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ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
ETHICAL PRACTICE GUIDELINE OF THE POLICE TRAINEES AT
TRAINING CENTER OF PROVINCIAL POLICE REGION 5
พันตํารวจโทจักรพงศ์ วงศ์พทิ กั ษ์กุล
Police Lieutenant Colonel Jakkapong Wongpitakkul
บทคัดย่อ

การศึกษาเรือง แนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
1
ตํารวจภู ธร ภาค มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึก ษาวิเ คราะห์ระดับจริยธรรมของนักเรีย นนายสิบตํ ารวจ ศูน ย์
ฝึ กอบรมตํารวจภูธร ภาค และเพือศึกษาแนวทางเกียวกับหลักการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมของนักเรียน
นายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที )
พ.ศ.
. ด้าน ประกอบด้วย ) ด้านจริยธรรมต่อตนเอง ) ด้านจริยธรรมต่อประชาชน ) ด้านจริยธรรม
ต่อกฎหมาย และ ) ด้านจริยธรรมต่อสังคม ประชากรทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบตํารวจ ปี
รุ่นที จํานวน
คน
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์
ฝึ กอบรมตํารวจภูธร ภาค โดยรวมและรายด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ .
ซึงเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านจริยธรรมต่อประชาชน อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .
รองลงมาคือ ด้านจริย ธรรมต่อตนเอง อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . และด้านจริยธรรมต่ อ
กฎหมาย ด้านจริยธรรมต่อสังคม อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . เท่ากัน ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะจากการวิจบั พบว่า ควรปลูก ฝั งนักเรีย นนายสิบตํารวจให้มีค วามภาคภูมิใจให้มี
จิตสํานึก และมีจรรยาบรรณในอาชีพ ปลูกฝั งแนวคิด และการพัฒนาการนําแนวคิดด้านจริยธรรมของนักเรียน
นายสิบตํารวจไปปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม ควรปลูกฝั งให้นักเรียนนายสิบตํารวจให้มองประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง บริก ารประชาชนด้วยความเต็ม ใจไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่เป็ นผู้เหนือกว่ าประชาชน สร้างความ
จิตสํานึกในการเลือกปฏิบตั ิต่อประชาชนควรให้เกียรติซงกั
ึ น เคารพสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน สร้าง
ความตระหนักในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ และใช้กฎหมายกับประชาชนอย่างเท่า
เทียมกัน และควรปลูกฝั งจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจ เพือสร้างภาพลักษณ์ของตํารวจให้มคี วาม
น่าเชือถือในสังคม



อาจารย์ (สบ3) ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค5 จังหวัดลําปาง
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5. แผนปฏิ บตั ิ ราชการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558, 2558.
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คําสําคัญ : จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อประชาชน จริยธรรมต่อกฎหมาย จริยธรรมต่อสังคม

ABSTRACT

The purposes of this study, entitled “Ethical Practice Guidelines of the Police Trainees at
Training Center of Provincial Police Region 5”, aimed to analyze the levels of the police trainees’
ethnics at Training Center of Provincial Police Region 5, as well as to investigate the guidelines
related to the ethical principles of the police trainees based on the B.E. 2553 Police Code of Ethics
and Professional Ethics (2nd issue), which consisted of 1) the police trainees’ self-ethnical
awareness, 2) their ethnical awareness with citizenship, 3) their laws awareness, and 4) their social
awareness. For data collection, the samples used in this study were 154 second-batch police
trainees studying in the year of 2015.
The results of the study revealed that the police trainees’ opinions towards their ethnical
working performances at Training Center of Provincial Police Region 5, with its mean of 4.29, were
all rated at a highest level in terms of their ethnical awareness with citizenship with its mean of 4.43,
followed by their self-ethnical awareness with its mean of 4.27, and their social awareness and laws
awareness with its mean of 4.24.
According to the detailed suggestions, it was suggested that the provisions for the
enhancement of the police trainees’ prides, self-awareness, professional ethnics, and applications of
ethnical concepts to effectively managing their working performance should be all required.
Moreover, not only the police trainees’ service minds and volunteering, but also their public service
minds together with citizens’ social privileges, and freedom should be supported. In order to promote
the police trainees’ social creditability, it was also suggested that their proper use of laws and public
minds were served for citizens’ social equivalence.
Keywords : 1) the ethics of oneself 2) the ethics toward people 3) the ethics toward laws
4) the ethnics toward society

บทนํา

สัง คมปั จ จุบ ันมีการเปลียนแปลงเนื องจากผลความก้า วหน้ า ของเทคโนโลยีก ารสือสาร ทํา ให้
เหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน ณ จุดหนึงจุดใดจะส่งผลกระทบแพร่กระจายไปยังส่วนอืนได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ความเสือมโทรมด้านจริยธรรมของสังคมทีมาจากสาเหตุข องการยึดวัตถุมากกว่าความดี การแข่งขันเพือ
เอาชนะแทนการร่วมมือ สิงสําคัญอยู่ทมีี สงั คมทีพึงปรารถนา ควรเน้นให้คนมีจริยธรรม มีจติ สํานึก ต่อความ
รับผิดชอบ ต่อสังคม มีระเบียบวินัย เพือให้มคี ุณลักษณะดังกล่าวเอืออํานวยในการพัฒนาบุคลากรในความ
รับผิดชอบ ได้ดํารงชีวิตในสัง คมทีกําลังเปลียนแปลง และสามารถช่วยสร้างสรรค์สงั คมได้อย่างมีความสุข
ปั ญหาทางจริยธรรมจึงเป็ นปั ญหาเกียวกับเรืองการกระทํา เกียวกับความประพฤติทมีี ความหมายเป็ น ดี ชัว
ถูก ผิด ควร ไม่ควร ความประพฤติทผิี ดจริยธรรมตังแต่เรืองพืน ๆ ไปจนถึงเรืองทีสลับซับซ้อน และปั ญหาใน
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เรืองการวินิจฉัยตัดสินว่าอะไรคือความประพฤติท ี ดี ชัว ถูก ผิด ควร ไม่ควร ถ้าสังคมขาดมาตรฐานในการ
ตัดสินทางจริยธรรมซึงเป็ นทียอมรับร่วมกัน ย่อมทําให้ปัญหาจริยธรรมในระดับปรากฏการณ์ทางสังคมแก้ไข
2
เป็ นไปได้ยาก
พระราชบัญญัตติ ํารวจแห่งชาติ พ.ศ.
เป็ นเครืองมือกํากับความประพฤติของตํารวจให้อยู่ใน
กรอบของความเป็ นระเบียบ กฎ ข้อบังคับ คําสัง ซึงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การทีตํารวจต้องประพฤติตนให้
เป็ น ผู้มีมรรยาทตามแบบอย่างธรรมเนีย มของตํ ารวจทีต้อ งยึดถือปฏิบัติ หมายความว่ าวินัยตํ ารวจเป็ น
หลักการความประพฤติของข้าราชการตํารวจตามแบบอย่างธรรมเนียมของตํารวจนันเอง ซึงได้มกี ารกําหนด
ขอบเขตแบบอย่างธรรมเนียมไว้ให้ถือปฏิบตั ิ กฎหมายตํารวจนีเป็ นกฎหมายมหาชน แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรของรัฐบาลกับบุคคลากรของรัฐโดยอยู่ในลัก ษณะทีอีก ฝ่ ายหนึงคือ รัฐมีฐานะเหนือกว่ าอีก
ฝ่ ายหนึงคือ ข้าราชการตํารวจ เป็ นนิต ิสมั พันธ์ทองค์
ี ก รตํารวจ มีฐานะใช้อํานาจเหนือปกครองข้าราชการ
ตํารวจ วินยั มีลกั ษณะไม่เท่าเทียมกันระหว่างองค์กรตํารวจกับข้าราชการตํารวจ ผูบ้ งั คับบัญชามีอาํ นาจหน้าที
ในการดําเนิ นการทางวินัย กับผู้ใ ต้บงั คับบัญชา ตามอํานาจหน้าทีทีกฎหมายบัญญัติให้มีอํานาจหน้ าทีไว้
เท่านัน จะต่อรองไม่ได้ ไม่เหมือนกฎหมายเอกชน ซึงเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
กฎหมายตํ ารวจเป็ นกฎหมายปกครอง เป็ นการจัด ระเบีย บการประพฤติปฏิบตั ิข องข้าราชการ
ตํารวจเป็ นการกําหนดว่าพฤติกรรมใดทีควรทําหรือไม่ควรทําถ้ามีการฝ่ าฝืนก็มกี ารลงโทษแก่ผฝู้ ่ าฝื นนัน เป็ น
กฎหมายทีวางระเบียบการใช้อํานาจเพือปกครองบังคับบัญชาภายในองค์กรตํารวจ และเป็ นหลักเกณฑ์กลาง
ทีจะใช้บ ัง คับ กับ ข้า ราชการตํ ารวจทุก คนในสํา นัก งานตํ ารวจแห่ ง ชาติ การดํา เนิน การทางวินัย เป็ น การ
ดําเนินการทางปกครอง เป็ นการสร้างนิตสิ มั พันธ์ระหว่างผู้บงั คับบัญชากับผู้ใต้บงั คับบัญชา ก่อให้เกิดสิท ธิ
หน้ าที เปลียนแปลงสิทธิ และหน้ าทีกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าทีของ
ผู้ใต้บงั คับบัญชา ผลกระทบต่อสถานภาพสิทธิดงั กล่าวไม่ว่าจะเป็ นการถาวร หรือชัวคราว ทําให้สถานภาพ
3
ข้าราชการตํารวจสินสุดลง หรือการไม่ได้รบั การเลือนขันอัตราเงินเดือน ไม่ได้รบั การเลือนยศ
การใช้อํานาจหน้ าทีของตํา รวจในการปฏิบัติห น้า ที จึง จํา เป็ นอย่ างยิงทีควรจะมีก ารคํา นึ ง ถึง
จริยธรรม จรรยาบรรณ มิเช่นนันจะก่อให้เกิดปั ญหาต่ างๆ ตามมา ปั ญหาในเรืองการใช้อํานาจหน้ าทีของ
ตํารวจในการดําเนินการทีขัดกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ซึงก็เป็ นปั ญหาทีมีมาต่อเนือง จะเห็นได้จากตามหน้า
หนังสือพิมพ์ ตามเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ของประชาชนหรือสือมวลชน ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ทงในด้
ั านวินัย ความ
ประพฤติและการปฏิบตั งิ านทีไม่โปร่งใสบ่อยครัง ทําให้ภาพพจน์ของตํารวจอยู่ในระดับทีไม่น่าพึงพอใจ และ
สุดท้ายข้าราชการตํารวจก็ถูกผูบ้ งั คับบัญชาดําเนินการทางวินยั ตามมา
พฤติกรรมทีขาดจริยธรรมของเจ้าหน้าทีตํารวจ บางครังอาจทําลายภาพพจน์วงการตํารวจ และถือ
เป็ นเรืองธรรมดาสามัญทีพบเห็น และได้รบั ทราบเป็ นประจํา เป็ นเรืองทีประชาชนรับทราบมาโดยตลอด และ
เหตุการณ์ดงั กล่าวก็เกิดขึนเป็ นประจํา ดังนันจึงส่งผลให้ประชาชนหวาดผวา ไม่วางใจ และขาดความเชือมัน
ต่อการดําเนินงานตํารวจในการรักษาความปลอดภัย และคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน แม้ว่าสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติจะได้พยายามกระทําทุกวิถที างให้ขา้ ราชการตํารวจเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ ในงานสาขา
2
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สรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ. จริ ยศาสตร์. (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , 2552), หน้า -
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http://www.decha.com/main/showTopic.php?id=4415. [ กุมภาพันธ์
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ต่าง ๆ ทีรับผิดชอบ ในการปฏิบตั ิงานก็มกี ารควบคุมให้ยดึ ถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังและวินัย
ตํารวจอย่างเคร่งครัดในทุกระดับ จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและให้เป็ นผูท้ สามารถในการ
ี
ปฏิบตั งิ านในหน้าที มีการทดสอบสมรรถภาพและประเมินผลอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการดําเนินการต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม สํานักงานตํารวจก็ยงั ไม่อาจบรรลุเป้ าหมายทีตังไว้อย่างสมบูรณ์
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค เป็ นหน่ วยงานในสังกัดกองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค เป็ น
หน่ ว ยฝึ ก อบรมข้าราชการตํารวจให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทัก ษะ ในวิช าชีพตํ ารวจ โดยมุ่ง เน้ น
คุณธรรม และจริยธรรม ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรต่างๆ ให้กบั ข้าราชการตํารวจ สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เข้าเป็ นข้าราชการตํารวจ ตามนโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพ
ตํ า รวจให้ก ับ ข้า ราชการตํ า รวจ สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติห น้ า ทีของหน่ ว ยงานอืนๆ ตามภารกิ จ ทีร้ อ งขอ
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 4
. เพือให้นกั เรียนนายสิบตํารวจทุกนายทีผ่านการอบรมหลักสูตรสามารถนําความรูท้ ได้
ี รบั ไป
ใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
. เพือเป็ นแหล่งวิชาการทีมีขดี ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ ทีตอบสนองการ
แก้ไขปั ญหาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
. เพือเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม
. เพือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
. เพือร่ วมมือกับหน่ วยงานภายนอกทังภาครัฐ และเอกชน ในการศึกษา และบริการทาง
วิชาการ
6. เพือให้ขา้ ราชการตํารวจชันประทวนทุกนายทีผ่านการอบรมหลักสูตรทีสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติกําหนด มีความรูค้ วามสามารถเพิมขึน สามารถนําความรู้ทได้
ี ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อทางราชการ และเป็ นทียอมรับของประชาชน
ดังนันผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค ทําให้ขา้ ราชการตํารวจมีจริยธรรม เพือลดการดําเนินคดีทางวินัยกับ
ข้าราชการทีขาดจริยธรรม และให้เกิดสภาวะการให้บริการประชาชนทีมีคุณภาพ และพัฒนารูปแบบภาวะผูน้ ํา
ทีส่งผลต่อการบริการทีตรงกับความคาดหวังของประชาชน เพือให้ได้คุณภาพการให้บริการทีดี ส่งเสริมให้การ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิท ธิภ าพ เพือเตรีย มความพร้อมของบุคลากร และพัฒนาภาวะผู้นําด้าน
จริยธรรมของนักเรียนตํารวจ ในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค ให้ทนั ต่ อสังคมโลกทีมีการเปลียนแปลง
ตลอดเวลา เพือรับใช้ประชาชนตรงกับความคาดหวังของประชาชน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือศึกษาวิเคราะห์ระดับจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5
2. เพือศึกษาแนวทางเกียวกับหลักการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์
ฝึ กอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ทีมีผลตรงกับความคาดหวังของประชาชน และองค์กร

4

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5. แผนปฏิ บตั ิ ราชการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558, 2558.
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการศึกษา

1. ได้ทราบข้อมูลระดับจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค 5
2. ได้ทราบแนวทางเกียวกับหลักการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์
ฝึ กอบรมตํารวจภูธร ภาค 5 ทีมีผลตรงกับความคาดหวังของประชาชน และองค์กร

วิ ธีการศึกษา

การศึกษาเรือง แนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธร ภาค มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาวิเคราะห์ระดับจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธร ภาค และเพือศึกษาแนวทางเกียวกับหลักการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค ทีมีผลตรงกับความคาดหวัง ของประชาชน และองค์กร ผู้วจิ ยั ได้ใช้
กระบวนการเชิงสํารวจ (survey research) โดยได้ดาํ เนินการศึกษาตามขันตอนดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ นักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําปี งบประมาณ
รุ่นที
จํานวน คน
. กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่างที
ต้องการศึกษา โดยใช้สตู รการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง ได้จาํ นวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีต้องการศึกษา จํานวน
คน โดยยอมให้มคี วามคลาดเคลือนร้อยละ 5 และทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างซึงผูว้ จิ ยั ได้ทําการสุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธเี ฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และกระจายแบบง่าย (Simple Random Sampling) ทําการสุ่ม
ตัวอย่างโดยการคํานวณตัวอย่างจากกลุ่มการศึกษา โดยใช้สตู รของ Yamane
เครืองมือและวิ ธีการศึกษา
เครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ แบบสอบถาม มี ตอน ซึงมีเนือหาและรูปแบบดังนี
ตอนที 1 เป็ นข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ
ตอนที เป็ นข้อคําถามเกียวกับระดับความคิดเห็นเกียวกับการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ของ
นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตามแนวความคิดของลิเคอร์ท (Likert) มี ระดับคือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด
ตอนที เป็ นข้อคําถามปลายเปิ ด เพือสอบถามความคิดเห็นเกียวกับแนวทางเกียวกับการ
ปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค ทีมีผลตรงกับความ
คาดหวังของประชาชน และองค์กร
การหาคุณภาพของเครืองมือ
ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
. ศึกษาข้อมูลต่างๆ จากวรรณกรรมทีเกียวข้องต่างๆ เกียวกับ (ตัวแปรทีศึกษา) เพือใช้เป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม (ชนิดของเครืองมือ)
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. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เกียวกับ ปั ญหา และข้อเสนอแนะเกียวกับการ
ปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ของตํารวจ ทีมีผลตรงกับความคาดหวังของประชาชน และองค์กรเพือนํามากําหนด
เป็ นนิ ยามศัพท์ในการศึกษา และนํ านิย ามเชิงปฏิบัติการมาเป็ นแนวทางในการสร้างเครืองมือตามกรอบ
แนวคิดการศึกษา
. นํ า แบบสอบถามฉบับร่ า ง ตรวจสอบแก้ไ ขให้มีค วามเทียงตรงตามเนื อหา (Content
Validity) ความเทียงตรงทางโครงสร้างรวมทังการใช้ภาษาทีเหมาะสม และพิจารณาความเหมาะสมทัวไปของ
เครืองมือ เพือแก้ไขปรับปรุง
. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) เกียวกับแนวทางการปฏิบตั ติ าม
หลักจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค ทีมีผลตรงกับความคาดหวังของ
ประชาชน และองค์ก ร ทีไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน คน แล้ว นํ า มาวิเ คราะห์ หาค่ า อํ า นาจจํ า แนก
(Discrimination) และค่าความเชือมัน (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่ า (Alpha-Coefficient)
5
ของครอนบาค (Cronbach) และมีค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.70 - 1.00 ซึงถือได้ว่าแบบสอบถาม มีความ
เชือมันทียอมรับได้
. นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความเชือมัน และมีความสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจริง
จากแบบสอบถามต่อไป
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมโดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินงานดังนี
. ทําหนังสือต่อผูบ้ ริหารศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค เพือขออนุ มตั ทิ ําการศึกษาเกียวกับ
แนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค
. นําแบบสอบถามส่งไปยังนักเรียนนายสิบตํารวจ ในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ทีเป็ น
กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
. นําแบบสอบถามทีได้รบั คืนทังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ
. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานการณ์ของผูต้ อบแบบสอบถามแล้ว นํา
คะแนนทีได้จดั พิมพ์ลงเครืองคอมพิวเตอร์ เพือเตรียมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนโดยใช้วธิ ที างสถิตติ ่าง ๆ ดังนี
ส่วนที 1 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
สถานภาพ จะทํา การวิเคราะห์ข้อ มูล โดยการแจกแจงความถี (Frequency) และการหาค่ า ร้อยละ
(Percentage)

5

-

.

Cronbach, L.J. Essentials of psychological testing. th ed. (New York : Harper & Row,1990). pp.
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ส่วนที 2 เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับระดับความคิดเห็นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม
ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค
ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านจริยธรรมต่อ
ตนเอง 2) ด้านจริยธรรมต่อประชาชน 3) ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย และ4) ด้านจริยธรรมต่อสังคม จะทําการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล การหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และนําเสนอใน
รูปแบบตารางประกอบ ทังนีผูว้ จิ ยั นํามาวิเคราะห์ดว้ ยการกําหนดอันตรภาคชัน ดังนี
อันตรภาคชัน =

คะแนนสูงสุด- คะแนนตําสุด
จํานวนชันทีต้องการ

การศึกษาครังนีแบ่งจํานวนชันออกเป็ น ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด
อันตรภาคชัน =

–

= .

ดัง นัน ผู้วิจ ัย จึง กําหนดระดับ ความคิด เห็น โดยแบ่ง เป็ น 5 ระดับ ซึงแต่ ล ะลํ า ดับ มีค่า คะแนน
แตกต่างกัน 0.80 คะแนน ดังนี
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย 4.21 – 5.00
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย 3.41 – 4.20
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย 2.61 – 3.40
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย 1.81 – 2.60
ช่วงค่าคะแนนเฉลีย 1.00 – 1.80

หมายถึง เห็นด้วยมากทีสุด
หมายถึง เห็นด้วยมาก
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีสุด

ส่วนที 3 เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะแนวทางเกียวกับการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรม
ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค ทีมีผลตรงกับความคาดหวังของประชาชน และ
องค์กร ซึงเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (Opened End Form) ผู้วจิ ยั จึงใช้การวิเคราะห์แบบบรรยายเชิง
พรรณนา
สถิ ติทีใช้ในการศึกษา
1. ค่าเฉลีย (Mean) โดยใช้สตู ร (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2551)
=
คือ ค่าเฉลีย

 x คือ
n

ผลรวมของคะแนนทังหมด

คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
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2. ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2551)

คือ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน

 x คือ ผลรวมของคะแนนทังหมด
n

ผลการศึกษา

คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่าง

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามคือ นักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค จํานวน
154 คน แยกตามอายุ ส่วนใหญ่มชี ่วงอายุระหว่าง – ปี จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.70 รองลงมา
ช่วงอายุระหว่าง – ปี จํานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.20 และช่วงอายุระหว่าง 18 - 20 ปี จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . ตามลําดับ ส่วนใหญ่มกี ารศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 81 คน คิดเป็ นร้อย
ละ . และมีการศึกษาอยู่ในระดับตํากว่าปริญญาตรี จํานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ . และส่วนใหญ่
โสดยังไม่ได้แต่งงาน จํานวน
คน คิดเป็ นร้อยละ . และหย่าแยกกันอยู่ จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
.
ความคิดเห็นการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 2) ด้านจริยธรรมต่อประชาชน 3) ด้านจริยธรรมต่อ
กฎหมาย และ ) ด้านจริยธรรมต่อสังคม พบว่า ความคิดเห็นตามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ซึงเมือพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านจริยธรรมต่อประชาชน อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมาคือ
ด้านจริยธรรมต่อตนเอง อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . และด้านจริยธรรมต่ อกฎหมาย ด้าน
จริยธรรมต่อสังคม อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . เท่ากัน ตามลําดับ หากพิจารณาเป็ นรายด้าน
สามารถสรุปผลได้ ดังนี
ด้านจริยธรรมต่อตนเอง ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ซึงเมือพิจารณา
พบว่า นักเรียนนายสิบตํารวจจะใช้สติปัญญาอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบตั งิ าน อยู่ในระดับมากทีสุด มี
ค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมาคือ มีความภูมใิ จในจิตสํานึกของความเป็ นพิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ อยู่ในระดับมาก
ทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . และจะมีความซือสัตย์ สุจริต ในการปฏิบตั หิ น้าที มีใจรักในการบริการมุ่งบําเพ็ญ
ตนให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . เท่ากัน ตามลําดับ
ด้านจริยธรรมต่ อประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ซึงเมือ
พิจารณา พบว่า นักเรียนนายสิบตํารวจจะให้ความเคารพสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนอย่างเคร่งครัด อยู่
ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมาคือ จะปฏิบตั ิตนให้เป็ นทีน่ าเชือถือ และไว้วางใจของ
ประชาชน อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . และจะปฏิบตั หิ น้าทีให้บริการประชาชนด้วยความเต็ม
ใจ อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . ตามลําดับ
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ด้านจริย ธรรมต่ อกฎหมาย ภาพรวมอยู่ใ นระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ า กับ . ซึงเมือ
พิจ ารณา พบว่ า นัก เรีย นนายสิบตํ ารวจจะใช้ข ้อเท็จ จริง ในการบังคับใช้กฎหมาย และจะใช้อํ านาจทาง
กฎหมายในทางทีถูกต้อง อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . และจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ว่าด้ว ยการให้ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ .
ตามลําดับ
ด้านจริยธรรมต่อสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ . ซึงเมือพิจารณา
พบว่า นักเรียนนายสิบตํารวจจะปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเต็มความสามารถเพือให้สงั คมเกิดความสงบสุข อยู่ใน
ระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . รองลงมาคือ จะรักษาภาพลักษณ์ทดีี ของตํารวจทีมีต่อสังคม อยู่ใน
ระดับมากทีสุด มีค่าเฉลียเท่ากับ . และไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบตั ิหน้าที ทังทางกาย และวาจา จะ
สนับสนุ นการเมืองประชาธิปไตยด้วยความศรัทธา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ . ตามลําดับ
สรุปข้อเสนอแนะแนวทางเกียวกับการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์
ฝึ กอบรมตํารวจภูธร ภาค ทีมีผลตรงกับความคาดหวังของประชาชน และองค์กร ดังนี
ด้านจริยธรรมต่อตนเอง มีดงั นี ปลูกฝั งให้มคี วามภาคภูมใิ จ มีจติ สํานึก และมีจรรยาบรรณในอาชีพ
มีจํานวนความถีมากทีสุด รองลงมาคือ การปลูกฝั งแนวคิด และการพัฒนาการนําแนวคิดด้านจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบตํารวจไปปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม และให้มรี ะเบียบวินัยมากขึน อดทนต่อความเจ็บใจ
มีความซือสัตย์สจุ ริตในการปฏิบตั หิ น้าที ตามลําดับ
ด้านจริยธรรมต่อประชาชน มีด ังนี ควรปลูกฝั งให้นัก เรียนนายสิบตํารวจให้ม องประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง บริการประชาชนด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ใช่เป็ นผูเ้ หนือกว่าประชาชน มีจํานวนความถี
มากทีสุด รองลงมาคือ ไม่ควรมีการเลือกปฏิบตั ติ ่อประชาชนควรให้เกียรติซงกั
ึ น เคารพสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชน และควรมีการให้ความรูแ้ นะนําช่วยเหลือประชาชนผูท้ ถูี กจับ ให้เกิดความเป็ นธรรม และเสมอภาค
ตามลําดับ
ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย มีดงั นี ใช้กฎหมายอย่างถูกต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ และใช้กฎหมาย
กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน มีจํานวนความถีมากทีสุด รองลงมาคือ ไม่ควรใช้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
ในทางทีผิด และหาผลประโยชน์ และหลักสูตรควรจะนําเรืองจริงประสบการณ์จริงจากผู้ทปฏิ
ี บตั จิ ริงมาเป็ น
วิทยากรร่วมมากกว่านี ตามลําดับ
ด้านจริยธรรมต่ อสังคม มีดงั นี ควรปลูกฝั งจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจ เพือสร้าง
ภาพลักษณ์ของตํารวจ ให้มคี วามน่ าเชือถือ ในสังคม มีจาํ นวนความถีมากทีสุด รองลงมาคือ อยากให้ตํารวจมี
นําใจช่วยเหลือประชาชนมากยิงขึน งดการเห็นแก่ตวั ช่วยเหลือแบ่งปั นซึงกันและกัน นึกถึงประโยชน์ส่วนร่วม
มากกว่าประโยชน์สว่ นตน สังคมจะน่ าอยู่มากยิงขึน และปฏิบตั หิ น้าทีต่อประชาชน โดยไม่ใช้ความรุนแรงใน
การปฏิบตั หิ น้าที ทังกายวาจา และใจ ตามลําดับ

สรุปผล

ระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรม ของนัก เรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธร ภาค ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านจริยธรรมต่อตนเอง 2) ด้านจริยธรรมต่อประชาชน 3)
ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย และ ) ด้านจริยธรรมต่อสังคม พบว่า ความคิดเห็นตามหลักจริยธรรมของนักเรียน
นายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค โดยรวมและรายด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ซึงเมือ
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พิจารณาเป็ นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมากทีสุด ซึงแตกต่างกับงานวิจยั ของ สุรศักดิ มีเสาเรือน การศึกษา
เรือง จริย ธรรมของข้าราชการตํารวจในอําเภอเมืองเชียงใหม่ต ามโครงสร้างจริยธรรมตํารวจและวิธีก าร
เสริมสร้างจริยธรรม ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี จริยธรรมของข้าราชการตํารวจในพืนทีอําเภอเมืองเชียงใหม่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก
ด้านจริย ธรรมต่ อตนเอง ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่า นัก เรียนนายสิบตํารวจ มีการใช้
สติปัญญาอย่างเต็มความสามารถในการปฏิบตั งิ าน อยู่ในระดับมากทีสุด นักเรียนนายสิบตํารวจมีความภูมใิ จ
ในจิตสํานึกของความเป็ นพิทกั ษ์สนั ติราษฎร์ อยู่ในระดับมากทีสุด และมีความซือสัตย์ สุจริต ในการปฏิบตั ิ
หน้าที มีใจรักในการบริการมุ่งบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน อยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับ
7
งานวิจยั ของ ปิ ยะรัตน์ ทรัพย์มามูล ได้ศกึ ษาเรือง ปั จจัยทีส่งผลต่ อจริยธรรมของข้าราชการตํารวจ กอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค จากการศึกษาพบว่า จริยธรรมของข้าราชการตํารวจกองบังคับ
การสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค จริยธรรมของข้าราชการตํารวจต่อตนเอง อยู่ในระดับมากทีสุด
ด้านจริย ธรรมต่ อประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่า นักเรีย นนายสิบตํารวจจะให้
ความเคารพสิทธิ และเสรีภ าพของประชาชนอย่ างเคร่งครัด อยู่ในระดับมากทีสุด จะปฏิบ ัติตนให้เ ป็ นที
น่าเชือถือ และไว้วางใจของประชาชน อยู่ในระดับมากทีสุด และจะปฏิบตั หิ น้าทีให้บริการประชาชนด้วยความ
8
เต็มใจ อยู่ในระดับมากทีสุด ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะรัตน์ ทรัพย์มามูล ได้ศกึ ษาเรือง ปั จจัยทีส่งผล
ต่อจริยธรรมของข้าราชการตํารวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค จากการศึกษาพบว่า
จริยธรรมของข้าราชการตํารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค จริยธรรมของข้าราชการ
ตํารวจต่อประชาชน อยู่ในระดับมากทีสุด
ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่า นัก เรีย นนายสิบ ตํารวจจะใช้
ข้อเท็จจริงในการบังคับใช้กฎหมาย จะใช้อาํ นาจทางกฎหมายในทางทีถูกต้อง อยู่ในระดับมากทีสุด จะปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมากทีสุด
9
ซึงแตกต่างกับงานวิจยั ของ สุรศักดิ มีเสาเรือน การศึกษาเรือง จริยธรรมของข้าราชการตํารวจในอําเภอ
เมืองเชียงใหม่ตามโครงสร้างจริยธรรมตํารวจและวิธกี ารเสริมสร้างจริยธรรม ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี ด้าน
จริย ธรรมต่ อ กฎหมาย พบว่ า หากการปฏิบัติห น้ า ทีต้อ งมีก ารปะทะกับ ประชาชน ข้า ราชการตํ า รวจจะ
ดําเนินการอย่างละมุนละม่อม ใช้มาตรการทางกฎหมายทีรุนแรงน้อยทีสุดกับผูก้ ระทําความผิด ขณะเดียวกัน
พบว่า ข้าราชการตํารวจได้ศกึ ษาหาความรูเ้ พิมเติมเกียวกับตัวบทกฎหมาย ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที
และมีความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับตัวบทกฎหมายในระดับปานกลางเท่านัน
ด้านจริยธรรมต่ อสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด พบว่า นัก เรียนนายสิบตํารวจ จะปฏิบตั ิ
หน้าทีอย่างเต็มความสามารถเพือให้สงั คมเกิดความสงบสุข อยู่ในระดับมากทีสุด จะรักษาภาพลักษณ์ทดีี ของ
6
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ตํารวจทีมีต่อสังคม อยู่ในระดับมากทีสุด จะไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบตั หิ น้าที ทังทางกาย และวาจา และ
จะสนับสนุ นการเมืองประชาธิปไตยด้วยความศรัทธา อยู่ในระดับมาก ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ ยะรัตน์
10
ทรัพย์มามูล ได้ศกึ ษาเรือง ปั จจัยทีส่งผลต่อจริยธรรมของข้าราชการตํารวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตํารวจภูธ รภาค จากการศึกษาพบว่ า จริยธรรมของข้าราชการตํ ารวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตํารวจภูธรภาค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านจริยธรรมของข้าราชการตํารวจต่อสังคม อยู่ในระดับมากทีสุด
สรุปข้อเสนอแนะแนวทางเกียวกับการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์
ฝึ กอบรมตํารวจภูธร ภาค ทีมีผลตรงกับความคาดหวังของประชาชน และองค์กร ดังนี
ด้านจริยธรรมต่อตนเอง มีขอ้ เสนอแนะแนวทางดังนี ปลูกฝั งให้มคี วามภาคภูมใิ จ มีจติ สํานึก และมี
จรรยาบรรณในอาชีพ การปลูกฝั งแนวคิด และการพัฒนาการนําแนวคิดด้านจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ตํารวจไปปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม และให้มรี ะเบียบวินัยมากขึน อดทนต่อความเจ็บใจ มีความซือสัตย์
สุจริตในการปฏิบตั หิ น้าที
ด้านจริยธรรมต่อประชาชน มีขอ้ เสนอแนะแนวทางดังนี ควรปลูกฝั งให้นักเรียนนายสิบตํารวจให้
มองประชาชนเป็ นศูนย์กลาง บริการประชาชนด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ใช่เป็ นผูเ้ หนือกว่าประชาชน
ไม่ควรมีการเลือกปฏิบตั ติ ่อประชาชนควรให้เกียรติซงกั
ึ น เคารพสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และควรมี
การให้ความรูแ้ นะนําช่วยเหลือประชาชนผูท้ ถูี กจับ ให้เกิดความเป็ นธรรม และเสมอภาค
ด้า นจริย ธรรมต่ อกฎหมาย มีข ้อเสนอแนะแนวทางดัง นี ใช้ก ฎหมายอย่ างถู ก ต้อ งไม่เ ห็น แก่
ผลประโยชน์ และใช้กฎหมายกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรใช้ความรูท้ างด้านกฎหมายในทางทีผิด
และหาผลประโยชน์ และหลักสูตรควรจะนําเรืองจริงประสบการณ์จริงจากผูท้ ปฏิ
ี บตั ิจริงมาเป็ นวิทยากรร่วม
มากกว่านี
ด้านจริยธรรมต่อสังคม มีขอ้ เสนอแนะแนวทางดังนี ควรปลูกฝั งจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนนายสิบ
ตํารวจ เพือสร้า งภาพลัก ษณ์ข องตํารวจ ให้มีความน่ าเชือถือ ในสังคม อยากให้ตํารวจมีนําใจช่ วยเหลือ
ประชาชนมากยิงขึน งดการเห็นแก่ต ัวช่วยเหลือแบ่งปั นซึงกันและกัน นึกถึงประโยชน์ส่ว นร่วม มากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน สังคมจะน่าอยู่มากยิงขึน และปฏิบตั หิ น้าทีต่อประชาชน โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการปฏิบตั ิ
หน้าที ทังกายวาจา และใจ
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ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุรศักดิ มีเสาเรือน ได้ศกึ ษาเรือง จริยธรรมของข้าราชการตํารวจ
ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ตามโครงสร้างจริยธรรมตํารวจและวิธกี ารเสริมสร้างจริยธรรม ทีนักเรียนนายสิบ
ตํารวจเสนอแนะแนวทางทีต้องการปฏิบตั ิตามหลักจริยธรรม ซึงผลการศึกษาของสุรศักดิ มีเสาเรือน ได้พบ
ปั ญหา ดังนี
การปฏิบตั ิงานตามหลักจริยธรรมของข้าราชการตํารวจทีปฏิบตั ิห น้าทีในอําเภอเมืองเชีย งใหม่
พบว่า การปฏิบตั งิ านของข้าราชการตํารวจอิงอยู่กบั ระบบอุปถัมภ์ การพิจารณาความดีความชอบของตํารวจ
ไม่ขนอยู
ึ ่กบั ผลงาน ความรูค้ วามสามารถ ไม่มเี วลาในการศึกษา ค้นคว้าหาความรูด้ า้ นกฎหมาย ไม่ได้รบั การ
สนับสนุ น ส่งเสริมให้ได้รบั การอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาต่อ ในด้านทีเกียวข้องกับกฎหมาย กระบวนการ
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อ้างอิงแล้ว. “ปัจจัยทีส่งผลต่อจริ ยธรรมของข้าราชการตํารวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธร
ภาค 5”. การค้นคว้าอิสระ, (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2555.
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ทํางานกับหน่ วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้า และกิจกรรมทีทําร่วมกับประชาชน เพือสร้าง
สัมพันธภาพทีดีต่อกันมีน้อย

ข้อเสนอแนะ
ในเรือง
อาชีพ

จากการศึกษาครังนี แนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ควรพัฒนา
1. ควรปลูกฝั งนักเรียนนายสิบตํารวจให้มคี วามภาคภูมใิ จ ให้มจี ติ สํานึก และมีจรรยาบรรณใน

2. ปลูกฝั งแนวคิด และการพัฒนาการนําแนวคิดด้านจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจไป
ปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม
3. ควรปลูกฝั งให้นกั เรียนนายสิบตํารวจให้มองประชาชนเป็ นศูนย์กลาง บริการประชาชนด้วย
ความเต็มใจไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ใช่เป็ นผูเ้ หนือกว่าประชาชน
4. สร้างความจิตสํานึกในการเลือกปฏิบตั ติ ่อประชาชนควรให้เกียรติซงกั
ึ น เคารพสิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชน
5. สร้างความตระหนักในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ และใช้กฎหมาย
กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
. ควรปลูกฝั งจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจ เพือสร้างภาพลักษณ์ของตํารวจ ให้มี
ความน่าเชือถือ ในสังคม
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