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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือ 1) ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย 
2) การยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย 3) ศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย 4) 
เปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และราย
ไดตอเดอืน ผูใหขอมูล ไดแก ผูทรงคณุวฒุฯิทีม่ปีระสบการณทางดานจรยิธรรม การเมอืง 
และการบริหาร และ กลุมตัวอยาง ไดแก นกัธุรกิจ ขาราชการ นกัศึกษา และประชาชนผูมี
สทิธิเลอืกตัง้ 2,305 คน เครือ่งมือท่ีใชในการวิจยัไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test independent) การวิเคราะหความแปรปรวน 
(F-test) และการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Dunnett T3 

 ผลการวิจยัพบวา ตวัแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย 28 ขอ เชน มคีวามละอาย
ใจไมทําความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดตอกฎหมาย (หิริ) มีความเกรงกลัวตอผลของการ
กระทําความช่ัวและอาญา แผนดิน (โอตตัปปะ) มีความรูเกี่ยวกับความดี คือรูวา อะไร

ดี อะไรช่ัว มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน (ปญญา) มีอาชีพที่

สุจริต และปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย (อนวัชชพละ) ยึดถือความถูกตอง ความจริง
และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคติ) 
และ มีความประพฤติดีงามทั้งทางกายและวาจา (ศีล) เปนตน

 ความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือยนืยนัตัวแบบจริยธรรมนกัการเมอืงไทย 

พบวาอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x= 4.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เปนสวนใหญ 
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 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา นักการ
เมืองไทยมีจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ มีนอย (x= 2.35) 
 ผลการเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือนของกลุมตัวอยาง พบวา มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการ
เมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract
 The purposes of this study were, 1) to study a Thai politician ethics 
model, 2) to assure the Thai politician model, 3) to study Thai politician 
ethics, and 4) to compare Thai politician ethics classifi ed by gender, age, 
education, occupation and monthly income. The respondents consisted 
of experts, having got an experience in ethics, politics, and administration. 
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 fi ndings 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), 

3) realizing good and bad deeds, 4) understanding one’s own duty, man, 

and community (Paññã), 4) honest livelihood and sincere performance 
(Anavajja-bala), 6) holding righteousness, truth, and dhamma (Dhamma-
dhipateyya), 7) no prejudice caused by love, hatred, delusion, and fear 

(without Agati), 8) good bodily and verbal conduct (Sîla) ect.

 The opinions of respondents to assure Thai politician ethics model 
were at the highest level of agreement (x= 4.74), when considering each 
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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 classifi ed by gender, age, 
education, occupation and monthly income of the samples revealed that 
their opinions toward Thai politician ethics were signifi cantly different at 
.05 level.

คําสําคัญ : ตัวแบบจริยธรรม จริยธรรมนักการเมือง นักการเมืองไทย
Keywords: Ethics models, Politician ethics, Thai politician

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ประเทศไทยในอดีตมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยในสมัย
สโุขทัยเปน สมบูรณาญาสิทธริาชแบบพอปกครองลูก พระมหากษัตรยิซึง่เปนผูปกครอง
มีคํานําหนาพระนามวา พอขุน เมื่อพอขุนรามคําแหงมหาราช กษัตริยองคที่ 3 ขึ้นครอง
ราชย พระองคไดอญัเชญิพระพทุธศาสนาลัทธลิงักาวงศจากเมอืงนครศรธีรรมราชเขามา
เผยแผ และประดิษฐานในเมืองสุโขทัย พรอมกับไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธ

ศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร และปกครองบานเมืองดวย พระมหากษัตริยแหง

กรุงสุโขทัยตอนปลายมักจะมีพระนามตอทายวา ธรรมราชา อันหมายถึง พระมหา
กษัตริยผูมีธรรม พระมหากษัตริยผูปฏิบัติธรรม ซึ่งจากการบริหาร และการปกครอง

ดังกลาวทําใหบานเมืองเปนปกแผน เจริญกาวหนา และประชาชนอยูดีมีสุข ในสมัย
อยุธยา ประเทศไทยไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณควบคูกับพระพุทธศาสนา
ไดเปล่ียนแนวคิดการ ปกครองประเทศไปเปนสมบูรณาญาสิทธิราชแบบสมมติเทพ

พระมหากษัตริยจึงทรงมีฐานะเปนผูปกครอง และเปนเทพ หรือเทวะดวย ดังนั้น 
พระมหากษัตริยนอกจากจะเปนท่ียอมรับนับถือของประชาชนในฐานะองคผูปกครอง

แลวยังจะตองเปนท่ีเคารพนับถือบูชากราบไหวของประชาชนประหนึ่งเทพเจาดวย 
การปกครองในลักษณะน้ีไดสืบเน่ืองตอมา และส้ินสุดลงในตอนปลาย รัชสมัยของ
พระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 7 
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 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎร ไดยึดอํานาจการปกครองจาก
พระมหากษัตริย และไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มา
เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข และไดประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2475 
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิเปนประมขุของไทยนัน้ อาํนาจ
อธปิไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยดานนิติบัญญัติ
โดยทางรัฐสภา คือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทรงใชอํานาจอธิปไตยดานบริหาร
โดยทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจอธิปไตยดานตุลาการโดยทางศาล ในสวนของ
การบริหารนั้น ไดจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเปนระเบียบบริหารราชการ
สวนกลาง ระเบียบบรหิารราชการสวนภมูภิาค และระเบยีบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน 
(Administrative Rule Act 1991, 1991) การบริหารราชการสวนกลางไดจัดระเบียบ
การบริหารออกเปนกระทรวง ทบวง และ กรมตางๆ การบริหารราชการสวนภูมิภาคได
จัดระเบียบการบริหารออกเปนจังหวัด และอําเภอ และ การบริหารราชสวนทองถิ่นได
จดัระเบยีบการบรหิารออกเปน องคการบรหิารสวนจังหวดั เทศบาล องคการบรหิารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ในสวนของการบริหาร จัดการ กํากับ ควบคุม 
และ ดแูลสวนราชการขางตนนัน้ การบริหารราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมภิาค
เปนภาระหนาที่ของคณะรัฐมนตรี โดยมีรัฐสภาเปนฝายกํากับและตรวจสอบ สวนการ

บริหารราชการสวนทองถิ่นน้ัน เปนภาระหนาที่ของคณะผูบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินนั้นๆ และมีสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ เปนฝายกํากับและ

ตรวจสอบ ตามบทบาทหนาที่

 คณะบุคคลซ่ึงถือวาเปนผูบริหาร ผูปกครอง และมีบทบาทนาที่ในการบริหาร 
จัดการ กํากับ ดูแล ฯลฯ ในสวนราชการตางๆ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน และบุคคลในฝายสภา ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับ ตรวจสอบการบริหารงานน้ัน 

ถอืวาเปนนกัการเมือง ไดรบัเลือกต้ังมาจากประชาชน มกีารดํารงตําแหนงเปนวาระตาม

ที่กฎหมายนั้นๆ กําหนด เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อไปทําหนาที่นั้นๆ แทนประชาชน 

แตในปจจุบันนี้ ตําแหนงทางการเมืองดังกลาว เปนตําแหนงที่มีเกียรติยศ ชื่อเสียง เงิน
ตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อีกตามบทบาทหนาที่นั้น จึงมีบุคคลตางๆ มากมายมุง
หวงั ทําใหเกิดการแขงขันกันขึ้น ทั้งการแขงขันกันทําความดี ทําประโยชนตอประชาชน 
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เพื่อใหประชาชนชื่นชอบ และเลือกตนเอง และ ทั้งการใชวิธีการที่มิชอบ สกปรก ขัดตอ
จริยธรรม และกฎหมาย เชน การใชอิทธิพลขมขูบังคับใหเลือกตน หรือพรรคพวกของ
ตน การใชอามิสสินจางแลกเปลี่ยน การใชเงินซื้อเสียงใหเลือกตน การใหเงินคาจางไม
ลงคะแนนใหคูแขง การใชวิธีการใหรายปายสี ใสความคูแขงเพื่อใหประชาชนเขาใจผิด 
เปนตน บุคคลดังกลาวน้ี เมื่อไดรับเลือกต้ังแลวก็มีตําแหนง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง มีบารมี 
มอีาํนาจ มบีทบาทหนาที ่มผีลประโยชนอืน่ๆ ตอบแทนตามตําแหนงหนาที ่อกีทัง้ยงัไดใช
อํานาจ บทบาทหนาที่แสวงหาผลประโยชนอนัมิชอบตางๆ อีก เพื่อการถอนทุนคืน โดย
วธิกีารท่ีมชิอบ ขดัตอกฎหมาย เปนการฉอราษฎรบงัหลวง ทจุรติคอรรปัชัน่ สรางผลเสีย
หายใหเกดิแกหนวยงานของรฐั ประเทศชาต ิและประชาชนเปนอยางมาก จนนาํไปสูการ
จดัตัง้คณะกรรมการการเลอืกตัง้เพือ่ใหทาํหนาทีกํ่ากบั จดัการ ดแูลการเลือกตัง้ใหเปนไป
โดยสุจริต และเท่ียงธรรม และ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ
เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของผูบริหาร ขาราชการ 
พนกังานเจาหนาทีข่องรฐั ฯลฯ ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวก็ไดรับการแกไขไมดีเทาที่ควร แตกลับเพ่ิมเติม พอกพูน
ปญหามากยิ่งขึ้น เพราะนักการเมืองไดใชอิทธิพล และวิธีการตางๆ อื่นๆ อีกมากมาย
เทาที่จะสรรหาไดมาใชเพื่อประโยชนแหงตนและพรรคพวก พฤติกรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตางๆ ของนักการเมืองที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสามารถติดตาม

และนํามาลงโทษได ตัวอยาง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งถอนสิทธิผูสมัครรับเลือก
ตัง้ กรณกีารเลอืกต้ังสมาชกิสภา ผูแทนราษฎร เขต 12 กรงุเทพมหานคร มลูเหตจุากการ
โฆษณาหาเสียงดวยการใสรายดวยความอันเปนเท็จ (Ect. Meeting 66/2011, June 19, 

2011) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน ราษฎร เขต 1 จังหวัดศีรษะเกส มูลเหตุจาก

การใหทรัพยสิน (เงิน) แกผูมีสิทธิเลือกตั้ง (Ect. Meeting 65/2011, June 14, 2011) 
คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม เชน กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร เขต 4 จงัหวดัลพบรุ ีมลูเหตจุากการใหทรพัยสนิ (เงนิ) แกผูมสีทิธเิลอืกตัง้ 

และพดูชกัชวน ขมขูเพือ่จงูใจใหลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ใหตน (Ect. Meeting 63/2011, 

June 12, 2011) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาจํา
คุกอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณะสุข ฐานทุจริตรับเงินสินบนเปนเวลา 15 ป 
(Thairath. May 16, 2012) คณะกรรมการปองกนั และปราบปรามการทุจรติแหงชาติชี้
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มลูความผดิคดทีจุรติจดัซ้ือรถ เรอื และอปุกรณบรรเทาสาธารณภยัของกรงุเทพมหานคร 
และสงฟองศาลฯ (Dailynews. January 3, 2012) นอกจากน้ี ยังปรากฏขาวคราวการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบอ่ืนๆ ของนักการเมืองท่ีทําหนาท่ีเปนผูบริหารและทีมงาน 
เชน การเรยีกเงนิตอบแทนเพือ่บรรจแุตงตัง้ใหเขาทํางานในหนวยงานของรฐั การชือ้ขาย
ตําแหนงที่สูงขึ้น การเรียกเงินเปนเปอรเซ็นตจากรานคาที่หนวยงานส่ังซ้ือวัสดุครุภัณฑ 
การเรียกเงินเปนเปอรเซ็นตจากผูรับเหมากอสราง เปนตน 
 ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น การฉอราษฎรบังหลวง ดังกลาวนั้น สงผลให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบริหารราชการ
แผนดิน และอาจนําไปสูความลมเหลวในการพัฒนาประเทศในท่ีสุด ดรรชนีชี้วัดภาพ
ลกัษณการทจุรติคอรรปัชัน่ของประเทศไทย โดยองคกรเพ่ือความโปรงใสสากลในปพ.ศ. 
2550-2555 อยูทีร่ะดบั 3.3-3.5 จากคะแนนเตม็ 10 และ มแีนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง 
(Thairath. May 16, 2012) ปจจุบัน ประเทศไทยอยูในภาวะวิกฤติ การทุจริตและ
คอรรัปชั่นเปนเรื่องประจักษทั้งในและตางประเทศ ไมเคยสอบผานเลยในเร่ืองนี้ อยูใน
อันดับ 80 จาก 130 กวาประเทศ (Thairath. May 17, 2012) และ สวนดุสิตโพล ของ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ ไดสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ เมือ่วนัที ่
3-7 มกราคม 2555 พบวา อาชีพที่ทุจริตและคอรรัปช่ันมากที่สดุ คือ นักการเมือง คิด
เปนรอยละ 42.96 จากประชากรกลุมตวัอยาง 1,884 คน จากทุกสาขาอาชีพทัว่ประเทศ 

(Dailynews. May 3, 2012) ทั้งนี้คงเปนเพราะวา นักการเมืองไทยมีปญหาทางดาน
จรยิธรรม หรือ นกัการเมืองไทยขาดจริยธรรมน่ันเอง เมือ่นกัการเมืองไทยซึง่เปนผูบรหิาร 
ผูปกครอง หรอืผูนาํขาดจรยิธรรมแลว จงึทาํใหผูใตปกครอง และผูเกีย่วของอ่ืนๆ รวมทัง้

ประชาชนพลอยยึดถือเปนแบบอยาง และประพฤติปฏิบัติตามดวย 
 ผลสุดทายก็คือ การเกิดปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นและการประพฤติมิ
ชอบอยางกวางขวาง ในทุกวงการทุกหยอมหญา กลายเปนตวัปญหาใหญทีบ่ัน่ทอนและ
ทาํลายสงัคม ประเพณี วฒันธรรม และประเทศชาต ิดงันัน้ ผูวจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่ว

กับ จริยธรรมนักการเมืองไทย โดยมุงเนนศึกษาในเรื่องของตัวแบบ หรือตัวจริยธรรม

ที่เหมาะสมที่นักการเมืองไทยควรมี หรือ ควรประพฤติปฏิบัติ และความคิดเห็นของ
ประชาชนผูมสีทิธเิลอืกต้ังตอพฤตกิรรมทางจริยธรรมของนักการเมืองไทยในสมยัปจจบุนั

วัตถุประสงคของการวิจัย
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จริยธรรมนักการเมืองไทย

 1.  เพ่ือศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย
 2.  เพ่ือยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย 
 3.  เพ่ือศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย 
 4.  เพือ่เปรยีบเทยีบจรยิธรรมนกัการเมอืงไทยจาํแนกตามเพศ อาย ุการศกึษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน 

สมมติฐานของการวิจัย
 1.  นักการเมืองไทยมีจริยธรรมในระดับนอย
 2.  กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนตางกันมี
ความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
 1.  ขอบเขตดานเน้ือหา การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ เริ่มตนดวยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและหลักธรรมคําสอนทาง
จริยธรรมทางปรัชญาและศาสนาจากเอกสาร ตํารา และคัมภีรทางศาสนาตางๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งคัมภีรพระพุทธศาสนา และสรุปเปนสาระสําคัญของจริยธรรม จากน้ัน 
จึงสรางแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามแบบ เพ่ือสัมภาษณและสอบถามผูทรงคุณ

วุฒิฯที่มีความรู มีประสบการณทางดานจริยธรรม การบริหาร และการเมือง เพื่อใหได

ตวัแบบจรยิธรรมนกัการเมอืงไทยตามแนวพทุธ และนาํตวัแบบนัน้ไปสอบถามนกัธุรกจิ 
ขาราชการ และนักศึกษาเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนําตัวแบบจริยธรรม
นักการเมืองไทยที่ไดแลวไปใชศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทยจากผูมีสิทธิเลือกต้ังทั่ว
ประเทศไทย 

 2.  ขอบเขตดานประชากร ผูใหขอมูลในการสัมภาษณและแบบสอบถาม 

ไดแก ทรงคุณวฒุ ิทีม่คีวามรู มปีระสบการณทางดานจริยธรรม การบริหาร และการเมือง 

27 คน นักธุรกิจ ขาราชการ และนักศึกษา 138 คน และกลุมตัวอยาง 2,305 คน จาก
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 47,876,671 คน จาก 30 จังหวัดของประเทศไทย
 3.  ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลาระหวาง มกราคม 2554 - ธันวาคม 
2555 
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วิธีดําเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยผสานวิธี (Mixed Research) ดําเนินการใน 2 ขั้น
ตอน คอื ขัน้ตอนแรก การศกึษาเชงิคณุภาพ โดยการสมัภาษณ และสอบถามผูทรงคณุวุฒิ
ที่มีความรู มีประสบการณทางดานจริยธรรม การบริหาร และการเมือง จํานวน 27 คน 
เพื่อศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ขั้นตอนท่ีสอง การศึกษาเชิงปริมาณ โดย
สอบถามนักธุรกิจ ขาราชการ และ นักศึกษา และกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน 2,305 คน จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 47,876,671 คน เคร่ืองมือ
ทีใ่ชในการวิจยั ไดแก แบบสมัภาษณตวัแบบจรยิธรรมนกัการเมืองไทย แบบสอบถามตวั
แบบจริยธรรมนักการเมืองไทย แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อยืนยันตัวแบบจริยธรรม
นักการเมืองไทย และ แบบสอบถามจริยธรรมนักการเมืองไทย การวิเคราะหขอมูล โดย
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test independent) และ การวิเคราะหความ
แปรปรวน (F-test) เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Dunnett T3 

ผลการวิจัย
 การวิจยัเรือ่ง การศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย มผีลสรปุ ตามวัตถปุระสงค 

ดังนี้ 

 วัตถุประสงคขอท่ี 1 ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา ตัวแบบ
จริยธรรมของนักการเมืองไทย 28 ประการ คือ 
 1.  มีความละอายใจไมทําความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดตอกฎหมาย (หิริ) 

 2.  มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความช่ัว และอาญาแผนดิน 

(โอตตัปปะ) 

 3.  มีความรูเกี่ยวกับความดี คือรูวา อะไรดี อะไรชั่ว 
 4.  มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน (ปญญา) 
 5.  มีอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตย (อนวัชชพละ) 

 6.  ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) 
 7.  ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมอีคติ) 
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จริยธรรมนักการเมืองไทย

 8.  มีความประพฤติดีงามทั้งทางกายและวาจา (ศีล) 
 9.  มีความซื่อตรง คือซื่อตรงตอตนเอง ตอคน และตองาน (อาชวะ) 
 10. ไมเบียดเบียนทํารายใครๆ (อวิหิงสา) 
 11. มีความฉลาดรอบรูในการบํารุง สงเสริมอาชีพ (สัสสเมธะ) 
 12. มีความซื่อสัตย จริงใจ รักษาความสัตย (สัจจะ) 
 13. มีวาจาที่สุภาพ ออนหวาน ไพเราะ ดูดดื่มใจ (วาจาเปยยะ) 
 14.  มีความกลาหาญในการกระทําสิ่งตางๆ และกลัวในส่ิงสมควรกลัว 
 15.  มีความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน ไมยอทอ (วิริยะ) 
 16.  มีความเมตตากรุณาตอผูอื่นและสัตวอื่น (เมตตา กรุณา) 
 17.  มีนํ้าใจเอื้อเฟอ เผื่อแผแบงปนตอผูอื่น (ทาน) 
 18.  ไมโกรธเคือง โกรธแคน อาฆาตตอผูใด (อักโกธะ) 
 19. การทําตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น สังคม (อัตถจริยา) 
 20. รูจักบุญคุณคนอ่ืนและตอบแทนในโอกาสอันควร (กตัญกูตเวที) 
 21.  มีความอนุเคราะหสงเคราะหผูคนรอบขางและคนอ่ืนๆ (สังคหพละ) 
 22.  มีความชื่นชมยินดีกับผูอื่นท่ีเขาไดดีและมีความสุข (มุทิตา) 
 23. มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลือเม่ือผูอื่นทําความผิด และตองไดรับ
โทษทัณฑ (อุเบกขา) 
 24.  มีความเสียสละความสุขสวนตนเพื่อสวนรวม (ปริจจาคะ) 

 25. มีความสุภาพออนโยน นุมนวล ไมเยอหยิ่งถอืตัว (มัททวะ) 

 26. มีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากตางๆ (ขันติ) 

 27. การวางตัวดี วางตนเสมอตนเสมอปลาย (สมานัตตตา) 
 28.  มีความเพียรพยายามอยางแรงกลา มานะมุงมั่นเอาชนะอุปสรรค (ตปะ) 
 วตัถุประสงคขอท่ี 2 การยืนยนัตวัแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา ความ

คดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือยนืยนัตวัแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย เม่ือพจิารณา

โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด (x= 4.74) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เปนสวนใหญ 

 วตัถปุระสงคขอที ่3 การศกึษาจรยิธรรมนกัการเมอืงไทย พบวา ประชากรกลุม
ตัวอยาง ซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา นักการ
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เมืองไทยมีจริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมีนอย (x= 2.35 และ S.D. = 0.32) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา นักการเมืองไทยมีจริยธรรม ที่อยูในระดับสูง คือ อยูระดับ
ปานกลาง ไดแก มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน (ปญญา) มีคา
เฉลี่ยสูงสุด (x= 2.73) รองลงมา คือ มีวาจาที่สุภาพ ออนหวาน ไพเราะ ดูดดื่มใจ (วา
จาเปยยะ) มีความพยายามอยางแรงกลา มานะมุงมั่นเอาชนะอุปสัค (ตปะ) (x= 2.71) 
มีความฉลาดรอบรูในการบํารุง สงเสริมอาชีพ (สัสสเมธะ) (x= 2.64) รูจักบุญคุณคนอื่น
และตอบแทนในโอกาสอันควร (กตัญูกตเวที) (x= 2.59) และมีความอดทน อดกลั้น
ตอความยากลําบากตางๆ (ขันติ) (x= 2.56) ตามลําดับ
 สวนท่ีมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา นักการเมืองไทยมี
จรยิธรรมในระดบั มนีอย คอื จากระดบันอยขึน้มา ไดแก มคีวามละอายใจ ไมทาํความชัว่ 
สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ผิดกฎหมาย (หิริ) (x= 1.51) ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปน
หลัก (ธรรมาธิปไตย) (x= 1.72) มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความช่ัว และ
อาญาแผนดิน (โอตตัปปะ) (x= 1.73) ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคติ) 
(x= 1.73) มีความประพฤติดีงามทั้งทางกายและวาจา (ศีล) (x= 2.19) มีอาชีพที่สุจริต 
และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย (อนวัชชพละ) (x= 2.25) มีความซื่อสัตย จริงใจ 
รักษาความสัตย (สัจจะ) (x= 2.25) ไมโกรธเคือง โกรธแคน อาฆาตตอผูใด (อักโกธะ) 
(x= 2.27) มีความซื่อตรง คือซื่อตรงตอตนเอง ตอคนอื่น และตองาน 
(อาชวะ) (x= 2.28) และ มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลือเม่ือผูอื่นทําความผิด และ
ตองไดรับโทษทัณฑ (อุเบกขา) (x= 2.30) 

 วัตถุประสงคขอท่ี 4 การเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตาม

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบ 
สรุปได ดังนี้
 1) จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย กับเพศหญิง มีความ

คิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของความคิดเห็นพบวา เพศหญิง (x= 2.39) มีคาเฉล่ียของความ
คิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยสูงกวาเพศชาย (x= 2.32) ซึ่งมีคาความแตกตาง

ของคาเฉล่ียเทากับ 0.07
 2)  จําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 
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เมื่อทดสอบรายคูเพื่อพิจารณาวา กลุมตัวอยางในกลุมอายุใดที่มีความเห็นแตกตางกัน 
พบผลการทดสอบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุอยูระหวาง 26 – 40 ป กับมีอายุอยูระหวาง 
41 – 60 ป มีความคิดเห็นตอจริยธรรม นักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายกลุม พบวา คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่
มีอายุระหวาง 41 – 60 ป (x= 2.44) สูงกวา กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 26 – 40 ป 
(x= 2.30) ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.13
 3)  จําแนกตามการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาแตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และเมื่อทดสอบรายคูเพื่อพิจารณาวา กลุมตัวอยางในกลุมการศึกษาใดที่มีความ
เห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตก ตางกัน พบผลการทดสอบวา กลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (x= 2.54) กับระดับอนุปริญญาหรือเทียบ
เทา (x= 2.26) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 
0.27 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (x= 2.51) กับระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา (x= 2.26) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ีย
เทากับ 0.25 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (x= 2.54) กับ
ระดบัปรญิญาตรหีรอื เทยีบเทา (x= 2.30) มคีวามคดิเหน็แตกตางกนั ซึง่มคีาความแตก
ตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.23 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (x= 2.51) 
กับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x= 2.30) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉล่ียเทากบั 0.21 กลุมตวัอยางทีม่กีารศกึษาระดับอนปุรญิญาหรือเทยีบ

เทา (x= 2.26) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x= 2.41) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมี

คาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.14 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทยีบเทา (x= 2.54) กบัระดบัสงูกวาปรญิญาตร ี(x= 2.41) มคีวามคดิเห็นแตก ตาง
กนั ซึง่มคีาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.13 และ กลุมตวัอยางท่ีมกีารศึกษาระดับ
ประถม ศึกษา (x= 2.51) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x= 2.41) และ กลุมตัวอยางที่

มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x= 2.30) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x= 
2.41) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.11 ตาม

ลําดับ
 4)  จาํแนกตามอาชีพ พบวา กลุมตวัอยางท่ีมอีาชีพแตกตางกัน มคีวามคิดเห็น
ตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือ
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ทดสอบรายคูเพือ่พิจารณาวา กลุมตวัอยางในกลุมอาชีพใดทีม่คีวามคดิเหน็ตอจริยธรรม
นกัการเมืองแตกตางกัน พบผลการทดสอบวา กลุมตวัอยางทีม่อีาชพีเปนพนกังานบรษิทั/
หางราน (x= 2.24) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) มีความคิดเห็นแตก
ตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.35 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเกษตรกร 
(x= 2.58) กับพนักงานบริษัท/หางราน (x= 2.24) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคา
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.34 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเกษตรกร (x= 2.58) กับ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ (x= 2.26) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉล่ียเทากบั 0.32 กลุมตวัอยางท่ีมอีาชีพเปนพนักงานรัฐวสิาหกิจ/องคกร
อิสระ (x= 2.26) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) มีความคิดเห็นแตกตาง
กัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.32 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนเกษตรกร 
(x= 2.58) กับนักธุรกิจ/คาขาย (x= 2.31) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตก
ตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.27 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนนักธุรกิจ/คาขาย (x= 2.31) 
กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.27 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนเกษตรกร (x= 2.58) กับ
พนักงานสวนทองถิ่น (x= 2.34) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเทากับ 0.25 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนักงานสวนทองถ่ิน (x= 2.34) กับ
พนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตก
ตางของคาเฉลีย่เทากบั 0.25 กลุมตวัอยางทีม่อีาชพีเปนเกษตรกร (x= 2.58) กบันกัศกึษา 
(x= 2.35) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.24 

กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพเปนพนัก-งานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.58) กับนักศึกษา 

(x= 2.35) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.24 

กลุมตวัอยางท่ีมอีาชีพเปนพนักงานบริษทั/หางราน (x= 2.24) กบัขาราชการ (x= 2.45) 
มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.21 กลุมตัวอยาง
ที่มีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ(x= 2.26) กับขาราชการ (x= 2.45) มี

ความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.19 กลุมตัวอยางที่

มีอาชีพรับจางทั่วไป (x= 2.40) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) มีความ

คิดเห็นแตก ตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.19 กลุมตัวอยางท่ีมี
อาชีพเปนเกษตรกร (x= 2.58) กับรับจางทั่วไป (x= 2.40) มีความคิดเห็นแตกตางกัน 
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ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.18 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับจางทั่วไป (x= 
2.40) กับพนักงานบริษัท/หางราน (x= 2.24) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.16 ตามลําดับ
 5)  จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนแตก
ตางกัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบรายคูเพื่อพิจารณาวา กลุมตัวอยางในกลุมรายไดตอ
เดือนกลุมใดที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน พบผลการทดสอบวา กลุมตัวอยางที่มีรายได
ตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท (x= 2.49) กับ 15,001 – 20,000 บาท 
(x= 2.29) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.20 
กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท (x= 2.29) กับ 5,001 – 10,000 
บาท (x= 2.49) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 
0.20 กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท (x= 2.49) กับ 10,001 – 
15,000 บาท (x= 2.33) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ีย
เทากับ 0.16 กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท (x= 2.49) กับ 
20,001 – 25,000 บาท (x= 2.33) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตาง
ของคาเฉล่ียเทากับ 0.16 และ กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
(x= 2.29) กบัมากกวา 25,000 บาท (x= 2.40) มคีวามคิดเหน็แตกตางกนั ซึง่มคีาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.12 ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจยัเร่ืองจริยธรรมนักการเมืองไทยน้ี มปีระเด็นสาํคญัทีน่าํมาอภิปรายผล 
ตามวัตถุประสงค ดังนี้
 1.  ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ผลการศึกษาตัวแบบจริยธรรม

นักการเมืองไทย พบวา จริยธรรมนักการเมืองไทย คือ มีความละอายใจไมทําความช่ัว 

สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดตอกฎหมาย (หิริ) มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความช่ัว และ
อาญาแผนดิน (โอตตัปปะ) มีความรูเกี่ยวกับความดี คือรูวาอะไรดี อะไรชั่ว มีความ
ฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คนและชุมชน (ปญญา) มีอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซื่อสัตย (อนวัชชพละ) ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปน
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หลัก (ธรรมาธิปไตย) ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคติ) มีความประพฤติ
ดีงามทั้งทางกายและวาจา (ศีล) มีความซ่ือตรง คือซื่อตรงตอตนเอง ตอคน และตองาน 
(อาชวะ) ไมเบียดเบียนทํารายใครๆ (อวิหิงสา) มีความฉลาดรอบรูในการบํารุง สงเสริม
อาชีพ (สัสสเมธะ) และ มีความซ่ือสัตย จริงใจ รักษาความสัตย (สัจจะ) มีวาจาที่สภุาพ 
ออนหวาน ไพเราะ ดูดดื่มใจ (วาจาเปยยะ) และ มีความกลาหาญในการกระทําส่ิงตางๆ 
และกลวัในสิง่สมควรกลวั เปนตน ซึง่สอดคลองกบัหลกัจรยิธรรมทางศาสนา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสอดคลองกับหลกัจรยิธรรมในพระพุทธศาสนา เชน โลกปาลธรรม (Sayamarat 
Tripitaka.Vol. 20, 1982. and Vol. 25, 1982) หลักอคติ 4 (Sayamarat Tripitaka.
Vol. 11, 1982. and Vol. 21, 1982) หลักทศพิธราชธรรม (Sayamarat Tripitaka.Vol. 
26, 1982) หลักราชสังคหวัตถุ หรือ ราชจรรยานุวัตร (Sayamarat Tripitaka.Vol. 15, 
1982. and Vol. 25, 1982) หลักพรหมวิหาร (Sayamarat Tripitaka.Vol. 22, 1982. 
and Vol. 34, 1982) หลักอธิปไตย (Sayamarat Tripitaka.Vol. 11, 1982. and Vol. 
20, 1982) และ หลักสังคหวัตถุ (Sayamarat Tripitaka.Vol. 11, 1982. and Vol. 23, 
1982) เปนตน 
 2.  การยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ผลการศึกษาตัวแบบ
จรยิธรรมนกัการเมอืงไทย ดวยการสอบถามเพือ่ยนืยนัขอมลู พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
มคีวามคดิเหน็เพือ่ยนืยนัตวัแบบจรยิธรรมนกัการเมืองไทย โดยภาพรวมอยูในระดบัเหน็
ดวยมากที่สุด (x= 4.74 ) ซึ่งสอดคลองกับหลักจริยธรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักคําสอนทางจริยธรรมในพระพุทธ-ศาสนา ตามที่อางขางตน

 3.  การศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย ผลการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามจริยธรรมนักการเมืองไทย สรุปวา ประชากรกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา นักการเมืองไทยมีจริยธรรม 
โดยภาพรวม อยูในระดับนอย (x= 2.35 และ S.D. = 0.32) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา อยูในระดับนอย เปนสวนใหญ ซึ่งผลการศึกษาน้ีเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา ผูตอบแบบสอบถามไดพบเหน็ หรอื ไดรบัการบอกเลา หรอืไดรบั

ทราบขาวสาร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักการเมืองไทย จากส่ือตางๆ เชน 

หนงัสอืพมิพ โทรทศัน วทิย ุเปนตน ซึง่เปนการยนืยนัขอมูลตามหลกัจรยิธรรมทางศาสนา
วา ถาผูปกครองบานเมือง หรอื นกัการเมอืงมจีรยิธรรมแลว บานเมอืงกจ็ะเจรญิกาวหนา 
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ประชาชนก็จะอยูดีมีสุขกันถวนหนา แตถาผูปกครองบานเมือง หรือ นักการเมืองขาด
จรยิธรรมแลว ประชาชนกจ็ะไมมสีขุ มปีญหามาก บานเมอืงกจ็ะไมเจรญิกาวหนา ในขณะ
เดียวกัน ผลการศึกษาก็ตรงกันขามกับ รอยแกว สายยิ้ม (2552 : บทคัดยอ) ที่สรุปวา 
ผูบริหารไดนาํหลกัทศพธิราชธรรมไปใชในการบรหิารตน บรหิารคน และบรหิารงาน ฯลฯ 
ในทีส่ดุกจ็ะบรหิารงานตางๆ ไดผลดทีัง้ตอตนเอง ประชาชน ทองถิน่และสงัคม พชัราวด ี
ชูภักดี (2549 : บทคัดยอ) หลักทศพิธราชธรรมมีความสําคัญ สําหรับผูปกครอง หรือ
ผูบริหารท่ียดึถอืปฏิบตัใินการปกครอง และบริหารบานเมือง เพราะรัฐจะเจริญกาวหนา 
หรือ ประชาชนจะประสบสุขไดนั้น ผูปกครองจะตองยึดหลักธรรมในการปกครองเปน
สําคัญ และ พระมหาชูศักดิ์ คําแปง (2543 : บทคัดยอ) สรุปไววา ประชาชนตองการ
ให นกัการเมืองยดึมัน่ในหลกัพรหมวิหารธรรม รวมไปถงึไมมคีวามอจิฉารษิยาผูอืน่ ไมมี
อคติ ลําเอียงเขาขางใคร และยึดถือความถูกตองเปนเกณฑในการตัดสินปญหา
 4.  การเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตามอายุ เพศ การ
ศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบจริยธรรมนักการ
เมืองไทย พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และ ไดพบขอมูลที่นาสนใจบาง
ประการ คือ 

 ในดานอายุ กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 41 – 60 ป (x= 2.44) มีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นตอ จริยธรรมนักการเมืองสูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 26 – 40 ป 

(x= 2.30) ซึ่งมีคาความแตกตางเทากับ 0.13 ซึ่งกลุมท่ีมีอายุชวงนี้มักจะเปนกลุมบุคคล

ที่มีความสนใจทางการเมืองสูง มีความสนิทสนมกับนักการเมือง เปนผูสนับสนุนนักการ
เมือง และมักจะเปนกลุมอายุที่สมัครรับเลือกตั้งมากท่ีสุด และสวนหนึ่งไดรับการเลือก
ตั้งเปนผูบริหาร เปนสมาชิกสภา เปนนักการเมืองอาชีพ จึงมักจะมอง หรือมีความคิด
เห็นตอจริยธรรมนักการเมืองในดานบวกมากกวา

 ในดานการศึกษา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ

จรยิธรรมนกัการเมอืงไทยแตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิี ่.05 โดยกลุมตัวอยางที่
มกีารศึกษาระดับมธัยม ศกึษา หรือเทียบเทา (x= 2.54) กบัระดับอนุปรญิญาหรือเทียบ
เทา (x= 2.26) มีความคิดเห็นแตก ตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 
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0.27 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (x= 2.51) กับระดับอนุปริญญา 
หรือเทียบเทา (x= 2.26) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ีย
เทากับ 0.25 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (x= 2.54) กับ
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x= 2.30) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตก 
ตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.23 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (x= 2.51) 
กับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x= 2.30) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉล่ียเทากบั 0.21 กลุมตวัอยางทีม่กีารศกึษาระดบัอนปุรญิญาหรือเทยีบ
เทา (x= 2.26) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x= 2.41) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมี
คาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.14 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรอืเทยีบเทา (x= 2.54) กบัระดบัสงูกวาปรญิญาตร ี(x= 2.41) มคีวามคิดเหน็แตกตาง
กนั ซึง่มคีาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.13 และ กลุมตวัอยางท่ีมกีารศึกษาระดับ
ประถมศกึษา (x= 2.51) กบัระดบัสงูกวาปรญิญาตร ี(x= 2.41) และ กลุมตวัอยางทีม่กีาร
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x= 2.30) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x= 2.41) 
มคีวามคดิเหน็แตกตางกนั ซึง่มีคาความแตกตางของคาเฉลีย่เทากบั 0.11 ตามลาํดบั ซึง่
แสดงใหเห็นวา ประชากรที่มีการศึกษาแตกตาง กัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการ
เมืองไทยแตกตางกัน ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผูที่มีการศึกษาที่สูงขึ้น จะมีความรูที่เทาทัน 
หรือรูทัน หรือรู หรือรับทราบพฤตกิรรมทางจริยธรรมนักการเมืองไทยไดมากกวา
 ในดานอาชีพ กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอจริยธรรม

นักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ

เปนพนักงานบริษัท/หางราน (x= 2.24) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) 

มคีวามคิดเหน็แตกตางกนั ซึง่มคีาความแตกตางของคาเฉลีย่เทากบั 0.35 กลุมตวัอยางที่
มอีาชพีเกษตรกร (x= 2.58) กบัพนกังานบรษิทั/หางราน (x= 2.24) มคีวามคดิเหน็แตก
ตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.34 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเกษตรกร 
(x= 2.58) กับพนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ (x= 2.26) มีความคิดเห็นแตกตาง

กัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.32 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ (x= 2.26) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) มี

ความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.32 กลุมตัวอยางที่
มอีาชพีเปนเกษตรกร (x= 2.58) กบันกัธรุกิจ/คาขาย (x= 2.31) มคีวามคดิเหน็แตกตาง
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กนั ซึง่มคีาความแตก ตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.27 กลุมตวัอยางทีม่อีาชพีเปนนักธรุกจิ/
คาขาย (x= 2.31) กบัพนกังานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) มคีวามคดิเหน็แตกตาง
กนั ซึง่มคีาความแตกตางของคาเฉลีย่เทา กบั 0.27 กลุมตวัอยางทีม่อีาชีพเปนเกษตรกร 
(x= 2.58) กับพนักงานสวนทองถิ่น (x= 2.34) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.25 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนักงานสวนทองถิ่น (x= 
2.34) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) มีความคิดเห็นแตก ตางกัน ซึ่งมีคา
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.25 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนเกษตรกร (x= 2.58) 
กับนักศึกษา (x= 2.35) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ีย
เทากับ 0.24 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนัก-งานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.58) กับ
นกัศกึษา (x= 2.35) มคีวามคดิเหน็แตกตางกนั ซึง่มีคาความแตกตางของคาเฉลีย่เทากบั 
0.24 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางราน (x= 2.24) กับขาราชการ (x

= 2.45) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.21 กลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ (x= 2.26) กับขาราชการ (x= 
2.45) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.19 กลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพรับจางทั่วไป (x= 2.40) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x= 2.59) 
มคีวามคิดเหน็แตกตางกนั ซึง่มคีาความแตกตางของคาเฉลีย่เทากบั 0.19 กลุมตวัอยางที่
มีอาชีพเปนเกษตรกร (x= 2.58) กับรับจางทั่วไป (x= 2.40) มีความคิดเห็นแตกตางกัน 
ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.18 กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป 

(x= 2.40) กับพนักงานบริษัท/หางราน (x= 2.24) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคา

ความแตกตางของคา เฉลี่ยเทากับ 0.16 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประชากรที่ตอบ

แบบสอบถามทีม่อีาชพีท่ีมัน่คง มรีายไดในการยงัชพีท่ีดกีวา มคีวามคดิเหน็ตอจรยิธรรม
นกัการเมอืงไทยแตกตางกันกบักลุมทีม่อีาชพีไมมัน่คง มรีายไดนอย ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา
กลุมหลงัยงัตองการความชวยเหลอื จนุเจือตางๆ จากนักการเมอืงอยูตลอดเวลา ในขณะ
ที่กลุมแรกกําลังจับตาดูวา นักการเมืองไปหาประโยชนใสตน และพรรคพวกอยางไร 

จึงทําใหมองจริยธรรมนักการเมืองในดานลบมากกวาดานบวก

ขอเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยเรื่องจริยธรรมนักการเมืองไทยนี้ ผวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
  1.1  องค/หนวยงาน/คณะบุคคลท่ีเก่ียวของกับนักการเมือง ระดับชาติ 
เชน คณะรัฐมนตรี รัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย และกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในระดับทองถิ่น ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และนาย
อําเภอ เปนตน ควรหาแนวทางเพิ่มพูน สงเสริม และพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย
ใหสูงขึ้น ตอไป
   1.2  รัฐบาล และหนวยงานที่เก่ียวของควรจัดทําแผนเพื่อสงเสริมและ
พฒันาจรยิธรรมนกัการเมอืงไทย เพือ่ใหนกัการเมอืงไทยเปนนกัการเมอืงทีด่ ีพรอมอทุศิ
ตนเพ่ือประโยชนของประชาชน สังคม และประเทศชาติ
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
   2.1  ควรศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย
   2.2  ควรศกึษาจรยิธรรมนกัการเมอืงไทยในองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตาง ๆ
  2.3  ควรศึกษาปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนใหนักการเมืองไทยเปนนักการ
เมืองที่มีจริยธรรม
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