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ABSTRACT
The purpose of the qualitative study is to broaden a deeper understanding of the ethical
work behavior of the community leaders and to identify the causes of ethical work behavior
in a variety of community contexts. The key informants were community leaders in central of
Thailand who were highly respected for their personal and professional ethics. Depthinterview and focus group were used to collect data. Results from the content analysis
revealed that the important characteristics of the community leaders were diligent persistent
helpful good-faith kind and concern. Also, they were able to serve as a mediator to resolve
the conflict and had great personal and professional integrity. The key informants defined
ethical work behavior as the behavior that was based on the principle of what is good and
right. They applied the Buddhist principles such as ITTIBAHT 4 in order to perform their
duties. In addition, the result showed that the two main causes of the ethical work behavior
were external and internal causes. The external causes were the socialization process
through a variety of institutions such as family school religion and media. The social
supports from family co-workers teachers and community experts were also the external
one. While the internal causes were psychological traits such as future orientation
achievement motivation internal locus of control self-efficacy self- esteem positive attitude
toward work and belief and practice in Buddhism.
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องปจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของ
แกนนําชุมชนในเขตภาคกลางในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางาน
อยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนในเขตภาคกลาง รวมทั้งมูลเหตุในเชิงลึกที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การทํางานอยางมีจริยธรรมภายใตบริบทของชุมชนตางๆ โดยกลุมผูใหขอมูลหลักคือ แกนนําชุมชนที่มี
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมสูงและเปนผูที่ไดรับการยอมรับจากบุคคลและชุมชนวาเปนผูมี
พฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่นๆ ในชุมชน โดยใชระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม และวิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหาผลการวิจัยพบวา
คุณลักษณะเดนของแกนนําชุมชนไดแก มีความขยันและอดทนตอการทํางาน มีความเมตตา
และชอบชวยเหลือผูอื่น มีความสามารถในการประนีประนอมหรือเปนคนกลางจัดการความขัดแยง มี
มนุษยสัม พันธที่ดีตอคนรอบขาง และมีความซื่อสัตยในอาชีพของตนและปฏิบัติตอผูอื่นดวยความ
ซื่อตรง
การใหความหมายของพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชนสวนใหญมอง
วาเปนพฤติกรรมการทํางานที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความดีและความถูกตองโดยในการปฏิบัติงานตางๆ
ไดนอมนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกตใช เชน หลักอิทธิบาท4 หลักพรหมวิหาร4 สังคหวัตถุ4
สัปปุริสธรรม7เปนตน
เมื่อพิจารณาถึงมูลเหตุที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําชุมชน
ในเขตภาคกลางพบวามีมูลเหตุหลักๆ อยูสองลักษณะดวยกันคือ มูลเหตุดานสภาพแวดลอมไดแก
ปจัยดานการถายทอดทางสังคมจากตัวแทนกลุมตางๆทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบัน สื่ อ มวลชน และป จ จัย ดา นการไดรั บการสนั บสนุน ทางสั ง คมจากครอบครั ว เพื่ อ
รวมงาน และครูหรือผูรูและมูลเหตุที่เปนลักษณะภายในของบุคคลไดแก ลักษณะมุงความสําเร็จใน
อนาคต แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่อในผลแหงการกระทําของตน การรับรูความสามารถของตนเอง
หรือการเห็นคุณคาในตนเอง เจตคติที่ดีตอการทํางาน และความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธลวนแตมี
ความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานอยางมีจริยธรรมของแกนนําทั้งสิ้น

