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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย
2) การยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย 3) ศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย 4)
เปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และราย
ไดตอ เดือน ผูใ หขอ มูล ไดแก ผูท รงคุณวุฒฯิ ทีม่ ปี ระสบการณทางดานจริยธรรม การเมือง
และการบริหาร และ กลุม ตัวอยาง ไดแก นักธุรกิจ ขาราชการ นักศึกษา และประชาชนผูม ี
สิทธิเลือกตัง้ 2,305 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test independent) การวิเคราะหความแปรปรวน
(F-test) และการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Dunnett T3
ผลการวิจยั พบวา ตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย 28 ขอ เชน มีความละอาย
ใจไมทําความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดตอกฎหมาย (หิริ) มีความเกรงกลัวตอผลของการ
กระทําความชั่วและอาญา แผนดิน (โอตตัปปะ) มีความรูเกี่ยวกับความดี คือรูวา อะไร
ดี อะไรชั่ว มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน (ปญญา) มีอาชีพที่
สุจริต และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย (อนวัชชพละ) ยึดถือความถูกตอง ความจริง
และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย) ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคติ)
และ มีความประพฤติดีงามทั้งทางกายและวาจา (ศีล) เปนตน
ความคิดเห็นของผูต อบแบบสอบถามเพือ่ ยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย
พบวาอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x = 4.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 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 classified 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 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),
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 (Dhammadhipateyya), 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
KKU Res J 2 (3) : July-September 2012

จริยธรรมนักการเมืองไทย

265

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

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยในอดีตมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยในสมัย
สุโขทัยเปน สมบูรณาญาสิทธิราชแบบพอปกครองลูก พระมหากษัตริยซ งึ่ เปนผูป กครอง
มีคํานําหนาพระนามวา พอขุน เมื่อพอขุนรามคําแหงมหาราช กษัตริยองคที่ 3 ขึ้นครอง
ราชย พระองคไดอญ
ั เชิญพระพุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศจากเมืองนครศรีธรรมราชเขามา
เผยแผ และประดิษฐานในเมืองสุโขทัย พรอมกับไดนําหลักธรรมคําสอนของพระพุทธ
ศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร และปกครองบานเมืองดวย พระมหากษัตริยแหง
กรุงสุโขทัยตอนปลายมักจะมีพระนามตอทายวา ธรรมราชา อันหมายถึง พระมหา
กษัตริยผูมีธรรม พระมหากษัตริยผูปฏิบัติธรรม ซึ่งจากการบริหาร และการปกครอง
ดังกลาวทําใหบานเมืองเปนปกแผน เจริญกาวหนา และประชาชนอยูดีมีสุข ในสมัย
อยุธยา ประเทศไทยไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณควบคูกับพระพุทธศาสนา
ไดเปลี่ยนแนวคิดการ ปกครองประเทศไปเปนสมบูรณาญาสิทธิราชแบบสมมติเทพ
พระมหากษัตริยจึงทรงมีฐานะเปนผูปกครอง และเปนเทพ หรือเทวะดวย ดังนั้น
พระมหากษัตริยนอกจากจะเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชนในฐานะองคผูปกครอง
แลวยังจะตองเปนที่เคารพนับถือบูชากราบไหวของประชาชนประหนึ่งเทพเจาดวย
การปกครองในลักษณะนี้ไดสืบเนื่องตอมา และสิ้นสุดลงในตอนปลาย รัชสมัยของ
พระมหากษัตริยรัชกาลที่ 7
วารสารวิจัย มข. 2 (3) : กรกฎาคม-กันยายน 2555
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เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎร ไดยึดอํานาจการปกครองจาก
พระมหากษัตริย และไดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มา
เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข และไดประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุขของไทยนัน้ อํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยดานนิติบัญญัติ
โดยทางรัฐสภา คือ สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทรงใชอํานาจอธิปไตยดานบริหาร
โดยทางคณะรัฐมนตรี และทรงใชอํานาจอธิปไตยดานตุลาการโดยทางศาล ในสวนของ
การบริหารนั้น ไดจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเปนระเบียบบริหารราชการ
สวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสวนภูมภิ าค และระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่
(Administrative Rule Act 1991, 1991) การบริหารราชการสวนกลางไดจัดระเบียบ
การบริหารออกเปนกระทรวง ทบวง และ กรมตางๆ การบริหารราชการสวนภูมิภาคได
จัดระเบียบการบริหารออกเปนจังหวัด และอําเภอ และ การบริหารราชสวนทองถิ่นได
จัดระเบียบการบริหารออกเปน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา ในสวนของการบริหาร จัดการ กํากับ ควบคุม
และ ดูแลสวนราชการขางตนนัน้ การบริหารราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมภิ าค
เปนภาระหนาที่ของคณะรัฐมนตรี โดยมีรัฐสภาเปนฝายกํากับและตรวจสอบ สวนการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น เปนภาระหนาที่ของคณะผูบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นๆ และมีสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนฝายกํากับและ
ตรวจสอบ ตามบทบาทหนาที่
คณะบุคคลซึ่งถือวาเปนผูบริหาร ผูปกครอง และมีบทบาทนาที่ในการบริหาร
จัดการ กํากับ ดูแล ฯลฯ ในสวนราชการตางๆ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถิ่น และบุคคลในฝายสภา ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับ ตรวจสอบการบริหารงานนั้น
ถือวาเปนนักการเมือง ไดรบั เลือกตัง้ มาจากประชาชน มีการดํารงตําแหนงเปนวาระตาม
ที่กฎหมายนั้นๆ กําหนด เปนผูสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อไปทําหนาที่นั้นๆ แทนประชาชน
แตในปจจุบันนี้ ตําแหนงทางการเมืองดังกลาว เปนตําแหนงที่มีเกียรติยศ ชื่อเสียง เงิน
ตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อีกตามบทบาทหนาที่นั้น จึงมีบุคคลตางๆ มากมายมุง
หวัง 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 บุคคลดังกลาวนี้ เมื่อไดรับเลือกตั้งแลวก็มีตําแหนง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง มีบารมี
มีอาํ นาจ มีบทบาทหนาที่ มีผลประโยชนอนื่ ๆ ตอบแทนตามตําแหนงหนาที่ อีกทัง้ ยังไดใช
อํานาจ บทบาทหนาที่แสวงหาผลประโยชนอนั มิชอบตางๆ อีก เพื่อการถอนทุนคืน โดย
วิธกี ารทีม่ ชิ อบ ขัดตอกฎหมาย เปนการฉอราษฎรบงั หลวง ทุจริตคอรรปั ชัน่ สรางผลเสีย
หายใหเกิดแกหนวยงานของรัฐ ประเทศชาติ และประชาชนเปนอยางมาก จนนําไปสูก าร
จัดตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ เพือ่ ใหทาํ หนาทีก่ าํ กับ จัดการ ดูแลการเลือกตัง้ ใหเปนไป
โดยสุจริต และเทีย่ งธรรม และ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของผูบริหาร ขาราชการ
พนักงานเจาหนาทีข่ องรัฐ ฯลฯ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวก็ไดรับการแกไขไมดีเทาที่ควร แตกลับเพิ่มเติม พอกพูน
ปญหามากยิ่งขึ้น เพราะนักการเมืองไดใชอิทธิพล และวิธีการตางๆ อื่นๆ อีกมากมาย
เทาที่จะสรรหาไดมาใชเพื่อประโยชนแหงตนและพรรคพวก พฤติกรรมการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตางๆ ของนักการเมืองที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของสามารถติดตาม
และนํามาลงโทษได ตัวอยาง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งถอนสิทธิผูสมัครรับเลือก
ตัง้ กรณีการเลือกตัง้ สมาชิกสภา ผูแ ทนราษฎร เขต 12 กรุงเทพมหานคร มูลเหตุจากการ
โฆษณาหาเสียงดวยการใสรา ยดวยความอันเปนเท็จ (Ect. Meeting 66/2011, June 19,
2011) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน ราษฎร เขต 1 จังหวัดศีรษะเกส มูลเหตุจาก
การใหทรัพยสิน (เงิน) แกผูมีสิทธิเลือกตั้ง (Ect. Meeting 65/2011, June 14, 2011)
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม เชน กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร เขต 4 จังหวัดลพบุรี มูลเหตุจากการใหทรัพยสนิ (เงิน) แกผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้
และพูดชักชวน ขมขูเ พือ่ จูงใจใหลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ใหตน (Ect. Meeting 63/2011,
June 12, 2011) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาจํา
คุกอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณะสุข ฐานทุจริตรับเงินสินบนเปนเวลา 15 ป
(Thairath. May 16, 2012) คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติชี้
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มูลความผิดคดีทจุ ริตจัดซือ้ รถ เรือ และอุปกรณบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร
และสงฟองศาลฯ (Dailynews. January 3, 2012) นอกจากนี้ ยังปรากฏขาวคราวการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบอื่นๆ ของนักการเมืองที่ทําหนาที่เปนผูบริหารและทีมงาน
เชน การเรียกเงินตอบแทนเพือ่ บรรจุแตงตัง้ ใหเขาทํางานในหนวยงานของรัฐ การชือ้ ขาย
ตําแหนงที่สูงขึ้น การเรียกเงินเปนเปอรเซ็นตจากรานคาที่หนวยงานสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ
การเรียกเงินเปนเปอรเซ็นตจากผูรับเหมากอสราง เปนตน
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น การฉอราษฎรบังหลวง ดังกลาวนั้น สงผลให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบริหารราชการ
แผนดิน และอาจนําไปสูความลมเหลวในการพัฒนาประเทศในที่สุด ดรรชนีชี้วัดภาพ
ลักษณการทุจริตคอรรปั ชัน่ ของประเทศไทย โดยองคกรเพือ่ ความโปรงใสสากลในปพ.ศ.
2550-2555 อยูท รี่ ะดับ 3.3-3.5 จากคะแนนเต็ม 10 และ มีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ ง
(Thairath. May 16, 2012) ปจจุบัน ประเทศไทยอยูในภาวะวิกฤติ การทุจริตและ
คอรรัปชั่นเปนเรื่องประจักษทั้งในและตางประเทศ ไมเคยสอบผานเลยในเรื่องนี้ อยูใน
อันดับ 80 จาก 130 กวาประเทศ (Thairath. May 17, 2012) และ สวนดุสิตโพล ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ไดสาํ รวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ประเทศ เมือ่ วันที่
3-7 มกราคม 2555 พบวา อาชีพที่ทุจริตและคอรรัปชั่นมากที่สดุ คือ นักการเมือง คิด
เปนรอยละ 42.96 จากประชากรกลุม ตัวอยาง 1,884 คน จากทุกสาขาอาชีพทัว่ ประเทศ
(Dailynews. May 3, 2012) ทั้งนี้คงเปนเพราะวา นักการเมืองไทยมีปญหาทางดาน
จริยธรรม หรือ นักการเมืองไทยขาดจริยธรรมนัน่ เอง เมือ่ นักการเมืองไทยซึง่ เปนผูบ ริหาร
ผูป กครอง หรือผูน าํ ขาดจริยธรรมแลว จึงทําใหผใู ตปกครอง และผูเ กีย่ วของอืน่ ๆ รวมทัง้
ประชาชนพลอยยึดถือเปนแบบอยาง และประพฤติปฏิบัติตามดวย
ผลสุดทายก็คือ การเกิดปญหาเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นและการประพฤติมิ
ชอบอยางกวางขวาง ในทุกวงการทุกหยอมหญา กลายเปนตัวปญหาใหญทบ่ี นั่ ทอนและ
ทําลายสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และประเทศชาติ ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ ว
กับ จริยธรรมนักการเมืองไทย โดยมุงเนนศึกษาในเรื่องของตัวแบบ หรือตัวจริยธรรม
ที่เหมาะสมที่นักการเมืองไทยควรมี หรือ ควรประพฤติปฏิบัติ และความคิดเห็นของ
ประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ตอพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักการเมืองไทยในสมัยปจจุบนั

วัตถุประสงคของการวิจัย
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1. เพื่อศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย
2. เพื่อยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย
3. เพื่อศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย
4. เพือ่ เปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทยจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน

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

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ เริ่มตนดวยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและหลักธรรมคําสอนทาง
จริยธรรมทางปรัชญาและศาสนาจากเอกสาร ตํารา และคัมภีรทางศาสนาตางๆ โดย
เฉพาะอยางยิ่งคัมภีรพระพุทธศาสนา และสรุปเปนสาระสําคัญของจริยธรรม จากนั้น
จึงสรางแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามแบบ เพื่อสัมภาษณและสอบถามผูทรงคุณ
วุฒิฯที่มีความรู มีประสบการณทางดานจริยธรรม การบริหาร และการเมือง เพื่อใหได
ตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทยตามแนวพุทธ และนําตัวแบบนัน้ ไปสอบถามนักธุรกิจ
ขาราชการ และนักศึกษาเพื่อยืนยันขอมูลอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงนําตัวแบบจริยธรรม
นักการเมืองไทยที่ไดแลวไปใชศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทยจากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั่ว
ประเทศไทย
2. ขอบเขตดานประชากร ผูใหขอมูลในการสัมภาษณและแบบสอบถาม
ไดแก ทรงคุณวุฒิ ทีม่ คี วามรู มีประสบการณทางดานจริยธรรม 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 คือ ขัน้ ตอนแรก การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ และสอบถามผูท รงคุณวุฒิ
ที่มีความรู มีประสบการณทางดานจริยธรรม การบริหาร และการเมือง จํานวน 27 คน
เพื่อศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ขั้นตอนที่สอง การศึกษาเชิงปริมาณ โดย
สอบถามนักธุรกิจ ขาราชการ และ นักศึกษา และกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน 2,305 คน จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 47,876,671 คน เครื่องมือ
ทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสัมภาษณตวั แบบจริยธรรมนักการเมืองไทย แบบสอบถามตัว
แบบจริยธรรมนักการเมืองไทย แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อยืนยันตัวแบบจริยธรรม
นักการเมืองไทย และ แบบสอบถามจริยธรรมนักการเมืองไทย การวิเคราะหขอมูล โดย
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) การหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t-test independent) และ การวิเคราะหความ
แปรปรวน (F-test) เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีการของ Dunnett T3

ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย มีผลสรุป ตามวัตถุประสงค
ดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา ตัวแบบ
จริยธรรมของนักการเมืองไทย 28 ประการ คือ
1. มีความละอายใจไมทําความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดตอกฎหมาย (หิริ)
2. มี ค วามเกรงกลั ว ต อ ผลของการกระทํ า ความชั่ ว และอาญาแผ น ดิ น
(โอตตัปปะ)
3. มีความรูเกี่ยวกับความดี คือรูวา อะไรดี อะไรชั่ว
4. มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน (ปญญา)
5. มีอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย (อนวัชชพละ)
6. ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก (ธรรมาธิปไตย)
7. ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมอี คติ)
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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 และกลัวในสิ่งสมควรกลัว
15. มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ไมยอทอ (วิริยะ)
16. มีความเมตตากรุณาตอผูอื่นและสัตวอื่น (เมตตา กรุณา)
17. มีนํ้าใจเอื้อเฟอ เผื่อแผแบงปนตอผูอื่น (ทาน)
18. ไมโกรธเคือง โกรธแคน อาฆาตตอผูใด (อักโกธะ)
19. การทําตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น สังคม (อัตถจริยา)
20. รูจักบุญคุณคนอื่นและตอบแทนในโอกาสอันควร (กตัญูกตเวที)
21. มีความอนุเคราะหสงเคราะหผูคนรอบขางและคนอื่นๆ (สังคหพละ)
22. มีความชื่นชมยินดีกับผูอื่นที่เขาไดดีและมีความสุข (มุทิตา)
23. มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลือเมื่อผูอื่นทําความผิด และตองไดรับ
โทษทัณฑ (อุเบกขา)
24. มีความเสียสละความสุขสวนตนเพื่อสวนรวม (ปริจจาคะ)
25. มีความสุภาพออนโยน นุมนวล ไมเยอหยิ่งถือตัว (มัททวะ)
26. มีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากตางๆ (ขันติ)
27. การวางตัวดี วางตนเสมอตนเสมอปลาย (สมานัตตตา)
28. มีความเพียรพยายามอยางแรงกลา มานะมุงมั่นเอาชนะอุปสรรค (ตปะ)
วัตถุประสงคขอ ที่ 2 การยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา ความ
คิดเห็นของผูต อบแบบสอบถามเพือ่ ยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย เมือ่ พิจารณา
โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (x = 4.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด เปนสวนใหญ
วัตถุประสงคขอ ที่ 3 การศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทย พบวา ประชากรกลุม
ตัวอยาง ซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา นักการ
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เมืองไทยมีจริยธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับมีนอย (x = 2.35 และ S.D. = 0.32) เมื่อ
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
สวนที่มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา นักการเมืองไทยมี
จริยธรรมในระดับ มีนอ ย คือ จากระดับนอยขึน้ มา ไดแก มีความละอายใจ ไมทาํ ความชัว่
สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ผิดกฎหมาย (หิริ) (x = 1.51) ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปน
หลัก (ธรรมาธิปไตย) (x = 1.72) มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความชั่ว 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 ไมพยายามชวยเหลือเมื่อผูอื่นทําความผิด และ
ตองไดรับโทษทัณฑ (อุเบกขา) (x = 2.30)
วัตถุประสงคขอที่ 4 การเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบ
สรุปได ดังนี้
1) จําแนกตามเพศ พบวา กลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย กับเพศหญิง มีความ
คิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นพบวา เพศหญิง (x = 2.39) มีคาเฉลี่ยของความ
คิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยสูงกวาเพศชาย (x = 2.32) ซึ่งมีคาความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเทากับ 0.07
2) จําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
ตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
KKU Res J 2 (3) : July-September 2012

จริยธรรมนักการเมืองไทย

273

เมื่อทดสอบรายคูเพื่อพิจารณาวา กลุมตัวอยางในกลุมอายุใดที่มีความเห็นแตกตางกัน
พบผลการทดสอบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุอยูระหวาง 26 – 40 ป กับมีอายุอยูระหวาง
41 – 60 ป มีความคิดเห็นตอจริยธรรม นักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายกลุม พบวา คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่
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 ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ
0.27 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (x = 2.51) กับระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา (x = 2.26) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.25 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (x = 2.54) กับ
ระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเทา (x = 2.30) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึง่ มีคา ความแตก
ตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.23 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (x = 2.51)
กับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x = 2.30) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.21 กลุม ตัวอยางทีม่ กี ารศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบ
เทา (x = 2.26) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x = 2.41) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมี
คาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.14 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา (x = 2.54) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x = 2.41) มีความคิดเห็นแตก ตาง
กัน ซึง่ มีคา ความแตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.13 และ กลุม ตัวอยางทีม่ กี ารศึกษาระดับ
ประถม ศึกษา (x = 2.51) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x = 2.41) และ กลุมตัวอยางที่
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x = 2.30) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x =
2.41) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.11 ตาม
ลําดับ
4) จําแนกตามอาชีพ พบวา กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อ
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ทดสอบรายคูเ พือ่ พิจารณาวา กลุม ตัวอยางในกลุม อาชีพใดทีม่ คี วามคิดเห็นตอจริยธรรม
นักการเมืองแตกตางกัน พบผลการทดสอบวา กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพเปนพนักงานบริษทั /
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
แตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.32 กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ/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
ตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.27 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนนักธุรกิจ/คาขาย (x = 2.31)
กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x = 2.59) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.27 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนเกษตรกร (x = 2.58) กับ
พนักงานสวนทองถิ่น (x = 2.34) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเทากับ 0.25 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนักงานสวนทองถิ่น (x = 2.34) กับ
พนักงานราชการ/พนักงานจาง (x = 2.59) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตก
ตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.25 กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพเปนเกษตรกร (x = 2.58) กับนักศึกษา
(x = 2.35) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.24
กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนัก-งานราชการ/พนักงานจาง (x = 2.58) กับนักศึกษา
(x = 2.35) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.24
กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพเปนพนักงานบริษทั /หางราน (x = 2.24) กับขาราชการ (x = 2.45)
มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 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 ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.19 กลุมตัวอยางที่มี
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 ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ
0.20 กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท (x = 2.49) กับ 10,001 –
15,000 บาท (x = 2.33) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.16 กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท (x = 2.49) กับ
20,001 – 25,000 บาท (x = 2.33) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเทากับ 0.16 และ กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท
(x = 2.29) กับมากกวา 25,000 บาท (x = 2.40) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึง่ มีคา ความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.12 ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งจริยธรรมนักการเมืองไทยนี้ มีประเด็นสําคัญทีน่ าํ มาอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. ศึกษาตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ผลการศึกษาตัวแบบจริยธรรม
นักการเมืองไทย พบวา จริยธรรมนักการเมืองไทย คือ มีความละอายใจไมทําความชั่ว
สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดตอกฎหมาย (หิริ) มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความชั่ว 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) มีความซื่อตรง คือซื่อตรงตอตนเอง ตอคน และตองาน
(อาชวะ) ไมเบียดเบียนทํารายใครๆ (อวิหิงสา) มีความฉลาดรอบรูในการบํารุง สงเสริม
อาชีพ (สัสสเมธะ) และ มีความซื่อสัตย จริงใจ รักษาความสัตย (สัจจะ) มีวาจาที่สภุ าพ
ออนหวาน ไพเราะ ดูดดื่มใจ (วาจาเปยยะ) และ มีความกลาหาญในการกระทําสิ่งตางๆ
และกลัวในสิง่ สมควรกลัว เปนตน ซึง่ สอดคลองกับหลักจริยธรรมทางศาสนา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ สอดคลองกับหลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 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
จริยธรรมนักการเมืองไทย ดวยการสอบถามเพือ่ ยืนยันขอมูล พบวา ผูต อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นเพือ่ ยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย โดยภาพรวมอยูใ นระดับเห็น
ดวยมากที่สุด (x = 4.74 ) ซึ่งสอดคลองกับหลักจริยธรรมทางศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักคําสอนทางจริยธรรมในพระพุทธ-ศาสนา ตามที่อางขางตน
3. การศึ ก ษาจริ ย ธรรมนั ก การเมื อ งไทย ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล จาก
แบบสอบถามจริยธรรมนักการเมืองไทย สรุปวา ประชากรกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา นักการเมืองไทยมีจริยธรรม
โดยภาพรวม อยูในระดับนอย (x = 2.35 และ S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับนอย เปนสวนใหญ ซึ่งผลการศึกษานี้เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา ผูต อบแบบสอบถามไดพบเห็น หรือ ไดรบั การบอกเลา หรือไดรบั
ทราบขาวสาร ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักการเมืองไทย จากสื่อตางๆ เชน
หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ เปนตน ซึง่ เปนการยืนยันขอมูลตามหลักจริยธรรมทางศาสนา
วา ถาผูป กครองบานเมือง หรือ นักการเมืองมีจริยธรรมแลว บานเมืองก็จะเจริญกาวหนา
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ประชาชนก็จะอยูดีมีสุขกันถวนหนา แตถาผูปกครองบานเมือง หรือ นักการเมืองขาด
จริยธรรมแลว ประชาชนก็จะไมมสี ขุ มีปญ
 หามาก บานเมืองก็จะไมเจริญกาวหนา ในขณะ
เดียวกัน ผลการศึกษาก็ตรงกันขามกับ รอยแกว สายยิ้ม (2552 : บทคัดยอ) ที่สรุปวา
ผูบ ริหารไดนาํ หลักทศพิธราชธรรมไปใชในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ฯลฯ
ในทีส่ ดุ ก็จะบริหารงานตางๆ ไดผลดีทงั้ ตอตนเอง ประชาชน ทองถิน่ และสังคม พัชราวดี
ชูภักดี (2549 : บทคัดยอ) หลักทศพิธราชธรรมมีความสําคัญ สําหรับผูปกครอง หรือ
ผูบ ริหารทีย่ ดึ ถือปฏิบตั ใิ นการปกครอง และบริหารบานเมือง เพราะรัฐจะเจริญกาวหนา
หรือ ประชาชนจะประสบสุขไดนั้น ผูปกครองจะตองยึดหลักธรรมในการปกครองเปน
สําคัญ และ พระมหาชูศักดิ์ คําแปง (2543 : บทคัดยอ) สรุปไววา ประชาชนตองการ
ให นักการเมืองยึดมัน่ ในหลักพรหมวิหารธรรม รวมไปถึงไมมคี วามอิจฉาริษยาผูอ นื่ ไมมี
อคติ ลําเอียงเขาขางใคร และยึดถือความถูกตองเปนเกณฑในการตัดสินปญหา
4. การเปรียบเทียบจริยธรรมนักการเมืองไทย จําแนกตามอายุ เพศ การ
ศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบจริยธรรมนักการ
เมืองไทย พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน
แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย และ ไดพบขอมูลที่นาสนใจบาง
ประการ คือ
ในดานอายุ กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 41 – 60 ป (x = 2.44) มีคาเฉลี่ย
ความคิดเห็นตอ จริยธรรมนักการเมืองสูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 26 – 40 ป
(x = 2.30) ซึ่งมีคาความแตกตางเทากับ 0.13 ซึ่งกลุมที่มีอายุชวงนี้มักจะเปนกลุมบุคคล
ที่มีความสนใจทางการเมืองสูง มีความสนิทสนมกับนักการเมือง เปนผูสนับสนุนนักการ
เมือง และมักจะเปนกลุมอายุที่สมัครรับเลือกตั้งมากที่สุด และสวนหนึ่งไดรับการเลือก
ตั้งเปนผูบริหาร เปนสมาชิกสภา เปนนักการเมืองอาชีพ จึงมักจะมอง หรือมีความคิด
เห็นตอจริยธรรมนักการเมืองในดานบวกมากกวา
ในดานการศึกษา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอ
จริยธรรมนักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ .05 โดยกลุม ตัวอยางที่
มีการศึกษาระดับมัธยม ศึกษา หรือเทียบเทา (x = 2.54) กับระดับอนุปริญญาหรือเทียบ
เทา (x = 2.26) มีความคิดเห็นแตก ตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ
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0.27 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (x = 2.51) กับระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเทา (x = 2.26) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.25 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (x = 2.54) กับ
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x = 2.30) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตก
ตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.23 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา (x = 2.51)
กับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x = 2.30) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความ
แตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.21 กลุม ตัวอยางทีม่ กี ารศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบ
เทา (x = 2.26) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x = 2.41) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมี
คาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.14 กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา (x = 2.54) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x = 2.41) มีความคิดเห็นแตกตาง
กัน ซึง่ มีคา ความแตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.13 และ กลุม ตัวอยางทีม่ กี ารศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (x = 2.51) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x = 2.41) และ กลุม ตัวอยางทีม่ กี าร
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา (x = 2.30) กับระดับสูงกวาปริญญาตรี (x = 2.41)
มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึง่ มีคา ความแตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.11 ตามลําดับ ซึง่
แสดงใหเห็นวา ประชากรที่มีการศึกษาแตกตาง กัน มีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการ
เมืองไทยแตกตางกัน ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผูที่มีการศึกษาที่สูงขึ้น จะมีความรูที่เทาทัน
หรือรูทัน หรือรู หรือรับทราบพฤติกรรมทางจริยธรรมนักการเมืองไทยไดมากกวา
ในดานอาชีพ กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็นตอจริยธรรม
นักการเมืองไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
เปนพนักงานบริษัท/หางราน (x = 2.24) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x = 2.59)
มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึง่ มีคา ความแตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.35 กลุม ตัวอยางที่
มีอาชีพเกษตรกร (x = 2.58) กับพนักงานบริษทั /หางราน (x = 2.24) มีความคิดเห็นแตก
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
มีอาชีพเปนเกษตรกร (x = 2.58) กับนักธุรกิจ/คาขาย (x = 2.31) มีความคิดเห็นแตกตาง
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กัน ซึง่ มีคา ความแตก ตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.27 กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพเปนนักธุรกิจ/
คาขาย (x = 2.31) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x = 2.59) มีความคิดเห็นแตกตาง
กัน ซึง่ มีคา ความแตกตางของคาเฉลีย่ เทา กับ 0.27 กลุม ตัวอยางทีม่ อี าชีพเปนเกษตรกร
(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 ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ย
เทากับ 0.24 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนัก-งานราชการ/พนักงานจาง (x = 2.58) กับ
นักศึกษา (x = 2.35) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึง่ มีคา ความแตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ
0.24 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนักงานบริษัท/หางราน (x = 2.24) กับขาราชการ (x
= 2.45) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.21 กลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ/องคกรอิสระ (x = 2.26) กับขาราชการ (x =
2.45) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.19 กลุม
ตัวอยางที่มีอาชีพรับจางทั่วไป (x = 2.40) กับพนักงานราชการ/พนักงานจาง (x = 2.59)
มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึง่ มีคา ความแตกตางของคาเฉลีย่ เทากับ 0.19 กลุม ตัวอยางที่
มีอาชีพเปนเกษตรกร (x = 2.58) กับรับจางทั่วไป (x = 2.40) มีความคิดเห็นแตกตางกัน
ซึ่งมีคาความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.18 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพรับจางทั่วไป
(x = 2.40) กับพนักงานบริษัท/หางราน (x = 2.24) มีความคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่งมีคา
ความแตกตางของคา เฉลี่ยเทากับ 0.16 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ประชากรที่ตอบ
แบบสอบถามทีม่ อี าชีพทีม่ นั่ คง มีรายไดในการยังชีพทีด่ กี วา มีความคิดเห็นตอจริยธรรม
นักการเมืองไทยแตกตางกันกับกลุม ทีม่ อี าชีพไมมนั่ คง มีรายไดนอ ย ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา
กลุม หลังยังตองการความชวยเหลือ จุนเจือตางๆ จากนักการเมืองอยูต ลอดเวลา ในขณะ
ที่กลุมแรกกําลังจับตาดูวา นักการเมืองไปหาประโยชนใสตน และพรรคพวกอยางไร
จึงทําใหมองจริยธรรมนักการเมืองในดานลบมากกวาดานบวก
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่องจริยธรรมนักการเมืองไทยนี้ ผวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 องค/หนวยงาน/คณะบุคคลที่เกี่ยวของกับนักการเมือง ระดับชาติ
เชน คณะรัฐมนตรี รัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย และกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในระดับทองถิ่น ไดแก ผูวาราชการจังหวัด และนาย
อําเภอ เปนตน ควรหาแนวทางเพิ่มพูน สงเสริม และพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย
ใหสูงขึ้น ตอไป
1.2 รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดทําแผนเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย เพือ่ ใหนกั การเมืองไทยเปนนักการเมืองทีด่ ี พรอมอุทศิ
ตนเพื่อประโยชนของประชาชน สังคม และประเทศชาติ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย
2.2 ควรศึกษาจริยธรรมนักการเมืองไทยในองคกรปกครองสวนทองถิน่
ตาง ๆ
2.3 ควรศึกษาปจจัยที่สงเสริมสนับสนุนใหนักการเมืองไทยเปนนักการ
เมืองที่มีจริยธรรม
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