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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาและ
เปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมของต ารวจในสังกัด
ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตามช้ันยศ เงินเดือนประจ า 
และวุฒิการศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นขา้ราชการต ารวจ
ในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 327 คน เลือกโดย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมั่น 
ที่ระดับ 0.88 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว  
 ผลการวจิัยพบว่า ขา้ราชการต ารวจมกีารปฏิบัติหนา้ที่
ตามจริยธรรม จ าแนกตามช้ันยศ เงินเดือนประจ า และจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า จริยธรรมของต ารวจ ที่ว่า ข้าราชการ
ต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และในด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก และ 
ผลการเปรยีบเทียบแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05   
 
ABSTRACT  

The purposes of this research were to study 
and compare the ethical practice of police officers 
under Kalasin Provincial Police classified by rank, 
salary and educational background. 
          The sample of this research included 327 
police officers under Kalasin Provincial Police which 
were selected by stratified random sampling. The research 
instrument used was a rating scale questionnaire. 
The reliability coefficient of the questionnaire was 
0.88. The statistics used in this study were percentage, 
 
 
 

mean, standard deviation and One Way ANOVA. 
           The finding indicated as follows: 
The results revealed that in overall the ethical 
practice of police officers under Kalasin Provincial 
Police classified by rank, salary and educational 
background were at a high level.  When considering  
in each aspect, it was found that the code of ethic 
stating that police must pay respect to, trust, and 
adherence to the democratic form of government 
with the King as Head of State was considered as 
the highest level whereas other aspects were at a 
high level.  The comparison of  the ethical practice 
was found with significant differences at the level 
of .05 .  
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บทน ำ 
 จริยธรรมมีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน  
สืบเนื่องจากสังคมเกิดความเสื่อมถอยลง โดยการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปดิกว้าง การเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมไร้พรมแดนที่เข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็ว ส่งผล
กระทบต่อระบบคณุค่า ความเช่ือ พฤติกรรมการด ารงชีวิต  
และการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมโดยเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนยิมเพิ่มมากขึ้น  
ขาดจิตส านึกสาธารณะ ให้ความส าคัญส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
เหยียดหยามคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ 
ไม่ยึดหลักธรรมในการด ารงชีวิต จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวท าให้คนในสังคมต้องต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันกันเพื่อให้
ความอยู่รอด เกิดการเอารดัเอาเปรียบเพราะผลประโยชน์ 
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ดงันั้นคนที่อ่อนแอกว่าจึงต้องแสวงหาแหล่งพึ่งพิง โดยอิงเข้าสู่
ระบบอุปถัมภ์แบบเล่นพรรคเล่นพวก หากขาดที่พ่ึงพิงแล้ว
ย่อมจะท าให้เกดิการตดัสินใจกระท าผิดต่อสังคมได้ ดังเช่น 
การลักขโมย การค้ายาเสพติด ผลของพฤติกรรมที่กระทบ
ต่อสิทธิ  เสรภีาพของผู้อื่น ท าให้ประชาชนจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ในการแสวงหาความยุติธรรมโดยการพึ่งพาองค์กรต ารวจ  
(ปิยะรัตน ์ ทรัพย์มามูล.  2555 : 1) 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหนว่ยงานหนึ่งที่อยู่
ในกระบวนการยตุิธรรม มีอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ปฏิบัติ
และบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการให้บริการประชาชนซึ่งถือ
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานท่ีต้องอยู่ในกฎ ระเบียบ  
วินัยแบบราชการ โดยยึดหลักการปฏิบัติงานแบบปรับตัว
และแบบเครือญาติ เพื่อสร้างความไว้วางใจในการท างาน  
ท าให้ต ารวจมีบทบาทส าคัญทีเ่กี่ยวข้องใกล้ชิดกับประชาชน
อยู่ตลอดเวลา จากผลการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมาของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่ามีข้าราชการ
ต ารวจจ านวนไม่น้อยที่ยอมเสียสละก าลังกาย ก าลังใจทุ่มเท
ก าลังความสามารถในการปฏิบตัิหน้าท่ี ดังเช่น ข้าราชการ
ต ารวจท่ีปฏิบตัิหน้าที่ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ีม ี
การต่อสูร้บกับผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิตในขณะปฏิบตัิหน้าที่  
นอกจากน้ียังมีข้าราชการต ารวจอีกจ านวนมากท่ียอมทุ่มเท
กายและใจ ใช้ความรูค้วามสามารถเข้าเสี่ยงอันตรายใน 
การปฏิบัตหิน้าท่ีจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิ
มาด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่ในทางตรงข้ามพบว่ามี
ข้าราชการต ารวจจ านวนไม่น้อยเชน่กันที่ประพฤติปฏิบตัิตน
ไม่อยู่ในกรอบอันดี ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ละเมิดสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน ท าให้ประชาชนมองภาพลักษณ์ต ารวจ
ในแง่ลบ  ดังปรากฏข่าวตามสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
อินเตอร์เน็ต  ได้เสนอขา่วเกี่ยวกบัขา้ราชการต ารวจที่มี
พฤติกรรมไมเ่หมาะสมในการปฏิบัตหิน้าท่ี เช่น มีพฤติกรรม
ใช้อ านาจเกินขอบเขตในลักษณะตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต การจับกุมผู้กระท า
ผิด หน่วงเหนี่ยว กักขัง ขู่กรรโชกเอาทรัพยส์ินจากผู้ถูกจบักุม 
หรือพฤติกรรมทีม่ีเจตนาใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้อื่น อาทิ การซ้อม  ทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้
รับสารภาพ และยังปรากฏกรณีทีส่ านักงานต ารวจแห่งชาติ
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจ านวนมาก อนัมีพฤติกรรม
การเรยีกเก็บส่วยรีดไถประชาชนพร้อมส่งหลักฐานเทปวีดีโอ
มาให้เป็นพยานหลักฐาน จากผลการสืบสวนสอบสวนพบว่า  

ส่วนมากเป็นความจริงตามที่ถูกร้องเรียน (ผู้จัดการออนไลน์  
2553) แม้ว่างานต ารวจจะเป็นงานท่ีมีความยากล าบาก 
ต ารวจทุกนายต้องทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบตัิงานที่
เสีย่งอันตรายมาก แต่อาชีพต ารวจกต็กเป็นเป้าของการถูก
โจมตี วิพากษ์วิจารณ์อยูเ่สมอ ท้ังนี้เนื่องจากสาเหตุของการ
ประพฤติ ปฏิบตัิที่ผดิพลาดหรือบกพร่องของข้าราชการต ารวจ
เอง และทั้งจากปัญหาความขัดแยง้กับบุคคลที่สูญเสยี
ผลประโยชน์จากการท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงความเข้มงวด
ตามกฎหมายของข้าราชการต ารวจเอง ซึ่งจากข้อมูลของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555 
พบว่าข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัยและถูกลงโทษใน 10 
เรื่องคือ ทุจริตหรือผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี ละทิ้งหน้าท่ี  
บกพร่องหน้าที่ (อบายมุข) บกพร่องหน้าที่ (พนักงานสอบสวน)  
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ยาเสพติด การพนัน ชู้สาว อาวุธปืน  
และทรัพยร์าชการเสียหาย ซึ่งล้วนมคีวามเกี่ยวข้องกบัจริยธรรม
ของต ารวจทั้งสิ้น โดยระหว่างปี พ.ศ. 2552–2555 มีข้าราชการ
ต ารวจตั้งแต่ระดับพลต ารวจตรี ลงมาถึงระดับพลต ารวจ
กระท าผิดวินยั ใน 10 เรื่องที่ได้กล่าวถึงนี้ รวมทั้งสิ้น 13,225 คดี  
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ.  2556 : 7-8) 
 สภาพปัญหาด้านวินัยดังกล่าวสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสังศิต  พิริยะรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร 
(2539 อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์.  2553 : 5)  เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจนอกระบบกับนโยบายสาธารณะและได้ข้อสรุปที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมของต ารวจไว้ว่าพฤติกรรม
การท าผิดวินัยของต ารวจส่วนใหญ่ในสังคม มักเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ มีพฤติกรรมคอร์รปัช่ันท้ังเปิดเผยและแอบแฝง  
โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขต่าง ๆ เกิดขึ้นและคงมไีดเ้พราะ
ได้รับการสนบัสนุนจากต ารวจ โดยที่ต ารวจมสี่วนได้ส่วนเสีย
เพราะต้องการเงินไปเป็นงบประมาณในการปฏิบัติงานท าให้
สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมากขึ้น ส่วนงานวิจัยของสุพจน์  
จุนอนันตธรรม (2547 อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ์.  2553: 
5-6) ศึกษาเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยราชการ
ไทย กรณศีึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า รูปแบบ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน และประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจเริ่มต้นจากการเรียกเก็บค่าตอบแทนจาก ตู้แดงสถาน
บริการ ม่านรูด ร้านทอง ร้านสินคา้ละเมิดลิขสิทธิ์ โรงงาน  
ยักยอกของกลางและงดเว้นการจบักุม มีการเรียกรับเงินจาก
บ่อน ซ่อง รับจ้างจับตัวผู้ต้องหา รบัจ้างสืบสวนส่วนตัว  
โต๊ะรับพนันบอล รับของก านัลจากร้านค้าหนีภาษี สมคบกับ
แรงงานต่างด้าว งดเว้นการจับกมุและการสรา้งผู้สนับสนุน
ปลอมเพื่อรับส่วนแบ่ง หากพิจารณางานด้านสอบสวนจะพบว่า  
ข้าราชการต ารวจบางส่วนไมส่อบพยาน บิดเบือนส านวน  



สั่งฟ้องทั้งที่หลักฐานอ่อน ไกล่เกลีย่คดีโดยรับส่วนแบ่ง 
จากคู่กรณี และการเรยีกรับเงินจากการประกันตัว รวมทั้ง
เรียกเก็บเงินจากวินมอเตอร์ไซด์รบัจ้าง วินรถตู้ รถสองแถว   
รถบรรทุกน้ าหนักเกิน เพ่ือสนับสนุนงานด้านการจราจรและ
รวมไปถึงการเรยีกร้องคา่คอมมิชช่ันในการประมลูคา่ธรรมเนียม
ใบอนุญาตสถานบริการ การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ การใช้น้ ามันราชการและการเบิกเงินล่วงเวลาส าหรับ
ข้าราชการต ารวจในสายงานอ านวยการ เป็นต้น (กาญจนาวดี  
ภูสีฤทธิ.์  2553 : 5-6) 
 จากพฤติกรรมต่าง ๆ ดังกลา่วข้างต้น ท าให้ต ารวจ
ส่วนใหญ่ถูกสังคมมองว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
และมีการทุจรติคอร์รปัช่ันอย่างกว้างขวาง ต ารวจเริ่มขาด
คุณธรรม จรยิธรรม และไมไ่ด้ท าหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันตริาษฎร์”  
ที่เป็นมติรของประชาชนอยา่งแท้จรงิ สังคมขาดซึง่ความไว้วางใจ
และความศรัทธาในต ารวจ จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต ารวจ
จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ทั้งนี้ เพราะต ารวจมีหน้าที่รักษากฎหมายและใช้กฎหมาย
เป็นเครื่องมือในการจดัการปญัหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  
ถือเป็นอาชีพท่ีสามารถให้คณุหรือให้โทษแก่ประชาชนได้
ตลอดเวลา หากต ารวจขาดจริยธรรมแล้ว ย่อมเกิดปัญหาต่าง ๆ  
ตามมามากมาย โดยเฉพาะความสมัพันธ์ระหว่างต ารวจกับ
ประชาชน และการยอมรับของสังคม ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยควบคมุ
ทัศนคติและพฤติกรรมของต ารวจทั้งในและนอกหน้าที่ราชการ  
ทั้งในและนอกเครื่องแบบก็คือ จรยิธรรมต ารวจ (ปรุะชัย  
เปี่ยมสมบูรณ์.  2533 : 18  อ้างถึงใน กาญจนาวดี  ภูสีฤทธิ.์  
2553 : 6) 
 ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเปน็หน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ มีอ านาจหน้าท่ีจับกุมผู้ที่
กระท าผิดมาด าเนินคดี อีกทั้งยังต้องท าการสืบสวน  แสวงหา
ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานการกระท าผิด เพื่อให้ทราบรายละเอียด
แห่งความผิดนั้น และน าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้น
การปฏิบัติงานของต ารวจมีโอกาสที่จะไปกระทบต่อสิทธิและ
เสรภีาพของประชาชนได้ง่าย เพื่อให้การปฏิบัตหิน้าท่ีงาน
ด้านอ านวยความยตุิธรรมในการปราบปรามอาชญากรรม 
มีประสิทธผิล ได้รบัความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและสังคม  
เจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ  
ประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างความเชื่อมั่นและ
ความศรัทธาให้เกดิขึ้นกับตนเอง รวมทั้งสร้างกระบวนการ
ท างานให้เป็นแบบอย่างท่ีดี   
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิัยจึงเกิดแนวความคิด
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธร
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อต้องการทราบว่าการปฏิบตัิงานตาม

จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามช้ันยศ เงินเดือนประจ า และ
วุฒิการศึกษา มมีากนอ้ยเพียงใดและเปรยีบเทียบการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามช้ันยศ เงินเดือนประจ า  
และวุฒิการศึกษา มีความแตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบการปฏบิัติหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าแนกตามชั้นยศ เงินเดือนประจ า และวุฒิการศึกษา  
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีช้ันยศ 
เงินเดือนประจ า และวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน มีจริยธรรม
แตกต่างกัน    
 
วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
 1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภธูรจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 2,186 คน โดยแบ่งเป็นระดับชั้นยศได้ ช้ันสญัญา
บัตร 874 คน  และชั้นประทวน 1,312 คน   
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
   1.2.1  การก าหนดขนาดกลุม่ตัวอย่างจาก
ประชากรจ านวน  2,186 คน โดยใช้วิธีเปิดตารางส าเร็จรูป
ของเครจซี่และมอร์แกน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 327 คน   

  1.2.2  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยกระจาย
ไปตามสัดส่วนตามต าแหน่ง และสุม่ด้วยการแบ่งช้ันโดยใช้
ต าแหน่งเป็นเกณฑ์การจัดชั้น สุ่มทีละชั้นโดยการสุม่อย่าง
ง่ายด้วยวิธีจับฉลาก ได้เป็น ต ารวจช้ันสัญญาบตัร จ านวน  
130 คนต ารวจช้ันประทวน จ านวน 197 คน  
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยมี
รายละเอียดดังนี ้

  2.1  แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
ข้อค าถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

       ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ข้อมูล ช้ันยศ เงินเดือนประจ า และ วุฒิการศึกษา 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม เลือกตอบแบบตรวจสอบรายการ 
(Check - List)  
   ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติ
ตามจรยิธรรมของต ารวจ จ านวน 8 ด้าน คือ 
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   1)  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา  
และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
   2)  ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสทิธิและ
เสรภีาพของประชาชนตามบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนญู และ
ตามกฎหมายอืน่โดยเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
   3)  ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบตัิหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน  
และประเทศชาตเิป็นส าคญั 
   4)  ข้าราชการต ารวจต้องมีจติส านึกของ
ความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เพือ่ให้ประชาชนศรัทธา 
และเชื่อมั่น 
   5)  ข้าราชการต ารวจต้องมีความซือ่สัตย์
สุจรติและยึดมั่นในศลีธรรม โดยยดึประโยชน์ส่วนรวมเหนือ
ประโยชนส์่วนตน 
   6)  ข้าราชการต ารวจต้องภาคภูมิใจใน
วิชาชีพ กล้ายืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพื่อเกียรติ
ศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นต ารวจ 
   7)  การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชา 
   8)  การปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคบับัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 
 เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scales) โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก 
  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
  1 หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
  2.2  วิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู   

  2.2.1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกบั
จริยธรรมและจรยิธรรมต ารวจ เพือ่ก าหนดกรอบการวิจยั
และนิยามศัพท์เฉพาะ 

  2.2.2  สร้างแบบสอบถามโดยก าหนด 
ข้อค าถามตามนิยามศัพท์เฉพาะ 

  2.2.3  น าแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อย
แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพือ่ตรวจสอบแนะน า  
และปรับปรุงแก้ไข 

  2.2.4  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) โดยคณุสมบตัิของผู้เชี่ยวชาญต้อง

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญดา้นเนื้อหา เป็นนักวิจัย เป็นนัก
วัดผล และเช่ียวชาญด้านภาษาไทย จ านวน 5 ท่าน  

  2.2.5  น าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญ 
ให้ข้อเสนอแนะ ปรึกษาอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมก่อนน าไปทดลองใช้ 

  2.2.6  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  
โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับข้าราชการต ารวจท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน แล้วน าผลการตอบแบบสอบถาม ไปหาค่าความเช่ือมั่น
ของเครื่องมือโดยใช้สูตรสมัประสทิธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นเทา่กับ 0.88 

  2.2.7  จัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับจริง  
เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุม่ตัวอย่างต่อไป 
 3.  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล าดบัดังน้ี 
 3.1  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจาก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอ 
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปยังผู้บริหาร 
ของสถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภธูรจังหวัดกาฬสินธุ ์

 3.2  ผู้วิจัยใช้วิธีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
โดยขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแนบ
แบบสอบถามพร้อมซองเปล่าติดช่ือที่อยู่ผู้รับ พร้อมติดแสตมป์  
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้วส่งกลับคืนมายัง
ผู้วิจัย 

 3.3  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ทุกหน่วยงานด้วยตนเอง รวบรวมข้อมูลจนครบถ้วนสมบรูณ์
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 3.4  น าแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้อง
และน าข้อมลูทั้งหมดไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเรจ็รูป ในการหาค่าทางสถิตติ่อไป 
 4.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  4.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของ
แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  4.2  ปรับข้อค าถามในข้อท่ีเป็นค าถามด้านลบ
ให้เป็นด้านบวก ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล  

 4.3  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูป (SPSS) ทางสังคมศาสตร์ ดังนี ้

  4.3.1 การวิเคราะห์ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมลูนามบญัญัติ (Nominal Scale)  



วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)  
   4.3.2  การวิเคราะห์ข้อมลูตามจรยิธรรม
ของต ารวจ ซึ่งเป็นข้อมูลมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
(Rating Scale) วิเคราะหโ์ดยใช้คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายตามหลักเกณฑ์
ของ บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 77)  
  4.4  การเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามช้ันยศ วิเคราะหโ์ดยใช้ 
การค านวณค่าทีท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) 
  4.5  การเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดือนประจ า และวุฒิ
การศึกษา วิเคราะห์โดยใช้การค านวณหาค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีที่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ โดยวิธีของ แอล เอส ดี (LSD : Least Significant 
Difference)  
 
สรุปผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าท่ี
ตามจรยิธรรมของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
สามารถสรปุผลได้ดังต่อไปนี ้
 1.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจรยิธรรมของต ารวจ จ าแนกตามช้ันยศ ปรากฏผลดังนี้  
  1.1  โดยรวมข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านปรากฏว่าด้านท่ี 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข ส่วนด้านอื่น ๆ มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามจริยธรรม
อยู่ระดับมากทุกด้าน โดยพบว่า ดา้นท่ี 8 การปฏิบัติตนใน
ฐานะผู้ใต้บังคับบญัชาและเพื่อนรว่มงาน มีการปฏิบตัิหน้าที่
ตามจรยิธรรมน้อยกว่าทุกด้าน   
  ส่วนข้าราชการต ารวจช้ันประทวนมีการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านปรากฏว่าด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ 
ศรัทธา และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
จริยธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามจริยธรรมอยู่ระดับมากทุกด้าน โดยมดี้านที่ 5 
ข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสตัย์สุจริตและยดึมั่นใน
ศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตัว  
มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามจรยิธรรมนอ้ยกว่าทุกด้าน  
  1.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
จริยธรรมของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน 
โดยรวมมีการปฏบิัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกันโดยข้าราชการ
ต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมมากกว่า
ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มกีารปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.
05   
 2.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดอืนประจ าปรากฏผล
ดังนี้  
  2.1  ข้าราชการต ารวจทีม่ีเงินเดือนประจ าต่ ากวา่ 
15,000 บาท 15,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท  
และ 30,001 บาทขึ้นไป มีการปฏบิัติหน้าที่ตามจริยธรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
เงินเดือนประจ าต่ ากว่า 15,000 บาท มีการปฏิบตัิหน้าที่
ตามจรยิธรรม อยู่ในระดับมากท่ีสดุมี 3 ด้าน คือ ด้านที่ 3 
ข้าราชการต ารวจต้องปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเกดิประโยชน์สูงสดุ โดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติเป็นส าคัญ  
ด้านที ่1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข และดา้นท่ี 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
และตามกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด โดยไมเ่ลือกปฏิบัตติามล าดับ 
ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีการปฏิบตัิหน้าทีต่ามจรยิธรรมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน เงินเดือน 15,001–20,000 บาท เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัตหินา้ที่ตามจรยิธรรม อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เงินเดือน 20,001–30,000 บาท เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้อง
เคารพ ศรัทธา และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระดับการปฏิบัติหน้าที่
ตามจรยิธรรมมากท่ีสุด ส่วนด้านอืน่ ๆ มีการปฏิบตัิหน้าที่
ตามจรยิธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และข้าราชการต ารวจ
ที่มีเงินเดือนประจ า 30,001 บาทขึ้นไปพบว่ามีการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามจริยธรรมระดับมากที่สดุอยู่ 2 ด้าน คือด้านท่ี 2 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรภีาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญู และตามกฎหมายอื่นโดย
เคร่งครดั โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ และด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจ
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ต้องเคารพ ศรัทธา และยดึมัน่การปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุ ตามล าดับ ส่วนด้านอืน่ ๆ  
มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามจรยิธรรมอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
  2.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจ พบว่าข้าราชการต ารวจ ทุกช่วงเงินเดือน 
มีการปฏิบตัิหน้าที่ตามจรยิธรรมแตกต่างกัน โดยผู้ที่มี
เงินเดือนประจ า 30,001 บาทขึ้นไป มีการปฏิบตัิหน้าที ่
ตามจรยิธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือผู้ที่มีเงินเดือนประจ า 
ต่ ากว่า 15,000 บาท ผู้ที่มีเงินเดือนประจ า 20,001-30,000 
และ 15,001-20,000 บาท ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ.05    
 3.  ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติหน้าที่
ตามจริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตาม วุฒิการศึกษาปรากฏผล
ดังนี ้
     3.1  ข้าราชการต ารวจท่ีมีวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีการปฏบิัติหน้าที่ตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 1 ด้าน คือด้านที่ 1 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพ ศรัทธา 
และยดึมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีการปฏบิัติหน้าที่ตามจริยธรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่ 1 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีการปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน
อื่น ๆ อยู่ระดับมากทุกด้าน และวฒุิการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการปฏบิัติ หน้าที่ตามจริยธรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติหน้าที่
ตามจรยิธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสดุมี 2 ด้าน คือด้านท่ี 1 
ข้าราชการต ารวจต้องเคารพศรัทธา และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และด้านที่ 2 ข้าราชการต ารวจต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและตามกฎหมาย
อื่นโดยเคร่งครัดโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน    
  3.2  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบตัิหน้าที่ตาม
จริยธรรมของต ารวจ ทุกกลุ่มการศึกษา มีการปฏิบตัิหน้าที่
ตามจรยิธรรมโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบั.05    
 
อภิปรำยผล 
 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นท่ีส าคัญและอภิปรายผล
จากข้อค้นพบท่ีได้จากการศึกษาวจิัย ดังต่อไปนี้  

 1.  การปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจาก
ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความ
เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง เคารพ ศรัทธา และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
ปฏิบัติหนา้ที่อย่างมปีระสิทธภิาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์
สูงสุด มีจติส านักของความเป็นผู้พทิักษ์สันติราษฎร์ มีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติและยึดมั่นในศีลธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัด
กระท าในสิ่งท่ีถูกต้องดีงาม เป็นแบบอย่างในการปฏิบัตติน
ในฐานะผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา 
สอดคล้องกับสุรศักดิ์  มเีสาเรือน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง จรยิธรรม
ของข้าราชการต ารวจในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ตามโครงสร้าง
จริยธรรมต ารวจและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรม ผลการศึกษา
พบว่าจริยธรรมของข้าราชการต ารวจในพื้นที่อ าเภอเมืองเชียงใหม ่
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับนครา  รุ่งวรรณ
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ผลการศึกษาพบวา่ ข้าราชการ
ต ารวจมรีะดับจริยธรรมในการปฏบิัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาผลการวจิัยเป็นรายดา้นพบว่า  
ด้านขา้ราชการต ารวจต้องเคารพ ศรทัธา และยดึมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
พบว่ามีการปฏิบตัิอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากข้าราชการ
ต ารวจ มีความเข้าใจในอ านาจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยึดมั่น
ในสถาบันชาติ เชิดชูศาสนาและเทิดทูนพระมหากษตัริย์  
สนับสนุนให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยด้วยศรัทธา  
มีความเป็นกลางทางการเมืองไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
พรรคการเมือง และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นคุณหรือโทษ
แก่พรรคการเมืองหรือผู้สมคัรรบัเลือกตั้งท้ังในระดับชาติและ
ท้องถิ่น ไม่นอนหลับทับสิทธิการเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใด
ก็ออกไปใช้สิทธิทุกครั้ง  
 2.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัตหินา้ที่ตามจรยิธรรม 
ของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตาม
ช้ันยศ พบว่าการปฏิบัติหนา้ที่ตามจริยธรรมทั้งโดยรวมและ
รายด้านของข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตุิฐานที่ตั้งไว้ โดยจะเห็นว่า
ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรมีการปฏิบัติสูงกว่าข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวน ท้ังนี้เนื่องจากภาระหน้าท่ีของความ
รับผิดชอบที่สูงกว่า มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมสิูงกว่าเป็นทั้งฝ่าย
ผู้บริหารคือผูบ้ังคับบัญชา และฝ่ายปฏิบัติการคือผู้ใต้บังคับบัญชา



ในคราวเดียวกัน ท าให้ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิงาน 
ในหน้าที่ของตัวเองและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งหากไม่มจีริยธรรมหรือมีน้อยยอ่มส่งผลให้การปฏบิัติงาน
ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อองค์กร สังคม และประชาชนได้ผล 
การวิจัยนี้สอดคล้องกับ นครา  รุ่งวรรณ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง 
แนวทางการพัฒนาจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจ พบว่าผลการเปรียบเทียบจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจระหว่างชันประทวนกับสัญญาบัตรพบว่า 
ข้าราชการต ารวจช้ันสญัญาบตัรมีจรยิธรรมในการท างานสูงกว่า
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ    
  3.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
จริยธรรมของต ารวจ จ าแนกตามเงินเดือนประจ า พบว่ามี
การปฏิบัตหิน้าท่ีตามจริยธรรมแตกต่างกันท้ังโดยรวมและ
รายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับสมมตุิฐานท่ีตั้งไว้ โดยข้าราชการ
ต ารวจท่ีมเีงินเดือนประจ า 30,001 บาทข้ึนไป มีการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามจริยธรรมสูงกว่าข้าราชการต ารวจที่มีเงินเดือน 
ต่ ากว่า 15,000 บาท และผู้มีเงินเดือนประจ า ต่ ากว่า 15,000 
บาท  มีการปฏิบัตติามจริยธรรมสงูกว่าผู้มีเงินเดือนประจ า 
20,001-30,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท ตามล าดับ  
ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนาวดี   
ภูสีฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
ข้าราชการต ารวจทางหลวง สังกดักองก ากับการ 4 กองบังคบัการ
ต ารวจทางหลวง (จ.ขอนแก่น) ซึ่งผลการทดสอบสมมตุิฐาน 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส วุฒิการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน  ไมม่ีผลต่อ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจทางหลวง 
สังกัดกองก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจทางหลวง  
(จ.ขอนแก่น) กองบังคับการต ารวจสอบสวนกลาง   
 4.  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัตหินา้ที่ตามจรยิธรรม
ของต ารวจจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าข้าราชการต ารวจ 
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการปฏิบตัิหน้าที่ตามจริยธรรมไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไมส่อดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจาก
อาชีพข้าราชการต ารวจเป็นอาชีพท่ีมีศักดิ์ศรีและเกยีรตภิูมิ 
มีการบังคับบัญชาตามล าลับช้ัน ยศ ต าแหน่ง และสายงาน 
อีกทั้งข้าราชการต ารวจมีวินยัต ารวจเป็นกรอบบังคับให้
ประพฤติปฏบิัติตามกฎหมาย ระเบยีบของทางราชการ แบบอย่าง
ธรรมเนยีม ให้เป็นผู้มีความประพฤติดีละเว้นการปฏิบัตติน
ในทางที่ไม่ชอบไม่ควร ซึ่งไม่ว่าข้าราชการต ารวจจะมีวุฒิ
การศึกษาใดย่อมต้องปฏิบัติตาม และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านข้าราชการต ารวจต้องมีความซื่อสตัยส์ุจรติและ
ยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์
ส่วนตัว ข้าราชการต ารวจผู้มีวุฒิการศกึษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี

มเีงินเดือนไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพตามสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับ อัมพร  จุนทะเส (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจ สังกัดสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้องกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล พบว่าปัจจัยทีไ่มม่ีผลต่อพฤติกรรมทางจรยิธรรม
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้อง 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และระดับช้ันข้าราชการต ารวจ  
และสอดคล้องกับ กาญจนาวดี  ภสูีฤทธิ์ (2553) ได้ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการต ารวจทางหลวง 
สังกัดกองก ากับการ 4 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
(จ.ขอนแก่น) ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ไมม่ีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของข้าราชการต ารวจทางหลวง สงักัดกองก ากับการ 4 กอง
บังคับการต ารวจทางหลวง (จ.ขอนแก่น) กองบังคับการ
ต ารวจสอบสวนกลาง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
  1.1  เนื่องจากปัจจุบันพบว่าเงินเดอืนประจ า
ของข้าราชการต ารวจไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายในชีวิต 
ประจ าวัน ซึ่งท่ีมาของความไม่เพียงพอของรายได้ที่ส าคญั
ประการหนึ่งมาจากค่าใช้จ่ายที่เกีย่วกับการปฏิบตัิงานท่ี
ข้าราชการต ารวจต้องรับผิดชอบเอง ท าให้ข้าราชกาต ารวจ
ต้องท างานเสริมนอกเวลาราชการ หรืออาจส่งผลให้ข้าราชการ
ต ารวจไปแสวงหารายได้ในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีการปรับปรุงระบบเงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย และสวัสดิการให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
ให้มีความเหมาะสมกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อท าให้ข้าราชการต ารวจ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมศีักดิศ์รี และสามารถด ารงตน
อยู่ในความยุติธรรมได้ ซึ่งจะน าไปสู่การลดปญัหาการบริหาร
ก าลังพล ที่ส าคัญอย่างปัญหาการทุจริต และความไม่เพียงพอ
ของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  1.2  ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการต ารวจ
ประพฤติปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมต ารวจโดยการมอบ
รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติ เพื่อให้ข้าราชการต ารวจ 
ที่ได้รับรางวัลเกดิความภาคภมูิใจและยืนหยัดในการกระท า
ความดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเปน็แบบอย่างที่ดีให้แก่ 
ข้าราชต ารวจท่านอ่ืน ๆ ต่อไป  
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  1.3  การบริหารงานของผู้บังคับบญัชาควร
เน้นระบบการกระจายอ านาจ เพื่อเปิดโอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้แสดงความคิดเห็น แสดงความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที ่ 
  1.4  ส่งเสริมให้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อนร่วมงาน รักใคร่สมานฉันท์ และ
มีมนุษย์สัมพันธ์ ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความส าเร็จ
ของงานและช่ือเสียงของหน่วยเป็นท่ีตั้ง  
            1.5  ควรน าผลการวจิัยในครั้งน้ีไปเป็นข้อมูล
ในการวางแผนหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมควบคุม
ความประพฤติของต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งระดับชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนให้มีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1  ควรมีการศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
สาเหตุที่ท าให้การปฏิบตัิหน้าที่ตามจริยธรรมของต ารวจไม่

สามารถปฏิบัตไิดต้ามโครงสร้างหรือแผนและแนวทางการ
เสรมิสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจที่ได้วางไว้ 
  2.2  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการ
สังเกตการณ์ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามจริยธรรมของต ารวจ 
เพื่อให้ได้มาของข้อมูลทีเ่ป็นจริงแม่นย าในการปฏบิัติหน้าที่
ตามจริยธรรม เนื่องจากการวัดจรยิธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน 
ต้องวัดจากเกตุการณจ์ริง ๆ เพราะบางครั้งผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบด้วยสามัญส านกึท่ัวไปหรือสามัญพื้นฐาน
ที่ต ารวจที่มีจริยธรรมทั่วไปควรมี แต่นั่นไมไ่ด้บอกว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามนี้ ข้อน้ีตอบอย่างน้ีแล้ว จะคิดอยา่งนั้นหรือท า
อย่างนั้นจริง ๆ เพราะเป็นเพียงระดับสามญัส านึก ดังนั้นจะ
เป็นการตอบเพื่อแสดงให้คนอ่ืนรบัรู้ว่าตนท าดี คดิดีปฏบิัติดี
อย่างไรก็ได้ ไมไ่ด้บ่งบอกว่าคดิเหน็อย่างน้ันจริง ๆ 
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