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แนวคิด เกี่ยวกับจริยธรรม
คําวา จริยธรรม เปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษาสันสกฤต ๒ คํา คือ คําวา จริย และคําวา
ธรรม คํ า ว า จริ ย นี้ พจนานุก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พศ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ หน า ๓๐๓ ได ใ ห
ความหมายไววา ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่มนุษยไดแสดงออกมา
ในทางกาย และทางวาจา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ดีงาม สมควร เหมาะสม และมีคุณคาตอตนเองและสังคม
ศรั ณ ย วงศ คํ า จั น ทร  ๒๕๕๑ หน า ๑๒ ส ว นคํ า ว า ธรรม พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน
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
ความถูกต อง เช น ความเป น ธรรมในสั งคม กฎ กฎเกณฑ เช น ธรรมะของหมู ค ณะ กฎหมาย เช น
ธรรมะระหวางประเทศ สิ่งทั้งหลาย สิ่งของ เชน เครื่องไทยธรรม สธรม ปธมม และคําวา ธรรม
แปลว า สภาพที่ ทรงไว ความจริง ความถู กตอง คุณความดี สิ่ง ที่ถูกตอง สิ่ง ที่มีเหตุผล คําสอนที่ดี
คําสอนที่ถูกตอง สิ่งที่เปนกฎเกณฑ เปนตน
ดังนั้น เมื่อรวมคําวา จริย และคําวา ธรรม เขาดวยกันจึงเปน จริยธรรม หมายถึง คุณความดี
ที่ควรประพฤติปฏิบัติ กฎเกณฑแหงความประพฤติ ความดีและถูกตองที่ควรประพฤติประพฤติปฏิบัติ
นักปราชญทางปรัชญาและศาสนา ไดใหความหมายของจริยธรรมไว จึงขอยกมาเปนตัวอยาง ดังนี้
พุทธทาสภิกขุ ๒๕๒๓ หนา ๓ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่
ดีงามอันควรประพฤติปฏิบัติ
พระราชวรมุนี ประยุทธ ปยุตฺโต, ๒๕๒๒ หนา ๒๑๕ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา
จริยธรรม หมายถึง การดําเนินชี วิต ความเปนอยู การยังชีวิตใหเปนไป การครองชีวิต การใชชีวิต
การเคลื่อนไหวของชีวิตทุกแง ทุกดาน ทุกระดับทางการ ทางวาจา และทางใจ ทั้งดานสวนตัว ดานสังคม
ดานอารมณ ดานปญญาอยางถูกตอง

*

รองศาสตราจารย ประจําสาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

พระเมธีธรรมาภรณ ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ๒๕๓๕ หนา ๘๑-๘๒ ไดใหความหมายของจริยธรรม
ไววา จริยธรรมคือหลักแหงความประพฤติ หรือแนวทางของการปฏิบัติ หมายถึง แนวทางของการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพื่อประโยชนสุขของตนเอง และสวนรวม
พจนานุก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต สถาน พศ ๒๕๕๔ ๒๕๕๖ หน า ๓๐๓ ได ใ หค วามหมายของ
จริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนขอปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
เดือน คําดี ๒๕๓๔ หนา ๑๓ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง หลัก
ความประพฤติเพื่อละการกระทําชั่ว เลือกทําแตกรรมดี เปนหนาที่ของมนุษยทุกคนที่ควรปฏิบัติใหได
วิทย วิศทเวทย ๒๕๒๐ หนา ๖ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรมเปนความ
ประพฤติตามคานิยมที่พึงประสงค โดยใชวิชาจริยศาสตรศึกษาพฤติกรรมดานคุณคา สามารถแยกแยะได
วา สิ่งใดดีควรทําและสิ่งใดควรละเวน
แมคแกนซี่    ๑๙๑๗ ๑ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม คือ
การศึกษาถึงสิ่งที่ถูกตอง หรือสิ่งที่ดีในการกระทํา
มัว ร   ๑๙๖๗  ๒ ไดใ หค วามหมายของจริย ธรรมไววา จริย ธรรม เปน
วิชาที่เกี่ยวของกับปญหาวา อะไรดี อะไรชั่ว ในการกระทําของมนุษย
กูด   ๑๙๖๔  ๓๑๔ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม หมายถึง
การปรับพฤติกรรมใหเขากับกฎเกณฑ หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกตอง หรือดีงามในสังคม
ลิลลี่   ๑๙๘๓  ๒๓ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรม เปนวิชา
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานที่พวกเราใชตัดสินการกระทําของมนุษยวาถูก หรือผิด เปนศาสตรพื้นฐานแหง
การกระทําของมนุษยในสังคม เปนศาสตรซึ่งตัดสินการกระทําวาเปนความถูกตอง หรือความผิด เปน
ความดี หรือความชั่ว หรือในแนวทางที่คลายคลึงกัน
บูล   ๑๙๖๙  ๑๑๗ ไดใหความหมายของจริยธรรมไววา จริยธรรมมีความหมาย
กวางมาก ครอบคลุมไปถึงระเบียบสังคม กฎหมาย กฎศีลธรรมตามหลักศาสนา และคานิยมของคนใน
กลุมสังคมเดียวกัน ซึ่งก็คือการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม โดยมีสิ่งที่เกี่ยวของอยู  ประการ คือ
ตนเอง ผูอื่น และความสัมพันธระหวางตนเองและผูอื่น
จากความหมายของจริยธรรมดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา จริยธรรม หมายถึง คุณความดีที่
ควรประพฤติป ฏิบัต ิสํา หรับ คนทุก คนเพื ่อ ใหต นเปน คนดี และเปน ประโยชนแ กต นเอง สัง คม และ
ประเทศชาติ จริยธรรมเปนเรื่องของหลักการที่วาดวยพฤติกรรมของมนุษยที่เกี่ยวของสัมพันธกับเรื่อง
ความดี ความชั่ว ความถูก ความผิด ความควร ความไมควร และความเหมาะสม ความไมเหมาะสม
เปนตน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมใหอยูไดอยางมีความสุข

แนวคิด เกี่ยวกับนักการเมืองไทย
คําวา การเมือง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ ๒๕๔๒ ๒๕๔๖ หนา ๑๑๖ ไดให
ความหมายของการเมืองไววา การเมือง หมายถึง ๑ งานที่เกี่ยวกับรัฐ หรือแผนดิน เชน วิชาการเมือง
ไดแก วิชาวาดวยรัฐ การจัดสวนแหงรัฐ และการดําเนินการแหง รัฐ ๒ การบริหารประเทศเฉพาะที่
เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศ เชน การเมืองระหวางประเทศ ไดแก การดําเนินนโยบายระหวาง
ประเทศ ๓ กิ จ การอํ านวย หรื อควบคุม การบริ หารราชการแผน ดิ น เช น ตําแหน ง การเมื อง ได แก
ตําแหนงซึ่งมีหนาที่อํานวย คณะรัฐมนตรี หรือควบคุม สภาผูแทนราษฎร การบริหารแผนดิน
นักการเมือง หมายถึง บุคคลผูมีหนาที่ในการบริหาร จัดการ ดําเนินการกํากับ ดูแล การบริหาร
ราชการแผนดิน และตรวจสอบการทํางานตางๆ ในระดับชาติ ไดแก นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และ
บุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดวาเปนตําแหนงทางการเมือง และ สมาชิก
รัฐ สภา ซึ่ ง ประกอบด ว ยสภาผู แทนราษฎร และสมาชิ กวุ ฒิ สภาในระดั บทองถิ่ น ไดแก นายกองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น และ คณะผูบริหารแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เชน นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน และสมาชิกของสภาแหง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เชน สมาชิกสภาจังหวัด สจ สมาชิกสภาเทศบาล สท สมาชิกสภา
ตําบล สอบต เปนตน
นักการเมืองนั้น เมื่อจําแนกการบริหารงานออกไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดินแลว นักการเมืองไทย จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑ นั กการเมื องระดั บชาติ หรื อ ระดั บประเทศ ซึ่ ง ไดแก คณะรั ฐ มนตรี และสมาชิก รัฐ สภา
ซึ่งแบงออกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
๒ นักการเมืองระดับทองถิ่น ซึ่งไดแก คณะผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น มีชื่อเรียก
ขานกันตามพระราชบัญญัติแหงองคกรปกครองทองถิ่นนั้นๆ กําหนด ซึ่งมีอธิบาย ดังนี้
๑ นักการเมืองระดับชาติ
นักการเมืองระดับชาติ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑.๑ คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีประกอบดวยนายกรัฐมนตรี ๑ คน และรัฐมนตรีอื่นอีก จํานวน ไมเกิน ๓๕ คน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีนําเสนอเพื่อทรงโปรดเกลาแตงตั้งตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ไดบัญญัติไวว า พระมหากษัตริ ยทรงแตงตั้ง นายกรัฐ มนตรีคนหนึ่ง และรัฐ มนตรีอื่น อีกไมเกิน
สามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน
มาตรา ๑๗๑
นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปด
ปมิได
คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาและชี้แจงการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยไมมีการลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแต

วันเขารับหนาที่ และเมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแตละป
ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
กฎหมายและนโยบายที่ไดแถลงไว และตองรับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตอง
รับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตรี
นักการเมืองในกรณีนี้ ใหมีความหมายรวมถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ ดวย เชน
ที่ปรึกษา เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ประจําสํานักนายก เปนตน
๑.๒ สมาชิก รัฐ สภา สมาชิกรัฐสภาประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สส และ
สมาชิกวุฒิสภา สว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สส สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประกอบดวยสมาชิก
จํานวน ๕๐๐ คน แบงออกเปนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน ๓๗๕ คน และ
สมาชิกที่จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๑๒๕ คน ตามที่รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๕๐
บั ญ ญั ติ ไ ว ว า สภาผู แ ทนราษฎรประกอบด ว ยสมาชิ ก จํ า นวนห า ร อ ยคน โดยเป น สมาชิ ก ซึ่ ง มาจาก
การเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสามรอยเจ็ดสิบหาคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่งรอยยี่สิบหาคน มาตรา ๙๓
การเลื อกตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แทนราษฎรให ใ ช วิ ธี ออกเสี ยงลงคะแนนโดยตรงและลั บ
โดยใหใชบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละหนึ่งคน มาตรา ๙๔
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปน
เขตเลือกตั้ง มาตรา ๙๕
๒ สมาชิกวุฒิส ภา สมาชิกวุฒิสภา ประกอบดวย สมาชิกจํานวน ๑๕๐ คน มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จังหวัดละ ๑ คน จํานวน ๗๖ คน และมาจากการสรรหา จํานวน ๗๔
คน ตามที่รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติไววา วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหนึ่ง
รอยหาสิบคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวน
รวมขางตน หักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง มาตรา ๑๑๑
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแตละจังหวัดใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งและใหมี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งได
หนึ่งเสียง และใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ มาตรา ๑๑๒
การสรรหาสมาชิ กวุ ฒิ ส ภา รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ บั ญ ญัติ ไ ว วา ให มี
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการ

การเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาที่
ที่ประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายหนึ่งคน และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ประชุมใหญตุลาการศาล
ปกครองสูงสุดมอบหมายหนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหกรรมการดังกลาวเลือกกันเองใหกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ ทําหนาที่
สรรหาสมาชิกวุฒิสภา ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แลวแจงผลการสรรหาให คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไดรับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๓
ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจาก
ผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่เปน
ประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาเทาจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนด โดยให
คํานึงถึงความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปน
สําคัญ และใหคํานึงถึงองคประกอบจากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ ที่แตกตางกัน โอกาส
และความเท าเที ยมกั น ทางเพศ สั ด ส ว นของบุ ค คลในแต ล ะภาคที่ ใ กล เ คี ยงกั น รวมทั้ ง การให โ อกาส
ผูดอยโอกาสทางสังคมดวย มาตรา ๑๑๔
นักการเมืองในกรณีนี้ ใหมีความหมายรวมถึง นักวิชาการประจําตัวสมาชิกรัฐสภา และ
ผูชวยสมาชิกรัฐสภานั้นๆ ดวย
๒ นักการเมืองระดับทองถิ่น
นักการเมื องระดับ ทอ งถิ่ น นั้ น จํ าแนกออกได ต ามรู ป แบบของการปกครองส ว นท องถิ่ น เป น
๕ ประเภท คือ
๒.๑ นักการเมืององคการบริหารสวนจังหวัด
นักการเมืององคการบริหารสวนจังหวัด จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
๒.๑.๑ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นๆ และคณะผูบริหาร
ซึ่ง นายกองค การบริหารส ว นจัง หวั ด นั้ น แต ง ตั้ ง ประกอบด ว ย รองนายกองค การบริ หารสว นจั ง หวั ด
ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด โดยนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ตามหลักเกณฑ มาตรา ๓๕๓ ดังตอไปนี้
๑) ในกรณี ที่ส ภาองค การบริ หารส ว นจั งหวั ด มี สมาชิ กสภาองคการบริหารส ว น
จังหวัดสี่สิบแปด คน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสี่คน
๒) ในกรณี ที่สภาองคการบริหารสว นจัง หวัด มีส มาชิกสภาองคการบริหารส ว น
จังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสามคน

๓) ในกรณี ที่ส ภาองค การบริหารส วนจั ง หวัด มี ส มาชิ กสภาองค การบริ หารส ว น
จังหวัดยี่สิบสี่ คน หรือ สามสิบ คน ใหแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินสองคน
นายกองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด อาจแต ง ตั้ ง เลขานุ การนายกองค การบริ หารส ว น
จังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได
จํานวนรวมกันไมเกินหาคน
๒.๑.๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในเขตขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นๆ ตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
สมาชิ กสภาองค การบริ หารส ว นจั ง หวั ด ย อมเป น ผู แทนของปวงชนในเขตองค การ
บริ หารส ว นจั งหวั ด นั้ น และตองปฏิ บัติหน าที่ตามความเห็น ของตนโดยสุจ ริ ต ใจ ไมอยูใ นความผูกมัด
แหงอาณัติมอบหมายใดๆ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหถือเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้ง ใน
กรณีที่อําเภอใดมีสมาชิกไดเกินกวาหนึ่งคนใหแบงเขตอําเภอเปนเขตเลือกตั้งเทากับจํานวนสมาชิกที่จะพึง
มีในอําเภอนั้น พรบการเลือกตั้ง มาตรา ๑๓ ๒
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง โดยกําหนดจํานวน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไว ดังนี้ พรบอบจ มาตรา ๙
จัง หวั ด ใดมี ราษฎรไมเ กิ น ห า แสนคน ให มี การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค การบริ ห าร
สวนจังหวัดได ยี่สิบสี่ คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดได สามสิบ คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดได สามสิบหก คน
จั ง หวั ด ใดมี ราษฎรเกิ น หนึ่ง ลานหาแสนคนแตไ มเกิ น สองลา นคน ให มีการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได สี่สิบสอง คน
จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดได สี่สิบแปด คน
๒๒ นักการเมืองเทศบาล
นักการเมืองเทศบาล จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
๒๒.๑ นายกเทศมนตรี หมายถึง นายกเทศมนตรี ซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยตรงมาจาก
ประชาชนในเขตปกครองของเทศบาลนั้นๆ และคณะผูบริหาร ซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้ง ประกอบดวย
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามเกณฑดังตอไปนี้
มาตรา ๔๘ อัฏฐ

๑) เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน
๒) เทศบาลเมือง ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสามคน
๓) เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คน
นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี
ซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดย
ในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน
ในกรณีเทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสามคน และ
ในกรณีเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินหาคน
๒๒.๒ สมาชิกสภาเทศบาล หมายถึง สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งไดรับเลือกตั้ง
โดยตรงมาจากประชาชนในเขตปกครองของเทศบาลนั้นๆ ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลแตละประเภท มีจํานวนดังตอไปนี้
๑) เทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน
๒) เทศบาลเมือง ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบแปดคน
๓) เทศบาลนคร ประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน
สมาชิกสภาเทศบาล ยอมเปนผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติหนาที่
ตามความเห็นของตนโดยสุจริตใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ
๒.๓ นักการเมืององคการบริหารสวนตําบล
นักการเมืององคการบริหารสวนตําบล จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
๒.๓.๑ นายกองคการบริห ารสว นตําบล หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่ ง ได รับ เลื อกตั้ง โดยตรงมาจากประชาชนในเขตองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลนั้ น ๆ และคณะผู บริ หาร
ซึ่ง นายกองค การบริ หารส วนตํ าบลแต ง ตั้ ง ประกอบด วย รองนายกองค การบริ หารส ว นตําบล และ
เลขานุการตามที่กฎหมายกําหนดไววา
นายกองค การบริหารส ว นตํ า บล อาจแต ง ตั้ ง รองนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ าบล
ซึ่งมิใช สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกินสองคน และอาจตั้งเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ได มาตรา ๕๘๓
๒.๓.๒ สมาชิกสภาองคการบริหารสว นตําบล หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในหมูบานตางๆ ในเขตขององคการบริหารสวน
ตําบลนั้นๆ ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล มีจํานวนหมูบานละ ๒ คน ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหมูบานเดียว
มีจํานวนสมาชิก ๖ คน ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลใด มี ๒ หมูบาน มีจํานวนสมาชิกหมูบานละ
๓ คน

๒.๔ นักการเมืองกรุงเทพมหานคร
นักการเมืองกรุงเทพมหานคร จําแนกออกเปน ๓ ประเภท คือ
๒.๔๑ ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร หมายถึ ง ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
ซึ่ง ไดรับ เลื อกตั้ ง โดยตรงมาจากประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและคณะผู บริ หารซึ่ ง ผู ว า ราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้ง ประกอบดวย รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเกินสี่คน เลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพ มหานครหนึ่งคน ผูชวยเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครไมเกินสี่คน และประธาน
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษา รวมกันทั้งหมดไมเกินเกาคน
๒.๔๒ สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานคร หมายถึ ง สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานคร
ซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยถือจํานวนราษฎร ๑๐๐,๐๐๐ คน ตอ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ๑ คน เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ คน ถาเกิน ๕๐,๐๐๐ คน ใหถือเปน ๑๐๐,๐๐๐ คน
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ไดกําหนดเขต
เลือกตั้งไว ดังนี้ มาตรา ๑๓ ๑
ก ถาเขตใดมีจํานวนราษฎรไมเกินหนึ่งแสนหาหมื่นคน ใหถือเขตเปนเขตเลือกตั้ง
และมีสมาชิกจํานวนหนึ่งคน
ข การแบงเขตเลือกตั้งใหถือเกณฑจํานวนราษฎรหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสน
ถาเกินหาหมื่นใหเพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นอีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง และมีจํานวนสมาชิกหนึ่งคน
๒.๔๓ สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง สมาชิกเขตสภากรุงเทพมหานคร
ซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชนในเขตตางๆ 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 ตามที่
กฎหมายกําหนดไวในเขตหนึ่งๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีจํานวนอยาง
นอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคนใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคนตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน
๒.๕ นักการเมืองเมืองพัทยา
นักการเมืองเมืองพัทยา จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ
๒.๕.๑ นายกเมืองพัทยา หมายถึง นายกเมืองพัทยา ซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยตรงมาจาก
ประชาชนในเขตเมืองพัทยา และคณะผูบริหารเมืองพัทยา ซึ่งประกอบดวย รองนายกเมืองพัทยาไมเกินสี่
คน เลขานุการนายกเมืองพัทยาหนึ่งคน ผูชวยเลขานุการเมืองพัทยาไมเกินสี่คน ประธานที่ปรึกษา และที่
ปรึกษาจํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน
๒.๕.๒ สมาชิก สภาเมือ งพัท ยา หมายถึง สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งไดรับเลือกตั้ง
โดยตรงมาจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา ดวยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรง และ
ลับ สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีจํานวนยีส่ ิบสี่คน จากเขตเลือกตั้งสี่เขต

๓. ความสําคัญของจริยธรรมตอนักการเมืองไทย
จริยธรรมเปนคําที่ใชเกี่ยวกับการประเมินคุณคาแหงการกระทําของมนุษย หรือพฤติกรรมของ
มนุษยที่ไดแสดงออกในทางกาย และวาจาวา พฤติกรรมนั้นๆ ดี หรือ ชั่ว ถูก หรือ ผิด ควร หรือ ไม
ควร เหมาะสม หรือ ไมเ หมาะสม เปน ตน เปน หลักปฏิบัติที่ป ระกอบดว ยคุณ งามความดีตา งๆ ที่มี
พื้นฐานมาจากขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของสังคม หลักคําสอนทางศาสนาและปรัชญา เปนตน
เปนหลักแหงการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม สมควร เหมาะสม เปนมาตรฐานแหงการประพฤติปฏิบัติ
ของมนุษย ซึ่งถาบุคคลใดประพฤติปฏิบัติตามแลว เขาก็จะประสบความสุข ความเจริญ ความสําเร็จ
และไดรับการยกยองสรรเสริญจากสังคม เปน ตน ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลใดฝาฝน หรือละเมิด
จริยธรรมแลว เขาก็จะประสบความทุกขยากลําบาก ถูกติฉินนินทา ถูกประณาม เปนตน
ในกรณีของนักการเมือง นักการเมืองนั้นเปนผูมีหนาที่ในการบริหาร จัดการ ดําเนินการกํากับ
ดูแลการบริหารราชการแผนดิน และตรวจสอบการทํางานตางๆ ในระดับชาติ ไดแก นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี และบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด และ สมาชิกรัฐสภา
ซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในระดับทองถิ่น ไดแก นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และคณะผูบริหารแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เชน ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายก
องคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา
และคณะผูบริหารขององคกรนั้นๆและสมาชิกของสภาแหงองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เชน สมาชิก
สภาจังหวัด สจ สมาชิกสภาเทศบาล สท สมาชิกสภาตําบล สอบต เปนตน เปนผูนําของสังคม
เปน ผูปกครองสั ง คม เป น ผู กํากั บ ดู แล บริ หาร จั ด การเพื่ อให สั ง คมและประชาชนอยู ดี มี สุ ข มี ค วาม
เจริญรุง เรือง เปนตน ถานักการเมื องทั้งหลายเหลานี้เปนผูมีจริยธรรมแลว ประชาชนก็จะยึดถือเปน
แบบอยางในการ ประพฤติปฏิบัติ และประชาชนก็จะอยูดีมีสุข และในทางตรงกันขาม ถานักการเมืองไมมี
จริยธรรมแลว ประชาชนก็จะยึดเปนแบบอยางประพฤติปฏิบัติตาม และประชาชนก็จะตองประสบแตความ
ทุกขย ากลํ า บาก เป น ต น ดั ง พระพุ ท ธพจน ที่พ ระพุ ทธเจ า ได ตรั ส ไว ว า พระไตรป ฎกภาษาไทย ฉบั บ
สยามรัฐ เลม ๑๙ ๒๕๒๕ หนา ๑๔๙
“ ถาเมื่อโคทั้ง หลายวายขามแมน้ําไป โคหัวหนาฝูงวายคด เมื่อโคผูนําฝูงวายคดอยางนี้ โค
ทั้งหมดก็ยอมวายคดไปตามกัน ในมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติแตงตั้งใหเปนใหญ ถาผูนั้น
ประพฤติไมเปนธรรม ประชาชนนอกนี้ก็ประพฤติไมเปนธรรม โดยแท ถาพระราชาผูเปนใหญไมตั้งอยูใน
ธรรม รัฐก็ยอมอยูไมเปนสุขทั่วกัน.
ถาเมื่อโคทั้ ง หลายวายขามแมน้ํ าไป โคหั ว หน าฝูง ว ายข ามตรง เมื่อมีโ คผูนําฝูง วายขามตรง
อยางนั้น โคทั้งหมดก็ยอมวายขามตรงไปตามกัน ในหมูมนุษยทั้งหลายก็เหมือนกัน ผูใดไดรับสมมติแตงตั้ง
ให เ ป น ใหญ ถ า ผู นั้ น ประพฤติ เ ป น ธรรม ประชาชนนอกนี้ ก็ ย อ มประพฤติ เ ป น ธรรมไปตามโดยแท
ถาพระราชา ผูเปนใหญตั้งอยูในธรรม รัฐก็ยอมอยูเปนสุขทั่วกัน ”
ดังนั้น นักการเมืองไทยจึงจําเปนตองเปนผูมีจริยธรรม และเปนผูประพฤติเปนธรรม ทั้งนี้เพื่อเปน
ตัวอยางที่ดีใหประชาชนประพฤติปฏิบัติตาม และเพื่อใหบานเมือง และประชาชนอยูเย็นเปนสุข

๔. หลักคําสอนทางจริยธรรมสําหรับนักการเมือง
พระพุ ทธเจ าผู เ ป น องค พ ระศาสดาของพระพุ ท ธศาสนาได ทรงแสดงหลั ก จริ ยธรรมสํ า หรั บ
นักปกครอง ผูนํา หรือนักการเมืองไวหลายประการ จึงขอเสนอเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
๔.๑ ทศพิธราชธรรม ๑๐
๔.๑.๑ ทาน คือ การให เปนการใหสิ่งที่ควรใหแกบุคคลอื่น การให นอกเหนือจากการ
บริจาคเปนทรัพยสินหรือสิ่งของแกผูยากไร ผูดอยโอกาส และผูตกทุกขไดยากตามที่เราทําอยูเสมอแลว
เราก็ อาจจะให น้ํ า ใจแก ผู อื่ น ได เช น ให กํ าลั ง ใจแก ผูต กอยูใ นห ว งทุ กข ใหข อแนะนํ าที่ เป น ความรู แ ก
ผูรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา ใหรอยยิ้ม เปนตน
๔.๑.๒ ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา ใจใหเปน
ปกติพฤติกรรมที่ดีงามโดยอยางนอยตองมีหลักธรรมเบญจศีล  เบญจธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมของชาว
บาน หรือคฤหัสถ
๔.๑.๓ ปริจ าคะ คือ ความเสียสละเพื่อสวนรวม ความเสียสละ หมายถึง การเสียสละ
ความสุขสวนตนเพื่อความสุขหรือประโยชนของสวนรวม ซึ่งอาจจะเปนครอบครัว หนวยงาน หรือเพื่อน
รวมงานของเราก็ได
๔.๑.๔ อาชชวะ คื อ ความซื่ อตรง ซื่ อตรงต อตนเอง ต องาน และต อ บุ ค คลอื่ น
หมายถึง การดําเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหนาที่การงานตางๆ ดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมคิดคดโกง
หรือหลอกลวงผูอื่น
๔.๑.๕ มัท ทวะ คือ ความสุภาพออนโยน การมีอัธยาศัยไมตรี กลาวคือ การทําตัว
สุภาพ นุมนวล ไมเยอหยิ่ง ถือตัว หรือหยาบคายกับใคร ไมวาจะเปนผูใหญ ผูนอยหรือเพื่อนในระดับ
เดียวกัน การทําตัวเปนผูที่มีความออนนอมถอมตน จะทําใหไปที่ไหนคนก็ตอนรับ เพราะอยูใกลแลวสบาย
ใจ ไมรอนรุม หากเราหยาบคาย กาวราว คนก็ถอยหาง ดังนั้น หลักธรรมขอนี้ จึงเปนการสรางเสนห
อยางหนึ่งใหแกตัวเราดวย
๔.๑.๖ ตปะ คือ ความเพียร เปนหลักธรรมที่สอนใหเราไมยอทอ แตใหปฏิบัติหนาที่
การงานดวยความมุมานะ ฝาฟนอุปสรรคตางๆจนประสบความสําเร็จ ซึ่งความพากเพียรนี้จะทําใหเรา
ภาคภูมิใจเมื่องานสําเร็จ และจะทําใหเรามีประสบการณเกงกลาขึ้น นอกจากนี้ ยังสอนใหเราสูชีวิต ไม
ยอมแพอะไรงายๆ
๔.๑.๗ อักโกธะ คือ ความไมโกรธ หมายถึง ความไมโกรธเคืองตอผูอื่น แตเปนผูมี
ปกติ เ มตตาและปรารถนาดี ต อ ผู ใ ต ป กครองโดยสม่ํ า เสมอ ด ว ยใจบริ สุ ท ธิ์ ไ ม เ ห็ น แก ตั ว มุ ง ให เ ขา
เจริญรุงเรืองในทุกๆ ดาน แมในหลายๆสถานการณจะทําไดยาก แตหากเราสามารถฝกฝน ไมใหเปนคน
โมโหงายและพยายามระงับยับยั้งความโกรธอยูเสมอ จะเปนประโยชนตอเราหลายอยาง เชน ทําใหเรามี
สุขภาพจิตดี หนาตาผองใส และขอสําคัญคือ ทําใหเรารักษามิตรไมตรีกับผูอื่นไวได อันมีผลทําใหคนรัก
และเกรงใจ
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๔.๑.๘ อวิหิง สา คือ การไมเบียดเบียน การไมเบียดเบียนประชาชนผูใตบังคับบัญชา
หรือบีบคั้นกดขี่ผูอื่น รวมไปถึง การไมใชอํานาจไปบังคับ หรือหาเหตุกลั่นแกลงคนอื่นดวย เชน ไมไปขม
เหงรัง แกผูด อยกว า ไม ไ ปขม ขู ใ หเขากลั ว เราหรื อไปบี บบั ง คั บเอาของรั กของหวงมาจากเขา เป น ต น
นอกจากไมเบียดเบียนคนดวยกันแลว เรายังไมควรเบียดเบียนธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสัตวอีกดวย
เพราะมิฉะนั้น ผลรายจะยอนกลับมาสูเรา และสังคม อยางที่เห็นในปจจุบันจากภัยธรรมชาติตางๆ
๔.๑.๙ ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น ขมใจ หมายถึง การอดทนตอความยากลําบาก
ไมทอถอย และไมหมดกําลังกายกําลังใจที่จะดําเนินชีวิต และทําหนาที่การงานตอไปจนสําเร็จ รวมทั้งไมยอ
ทอตอการทําคุณงามความดี ความอดทนจะทําใหเราชนะอุปสรรคทั้งปวงไมวาเล็กหรือใหญ
๔.๑.๑๐ อวิโ รธนะ คือ ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม การประพฤติที่ไมผิดไปจาก
ความเที่ยงธรรม ดํารงอยูในความยุติธรรมมีความสงบเสงี่ยมมีสติควบคุมรักษามารยาททางกาย วาจา
ใจ ใหเปนสุจริตและสุภาพ ไมผิดระเบียบประเพณี ตลอดจนกฎระเบียบสังคมที่ดีงามหนักแนน ถือความ
ถูกตอง เที่ยงธรรมเปนหลัก ไมเอนเอียงหวั่นไหวดวยคําพูด อารมณ หรือลาภสักการะใดๆ ทั้งในทางนิติ
ธรรม คือระเบียบแบบแผนหลักปกครอง หรือในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 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 มีความเปนอยูที่ดีเสียกอน
เพราะถาครอบครัวดีไมมีปญหา ก็จะทําการปฏิบัติหนาที่การงานไดดี
๔.๒.๒ สงเคราะหเ มือ งขึ้น ทั้ง หลายในฐานะเปน เมือ งพี่เ มือ งนอ ง ดวยการเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน ตองมีความสัมพันธระหวางหนวยงานตางๆ ที่จะตองประสานสัมพันธชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เพราะการทํางานนั้นจะสําเร็จไดตองประสานสัมพันธกันและตองพึ่งพากัน ตางตองทําหนาที่ของตน และ
ตอบแทนชวยเหลือกัน
๔.๒.๓ สงเคราะหฝายปกครองที่ด ําเนินตามรอยยุค ลบาท การใหความเมตตา และ
เอื้ออาทรตอคนใกลชิด ผูติดตามและคนสนิททั้งหลาย เพื่อใหเขาเหลานั้นเกิดความผาสุก ซึ่งนักรัฐศาสตร
เปรียบเสมือนเปนผูที่คอยดูแล ใหความชวยเหลือแกผูใตบังคับบัญชา มีความเอื้ออาทรตอกัน ดุจผูใหญ
ใหการดูแลเด็กหรือผูที่เขมแข็งตองปกปองผูที่ออนแอกวา
๔.๒.๔ สงเคราะห ส มณะและคฤหบดี ไ ว เ ป น ศู น ย แ หง จริ ย ธรรม นั ก รั ฐ ศาสตร
นอกจากจะดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชนแลว ตองดูแลสภาพแวดลอมในเขตปกครอง ไมวาจะ
เปนสถานที่ หรือบุคคล ซึ่งมีทั้งคนรวยหรือคนจน นักบวช พระสงฆ ก็ตองใหการดูแล และดํารงไวซึ่ง
คุณคาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เชน ภูมิปญญาชาวบาน ศูนยสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่น และผูที่มี
ความร่ํารวยเพื่อใหบุคคลเหลานั้นไดชวยดูแล ชวยเหลือเกื้อกูลแกทองถิ่นตน
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๔.๒.๕ สงเคราะหช าวนิค มชนบทอยา งทั่ว ถึง เปนการสงเคราะห อนุเคราะหผูใต
ปกครอง ชวยเหลือเมื่อเขาเหลานั้นมีปญหา หรือมีความทุกข ใหความชวยเหลือโดยไมหวังผลตอบแทน
เปนการสงเคราะหใหเขามีความสุข ปกปองคุมครองใหเกิดความปลอดภัย
๔.๒.๖ สงเคราะหส มณพราหมณ การใหการทํานุบํารุงศาสนา และนักบวชที่อยูใน
ศาสนาเพื่อเปนการปกปองศาสนา เพราะศาสนาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคน และยังเปนเครื่องขัด
เกลา อบรมบ ม นิ สั ย ให กั บ บุ ค คลในสั ง คมเพื่ อ ให เ กิ ด ความสุ ข แก สั ง คม นั ก รั ฐ ศาสตร ค วรให ค วาม
อนุเคราะหศาสนาและนักบวชของศาสนาใหมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเปนเครื่องบงบอกถึงความเจริญกาวหนา
ของสังคมนั้นๆ
๔.๒.๗ สงเคราะหสัต ว ๒ เทา และสัต ว ๔ เทา การใหการคุมครองสัตวทั้งหลาย
ใหไ ดรับความปลอดภั ยในการดํารงชีวิตเชนเดียวกับมนุษย ความอยูรอดปลอดภัยของสัตวทั้งหลาย
ทั้งปวงเปนการบงบอกถึงมาตรฐานคุณธรรมของคนในบานเมืองดวย
๔.๒.๘ ทํ า การห า มปรามการกระทํ า ใดๆ ไมเ ปน ธรรม เป น การทํ าหน าที่ ใ นการ
ปกครองผูใตปกครองโดยการหามปราม และใหเวนจากการกระทําความผิด และสงเสริมใหทําในสิ่งที่
ถูกตอง
๔.๒.๙ เพิ่ม พูน รายไดแ กค นยากจน เปนการสงเสริมเพิ่มพูนรายไดใหแกคนยากจน
มิใชนําสิ่งของไปใหเพียงอยางเดียว แตตองดูแลหาอาชีพที่เหมาะสมหรือหารายไดพิเศษนอกจากรายไดที่
เขามีอยู เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี
๔.๒.๑๐ ปรึกษาไตถามหลักธรรมกับสมณพราหมณ เพื่อนําหลักธรรมทางศาสนามา
เปนเครื่องมือในการทําหนาที่เพื่อกอใหเกิดคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งหลักธรรมจะมุงสอนใหรูจักหลักความดี
งาม ความถูกตอง และผลของการกระทําความดีนั้นๆ
๔.๒.๑๑ เวน กามราคะที่ไ มเปน ธรรม เปนการละเวนในเรื่องการกระทําทางเพศที่ไม
เปนธรรมเพราะเปนลักษณะที่ไมเหมาะสม ขาดความนับถือยําเกรงของผูคนในสังคม เชน การขมขืนสตรี
หรือการผิดศีลธรรมในขอกาม ซึ่งถือวาเปนราคะที่เปนปญหาของสังคมในปจจุบัน
๔.๒.๑๒ เวน จากความโลภไมส มควร ไมเปนบุคคลที่เห็นแกไดโดยไมเลือก ความ
โลภ จะทํ าให ไ ด ผ ลประโยชน โ ดยไม ช อบเป น ธรรม เช น ความโลภจากการทุจ ริต ความโลภจากผล
ประโยชน ที่ผิ ด กฎหมาย หรื อแม แตค วามโลภจากการเกื้อกู ล การกระทํ าที่ ผิ ด ซึ่ ง ควรต องละเว น โดย
เด็ดขาด พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๑๑ ๒๕๒๕ หนา ๖๕
๔.๓ หลักอปริหานิยธรรม ๗
๔.๓.๑ หมั่นประชุมกันเนืองนิต ย การทํางานตองมีผูรวมงานมากมายหลายฝาย หลาย
งานควรมีการทํางานดวยการปรึกษาหารือกัน ในปญหาของการทํางานหรือการงานที่เปนประโยชนและ
อาจตองทําตอไป หรืออาจปรับงานปรับคนใหเหมาะสมกับ จึงควรที่จะตองมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
เพื่อจะไดแกปญหาไดทัน หรือเปนการชวยเหลือใหทันตามตองการ

๔.๓.๒ พรอมเพรียงกัน ประชุม พรอมเพรียงกัน เลิกประชุม การทํางานเปนหมูคณะ
ความพรอมเพรียงเปนสิ่งสําคัญ เพราะหากขาดคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆ คนจะทําใหการประชุมไมไดผล
เทาที่ควร เมื่อประชุมก็ตองพรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก
๔.๓.๓ ไมบัญ ญัติสิ่ง ที่ไ มไ ดบัญ ญัติ ไมเ พิก ถอนสิ่ง ที่บัญ ญัติไ วแ ลว ในระบบการ
บริหารงาน ระเบียบแบบแผนและกฎเกณฑตางๆ เปนสิ่งสําคัญมาก จึงไมควรเพิ่มเติมหรือยกเลิกระเบียบ
ตางๆ โดยพลการ หากเห็นวาระเบียบบางอยางลาสมัยหรือใชไดไมทันตอภาวการณใหมๆ ที่เกิดขึ้นก็ควร
รวมกันประชุมแกไขหาแนวทางใหมเพื่อใหระเบียบนั้นๆ ใชไดครอบคลุมปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
๔.๓.๔ สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผูที่เ ปน ใหญ เชื่อถอยคําของทานเหลานั้นในการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะจะตองเชื่อฟงผูที่เปนหัวหนา เพราะคนที่เปนหัวหนานั้นยอมเปนผูที่ประสบการณ
ในการทํางานมายาวนาน หากมีความคิดเห็นขัดแยงก็ควรใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น อยาใช
อารมณและอยายึดมั่นในความคิดเห็นของตนมากเกินไปเพราะจะกอใหเกิดปญหาในการทํางาน
๔.๓.๕ คุม ครอง ปอ งกัน กุล สตรี กุล กุม ารีทั้ง หลาย ไมใหถูกขมเหง ฉุดคราขืนใจ
หมายความวาจะตองใหเกียรติและคอยใหความคุมครอง สอดสองดูแลผูใตบังคับบัญชาที่เปนผูหญิงมิให
เขาเหลานั้นตองถูกกดขี่ขมเหงและไดรับความไมเปนธรรมจากบุคคลอื่น
๔.๓.๖ เคารพบูชา สักการะนับถือปูชนียสถานสําคัญ ผูบริหารที่ดีตองใหความใสใจ
ตอขนบธรรมเนียมประเพณีในทองถิ่นนั้นๆ ตลอดถึงพิธีกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เคารพบูชาของชาติซึ่งมี
ตามประเพณี เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดความทรงจําเกี่ยวกับคุณงามความดี เพื่อเปนแบบอยางแกอนุชน
รุนหลัง
๔.๓.๗ ใหค วามอารักขา บํารุงคุมครอง อันชอบธรรมแกบรรพชิต ผูบริหารจะตอง
ใหความรวมมือและสนับสนุนใหพระสงฆหรือบุคคล ผูทรงศีล ซึ่งเปนบุคคลตัวอยางทางศีลธรรมและ
จริยธรรมใหทานสามารถเผยแผธรรมและจริยธรรมไดดวยความราบรื่นเพื่อใหเยาวชนและประชาชนทั่วไป
เป นคนดี มีศีล ธรรม ซึ่งจะมีผ ลทําใหการบริหารประเทศเปน ไปดวยดีเรียบรอยเจริ ญกาวหนาเพราะมี
ประชากรที่มีคุณภาพ 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 ปุริส เมธะ ความสามารถในการเลือกคนดีไวในราชการ มีความฉลาดในการ
บํารุงขาราชการ รูจักสงเสริมคนดีมีความสามารถ ไมรับคนเขาทํางานโดยใชเงินซื้อตําแหนง แตตอง
คัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไป

๔.๔.๓ สัม มาปาสะ ความสามารถในการผูกคลองน้ําใจคนใหมีความนิยมรักใคร ผูก
ผสานใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ เชน จัดหากองทุนการเงินใหคนจนกูยืมไปเปนทุนในการสราง
ฐานะและอาชีพ จัดหาตลาดเพื่อการจําหนายสินคาของประชาชนที่เขาผลิตได
๔.๔.๔ วาจาเปยยะ หรือวาชเปยยะการรูจักใชวาจาที่สุภาพออนหวาน มีวาจาเจรจาที่
ดูดดื่มน้ําใจ น้ําคําควรดื่มหรือรูจักการพูด การปราศรัยไพเราะ สุภาพนุมนวล ประกอบดวยเหตุผลที่มี
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
ขาดขอมูลในเรื่องใดๆ
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 อั ต ตาธิ ป ไตย การถื อตนเป น ใหญ คือถือตนเองเปน ศูน ยกลางเปน สําคัญ
เชื่อมั่นในตนเองสูง
๔.๖.๒ โลกาธิป ไตย การทํางานแบบถือคนอื่นเปน ใหญ ไมมีจุด ยืน ไมเปน ตัวของ
ตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ใครเสนออะไรก็คลอยตามไปหมด
๔.๖.๓ ธรรมาธิ ป ไตย การปกครองที่ ถื อ ธรรม หรื อ หลั ก การเป น สํ า คั ญ ยึ ด ถื อ
ความถูกต องชอบธรรมเป น ที่ ตั้ง ไม นํ าเอาเรื่ องส ว นตั ว หรื อผลประโยชน ม าเกี่ ยวข อง พระไตรป ฎ ก
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 อื่น มี ค วามสุข มีไ มตรี
ตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบประโยชนและมีความสุข ใหความรักที่บริสุทธิ์ มีเมตตาธรรมเปนพื้นฐาน
ของจิต
๔.๗.๒ กรุณ า ความสงสาร เห็นอกเห็นใจอยากชวยเหลือใหผูอื่นพนจากความทุกข
มีใจใฝที่จะปลดเปลื้องความทุกข บําบัดความทุกขยากเดือดรอนของผูอื่น

๔.๗.๓ มุทิต า ความพลอยยินดี ชื่นชมเมื่อผูอื่นไดดีหรือมีความสุข มีจิตใจแชมชื่น
เบิกบาน เมื่อเห็นผูอื่นประสบความสําเร็จ
๔.๗.๔ อุเบกขา ความมีใจเปนกลาง คือมองเห็นสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง วางจิต
ใหสม่ําเสมอ มีความยุติธรรมไมมีใจลําเอียงเขาขางคนใดคนหนึ่ง มีความเที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการ
ที่บุคคลจะไดรับผลดีหรือชั่วตามสมควรแกเหตุที่ตนประกอบ พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ
เลม ๒๒ ๒๕๒๕ หนา ๒๕๒

งานวิจยั ที่เกี่ยวกับจริยธรรมนักการเมืองไทย
ผูเขียนไดทําการวิจัยเรื่อง ตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย โดยการสัมภาษณและสอบถาม
ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผูมีประสบการณทางดานปรัชญา ศาสนา การบริหาร และการเมืองการ
ปกครอง ผลการวิจั ยพบว า ตัว แบบจริยธรรมนักการเมืองไทย ๒๘ ประการ (ศรัณย วงศ คําจัน ทร,
๒๕๕๔ หนา ๑๐๕๑๐๖ ประกอบดวย
๑ มีความละอายใจไมทําความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ขัดตอกฎหมาย หิริ
๒ มีความเกรงกลัวตอผลของการกระทําความชั่ว และอาญาแผนดิน โอตตัปปะ
๓ มีความรูเกี่ยวกับความดี คือรูวา อะไรดี อะไรชั่ว
๔ มีความฉลาดรอบรูเกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน ปญญา
๕ มีอาชีพที่สุจริต และปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย อนวัชชพละ
๖ ยึดถือความถูกตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก ธรรมาธิปไตย
๗ ไมลําเอียงเพราะรัก ชัง หลง และกลัว ไมมีอคติ
๘ มีความประพฤติดีงามทั้งทางกายและวาจา ศีล
๙ มีความซื่อตรง คือซื่อตรงตอตนเอง ตอคน และตองาน อาชวะ
๑๐ ไมเบียดเบียนทํารายใครๆ อวิหิงสา
๑๑ มีความฉลาดรอบรูในการบํารุง สงเสริมอาชีพ สัสสเมธะ
๑๒ มีความซื่อสัตย จริงใจ รักษาความสัตย สัจจะ
๑๓ มีวาจาที่สุภาพ ออนหวาน ไพเราะ ดูดดื่มใจ วาจาเปยยะ
๑๔ มีความกลาหาญในการกระทําสิ่งตางๆ และกลัวในสิ่งสมควรกลัว
๑๕ มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน ไมยอทอ วิริยะ
๑๖ มีความเมตตากรุณาตอผูอื่นและสัตวอื่น เมตตา กรุณา
๑๗ มีน้ําใจเอื้อเฟอ เผื่อแผแบงปนตอผูอื่น ทาน
๑๘ ไมโกรธเคือง โกรธแคน อาฆาตตอผูใด อักโกธะ
๑๙ การทําตนใหเปนประโยชนตอผูอื่น สังคม อัตถจริยา
๒๐ รูจักบุญคุณคนอื่นและตอบแทนในโอกาสอันควร กตัญูกตเวที
๒๑ มีความอนุเคราะหสงเคราะหผูคนรอบขางและคนอื่นๆ สังคหพละ

๒๒ มีความชื่นชมยินดีกับผูอื่นที่เขาไดดีและมีความสุข มุทิตา
๒๓ มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลือเมื่อผูอื่นทําความผิด และตองไดรับโทษทัณฑ อุเบกขา)
๒๔ มีความเสียสละความสุขสวนตนเพื่อสวนรวม ปริจจาคะ
๒๕ มีความสุภาพออนโยน นุมนวล ไมเยอหยิ่งถือตัว มัททวะ
๒๖ มีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากตางๆ ขันติ
๒๗ การวางตัวดี วางตนเสมอตนเสมอปลาย สมานัตตตา
๒๘ มีความเพียรพยายามอยางแรงกลา มานะมุงมั่นเอาชนะอุปสัค ตปะ
เมื่ อ นํ า ตั ว แบบจริ ย ธรรมนั ก การเมื อ งไทยทั้ ง ๒๘ ประการนี้ ไปสอบถามประชาชน พ อ ค า
นักธุรกิจ ขาราชการพลเรือน ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการครู และนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา เพื่อยืนยันตัวแบบจริยธรรมนักการเมืองไทย โดยการหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมาย สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม ยืนยันตัวแบบ
จริยธรรมนักการเมืองไทย ในระดับเห็นดวยมากที่สุด  X  ๔.๗๔ และ  ๐.๓๒ และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สวนมากยืนยันจริยธรรมนักการเมืองไทยในระดับ เห็นดวยมากที่สุด
เมื่อนําตัวแบบจริยธรรมเหลานี้ ไปสอบถามประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จํานวน ๒,๓๐๔
คน กําหนดโดยการยึดถือจังหวัด ซึ่งคิดคาเฉลี่ย ๒ ใน ๕ ของจังหวัดทั่วประเทศที่มีทั้งหมด ๗๗ จังหวัด
ไดจังหวัดตางๆ รวมจํานวน ๓๐ จังหวัด และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สส ในจังหวัดเหลานั้น
เป น เกณฑแ ละในจํ านวน ๓๐ จั ง หวั ด นี้ ผูวิจัย ไดกําหนดใหกรุง เทพมหานครซึ่ ง เปน ศูน ยก ลางในการ
ปกครองของประเทศเปน จังหวั ดที่ ๑ และเลือกจัง หวัดอื่นๆ อีก ๒๙ จั งหวัด 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 ในจังหวัดทั้งหมดขางตนนี้ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรรวมกัน จํานวน ๑๙๕ คน คิด
คาเฉลี่ยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน ตอประชากร ๑๒ คน ซึ่งเปนจํานวนที่เพียงพอและเปนไปตาม
เกณฑ คือ การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน   ๑๙๗๓  ๑๐๗๘ ที่
ระดับความเชื่อมั่น ๙๕ และระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ ๐.๕ คือ ประชากร มากกวา ๑๐๐๐๐๐ คน
กลุมตัวอยาง ๔๐๐ คน โดยเลือกกลุมตัวอยางไมต่ํากวาเกณฑดังกลาว และไดกลุมตัวอยาง คือประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๒๒๔๐ คน และเปนไปตามเกณฑข นาดกลุมตัว อยางตามตารางขนาดกลุม
ตั ว อย า งของเครซซี่ และมอร แ กน      ๑๙๗๐  ๖๐๗  ๖๑๐
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับจริยธรรมนักการเมืองไทย สรุปได
ดังนี้
ประชากรกลุ ม ตัว อย า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต อ จริ ย ธรรมนั ก การเมื อ งไทยว า นั กการเมื อ งไทยมี
จริยธรรม โดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มี น อย  X ๒.๓๕ และ ๐.๓๒ เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น
พบวา จริ ยธรรมนักการเมืองไทยที่ อยูใ นระดับสูง คือ อยูระดับ มีปานกลาง คือ มีค วามฉลาดรอบรู

เกี่ยวกับงานในหนาที่ คน และชุมชน ปญญามีคาเฉลี่ยสูงสุด  X ๒.๗๓ และ ๐.๗๙ รองลงมา
คือ มีวาจาที่สุภาพ 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 รูจักบุญคุณคนอื่นและตอบแทนในโอกาสอันควร
กตัญูกตเวที  X ๒.๕๙ และ ๐.๘๔ และมีความอดทน อดกลั้นตอความยากลําบากตางๆ
ขันติ  X ๒.๕๖ และ ๐.๗๗ ตามลําดับ
สวนจริยธรรมนักการเมืองไทยที่อยูในระดับ มีนอย คือจากระดับมีนอยขึ้นมา ไดแก มีความ
ละอายใจ ไมทําความชั่ว สิ่งที่ไมดี สิ่งที่ผิดกฎหมาย หิริ  X ๑.๕๑ และ ๐.๘๙ ยึดถือความถูก
ตอง ความจริง และธรรมเปนหลัก ธรรมาธิปไตย  X  ๑.๗๒ และ ๐.๙๓ มีความเกรงกลัวตอ
ผลของการกระทําความชั่ว และอาญาแผน ดิน โอตตัปปะ  X ๑.๗๓ และ ๐.๘๕ ไมลําเอียง
เพราะรัก ชัง หลงและกลัว ไมมีอคติ  X ๑.๗๓ และ ๐.๘๗ มีความประพฤติดีงามทั้งทางกาย
และวาจา ศี ล   X  ๒.๑๙ และ ๐.๘๒ มีอาชีพ ที่ สุจ ริต และปฏิบัติหนาที่ดว ยความซื่อสัต ย
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 ตอคนอื่น และตองาน อาชวะ  X  ๒.๒๘ และ   ๐.๗๗
และ มีใจเปนกลาง ไมพยายามชวยเหลือเมื่อผูอื่นทําความผิด และตองไดรับโทษทัณฑ อุเบกขา
 X ๒.๒๐ และ ๐.๘๓ ตามลําดับ

บทสรุป
จริยธรรมมีความสําคัญและจําเปนตอมนุษยเปนอยางยิ่ง ทั้งในดานสวนบุคคลและสังคม ทั้งนี้
เพราะวา ถาบุคคลแตและคนมีจริยธรรมแลว นอกจากบุคคลจะอยูดีมีสุข มีความเจริญรุงเรืองแลว สังคม
นั้นๆ ก็จะพบแตความสงบสุข ความเจริญรุงเรืองไปดวยเชนกัน และในการอยูรวมกันในสังคมนั้น สังคม
แตและสังคมก็ตองมีผูนํา ผูปกครอง หรือนักการเมืองเปนผูทําหนาที่ในการบริหารจัดการ กํากับ ดูแล
เปนตน สังคมจึงตองการผูนํา ผูปกครอง หรือนักการเมืองที่มีจริยธรรมเพื่อที่จะนําสังคมไปสูการอยูดีมีสุข
ความเจริ ญ รุ ง เรื อ ง เป น ต น แต จ ากผลการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งจริ ย ธรรมนั ก การเมื อ งไทยนั้ น พบว า
นักการเมืองไทยมีจริยธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับ มีนอย  X ๒.๓๕ และ  ๐.๓๒ ซึ่งตรงกับ
ความรูสึก หรือความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปวา นักการเมืองไทยมีการทุจริต คอรรัปชั่น และประพฤติ
มิชอบกันมาก และเมื่อมีการเลือกตั้งแตละครั้งก็จะมีการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง เชน การซื้อเสียง
เปนตน จึงเปนสิ่งที่นักการเมืองไทยทั้งหลายทุกระดับจะพึงสังวรระวัง และในขณะเดียวกัน หนวยงานตางๆ
ที่มีหนาที่ที่เกี่ยวของก็จะตองตระหนักในบทบาทหนาที่ของตน รวมถึงภาคเอกชน และประชาชนดวย
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