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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธ” มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้๑) เพ่ือศึกษาศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทย๒ ) เพ่ือ
ศึกษาสภาพทั่วไป ในการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยและ ๓) เพ่ือนำเสนอรูปแบบการ
พัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธ 
  การวิจัย ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพได้ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธและทำการเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In Depth Interview ) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant )จำนวน ๒๕ รูป/คน 

สรุปรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธนำมาการสนทนากลุ่มเฉพาะจาก
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๑๐ รูป/คน จึงทำการคิดวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา แล้วนำมา
สังเคราะห์เชิงระบบอย่างละเอียดลุ่มลึกหาประเด็นร่วมและประเด็นหลักอธิบายเนื้อหาทีละประเด็นๆ 
 ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑.แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยจริยธรรมของ
สมาชิกวุฒิสภาไทย แบ่งเป็น ๓ หมวด อันประกอบด้วย ๑. จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตาม
ประมวลจริยธรรมต่อตนเอง ๒. จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามประมวลจริยธรรมต่อตนเอง 
และ ๓. จริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามประมวลจริยธรรมต่อตนเองและหลักวิธีพุทธได้แก่หลัก
ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
 ๒. ศึกษาสภาพทั่วไป ในการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาจริยธรรมสมาชิกรัฐสภา
ที่เป็นหลักการชัดเจนในการกำหนดทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพียงแต่ยังสร้างความ

ชื่อดุษฎีนิพนธ์          : การพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธ 

ผู้วิจัย : นายไชยอนันต์ ตรีไพบูลย์ 

ปริญญา : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) 

คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 

 : ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร, ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา), น.บ. (นิติศาสตร์)

พบ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
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เข้าใจ การรณรงค์ เผยแพร่ ไม่กว้างขวางแพร่หลายเพียงพอ และขาดการเชื่อมโยงระหว่างประมวล
จริยธรรมกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงจาเป็นต้องมีการรณรงค์เผยแพร่ สร้างคู่มือในการ
ปฏิบัติ เสริมระบบการนาประมวลจริยธรรมสมาชิกรัฐสภาไปใช้โดยเชื่อมโยงกับระบบการบริหาร 
เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างมีประสิทธิผล 
 ๓.รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธมี ๑๐ รูปแบบ ๑) 
รูปแบบช่วยเหลือประชาชนด้านทาน  ส่งเสริมความรู้  ช่วยเหลือประชาชน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การให้
อภัย  ไม่หวังผลตอบแทน๒) รูปแบบความรับผิดชอบด้านศีล ประพฤติตัวเหมาะสม เข้าประชุมเสมอ  
กล้าหาญ  การรักษาระบบ  ไม่บกพร่องในหน้าที่ ๓) รูปแบบเสียสละตนเองด้านปริจจาคะ เสียสละ  
แนะนำสั่งสอน  พอเพียง อุทิศเวลา  ใจกว้าง ๔) รูปแบบรักษาคำมั่นสัญญา ด้านอาชชวะ จงรักภักดี  
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ผิดเพราะกฎหมายไม่ได้ห้าม ชอบธรรมเรื่องกฎหมายค่านิยมทางการเมืองที่ดี  ตรง
ต่อเวลา มีสัจจะ  เป็นกลาง ๕) รูปแบบความอ่อนโยนด้านมัททวะ  สุภาพเรียบร้อย  สำรวมกิริยา 
วาจาสุภาพ  เสริมสร้างบุคลิก  ให้ เกียรติผู้ อ่ืน  ๖ ) รูปแบบการยับยั้ งชั่ งใจข่ม ใจด้ านตปะ 
ขยันหมั่นเพียร  มุ่งมั่นในงานที่ทำ  ยับยั้งชั่งใจ ข่มใจ ละอายต่อบาป  รักษาความดี ๗) รูปแบบความ
มีเมตตาด้านอักโกธะ มีเมตตา  ใช้สติไตร่ตรอง  ไม่ใช้กำลังแก้ปัญหา  ควบคุมอารมณ์  รักสามัคคี ๘) 
รูปแบบเคารพสิทธิเสรีภาพ ด้านอวิหิงสา เคารพสิทธิเสรีภาพ  ไม่ลุแก่อำนาจ  ไม่บีบคั้นกดขี่  ไม่หมิ่น
ประมาท  ไม่เสียดสี ยั่วยุก่อให้ความโทส๙) รูปแบบความอดทนด้านขันติ อดทนต่อคน  อดทนต่องาน 
จิตใจหนักแน่น  ไม่ท้อถอย  รู้เวลาที่เหมาะสม ๑๐) รูปแบบความซื่อสัตย์ สุจริต ด้านอวิโรธนะ 
ยุติธรรม  มีความรับผิดชอบ  ยอมรับผลของการกระทำ  พร้อมรับการตรวจสอบ ยึดความถูกต้อง 
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Abstract 
The research entitled “Parliamentary Members Moral Ethics Development 

Accordance with Buddhism Path”.  The purposes of this research were :  1) to study the 

parliamentary members moral ethics development accordance with Buddhism path, 2) 

to study the general state of parliamentary members moral ethics development 

accordance with Buddhism path, 3) to propose a model for parliamentary members 

moral ethics development accordance with Buddhism path. 

This research was the qualitative research through studying from the 

document, concept, theory and related research about parliamentary members moral 

ethics development accordance with Buddhism path and collected the data through 

indepth interview from 25 key informants and summarized the model of parliamentary 

members moral ethics development accordance with Buddhism path from 10 specialist 

from group discussion. Then, the content analysis for content classification for system 
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analysis in details for searching the co-matter and main principle for explanation in each 

matter. 

The findings of research were as follows : 

1. The properly theory for parliamentary members moral ethics development 

accordance with Buddhism path is the theory of moral ethics development of Kohlberg, 

has the three levels such as pre conventional level, conventional morality level and 

post conventional level to match with the parliamentary members moral ethics 

development accordance with Buddhism path into 3 aspects that consist of 1. Self 

moral ethics code 2. Moral Ethics code to others and 3. Moral Ethics code to society and 

principle of Buddhism path such as 10 Tossapitrajadhammas 

2. The general state of parliamentary members moral ethics development 

accordance with Buddhism path is to stick with the moral ethics code to parliamentary 

members and committee in 2553 B.E. and regulation about moral ethics code of 

senators and committee in 2553 B.E. 

3. The model for parliamentary members moral ethics development accordance 

with Buddhism path has 10 aspects 1. The form of helping the people through charity, 

knowledge supporting, hospitality, forgiveness and no self interest. 2. The form of 

responsibility towards five precepts, properly behaviour, always meeting attendance, 

bravery, system keeping and on duty correctly. 3. Form of self sacrifice like donation, 

teaching, sufficiency, no narrowed mind4. Form of Promise, royalty, honesty, obey the 

law, good citizen, punctuality, truthfulness, neutrality. 5. Form of Politeness, good action, 

good speech, good personality, to give honour to others. 6. Form of Self restraint, 

patience, work hard, control own mind, be shy on shamefulness, to do good thing 7. 

Form of Compassion, have the kindness, consideration, solve the problem by brain, 

control the emotion, have the harmony 8. Form of respect the rights and freedom, non 

violent, respect right and freedom, no force and no looking down on others 9. Form of 
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Patience, be patient to people, work, stable mind, work hard and to know properly time 

10. Form of honesty, honesty, justice, responsibility, self action acceptance, accept the 

checking and balancing and rely on right thing.    
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง  การพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธ 

*********************** 

คำชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จดัทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภา

ไทยตามวิถีพุทธ ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเป็นข้อมลู

และแนวทางสำหรับผู้วิจยั และผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวางแผน พัฒนา และปรบัปรุงการพัฒนารูปแบบการ

บริหารจดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ตลอดจนเป็นข้อมูล

สารสนเทศต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป 

แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ ์

 ตอนที่ ๒  เป็นคำถามเกี่ยวกับ การพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยดี และ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เร่ือง การพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อ-นามสกุล............................................................... ................... 

อายุ….............................................................................................ป ี

ตำแหน่ง/หน้าที่........................................................................ ..... 

วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์............................................. ................... 

ตอนที่ ๒ คำถามการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาไทยตามวิถีพุทธ” 

  ท่านคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง โดยแบ่งเป็นด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
๑. ปฏิบตัิหน้าที่โดยสุจริต เทีย่งธรรมและมคีวามเป็นอสิระ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
๒. ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
๓. เคารพสิทธิเสรภีาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่ใช้วาจาอันไมสุ่ภาพ หมิ่นประมาทหรือใสร่้ายป้ายสี 
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
๔. แสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏบิัติหน้าที่บกพร่องหรือผดิพลาด 
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
         


