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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบระบบเกียรติศักดิ์โดยมุ่งเน้น ด้านมโนสุจริต และ ด้านความรักเกียรติ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคณุภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญอย่างเฉพาะเจาะจง จ านวน 10 ราย มีผลการวิจัยดังนี้ ด้านมโนสุจริตมีการปลูกฝัง
ให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีการกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณค่า เพื่อการท างานที่ปลอดภัย ตัวเองปลอดภัยถูกกฎหมาย
และสังคมยอมรับ มุ่งสร้างคนให้เป็นคนดี ไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละด ารงตนด้วยความยุติธรรมกระท าการด้วยปัญญา โดย
สร้างแรงบัลดาลใจให้มีความรักห่วงใยประชาชน มุ่งเน้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่การมีวินัยของต ารวจจะท าให้เกิดการ
เคารพสิทธิของบุคคลอื่น มุ่งสร้างการท างานเป็นทีมโดยต้องมีความพร้อมตลอดเวลา มีการวางแผนงานอย่างเป็นกลยุทธ์ 
ปลูกฝังวิธีการท างานด้านความซื่อสัตย์ยุติธรรม เป็นต ารวจต้องมีวินัย กล้าหาญ อดทน เด็ดขาด รักหน้าที่ยิ่งชีวิต  โดยไม่เอา
เปรียบคนอื่น เน้นเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก าหนดด้านความรัก
เกียรติ มีการปลูกฝังให้นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ศรัทธาในอาชีพ โดยยึดหลักความซื่อตรง คือ ความ
ยุติธรรม ยึดสังคมเป็นหลัก ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ สังคมของต ารวจต้องเป็นสังคมที่มีเกียรติศักดิ์ศรีต้องมี
กฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับ ซึ่งจะท าให้ต ารวจเป็นอาชีพที่บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้ปลูกฝังให้
นักเรียนนายสิบทุกคนรักและมีความภูมิใจอย่างองอาจที่ได้ใส่เครื่องแบบต ารวจที่สง่าและสวยงาม และยึดหมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้อยู่ในสายเลือดโดยยึดถืออุดมคติต ารวจในการด ารงวิถีชีวิต 
 
ค าส าคัญ  รูปแบบ , ระบบเกียรติศักดิ์ 
 
Abstract 
 The research about the form of the honor system implemented in the administration of police 
corporal students in the Provincial Police Region 4 Training Center was conducted with the objective to 
study the honor system with key focus in the aspects of virtue and honor. Applying the qualitative 
research methodology, the research collected data from 10 significant key informants, and produces the 
findings as follows: In terms of virtue, the police corporal students were instilled with the idea of 
performing good and beneficial deeds for the safe working environment and self-prevention as well as  
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achieving what the law and the society expect. They were shaped into good police corporal officers in 
which they learn to  be selfless, wiling to sacrifice as well as carrying themselves with justice and 
performing their duties with intelligence. Inspired by the love and care for the public, their goal is to show 
responsibility towards their duties. The police's discipline will automatically bring about the respect in 
other people's rights. Also, the idea of teamwork is encouraged in which they need to always stand ready, 
and come up with plans in a strategic way. Other ideas that are planted in the minds of the police 
corporal students are that they need to work on the basis of honesty and justice. They need to show 
discipline, bravery, perseverance, and responsibility without taking advantage from others. Furthermore, 
they have to bear in mind that their jobs mean sacrificing for the good of the public, and that they need 
to uphold in the rights, the liberty, and the duty as indicated by the Constitution. In terms of honor, the 
police corporal students are taught to be confident and to believe in their profession on the basis of 
integrity and justice. They are also required to uphold in the society as the core as everyone is part of the 
society. For the police society, it has to be an honorable society with rules and regulations. This, as a 
result, will shape these students into the career police officers who will perform beneficial deeds for the 
society and the public. Moreover, every police corporal student is instilled with the love and the pride in 
wearing the smart and elegant police uniform. Apart from the police ideals, they also uphold in the 
ideology of democracy with the King as the Head of State. 
 
Keywords : form, honor system  
 
บทน า 
 ระบบเกียรติ ศักดิ์ คุณ สมบัติที่ ส าคัญที่ สุด
ประการหนึ่งของนักเรียนนายเรือก็คือระบบเกียรติศักดิ์ อัน
หมายถึง เกียรติยศ ศักดิ์ศรีความดีงาม ท่ีแสดงออกถึงความ
เป็นสุภาพบุรุษแห่งราชนาวีไทย ระบบเกียรติศักดิ์ดงักล่าวนี้
ได้ก าเนิดขึ้นพร้อมกับโรงเรียนนายเรือ จากหลักฐานที่
ปรากฏพบว่าได้มีการบัญญัติระบบเกียรติศักดิ์ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรครั้งแรกประมาณ ปี พ.ศ.2500 โดยสอดคล้อง
กับแนวคิดระบบเกียรติศักดิ์ของโรงเรียนเตรียมทหารใน
ขณะนั้น ซึ่งได้ก าหนดระบบเกียรติศักดิ์ส าหรับนักเรียน 
นายเรือ (สุปรีชา กมลาศน์ , 2550) กฎแห่งเกียรติยศ 
(Honor Code) เป็นรากฐานของจริยธรรม และเป็นกลไก
ของการปลูกฝังอุดมการณ์ ของนักเรียนนายร้อยเวสปอยต์ 
ที่กลายเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนทั่วโลกนั่นคือ กฎแห่ง
เกียรติยศหรือหลักประพฤติพื้นฐานที่จะอธิบายให้เข้าใจถึง
ระบบเกียรติศักดิ์ ได้เป็นอย่างดี กฎแห่งเกียรติยศของ 
เวสปอยต์ไม่เคยเปลี่ยนและยังคงยืนยงอยู่เช่นนี้ตลอดไป 

แต่มาตรฐานความดีนั้นละเอียดอ่อน นักสังคมศาสตร์บาง
ท่านเรียกว่า มาตรฐานทางจริยธรรมความดีที่ท าได้ยากความ
กล้าหาญทางจริยธรรมระบบเกียรติศักดิ์เป็นรากฐานของงาน
การสร้างนักรบในอุดมคติ การหลอมรวมหัวใจของชายชาติ
ทหารและการสร้างสุภาพบุรุษของวงสังคมในเวลาปกติ
ภารกิจของเวสปอยต์คือการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียน
นายร้อยเวสปอยต์ เพื่อให้พวกเขามีคุณสมบัติ อุปนิสัย จิตใจ 
และบุคลิกภาพที่เพียบพร้อมส าหรับการเป็นผู้น ากองทัพใน
อนาคต ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากเวสปอยต์จะมีคุณสมบัติของ
ความเป็นผู้น าตลอดชีวิตอันเป็นคุณสมบัติที่ตราตรึงอยู่ใน
ความทรงจ า (บุญสร้าง เนียประดิษฐ์, 2539) ความสามารถ
ในการน า หน้าที่ ส าคัญของผู้น าคือ การสร้างแรงจูงใจต่อ
การท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถให้ เกิดขึ้นกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (กุหลาบ ปุริสาร, นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์, 
2558) การให้เกียรติคือหัวใจของการอยู่ร่วมกันเกียรติของ
แต่ละคนถักทอรวมเป็นสายใยแห่งความไว้เนื้อเช่ือใจของหมู่
คณะแล้วขยายกลายเป็นผืนเกราะแห่งศรัทธาของปวงประชา
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นั่นคือบ่อเกิดของความสมานฉันท์และความรักหมู่รักคณะ 
บันไดแห่งเกียรติยศขั้นแรกนั่นคือความเป็นสุภาพบุรุษอัน
เป็นคุณธรรมของหมู่คนที่ยึดมั่นในความจริง และความสัตย์ 
ก็จะเป็นที่ยอมรับ เป็นที่ เช่ือถือศรัทธาจากประชาชน  
เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดคือคุณภาพชีวิต และความเป็นอยูที่ดี
ของประชาชน (ธนา เทียนจิตรเพ็ชร, วริศรา เหล่าบ ารุง, 
2556) อันเป็นคุณสมบัติของสุภาพบุรุษ การท างานโดยไม่
หวังก าไร ไม่หวังเงินทองแต่หวังจะสร้างช่ือเสียงให้เป็น
เกียรติแก่วงศ์ตระกูล (ภัคภณ สนิทสม, ณัฐพล จารัตน์ , 
2558) การเพาะบ่มประสบการณ์และผ่านการพัฒนามา
ยาวนาน ถือเป็นหลักในการหล่อหลอมคุณธรรมให้แก่
นักเรียน อย่างไรก็ตามงานการสร้างผู้น าให้มีคุณสมบัติที่
โดดเด่น  บุคลิกสง่างาม สติปัญญาเฉียบแหลม  และ
อุดมการณ์ที่มั่นคงนั้น มีอะไรที่มากกว่าการฝึกทางธรรมดา 
และ เหนือกว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชน ผู้ให้การอบรม
ทุกคนเคยผ่านกระบวนการหล่อหลอมแห่งเกียรติยศ
เหล่านั้นมาแล้วทุกคนฟันฝ่ามาได้อย่างเลือดตาแทบ
กระเด็นจึงตราตรึงอยู่ในความทรงจ าดังนั้นผู้ใหก้ารอบรมจงึ
เชื่อมั่นในระบบ ฯ นี้จนกลายเป็นเบ้าหลอมที่ท าให้ผลผลิต
ออกมาเป็นพิมพ์ เดียวกัน เป้ าหมายในชีวิตก็ ชัด เจน 
กระบวนการกล่อมเกลานั้นจึงมากกว่าการหล่อหรือชุบ แต่
เป็นการหลอมจนเข้าเนื้อ ผลผลิตของโรงเรียนจึงไม่ใช่
เหล็กหล่อแต่เป็นเหล็กกล้า หัวใจของระบบเกียรติศักดิ์อยู่ที่  
มโนสุจริต ความรักเกียรติ ความรักหมู่คณะ และความ
รับผิดชอบต่อสถาบันที่สร้างพวกเขาขึ้นมา ศาลเกียรติศักดิ์ 
(The Honor Court) บ่งถึงพันธะสัญญาร่วมกัน  แสดง
เจตจ านงมุ่งมั่นที่จะกระท าและหาทางไม่ให้ละเมิดกฎแห่ง
เกียรติยศนั้น  จึ งท าให้ต้องสถาปนาศาลเกียรติศักดิ์  
(The Honor Court) ขึ้นเป็นหลักของระบบเกียรติศักดิ์ 
ศาลเกียรติศักดิ์  มีหน้าที่พิจารณาการกระท าใด ๆ ของ
นักเรียนนายทหารที่มีผลต่อเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของหมู่
คณะ ระบบเกียรติศักดิ์มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใจ อยู่ที่ความรักใน
เกียรติของตนเอง และความรักในเกียรติของหมู่คณะ 
ความรู้สึกผิดในใจของตน จะเป็นเครื่องเตือนให้เกิดความ
ละอายต่อบาป แต่หากเป็นการกระท าผิดฐานละเมิดฝ่าฝืน
กฎระเบียบของกรมนักเรียนฯ จนพ้นขอบเขตของระบบ
เกียรติศักดิ์กลับไปใช้ระบบการปกครองบังคับบัญชา และ

การลงโทษทางวินัยตามปกติ (พลอากาศโท หม่อมหลวง สุ
ปรีชา กมลาศน์ , 2550) ในการปกครองนักเรียนนายสิบ
ต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนนายสิบต ารวจ ได้มีการน า
รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์มาใช้กับนักเรียนนายสิบต ารวจ เพื่อ
เป็นการสร้างต ารวจที่ดีที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคม 
สถาบันมุ่งหวังผลิตผู้น าที่ต้องมีลักษณะพิเศษมิใช่แต่มีความรู้
เท่านั้น หากแต่ต้องมีคุณลักษณะทางร่างกายและจิตใจที่
เข้มแข็งอย่างพิเศษด้วย จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่จ าต้อง
ปฏิบัติงานอยู่ในภาวะบริบทที่กดดันและตึงเครียดมากที่สุด 
(คอลัมน์เด็ดสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี 26 สิงหาคม 
2558) ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจ ที่จะศึกษาเรื่องรูปแบบ
ระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครอง นักเรียนนายสิบต ารวจ
ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 โดยมุ่งเน้นศึกษาเชิง
รูปแบบระบบเกียรติ ศักดิ์ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ใช้ใน
การปกครองของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ด้านมโน 
สุจริตและดานความรักเกียรติ  เพื่ อน าข้อมูลที่ ไดจาก
การศึกษาคนคว้า เป็นแนวทางในการพัฒนาของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1. เพื่อศึกษารูปแบบระบบเกียรติศักดิ์  ที่ใช้ใน
การปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 4 
   2. เพื่อหาข้อค้นพบจากการศึกษารูปแบบระบบ
เกียรติศักดิ์ ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของ
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 
 
ขอบเขตการวิจัย 
   การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ของ
นักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ใช้ในการปกครองของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 4 โดยมุ่งเน้นศึกษารูปแบบระบบเกียรติศักดิ์
ของนักเรียนนายสิบต ารวจ ที่ใช้ในการปกครองของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า เป็นแนวทางในการพัฒนาการปกครองนักเรียนนาย
สิบของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1 .เพื่อทราบถึงรูปแบบของระบบเกียรติศักดิ์ ที่
ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 4 
   2. เพื่อน าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ และกิจกรรมในการปกครองนักเรียนนาย
สิบของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4  
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องรูปแบบระบบ
เกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของ
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 
 
อธิบายกรอบแนวคิด 
  1. ด้านมโนสุจริตมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
    1.1 เรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ด้ าน คุ ณ ธรรม 
ประกอบด้วย 
   1.1.1 เรื่องความมีวินัย 
   1.1.2 เรื่องเป็นความอดทน  
   1.1.3 เรื่องเป็นความเคารพ 
  1.2 เรื่องคุณลักษณะด้านสังคม ประกอบด้วย 
   1.2.1 การกิริยามารยาท  
   1.2.2 การปรับตัว  
   1.2.3 การตรงต่อเวลา  
    1.3 เรื่ อ งคุณ ลั กษณ ะด้ านการเรี ย น รู้
ประกอบด้วย 
   1.3.1 การเรื่องคนดี  
   1.3.2 การเรื่องคนเก่ง  
   1.3.3 คนท่ีมีความสุขในการด ารงชีพ  

   1.3.4 การเรื่องผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดี 
 2. ความรักเกียรติ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  2.1 เรื่องการนับถือตนเอง  
  2.2 เรื่องการความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรง 
สามารถเช่ือถือได้  
  2.3 เรื่องการมีระเบียบข้อบังคับ และยึดถือ
ขนบธรรมเนียม 
  2.4 เรื่องการมีความภาคภูมิ ใจในวิชาชีพ
ต ารวจ 
  2.5 เรื่องการรักษาวินัยและความสามัคคีใน
หมู่คณะ 
  2.6 เรื่องการเคารพศรัทธา และยึดหมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  2.7 เรื่องการกล้ายืนหยัดกระท าในสิ่ งที่
ถูกต้อง ดีงามเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็น
ต ารวจ 
  2.8 เรื่องการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าและ
เป็นแบบอย่างที่ ดี  รวมทั้ งเป็นที่ปรึกษาและที่พึ่ งของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2.9 เรื่องการอุทิศตนเอง ไม่หลีกเลี่ยงหรือ
เกี่ยงงาน ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่โดยยึดความส าเร็จของ
งานและช่ือเสียงของหน่วยเป็นท่ีตั้ง 
  2.10 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
อุสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบกล้า
หาญและอดทน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
    วิจัยเรื่อง รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการ
ปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร
ภาค 4 เพื่อทราบถึงรูปแบบของระบบเกียรติศักดิ์ ที่ใช้ในการ
ปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร
ภาค 4 โดยมุ่งเน้นด้านโนสุจริตและด้านความรักเกียรติ เพื่อ
น าข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
และกิจกรรมในการปกครองนักเรียนนายสิบของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 โดยผู้ศึกษามีขั้นตอนวิธีด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

รูปแบบระบบ
เกียรติศักดิ์ที่ใช้ใน

การปกครอง
นักเรียนนายสิบ
ต ารวจของศูนย์

ฝึกอบรมต ารวจภูธร
ภาค 4 

รูปแบบระบบเกียรติ
ศักดิ์มีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี ้
1.  ด้านมโนสุจริต 
2.  ด้านความรักเกียรต ิ
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  1. วิธีการศึกษาวิจัย การวิจัยเรื่องนี้  ใช้
ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก(In-depth Interview) ซึ่งมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ การศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากหนังสือ 
วารสาร เอกสารวิชาการ การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงการศึกษาจากงานวิจัย สารนิพนธ์และ การศึกษา
ภ าค ส น าม  (Field Study) ก า รศึ ก ษ า เชิ งคุ ณ ภ าพ 
(Qualitative Research) ใช้แนวค าถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใหญ่ข้อมูลที่ส าคัญ โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
  2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key-informants) 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
โดยเลือกแบบเจาะจงใหญ่เป็นไปตามกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 
ราย ประกอบด้วย 
   2.1 ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการ
ฝึกของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 จ านวน 1 ราย 
   2.2 รองผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและ
การฝึกของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 จ านวน 1 ราย 
   2.3 สารวัตรฝ่ายปกครองและการฝึก
ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 จ านวน 2 ราย 
   2.4 รองสารวัตรฝ่ายปกครองและการ
ฝึกของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 จ านวน 2 ราย 
   2.5 ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึก
ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 จ านวน 1 ราย 
   2.6 หัวหน้านักเรียนนายสิบต ารวจของ
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 จ านวน 1 ราย 
   2.7 ผู้ ช่ วยหั วหน้ านั ก เรียนนายสิบ
ต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 จ านวน 2 ราย 
รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 ราย 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์
เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีหา
คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

   3.1 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมจาก
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มา 
สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา 
   3.2 ผู้ วิ จั ย ได้ น า เครื่ อ งมื อ  คื อ  แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่า 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นถูกต้อง ครบถ้วนตรงประเด็นของ
การศึกษาครั้งน้ี 
   3.3 เมื่อผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือและความถูกต้องและผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ไป
ทดสอบความเข้าใจและเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ ก่อน
น าไปใช้จริง ซึ่งประกอบด้วยแนวค าถาม ดังต่อไปนี้ 
    3.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใหญ่ข้อมูลที่
ส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ ยศ ต าแหน่ง  
    3.3.2 ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ที่ให้
ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลตอบได้โดยอิสระในเรื่อง รูปแบบ
ระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจ
ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 
    3.3.3 สมุดบันทึกภาคสนาม เพื่ อ
บันทึกข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตใน
การศึกษาวิจัยเป็นการบันทึกข้อมูลในขณะที่มีการศึกษาวิจัย 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อการน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
  4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้ออกไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การศึกษาวิจัยจากข้าราชการ
ต ารวจและนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธร
ภาค 4 ผู้ศึกษาวิจัยให้อิสระกับผู้ตอบค าถามในการตอบ
ค าถามโดยมุ่งเน้นถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับรูปแบบระบบเกียรติ
ศักดิ์ที่ ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
และนาเช่ือถือและไดจ้ดบันทึกและขออนุญาตบันทึกเทปเสียง
ในการสัมภาษณ์เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
  5. การวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูล เมื่อ
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และจากแบบสอบถามแล้วผู้ศึกษาจะท าการจัดหมวดหมู่ 
ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยวิธีการพรรณนา 
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เพื่อทราบถึงรูปแบบของระบบเกียรติศักดิ์  ที่ ใช้ในการ
ปกครองนัก เรียนนายสิบต ารวจของศูนย์ ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 4 เพื่อน าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษามา
ก าหนดยุทธศาสตร์และกิจกรรมในการปกครองนักเรียน
นายสิบของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ให้เกิดความ
เป็นผู้น าท่ีมีศักยภาพต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ด้านมโนสุจริต 
  1.1 คุณ ลั กษณ ะด้ านคุณ ธรรม  ศู นย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ได้มีการปลูกฝังให้นักเรียนนาย
สิบต ารวจโดยสอนให้เอาตัวรอดได้ตามสถานการณ์โดยฝึก
บ่อยๆจนเกินทักษะความช านาญ มีความอดทนทั้งด้าน
ร่างกาย อดทนด้านจิตใจอดทนต่อความเจ็บใจพึ่งพาตนเอง
ได้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลารู้จักพอในสิ่งที่มีความ
พอดีของเรา พอในสิ่งที่มี สิ่งที่เป็นความสุขของเรากระท า
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณค่าขยันในสิ่งที่ดี ขยันในสิ่งที่
ถูกต้องดีงามต้องสามารถพึ่งพาอาศัยกันในทุกสิ่งทุกอย่าง
สามารถท างานด้วยความปลอดภัย ตั วเองปลอดภัย 
ประชาชนปลอดภัย ถูกกฎหมาย สังคมยอมรับสามารถ
สร้างคนเป็นคนดีได้ ไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละ รักษา
ความไม่ประมาทเสมอ ต้องมีสติเตือนตัวอยู่ตลอดเวลาต้อง
ท าการตรวจเช็คความพร้อมของร่างกาย วัสดุอุปกรณ์ 
อาวุธต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่  ต้องมี
สมาธิ กระท าการด้วยปัญญาสร้างแรงบัลดาลใจให้มีความ
รักห่วงใยต่อประชาชนต้องมีความรอบคอบเป็นที่สุด ความ
ไม่ประมาทเป็นที่สุด วินัยต้องมาเป็นอันดับแรก การตรงต่อ
เวลาถือว่าเป็นเรื่องส าคัญความมีวินัยเป็นสิ่งที่ท าให้เป็น
บุคคลที่อยู่เหนือบุคคลธรรมดา ความมีวินัยจะท าให้เป็นคน
ที่เคารพสิทธิของบุคคลอื่นเพื่อสังคมต้องส านึกในหน้าที่
กรุณาปราณีต่อประชาชนต้องมีกตัญญูต่อหน้าที่ก็คือ การ
เคารพต่อหน้าที่เป็นคนที่พูดจาไพเราะ การมีมารยาทที่ดีซึ่ง
เป็น เสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นท าหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มความสามารถ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงมุ่งบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน 
 

  1.2 คุณลักษณะด้านสังคม นักเรียนนายสิบ
ต ารวจต้องเป็นผู้มีมารยาทรู้จักเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อยมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความรักในศักดิ์ศรี รักในอาชีพ
ต ารวจต้องระลึกอยู่เสมอว่าตนเป็นคนของประชาชน ต้อง
พิทักษ์รับใช้พี่น้องประชาชนท าให้เป็นที่รักของคนอื่นสามรถ
รับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกสภาพ ทุกสภาวะแวดล้อม 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มุ่งมันท าให้ดีขึ้นสามารถท างานเป็น
ทีมคิดอยู่เสมอว่าท าวันนี้ให้ดีที่สุด ท าอนาคตให้ดีที่สุดต้อง
เริ่มลงมือท าเดียวนี้จะเป็นสิ่งที่ดี อย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่ต้อง
เรียนรู้ตลอดเวลาต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด ต้องวางแผน
งานเป็นกลยุทธ์การเป็นผู้น าต้องใจกว้าง ต้องยอมรับฟัง ต้อง
เปิดใจท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี  ต้องท างานด้วยความ
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต้องมีวินัย กล้าหาญ อดทนเด็ดขาด รัก
หน้าที่ยิ่งชีวิตมีจิตส านึกในความรักในอาชีพต ารวจตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 
  1.3 คุณลักษณะด้านการเรียนรู้ นักเรียน
นายสิบต ารวจต้องมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ช่วยคน
อื่นท างานมุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคมไม่เอาเปรียบคนอื่น 
รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยเริ่มจากที่ตนเองก่อนต้องยึดถือ
คุณธรรม ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ยึดมั่นในสิทธิ 
เสรีภาพ และหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญก าหนด ต้องยอมรับและ
เคารพกฎกติกาของสังคม เป็นมิตรกับประชาชน เป็นคนดี
ของประเทศชาติ ต้องสร้างความสามัคคีให้มีอยู่ในหมู่คณะ 
ต้องรู้จักหักห้ามใจตัวเอง ต้องอยู่ได้หากได้รับความกดดันต่าง 
ๆ ความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องมี ต้องเป็นแบบอย่าง
ให้กับสังคม ต้องทบทวนจนเกิดจากทักษะในการฝึกฝน ต้อง
ฝึกฝนเรียนรู้จนเกิดความช านาญเรียนรู้มุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลา 
มีความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาต้องท างานตามหน้าที่ด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม ต้องหมั่นศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้
ชีวิต  ในการปฏิบัติหน้ าที่  ทุกวันนี้ เป็นสั งคมที่ ก้ าวถึ ง
เทคโนโลยี ต้องน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่จะเป็นการลดความเสี่ยง ซึ่งวิทยาการเทคโนโลยี
สมัยใหม่จ าเป็นต้องศึกษา เรียนรู้ตามให้ทัน ต้องรู้ ว่า
การศึกษาไม่มีวันจบสิ้นต้องเรียนรู้และศึกษาตลอดเวลา 
ผู้บังคับบัญชาต้องส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ 
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ความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ ต้องกล้าที่จะตัดสินใจ 
ในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ต้อง
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาต้องอาศัยประสบการณ์ 
การศึกษาการเรียนรู้ต้องมองให้กว้างไกล มองในสิ่งที่เป็น
มุมกว้าง น าองค์ความรู้ที่ได้รับมาไปต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่ 
เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าค าสอน ในการท างานต้อง
ท างาน ท าตามระเบียบแบบแผนของต ารวจ ต้องมีวินัยต่อ
ตนเองต่อผู้อื่น ต้องมีความพอเพียงในการด าเนินชีวิตท าให้
เราท างานอย่างมีความสุข 
 2. ด้านความรักเกียรติ นักเรียนนายสิบต ารวจ
ต้องมีความเช่ือมั่นในตนเอง ศรัทธาในอาชีพ ใช้ชีวิตให้
คุ้มค่า ให้เป็นประโยชน์ เป็นคนที่มีน้ าใจ เป็นคนเสียสละ 
ต้องมีความศรัทธาเช่ือมั่นในตัวเอง ท าตัวให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อสังคม ต้องให้ความรักกับคนอื่นก่อน จึงจะเกิดความ
รักความเช่ือถือต่อตัวเราได้ ต้องรักษาสัจจะวาจา ยึดสังคม
เป็นหลัก ต้องรู้ว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องมีความ
ซื่อตรงความยุติธรรม มีวินัยในตนเองท าตามกฎข้อบังคับ
ต่าง ๆของสังคม สังคมต ารวจของเรา เป็นสังคมที่มีเกียรติมี
ศักดิ์ศรีจึงต้องมีกฎระเบียบ มีวินัย มีข้อบังคับ ต้องภูมิใจใน
อาชีพ ต ารวจเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ต้องมีความอดทนอด
กลั้น มีระเบียบ มีร่างกายแข็งแรง ต้องรู้ว่าต ารวจเป็นอาชีพ
ที่บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ส่วนรวม ต ารวจมี
ระบบช้ันยศ และมีผู้บังคับบัญชา ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ไป
ในทางที่ผิด ต้องยึดถืออุดมคติต ารวจในการปฏิบัติหน้าที่ 
จะกระท าการใด ๆ จะต้องมีสติทุกครั้ง เป็นอาชีพที่ต้อง
บังคับใช้กฎหมาย ต้องมีความอดทน มีความกล้าหาญใน
การปฏิบัติหน้าที่ รู้รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต 
 
อภิปรายผล 
   การศึกษาเรื่อง รูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ใน
การปกครองนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 4 ผู้ศึกษาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ ดังนี้ วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษารูปแบบ
ระบบเกียรติศักดิ์  ที่ ใช้ในการปกครองนักเรียนนายสิบ
ต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ซึ่งผลการวิจัย 
 

พบว่ารูปแบบระบบเกียรติศักดิ์ที่ใช้ในการปกครองนักเรียน
นายสิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4  
  1. ด้านมโนสุจริต มีการปลูกฝังให้นักเรียน
นายสิบต ารวจ มีการกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีคุณค่า 
เพื่อการท างานที่ปลอดภัย ตัวเองปลอดภัยถูกกฎหมายและ 
สังคมยอมรับ มุ่งสร้างคนให้เป็นคนดี ไม่เห็นแก่ตัวมีความ
เสียสละด ารงตนด้วยความยุติธรรมกระท าการด้วยปัญญา 
โดยสร้างแรงบัลดาลใจให้มีความรักห่วงใยประชาชน มุ่งเน้น
ให้เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การมีวินัยของต ารวจจะท า
ให้เกิดการเคารพสิทธิของบุคคลอื่นโดยอัตโนมัติมุ่งสร้างการ
ท างานเป็นทีมโดยต้องมีความพร้อมตลอดเวลา มีการ
วางแผนงานอย่างเป็นกลยุทธ์ ปลูกฝังวิธีการท างานด้าน
ความซื่อสัตย์ยุติธรรม เป็นต ารวจต้องมีวินัย กล้าหาญ อดทน
เด็ดขาด รักหน้าที่ยิ่งชีวิต โดยไม่เอาเปรียบคนอื่นเน้นเรื่อง
การเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญก าหนด 
  2. ด้านความรักเกียรติ  มีการปลูกฝังให้
นักเรียนนายสิบต ารวจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง ศรัทธาใน
อาชีพ โดยยึดหลักความซื่อตรงคือความยุติธรรม ยึดสังคม
เป็นหลัก ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และ สังคมของ
ต ารวจต้อง เป็นสังคมที่มีเกียรติศักดิ์ศรีต้องมีกฎระเบียบวินัย
ข้อบังคับ ซึ่งจะท าให้ต ารวจเป็นอาชีพที่บ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมเพื่อส่วนรวม และยึดหมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้อยู่ใน
สายเลือด โดยยึดถืออุดมคติต ารวจในการด ารงวิถีชีวิต ซึ่ง
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ เสกสรร สนวา 
(2560) เรื่อง การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็น
พลเมือง หน้า 55 ฉบับท่ี 2 ปีที่ 7 พบว่า ส่วนคุณลักษณะที่ดี
ของมนุษย์ในชุมชนตามระบอบประชาธิปไตยได้ว่าต้องมี
คุณลักษณะส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่งคือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ประการที่สองคือ การมีความรับผิดชอบ 
ประการที่สามคือ การยึดหลักกฎหมาย ประการที่สี่คือการ
เคารพสิทธิตนเองและสิทธิของผู้อื่น ประการที่ห้าคือหลัก
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ประการที่หกคือหลักการ
กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และประการสุดท้ายคือหลักความเสียสละ  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. นักเรียนนายสิบต ารวจต้องมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีเป็นของตนเองต้องมีอุดมคติต ารวจเป็นสิ่งยึดหมั่น  
  2.การใช้ระบบเกียรติศักดิ์ในการปกครอง
นักเรียนนายสิบต ารวจนั้นท าให้ได้คนดี มีความชัดเจน ใน
อุดมการณ์ 
  3. อาชีพต ารวจเป็ นลั กษณ ะพิ เศษ  มี
ผู้บังคับบัญชา มีผู้ใต้บังคับบัญชา มีทั้งยศ ดังนั้นการใช้
ระบบเกียรติศักดิ์ คือ เกียรติ เกียรติคือ ศักดิ์ศรีท าให้เกิด
ความเคารพระหว่างผู้ใหญ่ และผู้น้อย เกิดวินัยในองค์กร 
จึงต้องปลูกฝังให้นักเรียนนายสิบต ารวจมีความรักในอาชีพ
ต ารวจและรู้สึกมีเกียรติ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนาย
สิบต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ให้มีภาคการ
ปฏิบัติจริงเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติของนักเรียนนายสิบต ารวจของ
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ให้มีความเชียวชาญใน
ทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  2. โครงการจัดหางบประมาณเพื่อเพิ่ ม
จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในการฝึกของนักเรียนนายสิบ
ต ารวจของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ 
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