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    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองคป์ระกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 2) ก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมของนักเรียน    
นายสิบต ารวจ 3) จดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ และ             
4) ประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ทั้งน้ี ไดก้  าหนด
ศึกษาพื้นท่ีในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี             
1) ศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมโดยการวิเคราะห์เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง                 
2) ศึกษาหาความจ าเป็นในการก าหนดองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม ก าหนดศึกษาในพื้นท่ี   
3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัล าพนู และจงัหวดัเชียงใหม่ โดยก าหนดประชากรท่ีมีบา้นเรือน
อยู่ใกล้เคียงกบัสถานีต ารวจ จ ำนวน 31,203 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง    
ซ่ึงไดสุ่้มแบบหลายขั้นตอน จ านวน 400 คน และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 20 คน 3) จัดท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมโดยการสนทนากลุ่มและ           
การประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งของกลยุทธ์จากผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 12 คน 
และ 9 คน ตามล าดบั และ 4) ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของ    
กลยุทธ์โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการจากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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    ผลการวจิยั พบวา่ 
    1.  องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียน              
นายสิบต ารวจ ประกอบดว้ย 1) จริยธรรมดา้นความเคารพ 2) จริยธรรมดา้นการบริการ 3) จริยธรรม
ดา้นความยุติธรรม 4) จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย ์5) จริยธรรมด้านความร่วมมือ 6) จริยธรรมต่อ
กฎหมาย 7) จริยธรรมต่อสังคม และ 8) จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี  
 2.  การก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบดา้นท่ีประชาชน
คาดหวงัสูงสุด คือ ดา้นความซ่ือสัตย ์ได้แก่ การปฏิบติัหน้าท่ี ไม่แสดงความโลภมกัมากในลาภผล  
และคอรัปชัน่ ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความซ่ือสัตย ์ไม่คดโกงและไม่หลอกลวงประชาชน รองลงมา
คือ ดา้นความยุติธรรม ไดแ้ก่ การปฏิบตัิหน้าที่โดยไม่เบียดเบียนและไม่เอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน ปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัไม่เอนเอียง      
เขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง และดา้นการบริการ ไดแ้ก่ การให้บริการประชาชนอย่างความรวดเร็วและ   
ไม่เลือกปฏิบติั แสดงกิริยา วาจาท่ีสุภาพ และอ่อนน้อมต่อประชาชนผูใ้ช้บริการ 
 3.  กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันา
ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร ภาค 5 ให้เป็นองคก์รการเรียนรู้คู่จริยธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การขบัเคล่ือน
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การตอบสนองยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ 
 4.  ผลการประเมินพบว่ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียน          
นายสิบต ารวจในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก
ถึงมากท่ีสุด ซ่ึงผา่นเกณฑก์ารประเมินทุกดา้น  
ค าส าคัญ  :   กลยทุธ์, ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม, นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
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ABSTRACT 
 
 

  The objectives of this research were to: 1) study the components of eth ical leadership 
development of police trainees, 2) to specify the components of the ethical leadership 
development for the police trainees, 3) to develop ethical leadership strategies for the police 
trainees and 4) to evaluate the ethical leadership strategies for  the police trainees. This study 
employed a purposive sampling method from a total of 31,203 residents who live in the vicinity 
of local police stations in the upper – northern region, namely, Lampang, Lam Phun and         
Chiang Mai provinces. The questionnaires were mailed to 400 samples and 20 potential focus 
group discussions were conducted for in – depth interviews as data collection. The data were 
analyzed for frequency, percentage, mean, and standard deviation.  
 The study found that: 1) the components of ethical leadership development consisted 
of ethics of respects, ethics of service, ethics of justice, ethics of honesty, ethics of 
collaboration, ethics of law, ethics of society, and ethics of duty dedication. What society 
expects most, ranked from high to low, were honesty of the police in the service area, justice 
for all, and effective and speedy responses of services without discrimination. 
 From this investigation, four strategies for ethic leadership  development were 
formulated. They included developing the Fifth Regional Police Training Center as an ethical 
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learning organization, driving the integrated development efficient ly, responding to the ethical 
leadership development, and empowering the ethical leadership development.  
 From the assessment results, it was revealed that the constructed strategies were in 
general appropriate, practical, and beneficial at the high to hig hest levels in all aspects.    
Keywords   :    Strategy, Ethical Leadership, Police Trainees 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี ดว้ยความกรุณาจากศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.
มนสั สุวรรณ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อนุรักษ ์ ปัญญานุวฒัน์ 
และอาจารย ์ดร.เรืองวิทย ์นนทภา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ในการให้ค  าปรึกษา แนะน า 
ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะท่ีมี
ประโยชน์ สามารถน ามาประมวลเป็นความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกตอ้ง  ตรงตาม
วตัถุประสงค ์ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย ์ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช ผูท้รงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์    
ท่ีให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดเห็น ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์        
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.พิสิษฐ์ ยอดวนัดี และ ดร.วิชยั วงศสุ์วรรณ ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาแนะน าและ
แกไ้ขเพิ่มเติม ท าใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ และผูเ้ช่ียวชาญ
ทุกท่านท่ีใหข้อ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะในการท าวทิยานิพนธ์ 

 ขอขอบพระคุณ ดร.ศรีศุกร์ นิลกรรณ์ ผูจุ้ดประกายความกระตือรือร้นในการศึกษาต่อใน
ระดบัดุษฎีบณัฑิต และใหค้  าปรึกษาทางการเรียนมาโดยตลอด 

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคุณค่าของวิทยานิพนธ์จากผลการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์  
ในการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจ และเป็นตวัอยา่งในการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป  
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ       
         สังคมปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากผลความกา้วหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร   
ท าให้เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ จุดหน่ึงจุดใด อาจส่งผลกระทบแพร่กระจายไปยงัส่วนอ่ืนได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะความเส่ือมโทรมดา้นจริยธรรมของสังคมท่ีมาจากสาเหตุของการยดึวตัถุมากกวา่
ความดี และการแข่งขนัเพื่อเอาชนะแทนการร่วมมือ ส่ิงส าคญัท่ีสังคมพึงปรารถนา คือ ควรเน้น     
ให้คนมีจริยธรรม มีจิตส านึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระเบียบวินัย เพื่อให้คุณลกัษณะ
ดงักล่าว เอ้ืออ านวยในการพฒันาบุคลากรให้มีความรับผิดชอบ สามารถด ารงชีวิตในสังคมท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลง และสามารถช่วยสร้างสรรคส์ังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

 ปัญหาทางจริยธรรมเป็นปัญหาเก่ียวกับการกระท ากับความประพฤติท่ีมีความหมาย       
ดี ชั่ว ถูก ผิด ควร ไม่ควร ความประพฤติท่ีผิดจริยธรรมตั้ งแต่เร่ืองง่าย ๆ ไปจนถึงเร่ืองท่ีสลับ 
ซับซ้อน และปัญหาในเร่ืองการวินิจฉัยตัดสินว่า อะไรคือความประพฤติท่ีดี ชั่ว ถูก ผิด ควร          
ไม่ควร ถา้สังคมขาดมาตรฐานในการตดัสินทางจริยธรรม ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกนัยอ่มท าใหปั้ญหา
จริยธรรมในระดบัปรากฏการณ์ทางสังคมแกไ้ขไดย้าก (สรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ, 2552 : 1 – 2) 
  พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวด 5 
วินัยและการรักษาวินัยเป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของต ารวจให้อยู่ในกรอบของความมี
ระเบียบวินยั ซ่ึงก็หมายความว่า วินยัต ารวจเป็นหลกัการความประพฤติของขา้ราชการต ารวจตาม
แบบอย่างธรรมเนียมของต ารวจ ได้มีการก าหนดขอบเขตแบบอย่างธรรมเนียมไวใ้ห้ถือปฏิบัติ 
(กองบญัชาการศึกษา, 2554 : 1 – 4) แมว้า่เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะประพฤติปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และค าสั่งก็ตาม ปัญหาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความประพฤติและบทบาทหน้าท่ีของ
ต ารวจก็ยงัถูกตีความให้เป็นไปตามความคาดหวงัและประสบการณ์ของประชาชนหรือส่ิงท่ีสังคม
เช่ือว่าต ารวจต้องมีหน้าท่ีบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข จึงท าให้หลาย ๆ คนคิดว่า เม่ือมีความทุกข์หรือ
เดือดร้อน จะนึกถึงต ารวจก่อนเจา้หนา้ท่ีรัฐอ่ืน ๆ ความคาดหวงัของประชาชนท่ีมีต่อความประพฤติ
ของเจา้หน้าท่ีต ารวจและการปฏิบติัหน้าท่ีของต ารวจไทยสูงเกินจริง ซ่ึงก็พบเสมอว่า ส่วนใหญ่     
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ไม่สามารถท าให้ประชาชนสมหวงัและมีความเขา้ใจเจา้หน้าท่ีต ารวจผิดพลาดคลาดเคล่ือนสะสม
เพิ่มพนูมากข้ึน อยา่งไรก็ตามประชาชนจ านวนหน่ึงแมไ้ม่เคยไดส้ัมผสัเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ก็ยงัเกิดความรู้สึกไม่ชอบต ารวจไปดว้ยอย่างไม่มีเหตุผล ดว้ยธรรมชาติการปฏิบติังานของต ารวจ
เป็นอุปสรรคส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีดีไม่สามารถช้ีแจงแสดงเหตุผลของการ
ปฏิบติังานบางอย่างแก่ประชาชนได ้เพราะจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หน้าท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจและองคก์ร จึงท าให้การเขา้ใจผิดของประชาชนไม่ไดรั้บการแกไ้ขและ 
มีการส่ือสารบอกต่อ ๆ กันไปจนกลายเป็นกระแสความรู้สึกในเชิงลบ ในการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจจ าเป็นตอ้งมีทิศทางในการปฏิบติังานและพฒันารูปแบบภาวะผูน้ าของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจเชิงจริยธรรม เพื่อบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนอย่างชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาตอบสนองความต้องการของสังคมไทยและน าองค์กรให้เกิดสภาวการณ์บริการ
ประชาชนอยา่งมีคุณภาพ (รักษเกชา แฉ่ฉาย, 2556)  
  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของเจา้หน้าท่ีต ารวจเป็นภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม จึงตอ้ง
ตระหนกัและให้ความส าคญักบัค่านิยมของตนเองและสังคม เน่ืองจากภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจเก่ียวขอ้งกบัมิติในดา้นจริยธรรมหลายประการ ดงันั้น พื้นฐานส าหรับการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีควรประพฤติปฏิบติั จึงควรประกอบดว้ยการเคารพ
ผูอ่ื้น มีความเห็นใจ อดทน และใจกวา้งต่อความคิดเห็นท่ีขดัแยง้หรือตรงกนัขา้ม การให้บริการ
ประชาชนและเห็นแก่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั มีความยุติธรรมและมีความซ่ือสัตย์
ค  านึงถึงเป้าหมายของตนเองและของประชาชนให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกนั (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 
2556 : 148) จะท าให้ประชาชนมีความเขา้ใจเจา้หนา้ท่ีต ารวจผดิพลาดคลาดเคล่ือนนอ้ยลง ส่งผลท า
ให้เกิดการบริการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนไดอ้ย่างชดัเจนเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของสังคมไทย ซ่ึงเท่ากบัเป็นน าองคก์รไปสู่สภาวการณ์บริการประชาชน
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามความคาดหวงั 
 ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 จดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ 
พ.ศ. 2495 โดยให้จดัตั้ งโรงเรียนต ารวจภูธรภาคเหนือตอนบนข้ึนคร้ังแรกใช้ช่ือว่า “โรงเรียน
ต ารวจภูธรภาค 5” มีสถานท่ีตั้ง ณ บา้นก่ิวทบัย ั้ง ต าบลแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ในขณะนั้นยงัไม่มี
การผลิตและฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลต ารวจ มีแต่เจ้าหน้าท่ีประจ าอยู่เรียกว่า “กองก าลัง
ปฏิบติัการพิเศษ” ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2497 กรมต ารวจสั่งให้ยุบเลิกโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5 ท่ี
อ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย และจดัตั้งข้ึนใหม่ท่ีบา้นปงสนุก เลขท่ี 97 ถนนจามเทวี ต าบลเวียงเหนือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใชช่ื้อวา่ “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5 ล าปาง” เร่ิมเปิดท าการฝึกอบรม
หลกัสูตรนกัเรียนพลต ารวจ รุ่นท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2498 (หลกัสูตร 6 เดือน) มีจ านวน 
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2 กองร้อย นกัเรียนพลต ารวจรุ่นแรกรับโอนมาจากต ารวจอาสาสมคัรท่ีประจ าการอยูต่ามกองก ากบั
การต ารวจภูธรจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน หลงัจากท่ีฝึกอบรมไดจ้ านวน 10 รุ่น มีพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2503 ใหย้บุโรงเรียนต ารวจภูธรภาค
ทั้ง 9 ภาค โดยให้รวมโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5 จงัหวดัล าปาง และโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 6 
จงัหวดัพิษณุโลกเขา้ดว้ยกนัและเปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนต ารวจภูธร 3” ตั้งอยูอ่  าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง มี 2 กองร้อย จนถึงวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5”  

 ปี พ.ศ. 2515 กรมต ารวจอนุมัติให้ท าการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลต ารวจ  ทั้ ง 6 
กองร้อยในสถานท่ีเดียวกนัภายใตช่ื้อ “โรงเรียนต ารวจภูธร 5” และให้จดัหาสถานท่ีท าการแห่งใหม่ 
เน่ืองจากสถานท่ีเดิมคบัแคบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 กรมต ารวจอนุมติัให้จดัตั้งโรงเรียนต ารวจภูธร 5 
ข้ึนใหม่ โดยมีท่ีตั้งอยูเ่ลขท่ี 145 หมู่ท่ี 13 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง  

 ปี พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ พ.ศ. 2548 ก าหนดให ้  
กองก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 5 สังกดักองบญัชาการศึกษา เป็น “ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร   
ภาค 5” สังกดักองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 5 (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5, 2559) 
 ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยหลกัในการฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจให้กับสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 ในพื้นท่ี 8 จังหวดัภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย นอกจากนั้นยงัเป็นหน่วยให้บริการทางดา้นการศึกษาอบรมแก่บุคลากรขององค์กร    
ท่ีจะมาบรรจุเข้าเป็นข้าราชการต ารวจท าการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจในสายงานต่าง ๆ ให้มี
ความรู้ ความสามารถพร้อมทกัษะในวิชาชีพต ารวจ นอกจากน้ียงัท าหน้าท่ีเสริมสร้างจริยธรรม
ต ารวจ เพื่อเป็นหลกัการส าหรับยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะบ าบดัทุกข์ 
บ ารุงสุขใหแ้ก่ประชาชนดว้ยการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพตามนโยบายส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
เป้าหมายส าคญั คือ การน าไปสู่การให้บริการประชาชนตรงกบัความคาดหวงัและเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5, 2559 : 1 – 3) 
 ประเด็นท่ี เก่ียวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ พบว่า การศึกษาวิจัยท่ีผ่านมา      
สมหวงั โอชารส และคณะ (2558) ศึกษารูปแบบการเสริมเสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบ โดยศึกษาสถานภาพการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต ารวจ และวิเคราะห์หารูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพต ารวจ
ให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ นักเรียนนายสิบต ารวจท่ีศึกษาในศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจทัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ผูท้รงคุณวุฒิด้านกระบวนการยุติธรรม อาจารยใ์น
สถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ และคณาจารย์ในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ    
สุชญา ศรีส าอางค์ (2555) ศึกษาจริยธรรมของต ารวจตามทศันคติของประชาชน โดยศึกษาระดบั



4 
 

 
 

จริยธรรมของต ารวจตามทศันคติของประชาชน และแนวทางการพฒันาจริยธรรมของต ารวจตาม
ทัศนคติของประชาชนอันส่งผลต่อแนวทางเชิงนโยบาย วริยา ชินวรรโฎ และคณะ (2556) วิจัย  
จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ โดยศึกษาถึงปัญหาการปฏิบติัตามในวิชาชีพต ารวจ สาเหตุของปัญหา
ดา้นจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ กลไกการควบคุมดา้นจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ ตวงเพชร สมศรี (2556) วิจยัวิธีการพฒันาจริยธรรมของ
ขา้ราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ มุ่งศึกษาจริยธรรมและวิธีการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการ
ต ารวจ หลกัพุทธธรรมท่ีใชบู้รณาการวิธีการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจ และวิธีการและ
เสนอองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นวธีิการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ  

 จากการทบทวนงานวิจยัขา้งตน้พอจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า การศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมา     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมต ารวจยงัไม่ไดมี้การศึกษาจริยธรรมตามความคาดหวงัของประชาชนท่ีเป็น
ผูรั้บบริการ คุณลักษณะและองค์ประกอบของภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของต ารวจท่ีจะปฏิบติัต่อ
ประชาชนผูรั้บบริการ และการจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมให้แก่นักเรียน  
นายสิบต ารวจ 

 การจดัท ากลยทุธ์จะตอ้งมีการน าแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
บริหารจดัการ เป็นเคร่ืองมือแปลงวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติั เป็นเคร่ืองมือพฒันากลไกต่าง ๆ ของ
องค์กร เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลและ    
วดัระดับความสามารถขององค์กร และเป็นเคร่ืองมือในการประเมินความสามารถขององค์กร      
การก าหนดกลยุทธ์จะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายจากการขยายวตัถุประสงค ์ไดก้ลยทุธ์สร้างสรรคน์ าไป
กระจายลงสู่ฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงการแจกแจงฝ่ายงานไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบกลยทุธ์ใดในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลกั รับผดิชอบร่วมหรือสนบัสนุน กลยทุธ์จึงเป็นส่ิงส ำคญัและจ ำเป็นส ำหรับ
องค์กรเพรำะองค์กรใชก้ลยุทธ์ในกำรท ำงำนเพื่อให้บรรลุตำมวตัถุประสงค์ โดยองคก์รจะก ำหนด
กลยุทธ์จำกสถำนภำพหรือสภำวะขององค์กร นอกจำกน้ียงัต้องมีกระบวนกำรก ำหนดกลยุทธ์        
ท่ีเหมำะสม วธีิกำร และเทคนิคในกำรวเิครำะห์สภำวะขององคก์ร  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ โดยศึกษำองคป์ระกอบทำงจริยธรรมในปัจจุบนัและท่ีพึงประสงค์ของควำม
เป็นผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ และจดัท ำกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจในภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรให้ทนัต่อสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและเพื่อรับใชป้ระชาชนให้ตรงกบั
ความคาดหวงัและเป็นท่ียอมรับของประชาชน  
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ค ำถำมในกำรวจัิย 
 1.  องคป์ระกอบทางจริยธรรมความเป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจใน

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นอยา่งไร มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง  
 2.  องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันาภาวะผูน้ า

เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจคืออะไรบา้ง 
 3.  กลยุทธ์ในการสร้างภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยเป็นอยา่งไร มีองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
 4.  กลยทุธ์ในการสร้างภาวะผูน้ าดา้นจริยธรรมของต ารวจมีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

และความเป็นประโยชน์กบันกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหรือไม่
อยา่งไร  

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
  1.  เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  2.  เพื่อก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  3.  เพื่อจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  4.  เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และประโยชน์ของกลยทุธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
 1.  ได้ข้อมูลองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 2.  ไดก้ลยทุธ์ท่ีเหมาะสมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

 3.  น าไปใช้ในการปรับปรุงเสริมหลกัสูตรกระบวนการจดัการเรียนการสอน การจดั
กิจกรรมเสริมพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน 
ของประเทศไทย 
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 4.  กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมน าไปปรับแก้ไขปัญหา      
การปฏิบติังานของต ารวจ เพื่อใหบ้ริการตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน 

 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
  ขอบเขตในการวิจัยคร้ังน้ีอยู่ภายใต้แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร         
ในองค์กร โดยใช้ทฤษฎีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมท่ีตรงกบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์  
ของประชาชน 
  1.  ขอบเขตด้ำนพืน้ที่        
  การวิจยัคร้ังน้ีด าเนินการวิจยัในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 8 จงัหวดั ประกอบดว้ย 
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพนู 

 2.  ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยักลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ

ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบดว้ย 
 2.1  ประชาชนผูรั้บบริการ จ านวน 31,203 คน ท่ีพกัอาศยัในเขตพื้นท่ีตั้งของต าบล    

ท่ีมีสถานีต ารวจภูธรเมืองของ 8 จงัหวดั ในภาคเหนือตอนบน เลือกประชากรเป้าหมายแบบเจอะจง   
3 จงัหวดั จากเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ มีถนนสายหลกัผ่านจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก ไดแ้ก่ 
ล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ ซ่ึงในแต่ละจงัหวดัดงักล่าวเจาะจงเฉพาะอ าเภอเมืองท่ีมีการจราจร
หนาแน่นและเฉพาะต าบลท่ีมีสถานีต ารวจภูธรเมืองตั้งอยู่ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีต ารวจมีโอกาสในการ
ให้บริการประชาชนสูง และสะทอ้นขอ้มูลคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ในการพฒันา
ภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้
พอสมควร  

 2.2  ผู ้ให้ข้อมูลหลักท่ีใช้ในการวิจัย เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ 12 คน เพื่อจัดท ากลยุทธ์        
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจทั้งน้ีทั้ง 12 คน จากศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  1)  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นจริยธรรม   
  2)  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นการจดัท ากลยทุธ์  
  3)  เป็นผูมี้ความรู้ ความเหมาะสม และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม

หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ หรือผา่นหลกัสูตรการฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 
  4)  เป็นผูมี้ความรู้ ความเหมาะสม และผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมขา้ราชการ

ต ารวจชั้นประทวน 
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 2.3  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้งร่างกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ เป็นผูท้รงคุณวฒิุ 9 คน จากศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
ทั้งน้ี เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติั ดงัน้ี 

  1)  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นจริยธรรม   
  2)  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจ ดา้นการจดัท ากลยทุธ์  
  3)  เป็นผูมี้ความรู้ ความเหมาะสม มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม

หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 2.4  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีใช้ในการวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Judgment) จ  านวน 5 คน 

ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้และความเหมาะสมดา้นจริยธรรม เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งดา้นการท างานกบัประชาชน
ในจงัหวดัล าปาง เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์กลยุทธ์     
ในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ให้กับนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ   
ประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 1) เป็นผูท่ี้มีความรู้และความเหมาะสมด้าน
จริยธรรม หรือ 2) เป็นผูท่ี้มีความรู้และมีประสบการณ์ดา้นการท างานกบัประชาชน 
  3.  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  

 3.1  ศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรม ในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

  3.1.1  บริบทการผลิตนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  1)  สถาบัน หลักสูตร กระบวนการจดัการเรียนการสอน และผลผลิต

นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน  
 1.1) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยหลักท าการผลิต

ฝึกอบรมหลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจให้กบัสังกดักองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 5 ในพื้นท่ี 8 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 1.2) หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจมุ่งผลิตข้าราชการต ารวจชั้ น
ประทวนยศสิบต ารวจตรีในต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ (ปฏิบติัการป้องกนัปราบปราม) โดยยึดหลกัให้
นกัเรียนนายสิบต ารวจทุกคนเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถพฒันาตนเองได ้ 

 1.3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนนายสิบต ารวจ           
ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวนยศสิบ
ต ารวจตรีในต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ใช้ค  าย่อว่า “หลกัสูตร นสต.” 
ส าหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจน้ี ใช้ค  าย่อว่า “นสต” ซ่ึงมีกรอบ
แนวคิดในการให้การฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 1 ปี ประกอบดว้ย ภาควิชาการและการฝึก 7 เดือน 
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ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 เดือน ภาคการฝึกหัดปฏิบัติราชการ 2 เดือน และ     
ภาคการฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติ 1 เดือน 

 1.4)  ผลผลิตในช่วงระยะ ปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559 
 ด้านปริมาณ ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2259 ศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจภูธรภาค 5 ไดผ้ลิตนกัเรียนนายสิบต ารวจ จ านวน 3 รุ่น โดยจะรับเขา้ท าการฝึกอบรม รุ่นละ 
จ านวน 250 คน รวมเป็น 750 คน  

 ด้านคุณภาพ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจยึดหลักในการ       
มุ่งผลิตให้นกัเรียนนายสิบต ารวจทุกคนเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถพฒันาตนเองได ้     
ภายใตก้ระบวนการจดัการฝึกอบรมท่ีส่งเสริมการพฒันาตนเอง เพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ในวิชาการ   
มีความสามารถในหนา้ท่ีงานท่ีรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมัน่คง ยดึมัน่ในคุณธรรม 
จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพื่อความผาสุกของประชาชน 

 2)  เป้าหมายในการผลิตก าลังพลท่ีพึงประสงค์ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 มีดงัน้ี 

 2.1)  เพื่อใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจมีความรู้พื้นฐานของการปฏิบติังาน
ในหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 

 2.2)  เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ มีความรู้ ความเขา้ใจและความสามารถ
จนเกิดเป็นทกัษะในงานปฏิบติัการป้องกนัปราบปราม 

 2.3)  เพื่อเสริมสร้างเจตคติ วิสัยทศัน์ หล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัย และ
บุคลิกภาพให้เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการต ารวจท่ีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม เป็นท่ีเช่ือถือ
ศรัทธาของประชาชน 

 2.4)  เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเป็นผูย้ึดมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 2.5)  เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ 
วฒิุภาวะ มีจิตส านึกในการบริการ และบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขแก่ประชาชนรวมทั้งปฏิบติังานในหนา้ท่ี
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.1.2  ศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง       
กบัภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
ปัจจยัท่ีสนับสนุน ได้แก่ 1) แนวคิดด้านจริยธรรมของต ารวจ 2) โครงสร้างจริยธรรมและวิธีการ
เสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ และ 3) แนวคิดดา้นจริยธรรมของต ารวจในระดบัสากล และสังเคราะห์
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องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จากการสังเคราะห์บริบทการผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบน แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้ า และปัจจยัท่ีสนับสนุนต่าง ๆ ได้
องคป์ระกอบทางจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ย 1) จริยธรรมดา้นความเคารพ 
2) จริยธรรมด้านการบริการ 3) จริยธรรมด้านความยุติธรรม 4) จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย ์           
5) จริยธรรมดา้นความร่วมมือ 6) จริยธรรมต่อกฎหมาย 7) จริยธรรมต่อสังคม และ 8) จริยธรรมการ
อุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี 
   3.2  ศึกษาหาความจ าเป็นในการก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและ  
มีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมให้กบันักเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซ่ึงไดจ้ากการส ารวจและสัมภาษณ์ขอ้มูลจากประชาชน 

 3.3  กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ การยกร่าง
กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย โดยก าหนดองค์ประกอบกลยุทธ์ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์หลกั 
ค่านิยม ยทุธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใตย้ทุธศาสตร์ประกอบดว้ย เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั โครงการหรือ
กิจกรรม และวธีิการด าเนินการของแต่ละกลยทุธ์ 

 3.4  การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมให้แก่นกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบดว้ย ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ
ความเป็นประโยชน์ของกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  ภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม หมายถึง คุณลกัษณะและความประพฤติของขา้ราชการต ารวจ
หรือการเป็นข้าราชการต ารวจท่ีท าให้ผูอ่ื้นยอมรับในทางท่ีดีเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม 
ประกอบดว้ย 
   1) จริยธรรมด้ำนควำมเคำรพ หมายถึง คุณลกัษณะและความประพฤติการเคารพว่า
ผูอ่ื้นมีความแตกต่างและมีคุณค่าอยา่งไม่มีเง่ือนไข เป็นการเคารพความคิดของผูอ่ื้นและการยอมรับ
ผูอ่ื้นในฐานะเป็นบุคคลมีความเห็นใจ อดทน และใจกวา้งต่อความคิดเห็นท่ีขดัแยง้หรือตรงกนัขา้ม
   2) จริยธรรมด้ำนกำรบริกำร หมายถึง คุณลกัษณะและความประพฤติท่ีแสดงถึงความ
มีศกัด์ิศรี ความเปิดเผย ความจงรักภกัดี ความสามารถ และความสม ่าเสมอในการบริการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น รวมถึงการเอาใจใส่ดูแลและมีความรับผดิชอบ
ในการบริการผูอ่ื้น   
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   3) จริยธรรมด้ำนควำมยุติธรรม หมายถึง คุณลกัษณะและความประพฤติท่ีแสดงถึง
ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางสิทธิเสรีภาพ รวมไปถึงความยุติธรรมในการ
ตดัสินใจ  
   4) จริยธรรมด้ำนควำมซ่ือสัตย์ หมายถึง คุณลกัษณะและความประพฤติท่ีแสดงออก
ตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ ยดึหลกัความจริงมีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม 
รักษาความสัตย์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เกรงกลัวต่อการกระท าผิดยงัหมาย รวมถึงการไม่สัญญาในส่ิงท่ี      
ไม่สามารถท าได ้ไม่บิดเบือนความจริง ไม่อ าพรางหนา้ท่ี และไม่หลีกเล่ียงความรับผดิชอบ 
   5) จริยธรรมด้ำนควำมร่วมมือ หมายถึง คุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
เป้าหมายของตนเองและประชาชนให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกนั คน้หาเป้าหมายท่ีเข้ากันได้กับ     
ทุกคนเพื่อท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนไปในทิศทางท่ีดีงามโดยมีผลประโยชน์ร่วมกนั รวมไปถึงการดูแล
เอาใจใส่ต่อเป้าหมายและความตอ้งการของชุมชน  
   6) จริยธรรมต่อกฎหมำย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการต ารวจ        
ท่ีมีต่อกฎหมาย ได้แก่ ใช้ขอ้เท็จจริงในการบงัคบัใช้กฎหมาย รักษากฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
ยุติธรรม ใช้อ านาจทางกฎหมายในทางท่ีถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ         
วา่ดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสารของทางราชการอยา่งเคร่งครัด  
   7) จริยธรรมต่อสังคม หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนของขา้ราชการต ารวจท่ีมีต่อ
สังคม ไดแ้ก่ คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน ใชส้ติและความอดทนในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี ทั้งทางกายและวาจา เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีของต ารวจท่ีมีต่อสังคม การสนบัสนุน
ทางการเมืองและประชาธิปไตยด้วยความศรัทธา และการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อใหส้ังคมเกิดความสงบสุข 
   8) จริยธรรมกำรอุทิศตนเพื่อหน้ำที่ หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนของขา้ราชการ
ต ารวจท่ีมีต่อตนเอง ไดแ้ก่ การใช้สติปัญญาอยา่งเต็มความสามารถในการปฏิบติังาน ความอดทน 
อดกลั้นไม่หว ัน่ไหวต่อความยากล าบาก มีใจรักในการบริการ มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์       
แก่ประชาชน และมีความภูมิใจในจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ 

 จริยธรรมที่พึงประสงค์  หมายถึง ความคาดหวงัของประชาชนด้านคุณลักษณะและ  
ความประพฤติท่ีมีต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
  องค์ประกอบทำงจริยธรรม หมายถึง คุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมของ
ขา้ราชการต ารวจตามความคาดหวงัของประชาชนและประมวลความประพฤติต ารวจ เพื่อน ามาเป็น
กรอบแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ 
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 กำรวิเครำะห์กลยุทธ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาวะขององค์กร ใช้กรอบการวิเคราะห์ 
SWOT ประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และภาวะความจ าเป็นทางกลยุทธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

 กลยุทธ์ในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม หมายถึง การก าหนดวิธีการและกลไกการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าของกลุ่มเป้าหมายให้มีองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและ   
มีประสิทธิภาพในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ใกลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงค ์  
ท่ีก าหนดไว ้กลยุทธ์ดงักล่าวประกอบดว้ยองค์ประกอบทางจริยธรรมและองค์ประกอบเชิงปัจจยั 
โดยมีองค์ประกอบดังน้ี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์  
ภายใตยุ้ทธศาสตร์ประกอบดว้ย เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั โครงการหรือกิจกรรม และวิธีการด าเนินการ
ของแต่ละกลยทุธ์ 

 ควำมสอดคล้อง หมายถึง คุณสมบติัของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีพฒันาข้ึนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัองคป์ระกอบกลยทุธ์  

 ควำมเหมำะสม หมายถึง การประเมินดูว่ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจหรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ท่ีใชน้ั้น สามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบั
บริบทของการผลิตขา้ราชการต ารวจท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายการวจิยัคร้ังน้ี 
  ควำมเป็นไปได้ หมายถึง การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจท่ีน ามาใช้นั้น มีโอกาสเป็นไปได้กบับริบทของการผลิตขา้ราชการต ารวจ     
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายการวจิยัคร้ังน้ี 
  ควำมเป็นประโยชน์ หมายถึง การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานได้กบั
บริบทของการผลิตขา้ราชการต ารวจท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายการวจิยัคร้ังน้ี 



 

 

 
 บทที ่2 

 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 

  การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ   
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรม     
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 2) เพื่อก าหนดองคป์ระกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม 3) เพื่อจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และ 4) เพื่อประเมิน   
กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน      
ของประเทศไทย ผูว้จิยัไดค้น้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยล าดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1  ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
  1.  ประวติัความเป็นมาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
  2.  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
  3.  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมหลกัขององคก์ร 
  4.  ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์แผนปฏิบติัราชการ 
  5.  หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

  ตอนท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า ฐานอ านาจ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    1.  ความหมายภาวะผูน้ า 
    2.  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  
    3.  แนวคิดภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น 
    4.  แนวคิดของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
    5.  ทฤษฎีเก่ียวขอ้งกบัความประพฤติของผูน้ า 
    6.  แนวคิดฐานอ านาจ 
    7.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า 
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 ตอนท่ี 3  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     
 1.  ความหมายของจริยศาสตร์ 

   2.  จริยธรรมภาคสาธารณะ 
   3.  แนวคิดดา้นจริยธรรมของต ารวจ  
   4.  โครงสร้างจริยธรรมและวธีิการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ 
   5.  แนวคิดดา้นจริยธรรมของต ารวจในระดบัสากล 
   6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรม   
 ตอนท่ี 4  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ตอนที ่1  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
   1.  ประวตัิความเป็นมาศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ พ.ศ. 2495 ให้จดัตั้งโรงเรียนต ารวจภูธร
ภาคเหนือตอนบนข้ึนคร้ังแรกใช้ช่ือว่า “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5”  ข้ึนท่ีบ้านก่ิวทบัย ั้ง ต าบล     
แม่จนั จังหวดัเชียงราย ปัจจุบันเป็นท่ีตั้ งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในขณะนั้ นยงัไม่มี        
การฝึกอบรมหลกัสูตรนักเรียนพลต ารวจ มีแต่เจา้หน้าท่ีประจ าอยู่เรียกว่า “กองก าลงัปฏิบติัการ
พิเศษ” พ.ศ. 2497 กรมต ารวจสั่งใหย้บุเลิกโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5 ท่ีอ  าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
และจดัตั้งข้ึนใหม่ท่ีบา้นปงสนุก เลขท่ี 97 ถนนจามเทวี ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
มีเน้ือท่ี 23 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5 ล าปาง” เร่ิมเปิดท าการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียนพลต ารวจ รุ่นท่ี1 (หลกัสูตร 6 เดือน) เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2498   
มีจ  านวน 2 กองร้อย ซ่ึงนักเรียนพลต ารวจรุ่นแรกรับโอนมาจากต ารวจอาสาสมคัรท่ีประจ าการ     
อยู่ตามกองกบัการต ารวจภูธรจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน หลงัจากท่ีฝึกอบรมได้จ  านวน     
19 รุ่น มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทย 
  พ.ศ. 2593 ให้ยุบเลิกโรงเรียนต ารวจภูธรภาคทั้ง 9 ภาค โดยให้รวมโรงเรียนต ารวจภูธร
ภาค 5 จงัหวดัล าปางและโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 6 จงัหวดัพิษณุโลกเขา้ด้วยกัน เปล่ียนช่ือเป็น 
“โรงเรียนต ารวจภูธร 3” ตั้งอยู่อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มี 2 กองร้อย จนถึงวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 
2515 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5”  
  พ.ศ. 2511 กรมต ารวจอนุมติัให้ท าการฝึกอบรม 6 กองร้อย ฝึกอบรมท่ีโรงเรียนต ารวจ 
ภูธร 3 ล าปาง จ านวน 3 กองร้อย และฝากอบรมท่ีโรงเรียนต ารวจภูธร 2 จังหวดัชลบุรี จ  านวน 3 
กองร้อย พ.ศ. 2515 กรมต ารวจอนุมติัให้ท าการฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียนพลต ารวจ ทั้ง 6 กองร้อย
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ในสถานท่ีเดียวกันภายใต้ช่ือ “โรงเรียนต ารวจภูธร 5” และให้จัดหาสถานท่ีท าการแห่งใหม่ 
เน่ืองจากสถานท่ีเดิมคบัแคบ 
  พ.ศ. 2519 กรมต ารวจอนุมติัให้จดัตั้งโรงเรียนต ารวจภูธร 5 ตั้งอยู่เลขท่ี 145 ถนนสาย
ล าปาง – เชียงใหม่ หมู่ท่ี 13 ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง มีเน้ือท่ี 249 ไร่ 2 งาน   
39 ตารางวา เป็นท่ีท าการกองร้อยท่ี 4, 5 และ 6 ส่วนสถานท่ีโรงเรียนต ารวจภูธร 5 เดิม ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ให้คงท่ีท าการกองร้อยท่ี 1, 2 และ 3 ไว ้ในปี พ.ศ. 2534 ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นวา่
การบริหารราชการทั้ง 2 แห่ง เป็นอุปสรรคไม่เกิดการคล่องตวั จึงไดถ้อนก าลงัทั้งหมดจากท่ีตั้งเดิม
ไปรวมกนัท่ีโรงเรียนต ารวจภูธร 5 ต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง จนถึงปัจจุบนั 
  พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ พ.ศ. 2548 ก าหนดให ้  
กองก ากบัการโรงเรียนต ารวจภูธร 5 สังกดักองบญัชาการศึกษาเป็น “ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร   
ภาค 5” สังกดัต ารวจภูธรภาค 5 และปรับโครงสร้างส านกังานต ารวจแห่งชาติจากเดิมศูนยฝึ์กอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 มีฐานะเป็นหน่วยงานระดบักองก ากบัการท่ีมีหวัหนา้หน่วยงานระดบัผูก้  ากบัการ
โดยใช้ช่ือ “โรงเรียนต ารวจภูธรภาค 5” ซ่ึงต่อมาได้ยกฐานะองค์กรเป็นกองบงัคบัการใช้ช่ือว่า 
“ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5” มีหัวหนา้หน่วยงานระดบัผูบ้งัคบัการรับผิดชอบการบริหารงาน
ภายในกองบังคับการและมีรองผูบ้ ังคับการจ านวน 2 นาย รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ รองจาก          
ผูบ้งัคบัการ ซ่ึงโครงสร้างการบริหารงานและรับผดิชอบ ด าเนินการภายในกองบงัคบัการ แบ่งเป็น 
3 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน คือ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายปกครองและการฝึก และ      
กลุ่มงานอาจารย ์โดยแต่ละฝ่ายมีผูก้  ากบัการเป็นหวัหนา้ควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน กองบงัคบั
การประกอบดว้ย อาคารอ านวยการ หอ้งประชุมและห้องเรียน อาคารกองร้อยท่ีพกั เรือนนอน และ
ลานฝึก โดยแบ่งสถานท่ีเป็นสัดส่วนท่ีชดัเจนมีบุคลากรดา้นอ านวยการ ดา้นการเรียนการสอน และ
ด้านการฝึกท่ีจะให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้รับการศึกษาอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ตามท่ีส านักงานต ารวจ
แห่งชาติก าหนด และยงัรับผิดชอบในการพฒันาหลกัสูตรมาตรฐาน การประกนัคุณภาพการศึกษา 
และหลักสูตรอ่ืน ๆ โดยในเบ้ืองต้นผูบ้ ังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ได้พัฒนาศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้ก าหนดศาสตร์พฒันาศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ในเร่ือง 
“ยุทธศาสตร์วิธีพิ ชิตยาเสพติด” ซ่ึงสอดคล้องกับค าสั่ งการของผู ้บัญชาการศึกษา เม่ือวนัท่ี             
12 ตุลาคม 2555 ใหทุ้ก ศูนยฝึ์กอบรมสร้างอตัลกัษณ์ให้เด่นชดัในการถ่ายทอดความรู้ โดยพิจารณา
งานท่ีตอ้งปฏิบติัจริง 4 สายงาน คือ สายงานปราบปราม สายงานอ านวยการและสนบัสนุน สายงาน
สืบสวน และสายงานจราจร 
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  2.  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติัหน้าท่ีประจ าศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร

ภาค 5 มีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจนในการปฏิบติั สนองนโยบายของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
จึงได้จดัท ายุทธศาสตร์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยได้น าปัญหาและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง         
มาศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ในปัจจุบนัและแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม เพื่อคน้หาจุดแข็ง 
จุดเด่น จุดดอ้ย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงาน สู่สถานภาพขององคก์รท่ีตอ้งการ
ในอนาคต ซ่ึงพบว่า จุดแข็งของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยงานให้บริการทางดา้น
การศึกษา และอบรมแก่บุคคลองค์กรท่ีจะมาบรรจุเขา้เป็นขา้ราชการต ารวจและอบรมขา้ราชการ
ต ารวจในสายงานต่าง ๆ ในพื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ซ่ึงสถานท่ีตั้งของหน่วยงานอยู่ใน
จงัหวดัล าปางจึงถือได้ว่าเป็นจงัหวดัท่ีเหมาะสมท่ีจะให้บริการแก่ข้าราชการต ารวจในเขตพื้นท่ี
ใกลเ้คียง  

 ยุทธศาสตร์ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ใช้หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ทั้ งภายในและภายนอกขององค์กร   
เพื่อช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) ท่ีมีผลต่อการด าเนินการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ได้ก าหนดประเด็นในการ
จดัท ายทุธศาสตร์ (ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5, 2559) ดงัน้ี 
  2.1  จุดแขง็  

 2.1.1  เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการศึกษาและฝึกอบรมท่ีให้บริการแก่
ขา้ราชการต ารวจในพื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ซ่ึงมีต ารวจภูธรภาค 5 เป็นหน่วยบงัคบับญัชา
ตรงท่ีก าหนดนโยบายในเร่ืองหลกัสูตรการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากสถานการณ์ของอาชญากรรม
ในพื้นท่ี 

 2.1.2  ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 มีท่ีตั้งของหน่วยอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม
ในระยะทางระหว่างจงัหวดัในเขตภาคเหนือตอนบน และยงัอยู่ใกล้ถนนสายหลกัท่ีข้าราชการ
ต ารวจจะเดินทางมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวก 

 2.1.3  สถานท่ีของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ตั้ งอยู่บนพื้นท่ีกวา้งขวาง
จ านวน 249 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา มีอาคารเรียน ห้องประชุม อาคารกองร้อยท่ีพกั ลานฝึก สามารถ
จดัการเรียนการฝึกอบรมแก่ผูท่ี้จะเขา้มาฝึกอบรมได้สูงถึง 1,999 คน การด าเนินการและบริหาร
ภายในหน่วยงานแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจน ประกอบดว้ย ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา 
ฝ่ายปกครองและการฝึก และกลุ่มงานอาจารย ์ 
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 2.1.4  มีบุคลากรข้าราชการต ารวจทั้ งฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา        
ฝ่ายปกครองและการฝึก และกลุ่มงานอาจารยท่ี์มีทกัษะความรู้ความช านาญในการด าเนินการจดัการ
สอนและการฝึก 

 2.2  จุดอ่อน  
 2.2.1  สภาพท่ีท าการของฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายปกครองและ

การฝึก และกลุ่มงานอาจารย ์รวมถึงอาคารเรียน ห้องประชุม กองร้อยท่ีพกั เรือนนอน และลานฝึก 
ได้ท าการสร้างมานานตั้งแต่เป็นหน่วยงานระดบักองก ากับการ สภาพของอาคาร จึงมีขนาดเล็ก  
และคบัแคบ การปรับปรุงหรือขยายเป็นไปได้ยากเน่ืองจากไม่มีงบลงทุนในการสนับสนุนและ
ด าเนินการ 

 2.2.2  งบประมาณในส่วนของงบด าเนินการในการจดัฝึกอบรมต่าง ๆ ไดรั้บการ
จดัสรรมาน้อยและไม่เพียงพอ ประกอบกบัการจดัให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ถูกก าหนด   
จากต ารวจภูธรภาค 5 จึงไม่สามารถจดัอบรมหลกัสูตรอ่ืนเพิ่มเติมได ้

 2.2.3  การหมุนเวียนบุคลากรภายในต ารวจภูธรภาค 5 ยงัไม่ค  านึงถึงผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจหลกั และความสามารถของบุคลากรของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5   

 2.3  โอกาส  
 2.3.1  ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับชั้ น ตั้ งแต่ผูบ้ ัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 จนถึง        

ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองการฝึกอบรมของบุคลากรภายนอก      
ท่ีจะไดรั้บบรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการต ารวจ และการฝึกอบรมทบทวนของผูท่ี้เป็นขา้ราชการต ารวจ
ใหมี้ความรู้ทนัสมยัทนักบัการเปล่ียนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 2.3.2  จากสภาพการเปล่ียนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบนั
และอนาคต ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ได้รับมอบหมายภารกิจในเร่ืองของการฝึกอบรม     
มากข้ึน 

 2.4  อุปสรรค  
 2.4.1  การเปล่ียนแปลงผูน้ าทางการเมืองมีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล

และงบประมาณ 
 2.4.2  ผูบ้ริหารของหน่วยและเจา้หน้าท่ีระดบัต่าง ๆ ไดรั้บการแต่งตั้งสับเปล่ียน

หมุนเวยีนเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี โดยขาดเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน 
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  3.  วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมหลกัขององค์กร 
 3.1  วิสัยทัศน์ “จดัสร้างทีมงานอนัทรงประสิทธิภาพ เพื่อสัมฤทธ์ิผลการคดัสรร

บุคลากร แล้วท าการฝึกศึกษาเสมือนสถานการณ์จริง ให้พร้อมออกไปปฏิบติัสถานการณ์จริงได้ดี  
กวา่ท่ีฝึก”  

 3.2  พนัธกิจ  
  3.2.1  ปกป้อง เทิดทูนพิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์
  3.2.2  พฒันาศูนยฝึ์กอบรมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมยัสอดคล้อง       

กบัสภาพพื้นท่ีและสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
  3.2.3  พฒันาศูนย์ฝึกอบรมเป็นหน่วยงานท่ีมีความช านาญเฉพาะในด้านการ

ปราบปรามและสืบสวน โดยเน้นในเร่ืองยาเสพติดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในเร่ือง “ยุทธวิธีพิชิต      
ยาเสพติด” 

  3.2.4  จดัเตรียมบุคลากรของศูนยฝึ์กอบรมให้มีความพร้อมในการบริหารจดัการ   
อีกทั้งอ านวยการการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.2.5  พฒันาศูนยฝึ์กอบรมให้เป็นสถานท่ีท่ีมีความพร้อมในการฝึกอบรม โดยมี
วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองช่วยฝึก ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

  3.2.6  พฒันาบุคลากรดา้นการฝึกการการเรียนการสอนให้มีความรู้ความสามารถ
เท่าทนัวทิยาการสมยัใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

  3.2.7  ดูแล เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของข้าราชการต ารวจและครอบครัวให้มี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

 3.3  ค่านิยมหลกัขององคก์ร “ฝึกใหเ้หมือนจริง เม่ือปฏิบติังานจริงท าใหดี้กวา่ฝึก” 
  4.  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการ  

  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ  พ.ศ. 2569 ของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 5 ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยกระดบัขีดความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกัเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 
    กลยทุธ์ท่ี 1  ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 1)  ปกป้อง เทิดทูน พิทกัษรั์กษาสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 2)  ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
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 3)  รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น   
ของประชาชน                           

    กลยุทธ์ ท่ี  2  มีระบบและกระบวนงานท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

    ปรับปรุง พฒันาระบบงานและกระบวนงานของหน่วยงานรับผิดชอบ
ใหมี้ประสิทธิภาพ                              
   ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันางานต ารวจใหโ้ปร่งใส มีมาตรฐาน 

  กลยทุธ์ท่ี 1  สังคมและประชาชนเช่ือมัน่ต่อองคก์รต ารวจ 
 1)  พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้ งจากภายใน       

และภายนอกองคก์ร 
 2)  น ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ        

มาบงัคบัใช้กบัขา้ราชการต ารวจท่ีประพฤติมิชอบอย่างจริงจงัและก าหนดแผนป้องกนัการทุจริต
ของหน่วย 

 3)  มุ่งท างานเพื่อภาพลักษณ์ของต ารวจให้ เป็นท่ียอมรับของสังคม        
และประชาชน 

 4)  พัฒนาวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ    
รูปแบบใหม่ 

  กลยทุธ์ท่ี 2  มีกระบวนงานท่ีโปร่งใสและมีมาตรฐาน มีกระบวนงานท่ีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีการตรวจสอบการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 1)  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กรอบมาตรฐานขั้นตอนขบวนงานและ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานใหป้ระชาชนรับรู้ โดยใชส่ื้อต่าง ๆ 

 2)  เสริมสร้างและพฒันาขา้ราชการต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

 3)  ด าเนินกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การแกปั้ญหาของชุมชนและสังคม 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบติังานของต ารวจ 

  กลยุทธ์ท่ี 1  การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเขา้
มา  มีส่วนร่วมในแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและใหบ้ริการ มีความเขม็แขง็ 

 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มา
มีส่วนร่วมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
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  กลยุทธ์ท่ี 2  การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเขา้
มา  มีส่วนร่วมในแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและใหบ้ริการ มีความพึงพอใจ 

 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ/หรือให้รางวลัตอบแทนคุณความดีแก่
ประชาชน องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต ารวจ 

   กลยุทธ์ท่ี 3  หน่วยงานและบุคลากรน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและใหบ้ริการประชาชน 

 ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของข้าราชการต ารวจและเป้าหมายการ
ท างานของหน่วยงานทุกระดบัให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท างานตามแนวคิด 
Community Policing 
   ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารงาน 

  กลยทุธ์ท่ี 1  การบริหารโดยยดึหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 การบริหารท่ีมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ 

  กลยุทธ์ท่ี 2  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและประชาชนผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 

 1)  สร้างบรรยากาศแวดลอ้มท่ีดีแก่ผูรั้บบริการ 
 2)  สร้างวฒันธรรมและองคก์รใหมี้จิตส านึกต่อการใหบ้ริการประชาชน 

  กลยทุธ์ท่ี 3  กระบวนการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 พฒันากระบวนการจดัการดา้นยุทธศาสตร์ ดา้นงบประมาณ และดา้น

การตรวจราชการ ใหมี้ความคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ท่ี 4  ขา้ราชการต ารวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบติัหน้าท่ีและน าระบบ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารจดัการ 
 1)  จัดท าแผนการศึกษาและฝึกอบรมให้ตรงกับความจ าเป็นและ   

ความตอ้งการของแต่ละสายงานใหส้อดรับกบัพนัธกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
 2)  ส่งเสริมข้าราชการต ารวจมีสุขภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง

พร้อมปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  5.  หลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ   
   กองบญัชาการศึกษาโดยกองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร 
ภาค 1 – 8 และศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวดัชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานท่ีได้รับ
มอบหมายจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรมนกัเรียน
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นายสิบต ารวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน ต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ (ปฏิบติัการ
ป้องกนัปราบปราม) ตามความตอ้งการของส านกังานต ารวจแห่งชาติ  
     หลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจมุ่งผลิตขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนยศสิบต ารวจตรี
ต าแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ (ปฏิบติัการป้องกนัปราบปราม) โดยยึดหลกัให้นกัเรียนนายสิบต ารวจทุกคนเป็น      
ผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถพฒันาตนเองไดภ้ายใตก้ระบวนการจดัการฝึกอบรมท่ีส่งเสริมการพฒันา
ตนเองและเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ในวิชาการและมีความสามารถในหน้าท่ีงานท่ี
รับผดิชอบ มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง จิตใจมัน่คง ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม   และความซ่ือสัตยสุ์จริต
พร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติ  (กองบญัชาการศึกษา, 2559) 
     วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
     1.   เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความรู้พื้นฐานของการปฏิบติังานในหน้าท่ีของ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 
     2.   เพื่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในงาน
ปฏิบติัการป้องกนัปราบปราม 
     3.   เพื่อเสริมสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์ หล่อหลอมจิตใจอุปนิสัย และบุคลิกภาพให้
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการต ารวจท่ีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธา    
ของประชาชน 
     4.   เพื่อให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเป็นผูย้ดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
     5.   เพื ่อให้นักเรียนนายสิบต ารวจมีความพร้อม  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ   
มีจิตส านึกในการบริการและบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้ งปฏิบัติงานในหน้าท่ีได ้    
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  หลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ใช้ค  าย่อว่า “หลกัสูตร นสต.” ส าหรับผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจน้ี ใช้ค  าย่อว่า “นสต” ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการให้การ
ฝึกอบรมและโครงสร้างหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย 1) ภาควิชาการและการฝึก         
7 เดือน 2) ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 เดือน  3) ภาคการฝึกหัดปฏิบติัราชการ        
2 เดือน และ 4) ภาคการฝึกหลกัสูตรพิทกัษส์ันติ 1 เดือน  
     ภาควชิาการและการฝึก  

  ภาควิชาการและการฝึกใช้ระยะเวลาในการอบรมภาควิชาการ และการฝึก 7 เดือน 
แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 3 เดือนคร่ึง ประกอบด้วย 7 หมวดวิชา มี 42 วิชา จ านวน 76 
หน่วยกิต ดงัตารางท่ี 2.1 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1  หมวดวชิาการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบต ารวจ 

หมวดวชิา 
จ านวน
วชิา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 

1. การศึกษา
ทัว่ไป 
(General 
Education) 

7 ศท. (GE) 21191 
ศท. (GE) 21192 
ศท. (GE) 21193 
ศท. (GE) 22194 
ศท. (GE) 21195 
ศท. (GE) 21196 
 
ศท. (GE) 22197 

จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
สิทธิมนุษยชนกบัการปฏิบติังานของต ารวจ 
ภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต ารวจ 1 
ภาษาองักฤษในหนา้ท่ีต ารวจ 2 
เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการปฏิบติังานต ารวจ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองไทยในสภาวการณ์ปัจจุบนั
กบับทบาทของต ารวจไทย 
การปฐมพยาบาล 

2. กฎหมาย 
(Law) 

6 กม. (LA) 21291 
กม. (LA) 21292 
กม. (LA) 22293 
กม. (LA) 21294 
 
กม. (LA) 22295 
กม. (LA) 21296 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
กฎหมายอาญา 1 
กฎหมายอาญา 2 
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาและระเบียบการ 
ต ารวจเก่ียวกบัคดี 
พระราชบญัญติัท่ีมีโทษทางอาญา 
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีของพลเมือง 

3. การบริหาร 
งานต ารวจ 
(Police 
Administration) 

5 บร. (PA) 21391 
บร. (PA) 21392 
บร. (PA) 21393 
บร. (PA) 21394 
 
บร. (PA) 22395 

พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
ระเบียบการต ารวจไม่เก่ียวกบัคดี 
การปฏิบติังานในสถานีต ารวจ 
ระเบียบงานสารบรรณและการเขียนรายงานใน 
หนา้ท่ีต ารวจ 
การเจรจาต่อรองและการจดัการความขดัแยง้ 

4. การป้องกนั
ปราบปราม
อาชญากรรม
(Crime 
Prevention) 

5 ปป. (CP) 21491 
ปป. (CP) 22492 
ปป. (CP) 21493 
ปป. (CP) 22494 
 
ปป. (CP) 22495 

อาชญาวทิยาและปัญหาอาชญากรรม 
การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
การรักษาความปลอดภยั 
ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
การปฏิบติัต่อเด็ก เยาวชน และสตรี 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

หมวดวชิา 
จ านวน
วชิา 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 

5. การสืบสวน
(Criminal 
Investigation) 

3 สส. (CI) 22591 
สส. (CI) 22592 
สส. (CI) 21593 

การสืบสวน 
นิติวทิยาศาสตร์ 
การทะเบียนประวติัอาชญากร 

6. การจราจร 
(Traffic 
Control) 

1 จร. (TC) 22691 การจราจร 

7. การฝึกต ารวจ      
(Police 
Training)  
การฝึกพลศึกษา 
(Physical 
Education) 

6 ตร. (PT) 21791 
ตร. (PT) 22792 
ตร. (PT) 21793 
ตร. (PT) 22794 
พล. (PE) 21795 

การฝึกตามแบบฝึกต ารวจ 
การยงิปืนพก 
ยทุธวธีิต ารวจ 1 
ยทุธวธีิต ารวจ 2 
วทิยาศาสตร์การกีฬา เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย 
ส าหรับต ารวจ 

รวม 32 - - 

   ทีม่า : กองบญัชาการศึกษา, 2559 
 
   ความหมายของเลขรหัสประจ าวชิา 
   รหสัวชิา ประกอบดว้ย ตวัอกัษรยอ่ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และตวัเลข 5 หลกั มีความหมาย 
ดงัน้ี 
   ตวัอกัษรยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษในวงเล็บ หมายถึง หมวดวชิา  
   เลขล าดบัท่ี 1 หมายถึง หลกัสูตรฝึกอบรมของชั้นประทวน 
   เลขล าดบัท่ี 2 หมายถึง ภาคเรียน 
   เลขล าดบัท่ี 3 หมายถึง ล าดบัหมวดวชิา 
   เลขล าดบัท่ี 4 และ 5  หมายถึง ล าดบัช่ือวชิา ของหมวดวชิานั้น 
   ภาคบูรณาการและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ระยะเวลาการฝึก 2 เดือน 
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   1. กิจกรรมบูรณาการ ระยะเวลา 89 ชั่วโมง เป็นการฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้จาก     
ภาควิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบติั มาฝึกแกไ้ขสถานการณ์การปฏิบติังานในบทบาท
ของเจา้หน้าท่ีต ารวจ โดยการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักเรียนนายสิบต ารวจเกิดการเรียนรู้   
จากการฝึกปฏิบติั (Learning by Doing) อาทิ สถานีต ารวจจ าลอง การพนนั ยาเสพติด สถานบริการ 
การจราจร ภาษาองักฤษ เด็กและความรุนแรง เจรจาต่อรอง ปฐมพยาบาล ปิดล้อมจบักุมคนร้าย 
และความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
 2.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ระยะเวลา 160 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุน     
ให้การฝึกอบรมภาควิชาการได้ผลสัมฤทธ์ิตามความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของหลักสูตร          
ท่ีก าหนดไว ้ประกอบดว้ย 

 1)  ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ จ านวน 40 ชัว่โมง 
 2)  ฝึกอบรมวา่ดว้ยคุณธรรม จริยธรรม โดยใชห้ลกัสูตรศาสนิกสัมพนัธ์ จ านวน 48 ชัว่โมง 
 3)  การเสริมสร้างจิตส านึก โดยการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยคุลบาท จ านวน 32 ชัว่โมง 
 4)  ฝึกหดัขบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตท่ี์ถูกตอ้งและปลอดภยั จ านวน 24 ชัว่โมง 
 5)  การฝึกวชิาชีพเสริม จ านวน 16 ชัว่โมง 
 6)  การส่งเสริมการอ่านหนงัสือนอกเวลา เป็นการฝึกให้นกัเรียนนายสิบต ารวจไดรั้ก

ในการอ่านและการส่งเสริมให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้ กล่อมเกลาจิตใจ และเปิดโลกทศัน์ทางความคิด      
ให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสังคมการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุขของประชาชนมนุษยโ์ลก ให้อ่าน
หนังสือนอกเวลา ระหว่างเวลา 19.99 – 21.99 น. ของแต่ละวนัไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
โดยแบ่งเป็นการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองภายในห้องสมุด 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
ฝึกอบรมก าหนดให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์หนงัสือนอกเวลา ดว้ยลายมือของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
โดยให้ผูอ้  านวยการสถานฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนดประเภท จ านวน และระยะเวลาการอ่านของ
หนงัสือนอกเวลาในระหวา่งการฝึกอบรม 

 7)  การพบปะผูบ้งัคบับญัชา ผูท่ี้ประสบความส าเร็จและมีประสบการณ์ เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ระสบความส าเร็จในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีต ารวจใหแ้ก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 3.  เบด็เตล็ด จ านวน 89 ชัว่โมง ประกอบดว้ย 
 1)  พิธีเปิดหรือปฐมนิเทศ 8 ชัว่โมง 
 2)  พิธีปิดหรือปัจฉิมนิเทศ 8 ชัว่โมง 
 3)  การสอบและการประเมินผลการฝึกอบรม 64 ชัว่โมง 
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 4.  ภาคการฝึกหัดปฏิบติัราชการ 2 เดือน นักเรียนนายสิบต ารวจน าความรู้และทกัษะ  
การปฏิบติัท่ีได้รับจากการฝึกอบรมภาควิชาการไปฝึกปฏิบติัราชการในงานด้านธุรการ งานประชา 
สัมพนัธ์ งานพิมพล์ายน้ิวมือ ท าหนา้ท่ีเสมียน ประจ าธุรการ พนกังานวิทยุ งานอ านวยการ งานป้องกนั
ปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวน งานจราจร และงานคดี ใชร้ะยะเวลาการฝึกหดัปฏิบติั
ราชการ 2 เดือน 

 5.  ภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ ระยะเวลา 1 เดือน เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนาม     
ในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมและการควบคุมฝูงชนท่ีเหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน   
และสถานการณ์ปัจจุบนั นกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีส าเร็จการฝึกอบรมจะไดรั้บประกาศนียบตัรและ     
เขม็พิทกัษส์ันติ  
 
ตอนที ่2  แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น า ฐานอ านาจ และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
   1.  ความหมายภาวะผู้น า       
   นกัการศึกษาให้ความสนใจและให้นิยามความหมายไวม้ากมาย ทั้งน้ี เพื่อเป็นพื้นฐาน   
ในการศึกษา จึงขอกล่าวถึงนิยามของภาวะผูน้ าพอสังเขป ดงัน้ี 
   ภาวะผูน้ ามีในบุคคลใดจะท าให้ผูอ่ื้นอยากท าตามโดยสมคัรใจ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งสั่งการ 
ความเป็นผูน้ าไม่ได้มาจากการแต่งตั้งแต่เกิดจากการท่ีมีคนอ่ืนท่ีเขารู้ว่าเป็นผูน้ า คุณสมบติัของ
ภาวะผูน้ าท่ีย ัง่ยืน ประกอบด้วย 1) ความรู้สึกผิดชอบ รู้ควรไม่ควรโดยมีคุณธรรมจริยธรรม        
เป็นเคร่ืองควบคุม 2) ความสามารถในการส่ือสารให้คนอ่ืนเข้าใจได้  และพูดในส่ิงท่ีเป็นจริง          
3) ความเป็นผู ้ยึดมั่นในหลักการ 4) มีระบบการคิดและการบริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ คิดครบทั้ ง
กระบวนการและรู้จกัคาดคะเน และ 5) ความเป็นนักวิชาการ รู้จกัหาความรู้และพึ่ งพาความรู้      
จากวิชาการอย่างแท้จริง ภาวะผูน้ าอาจมีได้ทั้ งในผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าและผูท่ี้ไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้า ผูน้  าตามธรรมชาติในกระบวนการชุมชนจะมีหลายคนมีลกัษณะของภาวะผูน้ า   
คือ 1) ฉลาด 2) เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม 3) เป็นคนติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นรู้เร่ือง และ 4) เป็นท่ียอมรับ
ของสมาชิก (อานนัท ์ปันยารชุน อา้งถึงใน นิตยา รัมภพ์งศ ์และสิทธิลกัษณ์ สมิตะสิริ, 2549 : 37 – 74) 
   ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าช่วยสร้างความชัดเจนแก่ผูใ้ต้บังคบับัญชาให้รับรู้       
ว่าอะไรคือความส าคญั ให้ภาพความเป็นจริงขององค์กรแก่คนอ่ืน ช่วยให้มองเห็นทิศทางและ
จุดหมายอยา่งชดัเจนภายใตส้ภาวการณ์เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นพฤติกรรมส่วนตวัของบุคคล
คนหน่ึงท่ีชักน ากิจกรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันหรือเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพล
ระหว่างผู ้น าและผู ้ตาม ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดหมายร่วมกันหรือเป็น
ความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และให้การสนบัสนุนบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
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ภาวะผูน้ าเป็นศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีกระตุน้จูงใจหรือใช้อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน  
ให้ปฏิบติัการ อ านวยการให้งานบรรลุตามเป้าหมาย และประสบผลส าเร็จขององค์กร (ชาญชัย   
ไชยค าภา, 2551 : 13 ; สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2548 : 5 และรังสรรค ์ประเสริฐศรี, 2548 : 31) 
   นอกจากน้ี ยงัมีนักวิชาการต่างประเทศให้ความหมายของค าว่า ภาวะผู ้น า ไวด้ังน้ี     
เฮอร์เซยแ์ละแบลนชาร์ด (Hersey and Blanchard, 1982) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คือ พฤติกรรมการใช้
อิทธิพลในการปฏิบติังานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายภายใตส้ถานการณ์   
ท่ีก าหนดให้ และยุคล์ (Yukl, 2006) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการ  
ท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและส่งผลต่อส่วนรวมท่ีเกิดจากความตั้งใจ 
ซ่ึงเกิดจากการอ านวยความสะดวกจากผูน้ า เพื่อจะท าให้การปฏิบติังานเกิดผลส าเร็จต่อส่วนรวม 
(Hersey & Blanchard, 1982 : 56 and Yukl, 2006 : 22) 
   สรุป ภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลท่ีมีศิลปะ หรือความสามารถของ
บุคคลท่ีกระตุน้จูงใจต่อบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบติัการ อ านวยการชกัน ากิจกรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมาย
ร่วมกนั เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพลระหวา่งผูน้ าและผูต้าม ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงให้บรรลุ
จุดหมายร่วมกนั หรือเป็นความสามารถท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคลใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์ร  
   2.  ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
   ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) เป็นความน่าเช่ือถือไวว้างใจจากประชาชน
เกิดจากอิทธิพลของพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีแสดงถึงความมีศกัด์ิศรี ความเปิดเผย ความจงรักภกัดี 
ความสามารถ และความสม ่าเสมอในการบริการเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมส่วนตวั และ     
เป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการสร้างองค์กรท่ีมีจริยธรรมส่งผลต่อบรรยากาศด้านของจริยธรรม
องคก์ร ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมตอ้งเร่ิมจากตวัผูน้ าท่ีมีคุณธรรมและมีประสิทธิผล ซ่ึงจะตอ้งมีความ
รอบรู้ดา้นคุณธรรมนอกเหนือจากการสอนผูอ่ื้นดว้ยค าพดูโดยการประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีแก่คนทัว่ไป (Hosmer, 1995 : 393 – 399) 
   ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเปรียบเสมือนการเปล่ียนสภาพทั้งผูน้  าและผูต้ามตามกระบวนการ
ของภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง จะน ามาซ่ึงจริยธรรมในการยกระดบัความประพฤติของภาวะ
ผูน้ า ผูน้  าและผูต้ามจะบรรลุถึงผลความส าเร็จสูงสุดตอ้งเกิดการยอมรับ ช่ืนชม และพึ่ งพาอาศยั    
ซ่ึงกนัและกนั ผูน้ าเช่ือถือในตนเอาใจใส่ในสิทธิและศกัยภาพของคนสร้างระบบกลุ่ม โดยใช้การ
น าแบบประสานความร่วมมือดว้ยการน าผูอ่ื้นไปสู่การยอมรับในความรับผิดชอบของผูน้ า จะตอ้ง
ช่วยผูต้ามประเมินค่านิยมและความตอ้งการเพื่อท่ีจะยกระดบัการกระท าให้สูงข้ึนจนถึงระดบัค่านิยม
ดา้นอิสรภาพ ความยติุธรรม และความเท่าเทียมกนั (Moriarty, 1992)     
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   ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมเป็นคุณลักษณะของภาวะผูน้ าท่ีจ  าเป็นพบว่า ผู ้น าจะต้องมี
จริยธรรมเป็นการสร้างความศรัทธาและความเช่ือมั่น เป็นพลังในการผลักดันให้เป็นบุคลากร
ท างานบรรลุเป้าหมายอยา่งเป็นเลิศและเป็นแบบอยา่งท่ีดี ผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จควรมีภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมมีหลักการหรือคุณลกัษณะ ผูน้ าเชิงจริยธรรมไม่เพียงแต่พูดดี แต่ปฏิบัติตามส่ิงท่ี    
พวกเขาพูดและเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านพฤติกรรมจริยธรรม บราวน์และเทรวิโอ และนูเฮาว์ส 
(Brown and Trevio, 2006 ; Nouthouse, 2993 : 310 – 316) 
 มุมมองทางจริยธรรมของเซอร์เมอฮอร์น ให้มุมมองทางจริยธรรมแบบถือประโยชน์   
เป็นส าคญั เป็นพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีค านึงถึงการน าส่ิงท่ีดีมาให้กบับุคคล เป็นแบบปัจเจก
บุคคลจะข้ึนอยู่กบัความเช่ือส่วนตวั ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความกา้วหน้าในระยะยาวของผลประโยชน์
ส่วนตนและพยายามท าทุกวิถีทางให้ไดผ้ลประโยชน์นั้นมา มีสิทธิทางศีลธรรมดา้นพฤติกรรมท่ีจะ
เคารพและปกป้องสิทธิพื้นฐานของบุคคล มีความยุติธรรมซ่ึงเป็นพฤติกรรมการตัดสินใจท่ีมี
จริยธรรม ปฏิบติัต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกนัและยุติธรรมตามกฎระเบียบและมาตรฐาน เชอร์มาร์ฮอม
(Schermerhom, 2005 : 60 – 61) 
 ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมว่าเปรียบเสมือนการเปล่ียนสภาพ (Transformation) ทั้งผูน้  าและ  
ผูต้ามตามกระบวนการของภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลง  ในทา้ยท่ีสุดจะน ามาซ่ึงจริยธรรมในการ
ยกระดับความประพฤติและการดลใจทางจริยธรรมของผู ้น า นอกจากน้ี พลวตัของภาวะผูน้ า       
เชิงจริยธรรมจะท าให้ทั้ งผูน้  าและผูต้ามบรรลุถึงผลส าเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับ ช่ืนชม และ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ผูน้ าควรเช่ือถือในคนเอาใจใส่ในสิทธิและศกัยภาพของคน สร้างระบบ
กลุ่มโดยใช้การน าแบบประสานความร่วมมือ น าผูอ่ื้นไปสู่การยอมรับในความรับผิดชอบและ
เร่ิมตน้การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเองก่อนการน าเป้าหมายเชิงจริยธรรม  
  จริยธรรมภาวะผูน้ ามีความหมายในหลายทางท่ีแตกต่างกนั ความหมายอาจจะรวมถึง 
ค่านิยม คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผู ้น า ส่ิงท่ีอธิบายความหมายของจริยธรรมผู ้น า คือ 
พฤติกรรมและแรงจูงใจ ได้แก่ 1) ความซ่ือสัตย ์2) เช่ือถือได้ 3) การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น  
และ 4) ความยุติธรรม แต่จะเน้นในดา้นของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายามท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูอ่ื้น คุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง 
เรียกว่า ภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช้ เป็นผูน้ าท่ีให้ความสนใจต่อความกงัวลของผูต้ามและให้ความส าคญั  
กบัผูต้าม รวมถึงดูแลเอาใจใส่และสนบัสนุน ภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช ้จึงหมายถึง ผูท่ี้มีลกัษณะเป็น
ผูรั้บใช้โดยธรรมชาติให้ความสนใจกบัความตอ้งการของผูต้ามหรือบริการผูต้ามดว้ยความเต็มใจ 
กรีนลีฟ (Greenleaf, 1977) 
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  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมตอ้งมีความยุติธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการจดัสรรผลประโยชน์
ให้มีความยุติธรรม หลักการในการจดัสรรอย่างยุติธรรม ประกอบด้วย 1) ให้แต่ละคนอย่าง         
เท่าเทียมกัน 2) ให้แต่ละคนตามความจ าเป็น 3) ให้แต่ละคนตามสิทธิ 4) ให้แต่ละคนตามความ
พยายาม 5) ให้แต่ละคนตามการท าคุณประโยชน์เพื่อสังคม และ 6) ให้แต่ละคนตามความดี
ความชอบ (Beauchamp and Bowie, 1988) 
  หลกัการภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมซ่ึงเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
ประกอบด้วย ความเคารพ (Respect) การบริการ (Service) ความยุติธรรม (Justice) ความซ่ือสัตย ์
(Honesty) และสร้างชุมชน (Community) (รัตติกรณ์ จงวศิาล, 2556 : 148) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ภาพที ่2.1 :   หลกัการของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
     ทีม่า  :   รัตติกรณ์ จงวศิาล, 2556 

 
  1.  ผู้น าที่มีจริยธรรมจะเคารพผู้อื่น   การปฏิบัติต่อผู ้อ่ืนด้วยความเคารพ หมายถึง        
การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเหมือนวา่เขาเป็นจุดหมาย ไม่ใช่เป็นเคร่ืองมือรวมถึงตอ้งปฏิบติัต่อการตดัสินใจ
และค่านิยมของผูอ่ื้นด้วยความเคารพ ผูน้ าจะปล่อยให้ผูต้ามเป็นตวัของตวัเองและเคารพว่าผูอ่ื้น     
มีความแตกต่างและมีคุณค่าอยา่งไม่มีเง่ือนไข ผูน้ าจะเคารพความคิดของผูอ่ื้นยอมรับผูอ่ื้นในฐานะ

การสร้าง
ชุมชน 

ความซ่ือสัตย์ 
ความ

ยุตธิรรม 

 

 

การบริการ 

 

ความเคารพ 

ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรม 
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เป็นบุคคล ผูน้ าตอ้งรับฟังผูต้ามอย่างใกล้ชิด มีความเห็นใจ อดทน และใจกวา้งต่อความคิดเห็น       
ท่ีขดัแยง้หรือตรงกนัขา้มกนั เม่ือผูน้ าแสดงถึงความเคารพต่อผูต้ามจะท าให้ผูต้ามรู้สึกว่าตนเอง      
มีคุณค่าและมีความสามารถในการท างาน  
  2.  ผู้น าที่มีจริยธรรมจะให้บริการผู้อื่น  การให้บริการเป็นตวัอยา่งของแนวคิดจริยธรรม   
ท่ีเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น ผูน้ าจะเอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก เช่น การให้
ค  าปรึกษา พฤติกรรมการเพิ่มพลงัอ านาจ (Empowerment Behaviors) การสร้างทีม พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร (Organization Citizenship Behavior) ผูน้ าจะมีความรับผิดชอบในการ
บริการผู ้อ่ืนโดยการเอาใจใส่ดูแลผู ้อ่ืน ให้บริการและตัดสินใจในทางท่ีก่อให้เกิดผลดีและ            
ไม่ เป็นผลเสียต่อผู ้อ่ืน กล่าวได้ว่าการบริการ คือ การท าให้เกิดผลประโยชน์แก่คนหมู่มาก          
ผูน้  าเชิงจริยธรรมตอ้งเต็มใจท่ีจะเอาผูต้ามเป็นศูนยก์ลาง ถือเอาผลประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นส่ิงแรก  
ในการท างานและตอ้งปฏิบติัตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 
  มุมมองแนวความคิดของภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น (Transcendental Leadership) อธิบาย
การให้บริการว่า เป็นทฤษฎีท่ีมีฐานความคิดส าคัญ คือ ยึดเอาการแลกเปล่ียนเร่ือง “การให้”        
เป็นหลักการของความสัมพนัธ์ระหว่างกัน โดยผูน้ าแบบเหนือชั้นจะให้ความห่วงใยต่อผูต้าม     
ของตน ดว้ยการให้ส่ิงท่ีดีงาม เพื่อให้ผูต้ามไดพ้ฒันาตนเองให้สูงข้ึน กล่าวคือ ผูน้ าแบบเหนือชั้น  
มุ่งท่ีจะพฒันาและยกระดบัแรงจูงใจของผูต้ามให้สูงยิ่งข้ึน เช่น ยกระดบัแรงจูงใจท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ 
เพื่อผูอ่ื้นหรือแรงจูงใจปรารถนาท่ีจะให้แก่ผูอ่ื้น คาร์โดน่า จึงเนน้เร่ืองการยกระดบัแรงจูงใจภายใน
ของผูต้ามเป็นส าคัญ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาด้านจิตใจด้วย โดยมองผูน้ าแบบเหนือชั้ น        
เป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช้หรือผูน้ าแบบใฝ่บริการ (Servant Leader) ท่ีท  าให้ผูน้  าเกิดประสิทธิผลข้ึน    
(Cardona, 2000 : 201 – 206)  
  3.  ผู้น าที่มีจริยธรรมเป็นคนยุติธรรม  ผูน้  าเชิงจริยธรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็น
เร่ืองความเท่ียงธรรมและความยุติธรรม ผูน้ าจะให้ความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติต่อผูต้าม        
ด้วยความยุติธรรม หลักของความยุติธรรม คือ ผูน้ าต้องยึดหลักความเท่ียงธรรม และยุติธรรม       
ในการตดัสินใจและจะไม่มีใครได้รับการปฏิบติัเป็นพิเศษ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น     
ในกรณีท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีแนวทางเป็นการปฏิบติัท่ีชดัเจน สมเหตุสมผล และมีค่านิยมทางศีลธรรม  
ท่ีชัดเจน ผูน้ าท่ีมีจริยธรรมจะตอ้งเป็นคนยุติธรรม ไม่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นคนโปรดหรือเป็น    
คนพิเศษท่ีมกัจะไดรั้บความเอ็นดู ความใส่ใจ หรือผลประโยชน์เป็นพิเศษ ทั้งน้ี บางคนจะได้รับ
มอบหมายหรือเสนองานเป็นพิเศษใหด้ว้ย (Beauchamp and Bowie, 1988) 
  ดังนั้ น หลักการในการจดัสรรอย่างยุติธรรม ซ่ึงผูน้ าอาจจะใช้หลักการข้อเดียวหรือ  
หลายขอ้ร่วมกนัในการปฏิบติัต่อผูต้ามก็ได ้ซ่ึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดใ้นหลายสถานการณ์ 
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หลกัการในการจดัสรรอยา่งยุติธรรม ประกอบดว้ย 1) ให้แต่ละบุคคลอยา่งเท่าเทียมกนั 2) ให้แต่ละ
บุคคลตามความจ าเป็นส่วนบุคคล 3) ให้แต่ละบุคคลตามสิทธิของบุคคล 4) ให้แต่ละบุคคลตาม
ความพยายามส่วนบุคคล 5) ให้แต่ละบุคคลตามการท าคุณประโยชน์เพื่อสังคม และ 6) ให้แต่ละ
บุคคลตามความดีความชอบ  
  4.  ผู้น าที่มีจริยธรรมต้องซ่ือสัตย์  เพื่อจะสามารถเขา้ใจความส าคญัของความซ่ือสัตย์  
ไดอ้ยา่งชดัเจนให้ลองพิจารณาถึงส่ิงท่ีตรงขา้ม นัน่คือ ความไม่ซ่ือสัตย ์ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการ
โกหกหรือท าให้ความจริงคลาดเคล่ือนไป ความไม่ ซ่ือสัตย์ท  าให้ เกิดผลลัพธ์ท่ีน่ารังเกียจ    
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความไม่น่าเช่ือถือไวว้างใจ เม่ือผูน้ าไม่ซ่ือสัตยต่์อคนอ่ืนจะถูกมองวา่พึ่งพาไม่ได้
และไม่น่าเช่ือถือ ส่งผลใหห้มดศรัทธาในส่ิงท่ีพดูและส่ิงท่ียนืหยดัท าให้อิทธิพลของผูน้ าลดนอ้ยลง
เพราะความไม่เช่ือถือไวว้างใจและไม่เช่ือมัน่อีกต่อไป ส าหรับคนอ่ืนทัว่ไปความไม่ซ่ือสัตยส่์งผล
ในทางลบ คือ ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลตึงเครียดและเกิดความไม่ไวว้างใจจะท าให้เกิดผล
กระทบในระยะยาว คือ ท าให้ความสัมพนัธ์อ่อนแอลง ความไม่ซ่ือสัตยแ์มจ้ะกระท าดว้ยเจตนาดี   
ก็ตามท าให้ความสัมพนัธ์แตกสลายลงได ้ความซ่ือสัตยไ์ม่ได ้หมายถึง การพูดความจริงอยา่งเดียว
แต่รวมไปถึงการเปิดใจต่อผูอ่ื้น น าเสนอขอ้เท็จจริงอย่างเต็มท่ี และครบถ้วนเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ความทา้ทายส าหรับผูน้ า คือ ตอ้งหาจุดสมดุลของการเปิดเผย แสดงความจริงใจ และคอยตรวจสอบ
ว่าส่ิงใดเหมาะสมท่ีจะเปิดเผยในสถานการณ์นั้ น ๆ ผู ้น าต้องมีความรู้สึกไวต่อทัศนคติและ
ความรู้สึกของผูอ่ื้น การไม่สัญญาในส่ิงท่ีไม่สามารถท าได ้ไม่บิดเบือนความจริง ไม่อ าพรางหนา้ท่ี 
ไม่หลีกเล่ียงความรับผดิชอบ และไม่ยอมรับแรงกดดนัของการอยูร่อดของผูท่ี้แขง็แรงท่ีสุด  
  5.  ผู้น าที่มีจริยธรรมสร้างชุมชน  ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการส่งอิทธิพลต่อผูอ่ื้นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยการแสดงถึงมิติทางจริยธรรมท่ีชดัเจนมีการอา้งอิงถึงเป้าหมายร่วมกนั 
ซ่ึงหมายความวา่ผูน้ าและผูต้ามตอ้งเห็นดว้ยกบัแนวทางปฏิบติัของกลุ่ม ผูน้ าตอ้งค านึงถึงเป้าหมาย
ของตนเองและของผูต้ามให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกนั ผูน้ าตอ้งคน้หาเป้าหมาท่ีเขา้กนัไดก้บัทุกคน 
แนวคิดท่ีเป็นหัวใจส าคญั คือ ทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีจะพยายามขบัเคล่ือนกลุ่มไปใน
ทิศทางท่ีดีงาม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายผูน้ าและผูต้าม ซ่ึงในกระบวนการนั้นผูน้ าและ        
ผูต้ามก็จะมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ผูน้ าแบบน้ีจะแสดงจริยธรรมของการดูแลเอาใจใส่ผูอ่ื้นและ          
ไม่บีบบังคับผูอ่ื้น นอกจากน้ี ภาวะผูน้ าท่ีมีจริยธรรมจะต้องมีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ     
(Civic Virtue) คือ ทั้ งผูน้  าและผูต้ามต้องใส่ใจนอกเหนือจากเป้าหมายร่วมกันของพวกเขาแล้ว
จะตอ้งใส่ใจต่อเป้าหมายและความตอ้งการของชุมชนดว้ย  
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  3.  แนวคิดภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน 
  ภาวะผู ้น าท่ีภาษาอังกฤษเรียกว่า The Transcendental Leadership นั้ น  เป็นกระแส
แนวโนม้ทางดา้นภาวะผูน้ าของศตวรรษท่ี 21 น้ี จุดเด่นดา้นแนวคิดก็คือ เป็นแบบภาวะผูน้ าท่ียึดมิติ
ดา้นจิตใจหรือจิตวญิญาณ (Spiritual Dimensions) เป็นส าคญั โดยเฉพาะดา้นคุณธรรมท่ีเนน้การท า
เพื่อความดีงาม เพื่อผูอ่ื้นและเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก เรียกได้ว่าเป็นภาวะผูน้ าแบบเลิศคุณธรรม    
ส่วนมิติท่ีเก่ียวกบัดา้นบทบาท สมรรถนะ และคุณลกัษณะของผูน้ าแบบเหนือชั้นอยูใ่นระดบัท่ีสูง
เป็นพิเศษกวา่ภาวะผูน้ าแบบอ่ืนใด ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้นไดรั้บการพฒันาต่อยอดจากภาวะผูน้ า
แบบแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) และภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง (Transformational 
Leadership) ตามล าดบั โดยภาวะผูน้ าทั้งสามแบบเก่ียวพนัต่อกนัในลกัษณะท่ีเป็นแถบภาวะผูน้ า   
ท่ีต่อเน่ือง (Leadership Continuum) ดงันั้น กรอบความคิดท่ีใช้อธิบายถึงภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น  
จึงครอบคลุมตั้งแต่ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน ภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง และภาวะผูน้ าแบบ
เหนือชั้น โดยภาวะผูน้ าทั้งสามแบบ (อาจเรียกรวมกนัว่า 3 Ts’ Leadership) ดงักล่าว มีความเก่ียวพนั
ต่อกันบนแถบความต่อเน่ืองของภาวะผู ้น า (Leadership Continuum) ดังแสดงด้วยภาพท่ี  2.2             
(Bass & Avolio, 1990 ; Goodwin, Wofford & Whittington, 2001 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ , 
2560 : 1) ต่อไปน้ี 
 

 
 
   ภาพที ่ 2.2    :     แถบความต่อเน่ืองของภาวะผูน้ า (Leadership Continuum)  
    ของ 3 Ts’ Leadership 
 ทีม่า     :  Bass & Avolio, 1990 ; Goodwin, Wofford & Whittington, 2001  
    อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2560 : 2 
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  ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู ้น าทั้ งสามแบบกับระดับการพัฒนาคุณธรรม      
(Moral Development) ของผู ้น าโดยอธิบายด้วยทฤษฎีพัฒนาด้านคุณธรรมของโคห์ลเบิ ร์ก  
(Kohlberg’s Moral Development) ซ่ึงโคห์ลเบิร์กได้แบ่งการพฒันาคุณธรรมของมนุษยอ์อกเป็น     
3 ระดบั ไดแ้ก่ 
       ระดับท่ี  1  เป็นระดับพื้ นฐานท่ี สุ ด เรียกว่า ระดับก่อนเกณฑ์ ทางสั งคม  (Pre –   
Conventional Level) ผูน้  าท่ีใช้คุณธรรมระดบัน้ีกับผูต้ามจะยึดติดกับเร่ืองการลงโทษและการให้
รางวลัเป็นเกณฑ์ จึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการเป็นผูน้ าแบบแลกเปล่ียนท่ีใช้การแลกเปล่ียนปัจจยั
ทางวตัถุ (Economic Exchange) เพื่อจูงใจการท างานของผูต้าม  
       ระดับท่ี 2  ระดับแสดงจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม  (Conventional Level)   
ผูน้  าแบบน้ีจะยึดมัน่และปฏิบติัไปตามกฎเกณฑ์ทางสังคมและกฎระเบียบแบบแผนวฒันธรรม   
และปทสัถานขององค์กรเป็นหลัก ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีใกล้เคียงกับภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง         
ท่ียดึการแลกเปล่ียนทางสังคม (Social Exchange) เป็นหลกั 
        ระดับท่ี  3  ระดับมีจริยธรรมท่ีเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม (Post – Conventional 
Level) เป็นระดับของการพฒันาคุณธรรมท่ีสูงสุด โดยบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการใช้
วิจารณญาณของตนเป็นมาตรฐานในการตดัสินใจปฏิบติั โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลและ
ส่ิงแวดลอ้มในสังคมเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
  ผูน้ าท่ีมีระดบัการพฒันาทางคุณธรรมถึงระดบัน้ี จะมีค่านิยมและหลกัการอยู่ภายในตน 
ซ่ึงเป็นท่ียอมรับเป็นสากลส่ิงใดถูกส่ิงใดผดิ โดยในทางปฏิบติัผูน้ าจะให้ความส าคญัต่อค่านิยมและ
หลกัการเหล่าน้ีมากยิ่งกว่ากฎเกณฑ์ภายนอกทางสังคมจึงเป็นคุณลกัษณะท่ีใกล้เคียงกบัแนวคิด
ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น 
  ความเป็นผูน้ าแบบเหนือชั้นท่ีเก่ียวข้องกับมิติทางความชาญฉลาดรู้เชิงจิตวิญญาณ    
ส่วนบุคคล (Personal Spiritual Wisdom) ซ่ึงมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านจิตส านึกและ 
สติรับรู้ (Consciousness) 2) ด้านคุณลักษณะท่ีมีคุณธรรม  (Moral Character) และ 3) ด้านความ     
ศรัทธาเล่ือมใส (Faith) คาร์โดน่า (Cardona, 2000 : 201 – 206) สังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบความคิด   
ท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะของภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น ไวด้งัน้ี 
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ตารางที ่ 2.2   กรอบความคิดทีเ่กีย่วกบัสมรรถนะของภาวะผู้น าแบบเหนือช้ัน  

สมรรถนะ ค าอธิบาย ค าถามหลกั 

 1. รู้แจ้งตนเอง   
(Self – Insight)     

ความสามารถแสดงอตัลกัษณ์
ตนเองไดช้ดัเจนและเขา้ใจถึง
จุดแขง็และจุดอ่อน ค่านิยม 
ความเช่ือ ความเป็นตวัตน
แทจ้ริง      

1.  คุณรู้จกัตนเองมากนอ้ยเพียงไร 
2.  คุณช่ืนชอบและนบัถือตนเองแค่ไหน 
3.  Brand แทนตวัคุณคืออะไร 

2.  วตัถุประสงค์ 
ส่วนตัว  
(Self – purpose) 

สามารถเขา้ใจและระบุ
วตัถุประสงค ์   
ส่วนตวัไดถู้กตอ้ง            

1.  มุมมองอนาคตชีวิตตนเองคืออะไร 
2.  ท  าไมท่านตอ้งการเป็นผูน้ า 

3.  ความชาญฉลาด  
(Wisdom)     
 

สามารถตดัสินใจโดยยดึ
หลกัการมากกวา่ความถูกใจ 

1.  คุณรู้สึกสบายใจท่ีตอ้งเป็นคนท่ีคนอ่ืน 
     ไม่ค่อยรู้จกัไหม 
2.  คุณสามารถมองเห็นผลกระทบท่ีตามมา 
     จากการตดัสินใจสัก 2 ขอ้ไดไ้หม 

4.  ความสัตย์ซ่ือ 
ถือคุณธรรม 
(Integrity)    

แสดงพฤติกรรมท่ีน่าเช่ือถือ
เป็นท่ีน่านบัถือและสะทอ้น
ออกเป็นค่านิยมขององคก์ร   

1.  คนอ่ืนมีความหวงัไดใ้นตวัคุณไหมคุณมี 
     พฤติกรรมท่ีคงเส้นคงวาไหมและ 
     สามารถคาดหมายไดไ้หม 
2.  คุณรู้สึกพอใจท่ีไดพ้ดูอยา่งจริงใจไหม 
3.  คุณชดัเจนในการกระท าท่ีโปร่งใสไหม 

5.  ความสามารถ   
เช่ือมโยง
(Connectedness) 

     -พฒันาและบริหา แบบเครือข่ายสร้างพนัธมิตร
และความร่วมมือ 
อยา่งกวา้งขวาง 
มีสัมพนัธภาพอยา่งใกลชิ้ด    

 

1.  คุณกระตือรือร้นอยากเขา้หาผูอ่ื้นไหม 
2.  คุณให้เวลาเพื่อเขา้ถึงผูอ่ื้นจริงจงัไหม 
3.  คุณให้การเคารพนบัถือผูอ่ื้นไหม 
4.  คุณรับฟังผูอ่ื้นอยา่งจริงใจไหม 

6.  เน้นการท างาน   
(Performance 
Focus)  

แสดงพฤติกรรมขบัเคล่ือน    
องคก์รสู่เป้าหมายชดัเจน     

1.  คุณยดึมัน่ในงานรับผิดชอบไหม 
2.  งานรับผดิชอบสามารถตรวจสอบ  
3.  คุณใหง้านคนอ่ืนสามารถตรวจสอบไหม 
4.  คุณท าใหทุ้กคนชดัเจนในส่ิงท่ีองคก์ร 
     คาดหวงัไหม 
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ตารางที ่ 2.2   (ต่อ) 

สมรรถนะ ค าอธิบาย ค าถามหลกั 

7.  เน้นสร้างส่ิงใหม่ 
และความงอกงาม 
(Renewal and 
Growth Focus)        

แสดงพฤติกรรมเนน้ปรับปรุง 
ผลงานส่วนบุคคลและองคก์ร 

1.  คุณไดพ้ยายามพฒันาศกัยภาพและ 
     สมรรถนะตนเองอยา่งไร 
2.  คุณกระตุน้ผูอ่ื้นใหง้อกงาม 
     ทั้งดา้นส่วนตวัและในงานอยา่งไร 

 
 ทีม่า : Bass & Avolio, 1990; Goodwin, Wofford & Whittington, 2001  
   อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2560 : 20 
 
  แนวคิดภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้นเป็นรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีมุ่งเน้นการพฒันาด้านจิตใจ   
หรือจิตวิญญาณ (Spirituality) ท่ีมีกรอบครอบคลุมองค์ประกอบหลกัอยู่ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความมี
สติสัมปชญัญะ การยึดมัน่และประพฤติในหลกัคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ และการมีความเล่ือมใส 
ความศรัทธาอยา่งมัน่คง 
  4.  แนวคิดของภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
  ปัจจุบนัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้ าและผูต้ามเปล่ียนแปลงไปมาก
จากอดีต การบริหารงานท่ีเนน้การควบคุมกลายมาเป็นการมอบหมายอ านาจ  การแข่งขนักลายเป็น
การให้ความร่วมมือ ผูน้ าท่ีดีท่ีจะตอ้งขจดักฎเกณฑ์ ขอ้จ ากดั และการควบคุมท่ีมากเกินไปออกจาก
ผูต้ามเพื่อท่ีจะท าให้พวกเขาเกิดความรับผิดชอบในการท างานมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้และสามารถ
พฒันาความคิดสร้างสรรคท่ี์พวกเขามีอยูใ่หเ้กิดข้ึนอยา่งไม่มีจ  ากดั 
  แนวคิดเก่ียวกับผูน้ าในปัจจุบันจึงเน้นไปท่ีผูน้ าท่ีมีคุณธรรมซ่ึงสนับสนุนให้ผูต้าม
สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองให้เป็นผูน้ าได้มากกว่าท่ีจะใช้ต าแหน่ง เพื่อการควบคุมหรือ
จ ากดัความสามารถของผูต้าม ผูน้ าในอดีตจะรับผิดชอบต่อความส าเร็จขององคก์ร โดยการควบคุม
การท างานของผูต้ามอยา่งใกลชิ้ด หากมองในแง่การควบคุมผูต้ามแลว้แยกประเภทผูน้ า ออกเป็น   
4 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
    1.  ผูน้  าแบบเผด็จการ ผูน้ าแบบน้ีจะเน้นการสั่งการและควบคุมผูต้ามอย่างใกลชิ้ด 
ท าให้ผูต้ามไม่กระตือรือร้นและเฉ่ือยชา ไม่คาดหวงัเก่ียวกบัตนเองแต่จะท างานตามค าสั่งท่ีไดรั้บ
มอบหมายเท่านั้น 
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    2.  ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม ผูน้ าแบบน้ีจะพยายามท าให้ผูต้ามมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และมีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน 
    3.  ผูน้  าแบบผูพ้ิทกัษ์ ผูน้ าแบบน้ีจะเร่ิมเปล่ียนแปลงความคิดเห็นของตนเองท่ีเคย
เนน้การควบคุมผูต้ามเป็นการมอบหมายความรับผดิชอบและอ านาจหนา้ท่ีไปสู่ผูต้ามมากข้ึน 
    4.  ผูน้  าแบบผูรั้บใช้หรือผูน้ าใฝ่บริการ เป็นผูน้ าท่ีเกิดภายหลังผูน้ าแบบผูพ้ิทักษ ์    
ซ่ึงผูน้ าแบบน้ีจะเลิกควบคุมแต่จะเลือกรับใชผู้ต้าม 
  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการอาจจ าแนกอยูใ่นกลุ่มของแนวคิดภาวะผูน้ าทางจริยธรรม โดยการรับใช้
ผูต้ามเป็นความรับผิดชอบตามธรรมชาติของผูน้ าและเป็นส่ิงจ าเป็นของภาวะผูน้ าทางจริยธรรม 
การรับใช้ หมายรวมถึง การท านุบ ารุง การปกป้อง และการมอบอ านาจแก่ผูต้าม ผูน้ าใฝ่บริการ   
ตอ้งใส่ใจความต้องการของผูต้ามและช่วยให้ผูต้ามท างานได้ดีข้ึน เฉลียวฉลาดข้ึน และเต็มใจ
ยอมรับในความรับผิดชอบมากข้ึน ผูน้ าเพียงแต่เข้าใจผูต้ามและตอบสนองส่ิงท่ีผูต้ามต้องการ     
ผูน้ าตอ้งยืนยนัในส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งผูน้  าตอ้งมอบอ านาจแก่ผูต้ามและผูน้ าตอ้งมีความ
สุจริต เปิดเผยกระท าในส่ิงท่ีสอดคล้องกับค่านิยม และแสดงความไวว้างใจในตัวผูต้ามแล้ว       
ผูน้  าจึงจะไดรั้บความไวว้างใจจากผูต้ามกลบัมา  
  คุณสมบติัด้านคุณธรรมจริยธรรม (Character) เป็นหัวใจของภาวะผูน้ าใฝ่บริการและ  
เป็นเจตคติพื้นฐานของภาวะผูใ้ห้บริการท่ีส่งผลต่อการท่ีผูน้ าท างานร่วมกบัผูต้ามและท าหน้าท่ี
ภาวะผูน้ า โดยผูน้ าจ  านวนมากมกัจะเป็นผูน้ าท่ีมุ่งท าหน้าท่ีหรือมุ่งในกระบวนการโดยปราศจาก
หัวใจท่ีจะรับใช้บริการผูอ่ื้น ความแตกต่างจากภาวะผูน้ าแบบสั่งการหรือภาวะผูน้ าแบบควบคุม    
จึงไดส้รุปเปรียบเทียบเจตคติ และคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัระหว่างมุมมองทั้งสอง ดงัแสดงในตารางท่ี 
2.3 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่ 2.3   ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น าแบบส่ังการและภาวะผู้น าใฝ่บริการ  

 ภาวะผู้น าแบบส่ังการ ภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
1.  เป้าหมายของผูน้ า คือ ให้คนอ่ืนมารับใช้
ใหบ้ริการ 

1.  เป้าหมายของผูน้ าคือรับใชบ้ริการผูอ่ื้น 

2.  สนใจเป็นประการแรกคือภาพพจน์ผูน้ าและ
ความกา้วหนา้ของตน การตดัสินใจส่วนใหญ่    
มาจากการรักษาใหต้นเองอยูร่อดและรักษา
ภาพพจน์ตนเอง 

2.  ตั้งใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากา้วหนา้ตามศกัยภาพ
สูงสุดของเขา ดว้ยการลดความเป็นตวัตนของ
ผูน้ าและยกยอ่งผูอ่ื้นสนใจส่งเสริมกลุ่มหรือ
หน่วยงานและสมาชิกทั้งหมดก่อนตนเอง 
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ตารางที ่ 2.3   (ต่อ) 

ภาวะผู้น าแบบส่ังการ ภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
3.  ใหค้วามส าคญักบัสิทธ์ิท่ีมากบัต าแหน่ง
มากกวา่หนา้ท่ีของต าแหน่งนั้น 

3.  ใหค้วามส าคญัต่อหนา้ท่ีมากกวา่ผลตอบแทน
ท่ีมากบัต าแหน่งนั้น 

4.  ปฏิบติักบัเพื่อนร่วมงานวา่ต ่ากวา่และไม่ค่อย 
ไดใ้หโ้อกาสมีส่วนร่วมตดัสินใจหรือใหข้อ้มูล    
ท่ีส าคญั 

4.  ปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความเคารพวา่  
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุ
ภารกิจ และตดัสินใจจากการแบ่งปันขอ้มูล 

5.  เปิดโอกาสใหลู้กนอ้งคนสนิทเขา้ถึงไดเ้ท่านั้น 
 

5.  เห็นบ่อย ๆ วา่มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นและรักษา
บรรยากาศเปิดกวา้ง 

6.  สร้างบรรยากาศแบบใหผู้อ่ื้นตอ้งพึ่งพาตนดว้ย 6.  สร้างบรรยากาศท่ีผูอ่ื้นรู้สึกวา่ศกัยภาพ 
7.  ตอ้งการให้ผูอ่ื้นฟังตนในฐานะผูน้ า  7.  ตอ้งการท่ีจะรับฟังผูอ่ื้นก่อนตดัสินใจ 
8.  ตอ้งการให้ผูอ่ื้นเขา้ใจตนเองก่อนท่ีจะเขา้ใจ
ผูอ่ื้น  

8.  ตอ้งการเขา้ใจผูอ่ื้นก่อนท่ีจะใหเ้ขาเขา้ใจ       
ในตวัผูน้ า 

9.  ต าหนิผูอ่ื้นท่ีท าผิดพลาดและไม่ยอม
รับผดิชอบดว้ยเห็นวา่เป็นการแสดงความอ่อนแอ 

9.  ใหคุ้ณค่ากบัคนท างานแต่ละคน และเรียนรู้
จากความผดิพลาดพร้อมกบัชมเชยผูอ่ื้น 

10.  ปฏิเสธการวจิารณ์ท่ีสร้างสรรคแ์ละเอาความ
ดีความชอบใส่ตนจากผลส าเร็จ 
 

10.  กระตุน้ใหมี้การน าเสนอเร่ืองใหม่ ๆ และการ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และแบ่งปันความดี ความชอบ
ของผลงานร่วมกนักบัผูอ่ื้น ใหค้วามส าคญั
กระบวนการ เท่าเทียมกบัความส าเร็จ 

11.  ไม่เคยใหมี้การฝึกอบรมผูอ่ื้นเพื่อใหท้  างาน
อยา่งมีประสิทธิผล 

11.  ใหก้ารสนบัสนุนและลงทุนในผูอ่ื้นเพื่อ
ความกา้วหนา้ของเขา 

12.  การยอมรับท าตามผูอ่ื้นบนพื้นฐานของบุคลิก 
ของผูน้ั้น (Personality) 

12.  การยอมรับท าตามผูอ่ื้นบนพื้นฐานของ
คุณสมบติัดา้นคุณธรรมจริยธรรม (Character) 
ของผูน้ั้น 

13.  ใชห้ลกัความสะดวกโดยไม่ยดึหลกัการเป็น 
เกณฑพ์ิจารณาหลกัในการตดัสินใจอยา่งลบั ๆ 

13.  ใชห้ลกัการเป็นเกณฑพ์ิจารณาหลกัในการ
ตดัสินใจอยา่งเปิดเผย 

14.  ใชก้ารข่มขู่เพื่อสยบเสียงวจิารณ์ชอบปกป้อง 
 ตนเองเป็นเร่ืองปกติ 

14.  ยนิดีท่ีใหมี้การอภิปรายอยา่งเปิดกวา้งเพื่อการ
ปรับปรุง เปิดใจกวา้งเรียนรู้จากใครก็ได ้
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ตารางที ่ 2.3   (ต่อ) 

ภาวะผู้น าแบบส่ังการ ภาวะผู้น าใฝ่บริการ 
15.  ไดแ้รงสนบัสนุนความคิดของตนดว้ยการ
หลอกลวง เล่นเกมอ านาจ หรือใชเ้ล่ห์เหล่ียม    
คนอ่ืน ๆ ตอบสนอง จากความกลวั 

15.  ไดแ้รงสนบัสนุนความคิดของตนจากเหตุผล
และการเกล้ียกล่อม คนอ่ืน ๆ ตอบสนองดว้ย
ความเคารพและจากความรู้สึกวา่ถูกตอ้ง 

16.   เล่ือนต าแหน่งใหก้บัคนท่ีท าตาม โดยไม่มีขอ้
โตแ้ยง้หรือคนท่ีวา่นอนสอนง่าย 

16.   เล่ือนต าแหน่งใหก้บัคนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่    
มีส่วนร่วมต่อความส าเร็จ 

17.   ใชอ้  านาจตามต าแหน่งดว้ยการควบคุมจาก  17.   ใชอ้  านาจตามต าแหน่งดว้ยการสร้างอิทธิพล 
18.   รับผดิชอบต่อผูท่ี้มีต าแหน่งสูงกวา่ไม่ยอมรับ
การถูกประเมินตนเองโดยหาวา่เป็นการแทรกแซง 

18.   รับผดิชอบต่อคนทั้งองคก์ร ยนิดีใหต้นเอง
ถูกประเมินเพื่อเป็นหนทางท่ีจะปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 

19.   ยดึติดกบัอ านาจและต าแหน่ง  19.   ยนิดีท่ีจะหลีกทางใหก้บัผูอ่ื้นท่ีมีคุณสมบติั
ดีกวา่ 

20.   สนใจผวิเผนิท่ีจะพฒันาผูสื้บทอดท่ีมี
ความสามารถ 

20.   ตั้งความส าคญัสูงในการพฒันาภาวะผูน้ า  
เพื่อเป็นการรับใชบ้ริการผูอ่ื้น 

  ทีม่า:   สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ และศิริญญา สุวฒั, 2557 : 7 
 
  สรุปไดว้า่ ภาวะผูน้ าใฝ่บริการอยูใ่นกลุ่มของแนวคิดภาวะผูน้ าทางจริยธรรม โดยการรับ
ใชผู้ต้าม การท านุบ ารุง การปกป้อง และการมอบอ านาจแก่ผูต้าม ใส่ใจความตอ้งการของผูต้ามและ
ช่วยให้ผูต้ามท างานไดดี้ข้ึน มีความเฉลียวฉลาดข้ึนและเต็มใจยอมรับในความรับผิดชอบมากข้ึน 
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการเป็นผลิตผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิบติัวธีิทางของความสัมพนัธ์การท างาน
และสังคมท่ีก าลงัเกิดการเปล่ียนแปลงผูค้นมุ่งแสวงหาวิธีการผนวกการท างานเขา้กบัความเจริญ
งอกงามส่วนตน เป็นการแสวงหาการรวมองค์ประกอบพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดของภาวะผูน้ าให้เขา้กบั  
การบริการผูอ่ื้นดว้ยการด าเนินไปอยา่งชา้ ๆ หย ัง่รากลึกแก่สังคม 
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   5.  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความประพฤติของผู้น า  
    ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความประพฤติของผูน้ าแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ 1) ทฤษฎีท่ี
เนน้เร่ืองผลลพัธ์ (Consequences) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ทฤษฎี Teleological ท่ีเนน้ผลการของการ
กระท าของผูน้ า และ 2) ทฤษฎีท่ีเป็นเร่ืองหน้าท่ี (Duty) หรือทฤษฎีหน้าท่ีนิยม (Deontological 
Theory) หรือกฎ (Rules) ท่ีควบคุมการกระท าของผูน้ า  
    1.  ทฤษฎีท่ี เน้นเร่ืองผลลัพธ์ (Consequences) หรือทฤษฎี Teleological ทฤษฎีน้ี
พยายามตอบค าถามว่าอะไรถูก หรือผิด โดยเนน้ท่ีความประพฤติของบุคคลนั้นจะน าไปสู่ผลลพัธ์   
ท่ีดีหรือไม่ดี จากมุมมองของทฤษฎีน้ีจะตอบ โดยการมองท่ีผลลพัธ์หรือผลท่ีตามมาจากการกระท า 
ผลของการกระท าของบุคคลจะเป็นตัวตัดสินความดีหรือความเลวของพฤติกรรมนั้ น ๆ การ
ประเมินผลลพัธ์มี 3 แนวทาง ท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินความประพฤติทางจริยธรรม (รัตติกรณ์   
จงวศิาล, 2556 : 126) 

   แนวทางท่ี 1  อตัวิสัยเชิงจริยธรรม (Ethical Egoism) ซ่ึงกล่าวว่าบุคคลควรจะ
กระท าในส่ิงท่ีท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ผูน้ าท่ีมีการกระท าท่ีสอดคล้องกนัแนวทางน้ี  
จะท างานหรือมีอาชีพท่ีท าให้พวกเขาได้รับความพอใจ  เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นทัศนคติเชิงจริยธรรมท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้กับทฤษฎีภาวะผูน้ า      
แบบแลกเปล่ียน  

   แนวทางท่ี 2  แนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ซ่ึงกล่าวว่าบุคคลควร
กระท าในส่ิงท่ีท าให้เกิดส่ิงท่ีดีท่ีสุดส าหรับคนจ านวนมากท่ีสุด จากมุมมองน้ีการกระท าท่ี
แสดงออกท่ีถูกตอ้งอย่างมีศีลธรรม คือ การกระท าท่ีท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด และ     
มีค่าใชจ่้ายทางสังคมนอ้ยท่ีสุด 

   แนวทางท่ี 3  แนวคิดการเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น (Altruism) เป็นแนวคิด      
ท่ีมีความสัมพนัธ์ใกล้กบัแนวคิดประโยชน์นิยม แต่ตรงกนัขา้มกบัแนวคิดอตันิยมเชิงจริยธรรม 
แนวคิดน้ีแนะน าวา่การกระท าท่ีมีศีลธรรมและมีจุดประสงคห์ลกั คือ การท าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู ้อ่ืน จากมุมมองน้ีผู ้น าอาจจะถูกเรียกร้องให้ท า เพื่อประโยชน์ของผู ้อ่ืนแม้ว่าจะขัดกับ 
ประโยชน์ของตนเอง เป็นทฤษฎีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง (Authentic Transformational 
Leadership)  
    2.  ทฤษฎีท่ีเน้นเร่ืองหน้าท่ีหรือทฤษฎีหน้าท่ีนิยม (Deontological Theory) กรณียธรรม 
(Deontology) เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีไม่พิจารณาผลการกระท าท่ีไม่ไดม้องเร่ืองการกระท า  ท่ีมีจริยธรรม
วา่จะน าไปสู่ผลลพัธ์เท่านั้น แต่ยงัมองท่ีการกระท าของมนัเองวา่ดีหรือไม่ ตวัอยา่ง  ของการกระท า
ท่ีดีในตวัเองโดยไม่ข้ึนอยู่กบัผลลพัธ์ ตวัอย่างเช่น การพูดความจริง การรักษาสัญญา การมีความ
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ยติุธรรม และการเคารพผูอ่ื้น มุมมองดา้นทฤษฎีหนา้ท่ีนิยมจะเนน้ท่ีการกระท าของผูน้ า หนา้ท่ี และ
ความรับผิดขอบทางศีลธรรมในการกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง การกระท าของผูน้ าจะเป็นการกระท าท่ีมี
ศีลธรรม ถา้ผูน้ ามีสิทธิทางศีลธรรมท่ีจะกระท าส่ิงเหล่านั้นและถา้การกระท านั้น ไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น รวมถึงถา้การกระท านั้นส่งเสริมสิทธิทางจริยธรรมของผูอ่ื้น  
  6.  แนวคิดฐานอ านาจ 
  ความสนใจในเร่ืองฐานอ านาจเกิดข้ึนในหมู่นกัวิชาการมาโดยล าดบั ในปี ค.ศ. 1947       
วีเบอร์ได้เสนอความเห็นว่าอ านาจหน้าท่ี (Authority) แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) อ านาจ
หน้าท่ีโดยประเพณี (Traditional Authority) 2) อ านาจหน้าท่ีโดยหลกัเหตุผลหรือกฎหมาย (Rational  
or Legal Authority) และ 3) อ านาจหน้าท่ีโดยบารมี (Charismatic Authority) ไม่ว่าจะเป็นอ านาจ
หนา้ท่ีประเภทใดก็ตามลว้นจดัเป็นส่วนหน่ึงของอ านาจ (Power) ทั้งส้ิน เน่ืองจากการท่ีผูใ้ดจะยอม
ตามผูอ่ื้นในเร่ืองใดนั้นข้ึนอยู่ค  าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายเป็นส าคญั อ านาจหน้าท่ีมีขอบเขตส าคญั
เก่ียวเน่ืองกบักฎหมาย อ านาจหนา้ท่ีจึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของอ านาจเท่านั้น เพราะอ านาจมีขอบเขต
ครอบคลุมถึงอ านาจประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากอ านาจตามกฎหมายอีกดว้ย 
  เฟรนช์และราเวน (French and Raven, 1959) เสนอบทความเก่ียวกับฐานอ านาจ         
โดยจ าแนกฐานอ านาจ ออกเป็น 5 ฐาน ส าหรับฐานอ านาจทั้งห้าตามความเห็นของเฟรนช์และราเวน 
ไดแ้ก่ 1) ฐานอ านาจจากการให้รางวลั 2) ฐานอ านาจจากการบงัคบัหรือการลงโทษ 3) ฐานอ านาจ
ตามกฎหมาย 4) ฐานอ านาจจากการอา้งอิง และ 5) ฐานอ านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ  
  เอคซิโอนิ (Ecchioni) ศึกษาฐานอ านาจในองค์กรแล้วพบว่าฐานอ านาจในองค์กร
ประกอบด้วย 1) ฐานอ านาจการบังคับ (Coercive Power) เป็นฐานอ านาจท่ีเกิดจากการบังคับ     
หรือการลงโทษ 2) ฐานอ านาจอนัเกิดจากอรรถประโยชน์ (Remunerative Power) เป็นฐานอ านาจ    
ท่ีเกิดจากความสามารถท่ีจะให้ประโยชน์หรือทรัพยากรตอบแทนแก่ผูอ่ื้นได ้และ 3) ฐานอ านาจ
ปทัสถาน (Normative Power) เป็นฐานอ านาจท่ี เกิดจากส่ิงแวดล้อมอัน เก่ียวกับบุคคล เช่น        
ความตอ้งการความส าเร็จ ความเป็นเพื่อน ค่านิยมของกลุ่ม และการกระตุน้ให้บุคคลอ่ืนคลอ้ยตาม
หรือปฏิบติัตามส่ิงท่ีเราตอ้งการ 
  ฐานอ านาจทั้ งห้าของเฟรนช์และราเวนยงัคงเป็นท่ีสนใจของนักวิชาการรุ่นหลัง      
เพราะต่อมาใน ปี ค.ศ. 1975 กรุกลานสก้ีและราเวน (Kruglanski and Raven) เสนอเพิ่มเติมฐาน
อ านาจท่ีหก ต่อจากฐานอ านาจทั้งห้าตามการศึกษาของเฟรนช์และราเวน ในปี ค.ศ. 1959 วา่ ไดแ้ก่ 
ฐานอ านาจจากข่าวสาร (Information Power) ซ่ึงฐานอ านาจจากข่าวสารน้ีเกิดจากผูบ้ริหารท่ีมี
ความรู้รายละเอียดในข่าวสารต่าง ๆ เป็นอยา่งดี และสามารถใชค้วามรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ในการ
บริหารได ้จึงมีอิทธิพลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือคู่แข่งขนัอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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  เพฟเฟอร์ อ้างถึงใน นภดล เจนอกัษร (2538) พิจารณาฐานอ านาจของสมาชิกใน
องค์กรแตกต่างออกไปจากคนอ่ืน ๆ กล่าวคือ เขาพิจารณาฐานอ านาจของบุคคลจากโครงสร้าง    
การบริหารขององค์กรท่ีบุคคลนั้นท างานอยู่ ในแง่ความส าคญัของส่วนงานท่ีบุคคลนั้นสัง กัด 
ความส าคญัของงานท่ีสมาชิกคนนั้นท าและทักษะ ตลอดจนความสามารถท่ีเขามีต่องานนั้น ๆ     
ดว้ยความเช่ือเช่นน้ี เพฟเฟอร์ไดเ้สนอแนวคิดว่า ฐานอ านาจของบุคคลในองค์กรมีอยู่ 8 ประการ
ดว้ยกนั คือ 1) การตอ้งพึ่งพาอาศยัความสามารถหรือความส าคญัของบุคคลหรือหน่วยงานท่ีบุคคล
นั้นสังกดัอยู ่2) การเป็นผูจ้ดัหาและแจกจ่ายทรัพยากรในองคก์ร 3) การมีสมรรถนะในการรับมือกบั
ความเปล่ียนแปลง 4) การเป็นผูท่ี้ไม่สามารถหาใครมาแทนได ้5) การมีส่วนในกระบวนการติดสิน
ใจขององค์กร 6) การได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ๆ ว่ามีความส าคญัท่ีสุดในงานใดงานหน่ึง
โดยเฉพาะ 7) การอยู่ในกระบวนการทางอ านาจขององค์กร เช่น  การได้รับแต่งตั้ ง เป็น
คณะกรรมการบริหารขององค์กร  และ 8) การมีทกัษะทางการปกครองบงัคบับญัชาและการเมือง 
ในองค์กร ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว้ ก็สรุปไดว้า่ ฐานอ านาจทั้งแปดน้ีเป็นฐานอ านาจทีมีท่ีมาจากอ านาจ
หนา้ท่ีหรือต าแหน่งท่ีด ารงอยูใ่นองคก์ร (Organization Based) 
  โตสิ ริซโซ และคาร์รอลล์ (Tosi, Rizzo and Carroll, 1994) มีความเห็นวา่ฐานอ านาจ
มีอยู่ 4 ฐาน 1) ฐานอ านาจการให้รางวลั (Reward Power) 2) ฐานอ านาจการบังคับหรือการลงโทษ 
(Coercive Power) 3) ฐานอ านาจความเช่ียวชาญ (Expert Power) และ 4) ฐานอ านาจบารมี (Charismatic 
Power) ฐานอ านาจ 2 ขอ้แรก ฐานอ านาจการให้รางวลัและฐานอ านาจการบังคบัหรือการลงโทษ 
เป็นฐานอ านาจมีท่ีมาจากอ านาจหนา้ท่ีหรือต าแหน่งท่ีด ารงอยูใ่นองคก์ร ส่วนฐานอ านาจ 2 ขอ้หลงั 
ฐานอ านาจความเช่ียวชาญและฐานอ านาจบารมี เป็นฐานอ านาจท่ีมีท่ีมาจากคุณลกัษณะส่วนตวัของ
ผูบ้ริหารหรือผูน้ าท่ีน่าสนใจ ก็คือ โตสิและคณะเห็นวา่บารมีเป็นอ านาจแตกต่างจากวีเบอร์ เสนอไว้
ก่อนหน้าน้ีในปี ค.ศ. 1947 ว่าบารมีเป็นอ านาจหน้าท่ี นอกจากน้ี โตสิและคณะยงัเสนอด้วยว่า 
บุคคลท่ีมีฐานอ านาจบารมีน้ี ก็คือ ผูน้ าท่ีมีบารมีนัน่เอง  
  ยุคล์ (Yukl, 2006) มีความเห็นคล้ายกับเพฟเฟอร์ กล่าวคือ ฐานอ านาจมีท่ีมา 3 
ประการ คือ 1) ฐานอ านาจจากต าแหน่งหน้าท่ี (Position Power) เช่น อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ความสามารถในการควบคุมทรัพยากรการบริหาร การให้รางวลั การลงโทษ ข่าวสาร และ
สภาพแวดล้อม  2) ฐานอ านาจจากคุณลักษณะส่วนตัวของผู ้บ ริหาร (Personal Power) เช่น         
ความเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ความเป็นมิตรและความซ่ือตรง และบารมี  และ 3) ฐานอ านาจจากอิทธิพล 
ของการเมืองในองค์กร (Political Power) เช่น ความสามารถในการควบคุมกระบวนการตดัสินใจ
ในองค์กร ความสามารถในการรวบรวมกลุ่มพลงัในองค์กร การมีสมคัรพรรคพวกมากและการ
ไดรั้บการยอมรับเสมือนหน่ึงว่าเป็นสถาบนัในองค์กรนั้น เกิร์ดแฮม เสนอความเห็นเก่ียวกบัฐาน
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อ านาจวา่มีอยู ่7 ฐาน เหมือนกบัความเห็นของเฟรนช์และราเวน ราเวนและกรุกลานสก้ี และเฮร์เซย์
และบลงัชาร์ดรวมกนั เพียงแต่เกริดแฮมเรียกฐานอ านาจอา้งอิง (Reference Power) ว่า ฐานอ านาจ
ส่วนบุคคลเท่านั้ น นอกจากน้ี เกิร์ดแฮมยงัได้อธิบายท่ีมาของฐานอ านาจประเภทต่าง ๆ ไวว้่า      
ฐานอ านาจเหล่าน้ีมีท่ีมาจากความสามารถในการประยุกตใ์ชว้ธีิลงโทษเป็นท่ีมาของฐานอ านาจจาก
การบงัคบัหรือการลงโทษ ต าแหน่งหน้าท่ีเป็นท่ีมาของฐานอ านาจตามกฎหมาย ความสามารถใน
การให้ส่ิงท่ีตอ้งการการจ่ายเงิน การประสานสัมพนัธ์ เป็นตน้ เป็นท่ีมาของฐานอ านาจการให้รางวลั 
ความรู้และประสบการณ์อยา่งดีเลิศ เป็นท่ีมาของฐานอ านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ ความสัมพนัธ์
ส่วนบุคคลและการมีเสน่ห์ เป็นท่ีมาของฐานอ านาจส่วนบุคคล การล่วงรู้ขอ้มูลอยา่งลึกซ้ึง เป็นท่ีมา
ของฐานอ านาจท่ีเกิดจากข่าวสาร และการรู้จกัสนิทสนมกบัคนเป็นจ านวนมาก เป็นท่ีมาของฐาน
อ านาจพึ่งพา (นพดล เจนอกัษร, 2538 : 39 – 34) 
 การใช้อ านาจ (Exercise of Power)  
 จากฐานอ านาจต่าง ๆ ท่ีผูน้  าทางบริหารการศึกษามีอยูห่รือสั่งสมข้ึนมาจากท่ีมาของฐาน
อ านาจประเภทต่าง ๆ จะท าให้ผูน้  าทางการบริหารการศึกษามีศกัยภาพท่ีจะใช้อ านาจนั้นออกไป 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารการศึกษา พฤติกรรมหรือการกระท าของผูน้ าทางการบริหารการศึกษา
ในการน าอ านาจจากฐานอ านาจต่าง ๆ ของตนเองไปใช้ในการบริหารการศึกษา ไม่ว่าจะทางตรง
หรือทางออ้มก็ดี ลว้นเป็นการใชอ้  านาจทั้งส้ิน  

  1.  การใชอ้ านาจแบบครอบง าผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งพึ่งพา
ผูบ้ ังคับบัญชาอยู่เสมอ การใช้อ านาจแบบน้ีจะท าให้เกิดการยึดตัวบุคคลมากกว่าจุดมุ่งหมาย       
ขององคก์ร ท าให้บุคลากรขาดความคิดริเร่ิม ถา้องค์กรขาดผูน้ าประเภทน้ีอย่างฉับพลนั อาจท าให้
เกิดวกิฤตการณ์ข้ึนในองคก์รได ้

  2.  การใช้อ านาจแบบสร้างทกัษะและความมัน่ใจในตวัเองแก่บุคลากรในองค์กร  
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจภายในและการควบคุมตนเองของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สร้างความผูกพนักบัองค์กร
มากกว่าความผกูพนักบัผูน้ า มีการมอบอ านาจในระดบัท่ีเหมาะสม ให้ขอ้มูลข่าวสารอย่างเปิดเผย 
และเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจดว้ย 
 มาร์ตุสและสิมส์ (Martus and Sims, 1990) ศึกษาเก่ียวกับการใช้อ านาจของผูบ้ริหาร  
ส่วนใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จในการควบคุมและเป็นผูน้ าในการปฏิบติังานของตนในองค์กร  
พบวา่ มีวธีิการใชอ้ านาจท่ีน่าสนใจ 9 วธีิ ดงัน้ี 
   1.  การให้ค  าปรึกษาแนะน า (Take Counsel) ผู ้บริหารท่ีชาญฉลาดจะเป็นผู ้ให้
ค  าปรึกษา แนะน าแก่บุคลากรในองค์กรเสมอ และจะระมดัระวงัในการรับค าแนะน าจากผูอ่ื้น  
เพราะอาจจะถูกผลกัดนัใหต้นัสินใจผดิ ๆ ได ้
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   2.  การผูกพนัเป็นมิตร (Alliances) ผูบ้ริหารจะต้องสร้างความสัมพนัธ์อย่างดีกับ    
ทั้งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดการสอดประสานในการปฏิบติังาน 
   3.  การเตรียมพร้อมรับความเปล่ียนแปลง (Maneuverability) ผูบ้ริหารต้องพร้อม     
ท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงนโยบาย และแบบงานขององคก์รท่ีตนเองไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
โดยตรงคนเดียวกบัการเปล่ียนแปลงนั้น 
   4.  การติดต่อส่ือสาร (Communication) รู้จกัใชก้ารติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสม รวมทั้ง
ใชก้ลวธีิเก่ียวกบัขอ้มูลในการควบคุมบงัคบับญัชาบุคคลอ่ืน 
   5.  การประนีประนอม (Compromising) บางทีผู ้บริหารต้องโอนอ่อนผ่อนตาม เพื่อ
ป้องกนัการขดัแยง้ท่ีรุนแรง อนัจะท าให้องคก์รไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้
   6.  การปฏิบติัตรงขา้ม (Negative Action) บางคร้ังผูบ้ริหารตอ้งยอมรับฟังขอ้เสนอ   
ท่ีเขาไม่อาจปฏิเสธไดใ้นทนัที โดยใชว้ธีิยอมรับในระยะแรก และเล่ือนขอ้เสนอนั้นไป เพื่อถ่วงเวลา     
ใหล่้าชา้จนขอ้เสนอนั้นยติุไปเอง 
   7.  การเป็นนักแสดง (Self – Dramatization) ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้ค  าพูดและการแสดงออก
ในลกัษณะของนกัแสดง เพื่อด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จตามเป้าหมาย 
   8.  ความเช่ือมัน่ (Confidence) หลงัจากการตดัสินใจแลว้ ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงออก
ถึงความเช่ือมัน่วา่ การตดัสินใจนั้นเสร็จส้ินลงแลว้โดยสมบูรณ์ 
   9.  เป็นเจา้นายเสมอ (Always the Boss) ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจ ควรจะใช้บทบาทเป็น
เจา้นายอยูเ่สมอ การใหค้วามใกลชิ้ดมากเกินไป ยอ่มกระทบกระเทือนต่อการใชอ้  านาจ 
   โตสิ ริซโซ และคาร์รอลล์ (Tosi, Rizzo and Carroll, 1994) เสนอความเห็นเก่ียวกับ     
การใชอ้  านาจวา่จะเกิดผลได ้ก็ต่อเม่ือมีการยอมตาม (Compliance) ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูอ้ยูใ่น
อ านาจเสียก่อน จึงอาจจะแสดงแผนภูมิของการใชอ้  านาจ เพื่อใหเ้กิดการยอมตามได ้ดงัน้ี 
 
  
 
 
 ภาพที ่ 2.3    : การใชอ้ านาจในลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่ง  
    ฐานอ านาจ อ านาจ อิทธิพล และการยอมตาม 
 ทีม่า  :     Rizzo and Carroll, 1986 : 598 อา้งถึงใน นพดล เจนอกัษร, 2538 : 37 
 
 

ฐานอ านาจ อ านาจ อิทธิพล การยอมตาม 
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    แอบบอตต์ และคาราชิโอ เสนอความเห็นว่าอ านาจมีฐานะเป็นศกัยภาพ (Potential) 
ซ่ึงเกิดจากฐานอ านาจส าคญั 2 ประการ ได้แก่ 1) อ านาจหน้าท่ี (อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ี) และ
ศกัด์ิศรี (อ านาจส่วนบุคคล) และ 2) อ านาจทางการเมืองในองค์กร การใช้อ านาจทั้งสองนั้นอาจ
กระท าได้เป็น 2 แนวทาง คือ การใช้อ านาจโดยพระเดช คือ การบงัคบัและการลงโทษหรือโดย
พระคุณ คือการชกัจูงหรือให้รางวลั นกัวิชาการทั้งสองยงัไดเ้ปรียบเทียบฐานอ านาจท่ีมาจากอ านาจ
หนา้ท่ีและศกัด์ิศรีตามแนวคิดน้ีกบัฐานอ านาจทั้งหา้ของเฟรนช์และราเวนดว้ยวา่ ฐานอ านาจการให้
รางวลั ฐานอ านาจจากการบงัคบัหรือการลงโทษ และฐานอ านาจตามกฎหมาย คือ อ านาจหน้าท่ี 
ส่วนฐานอ านาจจากการอา้งอิง และฐานอ านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ คือ ศกัด์ิศรี  
   การใชอ้ านาจของผูน้ าหรือผูบ้งัคบับญัชาจะส่งผลต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3 กลุ่มดว้ยกนั คือ 
กลุ่มท่ี เช่ือมั่นและพร้อมท่ีจะกระท าตาม ก ลุ่ม ท่ียอมตาม และกลุ่มต่อต้าน เม่ือผู ้น าหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาใช้อ านาจจากการอ้างอิงและอ านาจท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญ จะส่งผลดีมากท่ีสุด     
กับผู ้ใต้บังคับบัญชาประเภท ท่ี มีความเช่ือมั่นและพร้อมท่ีจะกระท าตาม ส่งผลน้อยกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากลุ่มท่ียอมตาม และส่งผลนอ้ยท่ีสุดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชากลุ่มท่ีต่อตา้น เม่ือผูน้ าหรือ
ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจตามกฎหมายและอ านาจจากการใหร้างวลั จะส่งผลนอ้ยกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ประเภทท่ีมีความเช่ือมั่นและพร้อมท่ีจะกระท าตามจะส่งผลดีมากกับผูใ้ต้บังคับบัญชากลุ่มท่ี      
ยอมตาม และส่งผลน้อยท่ีสุดกับผูใ้ต้บงัคบับญัชากลุ่มท่ีต่อต้าน เม่ือผูน้ าหรือผูบ้งัคบับัญชาใช้
อ านาจจากการบงัคบัหรือการลงโทษ จะส่งผลน้อยท่ีสุดกับผูใ้ต้บงัคบับัญชาประเภทท่ีมีความ
เช่ือมัน่และพร้อมท่ีจะกระท าตาม ส่งผลนอ้ยกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชากลุ่มท่ียอมตาม แต่จะส่งผลดีมาก
ท่ีสุดกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กลุ่มท่ีต่อตา้นหรืออาจสรุปไดว้า่ การใชอ้ านาจจากการอา้งอิง ฐานอ านาจ
จากความเช่ียวชาญ ฐานอ านาจตามกฎหมาย และฐานอ านาจจากการให้รางวลั ลว้นส่งผลนอ้ยท่ีสุด
ต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชากลุ่มท่ีต่อตา้น ดว้ยเหตุน้ี การใช้อ านาจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชากลุ่มน้ีควรจะเป็น
การใชอ้  านาจจากการบงัคบัหรือการลงโทษเท่านั้นจึงจะเกิดผล 
  อ านาจ คือ ความสามารถท่ีจะท าให้บุคคลอ่ืนกระท าบางส่ิงบางอย่างท่ีผูท้รงอ านาจ
ตอ้งการให้กระท า รากฐานของความเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพจะอยูท่ี่วิธีใช้อ  านาจของผูน้ าแต่ละคน 
เพื่อให้บุคคลอ่ืน ๆ ในองค์กรทุ่มเทความพยายาม เพื่อเป้าหมายขององค์กร เม่ือผูน้ าใช้อ านาจ
ออกไปแลว้ก็จะเกิดปฏิกิริยาต่ออ านาจนั้นไดเ้ป็น 3 ประการ คือ การผกูพนัยอมรับต่อเป้าหมายของ
ผูน้ าอย่างกระตือรือร้น ยินยอมตามเป้าหมายนั้ น แต่ไม่กระตือรือร้นและต่อต้าน นอกจากน้ี 
ปฏิกิริยาของบุคคลอ่ืน ๆ หรือผูใ้ต้บังคับบัญชายงัข้ึนอยู่กับฐานอ านาจต่าง ๆ ของผูน้ าอีกด้วย       
ซ่ึงสามารถน าเสนอได ้ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 2.4   ปฏิกริิยาของบุคคลอืน่ ๆ ในองค์กรต่อการใช้อ านาจจากฐานอ านาจแบบต่าง ๆ ของผู้น า 

ฐานอ านาจ 
ปฏิกริิยา 

ความผูกพนัยอมรับฯ การยนิยอมตาม การต่อต้าน 

การให้รางวลั เป็นไปได ้ 
ถา้ใชเ้ป็นการส่วนบุคคล
และอยา่งฉลาด 

น่าจะเป็นไปได ้
ถา้ถูกใชต้ามกลไกของ
องคก์รหรือไม่เป็นส่วนตวั 

เป็นไปได ้ 
ถา้ถูกใชด้ว้ยวถีิทางท่ีมี 
เล่ห์เหล่ียม 

การลงโทษ ไม่น่าเป็นไปไดอ้ยา่งมาก เป็นไปได ้ 
ถา้ถูกใชด้ว้ยวถีิทาง 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

น่าจะเป็นไปได ้
ถา้ถูกใชด้ว้ยวถีิทางท่ีเป็น
ศตัรูหรือมีเล่ห์เหล่ียม 

ตามกฎหมาย เป็นไปได ้ 
ถา้ค าสั่งสุภาพและ
เหมาะสม 

น่าจะเป็นไปได ้ 
ถา้ค าสั่งถูกมองวา่ชอบธรรม 

เป็นไปได ้ 
ถา้ผูน้ ามีค  าสั่งท่ีดูแลว้ 
ไม่เหมาะสม 

การอ้างองิ น่าจะเป็นไปได ้ 
ถา้ค าสั่งถูกเช่ือวา่ 
มีความส าคญัต่อผูน้ า 

เป็นไปได ้ 
ถา้ค าสั่งถูกรับรู้วา่ 
ไม่มีความส าคญัต่อผูน้ า 

เป็นไปได ้ 
ถา้ค าสั่งท าใหเ้กิดบางส่ิง
บางอยา่งท่ีน าอนัตราย 
มาสู่ผูน้ า 

ความ
เช่ียวชาญ 

น่าจะเป็นไปได ้
ถา้ค าสั่งถูกชกัจูงและ
บุคคลอ่ืนรู้สึกมีส่วน
ร่วมกบัเป้าหมายของผูน้ า 

เป็นไปได ้ 
ถา้ค าสั่งถูกชกัจูง แมบุ้คคล
อ่ืน ๆ ไม่สนใจต่อเป้าหมาย 

เป็นไปได ้ 
ถา้ผูน้ าเยอ่หย ัง่และดูหม่ิน 
หรือถา้บุคคลอ่ืนไม่เห็นดว้ย
กบัเป้าหมาย 

 ทีม่า  :     นพดล เจนอกัษร, 2538 : 41 
 
  เม่ือผูน้ าใช้อ  านาจจากฐานอ านาจต่าง ๆ ออกไปแล้ว ก็จะเกิดปฏิกิริยาต่ออ านาจนั้ น       
ได้เป็น 3 ประการ ได้แก่ การผูพ้นัยอมรับต่อเป้าหมายของผูน้ าอย่างกระตือรือร้น ยินยอมตาม
เป้าหมายนั้น แต่ไม่กระตือรือร้นและต่อต้าน อาทิ การใช้อ านาจตามกฎหมาย ถ้าผูน้ าใช้ค  าสั่ง         
ท่ีสุภาพและเหมาะสมก็จะเกิดการผูกพนัยอมรับอย่างกระตือรือร้น ถ้าค าสั่งดังกล่าวถูกมองว่า    
ชอบธรรมก็จะเกิดการยินยอมตามเป้าหมาย แมว้่าจะไม่กระตือรือร้นก็ตาม แต่ถ้าค าสั่งดงักล่าว      
ไม่เหมาะสมก็จะเกิดการต่อตา้น ความสามารถท่ีจะท าให้บุคคลอ่ืนกระท าบางส่ิงบางอย่างตามท่ี
ต้องการให้กระท า จึงเป็นศิลปะท่ีส าคัญของผู ้น าด้วยเหตุน้ี  รากฐานของการเป็นผู ้น าท่ี มี
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ประสิทธิภาพ จึงอยู่ท่ีความสามารถในการใช้อ านาจของผูน้ าแต่ละคน เพื่อให้บุคคลอ่ืนในองค์กร
ทุ่มเทความพยายามเพื่อเป้าหมายขององคก์รนัน่เอง  
  7.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผู้น า 
   พระมหาไกววรรณ ปุณขนัธ์ (2552) ศึกษาเร่ือง ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส าหรับ
นกัเรียนพระปริยติัธรรม ผลการวิจยัพบวา่  
    1.  องคป์ระกอบผูน้ าเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารส านกัเรียนปริยติัธรรม ประกอบดว้ย
องค์ประกอบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) ภาวะผูน้ า 3) วิสัยทศัน์ 4) คุณธรรม
จริยธรรม และ 5) การบริหารองคก์ร  
    2.  รูปแบบผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ            
5 องค์ประกอบ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวจิยั 
    ทวีศิลป์ กุลนภาดล (2553) ศึกษาการพฒันาภาวะผูน้ า เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม     
ในการพฒันาท้องถ่ินของประชาชน ผลการวิจยัพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
องค์กรบริหารส่วนต าบลท่ีประสบความส าเร็จสูงกว่าค่าเฉล่ียของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของ
ผูบ้ริหารองค์กรบริหารส่วนต าบลท่ียงัไม่ประสบความส าเร็จทุก  ๆ  ด้าน โดยภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผูบ้ริหารให้ความส าคัญ       
กบับุคลากรในองคก์รบริหารส่วนต าบลและคนในชุมชนทุกคน ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไดแ้ก่ ความหลากหลายของช่องทางการส่ือสารในชุมชน การติดต่อส่ือสารในชุมชน 
การติดต่อส่ือสารในชุมชนของผูบ้ริหารองค์กรบริหารส่วนต าบลท่ีตอ้งส่ือถึงความกลุ่มทางสังคม 
และกลุ่มทางเศรษฐกิจ หลกัสูตรเพื่อพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย การสร้างภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงองค์กรและรายบุคคล การสร้างแรงจูงใจในการท างานและการมีส่วนร่วม   
ของประชาชน การวเิคราะห์ตนเอง การเปล่ียนกระบวนทศัน์และทศันคติเชิงบวกในการท างานและ
การบริหาร ทกัษะความเป็นผูน้ า ผลการประเมินหลกัสูตรจากการทดลองใชอ้ยู่ในระดบัเหมาะสม
มากและปานกลาง   
  สุธาสินี แมน้ญาติ (2554) ศึกษาโมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผลการวจิยัสรุป 
ดงัน้ี ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา      
มีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายตวัแปรสังเกต พบว่า มีเพียง   
ตวัแปรสังเกตความผูกพนัต่อองค์กร ความรับผิดชอบและความซ่ือสัตยท่ี์มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด นอกเหนือจากนั้นมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาโดยล าดบัค่าเฉล่ีย พบว่า      
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ตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความซ่ือสัตย ์รองลงมา คือ ความผูกพนัต่อองค์กรและความ
รับผดิชอบ ตามล าดบั ส่วนตวัแปรสังเกตท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ วสิัยทศัน์  
    อมรวดี สินเจริญ (2556) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบว่า คุณลักษณะภาวะผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 7 ดา้น คือ 1) ความรักอนับริสุทธ์ิ 2) ความถ่อมตน 3) การให้คุณค่าแก่ผูอ่ื้น    
4) การมีวิสัยทศัน์ 5) ความไวว้างใจ 6) การบริการ และ 7) การให้อ านาจ รูปแบบการพฒันาภาวะ
ผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 
คุณลกัษณะภาวะผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นฐานท่ีควรเสริมสร้าง ส่วนท่ี 2 
แนวคิดหลักการก ากับรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ส่วนท่ี 3 กระบวนการพฒันาภาวะผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 ขั้น คือ 1) การเตรียมการเพื่อการพฒันาเป็นการยกร่างหลกัสูตรและ
จดัท าคู่มือฝึกอบรม 2) การประเมินก่อนการพฒันา 3) การด าเนินการพฒันา และ 4) การประเมิน
หลงัการพฒันา และส่วนท่ี 4 การน ารูปแบบไปใชผ้ลการร่างหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ  การประเมิน
รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
พบว่า การน ารูปแบบไปใช้และการบรรลุเป้าหมายมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และมีความ
เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก ผลการประเมินคู่มือฝึกอบรม พบว่า รูปเล่มเน้ือหาสาระ และกิจกรรม     
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ สรุปผลการฝึกอบรม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเขา้ใจและมีเจตคติต่อความเป็นผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการหลงัการอบรมสูงกวา่
ก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ความพึงพอใจในการด าเนินการฝึกอบรม     
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พฤติกรรมตามคุณลกัษณะภาวะผูน้ าแบบผูใ้ห้บริการหลงัการอบรม ภาพรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความพึงพอใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้ริหารท่ีเขา้รับการอบรม อยู่ใน
ระดบัมาก  
    หนูไกร มาเชค (2559) ศึกษาการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมในผู้บ ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมใน
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 5 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ ความรับผิดชอบ ความเคารพ 
ความเป็นพลเมืองดี และความยุติธรรม กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ 
และพฤติกรรม ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมในผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที ่3  แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัจริยธรรมและงานวจัิยที่เกีย่วข้อง     
  ภาษาไทยมีค าว่า จริยธรรม (Ethics) ท่ีมีการใช้ และมีความหมายใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้ง
กับค าว่า ศีลธรรม และค าว่า คุณธรรม พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมาย        
ทั้ ง 3 ค  า ไวด้ังน้ี จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม และกฎศีลธรรม    
ส่วน คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี และศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ     
ศีลและธรรมและธรรมในระดบัศีล 
  จริยธรรม ยงัหมายถึง จริยศาสตร์ เป็นหน่ึงในวิชาหลักของวิชาปรัชญาหรือเรียกว่า    
เป็นปรัชญาสาขาหน่ึง ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัความดีงามทางสังคมมนุษย ์การจ าแนกแยกแยะวา่ส่ิงไหน
ถูกและส่ิงไหนผดิ อะไรดี อะไรชัว่ อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า  
  1.  ความหมายของจริยศาสตร์  
  จริยศาสตร์เป็นสาขาหน่ึงของปรัชญา วิชาปรัชญา คือ วิชาท่ีแสวงหาสากล สัจจะ       
หรือความจริงเก่ียวกบัทุกส่ิงทุกอยา่งท่ียงัไม่มีค  าอธิบาย ท่ีพิสูจน์ไดใ้นทางวิทยาศาสตร์ ความจริง
เก่ียวกับธรรมชาติ ท่ีเป็นแก่นแท้ของมนุษยโ์ลก จกัรวาล และสรรพส่ิง เก่ียวกบัธรรมชาติของ
ความรู้หรือความจริง วิธีได้มาซ่ึงความรู้หรือความจริง และ เกณฑ์ตดัสินความรู้หรือความจริง 
เก่ียวกบัธรรมชาติของความดี เกณฑ์งาม และคุณค่าของความงาม เก่ียวกบัลกัษณะของเหตุผล และ
กฎเกณฑ์การอา้งเหตุผลท่ีถูกตอ้ง ความหมายของ “จริยศาสตร์” เขา้ใจไดใ้น 2 ลกัษณะ (สรรเสริญ 
อินทรัตน์ และคณะ, 2552 : 1 – 2) คือ 

 1)  ความหมายในทางนิรุกติศาสตร์ หมายถึง อุปนิสัยหรือหลกัของความประพฤติ 
ดังนั้ น จริยศาสตร์ หรือ Ethics จึงหมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าด้วยหลักจริยธรรม ความประพฤติหรือ     
การกระท าทางศีลธรรมของมนุษย ์

 2)  ความหมายในทางเน้ือหา คือ วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกบัความหมาย ของดี ชั่ว ถูก ผิด 
และเกณฑ์หรือมาตรฐาน ส าหรับตดัสินว่าการกระท าอย่างไร จึงถือว่า ดี หรือ ชั่ว ถูก หรือ ผิด 
พร้อมกบัศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการมีชีวติท่ีดี  

 ทฤษฎีทางจริยศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
 1)  จริยศาสตร์แบบส านึกได้เอง (Intuitions) คือ นิยมต่าง ๆ ทางศีลธรรมท่ีปัจเจก

บุคคลเข้าใจได้โดยตรง โดยมนุษยมี์ความรู้สึกทางศีลธรรมตั้งแต่ก าเนิดว่า อะไรถูก อะไรผิด 
ค่านิยมทางศีลธรรมตามแนวน้ีจะมีความถูกตอ้งในตวัของมนัเอง ซ่ึงความถูกตอ้งไม่อาจพิสูจน์ได้
ดว้ยหลกัการของเหตุผลหรือโดยการเห็นประจกัษ ์แต่รู้ไดด้ว้ยการส านึกไดเ้อง  

 2)  จริยศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม (Naturalism) ค่านิยมทางศีลธรรมควรจะไดว้ินิจฉัย
และศึกษาอย่างระมดัระวงัในผลท่ีจะตามมา ไม่ใช่เฉพาะการพิจารณาทางจริยธรรมเท่านั้น แต่ยงั
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เก่ียวข้องกบัการสังเกตหรือการศึกษาตามแนววิทยาศาสตร์ท่ีได้เห็นผลท่ีติดตามมาเป็นค่านิยม   
ทางศีลธรรมท่ีจะสามารถพบได้ โดยการตรวจสอบด้วยการปฏิบัติ ซ่ึงท าให้ได้ผลติดตามมา        
อนัเน่ืองจากความประพฤติของมนุษย ์(Kneller, 1964) 
  จริยศาสตร์บรรทัดฐาน (Normative Ethics) ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานท่ีก าหนดถูก ผิด      
ดี ชั่ว ท่ีเก่ียวกับความประพฤติและการกระท าของมนุษย ์สรุปว่าการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง    
เป็นการกระท าท่ีดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควร และมนุษยมี์สิทธิและหน้าท่ีทางศีลธรรม
อยา่งไร แบ่งเป็น 2 ทฤษฎี ดงัน้ี 

 1)  ทฤษฎีคุณธรรม (Virtue Theory) มุ่งวิเคราะห์คุณลกัษณะประจ าตวัของบุคคล
มากกว่าการกระท าเฉพาะกรณี คือ พิจารณาความมีคุณธรรมจากการเป็น (to be) ไม่ใช่จากการ
กระท า (to do) ในสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ พื้นฐานการวเิคราะห์ความมีคุณธรรม จึงยึดตวัผูก้ระท า
เป็นหลกั กล่าวคือ ถ้าตวัผูก้ระท าเป็นคนดี หรือเป็นผูมี้คุณธรรมเป็นปกตินิสัย เขาย่อมท าส่ิงท่ีดี 
หรือท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเสมอ ชีวิตท่ีดีคือชีวิตท่ีมีการตรวจสอบ มีคุณธรรม อยู่ในระบบระเบียบและ     
มีความสมดุล 

 2)  ทฤษฎีหน้าท่ี (Duty Theories) มุ่งวิเคราะห์ความถูกผิดทางศีลธรรมบนพื้นฐาน
ของการกระท า (Action – Based) การตดัสินถูกผิดทางศีลธรรม ไม่ใช่ดูท่ีการเป็นหรือดูวา่ผูก้ระท า
เป็นคนอย่างไร แต่ให้ดูท่ีการกระท า คือ ให้ดูว่าการกระท าของเขาในกรณีหรือสถานการณ์นั้น ๆ 
เป็นอยา่งไร เป็นหนา้ท่ีท่ีมนุษยมี์พนัธะตอ้งปฏิบติั (สรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ, 2552 : 9 – 10) 
  จริยศาสตร์จึงศึกษาเร่ืองคุณค่า หรือส่ิงท่ีควรจะเป็นเก่ียวกบัการกระท า ความประพฤติ 
หลกัการ หรือแนวทางปฏิบติัเพื่อการมีชีวิตท่ีดี การวิเคราะห์ทางจริยศาสตร์  จึงเก่ียวขอ้งกับค า   
ทางคุณค่า (Value Words) ต่าง ๆ เช่น คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม (กีรติ บุญเจือ, 2528 : 4 – 5)  
  จริยธรรม (Ethical Rules) คือ ประมวลเกณฑ์ความประพฤติ ถา้ความหมายของจริยธรรม
ท่ีมาจากค าวา่ Ethos หมายถึง คุณธรรมจริยธรรมทุกดา้นท่ีประสานกนัเป็นระบบ เช่น จริยธรรมพุทธ 
จริยธรรมคริสต ์จริยธรรมอิสลาม จริยธรรมมนุษยนิยม จริยธรรมสากล เป็นตน้ 
  ศีลธรรม คือ ประมวลเกณฑค์วามประพฤติของศาสนาใดศาสนาหน่ึง 
  การมีจริยธรรม คือ สถานภาพทางจริยธรรม 
  การมีศีลธรรม คือ สถานภาพทางศีลธรรม 
  อศีลธรรม คือ ลักษณะของพฤติกรรมท่ีไม่เก่ียวกับศีลธรรม ความไปถึงพฤติกรรมท่ี     
ไม่เก่ียวกับจริยธรรมโดยทั่วไปด้วย เช่น การหายใจ การเดินพักผ่อน การเล้ียวซ้ายโดยไม่มี
จุดมุ่งหมายใด ๆ ทั้งส้ิน 
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  ผิดศีลธรรม คือ ความประพฤติท่ีขดักบัศีลธรรม มกัจะใช้กินความไปถึงความประพฤติ  
ท่ีขดักบัจริยธรรมโดยทัว่ไปดว้ย ความประพฤติท่ีผิดศีลธรรมเป็นความประพฤติท่ีเลว มีบาปอยูใ่น
จิตใจ หลกัปฏิบติัท่ีน าไปสู่การปฏิบติัผดิศีลธรรม เรียกวา่ ทุศีล 
  มโนธรรม คือ ความส านึกผดิชอบชัว่ดี 
  ความประพฤติดี คือ การกระท าตามมโนธรรมช้ีแนะ 
  ความประพฤติเลว คือ การกระท าฝืนมโนธรรม 
  คุณธรรม คือ ความประพฤติดีจนเคยชินในด้านใดด้านหน่ึง เช่น คุณธรรมแห่งความ
ยติุธรรม ความกลา้หาญ ความกตญัญู ความเมตตากรุณา เป็นตน้ 
  คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี  
  จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม 
  ศีลธรรม หมายถึง ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบ ธรรมระดบัศีล ศีลและธรรม  
  จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
ก าหนดข้ึน เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรือไม่ก็ได ้ 
  จะเห็นไดว้่า คุณธรรมมีความหมายกวา้งครอบคลุมขอ้อ่ืน ๆ ทั้งหมด เพราะสภาพคุณงาม
ความดี ยอ่มหมายรวมทั้งความดีทางกาย วาจา ใจ หรือความดีทางเจตจ านง การกระท า ความประพฤติ 
และลกัษณะนิสัยท่ีดีงามต่าง ๆ หรือคุณธรรม หมายถึง ทั้งความดีงามท่ีเป็นวิถี และส่ิงดีงามท่ีเป็น
จุดหมาย คุณธรรมเป็นส่ิงมีค่าในตวัมนัเองหากแยกความหมายของศพัท์ คุณธรรม มาจาก “คุณ” 
แปลว่า ความดี คุณความดี และ “ธรรม” แปลว่า สภาพท่ีทรงไว ้คุณธรรม จึงแปลไดว้่า “สภาพท่ี
ทรงไวซ่ึ้งคุณงามความดี” เช่น หิริโอตตปัปะ ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละ ความยติุธรรม ความมีจิต
สาธารณะ ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ลว้นแต่เป็นสภาพคุณงามความดี
หรือเป็นสภาพท่ีทรงไวซ่ึ้งคุณงามความดีแห่งชีวติและสังคมทั้งส้ิน ดงันั้น ความหมายของคุณธรรม
จึงมีความหมายกวา้งครอบคลุมทั้ งจริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ พูดอีกอย่างหน่ึงว่า
จริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เป็นส่วนหน่ึงของคุณธรรมหรือเป็นคุณธรรมเฉพาะดา้นนั้น ๆ 
ส่วนจริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ มีสถานะเป็นวิถีหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
จุดหมาย  
  กล่าวได้ว่า จริยธรรมอาจหมายรวมถึง จริยธรรมสากลและศีลธรรมตามค าสอนทาง
ศาสนาต่าง ๆ ดว้ย ศีลธรรมค่อนขา้งมีความหมายเจาะจง เฉพาะหลกัศีลธรรมในค าสอนทางศาสนา
หรืออาจมีการใช้แทนจริยธรรมสากล ส่วนจรรยาบรรณมีลักษณะเจาะจงเฉพาะกลุ่มบุคคล    
องค์กรหรือสาขาวิชาชีพ ในการอ่านงานทางวิชาการปัจจุบนัจะรู้ว่ามีการใช้จริยธรรมท่ีหมายถึง
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หลกัศีลธรรมทางศาสนา หรือหมายถึงจริยธรรมสากล และใชศี้ลธรรมท่ีเจาะจงเฉพาะหลกัศีลธรรม
ของศาสนาหรือใชใ้นความหมายของจริยธรรมสากลนั้น 
  ปัญหาทางจริยธรรม  คือ ปัญหาเก่ียวกับเร่ืองการกระท าและความประพฤติท่ี มี
ความหมายเป็นดี ชัว่ ถูก ผดิ ควร ไม่ควร ปัญหาดงักล่าวน้ี สามารถแยกมองไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ  
   1)  ระดับปรากฏการณ์ทางสังคม อาจเห็นการกระท าและความประพฤติท่ีผิด
จริยธรรมตั้งแต่เร่ืองพื้น ๆ จนถึงเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้น 
   2)  ระดบัการตดัสินทางจริยธรรม เป็นปัญหาในเร่ืองการวินิจฉัยตดัสินวา่อะไร คือ    
ดี ชัว่ ถูก ผดิ ควร ไม่ควร ปัญหาขอ้น้ีสะทอ้นปัญหาขอ้แรก  
  จริยศาสตร์สนใจปัญหาจริยธรรมในระดับท่ี 2 คือ ระดับการตัดสินทางจริยธรรม       
โดยสนใจในการหาเกณฑ์หรือมาตรฐานส าหรับตดัสินวา่ การกระท าหรือความประพฤติอย่างใด
อย่างหน่ึงของมนุษย ์ถูก ผิด เพราะอะไร เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจเหตุผลเบ้ืองหลงัของกฎหรือ
หลักการทางจริยธรรมท่ียึดถือกันอยู่ในสังคม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความกระจ่างทางคุณค่าและ
สามารถยกระดบัพฒันาการทางจริยธรรมของตนเองให้สูงข้ึน (สรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ, 
2552 : 15 – 26) 
  2.  จริยธรรมภาคสาธารณะ 
  จริยธรรมภาคสาธารณะ  (Public Morality) หรือเรียกกันว่า จริยธรรมสากล  หมายถึง 
หลกัจริยธรรมท่ีก าหนดข้ึนมาบนพื้นฐานของหลกัการเก้ือประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือสังคม
ส่วนรวมและหลักความเท่ียงธรรม (Impartiality) ท่ี ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีฐานะทางจริยธรรม         
เท่าเทียมกัน ดังนั้น การก าหนดหลกัการหรือกฎจริยธรรมภาคสาธารณะข้ึนมา จึงตอ้งค านึงถึง    
การเก้ือประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หลักจริยธรรมภาคสาธารณะท่ีส าคัญ ๆ         
คือ หลกัสิทธิ หลกัหนา้ท่ี หลกัเสรีภาพ หลกัความเสมอภาค และหลกัความยติุธรรม 

 1)  หลกัสิทธิ (Right) ในทางจริยศาสตร์ สิทธิ หมายถึง ขอ้เรียกร้องของปัจเจกบุคคล
ซ่ึงสังคมยอมรับ  

 2)  หลักหน้าท่ี (Duty) หมายถึง ความรับผิดชอบทางศีลธรรมของปัจเจกบุคคล      
ซ่ึงสังคมยอมรับ สิทธิกบัหนา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีคนมีควบคู่กนั สิทธิดงักล่าวน้ีไดรั้บการยอมรับโดยสังคม 
หนา้ท่ียอ่มสัมพนัธ์กบัสิทธิ  

 3)  หลกัเสรีภาพ (Freedom) เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระ ในการคิด การพูด และ
การกระท า สามารถท่ีจะคิด พูด ท า โดยไม่มีใครมาขดัขวาง ทุกคนมีพนัธะทางจริยธรรมท่ีตอ้ง
เคารพ และปฏิบติัตามหนา้ท่ีทางจริยธรรมอยา่งหน่ึงของทุกคน 
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 4)  หลักความเสมอภาค (Equality) คือ หลักความเท่าเทียมกันของบุคคลในเร่ือง   
การมีสิทธิ เสรีภาพ โอกาส การแข่งขนั และอ่ืน ๆ ความเสมอภาคน้ี คือ แก่นของความยุติธรรม 
(สมภาร พรมทา, 2538 : 141) หลกัความเสมอภาคสัมพนัธ์กบัหลกัความเท่ียงธรรมในทางจริยธรรม
ท่ีถือว่ามนุษย์ทุกคนมีฐานะทางจริยธรรมเท่าเทียมกัน  การถือว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน           
เป็นพื้นฐานของการปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเสมอภาคในทางจริยธรรม มนุษยจึ์งควรปฏิบติัต่อกนั
ในทางจริยธรรมบนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่ียงธรรม และควรปกป้องหลกัความเสมอภาค  
ต่าง ๆ เพื่อรักษาความเป็นธรรมทางสังคม 

 5)  หลักความยุติธรรม (Justice) คือ หลักการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน      
ในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นพลเมือง และโอกาสในดา้นต่าง ๆ สังคมท่ีมีความยุติธรรมทุกคน
สามารถแข่งขนักันได้อย่างเสรี สังคมต้องให้โอกาสแก่คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หลกัความ
ยุติธรรมจึงเป็นหลักปฏิบัติ  เพื่อความเท่าเทียมทางสิทธิ เสรีภาพ โอกาส และการกระจาย
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคม ดงันั้น ความยุติธรรมจึงเป็นหลกัจริยธรรมภาคสาธารณะท่ีพึงปกป้อง
เพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมทางสังคม (สรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ, 2552 : 128 – 136) 
  หากมองจากทศันะของทฤษฎีจริยศาสตร์องค์รวม จะเห็นไดว้า่จริยธรรมภาคสาธารณะ
หรือจริยธรรมสากลดงักล่าวมาน้ี มีสถานะเป็นหลกัการหรือกฎเป็นสากลท่ีมนุษยพ์ึงยึดถือปฏิบติั
ร่วมกนั เพื่อให้คนปฏิบติัตามหลกัการหรือกฎท่ีดี จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาให้คนเป็นคนดีหรือเป็นคน   
มีคุณธรรมทางจิตส านึกท่ีจะปฏิบติัตามหลกัการหรือกฎท่ีดีนั้น หลกัจริยธรรมภาคสาธารณะจะมีผล 
จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาใหค้นมีคุณธรรมทางจิตสาธารณะควบคู่กนัไปดว้ย 
  ดงันั้น สรุปไดว้า่จริยธรรมมีทฤษฎีจริยธรรม 2 ประเด็นหลกั คือ ประเด็นการประพฤติ
ปฏิบติัและประเด็นคุณลกัษณะ การประพฤติปฏิบติั คือ ผลท่ีตามหรือผลลพัธ์เป็นเหมือนจุดสุดทา้ย
หรือเป้าประสงค ์เป็นการพยายามตอบค าถามท่ีชดัเจนในประเด็นถูกหรือผิด ดีหรือเลวตอ้งพิจารณา
จากความคิดเห็นของตนเอง โดยการตั้งค  าถามวา่อะไรคือถูกเพื่อมองหาค าตอบท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ีบ่งช้ี
ถึงพฤติกรรมการแสดงออกวา่ถูกหรือผิด ซ่ึงผลลพัธ์แบ่งเป็น 1) Ethical Egoism เป็นการกระท าให้
ประโยชน์สูงสุดกบัตนเองและไม่มีเหตุผลใดท่ีจะกระท า หากผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ ยกเวน้ตนเองได้
ประโยชน์ดว้ย 2) Utilitarianism เป็นการกระท าท่ีท าให้คนส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์และความสุข 
ส่วนหน้าท่ีเป็นการปฏิบติัในส่ิงท่ีดีท่ีผูน้  ายึดถือการบอกความจริง การรักษาสัญญา การยอมรับ   
นบัถือในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น การยดึมัน่ความเสมอภาค และความยติุธรรม ส่วนคุณลกัษณะ
จะเป็นคุณลกัษณะท่ีปรากฏใหเ้ห็นตามทฤษฎีคุณงามความดีเป็นหลกั (Northouse, 2010) 
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  3.  แนวคิดด้านจริยธรรมของต ารวจ  
  ค าว่า “วิชาชีพ” (Profession) คือ การประกอบอาชีพเต็มเวลาโดยผูป้ระกอบวิชาชีพ 
(Professional) อุทิศเวลาให้แก่อาชีพนั้น ๆ ผูป้ระกอบวิชาชีพอยู่ในกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพเดียวกนั 
และมกัมีการจดัตั้งสมาคมวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งมีความรู้และทกัษะ  
ในการประกอบวิชาชีพนั้น ๆ อนัเป็นผลมาจากการท่ีได้รับการฝึกอบรมหรือการศึกษาตรงตาม
สาขาท่ีประกอบวิชาชีพ  นอกจากน้ี ผู ้ประกอบวิชาชีพจะต้องยึดมั่นอยู่กับกฎเกณฑ์ของการ
ประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานและให้บริการด้วยจิตส านึกในวิชาชีพ  ตลอดจนมีความเป็นอิสระ       
ในการประกอบวิชาชีพ อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพมีความเช่ียวชาญในการประกอบ
วชิาชีพของตนในระดบัสูง 

 ส าหรับจริยธรรมวิชาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพท่ีสุจริตมีความซ่ือสัตยต่์ออาชีพ   
ท่ีตนท าอยู ่โดยยดึหลกัคุณธรรมและการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติไม่ดูถูกงานอาชีพของตน การท่ีบุคคล
มีจริยธรรมวิชาชีพก็จะช่วยให้สังคมมีความสุข ไม่มีปัญหาวุ่นวายจากการแย่งอาชีพหรือแข่งขนั  
จนเกิดความไม่สงบในสังคม การท างานให้มีความสุขและประสบความส าเร็จจะตอ้งมีจริยธรรม  
ในการประกอบอาชีพ ก็จะเป็นแนวทางการด าเนินชีวติให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่ โดยหลกัการ
ของจริยธรรมวชิาชีพ ประกอบดว้ย 5 หลกัการ (วริยา ชินวรรโณ และคณะ, 2546 : 4 – 5) ดงัน้ี 

 1)  ความรักความศรัทธาในอาชีพ 
 2)  ความซ่ือสัตยสุ์จริตในวชิาชีพ  
 3)  การใหค้วามเคารพต่อวชิาชีพ 
 4)  ยกยอ่งใหเ้กียรติผูป้ระกอบอาชีพเดียวกนั  
 5)  การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความมัน่คงในวชิาชีพ  

 สรุปได้ว่า ความหมายของค าว่าจริยธรรมวิชาชีพ คือ หลกัการท่ีมนุษยใ์นสังคมยึดถือ
ปฏิบติัเพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุขในสังคมนั่นเอง และเม่ือน าไปใช้กบัการประกอบวิชาชีพ   
เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของมนุษย ์ก็ย่อมหมายความว่ามนุษยย์่อมจะตอ้งมี
จริยธรรมในการงานหรือการประกอบวิชาชีพ  เพราะในการท างานมนุษย์ย่อมต้องมีสังคม            
ซ่ึงประกอบดว้ยคนหลายคน เน่ืองจากในวงการของการท างานนั้น 

 จริยธรรมต ารวจ ศพัท์ภาษาองักฤษว่า Police Morals มีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า 
Police Morals แปลวา่ ขอ้ปฏิบติัของต ารวจหรือหลกัธรรมท่ีต ารวจควรประพฤติ จริยธรรมต่างจาก
ค าวา่ “วินยั” วินยั คือ ค าสั่งถา้ไม่ปฏิบติัจะตอ้งไดรั้บโทษตามขอ้ท่ีบญัญติัไว ้ดงันั้น จึงกล่าวไดว้่า
จริยธรรมต ารวจ คือ ค าสอนเร่ืองความประพฤติของต ารวจ ไม่มีบทลงโทษรุนแรงเหมือนค าว่า  
วินยัต ารวจ แต่โดยคุณธรรมแลว้ ผูมี้อาชีพต ารวจจะตอ้งมีหลกัยึด คือ มีจริยธรรมต ารวจเป็นหลกั  
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ในการประพฤติปฏิบติั จริยธรรมต ารวจก็คือ หลกัคุณธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีรักษาความสงบ
เรียบร้อยและการบงัคบัใช้กฎหมาย ตอ้งมีหลกัเกณฑ์และมีความหมายสูงกว่าจริยธรรมทัว่ ๆ ไป 
ประกอบกับการปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจในฐานะเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายนั้น ต้องมีความ
กวา้งขวางและเป็นการติดต่อใกล้ชิดกบัประชาชน ถ้าไม่มีหลกัจริยธรรมในวิชาชีพแล้ว โอกาส     
ท่ีจะตกไปอยู่ใตอิ้ทธิพลหรือภาวะล่อแหลมต่อการตดัสินใจให้ความเป็นธรรมเสมอหน้ากบัคน   
ในสังคมยอ่มมีไดม้าก ดว้ยเหตุน้ีในองคก์รต ารวจทุกระดบั จึงตอ้งเนน้ถึงความส าคญัของจริยธรรม
ในอาชีพ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมจิตใจเจา้หนา้ท่ีต ารวจให้ปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบสอดคลอ้งกบัค่านิยม 
วฒันธรรม และศีลธรรมอนัดีงามของสังคมต่อไป 

 การใช้กิริยา วาจา และมรรยาทของข้าราชการต ารวจส่วนใหญ่ หลายคนคงจะนึกว่า
ข้าราชการต ารวจคงไม่เคยรู้จกัหรือเข้าใจค าว่า “จริยธรรม” เลย ทั้ง ๆ ท่ีค าน้ีมีปรากฏอยู่ในกฏ
คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 ในกฎ ก.ตร. ฉบบัท่ีกล่าวค าวา่ “จริยธรรมต ารวจ” หมายถึง คุณความดีท่ีเป็น
ขอ้ประพฤติตนและปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจ เพื่อใหป้ระชาชนศรัทธา เช่ือมัน่ และยอมรับ 
พึงสังเกตว่ากฎ ก.ตร. เจาะจงการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าท่ีของต ารวจ “เพื่อให้ประชาชน
ศรัทธา เช่ือมัน่ และยอมรับ” หน้าท่ีหลักของต ารวจนั้น คือ การป้องกันชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชนให้พน้จากอาชญากรรม ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวน้ี ต ารวจจ าเป็นต้องได้รับความ
เช่ือถือจากประชาชน เพราะประชาชนเป็นแหล่งหลักและส าคัญอย่างยิ่งของข้อมูลเก่ียวกับ
อาชญากรรม ถ้าประชาชนขาดศรัทธาและความเช่ือถือในต ารวจ ประชาชนก็ย่อมไม่เต็มใจหรือ   
ไม่กลา้ท่ีจะใหข้อ้มูลนั้น  

 การปฏิบติัหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจะกระท าได้ด้วยความ
ยากล าบากหรือกระท าไม่ไดเ้ลย การท่ีจะให้ประชาชนมีศรัทธา เช่ือมัน่ และยอมรับต ารวจได้นั้น 
ต ารวจจะตอ้งประพฤติตนให้เป็นท่ีรักและเล่ือมใสของประชาชน  ทั้งน้ี หากดูความประพฤติของ
ต ารวจทุกวนัน้ีแล้ว ก็จะเห็นว่าน่ารังเกียจ แทนท่ีจะแสดงความรักหรือเล่ือมใส ประชาชนกลับ       
ด่าทอต ารวจลบัหลงั ในบางกรณีถึงกบัด่าทอต่อหน้าก็มี นายต ารวจชั้นผูใ้หญ่ควรจะเป็นแบบอยา่ง
ของความประพฤติท่ีดีท่ีก่อให้เกิดศรัทธาและความเช่ือมั่นของประชาชน ต ารวจควรใช้วาจา       
ดว้ยความระมดัระวงั ไม่พดูจากระโชกโฮกฮาก กา้วร้าว และทา้ทาย ในเชิงอวดศกัดาต่อสาธารณชน  

 กฎคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ต ารวจ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ข้อ 10 ระบุว่า “ข้าราชการต ารวจต้องมีจิตส านึกของความเป็น
ผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์ เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเช่ือมัน่ ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 1) มีท่าที 
เป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผูรั้บบริการ รวมทั้ ง
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ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 2) ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือ
ไวว้างใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกิริยาหรือ ท่าทางไม่สุภาพ หรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้ง
ไม่ใช้ถอ้ยค า กิริยา หรือท่าทางท่ีมีลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยียดหยามประชาชน” การใช้
ถอ้ยค า กิริยา และท่าทางไม่สอดคลอ้งกบักฎ ก.ตร. ซ่ึงหวงัไดย้ากจากต ารวจ ประชาชนกบัต ารวจ 
จึงยงัคงเป็นเหมือนขมิ้นกบัปูนอยูต่่อไป หากยงัเป็นเช่นน้ีความศรัทธาและความเช่ือถือท่ีประชาชน
มีต่อต ารวจก็คงเกิดข้ึนไม่ได ้ในไม่ช้าสังคมท่ีประชาชนหันหลงัให้ต ารวจ ก็จะถูกครอบครองโดย
อาชญากร การใช้อ านาจหนา้ท่ีเกินขอบเขตของต ารวจเป็นปัญหาเร้ือรังมานาน เป็น “อปัรียธ์รรม” 
เกิดจากความอปัรียก์บัจริยธรรม ท่ีผา่นมาโครงการอบรมจริยธรรมของต ารวจลม้เหลว เพราะดูจาก
การกระท าของต ารวจไม่ดีข้ึน ส่วนการเรียนการสอนในโรงเรียนต ารวจนั้น ไดมี้การตั้งขอ้สังเกตวา่ 
มีหลกัสูตรเก่ียวกบัศีลธรรมหรือดา้นศาสนาหรือไม่ เพราะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้การควบคุม
การใชอ้  านาจตนเองไม่ใหเ้ป็นไปโดยมิชอบ (วสิษฐ เดชกุญชร, 2558 และวสิษฐ เดชกุญชร, 2559) 

 4.  โครงสร้างจริยธรรมและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ  
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีข้าราชการต ารวจได้รับการ

วิพากษ์วิจารณ์ทั้ งในด้านวินัย ความประพฤติ และการปฏิบัติงานจากบุคคลหลายวงการอย่าง
กวา้งขวาง ท าให้ภาพพจน์ของต ารวจอยู่ในระดบัท่ีไม่น่าพึงพอใจ ทั้งน้ี เพราะงานต ารวจเป็นงาน   
ท่ีท้าทายความรู้ความสามารถ  ความกล้าหาญเส่ียงต่อภัยอันตราย และความทรหด อดทน             
ยากท่ีบุคคลอ่ืนจะเข้าใจได้ลึกซ้ึงและถูกต้อง โดยลักษณะของงานในอาชีพน้ีแล้ว เป็นงานท่ีมี     
การปฏิบติักระทบต่อสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน มกัจะไปขดัขวางการกระท า 
ต่าง ๆ ท่ีละเมิดกฎหมาย และระเบียบหลกัเกณฑ์ของสังคมท่ีดีอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะผูมี้อิทธิพล
หรือผูต้อ้งการอภิสิทธ์ิ แมว้่าส านกังานต ารวจแห่งชาติจะพยายามกระท าทุกวิถีทางให้ขา้ราชการ
ต ารวจเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในงานสาขาต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ เช่น ควบคุมให้ปฏิบติัหน้าท่ี
ยดึถือกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และวินยัต ารวจอยา่งเคร่งครัดในทุกระดบั การจดัหลกัสูตร
ฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ และให้เป็นผูท่ี้สามารถในการปฏิบติังานในหน้าท่ี  ซ่ึงมีการ
ทดสอบสมรรถภาพและประเมินผลอยูต่ลอดเวลา แมว้่าจะมีการด าเนินการต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้
แลว้ก็ตาม ส านกังานต ารวจแห่งชาติก็ยงัไม่อาจบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ย่างสมบูรณ์ ทั้งน้ี เพราะ
ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนนั้นมีมากมาย เช่น การรักษาความ
มัน่คงของชาติศาสนา พระมหากษตัริย ์การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม การสืบสวนสอบสวน 
การควบคุมแหล่งอบายมุข การให้การบริการแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การท่ีจะให้งานต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นบรรลุผลส าเร็จจ าเป็นท่ีจะต้องได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ และปฏิภาณไหวพริบแล้ว จะต้องเป็นผูมี้ 
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“จริยธรรมต ารวจ” เป็นเคร่ืองช้ีน าทางในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ไปสู่เป้าหมายของการเป็นผูพ้ิทักษ ์    
สันติราษฎร์ท่ีแทจ้ริง (ส านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2551 : 1)  

 ค าว่า “จริยธรรมต ารวจ” นั้น ประกอบดว้ยค าสามค ารวมกนัมีความหมายรวม ๆ กนัว่า
“ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ  หรือกิริยาท่ีต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมท่ีดีของ
ขา้ราชการต ารวจ หรือตามแบบฉบบัท่ีดีของผูมี้อาชีพเป็นขา้ราชการต ารวจ” หลกัการส าคญัส าหรับ
อาชีพต ารวจและขอ้ปฏิบติัตามส าหรับอาชีพต ารวจ อนัเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผูมี้อาชีพน้ีมีคุณธรรม 
มีวินยั มีมารยาท ประพฤติตนเหมาะสม และปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีนิยมเล่ือมใสศรัทธา
ของประชาชน และเป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของรัฐบาล ซ่ึงในเร่ืองจริยธรรมต ารวจน้ี ในบางประเทศ  
ที่มีกิจการต ารวจเจริญแล้ว  ได้ก าหนดโครงสร้างจริยธรรมต ารวจไวเ้ป็นที่แน่นอนชัดเจน      
แต่ส าหรับส านกังานต ารวจแห่งชาติยงัมิไดก้ าหนดให้ชดัเจนแน่นอนลงไป และยงัไม่มีการก าหนด
วธีิการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจไวเ้ป็นแนวทางยดึถือปฏิบติั และมีการประเมินผลกนัอยา่งจริงจงั 
โดยความเป็นมาและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้ก าหนดโครงสร้าง
จริยธรรมต ารวจ ซ่ึงเป็นวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจและการประเมินผลไว้ เพื่อเป็นหลกัการ
ส าหรับยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขให้แก่ประชาชน
และรักษาความมัน่คงใหแ้ก่ประเทศดว้ยการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ส านกังานต ารวจแห่งชาติไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรก าหนดโครงสร้างจริยธรรมต ารวจ 
โดยแบ่งโครงสร้าง ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1) คุณธรรม 2) ค่านิยม 3) จริยธรรม 4) อุดมคติ 
และ 5) จรรณยาบรรณ เป็นส่ิงท่ีส านกังานต ารวจแห่งชาติก าหนดใหเ้ป็นกรอบส าหรับต ารวจทุกคน
ยดึถือและปฏิบติั (กองบญัชาการศึกษา, 2554) 

  4.1  คุณธรรมต ารวจ คุณธรรม หมายถึง ความดี ความงาม ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจดว้ยการ
ฝึกตนเอง ประพฤติปฏิบติัสั่งสมกนัเป็นเวลานาน ผูท่ี้มีคุณธรรมคือ ผูท่ี้มีความดี มีความงามเป็น  
ตวัคอยก ากบัให้คนประพฤติชอบกระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง หลีกเหล่ียงในส่ิงท่ีเลวท่ีชัว่ หวงัประโยชน์
ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน คุณธรรมจึงเป็นบ่อเกิดของจริยธรรมใหข้า้ราชการต ารวจยดึถือ
และปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการ ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลท่ี 9) ไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาทไว ้ดงัน้ี  

   4.1.1  การรักษาความสัตย์และความจริงใจต่อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติ        
แต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม  

   4.1.2  การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย ์   
ความดีนั้น  
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   4.1.3  การอดทน อดกลั้น และอดออม โดยท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัตยสุ์จริต
ไม่วา่ดว้ยเหตุประการใด  

   4.1.4  การรู้จกัละวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตน 
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง 
       4.2  ค่านิยมของต ารวจ ให้ขา้ราชการต ารวจยึดถือ และปฏิบติัตามค่านิยมของต ารวจ 
5 ประการ ตามท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศไว ้ดงัน้ี 

   4.2.1  พึ่งตนเองและขยนัหมัน่เพียร  
  4.2.2  ประหยดัและอดออม 
  4.2.3  การมีระเบียบวนิยัและเคารพกฎหมาย 
   4.2.4  การปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา 
   4.2.5  การมีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

        4.3  จริยธรรมต ารวจ ข้าราชการต ารวจเป็นกลไกอนัหน่ึงของรัฐในอนัท่ีจะต้อง
จะตอ้งได้รับการปลูกฝัง และบ่มเพาะในเร่ืองจริยธรรมท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีของต ารวจ ดงัน้ี 

   4.3.1  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 

   1)  จงรักภกัดีและเทิดทูนพระมหากษตัริย ์พระราชินี และพระรัชทายาท  
และไม่ยอมใหผู้ใ้ดล่วงละเมิด 

   2)  สนับสนุนการเมืองประชาธิปไตยด้วยศรัทธามีความเป็นกลางทาง  
การเมืองไม่เป็นผูบ้ริหารหรือกรรมการพรรคการเมือง และไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นคุณ หรือ  
เป็นโทษแก่พรรคการเมืองหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน 

   4.3.2  ขา้ราชการต ารวจตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบญัญติั
แห่งรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายอ่ืนโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบติั 

   4.3.3  ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ
เป็นส าคญั ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 

    1)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว กระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส
ตรวจสอบได ้และเป็นธรรม 

    2)  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขย ันหมั่นเพียร เสียสละ          
ใชป้ฏิภาณ ไหวพริบ กลา้หาญและอดทน 
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    3)  ปฏิบตัิหน้าที่ด ้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าท่ี    
ไม่หลีกเล่ียงหรือปัดความรับผดิชอบ 

    4)  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า         
โดยระมดัระวงัมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเยีย่งวิญญูชนจะพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นของตนเอง 

    5)  รักษาความลับของทางราชการ และความลับท่ีได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี หรือจากประชาชนผูม้าติดต่อราชการ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกระบวนการ
ยติุธรรม หรือการตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ก าหนด 

   4.3.4  ข้าราชการต ารวจต้องมีจิตส านึกของความเป็นผู ้พิทักษ์สันติราษฎร์ 
เพื่อใหป้ระชาชนศรัทธาและเช่ือมัน่ ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 

   1)  มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อ
ประชาชนผูรั้บบริการ รวมทั้งใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเตม็ใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 

    2)  ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน       
ไม่แสดงกริยาหรือท่าทางไม่สุภาพ หรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้ งไม่ใช้ถ้อยค า กริยา หรือท่าทาง            
ท่ีมีลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยยีดหยามประชาชน 

   3)  เอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชน เม่ืออยู่ในฐานะท่ีจ าเป็น 
ต้องได้รับความช่วยเหลือหรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมาย หรือภัยอ่ืน ๆ       
ไม่วา่บุคคลนั้นจะเป็นผูต้อ้งสงสัยหรือผูก้ระท าผดิกฎหมายหรือไม่ 

         4)  ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ วา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ    
อย่างเคร่งครัด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนท่ีร้องขอต้องด าเนินการด้วยความรวดเร็ว          
ไม่ถ่วงเวลาใหเ้น่ินนาน ล่าชา้ และไม่ใหข้อ้มูลข่าวสารอนัเป็นเทจ็แก่ประชาชน 

     ข้าราชการต ารวจต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนา
ตนเองให้ทนัโลก ทนัเหตุการณ์ และมีความช านาญการในงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้ง   
ต้องศึกษาหาความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ  ธรรมเนียมการปฏิบัติของส่วนราชการใน
กระบวนการยุติธรรม เช่น ฝ่ายอยัการ ศาล ราชทณัฑ์ และกระทรวง ทบวง กรมอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน  เพื่อสามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืนแนบเนียนและ     
เป็นประโยชน์ต่อราชการของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

   4.3.5  ข้าราชการต ารวจต้องมีความซ่ือสัตยสุ์จริตและยึดมัน่ในศีลธรรม โดยยึด
ประโยชนส่์วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 

    1)  ไม่ใช้ต  าแหน่ง อ านาจหรือหน้าท่ี หรือไม่ยอมให้ผูอ่ื้นใช้ต าแหน่ง 
อ านาจหรือหนา้ท่ีของตนแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 
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    2)  ไม่ใช้ต  าแหน่ง อ านาจหรือหน้าท่ี หรือไม่ยอมให้ผูอ่ื้นใช้ต าแหน่ง 
อ านาจหรือหน้าท่ีของตนไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการ
กระท าของขา้ราชการต ารวจหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐอ่ืน อนัเป็นผลให้การตดัสินใจ  การใช้ดุลพินิจ 
หรือการกระท าของผูน้ั้นสูญเสียความเท่ียงธรรมและยติุธรรม 

    3)  ไม่รับของขวญันอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม และ
ของขวญันั้นตอ้งมีมูลค่า ตามท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

    4)  ไม่ใชเ้วลาราชการหรือทรัพยข์องราชการเพื่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน 
    5)  ไม่ประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน     

หรือเป็นการขดักนั ระหวา่งประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม ด ารงชีวิตส่วนตวัไม่ให้เกิด
มลทิน มัวหมองต่อต าแหน่งหน้าท่ี ไม่ท าผิดกฎหมายแม้เห็นว่าเป็นเร่ืองเล็กน้อย ไม่หมกมุ่น        
ในอบายมุขทั้งหลาย ไม่ฟุ้งเฟ้อหรูหรา และใชจ่้ายประหยดัตามฐานะแห่งตน 

   4.3.6  ขา้ราชการต ารวจต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ  กล้ายืนหยดักระท าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง ดีงาม เพื่อเกียรติศกัด์ิและศกัด์ิศรีของความเป็นต ารวจ ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี  

     1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมาตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

     2)  ไม่สั่งให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัการในส่ิงท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือ
ขดัต่อคุณธรรมและศีลธรรม 

     3)  ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งท่ีตนรู้หรือควรจะรู้วา่ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ในการน้ี 
ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผูบ้ ังคับบัญชาผูส้ั่ง ไม่เล่ียงกฎหมายใช้หรือแนะน าให้ใช ้       
ช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น หรือท าให้สูญเสียความเป็นธรรม     
ในกระบวนการยติุธรรม 

    4.3.7  ในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการต ารวจตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 
     1)  ประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งท่ีดี รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษา 

และท่ีพึ่งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    2)  หมัน่อบรมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายึดถือปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม 

และจรรยาบรรณ วา่กล่าวตกัเตือนดว้ยจิตเมตตา และใหค้วามรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี 
    3)  ปกครองบงัคบับญัชาด้วยหลกัการและเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามท านอง        

คลองธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็น และไม่ผลกัความรับผดิชอบใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    4)  ใชห้ลกัคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ

ตนอยา่งเคร่งครัดและปราศจากความล าเอียง 
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    4.3.8  ในฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ขา้ราชการต ารวจตอ้งประพฤติ
ปฏิบติั ดงัน้ี 

    1)  เคารพเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
    2)  รักษาวนิยัและความสามคัคีในหมู่คณะ 
    3)  ปฏิบัติต่อผูบ้ ังคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพมีน ้ าใจ    

รักใคร่ สมานฉนัทแ์ละมีมนุษยสัมพนัธ์ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน 
    4)  อุทิศตนเอง ไม่หลีกเล่ียงหรือเก่ียงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบติัหน้าท่ี 

โดยยดึความส าเร็จของงานและช่ือเสียงของหน่วยเป็นท่ีตั้ง 
    4.4  จรรยาบรรณของต ารวจ 

   4.4.1  ขา้ราชการต ารวจเป็นเจา้พนกังานในกระบวนการยุติธรรมมีหนา้ท่ีบงัคบั
ใชก้ฎหมายและควบคุมกติกาของสังคม จึงตอ้งส านึกในการให้บริการประชาชนดา้นอ านวยความ
ยติุธรรม และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน 
เพื่อใหป้ระชาชนมีความเล่ือมใส เช่ือมัน่และศรัทธา ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 

    1)  อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้องทุกข ์กล่าวโทษ ขออนุญาต     
ขอข้อมูลข่าวสารหรือติดต่อราชการอ่ืนด้วยความเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ และรวดเร็ว     
เพื่อไม่ใหป้ระชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย 

    2)  สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชน เพื่อให้เกิดความน่าเคารพ  
ย  าเกรง ไม่ใชถ้อ้ยค า กริยา หรือท่าทางท่ีมีลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยยีดหยามประชาชน 

    3)  ขณะท่ีอยู่ในเคร่ืองแบบหรือนอกเคร่ืองแบบต้องด ารงตนให้อยู่ใน
สภาพพร้อม และเหมาะสมแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความน่าเช่ือถือและน่าไวว้างใจ 

    4)  พกพาอาวุธตามระเบียบแบบแผนไม่จบั ถืออาวุธ หรือเล็งอาวุธไปยงั
บุคคล โดยปราศจากเหตุอนัสมควร 

    5)  พกพาเอกสารหรือตราประจ าตวั และแสดงเอกสารหรือตราประจ าตวั         
เม่ือมีบุคคลร้องขอ 

    4.4.2  เม่ือเขา้จบักุมหรือระงบัการกระท าผิด ขา้ราชการต ารวจตอ้งยึดถือและ
ปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 

    1)  แสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจให้แก่การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างกล้าหาญ
และมีสติปัญญา 
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    2)  ยืนหยดัเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงท่ีสุด ไม่ประนีประนอม
ผอ่นปรน หรือละเลยการด าเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ระท าความผดิ ทั้งน้ี ใหร้ะลึกเสมอวา่การใช้
กฎหมายจะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรมดว้ย 

    3)  ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เวน้แต่การใช้มาตรการปกติแลว้ ไม่เพียงพอ   
ท่ีจะหยดุย ั้งผูก้ระท าความผดิหรือผูต้อ้งสงสัยได ้

    4.4.3   ข้าราชการต ารวจต้องตระหนักว่าการใช้อาวุธ ก าลัง หรือความรุนแรง      
เป็นมาตรการท่ีรุนแรงท่ีสุด ขา้ราชการต ารวจอาจใชอ้าวุธ ก าลงั หรือความรุนแรงได ้ต่อเม่ือมีความ
จ าเป็นภายใตก้รอบของกฎหมายป้องกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบแบบแผน เม่ือผูก้ระท า
ความผิดหรือผูต้อ้งสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขดัขวางจบักุม เพื่อช่วยบุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในอนัตรายต่อชีวิต   
เม่ือมีการใช้อาวุธ ก าลงั หรือความรุนแรง ไม่วา่จะมีผูบ้าดเจ็บหรือเสียชีวิต ขา้ราชการต ารวจตอ้ง
รายงานเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาตามระเบียบแบบแผนทนัที 

    4.4.4  การรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การสอบปากค า    
หรือการซักถามผู ้กระท าความผิด  ผู ้ต้องหา ผู ้ท่ีอยู่ในความควบคุมตามกฎหมาย ผู ้เสียหาย             
ผูรู้้เห็นเหตุการณ์  หรือบุคคลอ่ืน ข้าราชการต ารวจต้องแสดงความเป็นมืออาชีพ โดยใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการต ารวจ รวมทั้งใชป้ฏิภาณ ไหวพริบ และสติปัญญา เพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริง
และธ ารงไวซ่ึ้งความยติุธรรม ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 

    1)  ไม่ท าการทารุณหรือทารุณกรรมต่อบุคคลหรือต่อบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบับุคคลนั้น 

    2)  ไม่ใช้ จ้าง วาน ยุยงส่งเสริม ปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณหรือ
ทารุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคลนั้น 

    3)  ไม่กระท าการข่มขู่หรือรังควาน หรือไม่ใชอ้  านาจท่ีมิชอบ หรือแนะน า
บุคคลใหถ้อ้ยค าอนัเป็นเทจ็หรือปรักปร าผูอ่ื้น 

    4)  ไม่กักขงัหรือหน่วงเหน่ียวบุคคลท่ียงัไม่ได้ถูกจบักุมตามกฎหมาย  
เพื่อการสอบปากค า 

    5)  ไม่ใชอ้  านาจท่ีมิชอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพยานหลกัฐาน 
    4.4.5  ข้าราชการต ารวจต้องควบคุมดูแลบุคคลท่ีอยู่ในการควบคุมของตน       

อยา่งเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 
    1)  ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิหรือได้ประโยชน์ โดยไม่ชอบด้วย

กฎหมายและระเบียบแบบแผน 
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   2)  ไม่รบกวนการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลกบัทนายความตามสิทธิ
แห่งกฎหมาย 

    3)  จัดให้บุคคลได้รับการรักษาพยาบาลหรือการดูแลทางการแพทย์     
ตามสมควรแก่กรณี เม่ือบุคคลนั้นมีอาการเจบ็ป่วยหรือร้องขอ 

    4)  ไม่ควบคุมเด็กและเยาวชนร่วมกับผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นผู ้ใหญ่ 
หรือไม่คุมขงัผูห้ญิงร่วมกบัผูช้าย เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายและระเบียบแบบแผนอนุญาต  

    4.4.6  ขอ้มูลข่าวสารท่ีขา้ราชการต ารวจไดม้าจากการปฏิบติัหน้าท่ีหรือจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ขา้ราชการต ารวจจะตอ้งรักษาขอ้มูลข่าวสารนั้น เป็นความลบัอยา่งเคร่งครัด เพราะ     
อาจเป็นอนัตรายต่อผลประโยชน์หรือช่ือเสียงของบุคคล หรืออาจเป็นคุณ หรือเป็นโทษ ทั้งต่อ
ผูเ้สียหายหรือผูก้ระท าความผิด ขา้ราชการต ารวจจะเปิดเผยข้อมูลนั้นได้ ต่อเม่ือมีความจ าเป็น       
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อประโยชน์ในราชการต ารวจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย หรือเพื่อการด าเนินการ
ตามกระบวนการยติุธรรมเท่านั้น  

   4.5  อุดมคติต ารวจ   
   4.5.1  เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าท่ี ต ารวจเป็นขา้ราชท่ีท างานแทนพระมหากษตัริย ์      

และท างานใหป้ระชาชนจะตอ้งมีความรับผดิชอบงานในหนา้ท่ีของตนใหดี้ท่ีสุด และจะตอ้งมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซ่ึงกนัและกนั สร้างความสามคัคีปรองดองกนัเป็นหมูคณะ ร่วมกนัปฏิบติัหน้าท่ี
ราชการ โดยยดึวตัถุประสงคส่์วนรวมของหน่วยงานเป็นหลกั  

   4.5.2  กรุณา ปรานีต่อประชาชน ต ารวจอยู่กบัประชาชนตอ้งได้ใจประชาชน 
เม่ือใดก็ตามท่ีประชาชนมีความทุกข ์มีเร่ืองเดือดร้อน ต ารวจตอ้งอยูก่บัประชาชน ตอ้งท างานให้ได้
ใจประชาชน การไดใ้จประชาชน คือ ตอ้งไปช่วยท าอยา่งไรถึงจะบ าบดัทุกข ์เพื่อใหอ้ยูอ่ยา่งเป็นสุข 

   4.5.3  อดทนต่อความเจ็บใจ ขา้ราชการต ารวจตอ้งปฏิบติังานผูกพนัเก่ียวขอ้ง 
กบัประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลา บางคร้ังก็เกิดความกระทบกระทัง่ไม่เขา้ใจซ่ึงกนั  
และกนั ข่าวสารต่าง ๆ ถูกบิดเบือนให้เขา้ใจผิด ทั้งโดยเจตนาและโดยไม่เจตนา ท าให้ประชาชน
และขา้ราชการฝ่ายอ่ืน ๆ มองขา้ราชการต ารวจไปในทางไม่ดีงาม ถา้ปล่อยให้ภาพของขา้ราชการ
ต ารวจเป็นไปอย่างน้ีโดยมิได้แก้ไข ย่อมน าความเส่ือมเสียมาสู่วงการต ารวจเป็นหน้าท่ีของ
ข้าราชการต ารวจทุกคนจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้ ดี  เพื่ อ เป็นรากฐานส าคัญในการ
ประชาสัมพนัธ์ ท าความเขา้ใจและความรู้สึกท่ีดีต่อประชาชนและส่วนรวม  

   4.5.4  ไม่หว ัน่ไหวต่อความยากล าบาก ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบัติหน้าท่ี    
ดว้ยความเตม็ใจ ตอ้งอดทน ขยนัหมัน่เพียร ใชป้ฏิภาณ ไหวพริบ ความมานะ พยายามจนงานส าเร็จ 
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และพึงระลึกว่าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายนั้น ไม่ว่าหน้าท่ีใดเป็นส่ิงท่ีมีเกียรติและน่าภาคภูมิใจ       
จึงตอ้งปฏิบติัใหส้มเกียรติท่ีไดรั้บนั้น 

   4.5.5  ไม่มกัมากในลาภผล เจา้หน้าท่ีต ารวจมีภารกิจตามหน้าท่ีเป็นท่ียอมรับ   
ว่าหนักและยาก เป็นงานท่ีต้องควบคุมตนเอง ต้องไม่มักมากในลาภผลและไม่อ่อนไหวต่อ      
ความโลภ ต้องท าตนให้มีเกียรติและเสียสละ จึงต้องระมัดระวงัอย่าให้ตกไปอยู่ในฐานะท่ี
ประชาชนคนหน่ึงคนใดจะมาหวงัสิทธิพิเศษจากขา้ราชการต ารวจ  

   4.5.6  มุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อปวงชน ขา้ราชการต ารวจตอ้งค านึงถึง
ประชาชนเป็นหลัก ตัวเองเป็นรอง เคารพและรักษาสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ต้องคุ้มครองป้องกันชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน      
ของประชาชน รวมทั้ งการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่เลือกแหล่งก าเนิด ศาสนา สิทธิ     
หรือฐานะ ตอ้งปฏิบติัต่อประชาชนเยีย่งมิตรและมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกคน 

   4.5.7  ด ารงตนในยุติธรรม ข้าราชการต ารวจทุกคนอย่าจะนึกว่าตัวเอง คือ       
ตัวความยุติธรรม ต้องยึดกฎหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีก่อให้เกิดความยุติธรรม ให้แก่ทุกคนตาม      
ความเหมาะสม ดงันั้น ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมมีหนา้ท่ีสืบสวน 
สอบสวน หาตวัผูก้ระท าผิด และรวบรวมพยานหลกัฐานเพื่อท่ีจะพิสูจน์หรือฟ้องร้องผูก้ระท าผิด 
การด าเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นหน้าท่ีส่วนหน่ึงในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงต้องปฏิบัติงาน
สัมพนัธ์อยัการ ศาลและราชทัณฑ์ จึงต้องมีความสามารถรู้งานระเบียบ แบบธรรมเนียมนิยม      
การปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรมทุกสาขา สามารถประสานกบัฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการสืบสวนและการพิจารณาคดีแก่ประชาชน ไม่ก่อให้เกิดการ
ผิดพลาดในการพิจารณาลงโทษ การให้ตวับทกฎหมายผิดพลาดหรือปล่อยให้มีการกลัน่แกล้ง     
ใส่ความกนั  

   4.5.8  กระท าการใดดว้ยปัญญา ทุกเร่ืองท่ีท าและท่ีเก่ียวขอ้งขอให้ใชค้วามรู้จริง      
อยา่ใช้สัญชาติญาณ อยา่เดา หรือปฏิภาณเอาตวัรอดไปวนั ๆ ดงันั้น ขา้ราชการต ารวจตอ้งค านึงถึง
ขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ขอ้บงัคบั และค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา   
ต้องไม่กระท าการใดเกินขอบเขตอ านาจ ต้องไม่เป็นผู ้ฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดกฎหมายเสียเอง         
ต้องไม่ข่มเหง รังแกประชาชน โดยใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ ถึงแม้ว่าผูน้ั้ นจะเป็นผูก้ระท าผิด             
ก็ใหด้ าเนินการไปตามพยานหลกัฐานและขั้นตอนของกฎหมาย 

    4.5.9  รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต การกระท าใด ๆ ตอ้งถามตวัเองเสมอวา่        
ส่ิงท่ีจะท าน้ี 1) ถูกตอ้ง ถูกกบัความจริงหรือไม่ 2) ถูกทาง ถูกกบัระเบียบประเพณีท่ีปฏิบติัหรือไม่ 
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และ 3) ถูกธรรม ธรรมในพระพุทธศาสนาว่าไวอ้ย่างไร ถา้ไม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกทาง และไม่ถูกธรรม 
ท าเม่ือไรมนัก็แสดงออกเม่ือนั้น  

     อุดมคติต ารวจสะท้อนถึงอ านาจต ารวจพึงปฏิบัติต่อประชาชน คือ ต ารวจ     
ตอ้งประกอบดว้ยความกรุณาปราณี และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของไทย     
ได้บญัญัติไว ้ ส่ิงท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ต ารวจยึดถือระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบติัอุดมคติต ารวจ   
ไดแ้ก่ 

 1)  หลกันิติธรรม อ านาจหนา้ท่ีต ารวจ การจบั การคน้ การสอบสวน ตอ้งท าให้
ผูต้อ้งหาจ านนต่อหลกัฐานหรือใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ท่ีพร้อมจะพิสูจน์ความผดิของผูก้ระท าผิด
หรือผูต้อ้งหาจ าเลยในศาล 

 2)  ด้านความยุติธรรม การจบักุมผูต้้องหาสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลกัฐานขอ้เทจ็จริงและกฎหมาย ส่งส านวนการสอบสวน พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่ออยัการ
ฟ้องต่อศาลพิจารณาพิพากษาคดี 

 3)  การใชก้ าลงัและอาวุธ ต ารวจตอ้งพยายามยบัย ั้งการใชก้ าลงัรุนแรงไว้
เป็นมาตรการสุดทา้ย เม่ือไม่อาจแสวงหามาตรการอ่ืนมาใชใ้ห้ไดผ้ลส าเร็จ แมก้ระนั้นการใชก้ าลงั
ตอ้งค านึงถึงพฤติกรรมแห่งคดี เพราะต ารวจไม่ใชก้  าลงัรุนแรงเกินกวา่เหตุ โดยเฉพาะอาวุธร้ายแรง 
เพราะเป็นการปฏิบติัต่อประชาชนไม่ใช่ปฏิบติัต่อขา้ศึก 

 4)  เก่ียวกบัความร่วมมือของประชาชน ต ารวจ คือ ประชาชน ประชาชน
คือ ต ารวจ ต ารวจไม่ใช่นายของประชาชน แต่เป็นผูพ้ิทกัษ์คุม้ครองประชาชนเกิดความศรัทธา    
และเตม็ใจ ถือวา่เป็นหวัใจของความส าเร็จในงานต ารวจ 

 5.  แนวคิดด้านจริยธรรมของต ารวจในระดับสากล 
 จริยธรรมส าหรับการให้บริการต ารวจในอเมริกา ได้จากความคิดเห็นของประชาชน    

ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งน ามาปฏิบติั และเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสร้างความปลอดภยัให้กบัประชาชน 
การน าความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง         
ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง กฎและระเบียบไม่สามารถบงัคบัให้
เจา้หน้าท่ีต ารวจปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการบริการประชาชน และให้ความปลอดภยักบัประชาชนอยา่ง
เคร่งครัดได้ ปัญหาในด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง      
จากหน่วยงาน ในท่ีน้ีจะอธิบายถึงวตัถุประสงค์การบริการขั้นพื้นฐานทัว่ไปของเจา้หน้าท่ีต ารวจ   
ท่ีตอ้งไปปฏิบติัหนา้ท่ี (Don, 1948)  
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 วตัถุประสงคด์า้นจริยธรรมในการใหบ้ริการประชาชนของต ารวจอเมริกา 
 1)  เพื่อยกระดบัวิชาชีพต ารวจในดา้นจิตสาธารณะ และเสริมสร้างความเช่ือมัน่ให้กบั

ประชาชนในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 2)  เพื่อส่งเสริมความรับผดิชอบในการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
 3)  เพื่อพฒันาการสนบัสนุนและความร่วมมือจากประชาชนในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 4)  เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของการให้บริการ ร่วมกันระหว่างประชาชนและ

เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 5)  เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ 
 6)  เพื่อสร้างเจา้หนา้ท่ีต ารวจใหเ้ป็นผูบ้ริการสังคมอยา่งมืออาชีพ 
 วธีิการด าเนินการสร้างต ารวจใหมี้จริยธรรมในดา้นการบริการของต ารวจอเมริกา  
 1)  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งมีอธัยาศยัดี และตระหนกัถึงความรับผิดชอบในการใหบ้ริการ

ประชาชนในการให้ความช่วยเหลือในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารแกประชาชนท่ีมาสอบถาม หรือ  
มาร้องทุกข ์

 2)  เจา้หน้าท่ีต ารวจตอ้งมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาในการนัดหมายประชาชนและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งรวดเร็ว 

 3)  เจา้หน้าท่ีต ารวจจะตอ้งถือว่าการปฏิบติัหน้าท่ีกบัประชาชนดว้ยความไวว้างใจและ 
ถืองานบริการประชาชนเป็นหนา้ท่ีหลกั ท าอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

 4)  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นธรรมกบัประชาชนทุกคน ไม่ใชอ้  านาจ
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือไม่เป็นธรรมกบัผูห้น่ึงผูใ้ด 

 5)  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจริงจงัในการดูแลให้บริการประชาชนและ
ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ กบัประชาชน 

 6)  เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผูท่ี้มาติดต่องานไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนทัว่ไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมาติดต่อราชการ 

 7)  เจา้หน้าท่ีต ารวจจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐในเร่ืองการรักษา
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบติักบัหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

 8)  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งศึกษาและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
 9)  เจา้หน้าท่ีต ารวจจะตอ้งมีจริยธรรมดา้นการประพฤติและปฏิบติัตน เพื่อเป็นตวัอยา่ง  

ท่ีดีกบัประชาชน 
 10)  เจา้หน้าท่ีต ารวจตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อหน่วยงานและในอาชีพต ารวจ และมีความ

รับผดิชอบในความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
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 การฝึกอบรมจริยธรรมสามารถใชรู้ปแบบท่ีหลากหลาย และรูปแบบการฝึกอบรมควรมี
องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั และสามารถน าไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิ หลกัสูตรในการฝึกอบรม
จริยธรรมดา้นการบริการประกอบไปดว้ย (Lawton, 1998) 

 
ตารางที ่2.5   กรอบการฝึกอบรมจริยธรรมต ารวจอเมริกาด้านการบริการ  

การจัดการด้านการบริการ กรอบรมจริยธรรม 

ส่ิงแวดล้อม 
1.  ความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.  ความเขา้ใจในค่านิยมของสังคม 
3.  ท  าความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของการบริการ 
     สาธารณะในสังคม 
4.  บทบาทของการบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 
5.  รับรู้เก่ียวกบัความคาดหวงัของประชาชน 

องค์กรอย่างเป็นทางการ 
1.  ความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบอยา่งเป็นทางการ 
2.  การรับรู้ของกระบวนการของความรับผดิชอบ 
3.  ยอมรับความรับผดิชอบของบุคคลและกลุ่ม 
4.  ตระหนกัถึงปัญหาขององคก์รดว้ยความ 
     ซ่ือสัตย ์ความมุ่งมัน่ มีประสิทธิภาพและ 
     ประสิทธิผล 

องค์กรทางการ 
1.  ตระหนกัถึงคุณค่าของกลุ่มยอ่ยอยา่งมืออาชีพ 
2.  การระบุต าแหน่ง 
3.  การใหค้วามรู้การจดัการท่ีแตกต่างกนัในส่วน 
      ต่าง ๆ ขององคก์ร 
4.  ตระหนกัถึงพลงัของวฒันธรรมและประเพณี 

ทฤษฎี 
1.  ความเขา้ใจในทฤษฎีท่ีแตกต่างกนั 
2.  การพฒันาหลกัการทางจริยธรรมในการ 
     จดัการบริการสาธารณะ 

ประเด็น 
1.  รับฟังปัญหาของพนกังาน 
2.  ตระหนกัถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทั้งหมด 
3.  ความรู้เก่ียวกบัการบริการประชาชน 
     ดว้ยความซ่ือสัตย ์และเป็นธรรม 

การปฏิบัติ 
1.  รักษาการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง 
     อยา่งไวว้างใจ 
2.  ท าหนา้ท่ีค านึงถึงกระบวนการและ 
     ผลท่ีไดรั้บจากกระบวนการ 

 ทีม่า :   Lawton, 1998 
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 สรุปแนวคิดท่ีเก่ียวกับจริยธรรมต ารวจท่ีน่าจะน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับนักเรียนนายสิบต ารวจ เพื่อการก าหนดคุณลักษณะและ   
ความประพฤติทางจริยธรรมของต ารวจ ผูมี้อาชีพต ารวจจะตอ้งมีหลกัยึด คือ มีจริยธรรมต ารวจ   
เป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัดว้ยจริยธรรมต ารวจ ประกอบดว้ย คุณลกัษณะและความประพฤติ
ทางจริยธรรม ตามความคาดหวงัของประชาชน และประมวลความประพฤติต ารวจ เพื่อรักษา
ส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง และบริการประชาชนตามความคาดหวงั ประกอบดว้ย 

 1)  จริยธรรมด้านความเคารพ มุมมองทางจริยธรรมแบบถือประโยชน์เป็นส าคัญ       
เป็นพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีค านึงถึงการน าส่ิงท่ีดีมาให้กบับุคคล เป็นแบบปัจเจกบุคคล จะข้ึน 
อยูก่บัความเช่ือส่วนตวั ค านึงถึงความกา้วหนา้ในระยะยาวของผลประโยชน์ส่วนตน และพยายาม
ท าทุกวิถีทางให้ไดผ้ลประโยชน์นั้นมา สิทธิทางจริยธรรมดา้นพฤติกรรมท่ีจะเคารพและปกป้อง
สิทธิพื้นฐานของบุคคล ผูน้ าท่ีมีจริยธรรมจะเคารพผูอ่ื้นจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ เป็นการ
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นเสมือนว่าเขาเป็นจุดหมายไม่ใช่เป็นเคร่ืองมือ รวมถึงตอ้งปฏิบติัต่อการตดัสินใจ   
และค่านิยมของผู ้อ่ืนด้วยความเคารพ มีความเคารพในความแตกต่างและมีคุณค่าของผู ้อ่ืน          
อยา่งไม่มีเง่ือนไข เคารพความคิดของผูอ่ื้น ยอมรับผูอ่ื้นในฐานะเป็นบุคคล รับฟังผูอ่ื้นอยา่งใกลชิ้ด 
มีความเห็นใจ อดทน และใจกวา้งต่อความคิดเห็นท่ีขดัแยง้หรือตรงกนัขา้มกนั การแสดงถึงความ
เคารพต่อผูอ่ื้นจะท าให้รู้สึกถึงมีคุณค่าและมีความสามารถในการท างาน ดงันั้น ความเคารพเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีท างานร่วมกันเพื่อบรรลุภารกิจ ความเคารพผู ้อ่ืนจะเน้นท่ีหน้าท่ีและ         
ความรับผิดชอบทางจริยธรรมในการกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเป็นการกระท าท่ีมีจริยธรรม มีสิทธิทาง
จริยธรรมท่ีจะกระท าส่ิงเหล่านั้น และถา้การกระท านั้นไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น ถา้การกระท านั้น
ส่งเสริมสิทธิทางจริยธรรมของผู ้อ่ืน ความเคารพในสิทธิเสรีภาพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย ์          
ล้วนเป็นสภาพคุณงามความดี หรือเป็นสภาพท่ีทรงไวซ่ึ้งคุณงามความดีแห่งชีวิตและสังคม       
หลกัเสรีภาพ ความมีอิสระในการคิด การพูด และการกระท าโดยไม่มีใครมาขดัขวาง ทุกคนมีพนัธะ
ทางจริยธรรมท่ีตอ้งเคารพและปฏิบติัตามหนา้ท่ีทางจริยธรรม การใหค้วามเคารพผูอ่ื้นเป็นคุณลกัษณะ
และทกัษะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ และศิริญญา สุวฒั, 2557 ; สรรเสริญ อินทรัตน์ 
และคณะ, 2552 และ Schermerhom, 2995) 

 2)  จริยธรรมดา้นการบริการ เป็นความน่าเช่ือถือไวว้างใจจากประชาชนเกิดจากอิทธิพล
ของพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีแสดงถึง ความมีศกัด์ิศรี ความเปิดเผย ความจงรักภกัดี ความสามารถ 
และความสม ่าเสมอ ในการบริการเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมส่วนตวั ผูน้ าท่ีมีจริยธรรมจะมี
ความรับผิดชอบในการบริการผูอ่ื้น ด้วยการเอาใจใส่ดูแลผูอ่ื้น ให้บริการและตดัสินใจในทาง         
ท่ีก่อให้เกิดผลดีและไม่เป็นผลเสียต่อผูอ่ื้น การบริการ คือ การท าให้เกิดผลประโยชน์แก่คนหมู่มาก 
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ดังนั้ น ผูน้ าเชิงจริยธรรมต้องเต็มใจท่ีจะเอาผูต้ามเป็นศูนย์กลาง ถือเอาผลประโยชน์ของผูอ่ื้น        
เป็นส่ิงแรกในการท างาน และตอ้งปฏิบติัตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ความเจริญงอกงามทาง    
จิตวิญญาณ เป็นการแสวงหาการรวมองค์ประกอบพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดของภาวะผูน้ าให้เขา้กบัการ
บริการผูอ่ื้น คุณลกัษณะและทกัษะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจึงจ าเป็นจะตอ้งมีจิตในการบริการผูอ่ื้น
(Hosmer, 1995 ; Northouse, 2910 และรัตติกรณ์ จงวศิาล, 2556) 

 3)  จริยธรรมดา้นความยติุธรรมจะเนน้พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายามท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูอ่ื้น ผูน้ าเชิงจริยธรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัความเท่ียงธรรม และ
ความยติุธรรม ผูน้ าจะให้ความส าคญัสูงสุดในการปฏิบติัต่อผูต้ามดว้ยความยติุธรรม หลกัของความ
ยุติธรรม คือ ผูน้ าต้องยึดหลักความเท่ียงธรรมในการตัดสินใจ โดยไม่มีใครได้รับการปฏิบัติ       
เป็นพิเศษ การมีความยุติธรรม จะเน้นท่ีการกระท าของผูน้ า หน้าท่ี และความรับผิดขอบทาง
จริยธรรมในการกระท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง การกระท าของผูน้ าจะเป็นการกระท าท่ีมีจริยธรรม ถ้าการ
กระท านั้นไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น รวมถึงถ้าการกระท านั้นส่งเสริมสิทธิทางจริยธรรมของผูอ่ื้น 
หลกัการปฏิบติัต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกนัในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นพลเมือง และโอกาส    
ในดา้นต่าง ๆ ในสังคมท่ีมีความยุติธรรม คือ ทุกคนสามารถแข่งขนักนัไดอ้ยา่งเสรี สังคมตอ้งให้
โอกาสแก่คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั หลกัความยุติธรรม จึงเป็นหลกัปฏิบติัเพื่อความเท่าเทียม   
ทางสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและการกระจายผลประโยชน์ ต่าง ๆ ในสังคม ดังนั้ น ความยุติธรรม       
จึงเป็นหลกัจริยธรรมภาคสาธารณะท่ีพึงปกป้อง เพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมทางสังคม หลกัความ
เสมอภาค หลกัความเท่าเทียมกนัของบุคคลในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ โอกาส การแข่งขนั และอ่ืน ๆ   
คือ แก่นของความยุติธรรม (สมภาร พรมทา, 2538 : 141 ; Beauchamp and Bowie, 1988 ; Schumann, 
2991 และสรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ, 2552)  

 หลักความเสมอภาคสัมพนัธ์กับหลกัความเท่ียงธรรมในทางจริยธรรมท่ีถือว่ามนุษย ์   
ทุกคนมีฐานะทางจริยธรรมเท่าเทียมกนั การถือว่ามนุษยทุ์กคนเท่าเทียมกนัเป็นพื้นฐานของการ
ปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเสมอภาคในทางจริยธรรม ส่วนหน้าท่ีเป็นการปฏิบติัในส่ิงท่ีดีท่ีผูน้  ายึดถือ 
การบอกความจริง การรักษาสัญญา การยอมรับนับถือในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู ้อ่ืน          
การยึดมัน่ความเสมอภาค ความยุติธรรม ส่วนคุณลกัษณะ เป็นคุณลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็นตาม
ทฤษฎีคุณงามความดีเป็นหลัก ผูน้ าต้องยึดหลักความเท่ียงธรรมและยุติธรรมในการตดัสินใจ     
โดยไม่มีใครไดรั้บการปฏิบติัเป็นพิเศษ ยกเวน้ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นเท่านั้นยูกิ การจะเป็นผูน้ าท่ีมี
จริยธรรมตอ้งไวต่อความตอ้งการของผูอ่ื้น ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นด้วยความยุติธรรม และดูแลเอาใจใส่ 
ผูอ่ื้นดว้ย (Northouse, 2010 และ Yuki, 2006) 
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 4)  จริยธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์เป็นคุณสมบติัดา้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายาม 
ท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูอ่ื้น ความซ่ือสัตยไ์ม่ไดห้มายถึงการพูดความจริง
อยา่งเดียว แต่รวมไปถึงการเปิดใจต่อผูอ่ื้น และการน าเสนอขอ้เทจ็จริงอยา่งเตม็ท่ีและครบถว้นเท่าท่ี
จะเป็นไปได ้ความซ่ือสัตยส์ าหรับผูน้ า คือ การหาจุดสมดุลของการเปิดเผยและแสดงความจริงใจ 
และคอยตรวจสอบว่าส่ิงใดเหมาะสมท่ีจะเปิดเผยในสถานการณ์นั้น ๆ ความซ่ือสัตยเ์ป็นสภาพ      
ท่ีทรงไวซ่ึ้งคุณงามความดี ความมีจิตสาธารณะ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ลว้นแต่เป็น
สภาพคุณงามความดี หรือเป็นสภาพท่ีทรงไวซ่ึ้งคุณงามความดีแห่งชีวิตและสังคม การมีความ
ซ่ือสัตยต่์ออาชีพท่ีตนท าอยู ่โดยยดึหลกัการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติไม่ดูถูกงานอาชีพของตน สามารถ
ช่วยให้สังคมมีความสุข ไม่มีปัญหาวุน่วาย (วริยา ชินวรรโณ และคณะ, 2546 ; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 
2556 และสรรเสริญ อินทรัตน์ และคณะ, 2552)   

 5)  จริยธรรมด้านความร่วมมือ การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การค านึงถึงเป้าหมาย       
ของตนเองและของผูต้ามให้บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกนัตอ้งพยายามคน้หาเป้าหมายท่ีเขา้กนัไดก้บั  
ทุกคนท่ีจะขบัเคล่ือนกลุ่มไปในทิศทางท่ีดีงามเพื่อผลประโยชน์ร่วมกนั บุคคลท่ีเป็นผูน้ าจะตอ้ง
สนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบติังาน การท างานร่วมกนั และการประสานงานให้เป็นหน่ึงเดียวกนั 
ความสามารถในการสนบัสนุนและส่งเสริม รวมไปถึงทกัษะในการจดัการ ความสามารถในการคิด
และท าอยา่งมีกลยุทธ์ ความสามารถท่ีจะคิดอยา่งสร้างสรรค ์และความสามารถท่ีจะริเร่ิม เพื่อน ามา
ซ่ึงการเปล่ียนแปลง ทกัษะในการจดัการโดยปกติจะประกอบไปด้วยความสามารถหลากหลาย    
อนัเก่ียวกับการอ านวยความสะดวก และการร่วมมือกันท างาน รวมไปถึงการตั้งเป้าหมายและ
วางแผนเพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายนั้น (รัตติกรณ์ จงวศิาล, 2556)  

 การจะท าให้ทั้งผูน้  าและผูต้ามบรรลุถึงผลส าเร็จสูงสุดและเกิดการยอมรับ ช่ืนชม และ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ผูน้ าควรเช่ือถือในคนเอาใจใส่ในสิทธิศกัยภาพของคน สร้างระบบกลุ่ม 
และใชก้ารน าแบบประสานความร่วมมือ ผูน้ าท่ีมีจริยธรรมจะตอ้งมีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
คือ ทั้ งผูน้  าและผูต้ามต้องใส่ใจนอกเหนือจากเป้าหมายร่วมกัน นอกจากน้ียงัจะต้องใส่ใจต่อ
เป้าหมายและความตอ้งการของชุมชนด้วย มิติทางความชาญฉลาดรู้เชิง จิตวิญญาณส่วนบุคคล
จะต้องมีเครือข่ายสร้างพนัธมิตรและความร่วมมืออย่างกวา้งขวาง มีสัมพนัธภาพอย่างใกล้ชิด     
คาร์โดน่า (Cardona, 2999) จริยธรรมในการให้บริการประชาชนของต ารวจอเมริกาเน้นพฒันา    
การสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชนในการบงัคบัใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ  
กบัประชาชน และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐในเร่ืองการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบติั  
(Don, 1947 ; Nouthouse, 2993, 2554  และ Cardona, 2999) 
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 6)  จริยธรรมต่อกฎหมาย เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีบงัคบัใช้กฎหมายมีการติดต่อใกล้ชิดกับ
ประชาชน ถา้ไม่มีหลกัจริยธรรมในวชิาชีพแลว้ โอกาสท่ีจะตกไปอยูใ่ตอิ้ทธิพลหรือภาวะล่อแหลม
ต่อการตดัสินใจให้ความเป็นธรรมกบัคนในสังคมย่อมมีมาก ดว้ยเหตุน้ีในองค์กรต ารวจทุกระดบั 
จึงตอ้งเนน้ความส าคญัของจริยธรรมในอาชีพเพื่อเป็นกลไกส่งเสริมจิตใจเจา้หนา้ท่ีต ารวจใหป้ฏิบติั
ดี ปฏิบติัชอบสอดคล้องกับค่านิยม วฒันธรรม และจริยธรรมอนัดีงามของสังคมต่อไป ค่านิยม   
ของต ารวจท่ีข้าราชการต ารวจยึดถือและปฏิบัติ  คือ การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
ขา้ราชการต ารวจตอ้งเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและ
ตามกฎหมายอ่ืนโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบติั รักษาความลบัของทางราชการและความลบัท่ีไดม้า
จากการปฏิบติัหน้าท่ีหรือจากประชาชนผูม้าติดต่อราชการ เวน้แต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์  
ในกระบวนการยุติธรรมหรือการตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ   
ว่าด้วยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนท่ีร้องขอ
ตอ้งด าเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช้า และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอนัเป็นเท็จแก่
ประชาชน ขา้ราชการต ารวจตอ้งค านึงถึงประชาชนเป็นหลกัและตวัเองเป็นรอง เคารพและรักษา
สิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยเคร่งครัด การประพฤติปฏิบติัตน
ของขา้ราชการต ารวจ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553      
ท่ีมีต่อกฎหมาย คือ การใช้ขอ้เท็จจริงในการบงัคบัใช้กฎหมาย รักษากฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
ยติุธรรม ใชอ้  านาจทางกฎหมายในทางท่ีถูกตอ้ง ด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
และปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการให้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
(กองบญัชาการศึกษา, 2554)  

 7)  จริยธรรมต่อสังคม จากสภาพการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม    
ในปัจจุบนัและอนาคต จ าเป็นตอ้งมีการเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร โดยยึดถือศกัด์ิศรีจริยธรรม
และหลกัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม ขา้ราชการต ารวจตอ้งพฒันาบุคลิกภาพ ทศันคติ 
วุฒิภาวะ มารยาทสังคม และตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม
ของไทยและทอ้งถ่ินต่าง ๆ สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ และถูกตอ้งตาม
หลกัมรรยาทสังคมและแบบแผนการด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนั ผูน้ าอาจจะใชห้ลกัการขอ้เดียวหรือ
หลายข้อร่วมกนัในการปฏิบติัต่อผูต้ามก็ได้ โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายสถานการณ์
หลกัการในการจดัสรรอยา่งยุติธรรม ประกอบดว้ย 1) ให้แต่ละบุคคลอยา่งเท่าเทียมกนั 2) ให้แต่ละ
บุคคลตามความจ าเป็นส่วนบุคคล 3) ให้แต่ละบุคคลตามสิทธิของบุคคล 4) ให้แต่ละบุคคลตาม
ความพยายามส่วนบุคคล 5) ให้แต่ละบุคคลตามการท าคุณประโยชน์เพื่อสังคม และ 6) ให้แต่ละ
บุคคลตามความดีความชอบ (รัตติกรณ์ จงวศิาล, 2556)  
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 จริยธรรมท่ีเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม (Post – Conventional Level) เป็นระดบัของการพฒันา
จริยธรรมท่ีสูงสุด โดยบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการใช้วิจารณญาณของตนเป็นมาตรฐาน   
ในการตดัสินใจปฏิบติัโดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลและส่ิงแวดลอ้มในสังคมเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
ผูน้ าท่ีมีระดบัการพฒันาถึงระดบัน้ีจะมีค่านิยมและหลกัการอยูภ่ายในตน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับเป็นสากล
ส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด ในทางปฏิบติัผูน้ าจะให้ความส าคญัต่อค่านิยมและหลกัการเหล่าน้ีมากยิ่งกว่า
กฎเกณฑ์ภายนอกทางสังคม การประกอบอาชีพท่ีสุจริตโดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ      
การท่ีบุคคลมีจริยธรรมวิชาชีพจะช่วยให้สังคมมีความสุขไม่มีปัญหาวุน่วายจากการแยง่อาชีพหรือ
แข่งขนัจนเกิดความไม่สงบในสังคม การท างานให้มีความสุขและประสบความส าเร็จจะต้องมี
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นแนวทางการด าเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่    
โดยหลกัการของจริยธรรมวิชาชีพ โดยขา้ราชการต ารวจเป็นเจา้พนกังานในกระบวนการยุติธรรม   
มีหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายและควบคุมกติกาของสังคมและด้านจริยธรรมในการให้บริการ
ประชาชนเน้นการสร้างเจา้หน้าท่ีต ารวจให้เป็นผูบ้ริการสังคมอย่างมืออาชีพ (Don, 1947 ; สุเทพ 
พงศศ์รีวฒัน์ และศิริญญา สุวฒั, 2557 และวริยา ชินวรรโณ และคณะ, 2546)   

 8)  จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี ต ารวจจะตอ้งมีความรู้และทกัษะในการประกอบ
วิชาชีพนั้น ๆ อนัเป็นผลมาจากการท่ีได้รับการฝึกอบรมหรือการศึกษาตรงตามสาขา นอกจากน้ี     
ผูป้ระกอบวิชาชีพจะตอ้งยึดมัน่อยูก่บักฎเกณฑ์ของการประกอบวิชาชีพ ปฏิบติังานและให้บริการ
ด้วยจิตส านึกในวิชาชีพ ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ อนัเน่ืองมาจากการ       
ท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพมีความเช่ียวชาญในการประกอบวิชาชีพของตนในระดบัสูง การประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริต การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ไม่ดูถูกงานอาชีพ การท่ีบุคคลมีจริยธรรมวชิาชีพ สามารถช่วยให้
ไม่มีปัญหาวุ่นวาย จากการแย่งอาชีพหรือแข่งขนัจนเกิดความไม่สงบในสังคม การท างานให้มี
ความสุขและประสบความส าเร็จจะตอ้งมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่ (วริยา ชินวรรโณ และคณะ, 2546 และกองบญัชาการศึกษา, 
2554) 
  6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัจริยธรรม 
    ประทีป  มากมิตร (2559) ศึกษาจริยธรรมของผูบ้ริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ผลการวิจยั พบว่า 1) จริยธรรมของผูบ้ริหารระดบัหัวหน้าภาควิชาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน     
มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ และสามารถแยกได้ 7 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1    
มี 3 องค์ประกอบ คือ จริยธรรมต่อผูบ้ ังคบับัญชา จริยธรรมต่อองค์กร และจริยธรรมต่อสังคม 
องค์ประกอบท่ี 2 มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ จริยธรรมต่อนักศึกษา และจริยธรรมต่อผูร่้วมงาน 
องค์ประกอบท่ี 3 มี 2 องคป์ระกอบยอ่ย คือ จริยธรรมส่วนงาน และจริยธรรมส่วนตน 2) แนวทาง
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ในการส่งเสริมจริยธรรมของผูบ้ริหารระดบัหัวหน้าภาควิชาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มี 8 
แนวทางใหญ่ ได้แก่ การสนับสนุนด้านนโยบาย มีการจัดฝึกอบรมจริยธรรม จดัท าประมวล
จริยธรรมหรือจริยธรรมวิชาชีพในองค์กร การตรวจสอบจริยธรรม การน าจริยธรรมเขา้เป็นส่วนหน่ึง 
ท่ีส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของผูน้ ามีคณะกรรมการหรือท่ีปรึกษา
ดา้นจริยธรรมและการจูงใจ 
    ฐาปนีย ์ พสิษฐ์เนาวกุล และพรสวรรค์ สุวณัณศรีย์ (2550) ศึกษาการศึกษารูปแบบ      
การพฒันาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเลย จากการศึกษา  พบว่า 1) ปัญหา    
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ การแต่งกายผิดระเบียบ ชู้สาว ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่ซ่ือสัตย ์ขาดวินัย 
ขาดความรับผิดชอบ ด่ืมสุรา เล่นการพนัน ยาเสพติด เท่ียวกลางคืน ส่งเสียงดังรบกวนคนอ่ืน 
ทะเลาะวิวาท ไม่มีสัมมาคารวะ และพูดจาไม่เหมาะสม 2) ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุดและต้องรีบเร่ง   
แกไ้ข คือ ปัญหาดา้นการไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3) รูปแบบการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมด้านการไม่ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียนของนักศึกษาเป็นรูปแบบท่ีต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ได้แก่           
ดา้นหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
การสนับสนุนความร่วมมือเครือข่าย แหล่งเรียนรู้ ทรัพยากร ภูมิทศัน์และบรรยากาศ ซ่ึงควรเป็น
รูปแบบท่ีตอ้งมีการจดัการตั้งแต่นโยบายของมหาวิทยาลยั ซ่ึงได้มาจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
อธิการบดีและคณะกรรมการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานย่อยต่าง ๆ 
เช่น คณะ ส านกั ภาควชิา สาขาวชิาเสนอโครงการและแผนงานใหส้อดรับกบันโยบาย 
    มาศโมฬี  จิตวิริยธรรม (2552) ศึกษาคุณธรรมท่ีส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของ
ผูบ้ริหารในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ พบวา่ คุณธรรมท่ีส่งเสริมคุณสมบติัความเป็นกลัยาณมิตรของ
ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบด้วย เทวธรรม 2 พรหมวิหาร 4 สังคหวตัถุ 4 พละ 5 
อริยวฑัฒิ 5 การไม่มีอคติ 4 สัปปุริสธรรม 7 ศีล สุตตะ ขนัติ โสรัจจะ รวมถึงหลักการพูดและ  
วิธีการสอนท่ีดี โดยคุณธรรมแต่ละประการเป็นตัวส่งเสริมคุณสมบัติความเป็นกัลยาณมิตร          
ได้ทุกข้อ ไม่มีคุณธรรมใดส่งเสริมคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหน่ึงเท่านั้ น คุณธรรมทั้ งหมดท่ีได ้   
กล่าวมาแลว้ จ าเป็นตอ้งมาพร้อมกนัจึงจะเกิดผลอยา่งสมบูรณ์  
   ปัทมา แคนยุกต์ (2554) ศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลเครือข่ายภาคใต ้ผลการวิจยั พบวา่ จาก
การวเิคราะห์เอกสารแนวคิด บทบาท คุณลกัษณะ และทกัษะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม สอดคลอ้งกบั
ลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ ปีเตอร์ จี นอร์ทเฮาส์ (Northouse) มี 5 ประการ คือ การใหค้วาม
เคารพผูอ่ื้น การบริการผูอ่ื้น การแสดงถึงความเท่ียงธรรม ยืนหยดัความซ่ือสัตย ์และสรรสร้างความ
เป็นทีมงาน น ามาสร้างรูปแบบการสร้างเสริมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มี 9 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นการ
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ตระหนักรู้ในตนเอง 2) ขั้นการรู้จกัผูอ่ื้น 3) ขั้นการสร้างบรรยากาศจริยธรรม 4) ขั้นการกระตุน้ดว้ย
ประเด็นจริยธรรม ปัญหาหรือสถานการณ์จริยธรรมทางการพยาบาล 5) ข้ึนวิเคราะห์หรืออภิปราย
ประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์จริยธรรมทางการพยาบาล 6) ขั้นวิพากษ์หรือสะทอ้นคิดประเด็น
ปัญหาหรือสถานการณ์จริยธรรมทางการพยาบาล 7) ขั้นการทดลองปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง
หรือสถานการณ์จริง 8) ขั้นการสรุปประเมินผลการทดลองปฏิบติั และ 9) ขั้นถอดบทเรียนและ
สร้างขอ้สรุปเกิดความคิดรวบยอด ผ่านการสร้างรูปแบบจากการสัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หวัหน้ากลุ่มวชิา 
ได้คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมและแนวทางการสร้างเสริม  น าผลท่ีได้มาสนทนากลุ่มกบั
หัวหน้าหอผูป่้วยโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน อาจารย์ผูรั้บผิดชอบ
วชิาการบริหารการพยาบาล เพื่อจดัท ารูปแบบการสร้างเสริมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม พบวา่ ค่าเฉล่ีย
คะแนนพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมหลงัการทดลองใชรู้ปแบบการสร้างเสริมสูงกวา่ก่อนการ
ทดลอง ใชรู้ปแบบการสร้างเสริมสูงกว่าก่อนการทดลองใช้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .991 
และมีระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   ส่วนประสิทธิผลของรูปแบบ พิจารณาจากค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง และความคิดเห็นท่ีพึงพอใจต่อรูปแบบการสร้าง
เสริมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด หลงัการทดลองแลว้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการปรับปรุงแบบและคู่มือการ
สร้างเสริมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ดา้นระยะเวลาในการอภิปรายและดา้นประเด็นปัญหาท่ีพบเห็น
บ่อยทั้งเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพและนอกเหนือวิชาชีพ เพื่อเกิดความเขา้ใจอย่างหลากหลายเพื่อให้ได้
รูปแบบ    ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
   สุชญา ศรีส าอางค ์(2555) ศึกษาเร่ืองจริยธรรมของต ารวจตามทศันคติของประชาชน   
เพื่อศึกษาระดบัจริยธรรมของต ารวจตามทศันคติของประชาชน และแนวทางการพฒันาจริยธรรม
ของต ารวจตามทศันคติของประชาชน อนัส่งผลต่อแนวทางเชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั พบว่า 
จริยธรรมของต ารวจตามทัศนคติของประชาชนเป็นท่ีน่าพอใจอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ความ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระรัชทายาท โดยไม่ยอมให้ผู ้ใดล่วงละเมิด    
ทศันคติของประชาชนท่ีมีความขดัแยง้กนั ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง เพื่อท่ีจะ    
ได้มีความช านาญในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมทั้งกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัหรือประสิทธิภาพ
ตามปกติของหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ส่วนการประสานงานนั้น ทศันคติท่ีมีความสอดคลอ้งและ   
อยู่ในระดบัต ่า คือ ความเป็นกลางทางการเมืองและการหลีกเล่ียงการกระท าท่ีมีผลให้พรรคการเมือง
ทั้งท่ีเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่เลือกปฏิบติั การปฏิบติั
หน้าท่ีความรับผิดชอบกบัความเร็ว ความกระตือรือร้น เสียสละ และความรับผิดชอบ การบ ารุง 
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รักษาและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทางราชการและความคุ้มค่า การรักษาความลับอย่าง     
เป็นทางการและท่ีไดม้าจากการปฏิบติัหน้าท่ี นอกจากส่ิงท่ีเป็นไปตามหนา้ท่ีเพื่อความยติุธรรมและ
การใช้ต าแหน่งท่ีจะแสวงหาประโยชน์หรือมีผลการตดัสินใจท่ีขาดความยุติธรรม รวมถึงการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตรงไปตรงมาตามกฎหมายโดยไม่ตอ้งหลีกเล่ียง  
   อดุลย ์ณรงคศ์กัด์ิ และคณะ (2556) ศึกษางานวิจยัเร่ือง จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัญหาการปฏิบติัตามในวิชาชีพต ารวจ สาเหตุของปัญหาดา้นจริยธรรม
ในวชิาชีพต ารวจ กลไกการควบคุมดา้นจริยธรรมในวชิาชีพต ารวจ และเพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาจริยธรรมในวชิาชีพต ารวจ ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีเป็นผูเ้สียหาย ผูใ้ชบ้ริการ 
ตลอดจนผูต้อ้งหา และผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูบ้ริหารของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจมีการวิ่งเตน้ โยกยา้ยเพื่อความเจริญกา้วหน้าไปอยู่ในพื้นท่ีมีผลประโยชน์ 
หรือในพื้นท่ีท่ีมีความเจริญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่งผลท าให้ต ารวจตอ้งรับเงินในการวิ่งเตน้
คดี การคอรัปชัน่ หรือรีดไถประชาชนเพื่อน าเงินไปซ้ือต าแหน่ง รวมทั้งการท าตวัรับใชน้กัการเมือง 
หรือผูมี้อิทธิพล ท าให้ต ารวจปฏิบติัผิดกฎหมายเสียเอง การปฏิบติัตามค าสั่งนักการเมืองท าให้
บิดเบือนรูปคดี นอกจากน้ี ยงัท าให้การใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างไม่
ตรงไปตรงมา รวมทั้งการเลือกปฏิบติัในการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน การรับเงินในการ
วิ่งเต้นคดี ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ได้แก่ ควรคดัเลือกผูท่ี้จะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผูท่ี้จะเป็น
ต ารวจ การฝึกอบรมตอ้งจดัหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัการปฏิบติัหน้าท่ี โดยจะตอ้งเน้นหนักด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กบัผูท่ี้จะมาเป็นต ารวจ การพิจารณาความเจริญกา้วหนา้กบัผูป้ฏิบติัในระดบั
ต่าง ๆ ตอ้งพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม การร่วมมือของต ารวจในการสอดส่องความประพฤติของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ การสร้างความร่วมมือของประชาชนในการสอดส่องความประพฤติของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ การร่วมมือกบัสังคมในการสร้างค่านิยมท่ีดีให้แก่ต ารวจและประชาชนในสังคม การสร้าง
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบติังานของต ารวจ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อ
จริยธรรมในวชิาชีพต ารวจ 

   สรณี กณัฑ์นิล (2556) ศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข     
เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ี 17 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความ
ตอ้งการเก่ียวกับการส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อพฒันากลยุทธ์การส่งเสริม
จริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข และเพื่อประเมินกลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร
สาธารณสุขเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ี 17 ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาจริยธรรมของ
บุคลากรสาธารณสุข ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือขอ้บงัคบั ระเบียบ
ราชการมีช่องวา่งในการปฏิบติัและจุดอ่อนของการควบคุมก ากบัและบริหารจดัการ และปฏิบติัตาม
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ต่อ ๆ กนัมาท าให้ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง โดยคิดว่าเป็นเร่ืองปกติท่ียอมรับได ้การจดัเก็บเอกสาร ขอ้มูล
และรายงานไม่สมบูรณ์ขาดการส่ือสารท าให้มีความขดัแยง้เกิดข้ึน ความไม่เขา้ใจในรายละเอียด 
ของภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ปัญหาการส่งเสริมจริยธรรมมีปัญหาอยู่ในระดบั
ปานกลาง กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึนมี 6 กลยุทธ์ 18 ตัวช้ีวดั และ 32 มาตรการ       
ผลการประเมินกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีความ
เป็นไปไดใ้นระดบัมาก และมีประโยชน์ในระดบัมากท่ีสุด 
   วริยา ชินวรรโณ และคณะ (2556) ศึกษาจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ มีวตัถุประสงค์     
เพื่อศึกษาถึงปัญหาการปฏิบติัตามในวิชาชีพต ารวจ สาเหตุของปัญหาด้านจริยธรรมในวิชาชีพ
ต ารวจ กลไกการควบคุมดา้นจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ และเพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา
จริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีเป็นผูเ้สียหาย ผูใ้ช้บริการ
ตลอดจนผูต้อ้งหา และผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ผูบ้ริหารของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจมีการวิ่งเตน้โยกยา้ย เพื่อความเจริญกา้วหน้าไปอยู่ในพื้นท่ีมีผลประโยชน์ 
หรือในพื้นท่ีท่ีมีความเจริญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่งผลท าให้ต ารวจต้องรับเงินในการ     
วิ่งเตน้คดี การคอรัปชั่นหรือรีดไถประชาชนเพื่อน าเงินไปซ้ือต าแหน่ง รวมทั้งการท าตวัรับใช้
นักการเมืองหรือผูมี้อิทธิพลท าให้ต ารวจปฏิบัติผิดกฎหมายเสียเอง การปฏิบัติตามค าสั่งของ
นักการเมืองท าให้บิดเบือนรูปคดี นอกจากน้ียงัท าให้การใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งไม่ตรงไปตรงมา รวมทั้งการเลือกปฏิบติัในการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน การรับ
เงินในการวิ่งเตน้คดี ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั ไดแ้ก่ ควรคดัเลือกผูท่ี้จะเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัผูท่ี้จะ
เป็นต ารวจ การฝึกอบรมตอ้งจดัหลกัสูตรให้เหมาะสมกบัการปฏิบติัหน้าท่ี โดยจะตอ้งเน้นหนัก
ดา้นคุณธรรมจริยธรรมให้กบัผูท่ี้จะมาเป็นต ารวจ การพิจารณาความเจริญกา้วหน้ากบัผูป้ฏิบติัใน
ระดบัต่าง ๆ ตอ้งพิจารณาดว้ยความเป็นธรรม การร่วมมือของต ารวจในการสอดส่องความประพฤติ
ของเจา้หน้าท่ีต ารวจ การสร้างความร่วมมือของประชาชนในการสอดส่องความประพฤติของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจ การร่วมมือกบัสังคมในการสร้างค่านิยมท่ีดีให้แก่ต ารวจและประชาชนในสังคม 
การสร้างหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจหรือหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบต่อจริยธรรมในวชิาชีพต ารวจ 
   ตวงเพชร สมศรี (2556) ศึกษาวิธีการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจเชิงพุทธ
บูรณาการ ผลการศึกษาพบวา่ วิธีการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจ มี 8 วิธี ทั้งน้ี ในทุกวิธีการ
ได้พบปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การพฒันาไม่ประสบผลส าเร็จ จึงเสนอให้น าหลกัพุทธธรรม    
มาใช้บูรณาการวิธีการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจ เพื่อให้อยู่บนพื้นฐานของการมี
คุณธรรมจริยธรรมประจ าใจอนัจะก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 
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              วิธีการพฒันาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ มีดังน้ี 1) วิธีการ
พฒันาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอก เขา้มามีส่วนในการควบคุมตรวจสอบจริยธรรมของขา้ราชการเพิ่มข้ึน ปัญหาท่ีพบ คือ 
การน าพรรคพวกเดียวกันเข้ามาตรวจสอบหรือตัดสินพิจารณาด าเนินการใด ๆ จึงมักไม่ค่อย
ตรงไปตรงมา การน าหลกัอคติ 4 มาใชบู้รณาการจะสามารถท าให้ประสบผลส าเร็จไดท้  าให้เกิดผล
เป็นความเท่ียงตรงและยุติธรรม 2) วิธีการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจดว้ยการสนบัสนุน
ให้ด าเนินคดีและลงโทษขา้ราชการท่ีประพฤติมิชอบตามบทบญัญติัของกฎหมายอย่างเคร่งครัด   
ปัญหาท่ีพบ คือ การละเลยการลงโทษอยา่งเขม้งวดท าให้ขา้ราชการท่ีประพฤติมิชอบและไม่ปฏิบติั
ตามระเบียบวินยัอยา่งเคร่งครัด การน าหลกัไตรสิกขามาผสมผสานกบัการบงัคบัใชว้ธีิการน้ีจะช่วย
ท าให้ลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดผลเป็นความสุจริต 3) การต่อตา้นหรือไม่สนบัสนุนค่านิยมของ
ขา้ราชการต ารวจไทยท่ีมีอยู่แล้วในสังคมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ ปัญหาท่ีพบ คือ     
ยงัไม่มีการน าเป็นนโยบายอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีต่อเน่ืองและชดัเจน การน าหลกับุญกิริยาวตัถุมาใช้
บูรณาการอย่างถูกตอ้งจะช่วยลดปัญหาในการปฏิบติัหน้าท่ีให้น้อยลงท าให้เกิดผลเป็นการคิดถูก
และการกระท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 4) ผูบ้งัคบับญัชาควรประพฤติตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติั
ราชการ ปัญหาท่ีพบ คือ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงจะมีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อยคร้ังอาจเป็นปัญหา    
ให้การบริหารงานขาดความต่อเน่ือง การน าหลกัพรหมวิหาร 4 มาใชบู้รณาการ โดยเนน้พฒันาจาก
ภายในสู่ภายนอก เป็นการฝึกการมีคุณธรรมก่อนจะน าไปสู่การเป็นคนดีของสังคมอย่างถาวร       
ท  าให้เกิดผลเป็นผูน้ าตน้แบบเป็นตวัอย่างท่ีดี 5) การสนบัสนุนให้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ ปัญหาท่ีพบ คือ นโยบายบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชาเป็นไป
ตามสภาพของแต่ละพื้นท่ี การน าหลกัสันโดษมาใชบู้รณาการในการด าเนินชีวิตและปฏิบติัหน้าท่ี
ท าให้เห็นคุณค่าของความเป็นอยู่ท่ีพอเพียงชัดเจนมากข้ึนท าให้เกิดผลเป็นคนท่ีรู้จกัความพอดี      
ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตวั 6) วิธีการส่งเสริมให้น าการบริหารงานราชการตามแนวทางการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี ปัญหาท่ีพบ คือ ไม่ยึดถือกฎระเบียบ ขาดคุณธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และขาดความรับผิดชอบในการด าเนินงาน การน าหลกัทศพิธราชธรรมมาใช้บูรณาการในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีจะท าให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ท าให้เกิดผลเป็นคนท่ีมีคุณภาพในการท างาน   
7) วิธีการสนบัสนุนให้ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหาร หรือแกนน าในการปฏิบติัราชการน าหลกัธรรมมา
ปรับใช้ ปัญหาท่ีพบ คือ ยงัไม่มีการน าหลักพุทธธรรมเขา้มาสอดแทรกกับกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ี
ชดัเจน การน าหลกักุศลกรรมบถมาใชบู้รณาการในการส่งเสริมให้เป็นผูป้ระพฤติดีและปฏิบติัชอบ
ท าให้เกิดผลเป็นคนดีศรีสังคมหรือต ารวจดีมีคุณธรรม 8) วิธีการสนบัสนุนให้หน่วยงานทั้งหลาย
รวมทั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการ    
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ดา้นจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง ปัญหาท่ีพบ คือ ขาดการต่อเน่ืองในการประสานงานและการน าไป
ปฏิบติัในบางพื้นท่ี การน าหลกัทิศ 6 มาใช้บูรณาการสร้างเสริมการมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคล
รอบข้างหรือบุคคลท่ีจะต้องติดต่อประสานงานหรือผูท่ี้เก่ียวข้องด้วยจะช่วยท าให้การท างาน
ร่วมกันมีความสุขเป็นการสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อกันกับคนในชุมชนอย่างย ัง่ยืนท าให้เกิดผล          
เป็นท่ีรักของทุกคน 
            องค์ความรู้ใหม่ ท่ีได้จากการวิจัย คือ “PTTFCTTD = GOOD POLICE MODEL”    
ซ่ึงมีความส าคญัต่อการพฒันาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจและเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ท าให้การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการต ารวจเกิด
ผลส าเร็จ อยา่งมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สามารถอยูร่่วมกนัใน
สังคม  อยา่งสงบสุข 
   สมหวัง โอชารส  และคณะ (2558) ศึกษารูปแบบการเส ริมเส ร้างจริยธรรม 
จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่นกัเรียนนายสิบ การศึกษาน้ี พบว่า การเสริมสร้างจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจมีความส านึกในความถูกตอ้งและชอบธรรมใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีรับใชป้ระชาชน มีจิตสาธารณะ เสียสละประโยชน์ส่วนนอ้ยของตนเพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง และความตระหนักในคุณค่าของการเป็นต ารวจท่ีมีจริยธรรม มีความรู้
ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีในการปฏิบติังานดว้ยหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ มีความ
ตระหนัก ในปัญหาเชิงจริยธรรมและเขา้ใจหลกัพฤติกรรมศาสตร์ เชิงจริยธรรม จารีต ประเพณี 
วฒันธรรมของคนไทย และมีการน าคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจไปประพฤติ
ปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ ท่ีควรปลูกฝังและเสริมสร้าง คือ ความ
รับผดิชอบ ความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ความอดทนอดกลั้น การมีระเบียบวนิยั  
   รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพต ารวจให้แก่
นักเรียนนายสิบต ารวจ มีสาเหตุมาจากหลายส่วน ควรท าทั้ งระบบ ให้ครอบคลุมคือ ก าหนด
ยทุธศาสตร์  การเสริมสร้าง จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพของต ารวจท่ีทิศทางท่ีสอดคลอ้งและเท่า
ทนักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และตรงตามความตอ้งการของชุมชนและสังคมไทย การ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพฒันาครูอาจารย์ และผูบ้งัคบับญัชาให้เป็น
แบบอย่างท่ีดี การพฒันาความสัมพนัธ์เชิงสถาบนักบัหน่วยงานอ่ืน ๆ การพฒันาระบบขอ้มูลและ
องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนด้านขอ้มูลและองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็น การปรับกระบวนทศัน์เพื่อเปล่ียน
กระบวนการปฏิบติังานของศูนยฝึ์กอบรมให้เอ้ือต่อการพฒันานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
ควบคู่กบัวิชาการ การปรับกระบวนทศัน์การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การพฒันารูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
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ต ารวจ โดยการสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพต ารวจ สร้างความตระหนักในการมีจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนกบัต ารวจ สร้างความรู้ ความเขา้ใจในหลกั
ของคุณธรรม ค่านิยมหลกั อุดมคติของต ารวจ จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจ และ
น าไปใชใ้นการปฏิบติังานและใชใ้นชีวติประจ าวนั 
    จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีได้ทบทวนมาแล้วขา้งตน้สามารถ     
สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัไดว้า่ การสร้างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ ตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนตามล าดบั ดงัน้ี 
    6.1  องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียน       
นายสิบต ารวจ  

    6.1.1  บริบทการผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน การผลิต
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซ่ึงมีหน่วยงานในส านักต ารวจ
แห่งชาติท่ีท าการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจในภาคเหนือตอนบน คือ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร   
ภาค 5 เป็นหน่วยงานหลักท าการผลิตฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจให้กับสังกัด
กองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 5 ในพื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในช่วงปี 
พ.ศ. 2557 –   พ.ศ. 2559 ไดผ้ลิตนกัเรียนนายสิบต ารวจ จ านวน 3 รุ่น โดยจะรับเขา้ท าการฝึกอบรม
รุ่นละ จ านวน 259 คน รวมเป็น 759 คน การฝึกอบรมมุ่งผลิตให้นกัเรียนนายสิบต ารวจทุกคนเป็น  
ผูท่ี้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาตนเองได้ ภายใต้กระบวนการจัดการฝึกอบรมท่ี
ส่งเสริม  การพฒันาตนเอง เพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ในวชิาการ มีความสามารถในหนา้ท่ีงานท่ีรับผดิชอบ 
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมัน่คง ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อม  
ท่ีจะปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานต ารวจแห่งชาติเพื่อความผาสุกของประชาชน 
     6.1.2  คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบันของ
ข้าราชการต ารวจ ประชาชนยงัขาดความศรัทธา เช่ือมั่น และการยอมรับ เพราะต ารวจมีความ
ประพฤติไม่เป็นท่ีรักและเล่ือมใสของประชาชน ความประพฤติของต ารวจในปัจจุบนัเป็นท่ีน่า
รังเกียจ ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มกัจะด่าต ารวจทั้งต่อหน้าและลบัหลงั นายต ารวจชั้นผูใ้หญ่ยงัไม่
เป็นแบบตวัอยา่งของความประพฤติท่ีก่อศรัทธาและความเช่ือมัน่ของประชาชนปฏิบติัตนไม่เป็นท่ี
เช่ือถือไวว้างใจของประชาชนใชถ้อ้ยค า กิริยา หรือท่าทางท่ีมีลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยยีด
หยามประชาชน ประชาชนกบัต ารวจจึงยงัจะยงัคงเป็นเหมือนขมิ้นกบัปูนจากการใช้อ านาจหน้าท่ี
เกินขอบเขต ในขณะเดียวกนัโครงการอบรมจริยธรรมของต ารวจลม้เหลว โดยดูผลจากการกระท า
ของต ารวจ ในปัจจุบนัซ่ึงไม่เป็นท่ีน่าพอใจของประชาชน ส่วนการฝึกอบรมในโรงเรียนต ารวจมี
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ข้อสังเกตว่าได้จดัรายวิชาหรือกิจกรรมในหลักสูตรเก่ียวกับจริยธรรมหรือด้านศาสนาหรือไม่ 
เพราะเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้การควบคุมการใชอ้ านาจของขา้ราชการไม่ให้เป็นไปโดยมิชอบ  

  6.2  ทฤษฎีภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership) เป็นความน่าเช่ือถือ
ไวว้างใจจากประชาชนเกิดจากอิทธิพลของพฤติกรรมทางจริยธรรมท่ีแสดงถึงความมีศักด์ิศรี   
ความเปิดเผย ความจงรักภกัดี ความสามารถ และความสม ่าเสมอในการบริการเป็นการแสดงออกถึง
พฤติกรรมส่วนตวั 

  ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น (Transcendental Leadership) ไดอ้ธิบายการให้บริการว่า 
เป็นทฤษฎีท่ีมีฐานความคิดส าคัญ คือ ยึดเอาการแลกเปล่ียนเร่ือง “การให้” เป็นหลักการของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนั โดยผูน้ าแบบเหนือชั้นจะให้ความห่วงใยต่อผูต้ามของตนด้วยการให ้    
ส่ิงท่ีดีงาม เพื่อให้ผูต้ามไดพ้ฒันาตนเองให้สูงข้ึน กล่าวคือ ผูน้ าแบบเหนือชั้นมุ่งท่ีจะพฒันาและ
ยกระดับแรงจูงใจของผูต้ามให้สูงยิ่งข้ึน เช่น ยกระดับแรงจูงใจท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ เพื่อผูอ่ื้นหรือ
แรงจูงใจปรารถนาท่ีจะให้แก่ผูอ่ื้น โดยมองผูน้ าแบบเหนือชั้นเป็นผูน้ าแบบผูรั้บใช้หรือผูน้ าแบบ   
ใฝ่บริการท่ีท าใหผู้น้  าเกิดประสิทธิผลข้ึน  

  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการอาจจ าแนกอยู่ในกลุ่มของแนวคิดภาวะผูน้ าทางจริยธรรม   
โดยการรับใชผู้ต้ามเป็นความรับผิดชอบตามธรรมชาติของผูน้ าและเป็นส่ิงจ าเป็นของภาวะผูน้ าทาง
จริยธรรม การรับใช้หมายรวมถึงการท านุบ ารุง การปกป้อง และการมอบอ านาจแก่ผูต้าม ผูน้ าใฝ่
บริการต้องใส่ใจความต้องการของผูต้ามและช่วยให้ผูต้ามท างานได้ดีข้ึน เฉลียวฉลาดข้ึน และ    
เตม็ใจยอมรับในความรับผดิชอบมากข้ึน ผูน้ าเพียงแต่เขา้ใจผูต้ามและตอบสนองส่ิงท่ีผูต้ามตอ้งการ 
ผูน้ าตอ้งยืนยนัในส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งผูน้  าตอ้งมอบอ านาจแก่ผูต้ามและผูน้ าตอ้งมีความ
สุจริตและเปิดเผยกระท าในส่ิงท่ีสอดคล้องกบัค่านิยมและแสดงความไวว้างใจในตวัผูต้ามแล้ว    
ผูน้  าจึงจะไดรั้บความไวว้างใจจากผูต้ามกลบัมา 

  สรุปไดว้่าภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมีอยู ่2 ประเด็น คือ 1) การประพฤติปฏิบติั คือ 
ผลท่ีตามหรือผลลพัธ์เป็นเหมือนจุดสุดทา้ยหรือเป้าประสงค ์(1) เป็นการกระท าให้ประโยชน์สูงสุด
กบัตนเองและจะกระท าต่อเม่ือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์และตนเองก็จะไดป้ระโยชน์ดว้ย และ (2) เป็นการ
กระท าท่ีท าให้คนส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์และความสุข ส่วนหนา้ท่ีเป็นการปฏิบติัในส่ิงท่ีดีท่ีผูน้  า
ยดึถือคือ การบอกความจริง การรักษาสัญญา การยอมรับนบัถือในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้น 
การยดึมัน่ความเสมอภาค และความยติุธรรม และ 2) คุณลกัษณะจะเป็นคุณลกัษณะท่ีปรากฏใหเ้ห็น
ตามทฤษฎีคุณงามความดีเป็นหลกั ดงันั้นภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมีความหมายถึงคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมของผูน้ า ส่ิงท่ีอธิบายความหมายภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม คือ พฤติกรรมและแรงจูงใจ 
ไดแ้ก่ 1) ความซ่ือสัตย ์2) เช่ือถือได ้3) การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น 4) ความยุติธรรม แต่จะเน้น
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ในดา้นของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพยายามท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
ผูอ่ื้นและคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้ง 
  6.3  ปัจจยัท่ีสนบัสนุน 

 6.3.1  แนวคิดดา้นจริยธรรมของต ารวจ “จริยธรรมต ารวจ” หมายถึง คุณความดี  
ท่ีเป็นขอ้ประพฤติตนและปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เช่ือมัน่ และ
ยอมรับ โดยท่ีขา้ราชการต ารวจตอ้งมีจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชน
ศรัทธาและเช่ือมั่น ซ่ึงต้องประพฤติปฏิบัติดังน้ี 1) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อนัดี และ           
มีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผูรั้บบริการ รวมทั้ งให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ 
รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 2) ปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเช่ือถือไวว้างใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน     
ไม่แสดงกิริยาหรือ ท่าทางไม่สุภาพ หรือไม่ให้เกียรติ รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยค า กิริยา หรือท่าทางท่ีมี
ลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยยีดหยามประชาชน  

 จริยธรรมต ารวจประกอบด้วยค าสามค ารวมกันมีความหมายรวม ๆ กันว่า     
ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ หรือกิริยาท่ีต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมท่ีดีของ
ขา้ราชการต ารวจ หรือตามแบบฉบบัท่ีดีของผูมี้อาชีพเป็นขา้ราชการต ารวจ 

 6.3.2  โครงสร้างจริยธรรมและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ จริยธรรมต ารวจ
ของขา้ราชการต ารวจเป็นกลไกลอนัหน่ึงของรัฐในอนัท่ีจะตอ้งจะตอ้งไดรั้บการปลูกฝังและบ่มเพาะ
ในเร่ืองจริยธรรมท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจ ดงัน้ี 

 1)  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมัน่การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 2)  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายอ่ืนโดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 3)  ขา้ราชการต ารวจตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ 
เป็นส าคญั  

 4)  ข้าราชการต ารวจต้องมีจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทักษ์สันติราษฎร์
เพื่อใหป้ระชาชนศรัทธาและเช่ือมัน่  

 5)  ข้าราชการต ารวจต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม     
โดยยดึประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน  

  6)  ขา้ราชการต ารวจตอ้งภาคภูมิใจในวิชาชีพ กลา้ยืนหยดักระท าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้งดีงามเพื่อเกียรติศกัด์ิ และศกัด์ิศรีของความเป็นต ารวจ 
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  7)  ผูบ้งัคบับญัชาประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าและเป็นแบบอยา่งท่ีดี รวมทั้ง
เป็นท่ีปรึกษาและท่ีพึ่งของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  8)  ผูใ้ต้บังคบับัญชาและเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการต ารวจต้องประพฤติ
ปฏิบติัอุทิศตนเอง ไม่หลีกเล่ียงหรือเก่ียงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึความส าเร็จของงาน
และช่ือเสียงของหน่วยเป็นท่ีตั้ง 
   6.3.3  แนวคิดด้านจริยธรรมของต ารวจในระดบัสากล วิธีการด าเนินการสร้าง
ต ารวจใหมี้จริยธรรมในระดบัสากล พอจะสรุปไดด้งัน้ี 

  1)  เจา้หน้าท่ีต ารวจจะตอ้งมีอธัยาศยัดีมีความตระหนกัถึงความรับผิดชอบ
ในการให้บริการประชาชนและให้ความช่วยเหลือในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารแกประชาชนท่ีมา
สอบถาม หรือมาร้องทุกข ์

  2)  เจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาในการนัดหมาย
ประชาชนและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งรวดเร็ว 

  3)  เจา้หน้าท่ีต ารวจจะตอ้งถือว่าการปฏิบติัหน้าท่ีกบัประชาชนดว้ยความ
ไวว้างใจและถืองานบริการประชาชนเป็นหนา้ท่ีหลกั ท าอยา่งต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

  4)  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นธรรมกบัประชาชนทุกคน 
ไม่ใชอ้  านาจในการปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือไม่เป็นธรรมกบัผูห้น่ึงผูใ้ด 

  5)  เจา้หน้าท่ีต ารวจจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างจริงจงัในการดูแลให้บริการ
ประชาชนและไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ กบัประชาชน 

  6)  เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ จากผูท่ี้มาติดต่องาน    
ไม่วา่จะเป็นประชาชนทัว่ไปหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมาติดต่อราชการ 

  7)  เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนของรัฐในเร่ือง
การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบติักับหน่วยงาน    
ของรัฐนั้น ๆ 

  8)  เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะต้องศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 

  9)  เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะต้องมีจริยธรรมด้านการประพฤติและปฏิบัติตน    
เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีกบัประชาชน 

  19)  เจา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งมีความซ่ือสัตยต่์อหน่วยงานและในอาชีพต ารวจ 
และมีความรับผดิชอบในความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน 
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  จากการสังเคราะห์บริบทการผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน 
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าและปัจจยัท่ีสนับสนุนต่าง ๆ ได้ขอ้มูลองค์ประกอบทาง
จริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 1) จริยธรรมด้านความเคารพ 2) จริยธรรมด้านการบริการ 3) จริยธรรม  
ด้านความยุติธรรม 4) จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ 5) จริยธรรมด้านความร่วมมือ 6) จริยธรรมต่อ
กฎหมาย 7) จริยธรรมต่อสังคม และ 8) จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี 
  6.4  องค์ประกอบท่ีเหมาะสม ท่ีมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะ      
ผูน้  าเชิงจริยธรรมให้กบันักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจและการสัมภาษณ์จากประชาชนในเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 8 จงัหวดั เพื่อศึกษาองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

  6.5  กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย  

  การสังเคราะห์องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจและการสัมภาษณ์น ามาเป็นกรอบในการก าหนดองค์ประกอบกลยุทธ์และจดัท ากลยุทธ์     
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย มาเป็นกรอบในการก าหนดองค์ประกอบกลยุทธ์และจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า   
เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ ทั้งน้ี องค์ประกอบทางจริยธรรมได้จากการสังเคราะห์
แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 1) จริยธรรมดา้นความเคารพ 2) จริยธรรมดา้นการบริการ    
3) จริยธรรมด้านความยุติธรรม 4) จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ 5) จริยธรรมด้านความร่วมมือ         
6) จริยธรรมต่อกฎหมาย 7) จริยธรรมต่อสังคม และ 8) จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี น าไปสู่  
การก าหนดองค์ประกอบกลยุทธ์ 1) ปัจจยัป้อน (คน เน้ือหา ส่ือการเรียนรู้) 2) กระบวนการขบัเคล่ือน
กลยทุธ์ และ3) เง่ือนไข (เทคนิคในการพฒันาภาวะผูน้ า) 

  6.6  ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของกลยุทธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
การประเมินกลยุทธ์มีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการโดยการพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์ท่ีพฒันาข้ึนมีคุณภาพอยู่ในระดบัใดและสามารถ
น าไปสู่การพฒันาการด าเนินงานได ้เป็นการประเมินดูวา่กลยุทธ์หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ท่ีใช้นั้น
เหมาะสมเพียงใด เป็นลกัษณะของการประเมินกลยุทธ์ท่ีน ามาใชน้ั้นมีโอกาสเป็นไปไดม้ากแค่ไหน 
เป็นการประเมินขอ้มูลสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานได ้
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 ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ไปสู่การส ารวจและสัมภาษณ์
ให้ได้องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบทางจริยธรรม    
ท่ีพึงประสงคข์องประชาชนไปก าหนดองคป์ระกอบในการจดัท ากลยทุธ์ไดย้ทุธศาสตร์และกลยทุธ์
ในการพฒันาเป็นกระบวนการขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ ผูว้จิยัน ากลยุทธ์ไปประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์กลยทุธ์
ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ เพื่อให้กลยุทธ์มีคุณภาพ          
มากยิ่งข้ึนและสามารถน าไปใช้ในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานได้ การสรุปข้อมูลและ
กระบวนการต่างน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัต่อไป 
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ตอนที ่ 4   กรอบแนวคิดการวจัิย 
  การวิจยั เร่ือง กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ   
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีกรอบแนวคิดในการวจิยั (Conceptual Framework) ดงัน้ี 

  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.4  กรอบแนวคิดการวจิยั 

           กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1)  วิสยัทศัน์  
 2)  พนัธกิจ  
 3)  เป้าประสงคห์ลกั 
 4)  ค่านิยม  
 5)  ยทุธศาสตร์  

6)  กลยทุธ์ภายใตย้ทุธศาสตร์ ประกอบดว้ย   
     เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั โครงการ / กิจกรรม  
     และวิธีการด าเนินการของแต่ละกลยทุธ์  

 
 

             องค์ประกอบที่ เหมาะสม ที่มีประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมให้กับ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 
 1)  จริยธรรมดา้นความเคารพ  
    2)  จริยธรรมดา้นการบริการ  
    3)  จริยธรรมดา้นความยติุธรรม  
    4)  จริยธรรมดา้นความซ่ือสตัย ์ 
    5)  จริยธรรมดา้นความร่วมมือ 
 6)  จริยธรรมต่อกฎหมาย 
 7)  จริยธรรมต่อสงัคม 
 8)  จริยธรรมการอุทิศตนเพ่ือหนา้ท่ี 
 
 

          การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น า
เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย  
 
 

            คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมใน
ปัจจุบันของต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

1)  ทฤษฏีภาวะผูน้ า 
   1.1)  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
 1.2)  ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น 
 1.3)  ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
2)  ปัจจยัท่ีสนบัสนุน 
     2.1)  แนวคิดดา้นจริยธรรมของต ารวจ    
    2.2)  โครงสร้างจริยธรรมและวิธีการเสริมสร้าง 
              จริยธรรมต ารวจ 
     2.3)  แนวคิดดา้นจริยธรรมของต ารวจในระดบัสากล 

 

            บริบทการผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 
 1)  สถาบนั  
 2)  หลกัสูตร  
 3)  กระบวนการจดัการเรียนการสอน  
 4)  ผลผลิต 
 

  
 
 



 

 

 
บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 
  การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ   
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีวตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดองคป์ระกอบทางจริยธรรมในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผูว้ิจยัใช้รูปแบบการวิจยัและการพฒันา 
(Research and Development) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การศึกษาองคป์ระกอบ
ทางจริยธรรม โดยการวิเคราะห์เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2) การศึกษาหาความจ าเป็น
ในการก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์
ประชาชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 3) การจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า       
เชิงจริยธรรม โดยการสนทนากลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบติัการจากผูท้รงคุณวุฒิ และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของกลยุทธ์จากผูท้รงคุณวุฒิ และ 4) การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบติัการจากผูเ้ช่ียวชาญ การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้เทคนิคและวิธีการ
ตามล าดบัขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  
ขั้นตอนที่ 1  กำรศึกษำองค์ประกอบทำงจริยธรรมในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของนักเรียน
นำยสิบต ำรวจ 
  การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียน     
นายสิบต ารวจ ไดแ้ก่ บริบทการผลิตนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน คุณลกัษณะและ
ความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนัของขา้ราชการต ารวจ แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 2) ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น และ 3) ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 
และปัจจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ 1) แนวคิดดา้นจริยธรรมของต ารวจ 2) โครงสร้างจริยธรรมและวิธีการ
เสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ  และ 3) แนวคิดด้านจริยธรรมของต ารวจในระดับสากล ผูว้ิจ ัยได้
สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า       
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เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ และน ามาวิเคราะห์เน้ือหาก าหนดเป็นหมวดหมู่ น าไปสู่
การวิจยัศึกษาหาความจ าเป็นในการก าหนดองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ของกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
 
ขั้นตอนที่  2  กำรศึกษำหำควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดองค์ประกอบทำงจริยธรรมที่ เหมำะสมและ    
มีประสิทธิภำพของกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม 
  ผูว้ิจยัน าข้อมูลองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจท่ีได้จากการสังเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในขั้นตอนท่ี 1 น ามาสร้าง
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีจ  าเป็น เพื่อก าหนด
องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพของกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
มีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี  
  ส่วนที่ 1  ผูว้ิจยัส ารวจคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์และ   
ในสภาพปัจจุบันการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจไปยงัประชาชน      
ในพื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย แลว้น ามาวิเคราะห์การก าหนดองคป์ระกอบ
ทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อจดัท ากลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ี มีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 
  1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

   ประชำกร 
    การก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนผูรั้บบริการ จ านวน 

31,203 คน ท่ีพกัอาศยัในเขตพื้นท่ีตั้งของต าบลท่ีมีสถานีต ารวจภูธรเมืองของ 8 จงัหวดั ภาคเหนือ
ตอนบน แล้วเลือกประชากรเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 3 จงัหวดั จากเกณฑ์ท่ีก าหนดมีถนน     
สายหลกัผ่านจงัหวดัท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวจ านวนมาก ได้แก่ ล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ ซ่ึงแต่ละ
จงัหวดัเจาะจงเฉพาะอ าเภอเมืองท่ีมีการจราจรหนาแน่น และต าบลท่ีมีสถานีต ารวจภูธรเมืองตั้งอยู่
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีโอกาสใหก้ารบริการประชาชนสูง และสะทอ้นขอ้มูลคุณลกัษณะทางจริยธรรม
ท่ีพึงประสงค์ เพื่อพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทยไดพ้อสมควร 

   กลุ่มตัวอย่ำง 
   ผูว้ิจยัใช้การเลือกตวัอยา่งให้ครบตามจ านวนท่ีตอ้งการในแต่ละต าบล ประกอบดว้ย 
1) ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 2) ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน และ      
3) ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลมีอายุตั้ งแต่ 18 ปี ข้ึนไป     
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ไม่ก าหนดเพศ และมีท่ีพกัอยูใ่นบริเวณรอบสถานีต ารวจในรัศมี 1 กิโลเมตร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 95 โดยใช้หลกัการค านวณขนาดตวัอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ไดข้นาดตวัอย่าง 395 คน 
ผูว้ิจยัได้ก าหนดตวัอย่าง 400 คน แยกจ านวนตวัอย่างของแต่ละต าบลตามสัดส่วนของประชากร 
(กรมการปกครอง, 2560) ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตำรำงที ่ 3.1   จ ำนวนสัดส่วนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 
  2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัเพื่อศึกษาหาความจ าเป็นในการก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมให้กบันกัเรียนนายสิบต ารวจ 
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม         
มีทั้งหมด 8 ดา้น ประกอบดว้ย 1) จริยธรรมดา้นความเคารพ 2) จริยธรรมดา้นการบริการ 3) จริยธรรม
ด้านความยุติธรรม 4) จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ 5) จริยธรรมด้านความร่วมมือ 6) จริยธรรมต่อ
กฎหมาย 7) จริยธรรมต่อสังคม และ 8) จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี โดยมีแนวค าถามครอบคลุม
คุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ และในสภาพปัจจุบนัในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ มีจ านวน 3 ตอน โดยมีรายละเอียดของแต่ละตอน ดงัน้ี  
  ตอนท่ี 1   แบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนท่ี 2   แบบสอบถามองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน      
ของประเทศไทย โดยสอบถามองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์และในสภาพปัจจุบัน      
โดยก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละขอ้เป็น 5 ระดบั ตามวิธีของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545 : 103)  เป็นระดบัการประเมิน ดงัน้ี 
 

จังหวดั ต ำบล (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน)  
1.  ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 11,697 150 
2.  ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 12,358  158 
3.  ต  าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 7,148 92 

รวม 31,203 400 
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  ระดบั 1  นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมนอ้ยมาก 
  ระดบั 2  นอ้ย  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย หรือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมนอ้ย 
  ระดบั 3  ปานกลาง  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง หรือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมปานกลาง  
  ระดบั 4  มาก  หมายถึง  เห็นดว้ยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมาก  
  ระดบั 5  มากท่ีสุด  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด หรือมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
 
  ตอนท่ี  3   แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางจริยธรรม
ท่ีพึงประสงคใ์นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะไดอ้ยา่งอิสระ 
  3.  กำรสร้ำงเคร่ืองมือ  

 3.1  ผูว้ิจยัน าองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีได้ศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ        
ท่ีเก่ียวขอ้งในขั้นตอนท่ี 1 มาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อก าหนดหวัขอ้และประเด็นค าถาม  

 3.2  ผูว้จิยัสร้างแนวค าถามท่ีตอ้งการสอบถามตามประเด็นก าหนดไว ้  
 3.3  ผูว้ิจยัพิจารณาแต่ละขอ้ค าถามว่ามีความครอบคลุมประเด็นหลกัขององคป์ระกอบ

ทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 

 3.4  น าร่างแบบสอบถามองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ของกลยทุธ์ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ และพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเน้ือหาและการใชภ้าษา 

 3.5  ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัน าขอ้ค าถามไปหา
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective Congruence : 
IOC) (พิสณุ ฟองศรี, 2551 : 139 – 140) โดยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา ความครอบคลุมของขอ้ความ ความถูกตอ้ง และความชัดเจนของขอ้ค าถามรายขอ้กบั
องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์  โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน       
5 คน แล้วน าผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามมาค านวณค่าดชันี IOC   
โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินในการคดัเลือกขอ้ค าถาม  โดยท่ี 

  + 1  =  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
      0 =  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
   - 1  =  แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง  
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  ซ่ึงผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา พบว่า ข้อค าถามมีค่าดัชนี IOC อยู่
ระหวา่ง 0.80 – 1.00  

 3.6  ทดสอบแบบสอบถามองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย โดยการน าไปทดลองใช ้(Try – out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยการ       
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202 – 204) ได้ค่าความ
เช่ือมัน่องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์เท่ากับ 0.97 และค่าความเช่ือมั่นองค์ประกอบ     
ทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนัเท่ากบั 0.98 ซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.70 – 1.00 จึงถือไดว้า่
แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้  

 3.7  ผูว้ิจยัน าแนวการสอบถามองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบขอ้ความแต่ละขอ้ว่า วดัได้
ตรงประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา และขอ้ความทั้งหมดวดัไดค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษาทั้งหมด  

 3.8  ผูว้จิยัปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3.9  ผูว้จิยัจดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 

 4.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.1  ขอหนังสือความร่วมมือในการท าวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่แนบกบัแบบสอบถามการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.2  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยการเดินทางไปจงัหวดัต่าง ๆ 

ในภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ จงัหวดัล าปาง จงัหวดัล าพนู และจงัหวดัเชียงใหม่  
 4.3  ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองจากภาคสนามกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 

400 คน 
  5.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามองค์ประกอบทางจริยธรรมที่เหมาะสมและ      
มีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และวิเคราะห์
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่า
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คะแนนของค าตอบ การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย แบ่งเป็น 5 ระดบั (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 
ดงัน้ี 

 4.50 – 5.00  หมายถึง  ค่าระดบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ค่าระดบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  ค่าระดบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  ค่าระดบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมนอ้ย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  ค่าระดบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 

   ผูว้ิจ ัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลแบบสอบถามเปรียบเทียบองค์ประกอบ      
ทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์และองค์ประกอบทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบัน ด้วยค่าสถิติ
เปรียบเทียบ t – test ท่ีค  านวณได้มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .05 เป็นการก าหนดองค์ประกอบทาง
จริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ท่ี   
เป็นไปไดต้ามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  

  ส่วนที่  2  ผู้วิจัยสัมภาษณ์แบบไม่ มีโครงสร้าง (Non – Structured Interview) สัมภาษณ์
เก่ียวกบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ แลว้น ามาวิเคราะห์ในการก าหนดองคป์ระกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

  1.  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ  านวน 20 คน โดยมีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก ดงัน้ี 

  1.1  ประชาชนในพื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน  
  1.2  เป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
  1.3  เป็นผูท่ี้เตม็ใจในการใหข้อ้มูลแก่ผูว้จิยั 

   2.  แนวทำงกำรสัมภำษณ์ การสัมภาษณ์เก่ียวกบัองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์
ในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ  โดยแบ่งเป็นประเด็นหลัก ๆ 
ประกอบดว้ย 1) จริยธรรมดา้นความเคารพ 2) จริยธรรมดา้นการบริการ 3) จริยธรรมดา้นความยติุธรรม 
4) จริยธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์5) จริยธรรมดา้นความร่วมมือ 6) จริยธรรมต่อกฎหมาย 7) จริยธรรม
ต่อสังคม และ 8) จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั
สามารถแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะไดอ้ยา่งอิสระ ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี   
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  2.1  ผูว้จิยัสร้างแนวค าถามท่ีตอ้งการสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีก าหนดไว ้  
  2.2  ผูว้ิจยัพิจารณาแต่ละขอ้ค าถามว่ามีความครอบคลุมประเด็นหลกัขององคป์ระกอบ

ทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

  2.3  น าร่างแบบสัมภาษณ์องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ และพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชภ้าษา 

  2.4  ผู ้วิจ ัยน าแนวการสัมภาษณ์ องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ี เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อตรวจสอบขอ้ความแต่
ละขอ้วดัไดต้รงประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา และขอ้ความทั้งหมดวดัไดค้รอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา
ทั้งหมด  

  2.5  ผูว้จิยัปรับปรุงขอ้ค าถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา   
  3.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.1  ส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการท าวจิยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหมใ่หก้บัผูใ้หส้ัมภาษณ์พร้อมกบัสัมภาษณ์และบนัทึกขอ้มูลในการสัมภาษณ์ 

 3.2  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ด้วยตนเองจากภาคสนามกับผูใ้ห้
สัมภาษณ์ จ านวน 20 คน  
  4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามองค์ประกอบทาง
จริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
 
ขั้นตอนที ่ 3   กำรจัดท ำกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ 
  การจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม น าขอ้มูลประเมินองค์ประกอบ
ทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 2 มาเป็นกรอบ    
ในการก าหนดองค์ประกอบกลยุทธ์และจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจ โดยผูท้รงคุณวุฒิในการการสนทนากลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบติัการ        
มีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 
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   ส่วนที ่1 การยกร่างยทุธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

   1.  โดยการวิเคราะห์สภาวะขององค์กรปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อ   
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ผูว้ิจยัน าผลวิเคราะห์ในการก าหนด
องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนท่ี 2 มาเป็นกรอบในการ
พิจารณาปัจจยัภายนอกโอกาสและอุปสรรคในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยใช้เทคนิค SWOT Analysis โดยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) แล้วให้ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่มให้คะแนนระดับความคิดเห็นต่อปัจจยั    
แต่ละปัจจยั เพื่อประเมินและให้น ้ าหนักคะแนนปัจจยัและจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ      
ท่ีมีผลต่อการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์      
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

   2.  ผูใ้ห้ข้อมูลหลักเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 12 คน โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติ
ผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 

   2.1  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นภาวะผูน้ า 
   2.2  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นการจดัท ากลยทุธ์ 
   2.3  เป็นผู ้มีความรู้ ความเหมาะสม หรือมีประสบการณ์ ท่ี เก่ียวข้องกับการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
   2.4  เป็นผูมี้ความรู้ ความเหมาะสม และผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ

ต ารวจชั้นประทวนในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
   3.  ในขั้นตอนวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์       

ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

  3.1  ขอความอนุเคราะห์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ท าหนงัสือ
ถึงผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อขอให้ด าเนินการจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในการสนทนากลุ่ม  

  3.2  ส่งหนังสือถึงผูท้รงคุณวุฒิด้วยตนเองโดยแนบเอกสารองค์ประกอบทาง
จริยธรรมท่ีไดจ้ากการส ารวจและสัมภาษณ์จากประชาชน มอบให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดศึ้กษา
ล่วงหนา้ก่อนเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 

  3.3  ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการจดัสนทนากลุ่ม 
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  3.4  ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่มให้ผูท้รงคุณวุฒิได้รับทราบ 
จากนั้นน าเสนอผลงานการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1 และด าเนินการในขั้นตอนท่ี 2 เพื่อใช้ประกอบ       
ในการพิจารณาวเิคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  

  3.5  ผูท้รงคุณวุฒิร่วมกนัวิเคราะห์ร่างปัจจยัภายในเพื่อพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน
ภายในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 โดยใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการ              
(7 – S Framework) ประกอบด้วย กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์การ (Structure) ระบบ        
การปฏิบัติงาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) รูปแบบการบริหาร
จดัการ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Values)  

  3.6  ผูท้รงคุณวุฒิร่วมกันวิเคราะห์ร่างปัจจัยภายนอกเพื่อพิจารณาโอกาสและ
อุปสรรคประกอบด้วยปัจจยัท่ีไม่กระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานระยะสั้ นปัจจยัเหล่าน้ีจะมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจระยะยาว โดยใช้ PEST Analysis ประกอบด้วย การเมือง (Political Component) 
เศรษฐกิจ (Economic Component) สังคมและวฒันธรรม (Socio – Cultural Component) เทคโนโลย ี
(Technological Component) และองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีไดจ้าก  
การส ารวจและสัมภาษณ์ประชาชนในขั้นตอนท่ี 1 

  3.7  ผูว้ิจยัอธิบายวิธีการประเมินเพื่อจดัล าดับความส าคญัของปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก น าข้อมูลจากการประเมินและให้น ้ าหนักคะแนน เพื่อจดัล าดบัปัจจยัภายในและ
ปัจจยัภายนอก จากนั้นก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ  
   4.  การวิเคราะห์ขอ้มูลขอ้เสนอแนะจากการ SWOT Analysis ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 
การประเมินค่าน ้ าหนักคะแนนเพื่อระบุปัจจัยหลักจัดล าดับความส าคัญของปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง      
จดัท าร่างยทุธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 ส่วนที่ 2  การยกร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยก าหนดองค์ประกอบกลยุทธ์ประกอบด้วย    
ปัจจยัป้อน (คน เน้ือหา และส่ือการเรียนรู้) กระบวนการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ เง่ือนไข เทคนิคในการ
พฒันาภาวะผูน้ าภายใตบ้ริบทของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ท่ีจะน าไปสู่การจดัท ากลยุทธ์   
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ มีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.  การยกร่างกลยุทธ์ ผูว้ิจยัน าผลการประเมินความจ าเป็นองค์ประกอบทางจริยธรรม     
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในขั้นตอนท่ี 2 และการก าหนดยุทธศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 3 ส่วนท่ี 1 
มาเป็นกรอบในการยกร่างกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  
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  2.  การจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) เพื่อยกร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ย ปัจจยัป้อน (คน เน้ือหา และส่ือการเรียนรู้) 
กระบวนการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ เง่ือนไข และเทคนิคในการพฒันาภาวะผูน้ าภายใตบ้ริบทของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เพื่อยกร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจ เป็นผลจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาภาวะผูน้ า  
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในขั้นตอนท่ี 3 ส่วนท่ี 1 และผลการประเมินความจ าเป็น
องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในขั้นตอนท่ี 2 มาก าหนดเป้าหมาย     
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 3.  ผู ้ให้ข้อมูลหลัก เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ 12 คน โดยมีเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติ
ผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 

  3.1  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นภาวะผูน้ า 
  3.2  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นการจดัท ากลยทุธ์ 
  3.3  เป็นผูมี้ความรู้ ความเหมาะสม หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม

หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
  3.4  เป็นผูมี้ความรู้ ความเหมาะสม และผ่านหลกัสูตรการฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจ

ชั้นประทวนในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
 4.  ในขั้นตอนก าหนดองค์ประกอบกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ ตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

  4.1  ขอความอนุเคราะห์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ท าหนงัสือถึง
ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อขอให้ด าเนินการก าหนดองคป์ระกอบกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในการประชุมเชิงปฏิบติัการ 

  4.2  ผูว้ิจยัจะส่งหนังสือถึงผูท้รงคุณวุฒิด้วยตนเอง โดยแนบเอกสารองค์ประกอบ   
ทางจริยธรรมท่ีได้จากการส ารวจและสัมภาษณ์จากประชาชน มอบให้ผู ้เข้าร่วมการประชุม          
เชิงปฏิบติัการไดศึ้กษาล่วงหนา้ก่อน  

  4.3  ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ  
  4.4  ผู ้วิจ ัยช้ีแจงการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์หลกั ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ประกอบด้วย เป้าประสงค ์
ตวัช้ีวดั โครงการหรือกิจกรรม และวธีิการด าเนินการของแต่ละกลยทุธ์ 
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 4.5  ผูว้ิจยัด าเนินการสรุปรวบรวมขอ้มูลและสังเคราะห์บนัทึกแก้ไขตามท่ีประชุม     
มีความเห็นร่วมกนั  
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูลการยกร่างกลยุทธ์ในการพฒันาจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ     
ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา 
  ผูว้ิจยัสรุปข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและรวบรวมข้อมูลจดัท าร่างกลยุทธ์       
ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ ให้ครบทุกประเด็นของ
องคป์ระกอบกลยุทธ์ ประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์หลกั ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และ 
กลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ประกอบด้วย เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการหรือกิจกรรม และวิธีการ
ด าเนินการของแต่ละกลยุทธ์ จากนั้นน าร่างกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจตรวจสอบเน้ือหาและการใชค้  าไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
  1.  ผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก จ านวน 3 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติ
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นนักวิชาการท่ีมี 1) คุณวุฒิปริญญาเอกท่ีมีความรู้ด้านการบริหาร และ 2) มีความรู้  
ดา้นหลกัสูตรและการสอน หรือมีความรู้ ความเขา้ใจดา้นการพฒันากลยทุธ์  
  2.  นัดวนัเวลากบัผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาและ      
การใชค้  า 
  3.  ปรับเน้ือหาและการใชค้  าใหเ้หมาะสมตามผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 
  ส่วนที่ 3  การตรวจสอบร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียน 
นายสิบต ารวจ พิจารณาตรวจสอบยืนยนัดา้นความสอดคลอ้งขององค์ประกอบกลยุทธ์การพฒันา
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ประกอบดว้ย เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการหรือกิจกรรม และวิธีการด าเนินการของ   
แต่ละกลยทุธ์ โดยการสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวฒิุ มีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 

 1.  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เป็นผูท้รงคุณวุฒิ 9 คน โดยมีหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบติั
ผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี 

  1.1  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นภาวะผูน้ า 
  1.2  เป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจดา้นการจดัท ากลยทุธ์ 
  1.3  เป็นผูมี้ความรู้ ความเหมาะสม หรือมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกอบรม

หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจในศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การสนทนากลุ่มและแบบตรวจสอบดา้นความสอดคลอ้ง

ของร่างกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  
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 3.  ในขั้นตอนการตรวจสอบร่างกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สนทนากลุ่มและแบบตรวจสอบร่างกลยทุธ์ มีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 

 3.1  ผูว้จิยัขอความอนุเคราะห์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในการท า
หนังสือถึงผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อขอให้ด าเนินการการตรวจสอบร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า     
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 3.2  ผูว้ิจยัจะส่งเอกสารร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจและแบบตรวจสอบร่างกลยทุธ์ใหก้บัผูท้รงคุณวฒิุ 

 3.3  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มไดจ้ากขอ้เสนอแนะและปรับปรุง
ร่างกลยทุธ์ และแบบตรวจร่างกลยทุธ์ ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกขอ้เสนอแนะและปรับปรุงตามท่ีผูท้รงคุณวุฒิ
แนะน า  
  4.  การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพฒันา    
ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  
  ส่วนที่ 4  การจดัท าร่างคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียน  
นายสิบต ารวจ โดยแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ (ตามผนวก ฉ) ดงัน้ี 
  
ขั้นตอนที่  4   กำรประเมินกลยุทธ์ในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ
ในภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
  การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นการการประเมินด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได ้   
ความเป็นประโยชน์ และประเมินคุณภาพคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ      
วิทยาวิพากษ์เติมเต็ม เสนอแนะกลยุทธ์ และปรับปรุงคุณภาพคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจากผูเ้ช่ียวชาญ        
มีวธิด าเนีนการ ดงัน้ี 
  1.  การวิทยาวิพากษ์กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยก าหนดคุณสมบัติ คือ       
1) เป็นผูมี้ความรู้และความเหมาะสมด้านจริยธรรม  หรือ 2) เป็นผูมี้ความรู้และมีประสบการณ์    
ดา้นการท างานกบัประชาชน   
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 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นการประเมินกลยุทธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบด้วย การประเมินด้านความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และประเมินคุณภาพคู่มือกลยุทธ์ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบ
ประเมินประกอบในการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อได้ข้อมูลท่ีเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน แบบประเมิน       
มีอยู่ 2 ส่วน 1) เช็ครายการเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ และ 2) ขอ้เสนอแนะ ปรับปรุงกลยุทธ์    
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ มีวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 
   2.1  ผูว้ิจยัพิจารณาแบบประเมินกลยุทธ์และคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า     
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย วา่มีความเป็นปรนยั
หรือความชดัเจนทางภาษา  

   2.2  ผูว้ิจยัน าแบบประเมินกลยุทธ์และคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย พบอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบวา่
ขอ้ความแต่ละข้อวดัได้ตรงประเด็นท่ีต้องการศึกษาและข้อความทั้งหมดวดัได้ครอบคลุมส่ิงท่ี
ตอ้งการศึกษาทั้งหมด  

   2.3  ผูว้ิจยัปรับปรุงแบบตรวจสอบและประเมินคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

   2.4  ผูว้ิจยัจัดพิมพ์แบบประเมินกลยุทธ์และคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า      
เชิงจริยธรรมใหก้บันกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

 3.  ขั้นตอนการประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการประชุม
เชิงปฏิบติัการและแบบประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ ตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.1  ขอความอนุเคราะห์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ท าหนงัสือถึง
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อขออนุเคราะห์ด าเนินการประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 3.2  ส่งเอกสารกลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ
และแบบประเมินกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจให้กับ
ผูท้รงคุณวฒิุไดศึ้กษาล่วงหนา้ 

 3.3  ผูว้จิยัด าเนินการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการและเชิญผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่าน เขา้ร่วม 
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 3.4  ผูว้จิยัรวบรวมประเด็นการวทิยาวพิากษเ์ติมเตม็ เสนอแนะ และปรับปรุง ใหไ้ดก้ลยทุธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3.5  ผูว้จิยัปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ทั้ง 5 ท่าน 
  4.  การวิเคราะห์ขอ้มูลวิทยาวิพากษ์เติมเต็ม เสนอแนะ และปรับปรุงให้ได้คุณภาพของ
กลยุทธ์ผูว้ิจยัวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา และแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็น
ประโยชน์ของกลยุทธ์ และคุณภาพคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ โดยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่าคะแนนของค าตอบ   
การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย แบ่งเป็น 5 ระดบั (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2551 : 317 – 328) 
ดงัน้ี 

4.50 – 5.00  หมายถึง   ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 
   ของกลยทุธ์ และคุณภาพคู่มือกลยทุธ์มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  หมายถึง   ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 
   ของกลยทุธ์ และคุณภาพคู่มือกลยทุธ์มาก 
2.50 – 3.49  หมายถึง   ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 
   ของกลยทุธ์ และคุณภาพคู่มือกลยทุธ์ปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง   ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 
   ของกลยทุธ์ และคุณภาพคู่มือกลยทุธ์นอ้ย 
1.00 – 1.49  หมายถึง   ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ 
   ของกลยทุธ์ และคุณภาพคู่มือกลยทุธ์นอ้ยท่ีสุด 
 

 ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของกลยทุธ์ท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ 
3.50 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 แสดงว่ากลยุทธ์มีคุณภาพ ความเหมาะสม    
ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ และคุณภาพของคู่มือกลยทุธ์สามารถน าไปพฒันา
นักเรียนนายสิบต ารวจในด้านภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  และเป็นประโยชน์ต่อส านักงานต ารวจ
แห่งชาติในการพฒันาขา้ราชการต ารวจให้มีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ส่งผลต่อการบริการตามความ
คาดหวงัของประชาชนและสังคม  



 

 

 
บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 

  การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ   
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นการศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและ    
มีประสิทธิภาพ เพื่อก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และ
จดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย ผูว้ิจยัใช้มีวิธีการด าเนินการวิจยั 4 ขั้นตอน  1) ศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรม   
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  2) ศึกษาหาความจ าเป็นในการก าหนดองค์ประกอบทาง
จริยธรรมท่ีเหมาะสม ท่ีมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  3) การจดัท า
กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และ 4) การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า   
เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  ผูว้ิจยัได้เสนอ
ผลการวจิยัตามขั้นตอน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัและไดส้รุปผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
  ตอนท่ี  1  คุณลกัษณะทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียน       
นายสิบต ารวจ 
  ตอนท่ี  2  องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม ท่ีมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการ 
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
  ตอนท่ี  3  กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
  ตอนท่ี  4  การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 
 
ตอนที ่ 1  คุณลกัษณะทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
  การศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ โดยเฉพาะองคป์ระกอบทางจริยธรรม ไดแ้ก่ บริบทการผลิตนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบน คุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนัของ
ขา้ราชการต ารวจ แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผูน้ า ได้แก่  1) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม       
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2) ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น และ  3) ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ และปัจจยัท่ีสนบัสนุน ไดแ้ก่  1) แนวคิด
ด้านจริยธรรมของต ารวจ  2) โครงสร้างจริยธรรมและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ และ         
3) แนวคิดดา้นจริยธรรมของต ารวจในระดบัสากล พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ ควรมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
  1.  จริยธรรมด้านความเคารพ เคารพในสิทธิและเสรีภาพและรับฟังการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน มีความเห็นใจและมีความจริงใจต่อประชาชน แสดงความนบัถืออยา่งเหมาะสม
ต่อประชาชน ไม่ใชถ้อ้ยค าท่ีมีลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยยีดหยามประชาชน ไม่ใชก้ริยาหรือ
ท่าทางท่ีมีลกัษณะกา้วร้าวและข่มขู่ประชาชน และใหเ้กียรติกบัประชาชนไม่วา่จะอยูส่ถานะใดก็ตาม 
  2.  จริยธรรมดา้นการบริการ มีความรับผิดชอบในการบริการประชาชน ถืองานบริการ
ประชาชนเป็นหน้าท่ี เอาใจใส่ดูแลมีความห่วงใยประชาชน มีความสุจริตใจและเปิดเผย ให้บริการ
ประชาชนดว้ยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั ดว้ยความเต็มใจสม ่าเสมออยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ 
แสดงกิริยา วาจาอ่อนนอ้ม มีไหวพริบ กลา้หาญ และอดทนเป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน 
  3.  จริยธรรมด้านความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักกฎหมายท่ีถูกต้องด้วยความ   
เสมอภาค เท่ียงธรรม และอย่างสมเหตุสมผล ไม่เอนเอียงเข้าขา้งใดข้างหน่ึงหรือไม่ตดัสินผูใ้ด      
ว่ากระท าผิด โดยปราศจากหลักฐานท่ีชัดเจน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบไม่เบียดเบียน         
เอารัดเอาเปรียบประชาชน จนท าให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ  
ชอบธรรมตามสิทธิของบุคคลท่ีพึงจะไดรั้บ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
  4.  จริยธรรมด้านความซ่ือสัตย์ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์เป็นท่ีน่าเช่ือถือและ
ไวว้างใจดว้ยความภกัดีและความบริสุทธ์ิใจ ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งตรงไปตรงมาไม่โกหกและปกปิด
ความจริง ไม่ล าเอียง ไม่คดโกงหลอกลวง ไม่ละทิ้งหนา้ท่ี และไม่หลีกเล่ียงหรือปัดความรับผดิชอบ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใสไม่แสดงความโลภ ไม่มกัมากในลาภผล และคอรัปชัน่ 
  5.  จริยธรรมด้านความร่วมมือกับชุมชน ให้ความร่วมมือกับชุมชนวางแผนป้องกัน
อาชญากรรม รับฟังความคิดเห็นและดูแลเอาใจใส่ความตอ้งการของชุมชนอย่างเป็นกนัเองทัว่ถึง
โดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ปฏิบติัหนา้ท่ีค านึงถึงวฒันธรรม ค่านิยม และประโยชน์ของชุมชน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกนั โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม 
  6.  ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้อ านาจ   
ทางกฎหมายและด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรมและ
ชอบธรรม ให้ความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนในด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย ไม่แนะน า เส้ียมสอน     
ให้บุคคลใช้ถ้อยค าอนัเป็นเท็จหรือปรักปร าผูอ่ื้น ไม่กระท าการข่มขู่หรือไม่ใช้อ  านาจท่ีมิชอบ         
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มีความตระหนกัถึงการใชก้ าลงั อาวุธ และการใชก้ าลงัรุนแรงอยา่งเหมาะสม และถูกตอ้งตามกฎหมาย
และปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการของทางราชการ 
  7.  ด้านจริยธรรมต่อสังคม มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอน
ของศาสนา สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีความเป็นกลางทางการเมือง รักษา
ความลบัของทางราชการและความลบัท่ีไดม้าจากการปฏิบติัหน้าท่ี  หรือจากประชาชนผูม้าติดต่อ
ราชการ ดูแลรักษาและใช้ทรัพยสิ์นของทางราชการ ปฏิบติัหน้าท่ี  โดยยึดวตัถุประสงค์ส่วนรวม   
ของหน่วยงานเป็นหลกัไม่ใชอ้  านาจหรือหนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์กบัประชาชน 
  8.  ดา้นจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี มีจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์
และความตระหนกัถึงการเป็นขา้ราชการต ารวจเป็นผูรั้บใชป้ระชาชนมีเคารพเช่ือฟังและปฏิบติัตาม
ค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจ ตอ้งอดทน และขยนั หมัน่เพียร 
ประพฤติตนอย่างเคร่งครัด ขยนัขันแข็ง เสียสละ สามัคคี เอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์และช่วยเหลือ
ประชาชน เม่ืออยู่ในฐานะท่ีจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือประสบเคราะห์จากอุบัติเหตุ       
ไม่ใช้เวลาราชการหรือทรัพย์สินของราชการเอ้ือต่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

  
ตอนที่  2   องค์ประกอบทางจริยธรรมที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะ
ผู้น าเชิงจริยธรรม 
  การวิเคราะห์ผลข้อมูลองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและจ าเป็น  เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพของกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ด าเนินการ 2 ส่วน ตามล าดบั ดงัน้ี  
  ส่วนที่  1   การวิเคราะห์เพื่อก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีรวบรวมขอ้มูลไดด้ว้ยแบบสอบถาม 
  1.  การวเิคราะห์ผลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ้   
และประสบการณ์ในการท างาน ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ีและการหาค่า    
ร้อยละ การวเิคราะห์ผลขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่ 4.1   การวเิคราะห์ผลข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพ จ านวน 400 คน ร้อยละ (%) 

เพศ 
1.  ชาย 
2.  หญิง 

รวม 

 
163 
237 
400 

 
40.8 
59.2 

100.0 

อายุ 
1.  ระหวา่ง 18 – 20 ปี 
2.  ระหวา่ง 21 –  30 ปี 
3.  ระหวา่ง 31 – 40 ปี 
4.  ระหวา่ง 41 – 50 ปี 
5.  มากกวา่ 50 ปี 

รวม 

 
36 
94 
91 

122 
57 

400 

 
9.0 

23.5 
22.8 
30.5 
14.2 

100.0 

ระดับการศึกษา 
1.  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 
2.  ปริญญาตรี 
3.  ปริญญาโท 
4.  ปริญญาเอก 

รวม 

 
120 
240 
38 
2 

400 

 
30 
60 
9.5 
0.5 

100.0 

อาชีพ 
1.  รับราชการ / รัฐวสิาหกิจ / พนกังานของรัฐ 
2.  เกษตรกร / คา้ขาย / รับจา้งทัว่ไป 
3.  ลูกจา้งบริษทัเอกชน / ประกอบกิจการส่วนตวั 
4.  อ่ืน ๆ 

รวม 

 
179 
35 

124 
62 

400 

 
44.8 
8.8 
31 

15.4 
100.0 
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ตารางที ่ 4.1   (ต่อ) 

สถานภาพ จ านวน 400 คน ร้อยละ (%) 

รายได้ต่อเดือน 
1.  ต  ่ากวา่ 10,000 บาท   
2.  ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท 
3.  ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท 
4.  ระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาท 
5.  มากกวา่ 40,000 บาท 
6.  อ่ืน ๆ  

รวม 

 
65 

108 
72 
60 
62 
33 

400 

 
16.2 
27 
18 
15 

15.6 
8.2 

100.0 

ประสบการณ์ในการท างาน 
1.  ต  ่ากวา่ 6 ปี 
2.  ระหวา่ง 6 – 10 ปี 
3.  ระหวา่ง 11 – 15 ปี 
4.  ระหวา่ง 16 – 20 ปี 
5.  มากกวา่ 20  ปี 
6.  อ่ืน ๆ 

รวม 

 
105 
72 
54 
25 

114 
30 

400 

 
26.3 
18 

13.5 
6.2 

28.5 
7.5 

100.0 

 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามสามารถอธิบายได้ว่า การวิจยัการส ารวจข้อมูล   
จากประชาชน เพื่อก าหนดองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมในการจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูมี้ท่ีพกัอาศยัในพื้นท่ี
ใกลก้บัสถานีต ารวจภูธรเมืองใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ล าปาง ล าพูน และเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน โดย
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนมากพบวา่มีอายุระหวา่ง 41 – 50 ปี 
รองลงมามีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมามีการศึกษา
ระดับต ่ ากว่าปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของรัฐเป็นส่วนใหญ่ 
รองลงมามีอาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชนหรือประกอบกิจการส่วนตวั ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่   
มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท รองลงมามีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 20,001 – 30,000 
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บาท และมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปีมากท่ีสุด รองลงมามีประสบการณ์ในการ
ท างานต ่ากวา่ 6 ปี  

 2.  การวิเคราะห์เพื่อก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการการพฒันาภาวะผูน้ า      
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 การศึกษาในขั้นตอนน้ีเป็นการสอบถามขอ้มูลจากประชาชน การวิเคราะห์ประกอบดว้ย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางจริยธรรมใน
สภาพปัจจุบนั การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์
และในสภาพปัจจุบัน และข้อเสนอแนะองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อก าหนด
องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
ผลการวเิคราะห์มีรายละเอียดตามล าดบั ดงัน้ี 

 2.1  การวิเคราะห์ผลองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ
ประชาชน เพือ่การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 
ตารางที ่ 4.2   องค์ประกอบทางจริยธรรมทีพ่งึประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชน  

องค์ประกอบทางจริยธรรมที่คาดหวงั 
ระดับความคิดเห็น (n = 400) 

 S.D. แปลผล ล าดับ 
1.  ดา้นความเคารพ 4.49 .58 มาก 8 
2.  ดา้นการบริการ 4.58 .55 มากท่ีสุด 2 
3.  ดา้นความยติุธรรม 4.57 .70 มากท่ีสุด 3 
4.  ดา้นความซ่ือสัตย ์ 4.50 .68 มากท่ีสุด 7 
5.  ดา้นความร่วมมือ 4.51 .55 มากท่ีสุด 6 
6.  ดา้นจริยธรรมต่อกฎหมาย 4.62 .49 มากท่ีสุด 1 
7.  ดา้นจริยธรรมต่อสังคม 4.51 .46 มากท่ีสุด 5 
8.  ดา้นจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี 4.55 .49 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.54 .50 มากทีสุ่ด  
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 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงคด์ว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สามารถอธิบายได้ว่า องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ
ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมากท่ีสุดเกือบทุกดา้น องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์
ตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีตอ้งการเป็นอนัดบัแรก คือ ดา้นจริยธรรมต่อกฎหมายท่ีประชาชน
คาดหวงัให้ขา้ราชการต ารวจใช้กฎหมายจะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม ไม่แนะน า เส้ียมสอน
บุคคลให้ถ้อยค าอนัเป็นเท็จหรือปรักปร าผูอ่ื้น และใช้อ านาจทางกฎหมายและด าเนินกิจกรรม      
ทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมีความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ตามความคิดเห็นของประชาชน รองลงมา คือ ด้านการ
บริการคาดหวงัให้ข้าราชการต ารวจ แสดงกิริยา วาจาท่ีสุภาพ และอ่อนน้อมต่อประชาชน
ผูใ้ชบ้ริการและให้บริการประชาชนอย่างดว้ยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั และดา้นความ
ยุติธรรมปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เบียดเบียน และไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนท าตามกฎระเบียบ     
อยา่งสมเหตุสมผลดว้ยความเสมอภาคและไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง (ดูค่าสถิติในตารางท่ี 4.2 
ประกอบ) 

 2.2  การวิเคราะห์ผลองค์ประกอบทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนัตามความคิดเห็น
ของประชาชนในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 
ตารางที ่ 4.3   องค์ประกอบทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบันตามความคิดเห็นของประชาชน 

องค์ประกอบทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบัน 
ระดับความคิดเห็น (n = 400) 

 S.D. แปลผล ล าดับ 
1.  ดา้นความเคารพ 2.87 .69 ปานกลาง 6 
2.  ดา้นการบริการ 2.90 .70 ปานกลาง 5 
3.  ดา้นความยติุธรรม 2.87 .71 ปานกลาง 6 
4.  ดา้นความซ่ือสัตย ์ 2.78 .78 ปานกลาง 8 
5.  ดา้นความร่วมมือ 2.96 .78 ปานกลาง 4 
6.  ดา้นจริยธรรมต่อกฎหมาย 3.14 .72 ปานกลาง 3 
7.  ดา้นจริยธรรมต่อสังคม 3.27 .69 ปานกลาง 1 
8.  ดา้นจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี 3.18 .81 ปานกลาง 2 

รวม 2.99 .62 ปานกลาง  
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  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนัดว้ยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สามารถอธิบายได้ว่า องค์ประกอบทางจริยธรรมในภาพปัจจุบันตามความคิดเห็นของ
ประชาชนทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง องค์ประกอบทางจริยธรรมในภาพปัจจุบนัท่ีสูงกวา่ดา้นอ่ืนคือ 
ดา้นจริยธรรมต่อสังคม มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และการไม่ใช้อ  านาจหรือหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์กบัประชาชน รองลงมาคือ ด้านจริยธรรมการอุทิศ
ตนเพื่อหน้าท่ีประชาชนคาดหวงัในข้าราชการต ารวจมีความเคารพเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าสั่ ง
ผูบ้ ังคับบัญชาท่ีชอบด้วยกฎหมาย เอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชน เม่ืออยู่ในฐานะท่ี
จ าเป็นตอ้งได้รับความช่วยเหลือหรือประสบเคราะห์จากอุบติัเหตุ และปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความเต็มใจ 
ขยนัหมัน่เพียรอดทน และดา้นจริยธรรมต่อกฎหมายคาดหวงัให้ต ารวจ มีความตระหนกัถึงการใชก้ าลงั 
อาวุธ และการใชก้ าลงัรุนแรงอย่างเหมาะสมและถูกตอ้งตามกฎหมาย ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ
วา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการของทางราชการ และใช้กฎหมายจะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม
ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลใหถ้อ้ยค าอนัเป็นเทจ็หรือปรักปร าผูอ่ื้น (ดูค่าสถิติในตารางท่ี 4.3 ประกอบ) 

 2.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์
และในสภาพปัจจุบนั เพื่อก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของ  
กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  

 
ตารางที ่ 4.4   องค์ประกอบทางจริยธรรมทีพ่งึประสงค์และในสภาพปัจจุบัน 

องค์ประกอบทางจริยธรรม 

ระดับความคิดเห็น (n = 400) 

ทีค่าดหวงั สภาพปัจจุบัน 
D t Sig. 

 S.D.  S.D. 
1.  ดา้นความเคารพ 4.49 .58 2.87 .69 1.62 36.10 .00 
2.  ดา้นการบริการ 4.58 .55 2.90 .70 1.68 36.86 .00 
3.  ดา้นความยติุธรรม 4.57 .70 2.87 .71 1.70 32.60 .00 
4.  ดา้นความซ่ือสัตย ์ 4.50 .68 2.78 .78 1.72 31.79 .00 
5.  ดา้นความร่วมมือ 4.51 .55 2.96 .78 1.55 32.53 .00 
6.  ดา้นจริยธรรมต่อกฎหมาย 4.62 .49 3.14 .72 1.48 33.26 .00 
7.  ดา้นจริยธรรมต่อสังคม 4.51 .46 3.27 .69 1.24 29.41 .00 
8.  ดา้นจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี 4.55 .49 3.18 .81 1.37 28.34 .00 

รวม 4.54 50 2.99 .62 1.55 37.31 .00 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์และในสภาพปัจจุบันด้วย
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สามารถอธิบายได้ว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบ      
ทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์และในสภาพปัจจุบนั ความคิดเห็นองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึง
ประสงคข์องประชาชน มีค่าเฉล่ีย 4.54 (S.D. = 0.50) และความคิดเห็นองคป์ระกอบทางจริยธรรม
ในสภาพปัจจุบันของประชาชน มีค่าเฉล่ีย 3.99 (S.D. = 0.62) และทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึง
ประสงคแ์ละในสภาพปัจจุบนั พบวา่ แตกต่างกนัมากท่ีสุด คือ ดา้นความซ่ือสัตย ์ไดแ้ก่ การปฏิบติั
หนา้ท่ี ไม่แสดงความโลภมกัมากในลาภผลและคอรัปชัน่ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ไม่คดโกง
หรือหลอกลวงประชาชน และปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายอยา่งตรงไปตรงมาไม่ล าเอียง รองลงมา คือ 
ด้านความยุติธรรม ได้แก่ การปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่เบียดเบียนและไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน 
ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎระเบียบด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัไม่เอนเอียงเข้าขา้งใดขา้งหน่ึง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกักฎหมายมีความถูกตอ้งและชดัเจน และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความความเท่ียงธรรม
ไม่ตดัสินผูใ้ดวา่กระท าผดิโดยปราศจากหลกัฐานท่ีชดัเจน และดา้นการบริการ ไดแ้ก่ การให้บริการ
ประชาชนอย่างดว้ยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั แสดงกิริยา วาจาท่ีสุภาพ และอ่อนน้อมต่อ
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ และใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเตม็ใจ (ดูค่าสถิติในตารางท่ี 4.4 ประกอบ) 

 2.4  การวิเคราะห์ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ใน
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  

การวเิคราะห์ผลขอ้เสนอแนะจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
มีความคาดหวงัให้ขา้ราชการต ารวจมีคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรม โดยส่วนใหญ่   
มีความคาดหวงัให้ขา้ราชการต ารวจมีคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรม ควรมีเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนดว้ยความจริงใจ ให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัไม่ว่าจะอยูใ่นสถานะใด 
บริการประชาชนดว้ยความเต็มใจและจริงใจ ใช้กิริยา วาจาอ่อนโยนกบัประชาชน ใช้กฎ ระเบียบ
กบัประชาชนเท่าเทียมกนั มีความซ่ือสัตย ์สุจริต และไม่คอรัปชัน่ต่อหนา้ท่ี ให้ความร่วมมือชุมชน
อย่างเต็มใจและไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชัง ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีสมกบัเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์
อยา่งเตม็ความสามารถและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนไดต้ลอดเวลา  
  ส่วนที่  2  การวิเคราะห์เพื่อก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า 
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีพึงประสงคท่ี์ไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
  การวิเคราะห์ผลขอ้มูลเก่ียวกบัองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 20 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ให้คาดหวงัให้ต ารวจมีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี   
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ใช้กิริยา วาจาท่ีสุภาพและอ่อนน้อม บริการประชาชนดว้ยความตั้งใจ และเสียสละ ใช้กฎระเบียบ
อยา่งเดียวกนักบัทุกคน ทุกกลุ่ม อยา่งเท่าเทียมกนัไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งตนเองและผูอ่ื้น ปฏิบติัตน
ตามหนา้ท่ีโดยไม่มุ่งหวงัต่อผลประโยชน์ส่วนตน ไม่คอรัปชัน่ ไม่หวงัสินจา้ง ไม่คอรัปชัน่ และไม่หวงั
ในลาภผลรางวลัท่ีนอกเหนือไปจากหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดเอาไว ้เป็นแบบอยา่งเพื่อการอยูร่่วมกนั
ในสังคมอยา่งมีสุขให้ความร่วมมือกบัชุมชนและสังคมท่ีบงัเกิดผลในการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
การพฒันาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการใช้กฎหมายท่ีถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย      
ไม่แสดงถึงอ านาจเหนือกฎหมายแมน้วา่จะเป็นผูใ้ชก้ฎหมายในการรักษาความปลอดภยัก็ตาม และ
บงัคบัใชก้ฎหมายก็จะมีความเท่ียงตรงไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความจริงใจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรมต่อสังคม เสียสละเวลาอุทิศตน
เพื่อสังคมและหนา้ท่ีการงานไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ต ารวจอยูไ่หนประชาชน
อุ่นใจ”  
 
ตอนที ่ 3   กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
  การวิเคราะห์ผลการจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการก าหนดองค์ประกอบกลยุทธ์ให้ครอบคลุม
โดยมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ไดแ้ก่ ปัจจยัป้อน (คน เน้ือหา และส่ือการเรียนรู้) กระบวนการขบัเคล่ือน
กลยุทธ์ เง่ือนไข เทคนิคในการพฒันาภาวะผูน้ าภายใตบ้ริบทของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร ภาค 5 
ด าเนินการ 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจากการสนทนากลุ่ม โดยผูท้รงคุณวุฒิ  
12 คน ดงัน้ี  

 ผลการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นปัจจยัในและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis ประเมินจุดอ่อน 
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร ภาค 5 ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค ดงัน้ี 

 จุดแข็ง ประกอบดว้ย 1) การสร้างจิตส านึกต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
2) ให้ความส าคญัต่อการพฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
3) มีผงัโครงสร้างขององค์กร และแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจน  4) องค์กรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
กบัประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน  5) องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง  
มีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน และ 6) องคก์รใหค้วามส าคญัต่อแผนปฏิบติัราชการ ตลอดจน
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การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีชัดเจน และมีการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง  

 จุดอ่อน ประกอบด้วย 1) ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงานท าให้เกิดความล่าช้า       
ในการปฏิบัติงาน  2) ขาดการวิเคราะห์ต าแหน่งผูป้ฏิบัติงานด้านการสอน ท าให้บุคลากรท างาน     
ดา้นการสอนไม่ตรงกบัดา้นทกัษะและความรู้ 3) ขาดการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดา้นการตระหนกั
และความรับผิดชอบในหนา้ท่ี และ 4) มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย ขาดการต่อเน่ืองในการด าเนินงาน   
ตามนโยบาย และขาดความเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 โอกาส ประกอบดว้ย 1) ผูบ้ริหารขององค์กรมีนโยบายท่ีชดัเจนในการให้ความร่วมมือ
ต่อประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั
ส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง มีความสะดวกและตรงกับความต้องการ        
ของบุคลากร และ 3) นโยบายของรัฐบาล และนโยบายขององค์กรให้ความส าคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล  

 อุปสรรค ประกอบดว้ย 1) สังคมในปัจจุบนัท าให้การพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการน า
ค่านิยม หรือตวัอย่างทางสังคมท่ีผิดน ามาปฏิบติั 2) เสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงส่งผลต่อ
นโยบายด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีการกลัน่กรองมายึดถือ
ปฏิบติั และ 3) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัส่งผลให้การจดัสรรงบประมาณในด้านการ
พฒันาศกัยภาพนกัเรียนนายสิบมีสัดส่วนท่ีลดลง 

 การวิเคราะห์ผลประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียน
นายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จากองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึ่งประสงค์
ในการส ารวจและสัมภาษณ์จากประชาชนมาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกเพื่อก าหนดประเด็น
ยทุธ์ศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ผลการวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรค ดงัน้ี 

 โอกาส ไดแ้ก่ สังคมความหวงัให้ต ารวจปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัชุมชนและรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  

 อุปสรรค ได้แก่ สังคมต้องการให้การบริการของต ารวจมีความสุภาพอ่อนน้อมและ
ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีจริยธรรมในการ
ใชก้ฎหมายจะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้ถอ้ยค าอนัเป็นเท็จหรือ
ปรักปร าผูอ่ื้น ใช้อ านาจทางกฎหมายและด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและ     
มีความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนในด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย และสังคมตอ้งการให้ต ารวจมีความ
ยุติธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ปฏิบติัหน้าท่ีตาม
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กฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึงผลวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

 ผลการยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ ไดป้ระเด็นยทุธศาสตร์ 4 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร ภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้       
คู่จริยธรรม  

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจเชิงบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การตอบสนองยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 การวิเคราะห์ผลการจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ผลการยกร่างประเด็นยทุธศาสตร์ สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.5 



 

 

        ตารางที่  4.5   สรุปการวิเคราะห์ผลประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
1)  การสร้างจิตส านึกต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
2)  ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันานกัเรียน
นายสิบต ารวจตามประมวลจริยธรรม  
และจรรยาบรรณต ารวจ 
3)  มีผงัโครงสร้างขององคก์ร และแบ่งแยก
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน  
4)  องคก์รมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบั
ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 
5)  องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับ 
การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองมีความรู้และ
ทกัษะในการปฏิบติังาน  
6)  องคก์รใหค้วามส าคญัต่อแผนปฏิบติั
ราชการ ตลอดจนการก าหนดขั้นตอน 
การปฏิบติัเพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคล        
ท่ีชดัเจน และมีการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

จุดอ่อน (W) 
1)  ขาดความต่อเน่ืองในการ
บริหารงาน 
ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบติังาน 
2)  ขาดการวิเคราะห์ต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานดา้นการสอน ท าให้
บุคลากรท างานดา้นการสอนไม่ตรง
กบัดา้นทกัษะและความรู้ 
3)  ขาดการพฒันาทรัพยากรบุคคล  
ดา้นการตระหนกัและความ
รับผิดชอบ 
ในหน้าท่ี 
4)  มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย  
ขาดการต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 
ตามนโยบาย และขาดความเขา้ใจ 
ในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 



 

 

        ตารางที่  4.5   (ต่อ) 

โอกาส (O) 
1)  ผูบ้ริหารขององคก์รมีนโยบายท่ีชดัเจนในการ 
ใหค้วามร่วมมือต่อประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 
2)  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ท่ีทนัสมยัส่งผลให้การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้หลาย
ช่องทาง มีความสะดวกและตรงกบัความตอ้งการของ
บุคลากร 
3)  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายขององคก์ร 
ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
4)  สังคมความหวงัให้ต ารวจปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับ
ชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

SO = ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กร
การเรียนรู้คู่จริยธรรม 

WO = ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
ขบัเคล่ือน 
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจเชิง
บูรณาการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค (T) 
1)  สังคมในปัจจุบนัท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรบุคคล
โดยการน าค่านิยม หรือตวัอยา่งทางสังคม 
ท่ีผดิน ามาปฏิบติั 

ST = ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ า 
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

WT = ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้าง
ความเขม้แข็งในการพฒันาภาวะ
ผูน้ า 
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 

 
 



 

 

  ตารางที่  4.5   (ต่อ) 

2)   เสถียรภาพทางการเมืองไม่มัน่คงส่งผลต่อ
นโยบายดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการน า
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีการกลัน่กรองมายดึถือปฏิบติั 
3)   ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัส่งผล 
ใหก้ารจดัสรรงบประมาณในดา้นการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียนนายสิบมีสัดส่วนท่ีลดลง 
4)  สังคมตอ้งการใหก้ารบริการของต ารวจมีความ
สุภาพอ่อนนอ้ม ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความ
รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 
5)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีจริยธรรมในการใช้
กฎหมาย จะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรมไม่แนะน า
เส้ียมสอนบุคคลใหถ้อ้ยค าอนัเป็นเท็จ หรือปรักปร า
ผูอ่ื้น ใชอ้  านาจทางกฎหมายและด าเนินกิจกรรมทาง
กฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมีความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ประชาชนในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
6)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีความยติุธรรมในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎระเบียบดว้ยความ
เสมอภาค เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 
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 ส่วนที่  2   การวิเคราะห์ผลการยกร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ        
จากผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 12 คน ดงัน้ี 
 1.  ผลการยกร่างกลยุทธ์ในการพัฒนาได้จากการน าผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน        
และปัจจยัภายนอกมาใช้ในการก าหนดร่างกลยุทธ์ และองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีได้จาก        
ภาคประชาชนน ามาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์หลัก และ
ค่านิยม มีรายละเอียด ดงัน้ี 
  วสัิยทัศน์การพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
  “ ความรู้คู่จริยธรรม ” 

  พนัธกจิการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
 1)  พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในการให้บริการประชาชน

ดว้ยความเคารพและเสมอภาค ตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน  
 2)  ส่งเสริมให้นกัเรียนนายสิบต ารวจแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤติ

ปฏิบติัตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น  
 3)  พฒันานักเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชนดา้นอ านวย

ความยติุธรรม  
 4)  ส่งเสริมให้นักเรียนนายสิบต ารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม  
  เป้าประสงค์หลักการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 1)  ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นองคก์รการเรียนรู้คู่จริยธรรม 
 2)  นักเรียนนายสิบต ารวจเม่ือออกไปปฏิบติัหน้าท่ีมีจิตบริการ และจิตส านึกในการ

ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม ตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน 
  ค่านิยม 

  ใฝ่เรียนรู้  (Lifelong Learning)  
  มีจิตบริการ  (Service Mind) 
  ยดึมัน่ความซ่ือสัตย ์ (Honesty)  
  รักความยติุธรรม  (Justice)  
  ใฝ่เรียนรู้  (Lifelong Learning) หมายถึง การมีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน     

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกอย่าง
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สม ่าเสมอ ทั้ งทางตรงและทางอ้อม การเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสมสามารถวิเคราะห์ สรุปเป็น      
องคค์วามรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

  มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์      
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคมดว้ยความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน เป็นผูใ้ห้และช่วยเหลือผูอ่ื้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ
มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 

  ยึดมัน่ความซ่ือสัตย ์(Honesty) หมายถึง การประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ และยดึหลกัความจริง มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดี
ต่อผูอ่ื้น และเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 

  รักความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ   
ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอขอ้มูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอ่ืนดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตร 
ไม่เลือกปฏิบติั และรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย รวมถึงการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตรงไปตรงมาตามกฎหมายโดยไม่ตอ้งหลีกเล่ียง 

 2.  กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย เป็นการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงคห์ลกั และค่านิยมท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ พอจะสรุปได ้ดงัตารางท่ี 4.6 – 4.9 

 
ตารางที ่ 4.6   ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ 
    คู่จริยธรรม (ยุทธศาสตร์เชิงรุก : SO) 

S (จุดแข็ง) O (โอกาส) กลยุทธ์ 
1)  การสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์
2)  ใหค้วามส าคญัต่อการ
พฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจ
ตามประมวลจริยธรรม 
และจรรยาบรรณต ารวจ 
3)  องคก์รให้ความส าคญัต่อ
แผนปฏิบติัราชการ ตลอดจน 

1)  นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายขององคก์รให้
ความส าคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
2)  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทนัสมยัส่งผล 
ใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
หลายช่องทาง มีความสะดวกและ
ตรงกบัความตอ้งการ 

1)  เสริมสร้างและพฒันา
นกัเรียนนายสิบต ารวจใหมี้
วนิยัและเคร่งครัดต่อคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ 
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ตารางที ่ 4.6     (ต่อ) 

S (จุดแข็ง) O (โอกาส) กลยุทธ์ 
การก าหนดขั้นตอน 
การปฏิบติัเพื่อพฒันา 
ทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจน  
และมีการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

ของบุคลากร  

1)  องคก์รมีการส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมกบัประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน 
2)  องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากร
เขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง
มีความรู้และทกัษะ 
ในการปฏิบติังาน 
3)  องคก์รให้ความส าคญัต่อ
แผนปฏิบติัราชการ ตลอดจนการ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อ
พฒันาทรัพยากรบุคคล 
ท่ีชดัเจน และมีการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

1)  ผูบ้ริหารขององคก์รมีนโยบาย
ท่ีชดัเจนในการให้ความร่วมมือ
ต่อประชาชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
2)  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทนัสมยัส่งผล
ใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
หลายช่องทาง มีความสะดวกและ
ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 
3)  นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายขององคก์รให้
ความส าคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

2)  เสริมสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจ ใหแ้ก่นกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ ในหลกัภาระหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม 

1)  มีผงัโครงสร้างขององคก์ร 
และแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน  
2)  องคก์รมีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกบัประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน 
3)  องคก์รมีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกบัประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน 

1)  นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายขององคก์รให้
ความส าคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
2)  สังคมความหวงัใหต้ ารวจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัชุมชน และ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3)  เสริมสร้างทศันคติของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจให้ 
มีจิตบริการท างานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคม  
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ตารางที ่ 4.7    ยุทธศาสตร์ที ่2 การขับเคลือ่นการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียน 
  นายสิบต ารวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (ยุทธศาสตร์เชิงพฒันา : WO) 

W (จุดอ่อน) O (โอกาส) กลยุทธ์ 
1)  ขาดความต่อเน่ืองในการ
บริหารงานท าให้เกิดความล่าชา้
ในการปฏิบติังาน 
2) ขาดการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ดา้นการตระหนกัและ
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

1)  ผูบ้ริหารขององคก์รมีนโยบาย
ท่ีชดัเจนในการให้ความร่วมมือ
กบัประชาชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
2)  สังคมคาดหวงัให้ต ารวจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัชุมชน และ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

1)  เสริมสร้างกระบวนทศัน์
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ   
ใหย้ดึถือการมีส่วนร่วม      
ของประชาชน 

1) ขาดการวิเคราะห์ต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานดา้นการสอน ท าให้
บุคลากรท างานดา้นการสอนไม่
ตรงกบัดา้นทกัษะและความรู้ 
2) ขาดการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ดา้นการตระหนกัและ
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

1) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทนัสมยัส่งผล
ใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
หลายช่องทาง มีความสะดวกและ
ตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 
2) นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายขององคก์รให้
ความส าคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
3) สังคมคาดหวงัใหต้ ารวจปฏิบติั
หนา้ท่ีร่วมกบัชุมชน และรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

2) พฒันาและเสริมสร้างความรู้
ใหแ้ก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ
ดา้นศาสนสัมพนัธ์  

 
 
 
 
 



116 
 

 
 

ตารางที ่ 4.7     (ต่อ) 

W (จุดอ่อน) O (โอกาส) กลยุทธ์ 
1) ขาดการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ดา้นการตระหนกัและ
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
2) มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย ขาด
การต่อเน่ืองในการด าเนินงาน
ตามนโยบาย และขาดความเขา้ใจ
ในการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

1) นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายขององคก์รให้
ความส าคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 
2) ผูบ้ริหารขององคก์รมีนโยบาย
ท่ีชดัเจนในการให้ความร่วมมือ
กบัประชาชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
3) สังคมคาดหวงัใหต้ ารวจปฏิบติั
หนา้ท่ีร่วมกบัชุมชน และรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนอยา่ง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3) พฒันาและส่งเสริมนกัเรียน
นายสิบต ารวจใหมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
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ตารางที ่ 4.8  ยุทธศาสตร์ที ่3 การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
  ของนักเรียนนายสิบต ารวจ (ยุทธศาสตร์เชิงรับ : ST) 

S (จุดแข็ง) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
1)   การสร้างจิตส านึกต่อสถาบนั
ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
2)  องคก์รให้ความส าคญั 
ต่อแผนปฏิบติัราชการ ตลอดจน
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั
เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ี
ชดัเจน และมีการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
3)  องคก์รมีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกบัประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน 

1)  สังคมในปัจจุบนัท าใหก้าร
พฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการ
น าค่านิยม หรือตวัอยา่งทางสังคม
ท่ีผดิน ามาปฏิบติั 
2)  สังคมตอ้งการใหก้ารบริการ
ของต ารวจมีความสุภาพอ่อน
นอ้ม ให้บริการประชาชนดว้ย
ความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั 

1)  เสริมสร้างใหน้กัเรียน
นายสิบต ารวจมีจิตส านึก
ในการบริการประชาชน 

1)  ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา
นกัเรียนนายสิบต ารวจตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ 
2)  มีผงัโครงสร้างขององคก์ร 
และแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
3)  องคก์รให้ความส าคญัต่อ
แผนปฏิบติัราชการ ตลอดจนการ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั 
เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ท่ีชดัเจน และมีการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

1)  สังคมในปัจจุบนัท าใหก้าร
พฒันาทรัพยากรบุคคลโดยการ
น าค่านิยม หรือตวัอยา่งทาง
สังคมท่ีผดิน ามาปฏิบติั 
2)  เสถียรภาพทางการเมืองไม่
มัน่คงส่งผลต่อนโยบายดา้นการ
พฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการ
น าขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีการ
กลัน่กรองมายดึถือปฏิบติั 
3)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมี
จริยธรรมในการใชก้ฏหมาย 
จะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม 
ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้
ถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็หรือปรักปร า
ผูอ่ื้นใชอ้ านาจทางกฏหมายและ 

2)  เสริมสร้างจิตส านึก
ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจดา้นความยติุธรรม
และบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งเป็นธรรม 
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ตารางที ่ 4.8  (ต่อ) 

S (จุดแข็ง) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
 ด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตาม

ขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมีความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ประชาชนในดา้นการบงัคบัใช้
กฎหมาย 
4)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีความ
ยติุธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่
เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค      
เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใด  
ขา้งหน่ึง 

 

1)  มีผงัโครงสร้างขององคก์ร 
และแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 
2)  องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากร
เขา้รับการฝึกอบรมอยา่ง
ต่อเน่ืองมีความรู้และทกัษะใน
การปฏิบติังาน 
3)  องคก์รมีการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกบัประชาชน ภาครัฐ
และภาคเอกชน 
4)  องคก์รให้ความส าคญัต่อ
แผนปฏิบติัราชการ ตลอดจน
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั
เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ี
ชดัเจน และมีการด าเนินการ
ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

1)  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอ
ตวัส่งผลใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
ในดา้นการพฒันาศกัยภาพนกัเรียน
นายสิบมีสัดส่วนท่ีลดลง 
2)  สังคมตอ้งการใหก้ารบริการ   
ของต ารวจมีความสุภาพอ่อนนอ้ม 
ใหบ้ริการประชาชนดว้ยความ
รวดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั 
3)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีความ
ยติุธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี         
โดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอา
เปรียบประชาชน ปฏิบติัหนา้ท่ี    
ตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค      
เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใด 
ขา้งหน่ึง 

3)  เสริมสร้างค่านิยมการ
แสดงออกของมารยาทท่ีดี         
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และ 
เคารพนอบนอ้มต่อประชาชน 
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ตารางที ่ 4.9  ยุทธศาสตร์ที ่4  การสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
  ของนักเรียนนายสิบต ารวจ (ยุทธศาสตร์เชิงถอย : WT) 

W (จุดอ่อน) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
1)  ขาดความต่อเน่ืองในการ
บริหารงานท าให้เกิดความล่าชา้
ในการปฏิบติังาน 
2)  ขาดการวเิคราะห์ต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานดา้นการสอน  
ท าใหบุ้คลากรท างานดา้นการ
สอนไม่ตรงกบัดา้นทกัษะและ
ความรู้ 
3)  ขาดการพฒันาทรัพยากร
บุคคล ดา้นการตระหนกัและ
ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 

1)  สังคมในปัจจุบนัท าใหก้าร
พฒันาทรัพยากรบุคคลผิดพลาด 
โดยการน าค่านิยมหรือตวัอยา่ง
ทางสังคมท่ีผิดน ามาปฏิบติั 
2)  สังคมตอ้งการใหก้ารบริการ
ของต ารวจมีความสุภาพอ่อน
นอ้ม ให้บริการประชาชนดว้ย
ความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 
3)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมี
จริยธรรมในการใชก้ฎหมาย 
จะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม 
ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้
ถอ้ยค าอนัเป็นเท็จหรือปรักปร า
ผูอ่ื้น ใชอ้  านาจทางกฎหมายและ
ด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตาม
ขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมีความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่ประชาชนในดา้น
การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
4)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมี
ความยติุธรรมในการปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยไม่เบียดเบียน ไม่เอา
รัดเอาเปรียบประชาชน ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎระเบียบดว้ยความ
เสมอภาค เท่าเทียมกนั ไม่เอน
เอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 

1)  พฒันาบุคลากรรองรับ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 

W (จุดอ่อน) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
1)  ขาดการวเิคราะห์ต าแหน่ง
ผูป้ฏิบติังานดา้นการสอน ท าให้
บุคลากรท างานดา้นการสอน  
ไม่ตรงกบัดา้นทกัษะและความรู้ 
2)  มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย 
ขาดการต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และ
ขาดความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

1)  เสถียรภาพทางการเมือง      
ไม่มัน่คงส่งผลต่อนโยบาย     
ดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
โดยการน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มี
การกลัน่กรองมายดึถือปฏิบติั 
2)  ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ชะลอตวัส่งผลใหก้ารจดัสรร
งบประมาณในดา้นการพฒันา
ศกัยภาพนกัเรียนนายสิบมี
สัดส่วนท่ีลดลง 
3)  สังคมตอ้งการใหก้ารบริการ
ของต ารวจมีความสุภาพอ่อน
นอ้ม ให้บริการประชาชนดว้ย
ความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 
4)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมี
จริยธรรมในการใชก้ฎหมาย 
จะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม 
ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้
ถอ้ยค าอนัเป็นเท็จหรือปรักปร า
ผูอ่ื้น ใชอ้  านาจทางกฎหมายและ
ด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตาม
ขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมีความ
เช่ือมัน่ใหแ้ก่ประชาชนในดา้น
การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

2)  เสริมสร้างพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาและการฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งสนบัสนุน
ยทุธศาสตร์การพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน 
นายสิบต ารวจ 
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ตารางที ่ 4.9   (ต่อ) 

  
 กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย พบวา่ ไดก้ลยทุธ์ในการพฒันา 11 กลยทุธ์ ดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่
จริยธรรม ประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างและพฒันานักเรียนนายสิบต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 

 กลยุทธ์ท่ี 2  เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจในหลกัภาระ 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม 

 กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างทศันคติของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตบริการท างานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจเชิงบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 กลยทุธ์ท่ี 1  เสริมสร้างกระบวนทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้ยดึถือการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 กลยุทธ์ท่ี 2  พ ัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจด้านศาสน
สัมพนัธ์ 

 กลยุทธ์ท่ี 3  พฒันาและส่งเสริมนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  

W (จุดอ่อน) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
 5)  สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีความ

ยติุธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี    
โดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอา
เปรียบประชาชน ปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค 
เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใด
ขา้งหน่ึง 

 



122 
 

 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การตอบสนองยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 กลยทุธ์ท่ี 1 เสริมสร้างใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจมีจิตส านึกในการบริการประชาชน 
 กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างจิตส านึกของนักเรียนนายสิบต ารวจด้านความยุติธรรมและ

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม 
 กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

และเคารพนอบนอ้มต่อประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที ่4  การสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน

นายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ท่ี 1  พฒันาบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 กลยุทธ์ท่ี 2  เสริมสร้างพฒันาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้สอดคล้อง

สนบัสนุนกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 ส่วนที่ 3  กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มี 3 กลยุทธศาสตร์ท่ี 2      
มี 3 กลยทุธ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มี 3 กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 มี 2 กลยุทธ์ เป็นการแปลงยทุธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติและและตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน ซ่ึงในแต่ละกลยุทธ์มีวิธีการด าเนินการและ
ตวัช้ีวดั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่
จริยธรรม  

 กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างและพฒันานักเรียนนายสิบต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัด      
ต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ มีวิธีการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ต ารวจในภาคการฝึก  

2)  จดักิจกรรมการเรียนรู้สร้างจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์โดยการ
สอดแทรกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3)  ปรับการเรียนการสอนในหมวดวิชากฎหมายเนน้การใชข้อ้เท็จจริงในการบงัคบัใช้
กฎหมาย 
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  4) การฝึกอบรมจริยธรรมด้านการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ีและจิตส านึกของความเป็น
ผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนผูบ้ริหาร อาจารย ์ครูฝึก และนักเรียนนายสิบต ารวจให้มี
วนิยัและเคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ต ารวจ 
  ตวัช้ีวดั 

ร้อยละ 80 โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

 กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจในหลกัภาระ 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม มีวธีิการด าเนินการดงัน้ี 

1)  จดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจในหลกัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม
โดยการสอดแทรกกิจกรรมในประจ าวนั 

2)  จดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจในหลกัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม
โดยการสอดแทรกในภาควชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3)  พฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละครูฝึกโดยจดัอบรมหรือส่งอาจารยแ์ละครูฝึกเขา้รับการ
สัมมนาใหเ้ขา้ใจเน้ือหาหลกัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม  
  ตวัช้ีวดั 

1)  จ  านวนรายวิชาท่ีให้มีความรู้ ความเข้าใจ ท่ีจ  าเป็นในหลักภาระหน้าท่ีความ
รับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม 

2)  จ  านวนกิจกรรมในประจ าวนัท่ีจ  าเป็นในหลกัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สังคม 

 กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างทศันคติของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตบริการท างานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  เสริมสร้างทศันคติดา้นจิตบริการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
ในภาควชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

2)  เสริมสร้างทศันคติให้เรียนรู้จากสถานการณ์สมมติโดยการท าให้ดูเป็นตวัอย่าง
และสอนโดยตรง 

3)  จดัท าโครงการศึกษาดูงานด้านจิตบริการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคม 
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ตวัช้ีวดั 
1)  จ  านวนโครงการท่ีเสริมสร้างทศันคติดา้นจิตบริการ 
2)  จ  านวนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทศันคติดา้นจิตบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจเชิงบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  กลยทุธ์ท่ี 1  เสริมสร้างกระบวนทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้ยดึถือการมีส่วนร่วม
ของประชาชน มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  เสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการ
สอดแทรกกิจกรรมในประจ าวนั 

2)  เสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการ
สอดแทรกในภาควชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

3)  เสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการ
วางแผน ปฏิบติั ท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง และสอนโดยตรง 

ตวัช้ีวดั 
1)  จ  านวนโครงการในหลกัสูตรสร้างกระบวนทศัน์การมีส่วนร่วม 
2)  จ  านวนกิจกรรมในหลกัสูตรสร้างกระบวนทศัน์การมีส่วนร่วม 

 กลยุทธ์ท่ี 2  พฒันาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจด้านศาสน
สัมพนัธ์ มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  เน้นจริยธรรมด้านความเคารพในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลักสูตรศาสน
สัมพนัธ์ โดยการเสริมสร้างจริยธรรมด้านความเคารพมีความเขา้ใจอนัดีร่วมมือกันสร้างสรรค์
ภราดรภาพและสันติภาพในสังคม  

2)  การฝึกอบรมด้านศาสนสัมพันธ์  ส่งเสริมให้มีความเข้าใจอันดีร่วมมือกัน
สร้างสรรคภ์ราดรภาพและสันติภาพในสังคม 

3)  สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้นักเรียนนายสิบต ารวจและอาจารยก์ับศาสนา   
ต่าง ๆ โดยการประสานสัมพนัธ์เก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัระหว่างศาสนิกชนท่ีนับถือศาสนาต่าง ๆ   
เช่น พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 

ตวัช้ีวดั 
จ านวนโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเก่ียวกบัศาสนสัมพนัธ์ 
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 กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาและส่งเสริมนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  จดัโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณีทอ้งถ่ิน 
การรณรงคด์า้นต่าง ๆ   

2)  ส่งเสริมนักเรียนนายสิบต ารวจให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการวางแผน 
ปฏิบติั และสอนโดยตรง 

3)  สร้างเครือข่ายในจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือและตามความ
ตอ้งการของชุมชน 

4)  ปรับการเรียนการสอนในรายวิชาต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยเน้นย  ้านกัเรียนนายสิบต ารวจค านึงถึงเป้าหมายของตนเองและประชาชนให้บรรลุ 
ถึงเป้าหมาย และใส่ใจต่อเป้าหมายและความตอ้งการของชุมชน 
  ตวัช้ีวดั 

1)  จ  านวนโครงการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงค์
ดา้นต่าง ๆ   

2)  จ  านวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงค์
ดา้นต่าง ๆ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การตอบสนองยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจิตส านึกในการบริการประชาชน   
มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  จดักิจกรรมดา้นการบริการโดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ
เห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลักเป็นอนัดับแรก และการมีความ
รับผดิชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาคการฝึก  

2)  จดักิจกรรมในการเรียนการสอนด้านการบริการโดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้
นกัเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก 
และการมีความรับผิดชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาควชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรม
เสริมหลกัสูตร 

ตวัช้ีวดั 
จ ำนวนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีปลูกจิตส ำนึกใหมี้จิตบริกำร 
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กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างจิตส านึกของนักเรียนนายสิบต ารวจด้านความยุติธรรมและ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1)  ปรับการเรียนการสอนในหมวดวิชากฎหมายโดยเน้นย  ้าด้านความยุติธรรมและ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

2)  จัดกิจกรรมด้านความยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการ
เสริมสร้างจิตส านึกให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของผูอ่ื้น
เป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และการมีความรับผดิชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาคการฝึก  

3)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนดา้นความยติุธรรมและบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเป็นธรรม
โดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้นักเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของ
ผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และการมีความรับผิดชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาควิชาการทุกรายวิชา 
ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

ตวัช้ีวดั 
1)  จ  านวนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีปลูกจิตส านึกดา้นความยติุธรรม และบงัคบัใช้

กฎหมายอยา่งเป็นธรรม 
2)  จ  านวนโครงการท่ีปลูกจิตส านึกด้านความยุติธรรม และบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง

เป็นธรรม 
 กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

และเคารพ นอบนอ้มต่อประชาชน มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 
1)  ปรับการเรียนการสอนในหมวดวิชากฎหมายโดยเน้นย  ้าด้านความยุติธรรมและ

บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม 
2)  จดักิจกรรมดา้นความซ่ือสัตยโ์ดยการเสริมสร้างค่านิยมให้นกัเรียนนายสิบต ารวจ

มีความประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลกัความจริง มีความถูกตอ้ง    
มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น และเกรงกลัวต่อการกระท าผิดในภาค   
การฝึก  

3)  จดักิจกรรมในการเรียนการสอนสอดแทรกดา้นความซ่ือสัตยโ์ดยการเสริมสร้าง
ค่านิยมให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และ  
ยึดหลักความจริง มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวงัดีต่อผูอ่ื้น และ   
เกรงกลวัต่อการกระท าผดิในภาควชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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4)  เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และเคารพ
นอบน้อมต่อประชาชนให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการวางแผน ปฏิบติั ท าให้ดูเป็นตวัอย่าง 
และสอนโดยตรง 

ตวัช้ีวดั 
ร้อยละ 80 รายวิชาในหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจท่ีสอดแทรกการปลูกจิตส านึก

ดา้นความซ่ือสัตย ์
 ยุทธศาสตร์ที ่4  การสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน

นายสิบต ารวจ  
 กลยุทธ์ท่ี 1  พฒันาบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจ มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 
1)  อบรมเตรียมบุคลากรรองรับกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
2)  จดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน

นายสิบต ารวจ 
3)  จดัประชุมวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินการในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันา

ภาวะผูน้ าของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
4)  จดัประชุมประเมินกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
ตวัช้ีวดั 
ระดบัความส าเร็จในการพฒันาเพื่อรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  
1)  การจดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
2)  มีการประชุมวางแผนในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียน

นายสิบต ารวจ 
3)  มีการประชุมวเิคราะห์กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
4)  มีการประเมินกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
5)  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ า ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
กลยุทธ์ท่ี 2  เสริมสร้างพฒันาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้สอดคล้อง

สนับสนุนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ  มีวิธีการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 
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1)  พฒันาศกัยภาพบุคลากรให้เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในกลยทุธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

2)  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ โดยการวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ีสนบัสนุนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม ประเมินโครงการและกิจกรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

3)  จดัประชุมประเมินผลและปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ 

ตวัช้ีวดั 
ระดบัความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตร และการฝึกอบรม เพื่อให้สอดคลอ้งกบักล

ยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  
1)  การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
2)  มีการวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ีสนบัสนุนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรม 
3)  วเิคราะห์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า

เชิงจริยธรรม 
4)  มีการประเมินโครงการ กิจกรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน

นายสิบต ารวจ 
5)  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน

นายสิบต ารวจ 
 สรุปการวิเคราะห์ผลการจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ กลยทุธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ประกอบดว้ย เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการหรือกิจกรรม 
และวธีิการด าเนินการของแต่ละกลยทุธ์ สรุปไดด้งัตารางท่ี 4.10 – 4.13 

 
 



 

 

ตารางที่ 4.10   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม 

 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
1.  เสริมสร้างและ
พฒันานกัเรียน 
นายสิบต ารวจใหมี้วนิยั 
เคร่งครัดต่อคุณธรรม 
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ 

1.  นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมต่อ
กฎหมาย มีการประพฤติและปฏิบติัการใช้
ขอ้เท็จจริงในการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
รักษากฎหมายอยา่งเคร่งครัดและยติุธรรม              
ใชอ้ านาจทางกฎหมายในทางท่ีถูกตอ้งด าเนิน
กิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
2.  นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมการอุทิศ
ตนเพื่อหนา้ท่ี มีความประพฤติและปฏิบติัท่ีมี
ต่อตนเองแสดงถึงการใชส้ติปัญญาอยา่งเตม็
ความสามารถในการปฏิบติังาน ความอดทน 
อดกลั้นไม่หว ัน่ไหวต่อความยากล าบาก  
มีใจรักในการบริการมุ่งบ าเพญ็ตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน และมีความภูมิใจ 
ในจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์  

ร้อยละ 80 
โครงการหรือ
กิจกรรมดา้น 
การพฒันา
เสริมสร้าง 
การปฏิบติัตาม 
ประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
ของต ารวจ 
 

1. โครงการเก่ียวกบั       
การพฒันาเสริมสร้าง 
การปฏิบติัตาม ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ 
2.  กิจกรรมเก่ียวกบั 
การพฒันาเสริมสร้าง 
การปฏิบติัตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของต ารวจ 

1.  จดักิจกรรมการเรียนรู้             
โดยการสอดแทรกประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
ในภาคการฝึก  
2.  จดักิจกรรมการเรียนรู้สร้าง
จิตส านึกของความเป็น
ผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ โดยการ
สอดแทรกประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจในภาควชิาการ
ทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3.  ปรับการเรียนการสอนในหมวด
วชิากฎหมายเนน้การใชข้อ้เท็จจริง
ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
 

     



 

 

ตารางที่ 4.10   (ต่อ) 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
    4.  การฝึกอบรมจริยธรรมดา้น 

การอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ีและจิตส านึก
ของความเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ 
5.  ส่งเสริมและสนบัสนุนผูบ้ริหาร 
อาจารย ์ครูฝึก และนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจใหมี้วินยัและเคร่งครัด 
ต่อคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณต ารวจ 



 

 

ตารางที่ 4.10   (ต่อ) 

 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
2.  เสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจให้แก่
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
ในหลกัภาระหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบท่ีมี  
ต่อสังคม 

นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมดา้นความ
ซ่ือสัตย ์มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกตรงตามความ
เป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ ยึดหลกัความจริง 
มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม   
รักษาความสัตยห์วงัดีต่อผูอ่ื้น เกรงกลวัต่อ 
การกระท าผิด ยงัหมายรวมถึง การไม่สัญญา 
ในส่ิงท่ีไม่สามารถท าได ้ไม่บิดเบือนความจริง 
ไม่อ าพรางหนา้ท่ี และไม่หลีกเล่ียงความ
รับผิดชอบ 

1.  จ  านวน
รายวิชาท่ีใหมี้
ความรู้ ความ
เขา้ใจ ท่ีจ  าเป็น
ในหลกั
ภาระหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ
ท่ีมีต่อสังคม 
2.  จ  านวน
กิจกรรมใน
ประจ าวนัท่ี
จ าเป็นในหลกั
ภาระหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบ
ท่ีมีต่อสังคม  

1.  กิจกรรมในรายวชิา  
เพื่อพฒันาบุคลาการใหมี้
ความรู้ ความเขา้ใจ            
ท่ีจ  าเป็นในหลกั
ภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม
กิจกรรม 
2.  ประจ าวนัเพื่อพฒันา    
บุคลากรใหมี้ความรู้   
ความเขา้ใจ ท่ีจ  าเป็น        
ในหลกัภาระหนา้ท่ี    
ความรับผดิชอบท่ีมี        
ต่อสังคม 

1.  จดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ   
ท่ีมีต่อสังคมโดยการสอดแทรก
กิจกรรมในประจ าวนั 
2.  จดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจ   
ในหลกัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อสังคมโดยการสอดแทรกใน
ภาควชิาการทุกรายวิชา ภาคบูรณา
การ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3.  พฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละครูฝึก
โดยจดัอบรมหรือส่งอาจารยแ์ละครู
ฝึกเขา้รับการสัมมนาให้เขา้ใจ
เน้ือหาหลกัภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 



 

 

ตารางที่ 4.10   (ต่อ) 

 

 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
3.  เสริมสร้างทศันคติ
ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจใหมี้จิตบริการ
ท างานท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและสังคม 

นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมต่อสังคม    

มีพฤติกรรมท่ีมีต่อสังคม แสดงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์  

ส่วนตน ใชส้ติและความอดทนในการปฏิบติั

หนา้ท่ี ทั้งทางกาย และวาจาเพื่อรักษา

ภาพลกัษณ์ท่ีดีของต ารวจท่ีมีต่อสังคม 

สนบัสนุนการเมืองประชาธิปไตยดว้ยความ

ศรัทธา และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความ 

สามารถเพื่อใหส้ังคมเกิดความสงบสุข 

1.  จ  านวน
โครงการท่ี
เสริมสร้าง
ทศันคติดา้นจิต
บริการ 
2.  จ  านวน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน   
ท่ีเสริมสร้าง
ทศันคติดา้นจิต
บริการ 
 

1.  โครงการเก่ียวกบัจิต
บริการ 
2.  กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบทบาทสมมติ 

1.  เสริมสร้างทศันคติดา้นจิตบริการ
ท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสังคมในภาควชิาการ
ทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2.  เสริมสร้างทศันคติให้เรียนรู้จาก
สถานการณ์สมมติโดยการท าใหดู้
เป็นตวัอยา่งและสอนโดยตรง 
3.  จดัท าโครงการศึกษาดูงานดา้น
จิตบริการท างานท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนและสังคม 



 

 

ตารางที่ 4.11   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบต ารวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
1.  เสริมสร้างกระบวน
ทศัน์ของนกัเรียน   
นายสิบต ารวจให้
ยดึถือการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมดา้น
ความร่วมมือ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
เป้าหมายของตนเองและของผูอ่ื้นให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายร่วมกนั รวมไปถึงการใส่ใจต่อ
เป้าหมายและความตอ้งการของชุมชน 

1.  จ  านวน
โครงการใน
หลกัสูตรสร้าง
กระบวนทศัน์
การมีส่วนร่วม 
2.  จ  านวน
กิจกรรมใน
หลกัสูตรสร้าง
กระบวนทศัน์
การมีส่วนร่วม 

1.  โครงการเสริมสร้าง
กระบวนทศัน์ของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ  
ใหย้ดึถือการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
2.  กิจกรรมในรายวชิา
เสริมสร้างกระบวนทศัน์
ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจใหย้ดึถือการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 
3.  กิจกรรมประจ าวนั
เสริมสร้างกระบวนทศัน์
ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจใหย้ดึถือการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 

1.  เสริมสร้างวธีิคิด วธีิปฏิบติั     
วธีิใหคุ้ณค่า ในการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนโดยการสอดแทรก
กิจกรรมในประจ าวนั 
2.  เสริมสร้างวธีิคิด วธีิปฏิบติั     
วธีิใหคุ้ณค่า ในการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนโดยการสอดแทรก
ในภาควชิาการทุกรายวชิา        
ภาคบูรณาการ และกิจกรรม   
เสริมหลกัสูตร 
3.  เสริมสร้างวธีิคิด วธีิปฏิบติั     
วธีิใหคุ้ณค่า ใหเ้รียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการวางแผน 
ปฏิบติั ท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง       
และสอนโดยตรง 



 

 

ตารางที่ 4.11   (ต่อ) 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
2.  พฒันาและ
เสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่
นกัเรียนนายสิบต ารวจ
ดา้นศาสนสัมพนัธ์ 

นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมดา้นความ

เคารพ มีคุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

เคารพความคิดและยอมรับผูอ่ื้นในฐานะเป็น

บุคคล มีความเห็นใจ อดทน และใจกวา้งต่อ

ความคิดเห็นท่ีขดัแยง้หรือตรงกนัขา้มกนั 

รวมถึงตอ้งปฏิบติัต่อการตดัสินใจและค่านิยม

ของผูอ่ื้น 

จ านวนโครงการ
ฝึกอบรมและ
การศึกษาดูงาน
เก่ียวกบัศาสน
สัมพนัธ์ 
  

1.  โครงการการฝึกอบรม
เก่ียวกบัศาสนสัมพนัธ์ 
2.  โครงการการศึกษาดู
งานเก่ียวกบัศาสนสัมพนัธ์ 

1.  เนน้จริยธรรมดา้นความเคารพใน
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในหลกัสูตรศา
สนสัมพนัธ์ โดยการเสริมสร้าง
จริยธรรมดา้นความเคารพมีความเขา้ใจ
อนัดีร่วมมือกนัสร้างสรรคภ์ราดรภาพ
และสันติภาพในสังคม  
2.  การฝึกอบรมดา้นศาสนสัมพนัธ์ 
ส่งเสริมใหมี้ความเขา้ใจอนัดีร่วมมือ
กนัสร้างสรรคภ์ราดรภาพและ
สันติภาพในสังคม 
3.  สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้
นกัเรียนนายสิบต ารวจและอาจารยก์บั
ศาสนาต่าง ๆ โดยการประสานสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัระหวา่งศาสนิก
ชนท่ีนบัถือศาสนาต่าง ๆ เช่น 
พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ์ศาสนา
อิสลาม เป็นตน้ 



 

 

ตารางที่ 4.11   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบต ารวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
3.  พฒันาและส่งเสริม
นกัเรียนนายสิบต ารวจ
ใหมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง 

นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมดา้นความ
ร่วมมือ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงเป้าหมาย
ของตนเองและของผูอ่ื้นใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย
ร่วมกนั รวมไปถึงการใส่ใจต่อเป้าหมายและ
ความตอ้งการของชุมชน 

1.  จ  านวน
โครงการมีส่วน
ร่วมภาครัฐและ
เอกชน เช่น 
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
การรณรงคด์า้น
ต่าง ๆ   
2.  จ  านวน
กิจกรรมท่ีมี
ส่วนร่วมภาครัฐ
และเอกชน เช่น 
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
การรณรงคด์า้น
ต่าง ๆ   

1.  โครงการนกัเรียน    
นายสิบมีส่วนร่วม
กิจกรรมของชุมชน 
2.  กิจกรรมท่ีนกัเรียน  
นายสิบมีส่วนร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

1.  จดัโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วน
ร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณี
ทอ้งถ่ิน การรณรงคด์า้นต่าง  ๆ  
2.  ส่งเสริมนกัเรียนนายสิบต ารวจให้
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการ
วางแผน ปฏิบติั และสอนโดยตรง 
3.  สร้างเครือข่ายในจดักิจกรรม  ต่าง 
ๆ โดยการประสานความร่วมมือและ
ตามความตอ้งการของชุมชน 
4.  ปรับการเรียนการสอนในรายวชิา
ต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมี  
ส่วนร่วมของประชาชน โดยเนน้ย  ้า
นกัเรียนนายสิบต ารวจค านึงถึง
เป้าหมายของตนเองและประชาชน
ใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย และใส่ใจต่อ
เป้าหมายและความตอ้งการของ
ชุมชน 



 

 

ตารางที่  4.12   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
1.  เสริมสร้างให้
นกัเรียนนายสิบต ารวจ
มีจิตส านึกในการ
บริการประชาชน 

นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมดา้นการ
บริการ มีความประพฤติและปฏิบติัท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ผูอ่ื้นและการเอาใจใส่ดูแลรับผดิชอบในการ
บริการผูอ่ื้น 

จ านวนกิจกรรม
การเรียนการ
สอนท่ีปลูก
จิตส านึกใหมี้ 
จิตบริการ 

1.  กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบทบาทสมมติ 
2.  กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมกบัหน่วยงานในพื้นท่ี 

1.  จดักิจกรรมดา้นการบริการ    
โดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้
นกัเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่
ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น  
เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกั 
เป็นอนัดบัแรก และการมีความ
รับผิดชอบในการบริการผูอ่ื้น 
ในภาคการฝึก  
2.  จดักิจกรรมในการเรียนการสอน
ดา้นการบริการโดยการเสริมสร้าง
จิตส านึกใหน้กัเรียนนายสิบต ารวจ
เห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น  
เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกั 
เป็นอนัดบัแรก และการมีความ
รับผิดชอบในการบริการผูอ่ื้นใน
ภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณา
การ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 



 

 

ตารางที่  4.12   (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
2.  เสริมสร้างจิตส านึก
ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจดา้นความ
ยติุธรรมและบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเป็น
ธรรม 

นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมดา้นความ
ยติุธรรม การประพฤติและปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ย
ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมทางสิทธิเสรีภาพ 

1.  จ  านวน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน  
ท่ีปลูกจิตส านึก
ดา้นความ
ยติุธรรม และ
บงัคบัใช้
กฎหมายอยา่ง
เป็นธรรม 
2.  จ  านวน
โครงการท่ีปลูก
จิตส านึกดา้น
ความยติุธรรม 
และบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่ง
เป็นธรรม 

1.  กิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบทบาทสมมติ 
2.  โครงการการศึกษา      
ดูงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น
กฎหมาย 

1.  ปรับการเรียนการสอนในหมวดวิชา
กฎหมายโดยเนน้ย  ้าดา้นความยติุธรรมและ
บงัคบัใชก้ฎหมาย อยา่งเป็นธรรม 
2.  จดักิจกรรมดา้นความยติุธรรมและ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรมโดยการ
เสริมสร้างจิตส านึกใหน้กัเรียนนายสิบ
ต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น                  
เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกั เป็น
อนัดบัแรก และการมีความรับผดิชอบใน
การบริการผูอ่ื้นในภาคการฝึก  
3.  จดักิจกรรมการเรียนการสอนดา้นความ
ยติุธรรมและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็น
ธรรม โดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้
นกัเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่
ผลประโยชน์ของ 



 

 

ตารางที่  4.12   (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
    ผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็น

หลกัเป็นอนัดบัแรก และการมี
ความรับผดิชอบในการบริการ
ผูอ่ื้นในภาควชิาการทุกรายวิชา 
ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 

3.  เสริมสร้างค่านิยม
การแสดงออกของ
มารยาทท่ีดี มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และ
เคารพนอบนอ้มต่อ
ประชาชน 

นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมดา้น
ความซ่ือสัตย ์มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกตรง
ตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ ยึด
หลกัความจริงมีความถูกตอ้ง มีความละอาย 
มีศีลธรรม รักษาความสัตยห์วงัดีต่อผูอ่ื้น 
เกรงกลวัต่อการกระท าผิด ยงัหมายรวมถึง
การไม่สัญญาในส่ิงท่ีไม่สามารถท าได ้ไม่
บิดเบือนความจริง ไม่อ าพรางหน้าท่ี และ
ไม่หลีกเล่ียงความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 80 
รายวชิาใน
หลกัสูตร
นกัเรียนนายสิบ
ต ารวจท่ี
สอดแทรกการ
ปลูกจิตส านึก
ดา้นความ
ซ่ือสัตย ์

กิจกรรมท่ีใชส้ถานการณ์
จริงผนวกในกระบวนการ
เรียนการสอน 

1.  ปรับการเรียนการสอนในหมวด
วชิากฎหมายโดยเนน้ย  ้าดา้นความ
ยติุธรรมและบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งเป็นธรรม 
2.  จดักิจกรรมดา้นความซ่ือสัตย์
โดยการเสริมสร้างค่านิยมให้
นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความ
ประพฤติตรงตามความเป็นจริง  
ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยดึหลกั
ความจริง มีความถูกตอ้ง มีความ
ละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์



 

 

ตารางที่  4.12   (ต่อ) 

 
 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
    หวงัดีต่อผูอ่ื้น และเกรงกลวัต่อการกระท าผิด 

ในภาคการฝึก  
3.  จดักิจกรรมในการเรียนการสอนสอดแทรก
ดา้นความซ่ือสัตย ์โดยการเสริมสร้างค่านิยมให้
นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลกั
ความจริง มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มี
ศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น และเกรง
กลวัต่อการกระท าผดิในภาควิชาการทุกรายวชิา 
ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
4.  เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทท่ี
ดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และเคารพนอบนอ้มต่อ
ประชาชนให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการ
วางแผน ปฏิบติั ท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง และ 
สอนโดยตรง 



 

 

ตารางที่  4.13   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 
 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
1.  พฒันาบุคลากร
รองรับกลยทุธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ 
 

พฒันานกัเรียนนายสิบ
ต ารวจใหมี้
คุณลกัษณะและความ
ประพฤติเป็นต ารวจ   
ท่ีท าใหผู้อ่ื้นยอมรับ
ในทางท่ีดี เพื่อ
ประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม 

ระดบัความส าเร็จในการพฒันาเพื่อรองรับ
กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า เชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
1.  การจดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยทุธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
2.  มีการประชุมวางแผนในการขบัเคล่ือน
กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า ของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
3.  มีการประชุมวเิคราะห์กลยทุธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ า ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
4.  มีการประเมินกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ า ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
5.  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
พฒันาภาวะผูน้ า ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

1.  การประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 
2.  การฝึกอบรม 
3.  การมอบหมายงาน
หรือโครงการ 
4.  การสอนงาน 
5.  การศึกษาดว้ย
ตนเอง 
6.   การติดตามงาน 

1.  อบรมเตรียมบุคลากรรองรับกล
ยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม 
2.  จดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยทุธ์
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
3.  จดัประชุมวางแผน วเิคราะห์ 
ด าเนินการในการขบัเคล่ือนกลยทุธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ 
4.  จดัประชุมประเมินกลยทุธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 



 

 

ตารางที่  4.13   (ต่อ) 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
2.  เสริมสร้างพฒันา
หลกัสูตรการศึกษา
และการฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งสนบัสนุน
กลยทุธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 

พฒันานกัเรียนนาย
สิบต ารวจใหมี้
คุณลกัษณะและ
ความประพฤติเป็น
ต ารวจท่ีท าใหผู้อ่ื้น
ยอมรับในทางท่ีดี 
เพื่อประโยชน์สุข
ของส่วนรวม 

ระดบัความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตร และ
การฝึกอบรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจ  
1.  การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจ 
2.  มีการวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให ้      
ท่ีสนบัสนุนกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า       
เชิงจริยธรรม 
3.  วเิคราะห์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า     
เชิงจริยธรรม 
4.  มีการประเมินโครงการ กิจกรรมในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 
 

1.  การประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 
2.  การฝึกอบรม 
3.  การมอบหมาย
งานหรือโครงการ 
4.  การสอนงาน 
5.  การศึกษาดว้ย
ตนเอง 
6.  การติดตามงาน 

1.  พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหเ้กิด
ความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในกลยทุธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
2.  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ
คณะกรรมการพฒันาภาวะผูน้ า      เชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
โดยการวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง 
ๆ ใหท่ี้สนบัสนุน       กลยทุธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ า     เชิงจริยธรรม 
วเิคราะห์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประเมิน
โครงการและกิจกรรมในการพฒันา
ภาวะผูน้ า    เชิงจริยธรรม 
3.  จดัประชุมประเมินผลและปรับปรุง
การพฒันาภาวะผูน้ า  



 

 

ตารางที่  4.13   (ต่อ) 

 

 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
  5.  การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการพฒันา

ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 

 เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 
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 4.  ผูว้ิจยัด ำเนินกำรสรุปรวบรวมขอ้มูล บนัทึกแก้ไขตำมท่ีประชุมมีควำมเห็นร่วมกนั 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ภำยใต้
ยุทธศำสตร์ประกอบด้วย เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวดั โครงกำรหรือกิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินกำร       
ของแต่ละกลยุทธ์ให้ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะ จ ำนวน 3 คน ตรวจสอบควำมถูกต้องของเน้ือหำและ       
กำรใช้ค  ำ ผูเ้ช่ียวชำญให้ค  ำแนะน ำปรับกำรใช้ค  ำบำงค ำและเขียนให้ชดัเจนว่ำให้นักเรียนนำยสิบ
ต ำรวจมีกำรแสดงออกถึงคุณลกัษณะ ควำมประพฤติ พฤติกรรม หรือกำรปฏิบติั ผูว้ิจยัไดป้รับตำม
ผูเ้ช่ียวชำญในกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเน้ือหำและกำรใชค้  ำ  

 ส่วนที่ 3  กำรตรวจสอบร่ำงกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียน 
นำยสิบต ำรวจ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบยืนยนัองค์ประกอบกลยุทธ์จำกกำรสรุปในกำรจดัท ำร่ำง     
กลยุทธ์จำกกำรสนทนำกลุ่ม และกำรประชุมเชิงปฏิบติักำรในกำรจดัท ำร่ำงกลยุทธ์ในกำรพฒันำ
ภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมอีกคร้ัง จำกผูท้รงคุณวุฒิ จ  ำนวน 9 คน ประกอบดว้ย ดำ้นควำมสอดคลอ้ง
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์
ประกอบดว้ย เป้ำประสงค ์ตวัช้ีวดั โครงกำรหรือกิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินกำรของแต่ละกลยุทธ์ 
มีรำยละเอียด ดงัตำรำงท่ี 4.14 

 
ตารางที ่ 4.14   การตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุทธ์ 

ความสอดคล้อง 
ของกลยุทธ์ 

ความคิดเห็น (คน) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1.  วสิัยทศัน์ 9 0 100.0 
2.  พนัธกิจ 8 1 88.89 
3.  เป้าประสงคห์ลกั 8 1 88.89 
4.  ค่านิยม 8 1 88.89 
5.  ยทุธศาสตร์ 8 1 88.89 
6.  กลยทุธ์ในการพฒันา 8 1 88.89 
     6.1  เป้าประสงค ์ 8 1 88.89 
     6.4  ตวัช้ีวดั 8 1 88.89 
     6.3  โครงการหรือกิจกรรม 8 1 88.89 
     6.4  วธีิการด าเนินการ 8 1 88.89 
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  จำกตำรำงท่ี 4.11 พบวำ่ ผลกำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้งกลยทุธ์ ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบ
ยืนยนัร่ำงกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมอีกคร้ัง พบว่ำ ผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นดว้ย
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์
ประกอบดว้ย เป้ำประสงค ์ตวัช้ีวดั โครงกำรหรือกิจกรรม และวิธีกำรด ำเนินกำรของแต่ละกลยุทธ์      
ไม่มีขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุง  
  ส่วนที่  4  การจัดท าคู่มือกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียน      
นายสิบต ารวจ ผลการประเมินคุณภาพของคู่มือกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมโดยรวม   
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉล่ียท่ีมีค่าสูงสุดได้แก่ เน้ือหาสาระมีความเช่ือมโยงของหัวข้อ     
คู่มือกลยุทธ์มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือวิธีการท่ีทนัสมยัต่อความกา้วหนา้ทางวิชาการและ
ประโยชน์ต่อวงวิชาการ รองลงมาคือ เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการจดัท าคู่มือกลยุทธ์   
มีการเรียบเรียงเน้ือหาสาระท่ีชัดเจนตามล าดับ ไม่สับสน สามารถท าให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหา         
ไดโ้ดยสะดวก คู่มือกลยุทธ์สามารถน าไปปฏิบติัได้จริง และความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของ
เน้ือหา ขอ้เทจ็จริง หลกัฐานอา้งอิง และขอ้มูลท่ีใช ้(ภาคผนวก ฉ) 
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ตอนที ่ 4   การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
 กำรประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์  และ
คุณภำพคู่มือกลยุทธ์กลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจใน
ภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นกำรประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็น
ประโยชน์ของกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจในภำคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิทยำวิพำกษ์เติมเต็ม เสนอแนะ และ
ปรับปรุงกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจในภำคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยจำกผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 5 คน มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  ส่วนที่ 1  ผลกำรประเมินวิสัยทัศน์ด้ำนควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำม      
เป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ ภำพรวม
มีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด ดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำดำ้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเหมำะสม 
ดำ้นควำมเป็นประโยชน์ และดำ้นควำมเป็นไปได ้ตำมล ำดบั  

 ผลกำรประเมินพนัธกิจดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ของ
กลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ พบว่ำ ภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย  
อยู่ในระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด ด้ำนท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำด้ำนอ่ืน ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ คือ 
กำรส่งเสริมให้นกัเรียนนำยสิบต ำรวจแสดงออกถึงกำรยึดมัน่ในควำมถูกตอ้ง ประพฤติปฏิบติัตำม
ควำมเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น ด้ำนควำมเหมำะสม คือ ส่งเสริมให้นักเรียนนำยสิบต ำรวจมี     
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม และดำ้นควำมเป็นไปได ้
คือ กำรส่งเสริมให้นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์        
แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม และดำ้นควำมเป็นไปได ้ตำมล ำดบั  
 ผลกำรประเมินเป้ำประสงค์หลกัด้ำนควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็น
ประโยชน์ของกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ ภำพรวม      
มีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด ดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำดำ้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเหมำะสม 
คือ ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 เป็นองค์กรกำรเรียนรู้คู่จริยธรรม ด้ำนควำมเป็นประโยชน์      
คือ นักเรียนนำยสิบต ำรวจเม่ือออกไปปฏิบัติหน้ำท่ีมีจิตบริกำร และจิตส ำนึกในกำรให้บ ริกำร
ประชำชนดว้ยควำมเสมอภำคเป็นธรรมตรงกบัควำมคำดหวงัของประชำชน และดำ้นควำมเป็นไปได้
คือ ศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 เป็นองคก์รกำรเรียนรู้คู่จริยธรรม ตำมล ำดบั  

 ผลกำรประเมินค่ำนิยมดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ของ
กลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ ภำพรวมมีค่ำเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด ดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำดำ้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเป็นประโยชน์ คือ กำรรัก



147 
 

 
 

ควำมยุติธรรม กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรร้องทุกข์ กล่ำวโทษ ขออนุญำต ขอขอ้มูล
ข่ำวสำรหรือติดต่อรำชกำรอ่ืนด้วยควำมเต็มใจ เป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบติั และรวดเร็วเพื่อไม่ให้
ประชำชนเสียสิทธิหรือเสรีภำพตำมกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบติัหน้ำท่ีตรงไปตรงมำตำมกฎหมำย
โดยไม่ต้องหลีกเล่ียง ด้ำนควำมเหมำะสม คือ กำรมีจิตบริกำรและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ
สถำนกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคมดว้ยควำมเต็มใจ มีควำมกระตือรือร้น 
เป็นผูใ้ห้ และช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและ
ของชำติมำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง และดำ้นควำมเป็นไปได้ พบว่ำ ใฝ่เรียนรู้ มีควำมตั้งใจ
และเพียรพยำยำมในกำรเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้และแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้       
ทั้ งภำยในและภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอทั้ งทำงตรงและทำงอ้อม กำรเลือกใช้ส่ืออย่ำงเหมำะสม
สำมำรถวิเครำะห์ สรุปเป็นองค์ควำมรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวนัได ้  
ตำมล ำดบั  

 ผลกำรประเมินยทุธศำสตร์ดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์
ของกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ ภำพรวมมีค่ำเฉล่ีย     
อยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด ท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำด้ำนอ่ืน ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์  คือ 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพฒันำศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 ให้เป็นองค์กรกำรเรียนรู้คู่จริยธรรม   
ดำ้นควำมเหมำะสม คือ ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพฒันำศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 ให้เป็นองค์กร
กำรเรียนรู้คู่จริยธรรม และดำ้นควำมเป็นไปได้ คือ ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำภำวะ
ผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจเชิงบูรณำกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ ตำมล ำดบั  
  ผลกำรประเมินกลยุทธ์ในกำรพฒันำด้ำนควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำม    
เป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ ภำพรวม
มีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด เม่ือพิจำรณำแล้วทุกด้ำนและรำยกำรแล้วด้ำนท่ีมีค่ำเฉล่ีย
มำกกว่ำด้ำนอ่ืน ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์คือ กลยุทธ์กำรเสริมสร้ำงทศันคติของนักเรียน   
นำยสิบต ำรวจให้มีจิตบริกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชำชนและสังคม กำรเสริมสร้ำง
กระบวนทศัน์ของนักเรียนนำยสิบต ำรวจให้ยึดถือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรพฒันำและ
ส่งเสริมนกัเรียนนำยสิบต ำรวจใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง และกำรเสริมสร้ำง
พฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำ และกำรฝึกอบรมให้สอดคลอ้งสนบัสนุนกลยทุธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ
เชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ  ด้ำนควำมเหมำะสม คือ กำรเสริมสร้ำงทัศนคติของ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจให้มีจิตบริกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชำชนและสังคม กำรเสริมสร้ำง
กระบวนทศัน์ของนักเรียนนำยสิบต ำรวจให้ยึดถือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรพฒันำและ
ส่งเสริมนักเรียนนำยสิบต ำรวจให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง กำรพัฒนำ
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บุคลำกรรองรับกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ  และกำร
เสริมสร้ำงพฒันำหลกัสูตรกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมให้สอดคลอ้งสนบัสนุนกลยทุธ์ในกำรพฒันำ
ภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจ และด้ำนควำมเป็นไปได้ คือ กำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ให้แก่นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ ในหลกัภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม
และกำรเสริมสร้ำงทศันคติของนักเรียนนำยสิบต ำรวจให้มีจิตบริกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชนและสังคม ตำมล ำดบั  

 ผลกำรประเมินเป้ำประสงค์ของกลยุทธ์ภำยใตยุ้ทธศำสตร์ดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็น 
ไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ ภำพรวมมีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดับมำกถึงมำกท่ีสุด ท่ีมีค่ำเฉล่ีย    
มำกกว่ำด้ำนอ่ืน ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ คือ นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมต่อสังคม 
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรม      
ดำ้นควำมร่วมมือ ค ำนึงถึงเป้ำหมำยของตนเองและประชำชนให้บรรลุถึงเป้ำหมำย และใส่ใจต่อ
เป้ำหมำย และควำมตอ้งกำรของชุมชน ดำ้นควำมเหมำะสม คือ นกัเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรม
ต่อสังคม ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน และด้ำนควำมเป็นไปได ้คือ 
นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมด้ำนควำมซ่ือสัตย์ เปิดใจต่อผู ้อ่ืน และน ำเสนอข้อเท็จจริง
ครบถว้น แสดงควำมจริงใจและท ำให้ควำมจริงปรำกฏ กำรปฏิบติัหน้ำท่ีมีควำมควำมรับผิดชอบ   
ต่อสังคม นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมต่อสังคม ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน นกัเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมดำ้นควำมร่วมมือ คน้หำเป้ำหมำยท่ีเขำ้กนัได้
กับทุกคนท่ีจะพยำยำมขับเคล่ือนกลุ่มไปในทิศทำงท่ีดีงำมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน นักเรียน       
นำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมด้ำนควำมร่วมมือ ค ำนึงถึงเป้ำหมำยของตนเองและประชำชนให้บรรลุ   
ถึงเป้ำหมำย และใส่ใจต่อเป้ำหมำยและควำมตอ้งกำรของชุมชน นกัเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรม
ดำ้นควำมซ่ือสัตย ์กำรประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริง ทั้งทำงกำย วำจำ ใจ และยึดหลกัควำมจริง      
มีควำมถูกตอ้ง มีควำมละอำย มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น และเกรงกลวัต่อกำรกระท ำ
ผดิ พฒันำนกัเรียนนำยสิบต ำรวจให้มีคุณลกัษณะและควำมประพฤติเป็นต ำรวจท่ีท ำใหผู้อ่ื้นยอมรับ
ในทำงท่ีดีเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอยูใ่นระดบัมำก ตำมล ำดบั  

 ผลกำรประเมินตวัช้ีวดัของกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมเหมำะสม ควำมเป็น     
ไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ ภำพรวมมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด ท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำ
ด้ำนอ่ืน ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ คือ จ านวนโครงการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น 
ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงค์ด้านต่าง ๆ และจ านวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น 
ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงค์ด้านต่าง ๆ  ดำ้นควำมเหมำะสมคือ ระดบัความส าเร็จในการพฒันา   
เพื่อรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ย 
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การจดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ การประชุมวางแผนในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ การประชุมวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียนนายสิบต ารวจ การประเมิน
กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียนนายสิบต ารวจ การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
พฒันาภาวะผูน้ าของนักเรียนนายสิบต ารวจ และระดบัความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตร และ    
การฝึกอบรม เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ ประกอบดว้ย การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ การวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ีสนบัสนุนกลยุทธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การวเิคราะห์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การประเมินโครงการ กิจกรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจ การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจ และด้ำนควำมเป็นไปได้ คือ จ านวนโครงการท่ีเสริมสร้างทัศนคติ           
ด้านจิตบริการ จ านวนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทัศนคติด้านจิตบริการ จ านวน
โครงการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงคด์า้นต่าง ๆ จ านวนกิจกรรม
ท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงคด์า้นต่าง ๆ  และระดบัความส าเร็จ
ในการพฒันาหลักสูตร และการฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า     
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ การวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให ้ 
ท่ีสนบัสนุนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การวิเคราะห์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การประเมินโครงการ กิจกรรมในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ตำมล ำดบั  

 ผลกำรประเมินโครงกำรหรือกิจกรรมของกลยุทธ์ภำยใตย้ทุธศำสตร์ดำ้นควำมเหมำะสม 
ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ ภำพรวมมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำกถึงมำกท่ีสุดท่ีมีค่ำเฉล่ีย
มำกกวำ่ดำ้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเป็นประโยชน์ คือ โครงกำรเสริมสร้ำงกระบวนทศัน์ของนกัเรียน
นำยสิบต ำรวจให้ยึดถือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กิจกรรมในรำยวิชำเสริมสร้ำงกระบวนทศัน์
ของนักเรียนนำยสิบต ำรวจให้ยึดถือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กิจกรรมประจ ำวนัเสริมสร้ำง
กระบวนทศัน์ของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจใหย้ดึถือกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ดำ้นควำมเหมำะสม
คือ กำรพัฒนำบุคลำกรให้เกิดควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ในกำรพัฒนำภำวะผู ้น ำ           
เชิงจริยธรรม และดำ้นควำมเป็นไปไดคื้อ กิจกรรมในรำยวิชำเพื่อพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำม
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เข้ำใจ ท่ีจ  ำเป็นในหลักภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมกิจกรรม กิจกรรมประจ ำวนั        
เพื่อพฒันำบุคลำกำรให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ท่ีจ  ำเป็นในหลกัภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สังคม ตำมล ำดบั 

 ผลกำรประเมินวิธีกำรด ำเนินกำรของกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมเหมำะสม 
ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ ภำพรวมมีค่ำเฉล่ียอยูใ่นระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด ท่ีมีค่ำเฉล่ีย
มำกกว่ำด้ำนอ่ืน ได้แก่ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์คือ กำรเสริมสร้ำงวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่ำ    
ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยกำรสอดแทรกกิจกรรมในประจ ำวนั กำรเสริมสร้ำงวิธีคิด      
วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่ำ ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยกำรสอดแทรกในภำควิชำกำรทุกรำยวิชำ 
ภำคบูรณำกำร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร กำรเสริมสร้ำงวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่ำ ให้เรียนรู้
จำกสถำนกำรณ์จริงโดยกำรวำงแผน ปฏิบติั ท ำให้ดูเป็นตวัอยำ่ง และสอนโดยตรง กำรจดัโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณีท้องถ่ิน การรณรงค์ด้านต่าง ๆ การ
ส่งเสริมนักเรียนนายสิบต ารวจให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการวางแผน ปฏิบัติ และสอน
โดยตรง การสร้างเครือข่ายในจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือและตามความ
ตอ้งการของชุมชน และการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาต ารวจชุมชนสัมพนัธ์  และการมี   
ส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นย  ้ านักเรียนนายสิบต ารวจค านึงถึงเป้าหมายของตนเองและ
ประชาชนให้บรรลุถึงเป้าหมาย และใส่ใจต่อเป้าหมายและความต้องการของชุมชน ด้ำนควำม
เหมำะสมคือ กำรอบรมเตรียมบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การจดัตั้ง
คณะกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  การจดั
ประชุมวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินการในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ การจดัประชุมประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
การพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า   
เชิงจริยธรรม การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ โดยการวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ีสนบัสนุนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม ประเมินโครงการและกิจกรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การจดั
ประชุมประเมินผลและปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  และ
ด้ำนควำมเป็นไปได้คือ กำรจดักิจกรรมความรู้ความเข้าใจในหลักภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ        
ท่ีมีต่อสังคมโดยการสอดแทรกกิจกรรมในประจ าวนั การจดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจในหลกั
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคมโดยการสอดแทรกในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณา
การ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร การพฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละครูฝึกโดยจดัอบรมหรือส่งอาจารย์
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และครูฝึกเข้ารับการสัมมนาให้เข้าใจเน้ือหาหลักภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม           
กำรเสริมสร้ำงวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่ำ ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดยกำรสอดแทรก
กิจกรรมในประจ ำวนั กำรเสริมสร้ำงวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่ำ ในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
โดยกำรสอดแทรกในภำควิชำกำรทุกรำยวิชำ ภำคบูรณำกำร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร กำร
เสริมสร้ำงวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่ำ ให้เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงโดยกำรวำงแผน ปฏิบัติ       
ท  ำให้ดูเป็นตวัอยำ่ง และสอนโดยตรง กำรจดัโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน 
เช่น ประเพณีท้องถ่ิน การรณรงค์ด้านต่าง ๆ การส่งเสริมนักเรียนนายสิบต ารวจให้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการวางแผน ปฏิบติั และสอนโดยตรง การสร้างเครือข่ายในจดักิจกรรมต่าง ๆ 
โดยการประสานความร่วมมือและตามความตอ้งการของชุมชน และการปรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นย  ้านกัเรียนนายสิบต ารวจ
ค านึงถึงเป้าหมายของตนเองและประชาชนให้บรรลุถึงเป้าหมาย และใส่ใจต่อเป้าหมายและ     
ความตอ้งการของชุมชน ตำมล ำดบั 
  ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะ
ผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนำยสิบต ำรวจโดยรวมอยู่ในระดบัมำกถึงมำกท่ีสุด ดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ีย
มำกท่ีสุดคือ ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ ด้ำนควำมเหมำะสม และด้ำนควำมเป็นไปได้ ตำมล ำดับ    
เม่ือเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียกบัเกณฑ์ประเมิน พบว่ำ วิสัยทศัน์มีควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และ
ควำมเป็นประโยชน์ 
  ส่วนที่  2   ผลการประเมินคุณภาพของคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด    
คือ รองลงมาคือ เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการจดัท าคู่มือกลยุทธ์ มีการเรียบเรียงเน้ือหา
สาระท่ีชดัเจนตามล าดบั ไม่สับสน สามารถท าให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาไดโ้ดยสะดวก คู่มือกลยุทธ์ 
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง และความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของเน้ือหา ขอ้เท็จจริง หลกัฐาน
อา้งอิง และขอ้มูลท่ีใช ้ตามล าดบั 
 



 
 

 

 
บทที ่5 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

 
  การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ   
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นการศึกษาคุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ และ
น ามาจดัท าคู่มือกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ      
การวิจยั 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) ผลการวิเคราะห์ศึกษาคุณลกัษณะทางจริยธรรมในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมนกัเรียนนายสิบต ารวจ 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการก าหนดองคป์ระกอบ
ทางจริยธรรมท่ีเหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรม            
3) ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และ 4) ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบ
และประเมินกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การวจิยัด าเนินการตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  1.  ศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียน
นายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรม 
บริบทการผลิตนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน ทฤษฏีภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น 
ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ และภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ปัจจยัภายนอกท่ีสนบัสนุน แนวคิด ดา้นจริยธรรม
ของต ารวจ โครงสร้างจริยธรรมและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ และแนวคิดดา้นจริยธรรม
ของต ารวจในระดบัสากล 
  2.  ก าหนดองคป์ระกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เคร่ืองมือท่ีใช้คือ การสัมภาษณ์ เชิงลึกเก่ียวกบั
องค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์และแบบสอบถามองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์
และในสภาพปัจจุบนัในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประชากรท่ีใช้ในการส ารวจคร้ังน้ี คือ 
ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีท่ีพกัอยูใ่นเขตพื้นท่ีตั้งของสถานีต ารวจภูธรเมืองระดบัต าบลจาก 3 อ าเภอ 
ใน 3 จงัหวดั มี จ  านวน 400 คน 
  3.  จดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการ
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พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ โดยวิธีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
(SWOT Analysis) ส่วนท่ี 2 การยกร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และส่วนท่ี 3 
การตรวจสอบร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ       
จากผูท้รงคุณวุฒิ โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการจดัการประชุม
เชิงปฏิบติัการ (Workshop) 
  4.  การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความ
เป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 
  ผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ สามารถกล่าวได ้ดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
  1.  การศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
  การศึกษาทฤษฎีท่ี เก่ียวข้องกับภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรม โดยศึกษาคุณสมบัติและ
องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม สรุปการวิจยัศึกษาองค์ประกอบ
ทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประกอบดว้ย 1) ดา้นความเคารพ 2) ดา้นการบริการ 
3) ด้านความยุติธรรม 4) ด้านความซ่ือสัตย์ 5) ด้านความร่วมมือกับชุมชน 6) ด้านจริยธรรมต่อ
กฎหมาย 7) ดา้นจริยธรรมต่อสังคม และ 8) ดา้นจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี  
  2.  การก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
  สรุปขอ้มูลในการก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม ท่ีมีประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม จากการส ารวจและสัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ศึกษา 3 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพนู  

 2.1  จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นท่ีศึกษา พบวา่ ความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนั โดยเรียงล าดบัคุณลกัษณะ
และความประพฤติทางจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจท่ีมีมากไปหานอ้ย สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
   1)  ดา้นจริยธรรมต่อสังคม คุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพ
ปัจจุบนั คือ มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ   
การไม่ใชอ้  านาจหรือหนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์กบัประชาชน  
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   2)  ด้านจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี คุณลักษณะและความประพฤติทาง
จริยธรรมในสภาพปัจจุบนั คือ เคารพเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 
เอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเม่ืออยู่ในฐานะท่ีจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ    
หรือประสบเคราะห์จากอุบติัเหตุ และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเตม็ใจ ตอ้งอดทน ขยนัหมัน่เพียร  
   3)  ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมใน
สภาพปัจจุบนั คือ มีความตระหนกัถึงการใชก้ าลงั อาวธุ และการใชก้ าลงัรุนแรงอยา่งเหมาะสม และ
ถูกต้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ       
และใช้กฎหมายจะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้ถอ้ยค าอนัเป็นเท็จ
หรือปรักปร าผูอ่ื้น 
   4)  ด้านความร่วมมือ คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพ
ปัจจุบนัคือ มีการวางแผนป้องกนัอาชญากรรมร่วมกบัชุมชน ปฏิบติัหน้าท่ีโดยค านึงถึงวฒันธรรม 
หรือค่านิยมของชุมชน และปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  
   5)  ดา้นการบริการ คุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนั
คือ มีความรับผิดชอบในการบริการประชาชน ถืองานบริการประชาชนเป็นหน้าท่ี ปฏิบติัหน้าท่ี   
เอาใจใส่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี และให้บริการประชาชนด้วยความสม ่ าเสมอ ต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ 
   6)  ดา้นความเคารพ คุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนั
คือ ไม่ใชถ้อ้ยค าท่ีมีลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยียดหยามประชาชน มีความเห็นใจต่อประชาชน 
รับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
   7)  ด้านความยุติธรรม คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพ
ปัจจุบนั คือ การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความชอบธรรมตามสิทธิของบุคคลท่ีพึงจะไดรั้บ ปฏิบติัหน้าท่ี
ดว้ยความรอบคอบ ไม่เกิดความเสียหายต่อประชาชน และปฏิบติัหน้าท่ีโดยชอบธรรมเพื่อสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม 
   8)  ด้านความซ่ือสัตย์ คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพ
ปัจจุบนั คือ การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความภกัดี และความบริสุทธ์ิใจต่อประชาชน ไม่ละทิ้งหน้าท่ี     
ไม่หลีกเล่ียง หรือปัดความรับผดิชอบ และปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ และไวว้างใจของประชาชน 
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 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค ์
โดยเรียงล าดับคุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจท่ีประชาชน
ตอ้งการจากมากไปหานอ้ย สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
   1)  ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย ท่ีประชาชนตอ้งการและคาดหวงั คือ ใช้กฎหมาย
จะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลใหถ้อ้ยค าอนัเป็นเท็จหรือปรักปร าผูอ่ื้น 
ใช้อ านาจทางกฎหมายและด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง และมีความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่ประชาชนในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย   
   2)  ดา้นการบริการ ประชาชนตอ้งการและคาดหวงั คือ แสดงกิริยา วาจาท่ีสุภาพ 
และอ่อนน้อมต่อประชาชนผูใ้ช้บริการ ให้บริการประชาชนอย่างด้วยความรวดเร็วและไม่เลือก
ปฏิบติั และใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเตม็ใจ  
   3)  ด้านความยุติธรรม ประชาชนตอ้งการและคาดหวงั คือ ปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่
เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค มีความ
เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมเหตุสมผลต่อประชาชน 
   4)  ดา้นจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี ประชาชนตอ้งการและคาดหวงั คือ ใช้
เวลาราชการ หรือทรัพยสิ์นของราชการไม่เอ้ือต่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทบัซ้อน มีความตระหนกัถึงการเป็นขา้ราชการต ารวจเป็นผูรั้บใชป้ระชาชน และเอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ 
และช่วยเหลือประชาชนเม่ืออยูใ่นฐานะท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ หรือประสบเคราะห์จาก
อุบติัเหตุ 
   5)  ด้านจริยธรรมต่อสังคม ประชาชนต้องการและคาดหวงั คือ มีความรักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์มีความเป็นกลางทางการเมือง และปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนา 
   6)  ด้านความร่วมมือ ประชาชนตอ้งการและคาดหวงั คือ ปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกับ
ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ รับฟังความคิดเห็นของชุมชน และท าหนา้ท่ีให้ความร่วมมือกบั
ประชาชนเป็นอยา่งดี ดว้ยความใกลชิ้ด เป็นกนัเอง 
   7)  ดา้นความซ่ือสัตย ์ประชาชนตอ้งการและคาดหวงั คือ ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยไ์ม่คดโกงหรือหลอกลวงประชาชน ปฏิบติัหน้าท่ีแสดงความโลภมกัมากในลาภผลและ
คอรัปชัน่ และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส 
   8)  ด้านความเคารพ ประชาชนต้องการและคาดหวัง  คือ มีความจริงใจต่อ
ประชาชน ไม่ใช้กริยา หรือท่าทาง ท่ีมีลกัษณะกา้วร้าว ข่มขู่ ประชาชน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
แสดงความนบัถืออยา่งเหมาะสมต่อประชาชน 
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 สรุปผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์
กบัคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบนั เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  1)  ดา้นความซ่ือสัตย ์ปฏิบติัหนา้ท่ีแสดงความโลภมกัมากในลาภผลและคอรัปชัน่ 
ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยไ์ม่คดโกงหรือหลอกลวงประชาชน และปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมาย
อยา่งตรงไปตรงมาไม่ล าเอียง 
   2)  ดา้นความยุติธรรม ปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง ปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามหลกักฎหมายมีความถูกตอ้งและชดัเจน และปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความความเท่ียงธรรม ไม่ตดัสิน
ผูใ้ดวา่กระท าผดิ โดยปราศจากหลกัฐานท่ีชดัเจน 
   3)  ดา้นการบริการ ให้บริการประชาชนอยา่งดว้ยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั 
แสดงกิริยา วาจาท่ีสุภาพ และอ่อนนอ้มต่อประชาชนผูใ้ชบ้ริการ และใหบ้ริการประชาชนดว้ยความ
เตม็ใจ   
   4)  ดา้นความเคารพ มีความจริงใจต่อประชาชน เคารพในสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และใชก้ริยา หรือท่าทาง ท่ีมีลกัษณะกา้วร้าว ข่มขู่ ประชาชน 
  5)  ดา้นความร่วมมือ ท าหนา้ท่ีให้ความร่วมมือกบัประชาชนเป็นอยา่งดี ดว้ยความ
ใกล้ชิด เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ความตอ้งการของชุมชนอย่างทัว่ถึง ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชัง และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
   6)  ดา้นจริยธรรมต่อกฎหมาย รักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดและยุติธรรม มีความ
เช่ือมั่นให้แก่ประชาชนในด้านการบังคับใช้กฎหมาย และใช้กฎหมายจะต้องค านึงถึงหลัก
มนุษยธรรม ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้ถ้อยค าอนัเป็นเท็จหรือปรักปร าผูอ่ื้น  ใช้อ านาจทาง
กฎหมาย และด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
  7)  ดา้นจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี ใชเ้วลาราชการหรือทรัพยสิ์นของราชการ
ไม่เอ้ือต่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน มีความตระหนกัถึงการเป็น
ขา้ราชการต ารวจเป็นผูรั้บใชป้ระชาชน และจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ 
   8)  ดา้นจริยธรรมต่อสังคม มีความเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบติัตามหลกัธรรม  
ค าสอนของศาสนา และการไม่ใชอ้  านาจหรือหนา้ท่ีแสวงหาประโยชน์กบัประชาชน 

 สรุปผลขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวงัให้ต ารวจ ใชก้ฎระเบียบ
กบัประชาชนควรใหค้วามเท่าเทียมกนั ควรมีความซ่ือสัตย ์สุจริต และไม่คอรัปชัน่ต่อหนา้ท่ี บริการ
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ประชาชนดว้ยความเตม็ใจและความจริงใจ ควรใชกิ้ริยา วาจา อ่อนโยนกบัประชาชน ใหบ้ริการและ
ร่วมมือชุมขนอยา่งไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงัและเต็มใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ควรปฏิบติั
ตนให้เป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้ตลอดเวลา ควรมีความยุติธรรมและเท่ียงตรง ปฏิบติัหน้า ท่ีด้วย
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ต ารวจควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และสมกับเป็น
ผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์ และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ตระหนักให้เกียรติประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู ่ 
ในสถานะใด  

 2.2  สรุปผลจากการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื้นท่ีศึกษา พบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ โดยเรียงล าดบัคุณลกัษณะและความ
ประพฤติทางจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจท่ีมีมากไปหานอ้ย สรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
  ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวงัให้เจา้หน้าท่ีต ารวจใช้กฎระเบียบอย่างเดียวกนักบัทุกคน  
ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนัและเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งตนเองและผูอ่ื้น มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี 
ใชว้าจาท่ีสุภาพ อ่อนนอ้ม และใชกิ้ริยาท่ีสุภาพ เอาใจใส่ ตั้งใจ และเสียสละในการบริการประชาชน 
ปฏิบติัตนตามหน้าท่ีโดยไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตน ไม่หวงัสินจา้ง รับสินบน ไม่หวงัในลาภผล 
รางวลัท่ีนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดเอาไว ้ไม่คอรัปชั่น ไม่แสดงถึงอ านาจเหนือ
กฎหมายแม้นว่าจะเป็นผูใ้ช้กฎหมายในการรักษาความปลอดภยัก็ตาม ข้าราชการต ารวจควรมี
หลกัธรรมประจ าตวัปฏิบติัตนให้อยูใ่นกรอบแห่งศีลธรรม ไม่ควรให้ผูอ่ื้นติเตือนไดว้า่ประพฤติผิด
และละเมิดกฎหมาย ทั้งกฎศีลธรรมและบา้นเมืองประพฤติปฏิบติัตนเป็นท่ียอมรับของสังคม มีวินยั 
มีมารยาท และปฏิบติังานมีประสิทธิภาพเป็นท่ีนิยมเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน และเป็นท่ีเช่ือถือ
ไวว้างใจของสังคม เสียสละเวลา อุทิศตนเพื่อสังคม และหน้าท่ีการงาน ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย 
ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ต ารวจอยูใ่หนประชาชนอุ่นใจ” ท าหนา้ท่ีมีความเป็นกลางตรงไปตรงมาไม่ล าเอียง  
ไม่เล่นพรรคพวกในการปฏิบติัหน้าท่ีในทุกกรณี ควรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างเพื่อการอยู่ร่วมกนั   
ในสังคมอย่างมีสุข ให้ความร่วมมือกบัชุมชน สังคม ท่ีบงัเกิดผลในการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับวิธีการใช้กฎหมายท่ีถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย           
การบงัคบัใชก้ฎหมายก็จะมีความเท่ียงตรงไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง    
  องค์ประกอบเชิงจริยธรรมท่ีได้จากการเปรียบเทียบคุณลักษณะและความประพฤติ     
ทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์กับคุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรมในสภาพปัจจุบัน      
รายดา้นและรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียท่ีแตกต่างกนั ขอ้เสนอแนะ และจากการสัมภาษณ์ น ามาเป็นกรอบ
ขององคป์ระกอบกลยทุธ์ เพื่อจดัท ากลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  
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  3.  การจัดท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 3.1  สรุปผลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกได้

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบด้วย 4 
ยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองคก์รการเรียนรู้
คู่จริยธรรม 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจเชิงบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การตอบสนองยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 

  3.2  สรุปร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีองค์ประกอบกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์และค่านิยม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  วสัิยทัศน์การพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
   “ ความรู้คู่จริยธรรม ” 
  พนัธกจิการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 1)  พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในการให้บริการ
ประชาชนดว้ยความเคารพและเสมอภาค ตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน  

 2)  ส่งเสริมให้นักเรียนนายสิบต ารวจแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถูกต้อง 
ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น  

 3)  พฒันานักเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชนด้าน
อ านวยความยติุธรรม  

 4) ส่งเสริมให้นักเรียนนายสิบต ารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม  

 เป้าประสงค์หลักการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
  1)  ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นองคก์รการเรียนรู้คู่จริยธรรม 
  2)  นกัเรียนนายสิบต ารวจเม่ือออกไปปฏิบติัหน้าท่ีมีจิตบริการ และจิตส านึกใน
การใหบ้ริการประชาชนดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม ตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน 
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 ค่านิยม 
  ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning)  

 มีจิตบริการ (Service Mind) 
 ยดึมัน่ความซ่ือสัตย ์(Honesty)  
 รักความยติุธรรม (Justice)  

  ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong Learning) หมายถึง การมีความตั้ งใจและเพียรพยายามใน    
การเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
อย่างสม ่าเสมอทั้งทางตรงและทางออ้ม การเลือกใช้ส่ืออยา่งเหมาะสมสามารถวิเคราะห์ สรุปเป็น
องคค์วามรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ 

  มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคมดว้ยความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน เป็นผูใ้ห้และช่วยเหลือผูอ่ื้น และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ
มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 

  ยึดมั่นความซ่ือสัตย์ (Honesty) หมายถึง การประพฤติตรงตามความเป็นจริง     
ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยดึหลกัความจริง มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์
หวงัดีต่อผูอ่ื้น และเกรงกลวัต่อการกระท าผดิ 

  รักความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอขอ้มูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอ่ืนดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตร 
ไม่เลือกปฏิบติั และรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย รวมถึงการปฏิบติั
หนา้ท่ีตรงไปตรงมาตามกฎหมายโดยไม่ตอ้งหลีกเล่ียง 

  3.3  สรุปร่างกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีองค์ประกอบกลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ในการพัฒนา 
ประกอบดว้ย 11 กลยทุธ์ และแต่ละกลยทุธ์มีวธีิการด าเนินการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการ
เรียนรู้คู่จริยธรรม ประกอบดว้ยกลยทุธ์ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างและพัฒนานักเรียนนายสิบต ารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียน รู้โดยการสอดแทรกประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจในภาคการฝึก  
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 2)  จดักิจกรรมการเรียนรู้สร้างจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์  
โดยการสอดแทรกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ 
และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 3)  ปรับการเรียนการสอนในหมวดวิชากฎหมายเนน้การใชข้อ้เท็จจริงในการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 

 4)  การฝึกอบรมจริยธรรมดา้นการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ีและจิตส านึกของความ
เป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ 

 5)  ส่งเสริมและสนบัสนุนผูบ้ริหาร อาจารย ์ครูฝึก และนกัเรียนนายสิบต ารวจ
ให้มีวินัยและเคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ 

 กลยุทธ์ท่ี 2  เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ ในหลกั
ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคม 

 1)  จดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจในหลกัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สังคมโดยการสอดแทรกกิจกรรมในประจ าวนั 

 2)  จดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจในหลกัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สังคมโดยการสอดแทรกในภาควชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 3)  พฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละครูฝึกโดยจดัอบรมหรือส่งอาจารยแ์ละครูฝึก
เขา้รับการสัมมนาใหเ้ขา้ใจเน้ือหาหลกัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม  

 กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างทศันคติของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตบริการท างาน  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม 

 1)  เสริมสร้างทศันคติดา้นจิตบริการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคมในภาควชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 2)  เสริมสร้างทัศนคติให้เรียนรู้จากสถานการณ์สมมติโดยการท าให้ดูเป็น
ตวัอยา่งและสอนโดยตรง 

 3)  จัดท าโครงการศึกษาดูงานด้านจิตบริการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสังคม 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียน  
นายสิบต ารวจเชิงบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างกระบวนทศัน์ของนักเรียนนายสิบต ารวจให้ยึดถือ   
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 1)  เสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการสอดแทรกกิจกรรมในประจ าวนั 

 2)  เสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการสอดแทรกในภาควชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 3)  เสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า ให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การวางแผน ปฏิบติั ท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง และสอนโดยตรง 

 กลยุทธ์ท่ี 2  พฒันาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจด้าน 
ศาสนสัมพนัธ์ 

 1)  เน้นจริยธรรมด้านความเคารพในกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลักสูตร  
ศาสนสัมพนัธ์ โดยการเสริมสร้างจริยธรรมดา้นความเคารพมีความเขา้ใจอนัดีร่วมมือกนัสร้างสรรค์
ภราดรภาพและสันติภาพในสังคม  

 2)  การฝึกอบรมดา้นศาสนสัมพนัธ์ ส่งเสริมให้มีความเขา้ใจอนัดีร่วมมือกนั
สร้างสรรคภ์ราดรภาพและสันติภาพในสังคม 

 3)  สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้นักเรียนนายสิบต ารวจและอาจารย์กับ
ศาสนาต่าง ๆ โดยการประสานสัมพนัธ์เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัระหวา่งศาสนิกชนท่ีนบัถือศาสนา
ต่าง ๆ เช่น พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 

 กลยุทธ์ท่ี 3  พฒันาและส่งเสริมนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  

 1)  จดัโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณี
ทอ้งถ่ิน การรณรงคด์า้นต่าง ๆ   

 2)  ส่งเสริมนักเรียนนายสิบต ารวจให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการ
วางแผน ปฏิบติั และสอนโดยตรง 

 3)  สร้างเครือข่ายในจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือและ 
ตามความตอ้งการของชุมชน 

 4)  ปรับการเรียนการสอนในรายวชิาต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยเน้นย  ้านักเรียนนายสิบต ารวจค านึงถึงเป้าหมายของตนเองและประชาชนให้
บรรลุถึงเป้าหมาย และใส่ใจต่อเป้าหมายและความตอ้งการของชุมชน 
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  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การตอบสนองยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างให้นักเรียนนายสิบต ารวจมีจิตส านึกในการบริการ
ประชาชน 

 1)  จดักิจกรรมดา้นการบริการโดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้นกัเรียนนายสิบ
ต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และการมีความ
รับผดิชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาคการฝึก  

 2)  จัดกิจกรรมในการเรียนการสอนด้านการบริการโดยการเสริมสร้าง
จิตส านึกให้นักเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกั
เป็นอนัดบัแรก และการมีความรับผิดชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ 
และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 กลยทุธ์ท่ี 2  เสริมสร้างจิตส านึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจดา้นความยติุธรรม
และบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

 1)  ปรับการเรียนการสอนในหมวดวชิากฎหมายโดยเนน้ย  ้าดา้นความยติุธรรม
และบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

 2)  จดักิจกรรมดา้นความยุติธรรมและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโดย
การเสริมสร้างจิตส านึกให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของ
ผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และการมีความรับผดิชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาคการฝึก  

 3)  จดักิจกรรมการเรียนการสอนด้านความยุติธรรมและบงัคบัใช้กฎหมาย 
อยา่งเป็นธรรมโดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น 
เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และการมีความรับผดิชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาค
วชิาการทุกรายวชิา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทท่ีดี มีความซ่ือสัตย์
สุจริต และเคารพนอบนอ้มต่อประชาชน 

 1)  ปรับการเรียนการสอนในหมวดวชิากฎหมายโดยเนน้ย  ้าดา้นความยติุธรรม
และบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

 2)  จดักิจกรรมดา้นความซ่ือสัตยโ์ดยการเสริมสร้างค่านิยมให้นกัเรียนนายสิบ
ต ารวจมีความประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยดึหลกัความจริง มีความถูกตอ้ง 
มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น และเกรงกลวัต่อการกระท าผดิในภาคการฝึก  
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 3)  จดักิจกรรมในการเรียนการสอนสอดแทรกด้านความซ่ือสัตย์โดยการ
เสริมสร้างค่านิยมให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา 
ใจ และยึดหลกัความจริง มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น 
และเกรงกลัวต่อการกระท าผิดในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 

 4)  เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และ
เคารพนอบน้อมต่อประชาชนให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการวางแผน ปฏิบัติ ท าให้ดู        
เป็นตวัอยา่ง และสอนโดยตรง 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 4  การสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 กลยุทธ์ท่ี 1  พฒันาบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

 1)  อบรมเตรียมบุคลากรรองรับกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
 2)  จดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 3)  จดัประชุมวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินการในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการ

พฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 4)  จดัประชุมประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนักเรียนนายสิบ

ต ารวจ 
 กลยทุธ์ท่ี 2  เสริมสร้างพฒันาหลกัสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้สอดคลอ้ง

สนบัสนุนกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
1)  พฒันาศกัยภาพบุคลากรให้เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ในการ

พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
2)  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นักเรียนนายสิบต ารวจ โดยการวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ีสนับสนุนกลยุทธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประเมินโครงการและกิจกรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

3)  จดัประชุมประเมินผลและปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
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    สรุปผลการตรวจสอบร่างกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ เพื่อพิจารณาตรวจสอบยืนยนัด้านความสอดคล้องขององค์ประกอบกลยุทธ์ 
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ประกอบดว้ย เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการหรือกิจกรรม และวิธีการด าเนินการของ  
แต่ละกลยุทธ์อีกคร้ัง โดยการสนทนากลุ่มประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 9 คน ซ่ึงผลการ
ตรวจสอบผูท้รงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นดว้ยและยืนยนัวา่กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
มีความสอดคลอ้ง  
  4.  การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
  การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นการประเมินด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ    
ความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ซ่ึงสรุปผลการประเมินได ้
ดงัน้ี 

 4.1  การประเมินวิสัยทัศน์ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์  ภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่         
ดา้นความเหมาะสม รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นประโยชน์  

 4.2  การประเมินพันธกิจด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์  ภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่         
ดา้นความเป็นประโยชน์ คือ การส่งเสริมให้นกัเรียนนายสิบต ารวจแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้ง ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสม  

 4.3  การประเมินเป้าประสงค์หลกัดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็น
ประโยชน์ พบวา่ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 
ดา้นความเหมาะสม คือ ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นองคก์รการเรียนรู้คู่จริยธรรม รองลงมา 
ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ คือ นักเรียนนายสิบต ารวจเม่ือออกไปปฏิบติัหน้าท่ีมีจิตบริการ   
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตรงกบัความคาดหวงัของ
ประชาชน  

 4.4  การประเมินค่านิยมดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์  
ภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านความเป็น
ประโยชน ์คือ การรักความยติุธรรม รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสม คือ การมีจิตบริการ  

 4.5  การประเมินยุทธศาสตร์ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์  ภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่         
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ดา้นความเป็นประโยชน์ คือ การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่
จริยธรรม รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสม คือ ยุทธศาสตร์การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร
ภาค 5 ใหเ้ป็นองคก์รการเรียนรู้คู่จริยธรรม  

 4.6  การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ   
ความเป็นประโยชน์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุดและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกวา่ดา้นอ่ืน ไดแ้ก่ 
ดา้นความเป็นประโยชน์ คือ การเสริมสร้างทศันคติของนกัเรียนนายสิบต ารวจใหมี้จิตบริการท างาน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสมคือ การเสริมสร้าง
ทศันคติของนกัเรียนนายสิบต ารวจใหมี้จิตบริการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม  

 4.7  ผลการประเมินเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ด้านความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด และ      
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์คือ นักเรียนนายสิบต ารวจมี
จริยธรรมต่อสังคม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน นักเรียนนายสิบ
ต ารวจมีจริยธรรมด้านความร่วมมือ ค านึงถึงเป้าหมายของตนเองและประชาชนให้บรรลุถึง
เป้าหมาย และใส่ใจต่อเป้าหมายและความตอ้งการของชุมชน รองลงมา ดา้นความเหมาะสม คือ 
นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจริยธรรมต่อสังคม ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

 4.8  การประเมินตวัช้ีวดัของกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความเหมาะสม ความเป็น    
ไปได ้และความเป็นประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุดและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่า
ด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์คือ จ านวนโครงการมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น 
ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงค์ด้านต่าง ๆ และจ านวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น 
ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงคด์า้นต่าง ๆ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความเหมาะสมคือ ระดบัความส าเร็จ
ในการพฒันา เพื่อรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ประกอบด้วย การจดัตั้ งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ การประชุมวางแผนในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า ของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ การประชุมวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า ของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า ของนักเรียนนายสิบต ารวจ การน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ า ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ และระดบัความส าเร็จในการ
พฒันาหลกัสูตร และการฝึกอบรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ย การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ การวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ีสนบัสนุน
กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การวเิคราะห์โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบั
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กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การประเมินโครงการ กิจกรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ า    
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 4.9  ผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรมของกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ดา้นความ
เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์คือ โครงการเสริมสร้าง
กระบวนทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจใหย้ึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมในรายวชิา
เสริมสร้างกระบวนทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจใหย้ึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรม
ประจ าวนัเสริมสร้างกระบวนทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจใหย้ึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รองลงมา ดา้นความเหมาะสม คือ การพฒันาบุคลากรให้เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

 4.10  การประเมินวธีิการด าเนินการของกลยทุธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ดา้นความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุดและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
มากกว่าด้านอ่ืน ไดแ้ก่ ด้านความเป็นประโยชน์ คือ การเสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า     
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสอดแทรกกิจกรรมในประจ าวนั การเสริมสร้างวิธีคิด      
วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสอดแทรกในภาควิชาการทุก
รายวิชา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร การเสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบติั วิธีให้คุณค่า    
ให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการวางแผน ปฏิบติั ท าให้ดูเป็นตวัอยา่ง และสอนโดยตรง การจดั
โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณีทอ้งถ่ิน การรณรงคด์า้นต่าง ๆ    
การส่งเสริมนักเรียนนายสิบต ารวจให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการวางแผน ปฏิบัติ และ    
สอนโดยตรง การสร้างเครือข่ายในจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือและตามความ
ต้องการของชุมชน และการปรับการเรียนการสอนในรายวิชาต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมี     
ส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นย  ้ านักเรียนนายสิบต ารวจค านึงถึงเป้าหมายของตนเองและ
ประชาชนให้บรรลุถึงเป้าหมาย และใส่ใจต่อเป้าหมายและความต้องการของชุมชน รองลงมา   
ได้แก่ ด้านความเหมาะสม คือ การอบรมเตรียมบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า      
เชิงจริยธรรม การจดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ การจดัประชุมวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินการในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าของนักเรียนนายสิบต ารวจ การจดัประชุมประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของ
นักเรียนนายสิบต ารวจ การพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์   
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการพฒันาภาวะผูน้ า
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เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ โดยการวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ีสนบัสนุน
กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม วเิคราะห์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบั
กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประเมินโครงการและกิจกรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรม การจดัประชุมประเมินผลและปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ  

 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์   
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจภาพรวมอยู่ในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียผ่านเกณฑ์การประเมินทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน คือ ดา้นความเป็น
ประโยชน์ รองลงมา คือ ดา้นความเหมาะสม  

 4.11  การประเมินคุณภาพของคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยค่าเฉล่ียท่ีมีค่าสูงสุด 
ได้แก่ เน้ือหาสาระมีความเช่ือมโยงของหัวข้อ คู่มือกลยุทธ์มีการวิเคราะห์และเสนอความรู้หรือ
วิธีการท่ีทนัสมยัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและประโยชน์ต่อวงวิชาการ รองลงมาคือ เน้ือหา
สอดคลอ้งการจดัท าคู่มือกลยุทธ์ มีการเรียบเรียงเน้ือหาสาระท่ีชดัเจนตามล าดบั ไม่สับสน สามารถ
ท าให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาไดโ้ดยสะดวก คู่มือกลยทุธ์ สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง และความถูกตอ้ง
และความสมบูรณ์ของเน้ือหา ขอ้เทจ็จริง หลกัฐานอา้งอิง และขอ้มูลท่ีใช ้ 

 
การอภิปรายผล  
   ผลการวิจยัมีประเด็นท่ีส าคญัผูว้ิจยัน ามาอภิปรายผลการวิจยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1.  ผลการวิจยัศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม    
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย สรุปการวิจยัศึกษาองคป์ระกอบ
ทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย ประกอบดว้ย 1) ดา้นความเคารพ 2)  ดา้นการบริการ 3) ดา้นความยุติธรรม 4) ดา้นความ
ซ่ือสัตย ์5) ดา้นความร่วมมือกบัชุมชน 6) ดา้นจริยธรรมต่อกฎหมาย 7) ดา้นจริยธรรมต่อสังคม และ 
8) ด้านจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับกรีนลีฟ (Greenleaf, 1977) ท่ีกล่าวถึง
จริยธรรมภาวะผูน้ ามีความหมายรวมถึง ค่านิยม คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผูน้ าท่ีอธิบาย
ความหมายของจริยธรรมผูน้ า คือ พฤติกรรมและแรงจูงใจ ได้แก่ 1) ความซ่ือสัตย ์2) เช่ือถือได ้    
3) การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น และ 4) ความยติุธรรม ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของผูอ่ื้น คือ คุณลกัษณะทางจริยธรรมท่ีเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นท่ีตั้งและให้ความสนใจกบั
ความตอ้งการของรับบริการดว้ยความเต็มใจ สอดคลอ้งกบันอร์ธเฮาส์ (Northouse, 2010) ยงักล่าวถึง 
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หลักการภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมซ่ึงเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรม 
ประกอบดว้ย ความเคารพ การบริการ ความยุติธรรม ความซ่ือสัตย ์และสร้างชุมชน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สมหวงั โอชารส และคณะ (2558) ท่ีกล่าวว่า การเสริมสร้างจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพต ารวจท่ีควรปลูกฝังและเสริมสร้างในวิชาชีพต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจ ได้แก่ 
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย ์ความยติุธรรม ความอดทนอดกลั้น การมีจิตสาธารณะ การมีระเบียบ
วนิยั ความไม่ประมาท การเสียสละ และความสามคัคี  
  2.  ผลการก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จากการส ารวจประชาชนในเขต
ภาคเหนือตอนบน จากการเปล่ียนเทียบองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์และในสภาพ
ปัจจุบนั พบวา่ความคาดหวงัของประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการใหข้า้ราชการต ารวจมีจริยธรรม ดงัน้ี  

 2.1  ด้านความซ่ือสัตย์ ได้แก่ ปฏิบติัหน้าท่ีแสดงความโลภมกัมากในลาภผลและ
คอรัปชั่น ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยไ์ม่คดโกงหรือหลอกลวงประชาชน และปฏิบติัหน้าท่ี   
ตามกฎหมายอยา่งตรงไปตรงมาไม่ล าเอียง   

 2.2  ด้านความยุติธรรม ได้แก่ ปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง ปฏิบติั
หน้าท่ีตามหลกักฎหมายมีความถูกตอ้งและชัดเจน และปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความความเท่ียงธรรม     
ไม่ตดัสินผูใ้ดวา่กระท าผดิโดยปราศจากหลกัฐานท่ีชดัเจน  

 2.3  ดา้นการบริการ ให้บริการประชาชนอย่างดว้ยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบติั 
แสดงกิริยา วาจาท่ีสุภาพ และอ่อนนอ้มต่อประชาชนผูใ้ชบ้ริการ และใหบ้ริการประชาชนดว้ยความ
เตม็ใจ 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา แคนยุกต์ (2554) ท่ีศึกษารูปแบบการสร้างเสริมภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยัพยาบาลเครือข่ายภาคใต ้
คุณลกัษณะและทกัษะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มี 5 ประการ คือ การให้ความเคารพผูอ่ื้น การบริการ
ผูอ่ื้น การแสดงถึงความเท่ียงธรรม ยืนหยดัความซ่ือสัตย์ และสรรสร้างความเป็นทีมงาน และ        
ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชญา ศรีส าอางค์ (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองจริยธรรมของต ารวจตาม
ทัศนคติของประชาชน เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมของต ารวจตามทัศนคติของประชาชนและ       
แนวทางการพฒันาจริยธรรมของต ารวจตามทศันคติของประชาชนอนัส่งผลต่อแนวทางเชิงนโยบาย 
ซ่ึงทศันคติของประชาชนท่ีมีความขดัแยง้กนั ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเอง เพื่อท่ีจะ
ได้มีความช านาญในการปฏิบติัหน้าท่ี รวมทั้งกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัหรือประสิทธิภาพ
ตามปกติของหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ส่วนการประสานงานนั้น ทศันคติท่ีมีความสอดคลอ้งและ   
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อยูใ่นระดบัต ่า คือ ความเป็นกลางทางการเมืองและการหลีกเล่ียงการกระท าท่ีมีผลใหพ้รรคการเมือง
ทั้งท่ีเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่เลือกปฏิบติั การปฏิบติั
หน้าท่ีความรับผิดชอบกับความเร็ว ความกระตือรือร้น เสียสละ และความรับผิดชอบ การบ ารุง 
รักษาและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยท์างราชการและความคุม้ค่า การรักษาความลบัอยา่งเป็น
ทางการและท่ีได้มาจากการปฏิบติัหน้าท่ี นอกจากส่ิงท่ีเป็นไปตามหน้าท่ีเพื่อความยุติธรรมและ  
การใชต้  าแหน่งท่ีจะแสวงหาประโยชน์หรือมีผลการตดัสินใจท่ีขาดความยติุธรรม รวมถึงการปฏิบติั
หนา้ท่ีตรงไปตรงมาตามกฎหมายโดยไม่ตอ้งหลีกเล่ียง 
  จากผลสรุปข้อเสนอแนะเก่ียวกับองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า    
เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ ในการส ารวจประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
คาดหวงัให้ต ารวจ ใชก้ฎ ระเบียบกบัประชาชนควรใหค้วามเท่าเทียมกนั ควรมีความซ่ือสัตย ์สุจริต 
และไม่คอรัปชั่นต่อหน้าท่ี บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและความจริงใจ ควรใช้กิริยา วาจา 
อ่อนโยนกบัประชาชน ให้บริการและร่วมมือชุมขนอย่างไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชังและเต็มใจ ปฏิบติั
หน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ควรปฏิบติัตนให้เป็นท่ีพึ่งของประชาชนไดต้ลอดเวลา ควรมีความ
ยุติธรรมและเท่ียงตรง ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ต ารวจควรปฏิบติัตน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี สมกบัเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์ และให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั ตระหนกัให้เกียรติ
ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยูใ่นสถานะใด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัทมา แคนยุกต์ (2554) ท่ีศึกษา
รูปแบบการสร้างเสริมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคใต ้กล่าวว่าภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมมี 5 ประการ คือ การให้ความ
เคารพผูอ่ื้น การบริการผูอ่ื้น การแสดงถึงความเท่ียงธรรม ยืนหยดัความซ่ือสัตย ์และสรรค์สร้าง
ความเป็นทีมงาน รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556) กล่าววา่ ผูน้ าเชิงจริยธรรมจะมีความรับผิดชอบในการ
บริการผูอ่ื้น โดยการเอาใจใส่ดูแลผูอ่ื้น ให้บริการและตดัสินใจในทางท่ีก่อให้เกิดผลดีและไม่เป็น
ผลเสียต่อผูอ่ื้น ถือเอาผลประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นส่ิงแรกในการท างานและตอ้งปฏิบติัตนเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น บองชอม และโบวี่ (Beauchamp and Bowie, 1988) กล่าววา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ตอ้งมีความยุติธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการจดัสรรผลประโยชน์ให้มีความยุติธรรม ประกอบดว้ย 
ให้แต่ละคนอยา่งเท่าเทียมกนั ให้แต่ละคนตามความจ าเป็น ให้แต่ละคนตามสิทธิ ให้แต่ละคนตาม
ความพยายาม ใหแ้ต่ละคนตามการท าคุณประโยชน์เพื่อสังคม และใหแ้ต่ละคนตามความดีความชอบ  
  ผลการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื้นท่ีศึกษา พบวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะและ
ความประพฤติทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่คาดหวงัให้ขา้ราชการต ารวจ 
ให้เจา้หน้าท่ีต ารวจใช้กฎระเบียบอย่างเดียวกนักบัทุกคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนัและเสมอภาค   
ไม่เอารัดเอาเปรียบทั้งตนเองและผูอ่ื้น มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี ใชว้าจาท่ีสุภาพ อ่อนนอ้ม และใชกิ้ริยา
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ท่ีสุภาพ เอาใจใส่ ตั้งใจ และเสียสละในการบริการประชาชน ปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีโดยไม่มุ่งหวงัต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่หวงัสินจ้าง รับสินบน ไม่หวงัในลาภผล รางวลัท่ีนอกเหนือไปจาก
หลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดเอาไว ้ไม่คอรัปชั่น ไม่แสดงถึงอ านาจเหนือกฎหมายแม้นว่าจะเป็นผูใ้ช้
กฎหมายในการรักษาความปลอดภยัก็ตาม ขา้ราชการต ารวจควรมีหลกัธรรมประจ าตวัปฏิบติัตนให้
อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม ไม่ควรให้ผูอ่ื้นติเตือนไดว้่าประพฤติผิดและละเมิดกฎหมาย เป็นไปใน
ท านองเดียวกบังานวิจยัของ อดุลย ์ณรงค์ศกัด์ิ และคณะ (2556) ศึกษางานวิจยัเร่ือง จริยธรรมใน
วชิาชีพต ารวจ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัญหาการปฏิบติัตามในวชิาชีพต ารวจ สาเหตุของปัญหา
ดา้นจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ กลไกการควบคุมดา้นจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ และเพื่อศึกษา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ ประชากรในการศึกษาคือประชาชนท่ีเป็น
ผูเ้สียหาย ผูใ้ช้บริการ ตลอดจนผูต้อ้งหา และผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั  คือ ผูบ้ริหารของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผลการศึกษาวจิยั พบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีการวิง่เตน้โยกยา้ยเพื่อความเจริญกา้วหนา้ไปอยู่
ในพื้นท่ีมีผลประโยชน์ หรือในพื้นท่ีท่ีมีความเจริญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่งผลท าให้ต ารวจ
ตอ้งรับเงินในการวิ่งเตน้คดี การคอรัปชัน่ หรือรีดไถประชาชนเพื่อน าเงินไปซ้ือต าแหน่ง รวมทั้ง
การท าตวัรับใชน้กัการเมือง หรือผูมี้อิทธิพล ท าให้ต ารวจปฏิบติัผิดกฎหมายเสียเอง การปฏิบติัตาม
ค าสั่งนกัการเมืองท าใหบิ้ดเบือนรูปคดี นอกจากน้ียงัท าใหก้ารใชค้วามรู้ ความสามารถในการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งไม่ตรงไปตรงมา รวมทั้งการเลือกปฏิบติัในการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน การรับ
เงินในการวิง่เตน้คดี 

 ทั้งน้ี พฤติกรรมของขา้ราชการต ารวจท่ีประชาชนคาดหวงัยงัแตกต่างจากส่ิงท่ีเป็นจริง 
ในปัจจุบนั ท าให้ขา้ราชการต ารวจขาดความศรัทธา เช่ือมัน่ และการยอมรับ อาจจะเกิดจากสาเหตุ  
ท่ีต ารวจไม่ปฏิบติัตามกฎคณะกรรมการขา้ราชการต ารวจ (ก.ตร.) ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 อย่างจริงจงั ส่งผลให้การใช้อ านาจหน้าท่ีเกินขอบเขต 
ความประพฤติยงัใช้ถ้อยค า กิริยา หรือท่าทางท่ีมีลักษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยียดหยาม
ประชาชน นอกจากนั้นยงัไม่มีหน่วยงานภาคประชาชนมาตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ท าใหพ้ฤติกรรมส่อไปในทางผดิจริยธรรม เช่น การท างานไม่โปรงใส่ มีการคอรัปชัน่ และการผลิต
และการฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจไม่ไดจ้ดัรายวชิาหรือกิจกรรมในหลกัสูตรเก่ียวกบัจริยธรรมหรือ
ดา้นศาสนา ซ่ึงส านักงานต ารวจแห่งชาติยงัมิไดก้ าหนดวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจไวเ้ป็น
แนวทางยึดถือปฏิบติั และมีการประเมินผลกนัอย่างจริงจงั เป็นเพียงหลกัการส าหรับยึดถือและ   
เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีจะบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชนดว้ยการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
เท่านั้น ซ่ึงเป็นไปในท านองเดียวกบังานวิจยัของ วริยา ชินวรรโณ และคณะ (2556) ท่ีศึกษาจริยธรรม
ในวิชาชีพต ารวจ เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีการวิ่งเต้นโยกยา้ยเพื่อความเจริญก้าวหน้าไปอยู่ในพื้นท่ีมี
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ผลประโยชน์ หรือในพื้นท่ีท่ีมีความเจริญ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่งผลท าให้ต ารวจตอ้งรับเงิน
ในการวิ่งเต้นคดี การคอรัปชั่นหรือรีดไถประชาชนเพื่อน าเงินไปซ้ือต าแหน่ง รวมทั้งการท าตวั    
รับใช้นักการเมืองหรือผูมี้อิทธิพลท าให้ต ารวจปฏิบัติผิดกฎหมายเสียเอง การปฏิบติัตามค าสั่ง
นกัการเมืองท าใหบิ้ดเบือนรูปคดี การเลือกปฏิบติัในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ประชาชน การรับเงิน
ในการวิ่งเตน้คดี ไม่มีการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการสอดส่องความประพฤติของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจ การร่วมมือกบัสังคมในการสร้างค่านิยมท่ีดีให้แก่ต ารวจและประชาชนในสังคม 
และการสร้างหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจหรือหน่วยงาน        
ท่ีรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ และยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ตวงเพชร สมศรี 
(2556) กล่าวสาเหตุปัญหาของพฤติกรรมข้าราชการต ารวจไว ้การน าพรรคพวกเดียวกันเข้ามา
ตรวจสอบหรือตดัสินพิจารณาด าเนินการใด ๆ จึงมกัไม่ค่อยตรงไปตรงมา การละเลยการลงโทษ
อย่างเข้มงวดท าให้ข้าราชการท่ีประพฤติมิชอบและไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด        
ไม่ยึดถือกฎระเบียบ ขาดคุณธรรม ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และขาดความรับผิดชอบ     
ในการด าเนินงาน การสนบัสนุนให้หน่วยงานทั้งหลาย รวมทั้งประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติราชการของข้าราชการด้านจริยธรรมขาดการต่อเน่ืองในการ
ประสานงานและการน าไปปฏิบติัในบางพื้นท่ี และยงัไม่มีการน าหลกัพุทธธรรมเขา้มาสอดแทรก
กบักฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 
  3.  ผลการจดัท ากลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองคก์รการเรียนรู้  
คู่จริยธรรม ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ในการพฒันา ไดแ้ก่  

   1)  กลยุทธ์ท่ี  1  เสริมสร้างและพัฒนานักเรียนนายสิบต ารวจให้มีวินัยและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ กองบัญชาการศึกษา (2554) ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ก าหนดโครงสร้าง
จริยธรรมต ารวจ วิธีการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจและการประเมินผลไวเ้พื่อเป็นหลกัการส าหรับ
ยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบติั โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ประชาชน และ
รักษาความมัน่คงให้แก่ประเทศด้วยการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ      
ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดโครงสร้างจริยธรรมต ารวจ โดยแบ่งโครงสร้าง ประกอบดว้ย
องค์ประกอบ 1) คุณธรรม 2) ค่านิยม 3) จริยธรรม 4) อุดมคติ และ 5) จรรณยาบรรณ เป็นส่ิงท่ี
ส านกังานต ารวจแห่งชาติก าหนดใหเ้ป็นกรอบส าหรับต ารวจทุกคนยดึถือและปฏิบติั 

  2)  กลยุทธ์ท่ี 2  เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ ในหลกั 
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556)      
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ดา้นจริยธรรมต่อสังคม จากสภาพการเปล่ียนแปลงของการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัและ
อนาคต จะตอ้งเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์าร โดยยึดถือศกัด์ิศรีจริยธรรมและหลกัภาระหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม การพฒันาบุคลิกภาพ ทศันคติ วุฒิภาวะ มารยาทสังคมและพฤติกรรมของ
ต ารวจ มีความรู้ ความเขา้ใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของไทย และทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ และถูกตอ้งตามหลกัมารยาทสังคมและแบบ
แผนการด ารงชีวติในสังคมปัจจุบนั  

  3)  กลยุทธ์ท่ี 3  เสริมสร้างทัศนคติของนักเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตบริการ
ท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์ และ   
ศิริญญา สุวฒั (2557) การบริการเป็นผลิตผลท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการปฏิบัติวิธีทางของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการท างานและภาวะผูน้ าในทุกแห่งหนของสังคมการผนวกการท างานเขา้กบั
ความเจริญงอกงามส่วนตน และความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ เป็นการแสวงหาการรวม
องคป์ระกอบพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดของภาวะผูน้ าใหเ้ขา้กบัการบริการผูอ่ื้น และสังคม 
  ยทุธศาสตร์ท่ี 2  การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจเชิงบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ในการพฒันา ไดแ้ก่  

  1)  กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างกระบวนทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้ยดึถือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงเช่นเดียวกบังานวิจยัของ ทวศิีลป์ กุลนภาดล (2553) หลกัสูตรเพื่อพฒันา
ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ประกอบดว้ย การสร้างแรงจูงใจในการท างานและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การวิเคราะห์ตนเอง การเปล่ียนกระบวนทศัน์และทศันคติเชิงบวกในการท างาน และ    
ยงัสอดคล้องกับ แผนปฏิบติัราชการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 (2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบติังานของต ารวจ กลยุทธ์ท่ี 3 หน่วยงานและ
บุคลากรน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรมและให้บริการประชาชน ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของขา้ราชการต ารวจและ
เป้าหมายการท างานของหน่วยงานทุกระดบัให้ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการท างาน
ตามแนวคิด Community Policing  

  2)  กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจด้าน 
ศาสนสัมพนัธ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตวงเพชร สมศรี (2556) ศึกษาวิธีการพฒันาจริยธรรม
ของขา้ราชการต ารวจเชิงพุทธบูรณาการ ผลการศึกษาพบวา่ วิธีการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการ
ต ารวจ  มี 8 วิธี ทั้งน้ี ในทุกวิธีการไดพ้บปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การพฒันาไม่ประสบผลส าเร็จ 
จึงเสนอให้น าหลกั พุทธธรรมมาใช้บูรณาการวิธีการพฒันาจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจ เพื่อให้
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อยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมประจ าใจ อนัจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร  
อยา่งย ัง่ยนื 

  3) กลยทุธ์ท่ี 3  พฒันาและส่งเสริมนกัเรียนนายสิบต ารวจใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แผนปฏิบติัราชการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
(2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ         
กลยุทธ์ท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ มีความเข็มแข็ง โดยการส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน 
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 3  การตอบสนองยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ในการพฒันา ไดแ้ก่ 

  1)  กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างให้นักเรียนนายสิบต ารวจมีจิตส านึกในการบริการ
ประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วสิษฐ เดชกุญชร (2558) ขา้ราชการต ารวจตอ้งมีจิตส านึก
ของความเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์เพื่อใหป้ระชาชนศรัทธาและเช่ือมัน่ ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั ดงัน้ี 
1) มีท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผูรั้บบริการ รวมทั้ง
ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 2) ปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือ
ไวว้างใจของประชาชน ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกิริยาหรือ ท่าทางไม่สุภาพ ไม่ให้เกียรติ และท่าทาง
ไม่สอดคล้องกับกฎ ก.ตร. รวมทั้งไม่ใช้ถ้อยค าท่ีมีลักษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือเหยียดหยาม
ประชาชน และยงัสอดคล้องกับ แผนปฏิบติัราชการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 (2559) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงาน กลยุทธ์ท่ี 2 ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องและ
ประชาชนผูรั้บบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 สร้าง
วฒันธรรมและองคก์ารใหมี้จิตส านึกต่อการใหบ้ริการประชาชน 

  2)  กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างจิตส านึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจดา้นความยุติธรรม
และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ กองบัญชาการศึกษา (2554) ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 ท่ีมีต่อกฎหมาย ได้แก่ ใช้ขอ้เท็จจริง  
ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย รักษากฎหมายอยา่งเคร่งครัด และยุติธรรม ใช้อ านาจทางกฎหมายในทาง  
ท่ีถูกตอ้ง ด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง และปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ  
วา่ดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสารของทางราชการอยา่งเคร่งครัด  

  3)  กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทท่ีดี มีความซ่ือสัตย์
สุจริต และเคารพนอบน้อมต่อประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กองบญัชาการศึกษา (2554) ประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 ขา้ราชการต ารวจตอ้งมีจิตส านึกของ
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ความเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเช่ือมัน่ ซ่ึงตอ้งประพฤติปฏิบติั มีท่าที
เป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์อันดี และมีความสุภาพอ่อนโยนต่อประชาชนผูรั้บบริการ รวมทั้ ง
ให้บ ริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่ เลือกปฏิบัติ  และย ังสอดคล้องกับ 
กองบญัชาการศึกษา (2559) หลกัสูตรนกัเรียนนายสิบต ารวจมุ่งผลิตขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 
ยศสิบต ารวจตรี ต าแหน่งผูบ้ ังคับหมู่ (ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) โดยยึดหลักให้นักเรียน     
นายสิบต ารวจทุกคน เป็นผูท่ี้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถพฒันาตนเองได้ ภายใต้กระบวนการ
จดัการฝึกอบรมท่ีส่งเสริมการพฒันาตนเอง และเตม็ตามศกัยภาพ เพื่อให้เป็นผูท่ี้มีความรู้ในวชิาการ
และมีความสามารถในหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจมัน่คง ยึดมัน่ใน
คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ในการพฒันา ไดแ้ก่ 

  1)  กลยทุธ์ท่ี 1  พฒันาบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แผนปฏิบติัราชการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 
(2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน กลยุทธ์ท่ี 2 มีกระบวนงาน     
ท่ีโปร่งใส และมีมาตรฐาน มีกระบวนงานท่ีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของประชาชนและหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีการตรวจสอบการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพฒันาขา้ราชการต ารวจให้มี
วนิยัและเคร่งครัดต่อคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

  2) กลยุทธ์ ท่ี  2  เสริมสร้างพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้
สอดคล้องสนับสนุนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ         
ซ่ึงสอดคล้องกบั แผนปฏิบติัราชการของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 (2559) ยุทธศาสตร์ท่ี 2      
การพฒันางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน กลยทุธ์ท่ี 2 มีกระบวนงานท่ีโปร่งใส และมีมาตรฐาน 
มีกระบวนงานท่ีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีการตรวจสอบ       
การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างและพฒันาขา้ราชการต ารวจให้มีวินัยและเคร่งครัด     
ต่อคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 
  4.  ผลการประเมินกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
  กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ท่ีพัฒนาองค์ประกอบกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์หลกั ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์ประกอบด้วย เป้าประสงค ์
ตวัช้ีวดั โครงการหรือกิจกรรม และวิธีการด าเนินการของแต่ละกลยุทธ์ ผลการประเมินความ
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เหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนนายสิบต ารวจ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็นประโยชน์ รองลงมา คือ   
ด้านความเหมาะสม ท าให้กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมมีคุณภาพ เน่ืองจาก
กระบวนการวิจัยท่ีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัยตั้ งแต่ การวิเคราะห์เอกสาร 
การศึกษาบริบทของนักเรียนนายสิบต ารวจ การส ารวจและสัมภาษณ์ข้อมูลจากประชาชน           
เพื่อไดอ้งคป์ระกอบเชิงจริยธรรมของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ การสนทนากลุ่มและประชุมเชิงปฏิบติัการ
เพื่อไดอ้งคป์ระกอบกลยทุธ์ ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคห์ลกั ค่านิยม ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการหรือกิจกรรม และ
วิธีการด าเนินการของแต่ละกลยุทธ์ กระบวนการวิจยัในขั้นตอนการประเมินกลยุทธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ     
ความเป็นประโยชน์ จากผูเ้ช่ียวชาญในการประชุมเชิงปฏิบติัการเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีจะท าให ้  
กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู ้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมชาย ภคัภาสน์วิวฒัน์ (2552) และกสัก้ี (Guskey, 2000) การประเมิน
กลยุทธ์มีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย  1) การยึดหลักการพิจารณาความเหมาะสมเป็นการ
ประเมินดูวา่กลยุทธ์หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ท่ีใชน้ั้นเหมาะสมเพียงใด  2) การพิจารณาหลกัเกณฑ์
ความเป็นไปได ้เป็นลกัษณะของการประเมินกลยุทธ์ท่ีน ามาใช้นั้นมีโอกาสเป็นไปไดม้ากแค่ไหน 
และ 3) การยึดหลกัพิจารณาความเป็นประโยชน์ เป็นการประเมินขอ้มูลสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานได ้ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาไกววรรณ ปุณขนัธ์ 
(2552) ศึกษาเร่ือง ผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารส านักเรียนพระปริยติัธรรม ผลการวิจยั พบว่า 
รูปแบบผูน้ าเชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญัประกอบดว้ยความเป็น 
ไปได้ ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฏี   
ของการวิจยั นอกจากนั้นยงัเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ สรณี กณัฑ์นิล (2556) วิจยัเร่ือง      
กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขท่ี 17 
ผลการประเมินกลยทุธ์ พบวา่ กลยทุธ์ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้และมีประโยชน์
อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
  ความประพฤติและการปฏิบัติงานในปัจจุบันของข้าราชการต ารวจยงัคงได้รับการ
วิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลหลายวงการอย่างกวา้งขวาง ท าให้ภาพพจน์ของต ารวจยงัอยู่ในระดบัท่ี   
ไม่น่าพึงพอใจ ทั้งน้ี ลกัษณะของงานต ารวจเป็นงานท่ีมีการปฏิบติักระทบต่อสิทธิเสรีภาพและ
ผลประโยชน์ของประชาชน มกัจะไปขดัขวางการกระท าต่าง ๆ ท่ีละเมิดกฎหมายและระเบียบ
หลักเกณฑ์ของสังคมท่ีดีอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติจะได้พยายามกระท า         
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ทุกวิถีทางให้ขา้ราชการต ารวจเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในงานสาขาต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบ เช่น 
การปฏิบติังานท่ีมีการควบคุมให้ยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง และวินัยต ารวจอย่าง
เคร่งครัดและการจดัหลกัสูตรฝึกอบรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้เป็นผูท่ี้สามารถในการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ีซ่ึงมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็ยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายต่าง ๆ ท่ีตั้งไวอ้ย่างสมบูรณ์ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดบุ้คลากรท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และปฏิภาณไหวพริบ  จะต้องเป็นผูมี้ 
“จริยธรรมต ารวจ” เป็นเคร่ืองช้ีน าทางในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ไปสู่ เป้าหมายของการเป็น
ผูพ้ิทักษ์สันติราษฎร์ท่ีแท้จริง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ สมหวงั โอชารส และคณะ (2558) 
กล่าวถึง รูปแบบการเสริมเสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพต ารวจให้แก่นักเรียนนายสิบ
ต ารวจ งานวิจยัน้ียงัพบวา่ จริยธรรมจะเป็นกลไกท่ีใช้ฐานอ านาจอา้งอิง Reference Power – Based 
Mechanism ในการสร้างการยอมรับศรัทธาจากประชาชนตามบทบาทหน้าท่ีและการงาน ซ่ึงผลการวิจยั
จากยุทธศาสตร์ท่ี  2 และกลยุทธ์ท่ี  1 ได้รับการยอมรับจากมาร์ตุสและสิมส์ (นพดล เจนอักษร,          
2538 : 36) ผูเ้ขียนบทความ ซ่ึงจ าเป็นเตรียมพร้อมรับความเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารตอ้งพร้อมท่ีจะ
เปล่ียนแปลงปรับปรุงนโยบายและแบบงานขององค์กรท่ีตนเองไม่จ  าเป็นต้องเข้าไปเก่ียวข้อง
โดยตรงคนเดียวกบัการเปล่ียนแปลงนั้น 
  จากผลการวิจยักลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จึงสรุปไดว้า่มีความจ าเป็นและเหมาะสมในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจให้บริการประชาชนด้วยความเคารพและเสมอภาค 
ตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน ให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชนด้านอ านวยความ
ยติุธรรม การส่งเสริมให้แสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤติปฏิบติัตามความเป็นจริง
ต่อตนเองและผูอ่ื้น ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน 
และสังคม โดยน าไปใช้ในการปรับปรุงเสริมหลกัสูตรกระบวนการจดัการเรียนการสอน การจดั
กิจกรรมเสริมพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ ทั้งน้ีเพื่อบริการประชาชนให้ตรงกบัความคาดหวงัและเป็นท่ียอมรับของประชาชน และ
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องส านกังานต ารวจแห่งชาติต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้ 
  จากผลการวิจยักลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีข้อเสนอแนะท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องระดับต่าง ๆ ของ
ส านกังานต ารวจแห่งชาติตอ้งน าไปพิจารณาและปฏิบติัคือ 

1.  น ากลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมไปปรับใชเ้พื่อแกปั้ญหาการปฏิบติังาน
ของต ารวจ เพื่อใหบ้ริการตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน 

2.  น ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ไปใช้เป็น
ขอ้มูลในการปรับปรุงเสริมหลกัสูตรกระบวนการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรมเสริมพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมใหก้บันกัเรียนนายสิบต ารวจ  

3.  น ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ไปใช้ในการปรับกลไกการควบคุม
ดา้นจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ และเพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ 
ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีเป็นผูเ้สียหาย ผูใ้ชบ้ริการ ตลอดจนผูต้อ้งหา 
  ข้อเสนอแนะการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
  1.  หลงัการน ากลยุทธ์ไปใชแ้ลว้ควรมีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อน าขอ้มูลมา
ใช้ในการปรับปรุงพฒันากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ
ต่อไป 
  2.  ควรมีการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานต ารวจ สาเหตุของปัญหาด้านจริยธรรมใน
วชิาชีพต ารวจ กลไกต่าง ๆ ในการควบคุมดา้นจริยธรรมในวชิาชีพต ารวจ  
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ภาพที ่ 4.1   สรุปวธีิการจดัท ากลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพของกลยทุธ ์

(1)   ความจ าเป็น 
(2)   ความคาดหวงั 

McKinsey 7 – S  Framework คุณลกัษณะ
ขององคก์ร  
(1)   กลยทุธ์ขององคก์ร (Strategy) 
(2)   โครงสร้างองคก์าร (Structure) 
(3)   ระบบการปฏิบติังาน (System) 
(4)   บุคลากร (Staff) 
(5)   ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
(6)   รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) 
(7)   ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
 

1)  สภาพแวดลอ้มภายใน 
   (1)   จุดแขง็ Strengths 
   (2)   จุดอ่อน Weaknesses 

SWOT เคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก  
(1)   สงัคมและวฒันธรรม  
        (Socio cultural Component = S) 
(2)   เทคโนโลย ี 
        (Technological Component = T) 
(3)   เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 
(4)   การเมือง (Political Component = P) 

2)  สภาวะแวดลอ้มภายนอก  

   (1)   โอกาส Opportunities 

   (2)   ภยัคุกคาม Threats 

 

วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์

ค่านิยม 

การก าหนดกลยทุธ์ 

การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 
 

ช่ือ – นามสกุล พนัต ำรวจโทจกัรพงศ ์ วงศพ์ิทกัษก์ุล 

วนั เดือน ปี เกดิ 23 ธนัวำคม 2510 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บำ้นเลขท่ี 141 ต ำบลบำ้นเป้ำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัล ำปำง 52000 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2533   บญัชีศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำกำรเงิน  
  มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
 พ.ศ. 2555 ศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำกำรบริหำรกำรศึกษำ  
  มหำวทิยำลยัเนชัน่ 

ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  อำจำรย ์(สบ 3) กลุ่มงำนอำจำรย ์ศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 
 พ.ศ. 2554 – 2558 อำจำรย ์(สบ 2) กลุ่มงำนอำจำรย ์ศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 
 พ.ศ. 2550 – 2554   สำรวตัรฝ่ำยอ ำนวยกำร ต ำรวจภูธรจงัหวดัน่ำน 
 พ.ศ. 2550   สำรวตัรฝ่ำยอ ำนวยกำร สถำนีต ำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัน่ำน          
 พ.ศ. 2549 – 2550    ผูฝึ้กสอนกีฬำยงิปืนทีมชำติไทย สมำคมกีฬำยงิปืนแห่งประเทศไทย     
 พ.ศ. 2548 – 2549   รองสำรวตัรจรำจร สถำนีต ำรวจภูธรเมืองล ำปำง จงัหวดัล ำปำง 
 พ.ศ. 2547 – 2548   รองสำรวตัรสืบสวนสอบสวน สถำนีต ำรวจภูธรเมืองล ำปำง  
  จงัหวดัล ำปำง 
 พ.ศ. 2545 – 2547   รองสำรวตัร (ท ำหนำ้ท่ีหวัหนำ้ชุดปรำบปรำมโจรกรรมรถ)  
  ต ำรวจภูธรเมืองล ำปำง จงัหวดัล ำปำง 
 พ.ศ. 2543 – 2545   รองสำรวตัรจรำจร สถำนีต ำรวจภูธรเมืองล ำปำง จงัหวดัล ำปำง   
 พ.ศ. 2541 – 2543   รองสำรวตัรป้องกนัปรำบปรำม สถำนีต ำรวจภูธรเถิน จงัหวดัล ำปำง                  
 พ.ศ. 2539 – 2541   รองสำรวตัรจรำจร สถำนีต ำรวจภูธรเถิน จงัหวดัล ำปำง 
 พ.ศ. 2537 – 2539   รองสำรวตัรธุรกำร สถำนีต ำรวจภูธรเถิน จงัหวดัล ำปำง 
 พ.ศ. 2535 – 2537   รองสำรวตัร (ท ำหนำ้ท่ีงบประมำณและกำรเงิน) กองก ำกบักำร เขต 2  
  จงัหวดัล ำปำง    
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ภาคผนวก ก 
 

                        รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 

1.  รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
2.  รายช่ือผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการสัมภาษณ์ 
2.  รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิจดัท ากลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูเ้ชิงจริยธรรม 
4.  รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบเน้ือหาและการใชค้  า 
5.  รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูเ้ชิงจริยธรรม 
6.  รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญประเมินคู่มือกลยทุธ์ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา 

 
1.   ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห์   อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2.   ดร.วิชยั  วงศ์สุวรรณ   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่ 
         วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา 
2.   ดร.วิมล  ปวนปันวงค ์  ครูช านาญการ โรงเรียนผาแดงวทิยา  
4.   ดร.วีรวิชญ์  ปิยนนทศิลป์   อาจารยป์ระจ า วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน 
5.   ผศ.บุรินทร์  รุจจนพนัธ์ุ   อาจารยป์ระจ า มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
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         รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกัในการสัมภาษณ์ 

 
1.  ดร.ศรีศุกร์ นิลกรณ์   อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั 
2. นางป่ินเพชร ทั้งสุข   ธุรกิจส่วนตวั 
2.  ดร.สุจิรา หาผล  คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเนชัน่ 
4.  นาวาอากาศเอกบุญสร้าง  พรงาม  นายทหารประจ ากรมสวสัดิการทหารอากาศ 
    ช่วยปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้แผนกยทุธการและการข่าว 
5.  นายเรืองฤทธ์ิ แสนจิตร  อดีตครูโรงเรียนอสัสัมชญั ล าปาง 
6.  นายจีรศกัด์ิ ปันล า   รองผูอ้  านวยการ ส านกังานวิชาการ  
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  
    วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง   
7.  ดร.สุดา เนตรสวา่ง  ขา้ราชการบ านาญ 
8.  นางฐิตา เสือทอง  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
9.  ร้อยต ารวจเอก ดร.ภูชิต  มหาพรหม  ท่ีปรึกษากลุ่ม 18 ชาติพนัธ์ุจงัหวดัเชียงราย 
10.  นางสายใจ วงศก์าว ี  ครูช านาญการพิเศษ วทิยาลยัการอาชีวศึกษาแพร่ 
11.  นายภูดิศ ชุณหปราณ  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
12.  ดร.พิสิษฐ ์ยอดวนัดี  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปริญญาโท มหาวทิยาลยั 
12.  นายไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ  นกัวชิาการศึกษา  
14.  นายสมบูรณ์ ปัญญายนื  รองผูอ้  านวยการ โรงเรียนกีฬาจงัหวดัล าปาง     
15.  รศ. ดร.พระมหาวิเศษ เสาะพบดี   อาจารยป์ระจ า มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  
    วทิยาเขตลา้นนา 
16.  พระครูโสภณพฒันานุวตัร  นกัวชิาการศึกษา  
17.  นางปริศนา วรรณารักษ ์   รองผูอ้  านวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางค ์ 
18.  นางเกศรา สวา่งวงศ ์  ผูอ้  านวยการ ส านกังานวชิาการ มหาวทิยาลยั 
   มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆน์ครล าปาง   
19.  นายสุวทิย ์แรกขา้ว   ผูอ้  านวยการส านกังานการกีฬาแห่งประเทศไทย  
   จงัหวดัเชียงใหม่ 
20.  นายนพดล อินทรเสนา  อาจารยพ์ิเศษมหาวทิยาลยั 
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                          รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจัดท ากลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้เชิงจริยธรรม 

 
1.    พ.ต.อ.ดิษพงศ ์ เลิศจนัทร์เพญ็  รอง ผบก. ศฝร. ภ. 5 
2.    พ.ต.อ.ศกัด์ิรพี  ฉนัทะแพทย ์  รอง ผบก. ภ. จว. เชียงราย 
2.   พ.ต.ท.สุทธิกิจ  พลูสวสัด์ิ  อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
4.   พ.ต.ท.หญิงนภสัวรรณ  พุทธา  อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
5.   พ.ต.ท.หญิงภาวนา  มาลากุล  อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
6.   พ.ต.ท.หญิงสุนทรี ห่วงอาษา    รอง ผกก.ฝ่ายบริการศึกษา ศฝร. ภ. 5 
7.   พ.ต.ท.หญิงยพุาวลัย ์  อินตะ๊ขนั  อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
8.   พ.ต.ท.หญิงพวงผกา   มุ่งดี  อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
9.   พ.ต.ท.หญิงอมรรัตน์ วฒันาโฆษิต  อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
10. พ.ต.ท.หญิงบุญญาดา ชยันนทวชัร์  อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
11.  พ.ต.ท.ด าเนิน ตะ๊ค าวรรณ์  สว. ฝ่ายบริการศึกษา ศฝร. ภ. 5 
12.  ร.ต.ท.หญิง ดร.นงเยาว ์อาทิตยานนท์  อาจารย ์(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
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                                        รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาและการใช้ค า 

 
1.  ดร.พิสิษฐ ์ยอดวนัดี   อาจารย ์มหาวทิยาลยัเนชัน่ 
2.   ดร.วชิยั วงศสุ์วรรณ    ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหาดใหญ่ 
    วทิยาลยัสมบูรณ์กุลกนัยา 
2.   ดร.วมิล ปวนปันวงค ์   ครูช านาญการ โรงเรียนผาแดงวทิยา 
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                       รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้เชิงจริยธรรม 

 
1.  พ.ต.อ.ศกัด์ิรพี  ฉนัทะแพทย ์   รอง ผบก. ภ. จว. เชียงราย 
2. พ.ต.ท. ดร.สมญติั  ค  าปาละ   อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
2. พ.ต.ท.หญิงนภสัวรรณ  พุทธา   อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
4. พ.ต.ท.หญิงภาวนา  มาลากุล   อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
5. พ.ต.ท.หญิงสุนทรี ห่วงอาษา     รอง ผกก.ฝ่ายบริการศึกษา ศฝร. ภ. 5 
6. พ.ต.ท.หญิงยพุาวลัย ์ อินตะ๊ขนั   อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
7. พ.ต.ท.หญิงพวงผกา  มุ่งดี   อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
8. พ.ต.ท.หญิงบุญญาดา ชยันนทวชัร์   อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย ์ศฝร. ภ. 5 
9. พ.ต.ท.ด าเนิน ตะ๊ค าวรรณ์   สว. ฝ่ายบริการศึกษา ศฝร.ภ. 5 
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                                                 รายช่ือผู้เช่ียวชาญประเมินคู่มือกลยุทธ์ 

 
1. พ.ต.อ.นนัทวิทย ์เทียมบุญธง    รองผูบ้งัคบัการ ต ารวจภูธรจงัหวดัล าปาง 
2. พระมหาภาณุวฒัน์ ปฏิภาณเมธี    รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  
   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
   วิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง   
2. ร้อยต ารวจเอกสัญญา บุญภา    รองอยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ 
   ทางกฎหมายและการบงัคบัคดีจงัหวดัล าปาง  
4. ดร.สมจนัทร์ ศรีปรัชยานนท์    อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบณัฑิต  
   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  
   วิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง 
5. พ.ต.ท.ศราวุธ วะเท    รองผูก้  ากบัการจราจร สถานีต ารวจภูธรเมืองล าปาง 
   จงัหวดัล าปาง  
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ภาคผนวก ข 
 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 

1.   แบบสอบถามเพื่อการวจิยั ชุด ประชาชน 
2. แนวทางการสัมภาษณ์เพื่อการวจิยั ชุด ประชาชน 
2. การตรวจสอบกลยทุธ์ ส าหรับผูท้รงคุณวุฒิ 
4. แบบประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ในภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ)  
5.  แบบประเมินคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจใน

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ)  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย ชุด ประชาชน 
 ตอน คุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมของต ารวจ  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง  
  1.  แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงการศึกษาระดบัปริญญาเอก เป็นการวิจยัเร่ือง กลยุทธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม และจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

2.  โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง การตอบแบบสอบถามน้ีจะเป็นความลบั
และจะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่อย่างใด 

2.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมของต ารวจท่ีคาดหวงัและใน
สภาพปัจจุบนั 

ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมของ
ขา้ราชการต ารวจท่ีพึงประสงค์ 
 
 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 

 พ.ต.ท.จกัรพงศ ์วงศพ์ิทกัษก์ุล 
        นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

      สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   
 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ส่วนที่  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ ชาย      2.  หญิง 
2. อายุ 18 - 20 ปี      2.  21 - 30 ปี  
 - 40 ปี     4.  41 - 50 ปี  
 มากกวา่ 50 ปี 
3. ระดบัการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี     2.  ปริญญาตรี   
 ปริญญาโท     4.  ปริญญาเอก   
4. อาชีพ รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนกังานของรัฐ 
    2.  เกษตรกร / คา้ขาย / รับจา้งทัว่ไป 
 ลูกจา้งบริษทัเอกชน / ประกอบกิจการส่วนตวั   
 อ่ืน ๆ โประระบุ......................................................................   
5. รายไดต่้อเดือน    1.  ต ่ากว่า 10,000 บาท       2.  10,001 - 20,000 บาท 
    3.  20,001 - 20,000 บาท    4.  20,001 - 40,000 บาท 
    5.  มากกวา่ 40,000 บาท  6.  อ่ืน ๆ โประระบุ.............. 
6. ประสบการณ์ในการท างาน 

 ต ่ากว่า 6 ปี     2.  6 - 10 ปี 
 - 15 ปี      4.  16 - 20 ปี 
 มากกวา่ 20 ปี  6.  อ่ืน ๆ โประระบุ.............. 
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ส่วนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางจริยธรรมของต ารวจท่ีคาดหวงัและในสภาพปัจจุบนั 
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  /  ลงในช่องคะแนน โดยคะแนนแต่ละช่องมีความหมายดงัน้ี 
 ระดบั 1 น้อยท่ีสุด หมายถึง เห็นดว้ยน้อยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกน้อยมาก  
 ระดบั 2 น้อย หมายถึง เห็นดว้ยน้อย หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกน้อย  
 ระดบั 2 ปานกลาง หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อย  
 ระดบั 4 มาก หมายถึง เห็นดว้ยมาก หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อยมาก  
 ระดบั 5 มากท่ีสุด หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด หรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกบ่อยมากท่ีสุด 
 

ข้อที่ 
คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรม 

ของข้าราชการต ารวจ 

พฤติกรรม 
ที่คาดหวัง 

 พฤติกรรม 
ตามสภาพปัจจุบัน 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
ด้านความเคารพ  1 2 2 4 5  1 2 2 4 5 

1 เคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชน           
2 รับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชน           
3 มีความเห็นใจต่อประชาชน           
4 มีความจริงใจต่อประชาชน           
5 แสดงความนบัถืออยา่งเหมาะสมต่อประชาชน            
6 ไม่ใช้ถอ้ยค าท่ีมีลกัษณะหยาบคาย ดูหม่ิน หรือ

เหยียดหยามประชาชน 
     

     

7 ไม่ใช้กริยา หรือท่าทาง ท่ีมีลกัษณะกา้วร้าว ข่มขู่ 
ประชาชน 

     
     

8 ให้เกียรติกบัประชาชนไม่ว่าจะอยูส่ถานะใดก็ตาม           
ด้านการบริการ  1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 

1 ให้บริการประชาชนดว้ยความเต็มใจ            
2 มีความรับผิดชอบในการบริการประชาชน ถืองาน

บริการประชาชนเป็นหน้าท่ี 
     

     

2 ปฏิบติัหนา้ท่ีเอาใจใส่ดูแลประชาชนเป็นอย่างดี           
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ข้อที่ 
คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรม 

ของข้าราชการต ารวจ 

พฤติกรรม 
ที่คาดหวัง 

 พฤติกรรม 
ตามสภาพปัจจุบัน 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
4 มีความห่วงใยประชาชน มีความสุจริตใจ และ

เปิดเผย ในการให้บริการประชาชน  
     

     

5 แสดงกิริยา วาจาท่ีสุภาพและอ่อนน้อมต่อ
ประชาชนผูใ้ช้บริการ 

     
     

6 บริการประชาชนดว้ยไหวพริบ กลา้หาญและ
อดทนเป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน 

     
     

7 ให้บริการประชาชนดว้ยความสม ่าเสมอ ต่อเน่ือง 
และมีประสิทธิภาพ 

     
     

8 ให้บริการประชาชนดว้ยความรวดเร็วและไม่เลือก
ปฏิบติั  

     
     

ด้านความยุติธรรม 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค 

เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 
     

     

2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบธรรมเพื่อสร้างคุณประโยชน์
ต่อสังคม 

     
     

3 ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสมเหตุสมผลต่อประชาชน           
4 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ

ประชาชน 
     

     

5 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกักฎหมายมีความถูกตอ้ง และ
ชดัเจน 

     
     

6 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบ ไม่เกิดความ
เสียหายต่อประชาชน 

     
     

7 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความความเท่ียงธรรม ไม่ตดัสิน
ผูใ้ดว่ากระท าผิด โดยปราศจากหลกัฐานท่ีชดัเจน  

     
     

8 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความชอบธรรมตามสิทธิของ
บุคคลท่ีพึงจะไดรั้บ 
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ข้อที่ 
คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรม 

ของข้าราชการต ารวจ 

พฤติกรรม 
ที่คาดหวัง 

 พฤติกรรม 
ตามสภาพปัจจุบัน 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
 
 

ด้านความซ่ือสัตย์  1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
1 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่

ล าเอียง 
     

     

2 ปฏิบติัหนา้ท่ีไม่แสดงความโลภมกัมากในลาภผล
และคอรัปชัน่ 

     
     

3 ปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจของ
ประชาชน 

     
     

4 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความภกัดีและความบริสุทธ์ิใจต่อ
ประชาชน  

     
     

5 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่โกหก ปกปิดความจริงขอ้
กฎหมายกบัประชาชน 

     
     

6 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยไ์ม่คดโกงหรือ
หลอกลวงประชาชน 

     
     

7 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส           
8 ไม่ละทิ้งหน้าท่ี ไม่หลีกเล่ียง หรือปัดความ

รับผิดชอบ 
     

     

ด้านความร่วมมือ  1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
1 ให้ความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ร่วมกนั โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมท่ีชดัเจน
และเป็นรูปธรรม 

     
     

2 ปฏิบติัหนา้ท่ีร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

     
     

3 วางแผนป้องกนัอาชญากรรมร่วมกบัชุมชน           
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ข้อที่ 
คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรม 

ของข้าราชการต ารวจ 

พฤติกรรม 
ที่คาดหวัง 

 พฤติกรรม 
ตามสภาพปัจจุบัน 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
4 ดูแลเอาใจใส่ความตอ้งการของชุมชนอย่างทัว่ถึง 

ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 
     

     

5 ท าหน้าท่ีให้ความร่วมมือกบัประชาชนเป็นอยา่งดี 
ดว้ยความใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง 

     
     

6 รับฟังความคิดเห็นของชุมชน           
7 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึงวฒันธรรม หรือค่านิยม

ของชุมชน 
     

     

8 ปฏิบติัหน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม           
ด้านจริยธรรมต่อกฎหมาย            

1 ปฏิบตั ิหน ้า ที ่โดยไม ่กระท าการข ่มขู ่ ร ังควาน 
หรือไม่ใช้อ  านาจท่ีมิชอบ  

     
     

2 รักษากฎหมายอย่างเคร่งครัด และยุติธรรม            
3 ใช ้อ านาจทางกฎหมายและด าเนินกิจกรรมทาง

กฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง 
     

     

4 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบว ่าดว้ยขอ้ม ูล
ข่าวสารของทางราชการของทางราชการ 

     
     

5 ใช้กฎหมายจะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม ไม่
แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้ถอ้ยค าอนัเป็นเท็จหรือ
ปรักปร าผูอ่ื้น 

     
     

6 มีความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนในดา้นการบงัคบัใช้
กฎหมาย 

     
     

7 มีความตระหนกัถึงการใช้ก าลงั อาวุธ และการใช้
ก าลงัรุนแรงอย่างเหมาะสม และถูกตอ้งตาม
กฎหมาย 
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ข้อที่ 
คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรม 

ของข้าราชการต ารวจ 

พฤติกรรม 
ที่คาดหวัง 

 พฤติกรรม 
ตามสภาพปัจจุบัน 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
8 มีการควบคุมดูแลบุคคล ผูท่ี้อยู่ในการควบคุมอยา่ง

เคร่งครัดตามกฎหมายและชอบธรรมถูกตอ้งตาม
สิทธิ 
 

     

     

ด้านจริยธรรมต่อสังคม           
1 ปฏิบติัตามหลกัธรรมค าสอนของศาสนา           
2 มีความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย  ์           
3 สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย           
4 มีความเป็นกลางทางการเมือง           
5 การดูแลรักษาและใช้ทรัพยสิ์นของทางราชการ           
6 การไม่ใช้อ  านาจหรือหน้าท่ีแสวงหาประโยชน์กบั

ประชาชน 
     

     

7 การรักษาความลบัของทางราชการ และความลบัท่ี
ไดม้าจากการปฏิบติัหน้าท่ี หรือจากประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ 

     
     

8 การปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดวตัถุประสงค์ส่วนรวมของ
หน่วยงานเป็นหลกั 

     
     

ด้านจริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าที่           
1 ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่

ประโยชน์ส่วนตน 
     

     

2 ใช้เวลาราชการหรือทรัพยสิ์นของราชการไม่เอ้ือ
ต่อธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

     
     

3 เคารพเช่ือฟัง และปฏิบติัตามค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย 
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ข้อที่ 
คุณลักษณะและความประพฤติทางจริยธรรม 

ของข้าราชการต ารวจ 

พฤติกรรม 
ที่คาดหวัง 

 พฤติกรรม 
ตามสภาพปัจจุบัน 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 
4 ประพฤติวินยัอย่างเคร่งครัด ขยนัขนัแข็ง เสียสละ 

และสามคัคี 
     

     

5 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเต็มใจ ตอ้งอดทน 
ขยนัหมัน่เพียร 

     
     

6 เอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ และช่วยเหลือประชาชนเม่ืออยู่
ในฐานะท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ หรือ
ประสบเคราะห์จากอุบติัเหตุ 

     
     

7 มีความตระหนกัถึงการเป็นขา้ราชการต ารวจเป็น
ผูรั้บใช้ประชาชน 

     
     

8 มีจิตส านึกของความเป็นผูพิ้ทกัษส์ันติราษฎร์           
 
ส่วนที่ 3  
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมของขา้ราชการต ารวจท่ีพึงประสงค ์
 ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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แนวทางการสัมภาษณ์เพือ่การวจัิย ชุด ประชาชน  
 ตอน คุณลกัษณะจริยธรรมของต ารวจ 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

แนวทางการสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงการศึกษาระดบัปริญญาเอก เป็นการวจิยัเร่ือง กลยทุธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
ส่วนที ่ 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 ช่ือ............................................................. อาย ุ................................................... 
 ต าแหน่ง.................................................... วฒิุการศึกษา....................................... 
 ท่ีอยู.่.............................................................................. 
ส่วนที ่2 คุณลกัษณะและความประพฤติทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจทีพ่งึประสงค์ควรเป็น
อย่างไร แบ่งเป็น 8 ด้าน  

1)  ดา้นเคารพประชาชน  
 2)  ดา้นการบริการประชาชน 

2)  ดา้นความยติุธรรม 
4)  ดา้นความซ่ือสัตย ์
5)  ดา้นความร่วมมือกบัชุมชน 
6)  ดา้นจริยธรรมต่อกฎหมาย 
7)  ดา้นจริยธรรมต่อสังคม 
8)  จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหนา้ท่ี 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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การตรวจสอบกลยุทธ์ ส าหรับ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  
  สรุปร่างกลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มและประชุมเชิงปฏิบติัการ ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการพฒันา  ผูท้รงคุณวุฒิให้ขอ้คิดเห็น
เก่ียวกบัความสอดคลอ้ง (ตารางท่ี 1) และขอ้เสนอแนะ 
 
1. การตรวจสอบความสอดคลอ้งของกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

ความสอดคล้องกลยุทธ์ 
ความคิดเห็น 

หมายเหตุ 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. วสิัยทศัน์    
2. พนัธกิจ    
2. เป้าประสงคห์ลกั    
4. ค่านิยม    
5. ยทุธศาสตร์    
6. กลยทุธ์ในการพฒันา    
   6.1 เป้าประสงค ์    
   6.4 ตวัช้ีวดั    
   6.2 โครงการ/กิจกรรม    
   6.4 วธีิการด าเนินการ    

 
2. ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

(ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  
  1.  การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

2.  แบบประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 การประเมินดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์

ของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ 
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              
พ.ต.ท.จกัรพงศ์ วงศ์พิทกัษก์ุล 

        นกัศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
      สาขาวิชาผูน้ าทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   

 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนที่ 1 การประเมินด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ใน
การพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ค าช้ีแจง  ค  า ช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  /   ลงในช่องคะแนน โดยคะแนนแต่ละช่องมี

ความหมายดงัน้ี 

 ระดบั 1 ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์น้อยมาก 

 ระดบั 2 ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์น้อย 

 ระดบั 2 ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ปานกลาง  

 ระดบั 4 ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์มาก  

 ระดบั 5 ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 

วิสัยทัศน์ ความรู้คู่จริยธรรม                  

พันธกิจ 

     1. พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม

ของนกัเรียนนายสิบต ารวจในการ

ให้บริการประชาชนดว้ยความเคารพ

และเสมอภาค ตรงกบัความคาดหวงั

ของประชาชน 

               

     2. ส่งเสริมให้นกัเรียนนายสิบ

ต ารวจแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความ

ถูกตอ้ง ประพฤติปฏิบติัตามความเป็น

จริงต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 

     2. พฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจให้

มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ดา้นอ านวยความยุติธรรม 

               

     4. ส่งเสริมให้นกัเรียนนายสิบ

ต ารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน 

และสังคม 

               

เป้าประสงค์หลัก 

     1. ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 

เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม 

               

     2. นกัเรียนนายสิบต ารวจเม่ือ

ออกไปปฏิบติัหนา้ท่ีมีจิตบริการ และ

จิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม ตรงกบั

ความคาดหวงัของประชาชน 

               

ค่านิยม 

     ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong learning)  
               

     มีจิตบริการ (Service Mind)                

     ยึดมัน่ความซ่ือสัตย ์(Honesty)                 

     รักความยุติธรรม (Justice)                

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาศูนย์

ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็น

องค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม 
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 

     กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพฒันา

นกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีวินยัและ

เคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณต ารวจ 

               

          1) เป้าประสงค์                

          2 ) ตัวช้ีวัด                

          2) โครงการ/กิจกรรม                

          4) วิธีการด าเนินการ                

     กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้ 

ความเขา้ใจ ให้แก่นกัเรียนนายสิบ

ต ารวจ ในหลกัภาระหน้าท่ีความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 

               

          1) เป้าประสงค์                

          2 ) ตัวช้ีวัด                

          2) โครงการ/กิจกรรม                

          4) วิธีการด าเนินการ                

     กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างทศันคติของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตบริการ

ท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

และสังคม 

               

          1) เป้าประสงค์                

          2 ) ตัวช้ีวัด                



207 
 

 

207 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 

          2) โครงการ/กิจกรรม                

          4) วิธีการด าเนินการ                

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการ

พัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของ

นักเรียนนายสิบต ารวจเชิงบูรณาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

               

     กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวน

ทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้

ยึดถือการมีส่วนร่วมของประชาชน 

               

          1) เป้าประสงค์                

          2 ) ตัวช้ีวัด                

          2) โครงการ/กิจกรรม                

          4) วิธีการด าเนินการ                

     กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาและเสริมสร้าง

ความรู้ให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ

ดา้นศาสนสัมพนัธ์ 

               

          1) เป้าประสงค์                  

          2 ) ตัวช้ีวัด                  

          2) โครงการ/กิจกรรม                  

          4) วิธีการด าเนินการ                  

     กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาและส่งเสริม

นกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง  
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 

          1) เป้าประสงค์                  

          2 ) ตัวช้ีวัด                  

          2) โครงการ/กิจกรรม                  

          4) วิธีการด าเนินการ                  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาวะผู้น า

เชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ

ต ารวจ 

     

 

     

 

     

     กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างให้นกัเรียน

นายสิบต ารวจมีจิตส านึกในการบริการ

ประชาชน 

     

 

     

 

     

          1) เป้าประสงค์                  

          2 ) ตัวช้ีวัด                  

          2) โครงการ/กิจกรรม                  

          4) วิธีการด าเนินการ                  

     กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึก

ของนกัเรียนนายสิบต ารวจดา้นความ

ยุติธรรม และบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง

เป็นธรรม 

     

 

     

 

     

          1) เป้าประสงค์                  

          2 ) ตัวช้ีวัด                  

          2) โครงการ/กิจกรรม                  

          4) วิธีการด าเนินการ                  
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 

     กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมการ

แสดงออกของมารยาทท่ีดี มีความ

ซ่ือสัตยสุ์จริต และเคารพนอบน้อมต่อ

ประชาชน 

     

 

     

 

     

          1) เป้าประสงค์                  

          2 ) ตัวช้ีวัด                  

          2) โครงการ/กิจกรรม                  

          4) วิธีการด าเนินการ                  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความ

เข้มแข็งในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิง

จริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

     

 

     

 

     

     กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาบุคลากรรองรับ

กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง

จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

     

 

     

 

     

          1) เป้าประสงค์                  

          2 ) ตัวช้ีวัด                  

          2) โครงการ/กิจกรรม                  

          4) วิธีการด าเนินการ                  

     กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฒันา

หลกัสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม

ให้สอดคลอ้งสนบัสนุนกลยุทธ์ในการ

พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
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รายการประเมิน 
ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้  ความเป็นประโยชน์ 

1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 1 2 2 4 5 

          1) เป้าประสงค์                  

          2 ) ตัวช้ีวัด                  

          2) โครงการ/กิจกรรม                  

          4) วิธีการด าเนินการ                  

 
 
ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะ 
 ...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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การประเมินคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
ของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

(ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าช้ีแจง  
  1. การวิจยัเร่ือง กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

2. แบบประเมินคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
                                         พ.ต.ท.จกัรพงศ ์วงศพ์ิทกัษก์ุล 

    นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาผูน้ าทางการศึกษาและ                                        
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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การตรวจสอบคุณภาพคู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ค าช้ีแจง  ค  า ช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  /   ลงในช่องคะแนน โดยคะแนนแต่ละช่องมี

ความหมายดงัน้ี 

 ระดบั 1 น้อยท่ีสุด หมายถึง เห็นดว้ยน้อยมากหรือมีคุณภาพน้อยมาก  

 ระดบั 2 น้อย หมายถึง เห็นดว้ยน้อยหรือมีคุณภาพน้อย 

 ระดบั 2 ปานกลาง หมายถึง เห็นดว้ยปานกลางหรือมีคุณภาพปานกลาง  

 ระดบั 4 มาก หมายถึง เห็นดว้ยมากหรือมีคุณภาพมาก  

 ระดบั 5 มากท่ีสุด หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุดหรือมีคุณภาพมากท่ีสุด 

ข้อที่ รายการตรวจสอบคู่มือกลยุทธ์ 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 2 4 5 
1 เน้ือหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการจดัท าคู่มือกลยุทธ์       
2 มีการเรียบเรียงเน้ือหาสาระท่ีชดัเจนตามล าดบั ไม่สับสน สามารถ

ท าให้ผูอ่้านติดตามเน้ือหาไดโ้ดยสะดวก  
     

2 เน้ือหาสาระมีความเช่ือมโยงของหัวขอ้ ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจง่ายข้ึน      
4 การเขียนระบุความคิดรวบยอดของเร่ืองชดัเจน และมีการอธิบาย

ขยายความคิดรวบยอดนั้น ๆ ในลกัษณะสามารถส่ือความหมายไดดี้ 
     

5 ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของเน้ือหา ขอ้เท็จจริง หลกัฐานอา้งอิง 
และขอ้มูลท่ีใช ้

     

6 ความสอดคลอ้งของเน้ือหาและการใชภ้าษาทางวชิาการ       
7 มีการใช้ภาษาท่ีชดัเจน เหมาะสม และถูกตอ้งตามหลกัภาษา พิมพ์

ไดถู้กตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าเอกสาร   
     

8 รูปแบบและลกัษณะของคู่มือกลยทุธ์ มีการแสดงขั้นตอน 
กระบวนการต่าง  ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการอยา่งเป็น
ระบบ 

     

9 คู่มือกลยทุธ์มีการวเิคราะห์และเสนอความรู้หรือวธีิการท่ีทนัสมยัต่อ
ความกา้วหนา้ทางวชิาการและประโยชน์ต่อวงวชิาการ  

     

10 คู่มือกลยทุธ์ สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง      
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ภาคผนวก ค 
 

วเิคราะห์กลยุทธ์ 
 
 

1.   การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
2. การใหน้ ้าหนกัคะแนนสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 
2. ตาราง Matrix สรุปการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ

นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
4.  กลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

1.  สภาพแวดล้อมภายใน (7-S Framework)                       

ล าดับ สภาพแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

1.  กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
1) การสร้างจิตส านึกต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์
12  

2) ใหค้วามส าคญักบัการพฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 

11  

2) มีกระบวนการทีมีมาตรฐานในการพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอน 

1  

4) หลกัเกณฑ ์ประมวลกฎจริยธรรมของต ารวจ มีอยูใ่นการ
เรียนการสอนบางวชิา 

 2 

2.  โครงสร้างองค์การ (Structure) 
1) บุคลากรท่ีท างานกนัเป็นทีม มีความสามคัคี 10  
2) องคก์รมีผงัโครงสร้างขององคก์ร และแบ่งแยกหนา้ท่ี

อยา่งชดัเจน 
11  

2) ขาดการวเิคราะห์ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานดา้นการสอน ท า
ใหบุ้คลากรท างานดา้นการสอนไม่ตรงกบัดา้นทกัษะและ
ความรู้ 

 11 

4) หลกัสูตรไม่เหมาะสมกบัภาวะกาลปัจจุบนั  8 
2.  ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

1) องคก์รมีการแบ่งสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 11  
2) องคก์รมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 1  
2) ขาดการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดา้นการตระหนกัและ

ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
 
 

 11 
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ล าดับ สภาพแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

4.  บุคลากร (Staff) 
1) มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย ขาดการต่อเน่ืองในการ

ด าเนินงานตามนโยบาย และขาดความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 10 

2) บุคลากรขาดการสนบัสนุนพฒันาความรู้  5 
2) ขาดแรงจูงใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี  5 
4) บุคลากรขาดระเบียบวินยัและจิตใตส้ านึกในการท างาน  8 

5.  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
1) องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรมอยา่ง

ต่อเน่ืองมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน 
10  

6.  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
1) องคก์รใหค้วามส าคญักบัแผนปฏิบติัราชการ ตลอดจน

การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคล
ท่ีชดัเจน และมีการด าเนินการติดตามประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

10  

2) ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงานท าให้เกิดความล่าชา้
ในการปฏิบติังาน 

 11 

7.  ค่านิยมร่วม (Shared values) 
1) องคก์รมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัประชาชน ภาครัฐ

และภาคเอกชน  
11  
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2. สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

ล าดับ สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 
มีสภาพเป็น 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 

1.  สังคมและวฒันธรรม (Socio cultural Component = S) 
1) สังคมในปัจจุบนัท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรบุคคลโดย

การน าค่านิยม หรือตวัอยา่งทางสังคมท่ีผดิน ามาปฏิบติั 
 9 

2) ผูบ้ริหารขององคก์รมีนโยบายท่ีชดัเจนในการใหค้วาม
ร่วมมือกบัประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

9  

2.  เทคโนโลย ี(Technological Component = T) 
1) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั

ส่งผลใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดห้ลายช่องทาง มี
ความสะดวกและตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 

6  

2.  เศรษฐกจิ (Economic Component = E) 
1) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัส่งผลใหก้ารจดัสรร

งบประมาณในดา้นการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนนายสิบมี
สัดส่วนท่ีลดลง 

 6 

2) ภาวะเศรษฐกิจท าขาดใหป้ระสิทธิภาพในการบริหาร  2 
4.  การเมือง (Political Component = P) 

1) นโยบายของรัฐบาล และนโยบายขององคก์รให้
ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

6  

2) เสถียรภาพทางการเมืองไม่มัน่คงส่งผลต่อนโยบายดา้น
การพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการน าขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไม่มีการกลัน่กรองมายดึถือปฏิบติั 

 8 

2) เปล่ียนรัฐบาลบ่อย นโยบายขาดการต่อเน่ือง  4 
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การให้น า้หนักคะแนนสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

สภาพแวดล้อมภายใน  

1. จุดแข็ง จ านวน (คน) 
น า้หนัก 
(N=12) 

1) การสร้างจิตส านึกต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

12 89 

2) ใหค้วามส าคญักบัการพฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 

11 82 

2) มีกระบวนการทีมีมาตรฐานในการพฒันาหลกัสูตรการ
เรียนการสอน 

1 7 

4) บุคลากรท่ีท างานกนัเป็นทีม มีความสามคัคี 10 75 
5) องคก์รมีผงัโครงสร้างขององคก์ร และแบ่งแยกหนา้ท่ี

อยา่งชดัเจน 
11 82 

6) องคก์รมีการแบ่งสายการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 10 75 
7) องคก์รมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 1 7 
8) องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรมอยา่ง

ต่อเน่ืองมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน 
11 82 

9) องคก์รใหค้วามส าคญักบัแผนปฏิบติัราชการ ตลอดจน
การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อพฒันาทรัพยากร
บุคคลท่ีชดัเจน และมีการด าเนินการติดตามประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง 

11 82 

10) องคก์รมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัประชาชน 
ภาครัฐและภาคเอกชน  
 
 
 
 

11 82 

รวม 662 
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2. จุดอ่อน จ านวน (คน) 
น า้หนัก 
(N=12) 

1) หลกัเกณฑ ์ประมวลกฎจริยธรรมของตร. มีอยูใ่นกล
ยทุธ์ขององคก์รในการเรียนการสอนบางวชิา 

2 22 

2) ขาดการวเิคราะห์ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานดา้นการสอน ท า
ใหบุ้คลากรท างานดา้นการสอนไม่ตรงกบัดา้นทกัษะ
และความรู้ 

11 82 

2) หลกัสูตรไม่เหมาะสมกบัภาวะกาลปัจจุบนั 8 60 
4) ขาดการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดา้นการตระหนกัและ

ความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
11 82 

5) มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย ขาดการต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และขาดความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

10 75 

6) บุคลากรขาดการสนบัสนุนพฒันาความรู้ 5 37 
7) ขาดแรงจูงใจ 5 37 
8) บุคลากรขาดระเบียบวินยัและจิตใตส้ านึก 8 60 
9) ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงานท าให้เกิดความล่าชา้

ในการปฏิบติังาน 
11 82 

รวม 527 

รวมน า้หนักความส าคัญ เท่ากบั (1 คน 100 คะแนน) 12 คน = 1200 คะแนน 1200 
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สภาพแวดล้อมภายนอก  

2. โอกาส จ านวน (คน) 
น า้หนัก 
(N=12) 

1) ผูบ้ริหารขององคก์รมีนโยบายท่ีชดัเจนในการใหค้วาม
ร่วมมือกบัประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

9 212 

2) นโยบายของรัฐบาล และนโยบายขององคก์รให้
ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

6 141 

2) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยั
ส่งผลใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดห้ลายช่องทาง มี
ความสะดวกและตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 

6 141 

รวม 494 

4. อุปสรรค จ านวน (คน) 
น า้หนัก 
(N=12) 

1) สังคมในปัจจุบนัท าใหก้ารพฒันาทรัพยากรบุคคลโดย
การน าค่านิยม หรือตวัอยา่งทางสังคมท่ีผดิน ามาปฏิบติั 

9 212 

2) เสถียรภาพทางการเมืองไม่มัน่คงส่งผลต่อนโยบายดา้น
การพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการน าขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไม่มีการกลัน่กรองมายดึถือปฏิบติั 

8 188 

2) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัส่งผลใหก้ารจดัสรร
งบประมาณในดา้นการพฒันาศกัยภาพนกัเรียนนายสิบมี
สัดส่วนท่ีลดลง 

6 141 

4) ภาวะเศรษฐกิจท าใหข้าดประสิทธิภาพในการบริหาร 2 71 
5) เปล่ียนรัฐบาลบ่อย นโยบายขาดการต่อเน่ือง 4 94 

รวม 706 

รวมน า้หนักความส าคัญ เท่ากบั (1 คน 100 คะแนน) 12 คน = 1200 คะแนน 1200 
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ตาราง Matrix   สรุปการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 
1) การสร้างจิตส านึกต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์
2) ให้ความส าคญัต่อการพฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
3) มีผงัโครงสร้างขององคก์ร และแบ่งแยกหน้าท่ีอยา่งชดัเจน  
4) องคก์รมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบัประชาชน ภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
5) องคก์รส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองมี
ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน  
6) องคก์รให้ความส าคญัต่อแผนปฏิบติัราชการ ตลอดจนการ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัเพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจน 
และมีการด าเนินการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

จุดอ่อน (W) 
1) ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงานท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบติังาน 
2) ขาดการวิเคราะห์ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานดา้นการสอน 
ท าให้บุคลากรท างานดา้นการสอนไม่ตรงกับด้านทกัษะ
และความรู้ 
3) ขาดการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดา้นการตระหนัก
และความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
4) มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย ขาดการต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย และขาดความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมาย 

โอกาส (O) 
1) ผูบ้ริหารขององค์กรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้ความร่วมมือต่อประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 
2) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทนัสมัยส่งผลให้การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้หลายช่องทาง มีความสะดวกและ
ตรงกับความตอ้งการของบุคลากร 
3) นโยบายของรัฐบาล และนโยบายขององค์กรให้ความส าคญัต่อการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
4) สังคมความหวงัให้ต  ารวจปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกับชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของชุมชนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

SO = ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 
5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม 

WO = ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบต ารวจเชิง 
บูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง Matrix   สรุปการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ (ต่อ) 

อุปสรรค (T) 
1) สังคมในปัจจุบนัท าให้การพฒันาทรัพยากรบุคคลโดยการน าค่านิยม หรือตวัอยา่งทางสังคมท่ีผิดน ามาปฏิบติั 
2) เสถียรภาพทางการเมืองไม่มั่นคงส่งผลต่อนโยบายด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยการน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีการ
กลั่นกรองมายึดถือปฏิบติั 
3) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวัส่งผลให้การจดัสรรงบประมาณในด้านการพฒันาศกัยภาพนักเรียนนายสิบมีสัดส่วนท่ี
ลดลง 
4) สังคมตอ้งการให้การบริการของต ารวจมีความสุภาพอ่อนน้อม ให้บริการประชาชนดว้ยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบติั 
5) สังคมตอ้งการให้ต ารวจมีจริยธรรมในการใช้กฎหมาย จะตอ้งค านึงถึงหลกัมนุษยธรรม ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้ถอ้ยค าอัน
เป็นเท็จหรือปรักปร าผูอ่ื้น ใช้อ านาจทางกฎหมายและด าเนินกิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมีความเช่ือมั่นให้แก่
ประชาชนในด้านการบงัคบัใช้กฎหมาย 
6) สังคมตอ้งการให้ต ารวจมีความยุติธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ปฏิบติัหน้าท่ีตาม
กฎระเบียบด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 

ST = ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

WT = ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเขม้แข็งในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจ 
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กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ใหเ้ป็นองคก์รการเรียนรู้คู่จริยธรรม
ยทุธศาสตร์เชิงรุก (SO) 

S (จุดแข็ง) O (โอกาส) กลยุทธ์ 
1) การสร้างจิตส านึกต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

1) ผูบ้ริหารขององคก์รมีนโยบายท่ีชดัเจน
ในการใหค้วามร่วมมือต่อประชาชน 
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1) เสริมสร้างและพฒันานกัเรียน
นายสิบต ารวจใหมี้วนิยัและ
เคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 

2) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันานกัเรียน
นายสิบต ารวจตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ 

2) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยัส่งผลให้การเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดห้ลายช่องทาง มีความสะดวก
และตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 

2) เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
ใหแ้ก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ ใน
หลกัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อสังคม 

2) มีผงัโครงสร้างขององคก์ร และแบ่งแยก
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน  

2) นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
องคก์รใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

2) เสริมสร้างทศันคติของนกัเรียน
นายสิบต ารวจใหมี้จิตบริการ
ท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสังคม  

4) องคก์รมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบั
ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

4) สังคมความหวงัให้ต ารวจปฏิบติัหนา้ท่ี
ร่วมกบัชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 

5) องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการ
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองมีความรู้และทกัษะ
ในการปฏิบติังาน  

  

6) องคก์รใหค้วามส าคญัต่อแผนปฏิบติั
ราชการ ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบติัเพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจน 
และมีการด าเนินการติดตามประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนายสิบต ารวจเชิง
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์เชิงพฒันา (WO) 

W (จุดอ่อน) O (โอกาส) กลยุทธ์ 
1) ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงานท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

1) ผูบ้ริหารขององคก์รมีนโยบายท่ีชดัเจน
ในการใหค้วามร่วมมือกบัประชาชน 
ภาครัฐและภาคเอกชน 

1) เสริมสร้างกระบวนทศัน์ของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจใหย้ดึถือ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

2) ขาดการวิเคราะห์ต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการสอน ท าใหบุ้คลากรท างานดา้น
การสอนไม่ตรงกบัดา้นทกัษะและความรู้ 

2) มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยัส่งผลให้การเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารไดห้ลายช่องทาง มีความสะดวก
และตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร 

2) พฒันาและเสริมสร้างความรู้
ใหแ้ก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ
ดา้นศาสนสัมพนัธ์  

2) ขาดการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดา้นการ
ตระหนกัและความรับผิดชอบในหนา้ท่ี 

2) นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
องคก์รใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

2) พฒันาและส่งเสริมนกัเรียน
นายสิบต ารวจใหมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

4) มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย ขาดการ
ต่อเน่ืองในการด าเนินงานตามนโยบาย 
และขาดความเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

4) สังคมคาดหวงัใหต้ ารวจปฏิบติัหนา้ท่ี
ร่วมกบัชุมชน และรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การตอบสนองยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST) 

S (จุดแข็ง) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
1) การสร้างจิตส านึกต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

1) สังคมในปัจจุบนัท าใหก้ารพฒันา
ทรัพยากรบุคคลโดยการน าค่านิยม หรือ
ตวัอยา่งทางสังคมท่ีผิดน ามาปฏิบติั 

1) เสริมสร้างใหน้กัเรียนนายสิบ
ต ารวจมีจิตส านึกในการบริการ
ประชาชน 

2) ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันานกัเรียน
นายสิบต ารวจตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจ 

2) เสถียรภาพทางการเมืองไม่มัน่คงส่งผล
ต่อนโยบายดา้นการพฒันาทรัพยากร
บุคคล โดยการน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มีการ
กลัน่กรองมายึดถือปฏิบติั 

2) เสริมสร้างจิตส านึกของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจดา้นความ
ยติุธรรม และบงัคบัใชก้ฎหมาย
อยา่งเป็นธรรม 

2) มีผงัโครงสร้างขององคก์ร และแบ่งแยก
หนา้ท่ีอยา่งชดัเจน 

2) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั
ส่งผลใหก้ารจดัสรรงบประมาณในดา้น
การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนนายสิบมี
สัดส่วนท่ีลดลง 

2) เสริมสร้างค่านิยมการ
แสดงออกของมารยาทท่ีดี มีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และเคารพนอบ
นอ้มต่อประชาชน 

4) องคก์รมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกบั
ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน 

4) สังคมตอ้งการใหก้ารบริการของต ารวจ
มีความสุภาพอ่อนนอ้ม ใหบ้ริการ
ประชาชนดว้ยความรวดเร็วและไม่เลือก
ปฏิบติั 

 

5) องคก์รส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้รับการ
ฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองมีความรู้และทกัษะ
ในการปฏิบติังาน 

5) สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีจริยธรรมใน
การใชก้ฎหมาย จะตอ้งค านึงถึงหลกั
มนุษยธรรม ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคลให้
ถอ้ยค าอนัเป็นเท็จหรือปรักปร าผูอ่ื้น ใช้
อ านาจทางกฎหมายและด าเนินกิจกรรม
ทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้งและมี
ความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนในดา้นการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

6) องคก์รใหค้วามส าคญัต่อแผนปฏิบติั
ราชการ ตลอดจนการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบติัเพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ีชดัเจน 

6) สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีความยติุธรรม
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่เบียดเบียน ไม่
เอารัดเอาเปรียบประชาชน ปฏิบติัหนา้ท่ี
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S (จุดแข็ง) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
และมีการด าเนินการติดตามประเมินผล
อยา่งต่อเน่ือง 

ตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค เท่า
เทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT) 

W (จุดอ่อน) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
1) ขาดความต่อเน่ืองในการบริหารงานท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน 

1) สังคมในปัจจุบนัท าใหก้ารพฒันา
ทรัพยากรบุคคลโดยการน าค่านิยม หรือ
ตวัอยา่งทางสังคมท่ีผดิน ามาปฏิบติั 

1) พฒันาบุคลากรรองรับ
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ 

2) ขาดการวิเคราะห์ต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน
ดา้นการสอน ท าใหบุ้คลากรท างานดา้น
การสอนไม่ตรงกบัดา้นทกัษะและความรู้ 

2) เสถียรภาพทางการเมืองไม่มัน่คงส่งผล
ต่อนโยบายดา้นการพฒันาทรัพยากร
บุคคล โดยการน าขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่มี
การกลัน่กรองมายดึถือปฏิบติั 

2) เสริมสร้างพฒันาหลกัสูตร
การศึกษาและการฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งสนบัสนุนยทุธศาสตร์
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ 

2) ขาดการพฒันาทรัพยากรบุคคล ดา้น
การตระหนกัและความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ี 

2) ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตวั
ส่งผลใหก้ารจดัสรรงบประมาณในดา้น
การพฒันาศกัยภาพนกัเรียนนายสิบมี
สัดส่วนท่ีลดลง 

 

4) มีการแต่งตั้งโยกยา้ยบ่อย ขาดการ
ต่อเน่ืองในการด าเนินงานตามนโยบาย 
และขาดความเขา้ใจในการปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

4) สังคมตอ้งการใหก้ารบริการของ
ต ารวจมีความสุภาพอ่อนน้อม ให้บริการ
ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว และไม่
เลือกปฏิบติั 

 

 5) สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีจริยธรรมใน
การใช้กฎหมาย จะตอ้งค านึงถึงหลกั
มนุษยธรรม ไม่แนะน าเส้ียมสอนบุคคล
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W (จุดอ่อน) T (อุปสรรค) กลยุทธ์ 
ให้ถอ้ยค าอนัเป็นเท็จหรือปรักปร าผูอ่ื้น 
ใช้อ านาจทางกฎหมายและด าเนิน
กิจกรรมทางกฎหมายตามขั้นตอนท่ี
ถูกตอ้งและมีความเช่ือมัน่ให้แก่
ประชาชนในดา้นการบงัคบัใช้กฎหมาย 

 6) สังคมตอ้งการใหต้ ารวจมีความ
ยติุธรรมในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยไม่
เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎระเบียบ
ดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ไม่เอน
เอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง 
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ภาคผนวก ง 
 

สรุปข้ันตอนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 
 

สรุปข้ันตอนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

สรุปขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาองคป์ระกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

ค าถามวจิยั วตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั/ 
วธีิการด าเนินการวยั 

แหล่งข้อมูล/ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. องคป์ระกอบทางจริยธรรมความ
เป็นผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยเป็นอยา่งไร มี
องคป์ระกอบอะไรบา้งและอยูใ่นระดบั
ใด 

1. เพื่อศึกษาองคป์ระกอบทาง
จริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย 

ศึกษาองคป์ระกอบทางจริยธรรม 
1. บริบทการผลิตนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบน 
2. ทฤษฏีภาวะผูน้ า 
 1) ภาวะผูน้ าแบบเหนือชั้น 
 2) ภาวะผูน้ าใฝ่บริการ 

     การวจิยัเอกสารเป็นการศึกษา
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม โดยศึกษาองคป์ระกอบ
ทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรม สงัเคราะห์ได้

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการ
ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  
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ค าถามวจิยั วตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั/ 
วธีิการด าเนินการวยั 

แหล่งข้อมูล/ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

   3) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
(Ethical Leadership) 
2. ปัจจยัภายนอกท่ีสนบัสนุน 
    1) แนวคิดดา้นจริยธรรมของ
ต ารวจ     
    2) โครงสร้างจริยธรรมและ
วธีิการเสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ 
    3) แนวคิด ดา้นจริยธรรมของ
ต ารวจในระดบัสากล 

องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรม  
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สรุปขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาหาความจ าเป็นในการก าหนดองคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม ท่ีมีประสิทธิภาพของกลยทุธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

ค าถามวจิัย วตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยั/ 
วธีิการด าเนินการวยั 

แหล่งข้อมูล/ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

2.  องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึง
ประสงคแ์ละมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมคือ
อะไรบา้ง 

2. เพ่ือก าหนดองคป์ระกอบทาง
จริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 

1. แบบสอบถามละ
องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึง
ประสงคใ์นการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย 
2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
องคป์ระกอบทางจริยธรรมท่ีพึง
ประสงคใ์นการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย  

1. ประชากรท่ีใชใ้นการส ารวจคร้ังน้ี คือ 
ประชาชนผูรั้บบริการท่ีมีท่ีพกัอาศยัในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจระดบั
อ าเภอของ 8 จงัหวดั ในพ้ืนท่ี 2 จงัหวดั  กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ประกอบดว้ย 1) 
จงัหวดัล าปาง จ านวน 150 คน 2) จงัหวดั
ล าพนู จ านวน 158 คน และ 2) จงัหวดั
เชียงใหม่ จ านวน 92 คน 
2. ผูใ้หข้อ้มูลหลกัแบบสมัภาษณ์ ผูใ้หข้อ้มูล
หลกั จ านวน 20 คน 
- ประชาชนในพ้ืนท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน  
- เป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 
-  เป็นผูท่ี้เตม็ใจในการใหข้อ้มูลแก่ผูว้จิยั 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
การ ใชค้วามถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
การใชก้ารวเิคราะห์
เน้ือหา  
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สรุปขั้นตอนท่ี 2 การจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

ค าถามวจิัย วตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยั/ 
วธีิการด าเนินการวยั 

แหล่งข้อมูล/ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

2. กลยทุธ์ในการสร้างภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็น
อยา่งไร 

2. เพื่อจดัท ากลยทุธ์ในการพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 

ระยะท่ี 1 การวเิคราะห์ยทุธศาสตร์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ใชก้รอบ
การ SWOT Analysis 
ระยะท่ี 2 การยกร่างกลยทุธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ระยะ
ท่ี 2 การตรวจสอบร่างกลยทุธ์ใน
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 

1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยผูท้รงคุณวฒิุ 12 
คน 
2. การจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(Workshop) ผูท้รงคุณวฒิุ 12 คน 
2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยผูท้รงคุณวฒิุ  9 คน 
 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
การใชก้ารวเิคราะห์
เน้ือหา  
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สรุปขั้นตอนท่ี 4 การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

ค าถามวจิยั วตัถุประสงค์ 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั/ 
วธีิการด าเนินการวยั 

แหล่งข้อมูล/ 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

4. หากมีการพิจารณากลยทุธ์ในการ
สร้างภาวะผูน้ าดา้นจริยธรรมของ
ต ารวจแลว้จะมีความเหมาะสมกบั
นกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยหรือไม่
อยา่งไร 

4. เพื่อประเมินกลยทุธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย 

1. การประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ความเป็น
ประโยชน์กลยทุธ์ในการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
2. การประเมินคุณภาพคู่มือกลยทุธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย 

1. ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 
คน 
 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
การใชก้ารวเิคราะห์
เน้ือหา  
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ภาคผนวก จ 
 

ประมวลภาพการเกบ็ข้อมูล 
 
 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์ข้อมูลจากประชาชน 
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ประมวลภาพการจัดท ากลยุทธ์ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

คู่มือกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 
ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
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ค าน า 

 พระราชบญัญตัิต  ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 เป็น

เคร่ืองมือก ากบัความประพฤติของต ารวจให้อยู่ในกรอบของความเป็นระเบียบ กฎ ขอ้บงัคบั 

ค าสั่ง ซ่ึงเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ต ารวจตอ้งประพฤติตนเป็นผูม้ีมรรยาทตามแบบอย่างธรรม

เนียมของต ารวจที่ตอ้งยึดถือปฏิบตัิ ส่วนจริยธรรมต ารวจเป็นขอ้ปฏิบติัของต ารวจที่ต  ารวจควร

ประพฤติ จริยธรรมจึงมีความแตกต่างจากค าว่า “วินยั” ซ่ึงวินยัเป็นค าสั่งถา้ไม่ปฏิบตัิจะตอ้ง

ไดร้ับโทษตามขอ้ที่บญัญตัิไว  ้ดงันั้นจึงกล่าวไดว้ ่าจริยธรรมต ารวจเป็นค าสอนเร่ืองความ

ประพฤติของต ารวจไม่มีบทลงโทษรุนแรง เหมือนค าว่าวินยัต ารวจ ผูมี้อาชีพต ารวจจะตอ้งมีหลกั

ยึดคือมีจริยธรรมต ารวจเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบตัิ  มีความเห็นใจ อดทน และใจกวา้งต่อ

ความคิดเห็นที่ขดัแยง้หรือตรงกนัขา้มกนั การให้บริการประชาชนและเห็นแก่ผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลกั มีความยุติธรรมมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นเร่ืองความเที่ยงธรรมและความ

ยุติธรรม มีความซื่อสัตย ์และค านึงถึงเป้าหมายของตนเองและของประชาชนให้บรรลุถึง

เป้าหมายร่วมกนั 

 ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 จึงไดเ้น้นการฝึกอบรมให้กบันกัเรียนนายสิบต ารวจให้

เป็นผูที้่มีจริยธรรมและเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบตัิหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและการ

บงัคบัใช้กฎหมาย จึงจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ

ต ารวจ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทนัต่อสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

รับใช้ประชาชนให้ตรงกบัความคาดหวงัของประชาชนเป็นที่ยอมรับของประชาชน บ าบดัทุกข์

บ ารุงสุขของประชาชนอย่างชดัเจนเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหากบัความตอ้งการของ

สังคมไทย และน าองค์กรให้เกิดสภาวการณ์บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ  

 

 

ผูจ้ดัท า 
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สารบัญ 
 หน้า 
 
ตอนที่ 1 ค าช้ีแจงคู่มือ 
 บริบทการผลิตนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย   1 
 องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  
 ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 2   
ตอนที่ 2 รายละเอียดของคู่มือ 
 การจดัท ากลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  4 
 การประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  7  
ตอนที่ 2 การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล 
 การขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั 9 
 การประเมินผล 14 
 ขอ้เสนอแนะ 14 
ภาคผนวก 
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ตอนที่ 1 

ค าช้ีแจงคู่มือ 

 

บริบทการผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

 ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาคเป็นหน่วยหลกัในการฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบ

ต ารวจ นอกจากนั้นยงัเป็นหน่วยให้บริการทางดา้นการศึกษาอบรมแก่บุคคลขององค์กรที่จะมา

บรรจุเขา้เป็นขา้ราชการต ารวจท าการฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจในสายงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ 

ความสามารถพร้อมทกัษะในวิชาชีพต ารวจ นอกจากน้ียงัท าหน้าที่เสริมสร้างจริยธรรมต ารวจ

เพื่อเป็นหลกัการส าหรับยึดถือและเป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยมีวตัถุประสงค์ที่จะบ าบดัทุกข์บ ารุง

สุขให้แก่ประชาชนดว้ยการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

เป้าหมายส าคญัคือ การน าไปสู่การให้บริการประชาชนตรงกบักบัความคาดหวงัและเป็นท่ี

ยอมรับของประชาชน   

 ศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 เป็นหน่วยหลกัท ำกำรผลิตฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียน

นำยสิบต ำรวจ ให้กบัสังกดักองบญัชำกำรต ำรวจภูธรภำค 5 ในพื้นท่ี 8 จงัหวดัภำคเหนือตอนบน

ของประเทศไทย ผลิตหลกัสูตรนกัเรียนนำยสิบต ำรวจมุ่งผลิตขำ้รำชกำรต ำรวจชั้นประทวนยศ

สิบต ำรวจตรีในต ำแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ (ปฏิบติักำรป้องกนัปรำบปรำม) โดยยึดหลกัให้นกัเรียนนำย

สิบต ำรวจทุกคนเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และสำมำรถพฒันำตนเองได้ มีกระบวนกำรจดักำร

เรียนกำรสอนนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียนนำยสิบต ำรวจเป็น

ขำ้รำชกำรต ำรวจชั้นประทวนยศสิบต ำรวจตรีในต ำแหน่งผูบ้ งัคบัหมู ่ ในศูนย ฝึ์กอบรม

ต ำรวจภูธรภำค 5 ใช้ค  ำย่อว่ำ “หลกัสูตร นสต.” ส ำหรับผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมหลกัสูตรนกัเรียน

นำยสิบต ำรวจน้ี ใช้ค  ำย่อว่ำ “นสต” ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในกำรให้กำรฝึกอบรม เป็นระยะเวลำ 1 ปี 

ประกอบดว้ย ภำควิชำกำรและกำรฝึก 7 เดือน ภำคบูรณำกำรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2 เดือน 

ภำคกำรฝึกหัดปฏิบติัรำชกำร 2 เดือน และภำคกำรฝึกหลกัสูตรพิทกัษ์สันติ 1 เดือน 

 ผลผลิตในห้วงระยะ ปี พ.ศ. 2557 – 2559 ท่ีผ่ำนประกอบดว้ย 1) ดำ้นปริมำณ ในช่วง

ปี 2557 - 2259 ศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 ไดผ้ลิตนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ จ ำนวน 2 รุ่น โดย

จะรับเขำ้ท ำกำรฝึกอบรมรุ่นละ จ ำนวน 250 คน รวมเป็น 750 คน 2) ดำ้นคุณภำพ หลกัสูตร



240 
 

 

240 

นกัเรียนนำยสิบต ำรวจมุ่งผลิตโดยยึดหลกัให้นกัเรียนนำยสิบต ำรวจทุกคนเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำม

เขำ้ใจ และสำมำรถพฒันำตนเองได ้ภำยใตก้ระบวนกำรจัดกำรฝึกอบรมที่ส่งเสริมกำรพฒันำ

ตนเอง เพื่อให้เป็นผูที้่มีควำมรู้ในวิชำกำร มีควำมสำมำรถในหน้ำที่งำนที่รับผิดชอบ มีสุขภำพ

ร่ำงกำยแข็งแรง จิตใจมัน่คง ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม และควำมซ่ือสัตยสุ์จริต พร้อมที่จะ

ปฏิบติังำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติเพื่อควำมผำสุกของประชำชน 

 เป้ำหมำยในกำรผลิตก ำลงัพลที่พึงประสงค์ของส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติและศูนย์

ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 มีดงัน้ี 

1.  เพื่อให้นกัเรียนนำยสิบต ำรวจมีควำมรู้พื้นฐำนของกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ของ

ขำ้รำชกำรต ำรวจชั้นประทวน 

2.  เพื่อให้นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจและควำมสำมำรถจนเกิดเป็น

ทกัษะในงำนปฏิบติักำรป้องกนัปรำบปรำม 

2.  เพื ่อเสริมสร้ำงเจตคติ วิสัยทศัน์ หล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัย และบุคลิกภำพให้

เหมำะสมกบักำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจที่เพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม เป็นที่เช่ือถือศรัทธำของ

ประชำชน 

4. เพื่อให้นักเรียนนำยสิบต ำรวจเป็นผูย้ึดมัน่ในสถำบนัชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัริย ์

และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

5.  เพื ่อให้นกัเรียนนำยสิบต ำรวจมีควำมพร้อมทั้งดำ้นร่ำงกำย จิตใจ วุฒิภำวะ มี

จิตส ำนึกในกำรบริกำร และบ ำบดัทุกข์บ ำรุงสุขแก่ประชำชนรวมทั้งปฏิบติังำนในหน้ำท่ีไดอ้ย่ำง

มีประสิทธิภำพ 

 

องค์ประกอบทางจริยธรรมในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

  การศึกษาองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีพึงประสงค์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทาง

จริยธรรมในสภาพปัจจุบนั การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบทาง

จริยธรรมที่พึงประสงค์และในสภาพปัจจุบนั เพื่อก าหนดองค์ประกอบทางจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

มีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ไดคุ้ณลกัษณะและความประพฤติ

ทางจริยธรรม ประกอบดว้ย 1) จริยธรรมดา้นความเคารพ 2) จริยธรรมดา้นการบริการ 2) จริยธรรม



241 
 

 

241 

ดา้นความยุติธรรม 4) จริยธรรมดา้นความซ่ือสัตย ์5) จริยธรรมดา้นความร่วมมือ 6) จริยธรรมต่อ

กฎหมาย 7) จริยธรรมต่อสังคม และ 8) จริยธรรมการอุทิศตนเพื่อหน้าที่ ได้องค์ประกอบทาง

จริยธรรมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย รายละเอียดดงัน้ี 

 1.  ดา้นความซ่ือสัตย ์ปฏิบตัิหน้าที่แสดงความโลภมกัมากในลาภผลและคอรัปชัน่ 

ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความซื่อสัตยไ์ม่คดโกงหรือหลอกลวงประชาชน และปฏิบตัิหน้าที่ตาม

กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่ล าเอียง 

 2.  ดา้นความยุติธรรม ปฏิบตัิหน้าที่โดยไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบติั

หน้าที่ตามกฎระเบียบดว้ยความเสมอภาค เท่าเทียมกนั ไม่เอนเอียงเขา้ขา้งใดขา้งหน่ึง ปฏิบติั

หน้าที่ตามหลกักฎหมายมีความถูกตอ้งและชดัเจน และปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความความเที่ยงธรรม 

ไม่ตดัสินผูใ้ดว่ากระท าผิด โดยปราศจากหลกัฐานท่ีชดัเจน 

 2.  ดา้นการบริการ ให้บริการประชาชนอย่างดว้ยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบตัิ 

แสดงกิริยา วาจาที่สุภาพ และอ่อนน้อมต่อประชาชนผูใ้ช้บริการ และให้บริการประชาชนดว้ย

ความเต็มใจ  
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ตอนที ่2 
รายละเอยีดของคู่มอื 

 
การจัดท ากลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 การวิเคราะห์ผลการจดัท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยการก าหนดองคป์ระกอบกลยทุธ์ให้ครอบคลุม
โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ประกอบดว้ย ปัจจยัป้อน (คน เน้ือหา และส่ือการเรียนรู้) กระบวนการ
ขบัเคล่ือนกลยทุธ์ เง่ือนไข เทคนิคในการพฒันาภาวะผูน้ าภายใตบ้ริบทของศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธร 
ภาค 5 ไดแ้ก่ วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคห์ลกั ค่านิยม ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ภายใตย้ทุธศาสตร์
ประกอบดว้ย เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั โครงการ/กิจกรรม และวิธีการด าเนินการของแต่ละกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกไดยุ้ทธศาสตร์ในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้   
คู่จริยธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตอบสนองยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 กลยุทธ์ในการพฒันาไดจ้ากการน าผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมาใช้
ในการก าหนดร่างกลยุทธ์และองค์ประกอบทางจริยธรรมที่ไดจ้ากภาคประชาชนน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์หลกั ค่านิยม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 วิสัยทัศน์ 
  “ ความรู้คู่จริยธรรม ” 

 พันธกิจ 
 1.   พฒันาภาวะผูน้ า เชิงจริยธรรมของนกัเ รียนนายสิบต ารวจในการให้บริการ

ประชาชนดว้ยความเคารพและเสมอภาค ตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน  
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 2.  ส่งเสริมให้นกัเรียนนายสิบต ารวจแสดงออกถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ประพฤติ
ปฏิบติัตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น  

 2.  พฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตส านึกในการให้บริการประชาชนดา้นอ านวย
ความยุติธรรม  

 4.   ส่งเสริมให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก ่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคม  

 
 เป้าประสงค์หลัก 
 1.  ศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม 
 2.  นกัเรียนนายสิบต ารวจเมื่อออกไปปฏิบตัิหน้าที่มีจิตบริการ และจิตส านึกในการ

ให้บริการประชาชนดว้ยความเสมอภาคเป็นธรรม ตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน 
 
 ค่านิยม 

  ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong learning)  
  มีจิตบริการ (Service Mind) 
  ยึดมัน่ความซ่ือสัตย ์(Honesty)  
  รักความยุติธรรม (Justice)  
 ใฝ่เรียนรู้ (Lifelong learning) หมายถึง การมีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน 

เขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่าง
สม ่าเสมอทั้งทางตรงและทางออ้ม การเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสมสามารถวิเคราะห์ สรุปเป็นองค์
ความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ 

 มีจิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ่ื้น ชุมชน และสังคมดว้ยความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน เป็นผูใ้ห้และช่วยเหลือผูอ่ื้น และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 ยึดมัน่ความซ่ือสัตย ์(Honesty) หมายถึง การประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ และยึดหลกัความจริง มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์
หวงัดีต่อผูอ่ื้น และเกรงกลวัต่อการกระท าผิด 

 รักความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการร้อง
ทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอขอ้มูลข่าวสาร หรือติดต่อราชการอ่ืนดว้ยความเต็มใจ เป็นมิตร 
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ไม่เลือกปฏิบตัิ และรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิหรือเสรีภาพตามกฎหมาย รวมถึงการ
ปฏิบติัหน้าท่ีตรงไปตรงมาตามกฎหมายโดยไม่ตอ้งหลีกเล่ียง 

 กลยุทธ์ในการพัฒนา 
 กลยุทธ์ในการพฒันาเป็นการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค์หลกั และค่านิยมที่ไดก้  าหนดไวแ้ลว้ เป็นผลจากการวิเคราะห์สถานภาพทั้งปัจจยั
ภายในภายนอกมาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคลอ้งกนักบับริบทการ
ผลิตนกัเรียนนายสิบต ารวจในปัจจุบนั ไดก้ลยุทธ์ในการพฒันาดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่
จริยธรรม ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีวินยัและเคร่งครัด
ต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ  

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ ในหลกั
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม  

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างทศันคติของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตบริการท างาน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม วิธีด าเนินการดงัน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้ยึดถือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจด้านศาสน
สัมพนัธ์  

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาและส่งเสริมนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที ่ 1 เสริมสร้างให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจิตส านึกในการบริการ
ประชาชน  

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจดา้นความยุติธรรม
และบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม  
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทที่ดี มีความซ่ือสัตย์
สุจริต และเคารพนอบน้อมต่อประชาชน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฒันาหลกัสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้สอดคลอ้ง
สนบัสนุนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 
การประเมินกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
  กำรประเมินกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ
ในภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นกำรประเมินดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และ
ควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม ซ่ึงสรุปผลกำรประเมินได้
ดงัน้ี 

 1.  กำรประเมินวิสัยทศัน์ดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ 
ภำพรวมอยู ่ในระดบัมำกถึงมำกที่สุดและดำ้นที่มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำดำ้นอื่น ไดแ้ก่ ดำ้นควำม
เหมำะสม รองลงมำ ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเป็นประโยชน์  

 2.  กำรประเมินพนัธกิจดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์ 
ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกถึงมำกที่สุดและดำ้นที่มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำดำ้นอื่น ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเป็น
ประโยชน์คือ กำรส่งเสริมให้นกัเรียนนำยสิบต ำรวจแสดงออกถึงกำรยึดมัน่ในควำมถูกตอ้ง 
ประพฤติปฏิบติัตำมควำมเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น รองลงมำ ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเหมำะสม  

 2.  กำรประเมินเป้ำประสงค์หลกัควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็น
ประโยชน์ พบว่ำ ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกถึงมำกท่ีสุดและดำ้นท่ีมีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำดำ้นอ่ืน ไดแ้ก่ 
ดำ้นควำมเหมำะสมคือ ศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 เป็นองค์กรกำรเรียนรู้คู ่จริยธรรม 
รองลงมำ ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเป็นประโยชน์คือ นกัเรียนนำยสิบต ำรวจเม่ือออกไปปฏิบติัหน้ำท่ีมีจิต
บริกำร และจิตส ำนึกในกำรให้บริกำรประชำชนดว้ยควำมเสมอภำคเป็นธรรม ตรงกบัควำม
คำดหวงัของประชำชน  

 4.  กำรประเมินค่ำนิยมดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็นประโยชน์  
ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกถึงมำกที่สุดและดำ้นที่มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำดำ้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเป็น
ประโยชน์คือ กำรรักควำมยุติธรรม รองลงมำไดแ้ก่ ดำ้นควำมเหมำะสมคือ กำรมีจิตบริกำร  
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 5.  กำรประเมินยุทธศำสตร์ดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำมเป็น
ประโยชน์ ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกถึงมำกท่ีสุดและดำ้นที่มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำดำ้นอ่ืน ไดแ้ก่ ดำ้น
ควำมเป็นประโยชน์คือ กำรพฒันำศูนยฝึ์กอบรมต ำรวจภูธรภำค 5 ให้เป็นองค์กรกำรเรียนรู้คู่
จริยธรรม รองลงมำ ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเหมำะสมคือ ย ุทธศำสตร์กำรพฒันำศูนยฝึ์กอบรม
ต ำรวจภูธรภำค 5 ให้เป็นองค์กรกำรเรียนรู้คู่จริยธรรม  

 6.  กำรประเมินกลยุทธ์ในกำรพฒันำดำ้นควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได ้และควำม
เป็นประโยชน์ ภำพรวมอยู่ในระดบัมำกถึงมำกที่สุดและดำ้นที่มีค่ำเฉล่ียมำกกว่ำดำ้นอ่ืน ไดแ้ก่ 
ดำ้นควำมเป็นประโยชน์คือ กำรเสริมสร้ำงทศันคติของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจให้มีจิตบริกำร
ท ำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนและสังคม รองลงมำ ไดแ้ก่ ดำ้นควำมเหมำะสม คือ         
กำรเสริมสร้ำงทศันคติของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจให้มีจิตบริกำรท ำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชำชนและสังคม  
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ตอนที่ 2 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล 

 
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 2 กลยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 2 กล
ยุทธ์ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 มี 2 กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ท่ี 4 มี 2 กลยุทธ์ เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบติั โดย  

 1.  ใช้ประกอบการปรับปรุงหลกัสูตร  
 2.  ใช้ประกอบการจดัการเรียนการสอน  
 2.  ใช้ประกอบการฝึกอบรมระยะสั้น 
 โดยมีประเด็นและจุดเน้นของการน าไปใช้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาศูนยฝึ์กอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่

จริยธรรม ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดงัน้ี 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างและพฒันานกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีวินยัและเคร่งครัด

ต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ 
วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1) จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอดแทรกประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณต ารวจในภาคการฝึก  

2) จดักิจกรรมการเรียนรู้สร้างจิตส านึกของความเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์
โดยการสอดแทรกประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาค
บูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

2) ปรับการเรียนการสอนในหมวดวิชากฎหมายเน้นการใช้ขอ้เท็จจริง
ในการบงัคบัใช้กฎหมาย 

4) การฝึกอบรมจริยธรรมดา้นการอุทิศตนเพื่อหน้าที่และจิตส านึกของ
ความเป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์ 

5) ส่งเสริมและสนบัสนุนผูบ้ริหาร อาจารย ์ครูฝึก และนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจให้มีวินยัและเคร่งครัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณต ารวจ 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้แก่นกัเรียนนายสิบต ารวจ ในหลกั
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1) จดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจในหลกัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบท่ี
มีต่อสังคมโดยการสอดแทรกกิจกรรมในประจ าวนั 

2) จดักิจกรรมความรู้ความเขา้ใจในหลกัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบท่ี
มีต่อสังคมโดยการสอดแทรกในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 

2) พฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละครูฝึกโดยจดัอบรมหรือส่งอาจารยแ์ละ
ครูฝึกเขา้รับการสัมมนาให้เขา้ใจเน้ือหาหลกัภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม  

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างทศันคติของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีจิตบริการท างาน
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1)  เสริมสร้างทศันคติด า้นจิตบริการท างานที ่เ ป็นประโยชน์ต ่อ
ประชาชนและสังคมในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

2) เสริมสร้างทศันคติให้เรียนรู้จากสถานการณ์สมมติโดยการท าให้ดู
เป็นตวัอย่างและสอนโดยตรง 

2) จดัท าโครงการศึกษาดูงานดา้นจิตบริการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขบัเคล่ือนการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนทศัน์ของนกัเรียนนายสิบต ารวจให้ยึดถือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1) เสริมสร้างวิธีคิด ว ิธีปฏิบตัิ ว ิธีให้คุณค่า ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยการสอดแทรกกิจกรรมในประจ าวนั 

2) เสริมสร้างวิธีคิด ว ิธีปฏิบตัิ ว ิธีให้คุณค่า ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยการสอดแทรกในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 

2) เสริมสร้างวิธีคิด วิธีปฏิบตัิ วิธีให้คุณค่า ให้เรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยการวางแผน ปฏิบติั ท าให้ดูเป็นตวัอย่าง และสอนโดยตรง 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนนายสิบต ารวจด้านศาสน
สัมพนัธ์ วิธีด าเนินการดงัน้ี 
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1) เน้นจริยธรรมดา้นความเคารพในกิจกรรมเสริมหลกัสูตรในหลกัสูตรศา
สนสัมพนัธ์ โดยการเสริมสร้างจริยธรรมด้านความเคารพมีความเขา้ใจอนัดีร่วมมือกนัสร้างสรรค์
ภราดรภาพและสันติภาพในสังคม  

2) การฝึกอบรมดา้นศาสนสัมพนัธ์ ส่งเสริมให้มีความเขา้ใจอนัดีร่วมมือกนั
สร้างสรรคภ์ราดรภาพและสันติภาพในสังคม 

2) สร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้นกัเรียนนายสิบต ารวจและอาจารยก์บั
ศาสนาต่าง ๆ โดยการประสานสัมพนัธ์เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัระหวา่งศาสนิกชนท่ีนบัถือศาสนาต่าง ๆ 
เช่น พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม เป็นตน้ 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาและส่งเสริมนกัเรียนนายสิบต ารวจให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเน่ือง วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1) จดัโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วมภาครัฐและเอกชน เช่น ประเพณี
ทอ้งถ่ิน การรณรงค์ดา้นต่าง ๆ   

2) ส่งเสริมนกัเรียนนายสิบต ารวจให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการ
วางแผน ปฏิบติั และสอนโดยตรง 

2) สร้างเครือข่ายในจดักิจกรรมต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือ
และตามความตอ้งการของชุมชน 

4) ปรับการเรียนการสอนในรายวิชาต ารวจชุมชนสัมพนัธ์และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยเน้นย  ้านกัเรียนนายสิบต ารวจค านึงถึงเป้าหมายของตนเองและ
ประชาชนให้บรรลุถึงเป้าหมาย และใส่ใจต่อเป้าหมายและความตอ้งการของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที ่ 1 เสริมสร้างให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีจิตส านึกในการบริการ
ประชาชน วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1) จดักิจกรรมดา้นการบริการโดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้นกัเรียน
นายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และ
การมีความรับผิดชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาคการฝึก  

2) จดักิจกรรมในการเรียนการสอนดา้นการบริการโดยการเสริมสร้าง
จิตส านึกให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอ่ื้น เอาประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกั
เป็นอนัดบัแรก และการมีความรับผิดชอบในการบริการผูอื้่นในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาค
บูรณาการ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างจิตส านึกของนกัเรียนนายสิบต ารวจดา้นความยุติธรรม
และบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1) ปรับการเรียนการสอนในหมวดวิชากฎหมายโดยเน้นย  ้าดา้นความ
ยุติธรรมและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 

2) จดักิจกรรมดา้นความยุติธรรมและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม
โดยการเสริมสร้างจิตส านึกให้นกัเรียนนายสิบต ารวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของผูอื้ ่น เอา
ประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และการมีความรับผิดชอบในการบริการผูอ่ื้นในภาค
การฝึก  

2) จดักิจกรรมการเรียนการสอนดา้นความยุติธรรมและบงัคบัใช้
กฎหมายอย ่าง เป็นธรรมโดยการเสริมสร้างจ ิตส านึกให ้นกั เ รียนนายสิบต ารวจเห็นแก่
ผลประโยชน์ของผู อื้ ่น เอาประโยชน์ของผูอื้ ่นเป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และการมีความ
รับผิดชอบในการบริการผูอื้่นในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทที่ดี มีความซ่ือสัตย์
สุจริต และเคารพนอบน้อมต่อประชาชน วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1) ปรับการเรียนการสอนในหมวดวิชากฎหมายโดยเน้นย  ้าดา้นความ
ยุติธรรมและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 

2) จดักิจกรรมดา้นความซ่ือสัตยโ์ดยการเสริมสร้างค่านิยมให้นกัเรียน
นายสิบต ารวจมีความประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลกัความจริง 
มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอื้่น และเกรงกลวัต่อการ
กระท าผิดในภาคการฝึก  

2) จดักิจกรรมในการเรียนการสอนสอดแทรกดา้นความซ่ือสัตยโ์ดย
การเสริมสร้างค่านิยมให้นกัเรียนนายสิบต ารวจมีความประพฤติตรงตามความเป็นจริง ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ และยึดหลกัความจริง มีความถูกตอ้ง มีความละอาย มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์
หวงัดีต่อผูอื้่น และเกรงกลวัต่อการกระท าผิดในภาควิชาการทุกรายวิชา ภาคบูรณาการ และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

4) เสริมสร้างค่านิยมการแสดงออกของมารยาทที่ดี มีความซ่ือสัตย์
สุจริต และเคารพนอบน้อมต่อประชาชนให้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการวางแผน ปฏิบตัิ 
ท  าให้ดูเป็นตวัอย่าง และสอนโดยตรง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียน
นายสิบต ารวจ ประกอบดว้ยกลยุทธ์ดงัน้ี 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ วิธีด าเนินการดงัน้ี 

1) อบรมเตรียมบุคลากรรองรับกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ า เชิง
จริยธรรม 

2) จดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกลยุทธ์การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

2) จดัประชุมวางแผน วิเคราะห์ ด าเนินการในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ใน
การพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 

4) จดัประชุมประเมินกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าของนกัเรียนนาย
สิบต ารวจ 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างพฒันาหลกัสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมให้สอดคลอ้ง
สนบัสนุนกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ วิธีด าเนินการ
ดงัน้ี 

1) พฒันาศกัยภาพบุคลากรให้เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์
ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

2) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะกรรมการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนายสิบต ารวจ โดยการวางแผนโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ท่ีสนบัสนุนกลยุทธ์ใน
การพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ประเมินโครงการและกิจกรรมในการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงจริยธรรม 

2)  จ ดัประชุมประเม ินผลและปรับปรุงการพฒันาภาวะผูน้ า เชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจ 
 
การประเมินผล 
 เพื ่อให้การติดตามประเมินผลเกิดผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการตามกลยุทธ์ในการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจอย่างมีประสิทธิภาพ ควรด าเนินการ
ติดตามความกา้วหน้าเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายงานผลไปยงัผูบ้งัคบับญัชาทุกเดือน ราย
ไตรมาส ฝ่ายและบุคลากรที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีเป็นรูปแบบรายงาน
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ประจ าปีภายในเดือนกนัยายนของทุกปี โดยใช้ตวัช้ีวดัผลการด าเนินการ วดัความกา้วหน้าของ
การบรรจุปัจจยัแห่งความส าเร็จ โดยการวดัผลการปฏิบติังานที่เกิดข้ึนจริงเทียบกบัเป้าหมายท่ี
วางไว ้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 กลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบต ารวจในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย มีขอ้เสนอแนะที่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งระดบัต่าง ๆ ของส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติควรน าไปพิจารณาและปฏิบติัคือ 

 1.  น ากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมไปปรับแกปั้ญหาการ
ปฏิบติังานของต ารวจ เพื่อให้บริการตรงกบัความคาดหวงัของประชาชน 

 2.  น ากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของนกัเรียนนายสิบ
ต ารวจ ไปใช้ในการปรับปรุงเสริมหลกัสูตรกระบวนการจดัการเรียนการสอน การจดักิจกรรม
เสริมพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมให้กบันกัเรียนนายสิบต ารวจ  

 2.  น ากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ไปปรับกลไกการ
ควบคุมดา้นจริยธรรมในวิชาชีพต ารวจ และเพื่อศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาจริยธรรมใน
วิชาชีพต ารวจ ประชากรในการศึกษาคือประชาชนท่ีเป็นผูเ้สียหาย ผูใ้ช้บริการ ตลอดจนผูต้อ้งหา  
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สรุปกลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเขิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

         ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้คู่จริยธรรม 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
1. เสริมสร้ำงและพฒันำ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ
ใหมี้วนิยั เคร่งครัดต่อ
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณตำม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณต ำรวจ 

1. นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมต่อ
กฎหมำย มีกำรประพฤติและปฏิบติักำรใช้
ขอ้เท็จจริงในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย รักษำ
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและยุติธรรม ใช้
อ ำนำจทำงกฎหมำยในทำงท่ีถูกตอ้ง 
ด ำเนินกิจกรรมทำงกฎหมำยตำมขั้นตอน
ท่ีถูกตอ้ง2. นักเรียนนำยสิบต ำรวจมี
จริยธรรมกำรอุทิศตนเพื่อหน้ำท่ี มีควำม
ประพฤติและปฏิบติัท่ีมีต่อตนเองแสดงถึง
กำรใชส้ติปัญญำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบติังำน ควำมอดทน อดกลั้นไม่
หวัน่ไหวต่อควำมยำกล ำบำก มีใจรักใน
กำรบริกำรมุ่งบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์
แก่ประชำชน และมีควำมภูมิใจใน

ร้อยละ 80 โครงกำรหรือ
กิจกรรมดำ้นกำรพฒันำ
เสริมสร้ำงกำรปฏิบติัตำม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของต ำรวจ 
 

1. โครงกำรเก่ียวกบักำร
พฒันำเสริมสร้ำงกำร
ปฏิบติัตำมประมวล
จริยธรรมและจรรยำบรรณ
ของต ำรวจ 
2. กิจกรรมเก่ียวกบักำร
พฒันำเสริมสร้ำงกำร
ปฏิบติัตำมประมวล
จริยธรรมและจรรยำบรรณ
ของต ำรวจ 

1. จดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำร
สอดแทรกประมวลจริยธรรม
และจรรยำบรรณต ำรวจในภำค
กำรฝึก  
2. จดักิจกรรมกำรเรียนรู้สร้ำง
จิตส ำนึกของควำมเป็น
ผูพ้ิทกัษส์นัติรำษฎร์โดยกำร
สอดแทรกประมวลจริยธรรม
และจรรยำบรรณต ำรวจในภำค
วชิำกำรทุกรำยวิชำ ภำคบูรณำ
กำร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2. ปรับกำรเรียนกำรสอนใน
หมวดวชิำกฎหมำยเนน้กำรใช้
ขอ้เทจ็จริงในกำรบงัคบัใช้
กฎหมำย 
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
จิตส ำนึกของควำมเป็น
ผูพ้ิทกัษ์สันติรำษฎร์ 

4.  กำรฝึกอบรมจริยธรรมดำ้น
กำรอุทิศตนเพื่อหนำ้ท่ีและ
จิตส ำนึกของควำมเป็น
ผูพ้ิทกัษส์นัติรำษฎร์ 
5.  ส่งเสริมและสนบัสนุน
ผูบ้ริหำร อำจำรย ์ครูฝึก และ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจใหมี้วนิยั
และเคร่งครัดต่อคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณตำม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณต ำรวจ 

2. เสริมสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจใหแ้ก่
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ 
ในหลกัภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมดำ้น
ควำมซ่ือสัตย ์มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ตรงตำมควำมเป็นจริงทั้งทำงกำย วำจำ ใจ 
ยึดหลกัควำมจริงมีควำมถูกตอ้ง มีควำม
ละอำย มีศีลธรรม รักษำควำมสัตยห์วงัดี
ต่อผูอ่ื้น เกรงกลวัต่อกำรกระท ำผิด ยงั
หมำยรวมถึงกำรไม่สัญญำในส่ิงท่ีไม่

1. จ ำนวนรำยวิชำท่ีใหมี้ควำมรู้ 
ควำมเขำ้ใจ ท่ีจ ำเป็นในหลกั
ภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบท่ีมี
ต่อสงัคม 
2. จ ำนวนกิจกรรมในประจ ำวนั
ท่ีจ ำเป็นในหลกัภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม  

1. กิจกรรมในรำยวชิำเพ่ือ
พฒันำบุคลำกำรใหมี้
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ท่ี
จ ำเป็นในหลกัภำระหนำ้ท่ี
ควำมรับผิดชอบท่ีมีต่อ
สงัคมกิจกรรม 

1. จดักิจกรรมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ในหลกัภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคมโดยกำร
สอดแทรกกิจกรรมในประจ ำวนั 
2. จดักิจกรรมควำมรู้ควำมเขำ้ใจ
ในหลกัภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคมโดยกำร
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
สำมำรถท ำได ้ไม่บิดเบือนควำมจริง ไม่อ ำ
พรำงหน้ำท่ี และไม่หลีกเล่ียงควำม
รับผิดชอบ 

2. ประจ ำวนัเพื่อพฒันำบุ
คลำกำรใหมี้ควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจ ท่ีจ ำเป็นในหลกั
ภำระหนำ้ท่ีควำม
รับผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม 

สอดแทรกในภำควชิำกำรทุก
รำยวชิำ ภำคบูรณำกำร และ
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2. พฒันำศกัยภำพอำจำรยแ์ละ
ครูฝึกโดยจดัอบรมหรือส่ง
อำจำรยแ์ละครูฝึกเขำ้รับกำร
สมัมนำใหเ้ขำ้ใจเน้ือหำหลกั
ภำระหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบท่ีมี
ต่อสงัคม 

2. เสริมสร้ำงทศันคติ
ของนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจใหมี้จิตบริกำร
ท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประชำชนและสงัคม 

นกัเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมต่อสงัคม 

มีพฤติกรรมท่ีมีต่อสังคม แสดงถึง

ผลประโยชน์ส่วนรวมมำกกวำ่ประโยชน์

ส่วนตน ใชส้ติและควำมอดทนในกำร

ปฏิบติัหนำ้ท่ี ทั้งทำงกำย และวำจำเพ่ือ

รักษำภำพลกัษณ์ท่ีดีของต ำรวจท่ีมีต่อ

สังคม สนับสนุนกำรเมืองประชำธิปไตย

ดว้ยควำมศรัทธำ และปฏิบติัหนำ้ท่ีอย่ำง

1. จ ำนวนโครงกำรท่ีเสริมสร้ำง
ทศันคติดำ้นจิตบริกำร 
2. จ ำนวนกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนท่ีเสริมสร้ำงทศันคติดำ้นจิต
บริกำร 
 

1. โครงกำรเก่ียวกบัจิต
บริกำร 
2. กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนแบบบทบำทสมมติ 

1. เสริมสร้ำงทศันคติดำ้นจิต
บริกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์
ต่อประชำชนและสงัคมในภำค
วชิำกำรทุกรำยวิชำ ภำคบูรณำ
กำร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
2. เสริมสร้ำงทศันคติใหเ้รียนรู้
จำกสถำนกำรณ์สมมติโดยกำร
ท ำใหดู้เป็นตวัอยำ่งและสอน
โดยตรง 
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
เต็มควำมสำมำรถเพื่อให้สังคมเกิดควำม

สงบสุข 

2. จดัท ำโครงกำรศึกษำดูงำน
ดำ้นจิตบริกำรท ำงำนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อประชำชนและ
สงัคม 

 

         ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม ของนักเรียนนายสิบต ารวจเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
1. เสริมสร้ำงกระบวน
ทศันข์องนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจใหย้ดึถือกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมดำ้น
ควำมร่วมมือ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
เป้ำหมำยของตนเองและของผูอ่ื้นให้บรรลุ
ถึงเป้ำหมำยร่วมกนั รวมไปถึงกำรใส่ใจต่อ
เป้ำหมำยและควำมตอ้งกำรของชุมชน 

1. จ ำนวนโครงกำรในหลกัสูตร
สร้ำงกระบวนทศัน์กำรมีส่วน
ร่วม 
2. จ ำนวนกิจกรรมในหลกัสูตร
สร้ำงกระบวนทศัน์กำรมีส่วน
ร่วม 

1. โครงกำรเสริมสร้ำง
กระบวนทศันข์องนกัเรียน
นำยสิบต ำรวจใหย้ดึถือกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน 
2. กิจกรรมในรำยวชิำ
เสริมสร้ำงกระบวนทศัน์
ของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ
ใหย้ดึถือกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

1. เสริมสร้ำงวธีิคิด วธีิปฏิบติั วธีิ
ใหคุ้ณค่ำ ในกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนโดยกำรสอดแทรก
กิจกรรมในประจ ำวนั 
2. เสริมสร้ำงวธีิคิด วธีิปฏิบติั วธีิ
ใหคุ้ณค่ำ ในกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนโดยกำรสอดแทรกใน
ภำควชิำกำรทุกรำยวิชำ ภำค
บูรณำกำร และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
2. กิจกรรมประจ ำวนั
เสริมสร้ำงกระบวนทศัน์
ของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ
ใหย้ดึถือกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

2. เสริมสร้ำงวธีิคิด วธีิปฏิบติั วธีิ
ใหคุ้ณค่ำ ใหเ้รียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริงโดยกำรวำงแผน 
ปฏิบติั ท ำใหดู้เป็นตวัอยำ่ง และ
สอนโดยตรง 

2. พฒันำและเสริมสร้ำง
ควำมรู้ใหแ้ก่นกัเรียนนำย
สิบต ำรวจดำ้นศำสน
สมัพนัธ์ 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมดำ้น

ควำมเคำรพ มีคุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ี

แสดงถึงเคำรพควำมคิดและยอมรับผูอ่ื้นใน

ฐำนะเป็นบุคคล มีควำมเห็นใจ อดทน และ

ใจกวำ้งต่อควำมคิดเห็นท่ีขดัแยง้หรือ

ตรงกนัขำ้มกนั รวมถึงตอ้งปฏิบติัต่อกำร

ตดัสินใจและค่ำนิยมของผูอ่ื้น 

จ ำนวนโครงกำรฝึกอบรมและ
กำรศึกษำดูงำนเก่ียวกบัศำสน
สมัพนัธ์ 
  

1. โครงกำรกำรฝึกอบรม
เก่ียวกบัศำสนสมัพนัธ์ 
2. โครงกำรกำรศึกษำดูงำน
เก่ียวกบัศำสนสมัพนัธ์ 

1. เนน้จริยธรรมดำ้นควำมเคำรพ
ในกิจกรรมเสริมหลกัสูตรใน
หลกัสูตรศำสนสมัพนัธ์ โดยกำร
เสริมสร้ำงจริยธรรมดำ้นควำม
เคำรพมีควำมเขำ้ใจอนัดีร่วมมือ
กนัสร้ำงสรรคภ์รำดรภำพและ
สนัติภำพในสงัคม  
2. กำรฝึกอบรมดำ้นศำสน
สมัพนัธ์ ส่งเสริมใหมี้ควำมเขำ้ใจ
อนัดีร่วมมือกนัสร้ำงสรรคภ์รำดร
ภำพและสนัติภำพในสงัคม 
2. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปล่ียน
เรียนรู้นกัเรียนนำยสิบต ำรวจและ
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
อำจำรยก์บัศำสนำต่ำง ๆ โดยกำร
ประสำนสมัพนัธ์เก่ียวกบักำรอยู่
ร่วมกนัระหวำ่งศำสนิกชนท่ีนบั
ถือศำสนำต่ำง ๆ เช่น 
พระพทุธศำสนำ ศำสนำคริสต ์
ศำสนำอิสลำม เป็นตน้ 

2. พฒันำและส่งเสริม
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ
ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนอยำ่งต่อเน่ือง 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมดำ้น
ควำมร่วมมือ มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
เป้ำหมำยของตนเองและของผูอ่ื้นให้บรรลุ
ถึงเป้ำหมำยร่วมกนั รวมไปถึงกำรใส่ใจต่อ
เป้ำหมำยและควำมตอ้งกำรของชุมชน 

1. จ ำนวนโครงกำรมีส่วนร่วม
ภำครัฐและเอกชน เช่น ประเพณี
ทอ้งถ่ิน กำรรณรงคด์ำ้นต่ำง ๆ   
2. จ ำนวนกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วม
ภำครัฐและเอกชน เช่น ประเพณี
ทอ้งถ่ิน กำรรณรงคด์ำ้นต่ำง ๆ   

1. โครงกำรนกัเรียนนำยสิบ
มีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 
2. กิจกรรมท่ีนกัเรียนนำย
สิบมีส่วนร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน 

1. จดัโครงกำร/กิจกรรมท่ีมีส่วน
ร่วมภำครัฐและเอกชน เช่น 
ประเพณีทอ้งถ่ิน กำรรณรงคด์ำ้น
ต่ำง ๆ   
2. ส่งเสริมนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ
ใหเ้รียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริงโดย
กำรวำงแผน ปฏิบติั และสอน
โดยตรง 
2. สร้ำงเครือข่ำยในจดักิจกรรม
ต่ำง ๆ โดยกำรประสำนควำม
ร่วมมือและตำมควำมตอ้งกำรของ
ชุมชน 
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
4. ปรับกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวชิำต ำรวจชุมชนสมัพนัธ์และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนโดย
เนน้ย  ้ำนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ
ค ำนึงถึงเป้ำหมำยของตนเองและ
ประชำชนใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำย 
และใส่ใจต่อเป้ำหมำยและควำม
ตอ้งกำรของชุมชน 

 

       ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
1. เสริมสร้ำงใหน้กัเรียน
นำยสิบต ำรวจมีจิตส ำนึก
ในกำรบริกำรประชำชน 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมดำ้นกำร
บริกำร มีควำมประพฤติและปฏิบติัท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้นเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ผูอ่ื้นและกำรเอำใจใส่ดูแลรับผิดชอบใน
กำรบริกำรผูอ่ื้น 

จ ำนวนกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนท่ีปลูกจิตส ำนึกใหมี้จิต
บริกำร 

1. กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนแบบบทบำทสมมติ 
2. กิจกรรมกำรมีส่วน
ร่วมกบัหน่วยงำนในพ้ืนท่ี 

1. จดักิจกรรมดำ้นกำรบริกำรโดย
กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกใหน้กัเรียน
นำยสิบต ำรวจเห็นแก่ผลประโยชน์
ของผูอ่ื้น เอำประโยชนข์องผูอ่ื้น
เป็นหลกัเป็นอนัดบัแรก และกำรมี
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
ควำมรับผิดชอบในกำรบริกำรผูอ่ื้น
ในภำคกำรฝึก  
2. จดักิจกรรมในกำรเรียนกำรสอน
ดำ้นกำรบริกำรโดยกำรเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกใหน้กัเรียนนำยสิบต ำรวจ
เห็นแก่ผลประโยชนข์องผูอ่ื้น เอำ
ประโยชนข์องผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็น
อนัดบัแรก และกำรมีควำม
รับผิดชอบในกำรบริกำรผูอ่ื้นใน
ภำควชิำกำรทุกรำยวิชำ ภำคบูรณำ
กำร และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

2. เสริมสร้ำงจิตส ำนึก
ของนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจดำ้นควำมยติุธรรม
และบงัคบัใชก้ฎหมำย
อยำ่งเป็นธรรม 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมดำ้น
ควำมยุติธรรม กำรประพฤติและปฏิบติัต่อ
ผูอ่ื้นดว้ยควำมเท่ียงธรรม ควำมเสมอภำค 
และควำมเท่ำเทียมทำงสิทธิเสรีภำพ 

1. จ ำนวนกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนท่ีปลูกจิตส ำนึกดำ้นควำม
ยติุธรรม และบงัคบัใชก้ฎหมำย
อยำ่งเป็นธรรม 
2. จ ำนวนโครงกำรท่ีปลูก
จิตส ำนึกดำ้นควำมยติุธรรม และ

1. กิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนแบบบทบำทสมมติ 
2. โครงกำรกำรศึกษำดูงำน
ท่ีเก่ียวขอ้งดำ้นกฎหมำย 

1. ปรับกำรเรียนกำรสอนในหมวด
วชิำกฎหมำยโดยเนน้ย  ้ำดำ้นควำม
ยติุธรรมและบงัคบัใชก้ฎหมำย
อยำ่งเป็นธรรม 
2. จดักิจกรรมดำ้นควำมยติุธรรม
และบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเป็น
ธรรมโดยกำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึก
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
บงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเป็น
ธรรม 

ใหน้กัเรียนนำยสิบต ำรวจเห็นแก่
ผลประโยชนข์องผูอ่ื้น เอำ
ประโยชนข์องผูอ่ื้นเป็นหลกัเป็น
อนัดบัแรก และกำรมีควำม
รับผิดชอบในกำรบริกำรผูอ่ื้นใน
ภำคกำรฝึก  
2. จดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ดำ้นควำมยติุธรรมและบงัคบัใช้
กฎหมำยอยำ่งเป็นธรรมโดยกำร
เสริมสร้ำงจิตส ำนึกใหน้กัเรียนนำย
สิบต ำรวจเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ผูอ่ื้น เอำประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็น
หลกัเป็นอนัดบัแรก และกำรมี
ควำมรับผิดชอบในกำรบริกำรผูอ่ื้น
ในภำควชิำกำรทุกรำยวชิำ ภำค
บูรณำกำร และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
2. เสริมสร้ำงค่ำนิยมกำร
แสดงออกของมำรยำทท่ี
ดี มีควำมซ่ือสตัยสุ์จริต 
และเคำรพนอบนอ้มต่อ
ประชำชน 

นักเรียนนำยสิบต ำรวจมีจริยธรรมดำ้น
ควำมซ่ือสัตย ์มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกตรง
ตำมควำมเป็นจริงทั้งทำงกำย วำจำ ใจ ยึด
หลกัควำมจริงมีควำมถูกตอ้ง มีควำมละอำย 
มีศีลธรรม รักษำควำมสัตยห์วงัดีต่อผูอ่ื้น 
เกรงกลวัต่อกำรกระท ำผิด ยงัหมำยรวมถึง
กำรไม่สัญญำในส่ิงท่ีไม่สำมำรถท ำได ้ไม่
บิดเบือนควำมจริง ไม่อ ำพรำงหน้ำท่ี และ
ไม่หลีกเล่ียงควำมรับผิดชอบ 

ร้อยละ 80 รำยวชิำในหลกัสูตร
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจท่ี
สอดแทรกกำรปลูกจิตส ำนึกดำ้น
ควำมซ่ือสตัย ์

กิจกรรมท่ีใชส้ถำนกำรณ์
จริงผนวกในกระบวนกำร
เรียนกำรสอน 

1. ปรับกำรเรียนกำรสอนในหมวด
วชิำกฎหมำยโดยเนน้ย  ้ำดำ้นควำม
ยติุธรรมและบงัคบัใชก้ฎหมำย
อยำ่งเป็นธรรม 
2. จดักิจกรรมดำ้นควำมซ่ือสตัย์
โดยกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมให้
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจมีควำม
ประพฤติตรงตำมควำมเป็นจริง ทั้ง
ทำงกำย วำจำ ใจ และยดึหลกัควำม
จริง มีควำมถูกตอ้ง มีควำมละอำย 
มีศีลธรรม รักษำควำมสตัย ์หวงัดี
ต่อผูอ่ื้น และเกรงกลวัต่อกำร
กระท ำผิดในภำคกำรฝึก  
2. จดักิจกรรมในกำรเรียนกำรสอน
สอดแทรกดำ้นควำมซ่ือสตัยโ์ดย
กำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมใหน้กัเรียน
นำยสิบต ำรวจมีควำมประพฤติตรง
ตำมควำมเป็นจริง ทั้งทำงกำย วำจำ 
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กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
ใจ และยดึหลกัควำมจริง มี
ควำมถูกตอ้ง มีควำมละอำย มี
ศีลธรรม รักษำควำมสตัย ์หวงัดีตอ่
ผูอ่ื้น และเกรงกลวัต่อกำรกระท ำ
ผิดในภำควชิำกำรทุกรำยวชิำ ภำค
บูรณำกำร และกิจกรรมเสริม
หลกัสูตร 
4. เสริมสร้ำงค่ำนิยมกำรแสดงออก
ของมำรยำทท่ีดี มีควำมซ่ือสตัย์
สุจริต และเคำรพนอบนอ้มต่อ
ประชำชนใหเ้รียนรู้จำก
สถำนกำรณ์จริงโดยกำรวำงแผน 
ปฏิบติั ท ำใหดู้เป็นตวัอยำ่ง และ
สอนโดยตรง 
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         ตารางที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 

กลยุทธ์ในการพฒันา เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั โครงการ/กจิกรรม วธีิการด าเนินการ 
1. พฒันำบุคลำกรรองรับ
กลยทุธ์ในกำรพฒันำ
ภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม
ของนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจ 
 

พฒันำนักเรียนนำยสิบต ำรวจให้มี
คุณลกัษณะและควำมประพฤติเป็นต ำรวจท่ี
ท ำให้ผูอ่ื้นยอมรับในทำงท่ีดี เพื่อประโยชน์
สุขของส่วนรวม 

ระดบัควำมส ำเร็จในกำรพฒันำ
เพื่อรองรับกลยทุธ์ในกำรพฒันำ
ภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม ของ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ  
1. กำรจดัตั้งคณะกรรม
ขบัเคล่ือนกลยทุธ์ในกำรพฒันำ
ภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม ของ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ 
2. มีกำรประชุมวำงแผนในกำร
ขบัเคล่ือนกลยทุธ์ในกำรพฒันำ
ภำวะผูน้ ำ ของนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจ 
2. มีกำรประชุมวเิครำะห์กลยทุธ์
ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ ของ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ 

1. กำรประชุมเชิง
ปฏิบติักำร 
2. กำรฝึกอบรม 
2. กำรมอบหมำยงำน/
โครงกำร 
4. กำรสอนงำน 
5. กำรศึกษำดว้ยตนเอง 
6. กำรติดตำมงำน 

1. อบรมเตรียมบุคลำกรรองรับ
กลยทุธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ
เชิงจริยธรรม 
2. จดัตั้งคณะกรรมขบัเคล่ือนกล
ยทุธ์กำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจ 
2. จดัประชุมวำงแผน วเิครำะห์ 
ด ำเนินกำรในกำรขบัเคล่ือนกล
ยทุธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำของ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ 
4. จดัประชุมประเมินกลยทุธ์ใน
กำรพฒันำภำวะผูน้ ำของ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ 
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4. มีกำรประเมินกลยทุธ์ในกำร
พฒันำภำวะผูน้ ำ ของนกัเรียน
นำยสิบต ำรวจ 
5. กำรน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ 
ของนกัเรียนนำยสิบต ำรวจ 

2. เสริมสร้ำงพฒันำ
หลกัสูตรกำรศึกษำและ
กำรฝึกอบรมให้
สอดคลอ้งสนบัสนุนกล
ยทุธ์ในกำรพฒันำภำวะ
ผูน้ ำเชิงจริยธรรมของ
นกัเรียนนำยสิบต ำรวจ 

พฒันำนักเรียนนำยสิบต ำรวจให้มี
คุณลกัษณะและควำมประพฤติเป็นต ำรวจท่ี
ท ำให้ผูอ่ื้นยอมรับในทำงท่ีดี เพื่อประโยชน์
สุขของส่วนรวม 

ระดบัควำมส ำเร็จในกำรพฒันำ
หลกัสูตร และกำรฝึกอบรม 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ใน
กำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิง
จริยธรรม ของนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจ  
1. กำรจดัประชุมเชิงปฏิบติักำร
คณะกรรมกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ
เชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนำย
สิบต ำรวจ 
2. มีกำรวำงแผนโครงกำร 
กิจกรรมต่ำง ๆ ใหท่ี้สนบัสนุน

1. กำรประชุมเชิง
ปฏิบติักำร 
2. กำรฝึกอบรม 
2. กำรมอบหมำยงำน/
โครงกำร 
4. กำรสอนงำน 
5. กำรศึกษำดว้ยตนเอง 
6. กำรติดตำมงำน 

1. พฒันำศกัยภำพบุคลำกรให้
เกิดควำมเขำ้ใจและมีส่วนร่วม
ในกลยทุธ์ในกำรพฒันำภำวะ
ผูน้ ำเชิงจริยธรรม 
2. จดัประชุมเชิงปฏิบติักำร
คณะกรรมกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ
เชิงจริยธรรมของนกัเรียนนำย
สิบต ำรวจ โดยกำรวำงแผน
โครงกำร กิจกรรมต่ำง ๆ ใหท่ี้
สนบัสนุนกลยทุธ์ในกำรพฒันำ
ภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม วเิครำะห์
โครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ให้
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กลยทุธ์ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ
เชิงจริยธรรม 
2. วเิครำะห์โครงกำร กิจกรรม
ต่ำง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์
ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิง
จริยธรรม 
4. มีกำรประเมินโครงกำร 
กิจกรรมในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำ
เชิงจริยธรรม ของนกัเรียนนำย
สิบต ำรวจ 
5. กำรน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิง
จริยธรรม ของนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจ 

สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในกำร
พฒันำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม 
ประเมินโครงกำรและกิจกรรม
ในกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิง
จริยธรรม 
2. จดัประชุมประเมินผลและ
ปรับปรุงกำรพฒันำภำวะผูน้ ำเชิง
จริยธรรมของนกัเรียนนำยสิบ
ต ำรวจ 
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 องคป์ระกอบท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพของกลยทุธ์ 
 (1) ควำมจ ำเป็น 

(2) ควำมคำดหวงั 

McKinsey 7-S Framework คุณลกัษณะของ
องคก์ร  
(1)  กลยทุธ์ขององคก์ร (Strategy) 

(2)  โครงสร้างองคก์าร (Structure) 

(3)  ระบบการปฏิบติังาน (System) 

(4)  บุคลากร (Staff) 

(5)  ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 

(6)  รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) 

(7)  ค่านิยมร่วม (Shared values) 
 

1) สภาพแวดลอ้มภายใน 

   (1)  จุดแขง็ Strengths 

   (2)  จุดอ่อน Weaknesses 

SWOT 
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายนอก  

(1)  สังคมและวฒันธรรม (Socio cultural 
Component = S) 

(2)  เทคโนโลย ี(Technological Component 
= T) 

(3)  เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 

(4)  การเมือง (Political Component = P) 

2) สภาวะแวดลอ้ม

ภายนอก  

   (1)  โอกาส Opportunities 

   (2)  ภยัคุกคาม Threats 

 

วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์

ค่านิยม 

การก าหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 

การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั 
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สภำพปัจจุบนั 

สภำพท่ีคำดหวงั 

วเิครำะห์บริบท 

ขอ้เสนอแนะและกำร
ขบัเคล่ือนสู่ภำคปฏิบติั 

ควำมตอ้งกำร/จดัล ำดบั
ควำมจ ำเป็น 

กำรประเมินควำม
เหมำะสม ควำมเป็นไป

ไดแ้ละควำมเป็น
ประโยชน์ 

กำรจดัท ำกลยทุธ์/
ยทุธศำสตร์ 

กำรก ำหนด
องคป์ระกอบทำง

จริยธรรม 

ภาพที ่2 ข้ันตอนการจัดท ากลยุทธ์ในการพฒันาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบต ารวจ 


