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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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บทที 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 สถานการณ์โลกมีการเปลียนอย่างรวดเร็วทังด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  
โดยมีการเปิดเสรีทางการคา้ มีการใชเ้ทคโนโลยีขนัสูงในการผลิตและการบริการ ทางดา้นการเมือง 
มีการเปลียนแปลงจากระบบอาํนาจอธิปไตยของรัฐชาติซึงมีลกัษณะความเป็นรัฐสูงไปสู่การรวมตวั
ของกลุ่มภูมิภาคต่างๆ มากขึน สภาพความเป็นพรมแดนลดลง ทางดา้นสังคมมีการเปลียนแปลง
ประชากรไปสู่สังคมสูงว ัย  มีการเคลือนย้ายถินฐานของผู ้คนและแรงงานอย่างต่อเนือง  
การเปลียนแปลงนีนาํมาซึงผลกระทบต่อความมนัคง ปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆ ทีมี 
ความสลับซับซ้อนมากยิงขึน  เช่น  การก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบ 
คา้ยาเสพติด เป็นตน้ และความไร้ระเบียบต่างๆ ทาํให้สังคมและประชาชนมีความตอ้งการและ 
ความคาดหวงัทีจะได้รับการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นจากรัฐมากขึนโดยเฉพาะ
ปัญหาทีเกียวกับเด็กและสตรีในด้านการค้ามนุษย  ์การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง 
ในครอบครัวและชุมนุมเรียกร้องต่างๆ ซึงมีแนวโน้มทีจะใช้เด็กและสตรีเป็นแนวร่วมเขา้ต่อรอง 
กบัหน่วยงานของรัฐ (สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ, 2554: 1)  
 สํานกังานตาํรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแล
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นประชาชน  “ตาํรวจเป็นทีพึงของประชาชน”  เป็นวาทกรรม 
ทีสังคมเป็นผูก้าํหนดมกัจะนาํมากล่าวถึงอยูเ่สมอ  เพราะตาํรวจถือเป็นองคก์รแรกทีไดรั้บเรืองราว
ร้องทุกข ์หรือไดรั้บการแจง้ความจากผูที้ตกเป็นเหยอืแห่งอาชญากรรมหรือผูอื้นทีประสบเหตุการณ์ 
โดยตาํรวจมีหน้าทีรับผิดชอบในการรวบรวมพยานหลักฐานเพือนําเข้าสู่ระบบงานยุติธรรม 
ในขนัต่อไป คือ อัยการ และศาล ดังนัน พนักงานสอบสวนจึงนับว่าเป็นผู ้ทีมีบทบาทสําคัญ 
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิงคดีความผิดทีเกียวกับเด็กและสตรีเป็นคดีทีมีลกัษณะค่อนขา้ง
ละเอียดอ่อนจาํเป็นต้องมีพนักงานสอบสวนหญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินคดี  ปัญหา 
การชุมนุมเรียกร้องต่างๆ ทีมีเด็กและสตรีเป็นแนวร่วมในบางสถานการณ์ตาํรวจหญิงสามารถ 
ช่วยลดความรุนแรงและลดความตรึงเครียดใหมี้นอ้ยลงได ้ 
 สํานกังานตาํรวจแห่งชาติจึงไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์ขา้งตน้ และเพือให้สอดคลอ้ง
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30  บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและ
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ได้รับความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั การเลือกปฏิบติั 
โดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรืองถินกาํเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อาย ุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ ความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ
จะกระทาํมิได ้ และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดมุ้่งเนน้
เรืองการส่งเสริมความเสมอภาค บทบาท การมีส่วนร่วมของผูห้ญิง (อมรินทร์ อคัรวงษ,์ 2553: 167) 

สํานกังานตาํรวจแห่งชาติจึงมีแผนการผลิตนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงครังแรกในปี พ.ศ. 2552  
โดยมอบโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  

 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจเริมจดัตงัขึนเมือปี พ.ศ. 2444-ปัจจุบนั  เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
เฉพาะทางดา้นวชิาชีพตาํรวจเพียงแห่งเดียวของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติและของประเทศ มีหนา้ที 
ผลิตบุคลากรในวิชาชีพตาํรวจตามความต้องการของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพชนัสูง ทาํการสอน การวิจยั การฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม โดยเน้นทักษะความเชียวชาญด้านการบงัคับใช้กฎหมายและวิชาชีพตาํรวจเป็นสําคัญ  
(พระราชบญัญติัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ, 2551: 3)  รวมทงัมีหน้าทีในการหล่อหลอมนกัเรียน 
นายร้อยตาํรวจใหมี้คุณลกัษณะทางกาย และคุณธรรมประจาํใจ เป็นผูที้มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์
ทางดา้นร่างกาย จิตใจ กลา้หาญ อดทน เชือมนัในตนเอง มีวิจารณญาณในการตดัสินใจทีถูกตอ้ง  
ยดึหลกัศีลธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพตาํรวจเป็นแนวทางในการประพฤติตน  และปฏิบติังาน
สืบทอดแบบธรรมเนียมของตาํรวจ ด้วยความสํานึกในเกียรติวินยัและความรับผิดชอบต่อหน้าที 
มีความซือสัตย์สุจริต พร้อมทีจะเสียสละเพือประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมันในการรักษา
กฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคม ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม   (หลกัสูตรนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจ 2549, โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ (ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข, 2551: 1)   
 การรับสมคัรนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเขา้มาศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 
รับจากบุคคลทีมีคุณสมบติัหลายทางดว้ยกนั การแสดงอตัลกัษณ์ (Identity) “ฉันคือใคร” ในระดบั
ปัจเจกบุคคลจึงมีความแตกต่างกนั การศึกษาตลอดระยะเวลาหลกัสูตร 4 ปี นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ 
ทงัชายและหญิงจะตอ้งพกัอาศยัอยูร่่วมกนัแบบนกัเรียนประจาํ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจทาํหนา้ทีให้
การศึกษาอบรมทังภาควิชาการ ภาคการฝึก และภาคกิจกรรมเสริมหลักสูตร และทําหน้าที 
กล่อมเกลาและปลูกฝังในเรืองต่างๆ เช่น การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ การรักษาระเบียบวินัยของ
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  ฝึกความอดทน อดกลนัต่อความยากลาํบากต่างๆ  ความรักกนัฉนัพีน้อง 
ความสามคัคี ความเสียสละ  การเรียนรู้ซึงกนัและกนั การช่วยเหลือซึงกนั ไม่ข่มเหงเบียดเบียน 
ความไม่มีจิตอาฆาตกนัเมือมีการทาํโทษ  เป็นตน้  คุณธรรมดงักล่าวไดรั้บการปลูกฝังรากลึกอยูใ่น
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ความเป็นปึกแผน่ของสถาบนั รุ่นพีกบัรุ่นนอ้ง โดยปฏิบติัสืบต่อกนัมามีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึงจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมและประเพณีปฏิบติั ( กาญจนา แก้วเทพ, 2530:  

177-181, อ้างถึงใน มงคล พรหมนิมิต, 2551: 11-12)  จากปฏิสัมพนัธ์การอยู่ร่วมกันจึงทาํให ้
เกิดอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มทีสร้างขึนบนความเหมือนกนัของสมาชิกในกลุ่ม 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน)  
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไดก้าํหนดให้สถานศึกษาจะตอ้งกาํหนดอตัลกัษณ์ทีไดรั้บ 
การอนุมติัจากจากสภาสถาบนัและหน่วยงานตน้สังกดักาํหนดอตัลกัษณ์ให้ตรงกบั ปรัชญา ปณิธาน 
พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องแต่ละสถานศึกษา เช่น ลกัษณะนิสัยทีแสดงออกทางพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนซึงเป็นการคน้หาตวัตนทีโดดเด่นทีสุดทีสถานศึกษาได้ถ่ายทอด ปลูกฝัง และบ่มเพาะจน
สะท้อนออกมาในตวัผูเ้รียนได้ชัดเจนทีสุดจนเป็นทีปรากฏและยอมรับของผูที้พบเห็น ชุมชน 
ผูใ้ชบ้ริการ หรือหน่วยงานทีผูเ้รียนไปทาํงาน (ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์, 2554: 23)  
 มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1926-1984) นกัคิด นกัเขียนชาวฝรังเศสไดก้ล่าวว่า 
วาทกรรม  (Discourse ) หมายถึง ระบบและกระบวนการสร้าง/ผลิต (Constitute) เอกลกัษณ์/ 
อตัลกัษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กบัสรรพสิงต่างๆ ในสังคมทีห่อหุ้มเราอยู ่ 
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อาํนาจ หรือตวัตนของเราเอง นอกจากนันแลว้ วาทกรรมยงัคงทาํ
หน้าทีตรึงสิงทีสร้างขึนมานนัให้ดาํรงอยู่และเป็นทียอมรับของสังคมในวงกวา้ง วาทกรรมจะเป็น
ตวักาํหนดกฎเกณฑ์ เงือนไข และกลไกต่างๆ ในการพูด การเรียน ในเรืองราว/ในรูปแบบต่างๆ   
ทาํให้ระบบจะเป็นตวักาํหนดกฎเกณฑ์ เงือนไข และกลไกต่างๆ ซึงรวมถึงจารีตปฏิบติั ความคิด 
ความเชือ คุณค่า และสถาบันต่างๆ ในสังคมทีเกียวข้องกับเรืองนันๆ กฎเกณฑ์นีจะเป็นตัว
กาํหนดการดาํรงอยู ่การเปลียนแปลงหรือการเลือนหายของสรรพสิงจะควบคู่ไปสิงต่างๆ ทีสังคม
สร้างขึน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543: 19-21) 

  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจวิเคราะห์วาทกรรมนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงซึงมีความแตกต่างทางเพศกบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายและการเรียนการสอนจะตอ้ง
ใช้หลกัสูตรเดียวกบันักเรียนนายร้อยตาํรวจชายทุกประการ  เพือทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการ
สร้างอตัลกัษณ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจในการศึกษาจากตวับท 
(Text) ทีถูกสร้างขึนจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ในภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม (Discursive 

Practice) โรงเรียนนายร้อยตาํรวจในฐานะผูผ้ลิตได้นาํตวับทมาใช้อย่างไรในกระบวนการสร้าง  
การผลิตซาํ เผยแพร่อตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจนสะทอ้นเป็นทีปรากฏและยอมรับของ
ผูที้พบเห็น  และในภาคปฏิบติัการทางสังคม (Social Practice) เป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ของ
สังคมผ่านโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเพือให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงปฏิบติัตามบรรทดัฐานของ
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สังคม  จากความสัมพนัธ์ทงั 3 ด้านนี นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงอาจจะมีความเห็นทีขดัแยง้ 
ไม่ปฏิบัติตามหรือถูกอํานาจของโรงเรียนนายร้อยตํารวจเป็นผู ้ก ําหนดให้ต้องปฏิบัติตาม   
อตัลกัษณ์นกัเรียนตาํรวจหญิงอาจจะยงัคงดาํรงอยูห่รือสูญสลายไปได ้ทงันี ขึนอยูก่บัพลวตัรของ
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ ทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ สํานักงานตาํรวจแห่งชาติหรือ
สังคมเป็นผูก้าํหนด  
   
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพือวเิคราะห์การสร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง  
2.2 เพือศึกษากระบวนการสร้าง การผลิตซาํ การเผยแพร่อตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง

ในการสร้างภาพตวัแทนของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเพือให้เป็นทียอมรับของสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติและสังคม 

 
3.  ขอบเขตการวจัิย 
กกกกกกก การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีวิทยาทีใชศึ้กษา คือ 
การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ตามแนวทางของแฟร์คลาฟ (Norman Fairclough) 
เป็นแนวทางการศึกษาซึงประกอบด้วย 3 มิติ คือ ตวับท (Text) ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม 
(Discursive Practice) และภาคปฏิบติัการทางสังคม (Social Practice)  โดยกาํหนดขอบเขตของ
การศึกษา ประกอบดว้ย 
 1. ขอบเขตดา้นพืนที การศึกษาครังนีใชพ้ืนทีในการศึกษาคือ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
ตาํบลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เพราะเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทางวิชาชีพ
ตาํรวจ เป็นแหล่งขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสัมภาษณ์ขอ้มูลอยา่งคร่าวๆ เพือเป็นขอ้มูล
ความรู้พนืฐานในการกาํหนดกรอบแนวคิดและใชป้ระกอบการเขียนเคา้โครงวจิยั 

 2. ขอบเขตดา้นขอ้มูล ในการศึกษาครังนี ผูว้จิยัใชข้อ้มูล 2 ลกัษณะ คือ  
     2.1 ขอ้มูลจากเอกสาร เป็นขอ้มูลทีไดจ้ากเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่  
  2.1.1 เอกสารทีเกียวข้องกบัแนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ วาทกรรม อตัลกัษณ์  
และเรืองเกียวกบัเพศ  เพศและเพศวถีิในสังคมไทย และคู่มือการทาํวจิยั     
        2.1.2 เอกสารทีใหค้วามรู้เกียวขอ้งกบัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

        2.1.3 เอกสารทีเกียวขอ้งกบัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ตาํบลสามพราน อาํเภอ 
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สามพราน  จงัหวดันครปฐม  ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ คู่มือนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจ รุ่น 66 ปีการศึกษา 2552  พระราชบญัญติัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ พ.ศ. 2551 

กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ   
  .  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลทีได้จากการลงภาคสนามด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเป็นบุคคลในพืนทีทีกาํหนด ใช้วิธีการบนัทึกเสียงลงใน 
เครืองบันทึกเสียง และการจดบันทึกหรือการถ่ายภาพตามความเหมาะสม  ผูว้ิจ ัยได้กําหนด
คุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูลจาํนวน  22   คน  ประกอบดว้ย 

  . .   นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที   จาํนวน   4     คน   

         . .   นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที   จาํนวน   4     คน      
         . .   นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที   จาํนวน   4     คน  
         . .   นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที   จาํนวน   2     คน  

  . .   นกัเรียนชนัสูง(รุ่นพี)   จาํนวน   4    คน                 
. .   ผูบ้งัคบับญัชา                                          จาํนวน   2    คน 

    2.2.7  ครู-อาจารย ์                                             จาํนวน   2    คน 
  3.  ขอบเขตดา้นเนือหา การศึกษาวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเนือหาใน
การศึกษาวาทกรรมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 1-4 ขณะศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจ ประจาํปีการศึกษา 2556  นกัเรียนชนัสูง (รุ่นพี)  ผูบ้งัคบับญัชา และครู-อาจารย ์ ขอ้มูลทีได้
จากการสัมภาษณ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เกียวกบัการสร้างอตัลกัษณ์
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงโดยผูว้จิยัเลือกศึกษาใน 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

  3.1  ดา้นการเรียน 
             3.2  ดา้นสุขภาพร่างกาย 
  3.3  ดา้นบุคลิกภาพ 
  3.4  ดา้นภาวะผูน้าํ 
             3.5  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ 
  3.6  ดา้นศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตาํรวจ  
  3.7  ดา้นวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 

 . ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเริมตงัแต่ 
เดือนธนัวาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 รวม ระยะเวลา 5 เดือน 
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4. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
กกกกกกกก ผลการศึกษาทาํให้ทราบถึงกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
ทีสะทอ้นภาพตวัแทนของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  ผูบ้ริหาร  คณาจารย ์ผูที้เกียวขอ้งในการผลิต
บณัฑิตสามารถนําข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน  หรือปรับเปลียน 
อตัลกัษณ์เพือใหมี้ความเหมาะสมกบัพลวตัรในดา้นต่างๆ หรือนาํไปใชใ้นการผลิตนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงในรุ่นต่อๆ ไป   และผูที้สนใจสามารถนาํผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการดาํเนิน
กิจกรรมหรือใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานเพือนาํไปสู่การทาํวิจยัทีเกียวขอ้งต่อไป 

 

5.  คําจํากดัความทใีช้ในการศึกษา 
 สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ หมายถึง เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ใน 
บงัคบับญัชาของนายกรัฐมนตรี 

 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ หมายถึง สถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐทีจดัการศึกษา
ระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และเป็นส่วนราชการในสังกดัสํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ 

 ผูบ้งัคบับญัชา  หมายถึง ผูมี้อาํนาจหนา้ทีในการปกครองบงัคบับญัชานกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจตามกฎหมาย ระเบียบหรือแบบธรรมเนียมตาํรวจ ซึงรวมถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงและ
ผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั และให้รวมถึงผูที้ไดรั้บมอบหมายให้มีอาํนาจหน้าทีปกครองบงัคบั
บญัชานกัเรียนนายร้อยตาํรวจในขณะนนั 

 ครู-อาจารย ์หมายถึง ครู-อาจารยป์ระจาํของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจทีทาํหน้าทีสอน
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
 นกัเรียนชนัสูง (รุ่นพี) หมายถึง นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที 3 และนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจชนัปีที 4 ผูที้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา โดยมีผูบ้งัคบับญัชาชนั ผูบ้งัคบัหมวดขึนไป
ควบคุมการปฏิบติั 
 นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชาย หมายถึง  ผูที้เขา้รับการอบรมในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
ในหลกัสูตรเมือสาํเร็จการศึกษาแลว้ไดรั้บการแต่งตงัเป็นขา้ราชการตาํรวจไม่เกินระดบัรองสารวตัร 
คือวา่ที ร้อยตาํรวจตรี 

 นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง หมายถึง  ผูที้เขา้รับการอบรมในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
ในหลกัสูตรเมือสาํเร็จการศึกษาแลว้ไดรั้บการแต่งตงัเป็นขา้ราชการตาํรวจไม่เกินระดบัรองสารวตัร 

คือวา่ที ร้อยตาํรวจตรี หญิง 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาวาทกรรมนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงขณะศึกษาใน
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  ตาํบลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  ซึงผูว้ิจยัได้ศึกษา
เนือหา สาระสาํคญัจากเอกสาร ตาํรา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัขอนาํเสนอ
แนวคิดและทฤษฎี ดงันี  
 1. แนวคิดเรืองวาทกรรม 

 2. แนวคิดเรืองอตัลกัษณ์ 

 3. แนวคิดเรืองอุดมคติ 
 4. แนวคิดเรืองเพศสภาพ 

 5. แนวคิดการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศ 

    6. ทฤษฎีการปรับตวั 
 7. บริบทโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

 8. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดเรืองวาทกรรม (Discourse) 
 วาทกรรม  หมายถึง  การใช้อํานาจในการสร้างความจริง  ( Truths) และความรู้ 
(Knowledge) เพือปิดกนัความหมายอืนๆ ทีแตกต่าง 
 มิเชล ฟูโกลต์ (Michel Foucault, 1926-1984) นกัคิด นักเขียน และนกัปรัชญาชาว
ฝรังเศสทีมีชือเสียงโด่งดงัไดก้ล่าววา่  วาทกรรม หมายถึง ระบบ และกระบวนการในการสร้าง/ผลิต 
(Constitute) เอกลกัษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กบัสรรพสิงต่างๆ ในสังคมที
ห่อหุม้เราอยู ่ไม่วา่จะเป็นความรู้ ความจริง อาํนาจ หรือตวัตนของเราเอง นอกจากนนัแลว้วาทกรรม
ยงัคงทาํหนา้ทีตรึงสิงทีสร้างขึนมานนัให้ดาํรงอยูแ่ละเป็นทียอมรับของสังคมในวงกวา้ง (Valorize) 
จนกลายเป็นวาทกรรมหลกั (Dominant Discourse) ฉะนัน วาทกรรมมิได้เป็นเพียงแค่ภาษาหรือ
คาํพูด แต่ยงัรวมถึงภาคปฏิบติัการจริงของวาทกรรม (Discursive Practices) ในรูปของจารีตปฏิบติั 
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ความคิดความเชือ คุณค่า และสถาบนัต่างๆ ในสังคมทีเกียวขอ้งกบัเรืองนนัๆ ดว้ย (ไชยรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร, 2543: 19-20)  
 มิเชล ฟูโกลต์ เห็นว่าความจริงเป็นเรืองของกฎเกณฑ์ของวาทกรรมทีอยู่ในแต่ละ 
ยุคสมยัเป็นตวักาํหนด วาทกรรมสามารถจดัวางกฎเกณฑ์ วิธีการทีเราจะพูดถึงเรืองราวใดๆ ก็ตาม 
หรือจะมีท่าทีปฏิบติัต่อเรืองอะไรไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้ง เช่น กฎเกณฑ์การพูดถึงเรืองเพศในสังคมไทยที
ไม่นิยมให้พูดเรืองเพศในทีสาธารณะ หากจะพูดในทีสาธารณะก็ต้องพูดในมิติเพศศึกษา หรือ
แมก้ระทงักาํหนดดว้ยว่าใครมีสิทธิทีจะพูดถึงเรืองเพศมากน้อยแค่ไหน วาทกรรมจึงผลิตความรู้ 
ความจริงใหก้บัสังคม และความจริงเหล่านนัก็ถือเป็น “ความจริง” ทีสามารถเปลียนแปลงได ้ความ
จริงจึงเป็นเรืองของการเปลียนแปลงต่อสู้ในกฎเกณฑ์ของวาทกรรมทีเป็นตวักาํหนดความจริง
เท่านนั  
 นอกจากองค์ประกอบในเรืองภาษาซึงเป็นกลไกในการผลิตความรู้แลว้ แนวคิดของ 
มิเชล ฟูโกต ์ยงัวเิคราะห์ไปถึงเรืองของอาํนาจดว้ย เนืองจากมิเชล ฟูโกต ์เสนอวา่ ความรู้คือสิงทีผูมี้
อาํนาจบอกวา่  “เป็นความรู้”  ฉะนนั เรืองราวใดจะเป็นความรู้หรือไม่นนัก็ขึนอยูก่บัวา่ ผูมี้อาํนาจ 
ในยุคสมยันนัเป็นใคร และในทางกลบักนั ความรู้ดงักล่าวนนัก็ยอ้นกลบัไปเสริมอาํนาจบารมีของ 
ผูที้มีความรู้นนัอีก เช่น การทีกลุ่มสตรีนิยมเชิงวิพากษอ์ธิบายวา่ในระบบปิตาธิปไตยนนั เนืองจาก
ผูห้ญิงมีอาํนาจน้อยกว่าผูช้าย  ดงันนั สิงทีผูห้ญิงรู้จึงไม่ถูกจดัว่าเป็น “ความรู้” มีแต่สิงทีผูช้ายรู้
เท่านนัจึงถือวา่เป็น  “ความรู้”  (กาญจนา แกว้เทพ, : ) 
 กล่าวโดยสรุป องคป์ระกอบของวาทกรรมมี  ประการ คือ ภาษา ความรู้ และอาํนาจ 
ซึงทาํงานเชือมโยงซึงกนัและกนัอย่างเป็นระบบ เพือเสริมสร้างอาํนาจของกลุ่มคนทีมีอาํนาจใน
สังคม 

 การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) คือ การพยายามศึกษาและสืบคน้ถึง
กระบวนการ ขนัตอน ลาํดบัเหตุการณ์ และรายละเอียดปลีกยอ่ยต่างๆ ในการสร้างเอกลกัษณ์และ
ความหมายให้กบัสรรพสิงทีห่อหุ้มเราอยู่ในสังคมในรูปของวาทกรรม และภาคปฏิบติัการของ 
วาทกรรมว่าด้วยเรืองนันๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีการต่อสู้ช่วงชิงการนํา (Hegemony)  
ในการกาํหนดหลกัเกณฑ์วา่ดว้ยเรืองนนัๆ อยา่งไรบา้ง มีความเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคล สถาบนั 
สถานทีเหตุการณ์อะไรบา้ง และผลกระทบทีเกิดจากการสร้าง รวมตลอดถึงการเก็บกด/ปิดกัน  
สิงเหล่านีของวาทกรรมมีอยา่งไร 
 หัวใจของการวิ เคราะห์วาทกรรมอยู่ทีการพิจารณาค้นหาว่าด้วยวิธีการหรือ
กระบวนการใดทีสิงต่างๆ ในสังคมถูกทาํให้กลายเป็นวตัถุเพือการศึกษา/เพือการพูดถึงวาทกรรม 
หรือการพิจารณาถึงภาคปฏิบติัการจริงของวาทกรรมนันเอง สําหรับการวิเคราะห์วาทกรรมนัน 
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มนุษยเ์ป็นเพียง “ร่างทรง” หรือผูที้กระทาํตาม/ตอกยาํ/ผลิตซํา (enact) กฎเกณฑ์ของสิงทีพูด
มากกวา่สรรสร้างระบบ/กฎเกณฑ์ใหม่ขึนมา ฉะนนั วาทกรรมจึงเป็นตวักาํหนดกฎเกณฑ์วา่ใครจะ
เป็นผูพ้ดู พดูอะไร พดูเมือไร และพูดอยา่งไร ประโยคเดียวกนั ถา้พูดโดยบุคคลทีมีฐานะทางสังคม
แตกต่างกนั ต่างโอกาส ต่างสถานทีกนั ความหมายก็ไม่เหมือนกนั (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543: 

27-30) 

 ในกระบวนการ/ขนัตอนในการวิเคราะห์วาทกรรม จะเริมตน้ดว้ยคาํถามทีดูเหมือน
ง่ายและมีความเป็นรูปธรรมสูงว่า อะไรคือสิงทีกาํลงัพูดถึง/ศึกษาถึง หรือวาทกรรมของสิงนนัคือ
อะไร ซึงการตังคาํถามดังกล่าวนันเป็นการตังคาํถามทีตังขึนเพือต้องการสอบหรือสืบค้นว่า
เอกลักษณ์และความหมายของสิงทีถูกตังคําถามนันว่าถูกสร้างขึนมาได้อย่างไร และมีการ
เปลียนแปลงอย่างไรบา้ง เพือศึกษาถึงชุดกฎเกณฑ์ทีเป็นตวักาํหนด/สร้างความหมาย (Forms) 
ให้กบัสิงทีถูกตงัคาํถามดงักล่าวนัน ซึงจะช่วยทาํให้เราเห็นถึงโยงใยความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจใน
สังคมทีสิงนนัดาํรงอยู ่ทงัยงัช่วยใหเ้ห็นถึงความลืนไหลเปลียนแปลงดว้ย 
 นอร์แมน แฟร์คลาฟ (Norman Fairclough, 1992, อา้งถึงใน พิทกัษ ์ ศิริวงศ,์ 2542:  

18-22) ไดเ้สนอทฤษฎีทางสังคมทีเกียวขอ้งกบัวาทกรรมในเรืองของตวับทและปฏิสัมพนัธ์ซึงเป็น
การวเิคราะห์วาทกรรมโดยใชต้วับทแบ่งเป็น 3 มิติ ดงันี 

1. มิติของตัวบท (Text)  ตวับทเป็นมิติหนึงของวาทกรรมซึงแสดงออกมาทงัทีเป็น
ภาษาพูด และภาษาเขียน ตวับทจะเป็นการสือสารทางเดียว หรือการสือสารสองทางก็ได้ ตวับท 
เป็นผลจากภาคปฏิบติัการวาทกรรมทีผา่นมาในอดีตจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ตวับทเป็นสิงที
มีความหมายทีหลากหลาย และเปิดโอกาสให้มีการตีความหมายจากผูที้อยู่ในสังคมนัน โดยผูที้
ตีความหมายมีแนวโน้มทีจะลดความคลุมเครือของตวับทลง เพือเป็นทางเลือกในการตีความดว้ย 
การลดความหลากหลายของความหมายโดยการเลือกตีความตวับทเฉพาะอยา่งเท่านนั ตวับทจะถูก
สร้างให้มีความหมายทีแตกต่างกันในเวลา และสถานทีซึงมีความแตกต่างกนั ในกลุ่มบุคคลที
แตกต่างกนั ในบริบทบางสังคมทีแตกต่างกนั เช่น 

 1.1 การเลือกใชค้าํ ตวัอยา่งเช่น คาํวา่ “ทรราช” กบัคาํวา่ “ผูต่้อสู้เพืออิสรภาพ”  ซึง
เป็นคาํเดียวกนัเมือใชใ้นสถานการณ์ สถานที เวลา และใชก้บับุคคลที จะแตกต่างกนั คาํวา่ “ทรราช” 
จะเป็นสิงทีใหผ้ลทางดา้นลบในขณะทีคาํวา่ “นกัต่อสู้เพืออิสรภาพ” ใหผ้ลทางดา้นบวก 

 1.2 การพยายามสร้างโครงสร้างของภาษาเพือให้คาํบางคาํมีความหมายบางอยา่ง
เกิดขึน เช่น ทหารตอ้งใหเ้กียรติกบัผูห้ญิง 

 1.3 การเน้นไปทีการเปรียบเทียบโดยนาํความคิดทางอุดมคติและการเมืองจาก  
อุปมาอุปมยัเฉพาะอยา่ง และจากขอ้ขดัแยง้ระห่างอุปมาอุปมยั 
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 2.  มิติของภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม  (Discursive Practice) เป็นกระบวนการของ 
การสร้าง เผยแพร่ และการใชต้วับท ตวับทจะถูกสร้างและถูกใชแ้ตกต่างกนัออกไปตามบริบทของ
สังคม กฎต่างๆ ทีถูกสร้างขึน ตวับททีถูกบนัทึก คาํพูดทีมีการถ่ายทอดออกมาเป็นตวับทซึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะขององค์กร หรือสถาบนัของกระบวนการถ่ายทอดตวับท ตวับทนันจะนํามาซึง
ภาคปฏิบติัการวาทกรรมทีแตกต่างกนั ตวับทบางชนิดนาํมาซึงสันติภาพ บางชนิดนาํมาซึงสงคราม
หรือนาํมาซึงความขดัแยง้ ตวับทสามารถทาํให้เกิดการปรับเปลียนทศันคติ ความคิด ความเชือ การ
กระทาํ แต่ละตวับทจะมีแบบแผนการใช้ มีการกระทาํในการผลิตซาํ และถ่ายทอดตวับท ตวับทจะ
ถูกผลิตขึนต่างบริบทและต่างจุดมุ่งหมาย โดยมีรูปแบบ และมีหน้าทีในการสร้างและถ่ายทอดที
แตกต่างกนัออกไป ในมิติของภาคปฏิบติัการของวาทกรรมจะรวมถึงกระบวนการในการผลิตตวั
บท  การเผยแพร่ตวับท และการตีความโดยกระบวนการดงักล่าวมีความแตกต่างกนัตามปัจจยัของ
สังคม  เช่น  การผลิตตัวบทจะมีความแตกต่างในวิธีการและบริบทของสังคม  เช่น  ข่าวใน
หนงัสือพิมพ ์เป็นกระบวนการผลิตทีมีความซบัซอ้น โดยผูร่้วมงานทีมีความหลากหลายทุกขนัตอน
ของการผลิต ตวับทมีการใชที้แตกต่างกนับางตวับทไดถู้กบนัทึก ถูกผลิตซาํ ถูกถ่ายทอด ถูกเผยแพร่
ตวับทเช่นกนั ในบางครังเป็นเรืองง่าย บางครังก็เป็นเรืองยาก เช่น การสนทนาทวัๆ ไป ตวับทที
สร้างขึนโดยผูน้าํทางการเมือง หรือในการเจรจาลดอาวุธซึงเป็นตวับททีถูกสร้างขึนมาในระดบัทีมี
ความแตกต่างของสถาบนั และแต่ละแห่งไดมี้แบบแผนในการใช้ตวับททีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
ตนเอง มีวถีิทางในการผลิตซาํ เผยแพร่ และใชต้วับทในกระบวนการผลิต และกระบวนการของการ
ตีความเป็นสิงทีถูกควบคุมโดยกระบวนการภายในโครงสร้างของสังคม บรรทดัฐานแบบธรรม
เนียมปฏิบัติ รวมทังกฎเกณฑ์ของวาทกรรมซึงสร้างจากภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม และ
ภาคปฏิบติัการทางสังคมในปัจจุบนัและทีผา่นมาในอดีต 

 กระบวนการสร้างและการตีความเป็นสิงทีถูกกําหนดโดยสังคมจากเหตุผลสอง
ประการ 

 ประการแรก  ถูกกาํหนดโดยทรัพยากรของสมาชิก ได้แก่ ความเชือ กฎเกณฑ์ ซึงมี 
ผลต่อกระบวนการภายในของโครงสร้างทางสังคม บรรทดัฐาน และธรรมเนียมปฏิบติั รวมถึง
กฎเกณฑ์ของวาทกรรม และธรรมเนียมปฏิบติัในการผลิต เผยแพร่ และใช้ตวับท ซึงถูกสร้างจาก
ภาคปฏิบติัการทางสังคม และการช่วงชิงการนาํทีผ่านมา ภาคปฏิบติัการวาทกรรมไม่ทาํงานได้
เตม็ทีเนืองจากบรรทดัฐานของสังคมส่วนใหญ่ถูกกาํหนดโดยสิงนี 

 ประการทีสอง  ภาคปฏิบติัการวาทกรรมเป็นสิงทีไดรั้บอิทธิพลบางส่วนมาจากระบบ
โครงสร้างบรรทดัฐาน ธรรมเนียมปฏิบติั ทีคนแต่ละคนมีติดตวัมาก่อน ภาคปฏิบติัการวาทกรรมจะ
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เป็นเรืองของการตีความ ตวับทเป็นสิงทีได้รับอิทธิพลมาจากภูมิหลังทางประวติัศาสตร์ เช่น  
เพศสภาพ ฐานะทางสังคม อาย ุเอกลกัษณ์ทางเพศ เป็นตน้  
 เมือใดก็ตามทีกระบวนการปฏิบติัการของวาทกรรมทาํให้เกิดการดาํรงอยู่เรียกว่า  
“มีการผลิตซาํ” (Reproductive) ทางวาทกรรม คือ การทาํให้เหมือนเดิมแต่เมือใดมีการปรับเปลียน 
(Transformation) จะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงวาทกรรมขึนมาใหม่ 
 มิติหนึงของวาทกรรมซึงเป็นผลของกระบวนการสร้างวาทกรรมคือเหตุการณ์ของ 
วาทกรรม (Discursive  Event) ในหนึงเหตุการณ์ทีเป็นปรากฏการณ์ของสังคมหนึงๆ นนัจะ
ประกอบไปดว้ย 

1. ชินของตวับท (Piece of Text)  
2. การตีความตวับทในฐานะทีเป็นภาคปฏิบติัการของวาทกรรม (Instance Discursive 

Practice)  
3. สังคมในฐานะทีเป็นตวัหล่อหลอมภาคปฏิบติัการของวาทกรรมคือสังคมเป็น 

ผูถ่้ายทอดอุดมการณ์ของสังคมสู่สถาบนัทางสังคม ( Instance Social  Practice) 
 การดูเหตุการณ์ของวาทกรรมนันเราสามารถดูได้จาก มิติของตวับท ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งตวับทกบัผูผ้ลิตตวับท และการตีความตวับท 

 สิงสําคญัในการวิเคราะห์ตวับทคือ ปฏิสัมพนัธ์ภายในตวับท (Intertextuality)  ตวับท
จะซึมซับ  และสร้างตัวบทใหม่จากตัวบททีผ่านมาในอดีตโดยการตอบสนอง  มีการลด 
ความคลุมเครือ และมีการสร้างตวับทขึนมาใหม่ มีความสัมพนัธ์ภายในตวับทจะเน้นให้เห็นถึง 
การสร้างตวับทและการเปลียนแปลงของตวับท และธรรมเนียมปฏิบติัของตวับททีผา่นมาเพือสร้าง
ตวับทใหม่ 
 3. ภาคปฏิบัติการทางสังคม อุดมคติ และการช่วงชิงการนํา (Sociocultural Practice)   
วาทกรรมมีความสัมพนัธ์กบัอุดมคติและอาํนาจวาทกรรมเป็นมิติของอาํนาจในเรืองของการช่วงชิง 
การนําและเป็นวิว ัฒนาการของอํานาจทีสัมพันธ์กับการช่วงชิงการนํา  การช่วงชิงการนํา 
(Hegemony) เป็นอาํนาจทีอยู่เหนือสังคมโดยรวม ในแต่ละสังคมการช่วงชิงการนาํนีไม่สามารถ
เกิดขึนอยา่งสมบูรณ์ไดท้งัหมดแต่สามารถทาํไดเ้พียงบางส่วนเท่านนั ในบางครังทาํให้เกิดดุลยภาพ
ทีไม่เสถียรภาพ กระบวนการช่วงชิงการนาํเป็นความพยายามในการหาพนัธมิตร และดึงพนัธมิตร
เขา้มาร่วมมากกว่าการสังการ หรือการเขา้ครอบงาํโดยใช้อาํนาจบงัคบั การกระทาํดงักล่าวเป็น 
การใช้เครืองมือทางอุดมคติ ในเรืองของอุดมคตินนัอุดมคติเป็นสิงทีสร้างความหมาย และสร้าง
ความจริงทงัโลกทางกายภาพ ความสัมพนัธ์ทางสังคมเอกลกัษณ์ทางสังคมโดยสร้างขึนในหลาย
รูปแบบและหลายมิติรวมทงัการสร้าง ผลิตซํา และถ่ายทอดความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจอุดมคติจะ 
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ผกูติดกบัภาคปฏิบติัการของวาทกรรม อุดมคติเป็นสิงทีสร้างเหตุการณ์ทีผา่นมาและเป็นเงือนไขที
ใช้สําหรับเหตุการณ์ในปัจจุบนั โดยเป็นสิงทีผลิตซํา ถ่ายทอดสร้างเงือนไขของสังคม อุดมคติมี
ความสาํคญัสามประการคือ ประการแรกเป็นภาคปฏิบติัการของวาทกรรม  ประการทีสองเป็นสิงที
สร้างผูก้ระทาํในสังคม  ประการสุดทา้ยเป็นเครืองมือของการต่อสู้ระหวา่งชนชนั ในขณะทีการช่วง
ชิงการนาํคือการนํามาซึงอาํนาจทีเหนือเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม และอุดมคติของสังคม  
การช่วงชิงการนาํเป็นอาํนาจทีอยูเ่หนือสังคม 

 รูปแบบและเนือหาของตวับทจะแสดงถึงกระบวนการทางอุดมคติ และกระบวนการ 
ทางอุดมคติจะเกียวขอ้งกบัวาทกรรมในฐานะทีเป็นเหตุการณ์ทงัหมดของสังคม 

 การใชแ้นวคิดในการวิเคราะห์วาทกรรมของ แฟร์คลาฟ (Fairclough.1992) เพือเป็น
วธีิการในการศึกษาการเปลียนแปลงของสังคมนนัมีขอ้ดี คือ 

1. มีวิธีในการวิเคราะห์ทีหลากหลาย (Multidimentionsional Analysis) โดยเขาได้
เสนอมิติต่างๆ ทีสําคญั 3 มิติ คือ มิติของตวับท ภาคปฏิบติัการของวาทกรรม และภาคปฏิบติัการ
ทางสังคม ทงั 3 มิติสามารถนาํมาซึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวาทกรรมกบัการเปลียนแปลงของสังคม 

2. มีวิ ธีการในการวิ เคราะห์หน้าทีที มีความหลากหลาย  ( Multifunctionsional 

Analysis) เขากล่าววา่ การเปลียนแปลงวาทกรรมนาํมาสู่การเปลียนแปลงความรู้ ความเชือ สามญั
สํานึก ความสัมพนัธ์ทางสังคม และเอกลกัษณ์ทาสังคม โดยทีมีตวับทเป็นสิงทีกระตุน้ให้เกิดการ
แสดงความจริง การกระทาํทางสังคม และสร้างเอกลกัษณ์ขึนมา   

3. เป็นวิธีในการวิเคราะห์ทางประวติัศาสตร์ (Historical Analysis) การวิเคราะห์ 
วาทกรรมจะเน้นถึงโครงสร้างและความชดัเจนของกระบวนการในการสร้างตวับทและช่วงเวลา
ระยะยาวในการสร้างกฎเกณฑ์ของวาทกรรมซึงสิงเหล่านีเป็นภาครวมทงัหมดของภาคปฏิบติัการ
ของวาทกรรมในสถาบันเฉพาะแต่ละสถาบันหรือในสังคมโดยรวม  ในระดับของตัวบท
กระบวนการนีเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างตวับททีเรียกว่า Intertextuality ตวับทจะถูกสร้างขึนโดยตวั
บทอืนๆ ซึงมีความชดัเจนในวิถีทางเฉพาะซึงขึนอยู่กบัการเปลียนแปลงและสภาพแวดล้อมของ
สังคม ในระดบัของกฎเกณฑ์ของวาทกรรม ความสัมพนัธ์และขอบเขตระหวา่งภาคปฏิบติัการของ
วาทกรรมในสถาบนัหรือในระดบัสังคมนนัเปลียนแปลงไปตามความเปลียนแปลงของสังคม 

4. เป็นวิธีการในการวิพากษ์ (Critical Method) การวิพากษ์เป็นการสร้างทรัพยากร
สําหรับผูที้เสียเปรียบในสังคม นํามาซึงทางออกของผูเ้สียเปรียบทางสังคมในการต่อสู้กับผูที้
ได้เปรียบหรือผูที้อยู่เหนือกว่าในสังคม เป็นกระบวนการต่อสู้ระหว่างโครงสร้างของตวับทกับ
กฎเกณฑข์องวาทกรรมซึงบุคคลอาจมีการต่อตา้นหรือยอมรับการเปลียนแปลงอยา่งเหมาะสม 
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 วธีิวเิคราะห์วาทกรรมของแฟร์คลาฟนนัมีจุดเด่นอยูที่การเนน้ถึงการวิเคราะห์ถึงคาํพูด 
และภาษาเขียนซึงเป็นคาํพูดและการเขียนทีเป็นจริง (Real Text) ซึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการโดย
ทีเมือเปรียบเทียบกบัแนวคิดในการวิเคราะห์วาทกรรมของฟูโกลต์เขาไดเ้นน้ถึงภาคปฏิบติัการของ 
วาทกรรมกบัอาํนาจ และความรู้ทีถูกสร้างขึนมาจากกฎเกณฑ์ จุดเน้นของฟูโกลตจึ์งเป็นแบบแผน
ของวาทกรรมในฐานะทีเป็นกฎเกณฑใ์นการสร้างความรู้ และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้กบั
อาํนาจ แต่จุดร่วมของแนวคิดทีแฟร์คลาฟมีเช่นเดียวกบัฟูโกลตคื์อ การมองวา่วาทกรรมเป็น Active 

Constituting เป็นสิงทีสร้างสังคมในมิติต่างๆ วาทกรรมจะสร้างความรู้ก่อรูปความเป็นตัวตน 
ความสัมพนัธ์ทางสังคมและมโนทศัน์ต่างๆ แนวคิดของแฟร์คลาฟแสดงเป็นแบบจาํลองดงันี 
  

          

 

  
 

 

 

          

 

 

      
  

ภาพที    แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวับท ปฏิบติัการทางวาทกรรมและปฏิบติัการทางสังคม 
วฒันธรรมการวเิคราะห์วาทกรรมของนอร์แมน แฟร์คลาฟ 

   

 การวิเคราะห์แบบวาทกรรมจะพบว่าวาทกรรมมีหน้าทีหลัก 3 ประการ (Three 

Functions of Discourse) ไดแ้ก่  
 1.  An Identity Function หนา้ทีในการสร้างอตัลกัษณ์ ตวัตน ภาพลกัษณ์ให้ปรากฏต่อ
สังคม 
 2.  A Relational Function หนา้ทีสร้างแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปฏิบติัการทางสังคมและวฒันธรรม(Sociocultural Practice) 

 
การผลิตตวับท(Text Production) 

 

 

 

การบริโภคตวับท(Text Consumption) 
ปฏิบติัการทางวาทกรรม(Discursive  Practice) 

ตวับท (Text) 
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 3. An Iedational Function หน้าทีสร้างระบบความรู้ ความหมายให้เกิดขึนและ 
เป็นทียอมรับในบริบทสังคมนนัๆ (Norman Fairclough, 2003: 109 อา้งถึงใน ญาณิศภาค กาญจน
วศิิษฐ,์ 2547 : 20-21) 
 จากแนวคิดเรืองวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์และนอร์แมน แฟร์คลาฟ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
วาทกรรมเป็นมากกว่าเรืองของภาษา คาํพูด อาจจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ ซึงรวมถึงจารีตปฏิบัติ 
ความคิด ความเชือ คุณค่า และสถาบนัต่างๆ ในสังคมทีเกียวข้องกับเรืองนันๆ เป็นผูก้ ําหนด  
การวเิคราะห์วาทกรรมจึงเป็นลกัษณะของการศึกษาความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนอยา่งเป็นระบบระหวา่ง
ตวับท บริบท และกระบวนการสร้างตวับท การจะเขา้ใจบริบทดงักล่าวไดน้นัจาํเป็นตอ้งมีภูมิหลงั
หรือมีประสบการณ์ร่วม หรือมีความรู้ในบริบทนนัๆ เป็นอยา่งดี โดยส่วนใหญ่พบวา่บริบทดงักล่าว
มกัจะนาํมาจากสภาพสังคมวฒันธรรมในช่วงเวลานนัๆ 

 

2. แนวคิดเรืองอตัลกัษณ์ (Identity) 

 2.1  ความหมายของอตัลกัษณ์ 
        ความเป็นตวัตนหรือทีเรียกวา่ อตัลกัษณ์ (Identity) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน 

คือ Identitas เดิมใช้คาํว่า Idem ซึงมีความหมายว่าเหมือนกนั (The Same)  โดยพืนฐานทาง
ภาษาองักฤษแลว้ อตัลกัษณ์มีความหมายสองนยัยะ คือ ความเหมือนและความเป็นลกัษณะเฉพาะที
แตกต่างออกไป นันคือ การตีความความหมายเหมือนกนับนพืนฐานของความสัมพนัธ์ และการ
เปรียบเทียบกนัระหวา่งคนหรือสิงของในสองมุม คือ ความคลา้ยคลึงและความแตกต่าง 

  อัตลักษณ์ (Identity) ประกอบด้วย คําว่า “อัต” หมายถึง ตน หรือตัวเอง กับ 
“ลกัษณ์” หมายถึงสมบติัเฉพาะตวั รวมความแลว้จึงหมายถึง ผลรวมของลกัษณะเฉพาะของสิงใด
สิงหนึงซึงทาํใหสิ้งนนัเป็นทีรู้จกัหรือ จาํได ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2553) 

  อัตลักษณ์ของบุคคล (Personal Identity) ได้มีผูใ้ห้นิยามไว้หลายท่าน ซึงมี
ความหมายใกลเ้คียงกนัวา่ หมายถึง ภาพหรือความรู้สึกทีบุคคลมีต่อตนเองหรือบุคคลอืนวา่ “ฉนัคือ
ใคร” โดยเป็นภาพสะทอ้นจากการรับรู้ของบุคคลทีมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย และมีการพิจารณายอมรับทงั
จากตนเองและหรือบุคคลอืนวา่เป็นบุคลิกภาพเฉพาะตวัของบุคคลนนั โดยใชเ้กณฑ์การตดัสินจาก
ความเหมือนหรือความแตกต่าง ซึงคาํตอบจากการนิยามของผูอื้นอาจมีได้มากกว่าหนึงรูปแบบ 
เนืองจากการสร้างอตัลกัษณ์ในบุคคลหนึงมกัประกอบขึนอย่างเป็นกระบวนการ และเต็มไปดว้ย
ความหลากหลายภายใตบ้ริบททีแตกต่างกนั อยา่งไรก็ดีการให้คาํนิยามอตัลกัษณ์ดงักล่าวเป็นการ
นิยามในมิติของปัจเจกทีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลผา่นอารมณ์ ความชอบ ความรู้สึก
นึกคิด แต่ในอีกมิติหนึงทีกวา้งกว่าการรับรู้ของปัจเจกเป็นการนิยามอตัลักษณ์ในมิติของพืนที 
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ทางสังคม ซึงสังคมเป็นผูก้าํหนดบทบาทหน้าทีและระบบคุณค่าของบุคคลทีติดตวัมา โดยใช้
สถานภาพทางสังคมเป็นเกณฑ์ในการแสดงออกของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในสถานภาพ
ต่างๆ เช่น ความเป็นพอ่แม่ ความเป็นศิษย ์หรือเป็นอาจารย ์(เรืองฟ้า บุคราคร และนทัธนยั ประสาน
นาม, 2550) สรุปไดว้่า อตัลกัษณ์ของบุคคล คือ ลกัษณะเฉพาะทีบุคคลนิยามตวัเอง และหรือ ที
บุคคลอืนสาธารณชนนิยามภาพลกัษณ์ของบุคคลนนั โดยพิจารณาจากการทีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลอืน จนเป็นทียอมรับวา่เป็นบุคลิกภาพเฉพาะของบุคคลนนั รวมทงัอาจไดรั้บจากการทีสังคม
เป็นผูก้าํหนดบทบาทหน้าทีซึงเป็นลกัษณะเฉพาะให้แก่บุคคลจากสถานภาพทางสังคมของบุคคล
นนั 

  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน), 2553: 

45) ไดก้าํหนดให้ตวับ่งชีอตัลกัษณ์เป็นมิติหนึงในสามมิติของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม อธิบายวา่ ตวับ่งชีอตัลกัษณ์ หมายถึง ตวับ่งชีทีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พนัธ
กิจ และวตัถุประสงคข์องแต่ละสถานศึกษาโดยไดรั้บการอนุมติัจากสภาสถาบนัและตน้สังกดั และ
ให้แนวทางในการกาํหนดตวับ่งชีอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาไวว้่า สถานศึกษาควรใช้คาํทีสามารถ
ระบุลกัษณะเฉพาะ สามารถเก็บขอ้มูลได้และวดัผลได้จริง ซึงอตัลกัษณ์ทีกาํหนดไม่ตอ้งนาํทุก
ประเด็นทีมีในปรัชญา ปณิธานมารวมไวท้งัหมดแต่เป็นการประมวลภาพรวม โดยสรุปทีจะปรากฏ
เป็นลกัษณะนิสัยทีแสดงออกทางพฤติกรรมของผูเ้รียนซึงเป็นการคน้หาตวัตนทีโดดเด่นทีสุดที
สถานศึกษาไดถ่้ายทอด ปลูกฝัง และบ่มเพาะจนสะทอ้นออกมาในตวัผูเ้รียนไดช้ดัเจนทีสุดจนเป็นที
ปรากฏและยอมรับของผูที้พบเห็น ชุมชน ผูใ้ชบ้ริการ หรือหน่วยงานทีผูเ้รียนไปทาํงาน (ชาญณรงค ์
พรรุ่งโรจน์, 2554: 23) 

 Jenkins (1996: 3-4) ชีใหเ้ห็นวา่อตัลกัษณ์มิใช่เป็นสิงทีมีอยูแ่ลว้ในตวัของมนัเอง หรือ
กาํเนิดขึนมาพร้อมกบัคนหรือสิงของ แต่เป็นสิงถูกสร้างขึนและมีลกัษณะของความเป็นพลวตัรอยู่
ตลอดเวลา  

 Peter Berger and Thomas Luckmann (1967: 173) อตัลกัษณ์ถูกสร้างขึนโดย
กระบวนการทางสังคม ครันเมือตกผลึกแล้วอาจจะมีความคงที ปรับเปลียน หรือแม้กระทัง
เปลียนแปลงรูปแบบไป ทงันีขึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นหลกั หรืออีกนยัหนึง อตัลกัษณ์
เป็นเรืองของความเขา้ใจและการรับรู้วา่เราเป็นใครและคนอืนเป็นใคร นนัคือ เป็นการกอรปขึนและ
ดาํรงอยูว่า่เรารับรู้เกียวกบัตวัเองอยา่งไร และคนอืนรับรู้เราอยา่งไร โดยมีกระบวนการทางสังคมใน
การสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์ ทงันี ย่อมขึนอยู่กบับริบทของความสัมพนัธ์ทางสังคมทีมีต่อคน
หรือกลุ่มอืนๆ ดว้ย  
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 ความเป็นตวัตน แตกต่างจาก บุคลิกภาพ ในประเด็นทีสําคญัหลายประการ เราอาจมี
บุคลิกภาพร่วมกบับุคคลอืนแต่ความเป็นตวัตนร่วมมีนัยของการเกียวพนักบัการตืนตวั (Active) 

บางอยา่งในตวัเราของเรา  เช่น เราเลือกทีจะแสดงตวัตนกบักลุ่มหรืออตัลกัษณ์ทีเฉพาะ ซึงบางครัง
เราอาจมีตวัเลือกมากกวา่คนอืน และความเป็นตวัตนตอ้งการความตระหนกั (Awareness) บางอยา่ง
ทีเกียวขอ้งกบัส่วนทีเป็นของเรา บุคลิกภาพอธิบายลกัษณะต่างทีบุคคลทวัไปน่าจะมี เช่น การเขา้
สังคมเก่งหรืออาจเป็นคุณลกัษณะภายใน แต่ความเป็นตวัตนตอ้งการพืนฐานบางอย่าง อาจถูกจดั
ประเภทดว้ยการมีลกัษณะบุคลิกภาพ แต่เราตอ้งแสดงตวัตน (Marking Oneself) คือ การมีอตัลกัษณ์
เหมือนกบักลุ่มหนึงและมีความแตกต่างกบัอีกกลุ่มหนึง 

  George Herbert Mead กล่าวไวว้่า ความเป็นตวัตนเกิดจากการอบรมสังสอนให้รู้
ระเบียบของสังคม เป็นการทีบุคคลยอมรับเอาค่านิยมของกลุ่ม ซึงเป็นผลจากการติดต่อสัมพนัธ์กบั
ผูอื้นมีการปรับความตอ้งการและการกระทาํของตนเองให้เขา้กบักลุ่ม ตามสิทธิและหนา้ทีทีสังคม
กาํหนดหรือยอมรับ ซึงมนุษยต่์างกบัสัตวเ์พราะความมีตวัตน ความมีตวัตนนีมีตงัแต่ในวยัเด็ก  
เริมตงัแต่รู้จกัคาํว่า ฉัน เธอ ของฉัน ของเธอ ของพี ของน้อง เป็นตน้ เป็นความรู้สึกในความเป็น
ตวัตนของตนเองวา่ตนเองเป็นใคร มีความตอ้งการต่างๆ ทีต่างจากผูอื้นอยา่งไร ซึงความรู้สึกเช่นนี
จะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือมีการติดต่อสังสรรคก์บัผูอื้น หรือระเบียบทีสังคมกาํหนด  Mead ไดแ้บ่งตวัตน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  . ส่วนทีเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตวัเอง เป็นส่วนทีบุคคลแสดงออกไม่ใช่เป็น 
ความตอ้งการของสังคม 

  . Me เป็นส่วนทีรับเอาทศันคติ ความคิด ความอ่าน กฎเกณฑ์ ระเบียบ ประเพณีทีมี
อยูม่าเป็นของตนเอง โดยไม่คดัคา้นเป็นการยอมรับความตอ้งการของสังคม 

  “อตัลกัษณ์”  (Identity) คือ การแยกแยะปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเมือมีความสัมพนัธ์ 

กบัผูอื้น อีกทงัอตัลกัษณ์ของบุคคลมีหลากหลาย เช่น อตัลกัษณ์ทางเพศ อตัลกัษณ์ทางจริยธรรม  
  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ เป็นตน้ ดงันนั การสร้างอตัลกัษณ์แห่งตนของบุคคลจึงเป็น
กระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนทีสามารถแยกแยะได้
ว่า ตนเองมีความแตกต่างกันกับคนอืนๆ อย่างไรและควรมีบทบาทอย่างไร จึงเห็นได้ว่าโลก
ภายนอกเป็นเงือนไขทีจาํเป็นในการทาํให้อตัลกัษณ์หรือความเป็น “ตวัฉนั” ปรากฏขึนมา (อภิญญา 
เฟืองฟูสกุล, 2546: 12 , อา้งถึงใน  กงัวาฬ ฟองแกว้, 2550: 15) 

  นทัธนยั ประสานนาม, 2550. ไดก้ล่าวว่า อตัลกัษณ์ (Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิด 
ทีบุคคลมีต่อตนเองวา่ “ฉันคือใคร” ซึงเกิดจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตวัเรากบัคนอืน โดยผ่าน 

การมองตนเองและการทีคนอืนมองเราอตัลกัษณ์ตอ้งการความตระหนกั (Awareness) ในตวัเราและ
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พืนฐานของการเลือกบางอย่าง นนัคือเราจะตอ้งแสดงตนหรือยอมรับอย่างตงัใจกบัอตัลกัษณ์ทีเรา
เลือก ความสําคญัของการแสดงตนก็คือ การระบุไดว้า่เรามีอตัลกัษณ์เหมือนกลุ่มหนึง  และมีความ
แตกต่างจากกลุ่มอืนอยา่งไร และ “ฉนัเป็นใคร” ในสายตาคนอืน 

  อตัลกัษณ์เป็นสิงทีไม่หยุดนิงตายตวั เพราะขึนอยู่กบัการนิยามตวัเราในช่วงเวลานนั 
เมือบริบทของสังคมวฒันธรรมเปลียนแปลงไป ความหมายของอัตลักษณ์ก็เปลียนแปลงไป 
เนืองจากความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกกบัสังคมเกิดขึนอยูต่ลอดเวลา ประการสาํคญั การนิยามตวัตน
มิไดอ้าศยัชาติพนัธ์ุเพียงอยา่งเดียว หากอาศยัเกณฑ์อืน เช่น วฒันธรรม ศาสนา การประกอบอาชีพ 
การเมือง และการยอมรับอาํนาจของรัฐบาลเป็นเครืองตดัสินดว้ย  

  การนิยามความหมายของอตัลกัษณ์ของนกัวิชาการต่างๆ มีนยัทีแฝงไปดว้ยอิทธิพล
ของบริบททางสังคม และเกณฑ์ต่างๆ โดยสรุปแล้วมีความหมายดงัที ไพฑูรย ์มีกุศล (2551: 3) 
กล่าววา่ อตัลกัษณ์ หมายถึง สิงทีทาํให้เรารู้สึกวา่เรา หรือพวกเรา ซึงแตกต่างจากเขา พวกเขา หรือ
คนอืน อตัลกัษณ์ใช่สิงทีมีอยู่ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิงทีถูกสร้างขึนโดยสังคม อตัลกัษณ์จึงตอ้ง
อาศยักระบวนการสร้างความเหมือนระหวา่ง “พวกเขา” หรือ แตกต่างจากคนอืน (กลุ่มอืน) 

 2.2  ประเภทของอตัลกัษณ์ 
      มีนกัวชิาการทีมีความเห็นเหมือนกนัและต่างกนับา้งเกียวกบัประเภทของอตัลกัษณ์

บางท่านแบ่งเป็น 2 ประเภท บางท่านแบ่งเป็น 3 ประเภท เพราะผลการศึกษาทาํให้ได้เกณฑ์ 
การจาํแนกแตกต่างกนั แต่เมือพิจารณาโดยรวมแลว้ อตัลกัษณ์แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท โดยพิจารณา
จากสิงทีใช้ในการแสดงออกของบุคคล ไดแ้ก่ อตัลกัษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) เป็นสิงที
แสดงออกถึงการรู้จกัตนเอง การรับรู้ตนเอง การยอมรับตนเอง ความมนัใจในตนเอง และความ
ภาคภูมิใจในตนเองทีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ และสภาพแวดลอ้ม
ทางวฒันธรรม และอตัลกัษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นสิงทีแสดงออกถึงผลของการขดัเกลา
ทางสังคม กระบวนการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมและระบบการศึกษา ทงันี สิงทีแสดงออกมาจะ
ปรากฏในรูปวธีิชีวติ ความคิด ความเชือ และแบบแผนพฤติกรรม  

  วริะดา สมสวสัดิ (2545: 77)  แบ่งอตัลกัษณ์ออกเป็น 3 ประเภท คือ  
  1. อตัลกัษณ์หรือตวัตนส่วนตวั (Personal or Self Identity) ตนเป็นปัจเจกชน สามารถ 

ทีจะมีส่วนในการก่อรูป หรือสร้างอตัลกัษณ์ของตนขึนมาได ้  
  2.  อตัลกัษณ์ร่วม (Collective Identity) หมายถึง อตัลกัษณ์ทีปัจเจกชนจาํนวนหนึง 

มีร่วมกนั ทงัดา้นทีเป็นอตัลกัณ์ส่วนตวัและอตัลกัษณ์ทางสังคม 
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  3.  อตัลกัษณ์ทางสังคม (Social Identity)  หมายถึง อตัลกัษณ์ทีคนอืนๆ มอบให้กบั
ปัจเจกชน กล่าวอีกนยัหนึง หมายความว่า ปัจเจกชนหนึงอาจถูกกาํหนดนิยามในทางสังคม โดย
เชือมโยงกบัอาชีพ ศาสนา ภูมิหลงัทางชาติพนัธ์ุหรืออาจจะเป็นประเภททางสังคมใดๆ ก็ได ้

  Sigmund Freud  นกัจิตวิทยาชาวออสเตรีย ไดก้ล่าววา่ มนุษยมี์การเก็บฝังไวใ้นเรือง
ของความผดิหวงัในชีวติกลุ่ม และสนใจในเรืองความสามารถแฝงของสังคมทีช่วยให้บุคคลมีอิสระ 
เสรีภาพสนใจวิธีการทีกลุ่มบังคับและทําให้ความเป็นตัวตนบิดเบือนผิดแผกไป  ซึง Freud  
ไดแ้บ่งตวัตนออกเป็น  ส่วน คือ 

  . Id เป็นส่วนความตอ้งการชีวภาพทีตอ้งให้ Super Ego คอยควบคุม ซึงบางครังก็ 
ทาํไม่สาํเร็จ  เป็นมรดกตกทอดทางกรรมพนัธ์ุ  เริมมีมาแต่เกิด เป็นแหล่งพลงังานใหญ่ทีคอยกระตุน้
ส่วนทีเหลืออีกสองระบบใหท้าํงาน 

  . Ego เป็นตวัประสานทีคอยปรับระหว่างความตอ้งการชีวภาพ กบัความตอ้งการ
ของสังคม เป็นตวัประสานระหวา่ง Id และ Ego เป็นส่วนพิเศษส่วนหนึงของ Id โดย Id เป็นส่วน
ของโลกภายใน Ego เป็นส่วนของโลกภายนอก เป็นตวัการควบคุมกิจกรรมต่างๆ หรือเป็นตวัตน
ของบุคคลในกระทาํการต่างๆ เป็นส่วนของจิตทีประกอบดว้ยการรับรู้ ความจาํ ความคิด ซึงเป็น
ศูนยก์ลางของบุคลิกภาพ หรือการกระทาํต่างๆ ของบุคคล 

  . Super Ego การทีบุคคลยอมทาํตามความตอ้งการของสังคม คือ ส่วนทีเกียวกบั
คุณธรรมต่างๆ ระเบียบประเพณี กฎเกณฑ์ กฎขอ้บงัคบั เป็นตน้ ซึงบุคคลไดรั้บโดยการอบรมสัง
สอนอยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เรียกไดว้่า เป็นความรู้สึกใฝ่สูง เช่น พิจารณาว่าผิดหรือ
ถูก ดีไม่ดี ควรทาํหรือไม่ควรทาํ เป็นตวัทีเก็บกด Id ทีเป็นความตอ้งการในทางทีไม่ดี ไม่งาม หรือที
สังคมไม่ตอ้งการ และเป็นตวัส่งเสริม Ego ให้กระทาํตามแบบแผนทีสังคมกาํหนดหรือยอมรับ 
(สุพตัรา สุภาพ, 2529: 83-84, อา้งถึงใน อมรรัตน์ อินสรรเพชร, 2553: 33)  

    Carl Rogers ไดก้ล่าววา่ มนุษยทุ์กคนมีตวัตน 3 แบบ ไดแ้ก่ 

1. ตนทีตนมองเห็น คือ ภาพของตนทีเห็นเองว่าตนเป็นอย่างไร คือใคร มีความรู้ 
ความสามารถลกัษณะเฉพาะตนอย่างไร เช่น คนสวย คนเก่ง คนรํารวย เป็นตน้ โดยทวัไปคนเรา
รับรู้มองเห็นตนเองหลายแง่หลายมุม อาจไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริงหรือภาพทีคนอืนเห็น เช่น คนทีชอบ 
เอารัดเอาเปรียบผูอื้นอาจไม่เคยนึกเลยวา่ตนเองเป็นบุคคลประเภทนนั 

2. ตนตามทีเป็นจริง คือ ลกัษณะตวัตนทีเป็นตามขอ้เทจ็จริง บ่อยครังทีตนมองไม่เห็น
ขอ้เท็จจริงของตนเพราะเป็นกรณีทีทาํให้รู้สึกเสียใจ เศร้าใจ ไม่เทียมหน้าเทียมตากบับุคคลอืนๆ 
รู้สึกผดิเป็นบาป เป็นตน้ 
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3. ตนตามอุดมคติ คือ ตวัตนทีอยากมีอยากเป็น แต่ยงัไม่มีไม่เป็นในสภาวะปัจจุบนั 
เช่น นาย ก เป็นคนขบัรถรับจา้ง แต่นึกฝันอยากจะเป็นเศรษฐีมีคนขบัรถให้ (ศรีเรือน แกว้กงัวาน, 
2531: 123, อา้งถึงใน อมรรัตน์ อินสรรเพชร, 2553: 34) 

   2.3  ความสําคัญของอตัลกัษณ์ 
    การสร้างอตัลกัษณ์ของผูค้นมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิงเพราะอตัลกัษณ์เป็น

ลักษณะร่วมกันทีช่วยเสริมสร้างการเป็นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หากสังคมมีความแตกต่าง 
ทางอตัลักษณ์อย่างมากจะเกิดความขดัแยง้เชิงอัตลักษณ์ขึน นําไปสู่ความรุนแรงซึงจะพบว่า 
บางแห่งบางทีในโลกนีนาํไปสู่การฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุ เพราะถือว่าเผ่าพนัธ์ุของตนมีความเป็นอารยะ
มากกว่า แมแ้ต่ในปัจจุบนันีความขดัแยง้ทีเกิดขึนในทุกมุมโลก หากพิจารณาถึงเบืองลึกแล้วจะ
พบวา่เกิดจากความขดัแยง้เชิงอตัลกัษณ์ทงัสิน โดยเป็นสิงทีเรียกวา่ “วาทกรรมอตัลกัษณ์”   

 วาทกรรมในทรรศนะของ Stuart Hall เชือวา่ อตัลกัษณ์เป็นเพียงประกอบสร้างโดย 
ความเป็นตวัตนนนั เป็นเพียงชินส่วนหลายๆ ชินทีถูกประกอบรวมกนัขึนมาเท่านนัเอง และภายใต้
บริบทของสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึงอาจจะมีการเชือมต่อชินส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัและส่งผลต่อ
การแสดงออกของบุคคลในลกัษณ์หนึง แต่เมืออยู่ภายใตบ้ริบททีแตกต่างไปอาจมีการเชือมต่อ
ชินส่วนต่างๆ และส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคลในอีกรูปแบบหนึงก็ได ้ฉะนนัวาทกรรมภายใน
ตวับุคคลจึงสามารถเคลือนยา้ยไปมาไดภ้ายในบริบทสังคมทีแตกต่างกนั มนุษยค์นหนึงจึงเป็นเพียง
ผลรวมของวาทกรรมหลายหลายชุดทีอาจขดัแยง้หรือส่งเสริมกนั และลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละ
คนก็เกิดมาจากการผสมผสานวาทกรรมเหล่านันไปในทิศทางทีแตกต่างกนั คนเราจึงสามารถ
สร้างอตัลกัษณ์ทีแตกต่างกนัและหลากหลายไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ (อภิญญา เพืองฟูสกลุ, 2543, 
อา้งถึงใน สมฤดี  เกียรติศิริกุลธร, 2550: 20) 

 การสร้างอตัลกัษณ์มีความสัมพนัธ์เชือมโยงกบัอาํนาจ ซึงไม่ใช่อาํนาจแบบใช้กาํลงั
บังคับ  แต่เป็นกระบวนการครอบงําตัวตนทีแยบยล  จากตัวคนดังเดิมเป็นตัวตนชนิดใหม่
เช่นเดียวกับอัตลักษณ์คามเป็นไทย ได้ถูกสร้างขึนจากอัตลักษณ์ท้องถินทีมีความแตกต่าง
หลากหลายของคนในชาติด้วยการหยิบยกวฒันธรรมของกลุ่มใดกลุ่มหนึงขึนมาเป็นวฒันธรรม
หลกั และใช้เป็นเครืองมือหล่อหลอมอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ฉะนนั การทาํความเขา้ใจอตัลกัษณ์ 
จึงช่วยให้มองเห็นกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ทีอยู่เบืองหลังสิงทีมองเห็นในปรากฏการณ์ทาง
สังคม 

2.4  การเสริมสร้างอตัลกัษณ์ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาผ่านหลกัสูตรและแบบเรียน 

       การศึกษามีความสําคญัอย่างยิงต่อการพฒันาชาติในทุกยุคทุกสมยั รัฐไดใ้ชก้ารศึกษา 
เป็นเครืองมือในการสร้างอตัลกัษณ์ไทยมาอย่างเป็นระบบมาตงัแต่สมยัรัชกาลที 5 เป็นตน้มา 
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เพือให้เกิดความรู้สึกร่วมของคนในชาติ จนกระทงัแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัที 1 พ.ศ. 
2504 รัฐเริมใชแ้ผนการศึกษาแห่งชาติควบคู่กนั เป็นเครืองมือในการเสริมสร้างอตัลกัษณ์ทีรัฐไทย
ประสงค์หล่อหลอมกล่อมเกลาเยาวชนผ่านแผนการศึกษาชาติทุกฉบบั จะมุ่งเน้นการเป็นคนดี  
มีความรับผิดชอบประกอบอาชีพสุจริต มีความภาคภูมิใจ และธาํรงความเป็นไทย รักชาติ และเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 หลกัสูตรและแบบเรียน จึงกลายเป็นหวัใจสําคญัทีสุดในการถ่ายทอด หรือเสริมสร้าง 
อตัลกัษณ์ชาติ หรือตัลกัษณ์ทอ้งถิน หรืออตัลกัษณ์ส่วนบุคคล หรืออตัลกัษณ์ทางสังคม ถา้สังคมใด
ตอ้งการใหเ้ยาวชนมีคุณสมบติัเช่นใด ก็ใส่ลงไปในหลกัสูตรและแบบเรียน เพือหล่อหลอมเยาวชน 
ให้เป็นไปตามทีตอ้งการ ดงัที ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542: 9)  กล่าววา่ ตาํราวิชาการทีดูเผินๆ 
แลว้เหมือนไร้เดียงสาและปลอดจากเรืองของคุณค่า อคติ อาํนาจ และการเมือง ผ่านการใช้ภาษา
แบบวิชาการทีดูจริงจงั เคร่งขรึม ไร้อารมณ์ และไร้ความรู้สึก แต่สิงเหล่านีก็คือเทคนิควิทยาการ
แห่งอํานาจแบบหนึง  การเขียนหนังสือหรือตํารารวมตลอดถึงหนังสือตําราวิชาการก็คือ 
การปฏิบติัการทางการเมืองแบบหนึงนนัเอง 

 แบบเรียนมีบทบาทในฐานะเป็นผูชี้นําสังคม เนืองจากผูแ้ต่งสามารถสอดแทรก 
สิงทีตนเองคาดหวงั หรือสิงทีสังคมต้องการจะให้เกิดกับผูเ้รียนลงในเนือหาแบบเรียนได้ด้วย 
กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์จึงดาํเนินการผ่านแบบเรียนในลกัษณะต่างๆ ดงัที สุภาพร คงศิริรัตน์  
(2548: 1) กล่าวว่า บทบาทของวรรณกรรมแบบเรียนมิใช่เพียงแค่การสอนในเนือหาเท่านนั แต่ยงั
สะทอ้นความคิด ความเป็นตวัตน (อตัลกัษณ์) ของผูแ้ต่งและของสังคมอีกดว้ย 

 จากแนวคิดเรืองอตัลกัษณ์ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า  “อตัลกัษณ์”  ไม่ใช่เป็นสิงทีมีอยู่แล้ว 
ในตวัเองหรือกาํเนิดขึนมาพร้อมกบัคนหรือสิงของ แต่เป็นการถูกสร้างขึนโดยกระบวนการทาง
สังคมอาจคงทีหรือมีความเป็นพลวตัรอยู่ตลอดเวลา  อัตลักษณ์มีทังทีเป็นระดับปัจเจก และ 
อตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มทีสร้างขึนบนความเหมือนกนัของสมาชิกในกลุ่ม  
 

3. แนวคิดเรืองอุดมคติ (Ideology)  

 คาํวา่ “อุดมคติ” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ให้ความหมายวา่ 
อุดมคติ หมายถึง จิตนาการทีถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริงทางใด 
ทางหนึงทีมนุษยถื์อวา่เป็นเป้าหมายแห่งชีวติของตน อุดมคตินนัประกอบไปดว้ย คติ และคุณค่า ซึง
มีบทบาทสําคญัในจริยธรรมเพราะ คติ และคุณค่าทีผูค้นยึดถือนนัขึนอยูก่บัการให้ความสําคญัของ
แต่ละคน 
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 Antoine Louis Claude Destutt de Tracy ซึงมีชีวิตอยู่ในระหวา่ง ค.ศ. 1754-1836 

(Baradat, 1996: 32-34) นกัวิชาการชาวฝรังเศส ใชเ้รียกการศึกษาอยา่งมีระบบพวก Enlightenment 

ทีเชือวา่ ความรู้ทีแทจ้ริงสามารถหาไดโ้ดยอาศยัประสบการณ์ อุดมคติเป็นการศึกษากระบวนการ
ของการสร้างความคิด และความคิดเป็นสิงทีได้รับจากสิงต่างๆ ทีล้อมรอบคนเราอยู่ ดงันัน การ
เรียนรู้อยา่งประจกัษจึ์งเป็นวธีิการทีจะไดรั้บความรู้อยา่งแทจ้ริง 

 ซาร์เจนท ์(Sargent. 1972, อา้งถึงใน พิทกัษ ์ศิริวงษ์,  2542: 14) อุดมคติเป็นพืนฐาน
ของระบบค่านิยมทีมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสังคมนนัๆ ในสังคมยุคใหม่เป็นสังคมทีมี 
ความสลบัซบัซอ้นและบุคคลมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นทีแตกต่างกนั ดงันนั บุคคลในสังคม
จะไม่ยอมรับอุดมคติเดียวแต่เขาจะเลือกรับในอุดมหลายๆ อุดมคติ อุดมคติเป็นสิงทีแกปั้ญหาและ
สามารถแสดงให้เห็นว่าสิงไหนน่าจะเป็น น่าจะทาํในสังคม และอุดมคติจะจดัการสิงทีเป็นปัญหา
ทาํสิงทีมีความยุง่ยากใหง่้ายแก่การเขา้ใจความหมายของอุดมคติ มีมากมายหลายความหมาย บางคน
เน้นถึงอุดมคติทางสังคม บางคนเน้นลักษณะทางจิตใจ ลักษณะทางวฒันธรรมจึงไม่มีผูใ้ดให้
ความหมายของอุดมคติไดดี้กวา่คนอืนๆ  เรใจ  (Rejai, 1991) ไดแ้บ่งแนวคิดเรืองอุดมคติไว ้5 มิติ 
ดงันี 

1. มิติทางพุทธิภาวะ เป็นเรืองของความรู้และความเชือทีมีต่อสิงต่างๆ 

2. มิติทางใจ เป็นเรืองของอารมณ์และความรู้สึก 

3. มิติทางคุณค่า เป็นเรืองของบรรทดัฐานและการตดัสินสิงต่างๆ 

4. มิติทางแผนงาน เป็นเรืองของการวางแผนและการกระทาํต่างๆ  
5. มติทางสังคม เป็นเรืองของกลุ่มสนบัสนุนและกลุ่มชน 

อุดมคติทาํหนา้ทีทีสาํคญัสาํหรับบุคคลและกลุ่มบุคคล ประการแรก คือ อุดมคติจะทาํ
ให้เกิดมุมมองถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมให้ความหมายต่อสิงต่างๆ ทีลอ้มรอบตวัเราอยูแ่ละ
เป็นมาตรฐานในการประพฤติให้ความเป็นเหตุเป็นผลสําหรับพฤติกรรมต่างๆ รวมทงัสร้างความ
น่าเชือถือแก่บุคคลและกลุ่มบุคคล ประการทีสอง คือ อุดมคติได้สร้างความรู้สึกทีเกียวข้องกับ
เอกลกัษณ์ ประการทีสาม คือ อุดมคติช่วยทาํให้สังคมเกิดความเขม้แข็งและมีความร่วมมือกนั อุดม
คติสามารถปรับปรุงภาพพจน์ของกลุ่มทงัภายนอกและภายใน ประการทีสี คือ อุดมคติได้สร้าง
ความหวงัและสร้างจุดมุ่งหมายใหแ้ก่มนุษย ์

แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) นกัสังคมวิทยาชาวเยอรมนั กล่าววา่ อุดมคติทาํให้เกิด
พฤติกรรมทางสังคม และสามารถศึกษาอุดมคติกบัพฤติกรรมทางสังคมดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
อุดมคติมิใช่วธีิหาความรู้ และไม่ใช่ความคิด ความเชืออนัจุดหมาย (End) ในการดาํเนินชีวิต แต่เป็น
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ความคิด ความเชือ ทีคนเรากาํหนดขึนเพือเป็นวิถีทาง (Means) ในการอธิบายโลก สังคม และ
พฤติกรรมรวมทงัความคิด ความเชือต่างๆ ของมนุษยท์งัในอดีต ปัจจุบนั 

อลัทรูเซอร์ (Althusser, 1971) นกัทฤษฎีทีมีอิทธิพลมากทีสุดต่อความคิดในเรืองอุดม
คติกบัวาทกรรมนนัไดก้ล่าวถึงปัจจยัสาํคญั 3 ประการของอุดมคติไว ้ดงันี 

1. ในสถาบันมีการปฏิบัติอย่างทีเป็นวิธีการในการค้นหาถึงภาคปฏิบัติการของ 
วาทกรรมในฐานะทีเป็นเครืองมือของอุดมคติ 

2. อุดมคติจะตังคาํถามต่อสิงต่างๆ นับว่าเป็นสิงสําคัญทีนักภาษาศาสตร์ละเลย 
ถึงเรืองวาทกรรมในฐานะทีเป็นสิงทีสร้างสิงต่างๆ 

3. อุดมคติเป็นเครืองมือของรัฐในการสร้าง การผลิตซาํการถ่ายทอดวาทกรรม 

 จากแนวคิดเรืองอุดมคติผูว้ิจยัสรุปได้ว่า  อุดมคติเป็นเรืองของการจินตนาการเป็น
มาตรฐานแห่งความดี ความงามและความจริงประกอบด้วย คติ และคุณค่า ขึนอยู่กับการให้
ความสําคญัของแต่ละคน หรือเป็นเรืองของความรู้และความเชือทีมีต่อสิงต่างๆ เป็นเรืองของ
อารมณ์ ความรู้สึก ใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการกระทาํต่างๆ ของบุคคลหรือกลุ่มคน  

 

4. แนวคิดเรืองเพศสภาพ (Gender)  
 เพศสภาพ (Gender) ในความหมายของนกัสตรีนิยมอเมริกนั-องักฤษ ใช้คาํนีเพือบ่ง
บอกความแตกต่างระหว่าง “เพศ” (Sex) กบั “เพศสภาพ” (Gender) โดยมีนัยว่า เพศเป็นการจดั
ประเภทตามชีววทิยา ส่วนเพศสภาพนนัเป็นประเภททีถูกสร้างขึนทางสังคม (Socially Constructed) 
แต่นกัสตรีนิยมทีไดรั้บอิทธิพลของจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) โตแ้ยง้ว่าทงัอตัลกัษณ์ทางเพศ 
และอตัลกัษณ์ทางเพศสภาพ (Sex and Gender Identity) ต่างเกียวพนัอยา่งใกลชิ้ดและไม่สามารถ
แยกออกจากกนัได ้ 
 ในแวดวงวิชาการของประเทศไทยนัน การใช้คาํว่า “Gender” มีการบญัญติัทีใช้อยู่
หลายคาํ เช่น เพศสภาพ เพศสภาวะ เพศภาวะ บทบาทหญิงชาย ความสัมพนัธ์ระหว่างหญิงชาย 
ความสัมพนัธ์ระหว่างหญิงชาย ความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจระหว่างหญิงชาย ความเห็นหญิงชายซึง
ผูว้ิจยัเลือกใช้คาํว่า “เพศสภาพ” เพือสือถึงการหลุดออกจากกรอบคิดเรืองความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างเพศชายและหญิงอนัเป็นผลมาจากความแตกต่างทางธรรมชาติและวฒันธรรมมวลชน 
ในสังคม มีนักวิชาการได้ให้คาํจาํกัดความคาํว่า “เพศสภาพ” (Gender) ไวม้ากมายหลายท่าน
ดงัต่อไปนี 
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 ยศ สันตสมบติั (2535: 2, อา้งถึงใน อมรา พงศาพิชญ์, 2548: 2-3) ไดก้ล่าววา่ “เพศ
สถานะ” (Gender) ไดถู้กนาํเสนอและนิยามใหม่โดยมีนยัยะและมุมมองทีแตกต่างกนัอยู ่2 ประการ
ดว้ยกนั 

 ในมุมมองแรก เพศสถานะได้ถูกใช้ในความหมายทีแตกต่างจากคาํว่า “เพศ” (Sex) 
ในขณะทีเพศบ่งบอกความแตกต่างทางด้านสรีระร่างกายหรือชีววิทยาระหว่างชายกบัหญิง เพศ
สถานะ บ่งบอกความต่างของนยัและความหมายทีสังคมกาํหนดขึน “เรามิไดเ้กิดแต่เติบโตมาเป็น
ผูห้ญิง” เป็นวลีสําคญัของซีโมน เดอร์ โบววัร์ (De Beauvioir, 1972: 295) นกัสตรีนิยมคนสําคญั 
แนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ทา้ยทายแนวคิดเดิมทีเนน้คุณลกัษณะทางเพศทีถูกกาํหนดโดยปัจจยัทางชี
วทิยา 
 ในมุมมองทีสอง เพศสถานะถูกนาํเสนอในลักษณะทีมิได้แยกจากเพศโดยเด็ดขาด 
หากแต่มีความสัมพนัธ์เชือมโยงซึงกนัและกนั ในงานเรือง Gender and the Politics of History โจน 
สก็อตต ์(Scott, 1988: 2) เสนอวา่ 
 “....เพศสถานะเป็นเรืองของการจดัองคก์รสังคมของความแตกต่างระหวา่งเพศ แต่มิได้
หมายความว่าเพศสถานะสะท้อนหรือส่อนัยทีหยุดนิงตายตวั หรือเป็นเรืองของความแตกต่าง 
ทางสรีระระหว่างหญิงกบัชายตามธรรมชาติ ในทางตรงกนัขา้มเพศสถานะ หมายถึง ความรู้สึก 
ทีสถาปนาความหมายให้กบัความแตกต่างของร่างกาย ....เราไม่อาจมองเห็นความแตกต่างระหวา่ง
เพศนอกบริบทของความรู้เกียวกบัร่างกาย และความรู้นนัมิใช่เป็นความรู้ทีบริสุทธิ แต่เป็นส่วน
หนึงของภาคปฏิบติัการทางภาษาทีซบัซอ้นและมีนยัทีหลากหลาย” 

 โสภา สถาพรชัย (2550: 9-10) ได้กล่าวว่า เพศสภาพ (Gender) หรืออาจปรากฏ 
ในชืออืนๆ เช่น เพศสภาวะ เพศสภาพ เพศสถานะ เพศทางสังคม หรือความเป็นหญิง  ความเป็นชาย 
เพศสภาวะเป็นสิงทีสังคมสร้างขึนมาจากองค์ความรู้และวิธีคิดทีมีต่อเพศสรีระ จนปรากฏเป็น
พฤติกรรม ทศันคติ และการแสดงออกตามแบบแผนบางอย่าง เช่น บางสังคมจะมองว่าลกัษณะ
ร่างกายของผูห้ญิงตอ้งตงัครรภ ์เป็นแม่ สามารถให้นมลูกได ้จึงจาํเป็นตอ้งเป็นฝ่ายเลียงดูลูกทาํให้
ผูห้ญิงตอ้งเป็นแม่บา้น เกิดวิธีคิดวา่พืนทีสําหรับผูห้ญิงคือบา้น ส่วนเรืองนอกบา้น เช่น การคา้ขาย 
การติดต่อกบัโลกภายนอก บทบาททางเศรษฐกิจ ควรปล่อยให้เป็นหนา้ทีของผูช้าย แต่บางสังคมมี
วธีิคิดทีแตกต่างกนัออกไป ผูห้ญิงก็อาจมีบทบาททางเศรษฐกิจ ทางการสังคม ศาสนาและพิธีกรรม
ได้ ดงันัน วิธีคิดต่อเพศสรีระทีแตกต่างกนัก็จะก่อให้เกิดความแตกต่างของเพศสภาวะในแต่ละ
สังคมไปดว้ย 

  ชลิดาภรณ์  ส่งสัมพนัธ์ (2550: 6) ไดก้ล่าววา่ เพศสภาพ (Gender)  คือสิงสร้างของ
สังคม (Social Construct) “ความเป็นหญิง” หรือ “ความเป็นชาย” ของมนุษยจึ์งเป็นผลจาก 
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การปลูกฝังหรือกล่อมเกลาโดยสังคมหรือวฒันธรรม  ความเป็นหญิงและชายทีเรียกวา่เพศสภาพนนั
มิได้ถูกกาํหนดด้วยส่วนประกอบทางกายภาพและชีวภาพเท่านัน แต่ถูกกาํหนดจากปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ซึงสังคมวางกรอบตลอดจนมีความคาดหวงัต่อความเป็นหญิง
และชายในแง่มิติต่างๆ ซึงไปกาํหนดความเชือ ทศันคติ ธรรมเนียม ประเพณี กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที
กลายเป็นบรรทดัฐาน (Norm) ของสังคมในเรืองของความเป็นหญิงและชาย ซึงแน่ล่ะความคาดหวงั
เหล่านีกลายเป็นผลทีเกิดจากการปรุงแต่ง “วาทกรรมเพศสภาพ” ขึนมา ให้เป็นผลในตวัของมนัเอง 
เป็นผลทีเกิดจากความคาดหวงัจากเพศสภาพ และเป็นผลทีสะทอ้นบริบทโครงสร้างของสังคมอยู่
ในตวัของมนัเอง ซึงในทีนีเป็นการคาบเกียวทางสังคมทีถกัทอควบคู่กนัมาระหว่างสิงทีเรียกว่า
ธรรมชาติกบัการปรุงแต่งใหเ้ป็นธรรมชาติ 

 ปราณี วงษ์เทศ ( : , อา้งถึงใน เขมิสา ขาํวิลยั, : ) ได้กล่าวว่า  เพศสภาพ 
(Gender) หมายถึง ระบบทางวฒันธรรมทีอธิบายความเป็นหญิงชายทีถูกสร้างขึนจากวฒันธรรม
และระบบสัญลกัษณ์ทีมีการผลิตซําไม่ว่าจะอธิบายว่า ความแตกต่างทางเพศเป็นเรืองธรรมชาติ 
หรือเพือการสืบต่อเผ่าพนัธ์ุก็ตาม ดงันัน จึงไม่มีอะไรจะเป็นอตัลกัษณ์ของบุคคลทีเด่นชัดกว่า 
ความเป็นเพศ เพศสภาพจึงเป็นเหมือนการจดัแบ่งชนชนัและชาติพนัธ์ุทีเป็นส่วนและขนัตอนหนึง
ของสังคมมนุษย ์เพราะเพศสภาพคือสิงทีถูกสร้างขึนจากประวติัศาสตร์ สังคมและวฒันธรรม 

                    สุชีลา ตนัชยันนัท ์(2540: 23) ไดก้ล่าวา่  “เกิดเพศสภาพ” หรือ “ถูกทาํให้มีเพศสภาพ” 

(Gendered) เป็นสิงทีมีบริบทคาบเกียวกบัวิธีคิดแบบเหตุปัจจยัหรือผลทางวฒันธรรม บทบาทต่างๆ
ของผู ้ชาย -ผู ้หญิงเป็นสิงทีเรียนรู้  ผ่านทางกระบวนการขัดเกลาทางสังคม  (Socialization) 

กระบวนการนีจึงเป็นผลทางสังคมการเมืองให้ทุกสิงถูกขดัเกลาเพือสนองตอบเหตุและผลทาง
อาํนาจ ดงันนัเราจึงถือว่า กระบวนการขดัเกลาดงักล่าว “ทาํให้เกิดเพศสภาพ” (gendered) ขึนมา 
กล่าวอีกนยัหนึงคือ เพศสภาพ หรือ บทบาทหญิง-ชาย และความสัมพนัธ์หญิงชาย เป็นสิงทีสังคม
สร้างใหเ้กิดการเรียนรู้และผลิตซาํการเรียนรู้ทางเหตุผลปรุงแต่งนนั ไม่ไดเ้กิดจากสัญชาติญาณตาม 
“ธรรมชาติ” แต่อย่างใด ฉะนันเมือเกิดจากการเรียนรู้ผ่านทางการถูกอบรมสังสอนเลียงดูและ
ถ่ายทอด (ผลิตซํา) ในสังคม จึงถือว่าเป็น “วฒันธรรม” ทีมนุษยส์ร้างขึนมา มิใช่เป็นเรืองของ
ธรรมชาติ หรือสิงทีธรรมชาติกาํหนดให้เป็นเช่นนนัตามทีผูค้นในสังคมบางส่วนเขา้ใจ ซึงผลทาง
สังคมนีเองทาํให้ “บริบทเพศสภาพ” กบั “บริบททางวฒันธรรม” ยืนอยูเ่คียงคู่ “บทบาทตามเพศ
สภาพ” ซึงนีละคือสิงทีผูเ้ขียนคิดวา่เป็นผลของการปรุงแต่งมาจากเพศสภาพทีเป็นฐานสําคญัทาง
กลไกทางสังคม  บทบาทตามเพศนีเอง ทาํให้เกิดการแบ่งงานระหว่างเพศในสังคม อนัเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อม จากข้อกาํหนดทางชีวภาพ (Biological Determinism) ได้ชีให้เห็นถึง 
ความแตกต่างระหว่างแนวคิดเรืองเพศ (Sex) ซึงเป็นเรืองชีวภาพ และแนวคิดเรืองความเป็นหญิง
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เป็นชาย (Gender) ซึงแทจ้ริงคือผลผลิตทางสังคม กล่าวคือ เพศ (Sex) เป็นเพศตามลกัษณะทาง
ชีววทิยา ส่วนเพศสภาพ (Gender) นนั เป็นสภาวะทีถูกกาํหนดขึนมาตามวฒันธรรมของแต่ละสังคม
และการแปรผนัไปตามปริมณฑลแห่งกาลเวลา 
 Michel Foucault (1981: p.43) ทีไดอ้ธิบายไวใ้น The History of Sexuality กล่าวว่า 
ดว้ยลกัษณะความสัมพนัธ์และการตงันิยามทางเพศสภาพในลกัษณะนี ตามคาํจาํกดัความของสังคม
สมยัก่อนและกฎระเบียบทีเป็นทียอมรับทวักนั ย่อมทาํให้กระบวนการร่วมเพศทางทวารหนกัเป็น 
การกระทาํทีตอ้งหา้ม คนเหล่านนัผูซึ้งกลายเป็นคนผดิไม่ใช่เรืองอืนใด แต่ทวา่เป็นเพราะการทีพวก
เขาเป็นบุคคลทีอยู่ภายใต้กฎระเบียบเหล่านัน  ซึงแน่นอนความเป็นชายก็ถูกกาํหนดกรอบให ้ 
“เป็นชาย” ไวเ้ช่นกนั เพศสภาพชายมีความสัมพนัธ์กบัเพศสภาพชายถือเป็นความผิดแปลกทาง
สังคม   ทาํให้ชีให้เห็นในมุมกลบัว่า ทีสุดแลว้การถูกกาํหนด “ความเป็นชายหรือความเป็นหญิง” 

นัน ล้วนถูกอะไรบางอย่างกาํหนดและวางกรอบให้เป็นเช่นนัน จนกระทงัถกัทอเชิงโครงสร้าง
ก่อใหเ้กิดความเคยชินทางสังคมใหเ้พศสภาพชายเป็นเพศสภาพทีถูกนิยมบนความนิยาม  
 จากแนวคิดเรืองเพศสภาพ ผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า “เพศสภาพ”   “ความเป็นหญิง” หรือ 
“ความเป็นชาย” ของมนุษย ์บทบาทและหนา้ทีเป็นสิงทีสังคมสร้างขึนหรือเป็นผูก้าํหนดเป็นผลมา
จากการปลูกฝังหรือกล่อมเกลาโดยสังคมหรือวฒันธรรมได้แก่ ความเชือ ทศันคติ ธรรมเนียม 
ประเพณี กฎ ระเบียบต่างๆ ทีกลายเป็นบรรทดัฐานของสังคม 

 

5. แนวคิดการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศ (Gender Identity) 
  เบียร์ (Beers: 2004) กล่าววา่  “อตัลกัษณ์ทางเพศ” (Gender Identity) คือ มุมมองของ
บุคคลทีเป็นความรู้สึกภายใน (Inner Sense) เกียวกบัตนเองว่า ตนมีลกัษณะของความเป็นผูช้าย 
(Masculine) อยา่งไร มีความเป็นผูห้ญิง (Feminine) อยา่งไร หรือมีความเป็นเพศอืนๆ (Somewhere 

in Between) อยา่งไร ทีสอดคลอ้งกบัการรับรู้บริบททางสังคมและวฒันธรรมทีตนสังกดัอยู ่ซึงการ
รับรู้อตัลกัษณ์ทางเพศเป็นตวักาํหนดการแสดงออกบทบาททางเพศของแต่ละบุคคล 

 โกสท ์(Ghosh: 2006) กล่าวา่ “อตัลกัษณ์ทางเพศ” หมายถึง มโนทศัน์แห่งตนของแต่ละ
บุคคล (Personal Conception of Oneself) หรือเป็นคาํนิยามเกียวกบัตน (Self-Label) ในประเด็นที
เกียวกบัความเป็นหญิง ความเป็นชาย หรือความเป็นเพศอืนๆ ทีไดรั้บอิทธิพลจากสังคม ซึงการรับรู้ 
อตัลกัษณ์ทางเพศส่งพลกระทบต่อบุคลิกภาพและการแสดงบทบาททางเพศทีบุคคลแสดงออก  
เพือสะทอ้นให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ทางเพศทีตนเป็นอยู ่เช่น รูปแบบการแต่งกายบุคลิกภาพทีมองเห็น
ไดภ้ายนอก แบบแผนการปฏิบติัตนและการวางตวัในสังคม เป็นตน้ 
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   จูดิธ บตัเลอร์ (Judith Butler, 1990, อา้งถึงใน จุฑามาศ ไชยมงคล, 2550: 17-18) อธิบาย
วา่ “เพศสภาพ” เป็นเรืองของ “การแสดงออก”  (Gender as a Performance) ซึงเชือวา่ การแสดง
ความหมายและการแสดงออกถึงความชายและหญิงไม่สิงทีตายตวั และไม่จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบั
บรรทดัฐาน ผูห้ญิงและผูช้ายไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ฎของเพศสรีระเท่านนั โดยบตัเลอร์ เชือวา่ เพศสภาพ
ของชายและหญิงสามารถเปลียนแปลงไดต้ามพฤติกรรม เช่น การแต่งกาย การแสดงกริยาท่าทาง 
และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก พฤติกรรมเหล่านีทาํให้การแสดงความเป็นหญิงและ
ชายมีความหลากหลายหรือมีลกัษณะเป็น “การแสดง” มากกวา่ทีจะเป็นอตัลกัษณ์ตายตวัทียึดโยงอยู่
กบัอวยัวะเพศ เช่น เพศชายทีแสดงออกกริยาท่าทางและแต่งตวัแบบผูห้ญิง จะให้ความหมายว่า
ตนเองเป็นหญิงโดยพิจารณาจาก “พฤติกรรม” ความเป็นหญิงจึงไม่ถูกนิยามจากเพศสรีระ  
 ปัจจยัเกียวขอ้งกบัการรับรู้อตัลกัษณ์ทางเพศ (นันดา วีรวิทยานุกูล, 2544: 282-321,  
อา้งถึงใน กงัวาฬ ฟองแกว้, 2550: 16-17) 
 1. ปัจจยัทางด้านระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคม ความตอ้งการในเชิง
เศรษฐกิจ และต้องการความแรงงานประเภทต่างๆ รวมถึงคามตอ้งการด้านเทคโนโลยีในช่วง
ทศวรรษที 20 ทีผ่านมาไดท้าํให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมทุนนิยมทียึดถือหลกัการ 
“แบ่งงานกนัทาํ” ทีผลกัดนัให้เกิดการสร้างอตัลกัษณ์ทางเพศเพือรองรับการแบ่งงานดงักล่าว และ
กาํหนดบทบาทหน้าทีและลกัษณะงานทีแตกต่างกนัของผูห้ญิงผูช้าย และเกิดการอบรมบ่มเพาะ
เรือยมาจนถึงปัจจุบนั 

 2. ปัจจยัดา้นการเลียงดูของครอบครัว ประสบการณ์ในช่วงเริมตน้ของมนุษยม์าจาก
ครอบครัว และส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการพฒันาบุคลิกภาพทีถาวร พอ่แม่ผูป้กครองคือผูมี้หนา้ที
หลกัในการเป็นตวัแบบของการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ทางเพศทีแตกต่างกนัของผูห้ญิงและผูช้าย 
รวมทงัถ่ายทอดความคิดเหล่านนัใหค้งอยูต่่อไป 

 3. บรรยากาศในโรงเรียน โรงเรียนเป็นสถาบนัทีถ่ายทอดและตอกยาํบทบาททางเพศ 
ทีเด็กไดเ้คยเรียนรู้มาก่อนจากครอบครัวและเพิมพนูประสบการณ์ภายนอกครอบครัว เช่น 

     3.1 การเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางเพศในกลุ่มเพือนสนิทในโรงเรียน 

                        3.2 การแข่งขนัและบรรยากาศในการเรียน เช่น นกัเรียนชายชอบการแข่งขนัและ 
ใชก้าํลงั ส่วนนกัเรียนหญิงมกัหลีกเลียงความรู้สึกขดัแยง้และไม่ชอบการใชก้าํลงั 

     3.3 การเรียนรู้อตัลกัษณ์ทางเพศผา่นวชิาเรียนทีเหมาะสาํหรับผูช้ายหรือผูห้ญิง 
    3.4 การตอกยาํอัตลักษณ์ทางเพศจากครูอาจารย์ผ่านความคาดหวงัแบบแผน 
การปฏิบติั การมีปฏิสัมพนัธ์ การใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ฯลฯ  
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     3.5 ลกัษณะชนชนัทีแตกต่างกนัในแต่ละโรงเรียนอนั เนืองมาจากสภาพแวดลอ้ม 
ทีแตกต่างกนัของเด็กส่งผลต่อการรับรู้อตัลกัษณ์ทางเพศของเด็กอย่างเห็นไดช้ัด เช่น เด็กผูห้ญิง 
ในโรงเรียนชนชนัล่างจะมีพฤติกรรมทีแสดงถึงความเป็นหญิงทีไม่ค่อยเหมือนกบัความคาดหวงั
จากสังคม เช่น มีลกัษณะแข็งแกร่ง ก้าวร้าว พูดจาขวานผ่าซาก เป็นตน้ ซึงไม่เหมือนเด็กผูห้ญิง 
ในโรงเรียนชนชนักลางทีมกัใหค้วามสาํคญักบัการแต่งกาย แฟชนั และความงามทางกายภาพ 

 4. อิทธิพลจากสือมวลชน สือมวลชนเป็นตัวแทนทีสะท้อนภาพของเพศสภาพ  
ทีหลากหลายและรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงเพศสภาพแบบอุดมคติ โดยสือมวลชนได้ทาํหน้าที
คดัเลือก (Gate Keepers) ว่ารายการไหนควรไดอ้อกอากาศ ภาพของเพศสภาพแบบไหนทีสมควร
เผยแพร่ ดังนัน  สือมวลชนจึงส่งผลกระทบต่อการรับรู้อตัลักษณ์ทางเพศของบุคคล ซึงการที
สือมวลชนไดแ้วดลอ้มบุคคลอยู ่
 จากแนวคิดเรืองอัตลักษณ์ทางเพศผูว้ิจ ัยสรุปได้ว่า “อัตลักษณ์ทางเพศ” (Gender 

Identity) คือ การรับรู้และการนิยามตนเองของบุคคลเกียวกบัเพศทางกายภาพและเพศสภาพของ
ตนเองวา่เป็นอยา่งไร ซึงการรับรู้นนัไดรั้บอิทธิพลจากสิงแวดลอ้มรอบตวัและไดก้าํหนดบทบาทให้
แต่ละบุคคลพิจารณาว่าควรแสดงตนในวงสังคมอย่างไร เช่น รูปแบบการแต่งกาย บุคลิกภาพที
มองเห็นไดภ้ายนอก แบบแผนการปฏิบติัตนและการวางตวัในสังคม เป็นตน้ 

  

6. ทฤษฎกีารปรับตัว  
 6.   ความหมายของการปรับตัว 

  การปรับตัวทางสังคม  หมายถึง  การที บุคคลปรับตัวให้ เข้ากับผู ้อืนได ้ 
ในการอยู่ร่วมกนัในสังคม ซึงจะตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์หรือแข่งขนักนั คนในสังคมจะสามารถ
ดาํรงชีวิตอยู่ร่วมกนัไดโ้ดยการปรับปรุงไม่ให้เกิดความขดัแยง้จนถึงตอ้งแตกกลุ่มกนั แมว้่าแต่ละ
คนอาจจะมีนิสัยใจคอหรือผลประโยชน์แตกต่างกนั  (พจนานุกรมศพัท์สังคมวิทยา องักฤษ-ไทย  
ฉบบัราชบณัฑิตสถาน, 2532: 334) 
  ดาวิน (Darwin) เป็นผูเ้ริมใช้คาํว่า “การปรับตวั” (Adaptation) ในทฤษฎีว่าดว้ย 
การวิวฒันาการใน ค.ศ. 1859 โดยไดส้รุปความคิดว่าสิงมีชีวิตทีสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาวะ
แวดล้อมของโลกทีเต็มไปด้วยภยนัตรายได้เท่านนั ทีจะดาํรงชีวิตอยู่ได ้ต่อมานักจิตวิทยาได้นาํ 
คาํวา่การปรับตวัมาใช้ในความหมายทางจิตวิทยาโดยเปลียนมาใชค้าํว่า Adjustment ในการศึกษา
และเขา้ใจพฤติกรรมของมนุษย ์จาํเป็นตอ้งศึกษาทงัในแง่ชีววทิยาและจิตวทิยา ในแง่ชีววิทยา ไดแ้ก่  
การปรับตวัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของร่างกาย ส่วนในแง่ของจิตวทิยา หมายถึง การปรับตวัให้
เป็นไปตามความตอ้งการของจิตใจ (สาํนกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ, มหาวทิยาลยัรวมคาํแหง) 
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 สเมลทเ์ซอร์ และ แบร์ (Smeltaer & Bare, 1992 อา้งใน จิติมาน แกว้ขาว, 2539: 21) 
การปรับตวัเป็นกระบวนการทีเกิดขึนตลอดเวลา ตงัแต่มนุษย์เกิดจนกระทงัเสียชีวิต โดยเป็น
ความสามารถของบุคคลในการคงไวซึ้งภาวะสมดุล  เมือบุคคลตอ้งเผชิญกบัความเครียด 

 แรมโบ ้บีเจ (Rambo BJ, 1984: p.4)  การปรับตวั หมายถึง การตอบสนองทางดา้น
บวกทีจะเปลียนแปลงสิงแวดลอ้มภายในตวับุคคลหรือสิงแวดลอ้มภายนอกเพือรักษาความมนัคง
ของชีวติไว ้

 รอย (Roy, 1991: p.57) การปรับตวั หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลต่อ
สิงแวดลอ้ม เพือส่งเสริมให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมาย ซึงไดแ้ก่ การเจริญเติบโต การมีชีวิตรอด  
การสืบทอดเผา่พนัธ์ุ และการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได ้

 6.2  สาเหตุการปรับตัว 

  รอย (Roy & Andrews, 1991)  ก ล่ าวว่ า  บุ คคล เ มื อ เผ ชิญกับ สิ ง เ ร้ าห รือ 
การเปลียนแปลงของสิงแวดล้อม ย่อมต้องการปรับตวัต่อสิงเร้าหรือการเปลียนแปลงนัน โดย
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมการกระทาํ หรือการแสดงความรู้สึกทางด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ไดแ้ก่ การปรับตวัดา้นร่างกาย ดา้นอตัมโนทศัน์ ดา้นบทบาทหนา้ที และดา้นการพึงพาอาศยั
ระหวา่งกนั โดยรอยเชือวา่ บุคคลประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นชีว-จิต-สังคม (Bio-Psycho-Social) 
มีความสัมพนัธ์เป็นหน่วยเดียวกนั สิงใดก็ตามทีส่งผลกระทบทางดา้นร่างกายก็จะส่งผลกระทบไป
ถึงจิตใจและสังคมด้วย นอกจากนีบุคคลยงัถือได้ว่าเป็นระบบเปิดทีจะต้องมีปฏิสัมพนัธ์กับ
สิงแวดลอ้มทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลา บุคคลจึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับตวัเพือการมีชีวิตอยู่
รอด (Survival) การเจริญเติบโต (Growth) การสืบทอดเผ่าพนัธ์ุ (Reproduction) และความรอบรู้ 
เพือการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ (Mastery) การปรับตวัไม่เหมาะสมนันจะทาํให้เกิดความมนัคง 
(Integrity) และเกิดภาวะสุขภาพทีดี ส่วนการปรับตวัทีไม่เหมาะสมจะทาํให้เกิดผลในทางตรงกนั
ขา้ม คือ มีภาวะซึมเศร้า มีความรู้สึกวิตกกงัวล ต่อตา้นไม่เป็นมิตร  (Gordon., M, 1982 อา้งใน 

Bomar, 1989: p.181) ส่งผลใหไ้ม่บรรลุเป้าหมายของการปรับตวัได ้

 6.3 กระบวนการของการปรับตัว 

       รอย ได้ประยุกต์ทฤษฎีระบบมาใช้อธิบายซึงประกอบด้วยสิงนาํเขา้ (Input) 
กระบวนการควบคุม (Control Processes) สิงนําออก (Output) และกระบวนการป้อนกลับ 
(Feedback Processes)  แต่ละส่วนจะทาํงานสัมพนัธ์กนัเป็นหนึงเดียว  โดยเมือสิงเร้าทีเกิดจาก 
การเปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มทงัภายนอกและภายในผ่านเขา้สู่ระบบการปรับตวั จะกระตุน้ให้
บุคคลมีการปรับตวัตอบสนองต่อสิงเร้านนั โดยใช้กระบวนการเผชิญปัญหา 2 กลไก คือ กลไก 
การควบคุม และกลไกการคิดรู้ กลไกทงัสองนีจะทาํงานควบคู่กันเสมอ ส่งผลให้บุคคลแสดง
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พฤติกรรมการปรับตวัออกมา4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ด้านอตัมโนทศัน์ ด้านบทบาทหน้าที และ 
ด้านการพึงพาระหว่างกนั ผลลพัธ์การปรับตวัมี 2 ลกัษณะ คือ ปรับตวัได้ และปรับตวัไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยสิงนําออกจากระบบนีจะป้อนกลับไปเป็นสิงนําเข้าระบบเพือการปรับตวัที
เหมาะสมต่อไป ทงันี ความสามารถในการปรับตวัของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัโดยขึนอยู่กบั
ความรุนแรงของสิงเร้าและระดับความสามารถในการปรับตัวของบุคคลในขณะนัน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที 2 แนวคิดทฤษฎีการปรับตวัของรอย (Roy’s Adaptation Model) ดดัแปลงจาก The Roy’s  

Adaptation Model (p.114), by Roy & Andrews, 1999.Stamford: Appleton & Lange. 

 

 สิงนําเข้า (Input) เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสิงแวดลอ้มก่อให้เกิด 
สิงนาํเขา้สู่ระบบการปรับตวัของบุคคล เรียกวา่ “สิงเร้า” (Stimuli) ซึงมาจากสิงแวดลอ้มทงัภายใน
และภายนอกตวับุคคล การเปลียนแปลงสิงแวดลอ้มจะกระตุน้ให้บุคคลเกิดปฏิกิริยาการปรับตวั
ตอบสนอง โดยสิงเร้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

  

สิงนาํเขา้ 
(Input) 

กระบวนการเผชิญปัญหา 
(Coping Process) 

สิงนาํออก 

(Output) 

สิงเร้า 
(Stimuli) 

 
1. กลไกการควบคุม 

 (Regulator subsystem) 
2. กลไกการคิดรู้ 

  (Cognator Subsystem) 

พฤติกรรมการปรับตวั 
1. ดา้นร่างกาย 
2. ดา้นอตัมโนทศัน์ 
3. ดา้นบทบาทนา้ที 
4. ดา้นการพึงพา

ระหวา่งกนั 

ปรับตวัได ้

ปรับตวัไม่มี
ประสิทธิภาพ 

กระบวนการป้อนกลบั (Feedback Process) 
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1. สิงเร้าตรง (Focal Stimuli) เป็นสิงทีบุคคลตอ้งเผชิญและให้ความสนใจในขณะนนั
มากทีสุด ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงและส่งผลกระทบโดยตรงทาํใหบุ้คคลตอ้งมีการปรับตวั 

2. สิงเร้าร่วม (Contextual Stimuli) เป็นสิงเร้าอืนๆ ทีปรากฏอยู่ในเหตุการณ์หรือ
สิงแวดล้อมทีบุคคลกําลังเผชิญอยู่ อาจจะมีผลเป็นตวัเสริมผลของสิงเร้าตรงและอาจมีผลใน
ทางบวกหรือทางลบต่อการปรับตวั 

3. สิงเร้าแฝง (Residual Stimuli) เป็นสิงเร้าทีเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  
เป็นลักษณะเฉพาะตวัของบุคคลและเป็นปัจจยัทีอาจจะมีอิทธิพลต่อการปรับตวัในเหตุการณ์ที
บุคคลประสบอยู่แต่ไม่ชัดเจน บุคคลอาจไม่ตระหนึกถึงอิทธิพลของปัจจยัดังกล่าว เช่น เจตคติ 
ความเชือ ค่านิยม ประสบการณ์เดิม เป็นตน้  โดยสิงเร้าดงักล่าวจะกระตุน้ให้บุคคลตอบสนองโดย
การปรับตัว โดยบุคคลจะปรับตัวได้หรือไม่นันขึนอยู่กับความรุนแรงของสิงเร้า และระดับ
ความสามารถในการปรับตวั (Adaptation Level) ของบุคคลในขณะนันซึงหมายถึง ระดบัหรือ
ขอบเขตทีแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลงใน
กระบวนการชีวติมี 3 ระดบั คือ 

 1. ระดบัปกติ (Integrated Level) เป็นภาวะทีโครงสร้างและหน้าทีของร่างกาย
ทาํงานเป็นองคร์วม สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ระดบัชดเชย (Compenstory Level) เป็นภาวะทีกระบวนการชีวิตถูกรบกวน 
ทาํใหก้ลไกการควบคุมและการรับรู้ของระบบบุคคลถูกกระตุน้ใหท้าํงานเพือจดัการกบัสิงเร้า 

3. ระดบับกพร่อง (Compensatory Level) เป็นภาวะทีกระบวนการปรับตวัระดบั
ปกติและระดบัชดเชยทาํงานไม่เพียงพอทีจะจดัการกบัสิงเร้าได ้ก่อใหเ้กิดปัญหาการปรับตวัตามมา 

ระดบัความสามารถในการปรับตวัของแต่ละบุคคลในสถานการณ์หนึงๆ มีขอบเขต
จาํกดัไม่เหมือนกนั หากสิงเร้าตกอยูภ่ายในขอบเขตระดบัความสามารถในการปรับตวั บุคคลก็จะ
สามารถตอบสนองสิงเร้าได้อย่างเหมาะสม แต่ถ้าสิงเร้านันรุนแรงตกอยู่นอกขอบเขตระดับ
ความสามารถในการปรับตวั บุคคลจะปรับตวัตอบสนองต่อสิงเร้าอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่
สามารถปรับตวัได ้ แต่อยา่งไรก็ตามระดบัความสามารถในการปรับตวัเป็นสิงทีเปลียนแปลงไดใ้น
กระบวนการชีวิต กล่าวคือ บุคคลสามารถเพิมระดบัความสามารถในการปรับตวัไดโ้ดยแสวงหา
การเรียนรู้สิงใหม่ๆ เพือให้ตนเองมีระดบัความสามารถในการปรับตวัต่อสถานการณ์ใหม่ๆ นัน
เพิมขึนได ้

กระบวนการเผชิญปัญหา (Coping  Process) เป็นกระบวนการควบคุมระบบ 
การปรับตวัของบุคคล ซึงเป็นวิธีการทีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ต่อสิงแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป โดยมี
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ทังวิธีการทีเกิดขึนเองโดยอัตโนมัติ หรือวิธีการทีเกิดขึนจากเรียนรู้ รอยได้จัดหมวดหมู่ของ
กระบวนการเผชิญปัญหาเป็นระบบยอ่ย 2 กลไก คือ 

1. กลไกการควบคุม (Regulator Subsystem) เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิงเร้า 
โดยอตัโนมติัซึงบุคคลไม่รู้สึกตวั เกิดจากการทาํงานร่วมกนัของระบบประสาท สารเคมี และระบบ 
ต่อมไร้ท่อ โดยสิงแวดลอ้มจากสิงแวดลอ้มทงัภายในและภายนอกเป็นสิงนาํเขา้สู่ระบบประสาท 
มีผลต่อสมดุลของนาํ อิเลคโตรไลทแ์ละกรดด่าง และระบบต่อมไร้ท่อ กลไกการควบคุมนีทาํงาน 
เพือควบคุมระบบต่างๆ ภายในร่างกายใหอ้ยูใ่นภาวะปกติ 

2. กลไกการคิดรู้ (Cognator Subsystem) เป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิงเร้า 
โดยผา่นทางระบบประสาทแห่งการรับรู้และการแสดงอารมณ์ 4 กระบวนการ คือ กระบวนการรับรู้
และถ่ายทอดขอ้มูล การเรียนรู้ การตดัสินใจ และการตอบสนองทางอารมณ์ โดยสิงเร้าของกลไก 
การรับรู้ประกอบด้วยปัจจยัทีมีผลต่อด้านจิตใจ สังคม กายภาพและสรีรวิทยา ซึงเป็นผลมาจาก
กลไกการควบคุมผ่านเขา้สู่กระบวนการรับรู้และถ่ายทอดขอ้มูล โดยบุคคลจะเลือกประมวลและ 
จาํในสิงทีตนเองสนใจ การเรียนรู้จะทาํให้เกิดการเลียนแบบ การเสริมแรงและการหยงัรู้ เพือ
นาํไปสู่การตดัสินใจหาวธีิการแกไ้ขปัญหา โดยการตอบสอนทางอารมณ์เป็นกลไกการป้องกนัทีใช้
เพือบุคคลเกิดความสบายใจและคลายความวิตกกงัวล และอารมณ์เป็นผลทีไดจ้ากการประเมินค่า
ทางอารมณ์และความผกูพนัของบุคคล 

กลไกการควบคุมและกลไกการคิดรู้จะทาํงานควบคู่กนัเสมอ เพือดาํรงบูรณภาพของ
บุคคลในการปรับตวั ผลจากการทาํงานของ 2 กลไกนีจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการปรับตวั 
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอตัมโนทศัน์ ด้านบทบาทหน้าที และด้านการพึงพาระหว่างกัน  
โดยพฤติกรรมทงั  4 ดา้นนีจะสะทอ้นให้เห็นถึงระดบัการปรับตวัของบุคคลซึงแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมของบุคคล และสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเผชิญปัญหาในแบบแผนพฤติกรรม  
ทงั 4 ดา้น ตลอดจนความสําเร็จหรือประสิทธิภาพของการตอบสนองโดยสังเกตไดจ้ากพฤติกรรม
ของบุคคลทีแสดงออกมาใหป้รากฏ  โดยมีรายละเอียดพฤติกรรมการปรับตวัแต่ละดา้นดงันี 

1. การปรับตวัด้านร่างกาย (Physiological Mode)   เป็นการปรับตวัเพือรักษา 
ความมันคงของร่างกาย หมายถึง การปรับตวัต่อการเปลียนแปลงในความต้องการด้านสรีระ
ค่อนขา้งจะมีความเป็นรูปธรรมสูง มีพฤติกรรมทีเห็นไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย พฤติกรรมการปรับตวัจะ
สนองตอบต่อความตอ้งการพืนฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์5 ดา้น คือ  ความตอ้งการออกซิเจน 
ภาวะโภชนาการ การขบัถ่าย กิจกรรมและการพกัผอ่น การป้องกนัทีซบัซ้อน 4 ประการ คือ การรับ
ความรู้สึก นําและอิเลคโตรไลท์ การทาํหน้าทีของระบบประสาทและการทาํหน้าทีของระบบ 
ต่อมไร้ท่อ   
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2. การปรับตวัด้านอตัมโนทศัน์ (Self - Concept Mode) เป็นการปรับตวั เพือ 
ความมนัคงทางจิตใจและจิตวิญญาณ เป็นความเชือและความรู้สึกทีมีต่อตนเองในช่วงเวลาหนึง  
เกิดจากการรับรู้ภายในตนเอง และการรับรู้จากปฏิกิริยาของบุคคลอืนทีมีต่อตนเอง มีผลสะทอ้นต่อ
พฤติกรรมทีแสดงออกมาของแต่ละบุคคล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

2.1 อตัมโนทศัน์ดา้นร่างกาย (Physical Self) เป็นความรู้สึกของตนเองต่อร่างกาย
เกียวกับรูปร่างหน้าตา การทาํหน้าทีของอวยัวะต่างๆ ภาวะสุขภาพ และสมรรถภาพทางเพศ  
จะประกอบด้วย 1) การรับความรู้สึกของร่างกาย (Body Sensation) เป็นการปรับตวัเกียวกับ
ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อภาวะสุขภาพ สมรรถภาพการทาํงานของอวยัวะต่างๆ และสมรรถภาพ
ทางเพศของตน หากบุคคลใดมีสภาพร่างกายเปลียนแปลงไปอาจะเป็นสิงเร้าทีทาํให้บุคคลตอ้งมี
การปรับตัวตอบสนอง พฤติกรรมทีแสดงออกถึงการปรับตัวทีไม่มีประสิทธิภาพ คือ การมี 
ความบกพร่องทางเพศ ความรู้สึกสูญเสีย 2) ภาพลกัษณ์ (Body Image) เป็นการมอง การรับรู้ และ
ยอมรับภาพทีปรากฏของตนเอง เช่น ขนาด รูปร่าง  และท่าทางของตนเอง 

2.2 อตัมโนทศัน์ส่วนตน เป็นความรู้สึกเกียวกบัตนเอง ด้านความเชือ ค่านิยม  
ความคาดหวงั และความรู้สึกมนัคง ปลอดภยัในตนเอง ดา้นปณิธานแห่งตน หมายถึง สิงทีบุคคล
มุ่งหวงัหรือปรารถนาทีจะเป็น และดา้นศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแห่งตน หมายถึง เกณฑ์ใน
การปฏิบติัและพิจารณาตดัสินสิงต่างๆ ทีเกียวกบัตนเองวา่เป็นสิงทีถูกหรือผดิ 

3. การปรับตวัด้านบทบาทหน้าที (Role Function Mode) เป็นการปรับตวัเพือ 
ความมนัคงทางสังคมเกียวขอ้งกบัหน้าทีตามบทบาททีตนดาํรงอยู่ในสังคม ซึงตอ้งเป็นไปตาม
คาดหวงัของสังคมเกียวกบัสิงทีบุคคลควรกระทาํต่อผูอื้นในสังคมตามตาํแหน่งหน้าทีในบทบาท
ของตน บุคคลจึงตอ้งมีการปรับตวัหรือแสดงบทบาทของตนให้เหมาะสม เพือให้เป็นทียอมรับของ
ผูอื้นทาํให้เกิดความรู้สึกมนัคงทางสังคมและอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข บทบาทของบุคคลมี 
3 ประเภท ไดแ้ก่  

 3.1 บทบาทปฐมภูมิ (Primary Role) เป็นบทบาททีถูกกาํหนดตามอายุ เพศ และ
ระดบัของการพฒันา บทบาทเหล่านีเป็นสิงทีกาํหนดพฤติกรรมส่วนใหญ่ของบุคคลในช่วงเวลา
หนึงๆ ของชีวติ เช่น บทบาทเด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

 3.2 บทบาททุติยภูมิ (Secondary Role) เป็นบทบาททีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ในสถานการณ์ต่างๆ กนั ทีเกียวกบังานตามระดบัการพฒันาการและตามบทบาทปฐมภูมิ ได้แก่ 
บทบาทในครอบครัว เช่น พอ่ แม่ สามี ภรรยา บทบาทตามอาชีพ เช่น ครู พยาบาล เป็นตน้ 

 3.3 บทบาทตติยภูมิ เป็นบทบาทชวัคราวทีบุคคลนนัไดรั้บ เช่น บทบาทสมาชิก
สมาคม ชมรม หรืองคก์รต่างๆ เป็นตน้ 
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4. การปรับตวัด้านการพึงพาระหว่างกนั (Interdependent Mode) เป็นการปรับตวั 
เพือความมนัคงทางสังคมในดา้นความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ดระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน เกียวขอ้งกบั 
การให้และรับความรัก ความนับถือ และการยกย่องซึงกนัและกนัอย่างเต็มใจ บุคคลทีสามารถ
ปรับตวัดา้นการพึงพาระหวา่งกนั (Interdependence) ไดอ้ยา่งเหมาะสมจะตอ้งมีความสมดุลระหวา่ง 
การพึงพาตนเอง (Independence) และการพึงพาผู ้อืน  (Dependence) รวมทังต้องมีพฤติกรรม 
ทงัการเป็นผูใ้ห้ (Contributive Behaviors) และพฤติกรรมการเป็นผูรั้บ (Receiving Behaviors)  
อยา่งเหมาะสม จึงจะทาํให้บุคคลสามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบัผูอื้นในสังคมไดด้ว้ยความรู้สึกมนัคง
และปลอดภยั  

พฤติกรรมการปรับตวัทงั 4 ด้าน เป็นผลมาจากการทาํงานภายในของกระบวนการ
ปรับตวัดว้ยการประสานงานกนัระหวา่งกลไกควบคุมและกลไกการคิดรู้ แสดงออกเป็นพฤติกรรม 
การปรับตวัทงั 4 ดา้น ซึงพฤติกรรมแต่ละดา้นจะมีความเกียวพนัซึงกนัและกนัภายในกระบวนการ
ปรับตวัของบุคคล โดยผลลพัธ์จากการปรับตวัด้านใดดา้นหนึงอาจจะมีผลกระทบหรือกลายเป็น 
สิงเร้าต่อการปรับตวัอีกด้านหนึงหรือทุกๆ ด้าน หรือสิงเร้าชนิดหนึงอาจจะมีผลต่อการปรับตวั
หลายๆ ดา้นในเวลาเดียวกนั พฤติกรรมทีบุคคลแสดงออกมาจึงเป็นผลจากการประสานเกียวขอ้งกนั
ของทุกส่วนในกระบวนการปรับตวั ซึงแสดงให้เห็นถึงบุคคลเป็นระบบการปรับตวัทีมีความเป็น
องคร์วม 

สิงนําออก (Output) สิงนาํออกจากระบบการปรับตวัของบุคคล คือ ปฏิกิริยาตอบสนอง
ซึงเป็นพฤติกรรมทีสามารถสังเกต ตรวจสอบ หรือบอกได ้โดยอาจเป็นพฤติกรรมการปรับตวัได ้
(Adaptive Behavior) หรือพฤติกรรมการปรับตวัทีไม่มีประสิทธิภาพ (Ineffective Behavior) 
พฤติกรรมการปรับตัวทีดีจะช่วยส่งเสริมความมันคงของบุคคลให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
การเจริญเติบโต การมีชีวิตอยู่รอด สามารถสืบทอดเผ่าพนัธ์ุ และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได ้และ
พฤติกรรมทีไม่ส่งเสริมให้บุคคลบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นพฤติกรรมการปรับตัวทีไม่มี
ประสิทธิภาพ สิงนําออกจากระบบจะป้อนกลับ (Feedback Process) ไปเป็นสิงนําเข้าระบบ 
เพือการปรับตวัทีเหมาะสมต่อไป 

การปรับตวัของมนุษยห์รือการปรับตวัของบุคคลตามแนวคิดของรอย หมายถึง บุคคล
เดียว ครอบครัว กลุ่ม องคก์ร ชุมชนหนึง หรือสังคมหนึง บุคคล คือ ระบบการปรับตวัระบบหนึง
ระบบบุคคลนีได้รับตวัป้อนจากสิงแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปตลอดเวลา แนวคิดเกียวกบัระบบ 
การปรับตวัของรอยเป็นการผสมผสานระหวา่งแนวคิดกบัการปรับตวัและแนวคิดเกียวกบัระบบเขา้
ดว้ยกนั การนาํแนวคิดเกียวกบัระบบมาใชก้บับุคคลรอยมองวา่ บุคคลเป็นระบบของสิงมีชีวิตระบบ
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หนึงซึงตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดล้อมภายในและภายนอกทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ทาํใหบุ้คคลตอ้งมีการปรับตวัเพือรักษาความมนัคงภายในของตนเอง 

 

 

   
 

ภาพที 3 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการปรับตวัของรอย (Roy’s Adaptation Model) 
www.gotoknow.org . 
  

 จากแนวคิดผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การปรับตวั หมายถึง ปฏิกิริยาตอบสนองของแต่ละ
บุคคลต่อสิงแวดลอ้ม เพือให้บุคคลสามารถบรรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่  การเจริญเติบโต มีชีวิตอยู่รอด 
การสืบทอดเผ่าพนัธ์ุ และการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ สามารถอยู่ร่วมกบัสภาพแวดล้อมหรือ
บุคคลอืนๆ ไดอ้ยา่งมีความสุข การปรับตวัอาจจะแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม การกระทาํ 
หรือการแสดงความรู้สึกทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม การปรับตวัเหมาะสมจะส่งผลดีสามารถ
เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได ้และการปรับตวัทีไม่เหมาะสมจะทาํให้เกิดผลในทางตรงกนัขา้ม เช่น 
รู้สึกวติกกงัวล เกิดความเครียด และการต่อตา้นไม่เป็นมิตร เป็นตน้ และส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมาย
หรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได ้
 

7. บริบทโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

  7.1 ประวตัิโรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
       โรงเรียนนายร้อยตาํรวจถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ เป็นสถาบันหลักในการผลิตข้าราชการตาํรวจชันสัญญาบัตรตามความต้องการของ
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สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีประวติัอนัยาวนาน โดยเริมก่อตงัขึนครังแรกใน
ปี พ.ศ. 2444 สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที 5  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไดมี้
การยา้ยสถานทีตงัหลายสมยัตามลาํดบั ดงันี 

  สมยัที 1 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจภูธร จงัหวดันครราชสีมา พ.ศ. 2444 - 2447  

เนืองจากมีการจดัตงักองตาํรวจภูธรขึนหลายแห่ง ทาํให้มีนายตาํรวจไม่เพียงพอ จึงได้
จดัตงัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจภูธรขึน ดว้ยการกราบบงัคมทูลของสมเด็จพระยาดาํรงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในเวลานนั ซึงรัชกาลที 5 ทรงโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้จดัตงั โดย
ใชก้องตาํรวจภูธร มณฑลนครราชสีมาเป็นทีตงั 
 สมยัที 2 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจภูธร หว้ยจรเข ้ จงัหวดันครปฐม (ครังที 1) พ.ศ. 2447 

– 2458  

 เนืองจากสถานทีตงัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจภูธรทีจงัหวดันครราชสีมาอยู่ห่างไกล  
การคมนาคมไม่สะดวก สมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าที 
ตําบลห้วยจระเข้ อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  มีความเหมาะสมจึงกราบบังคมทูลขอรับ
พระราชทานทีดินซึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานทีดิน ใหต้งัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจภูธรขึน ณ สถานทีดงักล่าว 

สมยัที 3 โรงเรียนนายหมวด คลองไผ่สิงโต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2458 – 2464  
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 6 พลโทพระวรวงศ์พระองค์เจา้คาํรบ  
อธิบดีกรมตาํรวจเป็นผูด้าํเนินการยา้ยโรงเรียนนายร้อยตาํรวจภูธรห้วยจระเขไ้ปรวมกบัโรงเรียน 
นายหมวดทีคลองไผสิ่งโต กรุงเทพมหานครและเรียกชือวา่ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 
 สมยัที 4 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ห้วยจระเข ้ จงัหวดันครปฐม   (ครังที 2) ในปี พ.ศ. 
2464 – 2476  

                      ในปีพุทธศกัราช 2464 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจไดย้า้ยกลบัไปตงัทีตาํบลห้วยจระเข ้
จงัหวดันครปฐมอีกครัง เนืองจากจาํนวนนกัเรียนเพิมขึนและโรงเรียนนายหมวดมีพืนทีคบัแคบ 

 สมยัที 5 โรงเรียนนายร้อยทหารบก (ยศ.) กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2476 - 2489  

 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจห้วยจระเขไ้ดย้า้ยไปรวมกบัโรงเรียนนายร้อยทหารบกทีถนน
ราชดาํเนิน กรุงเทพมหานคร และนกัเรียนนายร้อยตาํรวจศึกษารวมกบันกัเรียนนายร้อยทหารบก
 สมยัที 6 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2489 -2498 

 หลงัสงครามโลกครังที 2 ได้โอนการผลิตนักเรียนนายร้อยตาํรวจกลบัคืนให้กรม
ตาํรวจ โดยใชบ้ริเวณกองการศึกษา โรงเรียนพลตาํรวจปทุมวนั เป็นสถานทีตงัและศึกษา 
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 สมยัที 7 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ  อาํเภอสามพราน  จงัหวัดนครปฐม  พ.ศ. 2498 – 

ปัจจุบนั 

 ในปีพุทธศกัราช 2495 โดย  พลตาํรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตาํรวจในสมยั
นนั เป็นผูว้างรากฐานไดข้ออนุญาตยา้ยสถานทีตงัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจมาที ตาํบลสามพราน 
อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม บนพืนที  ไร่ ริมแม่นาํนครชยัศรี และเมือวนัที  ตุลาคม 
พ.ศ.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินทรงเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
อยา่งเป็นทางการและไดต้งัมนัคง ณ ทีแห่งนีตราบถึงปัจจุบนั  
 7.2 แผนพฒันาโรงเรียนนายร้อยตํารวจ (พ.ศ. 2555-2558) 

       7.2.1 ปรัชญา (Philosophy) โรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นสถาบนัอุดมศึกษา 
เฉพาะทางดา้นวิชาชีพตาํรวจมีวตัถุประสงค ์เพือผลิตบุคลากรในวิชาชีพตาํรวจ ตามความตอ้งการ
ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ใหก้ารศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชนัสูง ทาํการสอน การวิจยั  
การฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นทกัษะความเชียวชาญดา้นการบงัคบัใช้
กฎหมายและวชิาชีพตาํรวจเป็นสาํคญั 

   7.2.3 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสถาบนัหลกัของประเทศในการผลิตบุคลากรใน
วชิาชีพตาํรวจทีมีความเป็นเลิศดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายและวชิาชีพตาํรวจ และมุ่งสู่สากล 

   7.2.4  พนัธกจิ (Mission)  

          . ผลิตบุคลากรในวิชาชีพตาํรวจตามความตอ้งการของสํานักงานตาํรวจ
แห่งชาติ 

     . สร้างงานวิจยัองค์ความรู้ดา้นวิชาชีพตาํรวจและการบงัคบัใช้กฎหมาย
เป็นสาํคญั 

          . บริการทางวชิาการแก่สังคม 

          . ทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

          . บริหารจดัการเพือกา้วไปสู่ความเป็นสากล 

   7.2.5  อตัลกัษณ์ (Identity) สถาบนัผลิตขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัรทีมีความ
เป็นเลิศดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายและวชิาชีพตาํรวจ 

          7.2.6  เอกลกัษณ์ (Uniqueness)  

          .  ผลิตบณัฑิตทีมีความพร้อมดา้นทกัษะและยทุธวธีิตาํรวจ 

                   .  ผลิตบณัฑิตทีมีความเป็นเลิศดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายและวชิาชีพ
ตาํรวจ 



37 
 

 7.3  หลกัสูตรนักเรียนนายร้อยตํารวจ 

   หลกัสูตรนกัเรียนนายร้อยตาํรวจทีใช้ในปัจจุบนัคือ หลกัสูตรนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจ พ.ศ. 2549 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ (ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ. 2551) 

       7.3.1 ภารกจิ  โรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นสถาบนัอุดมศึกษาของสํานกังานตาํรวจ
แห่งชาติ มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ เพือบรรจุ 
และแต่งตงัขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัรในตาํแหน่งรองสารวตัรหรือเทียบเท่า ตามความตอ้งการ
ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

   7.3.2 ปรัชญาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีหน้าทีหลกัในการจดัการศึกษา
อบรมและดาํเนินการฝึกนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ ให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในวิชาการตาํรวจ  
และการบริหารงานตาํรวจอยา่งแทจ้ริง มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นกฎหมายสําหรับการปฏิบติังาน
ตาํรวจอยา่งลึกซึง และมีความรอบรู้ในแขนงวิชาการขนัอุดมศึกษาอืนๆ ทีเกียวขอ้ง เพือการพฒันา
ชีวิตและเอือต่อการนาํไปประกอบวิชาชีพตาํรวจ รวมทงัการหล่อหลอมให้มีคุณลกัษณะทางกาย  
และคุณธรรมประจาํใจ เป็นผูที้มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์  

มีบุคลิกภาพทีสอดคล้องกบัสังคมและวฒันธรรมอนัดีงามของไทย กล้าหาญ อดทน เชือมนัใน
ตนเอง มีวิจารณญาณในการตดัสินใจทีถูกต้อง ยึดถือหลกัศีลธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตาํรวจเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบติังานสืบทอดแบบธรรมเนียมของตาํรวจด้วย  
ความสํานึกในเกียรติวินยัและความรับผิดชอบต่อหน้าที มีความซือสัตยสุ์จริต พร้อมทีจะเสียสละ
เพือประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมนัในการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคม  
ดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

  7.3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในการให้การศึกษาอบรมนักเรียนนายร้อย
ตาํรวจมีดงัต่อไปนี 

           1. เพือให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจทีสําเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ  
ในดา้นการสืบสวน การสอบสวน การป้องกนัและปราบปราม สําหรับการปฏิบติังานในตาํแหน่ง 

รองสารวตัรหรือเทียบเท่า 
           2. เพือหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัย  และเสริมสร้างบุคลิกภาพ ตลอดจน 
พฤติกรรมของนักเรียนนายร้อยตาํรวจทีสําเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับการเป็นนายตาํรวจ 
ชันสัญญาบตัรทีเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริต ความเสียสละ ความสํานึกใน
หนา้ทีและการบริการประชาชน เป็นทีศรัทธาและความเชือถือของประชาชน 
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  3. เพือให้นักเรียนนายร้อยตาํรวจทีสําเร็จการศึกษามีความรู้  ความคิด  
ความประพฤติ และระเบียบวินัยเหมาะสมกบัการเป็นนายตาํรวจชนัสัญญาบตัร และบณัฑิตจาก
วทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยั 

  4. เพือให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจทีสําเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ 
ในการวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาอยา่งมีระบบ และเป็นผูน้าํหน่วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  7.3.4  แนวคิดในการให้การศึกษาอบรม ในการกาํหนดหลกัสูตรนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจดงันี คือ 

         1. ด้านวิชาการตํารวจ  ให้มีความรู้ในหลักการและสามารถปฏิบัติงาน 
ในดา้นการสืบสวน การสอบสวนและการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในระดบัตาํแหน่ง 
รองสารวตัรหรือเทีบเท่าได ้

         2. ด้านวิชาการบริหารงานตาํรวจ ให้มีความรู้ในหลักการ และสามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานอาํนวยการตาํรวจ และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน  
การสอบสวนและการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในระดับตาํแหน่งรองสารวตัรหรือ
เทียบเท่าได ้

       3. ด้านวิชาการกฎหมาย ให้มีความรู้ในหลักการ และสามารถนาํไปใช้ใน  
การปฏิบัติงานด้านการสืบสวน การสอบสวน และการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
ในระดบัตาํแหน่งรองสารวตัรหรือเทียบเท่าได ้

       4.  ด้านวิชาสังคมศาสตร์และทวัไป ให้มีความรู้ทางหลกัการ และสามารถ
นาํไปใช้สนับสนุนในการปฏิบติังานตาํรวจ และมีความรู้ ความคิด ความประพฤติเหมาะสมกบั 
การเป็นบณัฑิตจากวทิยาลยัหรือมหาวทิยาลยั 

       5. ด้านจริยศึกษา มุ่งหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัย และเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ตลอดจนพฤติกรรมทีเหมาะสมในการเป็นขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัรทีเพียบพร้อมไปด้วย
คุณธรรม ความซือสัตยสุ์จริต ความเสียสละ ความสํานึกในหนา้ที และการบริการประชาชน เป็นที
ศรัทธาและเชือถือของประชาชน 

       6.  ด้านพลศึกษา ให้มีความรู้และทกัษะในด้านสุขภาพพลานามยั การกีฬา  
ความมีนาํเป็นนกักีฬา ความแขง็แกร่ง ทรหดอดทน และความเชือมนัในตนเอง 

  7.3.5  โครงสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาควิชาการ ภาคการฝึก และ 
ภาคกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  
  1. ภาควิชาการ แบ่งเป็น ดา้นการศึกษาวิชาทวัไป ดา้นการศึกษาวิชาเฉพาะ และ 
วชิาเลือกเสรี รวม 59 วชิา จาํนวน 156 หน่วยกิต 
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       1.1 ดา้นการศึกษาวชิาทวัไป ประกอบดวัยหมวดวิชาบงัคบั 14 วิชาจาํนวน 31 
หน่วยกิต 

       1.2 ดา้นการศึกษาวิชาเฉพาะ ประกอบดว้ยหมวดวิชาบงัคบั 38 วิชา จาํนวน 
104 หน่วยกิต และหมวดวชิาบงัคบัเลือก 5 วชิา จาํนวน 15 หน่วยกิต ดงันี 

     1.2.1 หมวดวิชาบงัคบั จาํนวน 36 วิชา จาํนวน 100 หน่วยกิต ไดแ้ก่  
กลุ่มงานวิชากฎหมาย กลุ่มงานวิชาการสืบสวนและสอบสวนกลุ่มงานวิชาการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม กลุ่มงานวชิาการบริหารงานตาํรวจ 

    1.2.2 หมวดวิชาบงัคบัเลือก ให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที 4 เลือก
เรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา จาก 4 กลุ่มงานวิชา จาํนวน 15 หน่วยกิต ไดแ้ก่ กลุ่มวิชาการสืบสวนและ
สอบสวน กลุ่มวิชาการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม กลุ่มวิชาการบริหารงานจราจร กลุ่ม
วชิาความมนัคง 
    1.3 วชิาเลือกเสรี ให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที 3 เลือกเรียน 2 วิชา จาํนวน 
6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาเลือกเสรีทีเปิดสอนตามทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
กาํหนด โดยในภาคการศึกษาที 1 เรียน 1 วิชา จาํนวน 3 หน่วยกิต ภาคารศึกษาที 2 เรียน 1 รายวิชา 
จาํนวน 3 หน่วยกิต 
  2. ภาคการฝึก แบ่งเป็น การฝึกตาํรวจ 15 วิชา การฝึกพลศึกษา 7 วิชา และ 
การฝึกหลกัสูตรพิเศษ 7 หลกัสูตร ไม่นบัรวมหน่วยกิต 

   3. ภาคกจิกรรมเสริมหลกัสูตร มีทงัหมด  ประเภท ไม่นบัหน่วยกิต 

        4. ระยะเวลาการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษา  ปี 

             4.1  ปีการศึกษา  ปกติการศึกษาเริมตงัแต่เดือนเมษายน – มีนาคมของปีถดัไป 
สําหรับการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตาํรวจชันปีที  สินสุดการศึกษาในวนัประกาศผลสําเร็จ
การศึกษา 
             4.2 ภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

 4.2.1 ภาคการศึกษาที  1  เริมตังแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม รวมเวลา
การศึกษา 16 สัปดาห์ 

   4.2.2 ภาคการศึกษาที 2 เริมตงัแต่เดือนตุลาคม-กุมภาพนัธ์ของปีถดัไป 
รวมเวลาการศึกษา 16 สัปดาห์ สําหรับนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที 4 ให้เป็นไปตามระยะเวลา 
ทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนด 

 5. ช่วงเวลาการศึกษา 
 5.1 ภาควชิาการ 
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                5.1.1 การศึกษารายวิชา ระหว่างเวลา .  น. ถึงเวลา .  น. และ
ระหวา่งเวลา .  น. ถึงเวลา .  น. หรือในช่วงเวลาอืนทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนด  

  5.1.2  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองระหวา่งเวลา .  น. ถึงเวลา .  น. 
และระหวา่งเวลา .  น. ถึงเวลา .  น. รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึง 
ภาคการศึกษา 
  5.2 ภาคการฝึก 

    5.2.1 การฝึกตาํรวจ ระหวา่งเวลา .  น. ถึงเวลา .  น. และระหวา่ง
เวลา .  น. ถึงเวลา .  น. 

 5.2.2 การฝึกพลศึกษา ระหวา่งเวลา .  น. ถึงเวลา .  น. 
       5.2.3 การฝึกหลกัสูตรพิเศษ 

             5.2.3.1 นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที  ฝึกหลกัสูตรการต่อตา้น
และปราบปรามการก่อความไม่สงบ เป็นระยะเวลา    สัปดาห์ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน
เมษายน หรือในช่วงระยะเวลาทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนด 

 5.2.3.2 นักเรียนนายร้อยตาํรวจชันปีที 2 ฝึกหลกัสูตร ฝึกรับใช้
ประชาชนในชนบท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนด 
และฝึกหดัหลกัสูตรการโดดร่ม เป็นระยะเวลา  4  สัปดาห์ ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน 
หรือหลกัสูตรพิเศษอืนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และช่วงระยะเวลาทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนด 

 5.2.3.3 นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที 3 ฝึกหลกัสูตรนกัเรียนนาย
ร้อยตาํรวจสัมผสัปัญหาชุมชนหลงัจากศึกษาภาควิชาการของภาคการศึกษาแรกเป็นระยะเวลา  2 
สัปดาห์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน หรือในช่วงระยะเวลาทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
กาํหนด 

         5.2.3.4 นักเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที  ฝึกหลกัสูตรการฝึกหัด
ปฏิบติังานตาํรวจ หลกัจากการศึกษาภาควิชาการของภาคการศึกษาทีสอง เป็นระยะเวลา  สัปดาห์ 
ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน หรือในช่วงระยะเวลาทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนด 

 5.2.3.5 นักเ รียนนายร้อยตํารวจชันปีที    ฝึกหลักสูตร 
การเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หลังจากศึกษาภาควิชาการของภาคการศึกษาแรก เป็น
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ หรือในช่วงระยะเวลาทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนด 

 5.2.3.6 นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที 4 ฝึกหลกัสูตรการฝึกหดังาน
สอบสวน หลงัจากการศึกษาหลกัสูตรเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ เป็นระยะเวลา  สัปดาห์ 
หรือในช่วงระยะเวลาทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนด 
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 5.3 ภาคกิจกรรมเสริมหลกัสูตร  วนัและเวลาทีเห็นสมควรตามทีโรงเรียน 

นายร้อยตาํรวจกาํหนด 

 5.4  การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง ระหว่างเวลา .  น. ถึงเวลา .  น.  
เมือรวมกบัขอ้  . .  ตอ้งมีเวลาไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมงต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็นการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองภายในห้องสมุด  ชวัโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึงภาคการศึกษา (หลกัสูตรนกัเรียนนายร้อย 
ตาํรวจ  (ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข 2551: - ) 
 7.4 ระเบียบปฏิบัติประจําวันของนักเรียนนายร้อยตํารวจ  (คู่มือนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจ รุ่น 66, 2552: 129-131) เพือให้การปฏิบติัภารกิจประจาํวนัของนักเรียนนายร้อยตาํรวจ
เป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมือนกนัทงัหมด จึงกาํหนดระเบียบการปฏิบติัประจาํวนัให้ยึดถือและ
ปฏิบติั การปฏิบติัในรอบวนัใหถื้อเอาตงัแต่เวลา 05.30 น. สินสุดเวลา 22.00 น.  ดงัต่อไปนี 

 05.30 น. สัญญาณปลุก ยามประจาํอาคารนอนแต่ละกองร้อย(ชันปี) ตะโกน
ตืน 3 ครัง นักเรียนนายร้อยตาํรวจทุกนายตืนจดัเตียงนอนให้เข้า
ระเบียบ แต่งกายชุดกีฬา หรือชุดอืนๆ ตามตารางปฏิบติัประจาํวนั
พร้อมทีจะเข้าแถวโดยเร็ว ห้ามมิให้นักเรียนนายร้อยตาํรวจนอน
ต่อไปไม่ว่าในกรณีใดๆ เวน้แต่ได้รับอนุญาตจากผูบ้ ังคับบัญชา 
ตังแต่ชันผู ้บังคับหมวดขึนไปก่อน ในกรณีเจ็บป่วยทีไม่อาจขอ
อนุญาตไดใ้หแ้จง้ผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดทราบ และเป็นหนา้ทีของผูช่้วย
ผูบ้งัคบัหมวดรีบรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยด่วน 

 .  น.  ผูช่้วยผู ้บังคับหมวดหรือหัวหน้าตอนเรียกแถวนักเรียนนายร้อย
ตาํรวจตามหมวดเพือตรวจจาํนวน เมือเสร็จแลว้ฝึกกายบริหารหรือ
ปฏิบติัตามตารางการปฏิบติักาํหนดไว ้ในกรณีทีนักเรียนนายร้อย
ตํารวจเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติตามตารางการปฏิบัติ  โดยมี
ใบรับรองแพทย์ให้ทุเลา ให้แยกนักเรียนนายร้อยตาํรวจทีได้รับ  
การทุเลานีหลงัจากการตรวจจาํนวนแลว้ห้ามกลบักองร้อยในขณะที
นักเรียนนายร้อยตํารวจผู ้อืนฝึกกายบริหารหรือวิงอยู่ เว ้นแต่
ผูบ้งัคบับญัชาชนัผูบ้งัคบัหมวดขึนไปจะพิจารณาสังการเป็นอยา่งอืน  
ในกรณีนักเรียนนายร้อยตาํรวจเจ็บป่วยยงัไม่ได้รับการตรวจจาก
แพทยใ์ห้เป็นอาํนาจของผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย
จากผูบ้งัคบับญัชาแลว้แต่กรณีพิจารณาอนุญาตใหทุ้เลาไดช้วัคราว 
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 .  น.   เลิกการฝึกกายบริหาร ทาํความสะอาดส่วนตวัและส่วนรวมตามที
กาํหนดไว ้และทาํความสะอาดร่างกาย แต่งกายชุดศึกษาสําหรับเขา้
หอ้งเรียน 

  .  น.  ผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดหรือหัวหน้าตอนเรียกแถวเตรียมรับประทาน 

อาหารเชา้เมือรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้ผูช่้วยนายร้อย
ตาํรวจเวรปกครองเป็นผูอ้นุญาตใหแ้ยกกลบัเขา้กองร้อยได ้

 .  น.  ผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดหรือหัวหน้าตอนเรียกแถวตรวจจาํนวนและนาํ
แถวนกัเรียนนายร้อยตาํรวจไปรอเคารพธงชาติ 

 .  น.  เคารพธงชาติ แลว้พาแถวนกัเรียนนายร้อยตาํรวจเขา้ห้องเรียน 

 .  น.  เลิกการศึกษาในห้องเรียน หัวหน้าตอนเรียกแถวนักเรียนนายร้อย  
ตาํรวจรับประทานอาหารกลางวนั โดยให้นาํแถวมาพร้อมกนัทงั  
ชนัก่อน ให้ผูค้วบคุมแถวรายงานยอดต่อนายร้อยตาํรวจเวรปกครอง 
หรือผูช่้วยนายร้อยตาํรวจเวรปกครองแลว้ให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
ทุกชนัเขา้โรงอาหารไม่เกินเวลา .  น. ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นให้
ผู ้บังคับบัญชาตังแต่ชันผู ้บังคับหมวด  หรือนายร้อยตํารวจเวร
ปกครองเป็นผูอ้นุญาตเมือเสร็จจากรับประทานอาหารให้แยกกลบั
เขา้เรียนก่อนเวลา .  น. 

 .  น.  เลิกการศึกษาในหอ้งเรียน หวัหนา้ตอนเรียกแถวกลบักองร้อย เปลียน
เครืองแต่งกายชุดฝึกหรือพลศึกษาตามตารางปฏิบติั 

 .  น.  เรียกแถวตรวจจาํนวน นาํแถวไปฝึกตามตารางทีกาํหนด 

 .  น.  เลิกการฝึกนาํแถวกลบักองร้อยทาํความสะอาดร่างกาย แต่งกายชุด
ลาํลองหรือชุดฝึกหรือชุดกีฬา ตามภารกิจต่อไป 

 .  น.  เคารพธงชาติร่วมกนัทงั  ชันปี แต่งกายชุดลาํลองหรือชุดกีฬานํา
แถวเขา้รับประทานอาหารเยน็เมือเสร็จจากการรับประทานอาหาร
แลว้ใหท้าํธุระส่วนตวัหรือพกัผอ่น 

 .  น.  เขา้หอ้งเรียนเพือฝึกฝนตนเอง หรือทาํกิจกรรมชมรมต่างๆ ทีกาํหนด 

  .  น.   เลิกการฝึกฝนตนเอง ทาํธุระส่วนตวัหรือพกัผอ่น 

 .  น.  นกัเรียนนายร้อยตาํรวจแต่งกายชุดลาํลอง ผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดหรือ
หัวหน้าตอนเรียกแถว  เพือสวดมนต์เสร็จจากการสวดมนต์ให้ 
เตรียมตวันอน 
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 .  น.    สัญญาณแตรนอน ยามแต่ละกองร้อยตะโกนนอน  ครัง นักเรียน 

                     นายร้อยตาํรวจทุกนายเขา้นอน ห้ามนักเรียนนายร้อยตาํรวจลงจาก   
   กองร้อยเวน้กรณีจาํเป็นให้แจง้ผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดหรือหัวหน้าตอน  
   หรือยามกองร้อยทราบวา่ไปทีใด กระทาํกิจอะไร 

 
 7.5  การรักษาระบบเกียรติศักดิ  (คู่มือนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ รุ่น 66, 2552 : 256-

257) 

       ในหมู่นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ สิงทีถือวา่เป็นของสูงศกัดิและเป็นความภาคภูมิใจ
นนัไดแ้ก่  “เกียรติ” 

        “เกียรติ”  ไม่วา่ในทางทหารหรือตาํรวจ  เล็งเห็นถึง คามซือสัตยก์ลา้ทีจะเผชิญกบั 
ความจริง ควรเคารพตนเอง ความยติุธรรม และความเอืออารี ดว้ยความจาํเป็นในเรืองนี ทีจะปลูกฝัง
ให้มีกับนักเรียนนายร้อยตาํรวจทุกคน โรงเรียนจึงได้กําหนดให้มีระบบเกียรติศักดิขึนเพือให้
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจซาบซึงและยดึหลกัปฏิบติัอยา่งจริงจงั ทงันีเพือปลูกฝังคุณลกัษณะผูน้าํ คือ 

  1. ความตรงไปตรงมา 
    2. ความยติุธรรม ความเทียงตรง 

        3. ความซือสัตยสุ์จริต 

        4. ความกลา้หาญ 

        5. ความฉลาดมีไหวพริบ 

 “ระบบเกียรติศกัดิ”  เป็นเรืองความพยายามทีจะปลูกฝังใหม้นุษยมี์ความเคารพในศกัดิ
ของความเป็นมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ดว้ยการสอนให้ยอมรับในพฤติกรรมของตนทีได้กระทาํลงไป  
ไม่ว่าจะต่อหนา้ลบัหลงัผูอื้น และไม่ว่าพฤติกรรมนนัจะดีหรือเลวในทศันคติของสังคมก็ตาม เมือ
ปลูกฝังใหย้อมรับแลว้ การบิดเบือน การแสดงออก ซึงไม่ถูกตอ้งกบัขอ้เท็จจริงเป็นตอ้งละเลย ตอ้ง
มีความซือสัตยต่์อพฤติกรรมทีไม่แสดงออก และไม่ฉวยโอกาสกระทาํการใดๆ ทีสังคมไม่ยอมรับ 
ในเมืออยูล่บัหลงัผูอื้น 

 ระบบเกียรติศกัดิจะนาํมาใช้ไดผ้ลอย่างแทจ้ริง ก็ต่อเมือบุคคลนนัเป็นผูที้ถูกสร้างให้
เป็นผูที้มีเหตุผลและมีมโนธรรมอยูใ่นสามญัสาํนึกตลอดเวลา ระบบเกียรติศกัดิมีจุดอ่อน คือ 

1. พนืฐานมนุษยไ์ม่ใช่เป็นผูมี้เหตุผลเสมอไป แต่มีอารมณ์ 

2. มโนธรรมในจิตใจ มิใช่จะปลูกฝังกันง่ายๆ ทงันียงัต้องคาํนึงถึงพืนฐานของ
ครอบครัวเป็นปัจจยัหนึงดว้ย 
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3. ระบบนีจะนาํมาใชไ้ม่ไดเ้ลย ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่ไดเ้กียรติศกัดิเท่าทีควร 

     7.5.1 เกยีรติบัญญตัิ 
              1. ไม่มีการกล่าวเทจ็ ตอ้งแสดงความจริงใจโดยไม่ปิดบงั 

              2. ไม่มีการทุจริต ไม่วา่ดว้ยประการใดๆ ในการสอบทุกประเภท 

              3. ไม่มีการลงลายมือชือแทนกนัไม่วา่กรณีใดๆ 

               4. ไม่มีการหยบิยมืของส่วนบุคคลซึงเป็นของผูอื้น หากจาํเป็นหรือเร่งด่วน
ก่อนหยบิตอ้งเขียนหนงัสือพร้อมทงัลงลายมือชือกาํกบัให้เจา้ของทราบก่อน  

                  5. เมือพบเห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือเกียรติบญัญติัของคนอืนๆ 
ตอ้งรายงานใหน้กัเรียนผูบ้งัคบับญัชาทราบ 

 7.6  แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนนายร้อยตํารวจ (คู่มือนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ 
รุ่น 66,  2552: 271-272 ) 

      1.   พึงเทิดทูนไวซึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และรัฐธรรมนูญ 

      2.   พึงรักษาเกียรติยศศกัดิศรีของตนเองและสถาบนัไวเ้สมอ 

      3.   พึงมีระบบเกียรติศกัดิอยูใ่นจิตใจ 

      4.   พึงยดึมนัในระบบอาวโุสและระเบียบการเคารพอยา่งเคร่งครัด 

      5.   พึงแต่งกายใหป้ระณีต บรรจง เรียบร้อย สะอาด ครบถว้น ถูกตอ้งเป็นแบบอยา่ง
ทีดีแก่ผูอื้น 

      6.   พึงเสริมสร้างร่างกายและบุคลิกภาพใหแ้ขง็แรง กาํยาํ สง่างามสมเป็น
ผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ 

      7.   พึงมีกิริยามารยาททีสุภาพ อ่อนนอ้มถ่อมตน สุขมุ สาํรวม ไม่เยอ่หยงิ 

      8.   พึงมีความเป็นผูน้าํทีดี 

      9.   พึงเป็นผูบ้าํรุงรักษาสุขภาพอนามยัใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์ 

     10. สุภาพชนตอ้งไม่เสพหรือมีผลประโยชน์เกียวขอ้งกบัสิงเสพติด 

     11. สุภาพชนตอ้งไม่สูบบุหรี 

     12. พึงมีความประหยดั อดออม พงึพาตนเองไดต้ามหลกัปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

     13. พึงเป็นผูต้รงต่อเวลา 
     14. พึงไม่ถือวสิาสะนาํสิงของของผูอื้นมาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

     15. พึงมีมารยาทในงานเลียง 

     16. พึงมีมารยาทในงานศพ 
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     17. พึงมีมารยาทในการเยียมและการตอ้นรับ 

     18. พึงมีมารยาทในการแนะนาํ 
     19. พึงมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

     20. พึงมีมารยาทในการปฏิบติัต่อเด็ก สตรี ผูช้รา 
     21. พึงมีมารยาทในการใหน้ามบตัร 

     22. พึงประพฤติตนเป็นศาสนิกชนทีดี 

   23. พึงเป็นผูมี้วาจาไพเราะ นิมนวล สุภาพ มีหางเสียง เหมาะสมกบักาลเทศะ  
(ปิยวาจา) 

   24. พึงมีมารยาทในการสนทนากบัผูอื้น 

   25. พึงมีมารยาทในการทกัทาย 

   26. พึงเป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ทีดี 

   27. พึงมีมารยาทในการเป็นผูฟั้งทีดี 
   28. พึงเป็นผูคิ้ดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 

   29. พึงเป็นผูท้าํงานเพืองาน (มิใช่เพือผลประโยชน์) โดยยดึหลกั “งานหนกัคือกาํไร
ของชีวติ” 

   30. พึงเป็นผูรู้้จกัพิเคราะห์คน 

   31. พึงเป็นผูมี้นาํใจเป็นนกักีฬา 
   32. พึงเป็นผูมี้ปฏิญาณไหวพริบแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

   33. พึงเป็นผูมี้ความกตญั ูกตเวที 

   34. พึงเป็นผูมี้ระเบียบ 

   35. พึงเป็นผูมี้ความสุจริต 

   36. พึงเป็นผูมี้ความเสียสละ  

   37. พึงเป็นผูมี้ความอดทน 

   38. พึงเป็นผูมี้คามองอาจกลา้หาญ 

   39. พึงเป็นผูส้ร้างศรัทธาต่อมหาชน (นงัอยูใ่นหวัใจประชาชน) 
   40. พึงเป็นผูไ้ม่ประมาท 

7.7  อุดมคติของตํารวจ 9 ประการ 

       7.7.1  เคารพเอือเฟือต่อหนา้ที 

       7.7.2  กรุณาปรานีต่อประชาชน 

       7.7.3  อดทนต่อความเจ็บใจ 



46 
 

       7.7.4  ไม่หวนัไหวต่อความยากลาํบาก 

       7.7.5  ไม่มกัมากในลาภผล 

       7.7.6  มุ่งบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

       7.7.8  กระทาํการดว้ยปัญญา 
     7.7.9  รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวติ         
7.8 ระเบียบการแต่งเครืองแบบของนักเรียนนายร้อยตํารวจ 

      เครืองแบบนักเรียนนายร้อยตาํรวจทีทางราชกาํหนดขึนแสดงถึงสัญลักษณ์ของ
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจผูแ้ต่งวา่เป็นขา้ราชการผูท้รงเกียรติเหล่าหนึง ฉะนนันกัเรียนนายร้อยตาํรวจ 
ผูแ้ต่งเครืองแบบจึงตอ้งรักศกัดิศรี มีจิตใจสูง เขม้แข็ง อดทน เสียสละ สุภาพ มีวินยั มีศีลธรรมและ
วฒันธรรม ประกอบดว้ยความซือสัตยสุ์จริต มีความสามคัคีรักกนั 

  การแต่งเครืองแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดหมดจด นอกจากเป็นเครืองส่อถึง
ความเป็นผูมี้ระเบียบวินยัดีแลว้ ยงัเป็นเหตุหนึงทีชกัจูงใจประชาชนให้เกิดความศรัทธาเลือมใส
เครืองแบบนกัเรียนนายร้อยตาํรวจทุกชิน ทุกส่วน จึงควรให้อยู่ในลกัษณะทีเหมาะสมไดส้ัดส่วน 
รัดกุม ทีเป็นผา้ตอ้งซกัรีดใหเ้รียบร้อย ทีเป็นโลหะหรือหนงัตอ้งขดัถูให้สะอาดเป็นเงางาม และตอ้ง
แต่งใหค้รบถว้นตามทีกาํหนดไวทุ้กประการ 

  เครืองแบบทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจแจกจ่ายให้แก่นกัเรียนนายร้อยตาํรวจห้าม
ดดัแปลงแกไ้ข เวน้แต่บางรายไม่เหมาะสมแก่รูปร่าง เช่น เสือหลวมไปบา้ง เอวกางเกงหลวมไปบา้ง
จึงผ่อนผนัให้แกไ้ขได ้แต่ไม่ให้แก้จนกางเกงขาลีบหรือเสือแนบติดกบัเนือหรือเอวกางเกงตาํไป 
หากแกไ้ขจนเสียรูปทรงเป็นทีน่าเกลียดใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาทณัฑท์างวนิยัตามควรแก่กรณี 

  การแต่งกายเครืองแบบของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจนนัตอ้งให้เป็นเครืองเตือนสติ
แก่นกัเรียนนายร้อยตาํรวจทีจะรักษาระเบียบวินยั ความประพฤติและมารยาทเพือให้สมเกียรติของ
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ การทีนกัเรียนนายร้อยตาํรวจแต่งเครืองแบบเรียบร้อยหมดจดถูกตอ้งตาม
ระเบียบแบบแผนย่อมดูองอาจผึงผายเป็นสง่าราศีแสดงให้เห็นว่านักเรียนนายร้อยตาํรวจผูน้ันมี
ระเบียบวินยัดี ถา้บกพร่องในการแต่งกายก็เป็นเครืองชีให้เห็นวา่นกัเรียนนายร้อยตาํรวจผูน้นัเป็น 
ผูไ้ม่มีระเบียบวนิยั 

  เครืองแบบและส่วนประกอบของเครืองแบบตอ้งสะอาดเรียบร้อยและครบถว้น 
หา้มนกัเรียนนายร้อยตาํรวจดดัแปลงใหผ้ดิไปจากทีกาํหนด 

     สีของเครืองแบบ ไดแ้ก่ เสือ กางเกง กระโปรงตอ้งเป็นสีเดียวกนั และสีของหมวก
ตอ้งไม่แตกต่างจากเสือและกางเกงจนเห็นไดช้ดั รูปทรงของเสือ กางเกง กระโปรงและหมวกตอ้ง
เป็นไปโดยสุภาพ ตอ้งไม่คบัหรือหลวมเกินไป หมวกตอ้งเป็นทรงตึง 
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  นักเรียนนายร้อยตาํรวจผูแ้ต่งเครืองแบบจะต้องสวมหมวกเสมอ หมวกทีสวม
จะตอ้งเป็นไปตามแบบทีกาํหนดไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป เมือเขา้ไปในสถานทีราชการเคหสถาน
หรือวดัก็ใหถ้อดหมวกตามประเพณีได ้

  เครืองแบบ ส่วนประกอบเครืองแบบทีนักเรียนนายร้อยตํารวจจัดหามาเอง
นอกเหนือจากทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจหาให้  ก่อนทีจะนาํมาใช้ให้ผูบ้งัคบับญัชาตรวจอนุญาต
เสียก่อน 

  การรับการตรวจเครืองแบบเมือนักเรียนนายร้อยตาํรวจแต่งเครืองแบบประเภท
หนึงประเภทใดเรียบร้อยแล้วก่อนจะออกจากโรงเรียนจะต้องได้รับการตรวจเครืองแบบจาก
ผูบ้งัคบับญัชาชนัผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดขึนไปก่อนทุกครัง การแต่งกายนอกจากทีกาํหนดไวต้อ้งไดรั้บ
อนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาตงัแต่ผูบ้งัคบัหมวดขึนไป และการประดับเครืองหมายเป็นไปตาม
ระเบียบทีกาํหนดไว ้

   
8. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

   นาสนีน อาแซ และเก็ตถวา บุญปราการ (2556) ศึกษาเรือง “การสร้างอตัลกัษณ์ของ
เลขานุการแพทยใ์นสถานพยาบาล” ในสถานพยาบาลแห่งหนึงในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ กลุ่มเลขานุการแพทยท์งัหมด 10 คน แพทยแ์ละนกัศึกษาแพทย ์จาํนวน 
4 คน ผลการศึกษาพบว่า การสร้างอตัลกัษณ์ของเลขานุการแพทยใ์นสถานพยาบาลมีหลากหลาย
ลกัษณะ มีทงัอตัลกัษณ์ร่วมของเลขานุการแพทยแ์ละอตัลกัษณ์ระดบัปัจเจกชนซึงอตัลกัษณ์เหล่านี
ถูกสร้างผา่นการปฏิสัมพนัธ์ในการทาํงานกบักลุ่มบุคคลต่างๆ ในพืนทีของสถานพยาบาล มีการทบั
ซอ้นระหวา่งอตัลกัษณ์ อตัลกัษณ์มิไดจ้าํเป็นตอ้งมีหนึงเดียวแต่อาจมีหลากหลายอตัลกัษณ์ประกอบ
รวมกนัภายในบุคคลเดียว ดงักล่าวนีเพือบ่งบอกและแสดงตวัตนถึงการมีอยู่ของเลขานุการแพทย ์
ในสถานพยาบาลแห่งนี 
   ลดัดาวลัย ์ ภูติอนันต์ (2556) ศึกษาเรือง “ อตัลกัษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ 
ตามการรับรู้ของผูเ้รียนและปัจจยัทีส่งผลต่อการกาํหนดอตัลกัษณ์” ผลการศึกษาพบวา่ 1) การรับรู้
และความคิดเห็นเกียวกับอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตํารวจพบว่าอยู่ในระดับดีมาก   
2) ความคิดเห็นเกียวกบัลกัษณะเฉพาะทีควรกาํหนดอตัลกัษณ์ของนักเรียนนายร้อยตาํรวจใน 
ดา้นวิชาการ ดา้นคุณธรรม ดา้นความเป็นตาํรวจ ดา้นการรับใชป้ระชาชน และดา้นภาวะความเป็น
ผูน้าํอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิง 3) ปัจจยัทีมีส่วนในการกาํหนดอตัลกัษณ์ของนักเรียนนายร้อย
ตาํรวจ โดยภาพรวมทงัหมดทุกขอ้โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลียพบวา่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี
มาก 4) ผลการทดสอบปรากฏว่าตวัแปรตน้ ได้แก่ เพศ อายุ ชันปี การศึกษาก่อนเป็นนักเรียน 
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นายร้อยตาํรวจผลการเรียน โดยเฉลียการได้รับมอบหมายหน้าทีพิเศษ อาชีพบิดา อาชีพมารดา 
ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบัการศึกษาของมารดา รายไดร้วมของบิดามารดา สถานภาพของบิดา
มารดาอยู่ในการปกครองไม่ส่งผลต่อตวัแปรตาม 5) ผลการทดสอบการรับรู้และความคิดเห็น
เกียวกบัอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัการกาํหนดอตัลกัษณ์ของ
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที 0.01 และค่า r เป็นบวก แสดงว่า ความรู้และ
ความคิดเห็นเกียวกบัอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั 
การกาํหนดอตัลกัษณ์ของนักเรียนนายร้อยตาํรวจ ดงันัน สมมติฐานตามขอ้ 2 เป็นจริงเราจึงตอ้ง
ยอมรับสมมติฐาน  6) จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจส่วนใหญ่ 
คิดวา่อตัลกัษณ์ควร หมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึง หรือองคก์รใดองคก์รหนึง ซึง
มีลักษณะของการแสดงออกทีบ่งบอกถึงความเป็นบุคคลหรือองค์กรนันๆ ได้อย่างชัดเจน มี 
ความโดดเด่นทีทาํใหต้วับุคคลหรือกลุ่มคนมีความแตกต่างจากบุคคลอืนหรือกลุ่มอืนทาํให้นกัเรียน
นาย ร้อยตํารวจมีความเป็นอันหนึงอันเ ดียวกัน  กลมเกลียว  สามัค คี  มีความภาคภูมิใจ 
สร้างภาพลักษณ์ทีดีทีจะทาํให้ประชาชนเชือถือ และไวว้างใจในการปฏิบัติงานของตํารวจ  
การปลูกฝังดา้นระเบียบวินยัความอดทน การรู้จกัหน้าทีการทาํงานเป็นทีม รูปแบบการฝึกตาํรวจ
ของตาํรวจการปกครองดูแล และการบงัคบับญัชาไดรั้บมอบหมายให้มีตาํแหน่งหนา้ทีทีรับผิดชอบ 
หลกัสูตรการศึกษา ระบบอาวุโส จริยธรรมตาํรวจ แบบธรรมเนียมของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจที 
สืบทอดต่อกนัมาความเป็นเอกภาพขององคก์ร ความคาดหวงัของประชาชน 

   จิตตภิ์ญญา ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะ (2554) ศึกษาเรือง “การศึกษาอตัลกัษณ์นิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ชนัปีที 1”  จาํนวน 9 ดา้น ไดแ้ก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทาํเป็น  
หนกัเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปียมจิตสาํนึกสาธารณะ มีทกัษะสือสาร อ่อนนอ้มถ่อมตน งานดว้ยบุคลิก 
พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ ผลการวิจยัพบว่า  1) นิสิตชันปีที 1 มีอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมทงั 9 ด้านอยู่ในระดับสูง และเมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิต 
ชนัปีที 1 มีอตัลกัษณ์ด้านพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์สูงทีสุด รองลงมา ได้แก่ อ่อนน้อมถ่อมตน  
รู้กาลเทศะ งามดว้ยบุคลิก หนกัเอาเบาสู้ คิดเป็นทาํเป็น เปียมจิตสํานึกสาธารณะ มีทกัษะสือสาร 
และใฝ่รู้ตลอดชีวิต ตามลาํดบั 2) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลสมมติฐานกบั
ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ลักษณะพึงประสงค์ของนิสิตชันปีที 1 เป็นไปตามอัตลักษณ์นิสิต 
ทีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒกาํหนด และจากการวิเคราะห์ค่านาํหนักองค์ประกอบยงัพบว่า  
อตัลักษณ์ด้านมีทกัษะสือสาร มีค่านาํหนักสูงสุดรองลงมา ได้แก่ หนักเอาเบาสู้ เปียมจิตสํานึก
สาธารณะ คิดเป็นทาํเป็น ใฝ่รู้ตลอดชีวิต งามดว้ยบุคลิก อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ และพร้อม 
ดว้ยศาสตร์และศิลป์ ตามลาํดบั 3) การเปรียบเทียบอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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ชนัปีที 1 ระหว่างนิสิตทีมีลกัษณะทางชีวสังคมต่างกนัพบว่า นิสิตหญิงและชายมีอตัลกัษณ์นิสิต
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยภาพรวมแตกต่างกนั นิสิตหญิงมีอตัลกัษณ์นิสิตมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒสูงกว่านิสิตชาย จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ รู้กาลเทศะ อ่อนนอ้มถ่อมตน งามดว้ยบุคลิก 
พร้อมดว้ยศาสตร์และศิลป์ และใฝ่รู้ตลอดชีวิต ในขณะทีนิสิตชายมีค่าเฉลียระดบัอตัลกัษณ์นิสิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสูงกว่านิสิตหญิงจาํนวน 1 ด้าน ไดแ้ก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต และพบว่า
นิสิตชายและนิสิตหญิงมีอตัลกัษณ์ทีไม่แตกต่างกนั จาํนวน 4 ด้าน ได้แก่ คิดเป็น หนักเอาเบาสู้ 
เปียมจิตสํานึกสาธารณะ และมีทกัษะการสือสาร  นิสิตทีเรียนในกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมี 
อตัลักษณะนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกนัโดยเรียง
ตามลําดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ วิทยาศาสตร์  สุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอตัลกัษณ์แตกต่างจากกลุ่ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกด้าน และแตกต่างจากกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ จาํนวน  6 ดา้น ไดแ้ก่ คิดเป็นทาํเป็น หนกัเอาเบาสู้ เปียมจิตสํานึกสาธารณะ มีทกัษะ
สือสาร อ่อนน้อมถ่อมตน และงามดว้ยบุคลิก ส่วนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีอตัลกัษณ์
แตกต่างจากกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จาํนวน 7 ดา้น ไดแ้ก่  ใฝ่รู้ตลอดชีวิต  
รู้กาลเทศะ เปียมจิตสํานึกสาธารณะ มีทกัษะสือสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามดว้ยบุคลิก พร้อมดว้ย
ศาสตร์และศิลป์ 

   เกรียงไกร เจริญผล  (2553) ศึกษาเรือง “การบริหารจดัการอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 
เอกชนไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่”  ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้าง 
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน 1) การกาํหนดอตัลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 2) การให้ขอ้มูลดา้นอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัแก่บุคลากร และการประชาสัมพนัธ์
ภายใน ภายนอกมหาวิทยาลยั 3) การติดตามผลการใช้งานอตัลกัษณ์เพือสร้างความเป็นอนัหนึง 
อนัเดียวกัน อตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ทีเกิดจากกระบวนการสร้างอตัลักษณ์
ประกอบดว้ย อตัลกัษณ์เชิงวชิาการ คือ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอตัลกัษณ์เชิงสัญญะ คือ อาคาร
อิฐแดง เครืองหมาย และสีอตัลักษณ์ อัตลักษณ์ทีเกิดจากร่วมสร้างของภาคีทางการศึกษา คือ 
ตวัสัญลักษณ์นกอินทรี ส่วนกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทีผูว้ิจ ัยค้นพบ คือ  
การร่วมสร้างอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเอกชนโดยภาคีทางการศึกษา หรือ Participatory Corporate 

Identity Creation ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ 1) การร่วมประเมินการรับรู้อตัลกัษณ์มหาวิทยาลยั
ของภาคีทางการศึกษา  2) การร่วมสร้างกลยุทธ์การสือสารขององค์การเพือพฒันาการบริหาร
จดัการอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัโดยภาคีทางการศึกษา ไดแ้ก่ กลยุทธ์พืนที SPACE Strategies    

3) การร่วมสร้างการบริหารจดัการมหาวิทยาลยัโดยภาคีทางการศึกษาแบบ SMART University 
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ส่วนผลการรับรู้อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั บุคลภายในรับรู้อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัทุกประเภท
ไดดี้แต่บุคคลภายนอกรับรู้ดีเฉพาะสีอตัลกัษณ์ 
 กาํจร หลุยยะพงศ์ (2553) ศึกษาเรือง “การสือสารกบัวาทกรรมอตัลกัษณ์ผูสู้งอาย ุ
ในสังคมไทย” ในกลุ่มผูสู้งสองกลุ่มทีต่างกันในแง่พืนทีและฐานะ คือ กลุ่ม OPPY และชมรม
ผูสู้งอายุ ตาํบลโพธิไทรงาม จงัหวดัพิจิตร ผลการศึกษาพบว่า เหรียญดา้นแรก อตัลกัษณ์ผูสู้งอาย ุ
ถูกกาํหนดจากสถาบนั 5  แห่ง คือ สังคม การแพทย ์รัฐ เศรษฐกิจ และการสือสาร จนทาํให้ผูสู้งอายุ
กลายเป็นวตัถุ สามารถจาํแนกไดต้ามอาํนาจของสังคมทีกาํหนดแบ่งเป็น 3 ยุค คือ ยุคแรก สังคม
เกษตรกรรม ความชราตามธรรมดาโลกมุ่งเน้นอํานาจสถาบันศาสนาทีระบุให้ผูสู้งอายุเป็น
ผูเ้ชียวชาญ ผูมี้พระคุณ และร่างกายอ่อนแอตามสังขาร ยคุทีสอง สังคมอุตสาหกรรม การจดัระเบียบ
ความชราจะเป็นยุคทีสถาบนัการแพทย ์รัฐ เป็นสถาบนัหลกัระบุว่า ผูสู้งอายุเป็นผูที้อ่อนแอ พึงพิง 
จาํเป็นตอ้งกา้วมาจดัระเบียบ ส่วนอตัลกัษณ์ทีมีอยูเ่ดิมถูกลดระดบัเป็นอตัลกัษณ์รอง และยุคทีสาม 
สังคมขอ้มูลข่าวสาร ความชราทีจดัการได ้เป็นยุคทีสถาบนัการสือสารใช้แนวทางการแพทยแ์ละ
สังคมสมยัใหม่เริมให้ผูสู้งอายุสามารถจดัการตนเองไดเ้ป็นผูที้ชะลอหรือหยุดยงัความชรา เหรียญ
ดา้นทีสองแมส้ถาบนัสังคมเป็นผูก้าํหนดความหมายแต่ผูสู้งอายุบางกลุ่มกลบัมีอาํนาจในการต่อสู้
ต่อรองอตัลกัษณ์ เช่น ปฏิเสธอตัลกัษณ์ดา้นลบคือความอ่อนแอและพึงพิง แต่เลือกยอมรับอตัลกัษณ์
บางส่วนทีเหมาะสมกบัตน ไดแ้ก่ ความกตญั ู และการเกิด แก่ เจ็บตายเป็นธรรมชาติ และยืนยนั
ความเชียวชาญในบางด้าน โดยกลุ่ม OPPY สร้างอตัลักษณ์ “ผูสู้งวยัหัวใจไฮเทค” ส่วนชมรม
ผูสู้งอายุตาํบลโพธิไทยงาม กาํหนดว่า “ผูสู้งอายุคือผูมี้ศกัยภาพต่อชุมชน”  และทงัสองกลุ่มได้
ผนวกอตัลกัษณ์เดิมของตน เช่น เป็นผูรู้้ ผูมี้ฐานะ เพือยืนยนัตนในแง่บวก ดงันนั อตัลกัษณ์ผูสู้งอายุ
ของสังคมไทยจึงเป็นทงัอาํนาจทีถูกสังคมกาํหนด ในเวลาเดียวกนัภายใตก้รอบทีกาํหนดผูสู้งอายุก็
ยงัสามารถคดัเลือก ต่อรอง รวมถึงประกอบอตัลกัษณ์ดา้นอืนๆ เขา้มาเป็นตวัตนของตน 

 ปวิณดา โกมารกุล ณ นคร (2553) ศึกษาเรือง “กระบวนการเรียนรู้อตัลกัษณ์มุสลิม
ของสตรีมุอลัลฟั กรณีศึกษา : สตรีมุอลัลฟัในชุมชนท่าอิฐ ผลการศึกษาพบวา่ กระบวนการเรียนรู้ 
อัตลักษณ์ของสตรีอัลลัฟในชุมชนท่าอิฐเ รียนรู้จากอัตลักษณ์ทางบทบาทบุคคลใกล้ชิด  
การเปลียนแปลงอตัลกัษณ์ของสตรีมุอลัลฟัส่วนมากเปลียนอตัลกัษณ์เพราะความรักทีมีต่อสามี  
ซึงครอบครัวสามีเป็นผูที้ชีนาํการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของสตรีมุอลัลฟั ในส่วนของชุมชนนนัเป็น
เครืองมือในการให้สตรีมุอลัลฟัสังเกตอตัลกัษณ์ของมุสลิม เช่น จากการแต่งกายของมุสลิม จาก
ภาษาทีมุสลิมใช้สือสาร การศึกษาพบว่าสือมีส่วนสําคญัในการทาํให้เกิดการเรียนรู้อตัลักษณ์ 
ซึงสตรีมุอลัลฟัไดเ้รียนรู้จากสือสิงพิมพ ์สือวิทยุ โทรทศัน์ ช่องทางการเรียนรู้นอกระบบของสตรี
มุอลัลฟัเป็นการมุ่งเนน้เพือให้เกิดความเขา้ใจในอตัลกัษณ์และการดาํเนินวิถีชีวิตแบบอิสลาม  แต่
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ความศรัทธาเป็นผลพวงมาจากการเรียนรู้และการเขา้ถึงแก่นของศาสนาอยา่งลึกซึงจึงนาํไปสู่การ
ปฏิบติัตามหลกัคาํสอน 

 วศินี สุทธิวิภากร (2552) ศึกษาเรือง วาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ ต่อสถานภาพและ
บทบาทสตรีไทยตามทีนาํเสนอในนวนิยายของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย ์จาํนวน 16 เรือง ระหวา่ง 
ปีพุทธศกัราช 2510-2549 พบวา่ ภาพเสนอสตรีของคุณหญิงวิมลผา่นนวนิยาย 13 เรือง ตอกยาํแบบ
ฉบบัเฉพาะของสตรีตามวธีิคิดแบบปิตาธิปไตย  การนาํเสนอภาพสตรีแบบแยกขวัตรงขา้มจากบุรุษ
อยา่งเห็นไดช้ดั ซึงสะทอ้นอาํนาจในการประกอบสร้างวาทกรรมยาํความแตกต่างทางเพศอยู ่ทงันี
มีนวนิยายเพียง 3 เรืองทีจัดวางภาพลักษณ์สตรีให้มีฐานะมนุษย์ทีเทียบเท่าบุรุษ ด้วยเหตุนี 
การประกอบสร้างทางวาทกรรมของคุณหญิงวิมล จึงเป็นปฏิบติัการรูปแบบหนึงทางสังคมทีเสนอ
ภาพอตัลกัษณ์ของสตรีไม่เท่าเทียมบุรุษและบิดเบือนสถานภาพบทบาทสตรีให้เป็นไปตามแนวทาง
สตรีนิยมจนสามารถสถาปนาวาทกรรมสตรีนิยมให้กลายเป็นความจริงขึนมาไดใ้นสังคม อาจกล่าว
ได้ว่า คุณหญิงวิมลไม่ได้ประกอบสร้างวาทกรรมหลกัคือ วาทกรรมตรีนิยมอย่างทีเข้าใจแต่ได้
สะทอ้นขอ้จาํกดัและขอ้ขดัแยง้ในความเป็นสตรีผ่านความลกัลนัของตวับทนวนิยาย และผลิตซาํ
อุดมการณ์สตรีในบริบทสังคมทีผูช้ายมีอาํนาจอยูน่นัเอง 

 ธงชยั สมบูรณ์ (2551) ศึกษาเรือง  อตัลกัษณ์ “เด็กราม” ผลการศึกษาพบว่า 1) ดา้น
วิชาการ “เด็กราม” มีความมานะอดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการเรียน เป็นผูมี้วินัยและ
รับผิดชอบต่อตนเอง นอกจากนียงัเป็นผูที้มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนและเป็นทียอมรับของ
สถาบนัการศึกษาทวัไป “เด็กราม” สามารถศึกษาหาความรู้เองไดแ้ละเห็นคุณค่าของการศึกษาอยา่ง
ยิง  2) ดา้นคุณธรรม “เด็กราม” เป็นผูมี้คุณธรรม ซึงจะเห็นไดจ้ากเด็กรามทุกคนจะตอ้งเรียนวิชา 
“ความรู้คู่คุณธรรม” ซึงกระบวนวิชานีมีการปลูกฝังและขดัเกลาให้เป็นบุคคลทีมีความซือสัตย ์
อดทน รู้จกัเสียสละ และปฏิบติัตามหนา้ทีของตนเองและเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อสังคม มีเหตุผล
ในความแตกต่างทางวฒันธรรมและสามารถนาํไปใช้ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งดี 3) ดา้นการเมือง 
“เด็กราม” เป็นผูมี้ความรู้ความเข้าใจในฐานคติคุณค่าของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
กล่าวคือ รักในเสรีภาพและความเสมอภาคทางการเมือง นอกจากนียงักล้าแสดงออกถึงบทบาท
ตนเองในฐานะปัญญาปัจเจก  “เด็กราม”  เป็นผูมี้ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง ทงัภายใน
และภายนอกมหาวทิยาลยั 

 สุธาสินี มงคลดี  (2550)  ศึกษาเรือง วาทกรรมวิเคราะห์กิจกรรมหน้าเสาธงของ
นกัเรียนชาวไทยภูเขา ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2547 ดว้ยวธีิการวิเคราะห์วาทกรรมพิจารณาจาก
ภาษา เนือหาทีใช้ในการสือสาร สังคมและวฒันธรรมทีสะทอ้นในวาทกรรม ผลการศึกษาพบว่า 
ดา้นภาษามีลกัษณะการออกเสียงของเสียงพยญัชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกต ์รวมถึงลกัษณะ



52 
 

การใชค้าํมีความแตกต่างจากนกัเรียนไทย ส่วนรูปประโยคมีบางประโยคเท่านนัทีแตกต่างส่วนมาก
ยงัคงใช้รูปแบบประโยคเหมือนนกัเรียนไทย สําหรับจุดมุ่งหมายของการสือสารพบว่าเจตนาใน 
การสือสารเมือทาํกิจกรรมหนา้เสาธง 8 ลกัษณะ คือ ประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวน 
ประชาสัมพนัธ์และชมเชย อธิบายให้ความรู้ เน้นยาํและให้ทาํตาม ชีแนะและชกัชวน แสดงความ
ขอบคุณ และการขอร้องและตาํหนิ ด้านสังคมวฒันธรรมวาทกรรมสะท้อนให้เห็นว่านักเรียน 
ชาวไทยภูเขามีลกัษณะดา้นสังคมและวฒันธรรม 5 ลกัษณะ คือ แสดงความเป็นคนไทย/เป็นส่วน
หนึงของสังคมไทย แสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์แสดงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจของนักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจน  แสดงสถานะของนักเรียนศึกษาสงเคราะห์/ 
ความเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน และการวางพืนฐานงานอาชีพให้แก่นกัเรียน/วิธีการหา
รายไดข้องนกัเรียนจากการทาํโครงการต่างๆ   
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บทที  
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การวิเคราะห์ถึงการสร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยั 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีวิทยาทีใช้ศึกษา คือ การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse 

Analysis) ตามแนวทางของนอร์แมน แฟร์คลาฟ (Norman Fairclough) เป็นแนวทางการศึกษาซึง
ประกอบด้วย 3 มิติ คือ ตวับท (Text) ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม (Discursive Practice) และ
ภาคปฏิบติัการทางสังคม (Social Practice)  และการสร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ของ
เกลเซอร์ สเตราส์ แอนซีล์ม และคอร์บิน (Glasser & Strauss. : 1967; Anseim & Corbin. 1990)  

เป็นวธีิการศึกษาปรากฏการณ์ในการวจิยัครังนี 

 การวเิคราะห์วาทกรรมเป็นวธีิการทีทาํใหเ้ขา้ใจถึงระบบกฎเกณฑ์ของวาทกรรมระบบ
ความรู้ ความเชือและกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงของโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจได้ทาํหน้าทีสร้าง การผลิตซํา เผยแพร่และตรึงสิงทีสร้างขึนให้ดาํรงอยู่ในมิติของตวับท  
มิติของภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม และมิติของภาคปฏิบติัการทางสังคมของการปรับเปลียน
พฤติกรรมการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงทีสะทอ้นภาพตวัแทนของ
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ   โรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีกระบวนการถ่ายทอดอย่างไร มีกฎเกณฑ์
อย่างไร นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีการยอมรับหรือปฏิเสธอยา่งไร มีการช่วงชิงการนาํอย่างไร 
ใครเป็นผู ้ได้เปรียบและผู ้เสียเปรียบ  ส่วนการสร้างทฤษฎีฐานรากนันเป็นวิธีวิทยาทีได้รับ 
การยอมรับกนัว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์ทีนาํมาใช้เพือการวิจยัไดอ้ย่างเป็นระบบทงัในเรืองของ
กระบวนการและการออกแบบการวิจยัโดยวิธีวิทยาดงักล่าวมีจุดมุ่งหมายในการสร้างทฤษฎีจาก
ปรากฏการณ์นอกจากนีแลว้ผูว้ิจยัได้นาํองค์ความรู้ในบริบทของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจมาเป็น
พืนฐานในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ในการตงัคาํถามการวจิยั การเขา้ถึงขอ้มูลเพือสามารถอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึน และยงัเป็นการสร้างความไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) เพือเป็น
ประโยชน์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการสร้างทฤษฎีฐานรากของผูว้จิยัดงัมีรายละเอียด ดงันี 
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1.  สนาม (Field) 
 สนามของการศึกษานีคือ  โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ตาํบลสามพราน อาํเภอสามพราน 
จังหวดันครปฐม ซึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตํารวจ เปิดสอนในระดับ 
ปริญญาตรี ปัจจุบนัมีนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชาย จาํนวน 842 คน และนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
จาํนวน  276 คน รวมจาํนวนทงัหมด 1,118 คน  ครู-อาจารย ์จาํนวน  93 คน  และขา้ราชการตาํรวจ 
จาํนวน 529 คน  การคดัเลือกโรงเรียนแห่งนีเป็นการคัดเลือกด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive 

Selective) โดยยึดหลกัการทีสําคญัในการเลือกวา่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทางวิชาชีพตาํรวจ
เพียงแห่งเดียวของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติและของประเทศไทย เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนมี
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจจาํนวนไม่มาก  นกัเรียนนายร้อยตาํรวจส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
ชาย  ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติไดเ้ปิดโอกาสใหมี้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง
หญิงเขา้มาเรียนร่วมดว้ยจึงเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา แบบแผนพฤติกรรมของนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงแห่งนีนบัวา่มีความเป็นอตัลกัษณ์ทีโดดเด่นและปรากฏในสังคมทีชดัเจนซึงแตกต่างจาก
สถาบนัอุดมศึกษาแห่งอืนๆ  และผูว้ิจยัทาํงานอยู่ในพืนทีทีทาํวิจัยทาํให้สะดวกต่อการเข้าไป
สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มูลจึงเหมาะสมสาํหรับใชเ้ป็นพืนทีในการศึกษาอยา่งยงิ  
 

2.  การเข้าสู่สนาม 
 หลงัจากเลือกโรงเรียนนายร้อยตาํรวจใชเ้ป็นพืนทีในการศึกษาทีมีความเหมาะสมแลว้ 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างแนวคาํถามเพือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์โดยการยึดวตัถุประสงคข์องการวิจยั
เป็นแนวทางในการกําหนดคาํถาม เพือให้ครอบคลุมเนือหาของกระบวนการสร้างอตัลักษณ์
นักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง  หลังจากสร้างแนวคําถามในการสัมภาษณ์และได้นําปรึกษา
คณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วผู ้วิจ ัยจึงนําแนวคําถามทีสร้างขึนไปทดสอบเพือดู 
ความชดัเจนและความครอบคลุมเนือหาทีตอ้งการวจิยัแลว้จึงนาํกลบัมาแกไ้ขขอ้บกพร่องทีพบก่อน
นาํไปใชจ้ริง 
 ในการเขา้สู่สนามนันผูว้ิจยัตอ้งทาํหนังสือขออนุญาตผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจและผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนั เพือขออนุญาตทาํการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลในเรือง
ดงักล่าว หลงัจากไดรั้บอนุญาตให้ทาํการวิจยัเรืองดงักล่าวแลว้เพือความสะดวกรวดเร็วผูว้ิจยัไดท้าํ
หนงัสือขออนุญาตและไปพบผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัและผูบ้ญัชาการโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
ดว้ยตนเองเพือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล โดยนดัหมายวนั เวลา และสถานทีสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ขนัตอนต่อมาคือการสร้างความสัมพนัธ์กบัครู-อาจารย ์ ผูบ้งัคบับญัชาทีดูแลรับผิดชอบ
นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง นักเรียนชันสูง (รุ่นพี) คือ นักเรียนนายร้อยตาํรวจชันปีที 3 และ
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นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ ชนัปีที 4  ผูที้ไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้ดูแลควบคุมการปฏิบติั
ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 1-4   และนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 1-4 ขณะ
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ประจาํปีการศึกษา 2556 โดยผูว้ิจยัแนะนาํตวัเองและบอก
วตัถุประสงค์ของการวิจยัและขอสัมภาษณ์  ในการสัมภาษณ์นนัผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ดว้ยตนเอง
และขออนุญาตใชเ้ครืองบนัทึกเสียงและกลอ้งถ่ายรูปเพือช่วยให้การนาํเสนอขอ้มูลของผูศึ้กษาวิจยั
น่าสนใจและมีความน่าเชือถือมากยิงขึน พร้อมทงัจดประเด็นสําคัญในการสนทนา และเก็บ
รายละเอียดในบางประเด็นของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกคนและสังเกตการณ์  เช่น สีหน้า ดวงตา และ
บุคลิกท่าทาง เป็นตน้ 

 

3.  การเลอืกบุคคลหลกัในการสัมภาษณ์ (Key Informants) และการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 บุคคลหลักในการสัมภาษณ์ในครังนีคือนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชันปีที 1-4   

ครู-อาจารย ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจชันสูง (รุ่นพี) และผูบ้งัคบับญัชาทีรับผิดชอบดูแลนักเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิง ผูว้ิจ ัยเลือกผู ้ให้สัมภาษณ์โดยใช้หลักของการเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลัก  (Key 

Informants) โดยการเลือกเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) ลักษณะของวิธีการนีผูว้ิจ ัย 
ไม่กาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ห้สัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า   เมือผูว้ิจยัได้ขอสัมภาษณ์นักเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิงรายแรกทีเต็มใจให้สัมภาษณ์แล้ว   จึงนาํขอ้มูลทีได้มาวิเคราะห์ทนัทีเพือให้
ความหมาย (Conceptualizing) ทีเป็นเหตุการณ์หรือสิงทีเกิดขึนตามความเป็นจริงเรืองของ 
การวิเคราะห์วาทกรรมในการสร้างอตัลกัษณ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงของโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจ ต่อจากนันผูว้ิจยัได้กาํหนดชือมโนทศัน์ (Concept) แล้วจดัมโนทศัน์ให้เป็นหมวดหมู่ 
(Categories) โดยเปรียบเทียบมโนทศัน์ทีสะทอ้นปรากฏการณ์ทีคลา้ยคลึงกนั แลว้จึงสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ข้อมูลนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงรายอืนๆ  ต่อไปทีสามารถให้ข้อมูลแตกต่างไปจากมิติ 
(Dimension) และคุณสมบติั (Properties) จากผูใ้ห้ข้อมูลทีผ่านมา การเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์จะ
ดาํเนินการสัมภาษณ์ต่อไปจนกว่าแบบแผนต่างๆ ของกลุ่มมโนทศัน์เกิดขึนซาํๆ ทงัในเรืองของ
บริบทและพฤติกรรมทีแตกต่างกนั และไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึนอีกทีเรียกว่า ทฤษฎีถึงจุดอิมตวั 
(Theoretical Saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ์และนาํขอ้มูลทีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์  
โดยวธีินีจึงไม่สามารถทีจะระบุจาํนวนผูใ้หส้ัมภาษณ์ทีแน่นอนล่วงหนา้ได ้

 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู ้วิจ ัย เลือกใช้วิ ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In–depth 

Interview) ในช่วงเวลาวา่งของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเวลาหลงัเลิกเรียนหรือทาํกิจกรรมในช่วงเยน็หรือ
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงทีตอ้งอยูเ่ตรียมการไม่ไดเ้ดินทางกลบับา้นในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์หรือ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยใชเ้วลาประมาณคนละ 1-2 ชวัโมง ใชก้ารสนทนา สัมภาษณ์ โดยใชค้าํถาม 
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(Interview guide) เป็นลกัษณะของการเปิดกวา้งไม่จาํกดัคาํถาม (Open-ended question interview) 

แต่ครอบคลุมประเด็นทีทาํการวิจยั โดยการสร้างแบบแนวคาํถามอย่างกวา้งๆ ใช้เป็นแนวทางใน
การสัมภาษณ์ล่วงหนา้ ขอ้คาํถามสามารถยดืหยุน่ได ้แนวคาํถามสามารถปรับเปลียนลาํดบัไดขึ้นอยู่
กับสถานการณ์หรือความเหมาะสม แต่ให้ครอบคลุมแนวคาํถามทีได้กําหนดไวใ้นการสร้าง 
อตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงแบ่งออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการเรียน  ดา้นสุขภาพ
ร่างกาย  ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ  ดา้นศีลธรรมจรรยาบรรณ
และอุดมคติตาํรวจ  และด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี  ใช้วิธีการสังเกต 
(Observation) ผูว้ิจยัใชห้ลกัการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยผูว้ิจยั
เฝ้าสังเกตอยูภ่ายนอกไม่ไดเ้ขา้วิธีการไปร่วมกิจกรรมกบักลุ่มตวัอยา่ง เพือจะไดไ้ม่เป็นการรบกวน
การทาํกิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่าง เป็นการเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลทางกายภาพของกลุ่มตวัอย่าง  
เช่น อาคารเรียน การเรียนการสอน กิจกรรมประจาํวนั เป็นตน้ (สุรเชษฐ ์ชิระมณี, 2552: 193) 

  

4.  การประมวลผลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดป้ระมวลผลขอ้มูลในครังแรกทนัทีทีไดมี้การสัมภาษณ์เพือใชเ้ป็นแนวทางใน 
การสร้างมโนทศัน์จากขอ้มูลแลว้จึงเชือเป็นแนวทางในการเลือกสัมภาษณ์ในรายต่อๆ ไป หลงัจาก
ไดข้อ้มูลจากแหล่งต่างๆ ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลต่างๆมาศึกษา และวเิคราะห์ คดัเลือก ขอ้มูลทีมีหมวดหมู่
เดียวกนั หรือประเภทเดียวกนั เพือนาํมาวเิคราะห์และจดัทาํการวิจยัในครังนีแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
โดยการนําข้อมูลทีได้จากการลงพืนทีสัมภาษณ์ มาเรียบเรียงเพือพรรณนาวิเคราะห์ ได้แก่  
ถอดบทความสัมภาษณ์และสรุปประเด็นสําคญั เรียบเรียงขอ้มูลและหาขอ้มูลเพิมเติม และเขียน
รายงานในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ จากนันผูศึ้กษาวิจัยดําเนินการปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษาเพือ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการเขียนพรรณนาให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และนํา
ขอ้เสนอแนะของอาจารยที์ปรึกษามาปรับแกไ้ขและอาจจะลงพืนทีเพิมเติมเพือเก็บรวบรวมขอ้มูล
ใหมี้ความสมบรูณ์มากยงิขึน   
 ในการนาํเสนอผลการวิจยั ผูว้ิจยันาํขอ้มูลทงัหมดทีได้จากการวิเคราะห์มาใช้ตอบ 
ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาและนาํเสนอผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 5 บท ดงันี 

 บทที 1  บทนาํ 
 บทที 2  วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

 บทที 3  วธีิดาํเนินการวจิยั 

 บทที 4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 บทที 5  สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ  
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5.  การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูล  
 ตรวจสอบขอ้มูล หลงัจากทีไดเ้ก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลก่อน 
การวิเคราะห์ขอ้มูล คือการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique)) แบ่งเป็น   
การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าขอ้มูลทีผูว้ิจยัไดม้านัน
ถูกตอ้งหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของขอ้มูลนัน จะตอ้งตรวจสอบแหล่งทีมา 3 แหล่ง ได้แก่ เวลา 
สถานที และบุคคล  การตรวจสอบสามเส้าด้านผู ้วิจ ัย ( Investigator Triangulation) คือ  
การตรวจสอบวา่ผูว้ิจยั แต่ละคนจะไดข้อ้มูลต่างกนัอยา่งไรแทนการใชผู้ว้ิจยัคนเดียวกนัทงัหมดซึง
จะสร้างความแน่ใจได้ดีกว่าผู ้วิจ ัยเพียงคนเดียว  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory 

Triangulation) คือ การตรวจสอบวา่ผูว้ิจยัสามารถใช้แนวคิดทฤษฎีทีต่างไปจากเดิมตีความขอ้มูล
แตกต่างกนัไดม้ากน้อยเพียงใดซึงอาจทาํไดง่้ายกวา่ถา้ยงัอยูใ่นระดบัสมมติฐานชวัคราว (Working 

Hypothesis) และแนวคิด ขณะลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละอย่าง การตรวจสอบ 
สามเส้าดา้นทฤษฎีนีเป็นการตรวจสอบทีทาํไดย้ากกวา่การตรวจสอบดา้นอืนๆ  และการตรวจสอบ
สามเส้าดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆกนั เพือรวบรวมขอ้มูลเรืองเดียวกนั เช่น ใช้การสังเกตควบคู่กบัการซักถามพร้อมกนันันก็
ศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากแหล่งเอกสารหรือซักถามผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัหรืออาจซักถามผูใ้ห้ขอ้มูล
หลงัจากสรุปผลการศึกษา เพือความแน่นอนว่าขอ้สรุปนนัเทียงตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ แลว้
จึงแกไ้ขเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์ต่อไป (สุภางค ์ จนัทวานิช, 2540: 23-35) 
 
6. ระยะเวลาในการวจัิย  
 การวิจยัครังนีใช้เวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยเริมตงัแต่ 
เดือนธนัวาคม 2556 - เมษายน 2557   
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บทที  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวาทกรรมนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงถึงกระบวนการสร้างอตัลักษณ์
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 1-4 ขณะศึกษาอยูใ่นโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ อาํเภอสามพราน 
จงัหวดันครปฐม ประจาํปีการศึกษา 2556  ผูว้ิจยัได้ศึกษาถึงปรากฏการณ์ทางสังคมครังนีตาม 
แนวทางการวิเคราะห์วาทกรรมของนอร์แมน แฟร์คลาฟ (Fairclough.1992) ซึงผูว้ิจยัได้นาํเสนอ
รายละเอียดไวแ้ลว้ในบททีสองการศึกษาถึงสิงต่างๆ ทีถูกกาํหนดขึนจากความหมายของภาษาหรือ
วาทกรรมเป็นแนวคิดของนกัคิดยุคหลงัสมยัใหม่ (Post-modernism) ทีมุ่งทาํความเขา้ใจโลกของ
มนุษยที์มีความหลากหลายและอยู่ภายใตข้องโครงสร้างของอาํนาจดว้ยการวิเคราะห์ถึงกฎเกณฑ ์
กติกา ความเป็นตวัตนของบุคคล ความสัมพนัธ์ทางอาํนาจ การช่วงชิงการนาํโดยการช่วงชิงอาํนาจ
ระหวา่งกลุ่มทีไดเ้ปรียบกบักลุ่มทีเสียเปรียบในสังคม การศึกษาครังนีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ถึงกฎเกณฑ ์
กติกาทีนํามาสู่ความเป็นตัวตนของนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงว่าถูกสร้างขึนมาได้อย่างไร  
วาทกรรมใดเป็นตวักาํหนดวา่นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงตอ้งมีโครงสร้างและดาํรงไวซึ้งอตัลกัษณ์
ของนกัเรียนนายร้อยตรวจหญิงของพวกเขาดงัเช่นทีเป็นอยู ่
 การวิเคราะห์วาทกรรมในแนวทางทีเรียกวา่ Oriented Textual Discourse Analysis 
ของแฟร์คลาฟ ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์วาทกรรมในมิติของตวับท ภาคปฏิบติัการทาง  
วาทกรรม ภาคปฏิบติัการทางสังคม โดยมิติของตวับทนนัเป็นผลทีเกิดจากภาคปฏิบติัการทางวาท
กรรมในอดีตจนกระทงักลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบติัทีมีความหลากหลาย นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
หญิงไดตี้ความตวับทและเลือกสรรจนกระทงักลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบติัทีมีความหลากหลาย
และได้ยึดตวับทนนัมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติั  มิติของภาคปฏิบติัทางวาทกรรมเป็น
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวับทและผูใ้ช้ตวับทโดยศึกษาจากการผลิต การเผยแพร่ และการใชต้วับทซึง
เป็นกระบวนการทีมีลกัษณะเฉพาะตามสภาพของสังคม โดยทีภาคปฏิบติัทางวาทกรรมนนัตวับท
จะเป็นสิงทีมีความสําคัญต่ออตัลักษณ์ ความสัมพนัธ์ ระบบความรู้และความเชือของนักเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิง มิติของภาคปฏิบติัการทางสังคม เป็นการศึกษาถึงอุดมคติทีไดถู้กถ่ายทอดจาก
สังคมโดยผ่านระบบของสถาบนัการศึกษาทีนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงศึกษาอยู่ ซึงในทีให้นี 
คือโรงเรียนนายร้อยตาํรวจทีจะตอ้งทาํหน้าทีขดัเกลาให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีบรรทดัฐาน 
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ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบติัตามอุดมการณ์ของสังคมดว้ยวิธีการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
สถาบนัขึนมาใชใ้นการควบคุมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 

 การศึกษาครังนีผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงวาทกรรมในหลายๆ ดา้นของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
หญิงเริมตงัแต่ดา้นการเรียน ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพศ ดา้นศีลธรรมจรรยาบรรณและดา้นอุดมคติตาํรวจ ดา้นวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี โดยนาํแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาบูรณาการเป็นกรอบความคิดในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ 
แนวคิดเรืองวาทกรรม แนวคิดเรืองอตัลกัษณ์ แนวคิดเรืองอุดมคติ แนวคิดเรืองเพศสภาพ แนวคิด
การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ ทฤษฏีการปรับตัว บริบทโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ และงานวิจัย  
ทีเกียวขอ้งซึงจะไดน้าํเสนอในลาํดบัต่อไป  
 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทางดา้นวิชาชีพตาํรวจของรัฐ  
ทีจดัการศึกษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติและเป็นส่วนราชการในสังกดั
สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ มีหน้าทีผลิตบุคลากรในวิชาชีพตาํรวจตามความตอ้งการของสํานกังาน
ตาํรวจแห่งชาติ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชนัสูง ทาํการสอน การวิจยั การฝึกอบรม 
และให้บริหารทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นทกัษะความเชียวชาญดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายและ
วิชาชีพตาํรวจเป็นสําคญั  เป็นลกัษณะโรงเรียนประจาํเป็นเดิมเป็นโรงเรียนชายลว้น นับตงัแต่ปี 
พ.ศ. 2552 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจได้เปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ซึงมาจาก
บุคคลภายนอกหญิงทีจบการศึกษาชนัมธัยมศึกษาชนัปีที 6 อายุไม่เกิน 18 ปี จาํนวน 60 คน และ
ขา้ราชการตาํรวจหญิงรับราชการตาํรวจมาแลว้ 1 ปี มีอายไุม่เกิน 25 ปี จาํนวน 10 คน รวมทงัสิน 70 

คน จึงทาํใหน้กัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงไดมี้โอกาสมาเรียนร่วมกบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายเป็น
ตน้มาและเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา 
 
 วถิีชีวติของนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงจากการศึกษาตัวบท ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ทาํให้พบว่าในสังคมแต่ละสังคมไดส้ร้างบรรทดัฐาน แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ขึนมาเพือ
ใช้ในการควบคุมคนในสังคมให้อยู่ภายในระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกาเดียวกนัภายใตอุ้ดมคติหรือ
อุดมการณ์ของสังคม ในกลุ่มของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงก็เช่นเดียวกนัสังคมไดส้ร้างแบบแผน 
กฎเกณฑ์ ธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ถ่ายทอดสู่สถาบนักล่าวคือผา่นทางโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ โดย
กาํหนดใหผู้บ้ริหารและครู-อาจารย ์เป็นผูที้มีหนา้ทีรับและถ่ายทอดอุดมคติของสังคมโดยการสร้าง
กฎ กติกา ระเบียบต่างๆ ในการบงัคบัควบคุมนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงให้อยู่ในกรอบตามที
สังคมไดก้าํหนดแนวทางไวแ้ลว้จนเกิดเป็นอตัลกัษณ์ของนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง แบบแผน
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ดงักล่าวไดถู้กยอมรับจากนกัเรียนเองวา่เป็นกฎเกณฑ์กติกาทีสถาบนัวางไวใ้ห้ปฏิบติั แต่ทงันีก็ยงัมี
นกัเรียนทียอมรับและประพฤติปฏิบติัตนตามกฎเกณฑ์ของสถาบนัทงัหมดหรือมีบุคคลส่วนนอ้ยที
มีการปฏิเสธอยูใ่นใจแต่ไม่สามารถแสดงออกไดเ้พราะจะทาํให้ไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพือน กลวั
ถูกทาํโทษหรือโดนตดัแตม้คะแนนความประพฤติจากผูบ้งัคบัหมวดฝ่ายปกครองซึงจะส่งผลต่อ 
การบรรจุแต่งตงัไปดาํรงตาํแหน่งตามสถานีตาํรวจหรือหน่วยงานของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ 
เมือสาํเร็จการศึกษาออกไปแลว้ 

 วิถีชีวิตของวยัรุ่นหญิงทีเรียกตวัเองว่า นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ได้เริมต้นขึน 
เมือนกัเรียนสามารถสอบผา่นเขา้มาดว้ยความรู้ ความสามารถของตนเอง จากการสัมภาษณ์นกัเรียน
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักล่าวว่าส่วนใหญ่ผูป้กครอง ญาติ  แนะนาํให้มาเรียนเพราะตอ้งการให้รับราชการ 
เป็นอาชีพทีมีเกียรติและมนัคงหรือมีรุ่นพีหรือเพือนแนะนาํใหม้าเรียนและชวนกนัมาสอบซึงตนเอง 
ก็ชอบสนใจทีจะมาเรียนเองด้วย ตลอดจนการดูรายการจากสือต่างๆ สร้างความโน้มน้าวใจให้
สนใจทีจะมาเรียน ไดแ้ก่ รายการผูห้ญิงถึงผูห้ญิงจากสถานีโทรทศัน์ช่อง 3   
 ในการทาํความเขา้ใจนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงกลุ่มนี  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลทีได้
จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจในบทที 2 และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

interview) ในมิติกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง โดยทีผูว้ิจยัจะแสดง
รายละเอียดของการศึกษาในมิติของตัวบท ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม และภาคปฏิบัติการ  
ทางสังคมของชีวติพวกเขาตงัแต่ระยะทีเริมเขา้สู่สถาบนัจนถึงปัจจุบนั ดงันี 

 

ตัวบทในระยะเริมเข้าสู่สถาบันของนักเรียนนายร้อยตํารวจหญงิ 
 ตวับทเป็นมิติหนึงของการวิเคราะห์วาทกรรม การทาํความเข้าใจตวับทคือการทาํ  
ความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ทงัทีผ่านมาในอดีตและทีเป็นปัจจุบนัโดยได ้
ถูกคดัเลือกและตีความตวับทเพือนํามาใช้เป็นธรรมเนียมปฏิบติั เมือนักเรียนเขา้สู่สถาบนัแล้ว
นกัเรียนมีความจาํเป็นตอ้งรับรู้ถึงตวับทในแต่ละเรือง และเลือกทีจะนาํตวับทไปปฏิบติัเพือให้บรรลุ
ถึงความเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ตวับททีนกัเรียนไดรั้บนนัอาจเป็นตวับทจากประสบการณ์
ทีผา่นมาในอดีต ตวับทจากผูบ้งัคบับญัชาการ ครู-อาจารย ์ และนกัเรียนรุ่นพี โดยตวับทของสถาบนั
นนัไดถู้กสร้างขึนมาจากภาคปฏิบติัการทางสังคม ในกรณีทีนกัเรียนเลือกรับตวับทของความเป็น
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงซึงมีการยอมรับและปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคมนักเรียนผูน้ัน 
ถือว่าเป็นผูที้มีคุณสมบติัเป็นนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง แต่ถ้านักเรียนปฏิเสธบรรทดัฐานของ
สังคมนกัเรียนจะกลายเป็นคนกลุ่มน้อยของสังคมของพวกเขาและไม่ไดรั้บการยอมรับหรือถูกทาํ
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โทษหรือหมดสิทธิการเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง  ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนและสถาบนั
เป็นรูปแบบของความสัมพนัธ์เชิงอาํนาจทีมีการช่วงชิงการนาํซึงกนัและกนักล่าวคือ ในขณะที
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจไดพ้ยายามใชร้ะเบียบ กฎเกณฑ ์กติกาต่างๆ เป็นวธีิควบคุมนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงให้ปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ของสังคม ในขณะทีนักเรียนบางส่วนมีการยอมรับ 
กฎ ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ และในความเป็นจริงแล้วก็ยงัมีนักเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงบางส่วนมีการปฏิเสธแต่ไม่สามารถแสดงเป็นตวัตนของตนเองออกมาได้ เพราะจะ
ไม่ไดรั้บการยอมรับจากคนกลุ่มมากสร้างสิงทีเรียกวา่เป็นอตัลกัษณ์ของตนขึนมารวมทงัมีการผลิต
ซาํและใช้อตัลกัษณ์ของตนเอง โดยทีเป็นลกัษณะการกระทาํตามของอุดมคติของสังคมในแทบ 
ทุกเรืองตวับทของการสร้างและการปรับเปลียนอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงซึงทุกคน
จะตอ้งปฏิบติัตามตวับทซึงไดก้ล่าวไวใ้นบทที 2 การทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง เพือให้นกัเรียน
ไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัการเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจตลอดจนสร้าง
ความเขา้ใจอนัดีซึงกนัและกนั  
  

ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง 
  ภาคปฏิบติัการวาททางกรรมเป็นขนัตอนหลังจากนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงได ้
ตีความตวับททีรับรู้มาก่อนดว้ยตนเองจากการสังเกตหรือถูกถ่ายทอดโดย รุ่นพี  ผูบ้งัคบับญัชาหรือ 
ครู-อาจารย์ แล้วนาํมาใช้ในการสร้าง การผลิตซํา และเผยแพร่ความเป็นอตัลกัษณ์ของนักเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิง จากการศึกษาพบว่าในภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
หญิงส่วนใหญ่หรือเกือบทงัหมดจะปฏิบติัตามบรรทดัฐานทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนดให้
นักเรียนนายร้อยตาํรวจทงัชายและหญิงทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบติัตาม ภาคปฏิบติัการทาง 
วาทกรรมของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเป็นสิงทีการพฒันาและเปลียนแปลงอยา่งลึกซึงเพิมมาก
ขึนเมือนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงเรียนในชันปีทีสูงขึน  และเปลียนแปลงไปตามบริบท  
สถานการณ์ และนโยบายของผูบ้งัคบับญัชา จากการสังเกตและการสัมภาษณ์นักเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงชันปีที 1-4  ขณะศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ภาคการศึกษาที  2 ประจาํปี
การศึกษา 2556  ผูว้ิจยัพบวา่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทาํให้สามารถเชือมโยงความคิดของนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 1-4 ว่ามีวิถีปฏิบติัทางวาทกรรม (Discursive Practice) ในการเรียนรู้ 
อตัลกัษณ์ตามตวับททีสถาบนัเป็นผูส้ร้าง  ผลิตซาํ และถ่ายทอดอตัลกัษณ์ของกลุ่มโดยมีการยอมรับ
และปฏิบติัตามใน 7 ดา้น ดงันี 
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ระยะแรกของการศึกษา (นักเรียนนายร้อยตํารวจหญงิชันปีท ี1) 
1. ด้านการเรียน  

       เนืองจากลกัษณะการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยตาํรวจมีความแตกต่างจาก 

การเรียนการสอนของนกัเรียนในกลุ่มอืนๆ เพราะโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นสถาบนัอุดมศึกษา
เฉพาะทางด้านวิชาชีพตาํรวจและเป็นลกัษณะโรงเรียนประจาํจะกลบับา้นได้เฉพาะในวนัหยุด  
เสาร์-อาทิตย ์หรือวนัหยุดนักขตัฤกษ์  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
ความมีอิสรเสรีลดนอ้ยลงเมือเทียบกบัเพือนทีเรียนในมหาวทิยาลยัซึงจะมีเวลาพกั เวลาอ่านหนงัสือ
มากกว่า และร่างกายก็ไม่ได้ใช้กาํลังกาย วาทกรรมในเรืองการเรียนนีเป็นส่วนสําคญัหนึงใน 
การบูรณาการความเป็นอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ  
  การเรียนเป็นการเปลียนบรรยากาศในการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึง เป็นการได้มาพบ
เพือนเรียนร่วมกนัและทาํกิจกรรมร่วมกนั การได้ใส่เครืองแบบเฉพาะของตาํรวจทาํให้นกัเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิงและผูป้กครองรู้สึกภาคภูมิใจเพราะโอกาสทีจะเขา้มาเรียนต่อนนัยาก การเรียนรู้
ดว้ยตนเองจากการสังเกต การบอกเล่า การซักถามจากรุ่นพีทงัผูช้ายและผูห้ญิงกล่าวว่า เวลาใส่
เครืองแบบต้องทาํตวัเก๊ก สมาร์ท และดูดี ในสายตาของผูอื้น เมือเทียบกบัเพือนขณะทีเรียนใน
มหาวิทยาลัยจะใส่เสือเชิตสีขาวและกระโปรงสีดาํไม่มีรูปแบบกาํหนดตายตวัสันบ้างยาวบ้าง  
การเขา้มาเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะตอ้งเรียนด้วยและ 
ฝึกดว้ยซึงจะตอ้งมีความอดทนมากกวา่  
  เมือเขา้มาเรียนในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะตอ้งเริม
เรียนรู้และมีปรับตวัเป็นอยา่งมากเพือให้เขา้กบัระเบียบปฏิบติัประจาํวนัทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
เป็นผูก้าํหนดเริมตงัแต่เวลา 05.30 - 22.00 น.   เริมเรียนภาควิชาการตงัแต่เวลา 08.00-15.00 น.  
ภาคการฝึกแบบธรรมเนียมตาํรวจตงัแต่เวลา 15.00 – 19.00 น. เวลา 21.00 - 22.00 น. เป็นช่วงเวลา
ของการธาํรงวินยั (การลงโทษ) อาจจะล่วงเลยไปถึงเวลา 23.00 น. กรณีมีเรืองทีนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจชาย-หญิงกระทาํผิดมากและมีการลงโทษ ทุกวนัพุธกาํหนดให้เป็นวนั Free day  เนน้เรือง
ของการทาํสะอาดอาคารเรียน การโยธารอบๆ โรงเรียน  และวนัพฤหสับดีกาํหนดให้เป็นวนัเขา้ร่วม
กิจกรรมของชมรมต่างๆ   
  ผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายกองบงัคบัการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ เป็นผูมี้หน้าที
รับผิดชอบหลกัในการสอนจะตอ้งศึกษาจากตวับทเพือให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย
ของผูบ้ ังคับบัญชาตามยุคตามสมยั  จะต้องทาํการสร้าง หล่อหลอม ปลูกฝังแนวคิด อุดมคติที
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะเนน้เรืองภาวะผูน้าํโดยดูองคป์ระกอบจากภารกิจ
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ภายนอกมาเป็นตวัตงัและนาํมาเสริมสร้างนกัเรียนนายร้อยตาํรวจให้อยู่ในกรอบ เพราะในปี พ.ศ. 
2552 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจเริมมีการรับสมคัรนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเขา้มาเรียนร่วมกบั
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายซึงถือเป็นเรืองใหม่ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจตอ้งศึกษาดูจากองคก์รหรือ
หน่วยงานต่างๆ ทีมีการผลิตบณัฑิตหญิง เช่น วิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ วิทยาลยับาลตาํรวจ วิทยาลยั
ทหาร หรือองค์กรมหาวิทยาลยัต่างๆ  เพือศึกษา พูดคุย วางแผน วิเคราะห์ปัญหา  แนวทางการ
ป้องกนัและการแกไ้ขปัญหา  เช่น ศึกษาสภาพความเป็นอยูข่องผูห้ญิง การแต่งตงัขา้ราชการตาํรวจ
หญิงชันสัญญาบัตรเป็นพีเลียงคอยดูแลให้ค ําปรึกษา   การเชิญอาจารย์ทีมีความรู้ทางด้าน
วทิยาศาสตร์การกีฬา  นกัจิตวทิยามาใหค้วามรู้วา่ ผูห้ญิงมีขอ้ดอ้ยขอ้ทีไม่เท่ากบัผูช้ายในเรืองใดบา้ง
และนาํมาปรับ เช่น วิธีการทาํโทษ วิธีการออกกาํลงักาย พร้อมทงัเรียนรู้ควบคู่ไปกบัการทาํงาน  
  นักเรียนนายร้อยตาํรวจทีเข้ามาศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะมาจากบุคคล  
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ นกัเรียนเตรียมทหาร ขา้ราชการตาํรวจชาย-หญิง และบุคคลภายนอกหญิง  ซึงนกัเรียน
เตรียมทหารจะผา่นการฝึกฝนและความอดทนมาก่อน ขา้ราชการตาํรวจชาย-หญิงก็ผา่นการฝึกฝน
และฝึกความอดทนมาบา้งและเป็นผูที้มีประสบการณ์ทาํงานมาก่อน สําหรับบุคคลภายนอกหญิง 
ส่วนใหญ่มาจากผูที้จบการศึกษาชนัมธัยมศึกษาชนัปีที 6 หรือเป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัชนัปีที 1  
ซึงมีอายุไม่เกิน 18 ปี เป็นผูที้เรียนทางดา้นสายวิทยาศาสตร์-สายคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก 
ทีเรียนเก่งและฉลาด เพราะกระบวนการทาํงานดา้นตาํรวจส่วนใหญ่จะเน้นเรืองการตดัสินใจและ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือตามสถานการณ์ ผูที้เขา้มาเรียนส่วนใหญ่จะไม่เขา้ใจว่าจะตอ้ง
ปฏิบติัตนอยา่งไร ไม่เคยตืนนอนแต่เชา้ ไม่เคยผา่นการฝึก และไม่เคยถูกทาํโทษ  นกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจชายส่วนใหญ่จะปฏิบติัตามเพราะมีการปลูกฝังมาตงัแต่เรียนโรงเรียนเตรียมทหารแต่จะมี
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายซึงมีกลุ่มน้อยทีมีการต่อตา้นไม่ปฏิบติัตามแต่เมือผูบ้งัคบัหมวดลงไป
กาํกบั ดูแล สงัการดว้ยตนเองส่วนใหญ่ปฏิบติัตาม  นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะมีขอ้เสียในเรือง
ของความอดทนมกัจะแสดงออกทางสีหน้าและไม่มีการควบคุมอารมณ์แต่ไม่ถึงกบัแสดงออกมา
เป็นลกัษณะของคาํพดู 

 

  “โรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีกฎ กติกา ห้ามพกโทรศพัท์มือถือ จะมีการสนบัสนุนให้
ใช้ได้แต่ต้องให้ตรงกับว ัตถุประสงค์และเหมาะสมกับเวลา   ทังนีขึนอยู่กับนโยบายของ
ผูบ้งัคบับญัชาวา่สามารถใหใ้ชไ้ดห้รือไม่”  (จิรชาติ ผูบ้งัคบับญัชา, 2557) 
 
  การเรียนในชันปีต้นๆ ด้านวิชาการจะเน้นเรียนวิชาพืนฐานและวิชากฎหมาย เช่น  
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วชิาจิตวทิยา วชิาเศรษฐศาสตร์ กฎหมายเบืองตน้ กฎหมายอาญา และกฎหมายแพง่ เป็นตน้  อาจารย์
ผูส้อนเป็นอาจารย์ทีมีคุณภาพมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ในความแตกต่างของการเรียนจากชนัมธัยมศึกษาตอนปลายคือเนน้เรียนทางดา้นสายวิทยาศาสตร์- 
สายคณิตศาสตร์ เนน้เรืองการคาํนวณ การคิดและการตดัสินใจไม่ตอ้งจาํทงัหมดจะเฉพาะบางสูตรก็
สามารถนาํมาตอบคาํถามไดทุ้กขอ้ขอ้สอบเป็นแบบปรนยั  แต่เมือเขา้มาเรียนในโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจไม่ไดน้าํมาใช ้เนืองจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเนน้วิชากฎหมายเป็นลกัษณะของการท่องจาํ
ทุกมาตราและตอ้งทาํความเขา้ใจ ขอ้สอบเป็นแบบอตันัยคือการเขียนบรรยาย นักเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงส่วนใหญ่จะไม่ถนัดและไม่ชอบ  ถ้าผลการเรียนไม่ดีส่วนใหญ่จะมาจากนักเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิงเองเนืองจากในตอนเช้าถูกรุ่นพีทาํโทษก่อนเขา้เรียนทาํให้เหนือยลา้ เมือเขา้
เรียนส่วนใหญ่จะง่วงและนอนหลบัในห้องเรียนถา้เป็นห้องเรียนทีติดเครืองปรับอากาศยิงทาํให้
อยากนอนจึงเป็นสาเหตุทาํให้ผลการเรียนของนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงไม่ดีได้คะแนนน้อย 
เมือเทียบกบัตอนเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายหรือในมหาวิทยาลยัแห่งอืนขณะเรียนอยู่ชันปีที 1 

เทคนิคการทบทวนตําราเรียนผู ้ให้ข้อมูลกล่าวว่าแต่ละคนจะมีวิธีการทบทวนตําราเรียนที 
ไม่เหมือนกนั เช่น การใชไ้ฟฉายส่องเพือดูหนงัสือในเวลากลางคืนเนืองจากกองร้อยมีกฎ ระเบียบ 
ตอ้งปิดไฟนอนเพือท่องจาํตาํราเรียน โอกาสพบอาจารยที์ปรึกษามีนอ้ยเนืองจากมีขอ้จาํกดัในเรือง
ของเวลาหลงัจากเลิกเรียนแลว้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงตอ้งรีบกลบักองร้อย วิธีคลายเครียดของ
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงอยา่งหนึง คือ การแอบนินทากบัเพือนในเรืองต่างๆ  
  ภาคการฝึกนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายและนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะใชห้ลกัสูตร
เดียวกันยงัไม่มีการปรับแก้ไขให้เข้ากบัสรีระของผูห้ญิง เนืองจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็น
ลกัษณะโรงเรียนชายลว้นมาก่อน ความแตกต่างทางดา้นสรีระระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย ฝ่ายปกครอง
ทีทาํหนา้ทีดูแลนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายและหญิงจะตอ้งมีการศึกษาการเพือปรับให้เขา้กบัสรีระ
ของผูห้ญิง ถึงแมใ้นบางครังเห็นว่าผูห้ญิงทาํให้มาตรฐานในการฝึกของผูช้ายด้อยลงไปกว่าเดิม
เล็กน้อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ทีสามารถยอมรับได ้ เช่น  เรืองการพิจารณาลงทณัฑ์ การออกกาํลงักาย
ภาษาทีใช้กบัผูห้ญิง เป็นตน้   นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงช่วงแรกๆ ทาํอะไรไม่เป็นเพราะไม่เคย
ฝึกมาก่อนโดยเริมฝึกจากท่าง่ายๆ ก่อนแลว้ค่อยพฒันาเป็นท่าทียากขึน เมือมีการศึกษาจากตวับท
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการสังเกตหรือสอบถามจากเพือนนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจชายรุ่นเดียวกนั เช่น ท่าแบกปืนยาวประกอบอาวุธ การเอาตวัรอดจากการฝึกและ 
การถูกทาํโทษ เป็นตน้ นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายจะคอยสอน มีการชีนาํ คอยช่วยเหลือช่วงแรกๆ 
ไม่มีการอูแ้ต่จะเป็นลกัษณะของการทาํไม่ไหวเสียมากกวา่ ผูช้ายทีทาํไม่ไดส่้วนใหญ่มาจากนกัเรียน
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เตรียมทหารชอบ “อู”้ หรือ “ตู”้ คือพวกทีรู้มาก และ “ซึม มึน โน” คือพวกทีทาํให้มนัจบๆ ไป แต่
ขณะเดียวกนัก็จะมีพีแฟร๊งค ์คือ พีทีใจดีมากๆ  คอยช่วยเหลือแนะนาํในเรืองต่างๆ  แต่เมือทาํไดก้็จะ
รู้สึกภาคภูมิใจวา่ “ผูห้ญิงก็ทาํไดเ้หมือนผูช้าย” ปัจจุบนัสามารถปรับตวัไดแ้ลว้  
 
  “ขอ้ดีของนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงในการฝึกคือจะเชือฟังกว่าผูช้าย จะไม่ค่อย 
หลบ หาย อู ้แต่มีขอ้เสีย คือ การแสดงออกทางสีหน้า ขอ้ดีของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชาย คือ มี 
ความอดทนทางดา้นจิตใจ ไม่ค่อยแสดงออกทางสีหนา้ แต่มีขอ้เสีย คือ การหลบ อู ้ส่วนใหญ่จะเป็น
ผูช้ายทีเกเร เช่น เมือวงิๆ ไปแลว้หายออกไปจากแถว” (หมวดโอต๊ ผูบ้งัหมวดฝ่ายปกครอง , ) 
 

  “ภาควิชาการในส่วนของวิชากฎหมายสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้ 
ภาคการฝึก การทาํโทษต่างๆ เป็นการฝึกทางดา้นจิตใจเพือให้รองรับแรงกระทบ แรงกดดนั และฝึก
จิตใจทีเขม้แข็ง การฝึกหลกัสูตรพิเศษ เช่น หลกัสูตรกระโดดร่ม ช่วยฝึกความอดทน การกลา้คิด  
กลา้ตดัสินใจ  และฝึกภาวะผูน้าํ”  (นิง นรต.ชนัปีที , ) 
 

    
 
 
ภาพที  4 การกาํกบั ควบคุมดูแลของนายตาํรวจฝ่ายปกครองและนกัเรียนชนัสูง (รุ่นพี) 
  

2. ด้านสุขภาพ 
  ดา้นสุขภาพนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะตอ้งมีการปรับตวัมากขึนเนืองจากตลอด
ระยะเวลาการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะตอ้งวิงออกกาํลงักายในตอนเช้า
และเยน็ การฝึกหลกัสูตรต่างๆ เนน้ความแขง็แรงของร่างกาย ระยะแรกนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกียวกบักลา้มเนืออกัเสบเนืองจากไม่เคยออกกาํลงักายแต่ก็ตอ้งจาํฝืนใจทาํ 
และมกัจะพบปัญหาเกียวกบักระดูก ขอ้ต่อ นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะตอ้งเรียนรู้และค่อยๆ 
ปรับตวั 
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  เรืองความสวยความงามในชันปีแรกๆ จะไม่ค่อยมีเวลาจะเน้นการฝึกความอดทน  
ตากแดด กินนอนอยู่บนกองดินกองทราย เนือตวัมอมแมมมีเวลาการทาํความสะอาดร่างกายเพียง 
3-5 นาที ทาํได้บา้งเล็กน้อยเนืองจากมีขอ้จาํกดัในเรืองของเวลา  เช่น หวีผม ทาแป้ง และติดกิบ 
เป็นตน้ เพราะทุกวนิาทีทีวา่งขอใหมี้เวลานอนหลบัพกัผอ่นเสียมากกวา่ทีจะดูแลตนเอง 

  เรืองอาหารโรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีให้รับประทานครบทงั 3 มือ ส่วนใหญ่อาหารจะ
ครบ 5 หมู่และเป็นอาหารค่อนขา้งดี เช่น นม ผกั ผลไม ้ขนมหวาน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักล่าวว่าเพือน
และตนเองจะรับประทานอาหารทุกอย่างและรับประทานอาหารเพิมมากขึนกว่าเดิมเนืองจาก
ร่างกายเราเหนือยตอ้งการพลงังานเพิมขึน  และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขียนเสนอแนะรายการอาหาร
ได ้กรณีรับประทานไม่อิมจะใชว้ธีิการลกัลอบฝากแม่คา้ซกัผา้ซือถา้ตอ้งการ 

  การนอนหลบัพกัผอ่นมีไม่เพียงพอเนืองจากตอ้งเตรียมเครืองแต่งกาย ขดัเครืองหมาย 
ขดักระเป๋า และขดัรองเทา้  นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักล่าววา่ ช่วงแรกๆ จะนอน
ร้องไห ้คิดถึงพ่อแม่ คิดถึงบา้น แต่ปัจจุบนัไม่มีเวลาเครียด ไม่มีเวลาคิดถึงบา้น เนืองจากมีขอ้จาํกดั
ในเรืองของเวลา การทาํกิจกรรมต่างๆ ทีรุ่นพีและฝ่ายปกครองโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจดัให ้

 
  “เพือนๆ ทีสอบไดม้กัจะเล่าให้ฟังวา่เหนือยมากแต่เราไม่เขา้ใจว่าเป็นอย่างไร พ่อแม่
คอยพูดให้กาํลงัใจและพูดว่า “ไม่ควรปล่อยให้มาเรียนเลย” การใช้ชีวิตจะแตกต่างจากตอนเรียน 
ชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย แต่เราตอ้งทน ตอ้งอยู่ต่อ  เพราะคนอืนรู้กนัหมดแลว้ว่าเราสอบไดห้รือ 
รู้กนัแลว้ทงัตาํบล”  (ลูกนาํ นรต.หญิงชนัปีที 1, 2557) 

   

3.  ด้านบุคลกิภาพ     
  เมือนกัเรียนรับรู้ว่าตวับทว่าบุคลิกภาพของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเป็นอย่างไร
แล้ว นักเรียนส่วนใหญ่จะปฏิบติัตามตวับทคือจะตอ้ง เก็ก สมาร์ท เดินหน้าเชิด หยิงๆ หลงัตรง  
ทุกท่วง เช่น ท่าเดิน ท่านงั ท่าหิวกระเป๋า  ท่าหยิบของจะตอ้งดูดี เครืองแบบเครืองแต่งกายจะตอ้ง
สะอาดตงัแต่ศีรษะจรดปลายเทา้ตอ้ง “เป๊ะ”  และ “ไม่โทรม”  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักล่าววา่จะเรียนรู้ดว้ย
ตนเองจากการสังเกตดูเพือน รุ่นพี สือต่างๆ และเรียนรู้จากวิทยากรสอนแต่งหนา้ เรืองบุคลิกภาพ
รุ่นพีจะคอยสอนจุดเล็กๆ น้อยๆ เช่น รังดุมตรงขอคอเสือเวลาใส่ตอ้งดึงคอปกขึนมาขา้งบนและ
จะตอ้งจดัใหดู้ดี ดูภูมิฐาน การขดัรองเทา้  ท่าทางการเดิน  เสือผา้และการจดัวางเข็มขดั  แนวกระดุม 
หวัเข็มขดั ซิปกางเกงจะตอ้งเป็นแนวเดียวกนั รองเทา้จะตอ้งขดัมนั  และมีการแต่งหนา้แบบบางๆ 
เพือให้ออกงานสังคมได้  เป็นตน้ ถา้ใครเสร็จก่อนก็จะไดก้ลบับา้นก่อน แต่ถา้ปล่อยแถวกลบับา้น
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แลว้ใครแต่งตวัไม่ดีหรือมีผิดเล็กๆ น้อยๆ จะถูกปรับ “ตกมา้” คือไม่ไดอ้อกจากโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจและจะตอ้งอยู่โรงเรียนนายร้อยตาํรวจในวนัหยุดเพราะแต่งกายไม่ดีหรือเรียกว่า  “โทรม”  
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที 1 จะถูกรุ่นพีตรวจมากกวา่ชนัปีอืนๆ  แต่เมือขึนชนัปีสูงขึนสามารถ
ดูแลตนเองไดรุ่้นพีก็จะไม่มีการตรวจ 

  การสวมเครืองแบบกลับบ้านทุกครังนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงผูใ้ห้ข้อมูลหลัก 
กล่าววา่ ส่วนใหญ่จะรู้สึกภาคภูมิใจ เพราะเครืองหมาย ชุดแต่ละชุดไดม้าดว้ยความยากลาํบากตอ้ง
ผา่นการทดสอบความอดทนในดา้นต่างๆ  โดยจะตอ้งใชแ้รงกายเขา้แรกบ่งบอกความเป็นนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจหญิงเตม็ตวั เป็นผูใ้หญ่มากขึน และแบกภาระหนา้ทีมากขึน พ่อแม่ภาคภูมิใจ เพือนที
เรียนต่างสถาบนัชืนชมว่า “เก่งสามารถทาํได”้ การแต่งเครืองแบบจะตอ้งดูดีให้เกียรติชุดและให้
เกียรติสถาบนั การแต่งกายออกจากโรงเรียนขึนอยูก่บัสถานการณ์บา้นเมืองในขณะนนั เช่น กรณีมี
ผูป้กครองเดินทางมารับด้วยตนเองก็จะใส่ชุดกลับบ้าน กรณีนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงต้อง
เดินทางกลบับา้นเองเมือออกจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะมีการเปลียนชุดตามทีพกัของตนเอง 
บา้นญาติ หรือหอพกัเพือน เพือความปลอดภยัและความสะดวกในการเดินทางกลบับา้น 

 

 
ภาพที 5  การแต่งกายชุดลาํลองใชใ้นเวลาพกัผอ่นหลงัจากเลิกการศึกษาและใชใ้นวนัหยดุราชการ
ของ นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 1 

 

4.  ด้านภาวะผู้นํา   
  นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชาย-หญิง ชนัปีที 1 จะมีฐานะเท่าเทียมกนัทงัหมดจะยงัไม่ได้
รับมอบหมายให้ทาํหน้าทีเป็นผูน้าํเป็นการชักชวนหรือดึงเพือนให้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ คอย
กระตุน้ให้เพือนทาํในสิงต่างๆ เพือให้ผา่นไปดว้ยกนั การฝึกคุมแถว การเช็คยอด การพูดหน้าแถว 
การแสดงออกทีสาธารณะ  การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ถูกบงัคบัให้ตอ้งกระทาํส่วนใหญ่จะรู้สึก 
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อึดอดัแต่เมือทาํทุกวนักลายเป็นชีวิตประจาํวนัทาํให้เกิดความเคยชิน ชนัปีที 1  ส่วนใหญ่จะถูกฝึก
ใหเ้ป็นผูป้ฏิบติัตามคาํสังของรุ่นพี ผูบ้งัคบัหมวดและผูบ้งัคบับญัชา   
 
5. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ 
  เนืองจากเดิมโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นลักษณะชายล้วน เมือมีนักเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงมาเรียนร่วมดว้ย การยอมรับนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเป็นเรืองทียากในกลุ่มนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจชายและมกัจะมีคาํพูดทีพูดกดทบัหรือเปรียบเทียบกนัอยูเ่สมอ เช่น “ผูห้ญิงจะทาํได้
ไหม จะทาํให้ระบบเขาเสียหรือไม่ จะแข็งแรงสู้เขาไดไ้หมเวลาถูกทาํโทษ คิดผิดหรือเปล่าทีไม่ไป
เรียนในมหาวทิยาลยัขา้งนอก” แต่ปัจจุบนัเรียนอยูด่ว้ยกนั ถูกทาํโทษดว้ยกนัหมด คาํพูดก็มีนอ้ยลง 
มีการยอมรับผูห้ญิงมากขึน เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆ เมือเราไดเ้ป็นส่วนหนึงทีจบไปแลว้ทาํงาน
เพือสังคมได้  ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศระหว่างนักเรียนนายร้อยตาํรวจชายและหญิงจึงเป็น
ลกัษณะคบกนัเป็นเพือนมากกวา่แฟน  มีการพูดคุยแซวกนัในหมู่เพือน เพือนนกัเรียนชายทีมาจาก
โรงเรียนเตรียมทหารจะคอยแนะนาํ ให้คาํปรึกษา และอธิบายแลกเปลียนความคิดกนั การพูดให้
กาํลงัใจซึงกนัและกนั “เราจะตอ้งผา่นไปดว้ยกนัใหไ้ด”้ 

 
6.  ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตํารวจ 
      เรืองอุดมคติตาํรวจจะมีการสอนทุกวนัโดยนาํมาจากจากคู่มือนายตาํรวจปกครองมา
สอนเป็นหลกัหรือนาํประสบการณ์ตนเองมาเล่าให้ฟัง การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายของ
ผูบ้งัคบับญัชาตามยคุตามสมยัเนน้เรืองการใชชี้วติประจาํวนั ผูที้สอนส่วนใหญ่จะเป็นผูช่้วยผูบ้งัคบั
หมวด การท่องคาํปฏิญาณตนและอุดมคติตาํรวจทุกๆ เช้าหลงัจากเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น.  
ส่วนใหญ่จะสอนเรืองของความอดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวนัไหวต่อความยากลาํบาก โดยเฉพาะ
เรืองเล็กๆ น้อยๆ จะมีการสอนทุกช่วงเวลาและมีสอนอยู่ในวิชาจริยธรรมตํารวจชันปีที 1  
ภาคการศึกษาที 1 อาจารยผ์ูใ้ห้ข้อมูลกล่าวว่า วิชาจริยธรรมเป็นวิชาแกนคือเป็นวิชาหลกัอยู่ใน
หลกัสูตรเป็นวิชาบงัคบั จาํนวน  หน่วยกิต  ครู-อาจารย ์ทีทาํหนา้ทีถ่ายทอดโดยนาํคู่มือจริยธรรม
และจรรยาบรรณต่างๆ ทีอยู่ในอาชีพสังคมไทยและนาํประสบการณ์มาร่วมดว้ย นาํตวัอย่างข่าว
ประจาํวนัเรืองการผิดจริยธรรมจะไม่เน้นเฉพาะของตาํรวจเพือนาํมาตงัเป็นกรณีศึกษา พูดคุยกนั 
นาํมาวเิคราะห์ สอบถามและเปลียนกบันกัเรียน เป็นตน้ เพราะปัจจุบนันกัเรียนนายร้อยตาํรวจจะไม่
ค่อยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร เพือนาํความรู้ทีไดไ้ปใชเ้มือจบการศึกษาไปแลว้และเพือให้รู้วา่จริยธรรม
กบักฎหมายตาํรวจนันแตกต่างกนัอย่างไร การมีส่วนร่วมของนักเรียนจะขึนอยู่กบัอารมณ์ของ
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นกัเรียน บางคนนังหน้าก็มีสนใจบา้ง บางคนก็ไม่ตอบ อาจารยจ์ะใช้วิธีการเรียกชือและให้ตอบ
คาํถามถา้ตอบไม่ไดใ้หห้าตวัช่วยคือใหเ้พือนช่วยตอบ     
  การเรียนการสอนของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปี 1 เด็กค่อนขา้งจะนิงและลกัษณะ
นิสัยของคนไทยทีไม่ค่อยชอบสอบถามทงันักเรียนนายร้อยตาํรวจชายและหญิงไม่ค่อยแตกต่าง  
สาเหตุของการนอนหลบัในชวัโมงเรียนส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลวา่ เนืองจากตอนกลางคืนโดนรุ่นพีจ๊วก
ทาํให้มีเวลาพกัผ่อนน้อย  การเขา้เวรยาม  อุปกรณ์ในการสอนไม่พร้อมเป็นสาเหตุหนึงซึงเป็น
อุปสรรคต่อการสอน อาจารยท์าํสือการสอนไม่เร้าใจ  สภาพแวดลอ้มในห้องเรียนไม่ดี เด็กชอบนงั
เรียนขา้งหลงัและนงักระจดักระจาย  ผลการเรียนของนกัเรียนชาย-หญิงไม่แตกต่างกนั  ในมุมมอง
ของอาจารยเ์ห็นวา่วชิาทีสอนเมือจบการศึกษาไปแลว้นกัเรียนสามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ที
ได ้เทคนิคในการสอนอาจารยจ์ะใหเ้ด็กนงัสมาธิคนละ  นาที มีรายงานให้ทาํโดยหาบุคคลตน้แบบ
ในสังคมไทยทีมีอยูจ่ริงและสัมผสัได ้ และทาํสมุดจดบนัทึกความดีโดยให้ผูบ้งัคบัหมวดเป็นผูล้ง
ชือรับรอง หรือบางครังก็มีการแลกเปลียนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์กับนักเรียน เช่น การ
นาํเสนอบุคคลตวัอย่าง เพราะเงินก็เป็นปัจจยัสําคญัทีจะทาํให้คนทาํความดีในการดาํเนินชีวิตถา้
ทอ้งหิวแลว้ทาํไปไม่มีใครตาํหนิหรอก  เหตุใดจึงตอ้งมีการอยูเ่วรยามเพราะนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
มีหมวกอยู ่ 2 ใบ เพราะตอ้งทาํหนา้ทีเป็นนกัเรียนและทาํหนา้ทีเป็นขา้ราชการตาํรวจ  แต่ในมุมมอง
ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จาํเป็นตอ้งเรียนเพราะทุกวนันีก็มีการนาํมาใชแ้ละ
ปฏิบติัอยูแ่ลว้และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

 

  “การแสดงออกของเด็กในเรืองของจริยธรรมส่วนใหญ่จะขึนอยู่กับพืนฐานของ
ครอบครัว  “ลูกไมย้อ่มหล่นไม่ไกลตน้”  หรือ “เรากินอะไรก็ยอ่มไดอ้ยา่งนนั”  หรือ “ถา้พ่อแม่พา
ลูกไปวดัเด็กก็จะไปดว้ย”  กรณีเด็กทีจบออกไปขา้งนอกแลว้เจอสิงแวดลอ้ม  รุ่นพีพาไปเลียงไปกิน 
“ทุกคนอยากมีอยากไดเ้หมือนกนั”  ถา้คนเรามี DNA ของความดีก็จะไม่เป็นหรืออยากไดน้อ้ยกวา่
คนอืน มองดูแลว้มนัไม่จีรัง  ถา้บางคนไม่ภูมิคุม้กนัก็จะเตลิดเปิดเปิงไป” (สุภาวิตา อาจารยผ์ูส้อน, 

2557) 
 
  ดา้นศีลธรรมและจรรยาบรรณเป็นการสอนปูพืนฐานและเป็นการนาํศาสตร์หลายๆ 
สาขามาบูรณาการเพือจดจาํและนาํไปใชต้ลอดชีวิตเป็นเรืองของการเนน้ยาํและนาํไปปฏิบติัให้เกิด
ความเคยชิน เน้นเรืองของคุณธรรม อุดมคติตาํรวจ มาตรฐานจริยธรรมจรรยาบรรณ เป็นแนวทาง
ประพฤติตนและการนาํไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ทีเพือความอยูร่อดในการปฏิบติัหนา้ทีไม่ให้โดนตงั
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คณะกรรมการสอบสวน ในเรืองของจริยธรรมจะตอ้งเป็นตาํรวจมืออาชีพ ไดแ้ก่  การเคารพสิทธิ
ของประชาชนการปฏิบติัหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างจิตสํานกัของผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์ 
การพดูจาสุภาพกบัประชาชน ไม่เลือกการปฏิบติั พร้อมทีจะบริการประชาชน เป็นตน้  
  เมือนักเรียนนายร้อยตาํรวจออกไปปฏิบติัหน้าทีมีสิงล่อตาล่อใจโดยไม่มีภูมิคุม้กนั 
ในส่วนนีจะอ่อนไหวไดง่้ายกระทาํผิดได้ง่าย เพราะฉะนันถ้าเราพลาดในส่วนนีเราจะตอ้งเป็นที 
พึงแห่งตน เพราะฉะนันขณะเป็นนักเรียนนายร้อยตาํรวจจะต้องเก็บเกียว เติมเต็มให้เต็มทีกรณี 
ไปเป็นพนกังานสอบสวนตามสถานีตาํรวจเปรียบเสมือนเวทีมวยทีไม่มีพีเลียงตลอดเวลา ในขณะที
เราเป็นนักชก ยกเว้นพีเลียงโยนผา้ขาวมาแสดงว่าเรายอมแพ้จึงจาํเป็นต้องอธิบายให้นักเรียน 
นายร้อยตาํรวจเขา้ใจวา่ประมวลจริยธรรมเป็นเพียงกรอบ ความประพฤติ เราอยา่ไปชกนอกสังเวียน
เราตอ้งชกอยูบ่นเวทีจะมีการเนน้ยาํตลอดเพือมองใหเ้ห็นภาพ ถา้เราละเมิด ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบติัตามตอ้ง
รายงานผูบ้งัคบับญัชาเป็นลายลกัษณ์อกัษรทนัที 

 

  “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเคยมีพระบรมราโชวาทให้แก่นิสิตของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเมือปี พ.ศ. 2520  ความรู้มีอยู่ 2 อย่าง คือ ความรู้ทางวิชาการเปรียบเสมือนกับ
เครืองยนต์ จริยธรรมเหมือนกบัหางเสือหรือพวงมาลยัทีจะบงัคบัเรือ รถยนต์จะเดินตรงหรือเอียง
ซ้ายหรือขวาจะเปลียนไปในทิศทางใดขึนอยู่กบัพวงมาลยั ถา้เรือก็ดึงทีหางเรือ ทงัคุณธรรมและ
จริยธรรมทีสอนจะเป็นทงัพวงมาลยัและหางเสือ”  (ทองคาํ อาจารยผ์ูส้อน, 2557)                      
 

  นกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเห็นวา่ การช่วยเหลือสังคมโดยการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆกบั
สถาบนัการศึกษาอืน เช่น โรงเรียนทหารทงั 3 เหล่าทพั ไดแ้ก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
โรงเรียนนายเรือ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  นักเรียนพยาบาลตํารวจ  นักศึกษาแพทย์ เ ช่น  
การเดินขบวนต่อตา้นความรุนแรง การออกค่ายต่างจงัหวดัไปสอนน้อง การทาํกิจกรรมบา้นพกั
คนชรา สถานสงเคราะห์บา้นเด็กกาํพร้า การใส่เครืองแบบตาํรวจให้นอ้งตามโรงเรียนต่างๆ ไดช้ม 
เพือสร้างแรงจูงใจให้กบัน้องๆ เขา้มาเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ   การช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั และการเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆ  เป็นตน้ เป็นกิจกรรมทีดีไดท้าํประโยชน์และ
พบปะกบัประชาชนช่วยทาํใหรู้้สึกผอ่นคลายความเครียด  
  แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนน้อยทีไม่เห็นด้วยว่าตนจะตอ้ง
ปฏิบติัตามอุดมคติตาํรวจในบางขอ้มีต่อตา้นในใจบา้งแต่ก็รับฟังไว ้และเนืองจากเพิงเขา้มาเรียน
ใหม่จึงไม่กล้าแสดงออกเพราะกลัวถูกทาํโทษและกลัวถูกตดัแต้มคะแนนความประพฤติ  เช่น  
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เรืองการเชือฟังคาํสังผูบ้งัคบับญัชาเพราะเห็นวา่บางคาํสังทีผูบ้งัคบับญัชาสังมาไม่มีเหตุผลหรือไม่
ถูกตอ้งแต่เราตอ้งปฏิบติัตามหรือเป็นการกระทาํต่างๆ ทีไม่ถูกตอ้งเพือผูบ้งัคบับญัชาแทนทีจะเป็น
เพือประชาชน   
  

1. ด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักล่าวว่าเรืองขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวฒันธรรม

องคก์รถูกสร้างมารุ่นต่อรุ่นเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นพีในอดีตทีผ่านมา วฒันธรรมแต่ละอยา่งก็จะมี
ความหมาย การปรับให้เขา้กบับริบทแต่ก็ยงัให้คงมีอยู่ซึงแต่ละรุ่นจะมีความหมายเหมือนกนัเพือ
เป็นการสร้างความภาคภูมิใจวา่การจะไดสิ้งของแต่ละอยา่งไดม้าดว้ยความยากลาํบากเป็นการหล่อ
หลอมลงไปในสายเลือด และถูกถ่ายทอดมาเรือยๆ  เมือฝ่ายปกครองพิจารณาแลว้เห็นวา่วฒันธรรม
บางอย่างทีรุ่นสร้างขึนมาไม่มีความเหมาะสมก็จะมีวิธีการแกโ้ดยเรียกเด็กเขา้มาพูดคุยสอบถาม
สาเหตุทาํไปเพราะอะไร มีเหตุผลหรือไม่  ถา้ไม่ใช่ก็ให้นาํไปปรับแกซึ้งจะมีขนัตอนกระบวนการ
อยู่ แต่ถ้าเราไปห้ามจะทาํให้เด็กนกัเรียนนายร้อยตาํรวจเสียหน้าทางฝ่ายปกครองก็ตอ้งเขา้ใจเด็ก 
ในจุดนีด้วย จะคอยสังเกตคอยดูว่าจะไปได้หรือไม่ เมือผูห้ญิงเข้ามาทาํให้วฒันธรรมองค์กร
เปลียนไปหรือไม่ เช่น  เรืองการแสดงออกเดิมโรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีผูช้ายลว้นตอ้งแต่งตวัเป็น
ผูห้ญิงบ้าง แต่ในภายหลังได้มีการห้ามแต่งตวัเป็นผูห้ญิงเพราะเริมมีผูห้ญิงแล้ว  ผูช้ายก็แสดง
บทบาทผูช้ายของตนเองไป  กรณีชมรมใดไม่ยอมให้ผูห้ญิงเขา้ไปอยูร่่วมดว้ยก็จะมีการสอบถามวา่
มีปัญหาหรือสาเหตุเพราะอะไร  ส่วนวฒันธรรมอืนๆ เมือนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงได้มี 
การเรียนรู้ก็จะเกิดเป็นบริบทของผูห้ญิงพูดภาษาเดียวกนั เช่น การไปฝึกงานเจอรุ่นพีทีจบไปแลว้ก็
จะมีการพดูคุยภาษาเดียวกนั ความกลวั ความยืดหยุน่ในการทาํงานค่อนขา้งจะมีสูง และในบางครัง
ผูห้ญิงจะทาํไดดี้กวา่ผูช้าย 

ด้านวฒันธรรมการอยู่ร่วมกนัของนักเรียนนายร้อยตาํรวจทงั 4 ชันปีจะใช้ระบบ
อาวุโสคือการให้เกียรติรุ่นพี  ถึงแมรุ่้นพีจะทาํโทษหนกัเพียงใดแต่วตัถุประสงคคื์อตอ้งการให้นอ้ง
ได้ดี รู้ว่าสิงใดควรทาํและสิงใดไม่ควรทาํ เช่น การเดินเขา้อาคารโภชนาคารรุ่นพีจะตอ้งเดินเขา้
อาคารก่อน รับประทานอาหารก่อนรุ่นน้อง  เมือรับประทานเสร็จรุ่นพีจะตอ้งเดินออกจากอาคาร
โภชนาคารก่อนการเดินผ่านอาคารทีพักของรุ่นพี รุ่นน้องต้องขออนุญาตผ่านก่อน  การทํา 
ความเคารพผูบ้งัคบับญัชาเป็นสิงหนึงไม่มีความเปลียนแปลงเมือจบไปแลว้คือการเคารพเลขรุ่น 
ความเป็นพีเป็นนอ้งจะตอ้งเคารพกนัเสมอถึงแมย้ศเราจะแตกต่างกนั กรณีขา้ราชการตาํรวจหญิงมา
ก่อนจะมีสรรพนามเรียกกนัวา่ “พี” หรือ “ป้า” หรือ “เจ”้ ถา้เป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายจะเรียก
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กนัวา่  “พี”  หรือ  “เฮีย” แต่ในขณะเดียวกนัก็มีนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงส่วนนอ้ยทีไม่เห็นดว้ย
กบัระบบอาวุโส เช่น เมืออยู่ขา้งนอกจะตอ้งเสียสละให้น้องทุกอย่าง แต่เมือเขา้มาอยู่ในโรงเรียน
นายร้อยตาํรวจจะตอ้งให้เกียรติรุ่นพีเพือจะไดเ้รียนรู้วิธีการปฏิบติัตนกบัเจา้นายและเราเป็นผูน้้อย
จะตอ้งดูแลเจา้นายใหดี้  
    ขนบธรรมเนียมและประเพณีผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นว่าเป็นสายใยจากรุ่นพีทีทาํให ้
รุ่นนอ้งดว้ยความตงัใจและภูมิใจ ถึงแมจ้ะเหนือยหรือไดม้าดว้ยความยากลาํบาก เป็นเอกลกัษณ์ของ
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจเห็นควรให้คงอยู่ และนาํมาปฏิบติัสืบทอดให้กบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจ 
รุ่นต่อๆ ไปมี ดงันี 
  1. ประเพณีแต่งเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบักากี (ขุดชุดเล็ก) เป็นเครืองแบบแรก 
ทีนักเรียนนายร้อยตํารวจใหม่จะไม่ได้รับสิทธิแต่งเครืองแบบก่อนวนัไหวค้รู เพราะถือเป็น
เครืองแบบอนัทรงเกียรติแสดงถึงการมีสิทธิความเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจเต็มตวั เพราะจะตอ้ง
ผ่านการฝึกอบรม ผ่านการทดสอบทางสภาพร่างกายและจิตใจ เพือให้ไดรั้บการยอมรับจากรุ่นพี
และผูบ้งัคบับญัชา โดยเปลียนคาํนาํหนา้จาก “นกัเรียนใหม่” เป็น “นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง” 
 

 
 

ภาพที 6  การแต่งเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบักากี (ชุดเล็ก) ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
 

  2. ประเพณีวิงรับหมวกเพือกา้วไปสู่ชนัปีทีสูงขึนตามลาํดบั ชนัปีที 1  สีฟ้า ชนัปีที 2  
สีเหลือง ชันปีที 3 สีม่วง และชันปีที 4 สีเขียว จาํนวนรอบทีใช้ในการวิงรอบโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจแลว้แต่รุ่นพีจะเป็นผูก้าํหนดหรือวิงเท่ากบัจาํนวนเลขรุ่นเป็นบทพิสูจน์แรกของการฝึกความ
อดทน 

                     3. ประเพณีสวมแหวนรุ่น หลงัจาก 7 เดือนเต็มกบับททดสอบร่างกายและจิตใจของ
นักเรียนใหม่ทีผ่านการทดสอบความอดทน  มุมานะเพือก้าวไปสู่เส้นทางอันทรงเกียรติ 
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ความสามคัคีกลมเกลียวของเพือนรุ่นเดียวกนัทีร่วมทุกข ์ร่วมสุขในบททดสอบต่างๆ ของรุ่นพี จะมี
การสลกัเลขรุ่นทีแหวน ชือจริงและอกัษรตวัแรกของนามสกุล 
 

 
 

ภาพที 7  ประเพณีสวมแหวนรุ่นของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 1 

   

  4. ประเพณีรับกระบีสนั กระบีสันเป็นตวัแทนแห่งความกลา้หาญ เขม้แข็ง และอดทน 
ซึงมาพร้อมกบัสิทธิและหนา้ทีอนัยิงใหญ่ นกัเรียนใหม่พร้อมทีจะเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจอยา่ง
ภาคภูมิ หรือเรียกวา่ “สมบติัรุ่น” ระหวา่งชนัปีที 1 กบัชนัปีที 4 รุ่นพีจะทาํกิจกรรมให้น้องโดยปิด
ตารุ่นน้องและพามาทีสระว่ายนาํนาํแหวนและกระบีสันมารอยนาํให้ ซึงในแต่ละปีประเพณีจะมี
ความแตกต่างกนั 

 

 
 

ภาพที  8  ประเพณีรับกระบีสันของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 1 

 

  5. พิธีกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักเรียนนายร้อยตํารวจและ
ขา้ราชการตาํรวจ เนืองในวนัตาํรวจ  13 ตุลาคมของทุกปี  เพราะชุดทีใส่เป็นชุดทีมีเกียรติ ตอ้งสวน
สนามเป็นกองร้อย ไดอ้ยูก่บัเพือนทุกคนและทุกคนจะตอ้งมีความสามคัคีกนั  เดินเทา้พร้อมเพรียง
กนัซึงแอบแฝงอะไรหลายๆ อยา่ง 
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ภาพที  9  พิธีกล่าวคาํสัตยป์ฏิญาณตนและสวนสนามของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ และขา้ราชการ  
ตาํรวจเนืองในวนัตาํรวจ 13 ตุลาคมของทุกปี 

                   

ระยะกลางของการศึกษา (นักเรียนนายร้อยตํารวจหญงิ ชันปีท ี2-3) 
  หลงัจากทีนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงไดเ้ริมเรียนรู้และตีความตวับทและเลือกปฏิบติั
ในสิงทีตนเห็นว่าเหมาะสมและสามารถแสดงออกถึงความเป็นอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
หญิงของตนในระดบัหนึงแลว้ เมือเขา้สู่ช่วงกลางของการศึกษาจะมีรุ่นพีชนัปีที 4 และมีนกัเรียนรุ่น
น้องทีเขา้มาใหม่ ตวับทต่างๆ ในเรืองของอตัลกัษณ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงพบว่านักเรียน 
ชันปีที 1 ยงัยึดถือตัวบทเดิมของความเป็นอัตลักษณ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงซึงได้รับ  
การถ่ายทอดมาเมือเขา้มาเรียนในปีแรก ในขณะทีนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงบางส่วนยงัยอมรับใน
กฎ กติกาของโรงเรียนมีการประพฤติปฏิบติัตนตามบรรทดัฐานของสังคมทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
ได้กาํหนดแนวทางไว ้ตวับทและภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมของนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง  
ชนัปีที 2-3 ซึงเป็นช่วงกลางของการศึกษามีดงันี 
 

1.   ด้านการเรียน    
  ตวับทเรืองของการเรียนนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงสามารถปรับตวัไดม้ากขึน มีเวลา
ทบทวนตาํราเรียนมากขึนโดยเฉพาะช่วงใกล้สอบทางฝ่ายปกครองจะให้เวลากบันักเรียนเต็มที
อนุญาตให้นกัเรียนเปิดไฟอ่านหนงัสือไดเ้ริมตงัแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. แต่นกัเรียนจะตอ้งลงมา
รับประทานอาหารเชา้ในเวลา 07.15 น.  การจบักลุ่มกนัติวหนงัสือกบัเพือนๆ อาจารยจ์ะเนน้สอน
วิชาชีพตาํรวจมากยิงขึน ได้แก่ วิชากฎหมาย วิชาสอบสวน เน้นประสบการณ์ทาํงาน คนขยนั 
อดทนมุ่งมนัก็จะสามารถทาํได้ทุกอย่าง จะมีรุ่นพีคอยให้คาํแนะนาํว่าจะตอ้งเรียนอย่างไร อ่าน
หนังสืออย่างไร อาจารย์ก็มีบ้างทีช่วยสอนแนะแนวทาง  นักเรียนผูใ้ห้ข้อมูลหลักเห็นด้วยว่า
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจควรจะเน้นให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจเรียนวิชากฎหมายทีมีความแม่นยาํ
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และโดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอืนๆ นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงทีสามารถปรับตวัได้และ
สามารถบริหารจัดการเวลาได้จะลงเรียนสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
รามคาํแหง และมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชควบคู่กนัไปดว้ย   
  เทคนิคการเรียนของแต่ละคนจะแตกต่างกนั เช่น เพือนบางคนเวลาเรียนนอนหลบัแต่
เวลาทําข้อสอบได้คะแนนสูงเพือนบางคนขยนัแต่เวลาทําข้อสอบได้คะแนนน้อย  เป็นต้น 
ผลการเรียนของแต่ละคนจะแตกต่างกนับางคนเมือมาเรียนโรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีผลการเรียน
ลดลงหรือบางคนมีผลการเรียนดีขึน ทงันี ขึนอยู่กบัความถนัดและความชอบในวิชาทีเรียนของ 
แต่ละบุคคล  
  ภาคการฝึกโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะเนน้เรืองความอดทนต่อความเจ็บใจปฏิบติัตาม 
กฎ ระเบียบ มีการปรับให้เหมาะสมกบัผูห้ญิงสามารถฝึกได้และนาํไปใช้ปฏิบติังานได้จริง เช่น  
การต่อสู้ป้องกนัตวั การยิงปืน การฝึกยุทธวิธีตาํรวจ และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เป็นตน้ 
แต่ก็จะมีปัญหาบา้งในบางครังในช่วงทีมีประจาํเดือน บางคนมีอาการปวดทอ้งอยา่งหนกัแต่ก็มีพีๆ 
ผูห้ญิงหรือเพือนมาช่วยดูแลทาํให้ดีขึน ภาคการฝึกวิชาชีพตาํรวจโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็น 
ผูถ่้ายทอดจะ  “เป๊ะ”  กวา่ทีอืน 

  ภาคการฝึกหลกัสูตรพิเศษ นกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่เห็นว่าควรคงไวใ้ห้มีอยู่
ในหลักสูตรเพราะวิชาความรู้ทีได้ช่วยในเรืองของการทดสอบจิตใจ  ให้กล้าคิด  กล้าทาํ กล้า
ตดัสินใจสามารถแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเฉพาะหน้าได้  ฝึกความอดทน  ฝึกความเหนือย
ยากลําบากเมือต้องไปพบกับสถานการณ์ทีไม่คาดคิดในเวลาจริงเมือออกไปปฏิบัติหน้าที  
การท้าทาย ฝึกภาวะผูน้าํการสร้างความเชือมนัให้กับผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และหลักสูตรนักเรียน 
นายร้อยตาํรวจฝึกรับใช้ประชาชนในชนบท (โครงการพ่อแม่สมมติ) เป็นการฝึกให้ใกล้ชิดกบั
ประชาชนทาํให้ได้รับทราบปัญหาเพือนํามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ สร้างภาพลักษณ์ทีดี สร้าง 
ความเชือมนัและศรัทธาในอาชีพตาํรวจมากยงิขึน  
 

  “ดา้นการฝึกสามารถทาํไดเ้พราะตอ้งการยอมรับจากเพือนผูช้ายรุ่นเดียวกนัเราจะตอ้ง
ทาํได้เหมือนๆ กัน โดยข้ออ้างหญิง-ชาย ไม่ควรจะเอามาเกียว กับเพือนต่างมหาวิทยาลัยก็มี 
การพูดคุยแลกเปลียนกนัว่า   เราพลาดไป  เราไม่มีโอกาสไดท้าํอย่างนี  เขาไม่มีโอกาสไดม้าเจอ
อะไรอยา่งเรา  เราทงัสองคนจะไดอ้ะไรกนัคนละอยา่ง”  (ลูกหวา้ นรต.หญิง ชนัปีที 3, 2557) 
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  แต่ในขณะเดียวกนันกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเห็นวา่ เมือเรียนชนัปีทีสูงขึนเรืองระเบียบ 
การปฏิบติัประจาํวนัยงัคงปฏิบติัซาํซากจาํเจอยูเ่หมือนกบัทุกๆ วนั นกัเรียนตอ้งการมีเวลาพกัผอ่น 
มีเวลาทีเป็นอิสระเพิมมากยิงขึน จดัให้มีมุมพกัผ่อน ผูห้ญิงไม่จาํเป็นตอ้งมีการฝึกอะไรมากมาย
เท่ากบัผูช้าย เพราะวตัถุประสงค์ในการรับผูห้ญิงเขา้มาศึกษาต่อเพือตอ้งการให้ไปเป็นพนักงาน
สอบสวนหญิง เพือทาํคดีทีเกียวขอ้งกบัเด็กและสตรี การสังทาํโทษควรจะมีการปรับให้เหมาะสม
กบัสรีระของผูห้ญิงโดยเฉพาะช่วงของการมีประจาํเดือน 

 
  “มุมมองเรืองการเรียนของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเห็นวา่ ตอ้งเป็นทงัคนเก่งและ
คนขยนัคือคนๆ เดียวกนั คนเก่ง คือ คนทีสามารถจดัการเรืองของเวลา เรืองการเรียน และเรือง 
การฝึกควบคู่กนัไปได้  เพราะผูที้มาเรียนในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะแตกต่างจากผูที้เรียนใน
มหาวิทยาลยัแห่งอืนทีเรียนหนงัสือเพียงอย่างเดียว  แต่ของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจนอกจากเรียน
แลว้ยงัตอ้งฝึกควบคู่กนัไปดว้ย”  (ลูกปลา นรต.หญิง ชนัปีที 2, 2557) 
 

  “ลักษณะเด่นของนักเ รียนนายร้อยตํารวจหญิงเมือเทียบกับเพือนทีเรียนใน
มหาวิทยาลยัแห่งอืน  คือ เราถูกฝึกให้เป็นผูใ้หญ่ก่อนเวลา  เพือนจะมีเวลาอิสระ ช่วงวยัรุ่นไดใ้ช้
ชีวิตอิสระเสรีในโลกของมหาวิทยาลยั พวกเราอยู่ในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะถูกกดดนั ฝึกใช้
ความคิด  และฝึกความเครียด”  (ลูกหวา้  นรต.หญิง ชนัปีที 3, 2557) 

 

  ขอ้เสนอแนะของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตอ้งการให้โรงเรียนนายร้อยตาํรวจดูแลผูห้ญิงให้
ดีกวา่เดิมใหมี้ความเท่าเทียมกบัผูช้ายทุกอยา่ง การยอมรับผูห้ญิงมีมากขึน การปรับท่าออกกาํลงักาย  
ภาคการฝึกให้เหมาะสมกบัสรีระของผูห้ญิง ดา้นการเรียนควรมีการปรับปรุงสือการเรียนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน เช่น การจดัทาํ power point ให้แก่นกัเรียนเพือให้การเรียนการสอนทาํไดง่้าย 
นกัเรียนมีความเขา้ใจตรงกบัอาจารย ์สามารถจดเพิมเติมได ้เนือหาวชิาจะไดแ้คบลง เวลาทาํขอ้สอบ
จะไดอ่้านหนงัสือใหต้รงและทาํใหค้ะแนนการสอบมากขึน 

 



77 
 

 

 

   
 

ภาพที 10  การฝึกหลกัสูตรกระโดดร่มของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 2 

 
2.   ด้านสุขภาพร่างกาย    
  การตีความจากตวับทนกัเรียนนายร้อยตาํรวจจะตอ้งเป็นผูที้มีสุขภาพแข็งแรง นกัเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 2-3 ยงัยอมรับทีจะปฏิบติัตามตวับทเดิม โดยวิงออกกาํลงักายในตอนเชา้
ตามระเบียบปฏิบติัประจาํวนัทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นผูก้าํหนด นกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วน
ใหญ่เห็นวา่เรืองของสุขภาพมีทงับวกและลบ ดา้นบวกทาํให้ร่างกายของตนเองแข็งแรงมากขึนหาย
จากอาการป่วยโรคภูมิแพ ้บางคนทาํติดเป็นนิสัยเมือกลบัไปบา้นแลว้ก็ยงัคงวิงออกกาํลงักายใน
ตอนเชา้เหมือนอยูโ่รงเรียนนายร้อยตาํรวจ ดา้นลบกรณีถา้สุขภาพไม่ดีมาก่อนและถูกฝึกอยา่งหนกั
บางคนอาจจะทนไม่ไหว นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเมือเรียนชนัสูงขึนจะมีเวลาพกัผอ่นมากยิงขึน 
บางคนทีมีปัญหาเรืองสุขภาพก็จะมีการดูแลรักษาตามสภาพเพือให้ร่ายกายกลับมาเป็นปกติ
เหมือนเดิม  
  ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนน้อยเห็นว่าสุขภาพของตนเองถูกบนัทอนลงไปเรือยๆ เพราะมี 
การฝึกอยา่งหนกัเริมตงัแต่เรียนอยูช่นัปีที 1 จนกระทงัถึงชนัปีปัจจุบนั มีอาการปวดเข่า แต่ปัจจุบนัก็
แขง็แรงมากยงิขึน  เนืองจากตลอดระยะเวลาการศึกษาหลกัสูตร  ปี ตอ้งมีการวิงออกกาํลงักายและ
การฝึกโดยใช้ร่างกายอยู่ตลอดเวลาควรจะปรับเปลียนจากการวิงเพราะทาํให้น่องขาใหญ่มาเป็น 
เต้นแอโรบิคหรือเล่นกีฬาอย่างอืนแทน  แต่บางครังก็มีการต่อต้านอยู่ในใจแต่ไม่แสดงออกว่า 
ไม่ตอ้งการทีจะทาํแต่ก็ตอ้งทาํ    
  
3.  ด้านบุคลกิภาพ 
  ตวับทดา้นบุคลิกภาพของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะตอ้งดูเก็ก สมาร์ท แบบหยิงๆ
เชิดๆ หรือมี Ego สูง เดินหลงัตรง หนา้เชิด ทุกท่วงท่าจะตอ้งดูดี “เป๊ะ” และ “ห้ามโทรม”  นกัเรียน 
ผูใ้ห้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ยงัคงยอมรับและปฏิบติัตามอยู่เนืองจากมีเวลาดูแลตนเองมากยิงขึน  
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มีการพฒันาเรียนรู้ด้วยตนเอง จากรุ่นพี สือต่างๆ และวิทยากรสอนแต่งหน้าเพือนํามาพฒันา
ปรับปรุงตนเองให้ดูดี เช่น การแต่งหน้าไม่ควรแต่งหน้าจดัเวลาใส่เครืองแบบ   บุคลิกภาพจะ
แตกต่างกบัเพือนในมหาวิทยาลยัจะมีความนิงกว่า เขม้แข็งกว่า ในขณะขา้งนอกค่อนขา้งจะเป็น
ผูห้ญิง และจากเดิมทีเป็นคนคุยเสียงดงัโวยวาย หัวเราะ ขาํขนั ไม่รักษากิริยา เดินหลงัค่อม เมือมี 
การเรียนรู้และพฒันาตนเองปรับเปลียนเป็นคนช่างสังเกต จดจาํ และมีความระมดัระวงัตวัมาก
ยงิขึน นงัตวัตรงนงัเกา้อีเพียง 1 ใน 3 ของเกา้อี การพดูคุย การเดินท่วงท่าจะมีการปรับเปลียนเห็นได้
ชดัว่าเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง การรับประทานอาหารเร็วขึนเนืองจากมีเวลาจาํกดั การจดั
วางชอ้น การจดัจาน วธีิการจดัตูเ้สือผา้การจดัเตียง ทุกอยา่งจะตอ้ง “เป๊ะ” ทาํทุกวนัจนเกิดความเคย
ชินติดเป็นนิสัยเมือกลบัไปอยูบ่า้นในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์

                      การปรับเปลียนนิสัยเป็นเพราะกฎ ระเบียบของโรงเรียน และเพือน เมืออยูด่ว้ยกนัตอ้ง
ทาํอะไรทีเหมือนๆ กัน เมือเพือนในกลุ่มทาํผิดจะต้องมีการตาํหนิติเตียน แต่เมือกลับไปบ้าน 
ถอดเครืองแบบแลว้ก็จะเป็นตวัของตวัเองมากขึนไม่จาํเป็นตอ้ง เก็ก  สมาร์ท  ทาํหนา้เชิดๆ  หยิงๆ   
ไดท้าํในสิงทีตนเองอยากจะทาํและมีอิสระเสรีมากยงิขึน  
 

  “จุดเด่นของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงสังเกตดูไดจ้ากร่างกายบึกๆ ดาํๆ ถา้ออกนอก
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจก็จะดูหรูหราบา้งไม่ถึงกบัเชย เวลากลบับา้นจะเปลียนชุด เพราะถ้าใส่
เครืองแบบจะดูเด่น  ทุกอยา่งตอ้ง  “เป๊ะ”  “ดูดี”  และห้าม “โทรม”  กรณีบุคคลภายนอกเห็นแลว้ดู
วา่ไม่ดีก็จะแจง้มายงัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเมือกลบัเขา้โรงเรียนนายร้อยตาํรวจมกัจะถูกรุ่นพีทาํ
โทษ” (ติดตี นรต.หญิงชนัปีที 3, 2557) 
 

 
ภาพที 11  การแต่งกายชุดเครืองแบบศึกษาของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 2 
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ภาพที 12  การแต่งกายชุดเครืองแบบศึกษาของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที  3 

 

4.  ด้านภาวะผู้นํา 
  การตีความจากตวับทด้านภาวะผูน้ําผูบ้ ังคบัหมวด รุ่นพี จะคอยปลูกฝังและมีฝึก 
อยูทุ่กวนั เช่น การเรียกรวมแถว การเช็คยอด การฝึกพูดหนา้แถว ระยะกลางของการศึกษานกัเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 2-3 ค่อยมีการพฒันาเรียนรู้มากยิงขึน โดยเฉพาะนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
หญิงชนัปีที 3 ผูที้มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ไดรั้บการยอมรับจากเพือนๆ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แนวความคิด และการฝึกปฏิบัติตนเมืออยู่ต่อหน้าเพือนๆ หรือน้องๆ โดยทาํตวัเป็น
แบบอย่างทีดี สอนรุ่นน้องให้เป็นคนดี และเรียนรู้กฎ ระเบียบโรงเรียนมากขึนเพือนาํมาถ่ายทอด
วิธีการปฏิบติัให้กบัรุ่นน้อง และเพือนๆ  เมือไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกจากผูบ้งัคบัหมวดให้ทาํ
หน้าทีทาํการแทนผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดจะต้องทาํหน้าทีฝึกอบรม คอยดูแลปกครองรุ่นน้องให้
คาํแนะนาํ ช่วยเหลือหรือสังทาํโทษรุ่นนอ้งไดใ้นบางครัง การเขา้ไปดูนอ้งนอน การติดตามไปดูที
บา้นของรุ่นน้อง เน้นเรืองการแสดงออกในทีสาธารณะ เรืองการแกไ้ขสถานการณ์ว่าเวลาใดควร
แสดงออก และการดูแลเอาใจใส่ระหว่างผูบ้งัคบับัญชาและผูใ้ต้บงัคบับัญชาว่าจะต้องปฏิบัติ
อยา่งไร  

  ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้หข้อ้มูลหลกักล่าววา่ ผูช้ายจะยอมรับก็ต่อเมือนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
หญิงแสดงความสามารถออกมาให้เห็นรุ่นน้องจะต้องทําความเข้าใจการแสดงออกของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูช้ายตอ้งรู้บทบาทความเป็นพี ความเป็นอาวุโส ความสามารถ   ผูบ้งัคบับญัชา
จะตอ้งคอยถ่ายทอดลกัษณะความเป็นผูน้าํให้กบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง เช่น การถ่ายทอด
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ความคิด การปฏิบัติตนนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพือให้นักเรียน 
นายร้อยร้อยตาํรวจชาย เพือน และรุ่นนอ้งยอมรับ โดยการสอนเสริม พาไปศึกษาดูงานจากโรงเรียน
เตรียมทหาร การสร้างแรงจูงใจใหมี้ภาวะผูน้าํ การเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ เช่น หลกัสูตร
กระโดดร่ม การฝึกอบรมหลกัสูตรการต่อตา้นปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) การใชชี้วิต
อยูใ่นป่า เมือนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงสามารถฝึกผา่นก็จะไดรั้บการยอมรับจากเพือนๆ รุ่นนอ้ง 
และรุ่นพีๆ  
 

 
 

ภาพที 13  นรต.หญิง กลัยรัตน์ ชชัวาลวรวทิย ์(บีม)  ชนัปีที 3 ทาํการแทนผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวด 

 
5. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ 
  ระยะกลางของการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศยงัคงเป็นลกัษณะเหมือนระยะแรก
ของการศึกษาคือมีความสัมพนัธ์กนัแบบเพือน รูปแบบการใชชี้วิตประจาํวนัของนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงในแต่ละวนัยงัคงเป็นลกัษณะเดิมเนืองจากขอ้จาํกดัในเรืองของเวลา การทาํกิจกรรม
ร่วมกนัทาํให้รู้สึกเหนือย ตวับทการเรียนรู้เรืองเพศสัมพนัธ์ยงัปฏิบติัตามเดิมเพราะฝ่ายปกครองมี
การออกกฎ ระเบียบ เคร่งครัดและถือว่าเป็นโทษหนัก  เช่น การห้ามชายหญิงอยู่กันตามลาํพงั 
สองต่อสอง การไม่ให้แตะเนือต้องตวักัน การสอนเรืองการวางตวั บทบาทของชายและหญิง   
ฝึกใหน้กัเรียนนายร้อยตาํรวจชายเป็น “สุภาพบุรุษสามพราน”  เมือมีผูห้ญิงมาเรียนร่วมดว้ยจะไม่ใช้
คาํว่า “สุภาพสตรีสามพราน”  จะใช้คาํว่า “สุภาพชนสามพราน”  เริมมีการยอมรับผูห้ญิงมากขึน  
สนิทสนมกนัมากขึน  เมืออยูไ่ปนานๆ ความสัมพนัธ์จะเป็นลกัษณะแบบเพือนเพราะยงัยืน สบายใจ
กวา่ คาํพดูทีผูช้ายจีบผูห้ญิงจะไม่ค่อยมีจะเป็นการพดูจาลอ้เล่นกนัแรงๆ เสียส่วนใหญ่
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  “ผูช้ายยอมรับผูห้ญิงมากขึน สนิทกนัมากขึน เมืออยู่ไปนานๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพศจะเป็นแบบเพือนเพราะยงัยนืกวา่ สบายใจกวา่ คาํพดูทีผูช้ายจีบผูห้ญิงจะไม่ค่อยมีเป็นการหยอก
ลอ้เล่นกนัแรงๆ เสียมากกวา่”  (เวร์ นรต.หญิงชนัปีที 2, 2557) 
   

  “เห็นหน้ากนัมาตลอดและเห็นหน้ามากกว่าครอบครัว ตืนขึนมาก็ตอ้งเจอกนั เรียน
ดว้ยกนั นงัเรียนดว้ยกนั  การฝึกดว้ยกนั สามารถพูดคุยกนัไดทุ้กเรือง ต่างจากเพือนในมหาวิทยาลยั
ทีไม่มีโอกาสทาํอย่างพวกเรา เช่น หน้าโทรมๆ เหงือออก ตวัเหม็นๆ เห็นกันทุกรูปแบบ และ
สามารถพดูคุยเปิดใจกนัไดทุ้กเรือง เป็นตน้”  (ลูกหวา้ นรต.หญิงชนัปีที 3, 2557)  
 
6. ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตํารวจ 
  ตวับทเรืองการปฏิบติัตนตามศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตาํรวจ นกัเรียนผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกักล่าวว่า ยงัปฏิบติัเหมือนตอนแรกเขา้มาเรียนผูบ้งัคบัหมวด รุ่นพี จะทาํการปลูกฝังให้
ท่องทุกวนัจนซึมซบัเขา้ไปจนกลายเป็นความรู้สึกทีไม่ตอ้งการทาํร้ายตาํรวจ โดยเฉพาะคาํกล่าวทีวา่ 
“รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต”  จะทาํสิงใดจะตอ้งมีการคิดอยูต่ลอดเวลาและตอ้งมีความรอบ
ครอบ เพราะเป็นสิงสําคญัมากสําหรับการรับราชการตาํรวจ และปลูกฝังอุดมคติตาํรวจทุกการ
ปฏิบติัของนักเรียนเพือให้นักเรียนมีความคิดเป็นของตนเอง  ครู-อาจารยจ์ะสอนสอดแทรกใน
เนือหาวชิาจริยธรรมตาํรวจหรือวชิาอืนทีเรียนเนน้คามอดทนทางดา้นการฝึก ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
และคาํพูดทีกดดนั มีการยกตวัอยา่งและการสอนใชชี้วิตอยู่ร่วมกนัระหว่างชายและหญิง อาคารที
พกัของของกองร้อยแต่ละชนัปีทีตวัอาคารจะบ่งบอกสีและเขียนคาํสอนในแต่ละชนัปี กองร้อยที 1 

(สีฟ้า) ตึกขนัตีอุตสาหะ จะสอนเรืองของความอดทน อดทนต่อความเจ็บใจไม่หวนัไหวต่อ 
ความยากลาํบาก กองร้อยที 2 (สีเหลือง) ตึกวิจยักรณีจะสอนฝึกให้คิด กระทาํการด้วยปัญญา 
วิเคราะห์วา่สิงใดถูก สิงใดผิด กองร้อยที 3 (สีม่วง) ตึกรักษ์วินยั ฝึกให้รักษาวินยัของตนเองให้ได ้
และกองร้อยที 4 (สีเขียว) ตึกเกียรติศกัดิ ฝึกให้มีเกียรติ รักศกัดิศรีและมีวินยัพร้อมทีจะเป็นผูใ้หญ่ 
เนืองจากจาํนวนนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีจาํนวนนอ้ยกวา่นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายโรงเรียน
นายร้อยตาํรวจจึงจดัแยกอาคารหอพกัออกจากกนั  โดยให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงพกัอาศยั
รวมอยูด่ว้ยกนัทงั 4 ชนัปี เรืองอุดมคติจะเน้นในทุกๆ เรือง สอดแทรกทุกๆ ช่วงเวลาทีมีการเรียก
ประชุมแถวและในเวลารับประทานกลางวนั  
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  “อด และ ทน คือ อดในสิงทีอยากไดแ้ละไม่ได ้ทนในสิงทีไม่อยากไดแ้ต่ถูกยดัเยียด 
ใหไ้ด”้   (ลูกปลา นรต.หญิงชนัปีที 2, 2557) 
 
  นักเรียนผูใ้ห้ข้อมูลหลักกล่าวว่า การเขา้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การเข้าร่วม
โครงการปฏิบติัธรรมทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจดัขึนเป็นสิงทีดีทาํให้ไดร่้วมกิจกรรมกบัประชาชน 
เป็นการเสียสละความสุขส่วนตวั  และเริมปฏิเสธตวับท เช่น ถา้คาํสังใดไม่น่าปฏิบติัตามหรือตนเอง
เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งจะตอ้งนึกถึงคาํปฏิญาณในขอ้แรก ๆ ทีกล่าววา่ “เราจะตอ้งปฏิบติัตามหนา้ทีดว้ย
คามซือสัตย์สุจริตและเสียสละเพือประชาชนทงัสองสิงนีจะต้องมาก่อนการเชือฟังคาํสังของ
ผูบ้งัคบับญัชา นกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัไม่สามารถแสดงออกทางสีหนา้หรือคาํพูดไดท้าํไดเ้พียงแต่
รับฟังไว ้

 
7.  ด้านวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
  ระยะกลางของการศึกษาวฒันธรรมนักเรียนส่วนใหญ่ยงัคงยึดถือปฏิบติัตามตวับท 
โดยยึดระบบอาวุโสเป็นหลกัมีการทาํความเคารพกนัระหวา่งรุ่นพีกบัรุ่นนอ้ง ถา้รุ่นติดกนัก็จะเป็น
การดูแลกนั ถา้รุ่นห่างกนัจะเป็นลกัษณะของการออกคาํสังกบัรุ่นน้องเสียมากกว่า ความสัมพนัธ์
ระหว่างเพือนและรุ่นพีกนัมากยิงขึน รักกนัมากยิงขึน และปฏิบติัตามระบบเกียรติศกัดิเป็นระบบ 
ทีไม่ตอ้งโกหกกนั เช่น เมือเราทาํผิดไปแล้วก็ยอมรับว่าเราทาํผิด และคิดว่าเป็นสิงจาํเป็นเมือจบ
การศึกษาแลว้ออกไปปฏิบติัหนา้ทีจาํเป็นตอ้งนาํมาใชเ้พือความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัของตาํรวจ 
และระบบสายอสูร สายเทพ สายอศัวิน แต่ละสายจะมีความแตกต่างกันและมีการผลัดเปลียน
หมุนเวียนกนัไปในแต่ละระดบัสาย เช่น สายอสูร คือ เน้นการออกกาํลงักาย เน้นการทาํโทษ ไม่
ตอ้งเนน้เหตุผลมากผูบ้งัคบับญัชาสามารถสังทาํโทษไดโ้ดยไม่ตอ้งชีแจงเหตุผล  สายเทพ คือ เน้น
การชีแจงเพือไม่ให้กระทาํผิดซาํอีก สายอศัวิน คือ เน้นเรืองระเบียบตอ้ง “เป๊”  ยึดถือปฏิบติัโดย
เคร่งครัด ทีผ่านมาเป็นช่วงของสายเทพและปัจจุบนัเป็นช่วงของสายอศัวินเป็นระบบทีสามารถ
นาํไปใชใ้หเ้ขา้กบัผูบ้งัคบับญัชาทุกรูปแบบ  
  “ระบบอาวุโส คือ ใครทีมาก่อนคือพี ใครทีมาพร้อมกนัคือเพือน ใครทีมาทีหลงัคือ
นอ้ง โดยไม่สนใจวา่ใครจะมีอายเุท่าไรโดยนบัเลขรุ่นเป็นหลกั” (ลูกหวา้ นรต.หญิงชนัปีที 3, 2557) 
   

  “ระบบอาวุโสของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะแตกต่างกบัในมหาวทิยาลยัจะตอ้งยกมือ
ไหวส้วสัดี ตอ้งทาํความเคารพ ตอ้งอ่อนนอ้ม และตอ้งทาํทุกวนั” (ส้ม นรต.หญิงชนัปีที 3, 2557) 
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  ขนบธรรมเนียมประเพณีจะจดัขึนในระยะแรกของการศึกษาทีรุ่นพีจดัให้กบัรุ่นน้อง
คือนกัเรียนใหม่ชนัปีที 1  ทุกประเพณีเป็นสิงทีดีทีสร้างความเหนียวแน่นใหร้ะหวา่งรุ่นพีกบัรุ่นนอ้ง
และสร้างความภาคภูมิใจทุกประเพณีเพราะรุ่นพีมีการยอมรับรุ่นนอ้งมากยงิขึน 
              

 

 
 

ภาพที 14  ประเพณีวงิรับหมวกของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 2 

 

ระยะสุดท้ายของการศึกษา (นักเรียนนายร้อยตํารวจหญงิชันปีท ี4) 
1.  ด้านการเรียน 
  รูปแบบการเรียนระยะสุดทา้ยของการศึกษาของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 4 

ยงัคงต้องรับผิดชอบตนเองเหมือนในทุกชันปีทีผ่านมา ทุกคนจะตังใจเรียนเพิมมากยิงขึน  
เนืองจากคะแนนผลการเรียนจะมีผลต่อการเลือกตาํแหน่งเพือออกไปปฏิบติัหนา้ทีตามสถานีตาํรวจ
ต่างๆ ซึงจะเลือกตามลาํดบัคะแนนทีสอบได ้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี  นกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัยงัคง
ปฏิบัติตามตัวบทของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจทียงัคงเน้นเรืองความมีระเบียบวินัยในตนเอง  
มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีและความตรงต่อเวลา นักเรียนจะตอ้งมี 2 บทบาท คือ บทบาทของ
พลเมือง และบทบาทของขา้ราชการตาํรวจ ครู-อาจารยผ์ูส้อนดา้นวิชาการจะเนน้วิชากฎหมายและ
ในส่วนทีเป็นวชิาชีพตาํรวจ ไดแ้ก่ วชิาการสืบสวน วชิาการสอบสวน นกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักล่าว
วา่จากการออกไปฝึกปฏิบติังานวิชาการสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ไดจ้ริงแต่ตอ้งมีการบูรณาการ 
เพราะการทาํงานไม่ได้มีโจทยต์ายตวัเราตอ้งมาตีความเอง นกัเรียนมีความรู้ มีศกัยภาพ แต่ยงัไม่
สามารถดึงอกมาใชไ้ดแ้ละยงัขาดทกัษะในการนาํไปใชง้าน  บางวิชาตอ้งนาํมารือฟืนใหม่ทบทวน
ใหม่ซึงจะมีรุ่นพีทีอยูต่ามสถานีตาํรวจคอยใหค้าํแนะนาํและคอยช่วยเหลือ  
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  นกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักล่าววา่รูปแบบการใชชี้วิตประจาํวนัและระหว่างเรียนตลอด
ระยะเวลา 4 ปี เป็นระบบมากกว่าเพือนทีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลยันักเรียนจะมีความรับผิดชอบ
มากกวา่ มีความเป็นผูใ้หญ่ มีการวางแผน เช่น กรณีวนัศุกร์นกัเรียนจะตอ้งเดินทางกลบับา้นจะตอ้ง
มีการคิดวางแผนเริมตงัแต่วนัพุธ กรณีผูป้กครองไม่สามารถเดินทางมารับได้นักเรียนจะตอ้งทาํ
อย่างไร  โทรศัพท์ติดต่อใคร  จะขึนรถแท็กซีหรือจะเดินทางไปพร้อมเพือน  เ ป็นต้น   มี 
ความรับผิดชอบเรืองเรียนถึงแมว้า่จะนอนดึกเพียงใด เหนือยเพียงใด นกัเรียนก็จะตอ้งตืนนอนใน
เวลา 05.00 น. ถา้เรียนในมหาวทิยาลยัอาจจะนอนตืนสายไดห้รือไม่ตอ้งไปเรียนก็ได ้และผูที้จะเขา้
มาเรียนจะตอ้งเป็นทงัคนเก่งและคนขยนัเพราะโรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีการคดัเลือกคนเก่งเขา้มา
เรียน   
  ขอ้แนะนาํดา้นการเรียนนักเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตอ้งการให้โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
ช่วยพฒันา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนนําความรู้ทีได้รับไปเพิมพูนทักษะในการนําไปใช้
ปฏิบติังานจริงและตรงกบัสภาวการณ์ การปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีความทนัสมยัในเรืองของ
หลักสูตรให้สามารถนาํไปใช้ปฏิบติังานได้จริง สือการสอนของครู-อาจารย์ควรปรับปรุงให้มี 
ความทนัสมยั โปรแกรมเครืองคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการเรียนการสอนเป็นโปรแกรมทีทนัสมยั
สามารถนําไปใช้ปฏิบัติงานได้ทังงานสืบสวน งานสอบสวน งานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และการฝึกภาษาองักฤษ  การเปิดกวา้งเรืองของเทคโนโลยี การเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 
เพราะปัจจุบนัการปฏิบติังานจาํเป็นตอ้งใช้ เทคโนโลยีทีทนัสมยัมาช่วยในการสืบคน้หาขอ้มูลดว้ย 
เช่น Line หรือ Face book  เป็นตน้ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่เห็นวา่ตนเองเป็นคนตกข่าว  ลา้สมยั  
ไม่ทนัเหตุการณ์  เมือมีการพดูคุยกบัเพือนทีเรียนในมหาวทิยาลยัแห่งอืน 

 

  “ด้านการฝึกทีเรียนมาทังหมดอาจจะไม่ได้นําไปใช้ทังหมดแต่จะฝึกเรืองทักษะ 
การดาํเนินชีวติและการเอาตวัรอด เช่น  การฝึกหลกัสูตรการต่อตา้นปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
(ตปส.)  การใช้ชีวิตอยู่ในป่าตอ้งแบกเป้  สะพายปืน   แต่เมือเราอยู่ในเมืองเราไม่จาํเป็นตอ้งใช้” 

(อลิส นรต.หญิง ชนัปีที 4, 2557) 
  “ ณ วนันีคิดว่าตนเองมีความพร้อมในระดบัหนึงแลว้ทีจะออกไปปฏิบติัหน้าทีเป็น
พนักงานสอบสวนหญิง  แต่ก็ มีบางสิงทีย ังต้องเรียนรู้และปรับให้เข้ากับตัวเรา  ทุกว ันนี 
ความภาคภูมิใจเราไม่ได้ทาํเพือตนเองแต่เราทาํเพือพ่อแม่ พีน้อง และญาติ ซึงทุกคนเฝ้ามอง
ความสาํเร็จของเราอยู”่  (เจ นรต.หญิงชนัปีที 4, 2557) 
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2.  ด้านสุขภาพร่างกาย 
  ตวับทเรืองสุขภาพร่างกายนักเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักล่าวว่าเป็นสิงทีจาํเป็น ปัจจุบนั 
ตนเองแข็งแรงขึนเพราะมีการฝึกหนกัตลอดระยะเวลา 4 ปี เพราะร่างกายตอ้งใชพ้ลงังานเป็นอยา่ง
มากเพือให้มีความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที ในระยะปีสุดทา้ยนักเรียนจะดูแลตนเองมากยิงขึน
โดยเฉพาะเรืองความสวยความงามโดยจะเลือกรับประทานอาหารมากขึนต่างจากระยะแรกของ
การศึกษาในชนัปีที 1   
 
3.  ด้านบุคลกิภาพ 
  ระยะสุดทา้ยของการศึกษานักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 4 ยงัคงปฏิบติัตาม 
ตวับทเดิมมีการเรียนรู้พฒันาและเปลียนแปลงอย่างสมบูรณ์แบบเห็นไดช้ดัเจนจากการสังเกตเห็น
ของบุคคลภายนอก เช่น การยืนหนา้เชิด หลงัตรง การเดินสง่าผา่เผย เก็ก สมาร์ท การนงัทุกท่วงท่า
จะตอ้งดูดี กลา้แสดงออกทีสาธารณะ การเขา้หาผูใ้หญ่   เป็นตน้ ทุกอยา่งจะตอ้ง “เป๊ะ”  คือ ทุกอยา่ง
จะตอ้งดูดีไม่มีจุดตาํหนิ และจะตอ้ง “ไม่โทรม” คือ ทุกอย่างทีดูไม่ดี เช่น หน้าตา ท่าทางการเดิน 

หรือ “บวั” คือ ดูไม่ดี ดูขีเหร่ ดูแย่ ไม่เฉพาะหน้าตาแต่จะดูหลายๆ อย่างประกอบกนั จะใส่ใจใน
รายละเอียดการแต่งกายมากยงิขึน เริมมีการแต่งหนา้อ่อนเพือใหต้นเองดูดีเมือออกจากโรงเรียนหรือ
การเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆ หรือตอ้งไปพบปะกบับุคคลภายนอก  โดยศึกษา
เรียนรู้เรืองการแต่งกายและการแต่งหนา้จากเพือนๆ รุ่นพีทีเป็น Idol  วิทยากรสอนแต่งหนา้ทีทาง
ฝ่ายปกครองพามา และสือต่างๆ  เช่น โทรทศัน์ หนงัสือนิตยาสาร อินเทอร์เน็ต face book  เป็นตน้ 
กรณีเพือนแต่งตวัไม่ดีจะมีการตาํหนิเพือเตือนให้รักษาภาพพจน์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
 

 
ภาพที 15  การแต่งเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบักากีของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 4   
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 4.  ด้านภาวะผู้นํา 
  การฝึกหลักสูตรต่างๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทาํให้นักเรียนนายร้อยตาํรวจชายมี 
การยอมรับนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมากขึน การฝึกช่วยฝึกภาวะผูน้าํ เช่น การตดัสินใจ  ฝึก 
ความอดทน เป็นตน้ สามารถเป็นผูน้าํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ป็นแบบอย่างทีดี หรือเป็นการ “เอาใจ
แรกใจ” กับรุ่นน้องหรือผูใ้ต้บงัคบับญัชา และการสร้างความเชือมนัให้กับผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
 

  “การเป็นผูน้าํจะตอ้งเป็นแบบอยา่งทีดีให้แก่ลูกนอ้ง ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขาจะคอยดูเรา
ว่ามีความพร้อมหรือไม่ เมือลูกน้องลุยได้เราก็ต้องลุยได้ เราต้องทาํให้ได้ก่อนทีจะไปสังเขา”  

(เจ นรต.หญิงชนัปีที 4, 2557) 

 
5. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ 
  ระบบความสัมพนัธ์ของนกัเรียนระยะสุดทา้ยของการศึกษาเป็นความสัมพนัธ์ภายใน  
กลุ่มเพือนเนืองจากตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึงเป็นระยะเวลาทียาวนานพอสมควรทีนกัเรียนตอ้งใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกัน เรียนร่วมกัน นังเรียนด้วยกัน และทาํกิจกรรมด้วยกันทาํให้รู้จกันิสัยใจคอกัน
หมดแล้ว  จึงทําให้ค ําพูดจากดทับของนักเรียนนายร้อยตํารวจชายลดน้อยลง และยอมรับ
ความสามารถของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเพิมมากยงิขึน  
 
6. ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตํารวจ 
  ตวับทดา้นศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตาํรวจนกัเรียนระยะการศึกษาปีสุดทา้ย  
ยงัคงยึดถือปฏิบติัตามตวับทเดิมทีไดรั้บการปลูกฝังจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจโดยผ่านตวัแทน 
กองบงัคบัการปกครอง ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบัหมวด ครู-อาจารย ์และรุ่นพี ซึงเนน้ในเรืองต่างๆ เมือ
ออกไปปฏิบติัหนา้ที ไดแ้ก่ ความซือสัตยต่์อตนเองและหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย ความตรงต่อเวลา 
และรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวติ 

 

  “อุดมคติทงั  ขอ้ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะเนน้ปลูกฝังเรืองความไม่ประมาทเสมอ
ชีวิตสําคญัทีสุด เราจะทาํอะไรตอ้งคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะตอ้งมีความรอบครอบ ถา้เราใช้ชีวิต
อยา่งประมาทและไม่มีสติในการดาํเนินชีวติทุกอยา่งก็จะพงัหมด”  (บูม นรต.หญิงชนัปีที , ) 
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7. ด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี  
  นกัเรียนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัยงัคงยึดถือปฏิบติัตามตวับทเหมือนเดิมเน้นระบบอาวุโส คือ 
รุ่นนอ้งทาํความเคารพรุ่นพี รุ่นพีตอ้งดูแลรุ่นนอ้ง ประเพณีทีทุกคนส่วนใหญ่ชืนชอบทุกประเพณีที
รุ่นพีจดัให้รุ่นน้องเป็นเอกลกัษณ์และความภาคภูมิใจทีแลกมาดว้ยความยากลาํบากเป็นบทพิสูจน์
ของความอดทน การยอมรับจากรุ่นพี  เป็นสายใยทีรุ่นพีทาํให้ดว้ยความตงัใจ ภาคภูมิใจ ถึงแมจ้ะ
เหนือยในช่วงแรกและเห็นควรให้คงไวเ้พือสืบทอดให้กบัรุ่นต่อๆ ไป ไดแ้ก่  ประเพณีวิงรับหมวก 
ประเพณีแต่งเครืองแบบปกติเสือเชิตคอพบักากี (ขุดชุดเล็ก) ประเพณีสวมแหวนรุ่น ประเพณีมอบ
กระบีสัน และประเพณีกล่าวคาํสัตยป์ฏิญาณตนเนืองในวนัที 13 ตุลาคมของทุกปี 
   

ภาคปฏิบัติการทางสังคมของนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง 
  ภาคปฏิบติัการทางสังคมเป็นอุดมการณ์ทีสังคมได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจเป็นผูถ่้ายทอดบรรทดัฐานต่างๆ ของสังคมให้แก่นกัเรียนนายร้อยตาํรวจปฏิบติัตอ้งปฏิบติั
ตาม โรงเรียนนายร้อยตาํรวจไดมุ้่งหวงัหรือมีอุดมการณ์ให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจมีความดีในทุกๆ 
ดา้น ทงัทีเป็นส่วนตวัและส่วนรวม เป็นพนกังานสอบสวนหญิงทาํคดีเกียวขอ้งกบัเด็กและสตรีซึง
เป็นเรืองทีมีความละเอียดอ่อน และเป็นผูที้มีความรู้ความสามารถในดา้นการสืบสวน การสอบสวน 
การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมในการปฏิบติังานในตาํแหน่งรองสารวตัรหรือเทียบเท่า มีจิตใจ 
อุปนิสัย เสริมสร้างบุคลิกภาพตลอดจนมีพฤติกรรมทีเพียบพร้อมไปดว้ยคุณธรรม ความซือสัตย ์
สุจริต ความเสียสละ ความสาํนึกในหนา้ที การให้บริการแก่ประชาชน เป็นทีศรัทธาและเชือถือของ
ประชาชน มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ และระเบียบวินยัเหมาะสมกบัการเป็นนายตาํรวจชนั
สัญญาบตัรและบณัฑิตจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ นักเรียนนายร้อยตาํรวจสามารถนําความรู้ 
ความสามารถไปวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาอยา่งมีระบบ และเป็นผูน้าํหน่วยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ทงันี โรงเรียนนายร้อยตาํรวจไดย้ึดแนวทางในเรืองของการกระทาํทีเป็นขอ้ห้ามของ
สังคม เช่น การประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่เป็นแบบอย่างทีดี  เกเร ไม่มีระเบียบวินัย ไม่มี 
ความรับผิดชอบ ไม่ซือสัตย์สุจริต เป็นต้น นํามาสร้างเป็นระเบียบปฏิบติัเนืองจากสิงดังกล่าว
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจไม่ตอ้งการให้นักเรียนนายร้อยตาํรวจของตนประพฤติปฏิบติั  โรงเรียน 
นายร้อยตาํรวจจึงใช้วิธีการควบคุมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจให้ประพฤติปฏิบติัตามอุดมการณ์ของ
สังคม โดยใช้วิธีการตัดคะแนนความประพฤตินํามาเป็นเครืองมือโรงเรียนนายร้อยตาํรวจได้
กาํหนดให้มีคะแนนความประพฤติของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นรายบุคคลชนัปีละ 40 คะแนน 
รวมคะแนนด้านวิชาการ 60 คะแนน รวมทงัสิน 100 คะแนน  ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี  
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ถ้านักเรียนนายร้อยตาํรวจคนใดถูกตัดคะแนนความประพฤติรวมกันเกินกว่า 160 คะแนน 
ในระหวา่งทีเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจจะพน้สภาพการเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ  กรณีนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจส่วนใหญ่ไม่ไดท้าํตามบรรทดัฐานหรือทาํตามกฎ ระเบียบทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
ไดว้างไว ้โรงเรียนนายร้อยตาํรวจจึงไดมี้การกาํหนดโทษในความผิดต่างๆ เพิมเติมไว ้เช่น การพน้
สภาพจากการเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจเมือมีการขโมยทรัพยสิ์น การขาดเรียนตงัแต่ 15 วนัขึนไป 
มีสิงของเครืองใช้ผิดระเบียบไวใ้นครอบครอง ใส่ร้ายผูบ้งัคบับญัชา อาจารยห์รือผูฝึ้กสอน การใช้
อาํนาจเกินขอบเขต  ถูกร้องเรียนหรือมีเหตุหรือพฤติการณ์อาจจะทาํให้ถูกถอนทะเบียน มีสามีใน
ระหว่างเป็นนกัเรียน ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม มีครรภใ์นระหวา่งเป็นนกัเรียน กระทาํการ
ทุจริตในการสอบ เป็นต้น และการพิจารณาบทลงโทษกรณีนักเรียนทําผิดระเบียบวินัยโดย  
ทณัฑกรรมคือการให้ทาํงานโยธา เช่น การถอนหญา้ การใส่เครืองแบบไปร่วมงานพิธี เป็นต้น  
การออกระเบียบต่างๆ ได้แก่ ระเบียบโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ว่าด้วย การปกครองบงัคบับญัชา
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ พ.ศ. 2552  ไดแ้ก่ ระเบียบปฏิบติัประจาํวนัของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ 
ระเบียบปฏิบติัทวัไปของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจใหม่ ระเบียบว่าดว้ยเครืองแบบนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจ ระเบียบการแต่งเครืองแบบและการประดบัเครืองหมายของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ ระเบียบ
การลา การออกไปพกัผอ่นของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ เป็นตน้  มีการส่งเสริม สนบัสนุน ให้รางวลั
ยกย่อง และมีการลงโทษนักเรียนนายร้อยตาํรวจทีไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบทีวางไวโ้รงเรียน 
นายร้อยตาํรวจไดก้าํหนดไว ้ เช่น นกัเรียนทุกคนตอ้งเขา้แถวหนา้เสาธงในชวัโมงแรกของการเรียน 
เพือตรวจเครืองแต่งกาย และเพือชีแจงเรืองต่างๆ หรือการกาํหนดให้ผูป้กครองตอ้งนาํนักเรียน 
มาเขา้ร่วมรับฟังการปฐมนิเทศในวนัเปิดภาคการศึกษา  เพือทาํความเขา้ใจและรับทราบถึงสิงทีตอ้ง
ทาํในการมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือโรงเรียนนายร้อยตาํรวจในการดูแลนกัเรียน 

ผูว้ิจยัพบว่า การสร้างอตัลกัษณ์ของนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงถูกสร้างขึนมาจาก 
การตีความจากตวับทซึงเป็นประเพณี อุดมคติ ค่านิยม กฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ทีผ่านมาในอดีตและ
ปัจจุบนัทีถูกสร้างขึนจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติั ในมิติภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมนกัเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิงได้เลือกสรรวิถีทางในการปฏิบติัตนเพือแสดงและสร้างอตัลกัษณ์ความเป็น
นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงให้มีความสมบูรณ์แบบ โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะแรกของปีการศึกษา (นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชันปีที 1) เริมมีการเรียนรู้และค่อยๆ 
ปรับตวั เพือให้เขา้กบัเพือน กฎ ระเบียบทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นผูก้าํหนด ระยะกลางของ
การศึกษา (นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชนัปีที 2-3) เริมมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองมีการพฒันาเติมเต็ม
โดยเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต  การซักถาม การบอกเล่าของรุ่นพี และการถ่ายถอดจาก
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ผูบ้ ังคับบัญชาทีทาํหน้าทีฝ่ายปกครองครู-อาจารย์ และสือต่างๆ  ระยะสุดท้ายของการศึกษา 
(นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง ชนัปีที 4) มีการเรียนรู้เต็มตวัสมบูรณ์แบบมากยิงขึนจนปรากฏเป็น 
อตัลกัษณ์ทีมีความโดดเด่นในแต่ละดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นการเรียน นกัเรียนนายร้อยตาํรวจตอ้งเป็นผูที้มี
ความรู้ในดา้นวชิาชีพตาํรวจ ตอ้งเป็นผูที้เรียนเก่งและขยนั สามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได้ 
มีความอดทน กลา้คิด และกลา้ตดัสินใจ  ดา้นสุขภาพร่างกายจะตอ้งสมบูรณ์ แข็งแรงและอดทน 

ด้านบุคลิกภาพทุกท่วงท่าจะต้องเก็ก  สมาร์ท  สง่างาม  ดูดี  เดินหลังตรง  หน้าเชิดๆ  หยิงๆ  
เครืองแบบและเครืองแต่งกายจะต้อง  “เป๊ะ  ดูดี  และห้ามโทรม” ด้านภาวะผูน้ําต้องกล้าคิด  
กลา้ตดัสินใจ และกลา้แสดงออกทีสาธารณะ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพศกบันักเรียนนายร้อย
ตาํรวจชายจะเป็นลกัษณะเพือนมากกวา่แฟน ปรึกษาพดูคุยกนัไดทุ้กเรือง คอยช่วยเหลือและแนะนาํ
ในเรืองต่างๆ   ดา้นอุดมคติตาํรวจเนน้ความซือสัตยสุ์จริตและการรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต 
และด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีทุกประเพณีเป็นสายใยรักสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างรุ่นพีกับรุ่นน้องเห็นควรอนุรักษ์ให้มีประเพณีต่างๆ ทุกประเพณีเพือใช้ปฏิบัติกับรุ่น 
ต่อๆ ไป  ในมิติภาคปฏิบติัการทางสังคมเป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ของสังคมผา่นโรงเรียนนาย
ร้อยตาํรวจเพือให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม  โรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจจึงไดอ้อกเป็นกฎ ระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบัของสถานศึกษา และคู่มือการปฏิบติัของนกัเรียน 
เพือใช้ควบคุมนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงให้มีความประพฤติทีดีงามอยู่ในกรอบของสังคม 
กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงโรงเรียนนายร้อยตาํรวจควรจะอธิบายและ
ทาํความเขา้ใจกบันักเรียนใหม่ทีจะเขา้มาศึกษาต่อและผูป้กครองไม่ไดมี้การเปลียนแปลงสรีระ 
ทางเพศแต่อย่างใดเพียงแต่หลกัสูตรเดิมกาํหนดไวส้ําหรับนักเรียนนายร้อยตาํรวจชาย  นักเรียน 
นายร้อยตาํรวจหญิงจะตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ต่างๆ ทีโรงเรียน
นายร้อยตาํรวจหรือสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติหรือสังคมเป็นผูก้าํหนด 
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บทที 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

   
 การวิจยัเรือง  “วาทกรรมนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง”   การวิจยัครังนีเป็นการวิจยั 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยวิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ตาม
แนวทางการศึกษาของนอร์แมน  แฟร์คลาฟ (Norman Fairclough) การศึกษาจากตวับท (Text) 
ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม (Discursive Practice) และภาคปฏิบติัการทางสังคม (Social Practice)
เพือวิเคราะห์กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง โรงเรียนนายร้อยตาํรวจมี
กระบวนการสร้าง การผลิตซาํ การเผยแพร่อตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงอยา่งไร และดว้ย
เหตุผลสําคญัโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทางดา้นวิชาชีพตาํรวจเพียงแห่ง
เดียวของสํานกังานตาํรวจแห่งชาติและของประเทศไทย หลกัสูตรการเรียนการสอนแตกต่างจาก
สถาบนัอุดมศึกษาอืนๆ มีทงัภาควิชาการ ภาคการฝึก ภาคกิจกรรมเสริมหลกัสูตรซึงมีอตัลกัษณ์ 
โดดเด่นเฉพาะตวั โดยวิเคราะห์เอกสารทีเกียวขอ้งและสัมภาษณ์เชิงลึกกบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
หญิง ชนัปีที 1-4  ขณะศึกษาอยูใ่นโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ประจาํปีการศึกษา 2556 นกัเรียนชนัสูง 
(รุ่นพี) ผูบ้งัคบับญัชา  และครู-อาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ จาํนวน 22 ราย ซึงสามารถ 
สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งันี 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวทางในการวิเคราะห์วาทกรรมตามแนวทางของนอร์แมน แฟร์คลาฟ 
ซึงมีมิติในการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมในมิติของ 

 ตวับท คือ แบบธรรมเนียม ประเพณี อุดมคติ ค่านิยม ความเชือ กฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ 
ทงัทีผา่นมาในอดีตและในปัจจุบนัทีไดถู้กสร้างคามชดัเจนจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติั 

 ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม คือ กระบวนการสร้าง การผลิตซาํ เผยแพร่ตวับทซึงจะมี
ความแตกต่างกนัตามบริบทของสังคม 

 ภาคปฏิบติัการทางสังคมเป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมผา่นสถาบนัการศึกษา 
เพือใหน้กัเรียนประพฤติปฏิบติัเป็นไปตามบรรทดัฐานตามทีสังคมตอ้งการให้เป็น 
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 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์วาทกรรมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงใน  
การสร้างอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงซึงเกิดจากมิติของตวับท และภาคปฏิบติัการ
ทางวาทกรรมโรงเรียนนายร้อยตาํรวจไดมี้กระบวนการผลิตซาํ การเผยแพร่ และการใช้ตวับทใน 
การสร้างอัตลักษณ์นักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงในด้านการเรียน ด้านสุขภาพร่างกาย ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านภาวะผูน้าํ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ ดา้นศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติ
ตาํรวจ  ดา้นวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ดงันี  
 
ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง 
1. ด้านการเรียน  
 นับตงัแต่จบจากโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายหรือขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 
แห่งอืน ชนัปีที 1 จนกระทงัเขา้มาศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจชนัปีที 1-4  นกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงไดมี้การสร้างอตัลกัษณ์ของตนเองซึงมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครกล่าวคือ การแต่ง
กายจะตอ้งใส่เครืองแบบตามทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจกาํหนดไม่เหมือนกนันกัศึกษามหาวิทยาลยั
ทวัไป การเรียนการสอนจะมีทงัภาควชิาการและภาคการฝึก ภาควชิาการเนน้เรียนวิชากฎหมาย วิชา
สืบสวน วิชาสอบสวน วิชาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  ต้องปฏิบัติตนอยู่ใน 
กฎ  ระเบียบวินยั  ภาคการฝึกเนน้ความเขม้แข็ง อดทน ทาํอะไรทีผาดโผนมากยิงขึน นกัเรียนตอ้ง
เขา้เรียนทุกครังและรับผิดชอบเรืองการเรียนของตนเอง การเรียนตอ้งเป็นทงัคนเก่งและคนขยนัคือ
คนๆ เดียวกนั คนเก่ง คือ คนทีสามารถจดัการเรืองของเวลา เรืองการเรียน และเรืองการฝึกควบคู่กนั
ไปได ้  
 นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเปรียบเทียบกับเพือนทีเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งอืน  
ด้านการเรียนตนเองจะมีความแม่นยาํในเรืองของวิชากฎหมายมากกว่าหรือเรียกว่า “เป๊ะ”  
 มีการเรียนและการฝึกควบคู่กนัไปเพือนไม่มีโอกาสไดฝึ้กเหมือนกบัตนเอง  ถูกฝึกให้เป็นผูใ้หญ่ 
ก่อนเวลา  เพือนจะมีเวลาอิสระเสรีในโลกของมหาวิทยาลยั แต่ผูที้เรียนอยู่ในโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจจะถูกกดดนั ฝึกใชค้วามคิด  และฝึกความเครียด  ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ฝึกให้มี 
การวางแผนในเรืองต่างๆ มากยิงขึน และเพือนๆ ไม่มีโอกาสทาํอะไรทีทา้ทาย ผาดโผนเหมือนกบั
ตนเอง เช่น การฝึกยงิปืน การฝึกกระโดดร่ม การใชชี้วติอยูใ่นป่า เป็นตน้  
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2. ด้านสุขภาพร่างกาย  
 สุขภาพร่างกายจะตอ้งเป็นผูที้มีสุขภาพร่างกายทีสมบูรณ์แข็งแรง  สุขภาพพลานามยั
ตอ้งดี  สนใจออกกาํลงักาย เพราะตลอดระยะเวลาการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี นอกจากการเรียนแลว้
นกัเรียนจะตอ้งมีการใชแ้รงกายฝึกควบคู่กนัไปดว้ย เพือเตรียมความพร้อมตลอดเวลาในการออกไป
ปฏิบติัหน้าทีตามสถานีตาํรวจเมือสําเร็จการศึกษาชันปีที 4 ไปแล้ว  สังเกตจากร่างกายต้อง 
บึกๆ ดาํๆ  
 
3. ด้านบุคลกิภาพ  
 บุคลิกภาพ ไดแ้ก่ ท่ายนื ท่าเดิน ท่านงั ท่าหิวกระเป๋า ทุกท่วงท่าจะตอ้งสง่างามบ่งบอก
ความเป็นนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงอย่างเห็นได้เด่นชดั  เช่น ท่ายืนหลงัตรง หน้าเชิดๆ หยิงๆ 
หรือมี Ego สูง ท่านงัเกา้อีหลงัตรงนงั 1 ใน 3 ของเกา้อี  การแต่งกาย จะตอ้งแต่งกายสะอาดถูกตอ้ง
ตามระเบียบของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ   เครืองหมายทีเป็นโลหะและสิงของทีเป็นเครืองหนัง
จะตอ้งขดัให้เงา  โดยเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการสังเกต  การเลียนแบบ และมีรุ่นพีเป็นผูแ้นะนํา 
ทุกอย่างจะตอ้ง “เป๊ะ ดูดี และห้ามโทรม”   ถา้ออกนอกโรงเรียนนายร้อยตาํรวจก็จะดูหรูหราบา้ง 
ไม่ ถึงกับเชย  เพือสร้างความเชือมันให้กับประชาชนหรือผู ้ทีพบเห็น  เวลากลับบ้านเมือ 
ถอดเครืองแบบแลว้ก็จะมีอิสระมากยงิขึนและเป็นตวัของตวัเองทาํในสิงทีตนเองตอ้งการจะทาํ  
 

4. ด้านภาวะผู้นํา 
 ด้านภาวะผู ้นํารุ่นพี ผู ้บังคับบัญชาทีรับผิดชอบนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงจะ
มอบหมายหน้าทีให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงไดฝึ้กภาวะความเป็นผูน้าํ ไดแ้ก่ การพูดหนา้แถว 
การเช็คยอดนกัเรียน การฝึกควบคุมแถว การกลา้แสดงออกในทีสาธารณะ การฝึกหลกัสูตรพิเศษ
ต่างๆ เพือฝึกความอดทน การกลา้คิด การกลา้ตดัสินใจ การแกไ้ขสถานการณ์ เพือเป็นผูน้าํหน่วย 
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงทีสามารถผ่านการฝึกต่างๆ เหมือนกบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายจะ
ไดรั้บการยอมรับจากเพือน รุ่นนอ้ง และรุ่นพี เพิมมากยงิขึน  ผูที้จะเป็นผูน้าํทีดีจะตอ้งมีผลการเรียน
ทีดี  มีความประพฤติเป็นแบบอย่างทีดี มีความรับผิดชอบ การแต่งกายสะอาด ทุกอย่างจะต้อง 
“เป๊ะ”  
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5. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ  
 เนืองจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นลกัษณะโรงเรียนชายลว้น เมือมีผูห้ญิงมาเรียน
ร่วมดว้ยและมีจาํนวนนอ้ยการเขา้มาเรียนใหม่ๆ  นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายมีการยอมรับนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจหญิงนอ้ยไม่มีการใหเ้กียรติกนั มีการพดูจาทบัถมกนั แต่เมืออยูร่่วมกนั  เรียนดว้ยกนั  
ทาํกิจกรรมร่วมกนั ฝึกดว้ยกนัสักระยะหนึงมีการยอมรับความสามารถในตวัของนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจหญิงมากยิงขึน  แสดงความสุภาพ  การให้เกียรติกนั มีความสนิทสนมกนั การช่วยเหลือซึง
กนัและกนั การให้คาํแนะนาํปรึกษา คาํพูดทบัถมและช่องว่างระหวา่งนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชาย
และนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจึงลดน้อยลง นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีความคุ้นเคยกับ
พฤติกรรมบางอย่างของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชาย เช่น การพูดจาทีไม่สุภาพ โผงผาง การพูดจา
หยอกลอ้เล่นกนั กลินตวัเหมน็ๆ จนกระทงัเป็นความเคยชิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศของนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจชายและหญิงจึงเป็นแบบเพือนมากกวา่เป็นแฟนกนัเพราะยงัยืนกวา่และสบายใจกวา่ 
กรณีนักเรียนนายร้อยตํารวจชายจะคบนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงก็สามารถทําได้แต่ต้อง
แสดงออกในเวลาและสถานทีทีเหมาะสม 
 
6. ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตํารวจ  
 ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตาํรวจ รุ่นพี ผูบ้งัคับบญัชาทีทาํหน้าทีฝ่าย
ปกครองนักเรียนนายร้อยตาํรวจ ครู-อาจารย์ จะทาํหน้าทีคอยปลูกฝังตังแต่เริมเข้ามาเรียนใน
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ปลูกฝังทุกเวลา  ทุกสถานทีและทุกครังทีมีโอกาส เช่น หลงัเขา้แถวเคารพ
ธงชาติในทุกๆ เช้า   ช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวนั ก่อนนอน และจดัให้มีการเรียนการสอน
ในวชิาจริยธรรมตาํรวจ เนืองจากอาชีพตาํรวจเป็นอาชีพทีเสียงต่อการกระทาํผิดในหนา้ที โรงเรียน
นายร้อยตาํรวจจะเนน้ปลูกฝังเรืองความซือสัตยสุ์จริตการแสดงออกของเด็กในเรืองของจริยธรรม
ส่วนใหญ่จะขึนอยูก่บัพืนฐานของครอบครัว  “ลูกไมย้อ่มหล่นไม่ไกลตน้”  หรือ “เรากินอะไรก็ยอ่ม
ไดอ้ย่างนนั”  หรือ “ถา้พ่อแม่พาลูกไปวดัเด็กก็จะไปด้วย และเน้นเรืองการปฏิบติัหน้าทีดว้ย 
ความไม่ประมาทเสมอชีวติ 

 

7. ด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี 
 ดา้นวฒันธรรมตลอดระยะเวลาการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี จะยึดระบบอาวุโสเป็นหลกั 
ใครทีมาก่อนคือพี ใครทีมาพร้อมกนัคือเพือน ใครทีมาทีหลงัคือนอ้ง โดยไม่สนใจว่าใครจะมีอายุ
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เท่าไรโดยนับเลขรุ่นเป็นหลัก  ระบบอาวุโสของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะแตกต่างกบัใน
มหาวทิยาลยัจะตอ้งยกมือไหวส้วสัดี ตอ้งทาํความเคารพ ตอ้งอ่อนนอ้ม และตอ้งทาํทุกวนั 

 ขนบธรรมเนียมประเพณีของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจมีอตัลักษณ์ทีโดดเด่นและ
แตกต่างจากสถาบนัการศึกษาอืนๆ  จะจดัขึนในระยะแรกของการศึกษาทีรุ่นพีจดัให้กบัรุ่นนอ้งคือ
นกัเรียนใหม่ชนัปีที   ทุกประเพณีเป็นสิงทีดีทีสร้างความเหนียวแน่นให้ระหว่างรุ่นพีกบัรุ่นน้อง
และสร้างความภาคภูมิใจทุกประเพณีเพราะได้มาด้วยความยากลําบากต้องแลกด้วยแรงกาย  
ความอดทน เพือทาํให้รุ่นพีมีการยอมรับรุ่นน้องมากยิงขึนและเห็นควรให้มีอยู่ต่อๆ ไป  ได้แก่ 
ประเพณีขุดชุดเล็ก ประเพณีวิงรับหมวก ประเพณีสวมแหวนรุ่น ประเพณีมอบกระบีสัน และ 
การเขา้ร่วมพิธีกล่าวคาํสัตยป์ฏิญาณตนและสวนสนามของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจเนืองในวนัที 13 

ตุลาคมของทุกปี  
 จากการศึกษาในครังนีพบว่าการสร้างอตัลักษณ์นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงได้มี
กระบวนการสร้าง ดงันี 

 

1.  ระยะแรกของการศึกษา  
 นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเริมตีความตวับทด้านการเรียน  ด้านสุขภาพร่างกาย   
ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ ดา้นศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติ
ตาํรวจ ด้านวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีในการสร้างอตัลกัษณ์ของตนเองจะตอ้งทาํ
อยา่งไร  
 นักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงกลุ่มใหญ่ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจตัวบทและ
ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเป็นดงันี นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง
ไดป้ระพฤติตามภาคปฏิบติัการทางสังคมทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นผูถ่้ายทอดปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด กรณีไม่ปฏิบติัตามกลวัตนเองจะไม่ไดเ้รียนต่อ เริมแรกไม่รู้ว่าตนเองจะตอ้งทาํอย่างไร
โดยเริมจากค่อยๆ เรียนรู้และมีการปรับตวัเป็นอย่างมากเพือให้เขา้กบักฎ ระเบียบของโรงเรียน 
นายร้อยตาํรวจ  เรืองการเรียนระยะเริมแรกจะไม่ค่อยตงัใจศึกษาเนืองจากช่วงแรกๆ โรงเรียน 
นายร้อยตาํรวจจะเน้นภาคการฝึกมากกวา่ภาควิชาการ  ความเหนือยลา้ การถูกรุ่นพีทาํโทษหรือที
เรียกกนัว่า  “จ๊วก”   ทาํให้นอนดึก นกัเรียนส่วนใหญ่ตอ้งการทีจะพกัผ่อนเสียมากกว่าโดยเฉพาะ
อยา่งยงิหอ้งเรียนมีการติดเครืองปรับอากาศช่วยเพิมบรรยากาศในการนอน จึงนงัหลบัไม่สนใจทีจะ
ฟังอาจารย์บรรยาย  การเรียนจะเน้นเรียนวิชาชีพตาํรวจทังภาควิชาการส่วนใหญ่จะเป็นวิชา
กฎหมายและภาคการฝึกยุทธวิธีตาํรวจ เพือไปปฏิบติัหน้าทีเป็นพนักงานสอบสวนหญิงทาํคดี 
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ทีเกียวข้องกับเด็กและสตรีซึงต้องใช้ความละเอียดอ่อนเป็นสําคัญ  สุขภาพร่างกายจะต้องมี 
ความแขง็แรง สมบูรณ์อยูเ่สมอและพร้อมทีจะออกไปปฏิบติัหนา้ที  บุคลิกภาพจะตอ้งทาํร่างกายให้
สะอาดดูดี เสือผา้ตอ้งรีด ตดัผมสันและติดกิบให้เรียบร้อย  ไม่ไวเ้ล็บยาว  พูดจาด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย ไม่พูดจาเสียงดงั ท่าทางการเดิน การยืน การนงั การหิวของ ทุกท่วงท่าจะตอ้งดูดี ยืนหลงั
ตรง หน้าเชิดๆ หยิงๆ  ทุกอยา่งจะตอ้ง “เก็ก สมาร์ท เป๊ะ ดูดี และไม่โทรม”  กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ 
และกล้าแสดงองดูดีในสายตาของเพือน รุ่นพี และในสายตาของนักเรียนจากภายนอกสถาบนั 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพศเริมแรกไม่มีการยอมรับจากนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายและมีการพูดจา
ทบัถม และมีกฎ ระเบียบห้ามชายหญิงอยู่กนัตามลาํพงัสองต่อสอง และห้ามถูกเนือต้องตวักัน   
ดา้นศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตาํรวจจะท่องทุกวนัแต่ก็ยงัไม่เขา้ใจความหมายวา่ทาํไปเพือ
อะไร นกัเรียนกลุ่มนอ้ยมีการปฏิเสธและต่อตา้นไม่เห็นดว้ยกบัคาํสอนในบางเรือง เช่น การเชือฟัง
คาํสังผูบ้งัคบับญัชาในกรณีทีให้กระทาํในเรืองทีผิด แต่ส่วนใหญ่รับฟังไวแ้ต่ไม่กล้าแสดงออก
เพราะกลวัโดนตดัแตม้คะแนนความประพฤติและกลวัถูกทาํโทษถ้าไม่ปฏิบติัตาม ดา้นวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีนกัเรียนรุ่นพีจะสอนให้เคารพระบบอาวุโส เป็นหลกัการทาํความเคารพ
ระหวา่งรุ่นพีกบัรุ่นนอ้ง ประเพณีทีรุ่นพีทาํใหก้บัรุ่นนอ้งในแต่ละปีจะแตกต่างกนัออกไป 

 

2. ระยะกลางของการศึกษา 
 มิติวาทกรรมทีเกิดขึนกบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงยงัคงรักษาตวับทและภาคปฏิบติั
การทางวาทกรรมตามภาคปฏิบติัการทางสังคมเหมือนเดิม นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีเวลาว่าง
มากขึนสามารถบริหารจดัการเวลาของตนเองได้นกัเรียนส่วนใหญ่จึงลงทะเบียนเรียนสาขาวิชา
นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชและมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ควบคู่กับวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง รุ่นพี  
ครู-อาจารย ์คอยแนะนาํให้ความช่วยเหลือ ผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายปกครองค่อยๆ ปลูกฝัง คอยสอนและ
ใหค้าํแนะนาํในเรืองต่างๆ  อาจจะมีบา้งทีนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเริมมีการปฏิเสธอุดมคติของ
สังคม เช่น  เริมไม่ชอบการเรียนเนืองจากสือสารการเรียนการสอน สภาพหอ้งเรียนไม่เอืออาํนวยต่อ
การเรียนการสอน   การปลูกฝังอุดมคติตาํรวจในการเชือฟังคาํสังของผูบ้งัคบับญัชาในทุกๆ เรือง 
นกัเรียนบางส่วนเห็นว่าไม่ควรปฏิบติัตามคาํสัง ควรจะปฏิบติัหน้าทีดว้ยความซือสัตยสุ์จริตและ
เสียสละเพือประชาชนเป็นหลกั นกัเรียนจะไม่กลา้แสดงออกทางสีหนา้หรือคาํพูดไดท้าํไดเ้พียงแต่
รับฟังไว  ้ การไม่ชอบออกกาํลงักายในตอนเช้าเนืองจากมีปัญหาเรืองกล้ามเนืออกัเสบ  ท่าทาง 
การออกกาํลงักายบางท่าไม่เหมาะสมกบัสรีระของผูห้ญิง สุขภาพถูกบนัทอนลงไปเรือยๆ ควรจะจดั
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ให้มีการเตน้แอโรบิคแทน ด้านภาวะผูน้าํจะได้รับมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาให้ทาํหน้าทีเป็น
ผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวดคอยดูแลเพือนๆ และนอ้งๆ โดยพิจารณาจากคะแนนผลการเรียน บุคลิกลกัษณะ
ภาวะความเป็นผูน้าํ ความประพฤติ ไดรั้บการยอมรับจากเพือนๆ และรุ่นนอ้ง เพือฝึกภาวะความเป็น
ผูน้าํหน่วยเมือตอ้งออกไปปฏิบติัหนา้ทีปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานีตาํรวจ ดา้นความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพศคาํพูดทบัถมมีลดนอ้ยน้อง  นกัเรียนมีความคุน้เคยกนัมากขึน การยอมรับจากนกัเรียน
นายร้อยตาํรวจชายมีมากยงิขึน ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศยงัคงเป็นลกัษณะแบบเพือนมากกวา่แฟน
เหมือนเดิม ด้านศีลธรรมจรรยาบรรณและอุดมคติตาํรวจยงัคงท่องทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ
เหมือนเดิม ดา้นวฒันธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณียงัคงปฏิบติัตามตวับทเน้นระบบอาวุโส
เป็นหลัก และปฏิบัติตามระบบเกียรติศักดิคือมีความซือสัตย์ต่อตนเอง ทาํผิดกล้าทีจะรับผิด 
ขนบธรรมเนียมประเพณีมีน้อยลงเพราะส่วนใหญ่จะเน้นในช่วงปีการศึกษาระยะเริมแรกคือใน 
ชนัปีที 1 

 ระยะกลางของการศึกษานกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีการสร้างอตัลกัษณ์ในเรืองของ
ตวับทและภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมมีความเข้มข้นขึนในทุกเรือง  เนืองจากในระยะกลาง
นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีเวลาว่างมากขึน เริมมีความคุ้นเคย เริมมีการปรุงแต่งอัตลักษณ์ 
การเป็นนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงของตนให้มีความเข้มข้น นักเรียนเริมซึมซับรับรู้ และเริม
สร้างสรรค์ในการสร้าง การผลิตซาํและการถ่ายทอดความเป็นเด็กช่างของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ
หญิงในอีกระดบัหนึง  
 

3. ระยะปลายของการศึกษา 
 มิติทางวาทกรรมทีเกิดขึนกับนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงยงัคงรักษาตัวบทและ
ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมตามภาคปฏิบติัการทางสังคมอย่างเคร่งครัดมีการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ  
เนืองจากระยะเวลาดงักล่าวเป็นระยะเวลาทีนกัเรียนจะตอ้งสาํเร็จการศึกษาและออกไปปฏิบติัหนา้ที
ตามสถานีตาํรวจต่างๆ  การปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันคะแนนผลการเรียนและคะแนน 
ความประพฤติเป็นสิงทีมีผลต่อการไดรั้บทุนไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศเมือสําเร็จการศึกษากลบั
มาแลว้ตอ้งทาํหนา้ทีเป็นอาจารยอ์ยูใ่นโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ และมีผลต่อการเลือกบรรจุแต่งตงัให้
ดาํรงตาํแหน่งในสถานีตาํรวจต่างๆ กรณีไดค้ะแนนลาํดบัทีไม่ดีจะตอ้งทาํให้ตนเองมีมีโอกาสเลือก
สถานีตาํรวจทีตนเองตอ้งการแต่จะไดรั้บการบรรจุแต่งตงัใหไ้ปดาํรงตาํแหน่งอืนแทน  
 มิติทางวาทกรรมทีเกิดขึนกับนักเรียนในเรืองของตัวบทและภาคปฏิบัติการ 
ทางวาทกรรมเป็นไปด้วยระดับทีเข้มข้นมากทีสุด ครู-อาจารย์ จะเน้นสอนวิชาสืบสวนและ
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สอบสวนให้มีความเข้มข้นขึนเพือให้นักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงนําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ใน 
การปฏิบติังาน และเนืองจากในชันปีนีเป็นปีสุดท้ายของนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงชันปีที 4 
จะตอ้งมีการถ่ายทอดอตัลกัษณ์เพือเป็นตวัแทนของตนให้กบันอ้งชนัปีที 1 เรียกวา่ “ทายาทอสูร”  
หรือ “เป็นสมบติัของรุ่น”   และนกัเรียนชนัปีที 1 และนกัเรียนชนัปีที 2 จะตอ้งแสดงอตัลกัษณ์ของ
ความเป็นนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงใหเ้ป็นทียอมรับนบัถือของนกัเรียนรุ่นนอ้งต่อๆ ไป  นกัเรียน
นายร้อยตาํรวจหญิงชันปีที 4 นีจะต้องสร้างสรรค์ ผลิตซํา และแสดงออกถึงความ “เป๊ะ” ใน 
ทุกๆ ดา้น เช่น ดา้นการเรียน ดา้นสุขภาพร่างกาย ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นภาวะผูน้าํ เป็นตน้ เพือให้เป็น
ทียอมรับของนักเรียนรุ่นน้องและนักเรียนต่างสถาบนัด้วยการแสดงความสามารถในการสร้าง
ชือเสียงในทางทีดี  ขอ้สรุปจากการศึกษาในครังนีแสดงเป็นแผนภาพดงันี 
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ตารางที 1 ผลการวจิยักระบวนการสร้างอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 

อตัลกัษณ์ ระยะแรกของการศึกษา 
(นรต.หญงิ ชันปีท ี1) 

ระยะกลางของการศึกษา 
(นรต.หญงิ ชันปีท ี2-3) 

ระยะปลายของการศึกษา 
(นรต.หญงิ ชันปีท ี4) 

1.ดา้นการเรียน เรียนรู้ด้วยตนเองรับผิดชอบ
ตนเอง ไม่ตังใจเรียนเพราะ
เหนือยกับการฝึกหรือถูกทํา
โทษ  เป็นวิชาท่องจาํ ไม่ถนดั
เขียนขอ้สอบแบบบรรยายทาํ
ใหผ้ลการเรียนลดนอ้ยลง  

  รุ่นพี ครู-อาจารย ์แนะนาํ สามารถ
บริหารจัดการตนเองได้  เ รียน
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ห รือสาขา
นิ ติ ศ า สต ร์ ข อ ง มห า วิ ท ย า ลั ย
รามคาํแหงหรือหาวิทยาลยัสุโขทยั
ธรรมาธิราชควบคู่ไปดว้ย 

ตงัใจเรียนมากขึนครู-อาจารย์
เน้นสอนวิชาสืบสวนและ
สอบสวนเข้มข้นขึน เห็นว่า 
การเรียนต้องเป็นทังคนเก่ง
และคนขยนั 

2. ดา้นสุขภาพ 

    ร่างกาย 
ไม่มีเวลาดูแลตนเอง ไวผ้ม
สัน  ติ ด กิบ  มี ปัญหา เ รื อ ง
สุขภาพ นอนหลบัพกัผ่อนไม่
เพียงพอ  กล้ามเนืออักเสบ 
รับประทานอาหารทุกอยา่ง 

มีเวลาดูแลตนเองมากขึน ไวผ้มยาว 
ไม่ชอบการออกกําลังกาย   เ บือ 
การวิ ง   เ ห็นควรให้ มีก าร เต้น 
แอโรบิคแทนเพือให้เหมาะสมกับ
สรีระของผูห้ญิง 

สนใจดูแลสุขภาพตนเองมาก
ขึน  เ น้นคว ามสะอ าดไว ้
ผมยาว   เ ลือกรับประทาน
อ า ห า ร ม า ก ขึ น  สุ ข ภ า พ
จาํเป็นตอ้งแขง็แรง 

3. ดา้นบุคลิกภาพ ใส่เครืองแบบตามทีสถาบัน
กําหนด  เครืองแบบหลวม
เล็กน้อย ฝึกการเดิน การนัง 
ก า ร ยื น  ก า ร ถื อ ก ร ะ เ ป๋ า  
รูปร่างบึกๆ ดาํๆ รุ่นพีแนะนาํ 

เพิมรายละเอียดการแต่งกายให้ดูดี  
เรียนรู้การแต่งหนา้เพือใหต้นเองดูดี 
รุ่นพีคอยแนะนาํ ดูจากสือ เดินหนา้
เชิดๆ แบบหยิงๆ มี  Ego สูง ตอ้ง
เก็ก สมาร์ท ดูดี และหา้มโทรม 

ใ ส่ เ ค รื อ ง แบบ ให้ เ ข้ า กับ
รู ป ร่ า ง ม า ก ยิ ง ขึ น   เ พิ ม
รายละเ อียดในการแต่งตัว
แต่ งหน้า  ทุกอย่างจะต้อง
“เป๊ะ” 

4. ดา้นภาวะผูน้าํ ฝึกการพูดหน้าแถวและที
สาธารณะ การควบคุมแถว  

ได้รับมอบหมายให้ทําการแทน
ผู ้ช่วยผู ้บังคับหมวดเป็นผู ้ทีมีผล 
การเรียนดี   คอยดูแลรุ่นนอ้ง 

ทาํหนา้ทีผูช่้วยผูบ้งัคบัหมวด
กาํกบั ควบคุมดูแลรุ่นนอ้ง  
กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ 

5. ดา้น  
    ความสมัพนัธ์   
    ระหวา่งเพศ 

ไ ม่ได้ รั บการยอม รับจ าก
นักเรียนนายร้อยตาํรวจชาย 
มีการพดูจากดทบั 

ไดรั้บการยอมรับมากขึน การพูดจา
กดทับน้อยลง  แนะนําการเอาตัว
รอดจากการฝึก  การถูกทําโทษ 
สนิทสนมมากขึน คบกนัเป็นเพือน 

ได้รับการยอมรับมากขึน ให้
เ กี ยร ติ  แสดงความสุภาพ  
ปรึกษาพูดคุยกันได้ทุกเรือง 
คบกนัลกัษณะเพือน 

6. ด้านศีลธรรม 
จรรยาบรรณและ 

อุดมคติตาํรวจ 

เน้นท่องอุดมคติทุกเช้าตอน
เข้าแถวเคารพธงชาติ ไม่ให้
ค วามสํ าคัญ  ไ ม่ เ ข้า ใ จว่ า
จะตอ้งท่องไปทาํไม  

 เริมมีความคิดเห็นขดัแยง้อุดมคติ
ในบางเรืองแต่ไม่กล้าแสดงออก
เพราะกลัวถูกทําโทษหรือถูกตัด
คะแนนความประพฤติไดแ้ต่รับฟัง 

เน้นความซือสัตย์สุจริตและ
การรักษาความไม่ประมาทใน
การปฏิบติังาน 

7. ด้านวัฒนธรรม
ขนบธร รม เ นี ย ม
และประเพณี 

เน้นระบบอาวุโส  ชอบทุก
ประเพณีเพราะเป็นสายใยรัก
ความผกูพนัระหวา่งพีกบันอ้ง 

เนน้ระบบอาวโุส  เนน้ระบบเกียรติ
ศักดิมี  ระบบอัศวิน และชอบทุก
ประเพณีเห็นควรอยูใ่นรุ่นต่อๆไป 

การถ่ายทอดอัตลักษณ์ของตน
ให้กับ นรต. ชันปีที 1 เรียกว่า
“ทายาทอสูร”หรือ“เป็นสมบัติ
ของรุ่น”   
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ภาคปฏิบัติการทางสังคมของนักเรียนนายร้อยตํารวจหญิง 
 ภาคปฏิบติัการทางสังคมเป็นการถ่ายทอดอุดมการณ์ของสังคมผา่นโรงเรียนนายร้อย
ตาํรวจเพือใหน้กัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ
จึงไดอ้อกเป็นกฎ ระเบียบปฏิบติั ขอ้บงัคบัของสถานศึกษา และคู่มือนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ รุ่น 66 

ปีการศึกษา 2552 เพือใชค้วบคุมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงให้มีความประพฤติทีดีงามอยูใ่นกรอบ
ของสังคม  บุคคลทีมีส่วนสําคัญในการสร้างอัตลักษณ์นักเรียนนายร้อยตํารวจหญิงให้มี 
ความโดดเด่นเป็นทีปรากฏและเป็นทียอมรับของสังคม ได้แก่ เพือน นักเรียนชันสูง ( รุ่นพี) 
ผูบ้งัคบับญัชาทีทาํหนา้ทีฝ่ายปกครอง ครู-อาจารย ์และสือต่างๆ   
 
อภิปรายผล 
 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจเดิมลกัษณะเป็นโรงเรียนประจาํมีนกัเรียนชายลว้น ต่อมาไดมี้ 
การเปิดรับสมคัรนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเขา้มาเรียนร่วมดว้ยในปี พ.ศ. 2552  การรับสมคัรจาก
บุคคลทีมีคุณสมบติัหลายทางด้วยกันการแสดงอตัลักษณ์ของนักเรียนแต่ละคนจึงแตกต่างกัน 
โรงเรียนนายร้อยตาํรวจจะตอ้งทาํการสร้าง การผลิต และเผยแพร่ตวับทให้กบันักเรียนนายร้อย
ตาํรวจตามอุดมการณ์ของสังคม เพือให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงประพฤติตนเป็นคนดี ไม่เกเร 
อยูใ่นระเบียบวนิยั เรียนรู้วชิากฎหมาย ฝึกใหเ้ป็นผูที้มีความเขม็แขง็และอดทน  เมือสําเร็จการศึกษา
แลว้จะตอ้งไปปฏิบติัหน้าทีเป็นพนกังานสอบสวนหญิงทีทาํงานเกียวขอ้งกบัเด็กและสตรี  ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาหลกัสูตร 4 ปี นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายและหญิงจะตอ้งพกัอาศยัอยู่ร่วมกนั 
กินนอนร่วมกนั ทาํกิจกรรมร่วมกนั การช่วยเหลือซึงกันและกนัซึงได้รับการปลูกฝังรากลึกใน 
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันระหว่างรุ่นพีกับรุ่นน้องซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล  
พรหมนิมิต (2551)  “เรือง  การดํารงอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือ”  กล่าวว่า  
การดาํรงอตัลกัษณ์ของโดยปฏิบติัสืบต่อกนัมามีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่คนรุ่นหนึงจน
กลายเป็นขนบธรรมเนียมและประเพณีปฏิบติัจากการปฏิสัมพนัธ์การอยู่ร่วมกันจึงทาํให้เกิด 
อตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มทีสร้างขึนบนความเหมือนกนัของสมาชิกในกลุ่ม กติกาเป็นทียอมรับใน 
หมู่นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเรียกวา่ตวับท   
  กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงจะดาํรงอยูห่รือสูญสลาย
ไปไดท้งันีขึนอยูก่บัพลวตัรของสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ต่างๆ นโยบายของผูบ้งัคบับญัชา
และสังคมเป็นผูก้าํหนดซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนทัธนยั ประสานนาม (2550) “เรือง เพศ ชาติ
พนัธ์ุ และปัญหาเกียวกบัอตัลกัษณ์ในภาพยนตเ์รือง Touch of Pink  กล่าวว่า  การแสดงตนหรือ
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ยอมรับอย่างตังใจกับอัตลักษณ์ทีเราเลือก ความสําคัญของการแสดงตนคือ การระบุว่าเรามี 
อตัลกัษณ์เหมือนกลุ่มหนึงหรือมีความแตกต่างจากกลุ่มอืนอยา่งไร และ “ฉนัเป็นใคร” ในสายตาคน
อืน อตัลกัษณ์เป็นสิงทีไม่หยุดนิงตายตวั เพราะขึนอยูก่บักบันิยามตวัเราในช่วงเวลานนั เมือบริบท
ของสังคมและวฒันธรรมเปลียนแปลงไป ความหมายของอตัลกัษณ์ก็จะเปลียนแปลงไป การนิยาม
ตนเองมิได้อาศัยชาติพันธ์ุเพียงอย่างเดียว  หากอาศัยกฎเกณฑ์อืน  เช่น  วฒันธรรม  ศาสนา  
การประกอบอาชีพ การเมือง และการยอมรับอาํนาจของรัฐบาลเป็นเครืองมือในการตดัสินดว้ย 
 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจไดมี้การถ่ายทอดอตัลกัษณ์ให้กบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
โดยใช้หลักสูตรและแบบเรียน จึงกลายเป็นหัวใจสําคัญทีสุดในการถ่ายทอด หรือเสริมสร้าง 
อตัลักษณ์ส่วนบุคคลหรืออตัลักษณ์ทางสังคม เพือหล่อหลอมนักเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงให้
เป็นไปตามทีตอ้งการซึงสอดคลอ้งกบัไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542) “เรือง วาทกรรมการพฒันา 
อาํนาจ ความรู้ ความจริง เอกลกัษณ์และความเป็นอืน” กล่าววา่ ตาํราวิชาการทีดูเผินๆ แลว้เหมือน
ไร้เดียงสาและปลอดจากเรืองของคุณค่า อคติ อาํนาจ และการเมือง ผ่านการใช้ภาษาแบบวิชาการ 
ทีดูจริงจงั เข่งขรึม ไร้อารมณ์ และไร้ความรู้สึก แต่สิงเหล่านีก็คือเทคนิควิทยาการแห่งอาํนาจแบบ
หนึง การเขียนหนงัสือหรือตาํราวชิาการก็คือการปฏิบติัการทางการเมืองแบบหนึงนนัเอง  
 หลกัสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นหลกัสูตรเดิมทีใช้สอน
นกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายซึงยงัไม่ได้มีการปรับแกไ้ขให้เหมาะสมและเขา้กบัสรีระของผูห้ญิง 
เนืองจากนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชายและนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงมีความแตกต่างกนัทางเพศ 
ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชลิดา ส่งสัมพนัธ์ (2550) ไดก้ล่าววา่ เพศสภาพ (Gender) คือ สิงสร้าง
ของสังคม “ความเป็นชาย”  หรือ  “ความเป็นหญิง”  ของมนุษยจึ์งเป็นผลมาจากการปลูกฝังหรือ
กล่อมเกลาโดยสังคมและวฒันธรรม ความเป็นหญิงชายทีเรียกวา่เพศสภาพนนัมิไดถู้กกาํหนดดว้ย
ส่วนประกอบทางกายภาพและชีวภาพเท่านนั แต่ถูกกาํหนดจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
วฒันธรรม ซึงสังคมวางกรอบตอลดจนมีความคาดหวงัต่อความเป็นหญิงและชายในมิติต่างๆ ซึงไป
กาํหนดความเชือ ทศันคติ ธรรมเนียม ประเพณี กฎ ระเบียบต่างๆ ทีกลายเป็นบรรทดัฐานของสังคม
ในเรืองของความเป็นชายและความเป็นหญิง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สังคมโดยรวมควรให้ความสนใจเรืองความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงให้มี
สิทธิเท่าเทียมกนัโดยเฉพาะอยา่งยงิในเรืองการศึกษา  
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2. สํานักงานตาํรวจแห่งชาติควรส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ขา้ราชการ
ตาํรวจหญิงมีความกา้วหนา้ในอาชีพตาํรวจเทียบเท่ากบัขา้ราชการตาํรวจชาย 

3. นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงซึงเป็นอนาคตของชาติทีตอ้งออกไปปฏิบติัหนา้ทีเป็น
พนกังานสอบสวนหญิงตอ้งทาํงานร่วมกบัประชาชนในฐานะผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ สํานกังานตาํรวจ
แห่งชาติควรเตรียมความพร้อมในเรืองของการบรรจุแต่งตังเพือออกไปปฏิบัติหน้าทีให้มี 
ความปลอดภยัและมีความเหมาะสมกบัสถานทีปฏิบติังาน  

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. ด้านระเบียบการปฏิบัติประจาํวนัโรงเรียนควรปรับให้มีความยืดหยุ่นเพือให้

นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงไดมี้เวลาพกัผอ่น การทบทวนตาํราเรียน และปฏิบติัภารกิจส่วนตวัมาก
ขึน   

2. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนควรปรับปรุงโดยเฉพาะภาคการฝึกให้มีความ
ยดืหยุน่และเหมาะสมกบัสรีระของผูห้ญิง ภาควชิาการควรเนน้เรียนวิชากฎหมายให้มีความโดดเด่น
ทางดา้นวิชาชีพตาํรวจ ภาคการฝึกปรับให้สามารถนาํไปใชป้ฏิบติังานไดจ้ริง การสร้างบรรยากาศ
ในห้องเรียน การจดัทาํสือการเรียนการสอนของครู-อาจารยใ์ห้เป็นทีดึงดูดน่าสนใจ เปิดโอกาสให้
นกัเรียนนาํเทคโนโลยกีารสือสารใหม่ๆ เขา้มาใชต้ามความเหมาะสม 

3. โรงเรียนนายร้อยตาํรวจเปิดโอกาสและรับฟังสภาพปัญหาของนกัเรียนนายร้อย
ตาํรวจทงัชายและหญิงเพือนาํมาพฒันาปรับปรุงกฎ ระเบียบ เพือสร้างความเขา้ใจทีดีต่อกนัและ 
ลดความเครียดและแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

4. การจดัขา้ราชการตาํรวจชนัสัญญาบตัรหญิง (รุ่นพี) มาปฏิบติัหน้าทีกาํกบั ดูแล 
เพือใหน้กัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงเขา้มาปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํในเรืองต่างๆ  

5. โรงเรียนนายร้อยตาํรวจควรปลูกฝังค่านิยมความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง
ในเรืองของการยอมรับการไดรั้บสิทธิและมีการปฏิบติัทีเท่าเทียมกนั 

6. การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยตํารวจทังชาย-หญิง  ได้มีโอกาส
แลกเปลียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น บุคคล หน่วยงานทงัองค์การภาครัฐและภาคเอกชน 
เป็นการเพิมพูนความรู้ การสร้างเครือข่ายในการขอความช่วยเหลือ การขอความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ เป็นไปดว้ยความสะดวก เพือนกัเรียนไดรั้บทราบปัญหาและมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนมาก
ขึน  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 
1. การดาํเนินการวิจยัในเรืองต่างๆ กาํหนดให้นกัเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล

หลักควรดาํเนินการวิจยัในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียน  เพือนักเรียนนายร้อยตาํรวจได้มีเวลาให้
สัมภาษณ์มากขึนและทาํใหก้ารเก็บรวมรวมขอ้มูลไดค้รบถว้นทุกประเด็น 

2. การศึกษาเรืองกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของนกัเรียนนายร้อยตาํรวจชาย-หญิง 
ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและเชิงปริมาณควบคู่กันไปด้วย เพือให้
ครอบคลุมในทุกมิติ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจหรือหน่วยงานอืนสามารถไดน้าํไปใชป้ระโยชน์ 

3. โรงเรียนนายร้อยตาํรวจควรเปิดโอกาสให้ผูน้าํชุมชนหรือหน่วยงานภาคีเขา้มามี
ส่วนร่วมในการกาํหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียนนายร้อยตาํรวจโดยศึกษาจากบริบทของโรงเรียน 
นายร้อยตาํรวจและพืนทีตงัของอาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
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  รายการอ้างองิ 
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สัมภาษณ์วนัที...........................................เวลา.................................สถานทีสัมภาษณ์.......................... 

1. เริมการสนทนา 
 1.1   แนะนาํตนเองและบอกวตัถุประสงคใ์นการในสนทนา  

1.2   ขออนุญาตบนัทึกเสียง ถา้ผูส้ัมภาษณ์ใหก้ารปฏิเสธจึงขอจดบนัทึกคาํสนทนา 
2. คําถามข้อมูลทวัไป  
    2.1  ชือ อาย ุชนัปีทีกาํลงัศึกษา 
  2.2  ภูมิลาํเนา /เป็นบุตรคนทีเท่าไรของบิดามารดา 
    2.3  สถานภาพก่อนเขา้ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็นนกัเรียนชนัมธัยม หรือนกัศึกษา หรือ  
           ขา้ราชการตาํรวจมาก่อน 

 2.4  ประวติัการศึกษาก่อนเขา้มาเรียนในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจตงัแต่ชนัประถม-ปัจจุบนั 
 2.5  โรงเรียนทีเคยเรียนมาเป็นโรงเรียนลกัษณะแบบไหน (ชายลว้นหรือหญิงลว้นหรือสหศึกษา) 
 2.6   สภาพครอบครัวโดยรวมของบิดา มารดา (อยูด่ว้ยกนั แยกกนัอยู ่หยา่ร้าง หรือ หมา้ย) และ   

   อาชีพของบิดา มารดา 
 2.7   วนัหยดุส่วนใหญ่จะเดินทางกลบับา้นหรือไปพกัอาศยัอยูก่บัผูอื้น 

3. ด้านการใช้ชีวติประจําวนั 
 3.1 ในแต่ละวนัตอ้งทาํอะไรบา้งเริมตงัแต่ตืนนอนจนถึงเขา้นอน 
 3.2 นกัเรียนสามารถปฏิบติัตามหรือตอ้งปรับตวัมากนอ้ยเพียงได ้  
 3.3 ในแต่ละวนัระเบียบปฏิบติัประจาํวนัเขม้งวดเกินไปหรือไม่  
 3.4  มีเวลาพกัผอ่นและมีเวลาเป็นส่วนตวัมากหรือนอ้ยเพียงใด 
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 3.5  ความรู้สึกของตนเองเป็นอยา่งไร เช่น ขาดอิสรภาพ ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑที์กาํหนด   
  3.6  กิจกรรมในยามวา่งและในวนัหยดุชอบทาํอะไร  
  3.7  นกัเรียนคิดวา่การใชชี้วิตประจาํวนัของตนเองมีความเหมือนหรือแตกต่างจากการใช ้
          ชีวติประจาํวนัของนกัเรียนในมหาวทิยาลยัหรือไม่ 
4.  ด้านวชิาการ 
 4.1   เรียนหนงัสือวนัละกีชวัโมง ภาควชิาการส่วนใหญ่เรียนวชิาอะไร 
     4.2   ลกัษณะของรายวชิาทีเรียนยากหรือง่าย และคิดวา่เนือหาตรงตามหลกัสูตรหรือไม่ 

4.3   ครู-อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความสามารถและมีการถ่ายทอดแบบเรียนไดดี้หรือไม่ 
4.4   อาจารยผ์ูส้อนไดแ้นะนาํเกียวกบัการเรียน การใชชี้วิตระหวา่งอยูใ่นสถานศึกษา 4 ปีหรือไม่ 
4.5   นกัเรียนตอ้งมีการปรับตวัเรียนรู้ภาควชิาการมากนอ้ยเพียงใด 
4.6   ผลการเรียนภาควชิาการเป็นอยา่งไรบา้งและใชเ้วลาใดในการทบทวนตาํราเรียน 
4.7   สิงทีนกัเรียนตอ้งการให้มีการปรับการเรียนการสอนในภาควชิาการมีอะไรบา้ง 
4.8   รุ่นพีใหค้าํแนะนาํอะไรเกียวกบัการเรียนภาควชิาการหรือไม่ 
4.9   ภาคการฝึกเรียนวชิาอะไรบา้ง ชอบหรือไม่ และคิดวา่เหมาะสมกบัผูห้ญิงหรือไม่ 
4.10  สามารถปรับตวัให้เขา้กบัภาคการฝึกไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
4.11  อาจารยผ์ูส้อนมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะในการสอนมากนอ้ยเพียงใด 

     4.12  ภาคกิจกรรมเสริมหลกัสูตรมีอะไรบา้ง และนกัเรียนผา่นหลกัสูตรใดมาแลว้ 
     4.13  ทงัภาควชิาการ ภาคการฝึก และภาคกิจกรรมเสริมหลกัสูตรนนัมีความเหมาะสมอยูแ่ลว้หรือ 
              เห็นควรมีการปรับเปลียนหรือไม่ 
 4.14  นอกจากเรียนทีโรงเรียนนายร้อยตาํรวจแลว้ยงัลงเรียนทีมหาวทิยาลยัแห่งอืนอีกหรือไม่ 
               ควบคู่กนัไป ถา้เรียนทีอืนดว้ยคิดวา่หนกัไหม และจะตอ้งมีการปรับตวัอยา่งไร 
5. ด้านสุขภาพ 
 5.1    การนอนหลบัพกัผอ่นและดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองโดยทวัไปเป็นอยา่งไร 
 5.2   การบริโภคหรือการปฏิบติัทางดา้นโภชนาการของโรงเรียนเป็นอยา่งไรบา้ง  
  5.3   ถา้เราไม่ชอบรับประทานจะทาํอยา่งไร และอาหารมีความเหมาะสมกบัผูห้ญิงหรือไม่ 
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 5.4   รู้สึกเครียดไหมทีมาเรียนในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ถา้มีเราจะนกัเรียนจะตอ้งปรับตวัอยา่งไร 
 5.5   สถานทีพกัมีความเหมาะสมของทาํเลทีตงัหรือไม่รวมถึงอาคารหอพกั 
 5.6   มีปัญหาเกียวกบัเรืองสุขภาพหรือไม่เช่น โรคประจาํตวั เป็นตน้ 
 5.7   นกัเรียนคิดวา่ความแตกต่างทางเพศระหวา่งหญิง-ชาย เป็นอุปสรรคในการเรียนหรือไม่ 
6. ด้านบุคลกิภาพ 
 6.1   ดา้นบุคลิกลกัษณะนกัเรียนจะตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรบา้ง 
     6.2    นกัเรียนชอบไหมทีจะตอ้งแต่งตวัตามทีโรงเรียนกาํหนด ขดัหรือฝืนกบัตนเองมากนอ้ย 
              เพียงใด ใครเป็นผูแ้นะนาํ หรือนกัเรียนเรียนรู้จากใคร 

6.3    เรืองความสวยความงามสามารถทาํไดห้รือไม่ มีกฎระเบียบหา้มไวห้รือไม่ 
 6.4   นกัเรียนคิดวา่ในสายตาของบุคคลภายนอกเขามองเราอยา่งไร 
 6.5    บุคลิกภาพช่วยสร้างความมนัใหก้บันกัเรียนมากนอ้ยเพียงใด 
 6.6    บุคลิกภาพและเครืองแบบสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิงทีแตกต่าง 
               จากสถาบนัการศึกษา 
7. ด้านภาวะผู้นํา 
 7.1  ครู-อาจารย ์ผูบ้งัคบับญัชาฝึกใหน้กัเรียนจะตอ้งมีภาวะผูน้าํในเรืองใดบา้ง 

7.2  นกัเรียนเคยไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีเป็นผูน้าํในกลุ่มเพือนนกัเรียนนายร้อยตาํรวจ 
  หญิงดว้ยกนัหรือไม่ 

7.3  การประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้าํทีดีในมุมมองของนกัเรียนจะตอ้งเป็นคนลกัษณะอยา่งไร 
7.4  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพือนๆ รุ่นพี ครู-อาจารย ์และผูบ้งัคบับญัชา นกัเรียนจะใชรู้ปแบบ 

  หรือวธีิการใดๆ   
7.5  นกัเรียนคิดวา่การปลูกฝังดา้นภาวะผูน้าํนนัมีประโยชน์สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ 

8. ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ 
 8.1  เพือนทีสนิทมากทีสุดสามารถพดูคุยกนัไดทุ้กเรืองมีหรือไม่ ถา้มีเป็นผูห้ญิงหรือผูช้าย 
 8.2  การไดรั้บการยอมรับจากรุ่นพีผูช้าย เพือนผูช้ายใหม้าเรียนร่วมดว้ยมีมากนอ้ยเพียงใด 
     8.3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งครู-อาจารยเ์ป็นอยา่งไรและส่วนส่วนใหญ่ใหค้าํปรึกษาในดา้นใด 
     8.4  ความสนใจกบัเพศตรงขา้มมีหรือไม่ และจะตอ้งแสดงตวัอยา่งไร 
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 8.5  มีการนดัเพศตรงขา้มไปรับประทานอาหาร ดูหนงั หรือไปเทียวดว้ยกนัหรือไม่ 
 8.6  การช่วยเหลือซึงกนัและกนัระหวา่งเพือนผูห้ญิง กบัเพือนผูช้ายส่วนใหญ่จะช่วยเหลือกนัใน 

  เรืองใด 
9. ด้านศีลธรรมและจรรยาบรรณและอุดมคติตํารวจ 
 9.1 ในภาควชิาการเรียนการสอนอาจารยไ์ดมี้การสอนวชิาศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
            ในวชิาชีพตาํรวจหรือไม่และส่วนใหญ่อยูใ่นวชิาอะไร 
 9.2  นอกจากครู-อาจารยแ์ลว้ยงัมีบุคคลอืนอีกหรือไม่ทีคอยปลูกฝังและกล่อมเกลานกัเรียนใหเ้ป็น 
             ผูที้อยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาน มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพตาํรวจ 
 9.3  นกัเรียนนาํความรู้ทีไดม้ายดึถือและปฏิบติัตามหรือไม่ 
 9.4  การเขา้ร่วมโครงการจิตสาธารณะ การช่วยเหลือผูอื้น นกัเรียนมีความรู้สึกอยา่งไร และเห็น 
            ควรใหมี้กิจกรรมนนับ่อยๆ หรือไม่ และมีประโยชน์อยา่งไร 
 9.5  โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ครู-อาจารย ์รุ่นพี มีการปลูกฝังอุดมคติตาํรวจในดา้นใดบา้ง 
 9.6  อุดมคติตาํรวจทีนกัเรียนไดรั้บการปลูกฝัง กล่อมเกลา เมือสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ตอ้งออกไป 
             ปฏิบติัหนา้ทีนกัเรียนจะนาํไปใชห้รือไม่และสิงทีไดรั้บการปลูกฝังสามารถทาํไดจ้ริงหรือไม่ 
10. ด้านวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
  10.1  ดา้นวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีทีนกัเรียนไดรั้บการปลูกฝังจากสถาบนั  
               ครู-อาจารย ์และรุ่นพีมีอะไรบา้งขอใหย้กตวัอยา่ง 
    10.2  ดา้นใดบา้งทีนกัเรียนเห็นวา่เป็นสิงทีดีและควรมีอยู ่และดา้นใดบา้งทีนกัเรียนเห็นวา่ไม่ดี 
               และควรมีการปรับเปลียนใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
    10.3  วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีใดทีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์นกัเรียนนายร้อย 
               ตาํรวจมากทีสุด 
  10.4  การไม่ปฏิบติัตามวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีทีไดมี้การกาํหนดไว ้ถา้ไม่ 
              ปฏิบติัตามจะไดห้รือไม่ มีผลกระทบอยา่งไร และนกัเรียนไดรั้บประโยชน์อะไรบา้ง 
 11.  ข้อเสนอแนะอนืๆ ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ………….  
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แนวคําถามในการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ครู-อาจารย์ และนักเรียนชันสูง (รุ่นพ)ี 

 

เรือง   วาทกรรมนกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง กรณีศึกษา โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ตาํบลสามพราน  
          อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สัมภาษณ์วนัที...........................................เวลา.................................สถานทีสัมภาษณ์.......................... 
1. เริมการสนทนา 
    1.1  แนะนาํตนเองและบอกวตัถุประสงคใ์นการในสนทนา 
    1.2  ขออนุญาตบนัทึกเสียง ถา้ผูส้ัมภาษณ์ใหก้ารปฏิเสธจึงขอจดบนัทึกคาํสนทนา 
2. คําถามข้อมูลทวัไป  
    2.1  ชือ อายุ 
   2.2  ตาํแหน่งปัจจุบนั หรือชนัเรียนปัจจุบนั 
    2.3  หนา้ทีทีรับผิดชอบดูแล 
3. คําถามภาพรวมทงัหมด 
    3.1  การหล่อหลอม การกล่อมเกลา และการปลูกฝังในเรืองต่างๆใหก้บันกัเรียนนายร้อยตาํรวจหญิง 
           ใชว้ธีิการศึกษาจากคู่มือหรือไดรั้บการถ่ายทอดหรือปลูกฝังจากรุ่นพีและปฏิบติัสืบทอดต่อมา           
   3.2  นกัเรียนส่วนใหญ่ปฏิบติัตามหรือไม่ กรณีไม่ปฏิบติัตามจะมีวธีิการลงโทษอยา่งไร 
    3.3  การใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่นกัเรียนหรือรุ่นนอ้งมีมากนอ้ยเพียงใด 
    3.4  การปฏิบติัตนเราจะตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดีใหก้บันกัเรียนเป็นตวัตนทีแทจ้ริงของเรา 
           หรือไม่ 

  3.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนเป็นลกัษณะแบบใด เช่น ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
      หรือรุ่นพีกบัรุ่นนอ้ง  

   3.6  บทบาทหนา้ทีทีรับผิดชอบเหมือนหรือแตกต่างกนัระหวา่งอยูใ่นโรงเรียนกบัอยูน่อกโรงเรียน 
4.  ข้อเสนอแนะอนืๆ  …………………………………......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
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