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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ
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พฤติกรรมเชิงจริยธรรมข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน และ ๓. เพื่อนาเสนอหลักการพัฒนา
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนตามหลักพุทธจิตวิทยา โดยใช้วิธีผ
สามผสานเชิ ง ปริม าณและเชิ ง คุณ ภาพ ผลการศึกษาพบว่ า หลั กพุ ท ธจิ ต วิ ทยาในการพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์ นาหลักมรรคมีองค์ ๘ หลักไตรสิกขา หลักภาวนา ๔ มาใช้ในการ
อบรมจิตใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม และปัจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิง
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หน่วยงาน มีระเบียบวินัย มีการสวดมนต์ไหว้พระในตอนเช้าก่อนปฏิบัติหน้าที่ มีการยกย่องเชิดชู
เกียรติ มีการอบรม ทบทวน ฝึกฝน พัฒนาตนเองตามแผนเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ การทา
หน้าที่อย่างเคร่งครัด มีความตั้งใจ มีจิตสานึกว่างานที่ปฏิบัติอยู่ มีเกียรติและเกิดความภาคภูมิใจ
หลักการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนตามหลักพุท ธ
จิตวิทยาพบว่า นอกจากจะนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ยัง
มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนาโครงการพระราชดาริ มาทาเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของหน่วยด้วย
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Abstract
The study was a mixed research between a qualitative method and
quantitative one including 3 objectives: 1.to study Buddhist psychological
principles in the developing of human virtues; 2.to analyze factors affecting
ethical behaviors of border patrol police; and 3.to present principles for
developing ethical behaviors of border patrol police based on Buddhist
psychology using mixed method approach, qualitative and quantitative. The
study indicates that, generally, the noble eightfold Path, the three practices, and
Bhavana4 are used in mental training and improvement in social life quality.
Factors related to the ethical behavior of border patrol police officers are
obeying organization's virtue and ethics, disciplines, praying in the morning before
performing duties, praising the others, regularly practicing, reviewing and
developing one's self, performing duties strictly, having the intention and feeling
honorable and proud. The principles of ethical behaviors development of border
patrol police, according to the Buddhist psychology, it is said that in addition to
using the principles of Buddhism as a bonding spirit, there is also to be bound
the royalty by using royal Projects as an annual plan of the organization.
Keywords : Buddhist Psychological Factors, Ethical behavior, Border Patrol Police
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๑. บทนา
ปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติมีบุคลากรมากมาย และงานรับผิดชอบที่เกี่ยวกับ
สังคมที่วุ่นวายที่เกี่ยวกับชีวิต ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ต่างๆ ของบุคคล กลุ่มชน องค์การต่างๆ
หลายระดับ รวมถึงการพิทักษ์รักษาความยุติธรรมให้เกิดมีแก่สังคมไทย ดังนั้นบุคลากรทุกนาย
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ต้องพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากสภาวการณ์ในยุค
นี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสาร วิธีการของผู้กระทาผิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ทาร้าย
กัน เพื่อเอาประโยชน์ส่วนตัว หรือทาไปเพราะความโลภ ต้องการ ความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอา
เปรี ย บ หาเข่ น ฆ่ า การผิ ด ศี ล ธรรมจารี ต ประเพณี การผิ ด กฎหมายในด้ า นต่ า ง ๆ สร้ า ง
อาชญากรรมส่งผลร้ายต่อสังคมอย่างมากมาย งานคดีต่าง ๆ ที่ทางสานักงานตารวจแห่งชาติที่
ต้องติดตามรับผิดชอบนั้นมากมาย ทางกองบัญชาการการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงต้อง
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคคลากรให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วย
หลักธรรม เพื่อรับกับงานที่ทาหนักมากของสังคมและหาทางที่จะทาให้ชีวิตและสังคมมนุษย์ดีขึ้น๓
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ระบุในเรื่องวินัยและการ
รักษาวินัย ข้าราชการตารวจต้องถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี และจรรยาบรรณของตารวจตามที่กาหนด มาตรา ๗๘ การกระทาผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้ วยความซื่อสั ตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยา บรรณของตารวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่
ราชการ ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง
กัน และต้ องช่ ว ยเหลื อกัน ในการปฏิบั ติ ราชการระหว่ า งข้า ราชการด้ ว ยกัน และผู้ ร่ว มปฏิบั ติ
ราชการ ต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการ หรือในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ
เรียบร้อยโดยห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการหรือในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน ต้องไม่กระทาการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการตารวจ ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้อง
แจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย ต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
ต้องไม่กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ต้ องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหา
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ผลประโยชน์อันอาจทาให้เสียความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน เป็นต้น๔
กองบัญ ชาการศึกษาของส านั กงานต ารวจแห่ง ชาติ ท าหน้ า ที่เป็ น ศูน ย์ ส่ งเสริม
จริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตารวจ มีหน้าที่กาหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริม ประชาสอดคล้องเผยแพร่
กาหนดหลักสูตร พัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการตารวจที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ
รวมทั้งสร้างเครือข่ายทั้งภายในและนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข้าราชการตารวจให้เทียบเท่าระดับสากล
อานาจและหน้าที่ของกองบัญชาการศึกษาในฐานะที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและ
และพัฒนาคุณธรรมให้กับข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติตามกฎ ก.ตร.ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้๕
๑. กาหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเชิดชูเกียรติเสนอ ก.ตร.
๒. รณรงค์ส่งเสริมประชาสอดคล้อง
๓. กาหนดหลักสูตร พัฒนาและฝึกอบรม
๔. สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ
ที่ผ่านมา กองบัญชาการศึกษาได้นาแนวนโยบายดังกล่าวมา เพื่อส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของข้าราชการตารวจ เพื่อน ามาเป็นแนวทางให้ข้าราชการตารวจในสังกัด
สานั กงานต ารวจแห่งชาติ ประพฤติปฏิบัติ กันตลอดมาอย่า งต่ อเนื่ อง แต่ อย่า งไรก็ต าม พุท ธ
ศาสนาเองก็มีหลักสาคัญที่ส่งเสริมจริยธรรมของตารวจด้วย ดังนั้น ในส่วนของกองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน จึงอยากเอาหลักการทางพุทธศาสนามาพัฒนาและเสริมสร้างพฤติกรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจตระเวนชายแดนดูบ้าง และศึกษาดูว่าหากเอาแนวทางหลักธรรม
การพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ และตามหลักพุทธจิตวิทยาทางพระพุทธศาสนามาประกอบและ
ควบคู่กับจริยธรรมของตารวจ มาใช้กับข้าราชการตารวจตระเวนขายแดน ซึ่งมีลักษณะงานที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะและแตกต่างจากข้าราชการตารวจหน่วยอื่นจะเป็นอย่างไร ในการศึกษาเรื่องนี้
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๔
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๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาหลักพุทธจิตวิทยาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์
๒.๒ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
๒.๓ เพื่อนาเสนอรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการตารวจ
ตระเวนชายแดนตามหลักพุทธจิตวิทยา

๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผสมผสานกับ
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยค้นคว้าเนื้อหาจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา หนังสือ
ตารา เอกสารวิช าอื่น ๆ มาวิเคราะห์ ซึ่ งผู้ วิ จัย ได้จั ด ลาดั บขั้น ตอนการดาเนิน การวิ จัย เรื่องนี้
(Research Process ) ได้ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาหนัง สือ เอกสาร งานวิจัย รายงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ข้าราชการตารวจ ซึ่งได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมนี้
ขั้นตอนที่ ๒ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลโดยปรับภาษาให้เข้ากับเนื้อหาของ
ตารวจตระเวนชายแดน โดยสรุปแล้ว เครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บข้อมูลมี ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นแบบสอบถามใช้
วิธีการเก็บข้อมูลจากภาคสนาม จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตารวจตระเวนชายแดน ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ทั้ง ๔ ภาค
ส่วนที่ ๒. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นแบบสัมภาษณ์ โดย
ผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑) กลุ่มผู้บังคับบัญชาระดับสูงจานวน ๑๐ คน เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสู ง ยศ
ตั้งแต่ พันตารวจเอก ถึงพลตารวจโท สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ตาแหน่งผู้
กากับการ ผู้บังคับการ รองผู้บัญชาการ และผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๒) กลุ่มสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) จานวน ๑๐ คน เป็นนายตารวจ
สัญญาบัตร ยศตั้งแต่ร้อยตารวจตรี ถึง พันตารวจโท สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ตาแหน่ง รอง สารวัตร – สารวัตร รับผิดชอบเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษงานเฉพาะด้าน และเป็นผู้เคย
ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและเป็นข้าราชการตารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริ ย ธรรมต ารวจและบุ ค คลต้ น แบบในการด ารงชี พ อย่ า งพอเพี ย งในสั ง กั ด
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ขั้นตอนที่ ๓ เก็บรวบรวมข้อมูล
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ขั้นตอนที่ ๔ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยนาข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ เพื่อหาปัจจัยทางพุทธศาสนาของตารวจตระเวนชายแดน และนา
ประเด็นที่ได้มาเป็นแบบสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกลุ่มสนทนากลุ่มเฉพาะ
Focus Group) และวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง ๓ แหล่งข้อมูลเพื่อหาความสอดคล้องกัน
ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปผลการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยที่ได้นามา
สรุปผลการศึกษาวิจัยเพื่อ นามาสรุปผลการศึกษาวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ
นาเสนอหลักการพัฒนาที่ได้จากการวิจัย และข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจัยได้แสดงแผนภูมิองค์ความรู้
ที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
ปัจจัยทางพุทธ
จิตวิทยา

พฤติกรรมตารวจตระเวนชายแดน

พฤติกรรมต่อตนเองในการปฏิบัตหิ น้าที่
พฤติกรรมต่องานอาชีพตนเอง
มรรคมีองค์ ๘
ไตรสิกขา

พฤติกรรมต่อองค์กรและหน่วยงาน
พฤติกรรมต่อเพื่อนร่วมงาน
พฤติกรรมระหว่างผู้บังคับบัญชา

หลักภาวนา ๔

และผู้ใต้บังคับบัญชา
พฤติกรรมต่อประชาชนและสังคม

หลักการการพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม
ตารวจ
ระเบียบวินยั
อบรม เพิ่มพูนความรู้
เพิ่มเติม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
สวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า
กิจกรรมอบรมลูกเสือ
ชาวบ้าน
ปฏิบัติตามโครงการ
พระราชดาริ

ปัญหาและอุปสรรค
หลักธรรมทางพุทธศาสนา
Model
The Eightfold Path

=E

The Four Paths of Accomplishment

=F

The Four Developments

=F
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EFFFTAT=S หรือ border patrol police Model

ภาวนา ๔
F

พรหมวิหาร ๔
F
ไตรสิกขา
T

อิทธิบาท ๔
F
มรรคมีองค์ ๘
E

สังคหวัตถุ ๔
A
หลักการพัฒนาพฤติกรรม
เชิงจริยธรรมตารวจ
ตระเวนชายแดน
( EFFFTAT)

ทศพิธราชธรรม
T

สัปปุริสธรรม 7
S
๔. สรุปผลการวิจัย
๔.๑หลักพุทธจิตวิทยาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์
สั ง คมมนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น นี้ มี อ าชี พ และหน้ า ที่ ก ารงานแตกต่ า งกั น แต่ ม นุ ษ ย์
จาเป็ น ต้ องอยู่ ร่ว มกัน เป็ น สัง คม มี กิจ กรรม หน้ า ที่ การงานด้ ว ยกัน จึ ง ต้ องยอมรับว่ า มนุ ษ ย์ มี
ความสัมพันธ์กันในทุกๆเรื่องและสภาพของสังคมปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมต่างๆทางสังคมเป็นปัจจัย
สาคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวกาหนดให้มนุษย์มีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน หากพฤติกรรมที่มนุษย์แสดง
ออกมาเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ไม่เป็นปัญหากับบุคคลกลุ่มอื่นๆ และถ้าพฤติกรรมที่ปรากฏมีแต่
คุณงามความดีปรากฎในสังคม ก็จะทาให้ในสังคมแห่งนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่หาก
เมื่อไรที่พฤติกรรมของบุคคลใดแสดงออกมาในเชิงทาลาย ก้าวร้าว รุนแรง ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
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ฝุาฝืนกฎระเบียบ กติกาที่สังคมนั้นกาหนดร่วมกัน ผิดศีลธรรมเป็นที่ไม่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ใน
สังคม ก็จะทาให้สังคมนั้นเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวาย และเมื่ออยู่ร่วมกันมากๆในสังคมก็จะมีการ
กาหนดระเบียบ กฎ กติกาขึ้นมาเพื่อให้คนปฏิบัติไม่ละเมิดสิทธิ์หรือทาให้ผู้อื่น หรือบุคคลกลุ่มอื่น
เดื อ ดร้อน การพั ฒนาพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์จึ ง มี ความส าคัญ อย่า งยิ่ งเพราะเป็ นสิ่ ง ที่ จะท าให้
พฤติกรรมของมนุษย์พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งด้านพื้นฐานและ
หน้าที่งานอาชีพ หลักการพัฒนาคุณธรรมของมนุษย์จึงย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นกัน แต่ความเป็น
จริงในสังคมมนุ ษย์ต่างก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเช่นเดียวกัน ฉะนั้นหลักการพัฒนาของมนุษย์ใน
ปัจจุบันก็จะใช้หลักการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเหมือนกัน ประเทศไทยเป็นเมืองที่มีผู้นับถือศาสนา
พุท ธเป็น ส่ ว นใหญ่ หลั กพุ ทธจิ ต วิท ยาหรือหลั กธรรมทางศาสนาจึง ถูกนามาใช้ในการพั ฒ นา
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ดีที่สุด
การศึกษาวิ จั ยนี้ พ บว่ า หลั กพุ ท ธจิ ต วิท ยาในการพัฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมของ
มนุษย์ นาหลักมรรคมีองค์ ๘ หลักไตรสิกขา และหลักภาวนา ๔ มาเป็นหลักในการพัฒนา
สรุปได้ว่าการนาหลักมรรคมีองค์ ๘ หลักไตรสิกขา และหลักภาวนา ๔ มาใช้ในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของมนุษย์จะสามารถเสริมสร้างการทางานและการอยู่ร่วมกันใน
สั ง คม อยู่ บ นพื้ น ฐานของการมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมยึ ด เหนี่ ย วอยู่ ใ นใจ อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและนาไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป
๔.๒ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดน
ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยามีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะชักนาและส่งเสริมให้เกิดมีการ
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ห ลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนา แสดงให้เห็ น ว่ า ระบบการด าเนิ น ชี วิ ต ระบบ
จริยธรรม หรือระบบการประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้
การศึกษาวิจัยนี้พบว่า ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยา คือ หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน ได้แก่ หลักมรรคมีองค์ ๘
หลักไตรสิกขา หลักภาวนา ๔ หลักทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ เป็น
ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาซึ่งที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการตระเวนชายแดน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน พบว่า
๑.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ คือ การปฏิบัติหน้าที่อย่า งมี
ปัญญา ไม่พลั้งเผลอจิตเลื่อนลอยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีความภูมิใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
และตรงไปตรงมา ปฏิบัติหนาที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจไม่ละทิ้งหน้าที่ มีระเบียบวินัย
๒.พฤติ กรรมที่ เ กี่ย วกั บ งานอาชี พ คื อ ด้ า นกายประพฤติ แ ต่ สิ่ ง ดี ง าม เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพของตารวจ
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๓.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยสานึกในเกียรติ
และศักดิ์ศรี มีความภูมิใจและรักในหน่วยงาน มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้มีความ
เกื้อกูลไม่เบียดเบียนกัน และกัน ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่เบียดบังเวลาราชการเพราะปฏิบัติตาม
หลักของศีลธรรม
๔.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน คือ แนะนาและสอนเพื่อให้ทากิจกรรมอบรม
เพิ่มพูนความรู้ การสวดมนต์ไหว้พระรวมแถวในตอนเช้าร่วมกัน แนะนาให้บวชเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล
๕.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา คือใช้หลักพรหมวิหาร
๔ ทศพิธราชธรรม และสังคหวัตถุ ๔ ในการอยู่ร่วมกันและ ใช้หลักกฎหมายเพื่อให้มีระเบียบวินัย
ดีขึ้น
๖.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและสังคม คือ การไม่เลือกปฏิบัติ
การช่วยเหลือประชาชน การให้ความรู้แก่ประชาชน การช่วยเหลือสังคม และการให้ความรู้แก่
สังคม
๗.พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา คือ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของ
ตารวจ การมีระเบียบวินัย การยกย่องเชิดชูเกียรติ การอบรมให้ความรู้ การสวดมนต์ไหว์พระรวม
แถวตอนเช้าร่วมกัน การอบรมลูกเสือชาวบ้าน และการปฏิบัติตามโครงการพระราชดาริ
ปัจจัยทางพุทธจิตวิทยาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของข้าราชการ
ต ารวจตระเวนชายแดนมี การพั ฒ นาไปในทางที่ ดี ขึ้น และอาจจะแตกต่ า งกัน กับ หน่ ว ยงาน
ข้าราชการตารวจอื่นๆ เพราะกระบวนการบริหารและลักษณะงานของตารวจตระเวนชายแดน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหน่วยเองโดยมี กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดให้
ข้าราชการตารวจยึดเป็นแนวทางและระเบียบปฏิบัติ โดยเนื้อหาก็มีหลักธรรมทางพุทธศาสนา
สอดแทรกอยู่ด้วย
๔.๓ หลั ก การพัฒ นาพฤติ ก รรมเชิ ง จริยธรรมของข้ า ราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนตามหลักพุทธจิตวิทยา
พบว่ า ต ารวจตระเวนชายแดนมี หลักการพั ฒนาตามแนวทางการพัฒ นาที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของหน่วยเองซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย กล่าวโดย
สรุปคือ
๑.หลั กคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต ารวจ ซึ่ ง ก าหนดไว้ ในประมวลจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการพัฒนาพฤติกรรมในทุกๆด้านเพื่อการพัฒนาที่

วรพล คัดพันธุ์ และคณะ

~ ๒๕๙ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ ประจาปี ๒๕๖๐

ยั่ ง ยื น ซึ่ ง หลั ก คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมต ารวจนี้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หลั ก ธรรมทาง
๖
พระพุทธศาสนาคือ มรรคมีองค์ ๘
๒.หลักการปฏิบัติตามระเบียบวินัย ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติได้กาหนดไว้
เป็นการพัฒนาพฤติกรรมทุกด้านของตารวจตระเวนชายแดนแดนและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
การปฏิบัติตามระเบียบวินัยนี้ มีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ อิทธิบาท
๗
๔
๓.หลักการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง ความชานาญและมี
ความก้าวหน้าในฝีมือและวิชาชีพยิ่ งขึ้นไป เป็นการพัฒนาพฤติกรรมด้านต่อตนเอง,งานอาชีพ,
องค์กรและหน่วยงานและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหลักการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้นี้ มีความ
๘
สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ ภาวนา ๔
๔.หลักการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อให้ข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติห น้าที่ด้วยความ
ตั้งใจและมีความอุตสาหะมีขวัญและกาลังใจในการทางาน เป็นการพัฒนาพฤติกรรมด้านงาน
อาชีพ,องค์กรและหน่วยงาน,ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการยกย่องเชิดชูเกียรตินี้ มีความ
๙
สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ พรหมวิหาร ๔
๕.หลักการสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อให้ได้มีสติ มีสมาธิ และเกิดปัญญาก่อนออกปฏิบัติ
หน้ า ที่ ซึ่ ง ข้า ราชการต ารวจตระเวนชายแดนปฏิบั ติ เ ป็ น ระเบี ย บประจ าวั น เป็ น การพั ฒ นา
พฤติ กรรมด้ า นต่อตนเอง,งานอาชี พ ,องค์กรและหน่ ว ยงาน การสวดมนต์ ไ หว้ พ ระนี้ มี ความ
๑๐
สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือ ไตรสิกขา
๖.หลักการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ที่ดี ความรักและสามัคคี
ความเข้า ใจอัน ดี ระหว่ า งผู้ บั ง คับ บั ญ ชากั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และข้า ราชการต ารวจตระเวน
ชายแดนกับประชาชนทั่วไป หลักการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านนี้ มีความสอดคล้องกับหลักธรรม
๑๑
ทางพระพุทธศาสนาคือ สังคหวัตถุ ๔
๗.หลักการใช้โครงการพระราชดาริมาเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็น
ทฤษฏีและปรัชญาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ถือว่าเป็นทฤษฏีและปรัชญา

๖

พระธรรมปิฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๗,
(กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒-๑๓.
๗
ส.นิ.(ไทย)๑๖/๒๒/๔๐
๘
ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๗ -๒๑/๑๘-๒๑.
๙
ที.ม.(ไทย)๑๐/๑๗๖/๑๑๒
๑๐
อง.ทุก.(ไทย)๒๐/๘๗/๓๑๒
๑๑
ที.ปา.(ไทย)๑๑/๒๖๖-๒๗๔/๒๑๒-๒๑๘
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ของพระองค์ท่านซึ่งมีหลักทศพิธราชธรรม จึงมีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
๑๒
คือ ทศพิธราชธรรม
ผลการวิจัยดังกล่าวทาให้ทราบว่าหลักในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
ข้ า ราชการต ารวจตระเวนชายแดน ก็ คื อ การน าเอาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของต ารวจมา
สอดแทรกอยู่ใน กฎ ระเบียบ วินัย ต่างๆ ที่ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนได้กาหนดไว้
และมี ความสอดคล้องกับ หลั กธรรมทางพระพุ ท ธศาสนานั่น เอง หากบุคคลใดสามารถนาไป
ประพฤติปฏิบัติจะนามาสู่การเป็นบุคคลที่ได้ชื่อ ว่าเป็นสัตบุรุษ หมายถึงคนที่มีความประพฤติดี
ประพฤติชอบว่ากาย วาจา ใจ คือประพฤติถูกต้องตามทานองคลองธรรมหรือเรียบร้อยดีไม่มีโทษ
มีจิตสงบระงับจากบาปกุศลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน ซึ่งในที่นี้สอดคล้องกับกุศลธรรม
๗ ประการ หลั กธรรมทางพระพุท ธศาสนานี้ เรีย กว่า สั ป ปุริย ธรรม ๗ หรือธรรมะของคนดี
๑๓
นั่นเอง
กล่าวโดยสรุปหลักการพัฒนาที่พบว่าตารวจตระเวนชายแดนนามาเป็นแนวทางใน
การพัฒ นาพฤติกรรมนี้ มีค วามสอดคล้ องกับ หลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนาทั้ งสิ้ น เมื่ อน ามา
วิเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อให้มองเห็นความสอดคล้องแล้วจึงเกิดรูปแบบของการพัฒนาได้ดังนี้
๑.“E” (The Eightfold Path) = มรรคมีองค์ ๘
๒.“F” ( The Four Paths of Accomplishment ) = อิทธิบาท ๔
๓.“F” ( The Four Developments ) = ภาวนา ๔
๔.“F” ( The Four Cardinal Virtues ) = พรหมวิหาร ๔
๕.“T” (The Threefold Training) = ไตรสิกขา
๖.“A” (The Acts of Doing Favors) = สังคหวัตถุ ๔
๗.“T” ( The ten Virtues of a Ruler) = ทศพิธราชธรรม
๘.“S” ( The Seven Virtues of a Gentleman) = สัปปุริยธรรม ๗
“EFFFTAT=S หรือ BORDER PATROL POLICE MODEL” ถือได้ว่า มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาจริยธรรมของตารวจตระเวนชายแดนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ในสังกัดที่เกี่ยวข้องและตารวจทุกหน่วยที่มีลักษณะงานและภารกิจคล้ายคลึงกันด้วย เพื่อให้
เกิดผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์อย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป

๑๒
๑๓

ขุ.ชา.(ไทย)๒๘/๑๗๖/๑๑๒
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๙/๑๒๑.
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๕. ข้อเสนอแนะ
๕.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ควรบรรจุหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาลงในหลักสู ตรการฝึกอบรมทุก
หลักสูตร โดยเน้นชั่วโมงการปฏิบัติธรรมให้เป็นรูปธรรมและเชิญคณาจารย์ หรือผู้ประพฤติ ดี
ประพฤติชอบมาบรรยายธรรมะประกอบเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน เป็น
ประจาในโอกาสวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
๒) ควรมี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของต ารวจตระเวนชายแดนให้ เ ป็ น
แนวทางด้ า นคุณ ธรรม จริย ธรรมทุ กรอบ ๖ เดื อน เพื่ อให้มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ในขั้น ดี อย่ า ง
สม่าเสมอ
๓) ผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรม โดยนาหลักธรรมมาใช้และแสดงวิสยั ทัศน์ทางพระพุทธศาสนา ในการสวดมนต์รวม
แถวไหว้พระประจาเดือนของหน่วยงานด้วย
๔) ควรสร้างหลักแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในเชิงสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณ ในวิชาชีพของตารวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติของตารวจตระเวนชายแดนทุกคน
๕.๒ ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆของข้าราชการตารวจ
ตระเวนชายแดนชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร ในระดับปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
๒) ควรนาปัจจัยที่ผู้วิจัยศึกษามาไปใช้กับข้าราชการตารวจหน่วยอื่นๆ เพื่อให้
ทราบว่าปัจจัยเหล่านั้น มีผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของตารวจหน่ วยอื่น หรือแตกต่างกัน
หรือไม่ เพียงไร
๓) ควรศึกษาพฤติกรรมอื่นๆ และไปใช้กับข้าราชการตารวจหน่วยอื่นๆ เพื่อให้
ทราบว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีผลต่อข้าราชการหน่วยอื่นๆเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ เพียงไร
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สานักงานจเรตารวจ,คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของต ารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบั บ ที่ ๒ แก้ ไ ข พ.ศ.๒๕๕๓)
(กรุงเทพมหานคร : สานักงานตารวจแห่งชาติ, ๒๕๕๓.
สานักงานตารวจแห่งชาติ, คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของตารวจ, โรงพิมพ์ตารวจ ถนนเศรษฐศิริ ดุสิต กทม.๑๐๓๐๐, กันยายน ๒๕๕๔
http://rtpstrategy.police.go.th. สืบค้นเมื่อ ๑ พ.ค.๕๗
www.bpp.go.th. สืบค้นเมื่อ ๖ พ.ค.๕๗

