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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทํ า ความเข า ใจกั บ กระบวนการอบรมกล อ มเกลา
ทางการเมืองดานจริยธรรมที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents) ที่มีความเกี่ยวของ
ในกระบวนการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ ง อั น ได แ ก สถาบั น ครอบครั ว สถาบั น ศาสนา
สถาบั น การศึ ก ษา สื่ อ มวลชน และพรรคการเมื อ ง ในช ว งก อ นที่ จ ะเข า ดํ า รงตํ า แหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และทําการศึกษาตอเนื่องไปถึงกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมือง
ที่ส มาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากตัวการ(Agents) ที่มีความเกี่ยวของในกระบวนการอบรม
กลอมเกลาทางการเมืองภายหลัง เขาดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเฉพาะพรรค
การเมืองที่สัง กัด ในประเด็น ตอไปนี้ (1)ทําความเข าใจถึง วิธีการในการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมื อ งที่ ตั ว การ(Agents) ที่ เ กี่ ย วข อ งใช ใ นการอบรมกล อ มเกลาทางการเมื อ งให กั บ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (2)ทําความเขาใจถึง บรรยากาศ หรือบริบทแวดลอมที่เกิดขึ้น ภายใน
สถาบัน ที่ ทํ าหน าที่ ใ นการอบมกลอ มเกลาทางการเมื องให กับ สมาชิ ก สภาผู แทนราษฎร และ
(3)ทําความเขาใจถึงผลลัพธที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับจากกระบวนการอบรมกลอมเกลาทาง
การเมือง โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การวิจัยครั้ง นี้ใชร ะเบียบวิธีการวิจัยเชิง คุณภาพแบบการศึกษารายกรณี (Case Study)
โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณประวัติชีวิต(Life History หรือ Case History) รวมกับ
การสัมภาษณแบบเจาะลึก(In-Dept Interview)กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ดํารงตําแหนงอยูในป พ.ศ. 2552 โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเลือก
กรณีศึกษาแบบ Intensity Sampling เพื่อใหไ ดกรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว
โดยพิ จ ารณาจากฐานข อ มู ล ประวั ติ ข องสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร รวมถึ ง การคั ด เลื อ กโดย
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะทํ า การศึก ษาเชิ ง ลึ ก กั บ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรที่ เ ป น
กรณีศึกษาทั้งสิ้น 3 ราย โดยกรณีศึกษาทั้งหมดเปนเพศชาย อายุระหวาง 52 - 55 ป นับถือศาสนา
พุทธ มีอาชีพกอนไดรับการเลือกตั้งคือ ขาราชการครูและนักการเมืองทองถิ่น สังกัดพรรคการเมือง
A (ชื่อสมมติ) โดยไมเคยยายพรรคการเมือง และไดรบั การเลือกตั้งติดตอกันเปนเวลา 4 - 7 สมัย
ผลการวิจั ยพบวา ตั ว การในการอบรมกล อ มเกลาทางการเมือ งดา นจริ ยธรรมให กั บ
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และ
พรรคการเมือง โดยกระบวนการอบรมกลอมเกลาทางการเมืองดานจริยธรรมมีรายละเอียดดังนี้

1) สถาบันครอบครัว กรณีศึกษามีบิดามารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ เปนตนแบบ
ใน 3 ประเด็น คือ (1)การมีความเชื่อและวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนา สงผลใหกรณีศึกษามี
ความเมตตา กรุณาตอประชาชน มีการลงพื้นที่ดูแลทุกขสุขของประชาชน และเปนที่ปรึกษาใหกับ
ประชาชน (2)การเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม สงผลใหกรณีศึกษามีความเสียสละในการทํางานเพื่อ
สวนรวม และ(3)การสนับสนุนพรรคการเมือง สงผลใหกรณีศึกษามีความผูกพันและมีการทํางานเพื่อ
สนับสนุนพรรคการเมืองที่สังกัด ประกอบกับภายในครอบครัวมีบรรยากาศหรือมีการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย สงผลใหกรณีศึกษาเริ่มตนกอรูปอุดมการณแบบประชาธิปไตย มีความสํานึกและ
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
2) สถาบันศาสนา กรณีศึกษาไดผานการอุปสมบทเปน พระภิกษุ และไดผานการ
บรรพชาเปน สามเณร สง ผลทําให กรณีศึกษาไดรับการอบรมกลอมเกลาจิต ใจใหมีความบริสุท ธิ์
มีจิต ใจฝกใฝในพระพุทธศาสนา มีความเมตตา กรุณ า มีการละเวนและละอายตอการกระทําชั่ว
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3) สถาบันการศึกษา กรณีศึกษามีการเรียนในคณะรัฐ ศาสตร และคณะนิติศาสตร
ทําใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ประกอบกับกรณีศึกษา
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลั กสูตรที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ไดแก การเปนหัวหนาชั้น และประธานนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง และการเป น
กรรมการศูน ยการนิสิต นักศึกษาครูแหง ประเทศไทย รวมถึง กรณีศึกษาไดเรียนในชั้น เรียนที่มี
บรรยากาศแบบประชาธิปไตยสงผลทําใหมีการพัฒนาอุดมการณแบบประชาธิปไตย พัฒนาความ
สํานึกและความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไ ดรับมอบหมาย และพัฒนาความรูสึกมีประสิท ธิภาพทาง
การเมือ ง กรณี ศึ ก ษายั ง ไดมีส วนรวมในกิจ กรรมโต วาที ส ง ผลทํา ให พัฒนาทั กษะการพูด และ
การสื่อสารในชีวิตประจําวันและการทํางานการเมือง
นอกจากนี้ยังพบวากรณีศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรคือกิจกรรมศาลา
วันเด็ก ไดแก กิจกรรมเขาคาย กิจกรรมรองเพลง กิจกรรมในการตอนรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับเยาวชนจากตางประเทศ สงผลใหกรณีศึกษาไดพัฒนาความสํานึกและความรับผิดชอบในหนาที่
ความเสียสละเพื่อสวนรวม และความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
4) สื่อมวลชน กรณีศึกษามีการเปดรับขาวสารทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณทาง
การเมือง การทํางานของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและพรรคการเมืองมาตั้งแตอยูในชวงวัยเด็ก
สงผลใหกรณีศึกษามีความสํานึกทางการเมือง ความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และมีความ
ผูกพันตอพรรคการเมือง
5) พรรคการเมืองที่สังกัด กรณีศึกษามีการเรียนรูทางการเมืองจากพรรค A ดวยการ
มีสวนรวมในโครงการของพรรค A กอนที่จะเขาเปนสมาชิกของพรรค A และภายหลังจากที่เปน
สมาชิกของพรรค A แลวกรณีศึกษาไดเรียนรูทางการเมืองผานการอบรมสมาชิกพรรค การสื่อสาร
พูดคุยและการทํางานรวมกับสมาชิกพรรคทานอื่น และการไดเห็นแบบอยางแนวคิด แนวปฏิบัติ และ

พฤติกรรมการทํางานจากสมาชิกพรรคทานอื่น รวมถึงไดเรียนรูทางการเมืองจากนักการเมืองอาวุโส
ของพรรค A ผานการอบรมสั่งสอน การสื่อสารพูดคุย และการเห็นแบบอยางในการทํางานและ
พฤติกรรมสวนตัว สงผลทําใหกรณีศึกษามีความผูกพันตอพรรค A มีอุดมการณที่สอดคลองกับ
อุดมการณของพรรค A นอกจากนี้กรณีศึกษามีการรับรูวาพรรค A มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย
สงผลใหกรณีศึกษามีอุดมการณแบบประชาธิปไตย มีความสํานึกและมีความรับผิดชอบในหนา ที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีความรูสึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง
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The purpose of this research was to understand the moral political socialization of
members of the House of Representative socialized by agents concerning with political
socialization process such as family, religious institute, educational institute, mass media,
and political party before and after taking the position.
The researcher aimed to understand the processes occurring in moral political
socialization by agents in terms of socialization technique, socializing agents’ climate and
context and received outcomes especially issue relevant to duty performance of the
members of the House of Representative’ duty
Qualitative method using by Case Study. Data was collected by Life History or
Case History and In-Dept Interview. Key informants were the 3 members of the House of
Representative who occupies in 2009. They were selected by intensity sampling.
In addition, they were considered from profile and selected by experts. Their characteristics
were male, 52-55 years old, Buddhism. They used to be teachers and local politicians
before taking the position and were member with party “A” and never transferred including
were continuously elected for 4-7 periods.
The results revealed that agents in moral political socialization for the 3 key
informants composed of family, religious institute, educational institute, mass media, and
political party. The processes of moral political socialization by the agents were as follows ;
1) Family Parent, ancestors and relations were their model in 3 issues composing
of (1) belief and way of life according with Buddhism effected on cases’ benevolence to
people, taking care of people’ s happiness and sorrow ,and being consultants (2) dedicating
to public made cases to dedicate in work to public, and (3) supporting to political party led
cases to commit and to work for supporting the political party which they hold. Besides,
family’s democracy climate and rearing made cases to form feeling about democratic
ideology, political efficacy, conscious and responsible in assigned duty.

2) Religious institute Cases used to go into priesthood. These mind were socialized as
being aesthetic, concentrating in Buddhism, benevolence, being ashamed in bad behaviors and
corruption.
3) Educational institute Cases studied in faculty of political science and law,so
they had the knowledge and understanding in role and duty performance. They participated
in extra activities about democracy by elected as leader, president of students and
committee of The Student Teachers Center of Thailand. Also, they studied in the class that
had democratic climate, it effected on development in democratic ideology, feeling about
political efficacy and conscious and responsible in assigned duty. Moreover, a case
participated in debate activity; it developed communication skill in daily and work life.
Including a case also participated in child activities such as camping, singing and culture
exchange with adolescences from abroad. Then, cases were developed in feeling about
political efficacy, conscious and responsible in assigned duty, and dedicating to public.
4) Mass Media Cases adopted political news about political situation, work of
members of the House of Representative and political parties since they were young. It
effected on their political conscious, feeling about political efficacy and party identification.
5) Political party Cases learned in politic from political party “A” which they hold
by participating in projects of the party before being the member. When they were the
member, they were socialized, communicated and worked together with others. They had
the role model including concept, good practice and work performance from the other
members and older politicians. It made them to commit and have the ideology according
with political party “A”. In addition, they perceived that political party “A” had democratic
climate which caused them to have democratic ideology, conscious and responsible in duty
of members of the House of Representative and to feel about political efficacy.

