
 
 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมอืงของนักการเมืองท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

POLITICAL ETHICS ENHANCING OF LOCAL POLITICIANS 
IN NAKORN RATCHASIMA PROVINCE 

 
 
 
 
 
 
 

นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๓



 
 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

(ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)



 
 

Political Ethics Enhancing of Local Politicians 
in Nakorn Ratchasima province 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. Chutipon  Wongamonwit 
 
 
 
 
 
 
 

A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of 
the Requirement for the Degree of 

Doctor of Philosophy 
(Political Science) 

 
Graduate School 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
C.E.2020 

 
(Copyright by Mahachulalongkornrajavidyalaya University) 



ก 

 

ชื่อดุษฎีนิพนธ์ : การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 
   ในจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้วิจัย : นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
ปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 : รศ. ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), M.A. (Politics),  
  Ph.D. (Political Science) 
 : รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม, พธ.บ. (สังคมวิทยา), M.A. (Politics),  
  Ph.D. (Political Science), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)  
วันส าเร็จการศึกษา : ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. ศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ๒. ประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ๓. น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี โดยเป็นวิธีการ
วิจัย เชิ งปริมาณและเชิ งคุณ ภาพ  การวิจัย เชิ งปริมาณ ใช้แบบสอบถามจากกลุ่ มตัวอย่ าง           
จ านวน ๓๗๕ คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  จ านวน ๑๗ รูปหรือคน          
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑. จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 
๑) ด้านความดีงาม เกิดจากการยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อัธยาศัยดี มีความยุติธรรม 
ขยันอดทน ทุ่มเท ตั้งใจและมีความเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม สร้างความรัก ความศรัทธาเป็นที่
ไว้วางใจของประชาชนและชุมชน ๒) ด้านความถูกต้อง มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามบทบาท
หน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีการด าเนินการโดยความเป็นธรรม ๓) ด้านความ
เหมาะสม ด าเนินการปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรม ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนและชุมชน  
 ๒. การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ ๑) หลักสัจจะ มีใจเป็นกลางในการบริหารงาน 
มีความซื่อสัตย์ซื่อตรง โปร่งใส จริงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี ๒) หลักทมะ การใช้สติปัญญาสนับสนุน
ให้บุคลากรด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การมีน้ าใจ 
ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้จะประสบกับปัญหา ๓) หลักขันติ มีความอดทน ท าหน้าที่ด้วย
ความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในจุดมุ่งหมาย หมั่นใส่ใจดูแลและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในองค์กร
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และประชาชนในท้องถิ่น ๔) หลักจาคะ เป็นผู้มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล ช่วยเหลือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ สละความโกรธ ความเห็นแก่ตัว มีใจกว้างร่วมงานกับคนอ่ืนได้ สละอารมณ์ขุ่นมัวภายใน
จิตใจได ้มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง  
 ๓. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา มีหลักให้ด าเนินการ คือ ๑) การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความซื่อตรง เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล ท างาน
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ๒) การสร้างความตระหนักในจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปกรรม ๓) การสร้างความร่วมมือในชุมชน 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส         
มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ๔) การสร้างความรู้ความเข้าใจ การเคารพกติกา และมี
จิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาล พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นต่อไป 
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Abstract 

 
 Objectives of this research were to 1. Study the political ethics of local 
politicians in Nakhon Ratchasima Province, 2. Apply the Dhamma principles to 
strengthen the political ethics of local politicians in Nakhon Ratchasima Province and 
3. Propose strengthening political ethics of local politicians in Nakhon Ratchasima 
Province. Methodology was the mixed methods: The quantitative method, data were 
collected from 375 samples with questionnaires and analyzed by percentage, mean 
and standard deviation. The qualitative method, data were collected by in-depth-
interviewing 17 key informants and 12 participants in focus group discussion and 
analyzed by descriptive interpretation. 
 Findings were as follows: 
 1. Political ethics of local politicians in Nakhon Ratchasima Province 
consisted of: 1 )  righteousness arisen from adherence as a guideline for duty 
performance, good behavior, fairness, diligence, patience, dedication and dedication 
to the public benefits, creating love, faith, and trust of people and communities,     
2) Accuracy and  transparency; accountability in line with own responsibility adhering 
to the success of the works with fairness and just, 3) appropriateness; work 
performance within the framework of ethical morality, paying sincere attention to 
solve the problems for people and communities  
 2. Application of Gharavasadhamma4, virtues for lay people, for instilling 
the political ethics of the local politicians in Nakhon Ratchasima Province was found 
that. 1) Sacca; the truth; having neutral minds in the administration with honesty, 
transparency, sincerity and good role model. 2) Dama; taming, using  intellectuals to 
open the opportunities for people and personnel to participate in planning with kind 
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minds, calmness and being to control ones’ emotions even when confronting with 
problems, 3) Khanti, patience principles, performing duties with diligence, committing 
to the goal, being attentive, caring and encouraging personnel in the organization and 
the local people with good morale,  4) Caga, sacrifice, being generous, helpful, 
beneficial, non-angered, selfishness less, broad minded, abele to work with others, 
releasing moodiness, sincere with duty performance, caring for benefits for people 
more than those of one own.   
 3 .  Proposals for enhancing  the political ethics of local politicians in 
Nakhon Ratchasima Province, were as follows: 1) creating pride in the profession, 
behaving oneself as a role model with honesty for the common happiness of the 
people, adhering to good governance, working with transparency and verifiability,      
2 )  Raising ethical awareness, being honest people with moral shame and moral 
dread, being afraid of sins. 3 ) building cooperation in the community to respond to 
the direct needs of the people, to expedite in problems solving with transparency 
and enhancing public participation, 4 )  creating knowledge and understanding in  
respecting for the rules and regulations and consciousness  of good governance, 
strengthening  local and community development for the benefits of people and the 
local communities for good.  
 



ตรวจรูปแบบรายงานวิจัย (ฉบับร่าง) 
เรื่อง 

 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
(ปี งปม.๒๕๖๒) 

โดย   นายชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์ และคณะ 
  **************** 
มีข้อแก้ไข  พิจารณา และเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑.   ปกนอก ให้ทำตามคู่มือฯ เช่น 
   -สีปก ให้ใช้สีขาวล้วน หรือชมพูล้วน (เคลือบมัน) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   -สันปก ต้องมี ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัยหลัก ส่วนคำว่า “และคณะ” ถ้ามีนักวิจัยมากกว่า ๑ 
ท่าน ต่อด้วยตัวเลข (พ.ศ.) ๒๕๖๒ (ไม่มีคำว่า “พ.ศ.หรือพุทธศักราช”) อักษรที่สันปกทั้งหมดให้ทำตัวหนา 
   -หน้าปก (ปกนอก) 
   -ขนาดตรา มจร.ที่ปกทั้งหมด ขนาด ๔ ซม. 
   -ปก (ถ้าเป็นโครงการเดี่ยว) ให้ใช้คำว่า “รายงานการวิจัย” และปกภาษาอังกฤษ 
“Research Report” ขนาด ๒๐ พ้อยท์ (point)/ตัวหนา อักษรที่เหลือทั้งหน้าใช้ขนาด ๑๘ พ้อยท์ (point) 
   -รายงานการวิจัย (โครงการวิจัย) ที่ทำเป็นภาษา (อักษร) ไทย ชื่อเรื่อง (ชื่อโครงการวิจัย) 
ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะพยัญชนะตัว ต้นนอกนั้นให้ใช้
พยัญชนะตัวพิมพ์เล็ก เช่น Eco-town : … ยกเว้นคำเชื่อม ให้ใช้พยัญชนะตัวพิมพ์เล็ก และทำตัวหนาทั้งหมด 
  -ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย ถ้ามีจำนวนมากกว่า ๑ ท่าน แต่ไม่เกิน ๖ ท่าน ให้ใส่ชื่อนักวิจัย
ทั้งหมด ถ้าเกินจำนวน ๖ ท่าน ให้ใส่ชื่อนักวิจัยหลัก และใส่คำว่า “และคณะ, ภาษาอังกฤษว่า and others” 
และต้องให้ตรงกันกับชื่อภาษาอังกฤษด้วย  โดยไม่ต้องบอกตำแหน่งนักวิจัย เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี เป็น
ต้น หรือตำแหน่งในโครงการวิจัยเช่น หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นต้น ให้วางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ และประวัติ
นักวิจัย (ที่จะใส่ไว้ท้ายเล่ม) ก็ต้องมีครบทุกท่าน (ตามปก-บทคัดย่อ-ประวัติ) ด้วย 
  -สังกัดหน่วยงานของนักวิจัย หมายถึงนักวิจัยหลักสังกัดท่ีไหนให้ใช้ที่นั่น เช่น 
      -ถ้าเป็นส่วนงาน (ส่วนภูมิภาค) เช่น วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/หน่วยวิทยบริการ
.../ห้องเรียน ให้ใช้เป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ต่อด้วย) ส่วนงาน เช่น มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา (ไม่ต้องบอกสถานที่ตั้งหน่วยงาน) ต่อเป็นแถวเดียวกัน และให้
เรียงแถวชิด (ไม่ต้องเว้นบรรทัด) ชื่อนักวิจัย ส่วนงานภาษาอังกฤษให้ใช้ตามที่ มจร.กำหนด และก็ทำแบบ
เดียวกันนี้ 
  ๒.   ปกรอง (ภาษาไทย) หน้าที ่๒  
  -ให้ปรับแก้รูปแบบเหมือนปกนอก (โครงการเดี่ยว) 
 ๓.   ปกรอง (ภาษาอังกฤษ) หน้าที่ ๓  
  -รูปแบบปกรอง (ภาษาอังกฤษ) หน้าที่ ๓ ไม่ถูกต้อง 
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   -ให้ปรับแก้รูปแบบเหมือนปกรอง หน้าที่ ๒ (โครงการเดี่ยว) 
  -เรียงเอกสารก่อนเนื้อหาไม่ถูกต้อง 
    -ปกนอก-ใน (ปกรอง) 
    -บทคัดย่อไทย-อังกฤษ 
   -กิตติกรรมประกาศ 
   -สารบัญ 
    -คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
   ๔.   บทคัดย่อภาษาไทย (ไม่มี) ให้เขียนตามคู่มือฯ เช่น 
  -อักษร/เลขบอกหน้าทั้งหมด ให้ว่างไว้ด้านขวา ห่างจากขอบบนและขอบขวา ๑ นิ้ว และ
แบบอักษรต้องแบบเดียวกันทั้งหมด ขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) ให้เริ่มต้นที่ ก หรือ...อักษรอย่างอ่ืน และเรียงไป
ตามลำดับทุกหน้า จนถึงหน้าสารบัญสุดท้าย 
   -ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ให้เว้นว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร ยกเวน้
หนา้ที่มีชื่อบทให้เว้นว่างไว้ ๒ นิ้ว หรือ ๕ เซนติเมตร 
   -ขอบซ้ายมือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร 
               -ขอบขวามือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
      -ขอบด้านล่าง ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
    -รูปแบบหัวข้อบทคัดย่อภาษาไทย (ตัวอย่าง-แบบส่วนภูมิภาค) 
ชื่อรายงานการวิจัย:     ศึกษาสภาพกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศเกาหลีใต้ 
ผู้วิจัย:            พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  พระมหาเสรีชน นริสฺสโร   
             พระมหานันทวิทย์  ธีรภทฺโท 
ส่วนงาน:                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  
ปีงบประมาณ:              ๒๕๖๒ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย:       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   -หัวกระดาษให้มีเครื่องหมาย Colon “:” ให้ว่างชิดตัวหนังสือซ้ายมือ 
  -ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย ถ้ามีจำนวนมากกว่า ๑ ท่าน แต่ไม่เกิน ๖ ท่าน ให้ใส่ชื่อนักวิจัย
ทั้งหมด ถ้าเกินจำนวน ๖ ท่าน ให้ใส่ชื่อนักวิจัยหลัก และใส่คำว่า “และคณะ, ภาษาอังกฤษว่า and others” 
และต้องให้ตรงกันกับชื่อภาษาอังกฤษด้วย  โดยไม่ต้องบอกตำแหน่งนักวิจัย เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี เป็น
ต้น หรือตำแหน่งในโครงการวิจัยเช่น หวัหน้าโครงการวิจัย เป็นต้น และประวัตินักวิจัย (ท่ีจะใส่ไว้ท้ายเล่ม) ก็
ต้องมีครบทุกท่าน (ตามปก-บทคัดย่อ-ประวัติ) ด้วย 
   -ส่วนงาน หมายถึงสังกัดของนักวิจัยหลัก ถ้ามีนักวิจัยหลายท่าน หลายสังกัด ให้ใส่สังกัด
ของนักวิจัยหลักท่านเดียว และให้ใช้แบบเดียวกันกับปกนอก-ใน 
               -การย่อหน้าทั้งหมด ให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ ๘ ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วง
ตัวอักษรที่ ๙ (=๑.๗ ซม.) 



 ๓ 

 ๕.   บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ไม่มี) ให้เขียนตามคู่มือฯ เช่น 
   -อักษร/เลขบอกหน้าทั้งหมด ให้ว่างไว้ด้านขวา ห่างจากขอบบนและขอบขวา ๑ นิ้ว และ
แบบอักษรต้องแบบเดียวกันทั้งหมด ขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) ให้เริ่มต้นที่ ก หรือ...อักษรอย่างอ่ืน และเรียงไป
ตามลำดับทุกหน้า จนถึงหน้าสารบัญสุดท้าย 
   -ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ให้เว้นว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร ยกเวน้
หน้าที่มีชื่อบทให้เว้นว่างไว้ ๒ นิ้ว หรือ ๕ เซนติเมตร 
   -ขอบซ้ายมือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร 
               -ขอบขวามือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
      -ขอบด้านล่าง ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
  -รูปแบบหัวข้อบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (ตัวอย่าง-แบบส่วนภูมิภาค) 
Research  Title:                  The study of the Buddhist activities in South Korea 
Researchers:                           Phrakhrupalad Suvathanavachirakhun,   
                                               Phramaha Serichon  Narissaro  and  
       Phramaha Nantawit  Thiraphanto 
Department:                                 Mahachulalongkornrajavidyalaya University,  
      Nakhon Ratchasima Campus 
Fiscal Year:                        2562 / 2019 
Research Scholarship Sponsor:  Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
   -หัวกระดาษให้มีเครื่องหมาย Colon “:” ให้ว่างชิดตัวหนังสือซ้ายมือ 
   -ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย ถ้ามีจำนวนมากกว่า ๑ ท่าน แต่ไม่เกิน ๖ ท่าน ให้ใส่ชื่อนักวิจัย
ทั้งหมด ถ้าเกินจำนวน ๖ ท่าน ให้ใส่ชื่อนักวิจัยหลัก และใส่คำว่า “และคณะ, ภาษาอังกฤษว่า and others” 
และต้องให้ตรงกันกับชื่อภาษาอังกฤษด้วย  โดยไม่ต้องบอกตำแหน่งนักวิจัย เช่น อธิการบดี รองอธิการบดี เป็น
ต้น หรือตำแหน่งในโครงการวิจัยเช่น หวัหน้าโครงการวิจัย เป็นต้น และประวัตินักวิจัย (ท่ีจะใส่ไว้ท้ายเล่ม) ก็
ต้องมีครบทุกท่าน (ตามปก-บทคัดย่อ-ประวัติ) ด้วย 
   -ส่วนงาน หมายถึงสังกัดของนักวิจัยหลัก ถ้ามีนักวิจัยหลายท่าน หลายสังกัด ให้ใส่สังกัด
ของนักวิจัยหลักท่านเดียว และให้ใช้แบบเดียวกันกับปกนอก-ใน (แบบเดียวกับภาษาไทย) 
               -คำว่า “ABSTRACT” ให้เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 
   -การย่อหน้าทั้งหมด ให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ ๘ ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วง
ตัวอักษรที่ ๙ (=๑.๗ ซม.) 
 ๖.   กิตติกรรมประกาศ (ต้องมี) ให้ทำตามคู่มือการจัดพิมพ์รายงานวิจัย ของสถาบันวิจัยฯ เช่น 
   -อักษร/เลขบอกหน้าทั้งหมด ให้ว่างไว้ด้านขวา ห่างจากขอบบนและขอบขวา ๑ นิ้ว และ
แบบอักษรต้องแบบเดียวกันทั้งหมด ขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) ให้เริ่มต้นที่ ก หรือ...อักษรอย่างอ่ืน และเรียงไป
ตามลำดับทุกหน้า จนถึงหน้าสารบัญสุดท้าย 

http://nkr.mcu.ac.th/main/


 ๔ 

   -ให้พิมพ์คำว่า  “กิตติกรรมประกาศ”  ขนาด ๒๐ พ้อยท์ (point) ไว้ตรงกลางบรรทัด
บนสุดของหน้าแรกของบรรณานุกรม โดยพิมพ์ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ต่อจากนั้นให้เว้น ๑ บรรทัดแล้วพิมพ์
ต่อไป ส่วนอักษรที่เหลือขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) 
   -ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ให้เว้นว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร ยกเวน้
หน้าที่มีชื่อบทให้เว้นว่างไว้ ๒ นิ้ว หรือ ๕ เซนติเมตร 
   -ขอบซ้ายมือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร 
               -ขอบขวามือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
      -ขอบด้านล่าง ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
   -การย่อหน้าทั้งหมด ให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ ๘ ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วง
ตัวอักษรที่ ๙ (=๑.๗ ซม.) 
   -ชื่อนักวิจัย (ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ให้ใส่คำนำหน้าชื่อด้วย) และคณะ (ถ้ามี
นักวิจัยมากกว่า ๑ ท่าน), วัน/เดือน/ปี (ถือเอาวันที่ส่งฉบับร่างฯ) วางไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
  ๗.   สารบัญทั้งหมด ให้ปรับแก้ตามคู่มือฯ เช่น 

   -อักษร/เลขบอกหน้าทั้งหมด ให้ว่างไว้ด้านขวา ห่างจากขอบบนและขอบขวา ๑ นิ้ว และ
แบบอักษรต้องแบบเดียวกันทั้งหมด ขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) ให้เริ่มต้นที่ ก หรือ...อักษรอย่างอ่ืน และเรียงไป
ตามลำดับทุกหน้า จนถึงหน้าสารบัญสุดท้าย 

 -ให้พิมพ์คำว่า  “สารบัญ”  ขนาด ๒๐ พ้อยท์ (point) ไว้ตรงกลางบรรทัดบนสุดของหน้า
แรกของบรรณานุกรม โดยพิมพ์ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ต่อจากนั้นให้เว้น ๑ บรรทัดแล้วพิมพ์ต่อไป ส่วนอักษร
ที่เหลือขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) 
    -ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ให้เว้นว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร ยกเวน้
หน้าที่มีชื่อบทให้เว้นว่างไว้ ๒ นิ้ว หรือ ๕ เซนติเมตร 
               -ขอบขวามือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
  -ให้มีจุดไข่ปลาระหว่างชื่อเรื่องไปจนถึงอักษรหรือตัวเลข (บอกหน้า) และจัดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม รวมถึงสารบัญตาราง,สารบัญแผ่นภาพด้วย เช่น 

 บทคัดย่อภาษาไทย.......................................................................................................................... ก 
   -ชื่อบทใหญ่ทั้งหมดให้ทำตัวหนา ไปจนถึง-อักษร/เลขบอกหน้า 
    -ให้เพ่ิม “ภาคผนวก...” ที่สถาบันวิจัยฯ กำหนด (ตามข้อ ๑๑,๑๒)   
 ๘.   การจัดพิมพ์รายงานการวิจัย ให้ทำตามคู่มือฯ เช่น 
   -เลขบอกหน้าทั้งหมด ให้ว่างไว้ด้านขวา ห่างจากขอบบนและขอบขวา ๑ นิ้ว และแบบ
อักษรต้องแบบเดียวกันทั้งหมด ขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) ส่วนหน้าที่เป็นชื่อบทที่...ไม่ต้องมีเลขหน้า 
  -ขนาดอักษร (โดยทั่วไปตลอดทั้งเล่ม) ๑๖ พ้อยท์ (point) ไม่เกิน ๑๗ พ้อยท์ (point)   
  -บทที ่และชื่อบท  ใช้ตัวหนาขนาด ๒๐ พ้อยท์ (point)  
   -หัวข้อสำคัญชิดขอบซ้าย  ใช้ตัวหนาขนาด ๑๘ พ้อยท์ (point)  



 ๕ 

   -หัวข้อย่อย  ใช้ตัวหนาขนาด ๑๘ พ้อยท์ (point)  
  -ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ให้เว้นว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร ยกเวน้
หน้าที่มีชื่อบทให้เว้นว่างไว้ ๒ นิ้ว หรือ ๕ เซนติเมตร 
               -ขอบขวามือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
  -การย่อหน้าทั้งหมด ให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ ๘ ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วง
ตัวอักษรที่ ๙ (=๑.๗ ซม.) 
  -ตารางต่างๆที่มี ถ้าไม่หมดในหน้าเดียว จำต้องต่ออีกหน้าหนึ่ง ให้มีคำว่า “ตารางที่...
(ต่อ)” พร้อมทำหัวตารางด้วย 
 ๙.  การอ้างอิง (เชิงอรรถ) ทั้งหมด ให้ทำตามคู่มือฯ เช่น  
   -ขนาดอักษรเชิงอรรถท้ังหมดมีขนาด ๑๔ พ้อยท์ (point) 

   -ย่อหน้าของเชิงอรรถทั้งหมด ให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ ๘ ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์
ช่วงตัวอักษรที่ ๙ (=๑.๖ ซม.)  
   -ลำดับเชิงอรรถทั้งหมด ในแต่ละบทให้เริ่มที่ ๑ ไปจนจบบท เมื่อขึ้นบทใหม่ ก็ให้เริ่มที่ ๑  ใหม่ และ
ต้องใช้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด (เลขไทย หรือ อารบิค) 
   -ตัวเลขในเชิงอรรถทุกแห่ง ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งหมด (เลขไทย, อารบิค) ยกเว้น ๑.
หนังสือภาษาอังกฤษ (ตัวเลขเป็นอารบิคเท่านั้น) ๒.ชื่อเว็บไซต์ 
   -ระหว่างตัวเลขลำดับเชิงอรรถกับเชิงอรรถ ให้เว้นวรรค ๑ เคาะ 
  -ตัวอย่าง รูปแบบเชิงอรรถ ที่ถูกต้อง 

พระเทพโสภณ (ประยรู  ธมฺมจิตโฺต), ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หน้า ๓๘. 

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated by Norman Kemp Smith, (London: The 
Macmillan Press, 1978), p. 117. 

    -การอ้างเอกสารซ้ำ  
     -การอ้างเอกสารเชิงอรรถภาษาไทยในเรื่องเดียวกัน และต่อเนื่องกัน (ไม่มี
เอกสารอ่ืนคั่น) ให้ใช้คำว่า  เรื่องเดียวกัน, หน้า. (และลงเลขหน้ากำกับ) เช่น เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙.  สำหรับ
เชิงอรรถภาษาอังกฤษใช้คำว่า Ibid. และลงเลขหน้ากำกับเช่นเดียวกัน เช่น Ibid., p. 9. และคำว่า เรื่องเดียวกัน 
ไม่ทำตัวหนา 

   ถ้าต้องการอ้างซ้ำแหล่งข้อมูลที่ได้อ้างแล้วซึ่งอยู่ในหน้าเดียว แต่มีเอกสารอื่น
คั่นอยู่ก่อนให้ใช้  อ้างแล้ว, ชื่อหนังสือ, หน้า. เช่น อ้างแล้ว. คู่มือมนุษย์, หน้า ๙๘.  หรือ Op.cit., Buddhist 
Morality (Third Impression), p. 54.  

       การอ้างถึงเอกสารเรื่องเดียวกันซ้ำอีก (แต่ต่างหน้ากัน) และมีเอกสารอ่ืนมาคั่น 
ให้ลงรายการอย่างย่อ คือลงชื่อผู้แต่งและชื่อเรื่อง ส่วนรายการเก่ียวกับสถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์  ปีที่พิมพ์ ให้ตัด



 ๖ 

ออก ถ้าอ้างถึงต่างหน้ากันให้เติมเลขหน้าต่อจากชื่อเรื่อง เป็น ผู้แต่ง, ชื่อหนังสือ, หน้า. เช่น พระธรรมปิฎก, 
(ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม, หน้า ๓๒๙. 

   การอ้างถึงเอกสารเรื่องเดียวกันอีกในหน้าถัดไป (หน้าต่อเนื่องกัน) ให้ลง
รายละเอียดดังนี้ อ้างแล้ว, ชือ่ผู้แต่ง, ชื่อเรื่อง, หน้า. (ที่อ้างถึง) เช่น อ้างแล้ว, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺ
โต), พุทธธรรม, หน้า ๕๑๙. หรือ Ibid., Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), Buddhadham, p. 
519.  แล้วแต่กรณี 

  -คำว่า รายงานวิจัย ในเชิงอรรถทั้งหมด ให้แก้ไขเป็นคำว่า รายงานการวิจัย 
 -รูปแบบวิธีการอ้างงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ (ร่วมทั้งภาษาอังกฤษ) ให้ทำตามคู่มือฯ เช่น 

  พระศรีคมัภรีญาณ (สมจินต์ สมมฺาปญฺโญ) และคณะ, การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังการ
บริหาร. รายงานการวิจัย, วิทยานิพนธ์, หรือ ดุษฎีนิพนธ์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง). (พระนครศรีอยุธยา:  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒). หน้า ๑๑๒. 

  -เครื่องหมายอัญประกาศ (“”) ที่ชื่อเรื่องทั้งหมดของวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ให้ตัดออก 
และชื่อเรื่อง/หนังสือ/คัมภีร์ทั้งหมด (มิใช่ประเภทเอกสาร ถ้าเป็นประเภทเอกสารไม่ต้องทำตัวหนา) ให้ทำ
ตัวหนา 
 ๑๐.   บรรณานุกรม ให้ทำตามคู่มือฯ เช่น 
   -อักษร/เลขบอกหน้าบรรณานุกรมทั้งหมด ให้ว่างไว้ด้านขวา ห่างจากขอบบนและขอบ
ขวา ๑ นิ้ว และแบบอักษรต้องแบบเดียวกันทั้งหมด ขนาด ๑๖ พ้อยท์ (point) 

 -ให้พิมพ์คำว่า  “บรรณานุกรม”  ขนาด ๒๐ พ้อยท์ (point) ไว้ตรงกลางบรรทัดบนสุด
ของหน้าแรกของบรรณานุกรม โดยพิมพ์ห่างจากขอบบน ๑.๕ นิ้ว ต่อจากนั้นให้เว้น ๑ บรรทัดแล้วพิมพ์โดยแยก
ตามประเภทของเอกสารดังต่อไปนี้ 

            ๑. พระไตรปิฎก   
            ๒. หนังสือทั่วไป  
            ๓. หนังสือแปล 
            ๔. บทความต่างๆ (บทความในวารสาร, หนังสือพิมพ์, สารานุกรม,  
   หนังสือ รวบรวมบทความ  และบทวิจารณ์หนังสือ)      
            ๕. เอกสารอื่นๆ (รายงานการวิจัย, รายงานการประชุมทางวิชาการ,  
       จุลสาร เอกสารอัดสำเนา  และเอกสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ตีพิมพ์) 
            ๖. สัมภาษณ์ 
            ๗. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    -ขอบกระดาษด้านบน (หัวกระดาษ) ให้เว้นว่างไว้ ๑.๕ นิ้ว หรือ ๓.๗๕ เซนติเมตร ยกเวน้
หน้าที่มีชื่อบทให้เว้นว่างไว้ ๒ นิ้ว หรือ ๕ เซนติเมตร 
               -ขอบขวามือ ให้เว้นที่ว่างไว้ ๑ นิ้ว หรือ ๒.๕๐ เซนติเมตร 
  -การย่อหน้าบรรณานุกรมทั้งหมด (บรรทัดที่ ๒) ให้เว้นระยะไปจากแนวปกติ ๘ ช่วง
ตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ ๙ (=๑.๗ ซม.) 



 ๗ 

  -ตัวอย่างบรรณานุกรมภาษาไทยที่ถูกต้อง 
พระธรรมปิฎก, (ป.อ.  ปยุตฺโต). พุทธธรรม. (ฉบับปรับปรุงและขยายความ).  พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: 
  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
Collins, S. Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism. London:    
           Cambridge University Press, 1981. 
    -คำว่า รายงานวิจัย ในบรรณานุกรมทั้งหมด ให้แก้ไขเป็นคำว่า รายงานการวิจัย 

  -รูปแบบวิธีการอ้างงานวิจัย ให้ทำเหมือนการอ้างวิทยานิพนธ์ (ร่วมทั้งภาษาอังกฤษ) เช่น 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) และคณะ , การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างพลัง 
  การบริห าร . รายงานการวิ จั ย , วิท ยานิ พนธ์ , ห รือ  ดุษฎี นิ พน ธ์ . (อย่ า งใดอย่ างหนึ่ ง ) 
  พระนครศรีอยุธยา:  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 
 ๑๑.   ให้เพิ่มภาคผนวก ดังต่อไปนี้ (โดยให้เรียงต่อจากภาคผนวกท่ีมีอยู่แล้ว และให้ตั้งเป็นภาคผนวก
.....ต่อไป) 
   -ให้เพิ่มภาคผนวก ดังต่อไปนี้ 
    -ภาคผนวก ก  เครื่องมือในการทำวิจัย 
     -ภาคผนวก ข  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี) 
    -ภาคผนวก ค  รูปภาพกิจกรรมดำเนินการวิจัย (ถ้ามี) 
    -ภาคผนวก ง   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการวจิัยไปใช้ประโยชน ์
     -ภาคผนวก..........ผลผลติ ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/ 
Outcome/Impact) 
 ๑๒.  ให้เพ่ิมประวัตินักวิจัยทั้งหมด (จำนวนให้ครบ-ตรงตามปก ห้ามเกินเป็นเด็ดขาด) ให้เรียงไว้ต่อ
จากภาคผนวกท้ายสุดของภาคผนวกท้ังหมด (ท้ายสุดของเล่มงานวิจัย) 
  ดูรายละเอียดและตัวอย่างได้ที่คู่มือการพิมพ์รายงานการวิจัยฯ 
   

ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 

(พระมหาสมยศ  สุทฺธิสิริ) 
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
หมายเหตุ- เมื่อนักวิจัยแก้ไขแล้ว ให้เซฟไฟล์เป็น PDF แล้วส่งไลน์พระมหาสมยศ สุทฺธิสิริ เพ่ือตรวจสอบ 
  รูปแบบอีกครั้ง ๑ ก่อนที่จะเข้าเล่มส่งตามจำนวนที่ สพ.กำหนด (งานวิจัยตั้งแต่ปี งปม.๒๕๕๙ 
 ลงไปให้เข้าเล่ม ๒๕ เล่ม ส่วนงานวิจัยตั้งแต่ ปี งปม.๖๐ เป็นต้นไป ต้องเข้าเล่ม ๓๐ เล่ม เพ่ือขอ 
  อนุมัติจบ). 



จ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น         
ในจังหวัดนครราชสีมา” ส าเร็จได้ด้วยอาศัยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอย่างดีของอาจารย์        
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ทั้ง ๒ ท่าน คือ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ประธานคณะกรรมการควบคุมดุษฎี
นิพนธ์ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ที่ได้กรุณาเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน า ชี้แนะ ตรวจแก้ไข จนท าให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์ 
 ขอขอบคุณ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่สละเวลาตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
และความถูกต้องของข้อมูลที่น าไปใช้ในการด าเนินการวิจัย พร้อมทั้งค าแนะน าเพ่ิมเติมที่เป็น
ประโยชน์แก่  การวิจัย  โดยเฉพาะ รศ.ดร.เนตรชน ก บัวนาค ผศ.ดร.พิมพ์พจี  บรรจงปรุ            
ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒน์สิทธิ์  รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ขอขอบคุณ        
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุข เหลือง ผศ.ดร.พรเศรษฐี  วุฒิ ปัญญาอิสกุล  ผศ.ดร.พิชิต  ปุ ริมาตร                
ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์ ที่ช่วยแนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมทั้งช่วยคิด
แบบโมเดลการวิจัย ขอขอบคุณ ดร.ไพวรรณ ปุริมาตร ที่ช่วยจัดเรียบเรียงข้อมูลการวิจัยซึ่งถือเป็น
กระบวนการส าคัญอย่างยิ่งที่ ท าให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จ ขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา      
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ชั้น ๕ คุณพัชรี หาลาง คุณพลวัฒน์ สีทา ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกทุก ๆ ด้านให้แก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี ขอขอบคุณท่านเจ้าของต าราที่ผู้วิจัยใช้เพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าทุกท่าน 
 ผลส าเร็จและคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากการท าดุษฎีนิพนธ์ครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ 
พระเดชพระคุณพระเทพสีมาภรณ์ (หลวงพ่อเจ้าคุณนวล เขมสจฺจวาที  ป.ธ.๗) อดีตรองเจ้าคณะ
จังหวัดนครราชสีมา อดีตเจ้าอาวาสวัดบึง (พระอารามหลวง) และอดีตที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยา
เขตนครราชสีมา ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณของลูก ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ศุภรัสมิ์  เชิดชู 
มารดาผู้ให้ชีวิต ให้ปัญญา ให้ก าลังใจ ให้ทุนการศึกษา เป็นทุกอย่างในชีวิตของลูก และหากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดข้อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้    
หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ       
พระธรรม พระสงฆ์ และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการท า
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ จนเป็นผลส าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เป็นเล่มดุษฎีนิพนธ์ 

 
นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 

๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 



ฉ 
 

 

สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 
 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญแผนภาพ ฎ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฏ 
  
บทที่ ๑ บทน า ๑ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๔ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
    
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๘ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับนักการเมืองท้องถิ่น ๘ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง ๑๓ 
 ๒.๓ ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง ๒๑ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ๓๗ 
 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย ๕๒ 
 ๒.๖ หลักฆราวาสธรรม ๔ ๖๔ 
 ๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย ๗๓ 
 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๗ 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๘ 

  



ช 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๑๐๐ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๐ 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๑๐๑ 
  ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๑ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๐๓ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๐๔ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๕ 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๑๐๗ 
  ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๑๐๗ 
  ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑๑๐ 
  ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๑๑๐ 
  ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๑ 
    
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๑๒ 
 ๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัย 
 

๑๑๓ 
 ๔.๒ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ๑๒๒ 
 ๔.๓ การประยุกต์หลักธรรมการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ

นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 

๑๓๑ 
 ๔.๔ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑๔๐ 
 ๔.๕ องค์ความรู้ ๑๕๖ 
  ๔.๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย   ๑๕๖ 
  ๔.๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย ๑๖๐ 
    
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๖๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๖๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๖๗ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๗๕ 
    
บรรณานุกรม  ๑๗๗ 
ภาคผนวก  ๑๘๗ 



ซ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
 

ภาคผนวก ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๘๘ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือการวิจัย 
๑๙๐ 

ภาคผนวก ค การวิเคราะห์ค่า IOC ๑๙๓ 
ภาคผนวก จ การหาค่าความเชื่อมั่น ๑๙๗ 
ภาคผนวก ฉ เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) ๒๐๐ 
ภาคผนวก ช เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) ๒๐๘ 
ภาคผนวก ซ รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๑๓ 
ภาคผนวก ฌ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สัมภาษณ์) ๒๑๖ 
ภาคผนวก ญ รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) ๒๒๒ 
ภาคผนวก ฎ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  
                (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 

 
๒๒๔ 

ภาคผนวก ฏ ภาพการสัมภาษณ์ ๒๒๙ 
ภาคผนวก ฐ ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ ๒๑๓ 

ประวัติผู้วิจัย  ๒๓๖ 
 
  



ฌ 

 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางท่ี หน้า 
 

๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของนักการเมือง ๙ 
๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญบุคคลทางการเมือง ๑๐ 
๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของนักการเมือง ๑๑ 
๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญนักการเมืองที่พึงประสงค์ ๑๒ 
๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง ๑๕ 
๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญรูปแบบพฤติกรรมทางการเมือง ๑๘ 
๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง ๒๐ 
๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการพัฒนาทางการเมือง ๒๖ 
๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทาง 

การเมือง 
 

๓๐ 
๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมือง ๓๓ 
๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญจุดวิกฤติหรือปัญหาส าคัญในการพัฒนาทาง

การเมือง 
 

๓๖ 
๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของคุณธรรม ๔๑ 
๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของจริยธรรม ๔๕ 
๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญองค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม ๔๙ 
๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม ๕๑ 
๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความส าคัญการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย ๕๓ 
๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน 

ประเทศไทย 
 

๕๕ 
๒.๑๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาของของฆราวาสธรรม ๔ ๖๖ 
๒.๑๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของฆราวาสธรรม ๔ ๖๙ 
๒.๒๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความส าคัญและประโยชน์ของฆราวาสธรรม ๔  ๗๓ 
๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมือง ๗๗ 
๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม ๘๕ 
๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม ๔ ๙๖ 
๓.๑ แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ๑๐๒ 

 
 
 
 



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 ตารางท่ี หน้า 
 

๓.๒ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๐๗ 
๓.๓ แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ๑๐๙ 
๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๑๓ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 

ในภาพรวม 
 

๑๑๔ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น ๑๑๕ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง ๑๑๖ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง ๑๑๗ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวม ๑๑๙ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักฆราวาสธรรม ๔ ๑๒๐ 
๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของจริยธรรมทางการเมืองของ 

นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้านความดีงาม ความถูกต้อง และ 
ความเหมาะสม  

 
 

๑๓๐ 
๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการประยุกต์ธรรมะตามหลัก  

ฆราวาสธรรม ๔ ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๑๓๘ 
๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการเสริมสร้างจริยธรรมทาง

การเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  
 

๑๓๙ 
  



ฎ 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

 แผนภาพที ่ หน้า 
 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๙ 
๔.๑ จริยธรรมด้านความดีงาม ๑๒๔ 
๔.๒ จริยธรรมด้านความถูกต้อง ๑๒๗ 
๔.๓ จริยธรรมด้านความเหมาะสม ๑๒๙ 
๔.๔ การประยุกต์หลักสัจจะ (ความซื่อสัตย์)  ๑๓๓ 
๔.๕ การประยุกต์หลักทมะ (การรู้จักข่มจิตใจ) ๑๓๔ 
๔.๖ การประยุกต์หลักขันติ (ความอดทน) ๑๓๖ 
๔.๗ การประยุกต์หลักจาคะ (ความเสียสละ) ๑๓๗ 
๔.๘ การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ๑๔๒ 
๔.๙ การสร้างความตระหนักในจริยธรรม ๑๔๔ 
๔.๑๐ ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน ๑๔๖ 
๔.๑๑ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ๑๔๙ 
๔.๑๒ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๕๗ 
๔.๑๓ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๖๑ 

 



ฏ 

 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

 อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์อรรถกถาบาลี/ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 การอ้างอิงพระไตรปิฏก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี) 
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๗, หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙ ข้อ 
๒๗๖ หน้า ๙๗ ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๕๐ ทีฆนิกาย ลีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๗ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ล าดับเล่ม (ถ้ามี)/หน้า เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิลาสีนี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกา ตามล าดับดังนี้ 
 
๑. ค าอธิบายค าย่อในภาษาไทย 
 

 ก. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 

  พระสุตตันปิฎก 
 ค าย่อ    ชื่อคัมภีร์     ภาษา 
ส.ส. (ไทย)  = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค   ภาษาไทย 
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตฺตกะ     ภาษาไทย 



 
บทท่ี ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ๑.๑.๑ ควำมเป็นมำ 
 

 ประเทศไทยในอดีตมีการปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยในสมัยสุโขทัยนั้น  
เป็นการปกครองรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบพ่อปกครองลูก พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครอง
มีค าน าหน้าพระนามว่า พ่อขุน เมื่อพ่อขุนรามค าแหงมหาราช กษัตริย์องค์ที่ ๓ ขึ้นครองราชย์ 
พระองค์ได้อัญเชิญพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราชเข้ามาเผยแผ่และ
ประดิษฐานในเมืองสุโขทัย พร้อมกับได้น าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและปกครองบ้านเมืองด้วย  พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยตอนปลายมักจะมีพระนาม
ต่อท้ายว่า ธรรมราชา อันหมายถึง พระมหากษัตริย์ผู้มีธรรม พระมหากษัตริย์ผู้ปฏิบัติธรรม จากการ
บริหารและการปกครองดังกล่าว  ท าให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นเจริญก้าวหน้าและประชาชนอยู่ดีมีสุข 
ในสมัยอยุธยาประเทศไทยได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ควบคู่กับพระพุทธศาสนาได้เปลี่ยน
แนวคิดการปกครองประเทศไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบสมมติเทพ พระมหากษัตริย์จึงทรงมี
ฐานะเป็นผู้ปกครอง และเป็นเทพหรือเทวะด้วย ดังนั้นพระมหากษัตริย์นอกจากจะเป็นที่ยอมรับนับ
ถือของประชาชนในฐานะองค์ผู้ปกครองแล้วยังจะต้องเป็นที่เคารพนับถือบูชากราบไหว้ของประชาชน
ประหนึ่งเทพเจ้าด้วย การปกครองในลักษณะนี้ได้สืบเนื่องต่อมาและสิ้นสุดลงในตอนปลายรัชสมัยของ
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗๑ 
 เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๕ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยนั้น 
อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจอธิปไตยด้านนิติบัญญัติโดย
ผ่านทางรัฐสภา คือ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ทรงใช้อ านาจอธิปไตยด้านบริหารโดยผ่านทาง
คณะรัฐมนตรี และทรงใช้อ านาจอธิปไตยด้านตุลาการโดยผ่านทางศาลตุลาการ ในส่วนของการ
บริหารนั้นได้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลาง ๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ ๓) ระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น๒  การบริหารราชการส่วนกลางได้จัดระเบียบการบริหารออกเป็นกระทรวง  ทบวง         

                                                           

 ๑กนก วงษ์ตระหง่าน, กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยไทย , (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘), หน้า ๓๒. 

๒ทศพร ศิริสัมพันธ์, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๙), หน้า ๔๓. 



๒ 

และกรมต่างๆ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้จัดระเบียบการบริหารออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ 
และการบริหารราชส่วนท้องถิ่นได้จัดระเบียบการบริหารออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในส่วนของการบริหารจัดการ 
ก ากับ ควบคุม และดูแลส่วนราชการข้างต้นนั้น การบริหารราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
เป็นภาระหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี โดยมีรัฐสภาเป็นฝ่ายก ากับและตรวจสอบ ส่วนการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นภาระหน้าที่ของคณะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ และมีสภา
แห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นฝ่ายก ากับและตรวจสอบตามบทบาทหน้าที่๓ 
  

 ๑.๑.๒ ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 การเมืองท้องถิ่นเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาให้เกิดความเจริญจึงท าให้มี
ผู้สมัครเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชนในการเข้าไปท าหน้าที่ พัฒนาท้องถิ่น  
ทั้งการบริหารท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) และการควบคุมตรวจสอบ (ฝ่ายนิติบัญญัติ) ส่งผลให้นักการเมือง
ท้องถิ่นมีความความใกล้ชิดและเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ปัจจุบัน
นี้ต าแหน่งนักการเมืองท้องถิ่นดังกล่าวเป็นต าแหน่งที่มีเกียรติยศ  ชื่อเสียง เงินตอบแทน และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆอีกตามบทบาทหน้าที่นั้นๆ จึงมีบุคคลต่างๆ มากมายมุ่งหวังท าให้เกิดการแข่งขันกัน
ขึ้น ทั้งการแข่งขันกันท าความดี ท าประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ือให้ประชาชนชื่นชอบและเลือกตนเอง 
และรวมถึงการใช้วิธีการที่มิชอบ สกปรก ขัดต่อจริยธรรมและกฎหมาย เช่น การใช้อิทธิพลข่มขู่บังคับ
ให้เลือกตนหรือพรรคพวกของตน การใช้อามิสสินจ้างแลกเปลี่ยน การใช้เงินซื้อเสียงให้เลือกตน        
การให้เงินค่าจ้างไม่ลงคะแนนให้คู่แข่ง การใช้วิธีการให้ร้ายป้ายสีใส่ความคู่แข่งเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ
ผิด เป็นต้น บุคคลดังกล่าวนี้เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วก็มีต าแหน่ง มีเกียรติยศ ชื่อเสียง มีบารมี มีอ านาจ     
มีบทบาทหน้าที่ มีผลประโยชน์อ่ืนๆตอบแทนตามต าแหน่งหน้าที่ อีกทั้งยังได้ใช้อ านาจบทบาทหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบต่างๆอีก เพ่ือการถอนทุนคืนโดยวิธีการที่มิชอบขัดต่อกฎหมาย      
เป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง ทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างผลเสียหายให้เกิดแก่หน่วยงานของรัฐ ประเทศชาติ 
และประชาชนเป็นอย่างมาก จนน าไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือให้ท าหน้าที่ก ากับ 
จัดการ ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯลฯ  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า รัฐต้องจัด
ให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  นับเป็นครั้งแรกที่มีบทบัญญัติในเรืองคุณธรรมและ
จริยธรรมปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ นับเป็นการปฏิรูปและเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้เน้นถึงความส าคัญในเรื่อง
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นกรณีพิเศษ แสดงให้เห็นความห่วงใยในวิกฤตการณ์ที่

                                                           
๓ศรันย์ วงศ์ค าจันทร์, “จริยธรรมนักการเมืองไทย”, วำรสำรวิจัยมหำวิทยำลัยขอนแก่น, ปีท่ี ๒ ฉบับที่ 

๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕): ๒๖๓-๒๖๔. 



๓ 

เป็นอยู่ในขณะนี้ ได้ เป็นอย่างดี๔ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐     
มาตรา ๒๕๙ ได้ระบุไว้ว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ทุกครั้งที่ เข้ารับต าแหน่งหรือพ้นจากต าแหน่งซึ่ งได้แก่             
๑) นายกรัฐมนตรี ๒) รัฐมนตรี ๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔) สมาชิกวุฒิสภา ๕) ข้าราชการ
การเมืองอื่น ๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ๕ แต่กระนั้นประชาชน
ยังมีปัญหาในการได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้อย่างจ ากัด  
 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระส าคัญประการ
หนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐ และการใช้อ านาจรัฐอย่างไม่เป็นธรรม ตอดจนการ
ด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใสปราศจากจริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ประเทศมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีจริยธรรม จึงได้
ก าหนดให้ มาตรา ๒๗๙ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  และ
ก าหนดให้มาตรา ๒๔๔ ได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จากสาระส าคัญและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังกล่าวท าให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมเวทีท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๒ เรื่องประมวลจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือท้องถิ่น โดยมีกลไก คือ ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภทของท้องถิ่น พร้อมทั้งกลไกระบบการด าเนินงานและการลงโทษ เพ่ือให้การ
บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๖ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๖    
วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้รัฐพ่ึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท า
ประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน สมควรมีกฎหมายว่ าด้วย
มาตรฐานทางจริยธรรมใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม 
กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ื อ
เสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้๗  
                                                           

๔ธานินทร์ กรัยวิเชียร, คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหำร, (นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมสถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๗), หน้า ๔. 

๕รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการยกเลิกโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ในการรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖สถาบันพระปกเกล้า, ประมวลจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร 
: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น, ๒๕๕๓), หน้า ๖๕. 

๗“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒”, รำชกิจจำ
นุเบกษำ, เล่ม ๑๓๖ ตอนท่ี ๕๐ ก ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ หน้า ๑-๑๐. 



๔ 

 ยังมีนักการเมืองที่ท างานการเมืองด้วยความมีจริยธรรมอยู่อีกเป็นจ านวนมาก และยังคงมี
นักการเมืองที่มีความประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมอยู่จ านวนไม่น้อย และก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้รับ
การลงโทษตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ การฉ้อราษฎร์บังหลวงยังคงมีอยู่ทั่วไป ซึ่งปัญหาส าคัญที่ท าให้
การพัฒนาประเทศชาติไม่สามารถบรรลุผลโดยเต็มที่  มีรายงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
พบว่านักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา มีข้อกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตจ านวน ๔๗๑ เรื่อง 
หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด ๔ ล าดับแรก คือ องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๗๕ เรื่อง เทศบาล 
๑๖๕ เรื่อง หน่วยงานทางการศึกษา ๔๕ เรื่อง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒๐ เรื่อง๘ จะเห็นได้
ว่าหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนจะเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังนั้นแนวทางที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  การใช้อ านาจบทบาทหน้าที่ ในการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบต่างๆ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมืองท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องอาศัยหลัก
จริยธรรมของนักการเมือง ควบคู่ไปกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ด ารงต าแหน่งเป็นฝ่ายบริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น๙ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของแนวคิด ทฤษฎี หลักการและหลักธรรมค าสอน
ทางจริยธรรมด้านปรัชญาและศาสนาจากเอกสาร ต าราและคัมภีร์ทางศาสนาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คัมภีร์ของพระพุทธศาสนาคือหลักธรรมที่เรียกว่า “ฆราวาสธรรม ๔” และการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการเสริมสร้างหลักจริยธรรมของนักการการเมืองท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การได้
หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมที่เหมาะสมที่นักการเมืองท้องถิ่นที่ควรมีหรือควรประพฤติปฏิบัติ 
และประยุกต์หลักธรรมการเสริมสร้างในจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นที่ดีและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
 

 ๑.๒.๑ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมามีอะไรบ้าง 
 ๑.๒.๓ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา
ควรเป็นอย่างไร 
 
 
 
                                                           

๘คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนครราชสีมา,  รำยงำนปี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https ://www.naewna.com [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 

๙กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กระทรวงมหาดไทย, “สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ”, [ออนไลน์], 
แหล่งที่มา : http ://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp [๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒]. 



๕ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง         
ของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น         
ในจังหวัดนครราชสีมา 

 
๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย 
 

 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา และน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 
 ๑.๔.๑.๑ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  คือ       
๑. ความดีงาม ๒. ความถูกต้อง ๓. ความเหมาะสม๑๐ 
 ๑.๔.๑.๒ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ หลักฆราวาสธรรม ๔ คือ ๑. สัจจะ (ความซื่อสัตย์)   ๒. ทมะ 
(หนักแน่น) ๓. ขันติ (ความอดทน) ๔. จาคะ (ความเสียสละ)๑๑  
 ๑.๔.๑.๓ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือ  ๑. การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
๒. การสร้างความตระหนักในจริยธรรม ๓. การสร้างความร่วมมือในชุมชน ๔. การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ๑๒ 
 ๑.๔.๒ ประชำกร และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 

  ๑.๔.๒.๑ ประชำกร 
  ๑. ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน ๓๗๕ คน จากจ านวนประชากร ๕,๖๗๘ คน๑๓ 
 

                                                           
๑๐กรมวิชาการ, คู่มือกำรสร้ำงเคร่ืองวัดคุณลักษณะด้ำนจิตพิสัย , (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา , 

๒๕๕๕), หน้า ๔๔. 
๑๑ขุ.อิ.ติ. (ไทย) ๒๕/๑๙๐-๑๙๑/๕๔๕. 
๑๒รสลิน ศิริยะพันธุ์ และคณะ, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย 

: กรณีศึกษาทางภาคเหนือ”, รำยงำนวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒-๓๕. 
 ๑๓กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหำรสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นและทะเบียน อปท, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http ://ele.dla.go.th [๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 



๖ 

  ๑.๔.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
  ๑. ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน       
๑๗ รูปหรือคน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ พระนักวิชาการ จ านวน ๓ รูป 
  กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗ คน  
  กลุ่มท่ี ๓ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
  กลุ่มที่ ๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 
  กลุ่มท่ี ๕ ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง จ านวน ๑ คน 
  ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
จ านวน ๑๒ รูปหรือคน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ พระนักวิชาการ จ านวน ๑ รูป 
  กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒ คน  
  กลุ่มท่ี ๓ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๖ คน 
  กลุ่มท่ี ๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓ คน  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา     
จ านวน ๓๒ อ าเภอ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
  ผู้วิจัยก าหนดช่วงเวลาในการท าวิจัยระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงกันยายน ๒๕๖๓ 
รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน 
 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

 ๑.๕.๑ จริยธรรมทำงกำรเมือง หมายถึง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่    
ความดีงาม  ความถูกต้อง  และความเหมาะสม 
 ควำมดีงำม หมายถึง ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ ความเมตตาและ
ความยุติธรรม 
 ควำมถูกต้อง หมายถึง ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  การเคารพสิทธิ
และเสรีภาพ  
 ควำมเหมำะสม หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการก าหนดนโยบาย  
 ๑.๕.๒ กำรเสริมสร้ำงจริยธรรมนักกำรเมืองท้องถิ่น หมายถึง พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่  การสร้างความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ การสร้างความตระหนักในจริยธรรม  การสร้างความร่วมมือในชุมชน  และการสร้างความรู้
ความเข้าใจ 
 กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่เป็นนักการเมืองด้วยความ
ซื่อสัตย์ รู้จักข่มจิตใจ มีความอดทนและเสียสละ 



๗ 

 กำรสร้ำงควำมตระหนักในจริยธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกรอบตามกฎหมายและ
กรอบจริยธรรมทางการเมือง 
 กำรสร้ำงควำมร่วมมือในชุมชน หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง 
 กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ หมายถึง นักการเมืองท้องถิ่นต้องละเว้นการกระท าผิดที่
เสียงต่อการละเมิดจริยธรรม  
 ๑.๕.๓ นักกำรเมืองท้องถิ่น หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้บริหำรท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  
 สมำชิกสภำท้องถิ่น หมายถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๑.๕.๔ ฆรำวำสธรรม ๔ หมายถึง ธรรมส าหรับนักปกครอง ๔ ประการ ได้แก่ สัจจะ 
(ความซื่อสัตย์)  ทมะ (การฝึกตน)  ขันติ (ความอดทน)  และจาคะ (ความเสียสละ) 
 สัจจะ (ควำมซ่ือสัตย์) หมายถึง ความจริง ด ารงมั่นอยู่ในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูด
จริง ท าจริง เป็นเหตุน ามาซึ่งความเชื่อถือ หรือไว้วางใจได้  
 ทมะ (หนักแน่น) หมายถึง ความฝึกตน ปรับปรุงตน บังคับควบคุมตนเองได้รู้จักปรับตัว 
และแก้ไขปรับปรุงตน ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ รวมทั้งการยอมรับและแก้ไขสิ่งบกพร่องของตนด้วย 
 ขันติ (ควำมอดทน) หมายถึง หมายถึง ความอดทน อดทนต่อความหนาว ร้อน             
หิว กระหาย ทนตรากตร า ทนต่อความเจ็บใจ ทนข่มอารมณ์ของตนได้ ทนต่อความยั่วยวนต่าง ๆ 
อดทนต่ออ านาจฝ่ายต่ า อดทนต่อการท าการงาน   
 จำคะ (ควำมเสียสละ) หมายถึง ความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล ช่วยเหลือบ าเพ็ญ
ประโยชน์ สละความโกรธ สละความเห็นแก่ตัว มีใจกว้าง สละอารมณ์ขุ่นมัวภายในจิตใจ 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 

 ๑.๖.๑ ท าให้ทราบจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๖.๒ ได้หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น         
ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๖.๓ ได้องค์ความรู้ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่น     
ในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๖.๔ สามารถน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาสามารถน ารูปแบบไปใช้ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 



 
บทที่ ๒ 

 
แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบและประเด็นในการศึกษาให้ได้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง 
 ๒.๓ ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย 

 ๒.๖ หลักฆราวาสธรรม ๔ 

 ๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

 ๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับนักการเมืองท้องถิ่น 
 

 นักการเมืองถือว่าเป็นผู้น าทางการเมืองหรือบุคคลากรทางการเมืองเป็นบุคคลผู้เกี่ยวข้อง
กับการมีอิทธิพลต่อนโยบายสาธารณะและการวินิจฉัยสั่งการซึ่งรวมผู้ด ารงต าแหน่งวินิจฉัยสั่งการใน
รัฐบาลและผู้ที่มุ่งด ารงต าแหน่งเหล่านั้นไม่ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง การสืบทอด รัฐประหาร การแต่งตั้ ง
หรือวิธีอ่ืน ดังนั้นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับนักการเมืองจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ได้แก ่ความหมาย
ของนักการเมือง บุคคลทางการเมือง ประเภทของนักการเมือง นักการเมืองที่พึงประสงค์ และ
นักวิชาการด้านงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนักการเมืองดังจะกล่าวเป็นล าดับไป 
 ๒.๑.๑ ความหมายของนักการเมือง 
 ค าว่า “นักการเมือง” (politician) มาจากค าว่า “การเมือง” (politics) มาจากภาษากรีก 
คือ ค าว่า “polis” แปลว่าเมืองหรือนคร ตามประวัติศาสตร์การปกครองของกรีกในสมัยโบราณ 
ปรากฏ ว่าเมืองหรือนครมีฐานะเป็นรัฐ (state) หรือที่เรียกว่านครรัฐ (city-state) เช่น นครเอเธนส์ 
และนคร สปาร์ตา เป็นต้น เมืองหรืนครในสมัยโบราณต่อมาจึงกลายสภาพเป็น “รัฐ” ตามความหมาย
ใน ปัจจุบัน ในนครรัฐเธนส์ถือว่า สังคมคือการเมือง ประชาชนทั้งหมดในฐานะที่มีส่วนร่วมใน กิจการ
ของรัฐก็คือ นักการเมืองและบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอ านวยการปกครองของรัฐ หรือเมืองก็



๙ 

คือ  ป ระชาชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การเมื อ งมากกว่ าคน อ่ืนๆ ๑ นอกจากนี้ พ จน านุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่า นักการเมือง หมายถึง ผู้ฝักใฝ่ในทางการเมือง ผู้ที่ท าหน้าที่
ทางการเมือง เช่น รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา  

 

ตารางท่ี ๒.๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของนักการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, (๒๕๕๒, หน้า ๑๐) “นักการเมือง” (politician) มาจากค าว่า 
“การเมือง” (politics) มาจากภาษากรีก คือ 
ค าว่า “polis” แปลว่าเมืองหรือนคร ตาม
ประวัติศาสตร์การปกครองของกรีกในสมัย
โบราณปรากฏว่าเมืองหรือนครมีฐานะเป็นรัฐ 
(state) หรือที่เรียกว่านครรัฐ (city-state) เช่น 
นครเอเธนส์ และนครสปาร์ตา 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๒, หน้า ๕๖๘). ผู้ฝักใฝ่ในทางการเมือง คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ทางการ
เมือง เช่น รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา 

  
 ๒.๑.๒ บุคคลทางการเมือง 
  บุคคลทางการเมืองตามลักษณะของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองมากน้อยแตกต่างกัน
ออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้๓  

๑. ผู้ไม่สนใจทางการเมือง หรือสนใจทางเมืองน้อย มักเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่
ก าลังพัฒนา ได้แก่ ผู้ที่มีความเฉยเมยทางการเมือง ไม่สนใจที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือ
กระบวนการทางการเมือง อาทิ ไม่สนใจ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่สนใจที่จะเป็นสมาชิกพรรค
การเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือไม่สนใจเรื่องราวต่างๆ ทางการเมืองเลย ฯลฯ บุคคลจ านวนนี้
มักมีสาเหตุที่ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแตกต่างกันอออกไป แต่ส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้มี
ความเชื่อว่าพวกเขาไม่มีความเข้าใจทางการเมืองดีพอที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ 
 ๒. ผู้สนใจทางการเมือง เป็นบุคคลที่สนใจเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองและอาจเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการด าเนินกิจการของรัฐ การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนี้มีอยู่หลาย
หนทางที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป เช่น บุคคลที่รู้ ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางการเมืองและมีความ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนอย่างไร บุคคลที่รู้ถึงความส าคัญของการตัดสินใจตกลงใจของรัฐบาล
หรือสถาบันทางการเมืองอ่ืนๆ บุคคลที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองระดับหนึ่ง 

                                                           
๑ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน , พิมพ์ครั้งที่  ๓, (นนทบุรี : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๒), หน้า ๑๐. 
๒ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.๒๕๕๔  เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๑๑. 

๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๙๘-๑๙๙. 



๑๐ 

เช่น สนใจไปลงคะแนนเลือกตั้ง สนใจสมัครเป็นสมาชิก ของพรรคการเมือง แต่ยังไม่ถึงระดับที่จะลง
สมัครรับการเลือกตั้งหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการตัดสินตก ลงใจหรือกรรมก าหนดนโยบายโดยตรง 
 ๓. ผู้แสวงหาอ านาจและผู้น า ในสังคมการเมืองมีบุคคลบางคน พยายามแสวงหาอ านาจ
มากกว่าคนอ่ืนๆ ซึ่งท าให้เขามีอ านาจหรืออิทธิพลทางการเมืองมากกว่า บุคคลเหล่านี้ จะพยายาม
แสวงหาอิทธิพลเพ่ือผลทางด้านนโยบาย ระเบียงระเบียบข้อบังคับและการตัดสิน ใจตกลงใจในการ
บังคับ กฎหมายของรัฐและอิทธิพลทางการเมืองนี้ ไม่มีทางที่สมาชิกในระบบการเมืองจะมีได้อย่างเท่า
เทียมกัน การแสวงหาอ านาจก็เพ่ือประโยชน์ในการยึดครองทรัพยากรทางการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์
ในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมหรือ
อาจจะเป็นการแสดงหาอ านาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเลือกพวกพ้องเพียงกลุ่มน้อยก็ตาม 
 ๔. ผู้ทรงอ านาจ หมายถึง บุคคลที่มีทรัพยากรทางการเมืองหรือเป็นผู้ใช้ อ านาจทาง
การเมืองอัน เนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย ให้แก่บุคคลเหล่า นี้มากกว่า
บุคคล โดยทั่วไปในระบบการเมือง บุคคลเหล่านี้อาจไม่ได้ต้องการแสวงหาอ านาจ หรือทรัพยากรทาง
การเมืองเลยแต่เขากลับมีอ านาจนั้นเป็นผู้ใช้อ านาจนั้นเสียเอง 
 ในลักษณะการจ าแนกบุคคลออกเป็น ๔ กลุ่ม หรือ ๔ ระดับ ของดาห์ลนี้ จึงท าให้พอจะ 
มองเห็นได้ว่า นักการเมืองในความหมายโดยทั่วไปคือ บุคคลประเภทที่สาม หรือผู้ที่แสวงหา อ านาจ
และผู้น า ซึ่งเป็นความหมายที่มีความเข้าใจกันโดยทั่วไปมากที่สุดในปัจจุบัน หรือในอีก ทัศนะหนึ่งมี
ความเข้าใจว่า การเมืองนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลประเภทที่ ๓ ว่าเป็นผู้ที่ฝักฝ่ายทางการเมือง (partisan 
polities) ส่วนบุคคลประเภทที่ ๑ และ ๒ นั้น เป็นผู้ที่ไม่ฝักฝ่ายทางการเมือง (nonpartisan 
politics) เป็นต้นไป 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญบุคคลทางการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, (๒๕๕๒, หน้า ๑๒-๑๓) 
 

บุคคลทางการเมืองตามลักษณะของการเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวทางการเมืองมากน้อยแตกต่างกันแบ่ง
ออกเป็น  ๔ ระดับ  ดั งนี้  ๑ . ผู้ ไม่สนใจทาง
การเมือง หรือสนใจทางเมืองน้อย ๒. ผู้สนใจ
ทางการเมือง ๓. ผู้แสวงหาอ านาจและผู้น า    
๔. ผู้ทรงอ านาจ 

 

 ๒.๑.๓ ประเภทของนักการเมือง 
 นักการเมืองแบ่งออกตามอาชีพเป็น ๓ กลุ่มใหญ ่ๆ คือ๔ 

 ๑. กลุ่มนักการเมืองที่มาจากพวกข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ที่ปลดเกษียณแล้ว หรือ 
ก าลังจะปลดเกษียณ 

                                                           

 ๔Evers, H.D. and T.H. Silcock, Elite and Section in Thailand : Social and Economies 
Studies in Development, (Canberra: Australian University Press, 1965), pp. 84-104. อ้างใน โกวิทย 
พวงงาม, การปกครองท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : วิญ  ูชน, ๒๕๕๙), หน้า ๕๖. 



๑๑ 

 ๒. นักการเมืองที่มาจากกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจนายธนาคารและผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างๆ 
เช่น นายแพทย์ ทนายความและวิศวกร เป็นต้น 
 ๓.นักการเมืองที่มาจากทหาร นายทหารที่มาเป็นนักการเมืองจะเคยด ารงต าแหน่งอยู่ใน 
ระดับสูงในกองทัพหรืออยู่หน่วยคุมก าลังรบเป็นส่วนใหญ่ 
 นักการเมืองแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๑.ประเภทอาสาหรืออุทิศตัวเต็มที่  กลุ่มนี้จะอุทิศตัวเองเป็นพวกที่มีความคิดและ 
ความรู้สึกที่รุนแรง เช่น ยอมรับนับถือนโยบายพรรคและหัวหน้าพรรคอย่างลึกซึ้งจนสามารถเอา
การเมืองแทนศาสนาได้เชื่อมั่นและหวังในระบบการเมือง พวกนักการเมืองประเภทนี้จะเป็นหัวหน้า
หอกส าคัญที่เดินหน้า ได้แก่ นักการเมืองระดับหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคหรือเลขาธิการ
พรรค เป็นต้น 
 ๒.ประเภทแนวร่วมหรือพันธมิตร นักการเมืองประเภทมีศรัทธาและอุดมการณ์ทาง 
การเมือง รองจากนักการเมืองประเภทแรก แต่จะมีระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบการเมืองลด 
ระดับลงมาบ้างเล็กน้อย 
 ๓.ประเภทพวกมีศรัทธา ส าหรับนักการเมืองประเภทนี้มีระดับความเป็นศรัทธาทาง 
การเมืองไม่รุนแรงพอ แม้ว่าโอกาสจะอ านวยให้ก็ตาม พวกนี้จะเป็นพวกเฉื่อยชา เฉยเมยทาง 
การเมืองแต่มีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาในระบบการเมืองอยู่บ้างแต่เมื่อความรู้สึกเฉื่อยชาเข้าครอบง า
พวกนี้มักจะโทษคนอื่นเสมอไป 
 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญประเภทของนักการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Evers, H.D. and T.H. Silcock, (1965, pp. 
84-104) อ้างใน โกวิทย พวงงาม, (๒๕๕๙, หน้า 
๕๖). 

อาชีพนักการเมืองแบ่งเป็น ๓ กลุ่มใหญ่  คือ    
๑. กลุ่มที่มาจากพวกข้าราชการพลเรือนที่ปลด
เกษียณแล้ว ๒. ที่มาจากกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจ
นายธนาคาร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ๓. ที่มา
จากทหาร นายทหารที่มาเป็นนักการเมืองจะ
เคยด ารงต าแหน่งอยู่ในระดับสูง 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, (๒๕๓๒, หน้า ๔๓) 
 

นักการเมืองแบ่ งออกเป็น ๓ ประเภท คือ      
๑. อาสาหรืออุทิศตัวเต็มที่ ๒. แนวร่วมหรือ
พันธมิตรนักการเมือง ๓. พวกมีศรัทธา 

 
 ๒.๑.๔ นักการเมืองท่ีพึงประสงค์ 
 นักการเมืองที่พึงประสงค์มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้๕ 
 ๑. นักการเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการ 
ปกครองบริหาร เข้าใจลึกซึ้งถึงปรัชญาการปกครองแบบประชาธิปไตยมีความเข้าใจเป็นอย่างดี 

                                                           
๕วิทย์ วิศวเวทย์, จริยศาสตร์เบ้ืองต้น มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 

๒๕๓๘), หน้า ๖๕. 



๑๒ 

เกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองเข้าใจรัฐธรรมนูญกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมาย
เลือกตั้ งและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเมืองที่ ส าคัญที่ สุดต้องบริหารงาน โดยเห็น 
ความสามารถใช้ คนให้ถูกเหมาะสมกับงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๒. ต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ไม่คับแคบและดื้อรั้น ต้องเปิดกว้างรับฟัง 
ความคิดเห็นหลายๆ ฝ่าย มีประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างเฉียบขาด ไม่สุดโต่งไปตามสมัย
นิยมหรือลูกทุ่งจนเกินเลย สามารถประสานความรู้จากท่ีอ่ืนกับภูมิปัญญาของชาติ 
 ๓. ต้องเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมและศีลธรรม มีศีล มีสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณทางการเมือง รักษาหลักการของความยุติธรรมและความถูกต้อง ไม่ท าลายหลักการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ส าคัญที่สุดต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตย 
 ๔. ต้องสามารถอุทิศชีวิตเพ่ือชดใช้หนี้แผ่นดิน กระท าการทุกอย่างเพ่ือประโยชน์ของ สังคม
และประเทศชาติ รักษาและปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนยากไร้ไม่ ฉ้อราษฎร
บังหลวง มุ่งกอบโกยผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งอ านาจที่คลองอยู่ 
 ๕. ต้องต่อสู้ในกระบวนการทางการเมืองอย่างเที่ยงธรรม ไม่ใช้เงินซื้อเสียง ไม่ใช้เงินชัก จูง
ลูกพรรคจากพรรคอื่นมาเข้าพักตน ไม่โกงค่าตัวเพ่ือที่จะหาเงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋า 
 ๖. ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่อารยะ ไม่สร้างกระบวนการทางการเมืองแบบน้ า 
เน่า การพูดจาต้องมีหลักฐาน มีข้อมูล มีทฤษฎี มีเหตุมีผลที่ส าคัญต้องไม่สร้างภาพลักษณ์ของ 
นักการเมืองให้ปรากฏว่าจะท าให้ระบอบประชาธิปไตยเสริมความชอบธรรม 
 ๗. ต้องผดุงไว้ซึ่งหลักนิติธรรม รักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ไม่ตะแบงตีความ
แบบศรีธนญชัย ลูบหน้าปะจมูก เลือกปฏิบัติ 
 สรุปได้ว่านักการเมืองคือบุคคลส าคัญที่สุดในระบบการเมืองและสังคม จ าเป็นจะต้อง
ผลักดันให้นักการเมืองที่ไม่น่าพึงประสงค์ออกไปจากวงการเหลือเพียงแต่นักการเมืองที่น่าพึงประสงค์
ไว้ท าหน้าที่แทนประชาชน พร้อมๆกับกลไกการควบคุมไม่ให้นักการเมืองเหล่านี้ออกนอกกรอบ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญนักการเมืองที่พึงประสงค์ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิทย์ วิศวเวทย์, (๒๕๓๘, หน้า ๖๕) นั กการ เมื อ งที่ พึ งป ระส งค์ มี คุณ ลั กษ ณ ะ 
ดั ง ต่ อ ไป นี้  ๑ . นั ก ก า ร เมื อ งที่ มี ค ว าม รู้ 
ความสามารถ ๒. ต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ 
มองการณ์ไกล ไม่คับแคบและดื้อรั้น ๓. ต้อง
เป็นบุคคลที่มีจริยธรรมและศีลธรรม มีศีล มี
สัตย์ ๔. ต้องสามารถอุทิศชีวิตเพ่ือชดใช้หนี้
แผ่นดิน  ๕ . ต้ องต่อสู้ ในกระบวนการทาง
การ เมื อ งอย่ าง เที่ ย งธรรม  ๖ . ต้ อ งส ร้ า ง
วัฒนธรรมทางการเมืองที่อารยะ ๗. ต้องผดุงไว้
ซึ่งหลักนิติธรรม  

 



๑๓ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง 
 

 พฤติกรรมทางการเมือง เป็นการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งจะมีผลก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ดังนั้นพฤติกรรมทางการเมืองจึงเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง เช่น 
การเลือกตั้ง การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมในการรณรงค์หาเสียง การเข้ารับสมัครรับเลือกตั้ง 
การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ การเข้าร่วมต่อสู้ทางการเมือง เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางการเมืองจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง 
รูปแบบพฤติกรรมทางการเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤกรรมทางการเมือง และนักวิชาการด้านงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางการเมือง ดังจะกล่าวเป็นล าดับไป 
 

 ๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง 
  

 การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ซึ่งเป็นค ากล่าวที่ไม่เกินจริงอย่างแน่นอนเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ทางการเมืองของไทยในปัจจุบัน และผลจากการเมืองนี้เองที่ท าให้ชีวิตของมนุษย์ได้แสดง
พฤติกรรมบางอย่างออกมา เช่น การประท้วงเมื่อไม่  พอใจกับการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล การ
ต่อต้าน และเรียกร้องเมื่อมีนโยบายใดนโยบายหนึ่งมีผลกระทบทางลบกับประชาชน รวมถึงการ
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ประชาชนได้แสดงพฤติกรรมออกที่ชัดเจนที่สุดและถูกต้องตามกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ดังนั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ย่อมหนีไม่พ้นจากการเมือง เพราะการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตมนุษย์ไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จรูญ สุภาพ ที่กล่าวว่า ชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่า
มนุษย์นั้นจะอยู่ในแห่งหนต าบลใดก็ไม่อาจหลีกพ้นจากอิทธิพลอ านาจ หรือแรงกระทบกระเทือนของ
การเมืองได้ ไม่ว่ามนุษย์จะเข้าในในลักษณะหรือกระบวนการในการเมืองหรือไม่ก็ตาม พฤติกรรมของ
มนุษย์ย่อมเกี่ยวหรือผูกพันกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้๖ ในชีวิตประจ าวันของเรานั้นจะเห็นว่า
ระบบการเมืองไม่รวมเฉพาะการเมืองที่เป็นทางการเท่านั้น แต่จะรวมถึงรูปแบบของความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลด้วย ดังนั้นระบบการเมืองจึงต้องเป็นองค์การที่แน่นอน 
เช่น พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และพฤติกรรมที่ควบคุมการตัดสินใจของรัฐบาล ฉะนั้น
พฤติกรรมทางการเมืองจึงหมายถึงพฤติกรรมซ่ึงมีอิทธิพลหรือตั้งใจให้มีอิทธิพลต่อผลผลิตการตัดสินใจ
ของรัฐบาลด้วยนอกจากนี้ อนุสรณ์ ลิ่มมณี และทิพาพร พิมพ์สุทธิ์  ได้ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลในการ
ก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์มีด้วยกัน ๕ ประเภท ดังนี้ 
 ๑) อิทธิพลทางสังคมจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งในระบบสังคมหนึ่ง ๆ จะมีการติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างคนในสังคมอ่ืน ๆ และทุกสังคมจะมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะของตนเอง เราแบ่งกลุ่มสังคม
เป็น ๓ ประเภท คือ กลุ่มปฐมภูมิ สมาชิกในสังคมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เช่น ครอบครัว และ
กลุ่มทุติยภูมิ สมาชิกมีความสัมพันธ์กันทางด้านอาชีพและศาสนา ส่วนกลุ่มอ้างอิง สมาชิกมีความ
พยายามเลียนแบบอย่างกัน เช่น เลียนแบบค่านิยม และเป้าหมายการด าเนินชีวิต ดังนั้นการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มเหล่านี้มีความส าคัญ ดังนี้ 

                                                           
๖จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔), หน้า ๑. 



๑๔ 

 ๑.๑) กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) มีความส าคัญต่อพฤติกรรมทางการเมืองเป็นอย่างยิ่ง
เพราะมีครอบครัวเป็นหน่วยแรกที่ ป้อนกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก อบรมสั่งสอนในสิ่งที่ควรไม่ควร
เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะมีความรู้สึกรับผิดชอบและรู้หน้าที่ควรปฏิบัติในฐานะพลเมืองดี ได้ นอกจากนี้ยัง
มีโรงเรียนที่เป็นองค์การที่ส าคัญในการถ่ายทอด ค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติให้แก่เด็กอีกทางหนึ่ง
ด้วย 
 ๑.๒) กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) มีความส าคัญต่อพฤติกรรมทางการเมือง โดยการ
ป้อนข้อมูลข่าวสารและการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างกลุ่ม เช่น กลุ่มเชื้อชาติ กลุ่มศาสนา และกลุ่ม
ข้าราชการ เป็นต้น 
 ๑.๓) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมืองเช่นเดียวกัน 
เช่น กลุ่มชนชั้นทางเศรษฐกิจสังคม กลุ่มศาสนา กลุ่มเชื้อชาติ และกลุ่มชุมชน เป็นต้น 
 ๒) อิทธิพลทางสังคมจากชนชั้นในสังคม หมายถึงสถานภาพและชนชั้น ซึ่งอาจวัดได้จาก
อาชีพ รายได้ และการศึกษา เป็นต้น การศึกษามีความสัมพันธ์โดยตรงกับชนชั้นและพฤติกรรม
ทางการเมือง กล่าวคือ คนที่อยู่ในชนชั้นสูงจะมีพฤติกรรมทางการเมืองคล้าย ๆ กับผู้ที่มีการศึกษาสูง 
ส่วนความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ คือผู้ที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ า จะเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองน้อยกว่าผู้ที่มีสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชนจะเข้า
มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าผู้ที่ อยู่ นอกเมือง ซึ่งเหตุผลในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้ที่ มี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง ได้แก่ มีก าลังทรัพย์ และเวลาที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองทั้ง
โดยตรงและอ้อม 
 ๓) อิทธิพลของบุคลิกภาพต่อพฤติกรรมทางการเมือง การตัดสินใจทางการเมืองและการ
แสดงออกทางการเมืองของบุคคล สืบเนื่องมาจากสถานภาพทางสังคม มรดกทางวัฒนธรรม และ
สภาพจิตใจของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะความเป็นประชาธิปไตย ความสามารถในการควบคุม
ต้องการอ านาจ มีความอดทนอดกลั้นต่อความไม่แน่นอน เป็นต้น 
 ๔) อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมทางการเมือง ซึ่งวัฒนธรรม หมายถึงพฤติกรรมทุก
อย่างของชีวิตมนุษย์อันเป็นแบบแผนของสังคมที่ ยึดมั่นถือปฏิบัติกัน ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง
ศาสนา สังคม การท หาร และอ่ืนๆ ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมนี้จะส่งผลที่ ส าคัญยิ่งต่อ ความมั่นคง
ทางการเมืองด้วย 

 ๕) อิทธิพลของโครงสร้างต่อพฤติกรรมทางการเมือง คือการเข้าร่วมในทางการเมืองดังจะ
เห็นได้จากการก าหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลในการจ ากัด การเข้าร่วมทาง
การเมืองของผู้ที่มีการศึกษาต่ า และสถานภาพทางสังคมต่ าด้วย๗นอกจากนี้พฤติกรรมทางการเมือง
ของมนุษย์ที่  แสดงออกมายังขึ้นอยู่ กับลักษณะนิสัย ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อ ค่านิยมและ
บุคลิกภาพ สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมและพลัง เช่นอาหาร เสียงปืน เป็นต้น ทัศนคติ และสถานการณ์๘ 
 

                                                           
๗อนุสรณ์ ลิ่มมณี และทิพาพร พิมพ์สุทธิ์, พฤติกรรมทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๖๐), หน้า ๒๐-๓๖. 
๘ณรงค์ สินสวัสดิ์, จิตวิทยาการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๘), หน้า 

๒๔-๓๖.  



๑๕ 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จรูญ สุภาพ, (๒๕๑๔, หน้า ๑) ชีวิตมนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่ามนุษย์นั้นจะอยู่ในแห่งหน
ต าบลใดก็ไม่อาจหลีกพ้นจากอิทธิพลอ านาจ หรือแรง
กระทบกระเทือนของการเมืองได้ ไม่ว่ามนุษย์จะเข้าใน
ในลักษณะหรือกระบวนการในการเมืองหรือไม่ก็ตาม 
พฤติกรรมของมนุษย์ย่อมเกี่ยวหรือผูกพันกับการเมือง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อนุสรณ์ ลิ่มมณี และทิพาพร พิมพ์สุทธิ์, 
(๒๕๖๐, หน้า ๒๐ – ๓๖) 

อิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์มีด้วยกัน   
๕ ประเภท ดังนี้ ๑) อิทธิพลทางสังคมจากกลุ่มต่าง ๆ    
๒) อิทธิพลทางสังคมจากชนชั้นในสังคม ๓) อิทธิพล
ของบุคลิกภาพต่อพฤติกรรมทางการเมือง ๔) อิทธิพล
ของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมทางการเมือง ๕) อิทธิพล
ของโครงสร้างต่อพฤติกรรมทางการเมือง 

ณรงค์ สินสวัสดิ์, (๒๕๕๘, หน้า ๒๔ –
๓๖)  

พฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ที่ แสดงออกมายัง
ขึ้นอยู่ กับลักษณะนิสัย ซึ่งประกอบด้วย ความเชื่อ
ค่านิยมและบุคลิกภาพ สิ่งกระตุ้นพฤติกรรมและพลัง 
เช่นอาหาร เสียงปืน เป็นต้น ทัศนคติ และสถานการณ์ 

 

 ๒.๒.๒ รูปแบบพฤติกรรมทางการเมือง 
 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนรวม
โดยการแสดงทัศนะและมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมทางการเมืองระบบประชาธิปไตย โดยรูปแบบของ
พฤติกรรมทางการเมืองอาจแบ่งไดด้วยเกณฑ์หลายประเภท เช่น การแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมทางการ
เมื อ งแ บ บ ส มั ค ร ใจ  (Voluntary Participation) ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม แ บ บ ระ ด ม  (Mobilized 
Participation) หรือแบ่งเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นแบบที่ ถูกกฎหมายและแบบที่
ผิดกฎหมาย หรือแบงออกเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบสันติกับการใช้ความรุนแรง
หรือแบงออกเป็นการมีส่วนร่วมแบบปกติ (Conventional Participation) กับการมีส่วนร่วมแบบไม
ปกติ (Unconventional Participation)หรืออาจจะแบ่งออกตามประเภทของกิจกรรม  
 รูปแบบพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมทางการเมืองของ
ชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย กรณีภาคเหนือ โดยยึดตามประเภทของกิจกรรมเฉพาะ
พฤติกรรมที่เรียกว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบปกติ (Conventional Participation) 
ดังนี้๙ 

๑. การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

                                                           

 ๙ศิริยะพันธุ์ และคณะ, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : 
กรณีศึกษาทางภาคเหนือ”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒-๓๕. 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C


๑๖ 

๒. การสร้างความตระหนักในจริยธรรม 
๓. การสร้างความร่วมมือในชุมชน 
๔. การสร้างความรู้ความเข้าใจ 

 รูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจแบ่ งประเภทหรือรูปแบบออกไดเป็น              
๖ รูปแบบ ดังต่อไปนี้๑๐  
 ๑. การเลือกตั้งเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองออกจากกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ การลงคะแนนเสียงไม จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อข่าวสารและจูงใจ
มากเหมือนกิจกรรมทางการเมือง ผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงอาจไมเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการ
เมืองในรูปแบบอ่ืน ๆ ก็ได ในทางกลับกันผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือรนในรูปแบบ
กิจกรรมทางการเมืองอ่ืน ๆ ก็อาจไมไปลงคะแนนเสียงก็ได อย่างไรก็ตามส าหรับประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นการกระท าที่พลเมืองกระท า
อย่างต่อเนื่อง และมีอิทธิพลตอน าในระบบการเมือง โดยท าให้ผู้น าต้องปรับนโยบายของตนเพ่ือให้ได
รับการสนับสนุนจากประชาชน การลงคะแนน โดยท าให้ผู้น าต้องปรับนโยบายของตนเพ่ือให้ไดรับการ
สนับสนุนจากประชาชน การลงคะแนนเสียงจึงมีความส าคัญมากเนื่องจากสามารถก าหนดความ
เป็นไปของรัฐบาลหรือการปกครองไดในทันทีทันใด 
 ๒. การเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งหมายถึง การเข้าร่วมใน
พรรคการเมืองทั้งในช่วงระหว่างการเลือกตั้งและในการรณรงค์หาเสียง การบริจาคเงินช่วยเหลือแก
พรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้ง การชักชวนประชาชนไปลงทะเบียนเพ่ือสิทธิในการลงคะแนนเสียง การ
เข้าร่วมและสนับสนุนพรรคการเมือง การพยายามชักชวนประชาชนให้ลงคะแนนเสียงแกพรรคหรือ
ผู้สมัครที่ตนชอบ การลงสมัครรับเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมืองดังกล่าวต้องอาศัยความตื่นตัว
และสนใจอย่างแท้จริงบุคคลที่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแบบที่ ๒ นี้จัดเป็นพวกที่ ขึ้น
เวทีต่อสู้ทางการเมือง (Gladiators) ในขณะที่ คนส่วนมากจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้เฝ้าดู (Spectators) 
คอยตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะด้วยการลงคะแนนให้คนที่ตนชอบ 
 ๓. การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนหมายถึง การเข้าร่วมในการก่อตั้งกลุ่มเพ่ือแกปัญหาของ
สังคมหรือร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่แลว เพื่อมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือติดต่อกับทาง
ราชการในเรื่องปัญหาสังคม ผู้ที่มีบทบาทในชุมชนจึงเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและมีระดับความ
ผูกพันทางใจกับชุมชนสูง อย่างไรก็ตามผู้ที่มีบทบาทในชุมชนนี้แตกต่างจากเจ้าหน้าที่พรรคและ
เจ้าหน้าที่ รณรงค์หาเสียงในแงที่มีความเกี่ยวข้องในพรรคการเมือง และการช่วยรณรงค์หาเสียง น้อย
กว่าเจ้าหน้าทีพ่รรคและเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงดังกลา่วมาแลว  
 ๔. การติดต่อกับทางราชการเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของบุคคล ซึ่งจะมีผล
นโยบายโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้น เช่น การติดต่อกับทางราชการในเรื่องภาษี โรงเรียน การท า
                                                           

๑๐Lester W. Milbrath and M. L. Goal, Political Participation : How and Why Do People 
Get Involved in Politics, (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1977), pp. 62-63. 
อ้างใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๘), หน้า ๔๔. 



๑๗ 

ถนน การติดต่อขอรับสวัสดิการทางสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางท่านมองว่าการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองตามรูปแบบนี้เกือบจะไม่ใช่การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความหมายที่แท้จริงแต่
เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial Participation) หรือการติดต่อเฉพาะเรื่อง 
(Particularized Contacting) เท่านั้น 
 ๕. การเป็นผู้ประท้วงหมายถึง การเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือการกอจลาจลในกรณีที่
จ าเป็นเพ่ือบังคับให้รัฐแกไขบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูกต้อง รวมถึงการประท้วง
อย่างแข็งขันและเป็นไปอย่างเปิดเผยต่อกรณีที่รัฐบาลกระท าในสิ่งที่ ผิดศีลธรรม การให้ความเอาใจใส
กับการชุมชนประท้วง การเข้าร่วมกลุ่มประท้วงรัฐบาลและการปฏิเสธการยอมรับกฎหมายที่ไม
ยุติธรรม 
 ๖. การเป็นผู้สื่อสารทางการเมืองหมายถึง การเป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่เสมอ 
การส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้แกผู้น าทางการเมืองเมื่อเขาท าในสิ่งที่ดีและถูกต้อง หรือส่งค า
คัดค้านไปให้เมื่อเขากระท าในสิ่งที่เลวร้ายการเข้าร่วมถกปัญหาการเมือง การให้ข้อมูลวามรูเกี่ยวกับ
การเมืองแก เพ่ือนในชุมชนที่ อาศัยอยู่ การให้ความสนใจกับทางราชการและการเขียนจดหมายถึง
บรรณาธิการหนังสื่อพิมพ ผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้มักจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงมี
ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองมากและมีความสนใจทางการเมืองมากด้วย ผู้สื่อสารทางการเมืองเหล่านี้จะ
วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือผู้รักชาติ แตจะไมแสดงออก
ด้วยกิจกรรมการประท้วงทั้งนี้สถาบันพระปกเกลา จากการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน สรุปกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน ไดแก่ 
 ๑. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วย การับรู เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน 
และร่วมวางแผนกิจกรรม 
 ๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วย การเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ 
 ๓. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน เป็นการมสี่วนรว่มในการจัดสรรผล ประโยชน
หรือผลของกิจกรรม หรือผลของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
 ๔. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประเมินผลเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการกิจกรรมต่างๆ และพิจารณาวิธีการที่ ด าเนินการต่อเนื่องต่อไป ประชาชนจะ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ด้วย ซึ่งผลของ
กระบวนการประเมินนี้จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมขั้นที่ ๑ ซ่ึงเป็นขั้นตอนของ
การวางแผนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 

ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญรูปแบบพฤติกรรมทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

รสลิน ศิริยะพันธุ์ และคณะ, 
(๒๕๕๑, หน้า ๓๒-๓๕) 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบปกติ ดังนี้  ๑. การ
สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ๒. การสร้างความตระหนักใน
จริยธรรม ๓. การสร้างความร่วมมือในชุมชน ๔. การสร้างความรู้
ความเข้าใจ 

Lester W. Milbrath and M. 
L. Goal, (1 9 7 7 ,  pp.62-63) 
อ้างใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ
คณะ, (๒๕๔๘, หน้า ๔๔). 

พฤติกรรมทางการเมือง แบ่งออกเป็น ๖ รูปแบบ ดังต่อไปนี้     
๑. การเลือกตั้งเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่
สามารถแยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ๒. การเป็นเจ้าหน้าที่พรรค
การเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ๓. การเป็นผู้มีบทบาทใน
ชุมชน ๔. การติดต่อกับทางราชการเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่อง
เฉพาะเจาะจงของบุคคล ๕. การเป็นผู้ประท้วง ๖. การเป็นผู้
สื่อสารทางการเมือง 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, 
(๒๕๔๘, หน้า ๓๒). 

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น ๔ ประการ คือ      
๑. การมีส่วนร่วมในการวางแผน ๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/
ด าเนินการ ๓. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน ๔. การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจประเมินผลเกี่ยวข้อง 

  
 ๒.๒.๓ ปัจจัยทีมี่ผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง 
  

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมสี่วนร่วมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลไว ๒ ประการ ไดแก๑๑ 
 ๑. ปัจจัยด้านสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม(Environmental Stimuli) หมายถึงลักษณะของ
ระบบสังคม (Social System) และสภาพการณทางการเมือง (Political Setting) ซึ่งไม เพียงจะ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเท่านั้นแต่ยังมีส่วนให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับขอบเขต
ปทัสถานและทางเลือกต่างๆ ของการมีส่วนร่วมทางการเมือง บุคคลแต่ละบุคคลแม้จะอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมเดียวกันจะรับสิ่งเร้าจากระบบการเมืองและสังคมไดไมเท่ากัน เพราะเขาจะ เลือกรับรูและ
เลือกสารเฉพาะสิ่งเร้าที่เหมาะสมและตรงความต้องการของตนเท่านั้น 
 ๒. ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล (Personal Factors) ซึ่งมี ๕ ประการ คือ ทัศนคติ 
(Attitudes) ความเชื่อ (Beliefs) ลักษณะทางบุคลิกภาพ (Personality Traits) การสืบลักษณะนิสัย
มาจากบิดามารดา (Heredity และความต้องการในเชิงจิตวิทยา (Psychological Needs)  
 

                                                           
๑๑Lester W. Milbrath and M. L. Goal, Political Participation : How and Why Do People 

Get Involved in Politics, (Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1977), pp. 69-72. 
อ้างใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๘), หน้า ๕๔. 



๑๙ 

 ปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนแบ่งออกเป็น ๔ ประการ ใหญ่ๆ 
ดังนี้๑๒ 
 ๑. บริบททางสังคม (Social Mobilization) หมายความว่า สังคมใดมีการเร้าระดมทาง
สังคมต่ า ประชาชนที่ ไดรับการศึกษามีจ านวนน้อยการเข้าถึงข่าวสารก็กระท าไดยาก ภาระทางสังคม
ยังคงมีความเป็นสังคมเมืองต่ า โอกาสในการมีส่วนร่วมในทางการเมืองและความกระตือรือร้นจะมี
ส่วนร่วมทางการเมืองน้อยท าให้ขาดอ านาจต่อรอง ดังนั้นถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไดรับการศึกษาสูง มี
การรับรองสิทธิรับรูข้อมูลข่าวสารที่มีผลในทางปฏิบัติ มีความเป็นสังคมเมืองก็จะส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในทางการเมือง มีอ านาจต่อรองสูงมากขึ้น นอกจากนั้นบริบททางสังคมยังรวมถึงความสัมพันธ์
ของชุมชนหรือความรูสึกผูกพันเป็นชุมชน (Sense of Community) ของประชาชนในชุมชนด้วย ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของพลเมืองในสังคม โดยหากความสัมพันธ์ของ
ชุมชนหรือความรูสึกผูกพันเป็นชุมชนแน่นแฟ้นก็จะช่วยให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง 
 ๒. บริบททางเศรษฐกิจ (Content of Economics) ซึ่งจากแนวคิดของลิปเซทในหนังสือ
โพลิทิคอล แมน เห็นว่าประเทศที่มีความเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจหรือฐานะการครองชีพสูง ก็จะมี
ความเป็นประชาธิปไตยมากกว่า โดยประชาชนจะมีโอกาสไดมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากกว่า
ประเทศที่ ยากจน ดังนั้นถ้าประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจไมมีก็อาจเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง
น้อยเพราะต้องมีภาระหน้าที่ และความกังวลอยู่ กับเรื่องการด ารงชีพเป็นส าคัญอย่างไรก็ตาม 
วิเคราะห์อีกมุมหนึ่ง ปัญหาความเดือนร้อนทางเศรษฐกิจถ้าอยู่ในภาวะวิกฤตก็อาจจะผลักดันให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นได 
 ๓. บริบททางวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Content of Political Culture) 
หากรัฐใดประชาชนส่วนมากมีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบคับแคบ (Parochial 
Political Culture) ประชาชนไมมีความรูความเข้าใจในระบบการเมือง และไมสนใจที่จะมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองหรือวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไพร ฟา (Subject Political Culture) 
ซึ่งประชาชนในรัฐมีความรูความเข้าใจในระบบการเมืองแต่ไมสนใจที่จะมีส่วนร่วมในปัญหาบ้านเมือง 
อีกท้ังยังโน้มเอียงในทางยอมรับอ านาจและเชื่อฟังรัฐบาล ก็จะท าให้การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของ
ประชาชนไมมีความหมาย เป็นข้อจ ากัดของการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในทางตรงข้ามหากรัฐใด
ประชาชนมีการสร้างสมวิถีชีวิตและนิสัยแบบประชาธิปไตยหรือมีทัศนคติแบบพลเมืองอารยะ (Civic 
Attitude) ก็จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
 ๔. บริบททางการเมือง (Content of Politics) ระบอบการเมืองที่ ไมเอ้ืออ านวยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง เช่น สังคมที่ปกครองในระบอบเผด็จการ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจะต่ า และมักเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบพอเป็นพิธีหรือเพ่ือสนับสนุนรัฐบาล 
(Content of Support Participation) หรือโนมน้าวให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง 
“Corporative Military Regime” ห รื อ  “Corporation” ซึ่ ง เป็ น ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม แบ บ ระด ม
(Mobilized Participation) แต่ถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยยิ่งมากเท่าไหร่  การมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองของประชาชนในรัฐนั้นก็มากขึ้นเช่นกัน 
                                                           

๑๒วิทยา นภาศิริกิจกุล และสุขุม นวลสกุล, การเมืองการปกครองไทย , (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔-๒๕. 



๒๐ 

 การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือตัวแปร ๓ ด้าน คือ๑๓ 
 ๑. ตัวแปรทางสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) หมายถึงสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมที่ประกอบด้วยระดับการศึกษา อาชีพ รายได อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และที่อยู่ อาศัย จาก
การศึกษาเปรียบเทียบในสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืน ๆ พบว่าสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๒. ตัวแปรทางจิตวิทยา (Psychological Variables) เมื่อพิจารณาแงจิตวิทยาแลว การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองขึ้นอยู่กับรางวัล (Reward) หรือผลตอบแทนแกผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องนี้
นักวิชาการมักให้เหตุผลว่าการที่มนุษย์มีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นก็เพ่ือสนองความต้องการต่างๆ 
(need) เช่น ต้องการอ านาจ ความส าเร็จ การมสีัมพันธ์กับผู้อ่ืน การมีศักดิ์ศรีและยอมรับจากสังคม 
 ๓. ตัวแปรทางด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง (Political Environment) ตัวแปรทางด้าน
สิ่งแวดล้อมทางการเมืองจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งนี้เพราะ
เรื่องที่บุคคลจะตัดสินใจกระท าในลักษณะเข้าร่วมหรือไมเข้าร่วมก็ไดโดยสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมทางการเมืองดังข้างต้น สามารถแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เป็น ๒ ส่วน ไดแก ปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในบริบทต่างๆ เช่น บริบทสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น 
และปัจจัยที่ สอง คือ ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ที่ถูกกระทบจากสิ่งเร้า การรับรู ทัศนคติ ความเชื่อ 
เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากน้อยแตกต่างกันออกไป 
 กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า พฤติกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนที่สามารถแสดง
ออกมาในทางลักษณะภายในของปัจเจกบุคคล ได้แก่ ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมและบุคลิกภาพ เป็น
ต้น และแสดงออกโดยอาศัยลักษณะภายนอกที่เป็นสภาวะแวดล้อม ได้แก่  สถานการณ์ ศาสนา 
การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และองค์กรต่าง ๆ เป็นต้น 
 

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

Lester W. Milbrath and M. L. Goal, (1977, 
pp.62-63) อ้างใน บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ
คณะ, (๒๕๔๘, หน้า ๕๔). 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของปัจเจกบุคคลแบ่งออกเป็น ๒ ประการ ได
แก่ ๑. ปัจจัยด้านสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อม    
๒. ปัจจัยที่เก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล 

วิทยา นภาศิริกิจกุล และสุขุม นวลสกุล, 
(๒๕๔๕, หน้า ๒๔-๒๕) 

ปัจจัยที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
ของประชาชนแบ่งออกเป็น ๔ ประการใหญ่ ๆ 
ดั งนี้  ๑ . บ ริบททางสั งคม  ๒ . บริบททาง
เศรษฐกิจ ๓. บริบททางวัฒนธรรมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง ๔. บริบททางการเมือง 

สถิต นิยมญาติ, (๒๕๕๔, หน้า ๑๔๔-๑๔๘) ปัจจัยหรือตัวแปรพฤติกรรมทางการเมืองแบ่ง
ออกเป็น ๓ ด้าน คือ ๑. ตัวแปรทางสิ่งแวดล้อม
ทางสังคม ๒. ตัวแปรทางจิตวิทยา ๓. ตัวแปร
ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง 

                                                           

 ๑๓สถิต นิยมญาติ, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๔-๑๔๘.  



๒๑ 

๒.๓ ทฤษฎีการพัฒนาทางการเมือง 
 

 การพัฒนาทางการเมืองเป็นแนวคิดที่มีจุดเริ่มต้นของนักรัฐศาสตร์ได้ใช้กันในช่วงปี ๑๙๖๐ 
ซึ่งค าว่า การพัฒนาการทางการเมือง มีลักษณะที่สะท้อนถึงความเจริญก้าวหน้า ความทันสมัยทาง
การเมืองให้มากขึ้นนี้จึงเรียกว่าพัฒนาการทางการเมือง ดังนั้นการศึกษาทฤษฎีการพัฒนาทาง
การเมืองจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง ลักษณะและ
องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมือง จุดวิกฤติหรือ
ปัญหาส าคัญในการพัฒนาทางการเมือง และนักวิชาการด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการพัฒนา
ทางการเมือง ดังจะกล่าวเป็นล าดับไป 
 ๒.๓.๑ ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 
 ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง หมายถึง การเสริมสร้างให้ระบบการเมืองเอื้อหรือ
ส่งเสริมต่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และระบบการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือ ระบบการเมืองที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการควบคุม ก ากับและตรวจสอบผู้บริหารอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มั่นใจว่า
การตัดสินใจต่าง ๆ ทางการเมืองจะต้องเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการสนองตอบประโยชน์สุขของ
ประชาชน และเราอาจสรุปได้ว่า ระบบการเมืองที่มีคุณลักษณะดังกล่าวคือ “ระบอบประชาธิปไตย” 

๑๔ และการพัฒนาทางการเมืองนั้นได้ก้าวหน้ามากขึ้นจนเป็นที่ยอมรับกันในวิชารัฐศาสตร์และแม้จะมี
ปัญหาในด้านการให้ค าจ ากัดความอันใดได้รับความนิยมมากพอควรอย่างเป็นต้นว่า ความหมายของ
การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องของผลของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ การพัฒนาทางการเมือง
เป็นเรื่องของความสามารถของระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ในขณะที่สังคมมี
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นสถาบันให้กับระบบการเมือง 
(Institutionalization) เป็นต้น๑๕ 
 แนวคิดในการพัฒนาทางการเมืองที่หลากหลาย (หรือวิเภทนาการ) ได้ก าหนดไว้ ๑๐ ข้อ
หรือทศมิติดังนี๑้๖ 
 ๑. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองอันจ าเป็นต่อการปรับปรุงและพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ หมายถึง เป็นสภาพทางการเมืองอันช่วยสนับสนุนความเจริญทางเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม หรือ “บุพลักษณะ”(prerequisites) หรือรากฐานแห่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

๒. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม โดยมีความเชื่อว่าใน
สังคมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตย หรือเผด็จการจะมีมาตรฐานของพฤติกรรมและการ
ด าเนินงานทางการเมืองที่มีลักษณะของการพัฒนาทางการเมือง อันเป็นตัวอย่างแก่ระบบ อื่น ๆ เช่น 
                                                           

 ๑๔สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖๙๘. 
 ๑๕สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทาง
การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า ๒๑-๒๒. 

๑๖Lucian W. Pye., Aspects of Political Development, (Boston: Little Brown, 1 9 6 6 ) , 
pp.33-48. อ้างใน จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, สังคมวิทยาการเมือง, ฉบับแก้ไขปรับปรุง, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖), หน้า ๙๘-๙๙.  



๒๒ 

การปกครองมีลักษณะที่มีเหตุผลมีความรับผิดชอบ เน้นการให้สวัสดิการและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนอย่างน้อยในระดับหนึ่ง หรือการเมืองแบบที่มีอยู่ในประเทศอุตสาหกรรม 

๓. การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ เป็นความเชื่อ
ที่ว่า การพัฒนาการเมืองเป็นลักษณะการเมืองในสังคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเป็นผู้วางแผนและเป็นผู้
ก าหนดความช้าเร็วของชีวิตทางเศรษฐกิจและทางสังคม รวมถึงขอบข่ายชีวิตทางการเมืองก็มีลักษณะ
เดียวกัน หรือเท่ากับว่าการปฏิบัติของสังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมตะวันตกเป็นมาตรฐานสากล
ส าหรับการเมืองทุกระบบ หรือ “นวสมัย หรือความทันสมัยทางการเมือง”  

๔. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการด าเนินงานของรัฐชาติ มีลักษณะที่รัฐบาลมีอ านาจ
ครอบคลุมทั้งประเทศ ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยอิทธิพลของรัฐชาตินิยมและมี
ความเป็นพลเมืองของรัฐอย่างแท้จริง สถาบันของรัฐจะต้องสามารถด าเนินนโยบายที่สะท้อนให้เห็น
ถึงลัทธิชาตินิยมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาทางการเมือง
ก็คือการสร้างชาติหรือสังคมเข้าสู่สภาพแห่งความเป็นรัฐประชาชาติหรือเป็นชาติรัฐ 

๕. การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมาย ใน
ความหมายที่หมายถึงการพัฒนาระบบราชการ และระบบกฎหมายให้มีความก้าวหน้าทันสมัยกับ
สภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งดูจากประวัติศาสตร์จะพบว่าการสร้างองค์การหรือระบบราชการ
เป็นยุทธวิธีที่ชาญฉลาดของระบบอาณานิคม โดยเน้นที่ความเป็นระเบียบทางกฎหมายและความเป็น
ระเบียบทางการปกครองหรือการจัดการเรื่องสาธารณะอย่างได้ผล หรือการพัฒนาทางด้านบริหาร
และกฎหมาย 

๖. การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่องของการระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองที่จ ากัด
อยู่แต่เฉพาะชนชั้นน าตามแบบของสังคมจารีตประเพณีสู่มวลชน โดยให้เห็นว่าในระบบการเมืองที่
พัฒนาแล้วนั้น การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  หรือการเร่งระดม
สรรพก าลัง (mobilization) และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของมวลชนคนจ านวนมาก 

๗. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ความคิดอันนี้คือ 
มองว่า การพัฒนาการเมืองเหมือนหรือควรเหมือนการสร้างสถาบันและการปฏิบัติประชาธิปไตย เป็น
แนวความคิดที่ถือว่ารูปแบบของการพัฒนาการเมืองนี้ ถูกโจมตีว่าล า เอียงเพราะเท่ากับเห็นระบบ
การเมืองในรูปแบบในรูปอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบที่พัฒนาหรือเป็นการมองการเมืองอย่าง
วัตถุวิสัยให้คุณค่าส่วนตัว ซึ่งนิยมตะวันตกเข้าไป จึงไม่เป็นกลางอย่างแท้จริง หรือการสร้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย นั่นเอง  

๘. การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่องของความมีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระเบียบหลายคนมีความเห็นว่าประชาธิปไตยขัดกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถ
รักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ ฉะนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของ
ระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพและดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบ ไม่วุ่นวาย
ไม่ควรเป็นเรื่องของการพัฒนาการเมือง แต่ควรเป็นเรื่องของความเสื่อมทางการเมืองมากกว่าหรือการ
ที่บ้านเมืองมีเสถียรภาพ และการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างเป็นระเบียบร้อย(stability and orderly 
change)  

๙. การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่องของการระดมก าลังและอ านาจ ความหมายนี้เป็นการเน้น
ถึงประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการท างาน ระบบการเมืองใดสามารถระดมสรรพก าลังในการ



๒๓ 

แก้ปัญหาของประเทศได้ มีอ านาจในการดึงประชาชนให้ปฏิบัติตามความต้องการของระบบได้ถือว่า
เป็นระบบที่มีการพัฒนา ซึ่งความสามารถในการระดมสรรพก าลัง รวมถึงความสามารถในการแบ่งสรร
ทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายให้กับสมาชิกในระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย หากพิจารณา
ในแง่นี้อาจสร้างดัชนีของการพัฒนา เพ่ือวัดระดับการพัฒนาได้ เช่น จ านวนและขอบเขตของ
สื่อมวลชนอันประกอบด้วย จ านวนหนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง พื้นฐานทางภาษีสังคม สัดส่วน
ของทรัพยากรที่จัดสรรเพ่ือการศึกษา เพ่ือการป้องกันประเทศและเพ่ือสวัสดิการของสังคม หรือการ
เร่งระดมพลังและการมีประสิทธิภาพ 

๑๐. การพัฒนาการเมืองเป็นแง่หนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
นั้นประกอบด้วยการเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้านของมนุษย์ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ถือว่าเป็น
ลักษณะอันหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย และถือว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรวมทั่ง
ทางการเมืองด้วยกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกัน การศึกษาเรื่องการพัฒนาของสังคมหรือการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ จะต้องพิจารณาทุกด้าน การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมคือ 
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ต่างมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งย่อม
กระทบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน ๆ ได้  หรือ มิติ หรือด้านหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยทั่วไปนั่นเอง  

ความหมายของการพัฒนาทางการเมืองประกอบด้วย ๔ ประการดังนี้๑๗ 
๑. การมีเหตุผล (rationalization) 
๒. บูรณาการแห่งชาติ (national integration) 
๓. การปกครองแบบประชาธิปไตย (democratization) 
๔.การระดมพลังหรือการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง (mobilization or participation) 
ดังนั้นความหมายของการพัฒนาทางการเมือง คือ ความสามารถของระบบการเมืองที่จะ

สามารถสนองตอบหรือปรับตัวได้เสมอกับความต้องการทางการเมืองหรือองค์การทางการเมือง และ
ความสามารถสนองตอบหรือปรับตัวได้เสมอกับความต้องการทางการเมืองหรือองค์การทางการเมือง 
และความสามารถอันนี้ย่อมจะมีความคล่องตัวเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาของภายในระบบ
การเมืองเองหรือจากภายนอกระบบการเมือง นอกจากนี้ยังได้สรุปแนวคิดเรื่องการพัฒนาทาง
การเมืองว่าเป็นศูนย์รวมของนานาทรรศนะ เป็นการยากที่จะใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ ประกอบกับการพัฒนาทางการเมืองของแต่ละ
สังคมก็แตกต่างกันไปตามอิทธิพลของปัจจัยด้านวัฒนธรรม ค่านิยม โครงสร้างทางสังคม สภาพ
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แต่ท่ามกลางความแตกต่างยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่ เช่น การจ าแนก
โครงสร้างของสถาบันเฉพาะด้าน ความสามารถของระบบการเมืองในการสนองตอบความต้องการ
ของสังคมความเสมอภาคทางการเมือง การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น และยั งมีความเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยหรือเงื่อนไขของการพัฒนาการทางการเมืองว่ามีหลายลักษณะ ดังนั้น
ความส าเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยย่อมต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เป็นอันมาก และอาจ

                                                           

 ๑๗อนุสรณ์ ลิ่มมณี และทิพาพร พิมพ์สุทธิ์, พฤติกรรมทางการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๖๐), หน้า ๘๔. 



๒๔ 

กล่าวได้ว่าในทางกลับกันเสถียรภาพหรือความส าเร็จของระบอบประชาธิปไตยก็ก่อให้เกิดการ
พัฒนาการทางการเมืองของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ดีสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาการทางการเมือง หรือการมีจิตใจแบบ
ประชาธิปไตย ร่วมทั้งต่อความส าเร็จในด้านอ่ืน ๆ ที่จะเอ้ืออ านวยประกอบให้เกิดเสถียรภาพของการ
พัฒนาการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือ การศึกษาลักษณะร่วมของประเทศที่ได้ชื่อว่า
พัฒนาทางการเมืองแล้ว และสรุปออกมาว่าภาวะของการพัฒนาทางการเมืองนั้นจะต้องมีปัจจัยรวม 
๑๕ ประการด้วยกัน ได้แก่๑๘ 

๑. ความเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมายพื้นฐานทางสังคมและการเมืองของชาติ 
๒. กลุ่มผู้น ากับประชาชนมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
๓. มีบูรณภาพแห่งชาติของชนกลุ่มน้อย 
๔. มีความเป็นเหตุเป็นผลทางการเมือง 
๕. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของพลเมืองอยู่ในระดับสูง 
๖. จ านวนประชาชนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงมีมาก 
๗. มีระบบข้าราชการพลเรือนที่มีประสิทธิภาพได้รับการฝึกฝนอย่างดี 
๘. มีระบบการเมืองที่มีการแข่งขันกัน 
๙. มีลักษณะความแตกต่างซับซ้อนในสถาบันทางการเมืองสูง 
๑๐. มีกิจกรรมทางการเมืองที่แพร่หลายไม่เฉพาะอยู่ในเขตเมืองหลวง 
๑๑. มีการน าเอาค่านิยมทางสังคมและการเมืองแบบตะวันตกมาใช้ในสังคม 
๑๒. มีกลุ่มผลประโยชน์ในลักษณะของสมาคมมากมาย 
๑๓. เปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
๑๔. มีระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญและปราศจากอุปสรรคส าคัญ ๆ มาก่อกวน 
๑๕. พลเรือนสามารถควบคุมทหารได้ 
การพัฒนาการเมืองเป็นการพัฒนาการเมืองไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศใด มีการปกครอง

ระบบใด (ประชาธิปไตย สังคมนิยมประชาธิปไตย สังคมนิยมมาร์กซิสม์) นั้น หมายถึงการที่สถาบัน
ทางการเมืองของประเทศนั้น ๆ มีความคล่องตัว และมีความสามารถและอ านาจพอที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างเสมอจากประชาชนภายในประเทศนั้น ได้รัฐบาลของ
ประเทศนั้น ๆ จักต้องมีความสามรถในการปฏิบัติหน้าที่และภารกิจใหม่ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเอง ให้ลุล่วงไปด้วยดี อนึ่ง
ความสามารถเช่นว่านี้จะต้องมีเพ่ิมมากขึ้นเป็นปฏิภาคกับความต้องการหลาย ๆ ด้านของประชาชน
ด้วย การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในทางใดนั้นจะเกิดขึ้นภายในกรอบของระบบการเมืองนั้น ๆ โดย
ระบบการเมืองสามารถด าเนินไปได้โดยมีความต่อเนื่องหรือชะงักงันน้อยที่สุด๑๙  

                                                           
๑๘สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง , พิมพ์ครั้งที่  ๗ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๔๘-๔๙. 
๑๙ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๓-๑๐๔. 



๒๕ 

ความหมายของการพัฒนาการเมือง ๔ นัยที่ส าคัญ ได้แก่๒๐ 
๑. พัฒนาการเมืองโดยค านึงเฉพาะปัจจัยเรื่องภูมิภาคเป็นหลัก กล่าวคือ มองกันว่า

การศึกษาการเมืองในประเทศเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา เช่น ศึกษาโครงสร้าง ทัศนคติและ
พฤติกรรมทางการเมืองในประเทศในแถบนี้ จะถือว่าเป็นการศึกษาพัฒนาการเมือง แต่ถ้าน าทฤษฎี
และแนวการศึกษาเดียวกันไปศึกษาการเมืองในประเทศแถบอเมริกาเหนือและยุโรปจะไม่ถือว่าเป็น
การศึกษาพัฒนาการเมือง โดยสรุปการพัฒนาการเมืองในความหมายนี้ก็คือ สภาพการเมืองและ
ทิศทางของการเมืองในประเทศก าลังพัฒนานั่นเอง 

๒. การพัฒนาการเมือง เป็นการท าให้การเมืองทันสมัยจึงเป็นผลประการหนึ่งจาก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงให้สมัยใหม่ ( Modernization) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขวาง
ครอบคลุมไปทั้งสังคม เช่น การท าให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม ( Industrialization) การขยายตัวของ
เมืองมากขึ้น (Urbanization) การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development) และการระดม
สรรพก าลังทางสังคม (Social Mobilization) เป็นต้น กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็น
ทันสมัยนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองอย่างมากมาย เช่น อาจน าไปสู่ความวุ่นวายทาง
การเมือง ท าให้เกิดสภาพไร้เสถียรภาพทางการเมือง มีการปฏิวัติรัฐประหาร ซึ่งปรากฏการณ์ทางการ
เมืองเหล่านี้ถือเป็นประเด็นที่ส าคัญในการศึกษาการพัฒนาการเมืองด้วย 

๓. การพัฒนาการเมือง เป็นกระบวนการที่จะน าสังคมไปสู่เป้าหมายใด ๆ ของระบบ
การเมือง ซึ่งอาจจะมีหลายเป้าหมายและขัดแย้งซึ่งกันและกันก็ได้ เช่น ถ้าเป้าหมายของสังคมถือ
อุดมการณ์ประชาธิปไตยรัฐบาลจะต้องส่งเสริมเสรีภาพ และความเสมอภาค สร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับนักการเมือง ตระหนักในความมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือในชุมชน ในการนี้รัฐบาลก็จ าต้องยอมเสียสมรรถภาพของระบบไปบ้าง ส่วนเป้าหมาย 
อ่ืน ๆ ที่นักวิชาการมักจะอ้างถึงบ่อย ๆ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักการเมือง ความชอบ
ธรรมของระบบ การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง เสถียรภาพทางการเมือง สมรรถภาพของระบบ
การเมือง การสร้างความเป็นสถาบัน (Institutionalization) เป็นต้น 

๔. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะน าไปสู่ลักษณะการเมืองตาม
แบบอย่างของประเทศอุตสาหกรรม นั่นคือนักวิชาการพากันมองว่ากระบวนการทางการเมืองในสังคม
อุตสาหกรรม วัฒนธรรมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการด าเนินการทางการเมืองของ
ประเทศอุตสาหกรรม มีลักษณะที่มีเหตุมีผลผิดไปจากลักษณะการเมืองในสังคม อ่ืน ๆ เช่น สังคม
อุตสาหกรรมมีพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และสถาบันทางการเมืองอ่ืน ๆ ที่ ท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนของประชาชน ในขณะที่สังคมอ่ืน ๆ ไม่มี หรือมีแต่ไม่ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ 

 
 

 

                                                           
๒๐Samuel Huntington and Jorge I. Dominguez, Political Development : in the 

handbook of the political science : Macvopolitical theory, ed. Fred Greenstein and Nelson 
Polsby. Reading, (Mass: Addison- Wesley, 1975), pp. 3-5. อ้างใน สุจิต บุญบงการและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า 
๔๓-๔๔.  



๒๖ 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, (๒๕๔๙, หน้า ๖๙๘)   
 

ระบบการเมืองที่มีคุณลักษณะ คือ ระบอบ
ประชาธิปไตย 

สุจิต บุญบงการ, (๒๕๔๒, หนา้ ๒๑-๒๒) ก า ร พั ฒ น าท า งก าร เมื อ ง เป็ น เรื่ อ ง ข อ ง
ความสามารถของระบบการเมืองในการรักษา
เสถียรภาพทางการเมือง 

Lucian W. Pye., (1966, pp.33-48). อ้างใน 
อ้างใน จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, (๒๕๕๖, หน้า 
๙๘-๙๙).  

การพัฒนาทางการเมืองก าหนดไว้ ดังนี้ ๑. การ
พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องจ าเป็นต่อพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ๒. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องใน
สังคมอุตสาหกรรม ๓. การพัฒนาทางการเมือง
เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสมัยใหม่ 
๔. การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องการด าเนินงาน
ของรัฐชาติ ๕ .การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่อง
ของการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมาย ๖. 
การ พั ฒ น าการ เมื อ งเป็ น เรื่ อ งก ารระด ม
ประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ๗ .การ
พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ๘. การพัฒนาการเมือง เป็นเรื่อง
ของความมีเสถียรภาพ ๙. การพัฒนาการเมือง
เป็นเรื่องการระดมก าลังและอ านาจ ๑๐. การ
พัฒนาการเมืองเป็นแง่หนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
สังคม 

นฤมล รัตนาภิบาล, (๒๕๔๐, หน้า ๑๒) 
 

เสถี ย รภ าพหรือความส า เร็จของระบอบ
ประชาธิปไตยก็ก่อให้เกิดการพัฒนาการทาง
การเมืองของปัจจัยต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน, (๒๕๔๑, หน้า ๔๘-๔๙)  การพัฒนาการทางการเมือง หรือการมีจิตใจ
แบบประชาธิปไตย ร่วมทั้งต่อความส าเร็จใน
ด้านอื่น ๆ ที่จะเอ้ืออ านวยให้เกิดเสถียรภาพของ
ก าร พั ฒ น าก ารท างก าร เมื อ ง ใน ระบ อบ
ประชาธิปไตย คือ การศึกษาลักษณะร่วมของ
ประเทศท่ีได้ชื่อว่าพัฒนาทางการเมืองแล้ว 

 

  



๒๗ 

ตารางท่ี ๒.๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของการพัฒนาทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, (๒๕๔๙, หน้า ๑๐๓-
๑๐๔). 
 

การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในทางใดนั้นจะ
เกิดขึ้นภายในกรอบของระบบการเมืองนั้น ๆ 
โดยระบบการเมืองสามารถด าเนินไปได้โดยมี
ความต่อเนื่องหรือชะงักงันน้อยที่สุด 

Samuel Huntington and Jorge I. 
Dominguez, (1975, pp.3-5) 
อ้างใน สุจิต บุญบงการและพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว, 
(๒๕๕๗, หน้า ๔๓-๔๔). 

การพัฒนาการเมือง ๔  นั ยที่ ส าคัญ  ได้แก่       
๑. พัฒนาการเมืองโดยค านึงเฉพาะปัจจัยเรื่อง
ภูมิภาคเป็นหลัก ๒. การพัฒนาการเมือง เป็น
การท าให้การเมืองทันสมัยจึงเป็นผลประการ
หนึ่งจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้สมัยใหม่ 
๓.การพัฒนาการเมืองเป็นกระบวนการที่จะน า
สังคมไปสู่เป้าหมายใดๆ ของระบบการเมือง ๔. 
การพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของกระบวนการที่
จะน าไปสู่ลักษณะการเมืองตามแบบอย่างของ
ประเทศอุตสาหกรรม 

 
๒.๓.๒ ลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 
 

ลักษณะกว้าง ๆ ของการพัฒนาทางการเมืองประกอบด้วย ๓ ประการ ได้แก่๒๑  
๑. ความเสมอภาค (equality) หมายถึง การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของมวลชนโดย

ร่วมกันกระท ากิจกรรมทางการเมือง ระบบการเมืองจะต้องมีความครอบคลุมทั่วถึง เช่น การใช้
กฎหมายกับทุกคน โดยเสมอหน้ากัน การรับคนเข้าไปปฏิบัติงานของระบบการเมืองต้องค านึงถึง
ความรู้ ความสามารถในการท างานให้ส าเร็จผล 

๒. ความสามารถ ( capacity) หมายถึง ระบบการเมืองจะต้องสามารถก าหนดนโยบาย
หรือบัญญัติกฎหมายให้ได้เหมาะสมถูกต้อง สามารถบริหารหรือควบคุมการบริหารได้ ด าเนินงานตาม
นโยบายจนบรรลุผลส าเร็จ 

๓. ความแตกต่างในบทบาทตามความรู้เฉพาะด้าน ( differentiation-specialization) 
หมายถึง มีการก าหนดโครงสร้างและต้องท างานให้มีความแตกต่างหรือแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ตาม
ความรู้เฉพาะด้าน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการรวมงานที่แบ่งเข้าด้วยกันในรูปของการประสานงาน
เพ่ือให้การท างานเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนส าเร็จออกมาเป็นผลงาน 

 
 

                                                           

 ๒๑สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทาง
การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หน้า. ๗-๘. 



๒๘ 

ทั้งนี ้การพัฒนาการเมืองมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ ๔ ประการ ได้แก่๒๒ 
๑. มีการท าให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มีความแตกต่างในบทบาทและสถาบันการเมือง

มากขึ้น มีจุดหมายทางการเมืองที่ชัดเจน เป็นศูนย์กลางที่คนส่วนใหญ่ยึดถือและขึ้นตรงต่อรัฐบาล
เดียวกัน 

๒. มีขอบข่ายของกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงกัน 

๓. อ านาจทางการเมืองจะต้องขยายไปยังกลุ่มชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 
๔. มีผู้น าสมัยใหม่เข้าไปแทนผู้น าสมัยเก่าและเป็นที่ยอมรับอันถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ การพัฒนาทางการเมือง (Political Development) มีความสัมพันธ์อย่าง

ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมทางการเมืองและพฤติกรรมทางการเมือง จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การพัฒนา
ทางการเมืองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะวัฒนธรรม
ทางการเมืองของสังคมนั้นเป็นส าคัญ สังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบอ านาจนิยม
กระบวนการพัฒนาทางการเมืองจะด าเนินไปด้วยความยากล าบาก เพราประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจ และไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาทางการเมือง ส่วนสังคมที่ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย การพัฒนาทางการเมืองจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะประชาชน
ตระหนักในคุณค่าของการเมืองที่มีต่อวิถีชีวิตของประชาชน ท าให้ประชาชนเป็นความส าคัญในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ พัฒนาทางการเมืองอย่างแข็งขัน ดังนั้นวัฒนธรรมทางการเมืองจึง
เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาทางการเมือง กล่าวคือ ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของคนใน
แต่ละสังคม จะเป็นดัชนีชี้ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของสังคมนั้น และยังน าเสนอคุณลักษณะ
ส าคัญท่ีเป็นเสมือนองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง ได้แก่๒๓  

๑. ความเสมอภาค (Equality)  
๑) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในการใช้สิทธิทาง

การเมืองและในการร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
๒) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในทางกฎหมาย 
๓) ประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคที่จะได้รับโอกาสในการคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่ง

หน้าที่ของรัฐ ฯ โดยค านึงถึงความสามารถท่ีเหมาะสมเป็นเกณฑ์ 
๔) ประชาชนจะต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับบริการจาก

รัฐบาล ทั้งบริการด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิภาพและสวัสดิการ 
๒. ความสามารถของระบบการเมือง ( Capacity) 
๑) ความสามารถของระบบการเมืองจะสนองตอบความต้องการของประชาชนทั้งทาง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

                                                           

 ๒๒John D. Montgomery and William J. Siffin, Approaches to Development : politics, 
Adminisstration and Change, (New York: McGrew Hill Book Company, 1966), p. 23. ชัยอนันต์ สมุทร
วณิช, ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเณศ, ๒๕๔๙), 
หน้า ๑๐๙. 
 ๒๓สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙), หน้า ๖๙๔-๖๙๗. 



๒๙ 

๒) ระบบการเมืองที่มีระดับการพัฒนาสูงจะสามารถผลักดันกระบวนการพัฒนาประเทศท้ัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม จากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 

๓) สมรรถนะของระบบการเมืองยังมีความหมายครอบคลุมถึงการน านโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔) สมรรถนะของระบบการเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นเหตุเป็นผลในการ
บริหารและก าหนดนโยบายสาธารณะ 

๓. การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความ ช านาญเฉพาะ 
(Differentiation and Specialization) ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องเสริมสร้าง
ให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างตามภารกิจ และมีความช านาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๑) หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของรัฐจะต้องได้รับการจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่
จะต้องรับผิดชอบ 

๒) การแบ่งแยกโครงสร้างทางการเมืองการปกครองตามความช านาญเฉพาะไม่ได้
หมายความว่าเป็นการแบ่งแยกองค์กรของรัฐให้เป็นอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกัน แต่หมายถึงความเป็น
อิสระที่มีการท างานอย่างสอดคล้องประสานกัน 

๔. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล (Secularization of Political 
Culture)  

๑) สังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอ านาจนิยมมักจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีต
ประเพณีแบบไม่มีเหตุผล ยึดถือโชคลาง ปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบารมี ดังนั้นการ
พัฒนาทางการเมืองจึงมุ่งท่ีจะเสริมสร้างให้ประชาชนใช้เหตุผลในการด ารงชีวิต 

๒) สังคมที่ประชาชนได้รับการศึกษาและได้รับการฝึกฝนให้รู้จักคิดแบบมีเหตุผลซึ่งเรียกว่า
เป็นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 

ดังนั้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการพัฒนาทางการเมือง เพ่ือการด ารงรักษาระบบการเมืองที่ดีให้มีเสถียรภาพมั่นคง 

๕. ความเป็นอิสระของระบบย่อย (Subsystem Autonomy) 
ความเป็นอิสระของระบบย่อยได้แก่ การให้อิสระแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น ระบบพรรค

การเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ เป็นต้น 
๑) ระบบการเมืองที่มีการรวมศูนย์อ านาจ ( Centralization) เป็นระบบการเมืองที่ระบบ

ย่อยมีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระเลย จึงขาดความผูกพันในการสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน 

๒) ระบบการเมืองที่มีการกระจายอ านาจ ( Decentralization) จะท าให้ระบบย่อยมีความ
เป็นอิสระ ความเป็นอิสระจะรวมถึงความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ความเป็นอิสระในการ
พิจารณาปัญหาและความต้องการของตน ตลอดจนความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือก าหนด
ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพัฒนาชีวิตและชุมชนของตน 



๓๐ 

นอกจากนี้ การขาดเสถียรภาพอันเป็นลักษณะหนึ่งของการพัฒนาการเมืองมีสา เหตุ ๑๒ 
ประการ ได้แก่๒๔  

๑. ประชาชนยากไร้เหลือแสน ( Poverty) 
๒. เคืองแค้นรัฐบาล (Antipathy to government) 
๓. ต่อต้านเป็นสันดาน (Oppositionism) 
๔. รัฐบาลใช้ระบบเผด็จการตลอดชาติ (Tradition of autocracy) 
๕. ประชาชนขาดประสบการณ์ ด้ านประชาธิป ไตย ( Limited experience with 

democracy) 
๖. รุนแรงเป็นนิสัย (Habits of violence) 
๗. ราชการไร้คนสามารถ (Shortage of civil servants) 
๘. สังคมขาดชนชั้นกลาง (Small middle class) 
๙. ชาติขาดผู้น าตัวอย่าง (Leadership) 
๑๐. สังคมสร้างระบบพรรคพวกพ้อง (Party) 
๑๑. ขัดข้องด้วยแบ่งแยกแตกต่างจากสังคม (Social heterogeneity) 
๑๒. พลเมืองไม่นิยมขันติธรรม (Lack of tolerance) 
สาเหตุที่ท าให้ขาดเสถียรภาพนั้นเกี่ยวข้องทั้งในระดับบุคคล (จุลภาค) ระดับกลุ่มของ

บุคคล (มัชฌิมภาค) และระดับโครงสร้าง (มหภาค) 
 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุจิต บุญบงการ, (๒๕๔๔, หน้า ๗-๘) การพัฒนาทางการเมืองประกอบด้วย ๓ ประการ 

ได้แก่ ๑. ความเสมอภาค ๒. ความสามารถ ๓. ความ
แตกต่างในบทบาทตามความรู้เฉพาะด้าน 

John D. Montgomery and William J. 
Siffin, (1966, p.23) อ้ างใน  ชั ยอนั น ต์ 
สมุทรวณิช, (๒๕๔๙, หน้า ๑๐๙). 

การพัฒนาการเมืองมีลักษณะที่ส าคัญอยู่  ๔ ประการ 
ได้แก่ ๑. มีการท าให้เกิดโครงสร้างทางการเมืองที่มี
ความแตกต่างในบทบาทและสถาบันการเมืองมากขึ้น 
๒. มีขอบข่ายของกิจกรรมทางการเมือง การบริหาร 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๓. อ านาจทาง
การเมืองจะต้องขยายไปยังกลุ่มชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง 
๔. มีผู้น าสมัยใหม่เข้าไปแทนผู้น าสมัยเก่าและเป็นที่
ยอมรับอันถูกต้องตามกฎหมาย 

 
 
 

                                                           
๒๔จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์, รัฐศาสตร์ทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 

๑๒, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒), หน้า ๔๒๙-๔๓๐. 



๓๑ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 
                (ต่อ) 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์, (๒๕๔๙, หน้า 
๖๙๔-๖๙๗) 

ลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในแต่ละสังคม 
จะเป็นดัชนีชี้ทิศทางการพัฒนาทางการเมืองของ
สังคมนั้น และยังน าเสนอคุณลักษณะส าคัญที่เป็น
เสมือนองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง 

จิรโชค (บรรพต) วีระสัย,สุรพล ราช
ภัณฑารักษ์, สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์, (๒๕๕๒, 
หน้า ๔๒๙-๔๓๐) 

การขาดเสถียรภาพอันเป็นลักษณะหนึ่งของการ
พัฒ นาการเมื องมี ส าเหตุ  ๑๒  ประการ ได้ แก่         
๑. ประชาชนยากไร้เหลือแสน ๒. เคืองแค้นรัฐบาล 
๓. ต่อต้านเป็นสันดาน ๔. รัฐบาลใช้ระบบเผด็จการ
ตลอดชาติ ๕. ประชาชนขาดประสบการณ์ด้าน
ประชาธิปไตย ๖. รุนแรงเป็นนิสัย ๗. ราชการไร้คน
สามารถ ๘. สังคมขาดชนชั้นกลาง ๙. ชาติขาดผู้น า
ตัวอย่าง ๑๐. สั งคมสร้างระบบพรรคพวกพ้อง      
๑๑ . ขั ดข้ อ งด้ วยแบ่ งแยกแตกต่ างจากสั งคม       
๑๒. พลเมืองไม่นิยมขันติธรรม  

 
๒.๓.๓ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมือง 
 

ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั้น จะพบปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม 
บางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ราบรื่น หรือใช้สันติวิธี แต่ในบางสังคมกลับใช้ก าลังรุนแรง
เข้าปะทะกัน บางสังคมมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ในอีกสังคมกลับมุ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเผด็จการ หลายสังคมที่มีรัฐบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน แต่มีอีกหลาย
รัฐบาลที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้นมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทาง
การเมืองจึงแบ่งออกเป็น ๖ ประการ ดังนี้๒๕ 

๑. ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม เขามองว่าในทุก ๆ สังคมจะต้องประสบกับการ
เปลี่ยนแปลงไปตามข้ันตอนหลายขั้นตอนเพ่ือน าสังคมไปสู่ทันสมัย และสรุปว่าระบบการเมืองในสังคม
ที่ทันสมัยจะมีลักษณะอย่างไรนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมในอดีต เช่น ระบบการเมืองของอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีการพัฒนาแล้ว เพราะในอดีตอังกฤษได้เปลี่ยนแปลงสังคมจากแบบจารีตประเพณี
ไปสู่สังคมที่ทันสมัยอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นไปอย่างราบรื่นไม่รวดเร็วหรือใช้ก าลังรุนแรงอย่างใน
แถบลาตินอเมริกา 

                                                           
๒๕สิทธิพันธ์ พุทธหุน , ทฤษฎีพัฒนาการเมือง , พิมพ์ครั้งที่  ๗, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๔๗-๕๙. 



๓๒ 

๒. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง และวัฒนธรรม นักวิชาการหลายท่านได้
ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเมืองใน
ประเทศหนึ่ง ๆ เป็นอย่างยิ่ง เช่น James Davies เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในรูปของ
การปฏิวัตินั้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องแล้วตามด้วย
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างกะทันหัน เป็นเหตุให้ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของประชาชนกับ
ความสามารถที่จะสนองตอบของระบบการเมืองขยายกว้างมาก ซึ่งประชาชนกับความสามารถที่จะ
สนองตอบของระบบการเมืองขยายกว้างมาก ซึ่งประชาชนจะอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถทนต่อสภาพที่
เป็นอยู่ได้อีกต่อไป 

๓. สภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและ
สภาพแวดล้อมนอกประเทศก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเมืองภายในเหมือนกัน อิทธิพลจาก
ต่างประเทศนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแนวความคิด ค่านิยม เทคโนโลยี รูปแบบโครงสร้างต่าง ๆ ที่
น าเข้ามาผลที่ได้รับก็คือสังคมจะขาดความเป็นอิสระในตนเอง และถูกครอบง าจากความคิดแบบ
ตะวันตกซึ่งหลายประการที่ไม่อาจน ามาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพการพัฒนาภายในได้ นอกจากนี้การ
แทรกแซงของต่างชาติอาจจะอยู่ในรูปของการแทรกแซงทางการเมือง การทหารหรือการเศรษฐกิจก็
เป็นได้ ซึ่งเราอาจสรุปได้ว่าลักษณะของอิทธิพลจากต่างประเทศนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงหลังของการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าช่วงแรก ๆ  

๔. ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาที่สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
การเมืองในระยะต่อมาด้วย กล่าวคือ เชื่อกันว่าสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะหลัง ๆ รัฐจะมี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมาก ในขณะที่ชนชั้นกลางไม่ เข้มแข็งพอ การพัฒน า
ประชาธิปไตยจึงเป็นไปด้วยความล าบาก ผิดกับรัฐที่พัฒนาในระยะแรก ๆ ซึ่งค่อย ๆ แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน ไม่ประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะไร้การจ้าง
แรงงานหรือปัญหาทางการเมือง เช่น การเข้ามีส่วนร่วมโดยทันทีทันใด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้เกิด
ภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองได้ ถ้าสถาบันทางการเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 

๕. ล าดับขั้นตอนหรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลง เราจะพบว่าบางประเทศเริ่ม
เปลี่ยนแปลงโดยการสร้างเอกลักษณ์ประจ าชาติ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นภายใน
สังคมก่อน แล้วจึงค่อนขยายอ านาจของรัฐบาลกลาง ยินยอมให้มีพรรคการเมือง ให้ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ในที่สุดสังคมก็จะพัฒนาสู่ระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง รัสเทาว์ อ้างใน
ลักษณะเดียวกันนี้โดยชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาการเมืองจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องมี
เงื่อนไขของล าดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคือ เริ่มต้นด้วยการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้
เกิดข้ึนในชาติก่อน ตามมาด้วยการสร้างอ านาจอันชอบธรรมในการปกครองให้กับรัฐบาล แล้วจึงสร้าง
ความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคทางการเมืองที่หลัง ฮันทิงตัน (Huntington) ได้เสนอแนะขั้นตอน
ของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโดยมองว่าถ้ามีการขยับขยายการเข้ามีส่วนร่วม
ทางการเมืองออกไปก่อนที่สถาบันทางเมืองจะได้รับการพัฒนาแล้ว จะมีผลให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพ
ทางการเมืองได ้

๖. อัตราการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความเร็วหรือช้าของการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของการพัฒนาการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เป็นไปอย่าง



๓๓ 

รวดเร็วจะมีผลท าให้เกิดความตึงเครียดขึ้นภายในสังคมอันจะน าไปสู่การวิกฤตทางการเมืองได้ เช่น
การสร้างเมืองอย่างรวดเร็ว แต่ความเจริญทางอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ าจะน ามาซึ่งความวุ่นวายใน
ระบอบการเมืองได้ การเปลี่ยนแปลงในค่านิยมที่รวดเร็วอาจเป็นผลให้ระบบการเมืองไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทัน ความวุ่นวายก็อาจเกิดขึ้นได้ หรือการที่สังคมเมืองก้าวหน้าเติบโตเร็วกว่าสังคมชนบท
ก่อให้เกิดช่องว่างอันมหาศาล อันจะน ามาซึ่งวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้เช่นกันดังนั้นสามารถสรุปได้
ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางการเมืองจะต้องขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
การพัฒนาเทคโนโลยีความเจริญของอุตสาหกรรม รวมถึงระบอบการปกครองของประเทศนั้น ๆ ด้วย 

 

ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทางการเมือง 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน, (๒๕๔๑, หน้า ๔๗-๕๙)  ก าร พั ฒ น าท างก าร เมื อ ง  แ บ่ งอ อก เป็ น          
๑. ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของสังคม     
๒. สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง 
และวัฒนธรรม ๓. สภาพแวดล้อมภายนอก
ป ระ เท ศ  ๔ . ร ะย ะ เวล าที่ เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
ระยะเวลาที่สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงก็มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาการเมืองในระยะต่อมาด้วย      
๕ . ล า ดั บ ขั้ น ต อ น ห รื อ ทิ ศ ท า งข อ งก า ร
เปลี่ยนแปลง ๖. อัตราการเปลี่ยนแปลง 

 

๒.๓.๔ จุดวิกฤติหรือปัญหาส าคัญในการพัฒนาทางการเมือง 
 

ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองและกระบวนการเมืองในประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสามารถน าไปสู่การค้นคว้าวิจัยที่เรียกว่า การเมือง
เปรียบเทียบ นอกเหนือจากความสนในในเรื่องการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบแล้ว ยังมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือศึกษาการเมืองเปรียบเทียบขึ้น โดยมีสภาวิจัยสังคมศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา 
(American Social Science Research Council) เป็นตัวตั้งตัวตี คณะกรรมการนี้ได้วิจัยปัญหาที่กีด
ขวางการเจริญเติบโตทางการเมือง โดยเรียกว่าปัญหาส าคัญหรือเป็นจุดวิกฤติ (Crises) ๖ จุด ได้แก่๒๖  

๑) เรื่องความส านึกหรือความรู้สึกว่าเป็นหน่วยหนึ่งของชาติ 
๒) การยอมรับว่าผู้ปกครองประเทศเป็นไปโดยชอบธรรม 
๓) การเข้าถึงประชาชน 
๔) การเข้าไปมีส่วนร่วมในวงการเมือง 
๕) บูรณภาพภายในชาติ 
๖) การกระจายหรือวิภาคผลประโยชน์ต่าง ๆ 

                                                           

 ๒๖จิรโชค (บรรพต) วีระสัย, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์, รัฐศาสตร์ทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่
๑๒, หน้า ๔๑๖-๔๑๗. 



๓๔ 

จากแนวคิดปัญหาส าคัญหรือจุดวิกฤตดังกล่าวสอดคล้องอย่างกลมกลืนในหลายประเด็น
กับแนวคิดวิกฤติการณ์อันเนื่องมาจากกระบวนการสร้างความเป็นทันสมัยและถือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาทางการเมือง ไว้ ๖ ประการ คือ๒๗  

๑. วิกฤติการณ์เรื่องของความผูกพัน (Identity Crisis) แบ่งได้เป็น ๔ รูปแบบ ได้แก่  
๑) ความผูกพันต่อดินแดน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับประเทศเกิดใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากเส้นแบ่ง

เขตแดนไม่ชัดเจน หรืออาจจะเกิดในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมมาก่อน หลังจากได้เอกราชจึงเกิด
เป็นปัญหาขึ้น เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก็พากันอ้างสิทธิในดินแดนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปัญหา
เรื่องความผูกพันต่อชาติก็จะเกิดข้ึน 

๒) ความผูกพันต่อกลุ่มทางสังคมหรือชนชั้นใด ๆ ซึ่งกลุ่มทางสังคมหรือชนชั้นใด ๆ มี
บทบาทท่ีส าคัญยิ่งที่มีผลให้คนไปผูกพันอยู่กับหน่วยทางสังคมใด ๆ มากกว่าที่จะมีความผูกพันต่อชาติ 
ปัญหานี้เราพบได้จากกรณีในประเทศอเมริกากลางที่คนมีความจงรักภักดีต่อท้องถิ่นมากกว่าที่จะ
จงรักภักดีต่อชาติ 

๓) ความผูกพันต่อกลุ่มเชื้อชาติ ในหลายประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเชื้อชาติ
รวมกัน แต่ละเชื้อชาติต่างมีขนบธรรมเนียม ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง ส าหรับ
ประเทศเกิดใหม่มักจะมีปัญหาในเรื่องนี้ 

๔) ผลของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิกฤตการณ์ เรื่องนี้ เป็นผลพวงมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และคนมีความเห็นแตกต่างกันมากขึ้น ความแตกต่าง
ระหว่าง “ของเขา” กับ “ของเรา” จะเพ่ิมมากข้ึน ความผูกพันของชาติก็จะถูกท าลายลง 

๒. วิกฤตการณ์เรื่องของความชอบธรรม (Legitimacy Crisis) สรุปได้เป็น ๔ ประการ คือ 
๑) มีข้อขัดแย้งกันหรือฐานที่มาในการใช้อ้างเรื่องอ านาจไม่พอเพียง เมื่อสังคมมีการสร้าง

ความเป็นทันสมัย คนเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ความเชื่อ ค่านิยมแบบดั้งเดิมจะถูกท าลายลงตามกระบวนการ 
Social Mobilization ฐานที่มาของอ านาจแบบดั้งเดิมจะค่อย ๆ สลายไป  

๒) โครงสร้างของรัฐบาลอาจแตกแยกได้เนื่องมาจากมีการแข่งขันแย่งชิงอ านาจมากเกินไป 
และปราศจากกลุ่มสถาบันรองรับ ซึ่งวิกฤตการณ์นี้มาจากผู้น าเอง 

๓) ประชาชนไม่ยอมรับฐานที่มาของอ านาจแบบดั้งเดิม ตลอดจนสัญญาแบบโกหกพกลมที่
ผู้น าให้ไว้ และจะเป็นผลให้ผู้น านั้นต้องถูกโค่นล้มไป 

๔) กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างผิดพลาด โดยมากจะเกิดในประเทศก าลั ง
เปลี่ยนแปลง เด็ก ๆ จะถูกสอนให้เคารพเชื่อฟังค าสั่งจากพ่อแม่โดยปราศจากการโต้แย้ง ผู้ใหญ่ถูก
อบรมให้พึ่งพาหรือเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้น าทางสังคมและการเมือง 

๓. วิกฤตการณ์เรื่องของการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง ( Political Participation Crisis) 
หมายถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการทางการเมือง วิกฤตการณ์นี้อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์
ดังนี้ 

                                                           
๒๗สิทธิพันธ์ พุทธหุน, ทฤษฎีพัฒนาการเมือง , พิมพ์ครั้งที่  ๗ , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑๐-๑๑๕. 



๓๕ 

๑) ผู้ปกครองคิดไปว่าตนเท่านั้นที่มีสิทธิในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว จึงไม่ยินยอมที่จะให้
กลุ่มทางสังคมหรือผู้น ากลุ่มอ่ืนเข้าไปมีส่วนร่วม จึงเกิดความคับแค้นใจ รวมตัวกันเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมอืงในรูปแบบก้าวร้าว รุนแรง 

๒) กลุ่มที่เรียกร้องต่อรัฐบาลให้สนองตอบต่อความต้องการของพวกเขาในลักษณะ ใด ๆ 
อาจมีการจัดองค์กรอยู่ในรูปของสถาบันซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นองค์กรที่ผิดกฎหมายจึงไม่สนองตอบ 

๓) ผู้ปกครองอาจมองว่าข้อเรียกร้องเพ่ือขอเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ถูกต้องเพราะ
ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย เช่นใช้ความรุนแรง หรือการเดินขบวน เป็นต้น 

๔) ผู้ปกครองอาจมองว่าข้อเรียกร้องบางอย่างของผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นไม่
ถูกต้องตามท านองครองธรรม เช่น เรียกร้องขอแบ่งแยกดินแดน ตั้งตัวเป็นประเทศอิสระ  

๕) กลุ่มที่เรียกร้องขอเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ต้องการที่จะร่วมใช้อ านาจกับผู้น า
ปัจจุบัน แต่กลับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองเสียใหม่ 

๔. วิกฤตการณ์เรื่องของความสามารถในการเข้าถึงประชาชน (Penetration Crisis) จะดู
จากโอกาสที่นโยบายของรัฐสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ถูกต้องเที่ยงตรง พร้อมที่จะ
ปรับตนเพ่ือรับนโยบายนั้น ๆ วิกฤตการณ์นี้อาจเกิดได้จากสาเหตุ ๔ ประการดังนี้ 

๑) การขยายอาณาเขตหรือได้ดินแดนเพ่ิม ท าให้รัฐบาลต้องขยายอ านาจให้ไปถึง ถ้า
ดินแดนนั้น ๆ อยู่ห่างไกลจากศูนย์แห่งอ านาจมาก ปัญหาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนก็จะตามมา 

๒) ความแตกต่างกันในระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของภาษา ศาสนา เชื้อชาติ 
ความคาดหวัง อุดมการณ์ รัฐบาลกลางต้องให้ความส าคัญในทุก ๆ ท้องถิ่นในระดับเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน 

๓) ชุมชนมีความเป็นอิสระในตนเองสูง ซึ่งมีประเพณี ภาษา ศาสนาของตนเอง เช่น ชาว
จีนในมาเลเซีย เผ่าต่าง ๆ ที่รวมกันเป็นรัฐชาติในอัฟริกา วิกฤตการณ์ของการเข้าถึงประชาชนเกิดขึ้น
เมื่อผู้ปกครองส่วนกลางมองว่าความเป็นอิสระในตนเองของชุมชนย่อยนี้เป็นผลเสียต่อความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของชาติ 

๔) ชุมชนชาวนาในชนบทไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลกลางเท่าที่ควร ความแตกต่าง
ระหว่างกับชนบทสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อมีการสร้างความเป็นทันสมัย กระบวน Social 
Mobilization จะเป็นตัวผลักให้ชาวนาไปมีส่วนร่วมเรียกร้องต่อรัฐบาลกลางในเรื่องของสวัสดิการทาง
สังคม การประกันราคาข้าว เป็นต้น 

๕. วิกฤตการณ์เรื่องของการแจกแจงทรัพยากรของสังคม ( Distribution Crisis) อาจ
เกิดข้ึนเนื่องจากสังคมมีการสร้างความเป็นทันสมัยอันจะยังผลให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองมาก
ขึ้น และจะเรียกร้องให้รัฐบาลสนองตอบมากขึ้น ในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็จ าเป็นที่จะต้องหาทาง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการแจกแจงทรัพยากรของสังคมไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวัตถุธรรมหรือนามธรรมให้
มากขึ้น เพ่ือความอยู่รอดของตนเอง รัฐบาลที่มีความสามารถในการก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 
สินค้าและบริการ ตลอดจนสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมอ่ืน ๆ เช่นอ านาจและอิทธิพล รัฐบาลนั้นก็อาจรอด
พ้นจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้ 

๖. วิกฤตการณ์เรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ( Integration Crisis) ซึ่งเหลื่อมล้ า
และเกี่ยวเนื่องกันกับวิกฤตการณ์ของความชอบธรรม การแจกแจงทรัพยากรและการเข้ามีส่วนร่วม



๓๖ 

ทางการเมือง นั่นคือถ้ารัฐบาลไร้ความสามารถในการสนองตอบในรูปของการแจกแจงทรัพยากรใน
สังคมอย่างเป็นธรรมแล้ว คนจะเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ปัญหาความชอบธรรมของ
รัฐบาลจะตามมา เป็นผลให้รัฐบาลเกิดความสั่นคลอนแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ารัฐบาลสามารถ
ให้บริการหรือสามารถเข้าถึงประชาชนแล้ว ความชอบธรรมก็จะเกิดขึ้น เป็นผลให้รัฐบาลเองมี
เสถียรภาพ และจะยังผลให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติด้วย 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทางการเมือง หมายถึง กระบวนการที่เปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ โดยมีพ้ืนฐานส าคัญอยู่ที่วัฒนธรรมทาง
การเมืองของประชาชนที่จ าต้องตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
รวมถึงการเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นแกนส าคัญของการขับเคลื่อนระบบหรือ
องค์กรทางการเมืองด้วย และกระบวนการที่ด าเนินการไปนั้นสามารถตอบสนองประโยชน์ของ
ส่วนรวมได้และมีความเป็นธรรมในการบริหารจัดการแล้วนั้น ย่อมเป็นการพัฒนาทางการเมืองที่
สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง รวมถึงลักษณะและองค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมือง จะต้อง
ประกอบด้วย โครงสร้างการเมืองที่มีความแตกต่างและช านาญเฉพาะ มีความเป็นอิสระในการบริหาร
จัดการโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมประเทศชาติ ยึดหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม สุดท้าย
จะต้องเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

  
ตารางท่ี ๒.๑๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญจุดวิกฤติหรือปัญหาส าคัญในการพัฒนาทางการเมือง 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย,สุรพล ราชภัณฑารักษ์, 
สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์, (๒๕๔๒, หน้า ๔๑๖-๔๑๗) 

 

จุดวิกฤติ (Crises) การพัฒนาทางการเมือง แบ่ง
ออกเป็น ๖ จุด ได้แก่ ๑) เรื่องความส านึกหรือ
ความรู้สึกว่าเป็นหน่วยหนึ่งของชาติ  ๒) การ
ยอมรับว่าผู้ปกครองประเทศเป็นไปโดยชอบ
ธรรม ๓) การเข้าถึงประชาชน ๔) การเข้าไปมี
ส่วนร่วมในวงการเมือง ๕) บูรณภาพภายในชาติ 
๖) การกระจายหรือวิภาคผลประโยชน์ต่าง ๆ 

สิทธิพันธ์ พุทธหุน, (๒๕๔๑, หน้า ๑๑๐-๑๑๕)  อุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมือง แบ่ ง
ออกเป็น ๖ ประการ คือ ๑. วิกฤติการณ์เรื่อง
ของความผูกพัน๒ . วิกฤตการณ์ เรื่องของ
ความชอบธรรม๓. วิกฤตการณ์เรื่องของการเข้า
มีส่วนร่วมทางการเมือง ๔. วิกฤตการณ์เรื่อง
ของความสามารถในการเข้าถึงประชาชน      
๕. วิกฤตการณ์เรื่องของการแจกแจงทรัพยากร
ของสังคม ๖. วิกฤตการณ์เรื่องของความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
 



๓๗ 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  

 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นทุกระดับจ าเป็นต้องให้
มีมาตรในการการส่งเสริม สนับสนุน และการเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นการสร้าง
จิตส านึกในตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมืองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าหน่วยงานจะต้องท าตนให้เป็นแบบอย่างและเอาใจใส่ใน
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรของตนให้เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศทางคุณธรรมและ
จริยธรรม การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ 
ได้แก่ ความหมายของคุณธรรม ความหมายของจริยธรรม องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม 
ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม และนักวิชาการด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ
จริยธรรม ดังจะกล่าวเป็นล าดับไป 
 ๒.๔.๑ ความหมายของคุณธรรม 
  

 ความหมายที่คนเข้าใจกันส่วนใหญ่ว่า “คุณธรรมจริยธรรม” ค าท้ังสองมีความหมายเป็นอัน
เดียว หรือมีความหมายเหมือนกัน ในความเป็นจริงค าว่า คุณธรรม กับค าว่า จริยธรรม เป็นค าที่แยก
ออกจากกันเป็น ๒ ค า และมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าควรท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของค าว่า คุณธรรม และจริยธรรม  
 โดยยึดคุณธรรมน าความรู้สร้างความตระหนักส านึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา 
โดยมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุขดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
“คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ” ที่ควรเร่งปลูกฝัง ประกอบด้วย๒๘ 
 ๑. ความขยัน 
 ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามท าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ อดทน ความ
ขยันต้องปฏิบัติควบคู่กนการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลส าเร็จผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจท า
อย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งานมีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค 
รักงานที่ท าตั้งใจท าหน้าที่อย่างจริงจัง 
 ๒. ความประหยัด 
 ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของแต่พอควรพอประมาณให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประหยัด คือ ผู้ที่ด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ที่ รู้จักฐานะการเงินของตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จัก
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยูเสมอ  ่ 
 ๓. ความซื่อสัตย์ 

                                                           
๒๘กระทรวงศึกษาธิการนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา , คุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๐), หน้า ๑๑-๑๒. 



๓๘ 

 ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก
ล าเอียงหรืออคติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่
ใช้เล่ห์กล คดโกงท้ังทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง 
 ๔. ความมีวินัย 
 มีวินัย คือ การยึดมันในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเอง
และวินัยต่อสังคมผู้มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎ ระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/
สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอยางเต็มใจและตั้งใจ 
 ๕. ความสะอาด 
 สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่่
เจริญตา ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็นผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยูเสมอ  
 ๖. ความสุภาพ 
 สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโอน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะผู้ที่มี
ความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว  รุนแรง วางอ านาจ ข่ม
ผู้อ่ืนทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกนยังคงมีความมั้นใจในตนเอง เป็นผู้มีมารยาท วางตน
เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 
 ๗. ความสามัคคี 
 สามัคคี คือ ความพร้อมเพียงกน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ปราศจากการทะเลาะวิวาทไม่เอารัด
เอาเปรียบกน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความ
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกนในลักษณะเช่นนี้เรียกอีกอย่างว่า  ่ “ความสมานฉันท์”
ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้ น า
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกนเพ่ือให้การงานส าเร็จลุล่วง แกปัญหา
และขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด 
ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
 ๘. ความมีน้ าใจมีน้ าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็น
อกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพ่ือนมนุษย์ มีความเอ้ืออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความ
จ าเป็นความทุกข์สุขของผู้อ่ืน และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ าใจ คือ ผู้ให้
และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเข้าใจ เห็น
ใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทา
ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 ความหมายของค าว่า“คุณธรรม” หมายถึง สภาพคุณงามความดี๒๙ 
 ความหมายในพจนานุกรมว่าคุณธรรมมีความหมาย ๒ นัยได้แก่นัยแรกคือความดีงามของ
ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ได้กระท าตามกันมาจนเป็นความเคยชินความหมายนัยที่  ๒ คือคุณภาพ
                                                           

๒๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คพับลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๒๕๓. 



๓๙ 

ของบุคคลที่ได้กระท าตามความคิดและตามมาตรฐานของสังคมซึ่งเกี่ยวกับความประพฤติและหลัก
ศีลธรรม 
 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนั้น จ าป็นที่จะต้องปลูกฝังในทุก ๆ 
เรื่องที่อยู่ในหลักค าสอนของศาสนา ไม่ควรที่จะไปเจาะจงที่หลักคาสอนใดคาสอนหนึ่ง เพราะทุกหลัก
ค าสอน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี คุณธรรม จริยธรรมต่าง ๆ ก็จะเหมือนกับวิตามิน ที่จะคอยมาบ ารุงจิตใจ 
ให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี และสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เราต้องการให้มนุษย์ทุกคน
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลก และต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณค่า เราต้องช่วยกัน
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดในตัวมนุษย์ทุกคนให้ได้นั่น หมายถึง เราต้องการปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมอย่างถูกวิธีมีวิธีที่หลากหลาย เพ่ือให้ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมที่สูงขึ้น คุณธรรม
จริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามควรนามาประพฤติปฏิบัติ เพราะจะนาความสุขความเจริญ และความ
มั่นคงมาสู่ตนเอง สังคม และประเทศชาติได้จริยธรรมของประชากรเป็นสิ่งแรกที่ทุกประเทศจะต้องคา
นึ่งถึง ไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่เจริญมาก ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมถึงขั้นระดับสูงมาก ประเทศที่เจริญปานกลางซึ่งหมายถึงประเทศที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมขั้นระดับปานกลาง หรือประเทศที่ไม่เจริญซึ่งหมายถึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากจริยธรรมของประชากรเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะทาให้
ประเทศนั้นอยู่รอดได้หรือไม่ ดังที่ได้ทราบแล้วว่าหากมีประชากรที่มีจริยธรรมสูงประเทศชาตินั้นก็จะ
มีความสงบสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง ในทางตรงกันข้าม หากมีประชากรที่มีจริยธรรมต่ า
ประเทศชาตินั้นก็จะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายและยากที่เจริญรุ่งเรืองได้ ด้วยเหตุนี้จริยธรรมของ
ประชากรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อทุกประเทศ ในประเทศที่เจริญที่ได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในขั้นระดับสูงมากรวมทั้งประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้มีจริยธรรมสูง แต่ก็ยังคงต้องไม่ละเลยต่อ
การปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ประชากร และพยายามหาทางสนับสนุนให้ประชากรเป็นผู้มีจริยธรรมสูง
อยู่เสมอ ในประเทศที่เจริญปานกลางที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้นระดับปานกลางนั้น 
ต้องเน้นหนักในเรื่องการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่ประชากรให้มาก และต้องพยายามหาทางสนับสนุนให้
ประชากรมีระดับจริยธรรมที่สูง ส่วนใหญ่ประเทศที่ยังไม่เจริญที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับต่ านั้น สิ่งแรกที่ต้องค านึ่งถึงก็คือ การพัฒนาบุคคลซึ่งได้แก่การปลูกฝังจริยธรรมให้แก่บุคคล
นั่นเอง รวมทั้งการดาเนินการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่บุคคลเพ่ือช่วยให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมสูงด้วย๓๐ 

“คุณธรรม” หมายถึง ธรรมที่เป็นคุณ ความดีงาม สภาพที่เกื้อหนุน๓๑ คุณธรรม คือ การ
กระท าความดี เป็นสิ่งที่ท าไปแล้วตนเองไม่เดือนร้อน ผู้อ่ืนไม่เดือนร้อนเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และ
สิ่งที่ท าไปเป็นประโยชน์เกื้อกูลด้วยประการทั้งปวง๓๒ “คุณธรรม” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า 

                                                           
๓๐มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม , 

(นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๕๔. 
๓๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔), หน้า ๕๑. 
๓๒สมผิว ช่ืนตระกูล, ความเป็นครู, (เอกสารประกอบการสอน), (เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราช

ภัฏเชียงใหม,่ ๒๕๓๖), หน้า ๗. 



๔๐ 

“Virtue” ไว้ ๒ ประการด้วยกัน คือ ๑) หมายถึง ความดีงามของลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมที่เกิด
จากการกระท าจนเคยชิน ๒) หมายถึง คุณภาพที่บุคคลได้กระท าตามความคิด และมาตรฐานของ
สังคมเกี่ยวกับความประพฤติและศีลธรรม ค าจ ากัดความไว้ว่าคุณธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเป็น
กฎเกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติและปฏิบัติในสังคมและท าให้บุคคลมีการพัฒนาจนกระทั่งมี
ลักษณะพฤติกรรมเป็นของตนเองมาตรฐานการตัดสินใจของสังคมจะเป็นเครื่องตัดสินว่าการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูก คุณธรรมเป็นคุณสมบัติของบุคคลซึ่งท าให้ผู้มี
คุณธรรมรู้จักแสวงหาคุณธรรมคุณงามความดี และท าให้เขาได้บรรลุถึงจุดหมายอันดีเลิศทั้งในด้าน
ความประพฤติทั่วไปหรือขอบเขตจ ากัดแห่งความประพฤติ๓๓ “คุณธรรม” หมายถึง หลักธรรมจริยาที่
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรมมีคุณงามความดีภายในจิตใจจนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข
ความยินดีการกระท าที่ดีย่อมได้รับผลของความดีคือความชื่นชมยกย่องในขณะที่การกระท าชั่วย่อม
ได้รับผลของความชั่วคือความเจ็บปวดหรือความทุกข์ต่างๆ๓๔ 

คุณ หมายถึง ค่าที่มีอยู่ในแต่ละสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ เป็นไปได้ทั้งทางดีและทาง
ร้าย คือ ไม่ว่าจะท าให้จิตใจยินดีหรือยินร้ายก็เรียกว่า “คุณ” ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ส่วนค า
ว่า ธรรม มีความหมาย ๔ อย่าง คือ ๑. ธรรมะ คือ ธรรมชาติ ๒. ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติที่เรามี
หน้าที่ต้องเรียนรู้ ๓. ธรรมะ คือ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ๔. ธรรมะ คือ ผล
จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เรามีหน้าที่จะต้องมี หรือใช้มันอย่างถูกต้อง๓๕ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ในด้านการฝึกอบรมหรือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนามองมนุษย์ทุกคนว่าเป็น “เวไนย
สัตว์” ที่มีศักยภาพในตัวเองที่จะพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้น ตามลาดับจนบรรลุ
เป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตได้ แนวทางปลูกฝังนั้น พระพุทธศาสนายอมรับทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
และการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล ว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ทาให้ เกิดการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเท่านั้น องค์ประกอบทั้งสองนี้ต้องเสริมหรือเกื้อหนุนกัน 
ประสานกันด้วยดี การพัฒนาจริยธรรมจึงเป็นไปด้วยความดี องค์ประกอบทั้ง ๒ คือ ๑. ปรโตโฆสะ 
สิ่งแวดล้อมภายนอก หมายถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั่วไปที่ดี ที่ เกื้อกูลแก่การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมในที่นี้เน้นไปที่ “กัลยาณมิตร” คือผู้ตอบคอยให้คาแนะนาที่ดี เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ 
และท่านผู้ รู้ทั้ งหลาย เด็กที่มีปรโตโฆสะที่ดีพร้อมจะก้าวทางจริยธรรมมากกว่าเด็กที่อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออานวย ๒. โยนิโสมนสิการ การรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลใช้ความคิดถูก
วิธี รู้จักคิด คือคิดแยกแยะ และสืบหาต้นตอ ตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยต่าง ๆ พูดให้เข้าใจ
ง่าย คือ คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น๓๖  

สรุปได้ว่า คุณธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ความดี ความงาม ความถูกต้อง ใน
การแสดงออกทั้งกาย วาจาใจ ของแต่ละบุคคล เป็นลักษณะของความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ เป็นสภาพ

                                                           
๓๓ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, จริยศาตร์, (กรุงเทพมหานคร : สหบูรพสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒. 
๓๔ประภาศรี สีหอ าไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๗. 
๓๕พุทธทาสภิกขุ, แนะแนวจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริพัธต์, ๒๕๕๕), หน้า ๓. 
๓๖เสฐียรพงษ์ วรรณปก, การปลูกฝังจริยธรรมในแนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของ

เยาวชนในปัจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี. เอ. ลีฟว่ิง จากัด, ๒๕๓๓), หน้า ๒๗. 



๔๑ 

คุณงามความดีที่สั่งสมอยู่ในจิตใจของมนุษย์เป็นเวลายาวนาน เป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติ
อยู่ในกรอบที่ดีงาม คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามทางจิตใจ เป็นคุณค่าของชีวิตในการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพ่ือนมนุษย์ ให้เกิดความรักสามัคคี ความอบอุ่นมั่นคงในชีวิต ดังนั้นคุณธรรมเป็น
บ่อเกิดของจริยธรรมอันมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดคือเมื่อปฏิบัติตามข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่ง
แล้วย่อมเกี่ยวข้องกับข้อธรรมข้ออ่ืน ๆ 

  

ตารางท่ี ๒.๑๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของคุณธรรม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กระทรวงศึกษาธิการนโยบายเร่งรัดการปฏิรูป
การศึกษา, (๒๕๕๐, หน้า ๑๑-๑๒) 

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ประกอบด้วย    
๑. ความขยัน  ๒. ความประหยัด ๓. ความ
ซื่ อสัตย์  ๔ . ความมี วินั ย  ๕ . ความสะอาด       
๖. ความสุภาพ ๗. ความสามัคคี ๘. ความมีน ้า
ใจมีน ้าใจ 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๔๖, หน้า ๒๕๓) มีความหมาย ๒ นัย ได้แก่ นัยที่ ๑ คือ ความดี
งามของลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ได้กระท า
ตามกันมาจนเป็นความเคยชินความหมาย และ
นัยที่ ๒ คือ คุณภาพของบุคคลที่ได้กระท าตาม
ความคิดและตามมาตรฐานของ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (๒๕๔๖, หน้า 
๕๔) 

ธรรม คือ คุณความดีงามที่เกื้อหนุน 

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๕๔, 
หน้า ๕๑) 

 

การกระท าความดี คือ สิ่งที่กระท าไปแล้วตนเอง
ไม่เดือนร้อน ผู้อ่ืนไม่เดือดร้อนเป็นประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย  

ประภาศรี สีหอ าไพ, (๒๕๕๐, หน้า ๗) 
 

หลักธรรมจริยาที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี
ทางศีลธรรมมีคุณงามความดีภายในจิตใจจน
เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความยินดีการกระท าที่
ดีย่อมได้รับผลของความด ี

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๐๕, หน้า ๓)  “คุณ” ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ส่วนค า
ว่า ธรรม มีความหมาย ๔ อย่าง คือ ๑. ธรรมะ 
คือ ธรรมชาติ ๒. ธรรมะ คือ กฎของธรรมชาติที่
เรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้ ๓. ธรรมะ คือ หน้าที่ตาม
กฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ๔. 
ธรรมะ คือ ผลจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น เรามี
หน้าที่จะต้องมี หรือใช้มันอย่างถูกต้อง 

เสฐียรพงษ์ วรรณปก, (๒๕๓๓, หน้า ๒๗) การพัฒนาจริยธรรมจึงเป็นไปด้วยความดี 
องค์ประกอบทั้ง ๒ คือ ๑. ปรโตโฆสะ ๒. โยนิโส
มนสิการ 



๔๒ 

 ๒.๔.๒ ความหมายของจริยธรรม 
 

จริยธรรมมีความหมายใกล้เคียงกับค าว่าจริยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีค าที่มีความหมาย
ใกล้เคียงกันอีกหลายค า บางครั้งก็มีการน ามาใช้แทนกัน ซึ่งให้ความหมายทั้งที่เหมือนกันและแตกต่าง
กัน ดังนั้น การท าความเข้าใจความหมายและขอบข่ายของจริยธรรมกับศัพท์เกี่ยวข้องในหลายมุมมอง 
ท าให้ทราบถึงทรรศนะมุมมองของผู้รู้ต่าง ๆ ที่พยายามศึกษาแนวคิดจริยธรรมในด้านที่แตกต่างกัน 

จริยธรรม หมายถึง ระบบกฎเกณฑ์ส าหรับวิเคราะห์การกระท าผิดหรือถูกของบุคคล
จริยธรรมเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการจากประสบการณ์ของบุคคลซึ่งบราวน์จ าแนกองค์ประกอบของ
จริยธรรมออกเป็น ๓ มิติคือ ๑.ความรู้ (Knowledge) ๒.ความประพฤติ (Conduct) ๓. ความรู้สึก 
(Feeling) จริยธรรมเป็นเขตของความเชื่อในสังคมหนึ่งๆเกี่ยวกับอุปนิสัยและความประพฤติว่าอะไร
เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ จริยธรรม คือ องค์ประกอบของกฎเกณฑ์ต่างๆที่
บุคคลยอมรับว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีที่ควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากสั งคม 
จริยธรรมว่า หมายถึง คุณธรรมหรือการกระท าในสิ่งที่ถูกที่ควรซึ่งถือว่าเป็นหลักและระเบียบความ
ประพฤติที่ดีงาม วิธีการสอนจริยธรรมให้แก่นักศึกษาวัยรุ่น ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับการสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดอาจารย์ผู้สอนต้องให้ความส าคัญต่อปัจจั ยที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาจริยธรรมใน ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑.ด้านวัฒนธรรม ๒.ด้านปรัชญาและความเชื่อ       
๓. ด้านศาสนานอกจากนี้จะต้องค านึงถึงแรงผลักดันทางสังคม เป็นส าคัญนอจากนี้สื่อต่าง ก็มีส่วน
ส าคัญในการส่งเสริม หรือ อาจจะขัดแย้ง ต่อการปลูกฝังค่านิยมทัศนคติค าสอนที่เกี่ยวกับจริยธรรม
จากค าสอนที่มาจากครอบครัวศาสนาและสถานศึกษา๓๗  

การปลูกคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ๑๐ ประการ ดังนี้ 
๑. มีจิตส านึกดีรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม 
๒. มีวิธีการผสมผสานคุณธรรม จริยธรรม เข้ากับวิถีชีวิตโดยรวม 
๓. เล็งเห็นประโยชน์ และให้ความส าคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
๔. มีผู้น าที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ของผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความเลื่อมใสศรัทธา

จากบุคคลรอบข้าง 
๕. ยึดแนวทางของศาสนาเป็นวิถีน าในการด าเนินการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
๖. มีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มองบุคคลอ่ืนในด้านบวก สร้างสัมพันธ์ภาพที่

ดีระหว่างกันและกัน 
๗. มีการสื่อสารที่ดีกับบุคคลทั้งในภายในและภายนอกองค์กร มีการสนับสนุนให้ก าลังใจ

สมาชิกในองค์กรที่กระท าความดีอย่างสม่ าเสมอ 
๘. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกองค์กร เพ่ือสนับสนุนกันและกันใน

การท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
๙. ยึดมั่นในความดีงามและหมั่นกระท าอย่างสม่ าเสมอ 

                                                           
๓๗DiGiacomo, James J, “Teaching Right From Wrong : The Moral Education of today’s 

Youth,” National Catholic Education, (Washington: DC, 2000), pp. 39 – 48. 



๔๓ 

๑๐. มีเครือข่ายเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับ ท าให้
สามารถด าเนินงานได้ในหลายบริบท๓๘ 

“จริยธรรม” แปลว่า เป็นสิ่งที่พึงประพฤติจะต้องประพฤติในส่วนศีลธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่
ก าลังประพฤติอยู่หรือประพฤติแล้วจริยธรรมหรือ Ethics อยู่ในรูปของปรัชญาคือสิ่งที่ต้องคิดต้องนึก
ส่วนเรื่องศีลธรรม Morality นี้ต้องท าอยู่จริงๆ เพราะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า๓๙ จริยธรรม ไว้ว่า เป็น
เรื่องของการด าเนินชีวิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑. พฤติกรรมทางกาย วาจา และการใช้อินทรีย์ ในการ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ๒. จิตใจของเรา ซึ่งมีเจตจ านง ความตั้งใจ แรงจูงใจที่จะท าให้เรามีพฤติกรรม
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร ตามภาวะและคุณสมบัติต่าง ๆ ของจิตใจนั้นๆ  ๓. ปัญญา ความรู้ ซึ่ง
เป็นตัวชี้ทางให้ว่าเราจะสัมพันธ์อย่างไรจึงจะได้ผล และเป็นตัวจ ากัดขอบเขตว่าเราจะสัมพันธ์กับอะไร 
จะใช้พฤติกรรมได้แค่ไหน เรามีปัญญา มีความรู้แค่ไหนเราก็ใช้พฤติกรรมได้ในขอบเขตนั้น ถ้าเรา
ขยายปัญญาความรู้ออกไป เราก็มีพฤติกรรมที่ซับซ้อนและได้ผลดียิ่งขึ้น๔๐ จริยธรรม หมายถึง ความ
ประพฤติอันพ่ึงปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องในสังคมการที่
จะปฏิบัติเช่นนั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักว่าสิ่งว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ดังนั้น  การปฏิบัติตามหลักธรรม
จะต้องประกอบกันทั้ง ความรู้สึกทางจิตใจ และการปฏิบัติทางกายอันสอดคล้องกับความรู้สึกทาง
จิต๔๑ “จริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึงหลักการ ศีลธรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี พฤติกรรมอันดีงามที่
ปลูกฝังอยู่ในตัวบุคคลสามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่บุคคลในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่
ยอมรับในสังคม เป็นเกณฑ์ในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ควรจะท าหรือไม่ควร
ท า๔๒ “จริยธรรม” หมายถึง ความประพฤติหรือการกระท าทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่ดีงามเป็น
ที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งหลักเกณฑ์ มาตรฐานของความประพฤติที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ
ผู้ อ่ืน ต่อสังคม เพ่ือให้เกิดความสันติสุขในสังคม๔๓ จริยธรรม หมายถึง หลักเกณฑ์การตัดสินใจ 
ความถูกผิดของพฤติกรรม หลักเกณฑ์การประเมินผลดี ผลเสียขอพฤติกรรม และปฏิกิริยาต่อ

                                                           
๓๘สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, “คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใน

ประเทศไทย”, รายงานวิจัย, ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมและการพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรมส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ๒๕๕๒), หน้า ๖. 

๓๙พุทธทาสภิกขุ, พุทธทาสแนะแนวจริยธรรมร่วมสมัย ชุดที่ ๓, จุดหมายปลายทางและตัวแท้ของ
จริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงตะวัน, ๒๕๕๓), หน้า ๙๕. 

๔๐พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย, (โครงการต าราส านักที่
ปรึกษากรมอนามัย : กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕. 

๔๑พนัส หันนาคินทร์, การสอนค านิยมและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๕๑), 
หน้า ๔๔. 

๔๒เพ็ญแข ประจนปัจจนึกและคณะ, “การยกระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูป
สังคม : แนวทางและการปฏิบัติ”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔. 

๔๓ทิศนา แขมมณี, ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ, พิมพ์
ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๔๗. 



๔๔ 

พฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมทางลบ ๔๔ จริยธรรม หมายถึง
พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตนการด าเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานนะกาลเทศะ
และเหตุการณ์ปัจจุบัน๔๕ จริยธรรม แยกออกเป็น จริย+ธรรม ค าว่า จริยะ หมายถึง ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรประพฤติ ส่วนค าว่า ธรรม มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี หลักค าสอนของ
ศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกนเป็น “จริยธรรม” จึงได้ความหมายตามตัวอักษรว่า 
“หลักความประพฤติ” หรือ “แนวทางของการประพฤติ”  

องค์ประกอบของจริยธรรมว่า จริยธรรมเป็นเครื่องก าหนดหลักปฏิบัติในการด ารงชีวิต เป็น
แนวทางให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบเรียบร้อย ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

๑. ระเบียบวินัย (discipline) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง สังคมที่ขาดกฎเกณฑ์ทุกคน
สามารถท าทุกอย่างได้ตามอ าเภอใจ ย่อมเดือดร้อนระส่ าระสาย ขาดผู้น า ผู้ตามขาดระบบที่กระชับ
ความเข้าใจ เป็นแบบแผนให้ยึดถือปฏิบัติ การหย่อนระเบียบวินัยท าให้เกิดการละเมิดสิทธิและหน้าที่
ตามบทบาทของแต่ละบุคคล ชาติใดไร้ระเบียบวินัยย่อมยากที่จะพัฒนาไปได้ทัดเทียมชาติอ่ืน จึงควร
ประพฤติตามจารีตประเพณีของสังคม 

๒. สังคม (society) การรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผนก่อให้เกิด
ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม มีวัฒนธรรมอันเป็นความระเบียบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน 
เป็นกลุ่มที่ขยายวงกว้าง เรียกว่า สังคม 

๓. อิสรเสรี (autonomy) ความมีส านึกในมโนธรรมที่พัฒนาเป็นล าดับ ก่อให้เกิดความ
อิสระ สามารถด ารงชีวิตตามสิ่งได้เรียนรู้จากการศึกษาและประสบการณ์ในชีวิตมีความสุขอยู่ใน
ระเบียบวินัยและสังคมของตน เป็นค่านิยมสูงสุดที่คนได้รับการขัดเกลาแล้วสามารถบ าเพ็ญตนตาม
เสรีภาพเฉพาะตนได้อย่างอิสระ สามารถปกครองตนเองและชักน าตนเองได้อยู่ในท านองคลองธรรม๔๖ 

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนไว้ว่าเราต้องการให้มนุษย์ทุกคนเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลก และต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณค่า เราต้องช่วยกันปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดในตัวมนุษย์ทุกคนให้ได้นั่นหมายถึง เราต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อย่างถูกวิธี เพ่ือให้ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น คุณธรรมและจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามควรนา
มาประพฤติ เพราะจะนาความสุขความเจริญ ความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ สังคม และบุคคลได้๔๗ 

สรุปได้ว่า จริยธรรม เป็นการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อ
ตนเอง ต่อผู้อ่ืน และแต่สังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
การพัฒนาประเทศชาติ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงการปฏิบัติดี ปฏิบัติถูกต้อง เป็นกรอบก าหนด

                                                           
๔๔ชัยพร วิชชาวุธ, แนวคิดและการพัฒนาการใหม่ในการปลูกฝังจริยธรรมในจริยธรรมศึกษา,

(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๓๑), หน้า ๖. 
๔๕พระธรรมญาณมุนี, (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), พระธรรมญาณมุนี ๘๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์อัมริ

นทร์การพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๑๐๓. 
๔๖ประภาศรี สีหอ าไพ, พ้ืนฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๔๘. 
๔๗วศิน อินทสระ, จริยธรรมกับบุคคล หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ รายวิชา ส๐๗, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๓๘), หน้า ๕. 



๔๕ 

ไว้เพ่ือให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความรักความสามัคคีและมี
ความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตสามารถประมวลค าว่า“คุณธรรม” และ “จริยธรรม” เข้าด้วยกันได้
เป็น “คุณธรรมจริยธรรม” (Moral Virlucs) มีความหมายว่า เป็นการประพฤติ ปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ดีงาม 
ถูกต้องตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของจริยธรรม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

DiGiacomo, James J, (2000, pp.39 – 48) 
 

ปั จจั ยที่ มี อิทธิพลต่ อการพัฒ นาจริยธรรมใน         
๓ ประเด็นหลัก คือ ๑. ด้านวัฒนธรรม ๒. ด้าน
ปรัชญาและความเชื่อ ๓. ด้านศาสนา 

ส าย ฤ ดี  ว รกิ จ โภ ค าท ร  (๒ ๕ ๕ ๒ , ห น้ า 
บทคัดย่อ) 

 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมประกอบด้วยปัจจัย 
ต่าง ๆ ๑๐ ประการ ดังนี้ ๑. มีจิตส านึกดีรับผิดชอบ 
๒ . มี วิ ธี ก ารผสมผส านคุณ ธรรม  จ ริ ย ธรรม          
๓. เล็งเห็นประโยชน์ และให้ความส าคัญกับการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ๔. มีผู้น าที่ประพฤติตน
เป็ น แ บ บ อย่ า งข อ งผู้ มี คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม            
๕ . ยึ ดแนวทางของศาสนาเป็ น วิถี น า ในการ
ด าเนินการ ๖. มีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ๗. มีการสื่อสารที่ดีกับบุคคลทั้งในภายในและ
ภายนอกองค์กร ๘. มีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานนอกองค์กร ๙. ยึดมั่นในความ
ดี ง า ม แ ล ะ ห มั่ น ก ร ะ ท า อ ย่ า ง ส ม่ า เส ม อ             
๑๐. มีเครือข่ายเชื่อมโยง 

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๕๓, หนา้ ๙๕) สิ่งที่พึงประพฤติจะต้องประพฤติในส่วนศีลธรรมนั้น 
หมายถึง สิ่งที่ก าลังประพฤติอยู่หรือประพฤติแล้ว
จริยธรรมหรือ Ethics อยู่ในรูปของปรัชญาคือสิ่งที่
ต้องคิดต้องนึกส่วนเรื่องศีลธรรม ต้องท าอยู่จริงๆ 
เพราะเป็นปัญหาเฉพาะหน้า 

พระพรหมคุณาภรณ์, (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๖, 
หน้า ๑๕) 

 

หลักการด าเนินชีวิต ๓ ประการ คือ ๑. พฤติกรรม
ทางกาย วาจา และการใช้อินทรีย์ ในการสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม ๒. จิตใจของเรา ซึ่งมีเจตจ านง 
ความตั้งใจ ๓. ปัญญา ความรู้ ซึ่งเป็นตัวชี้ทางให้ว่า
เราจะสัมพันธ์อย่างไรจึงจะได้ผล และเป็นตัวจ ากัด
ขอบเขตว่าเราจะสัมพันธ์กับอะไร จะใช้พฤติกรรม
ได้แค่ไหน เรามีปัญญา มีความรู้แค่ไหนเราก็ใช้
พฤติกรรมได้ในขอบเขตนั้น 

 



๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๑๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของจริยธรรม (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พนัส หันนาคินทร์, (๒๕๕๑, หน้า ๔๔) 
 

ความประพฤติอันพ่ึงปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน 
และสังคม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องใน
สังคมการที่จะปฏิบัติเช่นนั้นได้ ผู้ปฏิบัติจะต้อง
รู้จักว่าสิ่งว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ดังนั้น การปฏิบัติ
ตามหลักธรรมจะต้องประกอบกันทั้ง ความรู้สึก
ทางจิตใจ และการปฏิบัติทางกายอันสอดคล้องกับ
ความรู้สึกทางจิต 

เพ็ญแข ประจนปัจจนึกและคณะ, (๒๕๕๑, 
หน้า ๑๔) 

 

หลั กการ  ศี ล ธรรม  ความ รู้ สึ กผิ ดชอบชั่ ว ดี 
พฤติกรรมอันดี งามที่ ปลูกฝั งอยู่ ในตัวบุคคล
สามารถใช้ เป็ นแนวทางให้ แก่บุ คคลในการ
ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับในสังคม 
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินพฤติกรรมของบุคคลว่าสิ่ง
ใดดีหรือไม่ดี ควรจะท าหรือไม่ควรท า 

ทิศนา แขมมณ,ี (๒๕๔๗, หน้า ๔๗) 
 

ความประพฤติหรือการกระท าทางกาย ทางวาจา 
และทางใจ ที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ มาตรฐานของความประพฤติที่ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ต่อสังคม เพ่ือให้เกิด
ความสันติสุขในสังคม 

ชัยพร วิชชาวุธ, (๒๕๓๑, หน้า ๖) 
 

หลักเกณฑ์การตัดสินใจ ความถูกผิดของพฤติกรรม 
หลักเกณฑ์การประเมินผลดี ผลเสียขอพฤติกรรม 
และปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมทางบวกหรือพฤติกรรมทางลบ 

ประภาศรี สีหอ าไพ, (๒๕๔๐, หน้า ๔๘) 
 

จริยธรรมประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ๑ . 
ระเบียบวินัย ๒. สังคม ๓. อิสรเสรี 

วศิน อินทสระ, (๒๕๓๘, หน้า ๕) การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างถูกวิธี เพ่ือให้
ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้น คุณธรรมและ
จริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามควรนามาประพฤติ 
เพราะจะนาความสุขความเจริญ ความมั่นคงมาสู่
ประเทศชาติ สังคม และบุคคลได้ 

 

 
 
 
 



๔๗ 

๒.๔.๓ องค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม 
 

จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๓ ประการ คือ๔๘ 
๑. ส่วนประกอบด้านความดีงาม คือ ความเข้าใจในเหตุผลของความถูกต้องดีงาม สามารถ

ตัดสินแยกความถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องด้วยการคิด 
๒. ส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในความถูกต้อง คือ ความพึงพอใจศรัทธา 

เลื่อมใส เกิดความนิยมยินดีที่จะรับน าจริยธรรมมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ 
๓. ส่วนประกอบทางด้านพฤติกรรมแสดงออกตามความเหมาะสม คือ พฤติกรรมการ

กระท าที่บุคคลตัดสินใจจะกระท าถูกหรือผิดในสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ เชื่อว่าอิทธิพลส่วนหนึ่งของ
การกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมแบบใด จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของส่วนประกอบทั้ง ๒ ประการที่
กล่าวข้างต้น และบางส่วนอาจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ลักษณะทางจิตวิทยาบางประการของ
บุคคลนั้นๆ หรือความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณ์ท่ีรุมเร้าบุคคลนั้นอีกด้วย เป็นต้น 

ลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมนั้นแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ๆคือ๔๙ 
๑. ความรู้เชิงจริยธรรม หมายถึง การมีความรู้ว่าในสังคม ของตนนั้นถือว่าการกระท าชนิด

ใดดีควรกระท า และการกระท าชนิดใดเลวควรงดเว้น ลักษณะและพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสม
หรือไม่เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมนี้ขึ้นอยู่กับอายุ ระดับการศึกษาและ
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลด้วย 

๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิง
จริยธรรมต่างๆ วาตนชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นเพียงใด ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมากจะ
สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมนั้น แต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติแตกต่างไปจาก
ค่านิยมของสังคมก็ได้ ทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลนั้นมีความหมายกว้างกว่าความรู้เชิงจริยธรรม
ของบุคคล เพราะทัศนคตินั้นจะรวมทั้งความรู้และความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เข้าด้วยกัน ฉะนั้นทัศนคติ
เชิงจริยธรรมจึงมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ จะใช้ท านายพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้แม่นย ากว่าการ ใช้
ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมของบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ทัศนคติเชิงจริยธรรมของ
บุคคลในเวลาหนึ่งยังอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระท า หรือเลือก
ที่จะไม่กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหตุผลที่กล่าวถึงนี้จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจหรือ
แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระท าต่างๆ ของบุคคล 

๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึง การที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมชมชอบหรือ
งดเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นสิ่งที่
สังคมให้ความส าคัญมากกว่าด้านอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพราะการกระท าที่ดีและเลวของบุคคลนั้นส่งผลโดยตรง

                                                           
๔๘กรมวิชาการ, คู่มือการสร้างเคร่ืองวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย , (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 

๒๕๕๕), หน้า ๔๔. 
๔๙ดวงเดือน พันธุมนาวิน, จริยธรรมของเยาวชนไทย , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรม

ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๕๔), หน้า ๔๓. 



๔๘ 

ต่อความผาสุกและความทุกข์ของสังคม การศึกษาด้านอ่ืนๆ ของจริยธรรมจึงเป็นเพียงเพ่ือให้ความ
เข้าใจและสามารถท านายพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น 

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไว้ดังนี้๕๐ 
๑. บิดา มารดา บ้าน หรือสถาบันครอบครัว เป็นแหล่งแรกที่ท าหน้าที่ปลูกฝังและหล่อ

หลอม ตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและจริยธรรมแก่สมาชิกในครอบครัวและต้องท า
หน้าที่นี้ต่อไป แม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับต่างๆ อยู่แล้วก็ตาม 

๒. ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการปลูกฝังและหล่อหลอม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กในครอบครัวเช่นเดียวกัน โดยปกติเด็กจะเรียนรู้เจตคติเชิงจริยธรรมจาก
ผู้ใหญ่ด้วยการสังเกตและเลียนแบบมากกว่าที่จะได้จากการฟังค าสั่งสอนของผู้ใหญ่โดยตรงหากผู้ใหญ่
เป็นผู้มีลักษณะเด่นเป็นที่ยกย่องบูชาแก่เด็กมาก เด็กจะมีแนวโน้มเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่มาก
ขึ้นเท่านั้น 
 ๓. เพ่ือนๆ ของเด็ก เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรม
บางอย่างให้เด็กได้รับรู้ รับไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมคล้อยตามเพ่ือนๆ ได้ นอกจากนี้การเรียนรู้
เชิงจริยธรรมของเด็กมิใช่มาจากเพ่ือนๆ เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังได้มาจากได้กระท ากิจกรรมร่วมกันการ
เข้าใจกนและกันในระหว่างเด็กวัยเดียวกันเองด้วย ซึ่งเพ่ือนๆ ดังกล่าวนี้ รวมทั้งเพ่ือนในโรงเรียนและ
เพ่ือนอกโรงเรียนด้วย 

๔. พระสงฆ์หรือผู้น าทางคุณธรรมและจริยธรรมในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ หรือท้องถิ่น ที่
เด็กหรือนักเรียนอยู่นั้น เป็นที่เคารพนับถือของผู้ใหญ่ในสังคมนั้น และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อบรม 

สั่งสอนด้านคุณธรรมแก่ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์
และหรือผู้น าทางศาสนาในท้องถิ่นนั้น จะมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กหรือ
นักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นนั้นด้วย 
 ๕. สื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนทุกรูปแบบในปัจจุบัน มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการปลูกฝัง
หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยม ตลอดจนรูปแบบของพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน นักเรียน
นักศึกษาหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดไปถึงภาพยนตร์ บทเพลงหนังสืออ่าน เป็นทั้งเครื่อง
ปลูกฝังค่านิยมทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนทุกวัย และในขณะเดียวกัน ถ้าสิ่ง
เหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจด้านที่จะช่วยปลูกฝังความมีคุณธรรมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนแล้ว ยังอาจ 
เป็นเครื่องท าลายหรือขวางก้นการปลูกฝังและหล่อหลอมให้เด็กนักเรียนนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมที่ดีงามได้ด้วย 
 ๖. โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่ งรวมถึงการจัดสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาการบริหารและการให้บริการต่างๆ ในสถานศึกษา การเป็นตัวอย่างอันดีงามของครู
อาจารย์การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวกับจริยศึกษา 
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดคุณลักษณะของ คน
ไทยที่พึงประสงค์เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกบวัย ซึ่งในมาตรฐาน
                                                           

๕๐ช าเลือง วุฒิจันทร์, คุณธรรมจริยธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๕๖), หน้า ๑๒. 



๔๙ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไว้      
๖ ประการคือ๕๑ 
 ๑. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
 ๒. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๓. ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 

๔. ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ ไม่่เห็นแก่ตัว 
๕. ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๖. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

ตารางท่ี ๒.๑๔ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญองค์ประกอบของคุณธรรมและจริยธรรม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมวิชาการ, (๒๕๕๕, หน้า ๔๔) จริยธรรมของบุคคลประกอบด้วยสิ่งส าคัญ ๓ ประการ 
คือ  ๑. ส่วนประกอบด้านดีงาม ๒. ส่วนประกอบ
ทางด้านความถูกต้อง ๓ . ส่วนประกอบทางด้าน
พฤติกรรมแสดงออกตามความเหมาะสม 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน, (๒๕๕๔, หน้า 
๔๓) 

ลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมนั้น
แบ่งออกเป็น ๔ ส่วนใหญ่ๆ คือ ๑. ความรู้เชิงจริยธรรม 
๒. ทัศนคติเชิงจริยธรรม ๓. เหตุผลเชิงจริยธรรม       
๔. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม 

ช าเลือง วุฒิจันทร์, (๒๕๕๖, หน้า ๑๒) องค์ประกอบที่ มี อิทธิพลต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียนไว้ดังนี้ ๑. บิดา มารดา บ้าน หรือ
สถาบันครอบครัว ๒. ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว ๓. เพ่ือนๆ ของเด็ก ๔. พระสงฆ์หรือผู้น า
ทางคุณธรรมและจริยธรรมในหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
หรือท้องถิ่น  ๕. สื่อสารมวลชนหรือสื่อมวลชนทุก
รูปแบบในปัจจุบัน ๖. โรงเรียนหรือสถานศึกษา 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, (๒๕๕๐, หน้า ๑๖) 

 

คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ไว้ ๖ ประการคือ ๑. ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 
๒. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต๓. ผู้เรียนมีความกตัญญู
กตเวที ๔. ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่ ไม่่เห็นแก่ตัว ๕. ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้
ทรัพยากรอย่ างคุ้ มค่ า ๖ . ผู้ เรียนปฏิ บั ติ ตน เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

                                                           
๕๑ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณา

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจุดทอง จ ากัด, ๒๕๕๐), 
หน้า ๑๖. 



๕๐ 

 ๒.๔.๔ ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ อาทิ 
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมของประชาชน เพ่ือให้ประเทศพัฒนาก้าวทันนานาประเทศ 

การปลูกฝั งคุณ ธรรม  และจริยธรรมเพ่ื อให้ เป็ นสมบั ติ ของคนไทยทั้ งประเทศ                  
มีอยู่ ๔ ประการ ดังนี้๕๒ 

๑) การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม 

๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
๓) การอดทน อดกลั้นและอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล

ประการใด 
๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์

ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
คุณธรรมและจริยธรรมทั้ง ๔ ประการ ประชาชนทุกคนควรน ามาประพฤติปฏิบัติจะช่วยให้

ประเทศชาติเกิดความสงบสุข ร่มเย็น และส่งผลให้ประเทศสามารถพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป 
ความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมไว้พอสรุปได้ว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากร

บุคคลที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง
ด้านความรู้ และคุณธรรม ซึ่งจ าเป็นต้องกระท าตั้งแต่วัยเด็ก จนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่สังคมในปัจจุบันและอนาคต๕๓ 

ความส าคัญของคุณธรรม และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้พอสรุปได้ว่า การศกึษา
ควรมีจุดมุ่งหมาย ต่อไปนี้ 

๑) เพ่ือที่จะอบรมนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม เป็นพลเมืองดี 
มีความคิดชอบ ท าชอบ ประพฤติชอบ 

๒) ควรจะอบรมนักเรียน รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยให้รู้จักใช้ความคิด  รู้จักบ ารุง
สติปัญญาให้เฉียบแหลมเพื่อน ามาใช้ประโยชน์แก่ตนและแก่ประชาชน 

๓) ฝึกนักเรียนให้มีความรู้ส าหรับใช้ประกอบอาชีพ โดยไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนพร้อมได้แสดง
ทัศนะเพ่ิมเติมอีกว่า การศึกษาอบรมดังกล่าวไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในสถานศึกษาเท่านั้น  โดยเฉพาะใน
หัวข้อที่ ๑ ควรจะได้รับการอบรมจากทางบ้าน ข้อนี้ส าคัญมาก แม้จะเป็นเรื่องที่รู้ ๆ กันอยู่ แต่ด้วย
สมัยปัจจุบันพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง มักโยนความรับผิดชอบไปให้ครู-อาจารย์ และสถานศึกษา ดังนั้น
สถานศึกษามีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิชาการและวิชาชีพตามข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ผู้ใดได้รับการศึกษาในระดับต่ าก็จะได้รับประโยชน์น้อย แต่ถ้าการศึกษาสูงขึ้นไปก็จะได้รับประโยชน์
                                                           

๕๒เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และคณะ, “การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูป
สังคม : แนวทางและการปฏิบัติ”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔. 

๕๓ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม  (ศูนย์คุณธรรม), สังคมมีคุณค่าจากต้นกล้า 
คุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์คุณธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๗. 



๕๑ 

เพ่ิมพูนขึ้น แต่หากผู้ใดมีสันดานเลวและบกพร่องในข้อ ๑ คือ ปราศจากความซื่อสัตย์สุจริตและ
ศีลธรรม คุณประโยชน์ที่จะได้รับจากข้อ ๒ และข้อ ๓ ย่อมกลายเป็นโทษ และในบางกรณีย่อม
กลายเป็นโทษมหันต์๕๔ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนามนุษย์ พัฒนา
องค์กร น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือให้มีคุณภาพลักษณะอันน ามาซึ่งความเป็นพลเมืองที่ดี 
ความประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตามค าสั่งสอนในศาสนา หรือการประพฤติตามเกณฑ์ที่ถูกต้องทั้ง
กาย วาจา และใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  ล้วนแล้วแต่
น ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของสังคม เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้เกิดมีในตัวบุคคลมากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และคณะ, (๒๕๕๔, 
หน้า ๑๔) 

การปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมเพ่ือให้เป็น
สมบัติของคนไทยทั้งประเทศ มีอยู่ ๔ ประการ 
ดังนี้ ๑) การรักษาความสัตย์ ๒) การรู้จักข่มใจ
ตนเอง ๓ ) การอดทน  อดกลั้นและอดออม     
๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), (๒๕๕๑, หน้า ๗) 

เด็ กแล ะ เย าวชน เป็ น ท รัพ ย าก รบุ คคลที่
ทรงคุณค่าอย่างยิ่ งต่อการพัฒนาประเทศ 
จ าเป็ นต้องมีการปลูกฝั งคุณ ลักษณ ะที่ พึ ง
ประสงค์ทั้ งด้ านความรู้  และคุณธรรม  ซึ่ ง
จ าเป็นต้องกระท าตั้งแต่วัยเด็ก จนกระท่ัง 

 ป๋วย อ้ึงภากรณ์, (๒๕๔๕, หน้า ๓-๔) ผู้ ให ญ่ ที่ ส ร้ า งคุ ณ ป ระ โยช น์ ให้ แ ก่ สั งค ม
ความส าคัญของคุณธรรม และจริยธรรมสรุป   
ได้ดังนี้ ๑) เพ่ือที่จะอบรมนักเรียนให้เป็นมนุษย์
ที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรม เป็นพลเมือง
ดี มีความคิดชอบ ประพฤติชอบ ๒) ควรจะ
อบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยให้รู้จักใช้ความคิด
รู้จักบ ารุงสติปัญญาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์แก่ตน
และแก่ประชาชน ๓) ฝึกนักเรียนให้มีความรู้
ส าหรับใช้ประกอบอาชีพ 

 
 
 
                                                           

๕๔ป๋วย อึ้งภากรณ์ , ทัศนะว่าด้วยการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 
๒๕๔๕), หน้า ๓-๔. 



๕๒ 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย 
 

ในทางการเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น การปกครองท้องถิ่นนับว่า
เป็นรากฐานของการปกครองระดับชาติ ดังนั้นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจึงให้ความส าคัญกับการ
ปกครองท้องถิ่นและยอมรับกันว่าการจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นวิธีการปกครองที่ดีที่สุดที่
สามารถน าไปสู่การปกครองตนเองและการพัฒนาทางการเมืองการปกครอง การศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ ความส าคัญการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นไทย ความเป็นมาของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ การปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร พัทยา และความหมายของการเมือง
ท้องถิ่น ดังจะกล่าวเป็นล าดับไป 

 

๒.๕.๑ ความส าคัญการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย  
 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางได้กระจายอ านาจทางการ
ปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆเพ่ือด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย๕๕ มีความส าคัญการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เพ่ือให้เกิดความทั่วถึงในการให้บริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๒. เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงและรวดเร็ว 
เพราความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับบริการจากรัฐบาล
แต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า 

๓. เพ่ือช่วยเหลือรัฐบาลในการประหยัดงบประมาณหรือเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 
เพราะกิจการส่วนใหญ่ที่ท้องถิ่นรับมอบจากรัฐบาล ท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้โดยใช้รายได้ของ
ตนเอง ซึ่งมาจากข้อก าหนดของกฎหมาย 

๔. ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในเบื้องต้น เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองไม่ว่าจะโดย
การเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง หรือการตรวจสอบการก ากับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
หรือคณะผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองใน
ระดับประเทศ๕๖ 

 
 

                                                           
๕๕ธันยวัฒน์ รัตนสัค, การบริหารราชการไทย, (เชียงใหม่ : ส านักวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะ

รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๕), หน้า ๑๙๓. 
๕๖สมบู รณ์  สุ ขส าราญ , “การปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและการกระจายอ านาจ ” , วารสาร

ราชบัณฑิตยสถาน, ปีท่ี ๒๗ ฉบับท่ี ๒ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๔๕): ๓๔๓-๓๔๔. 



๕๓ 

ตารางท่ี ๒.๑๖ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความส าคัญการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ธันยวัฒน์ รัตนสัค , (๒๕๕๕, หน้า 
๑๙๓) 

รัฐบาลกลางได้กระจายอ านาจทางการปกครองและการ
บริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย 

สมบูรณ์ สุขส าราญ, (๒๕๔๕) ความ ส าคั ญ ก ารบ ริ ห าร ราช ก ารส่ วน ท้ อ งถิ่ น ไท ย
ประกอบด้วย ๑. เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ๒. เพ่ือเป็น
การตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓.เพ่ือช่วยเหลือ
รัฐบาลในการประหยัดงบประมาณ ๔. ท าให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ 

 
๒.๕.๒ ความเป็นมาของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 

ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.๒๔๓๕ 
ทรงปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลางโดยตั้งกระทรวง ๑๒ กระทรวงและการปฏิรูปการบริหารส่วน
ภูมิภาคโดยทรงจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าให้ตราพระราชบัญญัติก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๔๐ โดยให้กระทรวงนครบาลจัด
สุขาภิบาลขึ้นในกรุงเทพฯ แม้ว่ารูปแบบดังกล่าวจะไม่ใช่การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ
กระจายอ านาจหรือการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่น (Local self- government) เพราะ
สุขาภิบาลกรุงเทพฯเป็นลักษณะการปกครองท้องถิ่นโดยข้าราชการประจ า (Local government by 
government officials)๕๗ บางทีจะเรียกว่าการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐ (Local State government) 

พ.ศ.๒๔๔๘ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยทรงทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ต าบลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาครโดยให้มี
คณะกรรมการสุขาภิบาลประกอบด้วย ก านันเป็นหัวหน้า ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วย นอกจากนี้ให้พ่อค้าใน
เขตสุขาภิบาลเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลและสอบบัญชี๕๘ 

พ.ศ.๒๔๕๒ มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ.๑๒๗ โดยการก าหนดให้มี
สุขาภิบาล ๒ ประเภทคือ สุขาภิบาลเมืองส าหรับท้องที่ที่ตั้งเมืองและสุขาภิบาลต าบลส าหรับท้องที่ที่
ต าบล พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสุขาภิบาลจ านวน ๙ คน ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการเมืองเป็นประธาน ปลัดเมืองเป็นเลขานุการ นายอ าเภอในท้องที่ นายแพทย์สุขาภิบาล นาย
ช่างสุขาภิบาล และก านันในเขตสุขาภิบาลจ านวน ๔ คน ส่วนสุขาภิบาลต าบล ให้มีคณะกรรมการ
สุขาภิบาลต าบล มีก านันเป็นประธานและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตท้องที่สุขาภิบาลเป็นกรรมการ 

                                                           
๕๗ธเนศวร์ เจริญเมือง, ๑๐๐ ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.๒๔๔๐-๒๕๕๐, (กรุงเทพมหานคร : 

โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๕๐), หน้า ๘๙. 
๕๘สุวัสดี โภชนพันธุ์, ประวัติการปกครองท้องถิ่นไทย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 

๒๕๔๗), หน้า ๗. 



๕๔ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริให้มีการจัดการปกครอง
ท้องถิ่นแบบเทศบาลขึ้น โดยมีการร่างพระราชบัญญัติเทศบาลใน พ.ศ.๒๔๗๓ แต่ที่ประชุมเสนาบดี
สภาได้มีความเห็นว่าควรมีการทบทวน จนภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลของ
คณะราษฎรจึงได้ตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ.๒๔๗๖ กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้มี
เทศบาล ๓ ระดับ ได้แก่เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล โดยริเริ่มจัดตั้งเทศบาลครั้ง
แรกในปี พ.ศ.๒๔๗๘ 

พ.ศ.๒๔๙๕ ได้มีการตราพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๙๕ โดยก าหนดว่าท้องถิ่นใดมี
สภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นเป็นสุขาภิบาล โดยมีคณะกรรมการ
สุขาภิบาลเป็นทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มีนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่เป็นหัวหน้ากิ่งอ าเภอ
เป็นประธานกรรมการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอ าเภอคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นปลัดสุขาภิบาล 
ในส่วนของการปฏิบัติงานประจ าใช้การยืมตัวข้าราชการส่วนภูมิภาคมาช่วยปฏิบัติงานร่วมกับ
พนักงานสุขาภิบาล๕๙ 

พ.ศ.๒๔๙๖ มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้
เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

พ.ศ.๒๔๙๘ รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เพ่ือส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเอกเทศ มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการด าเนินกิจการ
ส่วนจังหวัด ซึ่งแยกออกเป็นส่วนต่างหากจากราชการแผ่นดิน โครงสร้างองค์กรแบ่งเป็น  ๒ ฝ่ายคือ 
ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่สภาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ส่วนฝ่าย
บริหารมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.๒๔๙๙ มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ.๒๔๙๙ โดย
จัดตั้งสภาต าบลขึ้นอยู่ในการควบคุมของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ และในปีเดียวกันนี้มีการ
ตราพระราชบัญญัติบริหารราชการส่วนต าบล พ.ศ.๒๔๙๙ โดยก าหนดให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

พ.ศ.๒๕๑๘ มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๑๘ 
ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

พ.ศ.๒๕๒๑ มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑
ภายหลังการยุบสุขาภิบาลนาเกลือแล้วจัดระเบียบบริหารราชการใหม่ โดยน าหลักการจัดเทศบาล
แบบผู้จัดการเมือง (City Manager) มาใช้ เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษ เรียกว่าเมืองพัทยา 

พ.ศ.๒๕๓๗ มีการตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
โดยในครั้งแรกเป็นการยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนไม่ต่ ากว่าปีละ ๑๕๐,๐๐๐ 
ติดต่อกัน ๓ ปี ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งและมา
จากการแต่งตั้งส่วนหนึ่ง คณะกรรมการบริหารมีก านันเป็นประธานคณะกรรมการโดยต าแหน่ง ต่อมา
ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๒ ให้มี
                                                           

๕๙เฉลิมพงศ์  มีสมนัย, การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการไทย , (นนทบุรี : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, ๒๕๔๗), หน้า ๑๒๕. 



๕๕ 

การเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้บริหารมาจากความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและมีการแก้ไขอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยก าหนดให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในจังหวัดนั้น 

พ.ศ.๒๕๔๐ มีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ โดยให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจาการเลือกตั้งทางอ้อมโดยมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และต่อมา พ.ศ.๒๕๔๖ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๖ โดยให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

 

ตารางท่ี ๒.๑๗ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทย 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธเนศวร์ เจริญเมือง, (๒๕๕๐, หน้า ๘๙) การกระจายอ านาจหรือการปกครองตนเองในระดับ

ท้องถิ่นเพราะสุขาภิบาลกรุงเทพฯเป็นลักษณะการ
ปกครองท้องถิ่นโดยข้าราชการประจ า  

สุวัสดี โภชนพันธุ์, (๒๕๔๗, หน้า ๗) คณะกรรมการสุขาภิบาลประกอบด้วย ก านันเป็น
หัวหน้า ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วย นอกจากนี้ให้พ่อค้าใน
เขตสุขาภิบาลเข้าร่วมเป็นกรรมการ โดยมีข้าหลวง
เทศาภิบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลและสอบบัญชี 

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, (๒๕๔๗, หน้า ๑๒๕) สุขาภิบาล ๒ ประเภท คือ สุขาภิบาลที่ตั้งเมืองและ
สุขาภิบาลต าบลส าหรับท้องที่ที่ต าบล พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการสุขาภิบาลจ านวน ๙ 
คน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการเมืองเป็นประธาน ปลัด
เมืองเป็นเลขานุการ นายอ าเภอในท้องที่ นายแพทย์
สุขาภิบาล นายช่างสุขาภิบาล และก านันในเขต
สุขาภิบาลจ านวน ๔ คน ส่วนสุขาภิบาลต าบล ให้มี
คณะกรรมการสุขาภิบาลต าบล มีก านันเป็นประธาน
และผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่สุขาภิบาลเป็นกรรมการ 

 
๒.๕.๓ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบที่มีความส าคัญและสอดคล้องกับหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด ได้มีการการบัญญัติรับรองการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ดังนี้ 

๑. บัญญัติหลักการการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา ๒๘๑ ว่า รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน



๕๖ 

ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่๖๐ 

๒. บัญญัติหลักการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา ๒๘๒ ว่า การก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน
สอดคล้องและเหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย
ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 

๓. บัญญัติความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา ๒๘๓ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้
โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ จัดตั้งหรือ
ร่วมกันจัดตั้งองค์การเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเป็น
ประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๔. ก าหนดรูปแบบสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในมาตรา ๒๘๔ ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 

 ๔.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
 ๔.๒ คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 
 ๔.๓ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มา

จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 ๔.๔ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละสี่ปี 
๕. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๗๐ ได้ก าหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ๔ รูปแบบ ดังนี้ 
๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒. เทศบาล 
๓. องค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด ซึ่งมีอยู่ ๒ รูปแบบคือ 

                                                           
๖๐คณะอนุกรรมการจัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในคณะกรรมการ

บริหารจัดการความรู้ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, องค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ารัฐธรรมนูญ ฉบับสมุดไทย , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๖๐), หน้า ๕๖. 



๕๗ 

๑) กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร      
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒) เมืองพัทยา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒.๕.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งเป็นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๘ ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๘ และมีการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติและประกาศคณะปฏิวัติจ านวน 
๑๑ ครั้ง พระราชบัญญัติที่ใช้ในปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๗ ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ๑. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีจ านวนดังนี้ คือ 

 ๑) จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ยี่สิบสี่คน 

 ๒) จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน 

 ๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน 

 ๔) จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน 

 ๕) จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน 
 ๒. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 (๑) การออกข้อบัญญัติจังหวัด (มาตรา ๕๔) 
 (๒) การตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการบริหารงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
 (๓) เสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

และหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่
ในเขตจังหวัดชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาค (มาตรา ๓๒) 

 (๔) เลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการสามัญ และเลือก
บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือกระท า
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในวงงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (มาตรา ๓๓) 

 (๕) อ านาจในการออกข้อบัญญัติชั่วคราว (มาตรา ๕๗) 
๓. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๔๕) 



๕๘ 

 (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
 (๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 (๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
 (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 (๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(๗ ทวิ) 
 (๙) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการ
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (๘) 

 (๑๐) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (๙) 
 บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๒.๕.๕ เทศบาล 
 ตามมาตรา ๗ ของ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ก าหนดให้มีเทศบาล ๓ 
ประเภทคือ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร 

๑. เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล
ต าบล (มาตรา ๙) 

๒. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ที่มีรายได้พอควร (มาตรา ๑๐) 

๓. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป (มาตรา ๑๑) ทั้ง
มีรายได้พอควร 
 ๑. เทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

๑. สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวน 
(มาตรา ๑๕) 

๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๒ คน 
๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๑๘ คน 
๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๔ คน 
๒. นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน (มาตรา ๔๘ ทวิ) 



๕๙ 

๒. นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี 
๑) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
๓. อ านาจหน้าที่เทศบาลต าบล 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
๓. เทศบาลต าบลอาจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 

 ๔. เทศบาลเมืองมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในอ านาจหน้าที่เทศบาลต าบล 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
 
 



๖๐ 

๕. เทศบาลเมืองอาจท ากิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
(๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(๑๒) เทศพาณิชย์ 
๖. อ านาจหน้าที่ของเทศบาลนคร 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในอ านาจหน้าที่เทศบาลเมือง 
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถาน

บริการอ่ืน 
(๕) จัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

 (๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
 (๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
 (๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 

๒.๕.๖ องค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดย
มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

โครงสร้างการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ายได้แก่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๑. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ
สามคน 

๒. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 



๖๑ 

๑. อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล 

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
 ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการดังต่อไปนี้  

(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

 (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 

๒.๕.๗ กรุงเทพมหานคร 
เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น ๕๐ เขต มีส านักงานใหญ่เรียกว่า ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 

๑. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานคร มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๒) สั่ง อนุญาต อนุมัติเก่ียวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอน



๖๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือ
เป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ 

(๔ ) บริห ารราชการตามที่ คณ ะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(๗) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
๒. สภากรุงเทพมหานครท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง มีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี 
๑. อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
และตามกฎหมายอื่นที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนด 
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๕) การผังเมือง 
(๖) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๗) การวิศวกรรมจราจร 
(๘) การขนส่ง 
(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ 
(๑๐) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๑๑) การควบคุมอาคาร 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (๑๔ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นการสาธารณูปโภค 
(๑๕) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๑๖) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๑๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๑๘) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๑๙) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยในโรง

มหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 
(๒๐) การจัดการศกึษา 
(๒๑) การสาธารณูปการ 
(๒๒) การสังคมสงเคราะห์ 
(๒๓) การส่งเสริมการกีฬา 
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(๒๔) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(๒๕) การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 
(๒๖) หน้าที่ อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่ คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

๒.๕.๘ เมืองพัทยา 
เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกแล้วใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แทนโครงสร้างการบริหารเมืองพัทยา 

๑. สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คนมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
โดยมีปลัดเมืองพัทยาท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา 

๒. นายกเมืองพัทยา มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓ ) แต่ งตั้ งและถอดถอนรองน ายก เมื องพัทยา เลขานุ การน ายก เมื องพัทยา 

ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
(๔) วางระเบียบเมืองพัทยา 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรี
หรือคณะเทศมนตรี 

๑. อ านาจหน้าที่เมืองพัทยา 
มาตรา ๖๒ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนด

อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาไว้ดังนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๕) การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖) การจัดการจราจร 
(๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๘) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
(๙) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๑๐) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถาน

บริการอ่ืน 
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(๑๒) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
(๑๓) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
(๑๔) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา

ส่วนประเด็นเรื่องการก ากับดูแลเมืองพัทยานั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับ
ดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา โดยมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยา
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา 

บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ให้นายกเมือง
พัทยารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะท าความเห็นเสนอรัฐมนตรี หรือ
กระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางที่อาจน ามาซึ่งความ
เสียหายแก่เมืองพัทยา หรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ชี้แจง แนะน า หรือตักเตือนแล้ว แต่นายกเมืองพัทยาไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
รีบด่วน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจออกค าสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไว้
ตามท่ีเห็นสมควรได้ 

นอกจากนี้เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชน์ของ
ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจะรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได้ 

สรุปได้ว่า การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไทย ถือเป็นรูปแบบการจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) คือรัฐบาลกลางได้
กระจายอ านาจทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย  กระจายอ านาจการ
ปกครองไปยังท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 
๒.๖ หลักฆราวาสธรรม ๔ 
 

ฆราวาสธรรม ประกอบด้วย ๒ ค า "ฆราวาส" แปลว่า ผู้ด าเนินชีวิตในทางโลก , ผู้ครอง
เรือน และ "ธรรม" แปลว่า ความถูกต้อง ความดีงาม นิสัยที่ดีงาม คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ ดังนั้น
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักฆราวาสธรรม ๔ จะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ แนวคิดหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ ความเป็นมาของฆราวาสธรรม ๔ ความหมายของฆราวาสธรรม ๔ และนักวิชาการ
ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักฆราวาสธรรม ๔ ดังจะกล่าวเป็นล าดับไป 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 ๒.๖.๑ ความเป็นมาของของฆราวาสธรรม ๔  
  

 หลักธรรม ชื่อ ฆราวาสธรรม มีที่มาในอาฬวกสูตร๖๑ มีเรื่องโดยย่อว่า พระพุทธเจ้าเข้าไป
ประทับอยู่ในภพของอาฬวกยักษ์ เขตเมืองอาฬวี อาฬวกยักษ์โกรธจึงกระท าทุกอย่างเพ่ือท าร้ายพระ
พุทธองค์ก็ไม่สามารถท าให้เกิดอันตรายแก่พระพุทธองค์ได้จึงเข้าไปเฝ้าทูลว่า ท่านจงออกไปเถิด๖๒ 
พระพุทธองค์ทรงทราบว่าอาฬวกยักษ์เป็นผู้กระด้างไม่อาจแนะน า ด้วยความกระด้างจึงทรงแนะน า
ด้วยความอ่อนโยน จึงเสด็จออกไป ยักษ์เข้าใจผิดคิดว่าทรงว่า  ง่าย พูดค าเดียวก็ออกไป จึงทูลพระ
พุทธองค์ให้เสด็จเข้าไปอีกแล้วให้ออกมา จนถึงครั้งที่ ๔ ยักษ์กล่าวว่าท่านจงออก ครั้งนี้พระพุทธองค์
ตรัสว่า เราไม่ออกท่านจะท าสิ่งใด ท่านจงท าสิ่งนั้น เถิด อาฬวกยักษ์จึงกล่าวว่า เราจักถามปัญหา ถ้า
ท่านตอบไม่ได้จักฉีกหัวใจ จับเหวี่ยงไปยัง แม่น้ าคงคา ปัญหาอาฬวกยักษ์มี ดังนี้  
 ๑. อะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้  
 ๒. อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติแล้วน าสุขมาให้  
 ๓. อะไรเล่ามีรสล าเลิศกว่ารสทั้งหลาย  
 ๔. นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไร ว่าประเสริฐสุด  
 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า ศรัทธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ 
ธรรม๖๓ ที่บุคคลประพฤติแล้วน าสุขมาให ้ความสัตย์ มีรสล าเลิศกว่ารสทั้งหลาย  
 นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด๖๔ 
 อาฬวกยักษ์จึงทูลถามต่อว่า  
 ๕. บุคคลข้ามโอฆะ๖๕ได้อย่างไรเล่า ข้ามอรรณพ๖๖ได้อย่างไรเล่า ล่วงทุกข์ได้ อย่างไรเล่า 
บริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่า  
 ๖. บุคคลได้ปัญญาอย่างไรเล่า ท าอย่างไรเล่าจึงจะหาทรัพย์ได้  
 ๗. บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่า ท าอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิตรไว้ได้  
 ๘. บุคคลละโลกนี้ไปสู่โลกหน้า ท าอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศก  
 พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า บุคคลข้ามโอฆะได้ด้วยศรัทธา ข้ามอรรณพได้ด้วยความไม่
ประมาท ล่วงทุกข์ได้ด้วย ความเพียร บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ เพ่ือบรรลุ
นิพพานไม่ประมาท มีความรอบคอบ ฟัง ด้วยดี ย่อมได้ปัญญา  
 

                                                           
๖๑ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๑-๓๕๔. 
๖๒มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม, พระสูตรและ 

อรรถกถาแปล สังยุตตนิกาย สคาถวรรคเล่มที่ ๑ ภาคที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๔), หน้า ๔๓๖. 

๖๓ธรรมในที่นี้หมายถึง กุศลธรรม ๑๐ ประการอีกนัยหนึ่งหมายถึง ธรรมมีทานและศีล เป็นต้น, ส.ส. 
(ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒. 

๖๔ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒. 
๖๕โอฆะ หมายถึงทิฏโฐฆะ, โอฆะ คือห้วงน้ าคือกิเลส ๔ อย่างมี ๑) กาโมฆะ โอฆะคือกาม ๒) ภโวฆะ 

โอฆะคือภพ ๓) ทิฏโฐฆะ โอฆะคือทิฏฐิ ๔) อวิชโชฆะ กิเลสคืออวิชชา, ส.ส. (ไทย) ๑๕/๑/๑. 
๖๖อรรณพ หมายถึง ภโวฆะ, โอฆะ คือภพ, ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒. 



๖๖ 

 บุคคลผู้ท าการเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร ย่อมหาทรัพย์ได้  
 บุคคลได้เกียรติยศเพราะความสัตย์ บุคคลเมื่อให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้๖๗  
 พระพุทธเจ้าตรัส ฆราวาสธรรม ๔ ว่า  
 บุคคลผู้ครองเรือน ประกอบด้วยศรัทธามีธรรม ๔ ประการนี้คือ สัจจะ ธรรม๖๘ธิติ (ขันติ) 
จาคะ ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก  
 จบพระพุทธพยากรณ์อาฬวกยักษ์บรรลุโสดาปัตติผล  
 
ตารางท่ี ๒.๑๘ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความเป็นมาของของฆราวาสธรรม ๔  

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๑-๓๕๔. หลักธรรม ชื่อ ฆราวาสธรรม มีที่มาในอาฬวกสูตร 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 
(๒๕๓๔, หน้า ๔๓๖) 

พระพุทธองค์ทรงทราบว่าอาฬวกยักษ์เป็นผู้กระด้างไม่
อาจแนะน า ด้วยความกระด้างจึงทรงแนะน าด้วยความ
อ่อนโยน 

ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒. ธรรม ที่บุคคลประพฤติแล้วน าสุขมาให้ ความสัตย์ มีรส
ล าเลิศกว่ารสทั้งหลาย  

ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒ นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา
ว่าประเสริฐสุด 

ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑/๑. บุคคลข้ามโอฆะ 
ส .ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๒. บุคคลผู้ครองเรือน ประกอบด้วยศรัทธามีธรรม ๔ 

ประการนี้คือ สัจจะ ธรรม 
  
 ๒.๖.๒ ความหมายของฆราวาสธรรม ๔  
 

 ฆราวาสธรรม คือ ธรรมของคนผู้อยู่ครองเรือน มีศรัทธา ประพฤติธรรม ๔ ประการ คือ 
สัจจะ ธรรมะ ธิติ๖๙และจาคะ ตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศก  
 สัจจะ เป็นเหตุให้ได้เกียรติ ทมะ (ธรรมะ) เป็นเหตุให้ได้ปัญญา ขันติ (ธิติ) เป็นเหตุ  ให้หา
ทรัพย์ได้และ จาคะ เป็นเหตุให้ผูกมิตรไว้ได้๗๐  
 คนผู้ครองเรือน ประพฤติฆราวาสธรรม ๔ ประการ ตายแล้วย่อมไม่เศร้า 
 ความหมายของฆราวาสธรรมว่า หมายถึง ธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมสาหรับการครอง
เรือน หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์๗๑  
 ๑. สัจจะ หมายถึง ความจริง ซื่อสัตย์จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
                                                           

๖๗ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๓. 
๖๘ธรรมะ และทมะ มีความหมายว่า ปัญญา เหมือนกัน, ส.ส. (ไทย) ๑๕/๒๔๖/๓๕๔. 
๖๙ธิติ กับขันติมีความหมายเดียวกันคือ หมายถึงวิริยะ (ความเพียร), ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๙๐/๕๔๕. 
๗๐ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๙๐-๑๙๑/๕๔๕. 
๗๑พระพรหมณคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๔๐-๔๑. 



๖๗ 

 ๒. ทมะ หมายถึง การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัด นิสัย 
แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา  
 ๓. ขันติ หมายถึง ความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง 
ทนทาน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย  
 ๔. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบาย และผลประโยชน์ ส่วนตน
ได้ ใจกว้าง พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็นและความต้องการของคนอ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ
ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว  
 ในฆราวาสธรรมหมวดนี้ ทมะ ท่านมุ่งเอาด้านปัญญา ขันติท่านเน้นแง่วิริยะ๗๒ 
 ฆราวาส (อ่านว่า คะราวาด) นัยแรก แปลว่า การอยู่ครองเรือน การอยู่ในเรือน การเป็นอยู่
แบบชาวบ้าน เช่น ฆราวาสเป็นที่คับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง 
 ฆราวาส นัยที่สอง แปลว่า ผู้ครองเรือน ผู้อยู่ในเรือน ได้แก่ ชาวบ้านทั่วไปที่ มิใช่ นักบวช 
เป็นค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า คฤหัสถ์ เช่น “ฆราวาสธรรม เป็นธรรมส าหรับผู้ ครองเรือนจะ
ประพฤติปฏิบัติ” “เมื่อเรายังเป็นฆราวาสอยู่ ได้ตกแต่งร่างกายนุ่งห่มเสื้อผ้าอัน  สวยงาม ทัดทรง
ดอกไม้ ลูบไล้ด้วยจุรณจันทน์” ฆราวาส มักพูดหรืออ่านผิดเพ้ียนเป็น ฆราวาส (คาระวาด)  
 ฆราวาสธรรม (อ่านว่า คะราวาดสะทา) แปลว่า ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน ส าหรับผู้ ที่เป็น
คฤหัสถ์เป็นชาวบ้าน และส าหรับผู้ที่อยู่ครองคู่เป็นสามีภรรยากัน  
 ฆราวาสธรรม มี ๔ ประการ คือ  
 ๑. สัจจะ จริงใจต่อกัน  
 ๒. ทมะ ระงับอารมณ์ข่มใจได ้ 
 ๓. ขันติ อดทนกันได้  
 ๔. จาคะ เสียสละแก่กัน 
 ฆราวาสธรรม เป็นธรรมที่น ามาซึ่งความสุขความเจริญและความสงบเย็นแก่ผู้ปฏิบัติ ตาม 
เป็นธรรมที่จะน าพาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข น าพาให้ชีวิตการครองเรือนเป็นไปด้วย ความราบรื่น 
อยู่กันยืดยาวตลอดไป โดยไม่แตกร้าว ไม่เกิดความกินแหนงระแวงกัน๗๓  
 ฆราวาสธรรม ๔ คือธรรมส าหรับฆราวาส ธรรมส าหรับการครองเรือน หลักการ ครองชีวิต
ของคฤหัสถ ์ได้แก่  
 ๑. สัจจะ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์จริงใจ พูดจริง ท าจริง  
 ๒. ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ ฝึกหัด ดัดนิสั ย แก้ไข
ข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา  
 ๓. ขันติความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทานไม่
หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย  

                                                           
๗๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่  ๙ , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๕. 
๗๓พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพ่ือ การศึกษาพุทธศาสตร์ “ค าวัด”, พิมพ์ครั้ง      

ที ่๓, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔๑.  



๖๘ 

 ๔. จาคะ ความเสียสละ และกิเลส และความสุขสบาย และผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง 
พร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะร่วมมือ  ช่วยเหลือ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตน หรือเอาแต่ใจตัว  
 ในธรรมหมวดนี้ทมะ ท่านมุ่งเอาด้านปัญญา ขันติท่านเน้นแง่วิริยะ๗๔  
 อนึ่ง ในด้านสัจจะ คัมภีร์ฝ่ายอภิธรรม แยกสัจจะ คือความจริงเป็น ๒ ระดับ ได้แก่  
 ๑. สมมติสัจจะ (Conventional Truth) ความจริงโดยสมมติเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โวหาร
สัจจะ ความจริงโดยโวหารหรือโดยส านวนพูด คือ ความจริงตามมติร่วมกันตามที่ได้ตกลง กันไว้หรือ
หมายรู้ร่วมกันเป็นเครื่องมือสื่อสาร พอให้ส าเร็จประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เช่น คน สัตว์โต๊ะ เก้าอ้ี
เป็นต้น  
 ๒. ปรมัตะสัจจะ (Ultimate Truth) ความจริงโดยปรมัตถ์คือ จริงตามความหมาย สูงสุด 
ตามความหมายแท้อย่างยิ่ง คือ การหยั่งรู้สัจธรรมที่จะท าให้ความยึดติดถือมั่นหลงผิด ทั้งหลาย สลาย
หมดไป ทาให้วางใจว่างท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง หลุดพ้นจากกิเลสและ ทุกข์ มีจิตใจเป็นอิสระ 
ผ่องใสเบิกบาน มีความสุขที่แท้จริง สิ่งที่เป็นจริงโดยปรมัตถ์ เช่น นามธรรม รูปธรรม เวทนา สัญญา 
สังขาร เป็นต้น๗๕ 
 ความหมายของฆราวาสธรรมออกเป็น ๒ ประการ คือ ประการ แรก เป็นธรรมธรรมดาที่
จะต้องประพฤติปฏิบัติประการที่ ๒ เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออ่ืน ๆ 
ให้ส าเร็จ๗๖ 
 ๑. เป็นธรรมธรรมดาที่จะต้องประพฤติปฏิบัติสัจจะ หมายถึง ซื่อตรงต่อเพ่ือนฝูง ซื่อตรงต่อ
ลูกเมีย ซื่อตรงต่อเวลา ซื่อตรงต่อการงาน ทมะ หมายถึง ข่มใจ อย่าให้เกิดโทสะ อย่า ให้เกิดความรัก
หรือความเกลียด ขันติหมายถึง อดทนต่อความร้อน ความหนาว ความเหนื่อย อดทนต่อ ค าด่า จาคะ 
หมายถึง การให้ทาน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เพ่ือนบ้าน มิตรสหาย  
 ๒. เป็นธรรมที่ใช้เป็นหลักในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรมข้ออ่ืน ๆ ให้ส าเร็จสัจจะ 
หมายถึง ความจริงใจ ความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติในสิ่งนั้น เมื่อจะท าสิ่งใด หรือปฏิบัติธรรม ข้อใดแล้วก็
ควรตั้งใจจริง ท าอย่างสุดความสามารถ ท าให้ถึงที่สุด ดังเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าท าความเพียรเพ่ือตรัสรู้
ก็ได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า แม้จะเหลือเพียงแต่กระดูกก็จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่ง ถ้าไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ  
 ในการศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันถ้ามีสัจจะหรือสัจจาธิษฐาน คือท าให้มันจริง ๆ ตั้งใจ จริง 
ๆ ก็จะช่วยให้ทุกคนประสบความส าเร็จสมดังที่ตั้งใจ ทมะ หมายถึงบังคับตัวเอง บังคับ ใจตนเองไม่ให้
หลงไปตามแรงของสิ่งที่มายั่วยุซึ่งแม้จะยากเย็นเพียงใดก็ต้องพยายามบังคับให้ได้ ในการบังคับนั้นต้อง
ใช้ไหวพริบและความฉลาดเข้าต่อสู้เพราะจิตใจเมื่อถูกบังคับก็จะขัดขืนยิ่ง กว่าช้างที่ตกมันเสียอีก ซึ่ง
การบังคับจิตใจของตนเองนั้นมี ๒ วิธีด้วยกัน คือ  
 

                                                           
๗๔ปัญญาใช้บางยางและคณะ , ธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก , (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๕), หน้า ๒๑๙. 
๗๕พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ , 

(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘ ), หน้า ๔๓. 
๗๖พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๐. 



๖๙ 

 กรณีแรกคือ การปลอบประโลมจิตใจค่อยปลอบโยน  
 กรณีท่ีสอง คือ การบังคับโดยตรงการตัดใจไม่ให้ท าในสิ่งนั้น  
 ซึ่งทั้ง ๒ วิธีนี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขันติเมื่อมีทมะแล้ว ยังต้อง
ใช้ขันติเข้ารองรับ ต้องอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลส ไม่ว่าจะเป็นราคะ โทสะ โมหะ หรือ อ่ืน ๆ ต้อง
ใช้ความอดทนอย่าหลงไปตามสิ่งยั่วยุหรือกิเลส จาคะ หมายถึงบริจาคออกไป สละสิ่ง ที่ไม่ต้องการที่มี
อยู่ในจิตใจให้หลุดออกไป ระบายความสับสนวุ่นวายออกไปจากจิตใจ อาจจะ  โดยการสวดมนต์หรือ
การพักผ่อนให้ถูกวิธี  
 ฆราวาสธรรม คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ นี้เป็นเครื่องมือก าจัดมาร เป็นเครื่องมือ สร้างสิ่ง
ที่ปรารถนาในทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมของฆราวาสเท่านั้นแม้แต่บรรพชิตที่ ต้องการบรรลุมรรค
ผลนิพพานก็ยังต้องใช้ธรรมข้อนี้ด้วยเช่นกัน  
 สัจจะ หมายถึง ความจริงในสิ่งที่จะกระท า สัจจาธิษฐาน คือตั้งจิตด้วยสัจจะมั่นลงไปใน
การที่จะท า ในการที่จะประพฤติเพ่ือละกิเลส ทมะ หมายถึง การ บังคับตัวเอง เป็นธรรมที่จะใช้สกัด
กลั้นความโกรธในขั้นเริ่มต้น แต่ถ้าบังคับไม่ได้หรือบังคับไม่อยู่  ก็ใช้ธรรมะข้ออ่ืน เช่น ปัญญา ขันติ 
และอ่ืน ๆ เข้าช่วย ขันติหมายถึง ความอดกลั้น ความอดได้ รอได้คอยได้ เป็นเครื่องห้ามความผลุนผ
ลัน ความโกรธ ขันติเป็นแกนกลางในการประพฤติ พรหมจรรย์ของผู้บ าเพ็ญพรตทั้งหลาย คนส่วน
ใหญ่มักไม่ชอบอดกลั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่อง เสียเกียรติหรือขี้แพ้ แต่ถ้ารู้จักฝึกอดกลั้นหรือฝึกให้
มีขันติได้มาก ๆ ก็จะเป็นคนที่ไม่โกรธง่าย จาคะ หมายถึง สละการให้ทาน สละกิเลสตามโอกาสที่ต้อง
สละ เป็นรูรั่วที่ระบายกิเลสออก๗๗ จากความหมาย ค าจ ากัดความ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าว มาแล้วเกี่ยวกับการบริหารงานและหลักฆราวาสธรรม ๔ สรุปได้ว่า การ
บริหารงานที่ดีมีความจ าเป็นที่จะต้องน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จและช่วยให้ การด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นไปอย่างผาสุก  
 

ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของฆราวาสธรรม ๔ 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ขุ.อิ.ติ. (ไทย) ๒๕/๑๙๐/๕๔๕.  
 

ธรรมของคนผู้อยู่ครองเรือน มีศรัทธา ประพฤติ
ธรรม ๔ ประการ คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ 

พระพรหมณคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (๒๕๕๐, 
หน้า ๔๐-๔๑) 

ธรรมส าหรับหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์    
๑. สัจจะ ๒. ทมะ ๓. ขันติ ๔. จาคะ  

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (๒๕๔๓, หน้า 
๑๓๕) 

ในฆราวาสธรรมหมวดนี้ ทมะ ท่านมุ่งเอาด้าน
ปัญญา ขันติท่านเน้นแง่วิริยะ 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), (๒๕๕๑, 
หน้า ๑๔๑)  

ฆราวาสธรรม เป็นธรรมที่น ามาซึ่งความสุข
ความเจริญและความสงบเย็นแก่ผู้ปฏิบัติ น าพา
ให้ชีวิตการครองเรือนเป็นไปด้วย ความราบรื่น 
อยู่กันยืดยาวตลอดไป โดยไม่แตกร้าว ไม่เกิด
ความกินแหนงระแวงกัน 

                                                           
๗๗พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๕๕. 



๗๐ 

ตารางท่ี ๒.๑๙ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความหมายของฆราวาสธรรม ๔ (ต่อ) 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ปัญญา ใช้บางยาง และคณะ, (๒๕๕๕ , หน้า 
๒๑๙) 

ฆราวาสธรรม ๔ ได้แก่ ๑. สัจจะ ความจริง 
ซื่อตรง ซื่อสัตย์จริงใจ พูดจริง ท าจริง ๒. ทมะ 
ความหนักแน่น การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย 
ปรับตัว ๓. ขันติความอดทน ๔. จาคะ ความ
เสียสละ และกิเลส และความสุขสบาย  

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๒๓, หน้า ๕๐) ความหมายของฆราวาสธรรมออกเป็น  ๒ 
ประการ คือ ประการ แรก เป็นธรรมธรรมดาที่
จะต้องประพฤติปฏิบัติประการที่ ๒ เป็นธรรมที่
ใช้เป็นหลักในการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติธรรม
ข้ออ่ืน ๆ ให้ส าเร็จ 

พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๒๓, หน้า ๕๕) สละการให้ทาน สละกิเลสตามโอกาสที่ต้องสละ 
เป็นรูรั่วที่ระบายกิเลสออก 

 
 ๒.๖.๓ ความส าคัญและประโยชน์ของฆราวาสธรรม ๔  
  

 ฆราวาสธรรมสามารถประพฤติปฏิบัติได้  ๓ ทาง ได้แก่ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ 
ได้แก่ ๗๘ 
 ทางกาย คือ การท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ ถือว่า
เป็น การปฏิบัติธรรมทางกาย  
 ทางวาจา คือ การใช้ค าพูดที่สุภาพ และแสดงถึงความมีไมตรีจิตในการติดต่อสื่อสารกับคู่ 
สนทนา ตลอดจนการกล่าวอ้างอิงถึงผู้อื่นในเชิงบวก ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทางวาจา  
 ทางใจ คือ การคิดดีความปรารถนาดีความพลอยยินดีความเมตตากรุณา ความสงสารและ 
ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมทางใจ  
 ดังนั้น การที่บุคคลในสังคมจะสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข จ าเป็นต้องมีความ เอ้ือ
อาทรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยแต่ละบุคคลจะต้องปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับ  มอบหมาย
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบทบาทที่ตนเองได้รับและพึงระลึกอยู่เสมอว่า อะไร คือ ความชั่วที่ควร
ละ อะไร คือ ความดีที่พึงกระท า และตระหนักอยู่เสมอว่า การท างาน คือ การ ปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง 
โดยน าหลักพุทธธรรมซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากที่พุทธศาสนิกชนพึง ประพฤติปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินชีวิต หลักพุทธธรรม ข้อหนึ่งที่บุคคลทั่วไปพึงยึดมั่นถือปฏิบัติ
ตามเพ่ือผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยเฉพาะหลักธรรมส าหรับผู้ครองเรือน เรียกว่า 
หลักฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งสามารถน ามาบูรณาการเพ่ือใช้ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้  
 ฆราวาสธรรม ๔ เป็นค าสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักธรรมที่ 
พระองค์ทรงมอบส าหรับผู้ครองเรือนได้ปฏิบัติเพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้น ประกอบด้วย  

                                                           
๗๘พุทธทาสภิกขุ, ฆราวาสธรรม, (กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓), หน้า ๖๕. 



๗๑ 

หลักธรรม ๔ ข้อ ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติจาคะ เมื่อกล่าวถึงความส าคัญของฆราวาสธรรมแล้ว  ย่อมมี
ความส าคัญมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องการท างานร่วมกันของบุคลากรใน หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในที่นี้จะกล่าวถึงความส าคัญของหลักธรรมแต่ละข้อเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย ดังนี้๗๙  
 สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อบุคคลอื่น การคบหาสมาคมระหว่างบุคคล ในสังคม 
ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดจักต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่ด้วยเสมอ เพราะการแสดงออก ซึ่งความซื่อสัตย์
และความจริงใจต่อบุคคลที่เรารู้จักถือเป็นรากฐานที่ส าคัญ ในการสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่ง
จะส่งผลว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสามารถสานต่อในระยะยาว  ต่อไปอีกได้หรือไม่ส าหรับบุคคลที่
ท างานในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง การมีความซื่อสัตย์และความ จริงใจให้แก่กัน ย่อมจะท าให้เกิดความ
ไว้วางใจความเชื่อใจระหว่างตนกับผู้ท างานร่วมกัน หากบุคคลใดขาดสัจจะแล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิด
ความหวาดระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นแห่ง ความร้าวฉาน ซึ่งยากนักท่ีจะประสานให้การท างาน
นั้นราบรื่นได้เช่นเดิม ดังนั้น กล่าวได้ว่า สัจจะ เป็นหลักธรรมพื้นฐานส าหรับทุกคนที่หวังความเจริญใน
หน้าที่การงานและชีวิต พึงจะ ระลึกและปฏิบัติอยู่เสมอ  
 ทมะ คือ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์การข่มใจ การปรับตัวการอยู่ร่วมกันในสังคม  หรือ
อยู่กับคนที่เราท างานด้วย เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากัน เนื่องจากแต่ละบุคคลต่างมาจาก พ้ืนฐาน
ชีวิตและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงไม่มีใครที่สามารถเป็นได้ทุก  อย่างตามที่ใจ
ของเราคิด และเช่นเดียวกัน ตัวเราเองก็อาจไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่าง  ดังที่คนอ่ืนต้องการ 
หลักธรรมในข้อ ทมะ จึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง ของกันและกัน รู้จักฝึกฝน
ปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืน ประสาน เข้าหากันได้ไม่เป็นคนดื้อ
ด้านเอาแต่ใจและอารมณ์ของตน เพ่ือที่จะท าให้เรายอมรับ ในจุดเด่นและข้อบกพร่องของตัวบุคคล
รอบข้างหลักธรรม ทมะ เป็นหลักธรรมที่เน้นในเรื่องการ ใช้ปัญญาในการตัดสินใจ ควบคุมจิตใจ การ
ท าความเข้าใจกับคนในองค์กร เมื่อขาดธรรมข้อนี้ เท่ากับเป็นการขาดการใช้สติปัญญาพิจารณา 
ปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัย และ การอบรมกลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีลุกลามเป็น
เรื่องใหญ่โต เมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่าไม่มีใครที่ จะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่าง ผู้ที่มีความหวังความเจริญ
ในหน้าที่การงานจึงปรารถนาที่จะ ได้รับความเข้าใจจากบุคคลอ่ืนย่อมใช้หลักทมะ ในการท างาน
ร่วมกันกับคนอ่ืน  
 ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น การท างานอยู่ในองค์กรซึ่งมีคนจ านวนมาก นอกจาก 
จะต้องมีความซื่อสัตย์ความจริงใจ และความเข้าใจกันแล้ว จะต้องมีความอดทนอดกลั้น เพราะ  การ
ท างานร่วมกัน นอกจากจะมีข้อขัดแย้งแตกต่างทางด้านอุปนิสัย การอบรมประสบการณ์เดิม  บางคน
อาจมีเหตุล่วงเกินรุนแรง ซึ่งอาจจะเป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้ งใจ จึงต้องรู้จัก
อดกลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุขยายความต่อไป หลักขันติแตกต่างจากหลักทมะตรงที่มุ่ง  ให้เกิดความ
อดทน โดยเน้นที่ร่างกายที่อดทนต่อความยากล าบากจากการท างานและเรื่อง หนักใจต่าง ๆ ในการ
ประกอบการงานอาชีพ ดังนั้น การท างานร่วมกันจะต้องอดทนเผชิญฟันฝ่า ต่อความยากล าบาก
ด้วยกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนและตั้งใจของคนในองค์กร  เมื่อเกิดภัยพิบัติคับขัน 

                                                           
๗๙พระพรหมณคุณาภรณ, ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๔๗. 
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จะต้องมีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้ปัญญาหาทางแก้ไข และมีความอดทน  เพียรพยายาม เป็นก าลังใจ    
ซึ่งกันและกันก็จะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ที่ร้ายไปด้วยกันได้  
 จาคะ คือ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน ท าสิ่งใดหรือให้สิ่งใดกับผู้อ่ืนด้วยความ     
เต็มใจ เป็นการมอบความสุขที่ได้ทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งการให้มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ  ต่อกัน 
ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตน เมื่อบุคคลในองค์กรประสบความ  ทุกข์ความ
เจ็บไข้ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน ขวนขวายช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแล เป็น ที่พ่ึงพาอาศัย เป็น
ก าลังส่งเสริม หรือช่วยให้ก าลังใจตามความเหมาะสม การท างานที่ขาดจาคะ เหมือนต้นไม้มิได้รับการ
บ ารุงมีแต่อับเฉาร่วงโรยไม่มีความสดชื่นงอกงาม รวมถึงการให้อภัยแก่ ผู้ร่วมงานท างานเป็นการแสดง
ไมตรีจิต ยอมรับความแตกต่าง เข้าใจ และจริงใจ  
 หลักฆราวาสธรรม ทั้ง ๔ ข้อนี้แม้ว่าเวลาจะผ่านมาสองพันกว่าปีตั้งแต่ครั้งพุทธกาล แล้ว
พบว่า หลักฆราวาสธรรม มีความส าคัญมากและเหมาะแก่การน าไปใช้กับการท างานใน องค์กร
ปัจจุบันได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม ๔ ไปใช้เพ่ือสร้าง ความพึงพอในใน
การปฏิบัติงานนั้นสามารถประยุกต์ได้ดังนี้  
 สัจจะ หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อกัน หรือความตั้งใจจริงต่อกันทั้งต่อผู้อื่นและตนเอง บุคคล
ใดมีหลักธรรมข้อสัจจะ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการอยู่ร่วมกันในการท างาน รวมถึงการ บริหารจัดการ
ในองค์กร ย่อมจะท าให้องค์กรบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าหลัก  สัจจะ ย่อมท าให้
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานในองค์กร นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี  
 ทมะ หมายถึง การรู้จักข่มจิตข่มใจตนเองไม่ให้แปรปรวนไปได้ง่าย ผู้ที่หวังความ เจริญใน
การท างานในองค์กรที่มีเพ่ือนร่วมงานจ านวนมาก จักต้องมีทมะ หรือการข่มใจให้อยู่ใน ฝ่ายธรรมะอัน
เป็นฝ่ายกุศลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย กล่าวได้ว่า หลักทมะนี้ท าให้บุคคลที่ท างาน ร่วมกันในองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้คือ ความข่มใจในสิ่งที่ควร และไม่ควรพูด ควรท า
และไม่ควรท า  
 ขันติ หมายถึง ความอดทน อดกลั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ย่อมเป็นผู้ชนะ เป็นผู้ประสบ 
ความส าเร็จในที่สุด ไม่ผลัดวัน ประกันพรุ่งในการท างาน ท างานโดยอดทนต่อการพูดส่อเสียด เยาะ
เย้ยถากถางจากผู้ประสงค์ร้าย อดทนต่อความยากล าบากความเหน็ดเหนื่อยกายและใจ  โดยเฉพาะ
ความอดทนต่อการยั่วยวนของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มากระทบจิตในทุกรูปแบบ จิตใจต้องไม่หวั่นไหว
หลงใหลไปความทะยานอยากที่มาในทางทุจริต และทางกามคุณอันมีรูปรส กลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลาย 
บุคคลที่ท างานในองค์กรหากมีหลักธรรมข้อนี้ย่อมสร้างความพอใจ ให้กับผู้บังคับบัญชา ประการแรก 
เป็นผู้ที่มีความอดทนต่องานหนักหรือเบา รวมถึงความขยัน อันเกิดจากความอดทนนี้ประการที่สอง 
ท าให้ได้ผลิตผลงานมีปริมาณมากกว่า การกระท าเช่นนี้ ท าให้ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการ
ท างานที่มีความอดทนของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
 จาคะ หมายถึง การสละให้ปันสิ่งของๆ ตนแก่บุคคลที่ควรให้ปัน เพ่ือประโยชน์ของ คนอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมตามก าลังที่มีอยู่ และขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการ เบียดเบียนตัวเอง
จนเกินไป  
 สรุปได้ว่า หลักฆราวาสธรรม ๔ จึงมีความส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือก ากับชีวิตผู้ครอง
เรือน เป็นเครื่องมือ เป็นหลักธรรมก ากับพัฒนาชีวิตให้สูงมีคุณค่ามากขึ้นประกอบด้วยความประพฤติ 
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๔ ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ การข่มใจ บังคับควบคุมจิตใจตนเอง ความอดทน  
มุ่งมั่นในการท างาน และการเสียสละ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการปฏิบัติตามฆราวาสธรรม  ๔ 
ประการนี้ จะเป็นอานิสงส์ให้เกิดความสุข ความเอ้ืออาทร ความสมานฉันท์ของบุคคลในสังคมได้อย่าง
ยั่งยืนไปในที่สุด 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญความส าคัญและประโยชน์ของฆราวาสธรรม ๔  

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พุทธทาสภิกขุ, (๒๕๒๓, หน้า ๖๕) 

 
ฆราวาสธรรมสามารถประพฤติปฏิบัติได้ ๓ ทาง 
ได้แก่ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ  

พระพรหมณ์คุณาภรณ์, (๒๕๕๐, หน้า ๔๗) 
 

ค าสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 
เป็นหลักธรรมที่พระองค์ทรงมอบส าหรับผู้ครอง
เรือนได้ปฏิบัติเพ่ือเสริมให้มีความสุขในชีวิต
ยิ่งขึ้น ประกอบด้วย หลักธรรม ๔ ข้อ ได้แก่ 
สัจจะ ทมะ ขันติจาคะ เมื่อกล่าวถึงความส าคัญ
ของฆราวาสธรรมแล้ว  ย่อมมีความส าคัญ
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องการ
ท างานร่วมกันของบุคลากรใน หน่วยงานต่าง ๆ 
ในที่นี้จะกล่าวถึงความส าคัญของหลักธรรมแต่
ละข้อเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย 

 
๒.๗ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 

 จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นออกเป็น ๓ รูปแบบ คือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมามีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๓๔ แห่ง และตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาจึงมีความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมืองให้กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุจริต 
 ๒.๗.๑ สภาพทั่วไป 

 จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งในอาณาจักรไทย แต่เดิมตั้งอยู่ในท้องที่
อ าเภอสูงเนิน ห่างจากตัวเมืองปัจจุบัน ประมาณ ๓๑ กิโลเมตร เรียกว่า “เมืองโคราฆะปุระ” หรือ 
โคราช กับ เมืองเสมา ซึ่งทั้ง ๒ เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยขอม แต่ในปัจจุบันเป็นเมืองร้าง ตั้งอยู่ริม
ล าตะคอง สมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑) โปรดให้สร้าง



๗๔ 

เมืองโดยเอาชื่อเมืองเสมากับเมืองโคราฆะปุระ มาผูกเป็นนามเมืองใหม่เรียกว่า “เมืองนครราชสีมา” 
แต่คนทั่วไป เรียกว่า “เมืองโคราช” สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็น
เมืองชั้นเอก ผู้ส าเร็จราชการเมืองมียศเป็นเจ้าพระยา เจ้าพระยานครราชสีมาคนแรกชื่อ ปิ่น ณ ราช
สีมา และในรัชกาลนี้เมืองนครราชสีมาได้น าช้างเผือก ๒ เชือก ขึ้นน้อมเกล้าถวาย ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๓๖๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏ  ยกกองทัพมาตีเมือง
นครราชสีมาและกวาดต้อน พลเมืองไปเป็นเชลย คุณหญิงโม (ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา{พระสุริย
เดชวิเศษ ฤทธิ์ทศทิศวิชัย) ผู้รักษาเมือง แสร้งท ากลัวเกรงและประจบเอาใจทหารลาว เมื่อถูกกวาด
ต้อนมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ในเขตอ าเภอพิมายก็หยุดพักกลางทางพอได้โอกาสคุณหญิงโมก็จัดกองทัพโจมตี
กองทัพเวียงจันทน์แตกพ่ายไป วีรกรรมที่คุณหญิงโมได้ประกอบขึ้นนี้ รัชกาลที่ ๓ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ สถาปนา คุณหญิงโม ด ารงฐานันดรศักดิ์เป็น “ท้าวสุรนารี” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้
โปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมหัวเมืองในเขตที่ราบสูงให้นครราชสีมาเป็นที่ว่าการมณฑลลาวกลาง ในปี 
พ.ศ. ๒๔๓๔ (ร.ศ. ๑๑๐) 

ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด ๑๕ องศาเหนือ 
ลองติจูด ๑๐๒ องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ๑๘๗ เมตร ตัวจังหวัดอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ๒๕๙ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ ๒๖๔ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
๒๐,๔๙๓.๙๖๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๒,๘๐๘,๗๒๘ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๒ ของพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี  

 
 

ภาพที่ ๒.๑ ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต 

ครบ  ุรุ 

สุ ค  ุุ ว

ปากช  ุอง

คง

พ  ุมาย
ด  ุานข  ุนทด

เส  ุงสาง

ป  ุกธงช  ุย

ส  ุงเน  ุน

ว  ุงน  ุุ  าเขุ ยว

โนนส  ุง

ช  ุมพวง

จ  ุกราช

โชคช  ุย

บ  ุวใหญ  ุ
ประทาย

โนนไทย

ห  ุวยแถลง

เม  ุองนครราชสุ มา

หนองบ  ุญมาก

ขามสะแกแสง

แก  ุงสนามนาง

เทพาร  ุกษ  ุ (ก  ุุ ง อ.)

โนนแดง

บ  ุานเหล  ุุ อม

พระทองคุ า (ก  ุุ ง อ. )

ขามทะเลสอ
เฉล  ุมพระเกุ ยรต  ุ

เม  ุองยาง (ก  ุุ ง อ.)

สุ ดา (กุ  ุ ง อ.)

ลุ  าทะเมนช  ุย (ก  ุุ ง อ.)

บ  ุวลาย (ก  ุุ ง อ.)



๗๕ 

 การปกครองและการบริหาร 
 จังหวัดนครราชสีมามีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น ๓ ส่วนคือ 
 ๑. การบริหารราชการส่วนกลาง มีส่วนราชการสังกัดส่วนกลางตั้งหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดอยู่ประมาณ ๑๙๖ หน่วย (รวมทั้งหน่วยงานอิสระ ๒๖ หน่วย รัฐวิสาหกิจ ๒๗ หน่วย) 
 ๒. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจ าจังหวัด ๓๐ 
หน่วย ปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น  ๓๒ อ าเภอ ๒๘๗ ต าบล ๓,๗๔๓ 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย  

๑. อ าเภอเมืองนครราชสีมา ๑๗. อ าเภอบัวใหญ่  
๒. อ าเภอแก้งสนามนาง ๑๘. อ าเภอบ้านเหลื่อม  
๓. อ าเภอขามทะเลสอ ๑๙. อ าเภอประทาย  
๔. อ าเภอขามสะแกแสง ๒๐. อ าเภอปักธงชัย  
๕. อ าเภอคง  ๒๑. อ าเภอปากช่อง  
๖. อ าเภอบุรี  ๒๒. อ าเภอพระทองค า  
๗. อ าเภอจักราช  ๒๓. อ าเภอพิมาย  
๘. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ๒๔. อ าเภอเมืองยาง 
๙. อ าเภอชุมพวง  ๒๕. อ าเภอล าทะเมนชัย 
๑๐. อ าเภอโชคชัย  ๒๖. อ าเภอวังน้ าเขียว  
๑๑. อ าเภอด่านขุนทด  ๒๗. อ าเภอสีคิ้ว 
๑๒. อ าเภอเทพารักษ์   ๒๘. อ าเภอสีดา 
๑๓. อ าเภอโนนแดง  ๒๙. อ าเภอสูงเนิน 
๑๔. อ าเภอโนนไทย  ๓๐. อ าเภอเสิงสาง 
๑๕. อ าเภอโนนสูง  ๓๑. อ าเภอหนองบุญมาก 
๑๖. อ าเภอบัวลาย  ๓๒. อ าเภอห้วยแถลง  

 ๓. จ านวนประชากร 
 จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนประชากร ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวนทั้งสิ้น  
๒,๖๓๐,๙๖๘ คน เป็นชาย จ านวน ๑,๒๙๘,๓๖๕ คน เป็นหญิง จ านวน ๑,๓๓๒,๖๐๓ คน 
 ๔. การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๓ รูปแบบ๘๐ 
 ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒) เทศบาล ๗๕ แห่ง ประกอบด้วย 
  - เทศบาลนคร ๑ แห่ง คือ เทศบาลนครนครราชสีมา 
   - เทศบาลเมือง ๔ แห่ง คือ เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองบัวใหญ่  
   เทศบาลเมืองสีคิ้ว และเทศบาลเมืองปัก 
  - เทศบาลต าบล ๘๕ แห่ง  
 ๓) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒๔๓ แห่ง มีข้อมูลดังนี้ 
                                                           

๘๐ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : 
www.koratlocal.go.th และ www.nakhonratchasima.go.th [๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒]. 



๗๖ 

ที่ อ าเภอ เขตการปกครอง ประชากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 

  ต าบล หมู่บ้าน คน ทน ทม ทต อบต รวม 

๑ เมืองนครราชสีมา ๒๖ ๒๓๖ ๔๖๙,๒๕๙ ๑ - ๑๕ ๑๗ ๒๗ 
๒ ปากช่อง ๑๔ ๒๑๗ ๑๙๐,๙๘๒  ๑ ๔ ๙ ๑๔ 
๓ พิมาย ๑๓ ๒๑๒ ๑๓๐,๐๕๓   ๒ ๑๑ ๑๓ 
๔ ด่านขุนทด ๑๘ ๒๒๕ ๑๒๗,๙๓๘   ๓ ๑๕ ๑๘ 
๕ โนนสูง ๑๘ ๑๙๕ ๑๒๗,๐๖๔   ๖ ๑๒ ๑๘ 
๖ สีคิ้ว ๑๕ ๑๗๐ ๑๒๔,๒๕๖  ๑ ๓ ๑๑ ๑๕ 
๗ ปักธงชัย ๑๘ ๒๑๕ ๑๑๗,๒๗๑  ๑ ๕ ๑๒ ๑๘ 
๘ ครบุร ี ๑๕ ๑๕๓ ๙๕,๒๖๒   ๕ ๑๐ ๑๕ 

๙ บัวใหญ่ ๑๑ ๑๒๒ ๘๓,๒๓๓  ๑ ๑ ๙ ๑๑ 
๑๐ ชุมพวง ๑๐ ๑๓๓ ๘๒,๘๒๘   ๑ ๙ ๑๐ 

๑๑ คง ๑๒ ๑๕๖ ๘๑,๖๖๑   ๒ ๑๐ ๑๒ 
๑๒ สูงเนิน ๑๓ ๑๒๗ ๘๑,๙๖๗   ๒ ๑๑ ๑๓ 
๑๓ โชคชัย ๑๒ ๑๒๘ ๘๐,๖๔๖   ๓ ๙ ๑๒ 
๑๔ ประทาย ๑๔ ๑๔๙ ๗๗,๘๗๘   ๑ ๑๓ ๑๔ 

๑๕ ห้วยแถลง ๑๒ ๑๒๐ ๗๕,๒๔๘   ๓ ๙ ๑๒ 

๑๖ โนนไทย ๑๒ ๑๓๑ ๗๒,๐๘๕   ๓ ๙ ๑๒ 
๑๗ จักราช ๙ ๑๐๙ ๗๐,๗๕๓   ๑ ๘ ๙ 
๑๘ เสิงสาง ๘ ๘๕ ๖๙,๗๓๗   ๒ ๖ ๘ 
๑๙ หนองบุนมาก ๙ ๑๐๔ ๖๐,๑๗๔   ๒ ๗ ๙ 
๒๐ ขามสะแกแสง ๙ ๗๒ ๔๓,๔๓๕   ๓ ๖ ๙ 
๒๑ วังน้ าเขียว ๖ ๘๓ ๔๓,๕๓๕   ๑ ๕ ๖ 
๒๒ พระทองค า ๖ ๗๕ ๔๒,๕๕๒   ๒ ๔ ๖ 
๒๓ แก้งสนามนาง ๕ ๕๖ ๓๗,๒๑๗   ๑ ๔ ๕ 
๒๔ เฉลิมพระเกียรติ ๖ ๖๑ ๓๕,๔๒๒   ๑ ๕ ๖ 
๒๕ ล าทะเมนชัย ๕ ๕๙ ๓๒,๕๒๗   ๕ - ๕ 
๒๖ ขามทะเลสอ ๖ ๔๖ ๒๙,๔๐๔   ๒ ๔ ๖ 
๒๗ เมืองยาง ๔ ๔๖ ๒๘,๑๑๔   ๑ ๓ ๔ 
๒๘ โนนแดง ๖ ๖๕ ๒๕,๕๗๐   ๒ ๔ ๖ 
๒๙ บัวลาย ๕ ๔๕ ๒๔,๗๓๐   ๑ ๔ ๕ 
๓๐ สีดา ๖ ๕๐ ๒๔,๓๖๓   ๑ ๕ ๖ 
๓๑ เทพารักษ์ ๔ ๕๙ ๒๔,๕๑๗   - ๔ ๔ 
๓๒ บ้านเหลื่อม ๕ ๓๙ ๒๑,๐๑๗   ๑ ๔ ๕ 
 ๓๒ อ าเภอ ๒๘๗ ๓,๗๔๓ ๒,๖๓๐,๙๖๘ ๑ ๔ ๘๕ ๒๔๓ ๓๓๓ 

  อบจ.นครราชสีมา ๑ แห่ง ๓๓๔ 



๗๗ 

๒.๘ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๘.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมือง 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา”  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมืองเพ่ือน ามาใช้เป็น
แนวทางเพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 

ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้วิจัยเรื่อง “ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรประกอบด้วย การ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือผลประโยชน์ส่วนตัว 
มีอุดมการณ์ตั้งใจท างานในต าแหน่งหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ไม่ฉ้อฉล คดโกง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและ
โดยหน้าที่ มีหิริโอตตัปปะละอายต่อการท าความชั่ว ประพฤติตนวางตัวเป็นกลาง มีสัจจะรักษาค าพูด 
ไม่ใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ รักษาความลับของทางราชการ เป็นตัวอย่างในการท าหน้าที่
พลเมืองด๘ี๑ 

กมลวรรณ คารมปราชญ์, ดุษฎี โยเหลา ชลัช, จงสืบพันธ์ และธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์    
ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 
ผลการวิจัยพบว่า ตัวการการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง ๓ ราย 
ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และพรรคการเมือง โดยมี  ๑) 
สถาบันครอบครัวมีบิดามารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ เป็นต้นแบบใน ๓ ประเด็น คือ (๑) มีความ
เชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา (๒) การเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม และ (๓) การสนับสนุน
พรรคการเมือง ประกอบกับภายในครอบครัวมีบรรยากาศหรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
๒) สถาบันศาสนาได้ผ่านการเป็นพระภิกษุ และสามเณร ส่งผลให้กรณีศึกษาได้รับการอบรมกล่อม
เกลาจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา มีความเมตตา กรุณา มีการละเว้นและ
ละอายต่อการกระท าชั่ว การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓) สถาบันการศึกษามีการเรียนในคณะ
รัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครอง ๔) สื่อมวลชน
มีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง การท างานของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและพรรคการเมืองมาตั้งแต่วัยเด็กส่งผลให้กรณีศึกษามีความส านึกทางการเมือง ความรู้สึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมือง และมีความผูกพันต่อพรรคการเมือง และ ๕) พรรคการเมืองที่สังกัดมีการ
เรียนรู้ทางการเมืองจากพรรคเหล่านั้น ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิก
ของพรรค และภายหลังจากท่ีเป็นสมาชิกของพรรคแล้วกรณีศึกษาได้เรียนรู้การเมืองผ่านกระบวนการ
ต่างๆ ภายในพรรคจนท าให้เกิดความรู้สึกมีความผูกพันต่อพรรคดังกล่าว๘๒ 
                                                           

๘๑ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, “ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, รายงานวิจัย, 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๒). 

๘๒กมลวรรณ คารมปราชญ์, ดุษฎี โยเหลา ชลัช, จงสืบพันธ์ และธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, “กระบวนการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ ๑๗ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม ๒๕๕๔): ๓๑-๕๔. 



๗๘ 

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมของนักการเมืองในระบบการเมืองไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง ถือได้ว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการ
เมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้
นักธุรกิจสามารถเข้าสู่การแสดงบทบาทนักการเมืองมากขึ้น การบริหารประเทศนั้น ต้องยึดหลัก
ผลประโยชน์สาธารณะ มากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล เพราะฉะนั้น หากนักการเมืองขาดซึ่ง
คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองแล้ว ก็มักจะก่อปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบต่างๆ อาทิ 
เช่น การมิได้รับความเป็นธรรมของกลุ่มธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาล การก าหนดนโยบายต่างๆ 
อาจเอ้ือต่อกลุ่มทุนรัฐบาลด้วย และท าให้การออกนโยบายต่างๆ ได้ประโยชน์กับคนเพียงบางกลุ่ม
ระบบราชการไทยมีก าเนิดมาเมื่อใดเป็นเรื่องที่ยากจะก าหนด นับตั้งแต่มีการปกครองประเทศมาถึง
ปัจจุบัน ระบบราชการได้เป็นกลไกหนึ่งในการปกป้องอธิปไตย ปกป้องสถานะอ านาจของผู้น าเผชิญ
ภัยคุกคามจากภายนอก รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จัดระเบียบสังคม และริเริ่มผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นองค์
อธิปัตย์ เป็นผู้มีอ านาจสูงสุดพระองค์เดียวก็ตาม ใช่ว่าการปฏิรูประบบราชการจะเป็นไปโดยสะดวก
ง่ายดายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน ระบบราชการไทยซึ่งเป็นเครื่องมือการปกครอง
ส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสาธารณะ นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้น
มา ระบบราชการไทยได้ขยายตัวจนเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ มีก าลังคนประมาณสองล้านคน และมี
หน่วยงานระดับต่างๆ จ านวนมากมายกระจายอยู่ทั่วไป ระบบราชการไทยมีบทบาทและภารกิจ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ บทบาทและภารกิจของระบบราชการไทยตั้งแต่อดีตจนถึงการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม๘๓ 

ศรัณย วงศ์ค าจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมนักการเมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า ตัว แบบ
จริยธรรมนักการเมืองไทย ๒๘ ข้อ เช่น มีความละอายใจไมท าความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย
(หิริ) มีความเกรงกลัวต่อผลของการกระท าความชั่วและอาญาแผ่นดิน (โอตตัปปะ) มีความรู เกี่ยวกับ
ความดี คือรูวา อะไรดี อะไรชั่ว มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหน้าที่ คน และชุมชน (ปัญญา) มี
อาชีพที่สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ (อนวัชชพละ) ยึดถือความถูกต้อง ความจริงและ
ธรรมเป็นหลัก (ธรรมาธิปไตย) ไมล าเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคติ) และ มีความ
ประพฤติดีงามทั้งทางกายและวาจา (ศีล) เป็นต้น๘๔ 

อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของสื่อมวลชนที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมของนักการเมือง” ผลการวิจัยพบว่า ๑) อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อนักการเมือง : มี
มากอยากจะน าเสนอเฉพาะที่ตัวเองท าดี นอกจากนี้นักการเมืองกลุ่มนี้มักจะสร้างสื่อไว้ใกล้ๆ ตัวจะได้
เป็นกระบอกเสียง ๒) เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ส่งผลต่อบทบาทของสื่อมวลชน : สื่อมวลชนเป็น
องค์กรย่อมต้องการเงิน โอกาส ความก้าวหน้า และเพ่ือความมั่นคงทางการเงินท าให้สื่อเสียสภาพไป
จากบทบาทที่ควรจะเป็นหรือที่ตนเคยหวังไว้ ๓) เสรีภาพของสื่อมวลชนในการท างาน : ปัจจุบันสื่อมี
                                                           

๘๓ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, “จริยธรรมของนักการเมืองในระบบการเมืองไทย”, วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๖๗-๘๑.  

๘๔ศรัณย วงศ์ค าจันทร์, “จริยธรรมนักการเมืองไทย”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปที ่๒ ฉบับ
ที ่๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕): ๒๖๓-๒๘๒. 



๗๙ 

เสรีภาพสูงขึ้นเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญขยายการคุ้มครองประกอบกับมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่
พัฒนาไปไกลมากจนท าให้สื่อ เข้าถึงได้รวดเร็วเสรีภาพส่วนบุคคลถูกกระทบได้ง่ายและรวดเร็วแต่
กระบวนการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังคงเดินไปด้วยความล่าช้าไม่ทัน ต่อการเยียวยา ๔) 
จิตส านึกที่ดีและความรับชอบของสื่อมวลชน ๕) การแสวงหาผลประโยชน์ของนักการเมืองที่มีต่อ
สื่อมวลชน๘๕ 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมของนักการเมือง” ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดจริยธรรมทางการเมืองและมีลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
ของนักการเมือง ได้แก่  การปลูกฝังเพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกที่ดี  กา รให้ความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและบทบาทสื่อมวลชน การใช้หลักศาสนามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจคน 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ผู้น าต้องปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและประชาชนทั่วไป๘๖ 

ธนนันท์ สิงหเสม, สมหาย แจ่มกระจ่าง, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการ
ส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการ
ส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม มีดังนี้ ๑.การบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมและการด าเนินการด้านจริยธรรม ๒. การสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก
ในการพัฒนาจริยธรรม ๓. การสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม ๔. การ
ส่งเสริมจริยธรรมต้องเกิดจากจิตส านึกภายใน ๕. การสร้างเครือข่ายทางจริยธรรม ๖. การไม่ใช้
ช่องว่างทางกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ เพ่ือกระท าการที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 
๗. การยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดี ๘. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ๙. การเชื่อมโยงและการบูรณา
การการท างาน๘๗  

ไพศาล เครือแสง  ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมส าหรับนักปกครอง” ผลการวิจัยพบว่า 
จริยธรรม คือ ความถูกต้องดีงาม สังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐาน มิได้มีการ
เขียนเป็นกฎข้อบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษโดย
สังคม ในขณะเดียวกันนักปกครอง ควรเป็นแบบอย่างในด้านมาตรฐานทางจริยธรรม จริยธรรมนัก
ปกครอง ทั้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  และการทุจริตคอร์รัปชั่น นักปกครองเป็นที่จับตาจาก
สาธารณะชนไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยการใช้อ านาจ  การพูดจา การกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง 
พฤติกรรมจึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องควบคุมระงับ ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองให้
ประสบผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้องสร้างส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โดยให้เกิด 

ความรู้สึกละอายหากจะท าในสิ่งไม่ถูกไม่ควร หรือเรียกได้ว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” ทางความ
                                                           

๘๕อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ, “บทบาทของสื่อมวลชนที่มีต่อการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักการเมือง”, รายงานวิจัย, (สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง, ๒๕๕๒). 

๘๖ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, “จริยธรรมของนักการเมือง”, รายงานวิจัย, (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๘). 

๘๗ธนนันท์ สิงหเสม, สมหาย แจ่มกระจ่าง, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, “แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส ากรับ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น”, วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม 
๒๕๕๘): ๕๘-๗๐.  



๘๐ 

ประพฤติ ที่สังคม มุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายใน
ขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
และต่อสังคม ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม๘๘ 

โฆสิทธิ์  แสงกุศลส่ง และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “ข้อเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมของ
นักการเมืองเพ่ือการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาสภาพปัญหานั้น
เห็นว่าจริยธรรมของนักการเมืองกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นเป็นเส้นขนานกันทั้งนี้เพราะนักการเมือง
เป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาและก าหนดนโยบาย เป็นผู้ที่มีโอกาส รวมทั้งมีสิ่งจูงใจให้กระท า ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านการเมืองและการบริหาร ที่ท าให้ขาดเสถียรภาพและขาดประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการ ผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้การพัฒนาประเทศไม่บรรลุตามเป้าหมาย ส่วน
ความมั่นคงท าให้สังคมไทยเสื่อมถอยเข้าสู่ภาวะวิกฤต เกิดปัญหาความรุนแรงเกี่ยวกับมาตรการการ
เสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตนั้นมีแผนยุทธศาสตร์ชาติของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้วางยุทธศาสตร์และก าหนดกลไกเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นรองรับ นอกจากนั้นยังจัดตั้งส านักจริยธรรมและคุณธรรม
เพ่ือศึกษาและวางระบบความโปร่งใส ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายที่มีรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นตัวก าหนด ในการแก้ไขต้องเน้นให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบนักการเมืองให้มากขึ้น และมีกระบวนการถอดถอนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ต้องให้มี
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมจริยธรรม ควรมีการจัดตั้ง” สถาบันพัฒนานักการเมือง “โดยส านักงาน 
ป.ป.ช. มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น๘๙  

สมหวัง โอชารส และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ” ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพการเสริมสร้างจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความส านึก
ในความถูกต้อง ในความชอบธรรม และในความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน มีจิต
สาธารณะเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง และมีความ
ตระหนักใน คุณค่าของการเป็นต ารวจที่ มีจริยธรรม อยู่ในระดับสูง มีความรู้ความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่ ในการปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ มีความตระหนักในปัญหาเชิง
จริยธรรม และเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์เชิงจริยธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยและมี
การน าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในระดับ
ปานกลาง คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ ที่ควรปลูกฝังและเสริมสร้างตามล าดับ คือ  ๑) ความ
รับผิดชอบ ๒) ความซื่อสัตย์ ๓) ความยุติธรรม ๔) ความอดทนอดกลั้น ๕) การมีระเบียบวินัยรูปแบบ
และแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ ควรท า
                                                           

๘๘ ไพศาล เครือแสง, “จริยธรรมส าหรับนักปกครอง”, วารสารบัณฑิตศาสตร์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน, ๒๕๖๑): ๑๑๗. 

๘๙โฆสิทธ์ิ แสงกุศลส่ง และคณะ, “ข้อเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมของนักการเมืองเพื่อการป้องกันการ
ทุจริตในประเทศไทย”, รายงานวิจัย, หลักสูตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับกลาง รุ่นที ่๑ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๔. 



๘๑ 

ทั้งระบบให้ครอบคลุม ๑) ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของ
ต ารวจที่ทิศทางที่สอด คล้องและเท่าทัน กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความ
ต้องการของชุมชนและสังคมไทย ๒) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓) การ
พัฒนาครูอาจารย์ และผู้บังคับบัญชาให้เป็นแบบอย่างที่ดี ๔) การพัฒนาความสัมพันธ์เชิงสถาบันกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ๕) การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้ที่
จ าเป็น ๖) การปรับกระบวนทัศน์เพ่ือเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมให้เอ้ือต่อการ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับวิชาการ ๗) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๘) การพัฒนารูปแบบการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพต ารวจ 
สร้างความตระหนักในการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ
ต ารวจ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักของคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของต ารวจ จริยธรรม 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจ าวัน๙๐  

จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบทาง
จริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจประกอบด้วย ๑) จริยธรรม
ด้านความเคารพ ๒) จริยธรรมด้านการบริการ ๓) จริยธรรมด้านความยุติธรรม ๔) จริยธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์ ๕) จริยธรรมด้านความ ๖) จริยธรรมต่อกฎหมาย ๗) จริยธรรมต่อสังคมและ ๘) 
จริยธรรมการอุทิศตนเพ่ือหน้าที่ ๒. การก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบด้านที่
ประชาชนคาดหวังสูงสุด คือ ด้านความซี่อสัตย์ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ไม่ แสดงความโลภมักมากใน
ลาภผลและคอรัปชั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซี่อสัตย์ไม่คดโกงและไม่ หลอกลวงประชาชน รองลงมา
คือ ด้านความยุติธรรม ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เบียดเบียนและไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่เอนเอียงข้างใดข้างหนึ่งและด้าน
การบริการ ได้แก่ การให้บริการประชาชนอย่างความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติแสดงกิริยาวาจาที่
สุภาพ และอ่อนน้อมต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ๓. กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง จริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๕ ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจเชิงบูรณา
การอย่างมีประสิทธิ ภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ ๔.ผลการประเมิน พบว่า กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น า

                                                           
๙๐สมหวัง โอชารส และคณะ, “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่

นักเรียนนายสิบต ารวจ”, วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, ปีท่ี ๗ ฉบับพิเศษ (ตุลาคม ๒๕๖๐): ๒๐๗-๓๐๑. 



๘๒ 

เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน๙๑ 

ประทีป มากมิตร ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
องค์ประกอบ ๓ องค์ประกอบ และสามารถแยกได้ ๗ องค์ ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ มี 
๓ องค์ประกอบ คือ จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชาจริยธรรมต่อองค์กรและ จริยธรรมต่อสังคม
องค์ประกอบที่  ๒ มี ๒ องค์ประกอบย่อยคือจริยธรรมต่อนักศึกษาและจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน 
องค์ประกอบที่ ๓ มี ๒ องค์ ประกอบย่อยคือจริยธรรมส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน ๒) แนวทางใน
การส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี  ๘ แนวทาง 
ใหญ่ ได้แก่ การสนับสนุนด้านนโยบายมีการจัดฝึกอบรมจริยธรรมจัดท าประมวลจริยธรรมหรือ
จริยธรรมวิชาชีพในองค์กร การตรวจสอบจริยธรรม การน าจริยธรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งที่ ส าคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น ามีคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาด้านจริยธรรม
และการจูงใจ๙๒ 

ฐาปนีย์ พสิษฐ์เนาวกุล และพรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การแต่งกายผิดระเบียบชู้สาวไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนไม่ซี่อสัตย์ขาดวินัยขาดความ
รับผิดชอบดื่มสุราเล่นการพนันยาเสพติดเที่ยวกลางคืนส่งเสียงดังรบกวนคน อ่ืนทะเลาะ วิวาทไม่มี
สัมมาคารวะและพูดจาไม่เหมาะสม ๒) ปัญหาที่ส าคัญที่สุดและต้องรีบเร่งแก้ไข คือปัญหาด้านการไม่
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ๓) รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการไม่ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาเป็นรูปแบบ
ที่ต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ระบบการ
เรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรการสนับสนุนความร่วมมือเครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากรภูมิทัศน์ และบรรยากาศซึ่งควรเป็นรูปแบบที่ต้องมีการจัดการตั้งแต่นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานย่อยต่าง ๆ เช่น คณะส านักภาควิชา สาขาวิชาเสนอโครงการ
และแผนงานให้สอดรับกับนโยบาย๙๓ 

มาศโมฬี จิตวิริยธรรม ได้วิจัยเรื่อง “คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหาร
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมที่ส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตร
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้วยเทวธรรม ๒ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ พละ ๕ 
อริยวัฑฒิ ๕ การไม่มีอคติ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ศีล สุตตะ ขันติ โสรัจจะ รวมถึงหลักการพูดและวิธีการ 

                                                           
๙๑จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล, “กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจใน

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้น าทางการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย,์ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๖๑). 

๙๒ประทีป มากมิตร, “จริยธรรมของผู้บริการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 

๙๓ฐาปนีย์ พสิษฐ์เนาวกุล และพรสวรรค์ สุวัณณศรีย์, “การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”, รายงานวิจัย, (เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๐). 



๘๓ 

สอนที่ดีโดยคุณธรรมแต่ละประการเป็นตัวส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตรได้ทุกข้อไม่มี
คุณธรรมใดส่งเสริมคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นคุณธรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วจ าเป็นต้องมา
พร้อมกันจึงจะเกิดผลอย่างสมบูรณ์๙๔  

อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ” ผลการวิจัยพบว่า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการวิ่งเต้นโยกย้ายเพื่อความเจริญก้าวหน้าไปอยู่ในพ้ืนที่มี ผลประโยชน์หรือในพ้ืนที่
ที่มีความเจริญ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่งผลท าให้ต ารวจต้องรับเงินในการวิ่งเต้นคดีการคอรัปชั่น 
หรือรดไถประชาชนเพ่ือน าเงินไปซื้อต าแหน่งรวมทั้งการท าตัวรับใช้นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลท าให้
ต ารวจปฏิบัติผิดกฎหมายเสียเอง การปฏิบัติตามค าสั่งนักการเมืองท าให้บิดเบือนรูปคดี  นอกจากนี้ยัง
ท าให้การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ตรงไปตรงมา รวมทั้งการเลือกปฏิบัติใน
การให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน การรับเงินในการวิ่งเต้นคดีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ได้แก่ ควร
คัดเลือกผู้ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่จะเป็นต ารวจการฝึกอบรมต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องเน้นหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ที่จะมาเป็นต ารวจ การพิจารณา
ความเจริญก้าวหน้ากับผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม การร่วมมือของ
ต ารวจในการสอดส่องความประพฤติ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการ
สอดส่องความประพฤติของเจ้าหน้าที่ต ารวจการร่วมมือกับสังคมในการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ต ารวจ
และประชาชนในสังคม การสร้างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ๙๕ 

สรณี กัณฑ์นิล ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข เขต
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่  ๑๗” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาจริยธรรมของบุคลากร
สาธารณสุขส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ ระเบียบราชการมี 
ช่องว่างในการปฏิบัติและจุดอ่อนของการควบคุมก ากับและบริหารจัดการ และปฏิบัติตามต่อ ๆ กันมา
ท าให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ยอมรับได้การจัดเก็บเอกสารข้อมูลและรายงานไม่
สมบูรณ์ขาดการสื่อสารท าให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้น ความไม่เข้าใจในรายละเอียดของภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ปัญหาการส่งเสริมจริยธรรมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง กลยุทธ์การ
ส่งเสริมจริยธรรมที่พัฒนาขึ้นมี ๖ กลยุทธ์ ๑๘ ตัวชี้วัด และ ๓๒ มาตรการผลการประเมินกลยุทธ์ 
พบว่ากลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ที่สุด มี ความเป็นไปได้ในระดับมาก และมี
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด๙๖ 

วริยา ชินวรรโณ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ” ผลการวิจัยพบว่า 
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการวิ่งเต้นโยกย้ายเพ่ือความเจริญก้าวหน้าไปอยู่ในพ้ืนที่มีผลประโยชน์หรือในพ้ืนที่

                                                           
๙๔มาศโมฬี จิตวิริยธรรม, “คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา   

ของรัฐ”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๒). 
๙๕ อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ และคณะ, “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร :       

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖). 
๙๖สรณี กัณฑ์นิล, “กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข เขตตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุขท่ี ๑๗”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร, ๒๕๕๖).  



๘๔ 

ที่มีความเจริญ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่งผลท าให้ต ารวจต้องรับเงินในการวิ่งเต้นคดีการคอรัปชั่น
หรือรีดไถ ประชาชนเพ่ือน าเงินไปซื้อต าแหน่งรวมทั้งการท าตัวรับใช้นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลท าให้
ต ารวจปฏิบัติผิดกฎหมายเสียเองการปฏิบัติตามค าสั่งของนักการเมืองท าให้บิดเบือนรูปคดีนอกจากนี้
ยังท าให้การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ตรงไปตรงมารวมทั้งการเลือกปฏิบัติใน
การให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนการรับเงินในการวิ่งเต้นคดีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  ได้แก่ ควร
คัดเลือกผู้ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่จะเป็นต ารวจการฝึกอบรมต้องจัดหลักสูตรให้ เหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่โดยจะต้องเน้นหนักด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ที่จะมาเป็นต ารวจการพิจารณา
ความเจริญก้าวหน้ากับผู้ปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม การร่วมมือของ
ต ารวจในการสอดส่องความประพฤติของเจ้าหน้าที่ ต ารวจการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการ
สอดส่องความประพฤติของเจ้าหน้าที่ต ารวจการร่วมมือกับสังคมในการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ต ารวจ
และประชาชนในสังคมการสร้างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจหรือ 
หนว่ยงานที่รับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ๙๗ 

ตวงเพชร สมศรี ได้วิจัยเรื่อง “วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธ
บูรณา” ผลการวิจัยพบว่า วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจมี ๘ วิธีทั้งนี้ในทุกวิธีการได้พบ
ปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การพัฒนาไม่ประสบผลส าเร็จจึงเสนอให้น าหลักพุทธธรรมมาใช้บูรณาการ
วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเพ่ือให้อยู่บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรมประจ า
ใจอันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอย่างยั่งยืนวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ
เชิงพุทธบูรณาการมีดังนี้  ๑) วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจด้วยการสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนในการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการ
เพ่ิมขึ้นปัญหาที่พบคือ การน าพรรคพวกเดียวกันเข้ามาตรวจสอบหรือตัดสินพิจารณาด าเนินการใดๆ 
จึงมักไม่ค่อยตรงไปตรงมา การน าหลักอคติ ๔ มาใช้บูรณาการจะสามารถท าให้ประสบผลส าเร็จได้ 
ท าให้เกิดผลเป็นความเที่ยงตรง และยุติธรรม ๒) วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจด้วย
การสนับสนุนให้ ด าเนินคดีและลงโทษข้าราชการที่ประพฤติมิชอบตามบทบัญญัติ ของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ปัญหาที่พบ คือการละเลยการลงโทษอย่างเข้มงวดท าให้ข้าราชการที่ประพฤติมิชอบและไม่
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด การน าหลักไตรสิกขามาผสมผสานกับการบังคับใช้วิธีการนี้จะ
ช่วยท าให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้เกิดผลเป็นความสุจริต ๓) การต่อต้านหรือไม่สนับสนุนค่านิยมของ
ข้าราชการต ารวจไทยที่มีอยู่แล้วในสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปัญหาที่พบ คือยังไม่มี
การน าเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมที่ต่อเนื่องและชัดเจน การน าหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้บูรณาการ
อย่างถูกต้องจะช่วยลดปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ให้น้อยลงท าให้เกิดผลเป็นการคิดถูกและการกระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง ๔) ผู้บังคับบัญชาควรประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการปัญหาที่พบ 
คือผู้บังคับบัญชาระดับสูงจะมการแต่งตั้งโยกย้ายบ่อยครั้งอาจเป็นปัญหาให้ การบริหารงานขาดความ
ต่อเนื่องการน าหลักพรหมวิหาร ๔ มาใช้บูรณาการโดยเน้นพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเป็นการฝึก
การมีคุณธรรมก่อนจะน าไปสู่การเป็นคนดีของสังคมอย่างถาวร ท าให้เกิดผลเป็นผู้น าต้นแบบเป็น
ตัวอย่างที่ดี ๕) การสนับสนุนให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
                                                           

๙๗วริยา ชินวรรโณ และคณะ, “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖). 



๘๕ 

ปัญหาที่พบ คือ นโยบายบริหารงานของผู้บังคับบัญชาเป็นไปตามสภาพของแต่ละพ้ืนที่การน าหลัก
สันโดษมาใช้บูรณาการในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ท าให้เห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ที่พอเพียง
ชัดเจนมากขึ้นท าให้เกิดผล เป็นคนที่รู้ จักความพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตัว ๖) วิธีการส่งเสริมให้น าการ
บริหารงานราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปัญหาที่พบ คือ ไม่ยึดถือกฎระเบียบ 
ขาดคุณธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนละขาดความรับผิดชอบในการด าเนินงานการน าหลัก
ทศพิธราชธรรมมาใช้บูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ท าให้เกิดผล
เป็นคนที่มีคุณภาพในการท างาน ๗) วิธีการสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร หรือแกนน าในการ
ปฏิบัติราชการน าหลักธรรมมาปรับใช้ปัญหาที่พบคือยังไม่มีการน าหลักพุทธธรรมเข้ามาสอดแทรกกับ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ชัดเจนการน า หลักกุศลกรรมบถมาใช้บูรณาการในการส่งเสริมให้เป็นผู้ประพฤติ
ดี และปฏิบัติชอบท าให้เกิดผลเป็นคนดีศรีสังคมหรือต ารวจดี มีคุณธรรม ๘) วิธีการสนับสนุนให้
หน่วยงานทั้งหลายรวมทั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการด้านจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ พบ คือขาดการต่อเนื่องในการประสานงานและการ
น าไปปฏิบัติในบางพ้ืนที่การน าหลักทิศ ๖ มาใช้บูรณาการสร้างเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล
รอบข้างหรือบุคคลที่จะต้องติดต่อประสานงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยจะช่วยท าให้การท างานร่วมกันมี
ความสุขเป็นการสร้างมิตรภาพ ที่ดีต่อกันกับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนท าให้เกิดผลเป็นที่รักของทุกคน
องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย คือ “PTTFCTTD = GOOD POLICE MODEL” ซึ่งมีความส าคัญต่อ
การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ และเป็นประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติในปัจจุบัน
เป็นอย่างมากท าการพัฒนา จริยธรรมของข้าราชการต ารวจเกิดผลส าเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและมี
คุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสงบสุข๙๘

 
 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมือง 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, (๒๕๔๒). ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควร
ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว มีอุดมการณ์ตั้งใจท างานใน
ต าแหน่งหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ไม่ฉ้อฉล คดโกง 
ปฏิบัติตนอยู่ ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรม 

กมลวรรณ คารมปราชญ์ , ดุษฎี โยเหลา 
ชลัช, จงสืบพันธ์ และธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 
(๒๕๕๔). 

ตัวการการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง ๓ ราย ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา  

                                                           
๙๘ตวงเพชร สมศรี, “วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ”, ดุษฎีนิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖). 



๘๖ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 สื่อมวลชน และพรรคการเมือง โดยมี ๑) สถาบัน
ครอบครัวมีบิดามารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ ๒) 
สถาบันศาสนาได้ผ่านการเป็นพระภิกษุ และสามเณร 
ส่งผลให้กรณีศึกษาได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจ
ให้มีความบริสุทธิ์ มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา มี
ความเมตตา กรุณา ๓) สถาบันการศึกษามีการเรียน
ในคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ท าให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ๔) 
สื่อมวลชนมีการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง และ ๕) 
พรรคการเมืองที่สังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมืองจาก
พรรคเหล่านั้น ด้วยการมีส่วนร่วม 

ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, (๒๕๖๑). คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง ถือได้ว่ามี
ค ว าม ส าคั ญ ยิ่ งต่ อ ก า ร พั ฒ น าก าร เมื อ ง ไท ย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการเมืองไทยในปัจจุบัน  ส่ งผลให้นักธุรกิจ
สามารถเข้าสู่การแสดงบทบาทนักการเมืองมากขึ้น 
การบริหารประเทศนั้น ต้องยึดหลักผลประโยชน์
ส าธารณ ะ มากกว่ าผลประโยชน์ ส่ วนบุ คคล 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

ศรัณย วงศ์ค าจันทร์, (๒๕๕๕). ตัว แบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ๒๘ ข้อ เช่น มี
ความละอายใจไมท าความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดต่อ
กฎหมาย(หิริ) มีความเกรงกลัวต่อผลของการกระท า
ความชั่วและอาญาแผ่นดิน (โอตตัปปะ) มีความรู
เกี่ยวกับความดี คือรูวา อะไรดี อะไรชั่ว มีความ
ฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหน้าที่  คน และชุมชน 
(ปัญญา) มีอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ (อนวัชชพละ) ยึดถือความถูกต้อง  

อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ, (๒๕๕๒). อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีต่อนักการเมือง : มีมาก
อยากจะน าเสนอเฉพาะที่ตัวเองท าดี นอกจากนี้
นักการเมืองกลุ่มนี้มักจะสร้างสื่อไว้ใกล้ๆ ตัวจะได้
เป็นกระบอกเสียง ๒) เศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่
ส่งผลต่อบทบาทของสื่อมวลชน ๓) เสรีภาพของ
สื่อมวลชนในการท างานปัจจุบันสื่อมีเสรีภาพสูงขึ้น
เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญขยายการคุ้มครอง 



๘๗ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

 ประกอบกับมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปไกล
มาก  ๔ ) จิ ตส านึ กที่ ดี แ ล ะความรับ ชอบของ
สื่ อมวลชน ๕ ) การแสวงหาผลประโยชน์ ของ
นักการเมืองที่มีต่อสื่อมวลชน 

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, (๒๕๔๘). แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด
จริยธรรมทางการเมืองและมีลักษณะผลประโยชน์
ทับซ้อนของนักการเมือง ได้แก่ การปลูกฝังเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างจิตส านึกที่ดี การให้ความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและบทบาทสื่อมวลชน 
การใช้หลักศาสนามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจคน สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน เน้นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ผู้น าต้องปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและประชาชนทั่วไป 

ธนนันท์ สิงหเสม, สมหาย แจ่มกระจ่าง,     
สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, (๒๕๕๘). 

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม มีดังนี้ ๑.การ
บังคับใช้ประมวลจริยธรรมและการด าเนินการด้าน
จริยธรรม ๒. การสร้างองค์ความรู้และสร้างความ
ตระหนักในการพัฒนาจริยธรรม ๓. การสร้างและ
พัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
๔. การส่งเสริมจริยธรรมต้องเกิดจากจิตส านึกภายใน 
๕. การสร้างเครือข่ายทางจริยธรรม ๖. การไม่ใช้
ช่องว่างทางกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ เพื่อ
กระท าการที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ๗. 
การยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดี ๘. การจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ๙. การเชื่อมโยงและการบูรณาการ
การท างาน 

ไพศาล เครือแสง, (๒๕๖๑). จริยธรรม คือ ความถูกต้องดีงาม สังคมทุกสังคมจะ
ก าหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐาน มิได้มีการเขียน
เป็นกฎข้อบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ
ตาม ซึ่งหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษโดยสังคม ใน
ขณะเดียวกันนักปกครอง ควรเป็นแบบอย่างในด้าน
มาตรฐานทางจริยธรรม จริยธรรมนักปกครอง ทั้ง
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชั่น  

  



๘๘ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

โฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง และคณะ, (๒๕๕๑).  จริยธรรมของนักการเมืองกับผลประโยชน์ทับซ้อน
นั้นเป็นเส้นขนานกันทั้งนี้เพราะนักการเมืองเป็นผู้มี
อ านาจบังคับบัญชา ก าหนดนโยบาย 

สมหวัง โอชารสและคณะ, (๒๕๖๐). การเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่
นักเรียนนายสิบต ารวจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีความส านึกในความถูกต้อง ในความชอบ
ธรรม และในความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่รับ
ใช้ประชาชน 

จักรพงศ ์วงศ์พิทักษ์กุล, (๒๕๖๑). องค์ประกอบทางจริยธรรมประกอบด้ วย  ๑ ) 
จริยธรรมด้านความเคารพ ๒) จริยธรรมด้านการ
บริก าร  ๓ ) จริย ธรรมด้ านความยุ ติ ธ รรม  ๔ ) 
จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ ๕) จริยธรรมด้านความ 
๖) จริยธรรมต่อกฎหมาย ๗) จริยธรรมต่อสังคมและ 
๘) จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าที่  

ประทีป มากมิตร, (๒๕๕๐). จริยธรรมของผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชามี ๓ 
อ งค์ ป ร ะ ก อ บ  ได้ แ ก่ อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ๑ มี  ๓ 
องค์ประกอบ  คือจริยธรรมต่อผู้ บั งคับบัญ ชา
จริยธรรมต่ อองค์ ก รและ จริยธรรมต่ อสั งคม
องค์ประกอบที่  ๒  มี  ๒  องค์ประกอบย่อยคือ
จริยธรรมต่อนักศึกษาและจริยธรรมต่อผู้ร่วมงาน 
องค์ประกอบที่  ๓  มี  ๒  องค์  ประกอบย่อยคือ
จริยธรรมส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน  

ฐาปนีย์  พสิษฐ์ เนาวกุล และพรสวรรค์ 
สุวัณณศรีย์, (๒๕๕๐). 

 

๑) ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การแต่งกาย
ผิดระเบียบชู้สาวไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนไม่ซี่อสัตย์ขาดวินัย
ขาดความรับผิดชอบ ๒) ปัญหาที่ส าคัญท่ีสุดและต้อง
รีบเร่งแก้ไข คือปัญหาด้านการไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ๓) 
รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านการไม่ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนของนักศึกษาเป็นรูปแบบที่ต้องมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย  

มาศโมฬี จิตวิริยธรรม, (๒๕๕๒). คุณธรรมที่ส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตร
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้วย
เทวธรรม ๒ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ พละ ๕ 
อริยวัฑฒิ ๕ การไม่มีอคติ ๔ สัปปุริสธรรม ๗ ศีล 
สุตตะ ขันติ โสรัจจะ รวมถึงหลักการพูดและวิธีการ 



๘๙ 

ตารางท่ี ๒.๒๑ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมทางการเมือง (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ และคณะ, (๒๕๕๖). เจ้าหน้ าที่ ต ารวจมีการวิ่ งเต้น โยกย้ายเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าไปอยู่ในพ้ืนที่มี ผลประโยชน์หรือใน
พ้ืนที่ที่มีความเจริญ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่งผลท า
ให้ต ารวจต้องรับเงินในการวิ่งเต้นคดีการคอรัปชั่น 
หรือรดไถประชาชนเพ่ือน าเงินไปซื้อต าแหน่งรวมทั้ง
การท าตัวรับใช้นักการเมืองหรือผู้มี อิทธิพลท าให้
ต ารวจปฏิบัติผิดกฎหมายเสียเอง 

สรณี กัณฑ์นิล, (๒๕๕๖) . ปัญหาจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่เกิด
จากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ 
ระเบียบราชการมี ช่องว่างในการปฏิบัติและจุดอ่อน
ของการควบคุมก ากับและบริหารจัดการ และปฏิบัติ
ตามต่อ ๆ กันมาท าให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องโดยคิดว่าเป็น
เรื่องปกติ  

วริยา ชินวรรโณ และคณะ, (๒๕๕๖). เจ้าหน้าที่  ต ารวจมีการวิ่งเต้นโยกย้าย เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าไปอยู่ในพ้ืนที่  มีผลประโยชน์หรือใน
พ้ืนที่ที่มีความเจริญเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่งผลท า
ให้ต ารวจต้องรับเงินในการวิ่งเต้นคดีการคอรัปชั่นหรือ
รีดไถประชาชนเพื่อน าเงิน ไปซื้อ 

ตวงเพชร สมศรี, (๒๕๕๖) ๑) ส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามี
ส่วนในการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของข้าราชการ
เพ่ิมขึ้น  ๒ ) สนับสนุน ให้  ด า เนิ นคดีและลงโทษ
ข้าราชการที่ประพฤติมิชอบตามบทบัญญัติ  ของ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓) การน าหลักบุญกิริยาวัตถุ
มาใช้บูรณาการอย่างถูกต้อง ๔) ผู้บังคับบัญชาควร
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ
ปัญหาที่พบ 

 
๒.๘.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา”  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
เพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 

กิติมา สุรสนธิ ได้วิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง” ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ ๒๕ – ๒๗ ปี มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมี
การศึกษาปริญญาตรีและต่ ากว่าปริญญาตรีในจ านวนเท่านั้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างบางส่วนใหญ่เปิดรับสื่อ



๙๐ 

หรือข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากโทรทัศน์มากที่สุด ส่วนความถี่ ในการเปิดรับเนื้อหาทางการเมือง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ ในการเปิดรับจากโทรทัศน์จ านวน ๕ – ๖ ครั้งต่อเดือน ด้านเนื้อหาทาง
การเมืองพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับเนื้อหาทางการเมืองในเรื่องการเลือกตั้งมากที่สุด และ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีบุคลิกภาพแบบไม่ ชอบการเมืองมากที่สุดมีวิธีการตัดสินใจทางการ
เมืองแบบหาข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากสื่อต่าง ๆ แล้วตัดสินใจด้วยตนเอง ส าหรับสถานะกลุ่ม
ทางการเมืองพบว่า กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งมีสถานะทางการเมืองแบบเป็นผู้ตามทางการเมือง และมี
ระดับการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง โดยพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองมากท่ีสุด และพบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรีจะมีความถี่ในการเปิกรับสื่อและข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อยกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีจะมีความรู้เท่าทันสื่อน้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนผู้ที่ มีบุคลิกทางการเมืองแบบสนใจและชอบทางการเมืองกลับมีความถี่ในการ
เปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อยที่สุด ส่วนผู้ที่มีวิธีการตัดสินใจทางการเมืองแบบหา
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองจากสื่อต่างๆ แล้วตัดสินใจด้วยตนเองจะมีความถี่ในการเปิดรับสื่อและ
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองมากที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่มีวิธีการตัดสินใจทางการเมืองแบบหาข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อต่างๆ แล้วตัดสินใจด้วยตนเองจะมีความรู้เท่าทันสื่อให้มากที่สุด๙๙  

ภูสิทธ์ ขันติกุล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ มีส่วนร่วมทางการเมือง
ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ าส่วนรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียง ๒ ระดับเท่านั้น
ได้แก่ ระดับปานกลาง และต่ า ซึ่งรายด้านที่อยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง ด้าน
การติดตามข่าวสารทางการเมือง และการสนทนาเรื่องการเมือง ส่วนรายด้านที่อยู่ระดับต่ า  ได้แก่ 
ด้านการชุมชนทางการเมือง ด้านการติดต่อกับนักการเมือง และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
กับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครฯ ได้แก่ ปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพ ปัจจัย
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม บทบาทหน้าที่ ในครอบครัว และ
บทบาทหน้าที่ ในชุมชน ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมือง ได้แก่การรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และ
การพัฒนาทางการเมือง ปัจจัยทางจิตวิทยาทางการเมือง ได้แก่ ความสนใจทางการเมือง พฤติกรรม
ทางการเมือง และการกล่อมเกลาทางการเมือง ส่วนปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การ มีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนมี ๔ ตัว เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสนใจทางการเมือง การรับรู้ข่าวสารทาง
การเมือง ค่านิยมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และสภาพแวดล้อม ส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น
ลักษณะล าดับขั้นฐานเจดีย์ ซึ่งเปรียบได้ว่าการเป็นฐานเจดีย์นั้นท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ก่อน
ส่วนอ่ืนๆ มากที่สุด และเข้าถึงง่ายที่สุด โดยเปรียบให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมืองที่ ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากที่ สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดนั่นจะเป็นฐานของการสร้างประชาธิปไตย ซึ่ งกิจกรรมที่ประชาชน
เข้าถึงมากที่สุด ได้แก่ รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไปเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น หรือ ส.ส. หรือ 
                                                           

๙๙กิติมา สุรสนธิ, “การรู้เท่าทันสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”, วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ
บัณฑิตย,์ ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม –ธันวาคม ๒๕๕๕) : ๑๒๓-๑๓๓. 



๙๑ 

ส.ว. นั่งเอง ทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบประเด็นที่น่าสนใจคือประชาชนพร้อมที่จะเลือกไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมืองใดๆ เลย หากกิจกรรมทางการเมืองนั้นไม่ได้มีการบังคับโดยกฎหมาย๑๐๐ 

ฐานิตา เฉลิมช่วง และ อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. 
ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๒ เมื่อ
พิจารณาเป็น รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด  มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน สิ่งแวดล้อมทางการเมือง มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๙ ปัจจัยด้านบุคคล 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ และปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมืองอยู่ในระดับ น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๙ ตามล าดับ 
๒. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๓.๓๑ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ รองลงมา คือ 
ด้านการติดต่อเป็นการเฉพาะ มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๙ ด้านการร่วมกิจกรรมของชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๒.๘๑ และ
ด้านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๒.๑๖ ตามล าดับ ๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรามากที่สุด คือ ปัจจัย 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมือง พบว่าการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอยู่ใน
ระดับมากที่สุดรองลงมา คือ ปัจจัยด้านสิ่งเร้าทางการเมือง พบว่าข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลและผู้น า
ท้องถิ่นส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ใน ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ค่านิยมเก่า เรื่องท าตามค าสั่ง ยึดระเบียบ เคารพอาวุโส มีความ
จงรักภักดีถูกต้องอยู่แล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากที่สุดและปัจจัยสุดท้ายคือ ปัจจัยด้าน
บุคคล พบว่า บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อความสนใจเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม
อยู่ในระดับมากที่สุด๑๐๑ 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล ได้วิจัยเรื่อง “การกระจายอ านาจกับการส่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี ”
ผลการวิจัยพบว่า ในด้านหลักการหรือฐานคิด การกระจายอ านาจได้ท าให้ความเข้าใจต่อการเมือง
ภาคประชาชนของชาวบ้านดีขึ้น แต่เมื่อพิจารณาที่มุมมองของกระบวนการกระจายอ านาจ ผู้วิจัยกลับ
พบว่า ในภาพรวมการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ต่างๆ ดังกล่าว ไม่ได้น า 
ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนตามตัวชี้วัดตั้งไว้ ได้แก่ ๑) การส่งเสริมให้เกิด
การก ากับ ดูแล ควบคุม นักการเมืองระดับชาติ/ท้องถิ่น ๒) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
๓) การส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้น และ ๔) การส่งเสริมในการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนร่วมของ

                                                           
๑๐๐ภูสิทธ์ ขันติกุล, “รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”, 

รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๕๓). 
๑๐๑ฐานิตา เฉลิมช่วง และ อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน ในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา”, วารสารชุมชนวิจัย, ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม–เมษายน 
๒๕๕๙): ๓๒๕-๓๓๗. 



๙๒ 

ชุมชน / ท้องถิ่น ซึ่งองค์บริหารส่วนต าบลจักต้องปรับกระบวนทัศน์ของตนเองด้วยการพัฒนา
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง๑๐๒   

พรภิรมณ์ ศรีทองค า และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ได้วิจัยเรื่อง” ทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยของประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
ประชาชนในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีทัศนคติทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในระดับสูง จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรทางด้านอาชีพ และรายได้ มีผลต่อ
ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ส่วนตัวแปรทางด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และการ
กล่อมเกลาทางการเมือง ไม่มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย๑๐๓ 

สิงห์ สิงห์ขจร ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย"  ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัด  เชียงราย มี
การเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากที่สุด เพราะมีทั้งภาพและเสียงจึงมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยสื่อ
โทรทัศน์มีความ น่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะมีทั้งภาพและเสียง รองลงมาคือวิทยุ และหนังสือพิมพ์ ท า
ให้เห็นว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีผลต่อ ประชาชนมากที่สุด ๒) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน  กลาง แต่มีการไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเป็นประจ า และชักชวนผู้อ่ืนให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งเป็นประจ า ท าให้เห็นว่า  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนยังอยู่ในเรื่องที่เก่ียวกับการเลือกตั้งเท่านั้น ๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การเปิดรับ ข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน คือ การไม่มีเวลาและมีความสนใจในเรื่องของการเมือง
น้อย อยากให้สื่อมวลชนเสนอข่าว แบบเป็นกลางและการน าเสนอข่าวสารให้รอบด้าน สื่อมวลชนมี
จรรยาบรรณในการน าเสนอข่าวสาร๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
๑๐๒ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล, “การกระจายอ านาจกับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาค

ประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖). 

๑๐๓พรภิรมณ์ ศรีทองค า และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์, “ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชนในต าบลบ้ าน ช้าง  อ า เภอสองพี่ น้ อง  จั งหวัดสุพ รรณ บุ รี ” , วารสารรัฐศาสตร์ป ริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๘): ๑๑๗-๑๒๙. 

๑๐๔สิงห์ สิงห์ขจร, “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย”, วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม, ปีที ่๓ 
ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๕๖): ๒๕-๓๖. 



๙๓ 

ตารางท่ี ๒.๒๒ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

กิติมา สุรสนธิ, (๒๕๕๕). ผู้ที่มีบุคลิกทางการเมืองแบบสนใจและชอบทางการเมืองกลับ
มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารทางการเมืองน้อย
ที่สุด ส่วนผู้ที่มีวิธีการตัดสินใจทางการเมืองแบบหาข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองจากสื่อต่างๆ 

ภูสิทธ์ ขันติกุล, (๒๕๕๓) ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นลักษณะล าดับขั้นฐาน
เจดีย์สามารถเข้าถึงได้ก่อนส่วนอ่ืนๆ มากท่ีสุด และเข้าถึงง่าย
ที่สุด โดยเปรียบให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมมากที่ สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดนั่นจะเป็นฐานของการ
สร้างประชาธิปไตย กิจกรรมที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุด 
รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไปเลือกตั้งผู้แทน
ท้องถิ่น หรือ ส.ส. หรือ ส.ว.  

ฐานิตา เฉลิมช่วง และ อัมรินทร์ 
นาคณัฐเศรษฐ์, (๒๕๕๙) 

ค่านิยมเก่า เรื่องท าตามค าสั่ง ยึดระเบียบ เคารพอาวุโส มี
ความจงรักภักดีถูกต้องอยู่แล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับ
มากที่สุดและปัจจัยสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านบุคคล  พบว่า 
บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลต่อความสนใจเกี่ยวกับการเมือง
ท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล, (๒๕๕๖) ในด้านหลักการหรือฐานคิด การกระจายอ านาจได้ท าให้
ความเข้าใจต่อการเมืองภาคประชาชนของชาวบ้านดีขึ้น แต่
เมื่อพิจารณาที่มุมมองของกระบวนการกระจายอ านาจ ผู้วิจัย
กลับพบว่า ในภาพรวมการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ต่างๆ ดังกล่าว ไม่ได้น า ไปสู่การ
สร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชน  

สิงห์ สิงห์ขจร, (๒๕๕๖) 
 

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นประจ า และชักชวนผู้อ่ืนให้ไป
ใช้สิทธิในการเลือกตั้งเป็นประจ า ท าให้เห็นว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนยังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเท่านั้น 
ข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน คือ การไม่มีเวลาและมีความ
สนใจในเรื่องของการเมืองน้อย อยากให้สื่อมวลชนเสนอข่าว 
แบบเป็นกลางและการน าเสนอข่าวสารให้รอบด้าน  

 

 
๒.๘.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม ๔ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน

จังหวัดนครราชสีมา”  ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม ๔ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทาง
เพ่ือเป็นฐานในการศึกษา ดังนี้ 



๙๔ 

พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร ได้วิจัยเรื่อง “หลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนสู่ความดีงาม” 
ผลการวิจัยพบว่า ฆราวาสธรรม เป็นหลักค าสอนที่พระพุทธองค์แสดงไว้เพ่ือให้สาวกผู้อยู่ครองเรือนได้
น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  ธรรมดาผู้อยู่ครอง
เรือนย่อมจะมีการเกี่ยวข้องกันกับสมาชิกในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น สามีเกี่ยวข้องกับ
ภรรยา บุตรธิดาเกี่ยวข้องกับบิดามารดา พ่อตา แม่ยาย เกี่ยวข้องกับลูกเขย นายจ้างเกี่ยวข้องกับ
ลูกจ้าง เป็นต้น บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกันจ าเป็นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อกัน 
จึงจะท าให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดังนั้น พระพุทธองค์จึงวางหลักธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือนไว้ 
เรียกว่า ฆราวาสธรรม ในบทความนี้ผู้เขียนต้องการให้ทราบว่า การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรม
ที่พระพุทธองค์ได้วางไว้นี้สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานได้ผลจริงโดยไม่ต้องสงสัยส าหรับหลักการ
ปฏิบัติตนที่ขาดไม่ได้เลย คือการฝึกฝนตนให้เป็นคนดีพร้อม เพื่อที่ความรักจะได้สมหวังดีพร้อมเช่นกัน 
เพราะถ้าหากเรามีความบกพร่องหลายประการ เป็นคนที่ไม่ดีพอ ก็จะเหมือนกับโอ่งที่รั่ว แม้มีน้ าไหล
เข้าโอ่ง น้ าก็ย่อมไหลออกทางรูรั่วอยู่ดี และถึงแม้ในพุทธศาสนาจะมีค ากล่าวที่ว่า “ที่ใดมีรักที่นั้นมี
ทุกข์” ซึ่งอาจตีความหมายค าว่า “รัก” คือ “ความทุกข์” แต่อย่างไรก็ดี ในหลักค าสอนของพุทธ
ศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธให้คนไร้ความรัก แต่ในทางตรงกันข้าม ก็มีหลักธรรมที่สอนให้คนรักกันอย่างดีมี
ศีลธรรมปฏิบัติตนอย่างผู้ที่เจริญแล้วและครองเรือนอย่างมีคุณค่า มีหลักธรรมในหัวใจ ซึ่งหลักธรรมที่
ใช้ในการปฏิบัติตนส าหรับทุกคนที่มีความรัก คือ “ฆราวาสธรรม ๔”๑๐๕ 

ดิลก บุญอ่ิม และพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์) ได้วิจัยเรื่อง “ฆราวาสธรรม ๔ : 
สูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก
ฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา ด้านหลักการครองเรือน ควรปฏิบัติตามแนวความซื่อสัตย์ การไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และเข้าใจถึงความส าคัญของตนที่มีอิทธิพล หรือบทบาท
และความสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน ด้านหลักการอยู่ร่วมกันในชุมชน ควรปฏิบัติตามแนวความอดกลั้น การฝึก
แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และรู้จักขอบเขตและการแสดงออกของอารมณ์อย่างพอเหมาะ ด้านหลักการ
ท างานให้ส าเร็จ ควรปฏิบัติตามแนวความอดทน การไม่ท้อถอยต่อปัญหาที่ประสบ และแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกในเรื่องต่างๆ พอเหมาะ ด้านหลักการสร้างคุณค่าให้แก่ ตนเอง ควรปฏิบัติตาม
แนวความเสียสละ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคล เช่นนี้ จะท าให้อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ลด
ปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาทางสังคม เกิดสันติสุขในบุคคล ชุมชน และสังคมแบบยั่งยืน๑๐๖ 

พระทนงชัย อภิชโย และพระมหาประภาส ปริชาโน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนามนุษย์ตาม
หลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการวิจัยพบว่า ฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมส าหรับ
ฆราวาสธรรมส าหรับการครองเรือนหลักการครองชีวิตของ คฤหัสถ์ ประการ ได้แก่ สัจจะ คือ ความ
ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกัน ทมะ คือ การ
รู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกัน และกันรู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน

                                                           
๑๐๕พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, “หลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนสู่ความดีงาม”, วารสารมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๖๓-๒๗๑. 
๑๐๖ดิลก บุญอิ่ม และพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์), “ฆราวาสธรรม ๔ : สูตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ”, วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๓๓๘-
๓๕๒. 



๙๕ 

แก้ไขข้อบกพร่องปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ขันติ คือ ความอดทนอด
กลั้นต่อความหนัก และความร้ายแรงทั้งหลาย จาคะ คือ ความเสียสละความเผื่อแผ่แบ่งปัน๑๐๗ 

สุภาพ สิทธิพานิช ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ในการท า งาน
ของบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า บริบทการ
ท างานของบุคลากรส านักบริการเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มีภารกิจ
มุ่งเน้นให้บริการวิชาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
และงานการ เรียนการสอนในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม
ในการท างานของบุคลากรส านัก บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยได้น าเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมร่วม ในการบริหาร จัดการองค์กร เพ่ือทราบบริบทและปัญหาในการท างานของบุคลากร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์หลัก ฆราวาสธรรม ๔ ส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พันธกิจที่ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยสนับสนุนพันธกิจ ส่วน ใหญ่ยึดหลักขันติ ความอดทน เนื่องจากมี
การติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กรที่ มีพฤติกรรมแตกต่างกัน บุคลากรต้องจัดการกับข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการด้วยความอดทน๑๐๘  

เศรษฐสิทธิ์ ประเสริฐสุท ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานตาม
หลักฆราวาสธรรม ๔ ของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลโชคชัย” ผลการวิจัยพบว่า ๑) 
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลโชคชัย มีทัศนะต่อการปฏิบัติงาน  ตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ ๒) ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลท าให้ทัศนะของข้าราชการ ต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลโชคชัย ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจตามหลักฆราวาสธรรม ๔ แตกต่างกัน ได้แก่ 
อายุจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ส่วนปัจจัยที่ท าให้ข้าราชการต ารวจมีทัศนะไม่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ  
การศึกษา รายได้สถานภาพ และประสบการณ์ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๑๐๙ 

พระปรียะพงษ์ คุณปัญญา ได้วิจัยเรื่อง “การสอนฆราวาสธรรมเพ่ือการอบรมบ่มนิสัย : 
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเล่าเรียนนั้น จะศึกษาเล่าเรียน
ให้เกิดความรู้อย่างเดียวนั้นไม่ได้ จะต้องมีการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม ซึ่งเป็นคุณค่าภายในที่เรา
ท่านทั้งหลายเรียกกันว่า คุณธรรม ซึ่งคุณธรรมน าใจนี้เอง จะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ศึกษาเล่าเรียนนั้น 
มีความสนใจในการหมั่นฝึกฝนจิตใจตัวเองในคุณธรรมเรื่องนั้นๆ ท าให้เกิดเป็นอุปนิสัยที่ดีงาม เป็น
ปกต ิเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วย่อมท าให้ชีวิตเขาเหล่านั้น เจริญด้วยสุข ๔ สถานตามพุทธพจน์ที่ได้ทรงตรัสไว้ 
ชึ่งจุดประสงค์หลัก ก็เพ่ือจะไขข้อสงสัยที่ว่า ฆราวาสธรรม ๔ เป็นกรอบการสอนศีลธรรมได้ด้วย

                                                           
๑๐๗พระทนงชัย อภิชโย และพระมหาประภาส ปริชาโน, “การพัฒนามนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรมใน

พุทธปรัชญาเถรวาท”, วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๒๐. 
๑๐๘สุภาพ สิทธิพานิช, “แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ในการท างานของบุคลากรส านัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม–
ธันวาคม ๒๕๖๐): ๔๔-๕๖. 

๑๐๙เศรษฐสิทธิ์ ประเสริฐสุท, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานตามหลักฆราวาสธรรม ๔ 
ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลโชคชัย”, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, ปีที ่๑๐ ฉบับที ่๒ 
(พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙): ๕๑-๕๙. 



๙๖ 

กระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลายได้จริงหรือไม่ โดยอาศัยวิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์และ
วิธาน เพ่ือความเข้าใจที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดถึงการน้อมหลักฆราวาสธรรมน ามาประพฤติปฏิบัติ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองให้อยู่บนรากฐานของความดีงามสืบต่อไป๑๑๐ 

พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล (ตั้งค า) พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว) พระสาโรจน์ ธมฺมสโร 
(แซ่อู้) นางสาวปุญญาดา จงละเอียด ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติ
ตนของครอบครัวไทย ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” ผลการวิจัยพบว่า ๑) หลักฆราวาสธรรม ได้แก ่สัจจะ ทมะ 
ขันติ และจาคะ ๒) การปฏิบัติตนของครอบครัวไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ด้านมั่นคงภายในครอบครัว และด้านสังคมและประเทศชาติ ๓) หลัก
ฆราวาสธรรมที่น ามาบูรณาการกับการปฏิบัติตนของครอบครัวไทยยุคไทยแลนด์  ๔.๐ ได้แก่ หลัก
ฆราวาสธรรมด้านสัจจะ หลักฆราวาสธรรมด้านทมะ หลักฆราวาสธรรมด้านขันติ และหลักฆราวาส
ธรรมด้านจาคะ ๔) สร้างองค์ความรู้ใหม่และรูปแบบการบูรณาการหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติ
ตนของครอบครัวไทยยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ได้แก่ การน าหลักฆราวาสธรรมปลูกฝังกับการปฏิบัติใน
ครอบครัว การใช้ตัวกลั่นกรองผ่านทางกาย จิต ปัญญา และสังคมเป็นตัวเชื่อม การสร้างกรอบในการ
ยึดถือธรรมโดยใช้ศีลธรรม (เน้นปฏิบัติ) คุณธรรม (เน้นจิตใจ) และจริยธรรม (เน้นความรู้) ฝึกปฏิบัติ
จนน าไปสู่การพัฒนาด้านรู้เท่าทัน  (รู้จิตตนเอง ปฏิบัติถูกต้อง (ทักษะชีวิต) ตั้งมั่นอยู่ในความดี 
(ละอายบาปทั้งปวง) และมีสุขภาวะที่ดี (สุขแท้) เพ่ือเกิดการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ แก่นแท้
ของหลักปฏิบัติตนโดยใช้หลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนสู่ความดีงาม และพัฒนาตนสู่ความเจริญ
แก่ครอบครัว๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม ๔ 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, (๒๕๕๙). ฆราวาสธรรม เป็นหลักค าสอนที่พระพุทธองค์แสดง
ไว้เพ่ือให้สาวกผู้อยู่ครองเรือนได้น าไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ ธรรมดาผู้อยู่ครองเรือนย่อมจะมีการ
เกี่ยวข้องกันกับสมาชิกในครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ การบริหารงานตามหลักฆราวาสธรรมที่พระ
พุทธองค์ ได้ ว างไว้ นี้ ส ามารถน าไป ใช้ ในการ
บริหารงานได้ผลจริงโดยไม่ต้องสงสัยส าหรับ
หลักการปฏิบัติตนที่ขาดไม่ได้เลย คือการฝึกฝนตน
ให้เป็นคนดีพร้อม  

                                                           
๑๑๐พระปรียะพงษ์ คุณปัญญา, “การสอนฆราวาสธรรมเพื่อการอบรมบ่มนิสัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

วิจักษ์ และวิธาน”, การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่ ๙ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒) : ๙๘๒-๙๙๕.  

๑๑๑พระมหายศวิภรณ์ เปมสีโล (ตั้งค า) พระสุริยา สุริโย (คงคาไหว) พระสาโรจน์ ธมฺมสโร (แซ่อู้) 
นางสาวปุญญาดา จงละเอียด, “การบูรณาการหลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนของครอบครัวไทยยุคไทยแลนด์ 
๔.๐”, วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม–ธันวาคม ๒๕๖๑): ๔๔-๖๒. 



๙๗ 

ตารางท่ี ๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม ๔ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

ดิลก บุญอ่ิม และพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร 
(สายโรจน์), (๒๕๖๑). 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักฆราวาส
ธรรมในพระพุทธศาสนา ด้านหลักการครองเรือน 
ควรปฏิบัติตามแนวความซื่อสัตย์ การไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และเข้าใจถึง
ความส าคัญของตนที่มีอิทธิพล หรือบทบาทและ
ความสัมพันธ์ต่อผู้ อ่ืน ด้านหลักการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน ควรปฏิบัติตามแนวความอดกลั้น การฝึก
แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และรู้จักขอบเขตและการ
แสดงออกของอารมณ์อย่างพอเหมาะ  

พระทนงชัย อภิชโย และพระมหาประภาส 
ปริชาโน, (๒๕๖๑). 

ฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมส าหรับฆราวาสธรรม
ส าหรับการครองเรือนหลักการครองชีวิตของ 
คฤหัสถ์ ประการ ได้แก่ สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์
จริงใจต่อกันเป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจ
และไมตรีจิตสนิทต่อกัน ทมะ คือ การรู้จักบังคับ
ควบคุมอารมณ์ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง
ของกัน  และกัน รู้ จั กฝึ กฝนปรับปรุ งตนแก้ ไข
ข้อบกพร่องปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืน 

สุภาพ สิทธิพานิช, (๒๕๖๐) ส าหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พันธกิจที่
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วย
สนับสนุนพันธกิจ ส่วน  ใหญ่ยึดหลักขันติ ความ
อดทน เนื่ องจากมีการติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอกองค์กรที่ มีพฤติกรรมแตกต่างกัน 
บุคลากรต้องจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
ด้วยความอดทน 

เศรษฐสิทธิ์ ประเสริฐสุท, (๒๕๕๙) ต ารวจกับความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ฆราวาสธรรม คือ ๑ ) ต ารวจมีทัศนะที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงาน ๒) ต ารวจมีเหตุมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

พระปรียะพงษ ์คุณปัญญา, (๒๕๖๒) คุณธรรมน าใจจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ศึกษามีความ
สนใจหมั่นฝึกฝนจิตใจตัวเองในคุณธรรมท าให้เกิด
เป็นอุปนิสัยที่ดีงามเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วย่อมท าให้ชีวิต
เขาเหล่านั้นเจริญด้วยสุข  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

ตารางท่ี ๒.๒๓ แสดงการสังเคราะห์สาระส าคัญงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฆราวาสธรรม ๔ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระมหายศวิภรณ์  เปมสีโล (ตั้งค า) พระ
สุริยา สุริโย (คงคาไหว) พระสาโรจน์ ธมฺมสโร 
(แซ่ อู้ ) นางสาวปุญ ญ าดา  จงละเอี ยด , 
(๒๕๖๑) 

การน าหลักฆราวาสธรรมปลูกฝังกับการปฏิบัติ ใน
ครอบครัว (เน้นปฏิบัติ) คุณธรรม (เน้นจิตใจ) และ
จริยธรรม (เน้นความรู้) ฝึกปฏิบัติจนน าไปสู่การ
พัฒนาด้านรู้ เท่าทัน  (รู้จิตตนเอง ปฏิบัติถูกต้อง 
(ทักษะชีวิต) ตั้งมั่นอยู่ในความดี (ละอายบาปทั้งปวง) 
และมีสุขภาวะที่ดี(สุขแท้) เพ่ือเกิดการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ แก่นแท้ของหลักปฏิบัติตนโดยใช้
หลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนสู่ความดีงามและ
พัฒนาตนสู่ความเจริญแก่ครอบครัว 

 
 
 
 

๒.๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยก าหนดตัวแปรที่ศึกษาเชิงปริมาณและตามด้วยเชิงคุณภาพ ก าหนดประเด็นตาม
กรอบการวิจัยมีความเชื่อมโยงตามแนวคิด ทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นผู้วิจัยสังเคราะห์เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัยโดยสรุปดังนี้ 
 ๑. แนวคิดจริยธรรมทางการเมืองของกรมวิชาการ ที่ว่าด้วยองค์ประกอบของคุณธรรม
และจริยธรรม คือ๑๑๒ ๑) ด้านความดีงาม ๒) ด้านความถูกต้อง ๓) ด้านความเหมาะสม 
 ๒. แนวคิดการเสริมสร้างจริยธรรมนักการเมืองของรสลิน ศิริยะพันธุ์ และคณะ ๑๑๓ที่ว่า
ด้วยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น  คือ ๑) ด้านการสร้างความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ ๒) ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม ๓) ด้านการสร้างความร่วมมือใน
ชุมชน ๔) ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
 ๓. แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรม คือ หลักฆราวาสธรรม ๔ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่
เป็นการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมของนักการเมือง คือ๑๑๔ ๑) สัจจะ (ความซื่อสัตย์ )                
๒) ทมะ (หนักแน่น)  ๓) ขันติ (ความอดทน)  ๔) จาคะ (ความเสียสละ)  
 การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมาครั้งนี้ได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังต่อไปนี้ 
 

                                                           
๑๑๒กรมวิชาการ, คู่มือการสร้างเคร่ืองวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย , (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 

๒๕๕๕), หน้า ๔๔. 
๑๑๓รสลิน ศิริยะพันธุ์ และคณะ, “พฤติกรรมทางการเมืองของชนช้ันกลางกับพัฒนาการทางการ

เมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ”, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า 
๓๒-๓๕.  

๑๑๔ขุ.อิ.ติ. (ไทย) ๒๕/๑๙๐-๑๙๑/๕๔๕. 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C


๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

การเสริมสร้าง 
จริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

ฆราวาสธรรม ๔ 

๑. สัจจะ (ความซื่อสัตย์)   
๒. ทมะ (หนักแน่น)  
๓. ขันติ (ความอดทน)  
๔. จาคะ (ความเสียสละ) 

การเสริมสร้างจริยธรรมนักการเมือง 
๑. การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
๒. การสร้างความตระหนักในจริยธรรม 
๓. การสร้างความร่วมมือในชุมชน 
๔. การสร้างความรู้ความเข้าใจ 

คุณธรรมและจริยธรรม  
๑. ความดีงาม 

๒. ความถูกต้อง 

๓. ความเหมาะสม 



๑๐๐ 
 

 
บทท่ี  ๓ 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  เป็นการตอบแบบสอบถาม และการวิจัย
เชิ งคุณภาพ  (Qualitative Research)  เป็นการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ( In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion)  ซ่ึงมีกระบวนการและวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 ๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑  รูปแบบกำรวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา”  ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ตามลักษณะ
การศึกษารวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 
research)  ที่มีเนื้อหาเพ่ือสนับสนุนผลการวิจัยชัดเจนมากขึ้น ส าหรับวิธีการวิจัย ได้แก่ การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)  โดยการแจกแบบสอบถาม (Survey Research)  และการวิจัย
เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ  โดยการศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Survey)  การสัมภาษณ์ ( Interview)  และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
 ๓.๑.๑ กำรศึกษำวิจัยในเชิงเอกสำร (Documentary Research) ท าการทบทวนจาก
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเสริมสร้างจริยธรรม
ทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 



๑๐๑ 
 

 ๓.๑.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) เพ่ือยืนยันความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล     
ในจั งหวัดนครราชสีมา  จ านวน ๓๗๕ คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) 
 ๓.๑.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) โดยมีกระบวนการดังนี้ 
    ๓.๑.๓.๑ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) โดยคัดเลือกแบบเฉาะเจาะจงจาก  พระนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องการปฏิบัติงานกับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง  รวมจ านวน  ๑๗  รูปหรือคน  เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่
ชัดเจน สามารถอธิบายเสริม สนับสนุนข้อโต้แย้งต่าง ๆ และเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ รวมถึงการเสนอแนะข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีข้อขัดแย้งหรือเห็นควรเพิ่มให้องค์ความรู้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
  ๓.๑.๓.๒ กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาก พระนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา  นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีกิจกรรม
เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานกับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน ๑๒ รูปหรือคน  เพ่ือน าไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา   
 
๓.๒ กำรวิจัยเชิงปริมำณ   

 ๓.๒.๑ ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
 ๑. ประชำกร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒. กลุ่มตัวอย่ำง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมา
ค านวณจากสูตรของทาโร่ยามาเน่๑  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๕ คน จากจ านวนประชากร      
๕,๖๗๘ คน๒  โดยมีสูตรการค านวณ  ดังนี้ 

 
 

                                                           
  ๑Yamane, T., Statistic  : An Introductory Analysis, 3rd ed., (New York: Harper and Row, 

1973), p. 136. 
 ๒กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหำร สมำชิก
สภำท้องถิ่น และทะเบียน อปท, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http//ele.dla.go.th [๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒]. 



๑๐๒ 
 

  n      =            N 

                                           1 + N(e)2 
 
   เมื่อ   n   หมายถึง   จ านวนตัวอย่าง 
                            N   หมายถึง   จ านวนประชากรทั้งหมด 
                            e   หมายถึง   ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 
    
   =            5,678                    

                                      1  +  5,678 (0.05) 2       
                                                                                                    
                                 =            5,678                             
                                         1  +  5,678 (0.00025)    
    

                                 =           374.9           
 
 

   ดังนั้น ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จ านวน 375  คน 
 

ตำรำงท่ี  ๓.๑  แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

อ ำเภอ 
 
 

จ ำนวน  
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

เมืองนครราชสีมา ๒๗ ๔๕๙ ๓๐ 
ปากช่อง ๑๔ ๒๓๘ ๑๖ 
พิมาย ๑๓ ๒๒๑ ๑๕ 
ด่านขุนทด ๑๘ ๓๐๖ ๒๐ 
โนนสูง ๑๘ ๓๐๖ ๒๐ 
สีคิ้ว ๑๕ ๒๕๕ ๑๗ 
ปักธงชัย ๑๘ ๓๐๖ ๒๐ 
ครบุรี ๑๕ ๒๕๕ ๑๗ 
บัวใหญ่ ๑๑ ๑๘๗ ๑๒ 
ชุมพวง ๑๐ ๑๗๐ ๑๑ 
คง ๑๒ ๒๐๔ ๑๓ 
สูงเนิน ๑๓ ๒๒๑ ๑๕ 
โชคชัย ๑๒ ๒๐๔ ๑๓ 
ประทาย ๑๔ ๒๓๘ ๑๖ 



๑๐๓ 
 

ตำรำงท่ี  ๓.๑  แสดงกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)   

 
 ๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามโดยการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาของแบบสอบถามครอบคลุม  ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น ๒ ตอน คือ 
 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  สถานภาพ  การศึกษา  
รายได้ต่อเดือน   
 ตอนที่ ๒  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น        
การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นและการประยุกต์ธรรมะหลักฆราวาส
ธรรม ๔ ของนักการเมืองท้องถิ่น 

 

อ ำเภอ 
 
 

จ ำนวน  
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ห้วยแถลง ๑๒ ๒๐๔ ๑๓ 
โนนไทย ๑๒ ๒๐๔ ๑๓ 
จักราช ๙ ๑๕๓ ๑๐ 
เสิงสาง ๘ ๑๓๖ ๙ 
หนองบุญมาก ๙ ๑๕๓ ๑๐ 
ขามสะแกแสง ๙ ๑๕๓ ๑๐ 
วังน้ าเขียว ๖ ๑๐๒ ๗ 
พระทองค า ๖ ๑๐๒ ๗ 
แก้งสนามนาง ๕ ๘๕ ๖ 
เฉลิมพระเกียรติ ๖ ๑๐๒ ๗ 
ล าทะเมนชัย ๕ ๘๕ ๖ 
ขามทะเลสอ ๖ ๑๐๒ ๗ 
เมืองยาง ๔ ๖๘ ๔ 
โนนแดง ๖ ๑๐๒ ๗ 
บัวลาย ๕ ๘๕ ๖ 
สีดา ๖ ๑๐๒ ๗ 
เทพารักษ์ ๔ ๖๘ ๔ 
บ้านเหลื่อม ๕ ๘๕ ๖ 
อบจ.นครราชสีมา ๑  ๑๗ ๑ 

รวม ๓๓๔ ๕,๖๗๘ ๓๗๕ 



๑๐๔ 
 

 กำรหำคุณภำพเครื่องมือ 
 เพ่ือให้แบบสอบถามมีคุณภาพ  ผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพเครื่องมือ  ๒  ส่วน  คือ       
ความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 
  ๑. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ในการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาผู้วิจัย
จัดสร้างเครื่องมือ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นปรึกษาทั้งผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  ๕  คน  เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม  
(Index of Item Objective Congruence, IOC) ทั้งนี้สามารถพิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่า  ตั้งแต่  ๐.๕  
ขึ้นไป  โดยใช้เกณฑ์๓ ดังนี้   

+๑  หมายความว่า  มั่นใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง    
  ๐  หมายความว่า  ไม่ม่ันใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง    
  -๑  หมายความว่า  ข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง  

 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ผลการตรวจสอบพบว่า  
แบบสอบถาม  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง  ๐.๘๐-๑.๐๐ 
 ๒. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  ๓๐  คน      
ที่ไม่ได้ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach, Alapha Coefficiency) ได้ค่าสัมประสิทธิ
แอลฟ่าทั้งฉบับเท่ากับ  ๐.๙๓  จากนั้นน าแบบสอบถามดังกล่าวเสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบ แก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ 
 ๓.๒.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๗๕ คน แล้วด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
สัดส่วน ด าเนินการแจกจ่ายแบบสอบถามด้วยตนเอง และด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและ
ขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอแจก
แบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจกและรับกลับคืนด้วยตนเอง 

                                                           
 ๓ทรงศักดิ์  ภูสีอ่อน, กำรประยุกต์ใช้  SPSS  วิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย,  พิมพ์ครั้งท่ี  ๒,  (กาฬสินธุ ์: 
ประสานการพิมพ์, ๒๕๕๑),  หน้า  ๕๗. 



๑๐๕ 
 

 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับ
มาแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๒.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ได้แก่  
 ๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
 ๒. ข้อค าถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับแบบสอบถาม
ตอนที่  ๒  มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ๔  โดยก าหนด
เกณฑ์การแปลผล  ดังนี้ 

  ๕  หมายถึง  มากที่สุด   
  ๔ หมายถึง  มาก   
  ๓ หมายถึง  ปานกลาง  
  ๒ หมายถึง  น้อย  
  ๑ หมายถึง  น้อยที่สุด   
  การแปลคะแนน  โดยการน าแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ในส่วนของการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  
ส าหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย๕ 

โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  มีดังนี้ 
๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายถึง  มากท่ีสุด 
๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายถึง  มาก 
๒.๕๑ - ๓.๕๐  หมายถึง  การปานกลาง 
๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายถึง  น้อย 
๑.๐๐ - ๑.๕๐  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติ

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส าหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 

 

 

                                                           
๔ธานินทร์  ศิลป์จารุ ,  วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติด้วย SPSS และ AMOS,   พิมพ์ครั้งที่  ๑๓ , 

(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๕), หน้า ๘๖-๘๗. 
 ๕ไพศาล หวังพานิช,  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียน,  (กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์,  ๒๕๕๑),  
หน้า ๑๑๒. 



๑๐๖ 
 

 สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

๑.  การหาค่าร้อยละ (Percentage) ๖ คือ 

   P   =  
N

x 100   

  เมื่อ P   =  ค่าร้อยละ 

   X   =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

   N   =  จ านวนข้อมูล 

 

 ๒. การหา “ค่าเฉลี่ย”๗ (Mean) 

   X  = 
N

   

  เมื่อ X  = ค่าเฉลี่ย 

   x  = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   N = จ านวนข้อมูล 

 

 ๓. การหา “ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน”๘ (Standard Deviation) 

   S.D. = 
)1(

)( 22



 
NN

xxN   

  เมื่อ S.D.  = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑x2 = ผลรวมก าลังสองของคะแนน 

   N =  จ านวนข้อมูล 

   (∑x)2  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

 
 

                                                           
 ๖นิภา เมธาวิชัย, วิทยาการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๓๕), หน้า ๒๓๘. 

 ๗ส่งศรี ชมภูวงศ์, การวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 
๒๕๔๗), หน้า ๕๕. 

 ๘ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 
๒๕๔๐), หน้า ๕๓. 



๑๐๗ 
 

๓.๓ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
 ๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ   
 (๑) ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญส ำหรับกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  จ านวน ๑๗  
รูปหรือคน  โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย  
 กลุ่มท่ี ๑ พระนักวิชาการ จ านวน ๓ รูป 

กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๗ คน  
กลุ่มท่ี ๓ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
กลุ่มท่ี ๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 
กลุ่มท่ี ๕ ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง จ านวน ๑ คน 
 

ตำรำงท่ี  ๓.๒  แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก   
ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 

๑ พระเทพสีมาภรณ์ 
(วันชัน กนฺตจารี ป.ธ.๗)   

เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และ 
รองอธิการบดีวิทยาเขต
นครราชสีมา 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

๒ พระสีหราชสมาจารมุนี 
(บุญเริ่ม จิรปุญฺโญ ป.ธ.๔)   

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๓ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร.  
(โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖)  

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาเขตนครราชสีมา 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๔ จ่าสิบเอกโสภา  พลดงนอก    นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๕ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู   รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๖ นายเอกภพ  โตมรศักดิ์   นายกเทศมนตรีต าบลหัวทะเล  
ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา  
จ.นครราชสีมา 

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๗ นายศิริพงศ์  มกรพงศ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา อ.สีคิ้ว เขต 
๑ จ.นครราชสีมา 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๘ ผศ.ดร.พิชิต  ปุริมาตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ มจร วิทยาเขต
นครราชสีมา 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

 



๑๐๘ 
 

ตำรำงท่ี  ๓.๒  แสดงรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)   
ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 

๙ ผศ.ดร.พีรวิชญ์  ค าเจริญ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๐ รศ.เนตรชนก  บัวนาค   อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๑ ดร.นิธิศ  คงอินทร์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านหัน ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา และรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสมาคมข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๒ นายชลาล พัฒนก าชัย สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ.ขามสะแกแสง   จ.นครราชสีมา 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๓ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีต าบลพิมาย   
ต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

๒๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๔ นางวนิชา พรสันเทียะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน  
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๑๕ ดร.บุญช่วย  พาณิชย์กุล   อดีตก านันต าบลหินดาด  
ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๖ ดร.วราภูมิ  สวุะโสภา   อดีตปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา  

๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑๗ พลต ารวจตรีวุฒิ สุโกศล  อดีตรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 
 

 (๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิส ำหรับกำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion) 
จ านวน  ๑๒  รูปหรือคน  โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย  

  กลุ่มท่ี ๑ พระนักวิชาการ จ านวน ๑ รูป 
  กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒ คน  
  กลุ่มท่ี ๓ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จ านวน ๖ คน 
  กลุ่มท่ี ๔ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓ คน 
 



๑๐๙ 
 

ตำรำงท่ี  ๓.๓  แสดงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 
 

ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันทีส่นทนำกลุ่ม 
๑ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๓ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ านวยการหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๔ รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๕ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๖ รศ.อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๗ นายพิชัย เรืองไพศาล ข้าราชการบ านาญ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๘ ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์ นักวิจัยชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา 
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๙ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลกุดจิก  
ต.กุดจิก อ.สูงเนิน  
จ.นครราชสีมา 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑๐ พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มจร วิทยาเขต
นครราชสีมา  

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑๑ นายสมาน กรองมะเริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
มะเริง ต.มะเริง อ.เมือง
นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑๒ น.ส.พิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหัน  
ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว   
จ.นครราชสีมา 

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 



๑๑๐ 
 

๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 

ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือส ารวจข้อมูลเชิงประจักษ์ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง แบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะและเครื่องมือการบันทึก เพ่ือค้นหาการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

 

 ๓.๓.๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 ๑) ข้อ มูลปฐมภู มิ  (Primary Data)  โดยการรวบรวมจากหนั งสือ อ้าง อิงทาง
พระพุทธศาสนาต่างๆ จากพระไตรปิฎก (ภาษาบาลี) ฉบับมหาจุฬาเตปิฎก  ๒๕๐๐, พระไตรปิฎก 
(ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า       
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 

๒)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือ วารสารบทความ
งานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี  ตลอดจนข้อมูลทางสถิติที่รวบรวมโดยหน่วยงานราชการ
หรือสถาบันการศึกษาและแหล่งข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือ  คือ  แบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview Guide)  
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เพ่ือขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือที่จะเข้าสัมภาษณ์ 
 ๓) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓) ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
 ๓.๑ กำรสัมภำษณ์ (Interview) 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสัมภาษณ์แบบผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก      
(In-depth Interview)  ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ  ดังนี้ 

 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวัน  เวลา  ที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่าง ๆ 
พร้อมกันนั้นผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและศึกษา
วิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 

 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 
 ๓.๒ กำรสนทนำกลุ่มเฉพำะ (Focus Group Discussion)   
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion)  เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 



๑๑๑ 
 

 ๑) ติดต่อประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพ่ือขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการสนทนา โดยเป็นการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๒ รูปหรือคน พร้อมชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ ขั้นตอน 
กระบวนการ สถานที่ วัน และเวลา ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๒) ติดต่อขอหนังสือจากผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือที่จะเข้าสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๓) จัดเตรียมประเด็นค าถาม โครงร่าง และเอกสาร ให้เพียงพอกับกลุ่มผู้สนทนา  
กลุ่มเฉพาะ 
 ๔) ประสานงานเพื่อยืนยัน วัน เวลา สถานที่ กับผู้สนทนากลุ่มเฉพาะ 
 ๕) จัดเตรียมสถานที่ ทีมงาน และด าเนินการสนทนาด้วยตนเอง 
 ๖) ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล ในแต่ละประเด็นค าถาม ตามประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ และรายงานผลการวิจัย  

 

 ๓.๓.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก    (In-depth Interview) การแจกแบบ
สัมภาษณ์  เป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยผู้วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  มุ่งเน้นการวิเคราะห์ด้วยการสรุปตามสาระส าคัญด้านเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  
   
 
   

 



 

 

 
บทท่ี ๔ 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ๓) เพ่ือน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods Research)  ได้แก่  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เป็นการตอบแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๑๗ รูป
หรือคน และการสนทนากลุ่ ม เฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน  ๑๒ รูปหรือคน          
เพ่ื ออ ธิบ ายผลการวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ ให้ เกิ ด ค วามสมบู รณ์ ม ากยิ่ งขึ้ น  ทั้ งนี้ ผ ล การวิ จั ย                    
แบ่งออกเป็น  ๕  ตอน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ๔.๒ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๓ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๔.๔ น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา 
 ๔.๕ องค์ความรู้ 
   ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจาการวิจัย 
   ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย 
  



๑๑๓ 

 

๔.๑ การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร      
ส่วนต าบล ในจังหวัดนครราชสีมา แจกแบบสอบถาม จ านวน ๓๗๕ ฉบับ ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   (n = ๓๗๕) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย ๒๑๑ ๕๖.๒๗ 
 หญิง ๑๖๔ ๔๓.๗๓ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
อายุ   
 ต่ ากว่า ๓๑ ปี ๓๙ ๑๐.๔๐ 
 ๓๑-๔๐ ปี ๖๑ ๑๖.๒๗ 
 ๔๑-๕๐ ปี ๗๒ ๑๙.๒๐ 
 ๕๑-๖๐ ปี ๑๐๙ ๒๙.๐๗ 
 ๖๑ ปีขึ้นไป ๙๔ ๒๕.๐๗ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
สถานภาพ   
 สมรส ๒๙๔ ๗๘.๔๐ 
 โสด ๖๙ ๑๘.๔๐ 
 หม้าย/หย่าร้าง ๑๒ ๓.๒๐ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
การศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี ๒๓๖ ๖๒.๙๓ 
 ปริญญาตรี ๑๑๗ ๓๑.๒๐ 
 สูงกว่าปริญญาตรี ๒๒ ๕.๘๗ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 
รายได้ต่อเดือน   
 ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๑ บาท   ๑๐๖ ๒๘.๒๗ 
 ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๗๑ ๑๘.๙๓ 
 ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๘๑ ๒๑.๖๐ 
 ๓๑,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บาท ๔๖ ๑๒.๒๗ 
 ๔๑,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท ๓๙ ๑๐.๔๐ 
 ๕๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๓๒ ๘.๕๓ 

รวม ๓๗๕ ๑๐๐.๐๐ 



๑๑๔ 

 

 จากตารางที่ ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกได้ดังนี้ 
 เพศ พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เพศชาย จ านวน ๒๑๑ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๖.๒๗ และเพศหญิง จ านวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๓ 
 อายุ พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อายุ ๔๑-๕๐ ปี จ านวน ๑๐๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๗ รองลงมาคือ อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๗ และ 
น้อยที่สุดคือ อายุต่ ากว่า ๓๑ ปี จ านวน ๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๐ 
 สถานภาพ  พบว่า  สถานภ าพของผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วน ใหญ่  คื อ  สมรส            
จ านวน ๒๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๐ รองลงมาคือ โสด จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๐ 
และน้อยที่สุดคือ หม้าย/หย่าร้าง จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๐ 
 การศึกษา พบว่า การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน ๒๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๓ รองลงมาคือ ปริญญาตรี จ านวน ๑๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๒๐ และน้อยที่สุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๗  
 รายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ต่ ากว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๗ รองลงมาคือ ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
จ านวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๐ และน้อยที่สุดคือ ๕๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๓๒ คน     
คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๓ 
 
 ๔.๑.๒ การวิเคราะห์ระดับจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา 
 
ตารางท่ี ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  
    ในภาพรวม        (n = ๓๗๕) 

 
 

 

คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

( x ) (S.D.) แปลผล 
๑. ด้านความดีงาม ๔.๓๔ ๐.๗๑ มาก 
๒. ด้านความถูกต้อง ๔.๑๙ ๐.๗๐ มาก 
๓. ด้านความเหมาะสม ๔.๐๗ ๐.๗๒ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๔.๒๐ ๐.๗๑ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักการเมืองท้องถิ่น ในภาพรวม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๒๐) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความดีงาม มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่ สุด ( x = ๔ .๓๔ ) รองลงมาคือ ด้านความถูกต้อง ( x = ๔ .๑๙ ) และต่ าที่สุดคือ          
ด้านความเหมาะสม ( x = ๔.๐๗) 



๑๑๕ 

 

ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณธรรมและจรยิธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น  (n = ๓๗๕) 
 
 

 

คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

( x ) (S.D.) แปลผล 
 ความดีงาม    

๑. มีความซื่อสัตย์ประพฤติอย่างเหมาะสมและปฏิบัติ
อย่างตรงไปตรงมา 

๔.๕๓ ๐.๕๓ มากที่สุด 

๒. มีความกตัญญูกตเวทีรู้สึกส านึกบุญคุณท่ีผู้อื่นมีต่อเรา ๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก 
๓. มีความเสียสละละความเห็นแก่ตัว ๔.๔๓ ๐.๗๙ มาก 
๔. มีความเมตตากรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ๔.๑๔ ๐.๖๙ มาก 
๕. มีความยุติธรรมปฏิบัติด้วยความเท่ียงตรงไม่มีความ

ล าเอียง 
๔.๓๐ ๐.๗๖ มาก 

 รวม ๔.๓๔ ๐.๗๑ มาก 
 ความถูกต้อง    
๑. ปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด 
๔.๒๑ ๐.๗๒ มาก 

๒. ปฏิบัติตนด้วยความชอบธรรมทางการเมือง ๔.๑๖ ๐.๖๙ มาก 
๓. ค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมก่อนการปฏิบัติงาน ๔.๐๕ ๐.๗๔ มาก 
๔. สร้างความน่าเชื่อถือให้บุคคลอื่นมีความเคารพ ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 
๕. ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ๔.๕๑ ๐.๕๓ มากที่สุด 

 รวม ๔.๑๙ ๐.๗๐ มาก 
 ความเหมาะสม    

๑. ให้ความส าคัญกับสิทธิเสรีภาพส่วนตัวของปัจเจก
บุคคล 

๓.๙๘ ๐.๕๓ มาก 

๒. เมื่อเกิดปัญหาได้หาข้อยุติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ  
ต่อกัน 

๔.๑๓ ๐.๖๗ มาก 

๓. ปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ๔.๓๕ ๐.๖๙ มาก 
๔. ร่วมป้องกันต่อการก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมต่อ

ประชาชน 
๓.๘๖ ๐.๙๑ มาก 

๕. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองอย่างเหมาะสม ๔.๐๒ ๐.๘๒ มาก 
 รวม ๔.๐๗ ๐.๗๒ มาก 
 รวมทั้งหมด ๔.๒๐ ๐.๗๑ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักการเมืองท้องถิ่น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๒๐) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  



๑๑๖ 

 

 ด้านความดีงาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๓๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า       
มีความซื่อสัตย์ประพฤติอย่างเหมาะสมและปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด        
( x = ๔.๕๓) รองลงมาคือ มีความยุติธรรมปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรงไม่มีความล าเอียง ( x = ๔.๓๐) 
และต่ าท่ีสุดคือ มีความเมตตากรุณาปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข ( x = ๔.๑๔) 
 ด้านความถูกต้อง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๕๑) รองลงมาคือ ปฏิบัติ
ตนด้วยความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ( x = ๔.๒๑) และต่ าที่สุดคือ สร้างความน่าเชื่อถือ
ให้บุคคลอื่นมีความเคารพ ( x = ๔.๐๒) 
 ด้านความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๕) 
รองลงมาคือ เมื่อเกิดปัญหาได้หาข้อยุติที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับต่อกัน ( x = ๔.๑๓) และต่ าที่สุดคือ 
ร่วมป้องกันต่อการก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมต่อประชาชน ( x = ๓.๘๖) 
 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง  (n = ๓๗๕) 

 
 

 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

( x ) (S.D.) แปลผล 
๑. ด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ๔.๑๓ ๐.๗๓ มาก 
๒. ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม ๓.๙๖ ๐.๘๑ มาก 
๓. ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน ๓.๘๑ ๐.๗๙ มาก 
๔. ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ๓.๗๒ ๐.๗๑ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๓.๙๑ ๐.๗๖ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมือง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๑) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๑๓) รองลงมา คือ ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม ( x = ๓.๙๖) 
และต่ าท่ีสุด คือ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ( x = ๓.๗๒) 
  



๑๑๗ 

 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง  (n = ๓๗๕) 
 
 

 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

( x ) (S.D.) แปลผล 
 การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ    

๑. มีหลักธรรมและหลักการประจ าใจของการเป็น
นักการเมือง 

๔.๓๘ ๐.๗๓ มาก 

๒. มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงใน
อาชีพนักการเมือง 

๔.๒๕ ๐.๖๒ มาก 

๓. มีความภาคภูมิใจในฐานะนักการเมืองที่เป็นตัวแทน
ของประชาชน 

๔.๐๗ ๐.๖๔ มาก 

๔. พัฒนาตนเองให้มีระเบียบวินัยและจุดยืนทางการเมือง ๔.๐๒ ๐.๘๓ มาก 
๕. แสวงหาความรู้และความสามารถของตนเองในอาชีพ

นักการเมือง 
๓.๙๔ ๐.๘๑ มาก 

๖. ใช้อ านาจตามกฎหมายและมาตรการทางศีลธรรม ๔.๑๓ ๐.๗๒ มาก 
 รวม ๔.๑๓ ๐.๗๓ มาก 
 การสร้างความตระหนักในจริยธรรม    

๑. กระตุ้นให้นักการเมืองได้ตระหนักถึงบทบาทและ
หน้าที่ตัวแทนของประชาชน 

๓.๗๕ ๐.๘๖ มาก 

๒. แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพ่ือสะท้อนความ
ต้องการของประชาชน 

๔.๑๘ ๐.๗๐ มาก 

๓. แสดงความคิดเห็นนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อผลกระทบ
ต่อประชาชน 

๓.๘๔ ๐.๘๔ มาก 

๔. มีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน ๔.๓๓ ๐.๗๒ มาก 
๕. มีพ้ืนฐานอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายที่จับ

ต้องได้ 
๓.๗๒ ๐.๙๑ มาก 

๖. สามารถปฏิบัติหน้าที่การท างานการเป็นนักการเมือง
ตามขอบเขตอ านาจและสามารถเข้าร่วมท างานกับ
ข้าราชการประจ าได้ 

๓.๙๖ ๐.๘๑ มาก 

 รวม ๓.๙๖ ๐.๘๑ มาก 
 
  



๑๑๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง (ต่อ) 
           (n = ๓๗๕) 

 
 

 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

( x ) (S.D.) แปลผล 
 การสร้างความร่วมมือในชุมชน    

๑. ปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชนและ
สังคม 

๔.๐๒ ๐.๗๘ มาก 

๒. มีข้อมูลทางการเมืองเพ่ือสร้างความความสามัคคี
ปรองดองและสันติสุขในประเทศ 

๓.๘๗ ๐.๘๙ มาก 

๓. แสดงความคิดทางการเมืองเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณะ 

๓.๘๙ ๐.๖๓ มาก 

๔. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตามท่ีกฎหมายก าหนด ๓.๖๔ ๐.๘๓ มาก 
๕. ร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมเพ่ือป้องกันการผูกขาด

ทางการเมือง 
๓.๖๒ ๐.๘๘ มาก 

๖. ใช้อ านาจนักการเมืองเพ่ือตรวจสอบปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 

๓.๗๘ ๐.๗๖ มาก 

๗. สร้างเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยการท างานเพ่ือสังคม ๓.๘๖ ๐.๗๘ มาก 
 รวม ๓.๘๑ ๐.๗๙ มาก 
 การสร้างความรู้ความเข้าใจ    

๑. เปิดเผยข้อมูลเพ่ือยอมรับการตรวจสอบความสุจริต ๓.๓๕ ๐.๗๕ ปานกลาง 
๒. แนะน าและร่วมตรวจสอบจริยธรรมนักการเมือง ๓.๔๗ ๐.๖๔ ปานกลาง 
๓. ละเว้นการกระท าผิดที่เสียงต่อการละเมิดจริยธรรมแม้

กฎหมายไม่ห้าม 
๔.๐๑ ๐.๘๓ มาก 

๔. ไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองหรือ
ข้าราชการ 

๓.๖๒ ๐.๖๖ มาก 

๕. แนะน าปัญหาและผลกระทบนักการเมืองที่ขาด
จริยธรรม 

๓.๕๗ ๐.๗๖ มาก 

๖. ยึดกฎหมายและศีลธรรม ๔.๓๑ ๐.๖๐ มาก 
 รวม ๓.๗๒ ๐.๗๑ มาก 
 รวมทั้งหมด ๓.๙๑ ๐.๗๖ มาก 

  
 จากตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมือง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๖) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  
 ด้านการสร้างความภาคภูมิ ใจในวิชาชีพ  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( x = ๔ .๑๓ )          
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีหลักธรรมและหลักการประจ าใจของการเป็นนักการเมือง มีระดับ



๑๑๙ 

 

ความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๘) รองลงมาคือ มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงใน
อาชีพนักการเมือง ( x = ๔.๒๕) และต่ าท่ีสุดคือ แสวงหาความรู้และความสามารถของตนเองในอาชีพ
นักการเมือง ( x = ๓.๙๔) 
 ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( x = ๓ .๙๖ )         
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด       
( x = ๔.๓๓) รองลงมาคือ แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพ่ือสะท้อนความต้องการของประชาชน        
( x = ๔.๑๘) และต่ าท่ีสุดคือ มีพ้ืนฐานอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายที่จับต้องได้ ( x = ๓.๗๒) 
 ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๑) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชนและสังคม มีระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด ( x = ๔.๐๒) รองลงมาคือ มีข้อมูลทางการเมืองเพ่ือสร้างความความสามัคคีปรองดองและสันติ
สุขในประเทศ ( x = ๓.๘๙) และต่ าที่สุดคือ ร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมเพ่ือป้องกันการผูกขาดทาง
การเมือง ( x = ๓.๖๒) 
 ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๒) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ยึดกฎหมายและศีลธรรม มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๑) รองลงมาคือ      
ไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองหรือข้าราชการ ( x = ๔.๐๑) และต่ าที่สุดคือ 
เปิดเผยข้อมูลเพื่อยอมรับการตรวจสอบความสุจริต ( x = ๓.๓๕) 
 
ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักฆราวาสธรรม ๔ โดยภาพรวม   (n = ๓๗๕) 

 
 

 

หลักฆราวาสธรรม ๔ 
ระดับความคิดเห็น 

( x ) (S.D.) แปลผล 
๑. ด้านสัจจะ ๔.๑๓ ๐.๘๐ มาก 
๒. ด้านทมะ ๔.๑๕ ๐.๖๘ มาก 
๓. ด้านขันติ ๔.๓๑ ๐.๗๕ มาก 
๔. ด้านจาคะ ๔.๑๘ ๐.๗๐ มาก 

 รวมเฉลี่ย ๔.๑๙ ๐.๗๓ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นต่อหลักฆราวาส
ธรรม ๔ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๙) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านขันติ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๑) 
รองลงมาคือ ด้านจาคะ ( x = ๔.๑๘) และต่ าท่ีสุดคือ ด้านสัจจะ ( x = ๔.๑๓) 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักฆราวาสธรรม ๔   (n = ๓๗๕) 
 
 

 

หลักฆราวาสธรรม ๔ ระดับความคิดเห็น 
( x ) (S.D.) แปลผล 

 ด้านสัจจะ    
๑. มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ๔.๐๘ ๐.๖๓ มาก 
๒. มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคุณภาพและ

ปริมาณงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๔.๐๓ ๐.๖๙ มาก 

๓. มีความซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อประชาชน  ๔.๐๗ ๐.๕๖ มาก 
๔. มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชน  ๔.๒๑ ๐.๗๓ มาก 
๕. ไดร้ับความไววางใจจากประชาชน  ๔.๑๖ ๐.๗๓ มาก 
๖. ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น  ๔.๒๐ ๑.๔๖ มาก 

 รวม ๔.๑๓ ๐.๘๐ มาก 
 ด้านทมะ    

๑. ฝกอบรมในด้านวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  ๔.๑๓ ๐.๖๘ มาก 
๒. มีการอบรมในด้านจริยธรรมเป็นประจ า  ๓.๘๗ ๐.๖๓ มาก 
๓. ปลูกฝังการมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน  ๔.๒๗ ๐.๖๔ มาก 
๔. ปลูกฝังให้ใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  ๔.๐๘ ๐.๖๓ มาก 
๕. ปลูกฝังให้จงรักภักดีตอ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๔.๓๐ ๐.๗๐ มาก 
๖. ฝกฝนให้มีความเสียสละต่อส่วนรวม  ๔.๑๗ ๐.๗๕ มาก 
๗. ปลูกฝังให้ไมเ่ห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล  ๔.๒๐ ๐.๗๑ มาก 

 รวม ๔.๑๕ ๐.๖๘ มาก 
 ด้านขันติ    

๑. มุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ  ๔.๒๑ ๐.๗๓ มาก 
๒. ท า๑๒๐แต่ในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ  ๔.๒๓ ๐.๗๘ มาก 
๓. ไมโลภในผลประโยชนที่มิพึงจะได้  ๔.๓๒ ๐.๗๘ มาก 
๔. อดทนอดกลั้นไมประพฤติตัวเสื่อมเสีย  ๔.๔๓ ๐.๗๒ มาก 
๕. มีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธ ี ๔.๓๘ ๐.๗๖ มาก 

 รวม ๔.๓๑ ๐.๗๕ มาก 
 ด้านจาคะ    

๑. มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ตอประชาชน  ๔.๒๓ ๐.๗๑ มาก 
๒. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน  ๔.๑๓ ๐.๖๗ มาก 
๓. บ า๑๒๐เพ็ญประโยชนต่อส่วนรวม  ๔.๑๑ ๐.๗๒ มาก 
๔. ช่วยเหลือสังคมตามก า๑๒๐ลังความสามารถ  ๔.๒๙ ๐.๗๖ มาก 
๕. พรอ้มเพรียงร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหนาที่  ๓.๙๙ ๐.๖๒ มาก 
๖. ไมเ่ห็นแก่ประโยชนส่วนตัว  ๔.๓๕ ๐.๖๙ มาก 

 รวม ๔.๑๘ ๐.๗๐ มาก 
 รวมทั้งหมด ๔.๑๙ ๐.๗๓ มาก 

  



๑๒๑ 

 

   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลักฆราวาสธรรม ๔ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก    
( x = ๔.๑๙) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  
 ด้านสัจจะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ
จริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๒๑) รองลงมาคือ ปราศจากการ
ทุจริตคอรัปชั่น ( x = ๔.๒๐) และต่ าที่สุดคือ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามคุณภาพและ
ปริมาณงานตามเกณฑม์าตรฐาน ( x = ๔.๐๓) 
 ด้านทมะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ปลูกฝังให้
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๐) รองลงมาคือ ปลูกฝังการ
มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน ( x = ๔.๒๗) และต่ าที่สุดคือ มีการอบรมในด้านจริยธรรมเป็น
ประจ า ( x = ๓.๘๗) 
 ด้านขันติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๓๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อดทนอด
กลั้นไมประพฤติตัวเสื่อมเสีย มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๔๓) รองลงมาคือ มีความพยายาม
แกไขปัญหาโดยสันติวิธี ( x = ๔.๓๘) และต่ าที่สุดคือ มุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ 
( x = ๔.๒๑) 
 ด้านจาคะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไมเห็น
แก่ประโยชนส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๕) รองลงมาคือ ช่วยเหลือสังคมตาม
ก าลังความสามารถ ( x = ๔.๒๙) และต่ าที่สุดคือ พร้อมเพรียงร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่       
( x = ๓.๙๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

๔.๒ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ถูกเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจาก พระนักวิชาการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ
ด้านรัฐศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญ
ทางการเมือง  รวมจ านวน ๑๗ รูปหรือคน เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุน 
รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 

๑. พระเทพสีมาภรณ์  (วันชัย กนฺตจารี  ป .ธ .๗ )  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา           
และรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 

๒. พระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม จิรปญฺโญ ป.ธ.๔) รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
๓. พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. (โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖) รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา 
๔. จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา  
๕. นางศุภรัสมิ์ เชิดชู รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา  
๖ . น าย เอกภพ  โตมรศั กดิ์  น ายก เทศมนตรี เทศบาลต าบลหั วทะเล  อ า เภ อ               

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
๗. นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา 
๘. ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๙. ผศ.ดร.พีรวิชญ์  ค าเจริญ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย         

ราชภัฏนครราชสีมา 
๑๐. รศ.เนตรชนก บัวนาค อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏนครราชสีมา 
๑๑ . ดร.นิ ธิศ  คงอินทร์  ปลัดองค์การบริห ารส่ วนต าบลบ้ านหั น  อ าเภอสีคิ้ ว           

จังหวัดนครราชสีมา  และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
๑๒. นายชลาล พัฒนก าชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา      

อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  
๑๓ . นายดนัย ตั้ งเจิ ดจ้ า นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย          

จังหวัดนครราชสีมา 
๑๔. นางวนิชา พรสันเทียะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
๑ ๕ . ด ร .บุ ญ ช่ วย  พ าณิ ชย์ กุ ล  อดี ต ก านั น ต าบ ลหิ น ด าด  อ า เภ อห้ วยแถล ง              

จังหวัดนครราชสีมา  



๑๒๓ 

 

๑๖. ดร.วราภูมิ สุวะโสภา อดีตปลัดเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๗. พลต ารวจตรีวุฒิ สุโกศล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

 ๔.๒.๑ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา         
ด้านความดีงาม  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านความดีงามที่ใช้ในการเสริมสร้าง
จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
 จริยธรรมด้านความดีงาม เป็นสิ่งที่ส าคัญในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่น หากนักการเมืองประพฤติปฏิบัติตามย่อมส่งผลดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นพึงตระหนักก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งว่าการเป็น
นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ลดความเห็นแก่ตัว และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
เพราะนักการเมืองเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชน ที่ควรจะเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข๑  
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความขยันอดทน ทุ่มเท เสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม กล้าแสดงออก มีวาทศิลป์ อัธยาศัยดี ไม่ถือตัว มีความยุติธรรมในจิตใจเป็นที่ตั้ง  
จึงจะเป็นที่รักของประชาชนและผู้ที่พบเห็น๒ 
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นได้ประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับหลักนิติรัฐ ถ้านักการเมืองปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานย่อมที่จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่๓  
 ๔. นักการเมืองท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่ต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีจิตส านึกที่ดี มีจริยธรรม 
ความชอบธรรมต่อการใช้อ านาจหน้าที่ให้ถูกต้อง ควรแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับหน้าที่๔  
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นมีจิตอาสาเพ่ือเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน จะต้องเรียนรู้
อ านาจหน้าที่ของตนต่อการปฏิบัติงานด้วยการตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม๕  

                                                 
๑สัมภาษณ์ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๒สัมภาษณ์ นายเอกภพ โตมรศักดิ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา, ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๓สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๔สัมภาษณ์ นายชลาล พัฒนก าชัย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขาม

สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๕สัมภาษณ์ ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล, อดีตก านันต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓.   



๑๒๔ 

 

 ๖. นักการเมืองท้องถิ่นจะพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้านั้น จะต้องด าเนินการ
ด้วยการน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาเสริมสร้างให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปกครองแบบนิติรัฐ๖  
 ๗. การรักษาค าพูดหรือสัจจะสัญญาของนักการเมืองที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้ง 
ท าให้ประชาชนมีความรักความศรัทธาต่อนักการเมือง และจะต้องท าตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
ให้ได้มากที่สุด๗  
 กล่าวโดยสรุป จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
ด้านความดีงาม ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ คือ การมสี่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปกับคุณธรรม
และจริยธรรม การตั้งมั่นความดีงามให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของนักการเมืองท้องถิ่น ให้เป็นผู้ที่ มี
บุคลิกภาพที่กล้าแสดงออก มีวาทศิลป์ อัธยาศัยดี มีความยุติธรรม มีความเด็ดขาดต่อการตัดสินใจ    
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยันอดทน ทุ่มเท ตั้งใจและเสียสละงานเพ่ือส่วนรวม อุทิศเวลาให้กับงานอย่าง
เต็มที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน สร้างความรักและ
ความศรัทธา เพ่ือให้นักการเมืองเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนด้วยการยึดถือความดีงามเพ่ือเป็นแบบ
ปฏิบัติงาน ดังแผนภาพที่ ๔.๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑ จริยธรรมด้านความดีงาม  

                                                 
๖สัมภาษณ์ พลต ารวจตรีวุฒิ สุโกศล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ๒๓ 

เมษายน ๒๕๖๓. 
๗สัมภาษณ์ พระเทพสีมาภรณ์, เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา, 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

จริยธรรม 
ด้านความดีงาม 

๑) ยึดถอืคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

๒) มีบุคลิกที่กล้าแสดงออก มีวาทศิลป์ อัธยาศัยดี มีความ 
ยุติธรรม 
 

๓) มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขยัน
อดทน ทุ่มเท 
 
๔) มีความตั้งใจและเสียสละงานเพื่อส่วนรวม 

๕) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนได้
เป็นอย่างดี  

๖) สร้างความรัก ความศรัทธาเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน 
 



๑๒๕ 

 

 

 ๔.๒.๒ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา       
ด้านความถูกต้อง 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านความถูกต้องที่ใช้ในการเสริมสร้าง
จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
 จริยธรรมด้านความถูกต้อง เป็นจริยธรรมทางการเมืองที่ เป็นตัวก าหนด ควบคุมหรือ
บังคับพฤติกรรมของนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชน โดยพบได้จากการ
ให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การบริหารและการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
ด้วยการยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมการกระท าผิดกฎหมาย นักการเมือง
จะต้องศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมทางการเมืองอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองใน
การปฏิบัติงาน๘  
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนต่อการปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่น 
นักการเมืองจะต้องยึดถือในการปฏิบัติหน้าทีด่้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน๙  
 ๓. จริยธรรมและคุณธรรมเป็นปัจจัยส าคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานราชการต่อการพัฒนาและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๑๐  
 ๔. ประชาชนเปรียบเหมือนหัวใจของนักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองท้องถิ่นเปรียบ
เหมือนหัวใจของประชาชน ที่ประชาชนและนักการเมืองจะต้องสร้างเข้าใจอันดีร่วมกัน เพ่ือให้ท้องถิ่น
มีความเจริญ๑๑  
 ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น มีกระบวนการวิธีการให้บริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว สะดวกสบาย และเป็นธรรม๑๒  
 ๖. การตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่น ยึดถือกฎระเบียบ กฎหมาย เป็นที่ตั้ง และจะต้อง
ยึดถือความถูกต้องเพ่ือให้การท างานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน  และควรปฏิบัติตนด้วย
คุณธรรมและจริยธรรม๑๓  
                                                 

๘สัมภาษณ์ นางวนิชา พรสันเทียะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓.  

๙สัมภาษณ์ ดร.วราภูมิ สุวะโสภา, อดีตปลัดเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๐สัมภาษณ์ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๑๑สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 

๑๒สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๑๓สัมภาษณ์ พลต ารวจตรีวุฒิ สุโกศล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,       
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๒๖ 

 

 ๗. ผู้บริหารท้องถิ่นยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม การพิจารณาคุณความดีให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นข้าราชการประจ า จะต้องไม่มีล าเอียงโดยใช้อคติส่วนตัวในการ
ตัดสินใจ๑๔ 
 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นสร้างความร่วมมือกับประชาชนด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมประชุม
ตามวาระต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วม
ตรวจสอบการท างานของนักการเมืองท้องถิ่นด้วย๑๕  
 ๙. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จะต้องจัดสรรงบประมาณด้วยความเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์
สูงสุดอันจะเกิดขึ้นกับประชาชน๑๖  
 ๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ กล้าตัดสินใจเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน๑๗  
 ๑๑. ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย    
การวางแผนปฏิบัติงาน และการด าเนินงานจัดท าโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้
อ านวยความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นบนความถูกต้องและเป็นธรรม๑๘  
 ๑๒. การด าเนินการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการบริหารและจัดการทรัพยากรกับประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างคุ้มค่า๑๙  
 กล่าวโดยสรุป จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
ด้านความถูกต้อง อาจจะประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ คือ การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี มีความโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล ยึดถือความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ เป็น
ผู้ที่ เสียสละให้กับส่วนรวม กล้าคิดกล้าตัดสินใจบนความถูกต้องและเป็นธรรมให้เป็นไปตาม
กระบวนการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังครับ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติหน้าที่เมื่อ
ได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือแรงจูงใจ บริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดความคุ้มค่า     
ดังแผนภาพที่ ๔.๒  
                                                 

๑๔สัมภาษณ์ นายเอกภพ โตมรศักดิ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา, ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๑๕สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๖สัมภาษณ์ ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล, อดีตก านันต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, 
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๗สัมภาษณ์ รศ.เนตรชนก บัวนาค, อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๘สัมภาษณ์ นายชลาล พัฒนก าชัย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอ ขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

๑๙สัมภาษณ์ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓. 



๑๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๒ จริยธรรมด้านความถูกต้อง 

 

 ๔.๒.๓ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา       
ด้านความเหมาะสม 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นด้านความเหมาะสมที่ ใช้ในการ
เสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
 จริยธรรมทางด้านความเหมาะสม เป็นการเสริมสร้างจริยธรรมให้กับนักการเมืองท้องถิ่น 
ค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติตนตามความเหมาะสมของการเป็นนักการเมืองที่เป็นตัวแทน
ของประชาชน เพ่ือให้นักการเมืองมีความมุ่งมั่นในหน้าที่ด้วยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งไปใช้งบประมาณที่ก่อให้เกิด
การกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน นักการเมืองจะต้องค านึงถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ความเหมาะสมและคุ้มค่าให้มากท่ีสุด๒๐  
 ๒. การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของนักการเมืองท้องถิ่นร่วมกับชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องกระท า
ตลอดเวลา แต่นักการเมืองจะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือพบปะพ่ีน้องประชาชนเป็นการสร้าง

                                                 

 ๒๐สัมภาษณ์ พลต ารวจตรีวุฒิ สุโกศล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๓. 

จริยธรรม 
ด้านความถูกต้อง 

๑) ด าเนินการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

๒) ไม่เลือกปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือ
จูงใจ 

๓) ปฏิบัติงานตามกระบวนการให้เป็นมาตรฐานหรือขั้นตอน 
    การให้บริการด้วยความเป็นธรรม 
 

๔) มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 

๕) มีระบบการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมและ 
    จริยธรรม 

๖) การบริหารทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุ บริหาร 
    ด้วยหลักความคุ้มค่า 
 



๑๒๘ 

 

ความเสมอต้นเสมอปลายของนักการเมือง และนักการเมืองควรพบกับประชาชนที่เป็นฝ่ายเห็นต่าง
โดยไม่ล าเอียงเลือกข้าง๒๑  
 ๓. การสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ
ประชาชนเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน นักการเมือง
ท้องถิ่นจะต้องสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา๒๒  
 ๔. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นมีหน้าที่สั่งการการปฏิบัติงานด้วยการถือกฎระเบียบ กฎข้อบังคับ และผู้บริหาร
จะต้องการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องยุติธรรมเหมาะสมกับหน้าที่ ไม่ควรปกป้องผู้กระท าความผิด
และไม่ปรักปร าผู้ที่กระท าความดี ๒๓  
 ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและชุมชนเป็นที่ตั้ง ด้วยการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ด าเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ตามท่ีได้หาเสียงไว้ก่อนการเลือกตั้ง๒๔  
 ๖. นักการเมืองท้องถิ่นยึดถืออุดมการณ์ค ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้ง 
ด้วยการวางแผนด าเนินงานนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะกับประชาชนและชุมชน๒๕  
 ๗. การลงพ้ืนที่ไปบริการประชาชนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่เข้าไปด าเนินการอย่างเต็มที่อยู่แล้ว๒๖  
 ๘. นักการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเมืองของประชานและ
ชุมชน จะต้องอาศัยความประนีประนอม ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่จะควรน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้๒๗  
 ๙. การปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกันกับข้าราชการประจ า นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ที่มีไมตรีจิตที่ดี ถ้อยทีถ้อยอาศัย เคารพ
ในกฎระเบียบและหลักการ ยอมรับเสียงข้างมาก รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โอนอ่อนผ่อนปรนใน
                                                 

๒๑สัมภาษณ์ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๒๒สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 

๒๓สัมภาษณ์ นายชลาล พัฒนก าชัย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๔สัมภาษณ์ พลต ารวจตรีวุฒิ สุโกศล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ๒๓ 
เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๕สัมภาษณ์ นางวนิชา พรสันเทียะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๒๖สัมภาษณ์ นายเอกภพ โตมรศักดิ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา, ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๒๗สัมภาษณ์ นายศิริพงศ์ มกรพงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๒๙ 

 

บางเรื่อง สิ่งที่กล่าวมานี้ควรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ต่อประชาชนและชุนชนท้องถิ่น๒๘  
 ๑๐. การประชุมสภาของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นหน้าที่ส าคัญของการเป็นนักการเมือง
เป็นน าเสนอความเดือดร้อนของประชาชนและชุมชนให้กับผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบพร้อมที่จะเร่ง
แก้ไขปัญหานั้นให้ได้ทันท่วงที๒๙ 
 กล่าวโดยสรุป จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
ด้านความเหมาะสม ประกอบไปด้วยหลักการส าคัญ คือ นักการเมืองท้องถิ่นต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ปฏิบัติการลงพ้ืนที่จริง จัดสรรเวลาลงพบปะ
ประชาชน สื่อสารกับประชาชนด้วยการให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อระเบียบ ไม่ปกป้องผู้กระท าความผิด สนับสนุนส่งเสริมผู้ที่กระท าความดี และด าเนินนโยบาย
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนและส่วนรวม ดังแผนภาพที่ ๔.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ จริยธรรมด้านความเหมาะสม 
 
 
 
 

                                                 

 ๒๘สัมภาษณ์ รศ.เนตรชนก บัวนาค, อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

๒๙สัมภาษณ์ ดร.วราภูมิ สุวะโสภา, อดีตปลดัเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสมีา จังหวัด 
นครราชสมีา, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓. 

จริยธรรม 
ด้านความเหมาะสม 

๑) แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

๒) จัดสรรเวลาไปพบปะประชาชน 

๓) มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 
๔) สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกในองค์กรไม่    
    ปกป้องคนผิด 

๕) มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม  
    ระเบียบของ 
    องค์กร 
๖) ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 



๑๓๐ 

 

ตารางที่  ๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญของจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้านความดีงาม ความถูกต้อง และความ
เหมาะสม  

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. ความดีงาม เป็นการตั้งมั่นความดี
งามภายในจิตใจ ที่กล้าแสดงออก
ผ่านทางบุคลิกภาพ การมวีาทศิลป์ 
ความเป็นผู้มี อัธยาศัยดี มีความ
ยุติธรรม มีความเด็ดขาดต่อการ
ตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยัน
อดทน ทุ่มเท ตั้งใจและเสียสละ
งานเพ่ือส่วนรวม อุทิศเวลาให้กับ
งานอย่างเต็มที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน สร้าง
ความรักและความศรัทธา เป็นที่
ไว้วางใจของประชาชน 

๗ ๑, ๔, ๖, ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๗  

๒. ความถูกต้อง มีระบบการบริหาร
กิ จก ารบ้ าน เมื อ งที่ ดี  มี ค ว าม
โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาล ยึดถือ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ เป็นผู้ที่เสียสละ
ให้ กั บ ส่ ว น รวม  ก ล้ า คิ ด ก ล้ า
ตัดสินใจบนความถูกต้องและเป็น
ธรรม ปฏิบัติตามกระบวนการของ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังครับ ให้
เป็น ไปตามมาตรฐาน ไม่ เลือก
ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อได้รับการเสนอ
เงื่อนไขพิเศษหรือแรงจูงใจ บริหาร
และจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ความคุ้มค่า 

๑๒ ๔, ๕, ๖, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๖, ๑๗  

๓. ความเหมาะสม นักการเมือง
ท้องถิ่นต้องรีบ เร่งแก้ ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน
และชุมชนท้องถิ่น ปฏิบัติการลง 

๙ ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๔, ๑๖, ๑๗  



๑๓๑ 

 

ตารางที่  ๔.๘ ผลสรุปการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญของจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้านความดีงาม ความถูกต้อง และความ
เหมาะสม (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูปหรือคนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

 พ้ืนที่จริง จัดสรรเวลาลงพบปะ
ประชาชน สื่อสารกับประชาชน
ด้วยการให้ความรู้กับประชาชน
อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎระเบียบ ข้อระเบียบ ไม่ปกป้อง
ผู้ ก ระท าค วาม ผิ ด  สนั บ สนุ น
ส่งเสริมผู้ที่กระท าความดี  และ
ด าเนินนโยบายกิจกรรมด้านต่าง ๆ 

  

 
๔.๓ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
 การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยคัดเลือกแบบเฉาะเจาะจงจาก 
พระนักวิชาการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง
รวมจ านวน ๑๗ รูปหรือคน การศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา หลักฆราวาสธรรรม ๔ ประกอบด้วย ๑) สัจจะ (ความ
ซื่อสัตย์) ๒) ทมะ (หนักแน่น) ๓) ขันติ (ความอดทน) และ ๔) จาคะ (ความเสียสละ) เพ่ือให้ได้ข้อ
ค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุนรวมทั้งให้ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก พบว่า 
 ๔.๓.๑ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ตามหลักสัจจะ (ความซื่อสัตย์) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการประยุกต์ธรรมะตามหลักสัจจะ 
(ความซื่อสัตย์) ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมะตามหลักสัจจะ (ความซื่อสัตย์) เป็นการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ด้วยอุดมการณ์และนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน สัญญาสิ่งใดไว้กับประชาชนให้ยึดถือค ากล่าวเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุด ก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งนักการเมืองระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นต้องแสดงออกถึง
เจตนารมณ์ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น ด้วยวิธีการหาเสียงเป็นการ
น าเสนอนโยบายทางการเมืองให้เป็นค ามั่นสัญญากับพ่ีน้องประชาชน ก่อนที่ประชาชนจะตัดสินใจ
เลือกนักการเมืองเพ่ือเป็นตัวแทนของประชาชน โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  



๑๓๒ 

 

 ๑. การปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วด าเนินการปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน เป็นการรักษาสัจจะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน และ
จะต้องวางแผนการปฏิบัติงานด้วยการน านโยบายที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเข้าสู่ระบบแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรด าเนินนโยบายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ มีความจริงใจกับ
ประชาชน และให้ความเสมอภาคต่อเพ่ือนร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยความจริงใจ๓๐  
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคลากรภายในองค์กรปกครอง
ส่วนถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกสรรหาบุคลากร การจัดอัตราก าลังบุคลากร ในการเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่การท างานภายในองค์กร ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องคัดเลือกบุคคลากรให้เป็นไปด้วยความ
ซ่ือสัตย์ ความจริงใจ ความโปร่งใส มีระบบคัดเลือกด้วยความยุติธรรม ไม่ควรมีการวางเส้นสายหรือ
ความล าเอียง คัดเลือกบุคคลากรตามความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง๓๑  
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นควรด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนอย่างมี
ระเบียบแบบแผนให้ส าเร็จ เคร่งครัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน
ตามท่ีได้รักษาสัจจะไว้ ตั้งตนเองบนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต๓๒  
 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความสื่อสัตย์ต่อหน้าที่ พูดจริงท าจริงต่อค าสัญญา เห็นประโยชน์
ส่วนรวมอันจะก่อให้เกิดกับประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในท้องถิ่น จะต้องมีความ
ยุติธรรมยึดมั่นในกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ไม่เอนเอียงเข้าข้างแก่ผู้ใดผู้หนึ่ ง ไม่เห็น
แก่ลาภสักการะส่วนตัว๓๓ 
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักสัจจะ (ซื่อสัตย์) ของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา มีใจเป็นกลางในการบริหารงานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส จริงใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการวางแผนงานเกี่ยวกับด้านนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ด้วยด้วยความเคร่งครัด มีความยุติธรรม ยึดระเบียบวินัยข้อบังคับไม่ล าเอียง
หรือมีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ดังแผนภาพที่ ๔.๔ 
 
 
 
 
 

                                                 
๓๐สัมภาษณ์ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๓๑สัมภาษณ์ นายศิริพงศ์ มกรพงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๓๒สัมภาษณ์ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๓๓สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 



๑๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ การประยุกต์หลักสัจจะ (ความซื่อสัตย์)  
 

 ๔.๓.๒ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ตามหลักทมะ (หนักแน่น) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ ในประเด็นการประยุกต์ธรรมะตามหลักทมะ   
(หนักแน่น) ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า  
 การประยุกต์ธรรมะตามหลักทมะ (หนักแน่น) ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการควบคุมอารมณ์ต่อแรงเสียดทานทางการเมือง 
ยึดมั่นในความถูกต้อง ความมีเหตุมีผลและประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชน โดยพบได้จากการให้
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นมีความอดทนอดกลั้นต่อกระแสทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสื่อสารของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓๔ 
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นรู้จักข่มจิตใจของตนเองเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง ด้วยการ
ฝึกฝนจิตใจไม่ใหห้ลงผิดไปได้ง่าย๓๕  
 ๓. การประชุมของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นการเสนอการพัฒนาท้องถิ่น และการประชุม
ทุกครั้งนักการเมืองรู้จักการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเมื่อได้รับผลกระทบแรงเสียดทานทางด้านจิตใจ
จากฝ่ายนักการเมืองหรือฝ่ายประชาชนที่มีความคิดเห็นต่าง๓๖  
 

                                                 
๓๔สัมภาษณ์ ดร.วราภูมิ สุวะโสภา, อดีตปลัดเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓.  
๓๕สัมภาษณ์ ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล, อดีตก านันต าบลหินดาด อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา, 

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓.  
๓๖สัมภาษณ์ นายศิริพงศ์ มกรพงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

การประยุกต์ธรรมะ 
หลักสัจจะ  

(ความซื่อสัตย์) 

๑. มีใจเป็นกลางในการบริหารงานมีความซื่อตรง  
    โปร่งใส จริงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี        

๒. มีการวางแผนนโยบายขององค์กรปกครอง   
    ส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นแบบแผน  

๓. ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีความ 
    ยุติธรรมไม่ล าเอียงหรือมีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง 



๑๓๔ 

 

 ๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีความมุ่งหวังต่อนักการเมืองเพ่ือที่จะเป็นผู้แทนในการช่วยพัฒนา
ให้ชุมชนมีความเจริญ๓๗  
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นควรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ด้วยการควบคุมจิตใจ 
เมื่อรู้ว่ากระท าความผิด และประชาชนในพ้ืนที่พร้อมที่จะให้โอกาสนักการเมืองที่ส านึกผิดและรู้จัก
การกล่าวค าว่าขอโทษ๓๘  
 ๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการเข้าร่วม
ประชาคม เป็นการฝึกฝนจิตใจของนักการเมืองให้รู้จักข่มจิตใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
พร้อมที่จะน ามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสิ่งที่บกพร่องให้ดียิ่งขึ้นต่อไป๓๙  
 ๗. การบริหารงานภายในองค์กรนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจ า จะต้องมีความ
อดทนอดกลั้น อดทนต่ออารมณ์ อดทนต่อทัศนคติ ด้วยการใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองถึงเหตุและ
ผลเพ่ือให้งานได้ส าเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมาย๔๐  
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักทมะ (หนักแน่น) ของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ควบคุมอารมณ์ได้แม้จะประสบกับปัญหา มีน้ าใจ ใจเย็น ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการเคารพกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใช้สติปัญญา
แก้ไขข้อบกพร่อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงาน ดังแผนภาพที่ ๔.๕ 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ การประยุกต์หลักทมะ (หนักแน่น)  
 

                                                 
๓๗สัมภาษณ์ นางวนิชา พรสันเทียะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๓๘สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 

๓๙สัมภาษณ์ นายชลาล พัฒนก าชัย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

๔๐สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.  

 

การประยุกต์ธรรมะ 
หลักทมะ  

(หนักแน่น) 

๑. มีความอดทนอดกลั่นต่อแรงเสียดทาน 

๒. ควบคุมอารมณ์ในทางการเมือง 

๓. ยึดมั่นความถูกต้องและเป็นธรรม 



๑๓๕ 

 

 ๔.๓.๓ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ตามหลักขันติ (ความอดทน) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นด้านการประยุกต์ธรรมะตามหลักขันติ 
(ความอดทน) ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมะตามหลักขันติ (ความอดทน) ของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา เป็นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มุ่งมั่นใน
จุดหมาย ไม่ท้อถอย มีลักษณะกล้าเผชิญความจริง โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองมีความอดทนต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควบคุม
อารมณ์ อดทนต่อคนนินทา อิจฉาริษยา นักการเมืองท้องถิ่นจะต้องท าจิตใจให้เป็นกลางไม่ด่วน
ตัดสินใจ อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล และไม่หลงระเริงกับค ายกยอชมเชย และที่ส าคัญนักการเมือง
ควรการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง จึงจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ๔๑  
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ ระงับอารมณ์ ด้วยจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ 
และต้องยึดมั่นในหลักของคุณธรรม เป็นคนดี คนเก่ง ควรตั้งมั่นในความถูกต้องยุติธรรม๔๒ 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ข้าราชการประจ าท้องเสนอแนะ
แนวทางใหม่ ๆ มิติการบริหารใหม่ ด้วยการเปิดใจรับฟังและพิจารณาตามความเหมาะสมของ
เหตุผล๔๓  
 ๔. การวางนโยบายพัฒนาบุคคลากรเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สามารถสร้างศักยภาพ
ให้ถูกและเหมาะสมกับงาน๔๔ 
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักขันติ (ความอดทน) ของนักการเมืองท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา มีความอดทน ท าหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในจุดหมาย หมั่นใส่ใจ
ดูแลและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรภายในองคก์รและประชาชนในท้องถิ่น ดังแผนภาพที่ ๔.๖ 
 
 
 
 

                                                 
๔๑สัมภาษณ์ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๔๒สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 

๔๓สัมภาษณ์ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓. 

๔๔สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๓๖ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๖ การประยุกต์หลักขันติ (ความอดทน)  
 

 ๔.๓.๔ การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ตามหลักจาคะ (ความเสียสละ) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการประยุกต์ธรรมะตามหลักจาคะ 
(ความเสียสละ) ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า 
 การประยุกต์ธรรมะตามหลักจาคะ (ความเสียสละ) ของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา นักการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตเมตตาเป็นการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม การบริจาคทรัพย์ การให้ทาน การช่วยเหลือผู้ล าบาก การสนับสนุน
กิจกรรมทางสังคม นับว่าเป็นภาพที่ประชาชนคุ้นเคย เป็นวัฒนธรรมคนของคนไทย ไม่หวัง
ผลตอบแทน โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีความเข้มแข็ง กล้าหาญ เสียสละ อดทน ว่องไวต่อปัญหา
ตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร มีความวิริยะ
อุตสาหะ มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกหกหลอกลวงประชาชน ให้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไร ต้องกระท าให้ได้
อย่างที่สัญญาไว้กับประชาชน และท่ีส าคัญควรยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาล๔๕  
 ๒. ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นคติเตือนใจของการ
เป็นนักการเมืองท้องถิ่น๔๖  

                                                 
๔๕สัมภาษณ์ นายชลาล พัฒนก าชัย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขาม

สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
๔๖สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

การประยุกต์ธรรมะ 
หลักขันติ  

(ความอดทน) 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร 

๒. สร้างขวัญก าลังใจ แก่บุคลากรในองค์กรและ  
    ประชาชนในท้องถิ่น 

๓. มีความอดทนอดกลั้นต่อผลกระทบที่เกิดจาก 
    การบริหารงาน 
 



๑๓๗ 

 

 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์มีความเสียสละ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ        
มีวิสัยทัศน์ด้วยการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาการพัฒนาองค์กรเพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนของความ
ทันสมัยในทุกด้าน๔๗  
 ๔. ประชาชนมีความไว้วางใจต่อนักการเมืองท้องถิ่นขึ้นอยู่กับผลงาน การบริหารงาน ตาม
นโยบายในแต่ละสมัยของแต่ละคน หากนักการเมืองท้องถิ่นขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้รับปากไว้กับ
ประชาชนตอนหาเสียงแล้วด าเนินการตามนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนย่อมไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น๔๘  
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นต้องท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ท างาน
เสียสละให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายจะต้องด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
ประชาชนสัมผัสจับต้องได้อย่างแท้จริง๔๙  
 กล่าวโดยสรุป การประยุกต์ธรรมะตามหลักจาคะ (เสียสละ) ของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มีความเสียสละ อดทน ว่องไวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า 
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นประโยชน์
ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกหกหลอกลวงประชาชน      
ให้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไร ต้องกระท าให้ได้อย่างที่สัญญาไว้กับประชาชน ยึดมั่นในหลักของ
ธรรมาภิบาล ดังแผนภาพที่ ๔.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๗ การประยุกต์หลักจาคะ (ความเสียสละ)  

                                                 
๔๗สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 

๔๘สัมภาษณ์ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๔๙สัมภาษณ์ นางวนิชา พรสันเทียะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓.  

การประยุกต์ 
หลักจาคะ  

(ความเสียสละ) 

๑. นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีเสียสละ อดทน  
    ว่องไวต่อปัญหาตลอดเวลา 

๒. มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์  
    มีความคิดยืดหยุ่น  ขยันหมั่นเพียร   

๓. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกหกหลอกลวง  
    ประชาชน 
 
๔. ยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาล  



๑๓๘ 

 

ตารางท่ี ๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการประยุกตธ์รรมะตามหลัก ฆราวาส
ธรรม ๔ ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. หลักสัจจะ (ซื่อสัตย์) มีใจเป็น
กลางในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อตรง โปร่งใส จริงใจ และเป็น
แบบอย่างที่ด ีมีการวางแผนงาน 
เกี่ยวกับด้านนโยบายขององค์กร 

๔ ๕, ๗, ๑๑, ๑๓ 

 ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยด้วยความเคร่งครัด มีความ
ยุติธรรม ยึดระเบียบวินัยข้อบังคับ
ไม่ล าเอียงหรือมีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง 

  

๒. หลักทมะ (หนักแน่น) ควบคุม
อารมณ์ได้แม้จะประสบกับปัญหา
มีน้ าใจ ใจเย็น ประสานงานกับ
หน่ วยงาน อ่ืนๆ ปฏิบัติตน เป็น
แบบอย่ างที่ ดี ด้ วยการ เคารพ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ใช้
สติปัญญาแก้ไขข้อบกพร่อง และ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนปฏิบัติงาน 

๖ ๔, ๗, ๑๑, ๑๔, ๑๕, ๑๖  

๓. หลักขันติ (อดทน) มีความอดทน 
ท าหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร 
มุ่งมั่นในจุดหมาย หมั่นใส่ใจดูแล
และสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
ภายในองค์กรและประชาชนใน
ท้องถิ่น 

๔ ๔, ๕, ๑๑, ๑๓ 

 
 
 
 



๑๓๙ 

 

ตารางที่ ๔.๙ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการประยุกต์ธรรมะตามหลัก ฆราวาส
ธรรม ๔ ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๔. หลักจาคะ (เสียสละ) เป็นผู้ มี
ความเสียสละ อดทน ว่องไวต่อ
ปัญ หาตลอด เวลา มี ความคิ ด
ก้ า วห น้ า  ริ เริ่ ม ส ร้ า งส รรค์  มี
ความคิดยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร 
ในการปฏิบัติหน้าที่เห็นประโยชน์
ของประชาชนมากกว่าประโยชน์
ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต  

๕ ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๔ 

 
การวิเคราะห์ ฆราวาสธรรม ๔ เป็นหลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ

นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ๑. สัจจะ (ซื่อสัตย์ ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ     
พูดจริง) ๒. ทมะ (ความหนักแน่น  การรู้จักข่มจิตใจ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จัก
ควบคุมจิตใจ ฝึกหัดดัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา) ๓. ขันติ 
(อดทนความอดทน ตั้งหน้าท าหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว 
มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย) ๔. จาคะ (ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน์
ส่วนตนได้  ใจกว้างพร้อมที่จะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อ่ืน พร้อมที่จะ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว) จากฆราวาสธรรมข้างต้นเรา
จะเห็นว่า แค่ปฏิบัติตามหลักการครองเรือน น ามาประยุกต์กับการครองเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 
จะท าให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่อย่างรู้คุณค่า การสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา ควรอาศัยองค์ประกอบเชิงกระบวนการของหลักฆราวาสธรรมใช้สร้าง
จริยธรรมทางการเมืองเริ่มต้นจากการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง การสร้างวิสัยทัศน์ มุ่งสร้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ อย่างมั่นคงตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการก าหนดนโยบายหรือสัญญาใด ๆ กับประชาชนจะต้องตั้งสัจจะ
ไว้พร้อมให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆทางการเมืองของตนเอง จากนั้นใช้
หลักทมะพัฒนาตนให้มีความรู้มีความพร้อมที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆทางการเมือง ด้วยการขับเคลื่อน
นโยบาย การแก้ปัญหาพัฒนาชุมชน แต่การพัฒนาของตนเองนั้นอาจมีข้อจ ากัด ไม่สามารถจะพัฒนา
ตนเองให้ท าได้ทุกอย่าง แต่เลือกดึงพลังของเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนการท ากิจกรรมทางการเมืองใน
ส่วนที่ด าเนินการเองไม่ได้ โดยเฉพาะการพัฒนาท้องถิ่นสร้างความมั่นคงให้กับท้องถิ่น เมื่อด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองแล้วสิ่งที่นักการเมืองจะได้รับก็คือเสียงสนับสนุนและเสียงวิพากษ์วิจารณ์
การคัดค้านการด าเนินการต่างๆของนักการเมือง นักการเมืองจะต้องรู้จักฝึกจิตใจของตนเองให้มีความ
เข้มแข็งด้วยการใช้หลักขันติ คือ มีความอดทนพร้อมรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์และมีความอดทนต่อค า



๑๔๐ 

 

ชื่นชม เสียงสนับสนุนทางการเมือง และสุดท้ายหลักจาคะ คือ นักการเมืองควรความจริงใจต่อ
ประชาชน รู้จักแบ่งปันความสุขสู่สังคม สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามหลักฆราวาส ๔ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ใช้ขันติ (ความอดทน) ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่หวั่นไหว มุ่งมั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย มี
ระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๓.๙๒) รองลงมาคือ ยึดสัจจะ (ความซื่อสัตย์) เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ทางการเมือง อุดมการณ์และนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน ( x = ๓.๘๗) และต่ าที่สุดคือ ยึดหลักจาคะ 
(ความเสียสละ) ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเปิดเผยข้อมูลเพื่อยอมรับการตรวจสอบความสุจริต ( x = ๓.๕๔) 
 
๔.๔ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา 
 การน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  โดยคัดเลือกแบบเฉาะเจาะจงจาก      
พระนักวิชาการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เคยด ารงต าแหน่งส าคัญทางการเมือง
รวมจ านวน ๑๗ รูปหรือคน การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง ได้แก่ ๑) การสร้าง
ความภาคภูมิใจ ๒) การสร้างความตระหนักในจริยธรรม ๓) การสร้างความร่วมมือในชุมชน และ           
๔) การสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจนสามารถอธิบายสนับสนุนรวมทั้งให้
ข้อคิดเห็นโดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
 ๔.๔.๑ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมาด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ พบว่า   
 การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นักการเมืองมีหลักธรรมและหลักการประจ าใจ มีแนวปฏิบัติที่
ดีที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในฐานะการเป็นนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชน พัฒนาตนเอง
ให้มีระเบียบวินัยและจุดยืนทางการเมือง  แสวงหาความรู้ความสามารถของตนเองในอาชีพ
นักการเมืองและใช้อ านาจตามกฎหมาย บนความถูกต้องของคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม โดย
พบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
ซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น การบริหารงานต้องมีการก ากับดูแล
ให้ผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น ความรับผิดชอบและความพร้อมรับผิดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบกฎข้อบังคับตามหลักนิติธรรม คุณธรรมความดีและความ



๑๔๑ 

 

ถูกต้องเป็นหลัก ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ ฟังเสียงประชาชนในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการ
ตัดสินใจที่เป็นธรรม๕๐  
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี
ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ รู้จักให้คุณให้โทษด้วยความเป็นธรรมและยึดหลักคุณธรรมมี
ศีลธรรมประจ าใจ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป มีความเมตตา ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น หากผู้น าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มือสะอาด ไม่โกงกิน ไม่ทุจริต
คอร์รัปชั่น พนักงานส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง ก็ไม่กล้าทุจริตคอร์รัปชั่น๕๑  
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นมีการกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ทางสังคมในท้องถิ่น เป็นบทบาท
หน้าที่ในความรับผิดชอบที่มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ รวมถึงการ
เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโซเชียลมีเดียมาเป็น
กลไกจึงมีความจ าเป็นในโลกปัจจุบัน เป็นช่องทางหนึ่งของความรวดเร็ว คล่องตัว ว่องไว๕๒  
 ๔. นักการเมืองท้องถิ่นมีส่วนการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือให้
ทัดเทียมกับชุมชนอ่ืน ๆ ท าให้พ่ีน้องประชาชนในชุมชนเกิดความสงบสุขมีความสะดวกสบายในชีวิต มี
ความปลอดภัยในทรัพย์สิน สิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของการเป็นนักการเมืองมืออาชีพ๕๓  
 ๕. นักการเมืองมืออาชีพประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นผู้มี
ศีลธรรม ละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างความความภาคภูมิใจ๕๔  
 กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ
ซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต การบริหารและจัดการองค์กรยึดหลัก ธรร
มาภิบาล มีโปร่งใสตรวจสอบได้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นผู้มี
ศีลธรรม รู้จักละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับตามหลักนิติธรรม ดังแผนภาพที่ ๔.๘ 
 
 
 

                                                 
๕๐สัมภาษณ์ นางวนิชา พรสันเทียะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๕๑สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 

๕๒สัมภาษณ์ นายชลาล พัฒนก าชัย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

๕๓สัมภาษณ์ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓. 

๕๔ สัมภาษณ์ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๘ การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
 

๔.๔.๒ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม พบว่า 
 การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 
ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม กระตุ้นให้นักการเมืองมีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ มี
จิตอาสา มีอุดมการณ์ทางการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจ ร่วมท างานกับข้าราชการประจ า
ได้ มุ่งเน้นให้เกิดวัฒนธรรม ค่านิยม ในชุมชน สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. การปฎิบัติงานของนักการเมืองท้องถิ่นให้มีความส าเร็จตามที่พึงประสงค์ ตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของการเป็นตัวแทนของประชาชน มีความมั่นคงสุจริตธรรม มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้
ส าเร็จ๕๕ 

๒. นักการเมืองท้องถิ่นกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกความคิดเห็นเพ่ือความอยู่ดีมีสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สะท้อนความต้องการของประชาชนไปยังผู้มี
อ านาจในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่๕๖ 

 

                                                 
๕๕สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร., รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๕๖สัมภาษณ์ พระสีหราชสมาจารมุนี, รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

การสร้างความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

๑. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความ    
    ซื่อตรงด้วยความระมัดระวัง 

๒. ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
    และชุมชนในท้องถิ่น 

๓. ไม่ทุจริตคอรัปชั่น 

๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
    ข้อบังคับตามหลักนิติธรรม  
 



๑๔๓ 

 

๓. การท างานเพ่ือประชาชนถือว่าเป็นการท างานจิตอาสา เป็นการท างานเพ่ือผู้อ่ืน การ
ท างานอาสาเป็นกิจกรรมที่ท าคุณประโยชน์แก่ผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีหรือ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อื่นให้ได้รับสิ่งดี ๆ๕๗ 

๔. การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีหลัก
ศีลธรรมของพระพุทธศาสนาประจ าใจ เป็นการลดปัญหาการทุจริตภายในจิตใจให้น้อยลงหรือหมดไป๕๘ 
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นมีอุดมการณ์ทางการเมือง การใช้หลักคิดให้เป็นระเบียบแบบแผน
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนและชุมชน๕๙ 
 ๖. กลไกลการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นของนักการเมืองต้องสร้างความตระหนักในจริยธรรม
คือมีความโปร่งใสและความชอบธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการเลือกตั้งต้องมีความโปร่งใส
และยุติธรรมต่อทุกฝ่าย มีความเป็นอิสระในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ใช้อ านาจหรืออิทธิพลบังคับ
ประชาชนให้เลือกตนเอง๖๐  
 ๗. นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้าด ารงต าแหน่งฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ ควรมีความ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเพราะการเข้ามารับใช้พ่ีน้องประชาชนก็เพ่ือพัฒนาด้านการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า๖๑  
 ๘. กลไกทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นสิ่งส าคัญที่สุดคือต้องมาจากการเลือกตั้งที่มี
ความสุจริตยุติธรรมและมีความโปร่งใส๖๒  
 ๙. การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนั้น นักการเมืองท้องถิ่นต้องน าความคิดเห็นความ
ต้องการของประชาชนน ามากลั่นกรองเป็นเป็นนโยบายและวางแผนนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ๖๓  
 ๑๐. นักการเมืองต้องมีคุณสมบัติจิตสาธารณะและมีคุณสมบัติการบริหารจัดการที่มีความ
เป็นมืออาชีพ๖๔  
                                                 

 ๕๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
 ๕๘สัมภาษณ์ พระเทพสีมาภรณ์, เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา, 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๕๙สัมภาษณ์ ดร.วราภูมิ สุวะโสภา, อดีตปลัดเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓.  

๖๐สัมภาษณ์ นายเอกภพ โตมรศักดิ์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา, ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
 ๖๑สัมภาษณ์ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๖๒สัมภาษณ์ นายชลาล พัฒนก าชัย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

๖๓สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 

๖๔สัมภาษณ์ นางวนิชา พรสันเทียะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓.  



๑๔๔ 

 

 กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม เป็นการเข้าสู่อ านาจด้วยกลไกทางการเมือง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป ลดปัญหาการ
คอร์รัปชั่น ลดความเหลื่อมล้ า ดังแผนภาพที่ ๔.๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๙ การสร้างความตระหนักในจริยธรรม 
 

 ๔.๔.๓ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมาด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน พบว่า 
 การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้าน
การสร้างความร่วมมือในชุมชน ปัจจุบันภาคประชาชนมีความตื่นตัวมีส่วนร่วม ปฏิรูปทางการเมืองที่
ต้องการเห็นการเมืองและสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น การปฏิบัติงานร่วมกันของ
นักการเมืองและประชาชนเป็นการสร้างความความสามัคคีปรองดองและสันติสุขในชุมชน การแสดง
ความคิดทางการเมืองที่ เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนตามที่กฎหมาย
ก าหนด สร้างร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมเพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการเมือง การใช้อ านาจตาม
กฎหมายตรวจสอบนักการเมืองเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ส่วนร่วม การสร้างเกียรติและศักดิ์ศรี
นักการเมืองด้วยการท างานเพ่ือสังคมด้วยความสร้างสรรค์ โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

ด้านการสร้างความ
ตระหนักในจริยธรรม 

๑. ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่การเป็น 
    ตัวแทนของประชาชน 

๒. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

๓. มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 

๔. มีอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายที่เป็น 
    รูปธรรม 
 



๑๔๕ 

 

 ๑. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ตาม
หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ต้องใช้ในงานพัฒนา
ชุมชน และคนก็มีส่วนส าคัญที่สุดต่อการพัฒนา๖๕ 
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาคนในชุมชน ด้วย
การใช้กาย ใจ และสติปัญญา๖๖  
 ๓. นักการเมืองท้องถิ่นควรส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน ด้านความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน เพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจ แสดงความคิดเห็นตามความต้องการของประชาชน 
สร้างฉันทามติลดความขัดแย้งในสังคม เพ่ิม-ลดข้อระเบียบบางประการเพ่ือความง่ายต่อการน าไป
ปฏิบัติ และสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๖๗  
  ๔. นักการเมืองท้องถิ่นควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
เพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐหรือผู้น ารัฐบาล รวมทั้งกดดันให้รัฐบาลกระท าความ
ประสงค์ของตนหรือกลุ่มของตนโดยการที่มีส่วนร่วมในทางการเมือง เพ่ือเป็นเครื่องชี้วัดพัฒนาการ
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในทางการเมืองควรด าเนินกิจกรรมตามที่
กฎหมายก าหนด๖๘  
 ๕. นักการเมืองท้องถิ่นมีบทบาทสนับสนุนสิทธิของประชาชน ด้วยการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักถึงผลดีและ
ผลเสีย๖๙  
 ๖. การสร้างความร่วมมือในชุมชน เป็นการกระจายอ านาจให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองด้านการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรของ
ชุมชนและของชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการ
ออกกฎหมายตลอดจนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ 
ดังนั้น ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่น

                                                 
๖๕สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พีรวิชญ์ ค าเจริญ, อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓.  
๖๖สัมภาษณ์ รศ.เนตรชนก บัวนาค, อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓.   
๖๗สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา, ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
 ๖๘สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓.  
 ๖๙สัมภาษณ์ นางวนิชา พรสันเทียะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓.  



๑๔๖ 

 

แล้ว จะท าให้การบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด๗๐  
 ๗. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มต้นตั้งแต่รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
มีผลให้การด าเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลดการทุจริต และ
ความขัดแย้งในการท างาน๗๑  
 ๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญ
และจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของประเทศสะท้อน
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจนรวมถึงการปฏิรูปการบริหารงาน๗๒  
 ๙. นักการเมืองท้องถิ่นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนปกครองตนเอง ด้วยการก าหนดวิถี
ชีวิตและอนาคตของคนในชุมชนเองบนพื้นฐานของกฎหมาย๗๓  
 กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน มีเป้าหมายให้การท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดังแผนภาพที่ ๔.๑๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๐ ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน 
 
 

                                                 
๗๐สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
๗๑สัมภาษณ์ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๒สัมภาษณ์ พลต ารวจตรีวุฒิ สุโกศล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,      

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๓สัมภาษณ์ ดร.วราภูมิ สุวะโสภา, อดีตปลัดเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓.  

ด้านการ 
สร้างความร่วมมือ 

ในชุมชน 

๑. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและ 
    ตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
 

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
    สังคมในท้องถิ่น 



๑๔๗ 

 

 ๔.๔.๓ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมาด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ในประเด็นการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง
ของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ พบว่า 
 การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ด้าน
การสร้างความรู้ความเข้าใจ นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตส านึกในระบอบประชาธิปไตย ยอมรับการ
ตรวจสอบการท างาน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมนักการเมือง ละเว้นการ
กระท าผิดที่เสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายและศีลธรรม โดยพบได้จากการให้สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการสร้างกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม โดยเริ่ม
ตั้งแต่การปลูกฝังประชาธิปไตยภายในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพ ให้
ความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาลด้วยการสร้างค่านิยามใหม่ เคารพกติกา 
สนับสนุนส่งเสริมคนดีและการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน และสิ่งส าคัญที่สุดนักการเมืองต้อง
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน๗๔  
 ๒. นักการเมืองท้องถิ่นควรสร้างความรู้ให้กับชุมชนโดยการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายชุมชน
เพ่ือพัฒนาอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่นการสร้างสินค้า OTOP เพ่ือให้ชุมชนมีอาชีพเสริม จัดท า
โครงงานหรือแผนงานให้กับชุมชน ให้ความรู้กับชุมชนจนเกิดเป็นความรู้ต่อยอดต่อไป๗๕  
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานปกครองตนเองในการบริหารชุมชนเป็นพื้นที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนต้องรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีและประวัติศาสตร์ นักการเมืองท้องถิ่นควรสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนองค์กรชุมชนคณะกรรมการชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในโครงการต่าง  ๆ
ตามโอกาสอันสมควร๗๖  
 ๔. การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีของประชาชนในด้านประชาธิปไตยท้องถิ่นและการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เริ่มจากปลุกจิตส านึกใน
ด้านการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างการเมืองภาคพลเมืองในท้องถิ่นใน
ระบอบประชาธิปไตย ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในท้องถิ่นในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดี การขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

                                                 
๗๔สัมภาษณ์ นายดนัย ตั้งเจิดจ้า, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพิมาย อ าเภอพิมาย จังหวัด

นครราชสีมา, ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
๗๕สัมภาษณ์ ดร.วราภูมิ สุวะโสภา, อดีตปลัดเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓.  
๗๖สัมภาษณ์ นายศิริพงศ์ มกรพงศ์, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๔๘ 

 

ประชาชนในท้องถิ่น โดยการให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
สอดส่องดูแลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๗๗  
 ๕. การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี นักการเมืองท้องถิ่นสามารถอาศัย
ความสัมพันธ์ได้ในหลายรูปแบบแต่การอาศัยความดั่งเดิมที่ใช้ได้ผลและเป็นที่ยอมรับในการท า งาน 
คือ การอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานของภาครัฐ ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับประชาชนลักษณะมีความสัมพันธ์ การมีกิจกรรมเหล่านี้ถึงจะได้มาซึ่งข้อมูลที่โปร่งใสและจริงใจ๗๘ 
 ๖. การสร้างความรู้ความเข้าใจของความเป็นบุคลากรของรัฐเป็นที่สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ
และส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง ด้วยการสร้างแรงจูงใจแรงกระตุ้นโดยมี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การบริหารงานภาครัฐต้องมีระบบคุณธรรมและจริยธรรมเป็นกลไกการก ากับ
ทั้งภายนอกและภายใน๗๙  
 ๗. นักการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างธรรมาภิบาลด้วยการให้รู้ความเข้าใจกับประชาชนใน
ท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม การก ากับดูแล การตื่นรู้ และตรวจสอบการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๘๐  
 ๘. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่นด้วยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการสอดส่องดูแลการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ตาม
ขั้นตอน และการกระตุ้นจิตส านึกในประชาธิปไตยในการเมืองท้องถิ่น เพ่ือให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป๘๑ 
 กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ มีจิตส านึกในระบอบประชาธิปไตย มีความตระหนักใน
ความส าคัญของการเลือกตั้งในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนควรเรียนรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เลือกนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึด
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพ
กติกาและมีจิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาล ดังแผนภาพที่ ๔.๑๑ 
 

                                                 
๗๗สัมภาษณ์  ดร.นิธิศ คงอินทร์, ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓. 

๗๘สัมภาษณ์ นายชลาล พัฒนก าชัย, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 

๗๙สัมภาษณ์ นางวนิชา พรสันเทียะ, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน อ าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 

๘๐สัมภาษณ์ จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.  

๘๑สัมภาษณ์ นางศุภรัสมิ์  เชิดชู, รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓.  



๑๔๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๑ ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 
 ของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๑. การสร้างความภาคภู มิ ใจ ใน
วิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 
เป็นผู้มีศีลธรรม มีความรับผิดชอบ 
และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
และระเบียบกฎข้อบังคับตามหลัก
นิติธรรม คุณธรรมความดีและ
ความถูกต้องเป็นหลัก 

๕ ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔  

๒. การส ร้ า งค วาม ต ระห นั ก ใน
จริยธรรม จริยธรรม เป็นการเข้าสู่
อ านาจด้วยกลไกทางการเมือง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายใจ
และเกรงกลัวต่อบาป ลดปัญหา
การคอร์รัปชั่น ลดความเหลื่อมล้ า 

๑๐ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๖ 

  

 

ด้านการสร้างความรู้
ความเข้าใจ 

๑. มีความตระหนักในความส าคัญของการเลือกตั้งใน      
    ฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
 
๒. พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
 

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพ 
    กติกาและมีจิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาล 

๓. เลือกคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตยึด 
    ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมในท้องถิ่น 



๑๕๐ 

 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญของการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 
 ของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ประเด็น 
ที ่

ประเด็น ปริมาณ 
ความถี่ รูป/คนที่ให้ข้อมูลส าคัญ 

๓. การสร้างความร่วมมือในชุมชน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีมีความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่
ด้ วยความระมัดระวัง ซื่ อสัตย์
สุ จริต  การบริหารและจัดการ
องค์กรยึดหลัก ธรรมาภิบาล มี
โปร่งใสตรวจสอบได้  ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ไม่
ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นผู้มีศีลธรรม 
รู้จักละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับตามหลักนิติ
ธรรม 

๙ ๔, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗ 

๔. การสร้างความรู้ความเข้าใจ มี
จิตส านึกในระบอบประชาธิปไตย 
มีความตระหนักในความส าคัญ
ของการเลือกตั้งในฐานะผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ประชาชนควรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง เลือกนักการเมืองท้องถิ่น
ที่ เป็ นคนดี มี คุณ ธรรมมี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สุข
ของประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ ดี ใน การ เคารพกติ ก าและมี
จิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาล 

๘ ๔, ๕, ๗, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖  

  
 การวิเคราะห์ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ตามหลักการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การสร้างความตระหนักในจริยธรรม การ
สร้างความร่วมมือในชุมชน และการสร้างความรู้ความเข้าใจ นักการเมืองท้องถิ่นน าหลักการดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการโดยเริ่มจากการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 



๑๕๑ 

 

นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ในการบริหารงานต้องมีการก ากับดูแลให้ผู้บริหาร
และพนักงานของท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น ภาวะผู้น าของนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ในฐานะผู้น าองค์กร การสร้างความตระหนักในจริยธรรม โดยการเข้าสู่อ านาจทางการกลไกทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากเพราะมีผลต่อการบริหารงาน
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักในจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายใจ
และเกรงกลัวต่อบาป รวมไปถึงการเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล การสร้างความร่วมมือในชุมชน โดย
มีเป้าหมายให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชนและเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้รัฐ
ต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น การสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาชนและนักการเมืองต้องมีจิตส านึกใน
บทบาทหน้าที่ของตนในความเป็นคนไทยที่เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินมีส านึกหน้าที่รับผิดชอบใน
ฐานะพลเมืองของชาติโดยผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพกติกา และมีจิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น โดยจิตส านึกที่ดีต้องเริ่มต้น
กล่อมเกลาตั้งแต่เด็กเพ่ือเป็นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมมาจากข้างในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นโดยเริ่มจากนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนการน า ไปปฏิบัติในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  
 สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณตามระดับการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๕) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า  
 ด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๑๓) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีหลักธรรมและหลักการประจ าใจของการเป็นนักการเมือง มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๘) รองลงมาคือ มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ
นักการเมือง ( x = ๔.๒๕) และต่ าที่สุดคือ แสวงหาความรู้และความสามารถของตนเองในอาชีพ
นักการเมือง ( x = ๓.๙๔) 
 ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( x = ๓ .๙๖ )         
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด   
( x = ๔.๓๓) รองลงมาคือ แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพ่ือสะท้อนความต้องการของประชาชน   
( x = ๔.๑๘) และต่ าท่ีสุดคือ มีพ้ืนฐานอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายที่จับต้องได้ ( x = ๓.๗๒) 



๑๕๒ 

 

 ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๘๑) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ปฏิบัติงานเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชนและสังคม มีระดับความคิดเห็นสูง
ที่สุด ( x = ๔.๐๒) รองลงมาคือ มีข้อมูลทางการเมืองเพ่ือสร้างความความสามัคคีปรองดองและสันติ
สุขในประเทศ ( x = ๓.๘๙) และต่ าที่สุดคือ ร่วมมือกับเครือข่ายทางสังคมเพ่ือป้องกันการผูกขาดทาง
การเมือง ( x = ๓.๖๒) 
 ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๗๒) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ยึดกฎหมายและศีลธรรม มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ( x = ๔.๓๑) รองลงมาคือ มีไม่
ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองหรือข้าราชการ ( x = ๔.๐๑) และต่ าที่สุดคือ เปิดเผย
ข้อมูลเพื่อยอมรับการตรวจสอบความสุจริต ( x = ๓.๓๕) 
 ๔.๔.๔ ผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้น าไปสู่การสร้าง
เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากความคิดเห็นของรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น
จากประเด็น ๑. จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ๑) 
ความดีงาม ๒) ความถูกต้อง ๓) ความเหมาะสม ๒. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ๑) การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ๒) การสร้าง
ความตระหนักในจริยธรรม ๓) การสร้างความร่วมมือในชุมชน ๔) การสร้างความรู้ความเข้าใจ และ 
๓. การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ หลักฆราวาสธรรม ๔ ประกอบด้วย ๑) สัจจะ (ความซื่อสัตย์) ๒) ทมะ (หนักแน่น) 
๓) ขันติ (ความอดทน) และ ๔) จาคะ (ความเสียสละ) รวมถึงผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ค้นพบรูปแบบจ าลองการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือให้เกิดการยืนยันรูปแบบจ าลองที่ได้จากการศึกษาวิจัย ยืนยันรูปแบบจ าลองโดย
วิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน 
ส าหรับรายนามผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น ประกอบด้วย 

๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  
  คณะสังคมศาสตร์ 
๒. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 
๓. รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์  ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
๔. รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๕. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๖. รศ.อนุภูมิ โซวเกษม  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๗. นายพิชัย เรืองไพศาล ข้าราชการบ านาญ 
๘. ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกุดจิก  
 อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 



๑๕๓ 

 

๙. พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ผศ.ดร.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๑๐.นายสมาน กรองมะเริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง  
 อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
๑๑.นางสาวพิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
๑๒.ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์ นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา 

 ๑. จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง ด้านความดีงาม ด้านความถูกต้อง และ
ด้านความเหมาะสม   
 จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา จากการสนทนา
กลุ่มเฉพาะผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 ๑. จริยธรรมและศีลธรรมช่วยส่งเสริมให้นักการเมืองปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม๘๒ 

 ๒. จริยธรรมนักการเมืองควรมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม๘๓  
 ๓. จริยธรรมทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ ยึดมั่นความถูกต้อง และมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้ผลส าเร็จอันเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดกับประชาชน๘๔ 
 ๔. คุณธรรมปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตส านึกที่ดี มีความกตัญญู ที่นักการเมืองท้องถิ่น
น ามาปฏิบัติล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน๘๕ 
 ๕. การนักการเมืองท้องถิ่นยึดมั่นความดีงาม ความถูกต้อง และความเหมาะสม เป็นสิ่งที่ดี 
และจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่นนั้นควรจะน าไปจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้
ต่อไป๘๖ 
 

                                                 

 ๘๒การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.อนุภูมิ โซวเกษม, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา, ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 
 ๘๓การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ,               
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๘๔การสนทนากลุ่ เฉพาะ รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์ , อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,                
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๘๕การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายวิชาการ,      
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๘๖การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระยุทธนา อธิจิตฺโต , ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา , ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 



๑๕๔ 

 

 ๖. การที่นักการเมืองทุกระดับยึดมั่นในจริยธรรมคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประชาชน
ได้สัมผัสถึงการเป็นตัวแทนประชาชน๘๗ 

 ๗. การที่นักการเมืองท้องถิ่นด าเนินชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เป็นแบบอย่างของประชาชน 
ด้วยการสร้างความดีนั้น เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการเป็นนักการเมือง๘๘ 

 ๘. การที่นักการเมืองเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทักท้วง การร้องเรียนขอตรวจสอบ
พฤติกรรมนักการเมือง เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งสอดคล้องกับจริยธรรมทางการเมืองที่ทุกฝ่ายต้องการ๘๙ 

 ๑๐. คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมืองด้วยการการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบนักการเมืองนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง๙๐  
 ๑๑. ความถูกต้องต้องมาควบคู่กับการให้โอกาสฝ่ายตรงข้ามได้แสดงความคิดเห็น เพ่ือให้
นักการเมืองได้เข้าสู่วิถีแห่งนักการเมืองนั้นก็คือการได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนนับว่าเป็นสิ่งที่ด๙ี๑  
 ๑๒. ความดีงาม ความถูกต้อง ความเหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็นจริงในการด าเนินกิจกรรม
ทางการเมือง๙๒  
 ๒. การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม ๔ ได้แก่ ๑.สัจจะ ๒.ทมะ ๓.ขันติ ๔.จาคะ ช่วย
เสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น  
 การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา      
ตามหลักการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรม ๔ จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

 ๑. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ต้องควบคู่ไปกับ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา๙๓ 

 ๒. นักการเมืองและประชาชนควรปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือ
หลักธรรมของศาสนาอื่น ๆ น าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม๙๔  

 ๓. ธรรมะเป็นการส่งเสริมให้นักการเมืองเป็นที่ยอมรับของประชาชน๙๕  

                                                 
๘๗การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูง

เนิน จังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๘๘การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมาน กรองมะเริง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง อ าเภอเมือง

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๘๙การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายพิชัย เรืองไพศาล, ข้าราชการบ านาญ, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๙๐การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวพิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ, ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๙๑การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
 ๙๒การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์, นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 
 ๙๓การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา,              
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๙๔การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายพิชัย เรืองไพศาล, ข้าราชการบ านาญ, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๙๕การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอ     

สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๕ 

 

 ๔. สัจจะของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นการแสดงออกด้านนโยบายต่อประชาชนที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริง๙๖  
 ๕. การที่คุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวก ากับนักการเมืองไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองหรือพวกพ้องนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน๙๗  

 ๖. การที่นักการเมืองท้องถิ่นฝึกตนหรือข่มจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะได้อดทนอดทาน
จากผู้เห็นต่าง๙๘  

 ๗. คุณธรรมและจริยธรรมเป็นการจัดสรรปันส่วนไปให้กับทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่า
เทียม๙๙  

 ๘. สัจจะเป็นการลดกิเลสของตนเองด้วยวิธีการข่มใจไม่ให้เห็นประโยชน์ของตนเหนือกว่า
ประโยชน์๑๐๐  

 ๙. นักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งต้องแสวงหาองค์ความรู้ในการเข้าพัฒนาตนเอง เพ่ือให้
ความรู้ความสามารถที่จะรับใช้ประชาชนได้อย่างเหมาะสม๑๐๑ 

 ๑๐. คุณธรรมและจริยธรรมเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนต่อการเคารพกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับของบ้านเมือง๑๐๒  
 ๑๑. หลักจาคะเป็นการเสียสละตนเองเพ่ือรับใช้ประชาชนส่วนใหญ่ด้วยการรักษา
ผลประโยชน์ของชุมชน๑๐๓  
 กล่าวโดยสรุป จริยธรรมทางนักการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่นักการเมืองทุกคนต้องยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามว่าตนเองมีความดีงามพร้อมที่จะน าเสนอให้ประชาชนได้เห็น  มีการปฏิบัติที่ถูกต้องและมี
ความเหมาะสมในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคืออย่างน้อยก็มีหลักฆราวาสธรรม คือ ๑. สัจจะ 
จริงใจพูดจริงท าจริง  ๒. ทมะ มีความหนักแน่น  ๓. ขันติ  ความอดทนต่อความเห็นต่างหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออก และ๔. จาคะ สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและให้อภัย

                                                 
๙๖การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมาน กรองมะเริง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง อ าเภอเมือง

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
๙๗การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์, นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๓. 
 ๙๘การสนทนากลุ่มเฉพาะ นางสาวพิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ, ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๙๙การสนทนากลุ่มเฉพาะ นายสมาน กรองมะเริง, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง อ าเภอเมือง
นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑๐๐การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์, นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกุดจิก อ าเภอสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

๑๐๑การสนทนากลุ่มเฉพาะ ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์, นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 

๑๐๒การสนทนากลุ่มเฉพาะ พระยุทธนา อธิจิตฺโต , ผศ.ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา , ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๓. 

๑๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ นายพิชัย เรืองไพศาล, ข้าราชการบ านาญ, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๖ 

 

แก่ผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการที่เสริมสร้าง
จริยธรรมนักการเมืองให้นักการเมืองท้องถิ่นนั้นรู้สึกภาคภูมิใจ  แม้ว่าบางสิ่งบางอย่างในการท า
กิจกรรมทางการเมืองนั้นในสังคมไทยเราอาจจะต้องมีการปรับไปตามสถานการณ์ 
 
๔.๕ องค์ความรู้ 

 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา” ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ด้วยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
หลักธรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย วิเคราะห์ผลจาก
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน ๓๗๕ คน แล้วน าข้อมูลเชิงปริมาณ น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา และ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๗ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะกับ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน แล้วน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม น ามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์แบบอรรถาธิบายและพรรณา  “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา” เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น
ในจังหวัดนครราชสีมา และน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังนี้ 
 

 ๔.๕.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยโดยการส ารวจ เอกสารที่เก่ียวข้องการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา       
การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา และน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๒ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

การประยุกต์หลักธรรม 

สร้างความภาคภูมิใจ 
ในวิชาชีพ 

๑. มีหลักธรรมและหลักการ  
    ประจ าใจ 
๒. มีแนวปฏิบตัิที่ดีที่ถูกต้อง 
๓. ภูมิใจในฐานะ 
   นักการเมือง 
๔. ปฏิบัตตินเป็นแบบอยา่ง 
๕. ซื่อสัตย์ สุจริต 
๖. รับผิดชอบต่อสังคม 

สร้างความตระหนัก 
ในจริยธรรม 

๑. มีจิตอาสา 
๒. สะท้อนความต้องการ 
    ของประชาชน 
๓. ปฏิบัตติามขอบเขต 
    อ านาจ 
๔. ปฏิบัตติามหลัก 
    ธรรมาภิบาล 
๕. ยึดมั่นความโปรงใส 
๖. ยึดประโยชน์ประชาชน 
 

หลักธรรม “ฆราวาสธรรม ๔” 
๑. สัจจะ (ความซื่อสัตย์)   ๒. ทมะ (หนักแน่น)  
๓. ขันติ (ความอดทน)     ๔. จาคะ (ความเสียสละ) 

 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 

ความดีงาม 
๑. มีความซื่อสัตย ์
๒. มีความเสียสละ 
๓. มีความกตัญญูกตเวที 
๔. มีจิตส านึกท่ีด ี
๕. ตระหนักในคุณธรรม  
๖. มีความวริิยะ หมั่นเพียร 

ความถูกต้อง 
๑. ไมล่ะเมิดสิทธิ 
๒. ปฏิบัตตินตามกฎหมาย 
๓. ปฏิบัตดิ้วยความชอบ 
๔. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๕. รับฟังความคดิเห็น 
๖. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

ความเหมาะสม 
๑. ปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสม 
๒. เมื่อเกดิปัญหาไดห้าข้อยุต ิ
๓. มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
๔. ยึดมั่นอดุมการณ์ทางการเมือง 
๕. ให้ความส าคัญกับประชาชน 
๖. มุ่งประสานความร่วมมือ 
 

จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง 

การประยุกต์หลักธรรม 

สร้างความร่วมมือ 
ในชุมชน 

๑. ก่อให้เกิดความร่วมมือ 
๒. แสดงความคิดใหเ้กิด  
    ประโยชน์แก่สาธารณะ 
๓. สรา้งความสามัคค ี
๔. เปิดโอกาส 
    ให้ตรวจสอบ 
๕. มุ่งเน้นการพึ่งพา 
๖. ตอบสนองความ 
    ต้องการ 
 

สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ 

๑. ยึดกฎหมายและ
ศีลธรรม 
๒. ละเว้นการกระท าผดิ  
๓. ไมย่อมรับการทุจรติ 
๔. สรา้งกระบวนการกล่อม  
    เกลาทางสังคม 
๕. ยึดมั่นประชาธิปไตย 
๖. เป็นแบบอย่างท่ีด ี



๑๕๘ 

 

 จากแผนภาพที่ ๔.๑๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย คือ นักการเมืองท้องถิ่นควรมีหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับการปฏิบัติราชการ คือ การยึดมั่นความดีงาม การยึดมั่นความถูกต้อง 
และการยึดมั่นความเหมาะสม ด้วยการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมของนักการเมือง
ท้องถิ่น คือ หลักฆราวาสธรรม ๔ ประกอบด้วย หลักสัจจะ (ความซื่อสัตย์) หลักทมะ (หนักแน่น) 
หลักขันติ (ความอดทน) หลักจาคะ (ความเสียสละ) และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมความเป็น
นักการเมือง คือ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง คือ การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การ
สร้างความตระหนักในจริยธรรม การสร้างความร่วมมือในชุมชน และการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ประกอบด้วย 
 ๑. จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ด้านความดีงาม ที่ว่าด้วยความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจของนักการเมืองท้องถิ่น ที่เกิด
จากการยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้นนักการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นผู้มีบุคลิกท่ีกล้า
แสดงออก มีวาทศิลป์ อัธยาศัยดี มีความยุติธรรม เด็ดขาดในการตัดสินใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยัน
อดทน ทุ่มเท ตั้งใจและเสียสละงานเพ่ือส่วนรวม อุทิศเวลาให้กับงานอย่างเต็มที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี สร้างความรัก ความศรัทธาเป็นที่
ไว้วางใจของชุมชน 
 ๑.๒ ด้านความถูกต้อง โดยการปฏิบัติราชการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส การมีระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม การบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน 
ค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ และพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน 
 ๑.๓ ด้านความเหมาะสม ด าเนินการปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรมด้านความเหมาะสม 
นักการเมืองท้องถิ่นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการชี้น าประชาชน ค านึงถึงการปฏิบัติตามความ
เหมาะสมต่อประชาชน ให้ความส าคัญกับประชาชนต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
จัดสรรเวลาไปพบปะประชาชน มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ลงพ้ืนที่ไปพบประชาชน 
นักการเมืองควรมีจริยธรรมต่อองค์กรด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกในองค์กร ไม่ปกป้องคนผิด 
มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบขององค์กร รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร ท าให้สังคม
ยอมรับและต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 ๒. การน าหลักธรรมะฆราวาสธรรม ๔ คือ ๑. หลักสัจจะ (ความซื่อสัตย์) ๒.หลักทมะ 
(หนักแน่น) ๓. หลักขันติ (ความอดทน) และ ๔. หลักจาคะ (ความเสียสละ) ประยุกต์ใช้ใน
ภาคปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ หลักสัจจะ (ความซื่อสัตย์) ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการณ์และ
นโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน มีใจเป็นกลางในการบริหารงานมีความซื่อตรง โปร่งใส จริงใจ และเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการวางแผนนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นแบบแผน และปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดและมีความยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยข้อบังคับไม่ล าเอียงหรือมีอคติต่อ
ผู้ใดผู้หนึ่ง 
 ๒.๒ หลักทมะ (หนักแน่น) ด้วยการควบคุมอารมณ์ต่อแรงเสียดทานทางการเมืองโดยยึด
มั่นในความถูกต้อง ความมีเหตุมีผลและประโยชน์ที่จะเกิดแก่ประชาชน ปรับตัวแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักการเมืองท้องถิ่น ด้วยการใช้สติปัญญา สนับสนุนให้บุคลากร เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคลากร



๑๕๙ 

 

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ มีน้ าใจ ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้จะประสบกับปัญหา 
สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และแก้ไขปัญหาได้ 
 ๒.๓ ขันติ (ความอดทน) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ทนทาน ไม่
หวั่นไหว มุ่งมั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย นักการเมืองท้องถิ่นต้อมีความอดทนท าหน้าที่ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร มุ่งม่ันในจุดหมาย ใส่ใจดูแลและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในองค์กรและประชาชน
ในท้องถิ่น เมื่อเกิดความเดือดร้อนมีความอดทนอดกลั้นต่อผลกระทบที่เกิดจากการบริหารงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากผู้ร่วมงาน ประชาชนในท้องถิ่นและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๒.๔ หลักจาคะ (ความเสียสละ) การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน 
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มี เสียสละ อดทน ว่องไวต่อปัญหา
ตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร มีความจริงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่
โกหกหลอกลวงประชาชน ให้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรต้องกระท าให้ได้อย่างที่สัญญาไว้ และที่
ส าคัญต้องยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาล สามารถบูรณาการหลักธรรมาภิบาลเข้าไปใช้แก้ไขปัญหาได้
อย่างราบรื่น  
 ๓. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ สร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความซื่อตรง 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น  
การบริหารงานต้องมีการก ากับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานของท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น 
การมีหลักธรรมและหลักการประจ าใจ มีแนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพ
นักการเมือง มีความภาคภูมิใจในฐานะนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชน มีการพัฒนาตนเองให้
มีระเบียบวินัยและจุดยืนทางการเมือง แสวงหาความรู้และความสามารถของตนเองในอาชีพ
นักการเมือง ใช้อ านาจตามกฎหมายและมาตรการทางศีลธรรม ซึ่งภาวะผู้น าของนักการเมืองท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้น าองค์กร ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งของ
นักการเมืองท้องถิ่น ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นผู้มีศีลธรรม 
เกรงกลัวต่อบาป มีความรับผิดชอบและความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและ
ระเบียบกฎข้อบังคับ  
  ๓.๒ สร้างความตระหนักในจริยธรรม การเข้าสู่อ านาจกลไกทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก เพราะมีผลต่อการบริหารงานท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องตระหนักในจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายใจและเกรงกลัว
ต่อบาป รวมไปถึงการเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล การแก้ปัญหาต้องเริ่มจากการเข้าสู่ต าแหน่งของ
นักการเมืองท้องถิ่นต้องมีความชอบธรรมและโปร่งใส สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพ่ือให้ได้
คนดีมีความซื่อตรงและเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการเข้ามาดูแลรับผิดชอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑๖๐ 

 

กระตุ้นให้นักการเมืองได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตัวแทนของประชาชน แสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองเพ่ือสะท้อนความต้องการของประชาชน แสดงความคิดเห็นนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อ
ผลกระทบต่อประชาชน มีจิตอาสาเข้ามาท าหน้าที่แทนประชาชน มีพ้ืนฐานอุดมการณ์ทางการเมือง
และนโยบายที่จับต้องได้ สามารถปฏิบัติหน้าที่การท างานการเป็นนักการเมืองตามขอบเขตอ านาจ
และสามารถเข้าร่วมท างานกับข้าราชการประจ าได้โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็น
เป้าหมายสูงสุด ลดปัญหาการคอร์รัปชั่นให้ลดน้อยลงหรือหมดไป  
  ๓.๓ สร้างความร่วมมือในชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเป็น
ตัวแทนของประชาชนซึ่งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ ง และยัง
ก าหนดให้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส ปฏิบัติงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือในชุมชนและสังคม มีข้อมูลทางการเมืองเพ่ือสร้างความความสามัคคีปรองดอง
และสันติสุขในประเทศ แสดงความคิดทางการเมืองเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ การ
เสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตามที่กฎหมายก าหนด  ร่วมมือกับ
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือป้องกันการผูกขาดทางการเมือง ใช้อ านาจนักการเมืองเพ่ือตรวจสอบปกป้อง
ผลประโยชน์ส่วนร่วมสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยการท างานเพื่อสังคมเป็นการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชนและเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้อง
มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง 
  ๓.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจ ต้องเริ่มที่ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกในระบอบ
ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี โดยถือว่าสิทธิการเลือกตั้ง และ
การมกีารบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่ออนาคตของท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
เพ่ือยอมรับการตรวจสอบความสุจริต แนะน าและร่วมตรวจสอบจริยธรรมนักการเมือง ละเว้นการ
กระท าผิดที่เสียงต่อการละเมิดจริยธรรมแม้กฎหมายไม่ห้าม  ไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นของ
นักการเมืองหรือข้าราชการ แนะน าปัญหาและผลกระทบนักการเมืองที่ขาดจริยธรรม  ยึดกฎหมาย
และศีลธรรม ตระหนักในความส าคัญของการเลือกตั้งในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถือว่าการเลือกตั้งมี
ความส าคัญมาก ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนส่วนรวมในท้องถิ่นเป็นส าคัญไม่เลือกเข้าไปเพราะความเป็นพรรคพวก พวกพ้อง เครือญาติ 
หรือมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
 

 ๔.๕.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย  

 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางการเมือง 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ “การเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา” เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา การประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา และน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ ดังแผนภาพที่ ๔.๑๓ 
 



๑๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑๓  องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย 

รู้หน้าท่ี มีธรรม 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

น าพัฒนา 

ภูมิใจในวิชาชีพ 
๑.มีหลักธรรมและหลักการประจ าใจ 
๒.มีแนวปฏบิัติที่ถูกต้อง 
๓.ภูมิใจในฐานะที่เป็นนักการเมือง 
๔.ปฏิบตัิเป็นแบบอย่าง 
๕.ซื่อสตัย์ สุจริต 
๖.รับผิดชอบต่อสังคม 
๗.ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 

 

สัจจะ (ซื่อสัตย์) 
๑.มีความจริงใจท่ีจะช่วยเหลือ  
   ประชาชน 
๒.ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
๓.ได้รับความไววางใจจากประชาชน 
๔.มีความซื่อตรง  
๕.เป็นแบบอย่างท่ีด ี
๖.มีการวางแผนนโยบาย 

 

พัฒนาตน (ความดีงาม) 
๑.มีความซื่อสตัย ์
๒.มีความเสยีสละ 
๓.มีความกตัญญูกตเวที 
๔.มีจติส านึกท่ีด ี
๕.ตระหนักในคณุธรรม 
๖.วิริยะอุตสาหะ 
๗.ขยันหมั่นเพียร 

 
ตระหนักในจริยธรรม 

๑.มีจติอาสา 
๒.สะท้อนความต้องการประชาชน 
๓.ปฏิบตัิตามขอบเขตอ านาจ 
๔.ปฏิบตัิตามหลักธรรมาภิบาล 
๕.ยึดมั่นความโปรงใส 
๖.ยึดประโยชน์ประชาชน 
๗.รับผิดชอบต่อสังคม 

 

พัฒนางาน (ความถูกต้อง)  
๑.ไม่ละเมดิสิทธิ  
๒.ปฏิบตัิตามกฎหมาย   
๓.ปฏิบตัิด้วยความชอบธรรม  
๔.เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
๕.ปฏิบตัิงานด้วยความโปร่งใส 
๖.รับฟังความคดิเป็น 

 
 

ทมะ (หนกัแน่น) 
๑.ปลูกฝังการมมีนุษย์สมัพันธ์อันด ี
๒.มีความเสยีสละต่อส่วนรวม 
๓.ฝึกอบรมในด้านวิชาการอย่าง 
๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม 
    วางแผน พัฒนาท้องถิ่น  
๕.ปฏิบตัิตามระเบียบ ข้อบังคับของ 
   บ้านเมือง 

น าชุมชนพัฒนา 
๑.ปฏิบตัิให้เกิดความร่วมมือ 
๒.แสดงความคิดใหเ้กิดประโยชน ์
๓.สร้างความสามัคค ี
๔.เปิดโอกาสใหต้รวจสอบ 
๕.มุ่งเน้นการพัฒนา 
๖.ตอบสนองความต้องการ 
๗.วางแผนกับท้องถิ่น 

 

พัฒนาสังคม (ความเหมาะสม)   
๑.ปฏิบตัิงานด้วยความเหมาะสม  
๒.เกิดปญัหาให้หาข้อยตุ ิ
๓.มสี่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
๔.ยึดมั่นอุดมการณ์การเมือง    
๕.ให้ความส าคัญกับประชาชน 
๖.ประสานความร่วมมือให้เกิด 
    ประโยชน์สูงสุด 

 

ขันติ  (อดทน) 
๑.อดทนอดกลั้นไม่ประพฤตติัว 
   เสื่อมเสยี  
๒.แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธ ี
๓.ไม่โลภในผลประโยชน์ที่พึงจะได ้
๔.ขยันหมั่นเพียร 
๕.สร้างขวัญก าลังใจ 
๖.อดทนอดกลั้นต่อผลกระทบ 

จาคะ (เสียสละ) 
๑.เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   
๒.ช่วยเหลือสังคมตามก าลัง 
   ความสามารถ 
๓.เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อประชาชน 
๔.เสียสละ อดทน  
๕.หลักธรรมาภิบาล 
๖.ซื่อสตัย์ สุจริต 

แสวงหาความรู้ 
๑.ยึดกฎหมายและศีลธรรม 
๒.ละเว้นการกระท าผิด 
๓.ไม่ยอมรับการทุจรติ 
๔.สร้างกระบวนการกล่อมเกลา 
๕.ยึดมั่นประชาธิปไตย 
๖.เป็นแบบอย่างท่ีด ี
๗.พัฒนาให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

 



๑๖๒ 

 

 องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการสังเคราะห์การวิจัย จริยธรรมเป็นค่านิยมและหลักการที่จะ
บ่งชี้ในเรื่องพฤติกรรมถูกและผิด จริยธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม 
ถูกต้อง และเหมาะสม  ควรแก่การยึดถือมาปฏิบัติทั้งในชีวิตประจ าวันและในหน้าที่การงาน  
โดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่น  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการให้บริการแก่
ประชาชนและมีความใกล้ชิดกับประโยชน์สาธารณะ  สมควรอย่างยิ่งที่จะน าหลักจริยธรรมเข้ามาใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เช่น การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส  เสียสละ  มีความ
จริงใจในการท าหน้าที่และประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเป็นต้น 
 ๑. จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อน ามา
พัฒนาจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ พัฒนาตน (ความดีงาม) นักการเมืองท้องถิ่นที่มีจริยธรรมทางการเมืองมีความ
ซื่อสัตย์ต่อนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน เสียสละประโยชน์ส่วนตนสร้างประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือตอบ
แทนคะแนนเสียงและความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ แสดงถึงความกตัญญูกตเวที มีจิตส านึกที่ดีต่อ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับจากประชาชน รวมถึงการตระหนักในบทบาทหน้าที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นเข้า
ไปช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีคุณธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร 
 ๑.๒ พัฒนางาน (ความถูกต้อง) นักการเมืองท้องถิ่นที่มีจริยธรรมทางการเมืองต้องไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน ปฏิบัติตนภายใต้สิทธิตามกฎหมาย ปฏิบัติตนด้วยความชอบธรรม มุ่งปกป้อง
รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑.๓ พัฒนาสังคม (ความเหมาะสม) นักการเมืองท้องถิ่นที่มีจริยธรรมทางการเมือง
ปฏิบัติงานด้วยความเหมาะสม ยึดแนวทางการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและการปฏิบัติแบบยึดหยุ่น
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทุกภาคส่วนด้วยความยุติธรรม จัดการกับปัญหาและหาข้อยุติ
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยึดมั่นอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งน าหลักธรรม คุณธรรมมา
ประยุกต์ใช้ให้ประชาชนประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒. การน าหลักธรรมะฆราวาสธรรม ๔ คือ ๑. สัจจะ (ซื่อสัตย์) ๒. ทมะ (หนักแน่น)    
๓. ขันติ (อดทน) และ ๔. จาคะ (เสียสละ) น ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ สัจจะ (ซื่อสัตย์) มีความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายที่ให้ไว้กับ
ประชาชน ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
ตรวจสอบเพื่อให้ได้รับความไววางใจจากประชาชน ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบนักการเมืองที่มีความซื่อตรง
และเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมให้นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรในองค์กรมีการวางแผนนโยบายเพ่ือ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต และยุติธรรม  
 ๒.๒ ทมะ (หนักแน่น) ปลูกฝังการมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติก่อให้เกิดการมีมนุษยสัมพันธ์อัน
ดีต่อประชาชน ฝกฝนให้มีความเสียสละต่อส่วนรวมพัฒนาตนเองให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบการ



๑๖๓ 

 

ปฏิบัติงานของนักการเมืองท้องถิ่นให้เกิดการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับรวมถึงการ
ประสานงานกับชุมชนสามารถแก้ปัญหาสนองตอบต่อประชาชนได้  
 ๒.๓ ขันติ (อดทน) มีความอดทนอดกลั้นไมประพฤติตัวเสื่อมเสีย ให้มีสติไม่ยึดติดใน
อ านาจ พยายามแกไขปัญหาโดยสันติวิธี ด้วยความมีเมตตาต่อประชาชน พอใจใจผลประโยชน์ที่
ตนเองได้รับและปกป้องผลประโยชน์อดทนพร้อมเผชิญปัญหาอุปสรรคด้วยความขยันหมั่นเพียร 
ควบคู่กับการแสดงภาวะผู้น าทางการเมืองที่สร้างขวัญก าลังใจให้เกิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ๒.๔ จาคะ (เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือสังคมตามก าลังความสามารถ 
ส่งเสริมให้ประชาชนเสียสละแบ่งปันแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยมีนักการเมืองเป็นต้นแบบของการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เสียสละผลประโยชน์ของตนเองเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลความซื่อสัตย์สุจริต  
 ๓. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างหน้าทีจ่ริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ ภูมิใจในวิชาชีพ ยึดมั่นในนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองรวมถึงการน า
หลักธรรมอ่ืน ๆ มาเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สร้างความภูมิใจจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็น
นักการเมืองด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความขยันและ
อดทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง 
 ๓.๒ ตระหนักในจริยธรรม มีจิตอาสาเสียสละเพ่ือท ากิจกรรมทางการเมืองตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ งดเว้นการใช้อ านาจหน้าที่ในทางไม่ชอบ  
ปฏิบัติตามขอบเขตอ านาจที่กฎหมายก าหนด 
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดมั่นความโปรงใส ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  
 ๓.๓ น าชุมชนพัฒนา ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ประสานความร่วมมือให้เกิด
การจัดกิจกรรมทางการเมือง การขับเคลื่อนนโยบายที่ส่งผลต่อสาธารณะชน ลดความขัดแย้ง แบ่งปัน
ผลประโยชน์ สร้างความสามัคคี เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการจัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ 
มุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตอบสนองความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๓.๔ แสวงหาความรู้ นักการเมืองเป็นแบบอย่างที่ดีโดยยึดกฎหมายและศีลธรรม ละเว้น
การกระท าผิด ไม่ยอมรับการทุจริตผ่านการประยุกต์ให้หลักธรรมเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานและ
กิจกรรมทางการเมืองอย่างมีจริยธรรม เป็นนักการเมืองต้นแบบในการสร้างกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคม ยึดมั่นประชาธิปไตย น าคุณธรรมน ากิจกรรมทางการเมืองเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิถีการเมือง
ใหม่ทีมุ่่งเน้นนักการเมืองที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  



 

 

 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา ๒) เพ่ือศึกษาการประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ๓) เพ่ือน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยเป็นแบบผสานวิธี 
(Mixed Methods Research) โดยเป็นวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ    
เชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Qualitative Research)  ก า ร วิ จั ย เชิ ง ป ริ ม า ณ  (Quantitative Research)              
ใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน ๓๗๕ คน น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  จ านวน ๑๗ รูป
หรือคน  และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๒ รูปหรือคน ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบอรรถาธิบายและพรรณนา ผลจากการศึกษาสรุปได้ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  
 จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยจริยธรรม
และคุณธรรมประกอบด้วย 
 ๑. ด้านความดีงาม นักการเมืองท้องถิ่นมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักการส าคัญ
ที่ว่าด้วยความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจ ประกอบด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน เป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่กล้าแสดงออก มีวาทศิลป์ อัธยาศัยดี มีความยุติธรรม มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ    
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยันอดทน ทุ่มเท ตั้งใจและเสียสละงานเพ่ือส่วนรวม อุทิศเวลาให้กับงานอย่าง
เต็มที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี สร้าง
ความรักความศรัทธาเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนที่ เกิดจากการยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๒. ด้านความถูกต้อง นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีการ
ด าเนินการโดยเป็นธรรม เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานการให้บริการไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการ
เสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง มีความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๖๕ 

 

เน้นผลประโยชน์ส่วนรวม การบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ 
และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอีกด้วย 
 ๓. ด้านความเหมาะสม นักการเมืองท้องถิ่นด าเนินการปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรมด้าน
ความเหมาะสม นักการเมืองท้องถิ่นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการชี้น าประชาชน นักการเมืองจึงควรมี
จริยธรรมสูงกว่าประชาชนและอาชีพอ่ืน ๆ ต้องค านึงถึงการปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อประชาชน 
ให้ความส าคัญกับประชาชนต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จัดสรรเวลาไปพบปะ
ประชาชน มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ลงพ้ืนที่ไปพบประชาชน นักการเมืองควรมี
จริยธรรมด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกในองค์กรไม่ปกป้องคนผิด สร้างวัฒนธรรมขององค์กร
ด้วยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กร เพ่ือท าให้สังคมเป็นที่ยอมรับและต้อง
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  

 ๕.๑.๒ ประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  
 การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี 
ประกอบด้วย  
 ๑. การประยุกต์หลักสัจจะ (ซื่อสัตย์) นักการเมืองท้องถิ่นมีใจเป็นกลางในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อตรง โปร่งใส จริงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีการวางแผนนโยบายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นแบบแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีความยุติธรรมตามระเบียบวินัย
ข้อบังคับ ไม่ล าเอียงหรือมีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง 
 ๒. การประยุกต์หลักทมะ (หนักแน่น) นักการเมืองท้องถิ่นรู้จักการปรับตัวพร้อมทั้งแก้ไข
ข้อบกพร่องด้วยการใช้สติปัญญา สนับสนุนให้บุคลากรและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนงาน รวมทั้งเป็นผู้มีน้ าใจ ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้จะประสบกับปัญหา 
สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได ้ 
 ๓. การประยุกต์หลักขันติ (อดทน) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีความอดทน ท าหน้าที่ด้วย
ความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในจุดหมาย หมั่นใส่ใจดูแลและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กร
และประชาชนในท้องถิ่น เมื่อเกิดความเดือดร้อนจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อผลกระทบที่เกิดจาก
การบริหารงานในองค์กรทั้งจากผู้ร่วมงาน จากประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชา  
 ๔. การประยุกต์หลักจาคะ (เสียสละ) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีความเสียสละ อดทน 
มีความว่องไวไหวพริบปฏิภาณต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิด
ยืดหยุ่น ขยันหมั่นเพียร มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่  เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง ไม่โกหกหลอกลวงประชาชน ให้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรต้องกระท าให้ได้
อย่างที่สัญญาไว้กับประชาชนและที่ส าคัญจะต้องยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาลสามารถบูรณาการ
หลักธรรมาภิบาลเข้าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ 
 



๑๖๖ 

 

 

 ๕.๑.๓ น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 การน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ต้องน าหลักการการเสริมสร้างจริยธรรมน ามาประยุกต์ใช้กับนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติดังต่อต่อไปนี้ 
 ๑. ด้านการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะเป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาคภูมิใจในวิชาชีพ ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สุข
ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ในการบริหารงานต้องมีการก ากับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานของ
ท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนในท้องถิ่น ภาวะผู้น าของนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้น า
องค์กร  
 ๒. ด้านการสร้างความตระหนักในจริยธรรม นักการเมืองท้องถิ่นเข้าสู่อ านาจทางการเมือง
ด้วยกลไกทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น การบริหารงานจะต้องตระหนักในจริยธรรมประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาป รวมไปถึงการเข้าใจถึง
หลักธรรมาภิบาลในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการองค์กรท้องถิ่นที่ดีและผลักดันให้มีการ
ปฏิบัติตามธรรมาภิบาลในท้องถิ่น  
 ๓. ด้านการสร้างความร่วมมือในชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นมีเป้าหมายการท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว 
สร้างความโปร่งใส รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชน
และเสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของ
การพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
 ๔. ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจ นักการเมืองท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่น รู้บทบาท
หน้าที่การผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี เคารพกฎหมาย เคารพกติกาและ
สร้างจิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นด้วยการเริ่มต้นกล่อมเกลาต่อตนเอง เพ่ือเป็นแบบอย่างการ
พัฒนาคนให้มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งขึ้น โดยนักการเมือง
ท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลน าไปสู่การปฏิบัติด้วยการพัฒนาคนให้มีความพร้อม
ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 

 ๕.๒.๑ จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  
 จริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยจริยธรรม
และคุณธรรมประกอบด้วย 
 ๑. ด้านความดีงาม นักการเมืองท้องถิ่นประกอบไปด้วยหลักการส าคัญในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม ที่ว่าด้วยความดีงามที่อยู่ภายในจิตใจของ
นักการเมืองท้องถิ่น ที่เกิดจากการยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนั้นนักการเมือง
ท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้มีบุคลิกที่กล้าแสดงออก มีวาทศิลป์ อัธยาศัยดี ซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม เด็ดขาด
ในการตัดสินใจมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ขยันอดทน ทุ่มเท ตั้งใจและเสียสละงานเพ่ือส่วนรวม อุทิศเวลา
ให้กับงานอย่างเต็มที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนได้เป็น
อย่างดี สร้างความรัก ความศรัทธาเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน สอดคล้องกับ ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ ได้วิจัย
เรื่อง “จริยธรรมของนักการเมืองในระบบการเมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมและจริยธรรม
ทางการเมือง ถือได้ว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้นักธุรกิจสามารถเข้าสู่การแสดงบทบาท
นักการเมืองมากขึ้น การบริหารประเทศนั้น ต้องยึดหลักผลประโยชน์สาธารณะ มากกว่าผลประโยชน์
ส่วนบุคคล๑ สอดคล้องกับ ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้วิจัยเรื่อง “ประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควร
ประกอบด้วย การเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว มีอุดมการณ์ตั้งใจท างานในต าแหน่งหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ไม่ฉ้อฉล คดโกง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่ มีหิริโอตตัปปะละอายต่อการท าความชั่ว ประพฤติตนวางตัว
เป็นกลาง มีสัจจะรักษาค าพูด ไม่ใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ รักษาความลับของทางราชการ เป็น
ตัวอย่างในการท าหน้าที่พลเมืองดี๒ สอดคล้องกับ ศรัณย วงศ์ค าจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรม
นักการเมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบจริยธรรมนักการเมือง เช่น มีความละอายใจไมท าความ
ชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย(หิริ) มีความเกรงกลัวต่อผลของการกระท าความชั่วและอาญา
แผ่นดิน (โอตตัปปะ) มีความรูเกี่ยวกับความดี คือรูวา อะไรดี อะไรชั่ว มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ คน และชุมชน (ปัญญา) มีอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ (อนวัชชพละ) 
ยึดถือความถูกต้อง ความจริงและธรรมเป็นหลัก (ธรรมาธิปไตย) ไมล าเอียงเพราะรัก ชัง หลง และ
กลัว (ไมมีอคติ) และ มีความประพฤติดีงามท้ังทางกายและวาจา (ศีล) เป็นต้น๓ 

                                                 

 ๑ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, “จริยธรรมของนักการเมืองในระบบการเมืองไทย”, วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๖๗-๘๑.  
 ๒ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, “ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, รายงานวิจัย, 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๒). 

๓ศรัณย วงศ์ค าจันทร์, “จริยธรรมนักการเมืองไทย”, วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปที่ ๒ 
ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕): ๒๖๓-๒๘๒. 



๑๖๘ 

 

 ๒. ด้านความถูกต้อง นักการเมืองท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มี
ความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน มีการ
ด าเนินการโดยเป็นธรรม เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานการให้บริการไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการ
เสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อง มีความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
เน้นผลประโยชน์ส่วนรวม การบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ 
และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอีกด้วย สอดคล้องกับ ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมของนักการเมืองใน
ระบบการเมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง ถือได้ว่ามีความส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาการเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองไทยใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้นักธุรกิจสามารถเข้าสู่การแสดงบทบาทนักการเมืองมากขึ้น การบริหารประเทศนั้น 
ต้องยึดหลักผลประโยชน์สาธารณะ มากกว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคล๔ สอดคล้องกับ ธนนันท์ สิงหเสม 
สมหาย แจ่มกระจ่าง และสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม คือการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและการ
ด าเนินการด้านจริยธรรม การสร้างองค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการพัฒนาจริยธรรม การ
สร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม การไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย กฎ 
ระเบียบหรือข้อบังคับ เพ่ือกระท าการที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง๕ และสอดคล้องกับ 
ไพศาล เครือแสง ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมส าหรับนักปกครอง” ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรม คือ ความ
ถูกต้องดีงาม สังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐาน มิได้มีการเขียนเป็นกฎข้อบังคับให้
สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีการละเมิดจะถูกลงโทษโดยสังคม ในขณะเดียวกันนัก
ปกครอง ควรเป็นแบบอย่างในด้านมาตรฐานทางจริยธรรม จ ริยธรรมนักปกครอง ทั้ งเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชั่น นักปกครองเป็นที่จับตาจากสาธารณะชนไม่ว่าจะเป็น
การแสดงออกโดยการใช้อ านาจ การพูดจา การกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง พฤติกรรมจึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่
ต้องควบคุมระงับ ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองให้ประสบผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้องสร้าง
ส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โดยให้เกิด ความรู้สึกละอายหากจะท าในสิ่งไม่ถูกไม่
ควร หรือเรียกได้ว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” ทางความประพฤติ ที่สังคม มุ่งหวังให้คนในสังคมนั้น
ประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) 

                                                 

 ๔ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, “จริยธรรมของนักการเมืองในระบบการเมืองไทย”, วารสารสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๖๗-๘๑. 

๕ธนนันท์ สิงหเสม, สมหาย แจ่มกระจ่าง, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, “แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส ากรับ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น”, วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม 
๒๕๕๘): ๕๘-๗๐.  



๑๖๙ 

 

เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิด  
ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม๖ 
 ๓. ด้านความเหมาะสม นักการเมืองท้องถิ่นด าเนินการปฏิบัติงานตามกรอบจริยธรรมด้าน
ความเหมาะสม เพราะนักการเมืองท้องถิ่นเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการชี้น าประชาชน นักการเมืองจึง
ควรมีจริยธรรมสูงกว่าประชาชนและอาชีพอ่ืนๆ ต้องค านึงถึงการปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อ
ประชาชน ให้ความส าคัญกับประชาชนต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จัดสรรเวลาไป
พบปะประชาชน มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ลงพ้ืนที่ไปพบประชาชน นักการเมืองควรมี
จริยธรรมต่อองค์กรด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกในองค์กรไม่ปกป้องคนผิดมีการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบขององค์กร รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กร ท าให้สังคมยอมรับ และ
ต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ สอดคล้องกับ กมลวรรณ คารมปราชญ์ ดุษฎี โยเหลา 
ชลัช จงสืบพันธ์ และธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ตัวการการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองด้านจริยธรรม คือ มีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา การเสียสละท างานเพ่ือ
ส่วนรวม และการสนับสนุนพรรคการเมือง และพรรคการเมืองที่สังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมืองจาก
พรรคเหล่านั้น ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิกของพรรค และภายหลัง
จากท่ีเป็นสมาชิกของพรรคแล้วกรณีศึกษาได้เรียนรู้การเมืองผ่านกระบวนการต่าง ๆ ภายในพรรคจน
ท าให้เกิดความรู้สึกมีความผูกพันต่อพรรคดังกล่าว๗ สอดคล้องกับ วริยา ชินวรรโณ และคณะ ได้วิจัย
เรื่อง “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ” พบว่า ควรคัดเลือกผู้ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่จะเป็นต ารวจ
การฝึกอบรมต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องเน้นหนักด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้ที่จะมาเป็นต ารวจ การพิจารณาความเจริญก้าวหน้ากับผู้ปฏิบัติในระดับ ต่าง ๆ ต้อง
พิจารณาด้วยความเป็นธรรม การร่วมมือของต ารวจในการสอดส่องความประพฤติของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ การสร้างความร่วมมือของประชาชนในการสอดส่องความประพฤติของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  การ
ร่วมมือกับสังคมในการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ต ารวจและประชาชนในสังคม การสร้างหน่วยงานที่ท า
หน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ
ต ารวจ๘ และสอดคล้องกับ ธนนันท์ สิงหเสม สมหาย แจ่มกระจ่าง และสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ ได้วิจัย
เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น” ผลการวิจัย
พบว่า แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม    
มีดังนี้ การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและการด าเนินการด้านจริยธรรม การสร้างองค์ความรู้และสร้าง
ความตระหนักในการพัฒนาจริยธรรม การสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการบริหารจัดการที่

                                                 

 ๖ไพศาล เครือแสง, “จริยธรรมส าหรับนักปกครอง”, วารสารบัณฑิตศาสตร์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๑๗. 

๗กมลวรรณ คารมปราชญ์, ดุษฎี โยเหลา ชลัช, จงสืบพันธ์ และธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, “กระบวนการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ ๑๗ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม ๒๕๕๔): ๓๑-๕๔. 
 ๘วริยา ชินวรรโณ และคณะ, “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑. 



๑๗๐ 

 

เหมาะสม การส่งเสริมจริยธรรมต้องเกิดจากจิตส านึกภายใน การสร้างเครือข่ายทางจริยธรรม การไม่
ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ เพ่ือกระท าการที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและพวก
พ้อง การยกย่องเชิดชูบุคคลที่ท าความดี การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงและการบูรณาการ
การท างาน๙  
 ๕.๒.๒ ประยุกต์หลักธรรมในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมือง
ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา  
 การประยุกต์หลักฆราวาสธรรม ๔ ในการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี 
ประกอบด้วย ๑) การประยุกต์หลักสัจจะ (ซื่อสัตย์) นักการเมืองท้องถิ่นมีใจเป็นกลางในการ
บริหารงานและมีความซื่อตรง โปร่งใส จริงใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีการวางแผนนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นแบบแผนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีความยุติธรรมตาม
ระเบียบวินัยข้อบังคับ ไม่ล าเอียงหรือมีอคติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง ๒) การประยุกต์หลักทมะ (หนักแน่น) 
นักการเมืองท้องถิ่นรู้จักการปรับตัวพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องด้วยการใช้สติปัญญา สนับสนุนให้
บุคลากรและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงาน รวมทั้งเป็นผู้มีน้ าใจ ใจเย็น 
สามารถควบคุมอารมณ์ได้แม้จะประสบกับปัญหา สามารถประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ๓) การประยุกต์หลักขันติ (อดทน) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้มีความ
อดทน ท าหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นในจุดหมาย หมั่นใส่ใจดูแลและสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่บุคลากรในองค์กรและประชาชนในท้องถิ่น เมื่อเกิดความเดือดร้อนจะต้องมีความอดทนอดกลั้น
ต่อผลกระทบที่เกิดจากการบริหารงานในองค์กรทั้งจากผู้ร่วมงาน จากประชาชนและผู้ใต้บังคับบัญชา 
๔) การประยุกต์หลักจาคะ (เสียสละ) นักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีความเสียสละ อดทน มีความ
ว่องไวไหวพริบปฏิภาณต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิดก้าวหน้า ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดยืดหยุ่น  
ขยันหมั่นเพียร มีความจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ของ
ตนเอง ไม่โกหกหลอกลวงประชาชน ให้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรต้องกระท าให้ได้อย่างที่สัญญา
ไว้กับประชาชนและที่ส าคัญจะต้องยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาลสามารถบูรณาการหลักธรรมาภิบาล
เข้าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ และที่ส าคัญต้องยึดมั่นในหลักของธรรมาภิบาล สามารถบูรณาการหลักธรร
มาภิบาลเข้าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ สอดคล้องกับ พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร ได้วิจัยเรื่อง “หลักฆราวาส
ธรรมกับการปฏิบัติตนสู่ความดีงาม” ผลการวิจัยพบว่า ฆราวาสธรรม เป็นหลักค าสอนที่พระพุทธองค์
แสดงไว้เพ่ือให้สาวกผู้อยู่ครองเรือนได้น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้ประสบความส าเร็จ
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ บุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกันจ าเป็นต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อ
กัน จึงจะท าให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดังนั้น พระพุทธองค์จึงวางหลักธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือน
ไว้ เรียกว่า ฆราวาสธรรม๑๐ สอดคล้องกับ ดิลก บุญอ่ิม และพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์) 

                                                 
๙ธนนันท์ สิงหเสม, สมหาย แจ่มกระจ่าง, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์, “แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส ากรับ

ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น”, วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม, ปีท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม 
๒๕๕๘): ๕๘-๗๐.  

๑๐พระใกล้รุ่ง ปญฺญาวชิโร, “หลักฆราวาสธรรมกับการปฏิบัติตนสู่ความดีงาม”, วารสารมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด, ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙): ๒๖๓-๒๗๑. 



๑๗๑ 

 

ได้วิจัยเรื่อง “ฆราวาสธรรม ๔ : สูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า        
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา ด้านหลักการครองเรือน 
ควรปฏิบัติตามแนวความซื่อสัตย์ การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม และเข้าใจถึง
ความส าคัญของตนที่มีอิทธิพล หรือบทบาทและความสัมพันธ์ต่อผู้อ่ืน ด้านหลักการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน ควรปฏิบัติตามแนวความอดกลั้น การฝึกแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี และรู้จักขอบเขตและการ
แสดงออกของอารมณ์อย่างพอเหมาะ ด้านหลักการท างานให้ส าเร็จ ควรปฏิบัติตามแนวความอดทน 
การไม่ท้อถอยต่อปัญหาที่ประสบ และแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกในเรื่องต่างๆ พอเหมาะ ด้าน
หลักการสร้างคุณค่าให้แก่ ตนเอง ควรปฏิบัติตามแนวความเสียสละ มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบุคคล 
เช่นนี้ จะท าให้อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาทางสังคม เกิดสันติ
สุขในบุคคล ชุมชน และสังคมแบบยั่งยืน๑๑ และสอดคล้องกับ พระทนงชัย อภิชโย และพระมหา
ประภาส ปริชาโน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนามนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท” 
ผลการวิจัยพบว่า ฆราวาสธรรมเป็นหลักธรรมส าหรับฆราวาสธรรมส าหรับการครองเรือนหลักการ
ครองชีวิตของ คฤหัสถ์ ประการ ได้แก่ สัจจะ คือ ความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิด
ความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกัน ทมะ คือ การรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ข่มใจระงับความรู้สึกต่อ
เหตุบกพร่องของกัน และกันรู้จักฝึกฝนปรับปรุงตนแก้ไขข้อบกพร่องปรับนิสัยและอัธยาศัยให้
กลมกลืนประสานเข้าหากันได้ ขันติ คือ ความอดทนอดกลั้นต่อความหนัก และความร้ายแรงทั้งหลาย 
จาคะ คือ ความเสียสละความเผื่อแผ่แบ่งปัน๑๒ 
 ๕.๒.๓ น าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา 
 การน าเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ต้องน าหลักการการเสริมสร้างจริยธรรมน ามาประยุกต์ใช้กับนักการเมืองท้องถิ่นเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติดังต่อต่อไปนี้ 
 ๑. การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นักการเมืองท้องถิ่นในฐานะที่เป็นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความซื่อตรง 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่น ใน
การบริหารงานต้องมีการก ากับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานของท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะในเรื่องความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่ น 
ภาวะผู้น าของนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้น าองค์กร สอดคล้องกับ สมหวัง 
โอชารส และคณะ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่
นักเรียนนายสิบต ารวจ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการ
เสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจ ต้องสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพต ารวจ    

                                                 

 ๑๑ ดิลก บุญอิ่ม และพระอธิการสุชาติ จนฺทสโร (สายโรจน์), “ฆราวาสธรรม ๔ : สูตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ”, วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๓๓๘-
๓๕๒. 
 ๑๒ พระทนงชัย อภิชโย และพระมหาประภาส ปริชาโน, “การพัฒนามนุษย์ตามหลักฆราวาสธรรมใน
พุทธปรัชญาเถรวาท”, วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์, ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๒๐. 



๑๗๒ 

 

สร้างความตระหนักในการมีจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ
ต ารวจ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักของคุณธรรม ค่านิยมหลัก อุดมคติของต ารวจ จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจ าวัน๑๓ สอดคล้อง
กับ ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้วิจัยเรื่อง “ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 
ผลการวิจัยพบว่า ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรประกอบด้วย การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือผลประโยชน์ส่วนตัว มี
อุดมการณ์ตั้งใจท างานในต าแหน่งหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ไม่ฉ้อฉล คดโกง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและ
โดยหน้าที่ มีหิริโอตตัปปะละอายต่อการท าความชั่ว ประพฤติตนวางตัวเป็นกลาง มีสัจจะรักษาค าพูด 
ไม่ใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ รักษาความลับของทางราชการ เป็นตัวอย่างในการท าหน้าที่
พลเมืองดี๑๔ และสอดคล้องกับ ไพศาล เครือแสง ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมส าหรับนักปกครอง” 
ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรม คือ ความถูกต้องดีงาม สังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทัด
ฐาน มิได้มีการเขียนเป็นกฎข้อบังคับให้สมาชิกทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีการละเมิดจะถูก
ลงโทษโดยสังคม ในขณะเดียวกันนักปกครอง ควรเป็นแบบอย่างในด้านมาตรฐานทางจริยธรรม 
จริยธรรมนักปกครอง ทั้งเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริตคอร์รัปชั่น นักปกครองเป็นที่จับตา
จากสาธารณะชนไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกโดยการใช้อ านาจ  การพูดจา การกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง 
พฤติกรรมจึงถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องควบคุมระงับ ดังนั้นการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองให้
ประสบผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้องสร้างส านึกหรือมโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โดยให้เกิด  
ความรู้สึกละอายหากจะท าในสิ่งไม่ถูกไม่ควร หรือเรียกได้ว่า “คุณธรรมและจริยธรรม” ทางความ
ประพฤติ ที่สังคม มุ่งหวังให้คนในสังคมนั้นประพฤติ มีความถูกต้องในความประพฤติ มีเสรีภาพ
ภายในขอบเขตของมโนธรรม (Conscience) เป็นหน้าที่ที่สมาชิกในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง 
ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิด ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสังคม๑๕ 
 ๒. การสร้างความตระหนักในจริยธรรม โดยการเข้าสู่อ านาจทางการกลไกทางการเมือง
ของนักการเมืองท้องถิ่น มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากเพราะมีผลต่อการบริหารงานท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องตระหนักในจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายใจและเกรงกลัว
ต่อบาป รวมไปถึงการเข้าใจถึงหลักธรรมาภิบาลในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ และคณะ ได้วิจัย
เรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจมีวัตถุประสงค์ พบว่า การคัดเลือกผู้ที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ที่จะ
เป็นต ารวจการฝึกอบรมต้องจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องเน้นหนักด้าน

                                                 
๑๓สมหวัง โอชารส และคณะ, “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่

นักเรียนนายสิบต ารวจ”, วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, ปีท่ี ๗ ฉบับพิเศษ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐): ๒๐๗-๓๐๑. 
 ๑๔ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, “ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, รายงานวิจัย, 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๒). 
 ๑๕ ไพศาล เครือแสง, “จริยธรรมส าหรับนักปกครอง”, วารสารบัณฑิตศาสตร์, ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑): ๑๑๗. 



๑๗๓ 

 

คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ที่จะมาเป็นต ารวจ การพิจารณาความเจริญก้าวหน้ากับผู้ปฏิบัติในระดับ  
ต่าง ๆ ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม การร่วมมือของต ารวจในการสอดส่องความประพฤติของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการสอดส่องความประพฤติของเจ้าหน้าที่
ต ารวจการร่วมมือกับสังคมในการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ต ารวจและประชาชนในสังคม การสร้าง
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อ
จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ๑๖ สอดคล้องกับ จินดา ค้าวรรธนะกูล, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, สมบูรณ์ 
สุขส าราญ, เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมทางการเมืองของสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ” ผลการวิจัยพบว่า ต้องฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่เด็กให้มีความพร้อมในด้านความเป็น
มนุษย์ โดยเน้นหลักการส าคัญ คือ ต้องพัฒนา ๓ ส่วน ไปพร้อมกัน ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ (ความคิด) 
และจิตใจ ธรรมะของหลวงพ่อสามารถใช้เพ่ือสร้างคุณธรรมทางการเมืองการปกครองได้เป็นอย่างดี๑๗

และสอดคล้องกับ ศรัณย วงศ์ค าจันทร์ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมนักการเมืองไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
ตัว แบบจริยธรรมนักการเมืองไทย มีความละอายใจไมท าความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย(หิริ) 
มีความเกรงกลัวต่อผลของการกระท าความชั่วและอาญาแผ่นดิน (โอตตัปปะ) มีความรูเกี่ยวกับความดี 
คือรูวา อะไรดี อะไรชั่ว มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหน้าที่ คนและชุมชน (ปัญญา) มีอาชีพที่
สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ (อนวัชชพละ) ยึดถือความถูกต้อง ความจริงและธรรมเป็น
หลัก (ธรรมาธิปไตย) ไมล าเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว (ไมมีอคติ) และ มีความประพฤติดีงามทั้ง
ทางกายและวาจา (ศีล) เป็นต้น๑๘ 
 ๓. การสร้างความร่วมมือในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้การท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด แก้ปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความโปร่งใส 
รวมทั้งเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเป็นเจ้าของชุมชนและเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประชาธิปไตยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญจึงได้บัญญัติให้รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
สอดคล้องกับ ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ได้วิจัยเรื่อง “จริยธรรมของนักการเมือง” ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดจริยธรรมทางการเมืองและมีลักษณะผลประโยชน์
ทับซ้อนของนักการเมือง ได้แก่ การปลูกฝังเพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกที่ดี การให้ความรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและบทบาทสื่อมวลชน การใช้หลักศาสนามาช่วยกล่อม เกลาจิตใจคน 
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ผู้น าต้องปฏิบัติตน

                                                 

 ๑๖อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ และคณะ, “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส า นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖), หน้า ๙. 
 ๑๗จินดา ค้าวรรธนะกูล , สุรพล ราชภัณฑารักษ์ , สมบูรณ์  สุขส าราญ , เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ,          
“การเสริมสร้างคุณธรรมทางการเมืองของสถาบันพลังจิตตานุภาพ”, วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ,       
ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑): ๗๙-๙๒. 

๑๘ศรัณย วงศ์ค าจันทร์, “จริยธรรมนักการเมืองไทย”, วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,              
ปที่ ๒ ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๕): ๒๖๓-๒๘๒. 



๑๗๔ 

 

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับ กมลวรรณ คารมปราชญ์, ดุษฎี โยเหลา 
ชลัช, จงสืบพันธ์ และธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ได้วิจัยเรื่อง “กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า การเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม และ
การสนับสนุนพรรคการเมือง และพรรคการเมืองที่สังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมืองจากพรรคเหล่านั้น 
ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิกของพรรค และภายหลังจากท่ีเป็นสมาชิก
ของพรรคแล้วกรณีศึกษาได้เรียนรู้การเมืองผ่านกระบวนการต่าง ๆ ภายในพรรคจนท าให้เกิด
ความรู้สึกมีความผูกพันต่อพรรค๑๙ สอดคล้องกับ วริยา ชินวรรโณ และคณะ ได้วิจัยเรื่อง             
“จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ” พบว่า การสร้างความร่วมมือของประชาชนในการสอดส่องความ
ประพฤติของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การร่วมมือกับสังคมในการสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ต ารวจและประชาชน
ในสังคม การสร้างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ๒๐ 
 ๔. การสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาชนและนักการเมืองต้องมีจิตส านึกในบทบาท
หน้าที่ของตนในความเป็นคนไทยที่เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินมีส านึกหน้าที่รับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองของชาติโดยผู้น าท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการเคารพกติกา และมีจิตส านึกให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้น โดยจิตส านึกที่ดีต้องเริ่มต้นกล่อมเกลา
ตั้งแต่เด็กเพ่ือเป็นการพัฒนาคนให้มีความพร้อมมาจากข้างในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งขึ้นโดยเริ่มจากนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนการน าไปปฏิบัติในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  สอดคล้องกับ 
สมหวัง โอชารส และคณะ ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ  ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพการเสริมสร้างจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติงานด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ มีความตระหนักในปัญหาเชิงจริยธรรม 
และเข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์เชิงจริยธรรมจารีตประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยและมีการน า
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในระดับปานกลาง 
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ ที่ควรปลูกฝังและเสริมสร้างตามล าดับ คือ  ๑) ความรับผิดชอบ 
๒) ความซื่อสัตย์ ๓) ความยุติธรรม ๔) ความอดทนอดกลั้น ๕) การมีระเบียบวินัย๒๑ สอดคล้องกับ 
ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา ได้วิจัยเรื่อง “ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” 
ผลการวิจัยพบว่า ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรประกอบด้วย การเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือผลประโยชน์ส่วนตัว มี

                                                 
๑๙กมลวรรณ คารมปราชญ์, ดุษฎี โยเหลา ชลัช, จงสืบพันธ์ และธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, “กระบวนการ

อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ ๑๗ 
ฉบับท่ี ๑ (มกราคม ๒๕๕๔): ๓๑-๕๔. 
 ๒๐วริยา ชินวรรโณ และคณะ, “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑. 

๒๑สมหวัง โอชารส และคณะ, “รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่
นักเรียนนายสิบต ารวจ”, วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, ปีท่ี ๗ ฉบับพิเศษ (ตุลาคม ๒๕๖๐): ๒๐๗-๓๐๑. 



๑๗๕ 

 

อุดมการณ์ตั้งใจท างานในต าแหน่งหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ ไม่ฉ้อฉล คดโกง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดยส่วนตัวและ
โดยหน้าที่ มีหิริโอตตัปปะละอายต่อการท าความชั่ว ประพฤติตนวางตัวเป็นกลาง มีสัจจะรักษาค าพูด 
ไม่ใช้อ านาจแสวงหาผลประโยชน์ รักษาความลับของทางราชการ  เป็นตัวอย่างในการท าหน้าที่
พลเมืองดี๒๒ และสอดคล้องกับ ธนนันท์ สิงหเสม, สมหาย แจ่มกระจ่าง, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์      
ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น ” 
ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นที่
การไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับ เพ่ือกระท าการที่เป็นประโยชน์ส่วนตนและ 
พวกพ้อง๒๓  
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นใน
จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยจึงสรุปข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๕.๓.๑.๑ ควรมีการก าหนดนโยบายเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองเพ่ือพัฒนา
ประชาธิปไตยการเมืองระดับท้องถิ่น  
 ๕.๓.๑.๒ ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสนับสนุนนักการเมืองที่มีจริยธรรม มี
คุณธรรมน าการเมือง 
 ๕.๓.๑.๓ ควรมีนโยบายทางการศึกษาจัดท าหลักสูตรส่งเสริมจริยธรรม และคุณธรรม
ทางการเมือง 
 ๕.๓.๑.๔ ควรสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมจริยธรรมทาง
การเมือง 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ๕.๓.๒.๑ หน่วยงานงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนเสริมสร้าง
จริยธรรมทางการเมืองร่วมกับชุมชน 
 ๕.๓.๒.๒. หน่วยงานงานภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 
 ๕.๓.๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักการเมืองท้องถิ่นให้เกิดการตระหนักในจริยธรรม
ทางการเมืองและร่วมมือกับชุมชน 

                                                 

 ๒๒ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, “ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”, รายงานวิจัย, 
(ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๒๕๔๒). 

๒๓ธนนันท์ สิงหเสม, สมหาย แจ่มกระจ่าง, สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์ , “แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมส า
กรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น”, วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม , ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม ๒๕๕๘): ๕๘-๗๐.  



๑๗๖ 

 

 ๕.๓.๒.๔ นักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนควรยกย่องนักการเมืองที่ด าเนินกิจกรรม
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านความดีงาม ความถูกต้อง และความเหมาะสม ตามนโยบายที่แถลงไว้ก่อน
การเลือกตั้ง  
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๕.๓.๓.๑ ควรศึกษาเกี่ยวกับสหปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างจริยธรรมนักการเมือง 
 ๕.๓.๓.๒ ควรศึกษาอิทธิพลและแรงกดดันทางการเมืองต่อความยึดมั่นทางจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมือง 
 ๕.๓.๓.๓ ควรศึกษาองค์ประกอบของหลักธรรมที่ เหมาะสมในการปฏิบัติงานของ
นักการเมืองท้องถิ่น 
 ๕.๓.๓.๔ ควรศึกษาวิจัยรากฐานทางจริยธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อการ
ปฏิรูปการเมือง 



๑๗๗ 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย  
 

 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ  
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

   

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 

(๑) หนังสือ :  
 
กรมวิชาการ. คู่มือการสร้างเครื่องวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๕๕.  
กระทรวงศึกษาธิการ. นโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ . 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๕๐.  
โกวิทย พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : วิญ   ชน, ๒๕๕๙. 
ขวัญนภา สุขคร. ความหมายของการวิจัย. ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศ นย์ล าปาง. 

๒๕๕๔.  
จร ญ สุภาพ. หลักรัฐศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๔.  
จิรโชค (บรรพต) วีระสัย. สังคมวิทยาการเมือง. ฉบับแก้ไขปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๖.  
_________, สุรพล ราชภัณฑารักษ์ , สุรพันธ์ ทับสุวรรณ์ . รัฐศาสตร์ทั่วไป . พิมพ์ครั้งที่  ๑๒. 

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๒.  
ชัยพร วิชชาวุธ. แนวคิดและการพัฒนาการใหม่ในการปลูกฝังจริยธรรมในจริยธรรมศึกษา.

กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๓๑. 
ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. จริยศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สหบ รพสาส์นการพิมพ์, ๒๕๕๖.  
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. รัฐ. พิมพ์ครั้งที ่๓. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕.  
_________. ประชาธิปไตย สังคมนิยม คอมมิวนิสต์กับการเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

พิฆเณศ, ๒๕๔๙.  
ช าเลือง วุฒิจันทร์. คุณธรรมจริยธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, 

๒๕๕๖.  
ณรงค์ สินสวัสดิ์. จิตวิทยาการเมือง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๘. 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน. จริยธรรมของเยาวชนไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๕๔.  
 



๑๗๘ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. การก าหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ทฤษฎีและการประยุกต์. 
กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๐.  

ทิศนา แขมณี . ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ มีประสิทธิภาพ .
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔.  

_________. ศาสตร์การสอนองค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้ง
ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗.  

ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. ปัญหาการเมืองไทยในปัจจุบัน. พิมพ์ครั้งที่  ๓. นนทบุรี : ส านักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๒.  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม . กรุงเทพมหานคร : สถาบัน
พระปกเกล้า, ๒๕๔๘.  

บุญชม ศรีสะอาด. วิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที ่๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๗.  
ประภาศรี สีหอ าไพ. พื้นฐานการศึกษาทางศาสนาและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  
ป๋วย อ้ึงภากรณ์. ทัศนะว่าด้วยการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ม ลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๕.  
ปัญญาใช้บางยางและคณะ. ธรรมาธิบาย : หลักธรรมในพระไตรปิฎก. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา

และสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๕.  
พนัส หันนาคินทร์. การสอนค านิยมและจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิฆเนศ, ๒๕๕๑.  
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ “ค าวัด”. พิมพ์ครั้งที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑.  
พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน). พระธรรมญาณมุนี ๘๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ อัม

รนิทร์การพิมพ์, ๒๕๓๑.  
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่  ๙ . 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.  
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ช าระเพิ่มเติม ช่วงที ่

๑. พิมพ์ครั้งที ่๑๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๔.  
_________. พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย . โครงการต าราส านักที่ปรึกษากรมอนามัย : 

กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๖.  
พระราชวรมุนี ป.อ. ปยุตฺโต. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร 

: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๘ .  
พุทธทาสภิกขุ. ฆราวาสธรรม. กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์พระนคร, ๒๕๒๓.  
 
 



๑๗๙ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

_________. แนะแนวจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทศิริพัธต์, ๒๕๐๕.  
_________. พุทธทาสแนะแนวจริยธรรมร่วมสมัย ชุดที่  ๓. จุดหมายปลายทางและตัวแท้ของ

จริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ดวงตะวัน, ๒๕๕๓.  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ . พัฒนาการวัยรุ่นและการอบรม . 

นนทบุรี : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖.  
เยาวดี วิบ ลย์ศรี. การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔  เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  เฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔), กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๕๖. 

วศิน อินทสระ. จริยธรรมกับบุคคล หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบ รายวิชา ส ๐๗. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๓๘.  

วิทย์ วิศวเวทย์. จริยศาสตร์เบื้องต้นมนุษย์กับปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 
๒๕๓๘.  

วิทยา นภาศิริกิจกุล และสุขุม นวลสกุล. การเมืองการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๔๕. 

ศิริชัย กาญจนวาสี. ทฤษฎีการประเมิน. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๗.  

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช. การน าเสนอรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕๔๔.  

ศ นย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ศ นย์คุณธรรม. สังคมมีคุณค่าจากต้นกล้า คุณธรรม. 
กรุงเทพมหานคร : ศ นย์คุณธรรม, ๒๕๕๑.  

สถิต นิยมญาติ. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานชิย์, ๒๕๒๔.  
สมบัติ ธ ารงธัญญวงศ์. การเมืองไทย. กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๔๙.  
สมผิว ชื่นตระก ล. ความเป็นครู. เอกสารประกอบการสอน. เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์สถาบันราชภัฏ

เชียงใหม่, ๒๕๓๖.  
สมาน อัศวภ มิ . การศึกษาและการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาการพัฒนา

คณะกรรมการสถานศึกษา และสถานศึกษาเครือข่ายของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ 
รุ่นที่ ๑. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, ๒๕๔๙.  

 



๑๘๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา . มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณา
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน . กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทจุดทอง จ ากัด, ๒๕๕๐.  

สิทธิพันธ์ พุทธหุน . ทฤษฎีพัฒนาการเมือง . พิมพ์ครั้งที่  ๗ . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๑.  

สุจิต บุญบงการ. การพัฒนาทางการเมืองของไทย : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน . พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.  

_________และพรศักดิ์  ผ่ องแผ้ ว . พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งของคนไทย .
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สุบรรณ์ พันธวิศวาส และชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์. ระเบียบวิธีเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียน 
สโตร์, ๒๕๔๒.   

เสถียรพงษ์ วรรณปก . การปลูกฝังจริยธรรมในแนวทางการพัฒนาค่านิยมและคุณธรรมของ
เยาวชนในปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พี. เอ. ลีฟวิ่ง จ ากัด, ๒๕๓๓.  

ใหม่ รักหม ่  และ ธวัชชัย ไพจิต. บันทึก ๒๕ นักการเมือง วิเคราะห์การเลือกตั้งของไทย. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์นพรัตน์, ๒๕๒๒.  

อนุสรณ์ ลิ่มมณี และทิพาพร พิมพ์สุทธิ์ . พฤติกรรมทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๒๐.  

 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์ : 
 
จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล. “กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผ ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจใน

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาผู้น า
ทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่, ๒๕๖๑. 

ตวงเพชร สมศรี. “วิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบ รณาการ”. วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖ 

นฤมล รัตนาภิบาล. “บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น” 
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง . บัณฑิตวิทยาลัย : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  



๑๘๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ประทีป มากมิตร. “จริยธรรมของผ ้บริการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐. 
มาศโมฬี จิตวิริยธรรม. “คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผ ้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ”. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๒ 

สรณี กัณฑ์นิล. “กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข เขตตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขที่  ๑๗”. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ . 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร, ๒๕๕๖.  

 
(๓) รายงานการวิจัย : 
 
โฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง และคณะ. “ข้อเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมของนักการเมืองเพ่ือการป้องกันการ

ทุจริตในประเทศไทย”. รายงานวิจัย. หลักส ตรนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับกลาง รุ่นที่  ๑ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ๒๕๕๙. 

เพ็ญแข ประจนปัจจนึก และคณะ. “การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพ่ือการปฏิร ป
สังคม : แนวทางและการปฏิบัติ”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๒๕๕๔.  

ภ สิทธ์ ขันติกุล. “ร ปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”. 
รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ๒๕๕๓.  

ญาเรศ อัครพัฒนานุก ล. “การกระจายอ านาจกับการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาค
ประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี”. รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖. 

ฐาปนีย์ พสิษฐ์เนาวกุล และพรสวรรค์ สุวัณณศรีย์. “การศึกษาร ปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”. รายงานวิจัย. เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 
๒๕๕๐. 

รสลิน ศิริยะพันธุ์ และคณะ. “พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย 
: กรณีศึกษาทางภาคเหนือ”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ, ๒๕๕๑.  

วริยา ชินวรรโณ และคณะ. “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ”. รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖. 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99+%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C


๑๘๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ. “ร ปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบ รณาการส าหรับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา” . รายงานวิจัย . กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๘.  

สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ. “คุณลักษณะและกระบวนการปล กฝังคุณธรรมและจริยธรรมใน
ประเทศไทย”. รายงานวิจัย. ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก กรุงเทพมหานคร : ศ นย์ส่งเสริม
และการพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความร ้ องค์การ
มหาชน, ๒๕๕๒.  

อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ และคณะ. “จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ”. รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๖. 

 
(๔) วารสาร : 
 
กิติมา สุรสนธิ. การร ้เท่าทันสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. 

ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒. (กรกฎาคม –ธันวาคม ๒๕๕๕): ๑๒๓-๑๓๓. 
ฐานิตา เฉลิมช่วง และ อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชน ในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ 
(มกราคม – เมษายน ๒๕๕๙): ๓๒๕-๓๓๗. 

พรภิรมณ์ ศรีทองค า และวัลลภ รัฐฉัตรานนท์. ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน
ในต าบลบ้านช้าง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘): ๑๑๗-
๑๒๙. 

สมหวัง โอชารสและคณะ. ร ปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่
นักเรียนนายสิบต ารวจ. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย. ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ (ตุลาคม 
๒๕๖๐): ๒๐๗-๓๐๑. 

สิงห์ สิงห์ขจร. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย. วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกล
เชิงนวัตกรรม. ปีที่ ๓ ฉบับที ่๒ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖): ๒๕-๓๖. 

 
(๕) สัมภาษณ์ : 
 
สัมภาษณ์  พระเทพสีมาภรณ์  (วันชัน กนฺตจารี ป.ธ.๗). เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และ             

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา, ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 



๑๘๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม จิรปุญฺโญ ป.ธ.๔). รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา,      
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
พระคร ศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร. (โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖). รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
และผ ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
จ่าสิบเอกโสภา พลดงนอก. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว      
จ.นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
นางศุภรัสมิ์  เชิดช . รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว          
จ.นครราชสีมา, ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
นายเอกภพ โตมรศักดิ์. นายกเทศมนตรีต าบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา    
จ.นครราชสีมา, ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
นายศิริพงศ ์มกรพงศ์.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.สีคิ้ว เขต ๑ 
จ.นครราชสีมา, ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร.  อาจารย์ประจ าหลักส ตรรัฐศาสตรบัณฑิต  มจร วิทยาเขต
นครราชสีมา, ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓. 
ผศ.ดร.พีรวิชญ์ ค าเจริญ. อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
รศ.เนตรชนก บัวนาค.  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครราชสีมา, ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
ดร.นิธิศ  คงอินทร์ . ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้ านหัน  ต .บ้ านหัน  อ.สีคิ้ ว                
จ.นครราชสีมา และรองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่ง
ประเทศไทย, ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
นายชลาล พัฒนก าชัย . สมาชิกองค์การบริหารส่ วนจังหวัด อ.ขามสะแกแสง                
จ.นครราชสีมา, ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓. 
นายดนัย ตั้งเจิดจ้า. นายกเทศมนตรีต าบลพิมาย ต.พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ,       
๒๕ เมษายน ๒๕๖๓. 
นางวนิชา พรสันเทียะ. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน            
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา, ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓. 
ดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล. อดีตก านันต าบลหินดาด ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
ดร.วราภ มิ สุวะโสภา.  อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา, ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓. 
 



๑๘๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พลต ารวจตรีวุฒิ สุโกศล. อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ,       
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓. 
 

(๖) การสนทนากลุ่มเฉพาะ : 
 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม. ผ ้อ านวยการหลักส ตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดี คณะสังคมศาสตร์, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, ผ ้อ านวยการหลักส ตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ,        
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
รศ.ดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, อาจารย์ประจ าหลักส ตรบัณฑิตศึกษา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช, อาจารย์ประจ าหลักส ตรบัณฑิตศึกษา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
รศ.อนุภ มิ โซวเกษม , อาจารย์ประจ าหลักส ตรบัณฑิตศึกษา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
นายพิชัย เรืองไพศาล. ข้าราชการบ านาญ, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ดร.เบญญาภา อัจฉฤกษ์. นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
ดร.ภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ . นายกเทศมนตรีต าบลกุดจิก ต .กุดจิก  อ .ส งเนิ น                
จ.นครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ผศ.ดร.. อาจารย์ประจ าหลักส ตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มจร วิทยาเขตนครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
นายสมาน กรองมะเริง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมะเริง ต.มะเริง  อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 
น.ส.พิฐชญาณ์ พงศ์ธนากุลศิริ. ผ ้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน 
ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ : 
 2. Secondary Sources 
(I) Books: 
 

Bardo. J.W. and Hartman. J.J.. Urban Society: ASystematic Introduction. U.S.A.: F.E. 
Peacock, 1982.  

Brown. R. Social. Psychology. New York: The Free Press, 1978.  
Brown. W.B. & Moberg. D.J..  Organization Theory and Management: Approach. 

New York: John Wiley and Sons, 1980.  



๑๘๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
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Youth.” National Catholic Education. Washington. DC, 2000.  

Evers. H.D. and T.H. Silcock. Elite and Section in Thailand : Social and Economies 
Studies in Development. Canberra: Australian University Press, 1965.  
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John D. Montgomery and William J. Siffin. Approaches to Development: politics. 

Adminisstration and Change. New York: McGrew Hill Book Company, 
1966.  

Joyce. B. and Weil. M.. Model of Teaching. New York: Prentice-Hall, 1996.  
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Longman. Dictionary of Contemporary English. London: Longman Group, 1995.  
Lucian W. Pye.. Aspects of Political Development. Boston: Little. Brown, 1966.  
Nadler. L. Designing Training Programs: The Critical Events Model. Reading. 

Massachusetts: Addison Wesley, 1982.  
Piaget. Jean. The Moral Judgement of Child. New York: Collier Book, 1962.  
Raj. M.P.. Criteria for a model for the integration of environment education into 

the school curriculum of the northern province.  Sout Africa: Doctoral 
dissertatior University of South Africa 2002.  

Samuel Huntington and Jorge I. Dominguez. Political Development : in the 
handbook of the political science : Macvopolitical theory. ed. Fred 
Greenstein and Nelson Polsby. Reading. Mass: Addison- Wesley, 1975.  

Samuel P. Huntington. Political Order in Changing Societies. Second edition. 
Connecticut: Yale University Press, 1969.  

Steiner. E.Z. Edocology. Sydney: NSW, 1990.  
 
 
 



๑๘๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
Thorndike. E.L. and Clarence L. Barnhart. High School Dictionary.  Chicago: Scott 

Foresman, 1957.  
Tosi. H.L. and Carroll. S.J.. Management. New York: John Wiley & Sons, 1982.  



๑๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



๑๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 



๑๘๙ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 

๑. ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๒. รศ.ดร.พรรษำ พฤฒยำงกูร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๓. รศ.ดร.ธัชชนันท ์อิศรเดช อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำดุษฎีบัณฑิต  
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

๔. รศ.เนตรชนก บัวนำค อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
๕. ผศ.ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ อำจำรย์ประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
    รำชภฏันครรำชสีมำ 

  



๑๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 

  



๑๙๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



๑๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การวิเคราะห์ค่า  IOC 



๑๙๔ 

ตารางผนวกท่ี ๑  ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักกำรเมืองท้องถิ่น 

 
ค ำถำม 
ข้อที่ 

ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ  

รวม 
 

IOC 
 

ควำมหมำย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๓ ๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

 



๑๙๕ 

ตารางผนวกที่ ๒   ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามเกี่ยวกับเสริมสร้ำงจริยธรรมทำงกำรเมือง 
ของนักกำรเมืองท้องถิ่น 

 
ค ำถำม 
ข้อที่ 

ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ  

รวม 
 

IOC 
 

ควำมหมำย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ ๐ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๕ +๑ +๑ ๐ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได้ 

 
 
 



๑๙๖ 

ตารางผนวกที่  ๓    ค่ าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม เกี่ ยวกับการประยุกต์ธรรมะ               
หลักฆรำวำสธรรม ๔ ของนักกำรเมืองท้องถิ่น 

ค ำถำม 
ข้อที่ 

ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ  

รวม 
 

IOC 
 

ควำมหมำย 
คนที่  
๑ 

คนที่  
๒ 

คนที่  
๓ 

คนที่  
๔ 

คนที่  
๕ 

๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

๑๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๕ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๖ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๗ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๘ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๑๙ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๐ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๑ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๒ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๓ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 
๒๔ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑ ใช้ได้ 

  



๑๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
การหาค่าความเชื่อมั่น 



๑๙๘ 

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.938 64 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

a1 257.13 1047.844 .575 .923 
a2 258.53 1041.982 .523 .948 
a3 257.53 1038.464 .609 .967 
a4 257.37 1036.654 .672 .987 
a5 258.17 1046.006 .538 .928 
a6 257.13 1039.499 .716 .936 
a7 257.57 1035.151 .686 .942 
a8 257.30 1049.321 .443 .912 
a9 257.43 1029.909 .753 .927 
a10 257.60 1034.662 .756 .937 
a11 257.13 1041.223 .678 .916 
a12 257.20 1032.855 .774 .929 
a13 257.13 1041.223 .729 .937 
a14 257.23 1043.978 .561 .931 
a15 257.30 1034.286 .732 .942 
a16 257.50 1043.707 .556 .937 
a17 257.57 1040.530 .514 .922 
a18 257.40 1053.283 .504 .933 
a19 257.67 1038.989 .481 .938 
a20 257.60 1058.386 .404 .922 
a21 257.30 1049.597 .437 .936 
a22 257.20 1036.234 .671 .951 
a23 257.43 1033.082 .666 .967 
a24 257.23 1036.530 .640 .935 
a25 257.13 1047.844 .575 .934 
a26 258.53 1041.982 .523 .926 
a27 257.53 1038.464 .609 .956 
a28 257.37 1036.654 .672 .939 
a29 258.17 1046.006 .538 .932 
a30 257.13 1039.499 .716 .933 
a31 257.57 1035.151 .686 .945 
a32 257.30 1049.321 .443 .944 
a33 257.43 1029.909 .753 .926 
a34 257.60 1034.662 .756 .928 
a35 257.13 1041.223 .678 .934 
a36 257.20 1032.855 .774 .947 
a37 257.13 1041.223 .729 .945 
a38 257.23 1043.978 .561 .926 
a39 257.30 1034.286 .732 .935 
a40 257.50 1043.707 .556 .936 



๑๙๙ 

a41 257.57 1040.530 .514 .938 
a42 257.40 1053.283 .504 .945 
a43 257.67 1038.989 .481 .947 
a44 257.60 1058.386 .404 .962 
a45 257.30 1049.597 .437 .936 
a46 257.20 1036.234 .671 .929 
a47 257.43 1033.082 .666 .912 
a48 257.23 1036.530 .640 .915 
a49 257.13 1047.844 .575 .938 
a50 258.53 1041.982 .523 .946 
a51 257.53 1038.464 .609 .947 
a52 257.37 1036.654 .672 .932 
a53 258.17 1046.006 .538 .945 
a54 257.13 1039.499 .716 .938 
a55 257.57 1035.151 .686 .942 
a56 257.30 1049.321 .443 .946 
a57 257.43 1029.909 .753 .957 
a58 257.60 1034.662 .756 .934 
a59 257.13 1041.223 .678 .933 
a60 257.20 1032.855 .774 .922 
a61 257.13 1041.223 .729 .945 
a62 257.23 1043.978 .561 .947 
a63 257.30 1034.286 .732 .938 
a64 257.50 1043.707 .556 .937 

 
  



๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสอบถาม) 



๒๐๑ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การเสรมิสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 

ในจังหวัดนครราชสีมา 
 

------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง 
 ๑.  แบบสอบถำมชุดนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือศึกษำ เรื่อง “กำรเสริมสร้ำงจริยธรรมทำงกำรเมืองของ
นักกำรเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครรำชสีมำ” โปรดตอบแบบสอบถำมตำมควำมเห็นอย่ำงแท้จริง      
ให้ครบถ้วนทุกข้อค ำถำม ค ำตอบของท่ำน ผู้วิจัยจะรักษำไว้เป็นควำมลับ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ 
ทั้งสิ้น  
 ๒.  แบบสอบถำมชุดนี้ประกอบด้วย ๕ ตอนดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของนักกำรเมืองท้องถิ่น 
 ตอนที่  ๓ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงจริยธรรมทำงกำรเมืองของ

นักกำรเมืองท้องถิ่น 
 ตอนที่  ๔ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรประยุกต์ธรรมะหลักฆรำวำสธรรม ๔         
ของนักกำรเมืองท้องถิ่น 

ตอนที่ ๕ เป็นแบบสอบถำมลักษณะปลำยเปิด ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำม
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหำ อุปสรรค   
 ผู้วิจัยหวังว่ำจะได้รับควำมร่วมมือตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้เป็นอย่ำงดี และขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 

นำยชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

สำขำวิชำรัฐศำสตร์   
บัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

  



๒๐๒ 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 

ในจังหวัดนครราชสีมา 
----------------------------------------------------------- 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง  หน้ำข้อควำมต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ตำมควำมเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ๑.  เพศ 
    ชำย      หญิง 
  

๒. อาย ุ
   ต่ ำกว่ำ ๓๑ ปี     ๓๑ – ๔๐ ปี    

 ๔๑ – ๕๐ ปี     ๕๑ – ๖๐ ปี    
 ๖๑ ปีขึ้นไป     

 ๓. สถานภาพ  
 สมรส      โสด     
 หม้ำย/หย่ำร้ำง 

๔. การศึกษา  
 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี     ปริญญำตรี    

  สูงกว่ำปริญญำตรี 
๕. รายได้ต่อเดือน  

 ต่ ำกว่ำ ๑๐,๐๐๑ บำท    ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บำท 
 ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บำท    ๓๐,๐๐๑ – ๔๐,๐๐๐ บำท 
 ๔๐,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บำท   ๕๐,๐๐๑ บำท ขึ้นไป 



๒๐๓ 

ตอนที ่๒  คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
  

ค าชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมคิดเห็น 

 

คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ความดีงาม      
๑. ท่ำนมีควำมซื่อสัตย์ประพฤติอย่ำงเหมำะสมและปฏิบัติอย่ำง
ตรงไปตรงมำ 

     

๒. ท่ำนมคีวำมกตัญญูกตเวทีรู้สึกส ำนึกบุญคุณท่ีผู้อื่นมีต่อเรำ      
๓. ท่ำนมีควำมเสียสละละควำมเห็นแก่ตัว      
๔. ท่ำนมีควำมเมตตำกรุณำปรำรถนำให้ผู้อ่ืนมีควำมสุข      
๕. ท่ำนมีควำมยุติธรรมปฏิบัติด้วยควำมเที่ยงตรงไม่มีควำม
ล ำเอียง 

     

ความถูกต้อง      
๑. ท่ำนปฏิบัติตนด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด      
๒. ท่ำนปฏิบัติตนด้วยควำมชอบธรรมทำงกำรเมือง      
๓. ท่ำนค ำนึงถึงควำมถูกต้องเหมำะสมก่อนกำรปฏิบัติงำน      
๔. ท่ำนสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้บุคคลอื่นมีควำมเคำรพ      
๕. ท่ำนไม่ละเมิดสิทธิเสรีภำพของประชำชน      

ความเหมาะสม      
๑. ท่ำนให้ควำมส ำคัญกับสิทธิเสรีภำพส่วนตัวของปัจเจกบุคคล      
๒. เมื่อเกิดปัญหำท่ำนหำข้อยุติที่เหมำะสมเป็นที่ยอมรับต่อกัน      
๓. ท่ำนปฏิบัติงำนด้วยควำมเหมำะสมกับภำรกิจที่รับผิดชอบ      
๔. ท่ำนร่วมป้องกันต่อกำรก ำหนดนโยบำยที่ไม่เหมำะสมต่อ
ประชำชน 

     

๕. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองอย่ำงเหมำะสม      



๒๐๔ 

ตอนที่ ๓ การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมคิดเห็น 

 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

การสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพ      
๑. ท่ำนมีหลักธรรมและหลักกำรประจ ำใจของกำรเป็น
นักกำรเมือง 

     

๒. ท่ำนมีแนวปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงใน
อำชีพนักกำรเมือง 

     

๓. ท่ำนมีควำมภำคภูมิใจในฐำนะนักกำรเมืองที่เป็นตัวแทนของ
ประชำชน 

     

๔. ท่ำนพัฒนำตนเองให้มีระเบียบวินัยและจุดยืนทำงกำรเมือง      
๕. ท่ำนแสวงหำควำมรู้และควำมสำมำรถของตนเองในอำชีพ
นักกำรเมือง 

     

๖. ท่ำนใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยและมำตรกำรทำงศีลธรรม      
การสร้างความตระหนักในจริยธรรม      

๑. ท่ำนกระตุ้นให้นักกำรเมืองได้ตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่
ตัวแทนของประชำชน 

     

๒. ท่ำนแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองเพ่ือสะท้อนควำมต้องกำร
ของประชำชน 

     

๓. ท่ำนแสดงควำมคิดเห็นนโยบำยรัฐบำลที่มีผลต่อผลกระทบต่อ
ประชำชน 

     

๔. ท่ำนมีจิตอำสำเข้ำมำท ำหน้ำที่แทนประชำชน      
๕. ท่ำนมีพ้ืนฐำนอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองและนโยบำยที่จับต้องได้      
๖. ท่ำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กำรท ำงำนกำรเป็นนักกำรเมืองตำม
ขอบเขตอ ำนำจและสำมำรถเข้ำร่วมท ำงำนกับข้ำรำชกำรประจ ำได้ 

     

การสร้างความร่วมมือในชุมชน      
๑. ท่ำนปฏิบัติงำนเพื่อก่อให้เกิดควำมร่วมมือในชุมชนและสังคม      
๒. ท่ำนมีข้อมูลทำงกำรเมืองเพ่ือสร้ำงควำมควำมสำมัคคีปรองดอง
และสันติสุขในประเทศ 

     

๓. ท่ำนแสดงควำมคิดทำงกำรเมืองเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่
สำธำรณะ 

     



๒๐๕ 

 

การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมือง 
ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๔. ท่ำนสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตำมที่กฎหมำยก ำหนด      
๕. ท่ำนร่วมมือกับเครือข่ำยทำงสังคมเพ่ือป้องกันกำรผูกขำดทำง
กำรเมือง 

     

๖. ท่ำนใช้อ ำนำจนักกำรเมืองเพ่ือตรวจสอบปกป้องผลประโยชน์
ส่วนร่วม 

     

๗. ท่ำนสร้ำงเกียรติและศักดิ์ศรีด้วยกำรท ำงำนเพ่ือสังคม      
การสร้างความรู้ความเข้าใจ      

๑. ท่ำนเปิดเผยข้อมูลเพ่ือยอมรับกำรตรวจสอบควำมสุจริต      
๒. ท่ำนแนะน ำและร่วมตรวจสอบจริยธรรมนักกำรเมือง      
๓. ท่ำนละเว้นกำรกระท ำผิดที่เสียงต่อกำรละเมิดจริยธรรมแม้
กฎหมำยไม่ห้ำม 

     

๔. ท่ำนไม่ยินยอมรับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของนักกำรเมืองหรือ
ข้ำรำชกำร 

     

๕.ท่ำนแนะน ำปัญหำและผลกระทบนักกำรเมืองที่ขำดจริยธรรม      
๖. ท่ำนยึดกฎหมำยและศีลธรรม      



๒๐๖ 

ตอนที ่๔  การประยุกต์ธรรมะหลักฆราวาสธรรม ๔ ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ค าชี้แจง ให้ท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องระดับควำมคิดเห็น 

การประยุกต์ธรรมะหลักฆราวาสธรรม ๔ 
ของนักการเมืองท้องถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านสัจจะ (ความซื่อสัตย์)      
๑.  มีควำมโปรงใสสำมำรถตรวจสอบได้      
๒.  มีกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนตำมคุณภำพและปริมำณงำน
ตำมเกณฑม์ำตรฐำน 

     

๓. มีควำมซื่อตรงและซื่อสัตย์ต่อประชำชน           
๔. มีควำมจริงใจที่จะช่วยเหลือประชำชน           
๕. ไดรับควำมไววำงใจจำกประชำชน             
๖. ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น            

ด้านทมะ (หนักแน่น)      
๑. ฝกอบรมในด้ำนวิชำกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ           
๒. มีกำรอบรมในด้ำนจริยธรรมเป็นประจ ำ           
๓. ปลูกผังกำรมีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อประชำชน            
๔. ปลูกฝังให้ใช้ชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงพอเพียง           
๕. ปลูกฝังให้จงรักภักดีตอ่ชำติ ศำสน์ กษัตริย์      
๖. ฝกฝนให้มีควำมเสียสละต่อส่วนรวม             
๗. ปลูกฝังให้ไมเ่ห็นแกอำมิสสินจ้ำงรำงวัล        

ขันติ (ความอดทน)      
๑. มุ่งม่ันในกำรปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำงสุดควำมสำมำรถ           
๒. ท ำแตใ่นสิ่งที่ถูกต้องตำมกฎระเบียบ            
๓. ไมโลภในผลประโยชนที่มิพึงจะได       
๔. อดทนอดกลั้นไมประพฤติตัวเสื่อมเสีย           
๕. มีควำมพยำยำมแกไขปญัหำโดยสันติวิธี      

จาคะ (ความเสียสละ)      
๑. มีน้ ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ตอประชำชน            
๒. ให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลประชำชน           
๓. บ ำเพ็ญประโยชนต่อส่วนรวม           
๔. ช่วยเหลือสังคมตำมก ำลังควำมสำมำรถ           
๕. พรอมเพรียงร่วมมือร่วมใจในกำรปฏิบัติหนำที ่          
๖. ไมเห็นแกประโยชนส่วนตัว        



๒๐๗ 

ตอนที่ ๕ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง โปรดระบุปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 ปัญหำและอุปสรรค 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
....................................................................................................................... ......................................... 
 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................... .............................................
....................................................................................................................... .........................................
  

ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ ได้รับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมในครั้งนี้ เป็นอย่ำงดี         
และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้  
  



๒๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เครื่องมือการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 



๒๐๙ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมอืงของนักการเมืองท้องถิ่น 
ในจังหวัดนครราชสีมา 

---------------------------------------------------------- 
ค าชี้แจง 
 ๑.  แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัยชุดนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือกำรศึกษำเรื่อง “กำรเสริมสร้ำงจริยธรรม
ทำงกำรเมืองของนักกำรเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครรำชสีมำ” ซึ่งท่ำนเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก โปรดตอบแบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์  
ตำมควำมคิดเห็นของท่ำนอย่ำงแท้จริงได้ครบถ้วนทุกข้อค ำถำม  
 ๒.  แบบสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัยนี้จัดท ำขึ้น จ ำนวน ๑ ชุด โดยคัดเลือกสัมภำษณ์แบบ
เฉพำะเจำะจงซึ่งใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกดังนี้ 
 กลุ่มท่ี ๑ พระนักวิชำกำร  

กลุ่มท่ี ๒ ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มท่ี ๓ นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์  
กลุ่มท่ี ๔ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มท่ี ๕ ผู้เคยด ำรงต ำแหน่งส ำคัญทำงกำรเมือง  

        ผู้วิจัยหวังว่ำจะได้รับควำมเมตตำอนุเครำะห์จำกท่ำนในกำรให้สัมภำษณ์แบบสัมภำษณ์ในครั้ง
นี้เป็นอย่ำงดี และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 

นำยชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
นิสิตปริญญำเอก หลักสูตรปริญญำปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

สำขำวิชำรัฐศำสตร์   
บัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 



๒๑๐ 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
เรื่อง  การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา 

************ 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) 
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์...................................................................ฉำยำ/นำมสกุล............................ .............. 
ต ำแหน่งหน้ำที่/กำรงำนปัจจุบัน............................................................................ .................................. 
สถำนที่สัมภำษณ์.............................................................................................................. ...................... 
วัน เดือน ปี........................................................................................................................... .................. 
 

ตอนที ่ ๒   ค ำถำมเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงจริยธรรมทำงกำรเมืองของนักกำรเมืองท้องถิ่นในจังหวัด
นครรำชสีมำ ทั้ง ๗ ข้อ มีดังนี ้

      ๑. จริยธรรมทำงกำรเมืองของนักกำรเมืองท้องถิ่น ด้ำนควำมดีงำม ด้ำนควำมถูกต้อง 
และด้ำนควำมเหมำะสม ควรมีลักษณะอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๒. นักกำรเมืองท้องถิ่นควรประยุกต์หลักธรรมะ คือ ฆรำวำสธรรม หมำยถึง ธรรมส ำหรับ
นักปกครอง มี ๔ ประกำร  ได้แก่ ๑. สัจจะ (ควำมซื่อตรง ซื่อสัตย์ พูดจริง ท ำจริง)  ๒. ทมะ      
(หนักแน่น  ปรับปรุงตน กำรฝึกตน แก้ไขปรับปรุงตน)  ๓. ขันติ (ควำมอดทน ทนตรำกตร ำ ทนต่อ
ควำมเจ็บใจ อดทนต่อกำรท ำงำน) และ ๔. จำคะ (ควำมเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ สละควำมโกรธ ควำมเห็น
แก่ตัว มีน้ ำใจกับคนอ่ืน)  ช่วยเสริมสร้ำงจริยธรรมทำงกำรเมืองของนักกำรเมืองท้องถิ่นไดอ้ย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๒๑๑ 

 ๓. ธรรมะหลักฆรำวำสธรรม ๔ ได้แก่  ๑. สัจจะ (ควำมซื่อสัตย์)  ๒. ทมะ (หนักแน่น) 
๓. ขันติ (ควำมอดทน) และ ๔. จำคะ (ควำมเสียสละ)  เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่      
๑. ด้ำนควำมดีงำม ๒. ด้ำนควำมถูกต้อง และ ๓. ด้ำนควำมเหมำะสม ของนักกำรเมืองท้องถิ่นได้
อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔. กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจในวิชำชีพ นักกำรเมืองท้องถิ่นเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมด้วยตนเองได้อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ๕. กำรสร้ำงควำมตระหนักในจริยธรรม นักกำรเมืองท้องถิ่นเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมด้วยตนเองได้อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๖. กำรสร้ำงควำมร่วมมือในชุมชน นักกำรเมืองท้องถิ่นเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วยตนเองได้อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๒๑๒ 

 ๗. กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ นักกำรเมืองท้องถิ่นเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วยตนเองได้อย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
  



๒๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 



๒๑๔ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 
รำยชื่อผู้ให้ข้อมูลส ำคัญด้ำนกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) จ ำนวน  ๑๗  รูปหรือคน 

ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
๑ พระเทพสีมำภรณ์ 

(วันชัน กนฺตจำรี ป.ธ.๗)   
เจ้ำคณะจังหวัดนครรำชสีมำ 
และรองอธิกำรบดีวิทยำเขต
นครรำชสีมำ 

๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 
 

๒ พระสีหรำชสมำจำรมุนี 
(บุญเริ่ม จิรปุญฺโญ ป.ธ.๔)   

รองเจ้ำคณะจังหวัด
นครรำชสีมำ 

๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๓ พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ดร.  
(โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖)  

รองเจ้ำคณะจังหวัด
นครรำชสีมำ และผู้ช่วย
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร วิทยำ
เขตนครรำชสีมำ 

๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๔ จ่ำสิบเอกโสภำ  พลดงนอก    นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนหัน ต.บ้ำนหัน  
อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 

๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๕ นำงศุภรัสมิ์  เชิดชู   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนหัน ต.บ้ำนหัน  
อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 

๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๖ นำยเอกภพ  โตมรศักดิ์   นำยกเทศมนตรีต ำบลหัวทะเล 
ต.หัวทะเล อ.เมือง
นครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ 

๙ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๗ นำยศิริพงศ์  มกรพงศ์   สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ  
อ.สีคิ้ว เขต ๑ จ.ครรำชสีมำ 

๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๘ ผศ.ดร.พิชิต  ปุริมำตร  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ มจร 
วิทยำเขตนครรำชสีมำ 

๒๑ เมษำยน ๒๕๖๓ 

๙ ผศ.ดร.พีรวิชญ์  ค ำเจริญ อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ 

๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ 

๑๐ รศ.เนตรชนก  บัวนำค   อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำ 

๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 
 



๒๑๕ 

ล ำดับ ชื่อฉำยำ/นำมสกุล ต ำแหน่ง วันที่สัมภำษณ์ 
๑๑ ดร.นิธิศ  คงอินทร์   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ้ำนหัน ต.บ้ำนหัน  
อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ และ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
สมำคมข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย 

๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๑๒ นำยชลำล พัฒนก ำชัย สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด อ.ขำมสะแกแสง   
จ.นครรำชสีมำ 

๓๐ เมษำยน ๒๕๖๓ 

๑๓ นำยดนัย ตั้งเจิดจ้ำ นำยกเทศมนตรีต ำบลพิมำย   
ต.พิมำย อ.พิมำย  
จ.นครรำชสีมำ 

๒๕ เมษำยน ๒๕๖๓ 

๑๔ นำงวนิชำ พรสันเทียะ นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลด่ำนเกวียน  
ต.ด่ำนเกวียน อ.โชคชัย  
จ.นครรำชสีมำ 

๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

๑๕ ดร.บุญช่วย  พำณิชย์กุล   อดีตก ำนันต ำบลหินดำด  
ต.หินดำด อ.ห้วยแถลง  
จ.นครรำชสีมำ 

๒๓ เมษำยน ๒๕๖๓ 

๑๖ ดร.วรำภูมิ  สวุะโสภำ   อดีตปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหัวทะเล ต.หัวทะเล  
อ.เมืองนครรำชสีมำ  
จ.นครรำชสีมำ  

๒๗ เมษำยน ๒๕๖๓ 

๑๗ พลต ำรวจตรีวุฒิ สุโกศล  อดีตรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
แรงงำนและสวัสดิกำรสังคม 

๒๓ เมษำยน ๒๕๖๓ 

 
  



๒๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สัมภาษณ์) 

  



๒๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 

 
  



๒๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย  (สนทนากลุม่เฉพาะ) 



๒๒๓ 

รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

จ านวน ๑๒ รูปหรือคน 
ล าดับ ชื่อฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง 

๑ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 
๒ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดี คณะสังคมศำสตร์ 
๓ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
๔ รศ.ดร.วัชรินทร์ ชำญศิลป์ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 
๕ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 
๖ รศ.อนุภูมิ โซวเกษม อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ 
๗ นำยพิชัย เรืองไพศำล อดีตข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
๘ ดร.เบญญำภำ อัจฉฤกษ์ นักวิจัยชุมชนจังหวัดนครรำชสีมำ 
๙ ดร.ภัทรพล บัญชำจำรุรัตน์ นำยกเทศมนตรีต ำบลกุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครรำชสีมำ 

๑๐ พระยุทธนำ อธิจิตฺโต, ผศ.ดร. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำปรัชญำ 

๑๑ นำยสมำน กรองมะเริง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มะเริง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 

๑๒ น.ส.พิฐชญำณ์ พงศ์ธนำกุลศิริ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน  
อ.สีคิ้ว จ.นครรำชสีมำ 

 
  



๒๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย (สนทนากลุ่มเฉพาะ) 

  



๒๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๒๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
ภาพการสัมภาษณ์ 

  



๒๓๐ 

 
 

สัมภาษณ์พระเทพสีมาภรณ์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗) 
เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  และรองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 

สัมภาษณ์จ่าสิบเอกโสภา  พลดงนอก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๓๑ 

 

สัมภาษณ์นางศุภรัสมิ์  เชิดชู 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 
 

สัมภาษณ์ ดร.นิธิศ   คงอินทร์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๓๒ 

 
 

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.พิชิต ปุริมาตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา 
๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 
 

สัมภาษณ์ (ซ้าย) ผศ.ดร.พีรวิชญ์  ค าเจริญ และ(กลาง) รศ.เนตรชนก บัวนาค 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 



๒๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ  
ภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ 



๒๓๔ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 

นายชุติพนธ์  วงษ์อมรวิทย์ 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๓๕ 

 

     

ผู้ทรงคุณวุฒิสนทนากลุ่มเฉพาะ 



๒๓๖ 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ 
วัน เดือน ปีเกิด : ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
ภูมิล าเนา : ๒๑ หมู่ ๘ ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐ 
การศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๑ : พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผลงานวิชาการ   

 :   ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์. (๒๕๕๙). การเมืองภาคประชาชน ขบวนการประชา
สังคมในสังคมไทยและบทบาทต่อสังคมการเมืองไทย. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที ่๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที ่๑ เรื่อง “พุทธบูรณาการกับ
การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙. หน้า ๕๖๔-๕๗๔. 

:   ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์. (๒๕๖๐). การเมืองภาคประชาชน ๔.๐ ในสังคมไทย
และบทบาทต่อสังคมการเมืองไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๐. หนา ๑๖๘-๑๗๗. 

:   ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์ และไพรัตน์ เอิบส าโรง. (๒๕๖๑). ลักษณะ ความหมาย 
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ 
“พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธ
ปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่  
วันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. หน้า ๓๒๙-๓๓๙ 

:   ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์. (๒๕๖๑). การปกครองแบบประชาธิปไตยในยุคโลกา
ภิวัฒน. การประชุมวิชาการรับดับชาติครั้งที่ ๓ และนานาชาติครั้งที่ ๒ 
“นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา  สู่มรดกธรรม มรดกโลก” ณ วิทยาลัยสงฆ์
นครน่านเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑. หน้า 
๕๘๐-๕๙๐. 

:   ชุติพนธ วงษอมรวิทย, เบญญาภา อัจฉฤกษ. (๒๕๖๒). หลักการส าหรับใช
ตรวจสอบการบริหารรัฐกิจ . การประชุม วิชาการระดับชาติ  MCU 
Congress ๓ “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทยแลนด์ 
๔.๐. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. 
หนา ๓๕๓-๓๖๖. 

 
 



๒๓๗ 

:   พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล, ไพวรรณ ปุริมาตร, ชุติพนธ์ วงษ์อมรวิทย์, พระ
ครูปลัด นิเวช ชินวโร     (จงแจ้งกลาง). (๒๕๖๓). การปกครองคณะสงฆ์ไทย
กับทิศทางใหม่ทางการปกครอง. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที ่๗ ฉบับ
ที ่๑ (มกราคม ๒๕๖๓) หน้า ๑-๑๖. 

:   ชุติพนธ วงษอมรวิทย, (๒๕๖๓). การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ 
ปริทรรศน์. ปีที ่๙ ฉบับที ่๔ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓)  

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา :   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที่อยู่ปัจจุบัน     :   ๒๑ หมู่ ๘ ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐ 
                   โทร. ๐๖๔-๒๘๙-๕๙๑๕ E-mail: Chutipon.wongamonwit@yahoo.com 
 
 
.  
 

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/240544
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/240544
mailto:Chutipon.wongamonwit@yahoo.com
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