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Abstract
The Article research "Model of Increasing Efficiency in Works
Performance by The Police Officers Based on The Buddhist Principle: A Case
Study of the Policeman in the Metropolitan Police Bureau.” The objective of
this study was to study the guideline and propose a model for enhancing the
efficiency of police officers in the Buddhist practice. fair Using qualitative
research methodology With semi-structured in-depth interviews. Finding that
the police perform their duties effectively must comply with the Code of
Ethics and Police Code in four aspects: 4 virtues (integrated with secular
Dharma 4) 9 ideals (integrated with 9 principles) Ethics 9 (Integrating with the
Three Senses) and the Code of Ethics (6) (Integration with Baptism 5) and the
new knowledge of MIEC MODEL.
Keywords: Works Performance, The Police Officers, The Buddhist Principle

๑. บทนา
ด้วยปรากฏว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ผ่านมานี้ โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากมายและรวดเร็ว โดยมีการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม เป็นเหตุ
ให้มีความจาเป็นต้องนาระบบทุนนิยมมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี จากปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นนี้นาไปสู่การต่อสู้แข่งขันกันอย่างรุนแรง ประชาชนจานวนมากต้องหันเข้าหาและพึ่งพา
ระบบทุน โดยมีการถือเงินตราและทรัพย์สินเป็นต้นทุนในการสร้างความมั่นคงและความร่ารวย
ให้กับตนเองตลอดจนวงศ์ตระกูล จนเกิดเป็นความเห็นแก่ตัวในการเอาตัวรอด การเอารัดเอา
เปรียบ การกลั่นแกล้ง การฉ้อฉล โดยไม่คานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม หรือความถูกต้อง
ที่จะนามาเป็นหลักในการดารงชีวิตที่ดีร่วมกัน โดยคนในยุคนี้มีแนวความคิดว่า ถ้าสร้างความ
ได้เปรียบและสามารถเอาเปรียบผู้อื่นได้แล้ว ทาให้ได้รับชัยชนะ มีความเจริญก้าวหน้ากว่าผู้อื่น
คือสิ่งที่ตัวเองควรจะต้องทาและเมื่ อได้ทาไปแล้วก็ยังทาให้เกิดความสาเร็จอีกด้วย จึงทาให้
มองเห็นว่าแนวคิดและการปฏิบัติของตนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมสาหรับตน โดยไม่
จาเป็นต้องคานึงถึงหลักคุณธรรม หลักจริยธรรม หรือไม่ต้องคานึงถึงหลักศีลธรรมแต่อย่างใด
ซึ่ง แนวคิด ดั ง กล่ า วนั้ นขัด ต่ อหลั กธรรมคาสอนในทางพุ ท ธศาสนาเป็ น อย่า งมาก
ดังเช่นที่มีพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทากรรม
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ดีย่อมได้ ผลดี ผู้ ทากรรมชั่ว ย่ อมได้ผ ลชั่ว ”๒ ซึ่ งในทางพุทธศาสนาแล้ว ต้องถือว่ าผลของการ
กระทาตามพุทธศาสนสุภาษิตนั้นต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างจริงแท้แน่นอน แต่ปรากฏว่ามีผู้คน
บางส่วนในยุคนี้เมื่อได้ทากรรมดีไประดับหนึ่งแล้ว ก็เฝูารอผลตอบแทนของการกระทาดังกล่าว
แต่ เมื่ อได้ เฝู า รอมาระยะหนึ่ ง ก็ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลตามที่ ไ ด้ ตั้ ง ความหวั ง ไว้ ซึ่ ง อาจจะยั ง ไม่ ถึ ง ช่ ว ง
ระยะเวลาที่กรรมดีจะส่งผล เป็นเหตุให้บุคคลนั้นเกิดความท้อแท้จนหยุดทากรรมดีต่อไป อีกทั้ง
มีข้อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ประกอบกรรมดีเท่าตนแต่ได้รับผลตอบแทนบางสิ่งบางอย่าง
ในชีวิต และในปัจจุบันก็ยังได้รับการเชิดชูอยู่ในสังคม ทาให้เกิดการน้อยเนื้อต่าใจจึงมักเกิด
ความคิดในลักษณะเชิงประชดประชันสังคมขึ้นมาว่า “ทาดีได้ดีมีที่ไหน ทาชั่วได้ดีมีถมไป” จึงไม่
คิดที่จะทาความดีต่อไป กลับไปเอาอย่างผู้อื่นและทาในสิ่งที่เป็นอกุศลกรรม เพื่อให้ได้สิ่งที่
ตอบสนองต่อกิเลสของตนแม้จะได้มาอย่างไม่ถูกต้องก็ตาม แนวคิดดังกล่าวนี้น่าจะเป็นของผู้ที่ไม่
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างลึกซึ้งและถูกต้องจึงย่อมจะไม่เป็นผลดีต่อสังคมและเกิด
การสั่นคลอนต่อพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รบั
มอบหมายให้มี พั น ธกิ จ ในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของประเทศ โดยมี บุ ค ลากรที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ตารวจจานวน ๒๐๐,๐๐๐๒ คนเศษ มีหน้าที่ในการรักษากฎหมายเกือบทุกฉบับ เพื่อให้
เกิดความสงบเรียบร้อยให้กับสังคม ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และจากแนวความคิด
ที่ไม่ถูกตามทานองคลองธรรมตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น และการปฏิบัติตามอานาจและ
หน้าที่ของตารวจนั้นถือได้ว่าเป็นต้นธารของความยุติธรรม ถ้าตัวเจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่มีคุณธรรม
จริยธรรม และไม่ยึดมั่นในศีลธรรมเสียแล้ว ก็ย่อมจะเกิดผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
ต่อองค์กร และเกิดความเดือดร้อนแก่สังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากอาชีพตารวจนั้นเป็นอาชีพที่มี
ลักษณะพิเศษ ซึ่งมีทั้งอานาจของอาวุธและอานาจกฎหมายอยู่ในมือ สามารถใช้อานาจในการ
ตรวจยึดทรัพย์สิน การตรวจค้น การควบคุมตัว การจับกุม การพันธนาการ การคุมขัง ซึ่งเป็น
การกระทาที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในทุกด้าน ดังนั้นเมื่อปรากฏหลักการ
และเหตุผลเช่นนี้ สานักงานตารวจแห่งชาติได้เล็งเห็นความสาคัญ จึงพยายามหาวิธีและสร้าง
องค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อที่จะได้มีความ
ตระหนั กและน าไปประกอบในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ถู กต้ อ ง ๓ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
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เรื่ องอั ตรากาลังของกองบัญชาการตารวจนครบาล, ( ฝุายอานวยการ ๑ กองบังคั บการอ านวยการ
กองบัญชาการตารวจนครบาล : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙ ), สัมภาษณ์เมื่อ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙.

ปรีชา สาวม่วง และคณะ
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งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจร งานความมั่นคง งานกิจการพิเศษ งานอานวยการ ซึ่งจะ
เห็น ว่างานทั้ งหมดนั้น เกี่ย วกับ ความผาสุขของประชาชนทุกเรื่อง ในช่ว งระยะเวลาที่ผ่า นมา
เจ้าหน้าที่ตารวจส่วนใหญ่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนและสร้างความเชื่ อมั่ นให้กับ องค์กรมาโดยตลอด แต่ ป รากฏว่ ามี เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจ
บางส่วน เกิดการหลงผิด ประพฤติผิดทานองคลองธรรม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง
ต่อครอบครัว ต่อองค์กร และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปรากฏตามสถิติรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของงานรับเรื่องร้องทุกข์๕ กองบัญชาการตารวจนครบาล ซึ่งเป็นความผิดในกลุ่มต่างๆ
คือ ด้านอบายมุข ด้านความประพฤติ ด้านงานสอบสวน ด้านการถูกฟูองจากการปฏิบัติหน้าที่
ด้านต้องหาคดีอาญา และด้านอื่นๆ ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ดังนี้
๑. ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
จานวน
๑๕๐๔
ราย
๒. ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
จานวน
๑๙๗๖
ราย
๓. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน
๑๓๕๑
ราย
จากสถิติที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ย่อมสะท้อน
ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลส่วนหนึ่ง ไม่มี
หลักธรรมประจาใจที่จะใช้เป็นเครื่องเตือนสติในการครองตน ครองคน และครองงานจนเป็นเหตุ
ให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความเสียหายต่อส่วนตัวและส่วนรวม ที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนตกอยู่ภายใต้อวิชชา เป็นเหตุให้ถูกครอบงาโดยกิเลส ตัณหา และ
อุปาทาน ซึ่งจะเป็นเครื่องที่นาไปสู่ทางที่ชั่ว โดยมีการปฏิบัติตนไม่อยู่ในทานองคลองธรรม ไม่เชื่อ
ในเรื่องบุญบาป ไม่มีหิริ โอตตัปปะ ไม่มี ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ไม่มีความเชื่อใน
เรื่องกรรม และกฎแห่ง กรรม โดยมุ่ งแสวงหาแต่ ปัจ จัย สี่ ตาแหน่ ง ลาภ ยศ ชื่อเสี ยง โดยไม่
คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ระเบียบข้อปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตารวจส่วนนั้นได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ๖ เช่น สูญเสียชีวิต บาดเจ็บ
ร่างกายพิการ บางส่วนต้องสูญเสียครอบครัว บางนายต้องสูญเสียอนาคต ถูกออกจากราชการ
ต้องหาคดีอาญา จนถูกศาลพิพากษาจาคุกหรือประหารชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างมาก
ที่มีการสูญเสียบุคคลากรที่มีค่าของกองบัญชาการตารวจแห่งชาติไป และในส่วนของประชาชน
นั้นก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของเจ้าหน้าที่ตารวจในทุกด้านไม่ว่า
จะเป็นด้านชีวิต ร่างกาย เพศ เสรีภาพ ทรัพย์สิน เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนและไม่ได้รับ
ความเป็ น ธรรม ดั ง นั้ น กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาลมี ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ องสร้า ง

๕

สารวั ตรฝุ ายอ านวยการงานร้องทุกข์ ฝ่ายอานวยการ ๘ กองบังคั บการอานวยการ,
กองบัญชาการตารวจนครบาล, เรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการตารวจ, (ฝ่ายอานวยการ ๘ กองบังคับ
การอานวยการ, กองบัญชาการตารวจนครบาล : กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๙), สัมภาษณ์เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙.
๖
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕.
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ภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจที่อยู่ในการกากับดูแลเพื่อเป็นการปกปูองไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ฉะนั้น เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัยในฐานะที่รับราชการเป็น เจ้าหน้าที่ตารวจและ
เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งมีความรู้สึกเป็นห่วงต่อสถานการณ์เช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นควรที่จะ
ทาการวิจัยเพื่อหาแนวทางและรูปแบบที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในสังกัดของกองบัญชาการตารวจนครบาล เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางที่ถูกต้องตาม
หลักทานองคลองธรรม ที่จะทาให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจและความผาสุกของประชาชนโดยแท้จริง โดยจะทาการศึกษาจากเจ้าหน้าที่
ตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จานวน ๔ ด้าน คือ ด้านการปูองกันและปราบปราม ด้านจราจร
ด้า นสืบ สวน และ ด้ า นสอบสวน เป็น เจ้า หน้า ที่ ที่ป ฏิบัติ ง านในสถานีต ารวจนครบาล ซึ่ ง มี
รูปแบบการปฏิบัติที่ต้องสัมผัสกับประชาชนโดยตรง โดยเห็นควรพิจาณาคัดเลือกตัวเจ้าหน้าที่
ตารวจที่มีความรู้ ความเชื่อ ความศรัทธา ในหลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้
น าหลั ก ธรรมค าสอนตามความเชื่ อ นั้ น มาปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อตนเอง ต่ อ ครอบครั ว
ตลอดจนนามาบูรณาการและประยุกต์ใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผลให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ความถูกต้อง ความเป็นธรรม เพื่อให้สอดคล้องกัน
วิสัยทัศน์ของสานักงานตารวจแห่งชาติที่ว่า “เป็นตารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกชองปวงชน
“โดยเห็นควรนาหลักปฏิบัติที่กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ.
๒๕๕๓ (แนบท้าย กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ( ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งได้กาหนดกรอบความประพฤติและปฏิบัติของข้ าราชการตารวจไว้ โดยต้อง
ปฏิบัติให้ได้มาตรฐาน ๔ ประการ คือ มาตรฐานด้านคุณธรรม มาตรฐานด้านอุดมคติ มาตรฐาน
ด้ า นจริย ธรรม และมาตรฐานด้ า นจรรยาบรรณ โดยจะท าการวิ จั ย ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจที่ น า
หลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนามาประกอบใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นั่น ได้ใช้หลักธรรมข้อใด มี
ดุลพินิจและมีรูปแบบในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร จึงจะเป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ เพื่อที่จะได้นาไปถอดบทเรียนและนาไปขยายผลเป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจ
โดยทั่วไปได้ถือปฏิบัติตาม โดยในชั้นนี้จะวิเคราะห์ในเรื่องมาตรฐานด้านคุณธรรม ด้านอุดมคติ
ตารวจ ด้ านจริธรรม และด้ า นจรรยาบรรณ ซึ่ง เป็ นมาตรฐานหลักที่กาหนดไว้ เพื่ อให้เป็ น
คุณ สมบัติ ที่เจ้า หน้ า ที่ต ารวจทุกนายที่ ป ฏิบั ติหน้า ที่อยู่ในสานักงานต ารวจแห่ง ชาติไ ด้ใช้เป็ น
เครื่องมื อในการปฏิบัติ หน้ า ที่ให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยมี รายละเอีย ดที่ จะใช้ เป็น ข้อมู ลในการ
วิเคราะห์ ดังนี้
๑) มาตรฐานด้านคุณธรรม ( ๔ ประการ )
เจ้าหน้าที่ตารวจพึงยึดถือคุณธรรม ๔ ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่อง
เหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่
ตารางการบูรณาการ ระหว่าง คุณธรรม ๔ ประการ และ ฆราวาสธรรม ๔

ปรีชา สาวม่วง และคณะ

คุณธรรม ๔ ประการ (M๔)
๑. รักษาความสัจ
๒. ข่มใจตนเอง
๓. อดทน อดกลั้น
๔. ละวางความชั่ว
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บูรณาการ
หลักมัชฌิมา
หลักมัชฌิมา
หลักมัชฌิมา
หลักมัชฌิมา

ฆราวาสธรรม ๔
๑. สัจจะ
๒. ทมะ
๓. ขันติ
๔. จาคะ

๒) มาตรฐานด้านอุดมคติ (๙ ประการ)
เจ้ าหน้า ที่ ตารวจพึ ง ยึด ถืออุดมคติ ของตารวจ ๙ ปะการ เป็ นแนวทางการชี้ น า
ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ตารางการบูรณาการ ระหว่าง อุดมคติ ๙ ประการ และ ธรรม ๙ ประการ
อุดมคติ ๙ ประการ (I๙)
บูรณาการ
ธรรม ๙ ประการ
๑. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
หลักมัชฌิมา
๑. อธิบาท ๔
๒. กรุณาปราณีต่อประชาชน
หลักมัชฌิมา
๒. พรหมวิหาร ๔
๓. อดทนต่อความเจ็บใจ
หลักมัชฌิมา
๓. ขันติธรรม
๔. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก
หลักมัชฌิมา
๔. วิริยะ (สัมมาวายาโม)
๕. ไม่มักมากในลาภผล
หลักมัชฌิมา
๕. สันโดษ
๖. มุ่ ง บ าเพ็ ญ ตนให้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ หลักมัชฌิมา
๖. สังคหวัตถุ ๔
ประชาชน
หลักมัชฌิมา
๗. อคติ ๔
๗. ดารงตนในยุติธรรม
หลักมัชฌิมา
๘. สัมมาทิฏฐิ
๘. กระทาการด้วยปัญญา
หลักมัชฌิมา
๙. สติปัฏฐาน ๔
๙. ความไม่ประมาทเสมอชีวิต
๓) มาตรฐานด้านจริยธรรม (๙ ประการ)
จริ ย ธรรมต ารวจ คื อ คุณ ความดี ที่ เ ป็ น ข้ อ ประพฤติ ต นและปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
ตารางการบูรณาการ ระหว่าง จริยธรรม ๙ ประการ และ หลักไตรสิกขา
จริยธรรม ๙ ประการ (E๙)
บูรณการ
ไตรสิกขา
๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย หลักมัชฌิมา
๑. ศีล
๒. เคารพในสิทธิเสรีภาพ
หลักมัชฌิมา
๒. ศีล
๓. ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ
หลักมัชฌิมา
๓. สมาธิ
๔.
มี จิ ต ส า นึ ก ข อ ง หลักมัชฌิมา
๔. ปัญญา
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
หลักมัชฌิมา
๕. สมาธิ
๕. มีความซื่อสัตย์สุจริต
หลักมัชฌิมา
๖. ปัญญา
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๖. มีความภาคภูมิใจวิชาชีพ
หลักมัชฌิมา
๗. เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี
หลักมัชฌิมา
๘. เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี
หลักมัชฌิมา
๙. ค่ า นิ ย มตามหลั ก มาตราฐาน
จริยธรรม

๗. ศีล
๘. ศีล
๙. ศีล

๔. มาตรฐานด้านจรรยาบรรณ (๖ ประการ)
จรรยาบรรณตารวจ คือ ประมวลความประพฤติ ในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตารวจ
ที่เจ้าหน้าที่ตารวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตารวจ
และวิชาชีพตารวจ
ตารางการบูรณาการ ระหว่าง จรรยาบรรณ ๖ ประการ และ ศีล ๕ (เบญจศีล)
จรรยาบรรณ ๖ ประการ (C๖) บูรณการ
ศีล ๕ (เบญจศีล)
๑. การให้บริการประชาชน
หลักมัชฌิมา
๑. ศีล๕ (ทั้ง ๕ ข้อ)
๒. การจับกุม ระงับเหตุ
หลักมัชฌิมา
๒. ศีล๕ (ทั้ง ๕ ข้อ)
๓. การใช้อาวุธ กาลัง
หลักมัชฌิมา
๓. ศีล๕ (ทั้ง ๕ ข้อ)
๔. การรวบรวมพยานฯ
หลักมัชฌิมา
๔. ศีล๕ (ทั้ง ๕ ข้อ)
๕. การควบคุมบุคคล
หลักมัชฌิมา
๕. ศีล๕ (ทั้ง ๕ ข้อ)
๖.การ รักษาความลับ
หลักมัชฌิมา
๖. ศีล๕ (ทั้ง ๕ ข้อ)
จากข้อมู ลและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าถ้าเราสามารถที่ จะทาการศึกษา
วิธีการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาลที่ได้ใช้หลักธรรมคาสอน
ของในทางพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ประกอบในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ จนสามารถวิเคราะห์
ได้รูปแบบที่เหมาะสมจนได้มาตรฐานที่บัญญัติไว้ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการนาเอาคุณธรรม ๔ ประการ อุดมคติ ๙ ประการ จริยธรรม ๙ ประการ และ
จรรยาบรรณ ๖ ประการ พร้อมทั้งเพิ่มเท็คนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงพุทธและเท็คนิคการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมัยใหม่ มาเป็นแนวทางชี้นาการประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงปณิธานของ
การเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้ว เชื่อว่าหากนาไปขยายใช้กับเจ้าหน้าที่ตารวจทุกนาย ก็คงทาให้
ข้าราชการตารวจเหล่านั้นได้มีมาตรฐานตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจตามที่
กล่าวมาแล้ว สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพได้
อย่างแท้จริงแล้ว ย่อมจะเกิดอานิสงส์แก่ประชาชน ทาให้เกิดความรัก ความศรัทธาและความ
เชื่อมั่นต่อตัวของเจ้าหน้าที่ตารวจ ตลอดจนเกิดทัศนะคติและภาพพจน์ที่ดีต่อกองบัญชาการ
ตารวจนครบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติสืบไป
๕. องค์ความรู้ใหม่
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จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตารวจตามหลักพุทธธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีตารวจในสังกัด กองบัญชาการตารวจ
นครบาล ทาให้สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยได้เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางและรูปแบบ
ให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกองบัญชาการตารวจนครบาล
ดังนั้นรูปแบบใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ที่พบและสรุปได้จากการศึกษาวิจัยของผู้วิจัย
ในครั้งนี้สามารถที่จะทาการประมวลและนาเสนอออกมาเป็นรูปธรรมคือ M๔ + I๙ + E๙ + C๖ =
MIEC Model ซึ่งหมายถึง รูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักพุทธธรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจหรือ
ตารวจวิถีพุทธอันประกอบด้วย คุณธรรม ๔ ประการ อุดมคติ ๙ ประการ จริยธรรม ๙ ประการ
และ จรรยาบรรณ ๖ ประการ บู ร ณาการด้ ว ยหลั ก ธรรมในพระไตรปิ ฎ ก อรรถกถา และ
หลักธรรมที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล จานวน
๑๕ นายจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแผนภูมิที่ ๕.๑ คือ M๔ + I๙ + E๙ + C๖ =
M I E C Model ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แผนภูมิที่ ๕.๑ แสดงรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักพุทธธรรม
MIEC MODEL (ตารวจวิถีพุทธ)
BB.P = M๔ + I๙ + E๙ + C๖ คือ
BB = Buddhist Behavior
P = Police,
M = Moral
I = Ideal
E = Ethics
C = Code of conduct
ปฎิบัติหน้าที่โดยธรรมเพื่อความผาสุกของประชาชน
ฆราวาสธรรม ๔
M๔
๑. รักษาความสัจ
๒. ข่มใจตนเอง
๓. อดทน อดกลั้น
๔. ละวางความชั่ว

ธรรม ๙ ประการ
I๙
๑. เคารพเอื้อเฟื้อ
๒. กรุณาปราณี
๓. อดทน เจ็บใจ
๔. ไม่หวั่นไหว
๕. ไม่มักมาก
๖. มุ่งบาเพ็ญตน
๗. ดารงตน ยุติธรรม

ไตรสิกขา
E๙
๑. ประชาธิปไตย
๒. สิทธิเสรีภาพ
๓. ประสิทธิภาพ
๔. จิตสานึก
๕. ซื่อสัตย์สุจริต
๖. ภูมิใจวิชาชีพ
๗. ผู้บังคับบัญชา

ศีล ๕ (เบญจศีล)
C๖
๑. บริการประชาชน
๒. จับกุม ระงับเหตุ
๓. ใช้อาวุธ กาลัง
๔. รวบรวมพยานฯ
๕. ควบคุมบุคคล
๖. รักษาความลับ
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๘. กระทาการ ปัญญา
๙. ความไม่ประมาท

๘
.
ผู้ใต้บังคับบัญชา
๙. มาตราฐาน
จริยธรรม

๖. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าการที่จะให้เจ้าหน้าที่ตารวจทีซึ่งปฏิบัติหน้าด้านต่าง ๆ ที่
อยู่ในสังกัดของกองบัญชาการตารวจนครบาลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่
ชื่นชอบและพึงพอใจของประชาชนนั้นจาเป็นที่จะต้องนาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ตารวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ( แก้ไขตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาบังคับใช้ให้ได้ผลอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่ตารวจทุกนาย
ซึ่ง ประกอบด้ว ยเรื่องส าคัญ ๔ เรื่องด้ วยกัน คือคุณธรรม ๔ ประการ อุด มคติ ๙ ประการ
จริ ย ธรรม ๙ ประการ และจรรยาบรรณ ๖ ประการ และยั ง จะต้ อ งน าหลั ก พุ ท ธธรรมใน
พระไตรปิ ฎ กและอรรถกถา และองค์ค วามรู้จ ากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ กเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจทุ ก
ระดั บ ชั้ น จ านวน ๑๕ นาย ตลอดจนข้อ แนะน าเพิ่ ม เติ ม ในการจั ด ท าสั ม มนากลุ่ ม ย่ อยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อีกจานวน ๘ ท่าน อีกทั้งยังได้นาเอาความรู้ที่ได้จากศาสตร์สมัยใหม่
มาผนวกในการปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม โดยได้ ท าการรวบรวมองค์ ความรู้ ทั้ ง หมดมาท าการ
สังเคราะห์ วิเคราะห์ นามาบูรณาการเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้ใช้
เป็นรูปแบบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพตรงตามหัวข้อในการศึกษาวิจัยที่ได้ตั้งไว้
ดังกล่าวข้างต้น และผู้วิจัยในฐานะตารวจน้าดีคนหนึ่งที่มีความใฝุในธรรม มีความหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าผลงานในการวิจัยครั้งนีจ้ ะสามารถตอบโจทย์ที่นกั วิชาการบางท่านได้โยนคาถามมาว่า “ตารวจ
ทาอะไรกันอยู่” เราสามารถตอบได้อย่างเสียงดังฟังชัดเต็มหูกลับไปให้ได้ยินว่า ตารวจไทยยุคไทย
แลนด์ ๔.๐ เป็นตารวจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจะปฏิบัติหน้าที่โดยธรรมเพื่อความผาสุข
ของมวลหมู่มหาประชาชนโดยแท้จริง เนื่องด้วยผลการวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้จบอยู่เพียงแต่ในห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ MIEC MQDEL นี้จะโลดแล่นไปสู่จิตใจของเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติ
หน้ า ที่ อยู่ ใน ๘๘ สถานี ต ารวจ โดยผ่ า นกระบวนการจั ด ท าโครงการของศูน ย์ ฝึกอบรม และ
อนุศาสนาจารย์ของกองบัญชาการตารวจนครบาล จะทาหน้าที่ถ่ายทอดและพร่าสอนอย่างทันที
เมื่องานวิจัยชิ้นนี้ได้ผ่านการเห็นชอบและอนุมัติอย่างเป็นทางการจากมหาวิทาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม
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