
 

 

จริยธรรมกับนักการเมอืงไทย 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.ศรัณย วงศคําจันทร1* 

 
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม     
 

คําวา จริยธรรม เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากภาษาสันสกฤต ๒ คํา คือ คําวา จริย และคําวา 
ธรรม คําวา จริย นี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ หนา ๓๐๓ ไดให
ความหมายไววา ความประพฤติ กิริยาท่ีควรประพฤติ ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมท่ีมนุษยไดแสดงออกมา
ในทางกาย และทางวาจา ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีดีงาม สมควร เหมาะสม และมีคุณคาตอตนเองและสังคม   
ศรัณย วงศคําจันทร ๒๕๕๑ หนา ๑๒ สวนคําวา ธรรม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน         
พศ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ หนา ๕๙๗ ไดใหความหมายไวหลายนัยวา คุณความดี เชน เปนคนมีธรรมะ เปน
คนมีศีลธรรม คําสั่งสอนในศาสนา เชน แสดงธรรม ฟงธรรม ธรรมะของพระพุทธเจา หลักประพฤติ
ปฏิบัติในศาสนา เชน ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม ความจริง เชน ไดดวงตาเห็นธรรม ความยุติธรรม 
ความถูกตอง เชน ความเปนธรรมในสังคม กฎ กฎเกณฑ เชน ธรรมะของหมูคณะ กฎหมาย เชน 
ธรรมะระหวางประเทศ สิ่งท้ังหลาย สิ่งของ เชน เคร่ืองไทยธรรม สธรม ปธมม และคําวา ธรรม 
แปลวา สภาพท่ีทรงไว ความจริง ความถูกตอง คุณความดี สิ่งท่ีถูกตอง สิ่งท่ีมีเหตุผล คําสอนท่ีดี      
คําสอนท่ีถูกตอง สิ่งท่ีเปนกฎเกณฑ เปนตน    

ดังนั้น เมื่อรวมคําวา จริย และคําวา ธรรม เขาดวยกันจึงเปน จริยธรรม หมายถึง คุณความดี 
ท่ีควรประพฤติปฏิบัติ กฎเกณฑแหงความประพฤติ ความดีและถูกตองท่ีควรประพฤติประพฤติปฏิบัติ 
นักปราชญทางปรัชญาและศาสนา ไดใหความหมายของจริยธรรมไว จึงขอยกมาเปนตัวอยาง ดังนี้   

พุทธทาสภิกขุ ๒๕๒๓ หนา ๓ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง สิ่งท่ี
ดีงามอันควรประพฤติปฏิบัติ   

พระราชวรมุนี ประยุทธ ปยุตฺโต, ๒๕๒๒ หนา ๒๑๕ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา      
จริยธรรม หมายถึง การดําเนินชีวิต ความเปนอยู การยังชีวิตใหเปนไป การครองชีวิต การใชชีวิต    
การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกแง ทุกดาน ทุกระดับทางการ ทางวาจา และทางใจ ท้ังดานสวนตัว ดานสังคม 
ดานอารมณ ดานปญญาอยางถูกตอง   

                                                 
* รองศาสตราจารย ประจําสาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   

 



 

 

พระเมธีธรรมาภรณ ประยูร  ธมฺมจิตฺโต, ๒๕๓๕ หนา ๘๑-๘๒ ไดใหความหมายของจริยธรรม
ไววา จริยธรรมคือหลักแหงความประพฤติ หรือแนวทางของการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพื่อประโยชนสุขของตนเอง และสวนรวม  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พศ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ หนา ๓๐๓ ไดใหความหมายของ
จริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  

เดือน คําดี ๒๕๓๔ หนา ๑๓ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง หลัก
ความประพฤติเพื่อละการกระทําชั่ว เลือกทําแตกรรมดี เปนหนาท่ีของมนุษยทุกคนท่ีควรปฏิบัติใหได  

วิทย  วิศทเวทย  ๒๕๒๐ หนา ๖ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรมเปนความ
ประพฤติตามคานิยมท่ีพึงประสงค โดยใชวิชาจริยศาสตรศึกษาพฤติกรรมดานคุณคา สามารถแยกแยะได
วา สิ่งใดดีควรทําและสิ่งใดควรละเวน   

แมคแกนซี่    ๑๙๑๗ ๑ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม คือ 
การศึกษาถึงสิ่งท่ีถูกตอง หรือสิ่งท่ีดีในการกระทํา  

มัวร   ๑๙๖๗  ๒ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม เปน
วิชาท่ีเก่ียวของกับปญหาวา อะไรดี อะไรชั่ว ในการกระทําของมนุษย   

กูด   ๑๙๖๔  ๓๑๔ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง 
การปรับพฤติกรรมใหเขากับกฎเกณฑ หรือมาตรฐานของความประพฤติท่ีถูกตอง หรือดีงามในสังคม  

ลิลลี่   ๑๙๘๓  ๒๓ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม เปนวิชา
ท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานท่ีพวกเราใชตัดสินการกระทําของมนุษยวาถูก หรือผิด เปนศาสตรพื้นฐานแหง
การกระทําของมนุษยในสังคม เปนศาสตรซึ่งตัดสินการกระทําวาเปนความถูกตอง หรือความผิด เปน
ความดี หรือความชั่ว หรือในแนวทางท่ีคลายคลึงกัน  

บูล   ๑๙๖๙  ๑๑๗ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรมมีความหมาย
กวางมาก ครอบคลุมไปถึงระเบียบสังคม กฎหมาย กฎศีลธรรมตามหลักศาสนา และคานิยมของคนใน
กลุมสังคมเดียวกัน ซึ่งก็คือการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม โดยมีสิ่งท่ีเก่ียวของอยู  ประการ คือ 
ตนเอง ผูอ่ืน และความสัมพันธระหวางตนเองและผูอ่ืน 

จากความหมายของจริยธรรมดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง คุณความดีท่ี
ควรประพฤติปฏิบัติสําหรับคนทุกคนเพื ่อใหตนเปนคนดี และเปนประโยชนแกตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ จริยธรรมเปนเรื่องของหลักการที่วาดวยพฤติกรรมของมนุษยที่เกี่ยวของสัมพันธกับเรื่อง
ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด ความควร ความไมควร และความเหมาะสม ความไมเหมาะสม 
เปนตน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมใหอยูไดอยางมีความสุข  

 
 
 
 



 

 

แนวคิดเกี่ยวกับนักการเมอืงไทย 
 

 คําวา การเมือง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ ๒๕๔๒ ๒๕๔๖ หนา ๑๑๖ ไดให
ความหมายของการเมืองไววา การเมือง หมายถึง ๑ งานท่ีเก่ียวกับรัฐ หรือแผนดิน เชน วิชาการเมือง 
ไดแก วิชาวาดวยรัฐ การจัดสวนแหงรัฐ และการดําเนินการแหงรัฐ ๒ การบริหารประเทศเฉพาะท่ี
เก่ียวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เชน การเมืองระหวางประเทศ ไดแก การดําเนินนโยบายระหวาง
ประเทศ ๓ กิจการอํานวย หรือควบคุมการบริหารราชการแผนดิน เชน ตําแหนงการเมือง ไดแก 
ตําแหนงซึ่งมีหนาท่ีอํานวย คณะรัฐมนตรี หรือควบคุม สภาผูแทนราษฎร การบริหารแผนดิน 
 นักการเมือง หมายถึง บุคคลผูมีหนาท่ีในการบริหาร จัดการ ดําเนินการกํากับ ดูแล การบริหาร
ราชการแผนดิน และตรวจสอบการทํางานตางๆ ในระดับชาติ ไดแก นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
บุคคลท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดวาเปนตําแหนงทางการเมือง และ สมาชิก
รัฐสภา ซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาในระดับทองถ่ิน ไดแก นายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และ คณะผูบริหารแหงองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เชน นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน และสมาชิกของสภาแหง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เชน สมาชิกสภาจังหวัด สจ สมาชิกสภาเทศบาล สท สมาชิกสภา
ตําบล สอบต เปนตน 

นักการเมืองนั้น เมื่อจําแนกการบริหารงานออกไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดินแลว นักการเมืองไทย จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ 
 ๑ นักการเมืองระดับชาติ หรือ ระดับประเทศ ซึ่งไดแก คณะรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา     
ซึ่งแบงออกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา 
 ๒ นักการเมืองระดับทองถ่ิน ซึ่งไดแก คณะผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ิน มีชื่อเรียก
ขานกันตามพระราชบัญญัติแหงองคกรปกครองทองถ่ินนั้นๆ กําหนด ซึ่งมีอธิบาย ดังนี้ 

๑ นักการเมืองระดับชาติ 
นักการเมืองระดับชาติ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ 
    ๑.๑ คณะรัฐมนตรี    
    คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรี ๑ คน และรัฐมนตรีอ่ืนอีก จํานวน ไมเกิน ๓๕ คน 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีนําเสนอเพื่อทรงโปรดเกลาแตงต้ังตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ไดบัญญัติไววา พระมหากษัตริยทรงแตงต้ังนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง และรัฐมนตรีอ่ืนอีกไมเกิน
สามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีบริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน 
มาตรา ๑๗๑ 

 นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปด
ปมิได 

 คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยไมมีการลงมติความไววางใจ ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแต



 

 

วันเขารับหนาท่ี และเมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแตละป 

 ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายและนโยบายท่ีไดแถลงไว และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาท่ีของตน รวมท้ังตอง
รับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายท่ัวไปของคณะรัฐมนตรี 
 นักการเมืองในกรณีนี้ ใหมีความหมายรวมถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนๆ ดวย เชน  
ท่ีปรึกษา เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ประจําสํานักนายก เปนตน  

 ๑.๒ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกรัฐสภาประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สส และ
สมาชิกวุฒิสภา สว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สส สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก 
จํานวน ๕๐๐ คน แบงออกเปนสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง จํานวน ๓๗๕ คน และ
สมาชิกท่ีจากการเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๑๒๕ คน ตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
บัญญัติไววาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจาก        
การเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวนสามรอยเจ็ดสิบหาคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบ
บัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่งรอยย่ีสิบหาคน มาตรา ๙๓ 

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ    
โดยใหใชบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังใหผูมี
สิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังไดเขตละหนึ่งคน มาตรา ๙๔ 

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีพรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปน
เขตเลือกต้ัง มาตรา ๙๕ 

  ๒ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ประกอบดวย สมาชิกจํานวน ๑๕๐ คน มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน จังหวัดละ ๑ คน จํานวน ๗๖ คน และมาจากการสรรหา จํานวน ๗๔ 
คน ตามท่ีรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไววา วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหนึ่ง
รอยหาสิบคน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวน
รวมขางตน หักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ัง มาตรา ๑๑๑ 
 การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาในแตละจังหวัดใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ังและใหมี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังผูสมัครรับเลือกต้ังได
หนึ่งเสียง และใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ มาตรา ๑๑๒ 

 การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไววา ใหมี
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ



 

 

การเลือกต้ัง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาท่ี
ท่ีประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายหนึ่งคน และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดท่ีประชุมใหญตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดมอบหมายหนึ่งคน เปนกรรมการ 

 ใหกรรมการดังกลาวเลือกกันเองใหกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ ทําหนาท่ี  
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการ   
การเลือกต้ัง แลวแจงผลการสรรหาใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลผูไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๓ 

 ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมจาก
ผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอ่ืนท่ีเปน
ประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภาเทาจํานวนท่ีจะพึงมีตามท่ีกําหนด โดยให
คํานึงถึงความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณท่ีจะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปน
สําคัญ และใหคํานึงถึงองคประกอบจากบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในดานตางๆ ท่ีแตกตางกัน โอกาส 
และความเทาเทียมกันทางเพศ สัดสวนของบุคคลในแตละภาคท่ีใกลเคียงกัน รวมท้ังการใหโอกาส
ผูดอยโอกาสทางสังคมดวย มาตรา ๑๑๔ 
 นักการเมืองในกรณีนี้ ใหมีความหมายรวมถึง นักวิชาการประจําตัวสมาชิกรัฐสภา และ
ผูชวยสมาชิกรัฐสภานั้นๆ ดวย 

๒ นักการเมืองระดับทองถิ่น 
นักการเมืองระดับทองถ่ินนั้น จําแนกออกไดตามรูปแบบของการปกครองสวนทองถ่ินเปน        

๕ ประเภท คือ  
 ๒.๑  นักการเมืององคการบริหารสวนจังหวัด 
 นักการเมืององคการบริหารสวนจังหวัด จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๒.๑.๑  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชนในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นๆ และคณะผูบริหาร  
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นแตงต้ัง ประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด       
ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ตามหลักเกณฑ มาตรา ๓๕๓ ดังตอไปนี้ 
  ๑) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสี่สิบแปด คน ใหแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสี่คน 

 ๒) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ใหแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสามคน 



 

 

 ๓) ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดย่ีสิบสี่ คน หรือ สามสิบ คน ใหแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสองคน 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
จังหวัด และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได
จํานวนรวมกันไมเกินหาคน 
 ๒.๑.๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชนในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นๆ ตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยสุจริตใจ ไมอยูในความผูกมัด     
แหงอาณัติมอบหมายใดๆ 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหถือเขตอําเภอเปนเขตเลือกต้ัง ใน
กรณีท่ีอําเภอใดมีสมาชิกไดเกินกวาหนึ่งคนใหแบงเขตอําเภอเปนเขตเลือกต้ังเทากับจํานวนสมาชิกท่ีจะพึง
มีในอําเภอนั้น พรบการเลือกต้ัง มาตรา ๑๓ ๒  

 การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกต้ัง โดยกําหนดจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไว ดังนี้ พรบอบจ มาตรา ๙ 

 จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร    
สวนจังหวัดได ย่ีสิบสี่ คน  

 จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดได สามสิบ คน  

 จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคนใหมีการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดได สามสิบหก คน  

 จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน ใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได สี่สิบสอง คน  

 จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดได สี่สิบแปด คน 

 ๒๒  นักการเมืองเทศบาล 
 นักการเมืองเทศบาล จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ 

               ๒ ๒.๑  นายกเทศมนตรี หมายถึง นายกเทศมนตรี ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจาก
ประชาชนในเขตปกครองของเทศบาลนั้นๆ และคณะผูบริหาร ซึ่งนายกเทศมนตรีแตงต้ัง ประกอบดวย 
รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามเกณฑดังตอไปนี้      
มาตรา ๔๘ อัฏฐ 



 

 

 ๑)  เทศบาลตําบล ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน 
 ๒)  เทศบาลเมือง ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน 
 ๓)  เทศบาลนคร ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คน 

 นายกเทศมนตรีอาจแตงต้ังท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดย   

  ในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงต้ังไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน   
   ในกรณีเทศบาลเมืองใหแตงต้ังไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และ    
  ในกรณีเทศบาลนครใหแตงต้ังไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน 
 ๒๒.๒  สมาชิกสภาเทศบาล หมายถึง สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งไดรับเลือกต้ัง

โดยตรงมาจากประชาชนในเขตปกครองของเทศบาลนั้นๆ ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาเทศบาลแตละประเภท มีจํานวนดังตอไปนี้   

    ๑)  เทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน  
    ๒)  เทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน  
    ๓)  เทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนย่ีสิบสี่คน  
  สมาชิกสภาเทศบาล ยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ี

ตามความเห็นของตนโดยสุจริตใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ 
 ๒.๓  นักการเมืององคการบริหารสวนตําบล 
 นักการเมืององคการบริหารสวนตําบล จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ 
 ๒.๓.๑  นายกองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล

ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ และคณะผูบริหาร       
ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงต้ัง ประกอบดวย รองนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการตามท่ีกฎหมายกําหนดไววา  

 นายกองคการบริหารสวนตําบล อาจแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนตําบล      
ซึ่งมิใช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกินสองคน และอาจต้ังเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ได มาตรา ๕๘๓  

 ๒.๓.๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชนในหมูบานตางๆ ในเขตขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้นๆ ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีจํานวนหมูบานละ ๒ คน ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหมูบานเดียว   
มีจํานวนสมาชิก ๖ คน ในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลใด มี ๒ หมูบาน มีจํานวนสมาชิกหมูบานละ    
๓ คน  



 

 

 ๒.๔  นักการเมืองกรุงเทพมหานคร 
 นักการเมืองกรุงเทพมหานคร จําแนกออกเปน ๓ ประเภท  คือ 
  ๒.๔ ๑  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร      

ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและคณะผูบริหารซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงต้ัง ประกอบดวย รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเกินสี่คน เลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพ มหานครหนึ่งคน ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเกินสี่คน และประธาน
ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา และคณะท่ีปรึกษา รวมกันท้ังหมดไมเกินเกาคน 

  ๒.๔ ๒  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร      
ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยถือจํานวนราษฎร ๑๐๐,๐๐๐ คน ตอ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๑ คน เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ คน ถาเกิน ๕๐,๐๐๐ คน ใหถือเปน ๑๐๐,๐๐๐ คน 
 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ไดกําหนดเขต 
เลือกต้ังไว ดังนี้ มาตรา ๑๓ ๑ 
 ก ถาเขตใดมีจํานวนราษฎรไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคน ใหถือเขตเปนเขตเลือกต้ัง 
และมีสมาชิกจํานวนหนึ่งคน         
 ข การแบงเขตเลือกต้ังใหถือเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสน 
ถาเกินหาหมื่นใหเพิ่มเขตเลือกต้ังในเขตนั้นอีกหนึ่งเขตเลือกต้ัง และมีจํานวนสมาชิกหนึ่งคน 
 ๒.๔๓  สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง สมาชิกเขตสภากรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจากประชาชนในเขตตางๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยแตละเขตมีสมาชิกสภา
เขตอยางนอยเขตละ ๗ คน แตถาเขตใดมีราษฎรเกิน ๑๐๐,๐๐๐ คน ใหมีสมาชิกสภาเขตเพิ่มขึ้นอีก ๑ 
คน ตอราษฎร ๑๐๐,๐๐๐ คน เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ คน ถาถึง ๕๐,๐๐๐ คน ใหนับเปน ๑๐๐,๐๐๐ คน ตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวในเขตหนึ่งๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังมีจํานวนอยาง
นอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน 
 ๒.๕  นักการเมืองเมืองพัทยา   

 นักการเมืองเมืองพัทยา จําแนกออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
 ๒.๕.๑  นายกเมืองพัทยา หมายถึง นายกเมืองพัทยา ซึ่งไดรับเลือกต้ังโดยตรงมาจาก

ประชาชนในเขตเมืองพัทยา และคณะผูบริหารเมืองพัทยา ซึ่งประกอบดวย  รองนายกเมืองพัทยาไมเกินสี่
คน เลขานุการนายกเมืองพัทยาหนึ่งคน  ผูชวยเลขานุการเมืองพัทยาไมเกินสี่คน ประธานท่ีปรึกษา และท่ี
ปรึกษาจํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน 

 ๒.๕.๒  สมาชิกสภาเมืองพัทยา หมายถึง สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งไดรับเลือกต้ัง
โดยตรงมาจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา ดวยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรง และ
ลับ สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีจํานวนย่ีสิบสี่คน จากเขตเลือกต้ังสี่เขต 

 



 

 

 ๓. ความสําคัญของจริยธรรมตอนักการเมืองไทย 
จริยธรรมเปนคําที่ใชเกี่ยวกับการประเมินคุณคาแหงการกระทําของมนุษย หรือพฤติกรรมของ

มนุษยที่ไดแสดงออกในทางกาย และวาจาวา พฤติกรรมนั้นๆ ดี หรือ ชั่ว ถูก หรือ ผิด ควร หรือ ไม
ควร เหมาะสม หรือ ไมเหมาะสม เปนตน เปนหลักปฏิบัติที่ประกอบดวยคุณงามความดีตางๆ ที่มี
พื้นฐานมาจากขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของสังคม หลักคําสอนทางศาสนาและปรัชญา เปนตน 
เปนหลักแหงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม สมควร เหมาะสม เปนมาตรฐานแหงการประพฤติปฏิบัติ
ของมนุษย ซึ่งถาบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตามแลว เขาก็จะประสบความสุข ความเจริญ ความสําเร็จ 
และไดรับการยกยองสรรเสริญจากสังคม เปนตน ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลใดฝาฝน หรือละเมิด
จริยธรรมแลว เขาก็จะประสบความทุกขยากลําบาก ถูกติฉินนินทา ถูกประณาม เปนตน  

ในกรณีของนักการเมือง นักการเมืองนั้นเปนผูมีหนาท่ีในการบริหาร จัดการ ดําเนินการกํากับ 
ดูแลการบริหารราชการแผนดิน และตรวจสอบการทํางานตางๆ ในระดับชาติ ไดแก นายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และบุคคลท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และ สมาชิกรัฐสภา 
ซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในระดับทองถ่ิน ไดแก นายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และคณะผูบริหารแหงองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เชน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา 
และคณะผูบริหารขององคกรนั้นๆและสมาชิกของสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เชน สมาชิก
สภาจังหวัด สจ สมาชิกสภาเทศบาล สท สมาชิกสภาตําบล สอบต เปนตน เปนผูนําของสังคม 
เปนผูปกครองสังคม เปนผูกํากับดูแล บริหาร จัดการเพื่อใหสังคมและประชาชนอยูดีมีสุข มีความ
เจริญรุงเรือง เปนตน ถานักการเมืองท้ังหลายเหลานี้เปนผูมีจริยธรรมแลว ประชาชนก็จะยึดถือเปน
แบบอยางในการ ประพฤติปฏิบัติ และประชาชนก็จะอยูดีมีสุข และในทางตรงกันขาม ถานักการเมืองไมมี
จริยธรรมแลว ประชาชนก็จะยึดเปนแบบอยางประพฤติปฏิบัติตาม และประชาชนก็จะตองประสบแตความ
ทุกขยากลําบาก เปนตน ดังพระพุทธพจนท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไววา พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
สยามรัฐ เลม ๑๙ ๒๕๒๕ หนา ๑๔๙ 

“ ถาเมื่อโคท้ังหลายวายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายคด เมื่อโคผูนําฝูงวายคดอยางนี้ โค
ท้ังหมดก็ยอมวายคดไปตามกัน ในมนุษยท้ังหลายก็เหมือนกัน  ผูใดไดรับสมมติแตงต้ังใหเปนใหญ ถาผูนั้น
ประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไมเปนธรรม โดยแท ถาพระราชาผูเปนใหญไมต้ังอยูใน
ธรรม รัฐก็ยอมอยูไมเปนสุขท่ัวกัน.     

ถาเมื่อโคท้ังหลายวายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายขามตรง เมื่อมีโคผูนําฝูงวายขามตรง   
อยางนั้น โคท้ังหมดก็ยอมวายขามตรงไปตามกัน ในหมูมนุษยท้ังหลายก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติแตงต้ัง
ใหเปนใหญ ถาผูนั้นประพฤติเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ ก็ยอมประพฤติเปนธรรมไปตามโดยแท         
ถาพระราชา ผูเปนใหญต้ังอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูเปนสุขท่ัวกัน ”  
 ดังนั้น นักการเมืองไทยจึงจําเปนตองเปนผูมีจริยธรรม และเปนผูประพฤติเปนธรรม ท้ังนี้เพื่อเปน
ตัวอยางท่ีดีใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม และเพื่อใหบานเมือง และประชาชนอยูเย็นเปนสุข 



 

 

๔. หลักคําสอนทางจริยธรรมสําหรับนักการเมือง 
พระพุทธเจาผูเปนองคพระศาสดาของพระพุทธศาสนาไดทรงแสดงหลักจริยธรรมสําหรับ      

นักปกครอง ผูนํา หรือนักการเมืองไวหลายประการ จึงขอเสนอเฉพาะท่ีเปนประเด็นสําคัญๆ ดังนี้ 
 ๔.๑ ทศพิธราชธรรม ๑๐ 
      ๔.๑.๑  ทาน คือ การให เปนการใหสิ่งท่ีควรใหแกบุคคลอ่ืน การให 2นอกเหนือจากการ

บริจาคเปนทรัพยสินหรือสิ่งของแกผูยากไร ผูดอยโอกาส และผูตกทุกขไดยากตามท่ีเราทําอยูเสมอแลว 
เราก็อาจจะใหน้ําใจแกผู อ่ืนได เชน ใหกําลังใจแกผูตกอยูในหวงทุกข ใหขอแนะนําท่ีเปนความรูแก
ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา ใหรอยย้ิม เปนตน 
 ๔.๑.๒  ศีล คือ ความประพฤติท่ีดีงาม 2 ควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจใหเปน
ปกติพฤติกรรมท่ีดีงามโดยอยางนอยตองมีหลักธรรมเบญจศีล  เบญจธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมของชาว 
บาน หรือคฤหัสถ  
 ๔.๑.๓  ปริจาคะ คือ ความเสียสละเพื่อสวนรวม ความเสียสละ 2หมายถึง การเสียสละ
ความสุขสวนตนเพื่อความสุขหรือประโยชนของสวนรวม ซึ่งอาจจะเปนครอบครัว หนวยงาน หรือเพื่อน
รวมงานของเราก็ได  
 ๔.๑.๔  อาชชวะ คือ ความซื่อตรง ซื่อตรงตอตนเอง ตองาน และตอบุคคลอ่ืน 2 
หมายถึง การดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาท่ีการงานตางๆ ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมคิดคดโกง 
หรือหลอกลวงผูอ่ืน       
 ๔.๑.๕  มัททวะ คือ ความสุภาพออนโยน 2 การมีอัธยาศัยไมตรี กลาวคือ การทําตัว
สุภาพ นุมนวล ไมเยอหย่ิง ถือตัว หรือหยาบคายกับใคร ไมวาจะเปนผูใหญ ผูนอยหรือเพื่อนในระดับ
เดียวกัน การทําตัวเปนผูท่ีมีความออนนอมถอมตน จะทําใหไปท่ีไหนคนก็ตอนรับ เพราะอยูใกลแลวสบาย
ใจ ไมรอนรุม หากเราหยาบคาย กาวราว คนก็ถอยหาง ดังนั้น หลักธรรมขอนี้ จึงเปนการสรางเสนห
อยางหนึ่งใหแกตัวเราดวย      
 ๔.๑.๖  ตปะ คือ ความเพียร 2เปนหลักธรรมท่ีสอนใหเราไมยอทอ แตใหปฏิบัติหนาท่ี
การงานดวยความมุมานะ ฝาฟนอุปสรรคตางๆจนประสบความสําเร็จ ซึ่งความพากเพียรนี้จะทําใหเรา
ภาคภูมิใจเมื่องานสําเร็จ และจะทําใหเรามีประสบการณเกงกลาขึ้น นอกจากนี้ ยังสอนใหเราสูชีวิต ไม
ยอมแพอะไรงายๆ      
 ๔.๑.๗  อักโกธะ คือ ความไมโกรธ 2หมายถึง ความไมโกรธเคืองตอผูอ่ืน แตเปนผูมี
ปกติเมตตาและปรารถนาดีตอผูใตปกครองโดยสม่ําเสมอ ดวยใจบริสุทธิ์ไมเห็นแกตัว มุงใหเขา
เจริญรุงเรืองในทุกๆ ดาน แมในหลายๆสถานการณจะทําไดยาก แตหากเราสามารถฝกฝน ไมใหเปนคน
โมโหงายและพยายามระงับยับย้ังความโกรธอยูเสมอ จะเปนประโยชนตอเราหลายอยาง เชน ทําใหเรามี
สุขภาพจิตดี หนาตาผองใส และขอสําคัญคือ ทําใหเรารักษามิตรไมตรีกับผูอ่ืนไวได อันมีผลทําใหคนรัก 
และเกรงใจ     



 

 

 ๔.๑.๘  อวิหิงสา คือ การไมเบียดเบียน 2 การไมเบียดเบียนประชาชนผูใตบังคับบัญชา
หรือบีบคั้นกดขี่ผูอ่ืน รวมไปถึง การไมใชอํานาจไปบังคับ หรือหาเหตุกลั่นแกลงคนอ่ืนดวย เชน ไมไปขม
เหงรังแกผูดอยกวา ไมไปขมขูใหเขากลัวเราหรือไปบีบบังคับเอาของรักของหวงมาจากเขา เปนตน 
นอกจากไมเบียดเบียนคนดวยกันแลว เรายังไมควรเบียดเบียนธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสัตวอีกดวย 
เพราะมิฉะนั้น ผลรายจะยอนกลับมาสูเรา และสังคม อยางท่ีเห็นในปจจุบันจากภัยธรรมชาติตางๆ 
      ๔.๑.๙  ขันติ คือ ความอดทน2 อดกลั้น ขมใจ หมายถึง การอดทนตอความยากลําบาก
ไมทอถอย และไมหมดกําลังกายกําลังใจท่ีจะดําเนินชีวิต และทําหนาท่ีการงานตอไปจนสําเร็จ รวมท้ังไมยอ
ทอตอการทําคุณงามความดี ความอดทนจะทําใหเราชนะอุปสรรคท้ังปวงไมวาเล็กหรือใหญ 
 ๔.๑.๑๐  อวิโรธนะ คือ ความยุติธรรม 2 ความเท่ียงธรรม การประพฤติท่ีไมผิดไปจาก
ความเท่ียงธรรม ดํารงอยูในความยุติธรรมมีความสงบเสงี่ยมมีสติควบคุมรักษามารยาททางกาย วาจา 
ใจ ใหเปนสุจริตและสุภาพ ไมผิดระเบียบประเพณี ตลอดจนกฎระเบียบสังคมท่ีดีงามหนักแนน ถือความ
ถูกตอง เท่ียงธรรมเปนหลัก ไมเอนเอียงหวั่นไหวดวยคําพูด อารมณ หรือลาภสักการะใดๆ ท้ังในทางนิติ
ธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักปกครอง หรือในเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม ก็ไมประพฤติ ใหผิด
ทํานองคลองธรรม กลาวคือ ใหทําอะไรดวยความถูกตอง มิใชดวยความถูกใจ  พระไตรปฎก ภาษาไทย 
ฉบับสยามรัฐ เลม ๒๖ ๒๕๒๕ หนา ๘๖ 
 ๔.๒ จักรวรรดิวัตร ๑๒   
  ๔.๒.๑  สงเคราะหฝายในฝายหนาและพยุหเสนาทั้งหลาย เปนการดูแล ใหเวลา ให
ความสุขกับคนใกลชิด อันไดแกการดูแลครอบครัวบุตร ภรรยา ใหมีความสุข มีความเปนอยูท่ีดีเสียกอน 
เพราะถาครอบครัวดีไมมีปญหา ก็จะทําการปฏิบัติหนาท่ีการงานไดดี  

        ๔.๒.๒  สงเคราะหเมืองขึ้นทั้งหลายในฐานะเปนเมืองพี่เมืองนอง ดวยการเก้ือกูล  
ซึ่งกันและกัน ตองมีความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีจะตองประสานสัมพันธชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
เพราะการทํางานนั้นจะสําเร็จไดตองประสานสัมพันธกันและตองพึ่งพากัน ตางตองทําหนาท่ีของตน และ
ตอบแทนชวยเหลือกัน  
 ๔.๒.๓  สงเคราะหฝายปกครองที่ดําเนินตามรอยยุคลบาท การใหความเมตตา และ
เอ้ืออาทรตอคนใกลชิด ผูติดตามและคนสนิทท้ังหลาย เพื่อใหเขาเหลานั้นเกิดความผาสุก ซึ่งนักรัฐศาสตร
เปรียบเสมือนเปนผูท่ีคอยดูแล ใหความชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชา มีความเอ้ืออาทรตอกัน ดุจผูใหญ
ใหการดูแลเด็กหรือผูท่ีเขมแข็งตองปกปองผูท่ีออนแอกวา 
 ๔.๒ .๔  สงเคราะหสมณะและคฤหบดีไวเปนศูนยแหงจริยธรรม นักรัฐศาสตร
นอกจากจะดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนแลว ตองดูแลสภาพแวดลอมในเขตปกครอง ไมวาจะ
เปนสถานท่ี หรือบุคคล ซึ่งมีท้ังคนรวยหรือคนจน นักบวช พระสงฆ ก็ตองใหการดูแล และดํารงไวซึ่ง
คุณคาทางคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม เชน ภูมิปญญาชาวบาน ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน และผูท่ีมี
ความรํ่ารวยเพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดชวยดูแล ชวยเหลือเก้ือกูลแกทองถ่ินตน 



 

 

  ๔.๒.๕  สงเคราะหชาวนิคมชนบทอยางทั่วถึง เปนการสงเคราะห อนุเคราะหผูใต
ปกครอง ชวยเหลือเมื่อเขาเหลานั้นมีปญหา หรือมีความทุกข ใหความชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทน
เปนการสงเคราะหใหเขามีความสุข ปกปองคุมครองใหเกิดความปลอดภัย 
  ๔.๒.๖  สงเคราะหสมณพราหมณ การใหการทํานุบํารุงศาสนา และนักบวชท่ีอยูใน
ศาสนาเพื่อเปนการปกปองศาสนา เพราะศาสนาเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคน และยังเปนเคร่ืองขัด
เกลา อบรมบมนิสัยใหกับบุคคลในสังคมเพื่อใหเกิดความสุขแกสังคม นักรัฐศาสตรควรใหความ
อนุเคราะหศาสนาและนักบวชของศาสนาใหมั่นคงและย่ังยืน เพื่อเปนเคร่ืองบงบอกถึงความเจริญกาวหนา
ของสังคมนั้นๆ  
  ๔.๒.๗  สงเคราะหสัตว ๒ เทา และสัตว ๔ เทา การใหการคุมครองสัตวท้ังหลาย
ใหไดรับความปลอดภัยในการดํารงชีวิตเชนเดียวกับมนุษย ความอยูรอดปลอดภัยของสัตวท้ังหลาย    
ท้ังปวงเปนการบงบอกถึงมาตรฐานคุณธรรมของคนในบานเมืองดวย 
 ๔.๒.๘  ทําการหามปรามการกระทําใดๆ ไมเปนธรรม เปนการทําหนาท่ีในการ
ปกครองผูใตปกครองโดยการหามปราม และใหเวนจากการกระทําความผิด และสงเสริมใหทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง  
 ๔.๒.๙  เพิ่มพูนรายไดแกคนยากจน เปนการสงเสริมเพิ่มพูนรายไดใหแกคนยากจน 
มิใชนําสิ่งของไปใหเพียงอยางเดียว แตตองดูแลหาอาชีพท่ีเหมาะสมหรือหารายไดพิเศษนอกจากรายไดท่ี
เขามีอยู เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี 
 ๔.๒.๑๐  ปรึกษาไตถามหลักธรรมกับสมณพราหมณ เพื่อนําหลักธรรมทางศาสนามา
เปนเคร่ืองมือในการทําหนาท่ีเพื่อกอใหเกิดคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมจะมุงสอนใหรูจักหลักความดี
งาม ความถูกตอง และผลของการกระทําความดีนั้นๆ 
 ๔.๒.๑๑  เวนกามราคะที่ไมเปนธรรม เปนการละเวนในเร่ืองการกระทําทางเพศท่ีไม
เปนธรรมเพราะเปนลักษณะท่ีไมเหมาะสม ขาดความนับถือยําเกรงของผูคนในสังคม เชน การขมขืนสตรี 
หรือการผิดศีลธรรมในขอกาม ซึ่งถือวาเปนราคะท่ีเปนปญหาของสังคมในปจจุบัน 
  ๔.๒.๑๒  เวนจากความโลภไมสมควร ไมเปนบุคคลท่ีเห็นแกไดโดยไมเลือก ความ
โลภ จะทําใหไดผลประโยชนโดยไมชอบเปนธรรม เชน ความโลภจากการทุจริต ความโลภจากผล 
ประโยชนท่ีผิดกฎหมาย หรือแมแตความโลภจากการเก้ือกูลการกระทําท่ีผิด ซึ่งควรตองละเวนโดย
เด็ดขาด พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๑๑ ๒๕๒๕ หนา ๖๕  
 ๔.๓  หลักอปริหานิยธรรม ๗   
  ๔.๓.๑  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย การทํางานตองมีผูรวมงานมากมายหลายฝาย หลาย
งานควรมีการทํางานดวยการปรึกษาหารือกัน ในปญหาของการทํางานหรือการงานท่ีเปนประโยชนและ
อาจตองทําตอไป หรืออาจปรับงานปรับคนใหเหมาะสมกับ จึงควรท่ีจะตองมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
เพื่อจะไดแกปญหาไดทัน หรือเปนการชวยเหลือใหทันตามตองการ           



 

 

  ๔.๓.๒  พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม การทํางานเปนหมูคณะ 
ความพรอมเพรียงเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากขาดคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆ คนจะทําใหการประชุมไมไดผล
เทาท่ีควร เมื่อประชุมก็ตองพรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก           
  ๔.๓.๓  ไมบัญญัติสิ่งที่ไมไดบัญญัติ ไมเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไวแลว ในระบบการ
บริหารงาน ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑตางๆ เปนสิ่งสําคัญมาก จึงไมควรเพิ่มเติมหรือยกเลิกระเบียบ
ตางๆ โดยพลการ หากเห็นวาระเบียบบางอยางลาสมัยหรือใชไดไมทันตอภาวการณใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นก็ควร
รวมกันประชุมแกไขหาแนวทางใหมเพื่อใหระเบียบนั้นๆ ใชไดครอบคลุมปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้น  
          ๔.๓.๔  สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผูที่เปนใหญ เชื่อถอยคําของทานเหลานั้นในการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะจะตองเชื่อฟงผูท่ีเปนหัวหนา เพราะคนท่ีเปนหัวหนานั้นยอมเปนผูท่ีประสบการณ
ในการทํางานมายาวนาน หากมีความคิดเห็นขัดแยงก็ควรใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น อยาใช
อารมณและอยายึดมั่นในความคิดเห็นของตนมากเกินไปเพราะจะกอใหเกิดปญหาในการทํางาน 
         ๔.๓.๕  คุมครอง ปองกันกุลสตรี กุลกุมารีทั้งหลาย ไมใหถูกขมเหง ฉุดคราขืนใจ 
หมายความวาจะตองใหเกียรติและคอยใหความคุมครอง สอดสองดูแลผูใตบังคับบัญชาท่ีเปนผูหญิงมิให
เขาเหลานั้นตองถูกกดขี่ขมเหงและไดรับความไมเปนธรรมจากบุคคลอ่ืน            
  ๔.๓.๖  เคารพบูชา สักการะนับถือปูชนียสถานสําคัญ ผูบริหารท่ีดีตองใหความใสใจ
ตอขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถ่ินนั้นๆ ตลอดถึงพิธีกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีเคารพบูชาของชาติซึ่งมี
ตามประเพณี เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความทรงจําเก่ียวกับคุณงามความดี เพื่อเปนแบบอยางแกอนุชน
รุนหลัง 

  ๔.๓.๗  ใหความอารักขา บํารุงคุมครอง อันชอบธรรมแกบรรพชิต ผูบริหารจะตอง
ใหความรวมมือและสนับสนุนใหพระสงฆหรือบุคคล ผูทรงศีล ซึ่งเปนบุคคลตัวอยางทางศีลธรรมและ
จริยธรรมใหทานสามารถเผยแผธรรมและจริยธรรมไดดวยความราบร่ืนเพื่อใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไป
เปนคนดีมีศีลธรรม ซึ่งจะมีผลทําใหการบริหารประเทศเปนไปดวยดีเรียบรอยเจริญกาวหนาเพราะมี
ประชากรท่ีมีคุณภาพ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๑๐ ๒๕๒๕ หนา ๙๐ พระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๒๕ ๒๕๒๕ หนา ๒๑ 
  ๔.๔  ราชสังคหวัตถุ ๔ หรือราชจรรยานุวัตร ๔ 

  ๔.๔.๑  สัสสเมธะ ความฉลาด ความสามารถในการบํารุงรักษาธัญญาหาร สนับสนุน 
สงเสริมการเกษตรใหสมบูรณ ใหประชาชนมีอยูมีกินอยางพอเพียง ตลอดจนสงเสริมใหสามารถผลิตเพื่อ
การคาได  
      ๔.๔.๒  ปุริสเมธะ ความสามารถในการเลือกคนดีไวในราชการ มีความฉลาดในการ
บํารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ ไมรับคนเขาทํางานโดยใชเงินซื้อตําแหนง แตตอง
คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป 



 

 

     ๔.๔.๓  สัมมาปาสะ ความสามารถในการผูกคลองน้ําใจคนใหมีความนิยมรักใคร ผูก
ผสานใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ เชน จัดหากองทุนการเงินใหคนจนกูยืมไปเปนทุนในการสราง
ฐานะและอาชีพ จัดหาตลาดเพื่อการจําหนายสินคาของประชาชนท่ีเขาผลิตได 
  ๔.๔.๔  วาจาเปยยะ หรือวาชเปยยะการรูจักใชวาจาท่ีสุภาพออนหวาน มีวาจาเจรจาท่ี
ดูดดื่มน้ําใจ น้ําคําควรดื่มหรือรูจักการพูด การปราศรัยไพเราะ สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผลท่ีมี
ประโยชน พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๒๑ ๒๕๒๕ หนา ๕๔, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
สยามรัฐ เลม ๑๕ ๒๕๒๕ หนา ๓๘๓ 
  ๔.๕  หลักอคติ ๔  
  ๔.๕.๑  ฉันทาคติ คือ ความลําเอียงเพราะความชอบ ถาชอบใคร ไมวาเขาจะทํา จะพูด
อะไร มีพฤติกรรมอยางไร ก็เห็นดวยกับเขาไปเสียทุกอยาง      
  ๔.๕.๒  โทสาคติ คือ ลําเอียงเพราะชัง ถาชังใครไมวาเขาจะพูดหรือทําอะไร ก็จะรูสึก
ขวางหูขวางตาไปเสียทุกอยาง จนนําไปสูการกลั่นแกลง         
  ๔.๕.๓  โมหาคติ คือ ลําเอียงเพราะหลง ไมมีขอมูลในมือ ไมมีการจดบันทึกประจําวัน 
ขาดขอมูลในเร่ืองใดๆ       
  ๔.๕.๔  ภยาคติ คือ ลําเอียงเพราะความกลัว กลัววาภัยจะมาถึงตัว พระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๑๑ ๒๕๒๕ หนา ๑๙๖ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๒๑ 
๒๕๒๕, หนา ๒๓ 
  ๔.๖  หลักอธิปไตย ๓ 
  ๔.๖.๑  อัตตาธิปไตย การถือตนเปนใหญ คือถือตนเองเปนศูนยกลางเปนสําคัญ 
เชื่อมั่นในตนเองสูง        
  ๔.๖.๒  โลกาธิปไตย การทํางานแบบถือคนอ่ืนเปนใหญ ไมมีจุดยืน ไมเปนตัวของ
ตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ใครเสนออะไรก็คลอยตามไปหมด        
  ๔.๖.๓  ธรรมาธิปไตย การปกครองท่ีถือธรรม หรือหลักการเปนสําคัญ ยึดถือ
ความถูกตองชอบธรรมเปนท่ีต้ัง ไมนําเอาเร่ืองสวนตัวหรือผลประโยชนมาเก่ียวของ พระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๑๑ ๒๕๒๕ หนา ๒๓๑, พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๒๐ 
๒๕๒๕ หนา ๑๖๘ 
  ๔.๗  หลักพรหมวิหาร ๔    
  ๔.๗ .๑  เมตตา ความรัก ความปรารถนาดี ปรารถนาใหผู อ่ืนมีความสุข มีไมตรี 
ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและมีความสุข ใหความรักท่ีบริสุทธิ์ มีเมตตาธรรมเปนพื้นฐาน
ของจิต        
  ๔.๗.๒  กรุณา ความสงสาร เห็นอกเห็นใจอยากชวยเหลือใหผูอ่ืนพนจากความทุกข   
มีใจใฝท่ีจะปลดเปลื้องความทุกข บําบัดความทุกขยากเดือดรอนของผูอ่ืน      



 

 

  ๔.๗.๓  มุทิตา ความพลอยยินดี ชื่นชมเมื่อผูอ่ืนไดดีหรือมีความสุข มีจิตใจแชมชื่น 
เบิกบาน เมื่อเห็นผูอ่ืนประสบความสําเร็จ        
  ๔.๗.๔  อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง วางจิต
ใหสม่ําเสมอ มีความยุติธรรมไมมีใจลําเอียงเขาขางคนใดคนหนึ่ง มีความเท่ียงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการ
ท่ีบุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วตามสมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ    
เลม ๒๒ ๒๕๒๕ หนา ๒๕๒ 
 
งานวิจยัที่เกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองไทย 
 

 ผูเขียนไดทําการวิจัยเร่ือง ตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย โดยการสัมภาษณและสอบถาม
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูมีประสบการณทางดานปรัชญา ศาสนา การบริหาร และการเมืองการ
ปกครอง ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ๒๘ ประการ (ศรัณย วงศคําจันทร, 
๒๕๕๔ หนา ๑๐๕๑๐๖ ประกอบดวย 

๑ มีความละอายใจไมทําความชั่ว สิ่งท่ีไมดี สิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย หิริ    
๒ มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความชั่ว และอาญาแผนดิน โอตตัปปะ   
๓ มีความรูเก่ียวกับความดี คือรูวา อะไรดี อะไรชั่ว      
๔ มีความฉลาดรอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี คน และชุมชน ปญญา    
๕ มีอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย อนวัชชพละ    
๖ ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก ธรรมาธิปไตย    
๗ ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว ไมมีอคติ    
๘ มีความประพฤติดีงามท้ังทางกายและวาจา ศีล   
๙ มีความซื่อตรง คือซื่อตรงตอตนเอง ตอคน และตองาน อาชวะ     
๑๐ ไมเบียดเบียนทํารายใครๆ อวหิิงสา    
๑๑ มีความฉลาดรอบรูในการบํารุง สงเสริมอาชีพ สัสสเมธะ   
๑๒ มีความซื่อสัตย จริงใจ รักษาความสัตย สัจจะ    
๑๓ มีวาจาท่ีสุภาพ ออนหวาน ไพเราะ ดูดดื่มใจ วาจาเปยยะ    
๑๔ มีความกลาหาญในการกระทําสิ่งตางๆ และกลัวในสิ่งสมควรกลัว   
๑๕ มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ไมยอทอ วิริยะ    
๑๖ มีความเมตตากรุณาตอผูอ่ืนและสัตวอ่ืน เมตตา กรุณา     
๑๗ มีน้ําใจเอ้ือเฟอ เผื่อแผแบงปนตอผูอ่ืน ทาน    
๑๘ ไมโกรธเคือง โกรธแคน อาฆาตตอผูใด อักโกธะ    
๑๙ การทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน สังคม อัตถจริยา     
๒๐ รูจักบุญคุณคนอ่ืนและตอบแทนในโอกาสอันควร กตัญูกตเวที     
๒๑ มีความอนุเคราะหสงเคราะหผูคนรอบขางและคนอ่ืนๆ สังคหพละ      



 

 

๒๒ มีความชื่นชมยินดีกับผูอ่ืนท่ีเขาไดดีและมีความสุข มุทิตา     
๒๓ มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลือเมื่อผูอ่ืนทําความผิด และตองไดรับโทษทัณฑ อุเบกขา)   
๒๔ มีความเสียสละความสุขสวนตนเพื่อสวนรวม ปริจจาคะ     
๒๕ มีความสุภาพออนโยน นุมนวล ไมเยอหย่ิงถือตัว มัททวะ     
๒๖ มีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากตางๆ ขันติ    
๒๗ การวางตัวดี วางตนเสมอตนเสมอปลาย สมานัตตตา     
๒๘ มีความเพียรพยายามอยางแรงกลา มานะมุงมั่นเอาชนะอุปสัค ตปะ   
เมื่อนําตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทยท้ัง ๒๘ ประการนี้ ไปสอบถามประชาชน พอคา      

นักธุรกิจ ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการครู และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา เพื่อยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย โดยการหา
คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม ยืนยันตัวแบบ
จริยธรรมนักการเมืองไทย ในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด  X   ๔.๗๔ และ  ๐.๓๒ และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สวนมากยืนยันจริยธรรมนักการเมืองไทยในระดับ เห็นดวยมากท่ีสุด  

เมื่อนําตัวแบบจริยธรรมเหลานี้ ไปสอบถามประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ัวประเทศ จํานวน ๒,๓๐๔
คน กําหนดโดยการยึดถือจังหวัด ซึ่งคิดคาเฉลี่ย ๒ ใน ๕ ของจังหวัดท่ัวประเทศท่ีมีท้ังหมด ๗๗ จังหวัด 
ไดจังหวัดตางๆ รวมจํานวน ๓๐ จังหวัด และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สส ในจังหวัดเหลานั้น
เปนเกณฑและในจํานวน ๓๐ จังหวัดนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหกรุงเทพมหานครซึ่งเปนศูนยกลางในการ
ปกครองของประเทศเปนจังหวัดท่ี ๑ และเลือกจังหวัดอ่ืนๆ อีก ๒๙ จังหวัด โดยการจับสลาก ซึ่งได
จังหวัดตางๆ คือ เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําปาง อุตรดิตถ พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก  เพชรบูรณ 
นครสวรรค หนองคาย อุดรธานี ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร  
ลพบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครศรีธรรมราช สุราษฏรธานี 
สงขลา และภูเก็ต ในจังหวัดท้ังหมดขางตนนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกัน จํานวน ๑๙๕ คน คิด
คาเฉลี่ยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน ตอประชากร ๑๒ คน ซึ่งเปนจํานวนท่ีเพียงพอและเปนไปตาม
เกณฑ คือ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน   ๑๙๗๓  ๑๐๗๘ ท่ี
ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ และระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ ๐.๕  คือ ประชากร มากกวา ๑๐๐๐๐๐ คน 
กลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน โดยเลือกกลุมตัวอยางไมตํ่ากวาเกณฑดังกลาว และไดกลุมตัวอยาง คือประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๒๒๔๐ คน และเปนไปตามเกณฑขนาดกลุมตัวอยางตามตารางขนาดกลุม
ตัวอยางของเครซซี่  และมอรแกน      ๑๙๗๐   ๖๐๗  ๖๑๐ 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับจริยธรรมนักการเมืองไทย สรุปได 
ดังนี้  

ประชากรกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอจริยธรรมนักการเมืองไทยวา นักการเมืองไทยมี
จริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ มีนอย  X ๒.๓๕ และ ๐.๓๒ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา จริยธรรมนักการเมืองไทยท่ีอยูในระดับสูง คือ อยูระดับ มีปานกลาง คือ มีความฉลาดรอบรู



 

 

เก่ียวกับงานในหนาท่ี คน และชุมชน ปญญามีคาเฉลี่ยสูงสุด  X ๒.๗๓ และ ๐.๗๙ รองลงมา
คือ มีวาจาท่ีสุภาพ ออนหวาน ไพเราะ ดูดดื่มใจ วาจาเปยยะ มีความพยายามอยางแรงกลา มานะมุงมั่น
เอาชนะ   อุปสัค ตปะ  X ๒.๗๑ และ ๐.๙๐, ๐.๗๖ มีความฉลาดรอบรูในการบํารุง สงเสริม
อาชีพ สัสสเมธะ  X ๒.๖๔ และ ๐.๗๙ รูจักบุญคุณคนอ่ืนและตอบแทนในโอกาสอันควร  
กตัญูกตเวที  X ๒.๕๙ และ ๐.๘๔ และมีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากตางๆ  
ขันติ  X ๒.๕๖ และ ๐.๗๗ ตามลําดับ 

สวนจริยธรรมนักการเมืองไทยท่ีอยูในระดับ มีนอย คือจากระดับมีนอยขึ้นมา ไดแก มีความ
ละอายใจ ไมทําความชั่ว สิ่งท่ีไมดี สิ่งท่ีผิดกฎหมาย หิริ  X ๑.๕๑ และ ๐.๘๙ ยึดถือความถูก
ตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก ธรรมาธิปไตย  X  ๑.๗๒ และ ๐.๙๓  มีความเกรงกลัวตอ
ผลของการกระทําความชั่ว และอาญาแผนดิน โอตตัปปะ  X ๑.๗๓ และ ๐.๘๕ ไมลําเอียง
เพราะรัก ชัง หลงและกลัว ไมมีอคติ  X ๑.๗๓ และ ๐.๘๗ มีความประพฤติดีงามท้ังทางกาย
และวาจา ศีล  X  ๒.๑๙ และ ๐.๘๒  มีอาชีพท่ีสุจริต และปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย      
อนวัชชพละ  X ๒.๒๕ และ ๐.๘๗ มีความซื่อสัตย จริงใจ รักษาความสัตย สัจจะ  X ๒.๒๕
และ ๐.๘๓ ไมโกรธเคือง โกรธแคน อาฆาตตอผูใดอักโกธะ  X  ๒.๒๗  และ   ๐.๒๘     
มีความซื่อตรง คือซื่อตรงตอตนเอง ตอคนอ่ืน และตองาน อาชวะ  X   ๒.๒๘  และ   ๐.๗๗ 
และ มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลือเมื่อผูอ่ืนทําความผิด และตองไดรับโทษทัณฑ อุเบกขา     
 X ๒.๒๐ และ ๐.๘๓ ตามลําดับ 
 
บทสรุป    
 

จริยธรรมมีความสําคัญและจําเปนตอมนุษยเปนอยางย่ิง ท้ังในดานสวนบุคคลและสังคม ท้ังนี้
เพราะวา ถาบุคคลแตและคนมีจริยธรรมแลว นอกจากบุคคลจะอยูดีมีสุข มีความเจริญรุงเรืองแลว สังคม
นั้นๆ ก็จะพบแตความสงบสุข ความเจริญรุงเรืองไปดวยเชนกัน และในการอยูรวมกันในสังคมนั้น สังคม
แตและสังคมก็ตองมีผูนํา ผูปกครอง หรือนักการเมืองเปนผูทําหนาท่ีในการบริหารจัดการ กํากับ ดูแล 
เปนตน สังคมจึงตองการผูนํา ผูปกครอง หรือนักการเมืองท่ีมีจริยธรรมเพื่อท่ีจะนําสังคมไปสูการอยูดีมีสุข 
ความเจริญรุงเรือง เปนตน แตจากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองจริยธรรมนักการเมืองไทยนั้น พบวา 
นักการเมืองไทยมีจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ มีนอย  X ๒.๓๕ และ  ๐.๓๒ ซึ่งตรงกับ
ความรูสึก หรือความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไปวา นักการเมืองไทยมีการทุจริต คอรรัปชั่น และประพฤติ
มิชอบกันมาก และเมื่อมีการเลือกต้ังแตละคร้ังก็จะมีการกระทําผิดกฎหมายเลือกต้ัง เชน การซื้อเสียง 
เปนตน จึงเปนสิ่งท่ีนักการเมืองไทยท้ังหลายทุกระดับจะพึงสังวรระวัง และในขณะเดียวกัน หนวยงานตางๆ
ท่ีมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของก็จะตองตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตน รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนดวย 
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