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 การวิจยัเรือง “วาทกรรมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง”  ครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือทาํ
ความเขา้ใจถึงกระบวนการสร้าง ผลิตซํา และการเผยแพร่อตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
การวิจยัครังนีใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีวิทยา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์  
วาทกรรมตามแนวทางของนอร์แมน แฟร์คลาฟ (Norman Fairclough) การศึกษาจากตวับท (Text) 

ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม ( Discursive Practice) และภาคปฏิบติัการทางสังคม (Social Practice) 

ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก 4 กลุ่ม คือ นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชันปีที 1-4     
ขณะศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตํารวจ  ประจําปีการศึกษา  2556 นักเรียนชันสูง  ( รุ่นพี) 
ผูบ้งัคบับญัชา และครู-อาจารย ์รวมจาํนวนทงัสิน  22   คน  
 ผลการศึกษาพบวา่  การสร้างวาทกรรมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงถูกสร้างขึนมาจาก
การตีความจากตวับทซึงเป็นประเพณี อุดมคติ ค่านิยม กฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ทีผ่านมาในอดีตและ
ปัจจุบนัทีถูกสร้างขึนจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ในมิติภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมนกัเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิงได้เลือกสรรวิถีทางในการปฏิบติัตนเพือแสดงและสร้างอตัลกัษณ์ความเป็น
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงให้มีความสมบูรณ์แบบ  โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะแรก
ของปีการศึกษาเริมมีการเรียนรู้และมีการปรับตวั ระยะกลางของการศึกษามีการเรียนรู้มากขึนและมี    
การพฒันาเติมเต็ม และระยะสุดทา้ยของการศึกษามีการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ ในมิติภาคปฏิบติัการ
ทางสังคมเป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ของสังคมผา่นโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเพือให้นกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม โรงเรียนนายร้อยตาํรวจจึงได้ออกเป็น กฎ ระเบียบ
ปฏิบติั ขอ้บงัคบัของสถานศึกษาและคู่มือการปฏิบติัของนกัเรียน เพือใช้ควบคุมนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงให้มีความประพฤติทีดีงามอยู่ในกรอบของสังคม  บุคคลทีมีส่วนสําคญัในการสร้าง     
อตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงให้มีความโดดเด่นเป็นทีปรากฏและเป็นทียอมรับของสังคม 
ไดแ้ก่  เพือน นักเรียนชนัสูง (รุ่นพี)  ผูบ้งัคบับญัชาทีปฏิบติัหน้าทีฝ่ายปกครอง ครู-อาจารย ์และ   
สือต่างๆ 

สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน                              บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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 This study “Discourse of Female Police Cadets”, aimed to comprehend the building 

process, reproduction and distribute female police cadets’ identity. This study was a qualitative 

research by using discourse analysis based on Norman Fairclough, i.e., text, discursive practice 

and social practice. The data was collected by method of in-depth interview and the main 

informant consisted of 4 groups: the first-fourth year female police cadets of academic year 2013 

at the Royal Police Cadet Academy, senior cadets, commander and teachers. There were totally 

22 informants. 

 The results showed that building discourse of female police cadets was produced by 

interpreting text which included culture, ideal, popularity, regulation, and rule in the past and 

present, then became a mannerism. In the dimension of practical discourse, the female police 

cadets selected the ways to show and build their identities that were divided into 3 procedures. 

The first procedure of academic year started learning and acculturation, the middle procedure was 

the increase in learning and development, and the last procedure was the complete learning. In the 

dimension of social practice, there was the social ideology transmission through the Royal Police 

Cadet Academy as a social norm. The Royal Police Cadet Academy specified rules, regulations, 

disciplines and cadets’ handbook for controlling the female police cadets. In addition, people who 

played important roles in building cadets’ outstanding and accepted identity were friends, senior 

cadets, commander for administration, teachers and media.  
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กติติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจาก ผูช้วยศาสตราจารย ์
ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ์ อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีให้ความช่วยเหลือและให้คาํแนะนาํทีเป็นประโยชน์
อย่างยิงต่อผูว้ิจยั รวมทงั รองศาสตราจารย ์ประสพชยั พสุนนท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
และอาจารย ์ดร.สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ ผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา คาํแนะนาํ และขอ้เสนอแนะที
เป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั ส่งผลใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยงิขึน ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบคุณ พลตาํรวจโท ศกัดา เตชะเกรียงไกร ผูบ้ญัชาการ  โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  
พลตาํรวจตรี ถนอม มะลิทอง ผูบ้งัคบัการ กองบงัคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ และ  
พนัตาํรวจเอก จิรชาติ  เจริญศรี รองผูบ้งัคบัการ กองบังคบัการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 
ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา เพือนขา้ราชการตาํรวจในสังกดัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจทุกท่านทีให้คาํแนะนาํ
และช่วยเหลือในการทาํวจิยัครังนี 

ขอขอบคุณ พนัตาํรวจโท หญิง สุภาวิตา ภูติอนันต์ และพนัตาํรวจโท ทองคาํ ชุนเกษา 
อาจารยค์ณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ร้อยตาํรวจโท วิทยธ์วชั ทองไถ่ผา ผูบ้งัคบัหมวด  
ฝ่ายปกครอง 1 กองบงัคบัการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ และนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 
1-4 ทีใหค้วามร่วมมือในการสัมภาษณ์และใหข้อ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

ขอขอบคุณ พนัตาํรวจโท หญิง อรนิตย  ์ส่งบุญ และนางเกตุแก้ว ศรัณยกษิตริน ทีเป็น
กําลังใจ คอยแนะนําทีเป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษาจนทําให้
วทิยานิพนธ์สาํเร็จลงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

ทา้ยทีสุดนีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณแม่อาํพร มโนภิรมยก์ุล พีน้อง ครอบครัว พนัตาํรวจโท 
ตติยเดช ธรรมโชติ รองผูก้าํกบัการ สํานักสภาการศึกษาและส่งเสริมกิจการโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  
ทีส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รวมทังกําลังใจจากเพือนๆ นักศึกษา 
ปริญญาโท  สาขาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่นที 6) ทุกคน ทีคอยแนะนาํช่วยเหลือและเป็น
กาํลงัใจทีดีตลอดระยะเวลาในการศึกษาและจดัทาํวิทยานิพนธ์ พร้อมทงัครู-อาจารยต์งัแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัทีไดป้ระสาทวิทยาการต่างๆ แก่ผูว้ิจยั จนทาํให้การวิจยัครังนีสําเร็จสมบูรณ์ ความสําเร็จและ
คุณค่าจากวทิยานิพนธ์นี ผูว้จิยัขอมอบแด่ครอบครัว ครู-อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านดว้ยความเคารพ 


