ิหรือ
ดําเนินการใหบรรลุผล 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
    1. องคกร/หนวยงาน/คณะบุคคลท่ีเก่ียวของกับนักการเมือง ระดับชาติ เชน คณะรัฐมนตรี  

รัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตัง้ กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ิน ในระดับ
ทองถ่ิน ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และนายอําเภอ เปนตน สมควรนําแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไปสู
การปฏิบัติ เพ่ือใหไดนักการเมืองไทยท่ีมีจริยธรรม หรือเพ่ือใหนักการเมืองไทยมีจริยธรรมท่ีสูงข้ึน และจริยธรรม
ท่ีควรพัฒนาเปนอันดับแรก เชน (1) มีความละอายใจ ไมทําความช่ัว สิ่งท่ีไมดี สิ่งท่ีผดิกฎหมาย (หิริ) ( X = 1.51)  
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(2) ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) ( X = 1.72) (3) มีความเกรงกลัวตอผลของ
การกระทําความช่ัว และอาญาแผนดิน (โอตตัปปะ) ( X = 1.73)  (4) ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว     
(ไมมีอคต)ิ ( X = 1.73) (5) มีความประพฤติดีงามท้ังทางกายและวาจา (ศีล) ( X = 2.19) (6) มีอาชีพท่ีสุจริต และ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย (อนวัชชพละ) ( X = 2.25)  และ(7) มีความซื่อสัตย จริงใจ รักษาความสัตย 
(สัจจะ) ( X = 2.25) เปนตน    

    2. รัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรดําเนินการในการสงเสรมิและพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย
อยางจริงจัง เพ่ือใหนักการเมืองไทยเปนนักการเมืองท่ีดี อุทิศตนเพ่ือประโยชนของประชาชน สังคม และ
ประเทศชาต ิ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
    1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมใหนักการเมืองไทยเปนนักการเมืองท่ีมีจริยธรรม 
    2. ควรศึกษาการประเมินผลการพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย 
    3. ควรศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทยในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ   

 

เอกสารอางอิง 
 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง, สํานักงาน. (2555). ประชาสมัพันธ. [Online]. Available :  
http: www 2 .ect.go.th/download.php? Provice=dcb&SiteMenuID=10074.  
[2555, ธันวาคม 8]. 

จํานงค  ทองประเสริฐ. (2552).  จริยศาสตรและจริยธรรมเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ :   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ดานกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2550). รวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
และคําสั่งคณะกรรมการการเลือกต้ังเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น.   
กรุงเทพฯ : ออนปา. 

เดลินิวส, หนังสือพิมพ. (2555). การเมือง. [Online]. Available : http: /www.dailynews. 
             co.th./article /222/5820. [2555, มกราคม 3]. 
_______. (2555). การเมือง. [Online]. Available : http: //www.dailynews.co.th./politics/6562.   

[2555, พฤษภาคม 17]. 
ทิพยวรรณ  นพวงศ ณ อยุธยา และคนอ่ืนๆ. (2542). ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฏร.    

รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 
ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ. (2555). การเมือง. [Online] Available : http: /www.thairath.co.th/content/ 

pol/259706. [2555, พฤษภาคม 16].  
ไทยรัฐ, หนังสือพิมพ. (2555). การเมือง. [Online]. Available :  

http: /www.thairath.co.th/content/pol/259706. [2555, พฤษภาคม 17]. 
แนวหนา, หนังสือพิมพ. (2555). การเมือง. [Online]. Available : http://www. naewna.com/politic/ 
            news action? Newsid=77056. [2555, สิงหาคม 20]. 
ประกายแกว  รัตนนาคะ. (2553).  มาตรวัดจริยธรรมนักการเมืองทองถิน่ภาคเหนือของประเทศไทย. 
             วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ประทีป  มากมิตร. (2550).  จริยธรรมและแนวทางในการสงเสริมจริยธรรมของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
             เอกชน.   วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร. 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ISSN 2408 - 0845
66

  

 

พระพรพมคณุาภรณ (ป.อ. ปยุตโต). (2548). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. (พิมพครั้งท่ี 13).   
กรุงเทพฯ : เอส.อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด. 

พระมหาชูศักดิ์  คําแปง. (2543). ทัศนคติตอจริยธรรมของนักการเมืองไทยของประชาชนอําเภอเทิง.   
วิทยานิพนธรัฐศาสตรมหาบัณฑติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม. 

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534. (2555). รวมกฎหมาย. [Online]. Available : 
             http://www.thailandlawyercenter.com/index. phy?lay=show &ac=article&Ld= 
             538974863 &Ntype =19.  [2555 สิงหาคม 20]. 
พัชราวดี  ชูภักดี. (2549). ศึกษาการนําหลักทศพิธราชธรรมไปใชในการบริหาร : ศึกษาเฉพาะกรณี 
             เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
             บัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั. 
มหามุฏราชวิทยาลยั. (2525).  พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม 9-33. กรุงเทพฯ :   
             มหามกุฏราชวิทยาลัย.  
ราชบัณฑติยสถาน. (2546).  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :  
            บริษัทนานมีบุคส พับลิเคช่ันส จํากัด. 
รอยแกว สายยิม้. (2552).  ศึกษาวิเคราะหหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัด 
 พิษณุโลก. สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั. 
วัชรพงษ  พนิตธํารง.(2551).  พฤติกรรมจริยธรรมของขาราชการตํารวจ กองบัญชาการตํารวจนครบาล. 
             วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร)  มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
สิทธ์ิ  บุตรอินทร. (2546, เมษายน-มิถุนายน). พระพุทธศาสนากับการวิจัย. วารสารราชบัณฑิตยสถาน, 28   

(2), 512-521. 
สิทธ์ิ  บุตรอินทร. (2523). ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน. กรงุเทพฯ : กรุงสยาม.   
Yamane, Taro. (1973). Statistics : An Introductory Analyzis. (3 th ed). New York :         
               Harper & Row Publication. 
 


