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แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตํารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
THE GUIDELINE FOR ENHANCING THE DISCIPLINE OF TRAINING
CENTER OF PROVINCIAL POLICE REGION 5’S
POLICE TRAINEES
พันตํารวจโทหญิงภาวนา มาลากุล
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ในการวิจยั เรือง แนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับการมีวนิ ัยของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค
และศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบตํารวจ ปี 2560 จํานวน
คน
ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั เิ กียวกับวินยั ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค
โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ( = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบตั ติ นตามหน้าที
ของตนเองมากทีสุด ( = . ) และรองลงมา คือด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบวินัยของศูนย์ฝึกอบรม ( =
. ) ตามลําดับ
ข้อเสนอแนะจากการวิจบั พบว่า ด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบวินัยของศูนย์ฝึกอบรมทําตามระเบียบ
วินยั ของศูนย์ฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดควรมีกจิ กรรมนอกเหนือจากการฝึกเพือให้เกิดความสามัคคี รักสถาบัน
ของตน รักพวกพ้อง และอยากให้เลือนเวลาการฝึ กไปเป็ นเวลา . น. และวิงเวลา . น. หรือแบ่ง
ช่วงเวลาฝึ ก กับการเรียนให้แยกจากกันด้านการปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของตนเองควรมีความรับผิดชอบใน
หน้าทีตนเองให้มากขึนมอบหมายหน้าทีสําหรับบุคคลให้ชดั เจนทุกคนและผูท้ ําผิดวินัยอยากให้มกี ารลงโทษ
เป็ นรายบุคคล
คําสําคัญ : การเสริมสร้างวินยั , นักเรียนนายสิบตํารวจ, ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร ภาค

ABSTRACT

The purposes of this study, entitled “Guidelines for Empowering Police Trainees’
Disciplines at Training Center of Provincial Police Region 5”, aimed to investigate the police trainees’
disciplines, as well as of the trainees; to explore the level of the police trainees’ disciplines, as well
as guidelines for strengthening the police trainees’ disciplines. For data collection, the samples were
154 police trainees studying in the year of 2017.
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The results of the study revealed that the police trainees’ disciplines found in Training
Center of Provincial Police Region 5, with its mean of 4.52, were all rated at a highest level in terms
of their self-obligation with its mean of 4.61, and followed by their stricter regulations with its mean of
4.43.
Also, it was suggested that in terms of their regulations of Training Center of Provincial
Police Region 5, additional external activities were provided for their police trainees’ unity, selfesteem, and institutional fondness. Moreover, spending their length of practice at 16.00 p.m., and
running time at 17.00 p.m. were needed. Also, their length of practice and study should be
scheduled, and their self-responsibilities and regulations for the police trainees’ punishment should
be set up.
Keywords : Enhancing the discipline, Police Officer, Training Center of Provincial Police Region 5

บทนํา

วินัย ตํา รวจ มีค วามสํา คัญเป็ นอย่ า งยิงต่ อ การบริห ารราชการของสํานัก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ
ข้าราชการตํารวจเป็ นข้าราชการทีปฏิบตั หิ น้าทีทีใกล้ชดิ กับประชาชน มีทงให้
ั คุณให้โทษในเรืองเกียวกับการ
สืบสวนสอบสวน หากข้าราชการตํารวจไม่มกี ารรักษาวินัยทีดี จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนขาดความเชือถือ
ศรัทธาในตัวข้าราชการตํารวจ รวมถึงทําให้ประชาชนขาดความเชือถือศรัทธา และไม่ให้ความร่วมมือกับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในการปฏิบตั ิราชการเกียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย วินัยตํารวจจึงเป็ น
สิงจําเป็ นและสําคัญต่อตัวข้าราชการตํารวจ เป็ นเครืองนําคนไปในทางทีดี อีกทังยังเป็ นพืนฐานเบืองต้นในอัน
ทีจะส่งเสริมหรือสร้างสรรค์ให้ขา้ ราชการตํารวจตังใจปฏิบตั หิ น้าทีราชการอย่างมีความรับผิดชอบ1
ข้อกําหนดวินัยทีใช้กบั ข้าราชการตํารวจ ในปั จจุบนั คือ มาตรา และมาตรา แห่ง พ.ร.บ.
ตํารวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.
จากข้อกํา หนดวินัย ดัง กล่าวข้าราชการตํารวจต้องทราบข้อกําหนดวินัย หรือ
บทความผิดวินัยหรือฐานความผิดวินัย หรือข้อหาความผิดวินัย ตามมาตราต่าง ๆ ไว้เพือประโยชน์ในการ
รักษาวินยั หรือเพือประพฤติตนให้เป็ นข้าราชการทีดี สําหรับการดําเนินการทางวินยั มีความจําเป็ นอย่างยิงที
จะต้องศึกษา หรือทําความเข้าใจให้ถ่องแท้เพราะเป็ นพืนฐานทีจะต้องนําเอาไปใช้ในการพิจารณาวินิจฉัย ทาง
วินยั ให้เป็ นการถูกต้องเหมาะสม
ปั ญหานักเรียนนายสิบตํารวจกระทําผิดวินยั เป็ นปั ญหาทีนับวันจะมีมากเพิมขึน ซึงสาเหตุอาจมา
จากความไม่ทราบว่ามีขอ้ กําหนดทางวินัยทีใช้กบั ข้าราชการตํ ารวจควบคุมอยู่ การปลูกฝั งจิตสํานึกในการ
ปฏิบตั หิ น้าทียังไม่เพียงพอ หรือความไม่เข้าใจถึงการทีต้องนํ าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน ซึง
ถ้ามีการจัดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาคุณภาพผูเ้ รียน ในการเสริมสร้างวินัยและสนับสนุ นให้นักเรียนรักษาวินัย ฝึกให้
มีความรับผิดชอบต่อตนเองก็จะสามารถแก้ไขปั ญหานักเรียนนายสิบตํารวจกระทําผิดวินัยได้ ซึงตรงกับแนว
ทางการปฏิบตั งิ านตามรอยพระยุคลบาท ทีทรงพระราชทานไว้ว่า จะต้องฝึก ต้องสร้างวินัยในตนเองสําหรับ
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ควบคุมประคับประคองให้สามารถปฏิบตั คิ วามดีได้อย่างเหนียวแน่นตลอดต่อเนือง มิให้ขาดตอนหรือขาดวิน
ลง และต้องมีวนิ ยั เคร่งครัด มีความขยันพากเพียร มีความกล้าหาญอดทน และมีสติยงคิ
ั ดอย่างสูง2
กองบัญชาการศึกษา โดยกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1-8
และศู น ย์ฝึ ก อบรมศูน ย์ปฏิบ ัติก ารตํ ารวจจัง หวัดชายแดนภาคใต้ห รือ หน่ ว ยงานทีได้ร ับ มอบหมายจาก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ เพือ
บรรจุและแต่งตังเป็ น ข้าราชการตํารวจชันประทวน ตําแหน่ งผูบ้ งั คับหมู่ (ปฏิบตั กิ ารป้ องกันปราบปราม) ตาม
ความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ มุ่งผลิตข้าราชการตํารวจชัน
ประทวน ยศสิบตํารวจตรี ตําแหน่ งผูบ้ งั คับหมู่ โดยยึดหลัก ให้นักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน เป็ นผูท้ มีี ความรู้
ความเข้าใจสามารถพัฒนาตนเองได้ ภายใต้กระบวนการจัดการฝึกอบรมทีส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เพือให้
เป็ นผูท้ มีี ความรูใ้ นวิชาการ และมีความสามารถในหน้าทีงานทีรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจ
มันคง ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม ความซือสัตย์สจุ ริต พร้อมทีจะปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติเพือความผาสุกของประชาชน
ศูนย์ฝึก อบรมตํารวจภูธรภาค 5 ในฐานะหน่ ว ยงานราชการทีมีห น้ าทีหลักในการผลิต พัฒนา
บุคลากรให้แก่สาํ นักงานตํารวจแห่งชาติ จึงต้องดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง การปฏิบตั ริ าชการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และพลวัตรของสังคมอย่างต่อเนือง ซึงจะทําให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 มีแนวทางการ
ปฏิบ ัติร าชการทีชัดเจน รองรับ นโยบายของรัฐ บาล และสํา นัก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ตลอดจนก่ อ ให้เ กิด
ประสิทธิภาพในการให้การศึกษา ฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจ ให้เป็ นบุคลากรทีสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีรับใช้
ประชาชน และสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยสาเหตุดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเป็ นอาจารย์ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 มีความสนใจทีจะศึกษาระดับการมีวนิ ยั ของนักเรียนนายสิบตํารวจ และศึกษาหาแนวทางใน
การเสริม สร้างวินัย ของนักเรียนนายสิบ ตํา รวจ ศูนย์ฝึก อบรมตํ ารวจภู ธรภาค 5 พัฒ นาเป็ น ผู้ท ีมีค วามรู้
ความสามารถภายใต้กระบวนการจัดการฝึกอบรมทีส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ให้มคี วามสามารถในหน้าทีงาน
ทีรับผิดชอบ มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมันคง ยึดมันในคุณธรรม จริยธรรม ความซือสัตย์สุจริต พร้อมที
จะปฏิบตั งิ านตามอํานาจหน้าทีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพือความผาสุกของประชาชน และสังคมได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

1. เพือศึกษาระดับการมีวนิ ยั ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
2. เพือหาแนวทางในการเสริมสร้างวินยั ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

กรอบแนวคิดในการวิจยั ครังนีใช้แนวคิดเกียวกับแนวทางการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค

2

กรมการวิชาการ, การวิ จยั เพีอพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน. (กรุงเทพมหานคร :
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ตัวแปรต้น
สถานภาพทัวไป
. อายุ
.ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
การสร้ า งเสริ ม วิ นั ย ของนั ก เรีย นนายสิบ ตํ า รวจศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ตํารวจภูธรภาค 5 มี 2 ด้าน ประกอบด้วย
) ด้านการปฏิบตั แิ ละรักษาระเบียบวินยั ของศูนย์ฝึกอบรม
) ด้านการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีของนักเรียนนายสิบตํารวจ

วิ ธีการวิ จยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
. ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ นักเรีย นนายสิบตํ ารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค
ประจําปี งบประมาณ 2560 จํานวน 248 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการคํานวณจํานวนกลุ่มตัวอย่างที
ต้องการวิจยั โดยใช้สตู รการคํานวณกลุ่มตัวอย่าง ได้จํานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีต้องการวิจยั จํานวน
154 คน โดยยอมให้มคี วามคลาดเคลือนร้อยละ 5 และทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างซึงผูว้ จิ ยั ได้ทําการสุม่ ตัวอย่าง
ด้วยวิธเี ฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และกระจายแบบง่าย (Simple Random Sampling) ทําการสุ่ม
ตัวอย่างโดยการคํานวณตัวอย่างจากกลุ่มการวิจยั โดยใช้สตู รของ Yamane
เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือ แบบสอบถาม มี ตอน ซึงมีเนือหาและรูปแบบดังนี
ตอนที 1 เป็ นข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบสอบรายการ
ตอนที เป็ นข้อคําถามเกียวกับระดับการปฏิบตั เิ กียวกับวินัยของนักเรียนนายสิบตํารวจ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวความคิด
ของลิเคอร์ท (Likert) มี ระดับคือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด
ตอนที 3 เป็ นข้อคําถามปลายเปิ ด เพือสอบถามความคิดเห็นเกียวกับข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการเสริมสร้างวินยั ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
การหาคุณภาพของเครืองมือ
ได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังนี
1. ศึกษาข้อมูลต่างๆ จากวรรณกรรมทีเกียวข้องต่างๆ เพือใช้เป็ นแนวทางในการสร้าง
2. ศึกษาความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิด เกียวกับการเสริมสร้างวินัย เพือ
นํามากําหนดเป็ นนิยามศัพท์ในการวิจยั และนํานิยามเชิงปฏิบตั กิ ารมาเป็ นแนวทางในการสร้างเครืองมือตาม
กรอบแนวคิดการวิจยั
3. นํ าแบบสอบถามฉบับร่างทีจัดทําขึนตรวจสอบแก้ไขให้มคี วามเทียงตรงตาม
เนือหา (Content Validity) ความเทียงตรงทางโครงสร้างรวมทังการใช้ภาษาทีเหมาะสม และพิจารณาความ
เหมาะสมทัวไปของเครืองมือ เพือแก้ไขปรับปรุง
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4. นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบเสนอผู้เชียวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาให้
ความเห็นว่าแบบสอบถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องทีต้องการวัดได้จริงหรือไม่ โดยกําหนดความเห็นไว้เป็ น
3 ระดับ แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
5. นําแบบสอบถามทีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนนายสิบตํารวจ ที
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์ หาค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชือมัน ด้วยการหา
3
ค่าสัม ประสิท ธิแอลฟ่ า ของครอนบาค และมีค่าอํา นาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.70 – 1.00 ซึงถือ ได้ว่ า
แบบสอบถาม มีความเชือมันทียอมรับได้ ได้ค่าความเชือมัน 0.94
6. นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความเชือมัน และมีความสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูล
จริงจากแบบสอบถามต่อไป
7. นํ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญ เมือปรับปรุง
แก้ไขแล้วนําเสนออาจารย์ทปรึ
ี กษาเพือตรวจสอบพิจารณาอีกครังหนึง
8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพือเตรียมส่งไปยังประชากร ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมโดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินงานดังนี
1. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 เพือขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
2. นํ าแบบสอบถามส่งไปยังบุคลากรในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5 ทีเป็ นกลุ่ม
ประชากรด้วยตนเอง
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทังหมดด้วยตนเอง
4. นําแบบสอบถามทีได้รบั คืนทังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ทุกฉบับ
5. จําแนกแบบสอบถามโดยการคัดแยกฉบับตามสถานการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
แล้ว นําคะแนนทีได้จดั พิมพ์ลงเครืองคอมพิวเตอร์ เพือเตรียมการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็ น ส่วนโดยใช้วธิ ที างสถิตติ ่าง ๆ ดังนี
ส่วนที เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา
จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับระดับการปฏิบตั เิ กียวกับวินัยของนักเรียนนาย
สิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ด้าน ประกอบด้วย ) ด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบวินัยของศูนย์
ฝึ กอบรม ) ด้านการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีของตนเอง ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล การหาค่าเฉลีย (Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Division) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ส่วนที เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางใน
การเสริมสร้างวินัยของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ซึงเป็ นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิ ด (Opened End Form) ผูว้ จิ ยั จึงใช้การวิเคราะห์แบบบรรยายเชิงพรรณนา
3

202-204.

Cronbach, L.J. Essentials of psychological testing. 5th ed. (New York: Harper & Row 1990). pp.
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ผู้ว ิจยั พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามคือ นัก เรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึ กอบรมตํารวจภูธรภาค
จํานวน 154 คน ผูต้ อบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง - ปี มีจํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ
มีอายุ
ระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ และมีอายุระหว่าง - ปี จํานวน คน คิดเป็ น
ร้อยละ ผูต้ อบแบบสอบถามมีการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี จํานวน คน คิดเป็ นร้อยละ และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน คน คิด
เป็ นร้อยละ
ความคิด เห็น การปฏิบ ัติก ารปฏิบัติเ กียวกับ วินัย ของนัก เรีย นนายสิบ ตํ า รวจ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ตํารวจภูธร ภาค โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด (
= . ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ปฏิบตั ติ นตามหน้ าทีของตนเองมากทีสุด ( = . ) และรองลงมา คือ ด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบวินัย
ของศูนย์ฝึกอบรม ( = . ) ตามลําดับ
ด้า นการปฏิบ ัติแ ละรัก ษาระเบีย บวินั ย ของศูน ย์ฝึ ก อบรม โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับมากทีสุ ด
( = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบตั ิเกียวกับวินัยอยู่ในระดับมากทีสุดทุกข้อ
โดยการปฏิบตั เิ กียวกับวินยั มีค่าเฉลียสูงสุดในการฝึกอบรม ปฏิบตั ติ นมิให้เป็ นการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน
ระหว่างการฝึ กอบรมรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ ผูน้ ้อย ( = 4.61) รองลงมา คือ ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของศูนย์ฝึกอบรม ( = 4.50) และปฏิบตั ติ ามคําสังของผู้บงั คับบัญชาซึงสังในหน้าทีใน
ระหว่ า งการฝึ ก อบรมโดยชอบด้ว ยกฎหมายและระเบีย บของทางราชการ โดยไม่ ข ดั ขืน หรือ หลีก เลียง
( = 4.45) ตามลําดับ
ด้านการปฏิบตั ิตนตามหน้าทีของตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด (
= . ) เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบตั เิ กียวกับวินัยอยู่ในระดับมากทีสุดทุกข้อ โดยการปฏิบตั ิ
เกียวกับวินยั มีค่าเฉลียสูงสุด ไม่กระทําการหรือยอมให้ผอู้ นกระทํ
ื
าการหาผลประโยชน์อนั อาจทําให้เสือมเสีย
เกียรติศกั ดิของตน ( = 4.80) รองลงมา คือ ปฏิบตั ติ นไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา ( = 4.69) และไม่
กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อันเป็ นเหตุ ให้เสียหายแก่ระเบียบแบบแผนของตํารวจ ไม่ก ระทําด้วย
ประการใด ๆ ในลัก ษณะทีเป็ น การบัง คับ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเป็ น ทางให้ เ สีย ระเบีย บแบบแผนวินั ย ตํ า รวจ
( = 4. ) ตามลําดับ

อภิ ปรายผลการวิ จยั

จากการวิจ ัย เรือง แนวทางในการเสริม สร้า งวินั ย ของนัก เรีย นนายสิบ ตํ า รวจ ศูน ย์ฝึ ก อบรม
ตํารวจภูธร ภาค ประกอบด้วย ด้านคือ ) ด้านการปฏิบตั ติ ามระเบียบวินัยของศูนย์ฝึกอบรม ) ด้าน
การปฏิบตั ติ นตามหน้าทีของตนเอง พบว่า การปฏิบตั เิ กียวกับวินัยของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธร ภาค โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด ( = . ) เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านการปฏิบตั ิ
ตนตามหน้าทีของตนเองมากทีสุด ( = . ) และรองลงมา คือ ด้านการปฏิบตั ิตามระเบียบวินัยของศูนย์
4
ฝึ กอบรม ( = . ) ตามลําดับ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารียา แสวงแก้ว ได้วจิ ยั เรือง สภาพการ
เสริมสร้างการมีวินัยของข้าราการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธ รจังหวัดสระแก้ว จากการศึกษา
4

อารียา แสวงแก้ว. สภาพการเสริ มการมีวินัยของข้าราชการตํารวจ สังกัดกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
สระแก้ว. [ออนไลน์]. แหล่งทีมา : digital_collect,lib.buu.ac.th. [20 กุมภาพันธ์ 2559].

91

พบว่า สภาพการเสริมสร้างการมีวนิ ัยของข้าราชการตํารวจ ในภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านระเบียบและ
แนวปฏิบตั ิด้านวินัย ด้านวิธกี ารเสริมสร้างและพัฒ นาให้ขา้ ราชการตํารวจมีวินัย และด้านการป้ องกันมิให้
ข้าราชการตํารวจกระทําผิด อยู่ในระดับมาก และเปรียบเทียบสภาพการเสริมสร้างการมีวนิ ัยของข้าราชการ
ตํารวจ พบว่า มีความแตกต่างกัน เมือจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน และชันยศ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ . แต่ เพศ สถานภาพ และประสบการณ์ในการทํางาน ไม่แตกต่างกัน
ด้านการปฏิ บตั ิ ตามระเบียบวิ นัยของศูนย์ฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบตั เิ กียวกับวินัยอยู่ในระดับมากทีสุดทุกข้อ โดยการปฏิบตั ิ
เกียวกับวินยั มีค่าเฉลียสูงสุดในการฝึ กอบรม ปฏิบตั ติ นมิให้เป็ นการข้ามผู้บงั คับบัญชาเหนือตน ระหว่างการ
ฝึ กอบรมรักษาระเบียบการเคารพระหว่างผูใ้ หญ่ ผูน้ ้อย รองลงมา คือ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของศูนย์
ฝึ กอบรม และปฏิบตั ติ ามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาซึงสังในหน้าทีในระหว่างการฝึ กอบรมโดยชอบด้วยกฎหมาย
5
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขดั ขืนหรือหลีกเลียง ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชีสา สุรยี แ์ สง ได้
ศึกษาเรือง การใช้กิจกรรมพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเองนักเรียนช่วงชันที โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัด
เพชรบุรี จากการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความมีวนิ ัยในตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระกั
ี บ . และภายหลังการทดลองนักเรียนกลุ่มทดลองทีเข้าร่วม
กิจ กรรมพัฒ นาความมีว ินัย ในตนเอง มีค ะแนนความมีว ินัยในตนเองสูง กว่ ากลุ่ม ควบคุ มทีไม่ ไ ด้เข้าร่ว ม
กิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . และระยะติดตามผลหลังการทดลอง เดือนพบว่า นักเรียน
กลุ่มทดลองยังคงมีความมีวนิ ยั ในตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง
ด้านการปฏิ บตั ิ ตนตามหน้ าที ของตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบตั เิ กียวกับวินัยอยู่ในระดับมากทีสุดทุกข้อ โดยการปฏิบตั เิ กียวกับวินัยมี
ค่าเฉลียสูงสุด ไม่กระทําการหรือยอมให้ผอู้ นกระทํ
ื
าการหาผลประโยชน์อนั อาจทําให้เสือมเสียเกียรติศกั ดิของ
ตน รองลงมา คือ ปฏิบตั ติ นไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชาและไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใด ๆ อันเป็ น
เหตุ ให้เสีย หายแก่ ระเบียบแบบแผนของตํารวจ ไม่ก ระทําด้วยประการใด ๆ ในลัก ษณะทีเป็ นการบังคับ
ผู้บงั คับบัญชาเป็ นทางให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจ ตามลําดับและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผู้ช่ วย
6
ศาสตราจารย์พนั ตํ ารวจเอก หญิง สมหวัง โอชารส และคณะ ได้ศึก ษา รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพตํารวจให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจ การวิจยั เรืองรูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม
จรรยาบรรณของวิชาชีพตํารวจให้ตํารวจ ผลการวิจยั พบว่า 1. สถานภาพการเสริมสร้างจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ตํารวจให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจ พบว่า 1.1 นักเรียนนายสิบตํารวจในภาพรวม มี
ความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าทีทีสําคัญใน การปฏิบตั งิ านด้วยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจใน
ระดับปานกลาง 1.2 นักเรียนนายสิบตํารวจในภาพรวม มีความตระหนักในปั ญหาปั ญหาเชิงจริยธรรม และ
เข้าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์เชิงจริยธรรม จารีต ประเพณีวฒ
ั นธรรมของคนในชาติในระดับปานกลาง 1.3
นักเรียนนายสิบตํารวจในภาพรวม มีความสํานึกในความถูกต้องและชอบธรรมใน การปฏิบตั ิหน้ าที รับใช้
ประชาชนมีจติ สาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพือประโยชน์ส่วนใหญ่ ของบ้านเมือง ใน
5
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6
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ระดับสูง 1.4 นักเรียนนายสิบตํารวจในภาพรวม มีการนําคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตํารวจไป
ประพฤติปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน ในระดับปานกลาง 1.5 นักเรียนนายสิบตํารวจในภาพรวม มีความตระหนัก
ในคุณค่าของการประพฤติตน เป็ นตํารวจทีมีจริยธรรม ในระดับสูง 1.6 นักเรียนนายสิบตํารวจมีความคิดเห็น
ว่า คุณธรรมจริยธรรมทีควรปลูกฝั งและ เสริมสร้างในวิชาชีพตํารวจให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจตามลําดับ
มากไปน้อย ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความซือสัตย์ ความยุตธิ รรม ความอดทนอดกลัน การมีจติ สาธารณะ การ
มีระเบียบวินยั ความไม่ประมาท การเสียสละ ความสามัคคี และการประหยัดและอดออม รูปแบบและวิธกี าร
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมทีอยู่ใน ระดับสูงสุด คือ ร่วมกิจกรรมในชุมชน ครูอาจารย์ประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างทีดีแ ก่นัก เรียนนายสิบตํารวจ 1.7 ความคิดเห็นของคณาจารย์ในศูนย์ฝึก อบรมตํ ารวจและ
ผู้เกียวข้องเกียวกับ คุณธรรมจริยธรรมทีควรปลูกฝั งให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจได้แก่ การมีระเบียบวินัย
ความรับผิด ชอบ ความอดทนอดกลัน ความซือสัตย์ ความยุ ติธรรม การประหยัดและอดออม การมีจิต
สาธารณะ ความไม่ ประมาท การเสียสละ ความสามัคคี และและรูปแบบและวิธกี ารเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ได้แก่ การให้ ครู อาจารย์ ทําตัวเป็ นแบบอย่างทีดี 1.8 ปั ญหาอุปสรรคในการเสริมสร้างเสริมสร้าง
จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตํารวจให้แก่ นักเรียนนายสิบตํารวจได้แก่ ระบบสนับสนุ นข้อมูลและองค์
ความรู้ ทีจะนํามาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจไม่ทนั สมัยและยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ระยะเวลาใน
การเรียนการเสริมสร้าง จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสันเกินไป บางครังมีกจิ กรรมต่อเนืองทีต้องปฏิบตั ิ
ในระยะเวลาพอสมควร การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานต้น สังกัดไม่เพียงพอกับความต้องการ ความ
เข้าใจและนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชาไม่ต่อเนืองมีการปรับเปลียนได้เสมอ ขาดบุคลากรทีมีความเชียวชาญ

ข้อเสนอแนะทีได้จากการศึกษาวิ จยั

จากการวิจยั ครังนี การเสริมสร้างวินยั ของนักเรียนนายสิบตํารวจ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 5
ควรพัฒนาในเรือง
1. ควรมีกจิ กรรมนอกเหนือจากการฝึ กเพือให้เกิดความสามัคคี รักสถาบันของตน รักพวก
พ้อง และอยากให้เลือนเวลาการฝึกไปเป็ นเวลา . น. และวิงเวลา . น. หรือแบ่งช่วงเวลาฝึ กกับการ
เรียนให้แยกกัน
. ควรมีความรับผิดชอบในหน้าทีตนเองให้มากขึน มอบหมายหน้าทีสําหรับบุคคลให้ชดั เจน
ทุกคน และผูท้ าํ ผิดวินยั อยากให้มกี ารลงโทษเป็ นรายบุคคล
. ควรปลูกฝั งแนวคิด และการพัฒนาการนําแนวคิดด้านจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตํารวจ
ไปปฏิบตั ไิ ด้จริงอย่างเป็ นรูปธรรม
. สร้างความตระหนักในการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ และใช้กฎหมาย
กับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป

ผู้ว ิจยั เห็น ว่ าจากการวิจ ัยในครังนี ในการจะเสริม สร้างและพัฒนาให้นัก เรีย นนายสิบตํารวจมี
ระเบียบวินัย ควรปลูก ฝั งให้นักเรียนนายสิบตํารวจทราบว่า อาชีพตํารวจเป็ นอาชีพทีมีเกียรติ เพราะเป็ น
ผู้ดูแลความทุกข์สุขของประชาชน ขณะเดียวกันสังคมคาดหวังว่าเมือมีเหตุเดือดร้อนย่อมนึกถึงตํารวจก่อน
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี การปฏิบตั ิหน้าทีของตํารวจถูกวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมากเกียวกับการปฏิบตั ิ
หน้าทีของตํารวจในการกระทําความผิด ทังทีตํารวจคือผูร้ กั ษากฎหมายดํารงตนในความยุตธิ รรม ดังนันการ
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เรียนการสอน โดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในอาชีพตํารวจ จึงมีความสําคัญทีจะต้องเข้ามามีบทบาท
ในการสร้างจิตสํานึกให้แก่ขา้ ราชการตํารวจ ใช้สติปัญญามาเป็ นเครืองมือในการรูจ้ กั ข่มใจตนเอง ทีจะไม่ให้
เกิดมีมลทินมัวหมองต่ อ ตนเองและตําแหน่ งหน้ าทีแม้ความผิดนันเป็ นเรืองเล็ก น้ อยก็ต้องปฏิบตั ิต นตาม
กฎหมาย ถ้ามีปัญหาเกิดขึนให้นําหลักพุทธรรมมาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา โดยประยุกต์หลัก อริยสัจ
อันได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค มาใช้ควบคู่กบั “กิจในอริยสัจ ” อันประกอบด้วย ปริญญา (การกําหนดรู)้
ปหานะ (การละ) สัจฉิกริ ิยา (การทําให้แจ้ง) และภาวนา (การเจริญ หรือลงมือปฏิบตั ิ) ถ้านักเรียนนายสิบ
ตํารวจสามารถปฏิบตั ไิ ด้กจ็ ะไม่ทาํ ให้นกั เรียนกระทําผิดวินยั เป็ นผูท้ ปฏิ
ี บตั หิ น้าทีโดยเทียงธรรมและยุตธิ รรม
ทําให้ประชาชนเกิด ความศรัทธาเชือมันต่อตํารวจ สมกับการเป็ นผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์อย่างแท้จริง
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