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สื่อการสอนใชเพื่อประโยชนการศึกษาเทานั้น ความเปนเจาของหรือลิขสิทธิ์เปนของผูนั้น



พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสที่

พระราชทานแกคณะบุคคลในวโรกาสตางๆ 

กล่ันจากองคแหงพระปญญาคุณและพระจริยวัตร

อันทรงทศพธิราชธรรม มีสาระสําคัญ คือ 

1. องคของพระบรมราโชวาท ประกอบดวย

กระบวนการบริหารและพฤติกรรมขององคกรและคณะ

กลุมบุคคล ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ท่ีมตีอองคกร

ประเทศชาติและประชาชน 

2. มีความเปนปจจบุนัสอดคลองกับสภาวการณของ

บานเมือง และองคกรในขณะท่ีไดพระราชทานพระบรม

ราโชวาท

3. สาระสําคัญของพระบรมราโชวาท จะประกอบดวย  

หลักธรรมท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมการบริหารของแตละ

องคกร



ที่มาพระบรมราโชวาท

“...  อยาไปเขาใจวา พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสตาง ๆนัน้ มีผู รางขึน้ 
ทูลเกลาถวาย จริงอยูในเรือ่งทีเ่กี ่ยวกับทางราชการ เชน การเสด็จฯเปด
สถานทีสํ่าคัญ การพระราชทานปริญญา ฯลฯ เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของตองราง 
พระราชดํารัสตอบหรือรางพระบรมราโชวาทถวาย  แตมิไดหมายความวา     
จะทรงรับเอาตามที่มีผูรางถวายเสมอไป เจาหนาที่สํานักราชเลขาธิการหรือ
อาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะทราบดีวารางขึ้นไปทูลเกลาฯถวายแตละครั้ง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงตกแตงแกไขมากนอยเพียงไร  เพือ่ให
เหมาะกับบรรยากาศและเหมาะกับเหตุการณบานเมืองในขณะนั้น  ถาไมทรง
เปนอัจฉริยะทางภาษา  พระบรมราโชวาทในโอกาสตาง ๆ ก็คงจะไมถึงอกถึง
ใจอยางที่ไดสดับกัน....” 

      (พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤติยากร อดีตประธานองคมนตรี จากสมาคม
ภาษาและหนังสือ 2531: 191)



ที่มาพระบรมราโชวาท

 “... จึงมีโอกาสไดยินพระบรมราโชวาททีพ่ระราชทานโดยตลอด ใครทีไ่มไดดู
จึงอาจจะไมรู วา พระบรมราโชวาททีพ่ระราชทานในวันนัน้ พระเจาอยูหัว
พระราชทานจากพระโอษฐ(ปาก) มิไดทรงอานจากพระราชหัตถเลขาที่ทรง
เตรียมไวลวงหนา จึงเปนพระราชดํารัสทีม่าจากพระราชหฤทัย (พูดจากใจ)  
โดยแท และเปนคําตอบที่พระราชทานแกผูถวายสัตยปฏิญาณโดยตรงดวย   
พระบรมราโชวาทองคนั้นไมยืดยาวเยิน่เยอ แตกะทัดรัดและชัดเจน ตรัสวา     
คําถวายสัตยปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญนั้น "เปนคําที่ไมยาก แตมีความสําคัญ" 
ทรงขอใหผู ถวายสัตยปฏิญาณพิจารณาวา "คําพูดของทานมีความหมาย
อะไรบาง....”

       (วสิษฐ เดชกุญชร มติชนรายวัน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปที่  28 ฉบับที ่ 10013 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถวายสัตยปฏิญาณ ณ พระตําหนักเป ยมสุข วังไกลกังวล 
อําเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2548  )





อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวที ่  

พระราชทานในโอกาสที่โรงเรียนนายรอยตํารวจสถาปนาครบรอบ 

๑๐๐ ป เม่ือวันศุกรท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕ 



“...ตํารวจทําหนาที่ทีส่ําคัญและกวางขวางมาก คือตองทําหนาทีทั่้งดานการ

ปกครองคอยสอดสองดูแลทุกขสขุ ตลอดจนสวสัดิภาพของประชาชน ท้ังดาน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทําผิด รวมทั้งการปกปอง

แผนดินไทยเมื่อมีภัยคุกคามอีกดวย นับวามีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง 

เพราะตองเผชิญกับปญหานานาและตองเสีย่งอันตรายถึงชีวิตตลอดเวลา 

ดังนั้น ผูท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจใหสําเร็จไดครบถวน 



จะตองเปนบุคคลผูมีความรูความสามารถ มีความเขมแข็งอดทน และมีความ

เสียสละอยางแทจริง จึงขอใหตํารวจทุกคนไดภูมิใจท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีอันสําคัญและ

มีเกียรติยิ่งนี้และตั้งปณิธานใหแนวแนที่จะพากเพียรปฏิบัติงานทุกดาน ทุกระดับ

ใหบรรลุผลอันเลิศ เพือ่ความผาสุกรมเย็นของประชาชนและความเจริญมั่นคง

ของชาติไทยเรา

ขออวยพรใหตาํรวจทุกคน มีความเขมแข็ง แข็งแกรงท้ังดวยกาย ดวยใจ สามารถ

สรางสรรคเกียรติคุณและความเจริญรุงเรืองใหแกตน แกสถาบันตํารวจไทยไดสม

ตามความต้ังใจปรารถนาทุกประการ”



“ผูทีรู่เห็นทุกคนจะรูสึกประหลาดใจ ที่เวลาพระราชทานปริญญาบัตร 

พระเจาอยูหัวทรงสามารถประทับอยูในทานัง่ไดนานเปนเวลานาน

หลายช่ัวโมงติดตอกัน โดยไมเปล่ียนพระอิริยาบถเลย”

“ผมมาไดตระหนักในภายหลังวา ที่ทรงทําเชนน้ันไดก็เพราะ พระ

สมาธิอันแนวแนของพระเจาอยูหัวนั้นเอง พระทัยจดจออยูกับ

พระราชกรณียกิจที่ทรงทําอยางตอเนื่อง เพราะฉะนั้นจึงมิไดสน

พระทัยกับอาการปวดเมื ่อยของพระวรกาย หรือหากทรงสน

พระทัยก็คงจะทรงพิจารณาแตเพียงวา อาการปวดเมื ่อยนั้น

ปรากฏอยู แลวก็คงจะทรงปลอยพระองคไปตามสภาพธรรมชาติ 

จะเรียกวาทรงอยูเหนือความปวดความเมื่อยน้ันก็คงจะได”
(จากหนังสือ รอยพระยคุลบาท พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกญุชร สาํนักพิมพมติชน หนา 
157-158  )



“ผมไมทราบวาจะมีผูใดสังเกตหรือไมวา เวลาประทับพระราชทาน

ปริญญาบัตรนั้น พระเจาอยูหัวทรงอยูในทานั่งทาเดียวโดยไมเปลี่ยน

พระอิริยาบถเลย ไมมีการเขยิบหรือกระเถิบสวนใดของพระวรกาย

อยางที่คนอืน่ปฏิบัติเวลาปวดเมื่อย ทรงรับปริญญาบัตรที่เจาหนาที่

ทูลเกลาฯ ถวายและพระราชทานใหแกบัณฑิตดวยกิริยาที่สม่ําเสมอ

และเปนปกติ ไมมีวี่แววของความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา เบื่อหนายหรือ

งวง มิหนําซ้ําเมื่อเสด็จฯ กลับถึงพระตําหนักแลว ยังทรงวิ่งบริหารพระ

วรกายตามปกติดวย”



“ในการเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยตางๆ นั้น เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรแลว พระ

เจาอยูหัวตองทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทเสมอ 

พระบรมราโชวาทเหลานี้มักมีขอความเตือนสติผูสําเร็จการศึกษา

ใหตระหนักในภาระหนาทีท่ี ่กําลังคอยตนอยู และเตือนใหปฏิบัติ

ตัวปฏิบัติใจในการเผชิญกับภาระหนาที่นัน้ พระบรมราโชวาทบาง

องคสะทอนใหเห็นความสุขุมคัมภีรภาพและรอบรู อันลึกซึ้งของ

ฝาละอองธุลีพระบาท”



“พระบรมราโชวาท...เชิญบางตอนมาไวขางตนนี้แสดงใหเห็น

ความรูทางภาษาไทยและพุทธศาสนาอันลึกซึ้งของพระเจาอยูหัว 

และแสดงวากอนที่จะพระราชทานพระบรมราโชวาทแตละองคนั้น 

พระเจาอยูหัวทรงเตรียมพระองคเปนอยางดี มิใชสักแตวาใคร

ทลูเกลาฯ ถวายรางพระราชดํารัสหรือพระบรมราโชวาทขึ้นไปแลว

ก็ทรงอานไปตามนั้น ใครที่มีโอกาสไดฟงพระราชดํารัสหรือพระ

บรมราโชวาทองคใดครั้งไหนก็ตาม จึงควรระลึกถึงพระราชมานะ

พระอุตสาหะของพระเจาอยูหัวและตัง้ใจรับพระราชทานและ

ปฏิบัติตาม จะเปนสิริมงคลแกตนอยางแทจริง”
(จากหนังสือ รอยพระยคุลบาท พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกญุชร สาํนักพิมพมติชน หนา 
411,414  )



อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวที ่  

พระราชทานแกนักเรียนนายรอยตํารวจที ่สําเร็จการศึกษาจาก

โรงเรียนนายรอยตํารวจประจําป ๒๕๕๐ เพือ่เปนแนวทางในการ

ปฏิบัติหนาท่ีความวา 



“ขาพเจามีความยินดีที่ไดมอบกระบี่แกผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอย

ตํารวจอีกรุนหนึง่ ขอแสดงความชืน่ชมกับทุกคนทีไ่ดรับความสําเร็จในการศึกษา

และไดรับเกียรติเปนนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร นายตํารวจนั้นเปนผู มีอํานาจ  

มีเกียรติและมีความรับผิดชอบสูง เพราะเปนทั้งกําลังและผูนําในการพิทักษ

คุมครอง พรอมทั้งเสริมสรางความสงบสุข ความเรียบรอย และความปลอดภัย

ใหแกประเทศและประชาชน 



การทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหสําเร็จไดดวยดีนัน้ นอกจากนายตํารวจจะตองมี

ขีดความรูความสามารถสูงแลว ยังตองไดรับความรวมมือจากผูใตบังคับบัญชา

เปนอยางดีดวย เพราะฉะนัน้นายตํารวจทุกคน จึงตองประพฤติตนใหปฏิบัติดีงาม 

ใหเปนแบบอยางที่ดีและตองสรางขวัญกําลังใจใหแกผูใตบังคับบัญชาอยางทัว่ถึง 

ดวยการแบงปนอํานาจ ความรับผิดชอบและความดี ตามสมควรแกตําแหนง

หนาที ่ความรูความสามารถและผลสําเร็จของงาน เมือ่ผูใตบังคับบัญชาศรัทธา

เชือ่ถือในผูนําและมั่นใจวา งานทีทํ่าจะไมเหน็ดเหนือ่ยสูญเปลา ก็จะใหความ

รวมมือโดยเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลัง งานทุกสวนของตํารวจก็จะ

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ตํารวจแตละคนก็จะเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

ประชาชนก็จะตองอยู เย็นเปนสุขและประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงไดอยาง

แนนอน ขออวยพรใหนายตํารวจใหมทุกนายและทุกทานที่มารวมในพิธีนี ้ มี

ความสุขความเจริญ พรอมท้ังความสวัสดีมีชัย จงทุกเม่ือท่ัวกัน”



“พระบรมราโชวาท และพระราชดํารัสทีพ่ระราชทานนั้น ลวน

สมบูรณดวนคติธรรมและหลักปฏิบัติอันทรงคุณคาสมควรที่ผูรับ

พระราชทานทั ้งหลาย จักพึงรับใสเกลาใสกระหมอมไปพินิจ

พิจารณา เพื ่อยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนตอไป ทั ้งนี ้

เพราะสารัตถะแหงพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสแตละองค

ที่พระราชทานในวโรกาสตางๆ นั้น มีความไพเราะ เหมาะสมและ

สอดคลองกบับรรดาผูรบัพระราชทานเปนอยางย่ิง”

“เพื ่อใหขาราชการตํารวจไดนอมนําไปใชเปนเครื ่องกํากับ

สติปญญาและยึดถือเปนหลักปฏิบัติตน ตลอดจนเปนหลักในการ

ปฏิบัติราชการใหเกิดคุณประโยชนตอประเทศชาติสืบไป”
(จากวารสารโรงพักเพ่ือประชาชน ฉบับพิเศษ หนา 78)



ความหมายพระบรมราโชวาท

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 ราโชวาท มีความหมายวา คําสั่งสอนของ
พระราชา ใชวา พระบรมราโชวาท 

 ดํารัส มีความหมายวา คําพูดของเจานาย ใชวา 
พระดํารัส คําพูดของพระมหากษัตริยใชวา 
พระราชดํารัส (แผลงมาจาก ตรัส)
ดังนั้น พระบรมราโชวาท คือ คําสั่งสอนของ
พระเจาอยูหัว
a lecture or a discourse by the king

 พระราชดํารัส คือ คําพูดของพระเจาอยูหัว.... 
แตในปจจุบัน "คําพูด" ของในหลวงของเราก็
ถือเปนคําสอน เปนแนวทางในการปฏิบัติสิ่ง
ตางๆไดเปนอยางดี การปฏิบัตติาม "คําสอน" 
หรอื "คําพูด" ของในหลวงของเราถือเปน
มงคลในชีวิตอยางยิ่ง 

พระบรมราโชวาท คือ ถอยคําที่

พระมหากษัตริยแนะนําตักเตือนหรือสั่งสอน 

มักกลาวแกที่ประชุมที่มีประโยชนในการ

ดําเนินชีวิต ในดานตางๆ สามารถนําไปใช

ในชีวิตประจําวันได มีประโยชนทั้งกับตัวเอง 

และสังคมบานเมือง



ถวายสัตยปฏิญาณ

 คําวา "สัตยปฏิญาณ" นั้นประกอบดวยสองคํา 

คือ "สัตย" คําหนึ่ง และ "ปฏิญาณ" อีกคํา

หนึ่ง "สัตย" นั้นเปนคํานามสะกดแบบ

สันสกฤต ถาสะกดแบบบาลีก็เปน "สัจ" หรอื 

"สัจจ" แปลอยางเดียวกันวาความจริง สวน 

"ปฏิญาณ“นั้นเปนคํากริยา สะกดแบบบาลี 

แบบสันสกฤตสะกดเปน ปรตชิญาน) แปลวา

ใหคํามั่นสัญญา

 "ถวายสัตยปฏิญาณ" จึงแปลวา ถวาย (ให) 

คํามั่นสัญญาณอันเปนความจริงแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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ความหมายของแรงจูงใจ (Motive)

Walters   แรงจูงใจ หมายถึง บางส่ิงบางอยางท่ีอยูภายในตัวของ

บคุคลท่ีมผีลทําใหบคุคลตองกระทํา หรือเคล่ือนไหว หรือมี

พฤตกิรรมในลักษณะท่ีมเีปาหมาย

Loundon and Bitta   แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอยูภายในตัวท่ี

เปนพลัง ทําใหรางกายมีการเคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีมีเปาหมาย 

ท่ีไดเลือกไวแลว ซ่ึงมักจะเปนเปาหมายท่ีมีอยูในภาวะ

ส่ิงแวดลอม



การจงูใจ (Motivation) คืออะไร

Schiffman and Kanuk   การจูงใจ หมายถึง แรงขบัเคล่ือนท่ีอยู

ภายในของบคุคลท่ีกระตุนใหบคุคลมีการกระทํา

Anita E. Woolfolk   การจูงใจเปนภาวะภายในของบคุคล ที่ถูก

กระตุนใหกระทําพฤตกิรรมอยางมีทศิทางและตอเนือ่ง

Domjan   การจูงใจเปนภาวะในการเพิม่พฤตกิรรม การกระทํา

หรือกิจกรรมของบคุคล โดยบคุคลจงใจกระทําพฤตกิรรมนัน้ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ



กลาวโดยสรุป การจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุน

จากส่ิงเรา โดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรนเพ่ือใหบรรลุ

จุดประสงคบางอยาง

เปนพฤตกิรรมมีความเขมขน มีทศิทาง มีเปาหมายชดัเจน
วาตองการไปสูจุดใด เปนผลเนื่องมาจากแรงผลักดัน หรือ
แรงกระตุนที่เรียกวา แรงจูงใจ 



แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives)  เปนส่ิงผลักดันจากภายในตัวบคุคล 

อาจจะเปนเจตคต ิความคดิเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา 

ความพอใจ ความตองการ ฯลฯ ส่ิงตางๆ

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives) เปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลท่ีมา

กระตุนใหเกิดพฤติกรรม เชน การไดรับรางวัลเกียรติยศชื่อเสียง คําชมการไดรับการ
ยอมรับ ยกยองฯลฯ แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวรตอพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจ เฉพาะในกรณีท่ีตองการรางวัล ตองการเกียรติ ชื่อเสียง คําชม
การยกยอง การไดรับการยอมรับ ฯลฯ

ลักษณะแรงจูงใจ



๑. การรับรูความตองการ

๒. การเลือกแนวทางทีส่นองความตองการ

๓. การกระทําพฤติกรรมไปสูเปาหมาย

๔. การประเมินผลตอบแทน

   (พอใจหรือไมพอใจ)

กระบวนการจูงใจ



แรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์ (Achievement Motive)

แรงจูงใจใฝสมัพันธ (Affiliation Motive)

แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive)

แรงจูงใจใฝกาวราว (Aggression Motive)

แรงจูงใจใฝพึง่พา (Dependency Motive)

รูปแบบของแรงจูงใจ



ชวยเพ่ิมพลงั

ในการทํางาน (energy)

ชวยเพ่ิมความพยายาม

ในการทํางาน(persistence)

ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

รปูแบบการทาํงาน

(variability) ชวยเสริมสรางคุณคาของความ

เปนคนท่ีมีจรรยาบรรณในการ

ทํางาน (work ethics)



การจูงใจชวยเพ่ิมพลังในการทํางานใหบุคคล

พลัง (energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทําหรือ

พฤติกรรมของมนุษย ในการทํางานใดๆ ถาบุคคลมีแรงจูงใจ

ในการทํางานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทํา

ใหสําเร็จ ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลที่ทํางานประเภท

“เชาชาม เย็นชาม” ที่ทํางานเพียงเพ่ือใหผานไปวันๆ 



การจูงใจชวยเพ่ิมความพยายามในการทํางานใหบุคคล

ความพยายาม (persistence) ทาํใหบคุคลมีความมานะ  อดทน

บากบ่ัน คดิหาวิธีการนําความรูความสามารถและประสบการณ

ของตนมาใชใหเปนประโยชนตองานใหมากที่สุด ไมทอถอย

หรอืละความพยายามงายๆ แมงานจะมีอปุสรรคขัดขวาง และ

เม่ืองานไดรับผลสําเร็จดวยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนา

ใหดีข้ึนเรื่อยๆ



 การจูงใจชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน

ของบุคคล 

การเปล่ียนแปลง (variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีทาํงาน

ในบางคร้ัง กอใหเกิดการคนพบชองทางดําเนินงานที่ดีกวาหรือประสบ

ผลสาํเร็จมากกวา นักจติวิทยาบางคนเช่ือวาการเปล่ียนแปลงเปน

เคร่ืองหมายของความเจริญกาวหนาของบคุคล แสดงใหเห็นวาบคุคล

กําลังแสวงหาการเรียนรูสิ่งใหมๆ ใหชีวิต 



 การจูงใจชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางาน

ของบุคคล 

บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูง เมื่อดิ้นรนเพื่อจะบรรลุวัตถุประสงค

ใดๆ หากไมสําเร็จบุคคลก็มักพยายามคนหาสิ่งผิดพลาดเลยพยายาม 

แกไขใหดขีึ้นในทกุวิถีทาง ซึ่งทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการทํางานจน

ในทีสุ่ดทําใหคนพบแนวทางที่เหมาะสมซึ่งอาจจะตางไปจากแนวเดิม



การจูงใจในการทาํงานชวยเสริมสรางคณุคา

ของความเปนคนที่สมบูรณใหบุคคล 

บุคคลที่มีแรงจูงใจในการทํางาน จะเปนบุคคลที่มุงมั่นทํางาน

ใหเกิดความเจริญกาวหนา และการมุงมั่นทํางานที่ตนรับผิดชอบ

ใหเจริญกาวหนา จัดวาบุคคลผูน้ันมี จรรยาบรรณในการทาํงาน 

(work ethics) ผูมีจรรยาบรรณในการทํางานจะเปนบุคคลที่มี

ความรับผิดชอบ มั่นคงในหนาที่ มีวินัยในการทํางาน ซึ่งลักษณะ

ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความสมบูรณ ผูมีลักษณะดังกลาวน้ีมัก

ไมมีเวลาเหลือพอที่จะคิดและทําในสิ่งที่ไมดี



จรรยาบรรณในการทํางาน (work ethics)

ศีลธรรม(Morality) หมายถึง หลักหรือปทัสถานของสังคมกําหนดความถกู-ความผิด
หรือความดี-ความเลว

จริยธรรม(Ethics) หมายถึง ธรรมะท่ีเปนขอประพฤต ิปฏบิตั ิศีลธรรม 

จรรยาบรรณ(Code of Conduct) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผูประกอบอาชีพ

การงานแตละยางกําหนดขึน้ เพ่ือรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชือ่เสยีง  และฐานะ

ของสมาชกิ อาจเขยีนเปนลายลักษณอกัษรหรือไมกไ็ด

คุณธรรม(Virtue/Merit) หมายถงึ สภาพคุณงามความดี



ขอกําหนดพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ

หลักประโยชนเกื้อกูล (Beneficence)

หลักความเคารพ (Respect)

หลักความยุติธรรม (Justice)
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กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ  

พ.ศ.๒๕๕๑

 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจประกอบดวย

(๑)  คุณธรรม คานิยมหลัก และอุดมคติของตํารวจ เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งให

ขาราชการตํารวจอยูในกรอบของศีลธรรมและคณุธรรม ขณะเดียวกันก็เปน

แนวทางช้ีนําใหขาราชการตํารวจบรรลุถึงปณิธานของการเปนผูพิทักษสันติราษฎร

(๒)  จริยธรรมของตํารวจ คือ คุณความดีที่เปนขอประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่

ของขาราชการตํารวจเพื่อใหประชาชนศรัทธา เช่ือมั่นและยอมรับ

(๓)  จรรยาบรรณของตํารวจ คือ ประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหนาที่ของ

วิชาชีพตํารวจ ที่ขาราชการตํารวจตองยึดถือปฏิบัติ เพ่ือธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและ

เกียรติภูมขิองขาราชการตํารวจและวิชาชีพตํารวจ



จรรยาบรรณของตํารวจ

 ขอ ๑๖  ขาราชการตํารวจจะตองสํานึกในการใหบริการประชาชนดานอํานวยความ
ยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
และสิทธิมนุษยชน เพื่อใหประชาชนมีความเลื่อมใส เช่ือมั่นและศรัทธา

 ขอ ๑๗  เมื่อเขาจับกุมหรือระงับการกระทําผิด ขาราชการตํารวจตองยึดถือและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางเครงครัด 

 ขอ ๑๘  ขาราชการตํารวจตองตระหนักวา การใชอาวุธ กําลัง หรอืความรนุแรง เปน
มาตรการที่รนุแรงทีสุ่ด ขาราชการตํารวจอาจใชอาวุธ กําลัง หรอืความรนุแรง ได
ตอเมื่อมีความจําเปนภายใตกรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อ
ผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัยใชอาวุธตอสูขัดขวางการจับกุม หรือเพ่ือชวย
บุคคลอื่นที่อยูในอันตรายตอชีวิต



กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

พ.ศ.2551

 ขอ ๑๙  ในการรวบรวมพยานหลักฐาน การสืบสวนสอบสวน การ

สอบปากคํา หรือการซักถามผูกระทําความผิด ผูตองหา ผูท่ีอยูในความ

ควบคุมตามกฎหมาย ผูเสียหาย ผูรูเห็นเหตุการณ หรือบุคคลอ่ืน 

ขาราชการตํารวจตองแสดงความเปนมืออาชีพโดยใชความรู

ความสามารถทางวิชาการตํารวจ รวมท้ังใชปฏิภาณไหวพริบและ

สติปญญา เพื่อใหไดขอเท็จจริงและธํารงไวซ่ึงความยุติธรรม

  ขอ ๒๐  ขาราชการตํารวจตองควบคุมดูแลบุคคลท่ีอยูในการควบคุม

ของตนอยางเครงครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรม



กฎ ก.ตร.วาดวยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตาํรวจ 

พ.ศ.2551

 ขอ ๒๑  ขอมูลขาวสารท่ีขาราชการตํารวจไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตาม

ขอ ๑๙ หรือจากการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ขาราชการตํารวจจะตองรักษา

ขอมูลขาวสารนั้นเปนความลับอยางเครงครัด เพราะอาจเปนอันตรายตอ

ผลประโยชนหรือช่ือเสียงของบุคคล หรืออาจเปนคุณหรือเปนโทษท้ัง

ตอผูเสียหายหรือผูกระทําความผิด

   ขาราชการตํารวจจะเปดเผยขอมูลนั้นไดตอเม่ือมีความจําเปนตอการ

ปฏิบัติหนาท่ีหรือเพื่อประโยชนในราชการตํารวจท่ีชอบดวยกฎหมาย 

หรือเพื่อการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเทานั้น



ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ :วชิาชีพนิยมของระบบราชการ

คําวา วชิาชีพ ท่ีคนไทย รูจักคํานี้ ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ และวิชาชีพท่ีนิยม

คือ วิชาชพีขาราชการและการมีจรรยาบรรณในวิชาชพีในสมัยนั้น พิจารณา

ไดจากหลายแงมมุคอื 

๑. จรรยาบรรณท่ีไดรบัจากอิทธิพลพทุธศาสนา

๒. จรรยาบรรณ จากคาํสาบาน กฎหมาย หรือวินยั 

๓. จรรยาบรรณท่ีไดรบัจาก พระราชดาํริ โอวาท และตวัอยาง

    ความประพฤตขิองขาราชการระดบัสูง



“หลักราชการ” พระราชนพินธในรัชกาลที ่๖ ถือเปนหลักคณุธรรม 

จริยธรรมในวิชาชพีขาราชการที่สําคัญขาราชการพึงยดึถือเปนแนว

ทางการปฏบิตัริาชการ ๑๐ ประการ

๑.ความสามารถ

๒.ความเพียร

๓.ความรู

๔.ความมีไหวพรบิ

๕.ความรูเทาถึงการณ

๖.ความซื่อตรงตอหนาที่

๗.ความซื่อตรงตอคนทัว่ไป

๘.ความรูจักผอนผัน

๙.ความมีหลักฐาน

๑๐.ความจงรักภักดี



 คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและนอมนํามาปฏิบัติ มีอยูส่ีประการ

ประการแรก การรักษาความสจั ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอย          

                    ของตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมืองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตในสิ่ง

                    ท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม

ประการท่ีสอง การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในสัจความดีน้ัน

ประการท่ีสาม การอดทน อดกล้ันและอดออมไมประพฤติลวงความสัตยสจุริตไมวาจะ

                       ดวยเหตุประการใด

ประการท่ีสี่ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย

                   ของตน เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง

(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกขาราชการและประชาชน ในคราวสมโภชกรุง

รัตนโกสนิทร ๒๐๐ ป วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕)

คุณธรรม ๔ ประการ



การเรียนรูเพ่ือพัฒนาทั้งความคิด จิตใจและความประพฤติ

“การศึกษาท่ีดีดานวชิาการเปนท้ังรากฐานและปจจัยสําหรับการสรางสรรค 

แตการท่ีจะนําเอาวิชาการสรางสรรคใหสําเร็จไดนั้น จําเปนท่ีสุดท่ีตอง

อาศัยการศึกษาท่ีดดีานอ่ืน ๆ เขาประกอบอุดหนนุดวย การศึกษาดาน

อ่ืนๆ นัน้หมายถึง การศึกษาอบรมทุกๆ อยาง ท้ังทางความคดิ จิตใจและ

การประพฤตปิฏิบัต ิอันเปนตัวสําคัญในการฝกฝนขดัเกลาใหบุคคลมี

ความคดิ ความฉลาด หนกัแนนในเหตผุลและความสุจริต ละเอียด

รอบคอบ รูจักรับผดิชอบ รูจักตัดสินใจตามทางท่ีถูกตองเปนธรรม....”

     (พระบรมราโชวาทพระราชทานแกคณะครูและนักเรยีน ท่ีไดรับพระราชทานรางวัล เมื่อวันท่ี 11 

กรกฎาคม 2522)



การศึกษาที่ดีดานวิชาการเปนทั้งรากฐาน

และปจจัยสําหรับการสรางสรรคใหสําเร็จ

ตองอาศัยการศึกษาอบรมที่ดีหมายถึง 

การศึกษาอบรมทุกอยาง ๆ 

ทั้งทางความคิด จิตใจและการประพฤติปฏิบัติ

ตัวสําคัญในการฝกฝน

  ขดัเกลาบคุคล
ความคิด

ความฉลาด

หนักแนนในเหตุผล ความสุจริต ละเอียดรอบคอบ

รูจักรับผิดชอบ

รูจักตัดสินใจ

ถูกตองเปนธรรม



การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่

คอนขางถาวรอันเปนผลสืบเนื่อง

มาจากการฝกฝนทีเ่นนย้ําบอยหรือ

ประสบการณ



ผลที่เกิดจากการเรียนรู

ความรูความเขาใจ (COGNITIVE)

ความรูสึก (AFFECTIVE)

การกระทาํ (PSYCHOMOTOR)



ทัศนคติ เปนทัศนะที่บุคคลยึดถือหรือยอมรับเปนหลักปฏิบัติ 

เปนคานิยมและเปนความเช่ือที่คอยกํากับและมีอิทธพิลตอ

การพัฒนาความรูสึกนึกคิดในเร่ืองตางๆ รวมทั้งมีอิทธิพลตอ

การพัฒนาความคิดและพฤติกรรมของคนอยางหลีกเล่ียงไมได

การตระหนักถึงและการยอมรับในอิทธพิลของทัศนคติที่มีตอ

คุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญ ที่นําสูการ

พัฒนากลไกการหลอหลอมและปลูกฝงทัศนคติที่ดีทีส่รางสรรค

การพัฒนาการเรียนรูเพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ตองควบคูกับ

การเรียนรูวิชาการและทกัษะตาง ๆ



ทัศนคติ พฤติกรรม

เขาใจ

understand

รับคุณคาไวในใจ

internalize

ยึดถือปฏิบัติ

practice

รูปแบบการเรียนรู



พระบรมราโชวาท

ทัศนคติ พฤติกรรม

การรับรู การเรียนรู การฝกฝน 

 คุณธรรม   จริยธรรม จรรยาบรรณ



พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส

   คราวเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ใหแก

วาที่รอยตาํรวจตรีซึง่สาํเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายรอยตาํรวจ... 

นับเปนสิ่งประเสริฐสูงสุดทีข่าราชการตํารวจทุกนาย จักนอมรับไว

เหนือเกลาเหนือกระหมอมและถึงพรอมในการประพฤติปฏิบัตติน  

ตั้งมั่นอยูบนความยุติธรรม ซื่อสัตยสุจริตและพิทักษรับใชประชาชน 

เพื่อ “เปนตาํรวจตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท” ตลอดกาล   

   



คําถาม/

ขอเสนอแนะ



อะไรเปนแรงบนัดาลใจใหมารับราชการตํารวจ

ความสขุท่ีคาดหวงัจากการรับราชการตํารวจ 

          
ในการทํางาน ทานประสบความสาํเร็จ

หรือพบปญหาอุปสรรคเร่ืองใดบาง

ทานแกปญหาอยางไร

หลักสูตร            รุนที่

เลขที่...... ............................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



1. บุคคลที่ทานยกยองวาเปนผูมีคุณธรรมคือ

..... เพราะเหตุใด

2. ธรรมะและขอประพฤติ ปฏิบัติใดที่ทานยึดเหนี่ยว

ในการครองตนและดําเนนิชีวิต

3.ดวยจรรยาบรรณ เปน ประมวลความประพฤติที่

ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น

ทานคิดวาขอควรประพฤติใดที่ตํารวจตองรักษาและสงเสริม

เกียรติคุณ ชือ่เสียงและฐานะของตํารวจ



ศึกษาพระบรมราโชวาทท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรง

พระราชทานแก วาท่ีรอยตาํรวจตรีสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก

โรงเรียนนายรอยตํารวจ เพื่อ 

งานมอบ

1. สรุปใจความสําคัญจากองคพระบรมราโชวาทดงักลาววา    
ตํารวจคือใคร  ภารหนาท่ีของตํารวจมีความสําคัญอยางไร    ตํารวจตอง
ดํารงตนเชนไรตอภารกิจในหนาท่ีผูพิทักษสันติราษฎร

2. ขอคดิจากพระบรมราโชวาทพระราชทาน ท่ีทาํใหทานประทับใจและ

ตั้งใจนอมนําแกนสาระสําคัญขององคพระบรมราโชวาทไปใชประโยชน

ในการครองตน ครองคน ครองงาน



แบบทดสอบการวิเคราะห

คําถาม จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี
พระราชทานองคนี้ ใหทานวิเคราะหเนื้อหาสาระของพระบรม
ราโชวาทดังกลาววาทาน

        ๑.มีความเขาใจวาอยางไร

       ๒.เคร่ืองแสดงบอกถึงการรับคณุคาของพระบรมราโชวาทไวในใจ 

       ๓. ทานมีวิธียึดถือปฏิบตัิใหคงอยูไดอยางไร

       ทุกประเดน็ใหยกตัวอยางท่ีเกดิความเขาใจและเปนรูปธรรม



งานวิเคราะห

จากพระปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

 ทรงตรัสไวเม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 วา

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม”

คําถาม จากขอความดังกลาวทานมีความเขาใจ การรับคุณคาไวในจิตใจ และ

ยึดถือปฏิบัติอยางไร

“...อันที่จริงเธอก็ช่ือ ภูมิพลที่แปลวากําลังของแผนดิน 

แมก็อยากใหเธออยูกับดิน...”  “...เมื่อฟงคําพูดนี้แลวก็กลับมาคิด ซึ่งแม

ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุงหมายวาอยากใหติดดิน และอยากใหทํางาน

แกประชาชน”

คําถาม     รับส่ังของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถึงพระราชดํารัสของสมเด็จ

ยาที่มีตอพระองคทานกอใหทานเกิดแรงจูงใจในการที่จะปฏิบัติงานอยางไร
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