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Abstract 
 

The purpose of this research was to understand the moral political socialization of members of the 
House of Representatives of Thailand. 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 regarding issues relevant to performance of duties by the members. 
Qualitative methodology was using in the form of a case study. Data was collected for three cases by oral 
history or life history. Key informants were the members of the House of Representatives in sitting in 
2009.The results revealed that the processes of moral political socialization by the agents were as follows; 
1) Family Agent: Family Parent, ancestors and relations were their model in three issues comprising (1) 
belief and way of life in accordance with Buddhist instruction regarding benevolence, concern for people’s 
happiness and sorrow, and the offering of advice (2) devotion of subject’s family to work for the public 
sector; and (3) their own commitment deriving from their family’s support for a political party. A further 
factor was the home atmosphere and ethical attitude towards democracy. 2) Religious Agent: Institutionally 
religious institute subjects had been members of the priesthood. Their minds were socialized aesthetically 
and concentrated on Buddhism, benevolence, and on being ashamed of bad behavior and corruption. 3) 
Subjects with a background in educational institutions had studied in political science or law faculties, so 
they had a knowledge and understanding of their roles and duties. They had participated in extra activities 
about democratic activism. 4) Media Agent: Subjects had been interested in political news and current 
events and the work of members of the House of Representative and political parties since they were young. 
This affected their political consciousness, feelings about political efficacy and party identification. 5) 
Political Party Affiliation: Subjects from political backgrounds had learned the way of politics of the party 
with which they were affiliated by participating in projects of the party before becoming a member of the 
party. After becoming Representatives, they were socialized, communicated and worked together with 
others. They received some commitment from a role model comprising concepts and the work performance 
of other members 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําความเข้าใจกับกระบวนการอบรมกล่อมเกลา ทางการเมืองด้านจริยธรรมที่

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และพรรคการเมือง ในช่วงก่อนเข้าดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และศึกษาต่อเน่ืองไปถึงภายหลังเข้าดํารงตําแหน่ง  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
การศึกษารายกรณี เก็บข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์ประวัติชีวิตร่วมกับสัมภาษณ์เจาะลึก มกีรณีศึกษา  คอื  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในปี พ.ศ. 2552  ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาแบบเจาะจงเพ่ือให้ได้
กรณีศึกษาที่มคีุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้   โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลประวัติ   รวมถึงการคัดเลือกโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาเชิงลึกกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรณีศึกษาทั้งสิ้น  3  ราย  
 ผลการวิจัยพบว่า ตัวการการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมให้กับกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และพรรคการเมือง โดยมี 1) สถาบันครอบครัวมี
บิดามารดา บรรพบุรุษ และเครือญาติ เป็นต้นแบบใน 3 ประเด็น คือ (1) มีความเช่ือและวิถีชีวิตตามแนว
พระพุทธศาสนา (2)การเสียสละทํางานเพ่ือส่วนรวม และ(3) การสนับสนุนพรรคการเมือง ประกอบกับภายใน
ครอบครัวมีบรรยากาศหรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 2) สถาบันศาสนาได้ผ่านการเป็นพระภิกษุ และ
สามเณร ส่งผลให้กรณีศึกษาได้รับการอบรมกล่อมเกลาจิตใจให้มีความบริสุทธ์ิ   มีจิตใจฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนา มี
ความเมตตา กรุณา มีการละเว้นและละอายต่อการกระทําช่ัว  การทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) สถาบันการศึกษามี
การเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์  ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครอง 4) สื่อมวลชนมีการ
เปิดรับข่าวสารทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง การทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรค
การเมืองมาต้ังแต่วัยเด็กส่งผลให้กรณีศึกษามีความสํานึกทางการเมือง ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง และมี
ความผูกพันต่อพรรคการเมือง  และ 5) พรรคการเมืองที่สังกัดมีการเรียนรู้ทางการเมืองจากพรรคเหล่าน้ัน ด้วยการมี
ส่วนร่วมในโครงการของพรรคก่อนเข้าเป็นสมาชิกของพรรค  และภายหลังจากที่เป็นสมาชิกของพรรคแล้ว 
กรณีศึกษาได้เรียนรู้การเมืองผ่านกระบวนการต่างๆ ภายในพรรคจนทําให้เกิดความรู้สึกมีความผูกพันต่อพรรคดังกล่าว 

คําสําคัญ : กระบวนอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง,  จริยธรรมนักการเมือง , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
__________________________________ 
* ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
** นิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 
2475 ประเทศไทยได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยผู้แทน(Representative Democracy) ซึ่งผู้แทนของ
ประชาชนตามบทบัญญั ติ ของรั ฐธรรม นูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2550 น้ันคือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว
ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ที่สําคัญของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ไว้ว่าประกอบด้วย 1) บทบาทในด้านนิติบัญญัติ 
2) บทบาทในด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร และ 3) 
บทบาทในการเป็นตัวแทนของประชาชน(สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  2551)  
 ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรถือเป็นผู้แทนของประชาชนที่มีบทบาทสําคัญย่ิง 
เน่ืองจากการแสดงบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการศึกษา ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ(สมชาติ เจศรีชัย, 2550: 671– 672) ด้วย
ความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามที่ได้กล่าวไปแล้วน้ัน กล่าวได้ว่า การพัฒนา
ประเทศชาติจะมีความเจริญก้าวหน้า หรือถูกพัฒนา ไป
ในทิศทางที่เหมาะสมได้ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้แทนของประชาชนได้
อย่างสมบูรณ์โดยยึดมั่นตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในทุกๆ ด้านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ต่อคําพูดหรือคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน มีความ
เสมอต้นเสมอปลายทั้ งก่อนและหลังการเลือกต้ัง 
รวมถึงมีความเพียรพยายามและต้ังใจ ที่จะปฏิบัติงาน

ทุกอย่างให้บังเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน และ
ประเทศชาติมากว่าการเห็นประโยชน์ของตนเองและ  
พวกพ้องเป็นสําคัญ(ทิพย์พรรณ นพวงศ์ และคณะ, 
2542: 1) 
 ในทางกลับกันหากสมาชิกสภาผู้ แทน 
ราษฎรปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของประชาชนโดยไม่
คํานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้วย่อมจะส่งผล
เ สี ยห ายอ ย่ า ง ใหญ่ หล ว ง ต่ อประช าชน  และ
ประเทศชาติ ซึ่งหากพิจารณาย้อนกลับไปต้ังแต่ช่วง
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 
จนถึงปัจจุบัน พบว่าส่วนใหญ่แล้ว การปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสะท้อนออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมที่ถือเป็นการละเมิดจริยธรรม       
จึงเป็นผลทําให้ประชาชนมีทัศนคติในเชิงลบต่อระบบ
การเมืองของประเทศ และผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะนําไปสู่
การขาดความไว้วางใจทางการเมือง รวมถึงการเกิด
วิกฤติศรัทธาต่อระบบการเมือง ซึ่งความรู้สึกเหล่าน้ี
ล้วนเป็นสาเหตุที่จะทําให้ประชาชนเบ่ือหน่ายต่อ
การเมือง ละเลยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
เชิงการสนับสนุนฝ่ายรัฐบาล แต่จะเป็นสาเหตุที่จะทํา
ให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองแสดงออกมาในรูปแบบ
ของการคัดค้าน ต่อต้าน หรือการประท้วงที่อาจจะ
นําไปสู่ความรุนแรงได้ในที่สุด หากรัฐบาลไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาหรือแสวงหาทางออกในแนวทางหรือ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเหล่าน้ันได้ 
(Milbrath &  Goel, 1977: 69) ซึ่งปรากฎการณ์  
ดังกล่าวน้ันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 2550 อีก
ทั้งเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศที่มี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
 จากปัญหาการละเมิดจริยธรรมของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรตามท่ีได้กล่าวไปแล้วน้ันส่งผลให้
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สถาบันทางการเมืองและหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ 
ร่วมกันแสวงหาแนวทางในการแก้ไข ป้องกัน และ
ควบคุมปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้เริ่มต้นต้ังแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2540 ใน
หมวด 5 มาตรา 77 ที่ได้มีการระบุไว้ว่า “รัฐต้องจัดให้
มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่” จนเป็นที่มาของการจัดทําข้อบังคับว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และกรรมาธิการ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2542 และสืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2550 ในหมวด 13 มาตรา 
279 และ 280 ที่ได้กล่าวถึงมาตรการในการควบคุม
จริยธรรมของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่างชัดเจนในเร่ืองของกลไกการ
ดําเนินการ การบังคับใช้ และขั้นตอนการลงโทษ 
(สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551) ทั้งน้ี
วิธีการดังกล่าวจะเป็นวิธีการในการแก้ไข ป้องกัน และ
ควบคุมที่ดีวิธีการหน่ึงที่อาจจะลดปัญหา การละเมิด
จริยธรรมลงได้ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามเมื่อ
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมต่างๆ ออกมา 
ปรากฏว่าได้รับการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนักจาก
นักวิชาการและนักการเมืองอาวุโสบางท่าน โดย
ประมวลจริยธรรมถูกมองว่าเป็นการควบคุมจริยธรรม
แต่เพียงเปลือกนอกของผู้ที่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเท่าน้ัน เพราะการทําตามประมวลจริยธรรม
ดังกล่าวน้ันถือเป็นทําดีตามกฎหมาย  ไม่ใช่การทําดี
เพราะจิตสํานึก  โดยนักวิชาการและนักการเมืองอาวุโส
กลุ่มดังกล่าวมีความเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ควรมีจิตสํานึกทางด้านคุณธรรมจริยธรรมภายในตนเอง 

มากกว่าการทํ าตามที่ กฎหมายกําหนดเท่ า น้ัน 
เน่ืองจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้แทนของ
ประชาชน และที่สําคัญจะต้องเป็นผู้ที่ทําหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์จํานวนมหาศาลของประเทศชาติ(วันมูหะมัด  
นอร์มะทา, 2543) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงเกิดความ
ตระหนั ก ว่ า อ งค์ ค ว าม รู้ จ ากผลกา ร วิ จั ย ที่ ไ ด้
ทําการศึกษาในประเด็นที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรอย่างละเอียดลึกซึ้ง จะสามารถนําไปเป็น
พ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติสําหรับ
การพัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นผู้ที่มี
จิตสํานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ อย่างไรก็ตามจาก
การ ศึ กษาค้ นค ว้ าผล ง าน วิ จั ยที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั บ
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้ันพบว่า ในประเทศไทยยัง
ไม่มีการศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิด
ความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเพ่ือทําความ
เข้าใจกับกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ด้านจริยธรรม ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้รับจาก
ตัวการต่างๆ ที่มีความเก่ียวข้องในกระบวนการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมือง อาทิ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน สถาบันศาสนา และ
พรรคการเมือง ในช่วงก่อนที่จะเข้าดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และทําการศึกษาต่อเน่ือง
ไปถึงกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการต่างๆ 
ภายหลังเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยเฉพาะพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่สังกัด 
 โดยการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษารายกรณี(Case 
Study) เพ่ือทําความเข้าใจถึงกระบวนการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร



 Journal of  Behavioral Science   Vol. 17 No. 1    January 2011 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1    มกราคม 2554  35  

ต้ังแต่วัยเยาว์จนกระทั่งเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร โดยมีความมุ่งหวังว่าจะทําให้เกิดองค์
ความรู้ เ ก่ียวกับกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างละเอียด
ลึกซึ้ง อันจะเป็นประโยชน์ในการนําไปเป็นแนวทางเพ่ือ
การพัฒนากระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ของตัวการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อาทิ สถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน พรรคการเมือง ฯลฯ เพ่ือ
ทําให้สถาบันดังกล่าวได้ทราบถึงวิธีการ และเน้ือหาท่ี
เหมาะสมที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้แทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งการมีจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน้ันเป็น
เจตนารมณ์ที่สําคัญประการหน่ึงของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 2550  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือทําความ
เข้าใจกับกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ด้านจริยธรรม   ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับจาก
ตัวการที่มีความเก่ียวข้องในกระบวนการอบรมกล่อม
เ ก ล า ท า ง ก า ร เ มื อ ง  อ าทิ  ส ถ าบั น ค ร อบค รั ว 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน สถาบันศาสนา และพรรค
การเมือง ในช่วงก่อนที่จะเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร และทําการศึกษาต่อเน่ืองไปถึงกระบวน 
การอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง  ที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการที่มีความเก่ียวข้อง ใน
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองภายหลังเข้า
ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะ
พรรคการเมืองที่สังกัด   
 ทั้งน้ีผู้วิจัยมีความมุ่งหมายที่จะทําความเข้าใจ
ถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการอบรม

กล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมของตัวการ ใน
การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองในประเด็นต่อไปน้ี 

1) ทําความเข้าใจถึงวิธีการในการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองที่ตัวการเก่ียวข้องใช้ในการ
อ บ ร ม ก ล่ อ ม เ ก ล า ท า ง ก า ร เ มื อ ง ใ ห้ กั บ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

2) ทําความเข้าใจถึงบรรยากาศ หรือบริบท
แวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในสถาบันที่ทําหน้าที่ในการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองให้กับสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  

3) ทําความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรได้รับจากกระบวนการอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมือง โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ปัญหาการวิจัย  
 การศึกษาครั้งน้ี  มีประเด็นปัญหาหลักใน
การวิจัยครั้งน้ีว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่าน
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริยธรรมต้ังแต่ ช่วงก่อนเข้าดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองจนถึงช่วงหลังจากการเข้าดํารงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากตัวการที่เก่ียวข้อง อัน
ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน และพรรคการเมืองมาอย่างไรบ้าง  
 สําหรับประเด็นปัญหารองในการวิจัยครั้งน้ี 
ประกอบด้วย 

1. ในช่วงก่อนเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรน้ัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับ
การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองจากตัวการใดบ้าง 
โดยมีความมุ่งหมายที่จะทําความเข้าใจว่าตัวการ
เหล่าน้ันมีวิธีการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
อย่างไร และในระหว่างน้ันภายในสถาบันเหล่าน้ันมี
บรรยากาศ หรือบริบทแวดล้อมเป็นอย่างไร รวมถึงทํา
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ความเข้าใจว่าเมื่อได้ผ่านกระบวน การอบรมกล่อม
เกลาทางการเมืองจากตัวการที่เก่ียวข้องแล้วทําให้
เ กิ ด ผ ล ลั พ ธ์ ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรบ้าง  

2. ภายหลังการเข้าดํารงตําแหน่งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรน้ัน ตัวการที่ทําหน้าที่ในการอบรม
กล่อมเกลาในช่วงก่อนที่จะเข้าดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองน้ันยังคงทําหน้าที่ในการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองอย่างต่อเน่ืองหรือไม่  

นอกจากน้ียังมีความมุ่งหมายที่จะทําความ
เข้าใจว่าพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองที่สังกัดมี
วิธีการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองอย่างไร 
และในระหว่างน้ันภายในสถาบันเหล่าน้ันมีบรรยากาศ 
หรือบริบทแวดล้อมเป็นอย่างไร รวมถึงทําความเข้าใจ
ว่าเมื่อได้ผ่านกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองจากตัวการที่เก่ียวข้องแล้วทําให้เกิด ผลลัพธ์ที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร
อย่างไรบ้าง  

วิธีดําเนนิการวิจัย  
 การวิจัยน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการ 
ศึกษาเรื่องกระบวนการอบรม      กล่อมเกลาทาง
การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับจากตัวการที่
ทําหน้าที่ใน  การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองต้ังแต่
ก่อนเข้าดํารงตําแหน่ง จนถึงช่วงหลังการเข้าดํารง
ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่าน
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองมาอย่างไร
บ้าง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธี
การศึกษารายกรณีเป็นวิธีการในการดําเนินการวิจัยคร้ัง
น้ี  
 
 

กรณีศึกษาในการวิจัย 
       กรณีศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังที่ดํารงตําแหน่งอยู่
ในปี พ.ศ. 2552 และเป็นผู้ซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ 3 
ประการ คือ  

1. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับ
การเลือกต้ังติดต่อกัน ภายหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช 
2540 และ พ.ศ. 2550 คือ ได้รับการเลือกต้ังในปี 
พ.ศ. 2544  พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2552 

2. ในสมัยปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง และไม่ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ, ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และรองประธาน สภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบกับต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ อาทิ 
มีการเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือร่วม
ประชุมกรรมาธิการอย่างสมํ่าเสมอมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย หรือเสนอความคิดเห็นในระหว่างที่มีการ
ประชุมหรือมีการเสนอญัตติ และเสนอกระทู้ถามใน
ประเด็นต่างๆ 

3. เป็นผู้ที่ ไ ด้รับการคัดเลือกจากผู้ทรง 
คุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์  
สื่อมวลชนสายข่าวการเมือง และข้าราชการสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่าเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติ
หน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 
พ.ศ. 2542 
  โดยในการศึกษาครั้ งน้ี  ผู้ วิจัยทําการเลือก
กรณีศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
เพ่ือให้ได้กรณีศึกษาที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้  
โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลประวัติของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร รวมถึงการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการ
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วิจัยครั้งน้ีจะทําการศึกษาเชิงลึกกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่เป็นกรณีศึกษาจํานวน  3 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับประวัติชีวิตของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรท่ีเป็นกรณีศึกษา พร้อมทั้งทําการสัมภาษณ์
ประวัติชีวิต (Life history หรือ Oral history)และทํา
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Dept interview) โดย
ระหว่างที่มีการสัมภาษณ์ผู้ วิจัยจะทําการจดบันทึก
ภาคสนาม และทําการบันทึกเทป 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยจะดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบเทียบเคียงรูปแบบ(Pattern  matching) 
(Yin, 2003) โดยการสร้างข้อสรุปจากการเก็บข้อมูลที่
ได้นํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลทางทฤษฎี(Theory) และ
งานวิจัยที่ผ่านมา   

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาในการวิจัยทั้ง 3 
ราย พบว่าตัวการสําคัญที่ทําหน้าที่ในการอบรมกล่อม
เกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมมีทั้งหมด 5 ตัวการ 
ด้วยกัน ได้แก่ สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันหลักใน
การอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรม 
นอกจากน้ี คือ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สื่อมวลชน และพรรคการเมืองที่สังกัด ซึ่งรายละเอียด
ของกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริยธรรมจากตัวการ ต่างๆ เหล่าน้ันมีรายละเอียดดังน้ี  

1. กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ด้านจริยธรรมจากครอบครัว 

    จากการวิเคราะห์ประวัติชีวิตของกรณีศึกษา
ทั้ง 3 คนพบว่าครอบครัวเป็นตัวการ   ที่มีความสําคัญ

เป็นอย่างมากในการก่อรูป และปลูกฝังคุณลักษณะที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ทํ า ง า น ใ นบทบ าท ข อ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(Dawson, Prewitt, & 
Dawson, 1977; Hyman, 1972: 51-52) ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบิดามารดาและสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นต้นแบบสําคัญในกระบวนการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรม และหาก
ครอบครัวมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตยหรือมีการ
อบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจะสนับสนุนให้
กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริ ยธรรมมี ผล ดีมากขึ้ น  ซึ่ ง ผู้ วิ จั ยจะ นํ า เสนอ
รายละเอียดในลําดับต่อไป  

1.1  การเป็นต้นแบบของบิดามารดา และ
สมาชิกในครอบครัว 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการ
เป็นต้นแบบของบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัว
เป็นปัจจัยสําคัญในการเสริมสร้างลักษณะนิสัย อัน
ประกอบด้วย ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม
ทางการเมืองที่พึงประสงค์(Dawson, Prewitt, &  
Dawson, 1977) ซึ่งการที่บิดา มารดา และสมาชิกใน
ครอบครัวเป็นต้นแบบในด้านความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมทางด้านจริยธรรมน้ันส่งผลท่ีมีความ
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ปฏิ บั ติ ต า ม บทบ าทหน้ า ที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังน้ี  
  การ มีความ เชื่ อและ วิ ถีชี วิ ตตามแนว
พระพุทธศาสนา  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ครอบครัวของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีการนับถือ
ศาสนาพุทธ และมีการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะครอบครัวของนาย C1 และ C2 ซึ่งเป็น
สมาชิกของครอบครัวชาวชนบท อีกทั้งมีที่ต้ังของบ้าน
อยู่ใกล้กับวัดทําให้สามารถเดินทางไปวัดได้อย่าง
สะดวก จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ครอบครัวของนาย C1 
และนาย C2 มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัดอย่างใกล้ชิด 
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สําหรับนาย C3 ก็เป็นสมาชิกของครอบครัวที่มีการ
ปฏิบัติศาสนกิจเช่นกัน แต่ว่าจะน้อยกว่าครอบครับของ
นาย C1 และนาย C2 สําหรับกิจกรรมทางศาสนาที่
ครอบครัวของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีการปฏิบัติเป็น
ประจํา ได้แก่ การสวดมนต์ ไหว้พระ น่ังสมาธิ การอ่าน
หนังสือธรรมะ และการไปทําบุญที่วัดในวันพระและวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา และการทอดกฐิน ฯลฯ การ
มีวิถีชีวิตในรูปแบบดังกล่าวทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย 
ได้รับการกล่อมเกลาจิตใจให้บริสุทธ์ อยู่ในกรอบของ
คุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรม  

ทั้งน้ีการมีวิถีชีวิตตามแนวพระพุทธศาสนาจะส่งผล
ทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
มีความเมตตากรุณาแก่ประชาชน (งามตา วนินทานนท์, 
2536: 27;  งามตา วนินทานนท์, 2553: 21-22) ด้วยการ
ลงพ้ืนที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยความเอาใจใส่มาโดย
ตลอด และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนําปัญหา
มาปรึกษาหารือที่สํานักงานหรือที่บ้านได้ตลอดเวลา 

นอกจากน้ีการมีความเช่ือและวิถีชีวิตตามแนว
พระพุทธศาสนานี้ส่งผลทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มี
ความเช่ือในเรื่องกฎแห่งกรรม คือมีความเช่ือว่า “การ
ทําดีย่อมได้ผลดี การทําความช่ัวย่อมได้ผลช่ัว” และมี
ความละอายต่อการทําความผิด ทําให้มีการเลือก
ประกอบแต่กรรมดี มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทํา
ความช่ัว อันได้แก่ การทุจริต และประพฤติมิชอบใน
เรื่องที่ไม่ถูกกฎหมายและไม่ถูกต้องหลักศีลธรรมจรรยา
ซึ่ ง เ มื่ อ พิ จ า รณาจากการประ วั ติ ก า รทํ าห น้ าที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายแล้ว
จะพบว่าไม่เคยมีประวัติว่ามีการประพฤติปฏิบัติตนที่
เป็นการละเมิดประมวลจริยธรรม และมีการกระทําที่
ผิดหลักศีลธรรมจรรยาแต่อย่างใด อีกทั้งยังทําหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการดูแล ตรวจสอบการ
ทํางานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง สุจริต 

โปร่งใสหรือไม่ และหากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริต 
หรือประพฤติมิชอบ   ก็จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบ
การทํางานด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีของ
กระทรวง   ที่มีข้อมูลว่ามีการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบนั้น หรือต้ังกระทู้ถามเพ่ือสอบถามในประเด็นที่
พบว่ามีการทุจริต 

การเสียสละทํางานเพื่อส่วนรวม จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าครอบครัวของกรณีศึกษาทั้ง 3 
ราย ได้แก่ ผู้เป็นบิดา มารดา ตลอดถึงบรรพบุรุษ 
และเครือญาติเป็นแบบอย่างในการทํางานเพ่ือ
ส่วนรวม โดยเฉพาะนาย C1 ซึ่งเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวที่มีความเสียสละและทํางานเพ่ือส่วนร่วมมา
ต้ังแต่รุ่นบรรพบุรุษ ส่วนนาย C2 และนาย C3 น้ันได้
เห็นแบบอย่าง    การเสียสละทํางานเพ่ือส่วนรวมจาก
ผู้เป็นบิดาเป็นหลัก 

การท่ีบิดา มารดา ตลอดถึงบรรพบุรุษ และ
เครือญาติเป็นผู้ที่มีความเสียสละนั้นเป็นเพราะบุคคล
เหล่าน้ันเป็นคนท่ีมีจิตใจดี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ชอบให้การช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยเฉพาะผู้ที่ ต้องการ
ความช่วยเหลือหรือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ  

ทั้งน้ีครอบครัวของกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีการ
เสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวเพ่ือทํางานให้กับ
ส่วนรวม โดยท่ีบรรพบุรุษและเครือญาติของนาย C1 
ที่มีการทํางานเพ่ือส่วนรวมในบทบาทของการเป็น
กํานันและผู้ใหญ่บ้าน ส่วนบิดาของนาย C1 ชอบให้
การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลืออยู่เป็นประจํา
ถึ งแม้ ว่ าจะไม่ ไ ด้ ดํ ารงตํ าแหน่ง เ ป็น กํา นันหรือ
ผู้ใหญ่บ้านก็ตาม สําหรับบิดาของนาย C2 มีอาชีพ
เป็นครู และเมื่อลาออกจากการเป็นครูก็อุทิศตนให้กับ
การทํางานให้วัดและสังคมในละแวกบ้านด้วยการเป็น
ไวยาวัจกรและเป็นกรรมการในกิจกรรมต่างๆของวัด 
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในการติดต่อราชการให้กับเพ่ือน
บ้านในชุมชนเดียวกัน ด้วยเหตุผลที่บิดาของนาย C2 
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เป็นคนมีความรู้ และได้รับการยอมรับนับถือจากคนใน
ชุมชน และลูกศิษย์ทั้งหลาย ในส่วนของนาย C3 ก็ได้
เห็นแบบอย่างการเสียสละทํางานเพ่ือส่วนรวมจากบิดา 
ผู้ซึ่งทํางานเป็นข้าราชการของหน่วยงานแห่งหน่ึง  
 การเห็นแบบอย่างของความเสียสละน้ันจะส่งผล
ทําให้กรณีศึกษาท้ัง 3 ราย  มีแนวคิดและปฏิบัติที่
คล้อยตามบิดา บรรพบุรุษ และเครือญาติของตนเอง 
เน่ืองจากมีการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเดียวกันและมี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก ดังน้ันเมื่อ
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ได้รับการเลือกต้ังเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ซึ่งถือเป็นการทํางานเพ่ือ
ส่วนรวมอย่างแท้จริง เพราะเป็นการทํางานเพ่ือ
ประชาชน เพ่ือสังคม และเพ่ือประเทศชาติ กรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย ก็ได้ทุ่มเทและเสียสละเวลาทั้งหมดกับการ
ทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่าง
เต็มความสามารถ โดยในวันจันทร์ถึงศุกร์จะใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปกับการทํางานในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมกรรมาธิการ 
การประชุมคณะทํางานที่เก่ียวข้องต่างๆ ฯลฯ ส่วนใน
วันวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ กรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย ก็ยังคงใช้เวลาน้ันไปเพ่ือการดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชน ด้วยรับฟังปัญหา หาแนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน อยู่ตลอด 
ทั้งรับฟังที่บ้านหรือสํานักงานของตนเอง และใช้วิธีการ
ลงพ้ืนที่ไปพบกับประชาชนด้วยตนเอง หรือไปร่วมงาน
สังคมต่างๆ เช่น งานบุญ งานแต่งงาน งานบวช และ
งานศพ ฯลฯ  ซึ่งการทํางานด้วยความทุ่มเท และ
เสียสละดังกล่าวจึงทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายชนะใจ
ประชาชนและได้รับการเลือกต้ังมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน สําหรับนาย C1 และนาย C2 ได้รับการ
เลือกต้ังติดต่อกันมาถึง 7 สมัย ส่วนนาย C3 ก็ได้รับ
การเลือกต้ังติดต่อกันมาถึง 4 สมัยด้วยกัน  

การสนับสนุนพรรคการเมือง จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าครอบครัวของกรณีศึกษา 2 ราย 
คือ นาย C1 และ นาย C2 เป็นครอบครัวที่มี
ความรู้สึกผูกพันต่อพรรค A อย่างเหนียวแน่นมาเป็น
ระยะเวลายาวนานต้ังแต่นาย C1 และ C2 อยู่ในช่วง
วัยเด็ก ทําให้นาย C1 และ นาย C2 มีการรับรู้ และ
ซึมซับความรู้สึกของบิดามารดา  จนในที่สุดก็มี
ความรู้สึกคล้อยตามบิดามารดาของตนเอง จึงทําให้
นาย C1 และ นาย C2 มีความรู้สึกผูกพันกับพรรค A 
เช่นเดียวกับบิดามารดาของตนเอง(Bank, 1980: 245 
; citing Tomey & Hess, 1967) 

ความรู้สึกผูกพันต่อพรรคการเมืองน้ันส่งผลทํา
ให้ครอบครัวของนาย C1 และนาย C2 ให้การ
สนับสนุนพรรค A มาโดยตลอด(Peterson, 1990: 
19-20) ด้วยการติดตามข่าวสาร     การทํางาน การ
ปราศรัยหาเสียงของพรรค A มาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะครอบครัวของนาย C1 ที่มีการสนับสนุน
พรรค A ในระดับที่เข้มข้นด้วยการช่วยติดป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกต้ังจากพรรค และนาย C1 ก็ได้
เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรค A มาต้ังแต่อายุได้
เพียง 9 ปี และเมื่อเจริญวัยขึ้น  ก็ได้สนับสนุนพรรค A 
ด้วยการช่วยผู้สมัครรับเลือกต้ังปราศรัยหาเสียงด้วย  

ในเวลาต่อมาเมื่อตัดสินใจที่จะทํางานการเมือง
ทั้งนาย C1 และ C2 ต่างก็ลงสมัครในนามของพรรค 
A อีกทั้งมีความรู้สึกผูกพันต่อพรรค อย่างเหนียวแน่น 
และในปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นน้ันมาอย่างต่อเน่ืองรวม
เวลาได้เกือบ 20 ปี ทั้งน้ีความรู้สึกผูกพันต่อพรรค A 
เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นาย C1 และนาย C2 และ
สมาชิกพรรคทุกคนมีความรัก ความสามัคคีเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน เพราะยึดมั่นในอุดมการณ์ และ
เจตนารมณ์เดียวกันที่แสดงออกมาได้โดยการ     สืบ
ทอดอุดมการณ์ การสนับสนุนกิจกรรมและงานต่างๆ 
รวมถึงการผลักดันนโยบายของพรรคนอกจากน้ีนาย 
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C1 และนาย C2 ยังมีความต้องการที่จะสังกัดและให้
การสนับสนุนพรรค A ต่อไป โดยไม่มีความคิดที่จะไป
สังกัดพรรคการเมืองอ่ืนๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
(Miller, 1996:120) 

ปัจจุบันนาย C1 และนาย C2 ถือเป็นสมาชิกคน
สําคัญของพรรค A ที่ได้รับมอบหมายและคัดเลือกให้
ดํารงตําแหน่งสําคัญของพรรค เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางการเมืองที่มาก
เพียงพอกับการทํางานในตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายน้ัน
เป็นอย่างดี   

นอกจากน้ีนาย C1 และนาย C2 ยังทําหน้าที่ใน
การส่ือสารอุดมการณ์ เจตนารมณ์ และนโยบายของ
พรรค A ให้ประชาชนท้ังในและนอกเขตเลือกต้ังให้
ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด เพ่ือให้ประชาชนท่ีมี
ความเห็นสอดคล้องกับอุดมการณ์ เจตนารมณ์ และ
นโยบายของพรรค A มาแสดงการสนับสนุนพรรคด้วย
ความสมัครใจ ซึ่งความผูกพันต่อพรรคการเมืองมี
ความสําคัญเป็นอย่างมากในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะหากประชาชนมีความผูกพันกับ
พรรคการเมืองใดด้วยความสมัครใจแล้ว ก็จะเป็นปัจจัย
หน่ึงที่จะทําให้การเลือกผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความ
บริสุทธ์ิ เพราะประชาชนจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครรับ
เลือกต้ังจากพรรคการเมืองที่ตนเองรู้สึกผูกพันด้วย
ความสมัครใจ ไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ใดๆ 
ระหว่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยขจัดการทุจริตใน
การเลือกต้ัง โดยเฉพาะการซ้ือสิทธ์ิขายเสียงที่จะ
ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมหาศาลต่อประเทศชาติลงได้  
ลิขิต  ธีรเวคิน. (2549).   

1.2 บรรยากาศครอบครัวแบบประชาธิปไตย
หรือมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าครอบครัว
ของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีบรรยากาศครอบครัวแบบ

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ยห รื อ มี ก า ร อบ ร ม เ ลี้ ย ง ดู แ บบ
ประชาธิปไตย ซึ่งมีบรรยากาศที่สําคัญคือสมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนมีความรักใคร่ สนิทสนม สามัคคีกัน
เป็นอย่างดี มีการดูแล ช่วยเหลือ เก้ือกูล กันต้ังแต่อยู่
ในช่วงวัยเด็กจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งต้ังแต่อยู่ในช่วงวัยเด็ก
บิดามารดาได้ให้การอบรมเลี้ยงดูมาอย่างใกล้ชิด ดูแล
ทุกข์สุข และเป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้การสนับสนุนในเร่ือง
การเรียนและการทํางานมาโดยตลอดจนกรณีศึกษา
ทุกรายได้รับการศึกษาท่ีดี โดยเฉพาะนาย C3 ที่บิดา
ส่งให้เรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีช่ือเสียงของประเทศ
ถึงแม้ว่าฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวจะไม่ดีมาก
เมื่อเทียบกับเพ่ือนในช้ันเรียนก็ตาม นอกจากน้ีบิดา
มารดายังได้ฝึกให้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองในการทํางานบ้านหรือ
งานในครอบครัว และฝึกให้เรียนรู้ถึงโทษของการ
กระทําความผิดด้วยการลงโทษที่เหมาะสมช่วงวัย 
และบิดามารดาของกรณีศึกษาทั้ง 3 รายยังให้สิทธิใน
การตัดสินใจในเรื่องส่วนตัวด้วยตนเอง เช่น การเปิด
โอกาสให้เลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ตามความ
ต้องการ โดยท่ีบิดามารดาไม่มีการบังคับให้เรียนตาม
ความต้องการของตนเอง ฯลฯ  (Rogers, 1972: 231) 

 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หรือ
บรรยากาศในครอบครัวแบบประชาธิปไตยทําให้
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายได้เรียนรู้ และฝึกหัดในการใช้
ชีวิตตาม วิถีประชาธิปไตยต้ังแต่อยู่ในครอบครัว จะ
ทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้ในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ บทบาท
หน้าที่ และความ รับผิดชอบของตนเองภายใน
ครอบครัว(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประ-
จนปัจจนึก, 2524) ซึ่งการเรียนรู้ และฝึกหัดที่จะอยู่
ในสังคมประชาธิปไตยน้ี จะทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย
เริ่มต้นก่อรูปอุดมการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย ความ
สํานึกในหน้าที่ของและความรับผิดชอบในหน้าที่ของ
ตน เ อ ง  ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถห รื อ ค ว า ม มี
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ประสิทธิภาพของตนเอง ซึ่ งความรู้สึกเช่นน้ีจะมี
ความสําคัญอย่างมากเมื่อกรณีศึกษาทั้ง 3 รายได้เข้า
เป็นสมาชิกของสังคมอ่ืนๆ ทั้งสังคมโรงเรียน สังคมใน
กลุ่มอาชีพ และสังคมส่วนรวม  
 ความสํานึกในหน้าที่ของตนเอง ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ของตนเอง การรับรู้ความสามารถหรือความมี
ประสิทธิภาพของตนเอง จะถูกพัฒนาเมื่อบุคคลเจริญ
วัยขึ้นและเข้าไปเป็นสมาชิกของสังคมอ่ืนๆ และจะมี
ความสําคัญเป็นอย่างมากในการทํางานในบทบาทของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะความรู้สึกเหล่าน้ันจะ
เป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้กรณีศึกษาทั้ง    3 ราย เป็นผู้
ที่ มี ความสํ า นึกและมีความรับผิดชอบในหน้าที่
ส ม า ชิ ก สภ าผู้ แ ทน ร าษฎร  และมี ค ว า ม รู้ สึ ก มี
ประสิทธิภาพในการทํางานการเมือง ทั้งงานในสภา
ผู้แทนราษฎร ได้แก่ การเสนอกฎหมาย การเสนอกระทู้ 
การอภิปรายในระหว่างที่มีการประชุมสภา การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล การทําหน้าที่ในการเป็น
กรรมาธิการ และงานในพ้ืนที่ ได้แก่ การดูแลทุกข์สุข
ของประชาชน การให้คําปรึกษา ให้ความคิดเห็นใน
เรื่องต่างๆ แก่ประชาชน (ชลัช จงสืบพันธ์, 2527:37; 
อ้างอิงจาก Dahl, 1970: 57; Easton & Davis, 1967: 
29)  

สําหรับการมีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยน้ันจะ
ช่วยให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีแนวคิด แนวปฏิบัติที่
สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ
ประเทศ มีการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้อ่ืน ทั้งน้ี
หากมีการถ่ายทอดอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยต่อไป
ในพรรคการเมือง หรือในสังคมต่างๆ ก็จะเป็นผลดีต่อ
การสร้างสังคมประชาธิปไตยให้เ กิดขึ้นในพรรค
การเมือง และในสังคมทั่วไปท่ีกรณีศึกษาได้เข้าไปร่วม
ทํางาน หรือมีความเกี่ยวข้องด้วยวัตุประสงค์ใดๆ ก็ตาม  

2. กระบวนการอบรมกล่ อม เกลาทาง
การเมืองด้านจริยธรรมจากสถาบันการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 
3 ราย พบว่าสถาบันการศึกษาเป็นตัวการหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของการทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการเรียนใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในบทบาท
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ เรียนในคณะรัฐศาสตร์ 
หรือนิติศาสตร์จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง น้ีหาก
บรรยากาศในช้ันเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย 
รวมถึงมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองด้วยแล้วก็
จะสนับสนุนให้กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองด้านจริยธรรมจะมีผลดีมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะ
นําเสนอรายละเอียดในลําดับต่อไป  

2.1 การเรียนในคณะรัฐศาสตร์ และการเรียน
ในคณะนิติศาสตร์  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นาย C1 และ 
นาย C3 เรียนในคณะรัฐศาสตร์ ถึงแม้ว่านาย C3 จะ
ไม่จบการศึกษาเพราะว่าต้องหลบหนีภัยการเมืองก็
ตาม การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะมี เ น้ือหา
เน้นหนักไปในเรื่องที่เก่ียวข้องกับระบบการเมืองการ
ปกครองเป็นหลัก ดังน้ันในช่วงเวลา 3 - 4 ปี ที่ได้
เรียนในหลักสูตรดังกล่าวทําให้นาย C1 และนาย C3 
มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งใน
เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงได้เรียนรู้ถึงบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่องจริยธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งน้ี
เน้ือหาสาระที่ได้เรียนรู้น้ันจะทําให้นาย C1 และนาย 
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C3 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวเป็น
อย่างดี ซึ่งจะเป็นผลทําให้สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเหมาะสม ตามข้อกําหนด และอยู่ในกรอบ
ของจริยธรรม(Dawson, Prewitt, & Dawson, 1977: 
137-170)  

ส่วนนาย C2 เรียนในคณะนิติศาสตร์ มีความ
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น บ ท บ า ท ข อ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาน้ัน ฝ่ายนิติ
บัญญัติหรือรัฐสภาเป็นสถาบันเดียวที่มีหน้าที่ในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและให้ความเห็นชอบใน
การประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย  และบทบาท
ดังกล่าวถือเป็นบทบาทหน้าที่หน่ึงของสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภา คือการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่จะมีความเกี่ยวข้องกับการกําหนด
นโยบายหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยตรง สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรแต่ละคนหรือพรรคการเมืองแต่ละพรรค
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวได้ 
ดังน้ันการที่นาย C2 มีความเช่ียวชาญเฉพาะในเร่ือง
กฎหมายจะเป็นผลดีต่อการทําหน้าที่ในการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติต่างๆ เพราะสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการพิจารณาว่าเน้ือหาของ
พระราช บัญญั ติที่ กํ าหนดขึ้ น น้ันมี ความถู ก ต้อง 
เหมาะสมตามหลักนิติศาสตร์หรือไม่ อย่างไร หรือมี
ความเหมาะสมตามหลักของการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ อย่างไร 

2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เ ก่ียวข้อง กับการเ มืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นาย C1 เป็น
กรณีศึกษาเพียงรายเดียวที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เ ก่ียวข้องกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยในขณะศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับ
ประกาศนียบัตรช้ันต้น(ปก.ศ.ต้น) น้ันได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการเมืองการ
ปกครอง ได้แก่ การเป็นหัวหน้าช้ันเรียนต้ังแต่เรียนอยู่
ในประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
การเป็นประธานนักเรียนในขณะที่เรียนอยู่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และการเป็นกรรมการศูนย์การนิสิต
นักศึกษาครูแห่งประเทศไทยในขณะที่เรียนอยู่ใน
ระดับประกาศนียบัตรการศึกษาช้ันต้น  

การมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองตั้งแต่
เรียนอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาทําให้นาย C1 มี
โอกาสได้เรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน และใน
ระหว่างที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ น้ันจะทําให้นาย C1 มี
โอกาสได้มีส่วนร่วมในการคิด มีส่วนร่วมตัดสินใจ มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีการเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อ่ืน    มีการยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ การมี
ประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดังกล่าวน้ัน มีผลทําให้นาย C1 มีการพัฒนา
อุดมการณ์แบบประชาธิปไตยให้มี เ พ่ิมมากขึ้น 
กล่าวคือทําให้ นาย C1 มีการคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
ของผู้ อ่ืน รวมถึงมีการสํานึกในหน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย(ทิศนา 
แขมณี, 2536: 8-9) ทั้งน้ีสิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
น้ันจะส่งผลทําให้นาย C1 มีการพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ซึ่งความรู้สึกน้ีจะทําให้นาย 
C1 มีความเช่ือมั่นว่าเมื่อตนเองแสดงบทบาทหน้าที่ใน
เรื่องใดแล้วการทําบทบาทหน้าที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อ
การทํางานน้ัน หรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใน
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แนวทางที่คาดหวังไว้ด้วย(Dawson, Prewitt, & 
Dawson, 1977: 137-170) 

ทั้ง น้ีความสํานึกในหน้าที่ของตนเอง ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การรับรู้ความสามารถ
หรือความมีประสิทธิภาพทางการเมืองของตนเอง จะ
เป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้นาย C1 เป็นผู้ที่มีความสํานึก
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ทั้งงานในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ การเสนอ
กฎหมาย การเสนอกระทู้ การอภิปรายในระหว่างที่มี
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาล การทําหน้าที่ในการเป็นกรรมาธิการ และงาน
ในพ้ืนที่ ได้แก่ การดูแลทุกข์สุขของประชาชน การให้
คําปรึกษา ให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ แก่ประชาชน  

2.3  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโต้วาทีและเป็น
ประธานชมรมโต้วาทีของโรงเรียน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นาย C2 เป็น
กรณีศึกษาเพียงรายเดียวที่มี โอกาสมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมโต้วาทีของโรงเรียนและได้รับการคัดเลือกให้
เป็นประธานชมรมโต้วาทีของโรงเรียน ซึ่งถือเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการโต้วาทีเป็นอย่างมากทําให้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศในการประกวดโต้วาทีระหว่างโรงเรียน 
ทั้ ง น้ี กิ จก ร รม โ ต้ ว าที ถื อ เ ป็น กิ จกรรมห น่ึ งที่ ใ ช้
กระบวนการประชาธิปไตยในการช้ีแจงแถลงเหตุผล
ของตนเองเพ่ือหักล้างเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามแล้วเสนอ
ข้อเท็จจริงให้เห็นว่าความคิดเห็นของฝ่ายตนเป็นจริง
และถูกต้องด้วย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมน้ีจะทําให้ 
ไ ด้ รั บประโยชน์  คือ  เ กิดการ เ รียน รู้ที่ จะศึ กษา
รายละเอียดในประเด็นที่ต้องใช้ในการโต้วาทีอย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง เกิดประสบการณ์และความชํานาญใน
การพูดและการสื่อสารในประเด็นที่ต้องการนําเสนอ 
เกิดประสบการณ์ในการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ปัญหา กล้าแสดงออกและการยืนหยัดในเหตุผลของ
ตนเอง ได้ฝึกมารยาทในการพูดและการเป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่ง

การเรียนรู้และประสบการณ์เหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
ที่จะทําให้มีการความสามารถในการพูดที่มีหลักการ
และมีเหตุผล ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องทั้งการสื่อสาร
ตามปกติในชีวิตประจําวัน  

เมื่อนาย C2 ดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ก็สามารถนําประสบการณ์หรือทักษะ
การพูดและการสื่อสารที่ได้รับและฝึกฝนมาในการร่วม
กิจกรรมโต้วาทีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานได้ 
เน่ืองจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการ
เป็นนักการเมืองเป็นอาชีพหน่ึงที่ต้องใช้การพูดและ
การสื่อสารค่อนข้างมาก ทั้งการพูดและการสื่อสารใน
ระหว่างที่มีการพูดคุยกับประชาชน การพูดและการ
สื่อสารในระหว่างที่มีการปราศรัยหาเสียงหรือปราศรัย
เรื่องในโอกาสต่างๆ และที่สําคัญคือการพูดและการ
สื่อสารระหว่างที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรใน
ญัตติ หรือวาระต่างๆ ซึ่งการพูดและการสื่อสารทุก
ครั้ง จะมีการเตรียมตัว และเตรียมข้อมูลเป็นอย่างดี
เพ่ือให้ผู้ฟังทุกกลุ่มมีความเข้าใจในประเด็นที่ตนเอง
ต้องการสื่อสารออกไป รวมถึงมีการพูดที่อ ยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ไม่
มีการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดโดยไม่มีหลักฐาน และถือ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านหน่ึงที่มีวาทศิลป์ที่ดี 
มีหลักการ มีความสามารถในการช้ีแจงเหตุผลที่
เกี่ยวข้องจนทําให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในเนื้อหาท่ี
สื่อสารออกไปและมีความสนใจที่จะติดตามรับฟัง
อย่างต่อเน่ืองในระหว่างที่มีการอภิปรายในประเด็น
ต่างๆ ในระหว่างที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรใน
ญัตติหรือวาระต่างๆ ตามลําดับ  

2.4 บรรยากาศแบบประชาธิปไตยในชั้นเรียน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นาย C3 เป็น

กรณีศึกษาเพียงรายเดียวที่ เรียนในห้องเรียนที่มี
บรรยากาศเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนที่สุด ต้ังแต่
เรียนอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาจนถึงช้ันมัธยมศึกษา
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ตอนต้น และที่มีความชัดเจนมากที่สุดอีกช่วงหน่ึงคือ
ช่วงที่เรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ประเทศสวีเดน 

ทั้งน้ีบรรยากาศเรียนการสอนในระหว่างที่นาย 
C3 ศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาถึงช้ันมัธยมศึกษา
ตอนน้ันเป็นบรรยากาศแบบประชาธิปไตย ส่วนหน่ึง
เป็นผลมาจากการที่โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนใน
เครื อค าทอลิ ก  และครู ผู้ ส อนส่ วน ใหญ่ จะ เป็ น
ชาวต่างชาติ ในระหว่างที่มีการเรียนการสอนน้ันครูจะมี
การยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ครูเปิดโอกาสในการสอนให้
นักเรียนได้รู้จักทํางานร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตน
ตามสิทธิหน้าที่ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ให้รู้จักการอยู่
ร่วมกันอย่างประชาธิปไตย  

สําหรับบรรยากาศการเรียนสอนในระหว่างที่
นาย C3 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทางด้าน
รัฐศาสตร์ สาขาสวัสดิการสังคม ที่ประเทศสวีเดน ทํา
ให้ได้เรียนในบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีความเป็น
ประชาธิปไตยโดยแท้ กล่าวคือ ครูอาจารย์มีการดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นที่ปรึกษาและพูดคุยกับ
นักศึกษาได้ในทุกๆ เรื่อง และระหว่างที่มีการเรียนการ
สอนน้ันนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
แต่ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และเมื่อมี
ความคิดเห็นที่ ไม่ตรงกันต้องหาเหตุผลต่างๆ  มา
สนับสนุนโดยไม่ใช้อารมณ์และกําลังในการตัดสินปัญหา  

การได้เรียนในบรรยากาศการเรียนการสอนที่มี
ความเป็นประชาธิปไตยจะทําให้นาย C3 ได้พัฒนา
อุดมการณ์แบบประชาธิปไตยให้มีระดับสูงมากขึ้น ทํา
ให้เป็นผู้ที่มีหลักการ มีเหตุผล มีการคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้ อ่ืน มีความกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นของตนเอง มีการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน มีการยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่    มีความ
สํานึกในหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเมื่อได้มีประสบการณ์อยู่
ในช้ันเรียนที่มีความเป็นประชาธิปไตยจะทําให้นาย 
C3 มีการพัฒนาระดับความรู้สึกมีประสิทธิภาพของ
ตนเองให้สูงขึ้นตามลําดับ(ชลัช  จงสืบพันธ์, 2543: 
138-166)  

ทั้งน้ีการท่ีนาย C3 มีโอกาสได้มีประสบการณ์
อยู่ในบรรยากาศของครอบครัว และสถาบันการศึกษา
ที่มีความเป็นประชาธิปไตยจะทําให้นาย C3 มีความ
สํานึกในหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตนเอง มีความสนใจผู้อ่ืน มีความเสียสละที่จะ
ทํางานเพ่ือสังคม และมีความรู้สึกมีประสิทธิภาพทาง
การเมืองเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งความรู้สึกดังกล่าว
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
อย่างมาก กล่าวคือ การมีความรู้สึกดังกล่าวจะทําให้ 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้อย่างมีจริยธรรม    มีความรับผิดชอบในงาน
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างใดอย่างหน่ึง มีความเสียสละที่จะทํางาน
เ พ่ือส่วนรวม  คือ  มีความต้ังใจที่จะทํางานเ พ่ือ
ประชาชนและสังคมส่วนรวม นอกจากน้ีความรู้สึกมี
ประสิทธิภาพทางการเมืองจะส่งผลทําให้ มีความ
มุ่งมั่นที่จะทํางานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
ทั้งงานในสภาผู้แทนราษฎร และงานในพ้ืนที่  

3. กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองด้านจริยธรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรนอกสถาบันการศึกษา  
         จากการวิเคราะห์ประวัติชีวิตของกรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย พบว่ามีนาย C3 เพียง   รายเดียวเท่าน้ันที่
มีโอกาสได้เข้าร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอก
สถาบันการศึกษา ซึ่งการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่าน้ันจะสนับสนุนให้กระบวนการอบรมกล่อมเกลา
ทางการเมืองด้านจริยธรรมมีผลดีมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะ
นําเสนอรายละเอียดในลําดับต่อไป  
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3.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาลาวันเด็ก  
ในระหว่างที่นาย C3 ศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับ     ช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น นาย C3 ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมศาลาวัน
เด็กที่สนามเสือป่าโดยได้เข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ 
หลายกิจกรรมด้วยกัน เช่น กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรม
รอ้งเพลง กิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษ และเมื่อมีตัวแทน
เยาวชนมาจากต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็
จะมีกิจกรรมในการต้อนรับ และดูแลเยาวชนเหล่าน้ัน 
ฯลฯ ทั้งน้ีนาย C3 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้า
กิจกรรมด้วยเน่ืองจากเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้น 
และให้ความสนใจเ พ่ือนๆ  ชอบให้การดูแล และ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน  

การที่นาย C3 ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ศาลาวันเด็กน้ีจะทําให้บุคคลได้รับประสบการณ์ในการ
ทํางานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ทําให้มีโอกาสในการร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ซึ่งมีส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้
ทางการเมืองขึ้นและจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนเอง  
มีความสามารถและมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู่การมี
ความรู้สึกมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในทาง
การเมืองต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมศาลาวันเด็กน้ีส่งผลทําให้นาย C3 เป็นผู้ที่มี
ความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดความเห็นของ
ตนเองมีความสามารถในการเป็นผู้นําในกลุ่มเพ่ือนๆ มี
ความรู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ และมีความสามารถใน
การปรับตัวเพ่ือให้เป็นสมาชิกของสังคมต่างๆ ได้เป็น
อย่างดี(ทิศนา แขมณี, 2536: 8-9)   

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมศาลาวันเด็กถือเป็น
ประสบการณ์สําคัญที่ทําให้นาย C3 พัฒนาในเร่ือง
ความสํานึกในหน้าที่ของตนเอง ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของตนเอง ความรู้สึกมีประสิท ธิภาพทาง
การเมือง และความเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม ซึ่งสิ่ง

เหล่าล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นอย่างมาก เพราะ
ความรู้สึกที่จะกระตุ้นให้นาย C3 เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทําหน้าที่ของตนเองได้
อ ย่ า งค รบ ถ้ วนทุ ก ด้ านทั้ ง ก า รทํ า ง าน ในสภา
ผู้แทนราษฎร และการทํางานในพ้ืนที่  

4. กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองด้านจริยธรรมจากสื่อมวลชน  

จากการวิเคราะห์ประวัติชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 
3 ราย พบว่า สื่อมวลชนเป็นตัวการหน่ึงที่มี
ความสําคัญในการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของการทํางานในบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อมวลชนจะสนับสนุนให้กระบวนการ
อบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมมีผลดี
มากขึ้น ซึ่งผู้ วิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในลําดับ
ต่อไป  
 4.1 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน  

    จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 
3 ราย มีการเปิดรับข่าวสารทาง   การเมืองจาก
สื่อมวลชนมาต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก ซึ่งในขณะน้ันการ
นําเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนยังมีช่องทางการ
สื่อสารไม่มากเหมือนเช่นในปัจจุบัน สําหรับช่องทางที่
นาย C1 เปิดรับข่าวสารทางการเมือง คือ การเปิดรับ
ผ่านสื่อวิทยุเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนาย C2 มีการเปิดรับ
ข่าวสารการเมืองผ่านสื่อวิทยุและสื่อหนังสือพิมพ์ และ
นาย C3 มีการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อ
นิตยสาร ต่อมาเมื่อเจริญวัยขึ้นก็ได้มีการเปิดรับ
ข่าวสารทางการเมืองจากช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้นตามวิวัฒนาการทางด้าน
เทค โน โลยี ก า รสื่ อ ส า ร  ทั้ ง สื่ อ โ ท รทั ศ น์  วิ ท ยุ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ  
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เน้ือหาของข่าวสารส่วนใหญ่ที่กรณีศึกษาทั้ง 3 
รายทําการเปิดรับในช่วงวัยเด็ก คือ ข่าวสารทาง
การเมืองในเร่ืองของการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การปราศรัยหาเสียงของ
นักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค
การเมืองต่างๆ    สําหรับนาย C1 และ C2 จะมีการเฝ้า
ติดตามข่าวสารของพรรค A และนักการเมืองหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรค A มากที่สุด  

ทั้งน้ีเมื่อกรณีศึกษาทั้ง 3 รายเจริญวัยขึ้นก็ได้มี
การติดตามข่าวสารทางการเมืองมาอย่างต่อเน่ืองจนถึง
ปัจจุบัน เพราะเป็นประเด็นข่าวที่ตนเองให้ความสนใจ 
และมีความเ ก่ียวข้องกับการทํางานในตําแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการที่กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย
มีการติดตามข่าวสารทางการเมืองมาต้ังแต่ช่วงวัยเด็ก
น้ัน จะทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องการเมืองการปกครอง เรื่อง
ของพรรคการเมือง  และเรื่ องการทําหน้าที่ ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามท่ีสื่อมวลชนได้นําเสนอ
ออกไป ซึ่งเน้ือหาของข่าวสารที่ได้รับจากสื่อมวลชนจะ
ทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่มีความรู้ในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายเป็นผู้ที่มี
ค ว า มสํ า นึ กท า ง ก า ร เ มื อ ง  และมี ค ว า ม รู้ สึ ก มี
ประสิทธิภาพทางการเมืองเ พ่ิมมากขึ้น (Dawson, 
Prewitt, & Dawson, 1977: 189)  

นอกจากน้ีเน้ือหาของข่าวสารที่ เก่ียวข้องกับ
พรรคการเมืองและนักการเมืองหรือสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรน้ันจะช่วยทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มี
ความรู้สึกผูกพันต่อพรรคการเมืองที่ตนเองได้ติดตาม
ข่าวสารเป็นประจําเพ่ิมมากขึ้นเมื่อได้รับข่าวสารท่ี
เก่ียวข้องกับพรรคการเมืองและนักการเมืองหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตนเอง และครอบครัวมี
ความช่ืนชอบโดยเฉพาะกรณีของนาย C1 และนาย C2  

เมื่อกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ได้ดํารงตําแหน่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความรู้สึกเหล่าน้ันจะช่วย
ส่งเสริมให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีความสํานึกในหน้าที่
และมี ความรั บผิ ดชอบ ต่อห น้าที่ ของการ เ ป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะส่งผลทําให้กรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย มีความมุ่งมั่น ต้ังใจที่จะทํางานตามบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนความรู้สึก
ผูกพันต่อพรรคการเมืองจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ
พรรคการเมือง และมีความจงรักภักดีต่อพรรค
การเมืองจึงได้มีการทํางานเพ่ือสนับสนุนพรรค A ที่
ตนเองสังกัดได้เป็นอย่างดี รวมถึงไม่มีความคิดที่จะ
ลาออกไปสังกัดพรรคการเมืองอ่ืนๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดก็ตาม   

5. กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองด้านจริยธรรมจากสถาบันศาสนา  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 3 
ราย เคยได้รับกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองด้านจริยธรรมโดยตรงจากสถาบันศาสนา 
เน่ืองจากนาย C1 และนาย C2 เคยอุปสมบทเป็น
พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ส่วนนาย C3 เคยได้
บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการอุปสมบทและการบรรพชา
ในพระพุทธศาสนาจะสนับสนุนให้กระบวนการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมมีผลดีมากขึ้น 
ซึ่งผู้วิจัยจะนําเสนอรายละเอียดในลําดับต่อไป  

5.1 การอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์  
นาย C1 ได้อุปสมบทเป็นเวลา 1 พรรษา ส่วน

นาย C2 ได้อุปสมบทเป็นเวลา 15 วัน และนาย C3 
ได้บรรพชาเป็นเวลา 15 วัน ในระหว่างที่บรรพชา 
และอุปสมบทน้ันกรณีศึกษาทั้ง 3 รายได้ศึกษา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติกิจของ
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สงฆ์โดยตลอด ซึ่งนาย C1 ก็ได้เรียนนักธรรมไปพร้อม
กันด้วย และสามารถสอบได้นักธรรมตรี  
           ก า ร อุ ป ส ม บ ท  แ ล ะ ก า ร บ ร ร พ ช า ใ น
พระพุทธศาสนาจะทําให้นายกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย  มี
โอกาสได้ศึกษาหลักธรรมต่างๆ ในพระพุทธศาสนา 
และหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้เรียนรู้พระ
ธรรมวินัย ได้รู้จักฝึกตนให้มีความอดทน เน่ืองจากต้อง
ปฏิบัติตนตามพระวินัยและตามหลักการปกครองสงฆ์ 
รู้จักสํารวมกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในระเบียบอันดีงาม 
รู้จักรับผิดชอบและดูแลตนเองเพราะขณะบวชอยู่
สมณะย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติทั้งส่วนตัวและ
ร่วมกับหมู่คณะ รู้จักละอายตนเองและกลัวบาป รู้จัก
ความสันโดษ คือพอใจท่ีจะมีชีวิตอย่างเรียบง่าย เว้น
ความฟุ่มเฟือยทั้งปวงได้ปฏิบัติธรรม คือเว้นช่ัว ทําดี 
และทําจิตใจให้ผ่องใสซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา 
ผู้บวชจะมีโอกาสปฏิบัติได้สมบูรณ์กว่าผู้ครองเรือน 
รู้จักศาสนพิธี และมสี่วนร่วมปฏิบัติอย่างถูกต้อง  

การได้อุปสมบท และบรรพชาจะช่วยทําให้
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีโอกาสได้รับ     การกล่อมเกลา
จิตใจให้มีความบริสุทธ์ิจากการได้เรียนรู้พระธรรมคําสั่ง
สอนในพระพุทธศาสนา มีจิตใจให้ฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีงาม มี
การละเว้นและละอายต่อการกระทําช่ัว การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบทั้งปวง และเป็นผู้ที่เป่ียมไปด้วยความ
เมตตา กรุณา ต่อประชาชน  ซึ่งสิ่งที่ได้รับจากการ
อุปสมบทน้ีมีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใน
บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างมีจริยธรรม
เป็นอย่างมาก  

6. กระบวนการอบรมกล่อมเกลาทางการเมือง
ด้านจริยธรรมจากพรรคการเมืองที่สังกัด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 3 
ราย เป็นสมาชิกของพรรค A  เพียงพรรคเดียวตลอด
ระยะในการทํางานทางด้านการเมือง ทั้งน้ีกรณีศึกษา

แต่ละรายได้รับกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองจากพรรค A ดังน้ี 
  6.1 การเข้าร่วมกิจกรรมของพรรค A 
ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกของพรรค 

 นาย C  เป็นกรณีศึกษาเพียงรายเดียวที่มี
โอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมที่พรรค A ได้จัดขึ้นก่อนที่จะ
เข้าเป็นสมาชิกของพรรค โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมมา
ต้ังแต่อายุประมาณ 9 ปีจนถึงช่วงที่ลงสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมเวลา
ประมาณ 23 ปี  ทั้งน้ีกิจกรรมดังกล่าวน้ันมี
จุดมุ่งหมาย “เพ่ือให้สมาชิกร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ 
ทางการ เมื อง เ พ่ือชา ติและประชาชน  ภายใ ต้
อุดมการณ์ จะเสียสละ และให้โดยมิหวังผลตอบแทน” 
ดังน้ันการได้ร่วมกิจกรรมน้ีทําให้นาย C1 ได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงที่ตนเองได้ร่วมทํากิจกรรม
ดังกล่าวของพรรค  

ทั้งน้ีการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ
พรรค A มาเป็นระยะยาวนานมีผลทําให้นาย C1 ได้
รับรู้ถึงข้อมูลของพรรค  ทั้งเร่ืองของอุดมการณ์ และ
นโยบาย รวมถึงได้รับรู้ถึงบทบาทการทํางานของ
สมาชิกพรรคคนต่างๆ ของพรรค ทั้งผู้ที่ได้รับและ
ไม่ได้รับการเลือกต้ังให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
รวมถึงการได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีพรรค ได้จัดขึ้น ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ ที่ได้รับรู้ น้ันจะเป็นผลทําให้ความผูกพันต่อ
พรรค ของนาย C1 มีเพ่ิมมากขึ้นทั้งความรู้สึกเป็น
ส่วนหน่ึง และความจงรักภักดีต่อพรรค  ทั้งน้ี
ความรู้สึกผูกพันต่อพรรค น้ันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
นาย C1 แสดงการสนับสนุนพรรค ด้วยความสมัครใจ
โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนใดๆ คือ การช่วยปราศรัย
หาเสียง และช่วยงานต่างๆ ที่พรรค ขอความร่วมมือ
ต้ังแต่ก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกของพรรค  

6.2 การเป็นสมาชิกของพรรค A และการ
ทํางานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรค 



Journal of Behavioral Science   Vol. 17 No. 1    January 2011 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 17 ฉบับท่ี 1    มกราคม 2554 48 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 3 
รายเป็นสมาชิกของพรรค A เพียงพรรคเดียวต้ังแต่
เริ่มต้นทํางานการเมืองจนถึงปัจจุบัน  

ทั้งน้ีเมื่อกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ได้เป็นสมาชิกของ
พรรค A แล้วก็ได้รับกระบวนการอบรมกล่อมเกลาทาง
การเมืองด้านจริยธรรมจากพรรค A โดยผ่านได้เข้ารับ
การอบรมจากพรรค A  ได้เข้าร่วมประชุมกับพรรค A 
ในการประชุมพรรคและการประชุมคณะทํางานตามที่
ได้รับมอบหมายหน้าที่ รวมถึงการมีโอกาสได้พูดคุย
สื่อสาร รับฟัง และแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกพรรคที่
ถือเป็นรุ่นพ่ี รวมถึงเพ่ือนสมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จะทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ได้
รับรู้ถึงแนวคิด อุดมการณ์ และนโยบายต่างๆ ของ
พรรค A จนทําให้เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองใน
แนวทางเดียวกับพรรค A และอุดมการณ์เหล่าน้ันจะมี
ความเข้มข้นมากข้นเมื่อกาลเวลาผ่านล่วงไป ประเด็น
ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไปน้ันจะทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมี
ความผูกพันต่อพรรค A เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ อันจะ
เป็นผลทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย   มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่สอดคล้องกับพรรค A เพ่ิมมากขึ้น มี
ความรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับพรรค A เพ่ิมมากขึ้น  
และมีความจงรักภักดีต่อพรรค A เพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
ความรู้สึกดังกล่าวน้ันจะส่งผลทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 
ราย มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานเพ่ือสนับสนุนพรรค A 
ด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่กรณีศึกษาทั้ง 3 
ราย ต่างก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในด้านต่างๆ ของ
พรรค A ทั้งสิ้น  

จากประสบการณ์ที่กรณีศึกษาทั้ง 3 รายได้มี
ส่วนร่วมในการทํางานตามบทบาทหน้าที่ที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากพรรค A น้ัน ทําให้กรณีศึกษาทั้ง 3 
รายได้มีโอกาสเรียนรู้การทํางานการเมืองตามบทบาทที่
ได้รับ ซึ่งประสบการณ์เหล่าน้ันช่วยส่งเสริมให้
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย    มีความรู้สึกมีประสิทธิภาพทาง

การเมือง(Political Efficacy) เพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ 
และความรู้สึกมีประสิทธิภาพ(Political Efficacy) จะ
เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มีความ
ต้ั ง ใ จ ที่ จ ะ ทํ า ง า น ใ น บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ข อ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในทุกๆ ด้าน ทั้งการทํางาน
ในสภาผู้แทนราษฎร และการทํางานในพ้ืนที่เพ่ิมมาก
ขึ้นตามลําดับ เน่ืองจากมีความเช่ือมั่นว่าตนเองมี
ความสามารถในการทํางานเหล่าน้ันได้ และผลของ
การทํางานน้ันจะก่อให้เกิดผลตามที่ตนเองได้คาดหวัง
ไว้   

6.3 การเรียนรู้ทางการเมืองจากนาย . . .
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากรณีศึกษาทั้ง 
3 รายยึดถือนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-
1) เป็นต้นแบบในการทํางานการเมือง ทั้งน้ีนาย... 
(นั ก ก า ร เ มื อ ง อ า วุ โ ส ข อ ง พ ร ร ค  A-1) เ ป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรค A ซึ่งเป็น
นักการเมืองคนหน่ึงของประเทศที่ได้รับการยอมรับ 
นับถือ และเป็นที่รักของประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ จนถือได้ว่าเป็นนักการเมืองในดวงใจของ
ประชาชน ทั้งน้ีเพราะนาย...เป็นนักการเมืองอาชีพที่มี
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ มีความประพฤติที่
อ ยู่ ในกรอบของคุณธรรม  จริ ยธรรมมาตลอด
ระยะเวลาที่ ดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

นอกจากนาย...จะได้รับการยอมรับนับถือ และ
เป็นที่รักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศแล้วนาย...
ยังเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกทุกคนของพรรค A  
รวมถึงกรณีศึกษาทั้ง 3 รายด้วย และเมื่อกรณีศึกษา
ทั้ง 3 ราย เข้ามาเป็นสมาชิกพรรค A ก็ได้รับการ
อบรมสั่งสอนจากนาย... ในหลายๆ ด้านด้วยกัน ทั้ง
เรื่องการประพฤติปฏิบัติตน และการทํางานใน



 Journal of  Behavioral Science   Vol. 17 No. 1    January 2011 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1    มกราคม 2554  49  

บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากน้ีใน
ระหว่างที่ทํางานร่วมกับนาย.... กรณีศึกษาทั้ง 3 รายก็
มีโอกาสได้เห็นแบบอย่างในการทํางานทุกๆ ด้าน ทั้ง
การคิด การวิเคราะห์ การแสดงเหตุผล ตลอดจนเร่ือง
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํางาน และความประพฤติส่วน
ตน เช่น การนอบน้อมถ่อมตน ความเมตตากรุณาที่มี
ต่อประชาชน วิธีการสื่อสารกับประชาชน การดูแลเอา
ใจใส่ความทุกข์ของประชาชน ฯลฯ ซึ่งการได้เห็น
แบบอย่างเหล่าน้ันจะส่งผลให้กรณีศึกษาท้ัง 3 ราย มี
การซึมซับ เก็บจําสิ่งที่ได้พบเห็นทั้งส่วนที่เป็นความคิด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมต่างๆ ของนาย... ไว้ในความ
ทรงจําของตนเอง  ซึ่งหากกรณีศึกษาทั้ง 3 ราย มี
ความเห็นคล้อยตามหรือมีความเห็นสอดคล้องกับ
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมใดแล้ว ก็จะทําให้
กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก 
และพฤติกรรมที่มีลักษณะเดียวกับนาย... เช่น 
กรณีศึกษาทั้ง 3 รายมีความเห็นคล้อยตามหรือมี
ความเห็นสอดคล้องกับความอ่อนน้อมถ่อมตนของนาย
... กรณีศึกษาทั้ง 3 ราย ก็จะมีการแสดงออกที่แสดงถึง
ความเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตัวกับประชาชนใน
พ้ืนที่ ฯลฯ ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ากรณีศึกษาทั้ง 3 
ราย ได้นําแบบอย่างในเร่ืองความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของนาย. มาปฏิบัติอยู่หลายเรื่องด้วยกัน เช่น 
มีการอภิปรายที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่น่าเช่ือถือ
และมีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจ
ได้เป็นอย่างดีและน่าสนใจ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่
ถือตัวกับประชาชนทั่วไปและประชาชนในพ้ืนที่และมี
ความเมตตากรุณาต่อประชาชน ช่วยหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วยความเอาใจใส่ทุกข์สุข
ของประชาชน และไม่มีความประพฤติที่ส่อไปใน
ทางด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรืออยู่นอกกรอบ
ของจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ฯลฯ 

6.4 การเรียนรู้ทางการเมืองจากนาย...
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-2)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นาย C3 มีการ
ยึดถือนาย... (นักการเมืองอาวุโสของพรรค) เป็น
ต้นแบบในการทํ างานการเมืองร่ วม กับนาย . . . 
(นักการเมืองอาวุโสของพรรค A-1) ด้วย ซึ่งเป็น
นักการเมืองคนหน่ึงของประเทศที่มีบทบาทมาเป็น
ระยะเวลานาน และมีความสามารถโดดเด่นในเรื่อง
ของกฎหมาย ทั้งน้ีนาย C3 มีความใกล้ชิดกับนาย... 
เป็นอย่างมากต้ังแต่เริ่มเข้าทํางานการเมืองในตําแหน่ง
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) เมื่อปี พ.ศ. 2528 
เหตุผลประการหน่ึงเป็นเพราะว่านาย... เป็นผู้เชิญ
ชวนให้นาย C3 เข้ามาทํางานการเมือง และเมื่อเข้า
ดํารงตําแหน่งแล้ว นาย C3 เป็นสมาชิกสภา
กรุ ง เทพมหานคร (ส .ก . )  ใน เขตที่ น าย . . . เ ป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ จึงทําให้นาย C3 ต้อง
ทํางานการเมืองในพ้ืนที่ ร่ วมกับนาย . . .  อยู่เ ป็น
เวลานานนับ 10 ปี ในระหว่างที่ได้ทํางานร่วมกันนาย 
C3 มีโอกาสได้เห็นการทํางาน ได้รับรู้ถึงความคิด ควม
รู้สึกต่างๆ ของนาย... ได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เรื่องการทํางานในพ้ืนที่ เพราะนาย... ถือว่าเป็น
นักการเมืองคนแรกๆ ของประเทศไทยที่มีการลงพ้ืนที่
พบประชาชน และการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้กับ
ประชาชน ระหว่างที่ทํางานร่วมกันน้ันนาย C3 มี
โอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องการทํางานพ้ืนที่จากนาย...  
ค่อนข้างมาก และยังคงนําหลักการทํางานพ้ืนที่มา
ปรับใช้ในการทํางานเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
ปัจจุบัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อแสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการพัฒนา
พฤติกรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

1) ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า กระบวนการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองด้านจริยธรรมที่สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรได้รับจากครอบครัว สถาบันการศึกษา 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน สถาบันศาสนา และพรรคการเมืองมี
ความสําคัญเป็นอย่างมากในการก่อรูป ปลูกฝัง และ
เสริมสร้างคุณลักษณะทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์
สําหรับผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ดังน้ันในการพัฒนาบุคคลให้เป็นสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรที่มีจริยธรรมในการทํางานน้ัน องค์การ
ต่างๆ ที่ทําหน้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลหน่วยงานท่ี
เป็นตัวการในการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองด้าน
จริ ย ธรรมควร กํ าหนดนโยบาย เ พ่ื อส่ ง เ ส ริม ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจริยธรรมในการทํางานดังน้ี  
 1.1) สถาบันการศึกษาทุกระดับช้ัน ควร
ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้เรียนในวิชา
ทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศและเรียนใน
เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีจริยธรรมในการ
ทํางาน เพ่ือทําให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอย่างดี   
 นอกจากน้ีควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเรื่องการเมืองการปกครอง
ระบอบประชา ธิปไตย  รวมถึงควรสนับสนุนใ ห้
บรรยากาศในช้ันเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย 
เ น่ืองจากมีส่วนสําคัญในการปลูกฝั งใ ห้ผู้ เ รี ยนมี
อุดมการณ์ตามวิถีประชาธิปไตย มีความสํานึกและมี
ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมี
ความรู้สึกมีประสิทธิภาพทางการเมือง  

 1.2) องค์กรที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการ
เสนอข่ าวสารของสื่ อมวลชนควรสนับสนุนใ ห้
สื่อมวลชนนําเสนอข่าวสารทางการเมืองทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจทางการเมือง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับพรรคการเมือง และนักการเมืองอย่างถูกต้อง 
รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้อย่างถูกต้อง  
 1.3) สถาบันศาสนา ควรให้การอบรม
กล่อมเกลาจิตใจ และปลูกฝังให้สมาชิกในสังคมเป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความละอายและเกรง
กลัวต่อการกระทําผิดและประพฤติมิชอบตามหลัก
ศีลธรรม รวมถึงมีการปลูกฝังในเรื่องของกฎแห่งกรรม  
 1.4) พรรคการเมือง ควรมีการคัดเลือก
ผู้สมัครโดยมีการพิจารณาถึงประวัติของผู้สมัครโดย
ละเอียด ได้แก่ ประวัติครอบครัว การศึกษา การ
ทํางาน รวมถึงมีการพิจารณาความประพฤติที่ผ่านมา
ให้ครบทุกด้าน และควรพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ
ผู้สมัครที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความมุ่งมั่นที่จะ
เข้ามาทํางานการเมืองอย่างแท้จริง โดยมีได้มีความ
ต้องการผลประโยชน์ใดๆ จากการทํางานการเมือง  
 นอกจากน้ีพรรคการเมืองควรมีการอบรม
กล่อมเกลาทางการเมืองภายในพรรคที่มีเน้ือหามุ่งเน้น
ให้สมาชิกทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางาน รวมถึงกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแล
พฤติกรรมของสมาชิกให้มีการทํางานอย่างมีจริยธรรม
อย่างเคร่งครัด   

1.5) หน่วยงานหรือองค์กรที่ทําหน้าที่ใน
การดูแล และควบคุมจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ควรมีการสอดส่องดูแลความประพฤติของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างใกล้ชิด และหากมีการ
กระทําที่ละเมิดประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา 
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