
โครงสรา้งทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีน : กรณศีกึษา

โรงเรยีนแห่งหนึ�งในเขตภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรญิญานิพนธ ์

ของ 

ฐาศุกร ์ จนัประเสรฐิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื�อเป็นส่วนหนึ�งของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาการวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต ์

พฤษภาคม 2553 



โครงสรา้งทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีน : กรณศีกึษา

โรงเรยีนแห่งหนึ�งในเขตภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรญิญานิพนธ ์

ของ 

ฐาศุกร ์ จนัประเสรฐิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื�อเป็นส่วนหนึ�งของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาการวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต ์

พฤษภาคม 2553 

ลขิสทิธิ :เป็นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



โครงสรา้งทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีน : กรณศีกึษา

โรงเรยีนแห่งหนึ�งในเขตภาคกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัยอ่ 

ของ 

ฐาศุกร ์ จนัประเสรฐิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื�อเป็นส่วนหนึ�งของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาวทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาการวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต ์

พฤษภาคม 2553 



ฐาศุกร ์ จนัประเสรฐิ.  (2553).  โครงสรา้งทางสงัคมที เกี ยวขอ้งกบัความรนุแรงที เดก็และเยาวชนถูก 

กระทําในโรงเรยีน:  กรณีศกึษาโรงเรยีนแห่งหนึงในเขตภาคกลาง. ปรญิญานิพนธ์ วท.ด. 

(การวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

คณะกรรมการควบคุม: ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อ้อมเดอืน  สดมณี, อาจารย ์ดร. สธญ ภู่คง, 

อาจารย ์ดร.มนูญ มกุขป์ระดษิฐ.์ 

 

การวจิยัเรื�องโครงสรา้งทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําใน

โรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ�งในเขตภาคกลางมีวัตถุประสงค์เพื�อทําความเข้าใจถึง

ความหมาย รูปแบบและปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนและ

เพื�อทําความเขา้ใจถงึโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีนที�เกี�ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ความรุนแรงที�

เดก็และเยาวชนถูกกระทาํโดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบการศกึษาเฉพาะกรณีเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวม

ขอ้มูลด้วยวธิกีารสงัเกตทั Bงแบบไม่มสี่วนร่วมและแบบมสี่วนร่วม การสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนา

กลุ่มกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ นักเรยีน จาํนวน 30 คน และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบันักเรยีน ไดแ้ก่ คร ู

พ่อแม่ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศกึษา จาํนวน 20 คน  ผลการวจิยัพบว่าความหมายและรปูแบบ

ของความรนุแรงในโรงเรยีนนั Bนนักเรยีนเหน็ว่าเป็นการกระทําจากคร ูเพื�อน และบุคลากรในโรงเรยีนที�ทํา

รา้ยนักเรยีนทั Bงทางร่างกาย จติใจ และเพศ  สําหรบัครูเหน็ว่าเป็นการกระทํารุนแรงต่อร่างกายและจติใจ 

รวมถงึการกระทาํที�กระทบต่อสทิธขิองเดก็ ซึ�งจดัเป็นความรนุแรงแฝงหรอืความรุนแรงเงยีบ ส่วนพ่อ

แม่ผูป้กครองเหน็ว่าเป็นการทําใหเ้ดก็ไดร้บัความกระทบกระเทอืนทั Bงทางร่างกายและจติใจโดยเกดิ

จากเพื�อนหรอืครรูวมถงึการไม่ไดร้บัสทิธทิี�ควรจะไดร้บัในฐานะนักเรยีนคนหนึ�ง ส่วนคณะกรรมการ

สถานศกึษาเหน็ว่าเป็นการทะเลาะววิาทระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนหรอืครกูบันักเรยีนรวมถงึความ

รุนแรงที�เกดิขึBนกบัเพศที�สามซึ�งโดยสรุปการให้ความหมายมคีวามสอดคลอ้งกนัว่าเป็นการกระทํา

ความรุนแรงแก่นักเรยีนในลกัษณะที�ทําให้เกดิความเสยีหายทั Bงทางร่างกายและจติใจและทางเพศ 

รวมทั Bงความรนุแรงที�เกี�ยวเนื�องกบัเรื�องสทิธขิองนกัเรยีนที�สมควรไดร้บั 

รปูแบบของความรุนแรง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยใชเ้กณฑ ์คอื 1) ใชเ้กณฑข์องบุคคลที�ถูกกระทํา

และเป็นผู้กระทําเป็นเกณฑ ์ไดแ้ก่ ความรุนแรงระหว่างครูกบันักเรยีน ความรุนแรงระหว่างนักเรยีนกบั

นกัเรยีนและความรนุแรงระหว่างนกัเรยีนที�มกีารดงึคนนอกเขา้มาเกี�ยวขอ้ง 2) ใชเ้กณฑผ์ลที�เกดิขึBนจาก

ความรุนแรง ได้แก่ ความรุนแรงต่อร่างกาย ความรุนแรงต่อจติใจ และความรุนแรงต่อเพศ 3) ใชเ้กณฑ์

วธิกีารก่อความรุนแรง ได้แก่ การใช้กําลงัทางกาย การใช้วาจาและการใช้ทั Bงกําลงัทางกายและวาจา



นอกจากนีBรูปแบบของความรุนแรงยงัเกี�ยวขอ้งกบัจุดเกดิเหตุในฐานะพืBนที�ที�ก่อให้เกดิความรุนแรงซึ�ง

ไดแ้ก่ สถานที�ทั �วไปในโรงเรยีนและสถานที�เฉพาะหรอืลบัตาคน 

สําหรบัปจัจยัที�เป็นเกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนนั Bนพบว่าม ี 

3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) เดก็และเยาวชนที�ตกอยูใ่นฐานะผูถู้กกระทําเพยีงฝ่ายเดยีวซึ�งเกดิจากปจัจยัที�สําคญั 

คอืจากตวัเดก็นกัเรยีนเอง และจากบรบิทของโรงเรยีน 2) เดก็และเยาวชนที�อยู่ในฐานะของผูก้ระทําความ

รุนแรง ไดแ้ก่ ปจัจยัจากตวันักเรยีนเอง จากครอบครวั จากเพื�อน จากการรบัสื�อที�ไม่เหมาะสม และจาก

ชุมชนแวดลอ้ม 3) เดก็และเยาวชนที�อยูใ่นฐานะทั Bงในฐานะทั Bงผูถู้กกระทําและผูก้ระทําซึ�งมปีจัจยัตามสอง

ลกัษณะขา้งตน้รว่มกบัอกีหนึ�งปจัจยัที�สาํคญัคดืการขาดวุฒภิาวะทางปญัญาและอารมณ์  

ความรุนแรงที�เกดิขึBนโรงเรยีนนั Bนมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน ซึ�ง

ครอบคลุมถึงการจัดระเบียบบรรทัดฐานและการจัดระเบียบความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ�ง

ปรากฏผลจากข้อมูลที�ได้จากภาคสนามว่ามปีระเด็นที�สําคญัคอื โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ใน 5 คู่ ความสมัพนัธ์ ได้แก่ 1) ความสมัพนัธร์ะหว่างครูกบันักเรยีน เป็นความสมัพนัธเ์ชงิ

อํานาจที�ครูใช้กฎระเบยีบในเรื�องต่างๆ อย่างเข้มงวดอนัมผีลต่อการท้าทายและการฝ่าฝืนกฎระเบยีบ

ของนักเรยีน 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนด้วยกนั ไดแ้ก่ แบบอุปถมัภ์ช่วยเหลอื แบบ

การยอมรบัในอํานาจ แบบการยอมรบักนัในกลุ่มนักเรยีนเกเรด้วยกนั แบบการยอมรบักนัในกลุ่ม

เด็กเก่งเด็กดดี้วยกัน แบบไม่ยอมรบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรอืตวับุคคลและแบบเชงิชู้สาว     

3) ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัครซูึ�งเป็นความสมัพนัธใ์นแนวราบแบบตามสายงานหรอืหน้าที�ความ

รบัผดิชอบ 4) ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผู้บรหิารเป็นความสมัพนัธ์เชงิอํานาจในแนวดิ�ง และ 5) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนเป็นความสมัพนัธใ์นลกัษณะที�ต่างฝ่ายต่างคดิ

ว่าตนมีอํานาจเหนือกว่าซึ�งโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน มีผลทําให้เกิด

ระยะห่างทางสงัคมระหว่างผูท้ี�มสีถานภาพแตกต่างกนัซึ�งส่งผลต่อความรนุแรงที�เกดิขึBน 

โครงสรา้งเชงิอํานาจกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนนีB ไดแ้ก่ อํานาจ

กบัลกัษณะพืBนที�ทางกายภาพ อํานาจกับกฎระเบียบของโรงเรยีนและอํานาจกับสถานภาพและ

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  
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The objectives of this study, Social Structure involving with Children and Youths’ 

Violence at School: A case study of a school in Central Thailand, are to comprehend the 
meanings and configurations of school violence which affect the children and to understand 
the whole social structures of school and abused youths’ violent phenomena via the 
experiences and ideas of the student or others who are involved. In this study, qualitative 
research methodology (case study) was used. There were various ways of collecting 
information, participative observation, non-participative observation, in-depth interview and 
focus group. Key informants were 30 school students and others who concerned with those 
students such as teachers, parents or relatives, school committee, total numbers were 20 
persons excluding numbers of the students. 
 This research found that the meanings and school violence features were from the 

conducts of teachers, friends, and someone who works at this school; these people hurt 

students’ body, mind and sex in addition to students’ right in case of teachers’ vision which 

is latent or silent violence. Parents defined the violence as to impair students’ mind and 

body influenced by peers or teachers including with not be given enough opportunities in 

learning. Whereas, school board picked out that the violence is the fighting among students 

or between teacher and student and also gender deviance group, this definition can be 

summarized it is the aggressive behavior which destruct victims’ mind, body and sex as 

well as their deserving right. 

 Violence can be divided into three groups depending on diverse criterions; 1) treated 

person and ones who treat, 2) consequences from violence and 3)ways of conducting violence. 

Furthermore, the study reveals three factors that indicate the violence manipulation of youths; 1) 

only be abused children, the personality of victim is very important that means if his 

performance annoyed someone, he might confront with violence. School portion would also 

lead to violence at school. 2) youths who create the violence; the main cause of this is from 



5 agents, themselves, family, friends, media, and community. 3) youths who treat violently 

and be treated brutally; they learn from their experiences and viciously treat others. 

School violence has been intensively related to social structure of school which 

covers school rules and discipline administration. From the field work; found that the 

relationship among people who play important roles at school is one of main structure 

comprises of major 5 pairs; 1) the association between teacher and student; reflect the 

authority of superiors 2) the association between student and student which embraces 6 

kinds of relationship; assistance, authority acceptance, in-group acceptance of good and 

bad students, unacceptability of students’ distinction and sexual relationship. 3) the 

association between teacher and teacher, it is horizontal relationship 4) the association 

between teacher and administrators; it is the vertical relationship 5) the association between 

student and person working at school. From these associations affect the difference of 

people which leads to school violence. 

 Authority is the focal key which has been always attached to other school aspects 

such as school environment and person status.  
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การสอบคดัเลอืกเพื�อเขา้ศกึษาในระดบัดุษฎบีณัฑติไม่ใช่เรื�องง่าย และเมื�อผ่านการคดัเลอืก

เขา้เป็นนิสติดั �งที�มุง่หวงัแลว้ยิ�งพบว่าการเรยีนยากกว่าที�คดิไวห้ลายเท่า ไม่เพยีงแต่ความยากในเชงิ

วชิาการเท่านั Aน หากแต่ภาระที�หนักหนาสาหสัจากการต้องศกึษาค้นควา้เพิ�มเตมิ การแบ่งเวลาเพื�อ

ทํารายงานในช่วงที�มวีชิาเรยีน สองปีแห่งการเรยีนรูท้ ั Aงภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัใินห้องเรยีนได้

ผ่านพน้ไป ช่วงเวลาแห่งการทําปรญิญานิพนธค์อืบททดสอบอนัหนักอึAง อทิธบิาทสี� ทั Aงฉันทะ วริยิะ 

จติตะ วมิงัสา ได้ถูกนํามาใช้เป็นแนวทางในการทําปรญิญานิพนธจ์นถงึวนัที�ปรญิญานิพนธ์ฉบบันีA

สาํเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

การทําปรญิญานิพนธ์ในขณะที�ข้าพเจ้ายงัเป็นนักวจิยัมอืใหม่ อาจารย์ที�ปรกึษาคอืผู้ชีAนํา

แนวทาง ผู้เป็นต้นแบบที�ดแีละเป็นแรงบนัดาลใจที�ยิ�งใหญ่ในการสรา้งสรรค์งานวจิยัชิAนนีAให้สําเรจ็ 

ขอกราบขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อ้อมเดอืน สดมณี ครูในดวงใจ ผู้เป็นดั �งประทปีแก้ว

ส่องทางในการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและสั �งสอนชีAแนะการทําปริญญานิพนธ์แก่ข้าพเจ้าด้วย

ประสบการณ์ทั Aงชวีติ โดยมริูจ้กัเหน็ดเหนื�อย ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.สธญ ภู่คง อาจารยท์ี�ปรกึษา

ร่วม ผู้ให้คําปรึกษา ชีAแนะที�กระจ่างชัดและมีค่ายิ�งในการทําปริญญานิพนธ์ฉบับนีAจนสําเร็จ 

ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.มนูญ มกุขป์ระดษิฐ ์ผูใ้หค้วามเมตตา ความรูแ้ละเป็นที�ปรกึษาในการทํา

ปรญิญานิพนธด์ว้ยแกข้า้พเจา้อยา่งดยีิ�ง ขอขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภาวด ีมติรสมหวงั 

อาจารยผ์ูจ้ดุประกายทางความคดิและใหก้ารชีAแนะแนวทางในการทาํวจิยัไดอ้ยา่งดเียี�ยม  

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.จติตนินัท ์ เดชะคุปต์ และอาจารย ์ดร.นําชยัศุภฤกษ์ชยัสกุล 

ที�ท่านทั Aงสองไดส้ละเวลาอนัมคี่ายิ�งมาเป็นกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธแ์ละใหค้ําแนะนําที�มคี่าใน

การปรบัปรงุปรญิญานิพนธฉ์บบันีAใหม้คีวามสมบรูณ์ยิ�งขึAน 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อรพนิทร ์ชูชม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลิาสลกัษณ์ ชวัวลัล ี 

อาจารย์ ดร.นรสิรา พึ�งโพธิ :สภ และคณาจารย์จากสถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านผู้ที�ให้ทั Aงความรู้ ให้

คาํปรกึษาที�มปีระโยชน์และใหก้ําลงัใจในการศกึษาแก่ขา้พเจา้ดว้ยดเีสมอมาและขอขอบคุณเจา้หน้าที�สํานัก

เลขาสถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตรทุ์กท่านที�ใหค้ําปรกึษาและอนุเคราะห์ใหค้วามสะดวกในการทําปรญิญา

นิพนธฉ์บบันีAจนประสบผลสาํเรจ็ 

ขอกราบอนุโมทนาบุญ พม.ณัฐ ปุญญาคโม พระชยัสทิธิ : อรยิวํโส และพระกลา้ณรงค ์ญาณวโีร 

พระอาจารยท์ี�ปรกึษา ผูใ้หค้ําชีAแนะในสิ�งที�เป็นประโยชน์ เป็นผูท้ี�ใหก้ําลงัใจและอยู่เบืAองหลงัความสําเรจ็

ของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพลเอกเรวตั สดมณี ผู้ให้คําปรกึษาที�ดแีละช่วยเหลอืในทุกสิ�งทุกอย่าง 



ขอขอบคุณน้องอุ๋ย ผู้ที�ช่วยตดิต่อประสานงานกบัอาจารยแ์ละนักเรยีนในโรงเรยีนที�ใชเ้ป็นสนามทําวจิยั 

และช่วยวิ�งเตน้ในเรื�องต่างๆ ขอขอบคุณพี�ดวงที�ช่วยเหลอืและเป็นกําลงัใจเสมอมา ขอขอบคุณน้องโสรจั

จะ น้องจอย น้องอั Fน น้องตน้ น้องๆ ที�แสนดทีี�ช่วยเหลอืสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ดว้ยด ี 

ขอขอบคุณผู้อํานวยการ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรยีนที�ใช้เป็นสนามวิจยัที�ให้ความ

ร่วมมอืในการให้ขอ้มูลที�เป็นประโยชน์รวมทั Aงช่วยอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในการทํางาน

วจิยันีAจนสาํเรจ็ 

ขอขอบพระคุณครอบครวัจนัประเสรฐิ คุณพ่อชํานาญ แม่ทองใบ จนัประเสรฐิ บดิามารดา  

ผูป้ระเสรฐิสุดของขา้พเจา้ ผูม้อุีปการคุณอนัยิ�งใหญ่ที�ใหก้ารเลีAยงด ูใหค้ําสั �งสอนและใหก้ารสนับสนุน

ทุกสิ�งทุกประการแก่ข้าพเจ้าด้วยดตีลอดมา ยากที�จะพรรณนาคุณได้หมดสิAน ท่านทั Aงสองเป็นต้น

แห่งแรงบนัดาลใจทั Aงหมดในการศกึษาเล่าเรยีนของข้าพเจ้าตั Aงแต่เริ�มต้นจนกระทั �งถงึระดบัดุษฎี

บณัฑติ ขอขอบคุณน้องเลก็ น้องสาวที�ดทีี�สุดของขา้พเจา้ ผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลอื และเป็นที�

ปรกึษาในเรื�องต่างๆ ด้วยดเีสมอมา และขอขอบพระคุณท่านผูม้อุีปการคุณทั Aงหลายที�มไิดเ้อ่ยนาม

ในที�นีAดว้ยทุกท่าน  

การเรยีนในระดบัดุษฎบีณัฑติของขา้พเจา้นั Aนไม่ใช่เรื�องง่ายกจ็รงิ แต่กไ็ม่ยากเกนิกว่าที�จะ

เรยีนให้สําเรจ็  นอกจากขา้พเจ้าจะต้องมฉีันทะ ความปรารถนาแรงกล้าในการเรยีนแล้วยงัต้องมี

วริยิะ พากเพยีรพยายามไม่ลดละ ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคใดๆ ต้องมจีติตะ ใจจดจ่อในการเรยีน สู้ไม่

ถอย และต้องมวีมิงัสา ศกึษาเรยีนรูด้ว้ยสตปิญัญา แก้ไขปญัหาต่างๆ ดว้ยเหตุและผล ซึ�งสิ�งเหล่านีA

จะต้องได้รบัการสนับสนุนช่วยเหลอืจากท่านผู้มพีระคุณทั Aงหลายดงัที�กล่าวมาด้วยจงึจะทําให้การ

เรยีนของขา้พเจา้ประสบความสําเรจ็สูงสุดและที�สําคญัทําใหข้า้พเจา้สามารถทําปรญิญานิพนธฉ์บบั

นีAได้ดีและประสบผลสําเร็จเป็นอัศจรรย์ ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบคุณมายังท่านผู้มีอุปการคุณ

ทั Aงหลาย ณ ที�นีAอกีครั Aงหนึ�งดว้ยใจจรงิ  
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บทที� 1 

บทนํา 

  

ที�มาและความสาํคญัของปัญหาการวิจยั 

 ความรนุแรงที�ปรากฏใหเ้หน็ในสงัคมไทยผ่านสื�อมวลชนแขนงต่างๆ นบัวนัยิ�งมจีาํนวนมาก

ขึ(น  มรีปูแบบที�ซบัซอ้นและหลากหลายมากและสามารถเกดิขึ(นไดทุ้กเวลา ทุกสถานที� ตั (งแต่ในบา้น 

ในชุมชน ในโรงเรยีน ในรปูแบบต่างๆ กนัไป ตั (งแต่การด่าทอ ทุบต ีไปจนถงึ การทํารา้ยร่างกายและ

จติใจกนัและกนัดว้ยวธิกีารที�บางครั (งกพ็สิดารเหลอืกําลงั ซึ�งก่อผลกระทบที�เรื(อรงั และบางครั (งซ่อน

เรน้พรอ้มที�จะก่อใหเ้กดิความรนุแรงต่อไปยงัลกูหลานในรุน่ต่อไปของเราอย่างยากที�จะหลกีเลี�ยงและ

คลี�คลาย โดยเฉพาะความรุนแรงในเด็กและถูกดําเนินคดใีนสถานพนิิจและคุ ้มครองเด็กและ

เยาวชนได้เพิ�มขึ(นร้อยละ 66.7 ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2550) ที�สําคญัขอ้มลูของเดก็และ

เยาวชนที�ถูกดําเนินคดีนี( เป็นเสมือนยอดภูเขานํ(าแข็งที�แสดงปญัหาเพียงส่วนเสี(ยวเท่านั (นยังมี

ปรากฏการณ์ความรนุแรงที�เกดิขึ(นแต่ไมไ่ดเ้ป็นคด ีหรอืไมไ่ดต้กเป็นข่าวหรอืไม่ไดร้บัการรายงานอกีมาก 

เช่น การขม่ขนื การกระทาํความรนุแรงทางรา่งกายต่อคู่รกัในกลุ่มเยาวชน การข่มขู่ รดีไถในโรงเรยีน เป็นต้น 

ภาพปรากฏเช่นนี(สะทอ้นให้เหน็ว่าปญัหาความรุนแรงในกลุ่มเดก็และเยาวชนนับวนัยิ�งวกิฤตแิละส่งผลต่อ

อนาคตและความมั �นคงของชาติและจําเป็นต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (นันทพนัธ์ ชนิลํ(าประเสรฐิ;     

และ คนอื�น .ๆ  2546) 

นอกจากนี(ในจดหมายข่าวชุมชนคนรกัสุขภาพฉบบัสรา้งสุขไดนํ้าเสนอประเดน็ของความ

รนุแรงในโรงเรยีนในสกู๊ปพเิศษ เรื�อง “รงัแกเพื�อน ระเบดิเวลาที�นับถอยหลงั” ว่า มเีดก็นักเรยีนไทย

ถงึรอ้ยละ 40ถูกเพื�อนรงัแกเป็นประจาํ และพบว่าเดก็ไทย 1 ใน 3 เมื�อถูกแกลง้แลว้ไม่บอกใคร และ

ครูประจําชั (นส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยทําอะไรเพื�อหยุดการรงัแกกนัเลย การที�เด็กๆ โดนเพื�อนล้อ

เพื�อนแซว เพื�อนแกลง้ ผูใ้หญ่หลายคนอาจคดิง่ายๆ ว่าเดก็ๆ กอ็ย่างนี(แหละไม่เหน็เป็นเรื�องใหญ่โต

อะไรเดีJยวโตแล้วก็หยุดแกล้งเองหารู้ไม่ว่านั �นคอืความคดิที�ผดิมหนัต์ ซึ�งเมื�อเด็กและเยาวชนถูก

กระทําความรุนแรงบ่อยครั (งเขา้ กอ็าจส่งผลให้เดก็มอีาการเก็บกด โกรธแคน้ และแสดงพฤตกิรรม

กา้วรา้วออกมา กลายเป็นผูก้ระทาํความรนุแรงเสยีเอง (กาญจน์ ศรปีรญิญาศลิป์. 2551: 4-8)  

จะเห็นว่าปญัหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเป็นปญัหาสําคญัระดบัชาติ การเสยีชวีิต 

บาดเจบ็และพกิารจากการถูกทํารา้ยเป็นภาระและความสูญเสยีทางสงัคม ผลกระทบไม่ได้เกดิขึ(น

เฉพาะกบัผูถู้กกระทํา หรอืผูก้ระทําเท่านั (น หากแต่ยงัมผีลกระทบต่อครอบครวั กลุ่มเพื�อน ชุมชน
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และสงัคมโดยรวมที�ตอ้งเผชญิกบัความสูญเสยี เจบ็ปวดทั (งทางดา้นร่างกายและจติใจ อย่างไรกต็าม

สภาพปญัหาที�ปรากฏใหเ้หน็ที�ถูกถ่ายทอดผ่านสื�อมวลชนแขนงต่างๆ เป็นความรุนแรงในเบื(องต้น

หรอืแค่ชั (นผวิเท่านั (น เรยีกว่า ความรุนแรงทางตรง เป็นความรุนแรงเชงิพฤตกิรรมระหว่างบุคคล ที�

ปรากฏให้เหน็ผู้กระทํา ผู้ถูกกระทํา และมผีลกระทบที�เกดิขึ(นอย่างชดัเจน แต่ความรุนแรงที�มองไม่

เหน็ที�ทาํหน้าที�ในการบ่มเพาะหล่อเลี(ยงใหพ้ฤตกิรรมความรุนแรงในมนุษยด์ํารงอยู่ คอื ความรุนแรง

เชงิโครงสรา้งสงัคมและความรุนแรงเชงิวฒันธรรม ความรุนแรงเชงิโครงสรา้งสงัคม คอื โครงสรา้ง

สงัคมที�อาจทําให้คนกลุ่มหนึ�งมอีํานาจเหนือกว่าคนอีกกลุ่มหนึ�ง และสามารถใช้ความรุนแรงใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การเอาเปรยีบ การทําร้ายผู้อื�นอย่างชอบธรรม นอกจากนี(ยงัหมายรวมถึง

โครงสร้างของสถาบนัที�มหีน้าที�รองรบั ผลติซํ(าความรุนแรงเหล่านั (นให้ดํารงอยู่ได้ด้วย ส่วนความ

รุนแรงเชงิวฒันธรรมนั (นว่าด้วยคุณค่า ความคดิ ความเชื�อ ที�ให้ความชอบธรรมกับการใช้ความ

รนุแรงจนมองหรอืยอมรบัว่าเป็นสิ�งธรรมดาสามญั 

 กล่าวเฉพาะความรุนแรงในเดก็และเยาวชน สิ�งที�ปรากฏเป็นเพยีงอาการที�สะทอ้นสภาพ

สงัคมและวัฒนธรรมแห่งความรุนแรง พฤติกรรมความรุนแรงจงึมอิาจเป็นปญัหาที�ตัวเด็กหรือ

เยาวชนเฉพาะปจัเจกแต่เป็นเรื�องของบรบิททางสงัคมวฒันธรรมที�แวดล้อมเด็กและสร้างให้เด็ก

ยอมรบักบัอุดมการณ์การใชค้วามรุนแรงในการแก้ไขปญัหา ปญัหาความรุนแรงในเดก็และเยาวชน

จงึจําเป็นต้องใช้ฐานคตขิองการมองปญัหาที�ไปไกลกว่าการมองเฉพาะปจัจยัส่วนบุคคล หรอืแบบ

แยกส่วน หรอืเพยีงจดักลุ่มว่าเป็นกลุ่มเสี�ยงที�มปีญัหาความเบี�ยงเบนในสงัคม แต่ต้องมองปจัจยัเชงิ

โครงสรา้งและบรบิททางสงัคมวฒันธรรมที�แวดลอ้มและสมัพนัธก์บัวถิชีวีติที�ส่งผลต่อแนวคดิและการ

ยอมรบัและหนุนนําใหเ้ดก็และเยาวชนใชค้วามรนุแรงในการแกไ้ขปญัหา  

 เมื�อมองมาที�เดก็และเยาวชนคงหลกีเลี�ยงไม่ได้ที�จะกล่าวอ้างถงึสถาบนัที�มสี่วนสําคญัใน

การถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะต่างๆ ทั (งในเชงิวชิาการและเชงิการดําเนินชวีติใหแ้ก่เดก็และเยาวชน  

นั �นคอืสถาบนัการศกึษา เมื�อเป็นที�ยอมรบักนัว่าการศกึษาเป็นเครื�องมอืสําคญัในการพฒันาคนเพื�อ

นําไปสู่การพฒันาประเทศโดยมสีถาบนัการศกึษาเขา้มาทําหน้าที�ในการอบรมบุคคลใหเ้ป็นไปตาม

เป้าประสงค ์ซึ�งสถาบนัการศกึษาในปจัจุบนัมคีวามหมายมากกว่าที�เคยนิยามกนัมาว่าเป็นสถานที�ที�

ครกูบันักเรยีนมาพบกนัและครูทําหน้าที�ในการใหก้ารศกึษาแก่นักเรยีนเท่านั (น หากแต่ความหมาย

ของสถาบนัการศึกษายงัครอบคลุมถึงองค์ประกอบสําคญัอีกหลายประการ อาทิ ความสมัพนัธ์

ระหว่างครกูบัผูเ้รยีน บรรยากาศในโรงเรยีน การจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน การจดักระบวนการ

เรยีนการสอนเพื�อช่วยให้นักเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ี�เกิดประโยชน์สูงสุด ทั (งยงัเป็นแหล่งที�ช่วยหล่อ

หลอมการพฒันาคุณลกัษณะที�พงึประสงคใ์หเ้กดิในตวันักเรยีน ไม่มุ่งเน้นการพฒันานักเรยีนเฉพาะ
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ในดา้นความรูแ้ละสตปิญัญาเพยีงด้านเดยีวเท่านั (น (จรรจา สุวรรณทตั. 2535: 41) ดงันั (นการจดั

การศึกษาเพื�อพฒันาทรพัยากรมนุษย์นั (นจงึต้องพัฒนาทั (งทางด้านสติปญัญาและวุฒภิาวะทาง

อารมณ์ควบคู่กนัไป 

  ที�ผ่านมามกีารศึกษาวิจยัเกี�ยวกับความรุนแรง หรอือาจใช้คําที�มนีัยสื�อถึงเรื�องความ

รนุแรง อาท ิพฤตกิรรมก้าวรา้ว  การก่อเหตุทะเลาะววิาท เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาเพื�อตอบ

ปญัหาในเชงิปรมิาณ โดยการสาํรวจปญัหาและสาเหตุ แลว้นําเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหาที�เกดิขึ(นกบั

ปจัเจกบุคคลในกลุ่มต่างๆ รวมทั (งปญัหาความรนุแรงที�เกดิขึ(นกบัเดก็และเยาวชนที�อยู่ในช่วงวยัแห่ง

การศกึษาเล่าเรยีนไวห้ลายเรื�อง ซึ�งยงัไม่เพยีงพอต่อการแก้ไขปญัหาความรุนแรงในโรงเรยีน ส่วน

การศึกษาในเชงิคุณภาพเกี�ยวกบัเรื�องความรุนแรงที�ให้คําอธบิายในมติิที�เกี�ยวกบัโครงสร้างทาง

สงัคมของโรงเรยีนกบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทํานั (นผู้วจิยัพบว่ายงัมกีารศกึษาเป็น

จาํนวนน้อย  ดงันั (นการศกึษาวจิยัในเรื�องนี(จงึมุ่งเน้นการศกึษาในเชงิลกึเพื�อสะทอ้นปรากฏการณ์

ความรุนแรงในโรงเรยีนของเดก็และเยาวชนที�อยู่ในช่วงวยัแห่งการศกึษาเล่าเรยีน ซึ�งเน้นที�มุมมอง

ของเดก็และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นคร ูอาจารย ์ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศกึษา โดยมี

ความเชื�อพื(นฐานว่าพฤตกิรรมความรุนแรงของเดก็และเยาวชนถูกประกอบสรา้งขึ(นจากบรบิททาง

สงัคมและวฒันธรรมที�แวดลอ้มหรอืหล่อหลอมเดก็ขึ(นมาซึ�งไดแ้ก่ ครอบครวั ชุมชน เพื�อน โรงเรยีน 

และสงัคมโดยรวมในการประกอบสร้างความรุนแรงในมติิต่างๆ ในขณะเดยีวกันงานวจิยันี( ยงัมี

ลกัษณะเด่นที�เน้นจุดยนืของการมองปญัหาความรุนแรงโดยยดึอตัตวสิยั (subjectivity) ของเยาวชน

ในฐานะที�เป็นปจัเจก เป็นศูนยก์ลางในการสะทอ้นประสบการณ์และวธิจีดัการกบัปญัหา โดยเชื�อว่า

เดก็และเยาวชนมไิดม้ฐีานะเป็นผูถู้กกระทํา หรอืผูพ้ึ�งพงิต่อระบบแต่เพยีงดา้นเดยีว แต่เยาวชนยงัมี

ฐานะผู้กระทําและตอบโต้กบัสิ�งต่างๆ ที�มากระทบตวัเขา ทั (งในรูปแบบการขดัขนื ยอมตาม หรอื

สรา้งตวัตนอตัตลกัษณ์ หรอืความหมายใหมต่่ออํานาจต่างๆ ที�มากระทบ และก่อรปูเป็นความรุนแรง 

หรอืการหลกีเลี�ยงความรนุแรงในรปูแบบต่างๆ ไดด้ว้ย (วลัยา ภมูภิกัดพีรรณ. 2547) 

 จากแนวคิดที�เชื�อว่าการแก้ไขปญัหาความรุนแรงที�กระทําต่อเด็กและเยาวชนนั (น

จาํเป็นตอ้งมองลกึไปใหถ้งึรากเหงา้แห่งปญัหา คอื โครงสรา้งทางสงัคม ผูว้จิยัจงึมแีรงจงูใจและเลอืก

ที�จะศกึษาวจิยัเรื�องนี(ในภาคสนามคอืโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหนึ�ง ดว้ยการใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิ

คุณภาพและเป็นการศกึษาในมติโิครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน กบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชน

ถูกกระทําในโรงเรียน ซึ�งเป็นการวิจยัในมติิที�ยงัไม่พบว่ามผีู้ใดเคยศึกษามาก่อน หรอืถ้าเคยมี

การศึกษาในมติินี(ก็มกัเป็นการศึกษาในภาพกว้างในฐานะที�เป็นตวัแปรหนึ�งที�เกี�ยวข้องกบัความ
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รุนแรงเท่านั (น ยงัขาดการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างทางสังคมอย่างลึกซึ(งว่ามีความเกี�ยวข้องกับ

ปรากฏการณ์ความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีนอยา่งไร   

 การศกึษานี(ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพเป็นวธิกีารศกึษา ซึ�งการวจิยัเชงิคุณภาพเป็น

การวจิยัที�ใชว้ธิอุีปนยั (Induction) เป็นหลกัสาํคญัในการวจิยั นั �นคอืการศกึษาปรากฏการณ์ที�เกดิขึ(น

อย่างเป็นระบบโดยเริ�มจากสิ�งที�จาํเพราะเจาะจงหรอืขอ้มลูจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มลูหลกัจาํนวนหนึ�งไปสู่

สิ�งทั �วไปหรอืขอ้สรุปซึ�งอาจอยู่ในรปูของคําอธบิายหรอืกรอบแนวคดิทฤษฎ ี(ชาย โพธสิติา. 2547: 32) 

ทั (งนี(เนื�องจากความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน เป็นสิ�งที�เกดิขึ(นภายใต้โครงสรา้ง

ทางสงัคมของโรงเรยีนที�มกีารจดัระเบยีบแบบแผนที�แน่นอนเป็นสิ�งที�มคีวามเฉพาะเจาะจง ประเดน็

ที�ศกึษาจงึใหค้วามสาํคญักบัการทาํความเขา้ใจพฤตกิรรมของคน ปฏสิมัพนัธ ์การอยู่ร่วมกนัของคน

ในโรงเรยีนจากจุดยนืของผูก้ระทํา การเขา้ไปในสนามของผูว้จิยัเป็นการสวมบทบาทของคนในหรอื

ผู้ที�มสี่วนเกี�ยวข้องกบัโรงเรยีนซึ�งในที�นี(คอืการสวมบทบาทครูคนหนึ�งของโรงเรยีนแห่งนี( และทํา

ความเข้าใจปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนจากปรากฏการณ์ที�

เกดิขึ(นจรงิ การศกึษาเช่นนี(จะทําให้เกดิความเขา้ใจอย่างลกึซึ(งว่าปรากฏการณ์การความรุนแรงที�

เด็กและเยาวชนถูกกระทําเกิดขึ(นได้อย่างไรภายใต้โครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีน และเมื�อ

สามารถทําความเข้าใจโครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีนกบัปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เด็กและ

เยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนได้แล้วจะมขีอ้เสนอแนะในเชงินโยบายเพื�อป้องกนัหรอืแก้ไขปญัหา

ความรนุแรงที�เกดิขึ(นในสงัคมปจัจบุนั อนัจะเกดิประโยชน์ต่อการพฒันาคนใหม้คีุณภาพต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั    

 การศกึษาครั (งนี(มวีตัถุประสงคเ์พื�อทําความเขา้ใจถงึความหมาย รปูแบบของความรุนแรง

และปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน และเพื�อทําความเขา้ใจ

ถงึโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีนที�เกี�ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูก

กระทาํโดยผ่านมมุมองและประสบการณ์ของตวันักเรยีนเองและผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งอื�นๆ ภายใต้บรบิท

ของโรงเรยีนที�มลีกัษณะเฉพาะและมคีวามเป็นพลวตัท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี�ยนแปลงของ

สงัคมไทย 
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ปัญหาการวิจยั 

1. นกัเรยีนและผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งในโรงเรยีนมกีารใหค้วามหมายของความรนุแรงที�เดก็และ 

เยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนว่าอย่างไรและรูปแบบของความรุนแรงที�เด็กและเยาวชนถูกกระทําใน

โรงเรยีนมอีะไรบา้งแต่ละรปูแบบมลีกัษณะเป็นอยา่งไร 

 2. มปีจัจยัอะไรบา้งที�เกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีน 

 3. โครงสรา้งทางสงัคมเกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนอย่างไร 

โดยศกึษาในประเดน็ดงันี( 

  3.1 โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรยีนเกี�ยวข้องกบัความรุนแรงที�

เด็กและเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีนอย่างไร 

  3.2 โครงสร้างเชงิอํานาจเกี�ยวข้องกบัความรุนแรงที�เด็กและเยาวชนถูกกระทําใน

โรงเรยีนอย่างไร 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 การวจิยันี(ใช้การศกึษารายกรณีเชงิคุณภาพ ซึ�งระเบยีบวธิวีจิยันี(เป็นการสบืคน้หาความรู้

ความจรงิอยา่งละเอยีดลกึซึ(งเกี�ยวกบัปรากฏการณ์ที�สนใจ ซึ�งเกดิขึ(นในบรบิทหรอืระบบที�มขีอบเขต

เฉพาะเจาะจง (Specific context or bounded system) ปรากฏการณ์ที�สนใจนั (นอาจเป็นบุคคล กลุ่ม

บุคคล โครงการ เหตุการณ์ ชุมชนหรอืองค์การเฉพาะรายใดรายหนึ�งหรอืหลายรายก็ได้ที�นักวจิยั

เลอืกมาทําการศึกษาวจิยั การศึกษาเฉพาะกรณีมคีวามหมายตั (งแต่การบนัทึกและการรวบรวม

ขอ้มลูเกี�ยวกบัประวตัขิองบุคคล (Case record or case history) สําหรบันําไปใชใ้นดา้นต่างๆ และ

รวมไปถงึการนําขอ้มูลในประเดน็เกี�ยวขอ้งกบัปญัหาการวจิยัที�ต้องการสบืค้นหาความรู้ความจรงิ

จากกรณีศึกษานั (นมาทําการวเิคราะห์และตคีวามหมายอย่างละเอยีดเขม้ข้น โดยมเีป้าหมายหลกั

เพื�อต้องการศกึษาหรอืเรยีนรูก้รณีศกึษาที�สนใจเป็นเฉพาะ (intrinsic interest) และเพื�อต้องการทํา

ความเขา้ใจปรากฏการณ์บางอย่างที�สนใจ โดยอาศยัศกึษาวจิยัจากกรณีเฉพาะดงักล่าว(Extrinsic 

interest) ผลการศกึษาจากกรณีเฉพาะที�ดําเนินการภายใต้สภาพเหตุการณ์จรงิ (Real life situation) 

ให้สารสนเทศที�เป็นประโยชน์สําหรบัการนําไปใช้ปฏบิตัิงานในองค์การใดองค์การหนึ�ง และเป็น

ประโยชน์โดยอ้อมสําหรบันําไปใช้ทําวจิยัในประเด็นปญัหาที�เกี�ยวข้องให้กว้างขวางลุ่มลกึต่อไป  

การศกึษาเฉพาะกรณีจงึถูกนําไปใชใ้นการแสวงหาความรูค้วามจรงิในหลากหลายสาขาวชิานั (นเอง 

(Merriam. 1998; Yin. 2003) 
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โดยการศกึษาเรื�องความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนผ่านโครงสรา้งทาง

สงัคมของโรงเรยีนนั (นผูว้จิยัเหน็ว่าสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ในบรบิทของสงัคมไทย ที�ใชส้ําหรบั

อธบิายปรากฏการณ์ความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนไดอ้ย่างตรงประเดน็และลุ่ม

ลกึ สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จรงิ ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารเลอืกสนามการวจิยัแบบเจาะจง คอื โรงเรยีนบวั

ศึกษา (ชื�อสมมติ) ซึ�งตั (งอยู่ในจงัหวดัหนึ�งในเขตภาคกลาง เนื�องจากโรงเรยีนแห่งนี(มลี ักษณะ

เหมาะสมสําหรบัการศกึษา เป็นโรงเรยีนที�มปีรากฏการณ์ความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทํา

เกิดขึ(น จากการลงไปศึกษาภาคสนามเบื(องต้น ผู้วิจยัได้รบัทราบข้อมูลเกี�ยวกับความรุนแรงที�

เกดิขึ(นและเดก็อยูใ่นฐานะผูถู้กกระทาํทั (งจากเพื�อน รุน่พี� ครอูาจารย ์ตลอดทั (งบุคคลกลุ่มต่างๆ ที�เขา้

มากระทําความรุนแรงในโรงเรยีน รวมทั (งเป็นโรงเรยีนที�แวดลอ้มด้วยบรบิทของชุมชนที�อยู่ระหว่าง

การเปลี�ยนผ่านจากความเป็นชุมชนชนบทไปสู่ความเป็นชุมชนเมอืงซึ�งทําใหน้ักเรยีนและครอบครวั

อยูใ่นชุมชนที�มคีวามหลากหลายทางดา้นต่างๆ เช่น ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วถิชีวีติความเป็นอยู ่

เป็นต้น ซึ�งสิ�งเหล่านี(ล้วนมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทํา 

ดงันั (นผู้วจิยัเห็นว่าโรงเรยีนแห่งนี(สามารถเป็นแหล่งข้อมูลสําหรบัการทําความเข้าใจในเรื�องที�จะ

ศกึษาไดอ้ยา่งลกึซึ(งเพยีงพอในการศกึษาเรื�องความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนนี(

ผูว้จิยัศกึษาในมุมมองที�เดก็และเยาวชนเป็นผูก้ระทําและถูกกระทํา หรอืไดร้บัผลจากความรุนแรงที�

เกดิขึ(นจากการกระทาํของบุคคลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งโดยการศกึษานี(มุ่งเน้นไปที�การศกึษาความหมาย

รปูแบบและปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงโดยใหค้วามสําคญักบัโครงสรา้งทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความรุนแรงที�ต่อเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนจากมุมมองของเด็กและเยาวชนและ

ผูเ้กี�ยวขอ้งโดยใช้การศกึษาเฉพาะกรณีเชงิคุณภาพ (Case Study) เป็นแนวทางในการศกึษาเพื�อ

ตอบปญัหาการวจิยัที�ตั (งไว ้ 

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 

 ผลการศกึษาครั (งนี(เขา้ใจปรากฏการณ์ความรนุแรงในเดก็และตามมุมมองของนักเรยีนและ

ผูเ้กี�ยวขอ้งอยา่งเป็นองคร์วม ซึ�งการเขา้ใจอย่างลกึซึ(งนี(มผีลต่อการปรบัเปลี�ยนกระบวนทศัน์หรอืวธิี

คดิในการพฒันาเดก็และเยาวชนใหม้พีฒันาการในทุกดา้นอนัสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการพฒันา 

คอื เพื�อให้เดก็และเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดแีละมคีวามสุข ตลอดทั (งผลการศึกษาอาจชี(ให้สถาบนั

ต่างๆ ไดแ้ก่ สถาบนัการศกึษา สถาบนัครอบครวั สถาบนัการเมอืงการปกครอง สถาบนัศาสนา และ

สถาบนัสื�อมวลชนได้ตระหนักในปญัหาที�เกิดขึ(นและประสานความร่วมมอืกนั ในการป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหาความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีนต่อไป 
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 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

โครงสร้างทางสงัคม หมายถึง การจดัระเบียบบรรทดัฐานและความแตกต่างภายใน
โรงเรยีนที�ครอบคลุมถงึโครงสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และโคงสรา้งเชงิอํานาจของบุคคล
กลุ่มต่างๆ ในโรงเรยีน  

ความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถกูกระทาํในโรงเรียน หมายถงึ การกระทําใดๆ ที�ทําให้
เกดิความเสยีหายต่อเดก็และเยาวชนทั (งทางดา้นร่างกาย จติใจและความรุนแรงทางเพศ รวมถงึการ
งดเวน้จากการไดร้บัสทิธทิี�พงึไดร้บัในฐานะที�ดาํรงสถานภาพของนกัเรยีนคนหนึ�งในโรงเรยีน 

เดก็และเยาวชน หมายถงึ หญงิและชายที�มอีายุระหว่าง 10-25 ปี โดยการศกึษาครั (งนี(ใช้
เกณฑ์สากลขององค์การอนามยัโลก ซึ�งกําหนดนิยามความรุนแรงในเด็กและเยาวชนว่าคืออาย ุ   
10-24 ปี และใช้เกณฑ์ของประเทศไทยตามพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการพฒันาเด็กและเยาวชน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 มาตรา 4 ซึ�งกําหนดว่า เยาวชน หมายถงึ บุคคลซึ�งมอีายุตั (งแต่ 18 ปีบรบิูรณ์
ถงึ 25 ปีบรบิรูณ์ 
 



บทที� 2 

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัที�เกี�ยวข้องในการวิจยัครั �งนี� เป็นการ

ทบทวนแนวคดิทฤษฎใีนภาพกวา้ง นั �นคอืผูว้จิยัใชท้ฤษฎตี่างๆ เพื�อเป็นแนวทางในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูเท่านั �นโดยผูว้จิยัพยายามไม่นําทฤษฎมีาเป็นกรอบหรอืครอบงาํในการ

ศึกษาวิจยัหากแต่จะให้ความสําคญักับข้อมูลที�ได้จากปรากฏการณ์ในภาคสนามเป็นสําคญั ซึ�ง

การศกึษาครั �งนี�มผีูว้จิยัไดท้บทวนแนวคดิทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งไว ้4 ส่วน ดงันี� 

 ส่วนที� 1 แนวคดิเกี�ยวกบัความรนุแรง  

 ส่วนที� 2 แนวคดิทฤษฎทีางสงัคมวทิยาและจติวทิยาสงัคม 

 ส่วนที� 3 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 ส่วนที� 4 การศกึษาเฉพาะกรณ ี(Case study) 

 

ส่วนที� 1 แนวคิดเกี�ยวกบัความรนุแรง 
 ความหมายของความรนุแรง 

 จากการศกึษาแนวคดิเกี�ยวกบัความรุนแรงพบว่ามผีูใ้หค้วามหมายของความรุนแรงไวห้ลาย

ท่านดว้ยกนั เช่น  

 อรอนงค ์อนิทรจติร และ นรนิทร ์กรนิชยั (2542: 3) ไดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงไวว้่า 

ความรุนแรง หมายถงึ พฤตกิรรมและการกระทําใดที�เป็นการล่วงละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลทั �งร่างกาย วาจา 

จติใจ ทางเพศ โดยการบงัคบั ขู่เขญ็ ทุบต ีเตะต่อย ตลอดจนคุกคาม จาํกดั และกดีกนัสทิธเิสรภีาพทั �ง

ในที�สาธารณะ และในการดําเนินชวีติส่วนตวั ซึ�งเป็นผลหรอือาจจะเป็นผลให้เกดิความทุกขท์รมานทั �ง

ทางรา่งกายและจติใจแก่ผูถู้กกระทาํ  

 บุญวด ีเพชรรตัน์ (2543: 200) ไดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงไวว้่า ความรุนแรงหมายถงึ 

พฤตกิรรมที�ปลดปล่อยความโกรธ ความกลวั และภาวะหวาดหวั �น ไปยงับุคคลอื�น เช่น   คนรอบขา้ง 

หรอืวตัถุสิ�งของดว้ยขาดการยบัยั �งชั �งใจจนเป็นเหตุใหผู้้อื�นเดอืดรอ้นดว้ยการทําอนัตรายผูอ้ื�น ซึ�งอาจ

เป็นอนัตรายสาหสัจนถงึแก่ชวีติได ้

 อนุช อาภาภริม (2543: 11) ไดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงไวว้่า ความรุนแรงหมายถงึ 

การใชก้ํา ลงัคุกคาม หรอืทาํรา้ย เพื�อควบคุมหรอืครอบครองบุคคลหรอืทรพัยส์นิ 
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 สมพร เตรยีมชยัศร ี(2544) ใหค้วามหมายว่า ความรุนแรงเป็นการกระทําใดๆที�เป็นการล่วง

ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล  ทั �งทางรา่งกาย  วาจา  จติใจ และทางเพศ โดยการบงัคบั  ขู่เขญ็ ทํารา้ย  ทุบต ี

คุกคาม กดีกนัเสรภีาพ ทั �งในที�สาธารณะและการดาํเนินชวีติส่วนตวัซึ�งเป็นผลหรอือาจจะเป็นผลใหเ้กดิ

ความทุกขท์รมานทั �งรา่งกายและจติใจของผูถู้กกระทาํ 

 องคก์ารสหประชาชาต ิ(2544) ไดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงไวว้่าเป็นการกระทําใดๆที�

เป็นเหตุหรอืเป็นสิ�งที�โน้มน้าวใหเ้กดิความทุกขท์รมาน 

 เบรโควทิซ์ (Brekowitz.1964)ได้ให้ความหมายพอสรุปได้ว่า เป็นการกระทํารุนแรงผดิปกต ิ 

และก่อใหเ้กดิความเสยีหายหรอืมจีดุมุง่หมายที�จะทาํรา้ยหรอืทาํลายสิ�งของบางอยา่ง 

 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization (WHO). 1995) ไดนิ้ยามความรุนแรงไวว้่า 

หมายถงึ การจงใจใชก้ําลงัหรอือํานาจทางกายเพื�อข่มขู่หรอืกระทําต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น ต่อกลุ่มบุคคล

หรอืชุมชน ซึ�งมผีลทาํใหเ้กดิหรอืมแีนวโน้มที�จะมผีลใหเ้กดิการบาดเจบ็ ตาย หรอืเป็นอนัตรายต่อจติใจ 

หรอืเป็นการยบัยั �งการเจรญิงอกงามหรอืการกดีกั �นหรอืปิดกั �น ทําใหสู้ญเสยีสทิธบิางประการ และขาด

การไดร้บัในสิ�งที�สมควรจะไดร้บั 

 สจ๊วต (Stuart.1981: 3) ไดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงไวว้่าความรุนแรง หมายถงึ การ

กระทาํใด ๆ ที�เป็นการใชก้ําลงัและเจตนาประทุษรา้ย ทาํใหเ้สยีหาย ทาํลายหรอืขม่ขู ่

 คอซนีิ� (Corsini 1999: 105) ไดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงไวว้่า ความรุนแรง หมายถงึ 

การแสดงความเกลยีดชงั ความเป็นปรปกัษ์ และดุด่าว่ากล่าวตลอดจนใช้กําลงัทางกายโดยตรงต่อ

บุคคลหรอืทรพัยส์นิเป็นพฤตกิรรมที�ทํา อนัตรายต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง โดยปราศจากความเกลยีดชงั ความ

เป็นปรปกัษ์ หรอืดุด่าว่ากล่าวต่อสิ�งนั �น 

 จากแนวคดิดงักล่าวสามารถสรุปความหมายของความรุนแรง ได้ว่าความรุนแรง หมายถึง 

การที�กระทําการใดๆ ที�เป็นการล่วงละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลอื�นๆ ทั �งทางร่างกาย วาจา หรอืใจ 

โดยการบงัคบั ขู่เข็ญ ทําร้ายร่างกาย การทุบตี  แล้วเป็นผลให้ผู้อื�นเกิดความทุกข์ทรมานทั �งทาง

รา่งกายและจติใจ และก่อใหเ้กดิความเสยีหายทางทรพัยส์นิทั �งของตนเองและผูอ้ื�น 

นอกจากนี�ชยัวฒัน์ สถาอานันท ์ (2546) กล่าวว่า เดก็ในฐานะผูใ้ชค้วามรุนแรงและผูร้บัความ

รนุแรง ซึ�งอนัที�จรงิตวัความรนุแรงนั �นเองเป็นสิ�งผดิปกตอิย่างน้อยกใ็นความรบัรูข้องสงัคมมนุษยท์ั �วไป 

ด้วยเหตุนี�ความรุนแรงจงึมสีถานะเป็นข่าวหรอืเป็นวรรณกรรมอนัเป็นแหล่งสะสมความผดิประหลาด 

ลกัษณะไม่ธรรมดาเช่นนั �นยิ�งโดดเด่นชดัเจนขึ�น เมื�อผูก้ระทําความรุนแรงดงักล่าวถูกทางการจบักุมได ้

ที�เป็นเช่นนี�น่าจะเป็นเพราะตําแหน่งแห่งที�ของเดก็ในสงัคมเป็นส่วนผสมระหว่างอดตีกบัอนาคตของ

สาธารณะ (private past(s) / public future(s)) คอื เมื�อผูใ้หญ่มองเดก็อาจเหน็ทั �งอดตีของตนเอง และ
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อนาคตของครอบครวั หรอืสงัคมของตนไปพรอ้มกนั ยิ�งกว่านั �นช่วงขณะของความเป็นเดก็ยงัเป็น

ช่วงเวลาอนัเยาวว์ยั บรสิุทธิ g รอเวลาที�ยงัจะเตบิโตไปสู่ความสมบูรณ์ เดก็จงึเป็นรอยต่อของสงัคมในแง่

เวลา ระหว่างอดตีและอนาคต ความเป็นส่วนตวั ส่วนรวมระหว่างตนเองและสงัคม และสิ�งที�เป็นอยู่

ศกัยภาพที�จะเตบิโตเปลี�ยนแปลงไป สงัคมมนุษยจ์งึมกัปกป้องคุม้ครองเดก็ไวด้ว้ยสิ�งที�เรยีกว่า ความ

สงสาร ในแง่นี�การรงัแกทํารา้ยเดก็จงึเป็นการกระทบกระแทกสงัคม คนที�ทําการดงักล่าวมกัถูกจดัวาง

ให้เป็นฆาตกรเหี�ยม หรอืผู้รา้ยใจโหด เพราะก่อความรุนแรงกบัผูท้ี�สําคญัต่ออนาคต ซึ�งอ่อนแอยงั

คุม้ครองตนเองไม่ได ้ จงึต้องการความคุม้ครองจากผูใ้หญ่ หรอืสงัคมโดยรวมดว้ยเหตุนี�การที�เดก็กลบั

กลายเป็นผูก่้อความรุนแรง จงึเท่ากบับดิผนัทุกสิ�งที�สงัคมตั �งคาดหวงัเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์

ระหว่างอดตีกบัอนาคต ปจัเจกชนสงัคม หรอืสิ�งที�เป็นอยู่จรงิกบัศกัยภาพที�จะเป็นไปได ้เมื�อพจิารณา

ปญัหาความรุนแรงเช่นนี�จากแง่มุมทฤษฎกีารวจิยัสนัตภิาพเชงิวพิากษ์ (critical peace research) ที�แบ่ง

ความรุนแรงออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัพฤตกิรรม (behavioral violence) ระดบัโครงสรา้ง (structural 

violence) และระดบัวฒันธรรม (cultural violence) ซึ�งจะพบว่าพฤตกิรรมความรุนแรงมหีลายลกัษณะ 

กระบวนการนี�เกดิขึ�นภายใตโ้ครงสรา้งทางสงัคมที�เตม็ไปดว้ยความยากจน ความเหลื�อมลํ�าทางเศรษฐกจิ 

และปญัหาทางการศกึษา 

 จากที�กล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่าความรุนแรงจะเกี�ยวขอ้งกบัคําว่าความตั �งใจหรอืจงใจ

ของผูก้ระทาํความรนุแรง ซึ�งผลที�เกดิขึ�นอาจไม่สมัพนัธก์นักบัเหตุ ดงันั �นความรุนแรงในที�นี�จงึไม่ได้

หมายรวมถงึการบาดเจบ็หรอือนัตรายที�เกดิขึ�นจากอุบตัเิหตุหรอืความไม่ตั �งใจ นอกจากนี�คํานิยาม

ยงัเกี�ยวขอ้งกบัคําว่า การใชอ้ํานาจ นอกเหนือไปจากการใชก้ําลงัทางกายเพื�อกระทําต่อผูอ้ื�นทําให้

ความหมายของคาํว่าความรนุแรงมขีอบเขตกวา้งขึ�นและเหน็ภาพการกระทําที�ชดัเจนขึ�น ครอบคลุม

ถงึผลของการกระทําที�เกดิจากความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจ รวมทั �งการคุกคามหรอืการข่มขู่ดว้ยการใช้

อํานาจยงัหมายรวมถงึการละเวน้ไม่ปฏบิตัหิรอืการปล่อยปละละเลยไม่ปฏบิตั ิยงัผลทําใหเ้กดิความ

รนุแรงอยา่งเหน็ไดช้ดัจากการกระทํานั �น ดงันั �นการใชอ้ํานาจหรอืการใชก้ําลงัทางกาย จงึควรหมาย

รวมถงึการละเวน้ไม่กระทําหรอืการกระทําทุกประเภทที�ก่อใหเ้กดิผลเสยี ทั �งต่อร่างกาย จติใจ และ

เพศ ของผูอ้ื�น รวมทั �งการฆ่าตวัตาย และการทํารา้ยตนเองในรปูแบบต่างๆ สําหรบัผลที�เกดิจาก

ความรุนแรงที�ระบุไว้ในคํานิยามนี�ได้ครอบคลุมทั �งอันตรายต่อจติใจและทําให้เกิดการพฒันาไป

ในทางที�ไม่ดกีารบาดเจบ็และการตาย สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสนใจในผลต่อสุขภาพและสวสัดภิาพ

ของบุคคล ครอบครวัและชุมชนที�เกิดจากความรุนแรงในรูปแบบที�กว้างขึ�น กล่าวคอืไม่ใช่ผล

เฉพาะที�ก่อให้เกดิการบาดเจบ็หรอืตายเท่านั �น แต่รวมทั �งภาระทางด้านสุขภาพอื�นๆที�อาจเกดิขึ�น

ทนัทหีรอืเกิดขึ�นภายหลงัและคงอยู่ไปเป็นเวลานานนับปีหลงัจากการถูกกระทําความรุนแรงครั �ง 
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แรกคํานิยามความรุนแรงที�เกี�ยวกับคําว่าความตั �งใจและจงใจนั �น มลีกัษณะสําคญัที�ใช้เป็น

หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาหรอืมองความรนุแรงไดด้งันี� 

 1. ความรุนแรงที�เกดิจากความจงใจกระทํานั �น ไม่จาํเป็นต้องจงใจก่อให้เกดิผลเสยีหาย 

กล่าวคอื ผลของความรนุแรงที�เกดิขึ�นอาจไมเ่ท่าเทยีมกนักบัพฤตกิรรมที�จงใจกระทํา ผูก้ระทําความ

รนุแรงอาจจงใจกระทาํพฤตกิรรมที�ก่อใหเ้กดิผลเสยีหรอืแนวโน้มสงูที�จะก่อใหเ้กดิผลเสยีดา้นสุขภาพ

ต่อผูถู้กกระทาํ แต่ผูก้ระทาํอาจไม่รบัรูถ้งึผลของการกระทําของตน เช่น กรณีของวยัรุ่นยกพวกตกีนั 

เป็นความรุนแรงที�เกดิจากความตั �งใจไม่ว่าจะเป็นการยุตปิญัหาโดยใช้กําลงั ใช้อาวุธ กระทําต่อ

ร่างกายหรอืไม่กต็ามดูประหนึ�งว่าตั �งใจกระทําพฤตกิรรมที�จะก่อให้เกดิการบาดเจบ็ลม้ตายทั �งๆ ที�

เจตนานั �นอาจไมไ่ดต้อ้งการใหเ้กดิการบาดเจบ็รนุแรงหรอืตายกไ็ด ้หรอืในกรณีที�พ่อแม่จบัเดก็ทารก

ที�รอ้งไหโ้ยเยเขย่าใหห้ยุดรอ้งโดยความตั �งใจ แต่ผลทําใหเ้กดิการบาดเจบ็ทางสมองไดโ้ดยไม่ตั �งใจ 

และเป็นตวัอย่างที�แสดงใหเ้หน็ถงึการตั �งใจจงใจใชค้วามรุนแรง โดยไม่ไดต้ั �งใจใหผ้ลที�เกดิขึ�นจาก

การใชค้วามรนุแรงนั �นถงึกบับาดเจบ็หรอืตาย 

 2. การแยกแยะความจงใจ หรอืตั �งใจกระทําความรุนแรง สามารถพจิารณาบนพื�นฐานของ

ความตั �งใจกระทําให้บาดเจบ็กบัความตั �งใจที�จะกระทําความรุนแรง ซึ�งความรุนแรงในความหมายที�

นิยามโดย วอลเทอรส์ และพารค์ (Walters; & Parke. 1964) นั �น เป็นความหมายที�กําหนดโดยวฒันธรรม 

กล่าวคอื การจะตดัสนิว่าจงใจกระทํา การคาดการณ์ วางแผนไวล้่วงหน้าหรอืการบาดเจบ็ และผลของ

ความรุนแรงอื�นๆ ที�ตามมา อาจถูกกําหนดโดยหรอืเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรม ผูก้ระทําความรุนแรง

บางสงัคมอาจตั �งใจกระทําอนัตราย แต่โดยพื�นฐานวฒันธรรมของสงัคมนั �นไม่ได้มองการกระทํา

ดงักล่าวนั �นว่าเป็นการใชค้วามรนุแรง เช่นการตดัหรอืขลบิอวยัวะเพศหญงิ หรอืการลงโทษโดยทุบตี

ต่อร่างกายของเดก็ การกระทําความรุนแรงนี�ถูกมองว่าเป็นการสั �งสอนหรอืพธิกีรรมใหห้ลุดพน้จาก

บาปมากกว่าการรบัรูว้่าเป็นการใชค้วามรุนแรง ซึ�งประเดน็นี�ถอืว่าเป็นเรื�องของรบัรูแ้ละความเชื�อ

ทางวฒันธรรมต่อความรนุแรงนั �นๆ 

 3. การจงใจกระทําความรุนแรง ขึ�นอยู่กบัระดบัของความตั �งใจ ผูก้ระทําความรุนแรงบาง

คนตั �งใจทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็และจงใจที�จะใชค้วามรนุแรง แต่ไมไ่ดต้อ้งการใหเ้กดิผลขนาดเท่าที�ตน

กระทํา เช่น บุคคลที�พยายามจะฆ่าตวัตาย ไม่ไดต้้องการที�จะตายจรงิ แต่ต้องการเรยีกรอ้งความ

สนใจช่วยเหลอืจากผูอ้ื�น  

 ประเภทความรนุแรง  

 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization (WHO). 1997) ไดแ้บ่งประเภทของ

ความรนุแรงไวใ้นเบื�องตน้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี� 
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 1. ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence) หมายถงึ ลกัษณะความรุนแรงที�เกดิขึ�น

จากบุคคลกระทําต่อตนเอง ความรุนแรงกลุ่มนี�ยงัสามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภทที�เฉพาะเจาะจงได้

ดงันี� 1) พฤตกิรรมการฆา่ตวัตาย ซึ�งรวมทั �งความคดิฆา่ตวัตาย ความพยายามฆ่าตวัตายและการฆ่าตวั

ตายโดยสมบูรณ์ 2) พฤตกิรรมการทํารา้ยตนเอง หมายรวมถงึการกระทําให้ตนเองบาดเจบ็ และ

พฤตกิรรมทําร้ายตนเองอื�นๆ ที�มุ่งร้ายต่อตนเองหรอืทําให้ตนเองอยู่ในภาวะเสี�ยงอนัตราย แต่ไม่

จาํเป็นตอ้งมผีลถงึเสยีชวีติ 

 2. ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) หมายถงึ ความรุนแรงที�กระทําโดย

บุคคลอื�นหรอืกลุ่มบุคคลอื�น ความรนุแรงกลุ่มนี�สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภทที�เฉพาะเจาะจงไดด้งันี� 

1) ความรุนแรงในครอบครวั หมายถงึ ความรุนแรงที�เกดิขึ�นระหว่างสมาชกิในครอบครวั คู่สมรสที�ไม่

จาํเป็นต้องเกดิขึ�นเฉพาะภายในบา้นเท่านั �น ได้แก่ ความรุนแรงต่อเดก็ (Child abuse)ความรุนแรง

ระหว่างสามภีรรยา (Intimate partner violence) และความรุนแรงต่อผูสู้งอายุ (Elderabuse) 2) ความ

รุนแรงในชุมชน หมายถงึ ความรุนแรงที�เกดิขึ�นระหว่างบุคคลภายนอกบา้นที�คุน้เคยกนั หรอืเกดิจาก

บุคคลที�รูจ้กักนัโดยไมม่คีวามสมัพนัธต่์อกนั หรอืเกี�ยวดองเป็นญาตพิี�น้องกนั หรอืคนแปลกหน้า ไดแ้ก่ 

ความรุนแรงที�เกดิจากการร่วมกระทําผดิตั �งแต่สองคนขึ�นไป (Gang violence) การใชค้วามรุนแรงทาง

เพศ การข่มขนืโดยคนแปลกหน้า (Stranger rape and sexual assault) การใชค้วามรุนแรงแบบสุ่ม

กระทําต่อใครกไ็ด ้ (Random acts of violence) การใชค้วามรุนแรงทางกาย ระหว่างวยัรุ่น (Physical 

assaults between youths) ความรุนแรงที�เกดิขึ�นในคู่รกั (Dating violence)และความรุนแรงที�เกดิขึ�น

ในสถานที�หรอืสถาบนัต่างๆ ไดแ้ก่ ความรุนแรงที�เกดิขึ�นในโรงเรยีน ในที�ทํางานหรอืโรงงาน ไดแ้ก่ 

การลวนลามทางเพศ (Sexual harassment) และความรุนแรงที�เกดิขึ�นในสถานพยาบาลคนชรา ไดแ้ก่ 

การทอดทิ�งไมด่แูลและการทุบต ี 

 3. ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective Violence) หมายถงึ ความรุนแรงที�กระทําโดยกลุ่ม

บุคคลกลุ่มใหญ่ เป็นความรุนแรงที�เกดิจากรฐัหรอืประเทศ ซึ�งอาจเป็นการใชค้วามรุนแรงโดยแอบแฝง

อยูใ่นรปูแบบของการใชก้ฎเกณฑท์างสงัคมเป็นเครื�องมอืในการก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อบุคคลและความไม่

เท่าเทยีมกนัหรอืเลอืกปฏบิตัริะหว่างเพศ เป็นต้น ซึ�งความรุนแรงกลุ่มนี�สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 3

ประเภท ดงันี� 1) ความรนุแรงทางสงัคม หมายถงึ การใชค้วามรุนแรงในประเดน็ปญัหาทางสงัคม ไดแ้ก่

การกระทําอาชญากรรมการใชค้วามรุนแรงที�เกดิจากความเกลยีดชงั เหยยีดผวิ หรอืเหยยีดเชื�อชาติ

กลุ่มชน (Hate crimes) การกระทําของผูก่้อการรา้ย (Terrorist acts) หรอืการใชค้วามรุนแรงโดยกลุ่ม

ประทว้ง (Mob violence)  2) ความรุนแรงทางการเมอืง หมายถงึ การใชค้วามรุนแรงที�เกดิจากสงคราม 

ความขดัแยง้และการใชค้วามรุนแรงของรฐั หรอืความรุนแรงที�เกดิจากคนกลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ การข่มขนื
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ระหว่างสงคราม และการใชค้วามรุนแรงที�มผีลต่อร่างกายและจติใจในกจิการของสงคราม เช่น การ

ทรมานเชลยทางการเมอืง เป็นต้น 3) ความรุนแรงทางเศรษฐกจิ หมายถงึ การใชค้วามรุนแรงโดย

กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที�หวงัผลทางเศรษฐกจิรวมทั �งกจิกรรมที�ก่อใหเ้กดิความลม้เหลวทางเศรษฐกจิ การ

โจมตทีางเศรษฐกจิ ก่อใหเ้กดิผลลบดา้นศรษฐกจิทั �งทางตรงและทางออ้ม การกระทําที�ก่อใหเ้กดิการ

แตกแยกทางเศรษฐกจิ มลูเหตุจงูใจใหเ้กดิการใชค้วามรุนแรงในกลุ่มนี� อาจเกดิจากแรงจงูใจเพยีง

ประเดน็เดยีวหรอืหลายๆ ประเดน็รว่มกนักไ็ด ้

 นอกจากนี� กลัตุง (ชลดิาภรณ์ ส่งสมัพนัธ.์ 2545: 144-148; อ้างองิจาก Galtung. n.d.) ได้

เสนอแนวความคดิที�แบ่งความรนุแรงออกเป็น 3 ประเภท ดงันี� คอื 

 1. ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป็นปรากฏการณ์ที�เหน็ไดช้ดัเจนและคนทั �วไป

น่าจะเหน็พอ้งตอ้งกนัว่าเป็นความรุนแรง เพราะมรี่องรอยปรากฏใหเ้หน็บนร่างกายของมนุษยใ์นรปู

ของบาดแผล เลอืดเนื�อและการสูญเสยีชวีติริวมทั �งความเสยีหายต่อวตัถุและทรพัยส์นิของผูค้น การ

ทาํ ทารุณกรรมและการทํารา้ยร่างกายดว้ยวธิกีารต่างๆ หรอืการฆ่าฟนักนัของผูค้นจงึเป็นเรื�องของ

ความรุนแรงทางตรงที�เหน็ไดง้่ายและชดัเจนที�สุดและการกระทําที�อาจจะไม่ไดท้ําใหเ้กดิการบาดเจบ็ทาง

ร่างกาย หรอืการสูญเสยีชวีติในทนัท ี แต่กระทบต่อความต้องการพื�นฐานของมนุษย ์ การปิดล้อม

ดนิแดนหรอืการห้ามการติดต่อทางด้านการค้าและการแลกเปลี�ยนสนิค้าระหว่างประเทศส่งผล

กระทบต่อความเป็นอยูข่องคนในประเทศหรอืบรเิวณที�ถูกปิดลอ้มเพราะการขาดแคลนสนิคา้อุปโภค

บรโิภคทาํใหเ้กดิสภาพการขาดอาหารและปญัหาดา้นสาธารณสุขอื�นๆ ตามมา การบงัคบัยดัเยยีดก

ล่อมเกลาปลูกฝงัระบบความเชื�อความหมายและวถิีชวีติที�เฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มคนที�มวีฒันธรรม

ย่อยต่างไปโดยกลุ่มที�เป็นวฒันธรรมหลกัส่งผลต่อความต้องการที�จะดํารงอัตลกัษณ์ที�แตกต่าง

ออกไปของคนในกลุ่มวฒันธรรมยอ่ยกน็บัว่าเป็นความรนุแรงทางตรงเช่นกนั 

 2. ความรุนแรงเชงิโครงสรา้ง (Structural Violence) หมายถงึ โครงสรา้งที�ทําใหเ้กดิความ

ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างคนที�มตีําแหน่งแห่งที�แตกต่างกนัในโครงสรา้งนั �น ผูท้ี�มอีํานาจมากกว่า

เอารดัเอาเปรยีบผูท้ี�มอีํานาจน้อยกว่าในกระบวนการปฏสิมัพนัธแ์ละแลกเปลี�ยนระหว่างกนัความไม่

เท่าเทยีมในการแลกเปลี�ยนกระทบความอยู่รอดและความเป็นอยู่ของผู้ที�เสยีเปรยีบในโครงสร้าง  

ทําให้คนเหล่านี�ต้องทนทุกขท์รมานจากความยากจนแรน้แคน้ และความอดอยากขาดแคลนอาหาร        

ยารกัษาโรคและบรกิารดา้นสุขภาพที�จาํเป็น ความขาดแคลนเช่นนี�กระทบกบัความอยู่ดมีสีุขของผูท้ี�

เป็นฝ่ายเสยีเปรยีบในโครงสรา้ง ปญัหาเหล่านี�มกัจะถูกมองว่าเป็นเรื�องของความยากจนอนัเป็นผล

มาจากความดอ้ยพฒันาที�แก้ไขไดโ้ดยกระบวนพฒันาหรอืทําใหท้นัสมยั ทั �งที�สภาพความอดอยาก

แรน้แค้นที�เป็นอยู่นั �นเป็นส่วนหนึ�งของโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างที�เป็นอยู่และจะดํารง
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อยู่ต่อไปถ้าโครงสร้างยงัคงมลีกัษณะที�เอื�อต่อคนบางกลุ่ม และทําให้คนบางกลุ่มเสยีเปรยีบอยู่

เช่นเดมิ นอกจากผลกระทบทางร่างกายแล้ว ความรุนแรงเชงิโครงสรา้งยงัมผีลต่อจติใจ และจติ

วิญญาณของผู้คนในสังคมผ่านกระบวนการควบคุมการพัฒนาสํานึกร่วมและการเคลื�อนไหว

เปลี�ยนแปลงทางสงัคมของกลุ่มคนที�เป็นฝ่ายเสยีเปรยีบในโครงสรา้งที�ป็นอยู่ กระบวนการดงักล่าว

มกัจะอยู่ในรปูของการจาํกดัการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารเกี�ยวกบัความเป็นไปในสงัคมและการผลกักลุ่มที�

มอีํานาจน้อยไปอยูท่ี�ชายขอบของสงัคม ทาํใหป้ญัหาและเรื�องราวของคนเหล่านี�กลายเป็นเรื�องเลก็ๆ 

ที�ไม่มีความสําคัญทําให้คนในสังคมมองไม่เห็นสภาพของการกดขี�เอารดัเอาเปรียบที�เป็นอยู ่

กระบวนการเหล่านี�เป็นเครี�องมอืหลกัในการควบคุมคนในสงัคมใหอ้ยู่ในตําแหน่งแห่งที�ของตน โดย

ไม่ตั �งคําถามหรอืทา้ทายโครงสรา้งเชงิอํานาจที�มคีวามไม่เท่าเทยีมและการกดขี�ฝงัตวัอยู่ ภาพของ

ความรนุแรงเชงิโครงสรา้งลกัษณะนี�มกัจะถูกใชเ้พื�ออธบิายทวลิกัษณะในสงัคมไทยที�ปรากฏในความ

แตกต่างระหว่างคนจน คนรวย หรอืระหว่างเมอืงกบัชนบท และโครงสรา้งทางสงัคมมติอิื�นๆเช่น 

ศาสนา วฒันธรรม และเพศสภาพ เป็นต้น การแบ่งสรรบทบาทหน้าที�ของคนในสงัคม เช่น ระหว่าง

ชายหญงิ ถูกมองว่าเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางชวีภาพของคนคําอธบิายเช่นนี�ทําใหค้นใน

สงัคมมองไม่เหน็การเอารดัเอาเปรยีบ หรอืความรุนแรงเชงิโครงสรา้งหลายรปูแบบผูค้นในสงัคมด ู

จะเลอืกมองเหน็หรอืจดัว่าปรากฏการณ์หรอืการกระทําบางประเภทเป็นความรุนแรงและมองขา้ม

หรอืมองไมเ่หน็ความรนุแรงอกีหลายประเภท 

 3. ความรุนแรงเชงิวฒันธรรม (Cultural Violence) คอื ระบบความเชื�อ ความหมายของ

สงัคมมคีําอธบิายที�ทําใหเ้อารดัเอาเปรยีบ รวมทั �งการทํารา้ยร่างกาย และจติใจระหว่างคนในสงัคม

กลายเป็นเรื�องที�ยอมรบัไดห้รอืต้องยอมรบัวฒันธรรมในฐานะที�เป็นกรอบความหมายที�คนใชใ้นการ

ทําความเขา้ใจตนเองและชวีติทางสงัคม มแีง่มุมที�ให้ความชอบธรรมกบัความรุนแรงหลายรปูแบบ

ทาํใหป้รากฏการณ์ที�เป็นความรนุแรงทางตรงและความรุนแรงเชงิโครงสรา้งกลายเป็นเรื�องที�ยอมรบั

ไดห้รอืเป็นเรื�องถูกต้อง หลายสิ�งหลายอย่างที�ทําใหเ้กดิความทุกขย์ากทางกายและทางใจใหก้บัคน

ในสงัคมจงึไม่ถูกจดัหรอืมองเหน็เป็นความรุนแรง เช่น การชกมวย ในความเขา้ใจของคนทั �วไปการ

ที�คนสองคนต่อสูก้นับนสงัเวยีน เช่นนี�ไม่นับว่าเป็นความรุนแรง แต่เป็นกฬีาที�เป็นที�ยอมรบัและมี

ผูส้นใจตดิตามมากมาย และคนในสงัคมกน็ั �งดกูารต่อสูข้องนกัมวยที�บางครั �งกท็ําใหบ้าดเจบ็สาหสัได้

อย่างสนุกสนานและภาคภูมใิจ ในหลายกรณีที�นักมวยของประเทศตนไดช้ยัชนะ เป็นต้น ดงันั �นจะ

เหน็ได้ว่าความรุนแรงทางตรงถูกหล่อเลี�ยงอยู่ด้วยความรุนแรงเชงิโครงสร้างและความรุนแรงเชงิ

วฒันธรรม 
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 จากที�กล่าวในประเดน็ประเภทของความรุนแรงจะเห็นได้ว่าความรุนแรงมหีลายรูปแบบ

ดว้ยกนัทั �งเป็นความรนุแรงต่อตนเอง ความรนุแรงระหว่างบุคคล  ความรุนแรงระหว่างกลุ่มทั �งที�เป็น

ความรุนแรงทางตรงที�เกดิขึ�นต่อร่างกายและจติใจที�สามารถสงัเกตเหน็ได้ หรอืความรุนแรงในเชงิ

โครงสร้างทางสงัคมซึ�งความรุนแรงดงักล่าวนี�เป็นความรุนแรงที�มอียู่ในทุกสงัคม เพียงแต่ว่าจะ

ปรากฏภาพแห่งความรุนแรงใดมากกว่ากนัเท่านั �น  ทั �งนี�ในการวจิยัครั �งนี�ผูว้จิยัมองความรุนแรงที�

ครอบคลุมทั �งในด้านของความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงในเชิงโครงสร้างซึ�งจะอธิบาย

ปรากฏการณ์ความรนุแรงโดยผ่านการศกึษาโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน 

 

ส่วนที� 2 แนวคิดทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและจิตวิทยาสงัคม 

 ปญัหาความรุนแรงในเดก็และเยาวชนประกอบขึ�นดว้ยหลายเหตุปจัจยั (Multifactors) 
ทั �งปจัจยัในระดบับุคคล ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ครอบครวั และสงัคม อย่างไรกต็ามสามารถ
แบ่งระดบัการวเิคราะหเ์กี�ยวกบัสาเหตุความรุนแรงระหว่างบุคคลไดเ้ป็น 3 ระดบัคอื ปจัจยัระดบั
บุคคล ปจัจยัระหว่างบุคคล และปจัจยัระดบัสงัคมวฒันธรรม 1. ระดบับุคคล โดยใหค้วามสําคญัที�
บุคลกิภาพของผูก้ระทาํความรนุแรง หรอืผูท้ี�ไดร้บัความรนุแรง แนวคดินี�รวมความถงึแนวคดิว่าดว้ย
บุคลกิภาพที�เบี�ยงเบน ความเจบ็ปว่ยทางจติ การใชส้ารเสพตดิ การดื�มแอลกอฮอล ์และกระบวนการ
ในระดบับุคคลที�ส่งผลต่อพฤตกิรรมความรุนแรง 2. ปจัจยัระหว่างบุคคล เน้นความสนใจไปที�การ
วเิคราะห์ปจัจยัภายนอกที�ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ของคนโครงสร้างและบทบาทของครอบครวัและปฎิ
สมัพนัธข์องสมาชกิ และการเรยีนรู ้ (Socialization) ในครอบครวั และสงัคม ซึ�งส่งผลต่อการเกดิ
พฤตกิรรมความรุนแรง 3. ปจัจยัระดบัสงัคมวฒันธรรม จะใหค้วามสําคญักบัการวเิคราะหป์จัจยัใน
ระดบัมหภาคโดยมสีมมตุฐิานที�ว่า ความรนุแรงระหว่างบุคคลก่อรปูมาจากโครงสรา้งทางสงัคมที�เอื�อ
ต่อการเกดิความรุนแรง เช่น ความไม่เป็นธรรม โครงสรา้งทางสงัคมที�ชายเป็นใหญ่ ปญัหาช่องว่าง
ทางวฒันธรรมและการเปลี�ยนแปลง แนวคดิทางวฒันธรรม ประเพณีนิยมที�ยอมรบัความรุนแรง เป็น
ตน้  

ขยายความให้ชดัเจนขึ�นการอธบิายปรากฏการณ์ของความรุนแรงทั �งโดยปจัจยัในระดบั
บุคคล ระหว่างบุคคล และระดบัโครงสรา้ง ปจัจยัระดบับุคคลใหค้วามสําคญักบัลกัษณะทางกายภาพ
หรือสุขภาพจิตของคนโดยผู้ที�ใช้ความรุนแรงถูกมองว่ามคีวามเจ็บป่วยทางจิตใจหรือมีปญัหา
บุคลกิภาพ เช่นการขาดความสามารถหรอืทกัษะในการควบคุมตนเอง หรอืระงบัความโกรธประวตัิ
ครอบครวัของการผู้กระทําที�ได้รบัความรุนแรงในวยัเดก็ หรอืการเชื�อมโยงผู้ชายที�ทํารา้ยภรรยา
พกิาร ลูกพกิาร เขา้กบัการบรโิภคเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล์ หรอืสารเสพตดิ ความเครยีดใน
ครอบครวั หรอืจากการทํางาน การมอีาวุธครอบครอง การตกงาน หรอืการอธบิายการใชค้วาม
รุนแรงนี�ด้วยประสบการณ์ในวยัเดก็ของผูช้าย การที�เดก็ชายที�ขาดพ่อมกัจะยดึเอาแบบอย่างของ
บทบาทและพฤตกิรรมที�เหน็จากสื�อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์หรอืภาพยนตร ์ ต้นแบบเหล่านี�มี
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ภาพของความเขม้แขง็มอีํานาจ ที�ประสบความสําเรจ็ในการจดัการกบัปญัหาและสถานการณ์ต่างๆ
โดยการใชว้ธิกีารที�รุนแรง จงึเลยีนแบบการจดัการกบัสถานการณ์ที�เป็นปญัหาในชวีติของเขาดว้ย
วธิกีารแบบเดยีวกนั เฉพาะความรนุแรงในเดก็และเยาวชน กโ็น้มเอยีงที�จะอธบิายว่าเป็นเดก็ที� ขาด
ความรกั ความอบอุ่น ไมม่ทีกัษะในการแกไ้ขปญัหา เป็นตน้ 

นอกจากนั �น ในการศึกษาวจิยัมทีฤษฎทีางสงัคมวทิยาและจติวทิยาสงัคมที�เกี�ยวขอ้งที�
นํามาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์ความรุนแรง ซึ�งปจัจยัทางดา้นสงัคมวทิยาและจติวทิยาสงัคม มสี่วน
เกี�ยวข้องมีอิทธิพลต่อความคิด การกระทําของคนในสังคมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมี
ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัโดยตรงในสงัคม โดยมนุษยม์กีารกําหนดบรรทดัฐาน ความเชื�อ ค่านิยม 
จารตีและประเพณีขึ�นเพื�อใช้ ปฏบิตัิร่วมกนัในสงัคม เพื�อแสดงออกถึงความเป็นกลุ่มทางสงัคม
เดยีวกนั ดงันั �น สงัคมในโรงเรยีนกเ็ช่นกนัย่อมมสี่วนสําคญัในการกําหนดพฤตกิรรมต่างๆ ของเดก็
และเยาวชนรวมถงึการแสดงออกซึ�งความรุนแรงของนักเรยีนในโรงเรยีนดว้ยซึ�งทฤษฎแีละแนวคดิ
ทางสงัคมวทิยาและจติวทิยาสงัคมที�ผูว้จิยันํามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษามดีงัต่อไปนี� 
 1. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที� (Structural-Functional Analysis) 
 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที�นิยมเป็นกรอบแนวคดิทางสงัคมวทิยาที�มขีอ้สมมติฐานว่าสงัคม
มนุษยเ์ปรยีบเสมอืนสิ�งมชีวีติชนิดหนึ�งที�ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบดว้ยอวยัวะต่างๆ ที�ทําหน้าที�
เฉพาะของตนเพื�อใหส้ิ�งมชีวีติอยูร่อด สงัคมมนุษยก์เ็ช่นเดยีวกนั ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ที�
ทําหน้าที�ประสานสอดคล้องกันเป็นสังคม โดยทุกส่วนต้องทํางานประสานสอดคล้องกัน เพื�อ
ก่อใหเ้กดิสงัคมดุลยภาพ องคป์ระกอบของทฤษฎ ี2 ส่วน คอื โครงสรา้ง (Structure) หมายถงึ รปูแบบ
อนัถาวรที�เกดิจากความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมทางสงัคม และหน้าที� (Function) หมายถงึ กระบวนการ
ที�เคลื�อนไหวภายใต้โครงสรา้ง เป็นผลของการทํากจิกรรมต่างๆ ในแต่ละโครงสรา้ง (Calhoun. 2002) 
ทฤษฎโีครงสรา้งหน้าที�นิยมเหน็ว่าสงัคมทุกสงัคมจะต้องมโีครงสรา้ง ซึ�งประกอบด้วยหน่วยต่างๆ แต่
ละหน่วยทาํหน้าที�ประสานกนั เพื�อความคงอยูข่องสงัคม สงัคมเป็นระบบที�มรีะเบยีบเรยีบรอ้ยเพราะ
สมาชกิส่วนใหญ่ของสงัคมยอมรบับรรทดัฐานและค่านิยมของสงัคม บทบาททางสงัคม กลุ่มทาง
สงัคมและสถาบนัทางสงัคมต่างๆ จะดาํเนินไปอยา่งมเีอกภาพ  

ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที�นิยมเชื�อว่าส่วนประกอบต่างๆของสังคมอยู่ในสภาวะที�สมดุล 

(Equilibrium) การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นในส่วนใดส่วนหนึ�งของสงัคมจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื�นๆ

ของสงัคมดว้ย ส่วนประกอบแต่ละส่วนมหีน้าที� (Function) ในการรกัษาใหส้งัคมเกดิความสมดุล แต่

ในเมื�อสงัคมเปรยีบเหมอืนอนิทรยีท์ี�มกัจะไม่ค่อยทํางานอย่างที�เราต้องการใหเ้ป็น การเปลี�ยนแปลง

ที�นําเขา้มาเพื�อแก้ไขความไม่สมดุลบางอย่างอาจก่อใหเ้กดิความสมดุลในบางอย่างอกีกไ็ด ้แมว้่าสิ�ง

ที�นําเขา้มานั �นจะสามารถดําเนินไปอย่างเป็นปกต ิเรยีกความไม่สมดุลในลกัษณะนี�ว่าเกดิจาก การ

ทําเกนิหน้าที�หรอืทําผดิหน้าที� หน้าที�ของส่วนต่างๆ ของสงัคม บางครั �งปรากฏออกมาให้เหน็อย่าง
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ชดัเจน เป็นที�รูเ้หน็ของคนทั �วไป แต่การทําเกนิหน้าที�หรอืผดิหน้าที�บางอย่างจะออกมาในรูปที�แอบ

แฝง กล่าวคอื เป็นการทาํเกนิหน้าที�หรอืผดิหน้าที�ที�ซ่อนเรน้ และไมม่เีจตนาที�จะใหเ้กดิขึ�น 

 การขาดความสมดุลในระบบสงัคม โครงสรา้งสงัคมทําหน้าที�บกพร่องเป็นเหตุผลสําคญัที�

ก่อใหเ้กดิปญัหาต่อสงัคม คอื ระบบสงัคมส่วนใดส่วนหนึ�งหรอืหลายส่วน ทําเกนิหน้าที� ทําน้อยกว่า

หน้าที� ไม่ทําหน้าที� หรอืทําผดิหน้าที� ซึ�งจะส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อทุกส่วนของสงัคม เพราะ

ทฤษฎนีี�มองว่าทุกส่วนของสงัคมลว้นเชื�อมโยงกนั สําหรบัแนวทางแก้ไขปญัหาสงัคม คอืการทําให้

โครงสรา้งต่างของสงัคมสามารถทําหน้าที�ไดต้ามปกต ิโดยการใช้นอกจากนี�การขดัเกลาทางสงัคม 

และการควบคุมทางสงัคม (Social Control) ทั �งทางตรงและทางออ้ม (Calhoun. 2002) 

ตามทฤษฎขีองเมอรต์นั (Merton.1959: 319) เสนอว่า โครงสรา้งทางสงัคมมอีงคป์ระกอบ 2 

อย่างคอื 1) จุดมุ่งหมาย (Goals) สําหรบัคนทั �วไปในการดํารงอยู่ในสงัคม 2) วธิกีาร (Means) หรอื

วถิทีางที�จะนํา ไปสู่จุดมุ่งหมายนั �น เมื�อใดที�องคป์ระกอบทั �ง 2 อย่าง ขาดความสมดุลหรอืเกดิความ

ขดัแยง้กนั จะทําให้เกดิพฤตกิรรมเบี�ยงเบนขึ�นในสงัคม ซึ�ง Merton มองว่าโครงสรา้งสงัคมเป็นแรง

กดดนัที�มต่ีอบุคคล ส่งผลให้เขาเหล่านั �นมพีฤติกรรมที�ไม่ยอมรบักฎเกณฑ์ทางสงัคมมากกว่าที�จะ

ยอมรบั และMerton ไดแ้บ่งการปรบัตวัของบุคคลต่างๆ ในโครงสรา้งสงัคมนี�ไว ้5 ลกัษณะดว้ยกนั คอื 

1) ปฏบิตัติาม (Conformity) เป็นกลุ่มคนที�ยอมรบัในจุดมุ่งหมายของสงัคม  และปฏบิตัติามวถิทีางที�

เป็นที�ยอมรบัของสงัคมนั �น  การปรบั ตวัลกัษณะนี�เป็นการปรบัตวัของคนส่วนใหญ่ เช่น มคีวาม

ตอ้งการฐานะที�ม ั �นคงกข็ยนัขนัแขง็ทํางานเพื�อหาเงนิมาสรา้งฐานะ เป็นต้น 2) เบี�ยงเบน (Deviant)  คอื 

กลุ่มคนที�ยอมรบัจุดมุ่งหมาย แต่ไม่ยอมรบัหรอื ไม่สามารถปฏบิตัติามวถิทีางที�สงัคมยอมรบัได้ คน

กลุ่มนี�จะมพีฤตกิรรมที�ละเมดิกฎเกณฑท์างสงัคมเพื�อ ใหไ้ดซ้ึ�งจุดมุ่งหมายของสงัคม  เช่น ผูม้รีายได้

ตํ�าต้องการมเีงนิมวีตัถุต่างๆ เช่นกบัคนอื�นๆ แต่สงัคมชนชั �นปิดกั �นไม่ให้เขาสามารถเป็นเจา้ของสิ�ง

เหล่านั �นไดโ้ดยวธิกีารที�ถูกต้องตามกฎหมาย เขาจงึใช้วธิกีารที�ไม่เป็นที�ยอมรบัของสงัคมเพื�อใหไ้ดม้า

ซึ�งสิ�งที�ต้องการ ดงันั �น จงึเกดิการขโมย การมโีสเภณี การมเีมยีน้อย 3) ยดึตดิระเบยีบ (Ritualism) คอื 

ผูท้ี�ปฏเิสธจุดมุ่งหมาย แต่ปฏบิตัติามวถิทีางที�สงัคมกําหนด ซึ�งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที�พยายามไม่ตั �ง

ความหวงัไวส้งู  เพราะกลวัความผดิหวงั ไมก่ลา้เสี�ยงในการแข่ง ขนั แต่ถงึแมไ้ม่มจีุดมุ่งหมาย คนกลุ่ม

นี�ก็ยงัคงดําเนินชีวิตตามแนวทางที�ส ังคมยอมรับ เนื�องจากการได้ รบัการฝึกอบรมให้ยึดมั �นใน

กฎระเบยีบมากๆ 4) หนีโลก (Retreatism) คอื พวกที�ปฏเิสธทั �งจุดมุ่งหมายและวถิทีางของสงัคม เป็น

คนที�แปลกแยกจากสงัคม  มกัเป็นคนที�เคยยอมรบัทั �งจุดมุ่งหมายและวถิทีาง แต่เพราะประสบความ

ลม้เหลว คอืไม่สามารถไดต้ามจุดมุ่งหมายโดยวธิกีารที�เป็นที�ยอมรบั ในขณะเดยีวกนักไ็ม่สามารถใช้

วธิกีารที�ไม่ยอมรบัได้เพราะการควบคุมภายในจากขบวนการขดัเกลาทางสงัคมในช่วง ต้นๆ ของ
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ชวีติ ดงันั �นคนที�ปรบัตวัในลกัษณะนี� ไดแ้ก่พวกเป็นพษิสุราเรื�อรงั คนตดิยาเสพตดิ คนเบื�อโลก คน

ขา้งถนน เป็นต้น 5) ต้องการเปลี�ยนแปลง (Rebellion) คอื การปรบัตวัของกลุ่มคนที�ปฏเิสธทั �งจุดมุ่ง 

หมายและวถิทีางของสงัคม และพยายามสรา้งจุดมุ่งหมายและวถิทีางใหม่ที�ตนเหน็ว่าด ีไดแ้ก่ กลุ่มที�

มกัเรยีกรอ้งเพื�อการเปลี�ยนแปลงต่างๆ เช่น ชุมชนของมหาตมะคานธใีนอนิเดยี หรอืชุมชนของสนัติ

อโศก (Merton. 1959: 319) กล่าวว่า คนในสงัคมจะปรบัตวัในแบบปฏบิตัติามมากที�สุด และปรบัตวัใน

ลกัษณะหนีโลกน้อยที�สุด ส่วนการจะเลอืกปรบัตวัในลกัษณะเบี�ยงเบน หรอื ยดึตดิระเบยีบหรอืต้องการ

เปลี�ยน แปลงย่อมขึ�นอยู่กบัพื�นฐานทางวฒันธรรมของคนๆ นั �น สําหรบัคนที�ปรบัตวัเป็นพวกเบี�ยงเบน

เป็นผลมาจากความบกพรอ่งของกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม  

 แนวคิดในการศึกษาโครงสร้างทางสงัคมและการจดัระเบียบทางสงัคม 
  นักสงัคมวทิยาให้ความสนใจกบัการวเิคราะห์โครงสรา้งของสงัคมในฐานะเป็นกลไกที�เชื�อม 

โยงบุคคลเขา้ดว้ยกนั  รวมทั �งการคน้หาเงื�อนไขที�นําไปสู่การเปลี�ยนแปลงทางสงัคม (Broom; SelZnick; 

& Darroch. 1981: 21) โดยนักสงัคมวทิยามกัจะสนใจศกึษาใน 3 ประเดน็ ดงัต่อไปนี� 1) การศกึษา

โครงสรา้งของสงัคมว่าเป็นอย่างไร ทําหน้าที�เพื�อการดํารงอยู่ของสงัคมอย่างไร และก่อให้เกดิปญัหา

กบัสงัคมไดอ้ย่างไร 2) การศกึษาว่าโครงสรา้งของสงัคมมอีทิธพิลอย่างไรต่อพฤตกิรรมของสมาชกิใน

สงัคม และ3) การศกึษาถงึการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมว่ามกีารเปลี�ยนแปลงไปอย่างไร มผีลกระทบต่อ

สมาชกิของสงัคมอย่าไร ซึ�งในงานวจิยัฉบบันี� ผู้วจิยัจะนําแนวคดิเหล่านี�มาเป็นแนวคดิพื�นฐานสําคญั

สําหรบัการศึกษาโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน โดยสรุปสาระสําคัญของการศึกษาแนวคิดที�

เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องนี�ไวส้ามประการ ไดแ้ก่ ประการแรกการศกึษาที�มาและความหมายของโครงสรา้งทาง

สงัคม ประการที�สอง การศกึษาการจดัระเบยีบทางสงัคมและโครงสรา้งทางสงัคม  และประการที�สาม 

การศกึษาการใชแ้นวคดิการจดัระเบยีบทางสงัคม และโครงสรา้งทางสงัคม ซึ�งเนื�อหาทั �งสามประการนี�

จะช่วยอธบิายปรากฏการณ์ความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีน ดงันี�  

 1) การศึกษาที�มาและความหมายของโครงสร้างทางสงัคม 

 บรมู เซลสนิค และดารร์อช (Broom; SelZnick; & Darroch.1981: 20–22) ไดใ้หแ้นวคดิ

เกี�ยวกบัการเรยีนรูท้างสงัคมว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้โดยปราศจากการวเิคราะห์โครงสร้าง

สงัคมและการทาํความเขา้ใจกบัความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มในสงัคม 

เป็นแบบแผนที�นําไปสู่การจดัระเบยีบสงัคม และรวมไปถงึการศกึษาเรื�องของความเหน็พอ้งต้องกนั 

ความขดั แย้งและกระบวนการทางสังคม ซึ�งเป็นประเด็นหลักในการศึกษาค้นคว้าที�เกี�ยวกับ

สงัคมศาสตร ์ด้วยเหตุนี� ที�มาของการศกึษาโครงสรา้งสงัคมอนัเป็นการศึกษาการจดัระเบยีบทาง

สงัคมในระดบัมหภาค (Macro Level)  จงึเป็นการศกึษาแบบแผนหรอืลกัษณะของความสมัพนัธท์าง
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สงัคมที�สมาชกิในสงัคมมต่ีอกนั ซึ�งแบบแผนของความสมัพนัธท์างสงัคมนั �นจะต้องมกีารจดัระเบยีบ

แบบแผนที�แน่นอน  และมคีวามต่อเนื�อง เป็นเรื�องของกลไกที�มนุษยก์ําหนดขึ�นเพื�อเป็นเกณฑใ์น

การอยู่ร่วมกนัอย่างมแีบบแผน เป็นระเบยีบในชวีติสงัคม ซึ�งเป็นเงื�อนไขที�สําคญัของวฒันธรรมใน

แต่ละสงัคม 

 สําหรบัความหมายของโครงสร้างทางสงัคมนั �น นักสงัคมศาสตรไ์ด้ให้คําอธบิายความหมาย

ของโครงสร้างสังคมไว้อย่างกว้างขวางซึ�งบัลด์วิน (Baldwin.1985) จอห์นสัน (Johnson.1986)      

เทอรเ์นอรแ์ละคนอื�นๆ (Tumer; et al.1995) ไดนิ้ยามความหมายของโครงสรา้งสงัคมไวค้ลา้ยคลงึ

กนัว่า หมายถงึ โครงสรา้งพฤตกิรรมในกลุ่มหรอืสงัคม จะพรรณนาถงึการที�ค่านิยม (Value) ความ

เชื�อ (Belief) และเจตคต ิ(Attitude) รวมทั �งบรรทดัฐานถูกจดัใหเ้ป็นรปูแบบที�ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธ์

อย่างมากมายในการดํารงชวีติในสงัคม ขอ้จํากดัต่างๆ ในการเลอืกและความขดัแย้งที�หลกีเลี�ยง

ไมไ่ด ้และยงัพรรณนาถงึความสมัพนัธใ์นเครอืข่ายที�ยุ่งยากซบัซอ้น ซึ�งจะช่วยใหช้วีติทางสงัคมเป็น

สิ�งที�พยากรณ์ได้ โดยแนวคดิโครงสรา้งสงัคมขึ�นอยู่กบัความคดิที�ว่า ส่วนรวมย่อมเหนือกว่าแต่ละ

ส่วนยอ่ยที�รวมกนัเป็นส่วนรวม เช่น คาํว่า ใบหน้า ไมใ่ช่เพยีงการรวมกนัของตา หู คอจมกู แก้ม รมิ

ฝีปาก คางและหน้าผาก แต่สิ�งที�ทาํใหรู้ว้่านี�คอืใบหน้ากค็อื การจดัเรยีงกนัหรอื การกําหนดกฎเกณฑ์

ของส่วนต่างๆ จนรวมกนัเป็นใบหน้า ดงันั �นโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีนที�จะทําใหโ้รงเรยีนดํารง

อยูไ่ดก้เ็ช่นเดยีวกนัจะตอ้งประกอบดว้ยกลุ่มคน คอื ครทูาํหน้าที�สอนนกัเรยีน ผูอ้ํานวยการทําหน้าที�

บรหิารใหค้รูทําหน้าที�ของตน และโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน เมื�อพจิารณาในโครงสรา้งการ

บรหิาร กค็อื ลกัษณะมลูฐานที�ทาํใหโ้รงเรยีนดาํรงอยูไ่ดน้ั �นเอง 

 2) การศึกษาการจดัระเบียบทางสงัคมและโครงสร้างทางสงัคม 

 นิยามการจดัระเบียบทางสังคมและโครงสร้างทางสังคมที�ผู้เชี�ยวชาญให้ไว้ มีความ

คล้ายคลึงกัน ซึ�งแนวความคิดเหล่านี�อาจนํามาสรุปได้ว่าเป็นการจัดระเบียบสังคม (Social 

Organization)หรอื ระเบยีบสงัคม (Social Structure) ซึ�งอาจรวมความถงึการจดัระเบยีบโครงสรา้ง

ทางสงัคนดว้ย  เป็นคาํที�นักสงัคมวทิยามกัใชแ้ทนกนัในความหมายทํานองเดยีวกนัคอืหมายถงึการ

มแีบบแผน หรอื กฎเกณฑ์ทั �งหลายที�เกี�ยวข้องกับความสมัพนัธ์ต่อกันระหว่างบุคคลและกลุ่ม   

ดงัเช่น การจดัโครงสรา้งทางสงัคมของสงัคมไทย การจดัโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน โดยนัยก็

คอื สงัคมทุกประเภทจําเป็นต้องมกีารจดัระเบยีบทางสงัคม หรอืมกีารจดัโครงสรา้งทางสงัคมด้วย  

เพราะระเบียบสังคมเป็นเงื�อนไขพื�นฐานที�จําเป็นต่อการดํารงอยู่ของสังคมทั �งหลายในโลก         

นภาภรณ์ หะวานนท์ (2540: 8) ได้ให้คําจํากดัความในการศกึษาโครงสรา้งทางสงัคมไว้ว่าการศกึษา

โครงสรา้งทางสงัคม กค็อื การศกึษาระเบยีบของสงัคม หรอื การศกึษาแบบแผนของความสมัพนัธ์
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ทางสงัคมที�สมาชกิในสงัคมมต่ีอกนั โดยทางสงัคมวทิยาถือว่าสงัคมมกีารจดัระเบยีบในสองเรื�อง

ใหญ่ ได้แก่ 1) การจดัระเบยีบบรรทดัฐาน หมายถงึ ความเขา้ใจร่วม กนัในเรื�องเกี�ยวกบักฎเกณฑ์

และแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ที�บุคคลถอืเป็นหลกัในการดําเนินชวีติและการใชต้ดิต่อสมัพนัธ์กบัคนอื�น  

และ 2) การจดัระเบยีบความแตกต่าง ไดแ้ก่ การจดัแยกบุคคลและกลุ่มบุคคลที�มามคีวามสมัพนัธก์นั

ออกเป็นกลุ่มเป็นพวก แต่ละบุคคลหรอืแต่ละกลุ่มเหล่านี�กจ็ะมลีกัษณะและแบบแผนความสมัพนัธท์ี�

แตกต่างกนั    

 1) การจดัระเบียบบรรทดัฐาน คําว่า “บรรทดัฐาน (Norms )” หมายถงึกฎเกณฑ ์ระเบยีบ 

กฎหมาย และแนวทางปฏบิตัต่ิางๆ ที�สงัคมกําหนดไวใ้หบุ้คคลถอืเป็นหลกัในสถานการณ์ต่างๆ  ในการ

ดําเนินชวีติ  และเป็นแนวทางในการตดิต่อ มคีวามสมัพนัธ์กบับุคคลอื�น โดยที�มาของบรรทดัฐาน เกดิ

จากความจาํเป็นในการอยู่ร่วมกนัของมนุษย ์ ซึ�งต้องมกีฎเกณฑอ์นัเป็นที�ยอมรบัและถอืปฏบิตัริ่วม กนั 

แล้วถ่ายทอดบรรทดัฐานไปสู่สมาชกิของสงัคมโดยผ่าน “การขดัเกลาทางสงัคม (Socialization)” ซึ�ง

หมายถงึ กระบวนการที�กลุ่มหรอืสงัคมขดัเกลาอบรมสั �งสอนใหส้มาชกิทราบระเบยีบ กฎเกณฑ ์และ

แนว ทางปฏิบัติ ตลอดจนคุณค่าต่างๆ ที�กลุ่มหรือสังคมกําหนดไว้สําหรบัสมาชิกที�จะเข้ามามี

ความสมัพนัธต่์อกนัในสงัคม โดยม ี“การควบคุมทางสงัคม (Social Control) และการสนับสนุนทาง

สงัคม (Social Support) เป็นกระบวนการที�เขา้มาช่วยควบคุมและสนับสนุนให้คนทําตามบรรทดั

ฐานของสงัคม  

 การศกึษาการจดัระเบยีบบรรทดัฐานของโรงเรยีนจงึมคีวามจําเป็น เพราะโครงสรา้งทาง

สงัคมของโรงเรยีนจะดาํรงอยูไ่ดก้เ็พราะมบีรรทดัฐานที�วางไวเ้พื�อใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจรวมทั �ง 

ควบคุมให้สมาชกิกระทําตามกฎเกณฑ์ ระเบยีบ ข้อบงัคบัซึ�งเป็นบรรทดัฐานของสงัคมโรงเรยีน  

โดยมแีนวคดิต่างๆ ที�สงัคมต้องสรา้งขึ�นมาเพื�อช่วยรกัษาระเบยีบ กฎเกณฑ ์แนวปฏบิตัต่ิางๆ เป็น

บรรทดัฐานทางสงัคม ไดแ้ก่ การขดัเกลาทางสงัคม การควบคุมทางสงัคม การสนบัสนุนทางสงัคม  

 การขดัเกลาทางสงัคม (Socialization) คอื การที�สงัคมทําการอบรม สั �งสอน ขดัเกลา ให้

สมาชกิไดท้ราบถงึระเบยีบ กฎเกณฑ ์แนวปฏบิตัแิละคุณค่าต่างๆ ตามที�สงัคมกําหนด (Olsen. 1968: 

120-121; นภาภรณ์ หะวานนท.์ 2540: 11-13) ซึ�งมทีั �งการอบรม สั �งสอน บอกกล่าวโดยตรงใหส้มาชกิ

ของสงัคมทราบระเบยีบ กฎเกณฑห์รอืแนวทางปฏบิตัขิองสงัคมนั �น และ การขดัเกลาทางอ้อม จาก

การเรยีนรูด้ว้ยตนเองของสมาชกิในการตดิต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื�นทาํใหส้มาชกิเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

ว่าสงัคมยอมรบัหรอืไมย่อมรบัอะไร ซึ�งแต่ละสงัคมกจ็ะเขม้งวดแตกต่างกนั โดยทั �วไปนักสงัคมวทิยา

แบ่งประเภทของบรรทดัฐานไว ้ไดแ้ก่ 1) วถิชีาวบา้น (Folkways) หมายถงึ นิสยั ประเพณี มารยาท

ที�ถือกนัว่าเป็นสิ�งที�ดงีามในสงัคม ซึ�งหากฝ่าฝืนจะมกีารลงโทษอย่างไม่เป็นทางการหรอืมกีารลง 
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โทษเลก็น้อย เช่น ถูกนินทา ไม่พูดด้วย เดนิหนีไป เป็นต้น ในส่วนของวถิชีาวบ้านในโรงเรยีนนั �น 

ไดแ้ก่ การแสดงความเคารพครดูว้ยการยนืตรงแลว้ไหวห้รอืโคง้คํานับ การแต่งกายของนักเรยีนต้อง

ไม่ประดบัของมคี่า การใส่รองเท้าผ้าใบสขีาวในชั �วโมงเรยีนวชิาพลานามยั การไม่นําอาหารหรอื

เครื�องดื�มเข้าห้อง สมุด เป็นต้น 2) จารตี (Mores) คอืหลกัของความประพฤตทิี�มผีลต่อความสงบ

เรยีบร้อยและความเป็นสุขของสงัคม เป็นบรรทดัฐานทางสงัคมที�สมาชกิมแีนวโน้มจะปฏบิตัติาม 

โดยปราศจากขอ้อา้งหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เพราะประเพณีบางเรื�องนั �นมอีํานาจบงัคบั

ขั �นรุนแรง เพยีงแต่ไม่ได้ตราไว้เป็นกฎหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั �น เช่น บุตรต้องมคีวาม

กตญั�ูต่อบดิามารดา สามภีรรยาต้องซื�อสตัย์ต่อกนัเป็นต้น สําหรบับรรทดัฐานประเภทจารตีใน

โรงเรยีนนั �นอาจมหีลายอย่าง เช่น การไม่สูบบุหรี� ไม่ดื�มสุรา ไม่เสพยาเสพตดิ ไม่ใชว้าจาหยาบคาย

กบัครู การมคีวามกตญั�ูต่อพ่อแม่ ครูและผู้มพีระคุณ เป็นต้น 3) กฎหมาย (Laws) คอื ระเบยีบ

ขอ้บงัคบัของสงัคม เป็นอํานาจของคนหมู่มากหรอืระเบยีบสงัคมที�อยู่เหนือบุคคล เป็นคําสั �ง กฎ 

เกณฑใ์นการปฏบิตั ิซึ�งหากฝา่ฝืนจะถูกลงโทษตามขอ้กําหนดอยา่งเป็นทางการเป็นระเบยีบสําคญัๆ 

ที�มีผลบังคับใช้ตลอดทั �งสังคม ส่วนใหญ่เน้นหนักไปในทางการปกครองเพื�อรักษาความสงบ

เรยีบร้อยในสงัคม มอีงค์กรในสงัคมทําหน้าที�ควบคุมให้สมาชกิทําตามกฎหมายที�กําหนดไว้ ซึ�ง

ตวัอยา่งบรรทดัฐานประเภทขอ้บงัคบั กฎเกณฑ ์ระเบยีบ แนวปฏบิตัขิองโรงเรยีน ไดแ้ก่ การฝ่าฝืน

ต่อระเบยีบ กฎเกณฑ ์ที�ถอืว่าผดิวนิัยรา้ยแรง เช่น เล่นการพนัน ทะเลาะววิาท พกพาอาวุธ ชูส้าว 

ลกัทรพัย ์ขโมย ทําลายทรพัย ์สนิของโรงเรยีน หรอืการนําสิ�งลามกอนาจารเขา้มาในโรงเรยีน เป็น

ตน้ 

 สําหรบัการขดัเกลาทางสังคมของโรงเรียนนั �นนอกจากการที�ให้นักเรียนปฏิบัติตาม   

บรรทดัฐานทางสงัคมของโรงเรยีนซึ�งเป็นการขดัเกลาแก่นักเรยีนโดยตรงแล้วโรงเรยีนยงัใช้กลวธิี

อยา่งอื�นดว้ย ไดแ้ก่ 1) การขดัเกลาใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามแนวทางที�ทุกคนยอมรบัและปฏบิตัติามกนั

จนกลายเป็นประเพณีของโรงเรยีน  เช่น การช่วยกนัดูแลความสะอาดของห้องเรยีน การเขา้แถว

ตาม ลาํดบัก่อนหลงัในการรบับรกิารต่างๆ และการไม่ส่งเสยีงอกึทกึในหอ้งเรยีน เป็นต้น 2) การขดั

เกลาให้นักเรยีนปฏบิตัติามบรรทดัฐานที�มผีลต่อความสงบเรยีบรอ้ยของโรงเรยีน หากฝ่าฝืนจะถูก

ลงโทษอยา่งรนุแรง เช่น การใหค้วามเคารพนับถอืต่อครอูาจารย ์การไม่เล่นการพนัน การไม่กระทํา

ในสิ�งที�นํามาซึ�งความเสื�อมเสยีของโรงเรยีน 3) การขดัเกลาใหน้ักเรยีนปฏบิตัติามระเบยีบ ขอ้บงัคบั 

กฎเกณฑต่์างๆ ของโรงเรยีน ถ้าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ี�กําหนด ไดแ้ก่ การ

สั �งสอน อบรม ใหน้กัเรยีนทราบระเบยีบว่าดว้ยการทาํผดิวนิัยรา้นแรงของนักเรยีน อาท ิการสูบบุหรี� 
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ดื�มสุรา เสพสิ�งเสพตดิ ซึ�งจะถูกลงโทษด้วยการว่ากล่าวตกัเตอืน เฆี�ยน ทําทณัฑบ์น พกัการเรยีน คดั

ชื�อออกตามลาํดบั                            

             การควบคุมทางสงัคม (Social Control) เป็นการที�สงัคมทําให้สมาชกิยอมรบั และ

ปฏบิตัติามบรรทดัฐานของสงัคม ดงันั �น การนําแนวคดิการควบคุมทางสงัคมมาใชใ้นการศกึษาการ

จดัระเบยีบทางสงัคม เพื�อทาํความเขา้ใจกบักลไกการควบคุมสมาชกิใหท้ําตามบรรทดัฐานทางสงัคม

ของโรงเรยีน ซึ�งในการศกึษาครั �งนี�จําเป็นต้องทําความเขา้ใจกบัแนวคดิการควบคุมทางสงัคมตาม

ประเดน็หลกัที�สาํคญั คอื ประเดน็แรก ที�มาและความหมายของการควบคุมทางสงัคม ประเดน็ที�สอง 

กระบวนการควบคุมทางสงัคมและการใชแ้นวคดิการควบคุมทางสงัคมในการวจิยั 

 ประเดน็แรก ที�มาและความหมายของการควบคุมทางสงัคม ซึ�งแนวคดิการจดัระเบยีบสงัคม

และโครงสรา้งทางสงัคมนี� มคีวามเกี�ยวพนักนัอย่างใกลช้ดิกบัวฒันธรรม โดยการจดัระเบยีบสงัคมจะ

เกิดขึ�นจากแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสงัคม ความสัมพันธ์ดงักล่าวนี�จะมีการจดั

ระเบยีบแบบแผนที�แน่นอนและมคีวามต่อเนื�อง นั �นคอืบรรทดัฐานของสงัคม อนัไดแ้ก่กฎระเบยีบต่างๆ 

ที�มนุษยส์รา้งขึ�นเพื�อการควบคุมและเป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอกนัในสงัคม (Broom; SelZnick; & 

Darroch. 1981: 55-56) การจดัระเบยีบสงัคมที�ว่านี� ทําใหส้งัคมดํารงอยู่ไดเ้พราะความเขา้ใจร่วมกนั

ของคนส่วนใหญ่ยงัยดึถอืปฏบิตัติามธรรมเนียม กฎหมาย ศลีธรรม กฎเกณฑ ์และแนวปฏบิตั ิซึ�งเป็น

บรรทดัฐานทางสงัคมที�เป็นแบบแผนที�ยดึถอืปฏบิตักินัทั �วไป ดงันั �น การควบคุมทางสงัคม ก็คอื การ

ทําให้สมาชกิยอมรบัและปฏบิตัิตามบรรทดัฐานทางสงัคมของโรงเรยีน กล่าวคอื ความสมัพนัธ์ของ

มนุษยท์ี�จะต้องดําเนินตามกฎเกณฑ ์แนวปฏบิตัทิางสงัคมเสมอ ในการนี�มนุษยพ์งึต้องระมดัระวงั

ตนเอง ควบคุมตนเอง ไมป่ฏบิตัสิิ�งใดๆ ตามความพอใจของตนเท่านั �น เพราะจะก่อความวุ่นวายและ

ความเดอืดรอ้นแก่ผู้อื�น นอกจากนั �นสงัคมเองก็ต้องกําหนดบทลงโทษ เพื�อที�จะป้องกนัละควบคุม

การกระทําต่างๆ ทั �งส่วนที�ปรากฏออกมา และส่วนที�มไิด้ปรากฏชดัเจน ซึ�งเป็นส่วนที�อยู่ภายใน

จติใจของบุคคล คอื ส่วนที�เกี�ยวกบัเจตคตแิละค่านิยมเพื�อจดัระเบยีบทางสงัคมมใิหเ้กดิการประพฤติ

นอกระบบ 

 ประเดน็ที�สอง กระบวนการควบคุมทางสงัคมและการใช้แนวคดิการควบคุมทางสงัคมใน

การวจิยั จากจุดนี�จะนําไปสู่การศกึษาวเิคราะห์ต่อไปถงึการควบคุมทางสงัคมที�ทําให้คนส่วนใหญ่

ปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ แนวทางที�เป็นบรรทัดฐานทางสงัคมสําหรบัมาตรการที�ส ังคมใช้เพื�อการ

ควบคุมทางสงัคมนั �น นภาภรณ์ หะวานนท ์(2540: 10-11) กล่าวไวว้่าอาจมไีดห้ลายอย่าง เช่น การ

ใหร้างวลั (คาํชมเชย การยกยอ่ง วตัถุสิ�งของ) การลงโทษ (คําตเิตยีน คํานินทา การปรบัการลงโทษ

ทางร่างกาย) การให้การศึกษาอบรม และการจูงใจให้กระทําความดดี้วยวธิต่ีางๆ มนุษย์ยอมรบั
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อทิธพิลของบรรทดัฐานเพราะมนุษยม์คีวามสามารถในการเรยีนรูล้ะความคดิ การอบรมในสงัคมทํา

ใหม้นุษยเ์หน็ความจาํเป็นและความถูกต้องของบรรทดัฐาน มบีรรทดัฐานหลายอย่างที�มนุษยป์ฏบิตัิ

ตามจนเคยชินกลายเป็นนิสัยซึ�งบรรทัดฐานบางอย่างก็เข้าไปมีอิทธิพลอยู่ภายในใจมนุษย ์

(Internalization) จนกลายเป็นเครื�องควบคุมภายในใจ (Internal Control) ที�เราเรยีกว่าความรูส้กึผดิ

ชอบหรอืมโนธรรมคอืการที�บุคคลปฏบิตัติามบรรทดัฐานโดยความรูส้กึผดิชอบในใจเป็นการปฏบิตัิ

ตามหลกัการซึ�งเกิดจากความเคารพในตนเอง เป็นการที�บุคคลกระทําหรอืละเว้นการกระทําเพื�อ

ประโยชน์ของสงัคมโดยไม่คํานึงถงึการควบคุมบงัคบัจากภายนอก(External Control) การควบคุม

ภายในโดยสรา้งความรูส้กึผดิชอบชั �วดขีึ�นในใจนี� เป็นการควบคุมทางสงัคมที�ได้ผลดทีี�สุด เพราะ

เท่ากบัเป็นการสรา้งอุดมคตขิองสงัคมที�ดขี ึ�นภายในใจของบุคคลนั �น ซึ�งการควบคุมภายนอกมผีล

บงัคบัสู้การควบคุมภายในไม่ได้ เพราะในชีวิตจรงิ ผู้รกัษากฎเกณฑ์ไม่อาจเข้าไปควบคุมดูแล

สมาชกิไดทุ้กแงทุ่กมมุและตลอดเวลาซึ�งปกตใินสงัคมที�ซบัซอ้นและมคีนที�มคีวามแตกต่างกนัมากๆ 

นั �น การควบคุมจากภายนอกเป็นสิ�งจําเป็นเพราะเราไม่สามารถเขา้ถงึจติใจของสมาชกิในสงัคมได้

ทุกคน 

             สําหรบัแนวคดิเกี�ยวกบัการควบคุมทางสงัคมนั �น มหีลายประการ คอื ประการแรก เป็น

กรรมวธิทีี�ใชใ้นการป้องกนัพฤตกิรรมที�จะนําไปสู่การเบี�ยงเบน ประการที�สอง เป็นการที�จะจดัการกบั

ความตึงเครยีดหลงัจากที�มพีฤติกรรมเบี�ยงเบนเกิดขึ�นแล้ว ประการที�สามเป็นการตรวจสอบและ

เปลี�ยนแปลงสาเหตุของพฤตกิรรมเบี�ยงเบน ประการที�สี� เป็นการควบคุมพฤตกิรรมกลุ่มใหเ้ป็นไปใน

ทศิทางที�พงึประสงค์ของกลุ่ม โดยกฎเกณฑ์ ระเบยีบ แนวทางที�วางไว้เพื�อควบคุมให้สมาชกิของ

สงัคมกระทําตามกรรมวธิเีหล่านี�จะช่วยใหส้งัคมดํารงอยู่ได ้(สญัญา สญัญาววิฒัน์. 2523: 163; พทัยา 

สายหู. 2538: 135) อย่างไรกด็แีนวคดินี�ไม่แตกต่างจากแนวคดิที�มกีารจดัรวมวธิกีารต่างๆ ในการ

ควบคุมทางสงัคมไว้ว่าเป็นชุดของวธิกีารที�ยาวและต่อเนื�อง โดยจดัเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกนั 

คอื การควบคุมทางสงัคมจากภายใน และการควบคุมทางสงัคมจากภายนอก โดยการควบคุมทาง

สงัคมจากภายใน (Internal Social Control) คอืการควบคุมให้บุคคลปฏบิตัติามบรรทดัฐานของ

สงัคม โดยการให้บุคคลแต่ละคนเรยีนรู้ด้วยตนเองเกี�ยวกบัมาตรฐานทางสงัคม ซึ�งเป็นสิ�งที�ต้อง

ปฏบิตัติาม ดว้ยการเรยีนรูจ้ากวฒันธรรมขององคก์ร แทท้ี�จรงิการควบคุมทางสงัคมจากภายในนี�จะ

ไมแ่ยกออกจากกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมและมเีทคนิคที�หลากหลายสามารถทําการทดสอบได ้

และที�สําคญักค็อืเป็นการอาสาสมคัร เป็นการกระทําด้วยความสมคัรใจ ส่วนการควบคุมทางสงัคม

จากภายนอก (External Social Control) นั �นมทีั �งการควบคุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

คอื การควบคุมที�ทําให้แต่ละคนเกดิการเรยีนรูโ้ดยการจดัระเบยีบบรรทดัฐานทางสงัคม และทําให้
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เข้าไปถึงตวัคนแต่ละคน เสมอืนกบัเป็นตวัแทนขององค์กร การควบคุมแบบนี�จะมพีลงัเหนือการ

กระทําของบุคคล เป็นการควบคุมที�เลื�อนไหลได้และไม่เป็นการควบคุมแบบอาสาสมคัร  ซึ�งการ

ควบคุมทางสงัคมรูปแบบนี� มตีั �งแต่การอบรมเลี�ยงดูสมาชิกใหม่ของสงัคมให้รบัเอาบรรทดัฐาน 

กฎเกณฑ ์ค่านิยมละความเชื�อต่างๆ เขา้ไวใ้นตนเองเพื�อเป็นแนวทางในการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบั

สมาชกิคนอื�นๆ ของสงัคม นอกจากนี�ยงัมกีารยกยอ่งเกยีรตคิุณ การซุบซบินินทาหรอืการหา้มปราม

ตกัเตอืนจากเพื�อนบา้น ซึ�งนบัว่าเป็นการควบคุมทางสงัคมอกีประการหนึ�งการควบคุมทางสงัคมจาก

ภายนอก มกัใชใ้นสงัคมที�มลีกัษณะความสมัพนัธแ์บบปฐมภมู ิเช่น ในสงัคมชนบทมกีารลงโทษแบบ

ไม่เป็นทางการหรือมิได้กําหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว เช่น การล่วงละเมิดวิถีประชา จารีต

ประเพณี ส่วนการควบคุมทางสงัคมจากภายนอกชนิดที�เป็นทางการมลีกัษณะของการล่วงละเมดิ

บรรทดัฐานที�มกีารกําหนดการลงโทษไว้อย่างเป็นทางการ เช่น การทําผดิกฎหมาย ระเบยีบ หรอื

กฎเกณฑต่์างๆ ของสถาบนัหรอืสงัคม การควบคุมเช่นนี� เช่น การมตีํารวจคอยจบักุมผูก้ระทําผดิ การ

นําคดใีห้ศาลพจิารณาเพื�อตดัสินลงโทษ เป็นต้น การควบคุมชนิดนี�เป็นการควบคุมที�มบุีคคล มี

สถาบนั หรอืหน่วยงาน ที�ทําหน้าที�ควบคุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ กฎเกณฑ ์และกฎหมายที�กําหนด

ไว ้(Olsen. 1968: 120-127)  

             เพราะฉะนั �นการศึกษาวจิยัโครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีนก็เพื�อทําความเข้าใจการ

ควบคุมทางสงัคมของโรงเรยีนอนัเป็นการจดัระเบยีบความสมัพนัธท์างสงัคม เพื�อใหน้ักเรยีนทําตาม

บรรทดัฐาน และทาํความเขา้ใจกบัการควบคุมทางสงัคมของโรงเรยีนที�ทําใหน้ักเรยีนต่อรองและ  ฝ่า

ฝืนบรรทดัฐานของสงัคมในโรงเรยีนว่าโรงเรยีนทําอย่างไร การควบคุมนักเรยีนไม่ให้กระทําความ

รุนแรง ไม่เพียงแต่จะมกีารให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันความรุนแรงให้กับครู นักเรยีน 

บุคลากรทุกคนในสถานศกึษา และการสรา้งภูมคิุ้มกนัให้แก่ผู้เรยีน เพื�อให้สามารถป้องกนัตนเอง

จากความรนุแรงเท่านั �น ในขณะเดยีวกนักย็งัมกีารรว่มประสานงานกบัผูป้กครองนักเรยีนและองคก์ร

ชุมชนให้มสี่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปญัหาความรุนแรงในโรงเรยีนอย่างจรงิจงั รวมทั �ง

โรงเรยีนยงัมกีารควบคุม โดยใชร้ะเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการลงโทษนักเรยีนที�ทําผดิวนิัย

รา้ยแรงในเรื�องการกระทําความรุนแรงด้วยกลวธิต่ีางๆ ตามลําดบัของการกระทําผดิ เช่นการว่า

กล่าวตกัเตอืน การสั �งพกัการเรยีน การใหอ้อก เป็นตน้ การศกึษาการควบคุมทางสงัคมของโรงเรยีน

ดงักล่าวนี�จะนําไปสู่การทําความเขา้ใจการควบคุมใหน้ักเรยีนทําตามบรรทดัฐานของโรงเรยีน ทั �งนี�

เพื�อให้เกิดประโยชน์ในการจดัระเบยีบทางสงัคมของโรงเรยีน ด้วยการควบคุมอย่างเหมาะสมให้

นกัเรยีนทาํตามบรรทดัฐานอนัจะส่งผลต่อการป้องกนัความรนุแรงในโรงเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี
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             สนับสนุนทางสงัคม (Social Support) หมายถงึ การที�บุคคล หรอืกลุ่มบุคคลที�มคีวาม 

สมัพนัธก์นัในสงัคมไดร้บัการตอบสนองต่อความต้องการของแต่บุคคลในดา้นต่างๆ ทั �งดา้นร่างกาย

และจติใจอาจเป็นด้านใดด้านหนึ�งหรอืมากกว่า ได้แก่ การได้รบัความรกั ความเหน็อกเหน็ใจ การ

ยอมรบั การไดร้บัคําแนะนําตลอดจนวตัถุสิ�งของในสถานการณ์หนึ�งๆ ที�เพยีงพอจะบรรเทาหรอืลด

ความรุนแรงของปญัหาความเครยีดและป้องกนัมใิหเ้กดิผลกระทบต่างๆ อนัไม่พงึปรารถนาตามมา 

แล้วมผีลทําให้ผู้รบันําไปปฏบิตัิในทิศทางที�ผู้รบัต้องการซึ�งหมายถึงการมสีุขภาพพลานามยัที�ด ี 

(บุญเยี�ยม ตระกูลวงศ์. 2538: 567; อุรพนัธ ์อนุวุมนิาวนิ. 2539: 40) ซึ�งในแง่ของการสนับสนุนทาง

สงัคมของโรงเรยีน หมายถงึ ความสมัพนัธท์างสงัคมที�เกดิขึ�นจากการที�บุคคลในโรงเรยีนไดร้บัความ

เอาใจใส่ เหน็คุณค่า ไดร้บัการยกย่อง มคีวามผูกพนัซึ�งกนัและกนั มคีวามรูส้กึเป็นส่วนร่วมในสงัคม

ที�มบีรรทดัฐานเดยีวกนัมกีารใหค้วามช่วยเหลอืในด้านต่างๆ ทั �งทางด้านร่างกายและจติใจ เช่น การให้

คํา แนะนํา ให้เวลา ให้สิ�งของ ให้ขอ้มูลข่าวสาร และการประเมนิ เป็นต้น เพื�อการควบคุมสนับสนุนให้

นกัเรยีนทาํตามบรรทดัฐานของโรงเรยีน  

             2) การจัดระเบียบความแตกต่าง หมายถึง การจัดแยกบุคคลและกลุ่มบุคคลที�มี

ความสมัพนัธก์นัออกเป็นกลุ่มเป็นพวกโดยแต่ละบุคคลหรอืแต่ละกลุ่มเหล่านี�จะมลีกัษณะและแบบ

แผนความสมัพนัธท์ี�แตกต่างกนัไป ดงันั �น ในงานวจิยันี� การศกึษาการจดัระเบยีบความแตกต่างของ

โรงเรยีนจงึเป็นการศกึษาโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน ในแง่ของความแตกต่างระหว่างสมาชกิ

ของสงัคมที�มาตดิต่อสมัพนัธก์นัว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัในลกัษณะใด เพราะบุคคลที�ตดิต่อสมัพนัธก์นั

ในโรงเรยีนนยั �นจะมคีวามแตกต่างกนัในลกัษณะต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ฐานะทาง

เศรษฐกจิ เป็นต้น ซึ�งแนวคดิ ที�นักสงัคมวทิยาใช้ศกึษาความแตกต่างทางสงัคม ได้แก่ 1) สถานภาพ

และบทบาท (Status and Roles) โดยสถานภาพ หมายถงึ สทิธแิละหน้าที�ทั �งหมดที�บุคคลมอียู่เมื�อต้อง

เกี�ยวขอ้งกบัผูอ้ื�น บทบาท หมายถงึ พฤตกิรรมที�คนถูกคาดหวงัจากตําแหน่งที�ตนมอียู่ในสงัคมและ 

2) การจดัช่วงชั �นทางสงัคม (Social Stratification) หมายถงึ การแบ่งคนในสงัคมออกเป็นช่วงชั �นสูง

ตํ�าต่างกนัออกไปซึ�งเมื�อนําแนวคดิการจดัระเบยีบความแตกต่างมาใช้ในการศกึษาโครงสรา้งทาง

สงัคมของโรงเรยีนเราจงึสามารถแบ่งสมาชกิของสงัคมในโรงเรยีนออกเป็นกลุ่มๆ ตามความสูงตํ�า

ของสถานภาพ เช่น กลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มคร ูกลุ่มของนกัเรยีน เป็นตน้ 

 ดงันั �น การศกึษาการจดัระเบยีบทางสงัคม หรอื การศกึษาการจดัระเบยีบโครงสรา้งทาง

สงัคม หมายถงึ การศกึษาถงึการทําให้เกดิความมรีะเบยีบแบบแผนในสงัคมมนุษย ์โดยเริ�มจาการ

จดัใหม้กีฎเกณฑข์อ้บงัคบัต่างๆ หลายอย่างซึ�งเป็นการจดัระเบยีบบรรทดัฐานเพื�อใหส้มาชกิของสงัคม

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอกนั คอื บรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norm) และกฎเกณฑอ์ื�นๆ ที�
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สงัคมสรา้งขึ�นมาเพื�อสนบัสนุนบรรทดัฐาน เช่น ระบบค่านิยม ความเชื�อทางสงัคม อุดมการณ์ ระบบ

สญัลกัษณ์ และสถาบนัทางสงัคม ในขณะเดยีวกนัก็มกีารจดัระเบยีบความแตกต่างทางสงัคม ที�มี

ความผกูพนัอยูก่บัสถานภาพ และสถานภาพนี�จะเกี�ยวขอ้งกบับทบาทอย่างใกลช้ดิซึ�งการศกึษาการ

จดัระเบยีบทางสงัคมและโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีนกเ็ช่นเดยีวกนัคอืการศกึษาการจดัระเบยีบ 

แบบแผน ข้อปฏบิตัมิขีองโรงเรยีนที�ทําให้โรงเรยีนอยู่ได้ และศกึษาการจดัระเบยีบความแตกต่าง

ทางสงัคมของบุคคลที�มสีถานภาพ และบทบาทแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ผูอ้ํานวยการ ครอูาจารย ์นักเรยีน 

และนักการภารโรง เป็นต้น ซึ�งมสี่วนสําคญัในการทําให้นักเรยีนปฏบิตัหิรอืฝ่าฝืนบรรทดัฐานของ

โรงเรยีนรวมทั �งความรนุแรงที�จะเกดิขึ�นในโรงเรยีนดว้ย 

 2. ทฤษฎีปฏิสมัพนัธเ์ชิงสญัลกัษณ์ หรือทฤษฎีปฏิสงัสรรคเ์ชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic 

Interaction Theory)  

การศกึษาวจิยัครั �งนี�ผูว้จิยัได้นําแนวคดิทฤษฎปีฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์มาใชเ้ป็นแนวทางใน
การศกึษา เพื�อทําความเขา้ใจว่าในขณะที�นักเรยีนให้ความหมายกบัการไม่ทําตามบรรทดัฐานของ
ตนไปอกีอยา่งซึ�งนอกเหนือไปจากบรรทดัฐานทางสงัคม  และมกีารฝ่าฝืนไม่ทําตามระเบยีบบรรทดั
ฐานทางสงัคมที�สมาชกิมต่ีอกนันั �น นักเรยีนให้ความหมายในการไม่ทําตามบรรทดัฐานทางสงัคม
อย่างไร อนัจะนําไปสู่ความรุนแรงในโรงเรยีน การทําความเขา้ใจโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน
กบัความรุนแรงในโรงเรยีน และเงื�อนไขที�เป็นตวักําหนดความรุนแรงในโรงเรยีนนั �นเป็นอย่างไร 
ด้วยเหตุนี�ประเด็นที�สําคญัตามทฤษฎีปฎิสงัสรรค์สญัลกัษณ์ ที�ใช้ในการศึกษาความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมในโรงเรยีน  คอื ประเดน็เรื�องความหมายและคุณลกัษณะของทฤษฎปีฎสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ กบั
ประเด็นเกี�ยวกบัทฤษฎีปฏิสงัสรรค์สญัลกัษณ์กบัการศึกษาโครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีนกับ
ความรนุแรงในโรงเรยีน ดงันี� 

1. ความหมายและคณุลกัษณะของทฤษฎีปฏิสงัสรรคส์ญัลกัษณ์ 
             บอกเดน และบเิคลน (Bogdan; & Biklen. 1992: 36) ไดก้ล่าวถงึมโนทศัน์ของการปฏ ิ

สงัสรรคไ์วว้่าเป็นสิ�งที�แต่ละคนสรา้งขึ�นเพราะคนโดยทั �วไปที�อยู่ในสถานภาพต่างๆ นั �นจะพฒันาการ

ตคีวามของตนขึ�น หรอืเรยีกว่ามกีารแลกเปลี�ยนวสิยัทศัน์ เริ�มตั �งแต่มปีฏสิมัพนัธก์นัอย่างธรรมดามี

การแลกเปลี�ยนประสบการณ์ ปญัหา ภูมหิลงัโดยที�ไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดการเห็นพ้องต้องกัน 

ในขณะที�บางคนมกีารแลกเปลี�ยนการตคีวามกนั เพื�อจะชี�ใหเ้หน็ถงึความจรงิ (Truth) หมายถงึ การ

ต่อรองในบางเรื�องเสมอๆ ความจรงินี�สามารถเลื�อนไหลได้โดยปจัเจกบุคคลที�มองเห็นสิ�งต่างๆ

แตกต่างกนั การกระทําของคนจงึขึ�นกบัพื�นฐานของการตคีวาม และการที�คนต้องพบกบัปญัหาและ

การเปลี�ยนแปลงเป็นเหตุให้คนหล่อหลอมการตีความใหม่ขึ�นมาและละทิ�งความหมายของเดิม  

ดงันั �นการวจิยัเรื�องนี�จงึตอ้งการใชท้ฤษฎปีฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ในการศกึษาว่านักเรยีนมกีารตคีวาม

และใหนิ้ยามอยา่งไรกบัการฝา่ฝืนบรรทดัฐานของสงัคมในโรงเรยีน 
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ทฤษฎปีฏสิงัสรรค์สญัลกัษณ์นับว่าเป็นทฤษฎทีางสงัคมวทิยาระดบัจุลภาค น่าสงัเกตดว้ยว่า

ต่อมา ยอรจ์ เฮอรเ์บริต์ มี�ด นกัปรชัญาสงัคมชาวอเมรกินัไดเ้ป็นผูเ้สนอคาํบรรยายเชงิวชิาการและพฒันา

แนวคิดปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ให้ชัดเจนขึ�นเรียกว่าการอธิบายจากการตีความ (Interpretative 

Explanation) เป็นการเน้นความสาํคญัของการใหค้วามหมายในเชงิอตัวสิยั (พงษ์สวสัดิ g สวสัดพิงษ์. 2530: 

1) แนวคดินี�เหน็ว่ามนุษยม์คีวามเป็นอสิระที�จะเป็นผูส้รา้งพฤตกิรรมเป็นผูต้คีวามหรอืสรา้งความหมาย

ไม่ใช่เป็นผู้ที�ตกอยู่ภายใต้การถูกบงัคบัแต่เพยีงอย่างเดยีวด้วยเหตุนี�การเรยีนรู้ถึงความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมของบุคคลอนัน่าสงัเกตด้วยว่าสญัลกัษณ์เป็นสิ�งกระตุ้นใหบุ้คคลตอบสนองต่อสิ�งที�ถูกกระตุ้นจาก

บุคคลอื�น ถา้มองจากความคดิในการตอบสนองทาํใหม้นุษยม์แีนวทางในการประพฤตปิฏบิตัแิละการแสดง

พฤตกิรรมต่อมา 

           เมื�อเป็นเช่นนี� ในแนวคดิของมี�ด (Mead: 1934) จงึกล่าวถงึการกระทําของปจัเจกบุคคล ว่า

แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คอื ส่วนแรกเป็นการกระทําที�เกิดขึ�นจากความตั �งใจ หรอืเกิดจากความต้อง 

การที�แทจ้รงิภายใน (Individual Intention) ซึ�งพฒันาขึ�นเป็นตวัตนของตนเอง (Self)เกดิจากพนัธุกรรม

และลกัษณะทางชวีภาพของคนแต่ละคน โดยลกัษณะของความต้องการภายในนี�เป็นอุดมการณ์ 

จนิตนาการ ความคดิสรา้งสรรค ์และความเป็นอสิระซึ�งอาจแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมที�สอดคลอ้ง 

หรอืขดัแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคมนั �น ส่วนที�สองเป็นการกระทําที�เกิดจากการ

ควบคุมทางสงัคมหรอืการบงัคบัจากปจัจยัภายนอก (External Constraints)  นี�ก็คอืการที�มนุษย์

พฒันาตวัตนส่วนนี�ขึ�นมาจากความรูส้กึหรอืสายตาของผู้อื�นโดยการทําตวัให้เป็นคนดตีามบรรทดั

ฐานของสงัคม ตวัตนส่วนนี�จงึเป็นตวัตนทางสงัคม เป็นผลผลติทางสงัคมเป็นการทําตามสายตาผูอ้ื�น

โดยอาศยัจติช่วยคดิเป็นการที�มนุษย์แสดงพฤติกรรม บทบาท หน้าที� และสถานภาพทางสงัคม

ออกมาตามความตอ้งการหรอืตามความคาดหวงัของสงัคมเป็นพฤตกิรรมตามบรรทดัฐานทางสงัคม

ดว้ยเหตุนี�จงึช่วยใหส้งัคมนั �นมรีะเบยีบและมคีวามสงบสุข 

ต่อมาบลูเมอร ์(Blumer. 1969 : 148-185) ศษิยค์นสําคญัของยอรจ์ เฮอรเ์บอร ์มี�ด ไดร้วบรวม

แนวคิด คําบรรยาย และข้อเขยีนของมี�ดมาวิเคราะห์ และนําเสนอเป็นข้อสรุปแนวคิดทั �งหมดในเชิง

ทฤษฎอีย่างชดัเจนในหนังสอืเล่มสําคญัชื�อ Symbolic Interactionism: Perspective and Method         

(Blumer. 1969: 2) นี�เป็นที�มาของจุดกําเนิดแห่งทฤษฎปีฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ที�แน่นอนว่าเป็นทฤษฎซีึ�ง

เน้นการศกึษาเรื�อง “ปฏสิมัพนัธ์” และ “สญัลกัษณ์” ระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกบักลุ่ม บุคคลกบั

สงัคมและการปฏสิงัสรรคก์นัในสงัคมเป็นภาพรวมดว้ยเหตุนี�บลูเมอรจ์งึไดใ้หค้ําจาํกดัความของทฤษฎี

ปฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ว่าเป็นทฤษฎทีี�มคีวามหมายถงึขอ้เทจ็จรงิที�ว่ามนุษยไ์ม่เพยีงแต่จะมปีฏกิริยิา

ต่อการกระทาํของมนุษยด์ว้ยกนัและกนัเท่านั �นแต่มนุษยย์งัมกีารตคีวามหรอืมกีารใหค้วามหมายซึ�ง
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กนัและกนัอกีด้วย ด้วยวธิคีดิเช่นนี� บลูเมอรไ์ด้กล่าวถงึแนวคดิเกี�ยวกบัการกระทําระหว่างกนัของ

มนุษย์ที�เกี�ยว ข้องกับการตีความหรือการให้ความหมายไว้ว่าการที�จะเป็นเช่นนี�ได้จําเป็นต้องมี

ข้อเสนออันเป็นกรอบความคิดพื�นฐานรองรับสาระต่างๆ ของทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์          

(พงษ์สวสัดิ g สวสัดพิงษ์. 2530: 1-2) ซึ�งสรปุได ้3 ประการ คอื  

           1)  มนุษยก์ระทาํการใดๆ ต่อสิ�งต่างๆ บนพื�นฐานของการตคีวามหรอืการใหค้วามหมายต่อสิ�ง
เหล่านั �น  ซึ�งสิ�งต่างๆ เหล่านี� หมายรวมถงึทุกสิ�งทุกอย่างที�มนุษยอ์าจสงัเกตไดใ้นโลก ไดแ้ก่ สิ�งที�เป็น
วตัถุซึ�งเป็นรูปธรรม เช่น ต้นไม ้เก้าอี� สิ�งที�เป็นคน เช่น พ่อ แม่ เสมยีน เพื�อน ศตัรู สิ�งที�เป็นสถาบนั 
เช่น โรงเรยีน รฐับาล สิ�งที�เป็นความคดิในเชงิอุดมการณ์ เช่น ความซื�อสตัย ์เสรภีาพ สิ�งที�เป็นกจิกรรม
ต่างๆ เช่น คําสั �ง คําขอรอ้ง และสิ�งที�เป็นสถานการณ์ต่างๆ เช่นการเผชญิชวีติประจําวนัของปจัเจก
บุคคล เป็นตน้  
           2)  ความหมายของสิ�งต่างๆ เหล่านั �นเกดิขึ�นจากการกระทําร่วมกนัในสงัคมหรอือุบตัขิึ�น

จากการกระทําร่วมกนัที�บุคคลหนึ�งกระทําต่อบุคคลอื�นซึ�งการกระทํานั �นเป็นผลจากการให้ความ 

หมายและตคีวามตามสถานการณ์ที�พวกเขาไดท้าํใหเ้กดิการกระทาํนั �นขึ�น 

           3)  ความหมายของสิ�งต่างๆ เหล่านั �นจะถูกถ่ายทอดและปรุงแต่งในกระบวนการแปล

ความหมายโดยบุคคลซึ�งเผชญิหน้าอยูก่บัสิ�งต่างๆ เหล่านั �น 

           ในแนวคดิของบลูเมอร ์(Blumer. 1969: 2-5) นั �นจะเหน็ไดว้่าแนวคดิปฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ตาม

ทศันะนี�เป็นการมองภาพรวมทั �งผูก้ระทํา การกระทําและความหมายต่างๆ ที�เกดิขึ�นจากการปฏสิงัสรรค์

ระหว่างบุคคล โดยเขาอธิบายไว้ว่าการปฏิสงัสรรค์ของบุคคลเป็นกระบวนการในการตีความซึ�ง

ประกอบด้วยสองขั �นตอน ได้แก่ ขั �นตอนที�หนึ�งบุคคลจะเป็นผู้ชี�ให้ตนเองทราบถงึความหมายของ

การกระทํานั �นๆ ถอืเป็นกระบวนการทางสงัคมภายในหมายความว่าผู้กระทํามกีารปฏสิงัสรรค์กบั

ตนเอง หรอืมกีระบวนการสื�อสารกบัตนเอง ขั �นตอนที�สอง การตีความจะเกดิขึ�นตามมาหลงัจากมี

การปฏสิงัสรรค์ กบัตนเองเกิดขึ�นแล้วด้วยเหตุนี�การตคีวามจงึเป็นการจดัการกบัความหมายด้วย

ลกัษณะและวิธีการต่างๆ ตามที�ผู้กระทําสามารถที�จะเลือกตรวจสอบหรือหยุดการกระทําหรือ

เปลี�ยนแปลงความหมายใหม่ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที�ผูก้ระทํากําลงัเผชญิอยู่และเป็นผู้กําหนด

ทศิทางการกระทาํของตนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตนเองได ้

           แนวคดิเกี�ยวกบัการกระทําระหว่างกนัในทางสงัคมนี� นภาภรณ์ หะวานนท ์(2540: 2) ได้

ยกตวัอย่างไว้ชดัเจนว่าเมื�อคนหนึ�งแสดงการกระทําและการกระทํานั �นสามารถไปมผีลต่อความคดิ

หรอืการกระทําของอกีคนหนึ�งเราเรยีกว่ามกีารกระทําระหว่างกนัทางสงัคม (Social Interaction) 

เกดิขึ�น เช่น เมื�อคนหนึ�งยกมอืไหวค้นอกีคนหนึ�งแลว้คนอกีคนหนึ�งกย็กมอืรบัไหวถ้อืว่ามกีารกระทํา

ระหว่างกนั (Interaction) เกิดขึ�นโดยในการไหว้นั �น ผู้ไหว้อาจรูต้วัว่าตนเองเป็นเด็กจงึยกมอืไหว้
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ก่อนส่วนผูร้บัไหวก้เ็ขา้ใจว่าผูไ้หว้ ไหวด้ว้ยความเคารพ ดงันั �นในการยกมอืไหวจ้งึไม่เพยีงแต่จะทํา

ใหอ้กีฝ่ายหนึ�งรบัไหวเ้ท่านั �นแต่ยงัเป็นการส่งผ่านความคดิในเรื�องการใหค้วามเคารพหรอืใหเ้กยีรต ิ

โดยที�ผู้กระทําทั �งสองฝ่ายต่างเข้าใจถึงความหมายที�อยู่เบื�องหลงัของการกระทํานั �น ลกัษณะนี�

เรยีกว่าเป็นการส่งผ่านความหมายที�เป็นสญัลกัษณ์ กล่าวสําหรบัส่วนที�สําคญัอีกอย่างหนึ�งของ

ทฤษฎปีฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ คอื มโนทศัน์เรื�อง “อตัตะ” (Self) (Bogdan; & Biklen 1992: 37) 

เพราะอตัตะเป็นสิ�งที�อยู่ภายในตวัปจัเจกบุคคลเช่นเดยีวกบัความถอืตนเป็นที�ตั �ง (Ego) หรอือวยัวะ

ที�จาํเป็นอย่างอื�นภายในร่างกายรวมทั �งแรงขบัภายใน (Motive) หรอืบรรทดัฐานภายใน หรอืคุณค่า

หรอืค่านิยม (Value) ในทศันะของบอกเดน และบเิคลน (Bogdan; & Biklen 1992: 37) เหน็ว่า 

“อัตตะ” หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ของคนที�มปีฏิสงัสรรค์กับผู้อื�น คนพยายามมองตนเองเช่น 

เดยีวกบัที�คนอื�นมองเพื�อที�จะอธบิายท่าทางและการกระทําและเพื�อจะวางตวัเองตามบทบาทที�ผู้อื�นคาด 

หวงัในระยะเวลาสั �นๆ คนจะมองตวัเอง อกีส่วนหนึ�งเป็นการมองโดยบุคคลอื�น อตัตะจงึเป็นสิ�งที�บุคคลสรา้ง

ขึ�นในมโนทศัน์ทางสงัคม เหตุผลก็คือแต่ละคนจะรบัรู้ตวัเองและพฒันาการตีความเข้าไปสู่กลไกของ

ความสมัพนัธท์างสงัคม นอกจากนั �นในส่วนของพงษ์สวสัดิ g สวสัดพิงษ์ (ม.ป.ป: 2) กไ็ดก้ล่าวไวว้่าสงัคมมี

ลกัษณะที�เป็นกระบวนการ (Processual)  คอืเป็นพลวตัแห่งการปรบัการกระทําเขา้หากนัและกนั แต่ละคน

กระทําตามวถิีทางที�เขาตีความการกระทําของคนอื�นๆ ซึ�งอตัตะก็อยู่ในรูปของกระบวนการเช่นกนั  

อตัตะจงึหมายถงึกระบวนการสื�อสารที�ดาํเนินอยูต่ลอดเวลา เป็นพลวตัแห่งการบ่งชี�ใหก้บัตนเองจาก

การสวมรบัทศันะที�คนอื�นมต่ีอตนเอง ดงันั �นจงึอาจสรุปได้ว่าบุคคลทั �งหลายในสงัคมมอีทิธพิลอย่าง

ยิ�งต่อบุคคลในการตคีวามตนเองหรอืกําหนดเอกลกัษณ์ใหก้บัตนเองหรอืกําหนดแนวทางการกระทํา

ของตนเองที�สอดคลอ้งกบัการนิยามหรอืการตคีวามดงักล่าว 

จากกรณีเหล่านี�จึงกล่าวได้ว่าทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์มีองค์ประกอบที�สําคัญ          

2 ประการ  คอื “ปฏสิมัพนัธ์ กบั “สญัลกัษณ์ ซึ�งทฤษฎนีี�มฐีานคตทิี�สําคญั คอื มนุษยป์ฏบิตัต่ิอกนั

โดยอาศยัสญัลกัษณ์  มนุษยจ์งึสรา้งสญัลกัษณ์ขึ�นมาเพื�อเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกนั ฉะนั �นการ

ทําความเขา้ใจความหมายที�แท้จรงิของปรากฏการณ์ใดๆ จงึต้องอาศยัปฏสิมัพนัธ์ทางสญัลกัษณ์

เป็นฐานคตทิี�สําคญั อย่างไรก็ดเีพื�อให้การใช้ประโยชน์ของสื�อสญัลกัษณ์ที�มรีูปแบบต่างๆ มคีวาม

สอดคลอ้งกบัสมาชกิคนอื�นๆ ในสงัคมและเป็นไปตามระเบยีบบรรทดัฐานของสงัคมนั �นๆ และบุคคล

จําเป็นต้องอาศยักระบวนการทางจติวทิยาสงัคมที�สําคญัสองส่วนประกอบกนัได้แก่ กระบวนการ

เรยีนรู ้(Learning Process) และกระบวนการแปลความหมาย (Interpretation Process)ซึ�งเป็น

กระบวนการที�มอีงค์ประกอบสองขั �นตอนเป็นลกัษณะพื�นฐานคอืองค์ประกอบแรกผู้กระทําจะบ่งชี�

ตนเองใหท้ราบว่าเขากําลงักระทาํต่อสิ�งใด กล่าวคอื เขาตอ้งบ่งชี�ใหต้นเองทราบถงึสิ�งที�มคีวามหมาย  
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องค์ประกอบที�สอง จากผลของกระบวนการสื�อสารกับตนเองจะเกิดการแปลความหมายขึ�นใน

ลกัษณะของการถ่ายทอดความหมาย โดยผู้กระทําจะคดัเลอืก ตรวจสอบ จาํแนก จดักลุ่มและแปร

ความหมายต่างๆ ไปตามสถานการณ์ที�เขาเผชิญอยู่ในวิถีชีวิตของเขา ด้วยเหตุนี�การแปล

ความหมายจงึไม่ควรที�จะถูกพจิารณาว่าเป็นเพยีงการนําเสนอความหมายที�เกิดขึ�นโดยอตัโนมตั ิ 

แต่ถอืว่าเป็นกระบวนการที�มกีารใช้ และปรุงแต่งเปลี�ยนแปลงความหมายต่างๆ ในฐานะที�เป็นสื�อ

ชี�นําการกระทํา ดงันั �นโดยแท้จรงิแล้วการที�จะศกึษาวจิยัเพื�อทําความเขา้ใจและใหค้วามหมายของ

ปรากฏการณ์ใดๆ เช่น การต่อรอง การฝ่าฝืนกบับรรทดัฐานของสงัคมในโรงเรยีน ในการศกึษาครั �ง

นี� ผู้วจิยัจําเป็นต้องทําความเข้าใจการปฏสิงัสรรค์ทางสญัลกัษณ์ของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดั

ระเบยีบบรรทดัฐานของโรงเรยีนว่าบุคคลใชป้ระโยชน์ของสื�อสญัลกัษณ์โดยมกีารเรยีนรู ้การตคีวาม   

ซึ�งเกี�ยวข้องกับการฝ่าฝืนกติกาของสงัคมในโรงเรยีนอนัเกี�ยวโยงอยู่กับการเบี�ยงเบน ซึ�งเชื�อว่า

เกี�ยวขอ้งกบัการความรนุแรงที�เกดิขึ�นในโรงเรยีน 

เมื�อเป็นเช่นนี�  สาระสําคญัของกรอบแนวคดิปฏสิงัสรรค์สญัลกัษณ์นี� ก็คอื ประการแรก 

มนุษยท์ําการตคีวามสิ�งต่างๆ ด้วยตนเอง ความหมายของสิ�งที�มนุษยต์คีวามจงึไม่ได้ตดิอยู่กบัคน

หรอืสิ�งที�มนุษย์เผชญิหน้าและรบัรู้ แต่เป็นความหมายที�มนุษย์เป็นผู้ให้กับสิ�งนั �น ประการที�สอง 

พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เป็นเพยีงการตอบสนองโดยอตัโนมตัต่ิอสิ�งเรา้แต่เป็นการสรา้งสรรค์ที�

เป็นผลมาจากการตี ความสถานการณ์ และจากคนอื�นๆ ที�ร่วมอยู่กบัการปฏิสงัสรรค์ในขณะนั �น  

ประการที�สาม พฤติกรรมของมนุษย์มสี่วนที�กําหนดไม่ได้หรอืทํานายไม่ได้อยู่ในตวัด้วย เพราะ

มนุษยน์ั �นได้สรา้งความหมายของการกระทําในลกัษณะที�ไม่อาจทํานายได้ไวแ้ล้วล่วงหน้าจากการ

รบัรู้ลกัษณะของบุคคลและสถานการณ์ต่างๆ ประการสุดท้ายการตีความสถานการณ์ และการ

สร้างสรรค์พฤติกรรมนั �น เป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นในบรบิทแห่งการปฏิสงัสรรค์ระหว่างมนุษย ์

ดงันั �นในการศกึษาจงึจาํเป็นตอ้งทาํการศกึษาในบรบิทเช่นนั �น เพราะการตคีวามเป็นกระบวนการที�มี

การก่อรปูขึ�น หรอืสรา้งสรรคข์ึ�นโดยตวัของมนัเอง (Blumer. 1956: 678) มนุษยจ์งึตคีวามหรอืให้

ความหมายสถานการณ์ดว้ยตนเอง ในขณะที�สถานการณ์นั �นๆ ปรากฏใหเ้หน็ต่อหน้าเขาจรงิๆ 

 ทฤษฎีปฏิสงัสรรค์สญัลกัษณ์กบัการศึกษาโครงสร้างทางสงัคมของโรงเรียนกบั

ความรนุแรงในโรงเรียน 

 วูดส ์(Woods. 1983: 1-17) ไดก้ล่าวถงึการใช้ทฤษฎปีฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์ในการศกึษา

เกี�ยวกบัโรงเรยีน  ซึ�งสรุปได้ว่าโรงเรยีนเป็นเสมอืนวตัถุหรอืสถานการณ์ที�มคีวามหมายอยู่ในการ

กระทําต่างๆ ภายในโรงเรยีน การจะทําความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที�เกดิขึ�นในโรงเรยีนจงึต้อง

มองจากภายในคอืการสวมบทบาทหรอืการเขา้ไปอยู่ในสถานการณ์ที�เราจะศกึษาและลงไปศกึษา
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จากสถานการณ์ที�เป็นจริงโดยวูดส์ได้นําเสนอขอบเขตของการนําแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรค์

สญัลกัษณ์มาใชใ้นการศกึษาเกี�ยวกบัโรงเรยีน และไดจ้าํแนกการศกึษาออกเป็น 6 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้น

แรก การศึกษาบริบทของโรงเรียน ด้านที�สองการศึกษาภาพที�เป็นจรงิในโรงเรยีน ด้านที�สาม 

การศึกษาถึงวฒันธรรมในโรงเรยีน ด้านที�สี� การศึกษากลวธิกีารอยู่ร่วมกนัในโรงเรยีน ด้านที�ห้า

การศกึษาดา้นการต่อรอง ด้านที�หกการศกึษาดา้นการดําเนินชวีคิในโรงเรยีน ซึ�งการวจิยัในเรื�องนี�

ผูว้จิยัได้พยายามนําทฤษฎปีฏสิงัสรรค ์สญัลกัษณ์ในการศกึษาโรงเรยีนตามแนวคดิของวูดส ์มาใช้

เป็นกรอบความคดิสําหรบัการศกึษา และโดยเฉพาะอย่างยิ�งการศกึษาในมติกิารฝ่าฝืน และไม่ทํา

ตามบรรทดัฐานของสงัคมในโรงเรยีน อนัก่อใหเ้กดิความรุนแรงในโรงเรยีน ดงันี� 1) การศกึษาโดยดู

ที�บรบิทของโรงเรยีน ที�ตั �ง สภาพแวดล้อมของโรงเรยีน และชุมชน ทรพัยากรและกระบวนการ

บรหิาร และการจดักจิกรรมต่างๆ ที�ทําให้เกดิความรุนแรง 2) ดูที�บรรทดัฐานทางสงัคม วถิปีระชา 

จารตี กฎเกณฑแ์ละระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ที�เกี�ยวกบัความรุนแรง 3) ดูที�วถิชีวีติหรอืวฒันธรรมของ

คนในโรงเรยีนเกี�ยวกบัความรุนแรง โดยดูจากกิจวตัรประจําวนัและจากการทํากิจกรรมต่างๆ ใน

โรงเรยีน 4) ดูที�กลไกการอยู่ร่วมกนัในโรงเรยีนจากการขดัเกลา สั �งสอน อบรมเกี�ยวกบัการป้องกนั

ความรุนแรง  ดูมาตรการในการควบคุมทางสงัคม และการสนับสนุนทางสงัคมให้นักเรยีนทําตาม

บรรทดัฐานของโรงเรยีน 5) ดูที�การต่อรองการฝ่าฝืนบรรทดัฐานทางสงัคมของโรงเรยีนจนทําใหเ้กดิ 

ความรนุแรง 6) ดแูบบแผนการดาํเนินชวีติของคนในโรงเรยีนว่าเกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงอยา่งไร 

 การศกึษาในมติคิวามรุนแรงในโรงเรยีนโดยใช้แนวคดืทฤษฎปีฏสิงัสรรค์สญัลกัษณ์เป็น

แนวทางในการศกึษานี� ไม่เพยีงแต่จะอธบิายปรากฏการณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัความสมัพนัธท์างสงัคมใน

โรงเรยีนในเรื�องการฝ่าฝืน ไม่ทําตามบรรทดัฐานทางสงัคม  ทําให้เกิดความรุนแรงในโรงเรยีน

เท่านั �น แต่การศึกษาในครั �งนี�ยงัมุ่งเน้นการศึกษาในเรื�อง“ปฏสิมัพนัธ์” และ“สญัลกัษณ์” ระหว่าง

นักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับกลุ่ม นักเรียนกับครูอาจารย์และผู้ที�เกี�ยวข้องรวมทั �งการปฏ ิ

สงัสรรคก์นัในโรงเรยีนเป็นภาพ รวมของการศกึษาโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีนที�เกี�ยวขอ้งกบั

ความรนุแรงในโรงเรยีน 

 3. แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัอาํนาจ 

  อํานาจเป็นมโนทศัน์ที�มคีวามหลากหลายในดา้นนิยามความหมายมกีารเปลี�ยนแปลงอย่าง

มากในด้านกระบวนทศัน์จากโครงสร้างระบบที�ผูกขาดอํานาจอยู่ที�ศูนย์กลาง มาสู่การพิจารณา

แนวคดิเรื�องอํานาจในลกัษณะที�ให้ความสําคญักบัวธิคีดิ และประสบการณ์ของปจัเจกผูก้ระทําการ

มากขึ�น การสร้างนิยามเพื�ออธิบายปรากฏการณ์ในบริบทร่วมสมัยที�มีการเปลี�ยนแปลงไป  
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ความหมายของแนวคดิในเรื�องอํานาจจงึมลีกัษณะเป็นพลวตัสูงมากขึ�นอยู่กบัเวลา สถานการณ์ และ

บรบิทที�เป็นเงื�อนไขแวดลอ้ม (รตันา โตสกุล. 2548) 

           มนุษยโ์ดยทั �วไปรูจ้กัและคุน้เคยกบัคาํว่าอํานาจผ่านการปฏบิตัแิละประสบการณ์ในชวีติจรงิ 
ความหมายของอํานาจอยู่ในกระบวนการของการประชนักนัทางความคดิ (Contested views) เป็น
สิ�งที�ถูกสรา้งผลติซํ�าและตคีวามใหม่ๆ โดยกลุ่มต่างๆ ในสงัคมตลอดเวลาจงึยงัไม่สามารถอธบิาย
ตรรกะเรื�องอํานาจให้ชดัเจนเป็นระบบหรอืสรุปเป็นความคดิเชงินามธรรมทําให้ขอ้สรุปสากลเป็น
กฎเกณฑท์ี�เป็นนามธรรมแบบตายตวัจงึยงัไม่ม ีอย่างไรกต็ามมผีูไ้ดเ้สนอแนวทางนิยามเรื�องอํานาจ
ไว้สองแนวทางด้วยกนั แนวทางแรกมองว่าอํานาจเป็นพลงัหรอืความสามารถที�จะกระทําการ ให้
บรรลุตามที�ตั �งใจไว ้แมจ้ะไดร้บัการต่อต้านขดัขนืกต็าม (Vries; & Samvel.1998) และแนวทางที�สองมี
ความซบัซอ้นมากขึ�นโดยพจิารณาว่า อํานาจไม่เพยีงแต่เป็นศกัยภาพที�จะกระทําใหบ้รรลุตามประสงค ์
แต่ยงัหมายรวมเอาถงึการไดร้บัสทิธทิี�จะกระทํา (Right to act) ไวด้ว้ย อํานาจแนวนี�เกดิจากกระบวนการ
ทางสงัคมที�มคีวามชอบธรรมรองรบัเป็นอํานาจแบบชอบธรรม (Legitimate power) อํานาจคอืพลงั หรอื
ความสามารถที�จะกระทําการ (Simple Capacity to Act) เป็นศกัยภาพของมนุษยท์ี�จะเขา้ไปจดัการกบั
เหตุการณ์ต่างๆ ในโลกและเปลี�ยนแปลงเหตุการณ์เหล่านั �น ในส่วนของอํานาจเชงิสงัคม คอืการที�
ตวัแทนของอํานาจหรอืผูม้อีํานาจสามารถก่อใหเ้กดิผล (Cuasal effects) ต่อสงัคมโลกรอบๆตวัตามที�
คาดหวงัไว้ (Scott. 1998) นอกจากนี� พารส์นั (วลัยา ภูมภิกัดพีรรณ. 2547; อ้างองิจาก Parsons. 
1969: 361) ให้นิยามว่า อํานาจ คอืสทิธใิห้กระทําการอนัชอบธรรมซึ�งเป็นศกัยภาพโดยรวมที�จะ
รบัประกนัการแสดงออกตามพนัธะหน้าที�ที�แต่ละหน่วยยอ่ยในระบบการปฏบิตักิารร่วมมต่ีอกนั  อํานาจ
กบัความชอบธรรมจงึเป็นสิ�งที�ไปดว้ยกนั 
 โครงสร้างเชิงอาํนาจกบัความรนุแรงในโรงเรียน 
 ความรุนแรงเป็นกระบวนการในการครอบงํามนุษยอ์ย่างแยบยลด้วยกฎเกณฑห์รอืระเบยีบ
แบบแผนเสมอืนถูกพนัธนาการด้วยโซ่ตรวนที�ผูกพนัร่างกายให้หมดสิ�นซึ�งอสิรภาพในการสรา้งความ
เป็นมนุษยด์ว้ยตนเองใหก้ลบักลายเป็นวตัถุที�ถูกผลติตามคําสั �งของผูท้ี�มอีํานาจเหนือกว่าต้องการ ดว้ย
การยดัเยยีดความเป็นคุณลกัษณะหนึ�งแก่มนุษยทุ์กคน รูปลกัษณ์ความรุนแรงในโรงเรยีนเป็นการใช้
เครอืข่ายของอํานาจในสถานศึกษาให้เป็นเครื�องมอืในการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมความนึกคดิ การ
กําหนดลกัษณะตวัตนทางสงัคม (Social identity) เพื�อกดทบัลกัษณะตวัตนของนักเรยีน (Self identity) 
โดยผ่านกระบวนการของการฝึกฝนควบคุมด้วยกฎระเบียบ/วินัยที�ปรากฏอยู่อย่างชอบธรรมใน
โรงเรยีน สุดยอดของการใชค้วามรุนแรง คอื การใชอ้ํานาจเขา้ควบคุมใหน้ักเรยีนมลีกัษณะเฉพาะตาม
เงื�อนไขต่างๆ ที�กําหนดโดยอาศยัความรูแ้ละความเชื�อที�ดํารงอยู่ในสงัคม สรา้งวฏัจกัรเครอืข่ายอํานาจ
กดทบัร่างกายให้สยบยอมอย่างไม่จบสิ�นด้วยการลกัษณะตวัตนทางสงัคมและความเป็นตวัตนของ
นักเรียนและการสถาปนากฎเกณฑ์วินัยขึ�นมาจัดระเบียบบังคับใช้กับสรรพสิ�งต่างๆ ต่อไป             
(วลัยา ภมูภิกัดพีรรณ. 2547) 
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  ววิฒันาการของการใชอ้ํานาจอย่างแยบยลเขา้ควบคุมมนุษยถ์ูกนํามาใชใ้นชวีติประจําวนั
อยา่งสมํ�าเสมอมปีระสทิธภิาพเพยีงเพื�อตอ้งการใหช้วีติของบุคคลนั �นสยบยอมต่ออํานาจ วธิเีช่นนี�จงึ
สรา้งความจรงิ (Truth) บางอย่างที�ปรากฎอยู่ในลกัษณะของการใชอ้ํานาจ คอืการต่อต้านขดัขนื 
เพราะที�ใดที�มอีํานาจกย็่อมมกีารต่อต้าน (Foucault. 1980: 162; Foucault. 1988:  122) อนัเป็นผลสบื
เนื�องมาจากการใช้อํานาจนั �นเอง (Gordon. 1998: 35; Ritzer. 2000: 67) ฟูโกต์มองเหน็ถงึ
ววิฒันาการนี�โดยทําการวเิคราะหย์อ้นกลบัไปในช่วงศตวรรษ 17-18 (1757-1830) ที�มกีารกําหนด
บทลงโทษผูท้ี�ละเมดิกฎบญัญตัขิองกฎหมาย ดว้ยการมองร่างกายของมนุษยว์่าเป็นเพยีงวตัถุที�เป็น
เป้าหมายของอํานาจที�สามารถทําลายได้ (Foucault. 1977: 136-137) การลงโทษร่างกายดว้ย
วธิกีารทรมานต่างๆ จงึถูกนํามาใช ้ ทั �งนี�เพื�อต้องการคงไวซ้ึ�งอํานาจกระบวนการในการเขา้ควบคุม
มนุษย ์ ดว้ยววิฒันาการปรบัเปลี�ยนให้เขา้กบับรบิททางสงัคมวฒันธรรมของแต่ละพื�นที�ให้ไดอ้ย่าง
แยบยลที�สุดเพื�อลดการต่อตา้นอํานาจลงใหเ้หลอืน้อยที�สุด แสดงว่าการใชค้วามรุนแรงไม่ไดห้มดไป
จากสงัคม แต่เป็นการใชค้วามรุนแรงในรปูแบบใหม่ที�มปีระสทิธภิาพ มคีวามชอบธรรมและปรากฎ
ใหเ้หน็อยู่ทั �วไปในสงัคม สิ�งนี�ถอืเป็นหวัใจการใชอ้ํานาจของรฐัในการควบคุมพลเมอืงให้อยู่ภายใต้
ปกครองอย่างแยบยลที�สุด วธิกีารใชอ้ํานาจในการลงโทษแบบใหม่นี�ไม่ได้นํามาใช้สําหรบันักโทษ
เพยีงอย่างเดยีวอกีต่อไปแต่ถูกนํามาใชใ้นสงัคมโดยรวมดว้ยเช่นเดยีวกนั และจะเขา้จดัการกระทํา
กบับุคคลทนัททีี�มพีฤตกิรรมเบี�ยงเบนด้วยการจดัการอย่างเป็นระบบมกีารใช้เทคนิคใหม่ๆ เขา้มา
แทนเครื�องทรมานร่างกายที�ใชใ้นสมยัก่อน ความสมัพนัธข์องอํานาจและความรุนแรงจงึไม่สามารถ
แยกออกจากกนัได้อย่างเดด็ขาด หรอือกีนัยหนึ�งความรุนแรงก็เป็นอกีด้านหนึ�งของการใชอ้ํานาจ
นั �นเอง เพราะอํานาจไมส่ามารถอยูไ่ดด้ว้ยตวัของมนัเอง แต่คงอยู่ไดเ้มื�อมกีารปฏบิตักิารของอํานาจ
ที�มใิช่เป็นเพยีงแค่ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มคนเท่านั �น แต่เป็นวธิกีารใช้อํานาจอย่าง
แนบเนียนเปลี�ยนแปลงการกระทําของผู้อื�นเพื�อให้เกดิการกระทําบางอย่างในอนาคตตามเจตจํานง
ของผูใ้ชอ้ํานาจ (Foucault. 1982: 220-221) 
 วธิกีารของความรนุแรงที�แยบยลและยากต่อการต่อต้านแต่ง่ายต่อการควบคุมคอื กระบวนการ
ที�ตอ้งการยดัเยยีดใหม้นุษยม์ลีกัษณะตามต้องการ ทั �งๆ ที�มนุษยค์วรมจีติสํานึกของความเป็นมนุษยค์อื
มอีิสระ มสีิทธใินการเลือกว่าสิ�งไหนควรทําหรอืไม่ควรทําหรอืพฤติกรรมแบบไหนเป็นที�ต้องการมี
ความสามารถในการวางแผนกําหนดลกัษณะความเป็นตวัตนของตนเองได ้ ทั �งนี�เนื�องจากจติสํานึกของ
มนุษยเ์กิดก่อนการหล่อหลอมทางสงัคม วฒันธรรมและจะยงัคงอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที�ยงัมมีนุษย์
ปรากฏอยู่ (Ritzer. 1996: 51-52) แต่กลบัถูกกดทบัปิดกั �นด้วยสรา้งความปรารถนาดขีึ�นมาบดบงั
หน้ากากที�แทจ้รงิของการใชอ้ํานาจ กฎ ระเบยีบวนิัยดว้ยการบงัคบัร่างกายของคนเราไปพรอ้มๆ กบั
การเพิ�มใหค้นเชื�อฟงัและตอ้งปฏบิตัติามมากขึ�น 
 กระทาํความรนุแรงเพื�อการคงไวซ้ึ�งอํานาจในระบบโรงเรยีน จะสําเรจ็ไดย้ากหากขาดพื�นที�
ที�เอื�อต่อปฏบิตักิารของอํานาจ คอืหนึ�งลกัษณะพื�นที�ทางกายภาพของโรงเรยีน และสองพื�นที�ของ
กฎเกณฑแ์ละวนิัยที�บงัคบัใชใ้นการเขา้จดักระทํากบัร่างกาย การพจิารณาการใชแ้ละผลของอํานาจ 
จงึต้องแยกระหว่างผู้ที�ใช้อํานาจและผู้ที�อยู่ภายใต้ปกครองออกจากกันรวมทั �งต้องแยกการใช้
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กฎเกณฑ์และการใช้วนิัยออกจากกนั อํานาจทั �งสองส่วนนี�มพีลงัอย่างมาก เพราะอํานาจของ
กฎเกณฑนํ์าไปสู่ การควบคุมคนในโรงเรยีน ขณะที�อํานาจของวนิัยจะมุ่งตรงไปสู่บุคคลหรอืสํานึก
ร่วมของกลุ่มบุคคลโดยตรง การสร้างวนิัยจงึเป็นการเชื�อมต่ออํานาจเข้าด้วยกนั ด้วยการมุ่ง
เป้าหมายของการใช้อํานาจไปที�ร่างกาย เพื�อต้องการใช้ร่างกายเป็นสื�อในการแทนที�สวมรอย
ลกัษณะตวัตนของนักเรยีน ในรปูแบบที�ผูม้อีํานาจต้องการ ซึ�งเป็นความแยบยลของการใชอ้ํานาจ
ความรุนแรงเพื�อใหไ้ดผ้ลที�สุด คอืการจดัสรรป ั �นแต่ง การหล่อหลอม (Shape) การฝึกฝน (Train) 
สลาย/สั �นคลอนและควบคุมทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จติใจ ความคดิ การกระทําวถิกีารดํารงชวีติ 
รวมทั �งการเปลี�ยนแปลงตนเองเพื�อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ�งในชีวติให้ได้อย่างสมบูรณ์ที�สุด 
(ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. 2543: 32-33) เพื�อควบคุมร่างกายและความเป็นตวัตนของนักเรยีน 
กระบวนการดงักล่าวจงึไม่อาจจะทําให้สมบูรณ์ได้เพยีงแค่การพยายามกระทําผ่านขั �นตอนการให้
เหตุผลหรอืความจรงิได ้ แต่ยุทธวธิขีองการสรา้งลกัษณะตวัตนทางสงัคมนั �นจะต้องอาศยัความรูใ้น
การสรา้งกฎระเบยีบในโรงเรยีนใหม้กีารนํามาใชฝึ้กฝนอย่างสมํ�าเสมอเป็นรปูธรรมสถาบนัการศกึษา
เป็นสถานที�ที�มกัไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม และถูกสรา้งให้เป็นสนามของการสรา้งลกัษณะตวัตน
ทางสังคมให้กับนัก เรียนซึ� งมีความเกี� ยวข้องกับสมาชิก ทุกคนในสังคมอย่าง ต่อ เ นื� อ ง               
(Van Dijk. 1998: 187) ตลอดระยะเวลาที�นักเรยีนต้องศกึษาอยู่ในโรงเรยีน ดงันั �นการศกึษาถูกมอง
ว่าเป็นกลไกที�ทําหน้าที�ตอบสนองต่ออุดมการณ์ของรฐัและสงัคม นับตั �งแต่การเกดิขึ�นของสถาบนัที�
ทําหน้าที�ฝึกอบรม กล่าวไดว้่าสถาบนัที�ผลติซํ�าทางความรูแ้ละทกัษะที�ต้องการของสงัคม ทั �งยงั
สามารถจะส่งผ่านอุดมการณ์หลักของสังคมได้อย่างมากมายและเป็นรูปธรรมอย่างดีที�สุดคือ 
โรงเรยีน ดงันั �นการกําหนดอุดมการณ์หลกัของโรงเรยีนจะต้องเป็นแนวทางเดยีวกบัสงัคมของยุค
สมยันั �น (Bourdieu; & Passeron. 1997: 178-179) อุดมการณ์ของโรงเรยีนถูกสรา้งขึ�นภายใต้ทุน
นิยมกระแสหลกัในยุคปจัจุบนั ซึ�งเป็นหวัใจหลกัในระบบเศรษฐกิจของนโยบายในการบรหิาร
ประเทศ อุดมการณ์ที�ถูกสรา้งขึ�นนี� จงึมจีุดมุ่งหมายเพื�อตอบสนองต่อแนวทางของทุนนิยม โรงเรยีน
จงึกลายเป็นโรงงานผลติแรงงานเพื�อเตรยีมเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานดงัที�กระทําอยู่เช่นในปจัจุบนั 
นกัเรยีนจงึถูกลดคุณค่าของความเป็นมนุษยล์งมาเป็นเพยีงปจัจยัเพื�อการผลติของระบบการจดัการ
ทางการศกึษา เพื�อตอบสนองต่อระเบยีบกฎเกณฑท์ี�ถูกกําหนดขึ�นเพื�อให้ได้คุณภาพของมนุษย์
ตามที�โรงงานต้องการ ดว้ยความมุ่งมั �นในการนําพานักเรยีนใหเ้ขา้สู่ระบบสงัคมเช่นนี� ผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
กบัสถาบนัโรงเรยีนจงึละเลยการพฒันาศกัยภาพของมนุษย์อย่างเต็มที�มาเป็นเพยีงการพฒันาที�
ต้องการคงไวซ้ึ�งอุดมการณ์ของระบบการผลติแบบอุตสาหกรรมซึ�งมนีัยสําคญัส่งผลโดยตรงต่อการ
จดัหลกัสูตร ดว้ยผลติความรูเ้ท่าที�มคีวามจาํเป็นใหก้บัสงัคม (แอปเปิล มเิชล. 2529: 48) วธิกีาร
จดัการบรหิารโรงเรยีนจงึดํารงอยู่ภายใต้กระบวนการคิดเพื�อตอบสนองต่ออุดมการณ์หลกัของ
การศกึษา ที�เป็นไปในแนวทางเดยีวกบัการผลติซํ�า และตอบสนองต่ออุดมการณ์หลกัของชาติ
มากกว่าการคํานึงถงึความต้องการหรอืศกัยภาพของมนุษย ์ แต่ละคนที�มลีกัษณะแตกต่างกนัไป 
ถงึแม้ว่าจะมกีารต่อต้านหรอืไม่เห็นด้วยกบัการสร้างลกัษณะตวัตนเช่นนั �นก็ไม่สามารถขดัขนืได ้
ด้วยว่าลกัษณะตวัตนหรอือุดมการณ์ที�เกดิขึ�นในโรงเรยีน ถูกทําให้กลายเป็นความจรงิที�ไม่อาจ
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ปฏเิสธได ้ การสรา้งลกัษณะตวัตนทางสงัคมเช่นนี�จงึไม่สามารถเกดิขึ�นอย่างเป็นธรรมชาตแิต่เป็นเรื�อง
ของการผลิต/สร้างหรอืการต่อสู้ให้ได้มาจงึเป็นการกําหนดยดัเยยีดโดยสังคมวฒันธรรมที�สร้างขึ�น
ภายหลงัผ่านกระบวนการในการอบรมเลี�ยงดูในสถาบนัหรอืระบบการศกึษา (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. 
2543: 324)  การจดัการศกึษาในโรงเรยีนจงึเป็นเครื�องมอืสําคญัในการส่งผ่านอํานาจอย่างเป็นรปูธรรม
และไดผ้ลดทีี�สุด ดงันั �นสิ�งที�ดาํรงอยูใ่นโรงเรยีนจงึเป็นการใชอ้ํานาจอย่างเตม็รปูแบบ คอื มกีารใชพ้ื�นที�
ของระเบยีบวนิัยในการควบคุมการทํางานของร่างกายใหว้่านอนสอนง่าย หรอืถูกทําใหเ้ชื�องต่อการ
ควบคุม และเพื�อใหเ้กดิความน่าเชื�อถอืมากยิ�งขึ�น (Foucault .1981: 61-64) ภายใต้สถาบนัโรงเรยีน
ที�มกีารออกแบบสถาปตัยกรรมที�เอื�อต่อการควบคุม เทคนิควทิยาการของควบคุมนักเรยีนด้วย
กฎระเบยีบวนิัยจงึใชค้วามรูใ้นสาขาวชิาต่างๆ ในการสรา้งหรอืกําหนดการใช ้เฝ้าระวงัของผูดู้แลที�
ถูกกําหนดไวแ้ลว้ว่า ใครควรจะเป็นผูพู้ด เมื�อไหร่ และที�ไหน (Barker. 2000:79) ซึ�งมกัปรากฏ
ออกมาในรูปแบบที�กล่าวอ้างว่าเป็นมาตรการควบคุมความประพฤติที�ดีที�สุดสําหรบันักเรียน
ปฏบิตักิารอยู่บนพื�นฐานที�อยู่ในความสนใจของบุคคลโดยทั �วไป (Gordon. 1977: 133)เป็นชุดของความ
จรงิ (Regime of truth) ที�ถูกสรา้งขึ�นมาเพื�อตอบสนองต่อความต้องการของผูท้ี�มอีํานาจเหนือกว่าผ่าน
การจดัการของกฎหมายองค์กรหรอืองค์ความรูใ้นการกําหนดวถิชีวีติของคนให้มคีุณลกัษณะเป็นที�
ต้องการของสงัคมในแต่ละยุคสมยั โดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างร่างกายของมนุษย ์ (Human 
body) กบัความคดิ และความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจที�ดํารงอยู่ในสถาบนักฎระเบยีบวนิัยจงึกลายมาเป็น
เงื�อนไขหลกั ที�ใช้ในการตดัสนิความเป็นมนุษยข์องนักเรยีนว่ามคีุณภาพเพยีงไรภายใต้กฎเกณฑ์
ทางสงัคมและเงื�อนไขทางวฒันธรรม โดยการกล่าวอ้างถงึประสทิธผิลที�จะนําพาชวีตินักเรยีนไปสู่
มาตรฐานชวีติที�ดกีว่าในอนาคต ดว้ยการกําหนดขอบเขตพื�นที�ของกฎระเบยีบวนิัยขึ�นมาทําหน้าที�
ควบคุมในสงัคมอย่างแยบยลในสามส่วนคอื ส่วนที�หนึ�งพื�นที�หลกัการล้อมกรอบ ส่วนที�สอง การ
ขบัเคลื�อนข่ายใยอํานาจเพื�อการจดัการโรงเรยีนอย่างมแีบบแผนและส่วนที�สาม ช่วงเวลาของวนิัย
เพื�อประสทิธภิาพในการควบคุมทั �งนี�เพื�อใหทุ้กคนถูกแทรกแซงโดยการควบคุมและตรวจสอบไดง้่าย
สมํ�าเสมอและเป็นธรรมชาต ิ
 การใช้ความรู้และอํานาจเพื�อสรา้งพื�นที�ในการครอบงําให้เกิดการปรบัเปลี�ยนพฤติกรรม
ของนกัเรยีนใหเ้ป็นหนึ�งเดยีวโดยผ่านระเบยีบวนิยันี� ไมต่่างจากจุดประสงคข์องการใชค้วามรุนแรงที�
บบีบงัคบั กดขี�ข่มเหงให้มนุษย์มคีุณลกัษณะบรรลุเป้าหมายตามที�ถูกกําหนด แนวคดิเช่นนี�ถูก
นํามาใช้ในโรงเรยีนเพื�อให้เหน็นักเรยีนทุกอริยิาบถเมื�ออยู่ในโรงเรยีนโดยการออกแบบสถานที�ใน
โรงเรยีนใหม้ลีกัษณะเป็นเสมอืนกรงชวีติที�กกัขงัใหน้กัเรยีนอยู่ในขอบเขตหรอือาณาบรเิวณเดยีวกนั 
คอืมรี ั �วกั �นอยา่งแน่นหนา ประตูทางเขา้ออกมดิชดิผูท้ ี�จะเขา้มาในโรงเรยีนต้องไดร้บัการตรวจตราอย่าง
เขม้งวดว่ามกีารฝ่าฝืนกฎระเบยีบของโรงเรยีนหรอืไม่ ห้องของฝ่ายปกครองหรอืห้องพกัครมูกีารจดั
วางให้ผู้มอีํานาจเฝ้าสงัเกตได้ทั �งยงัอยู่ในตําแหน่งที�สามารถเห็นหรอืสะดวกต่อการมองนักเรยีนใน
หอ้งเรยีน และบรเิวณสนามได้อย่างชดัเจนเพื�อการควบคุมสอดส่องได้ในทุกเวลาอย่างต่อเนื�องทั �วถงึ 
ส่วนพื�นที�ภายในห้องเรียนถูกจดัให้โต๊ะครูอยู่ในตําแหน่งที�สามารถจะมองเห็นนักเรียนได้ในทุก
อริยิาบถสิ�งสําคญัคอืเป็นการออกแบบสถานที�ที�ทําใหน้ักเรยีนไม่รูส้กึหรอืสงัเกตเหน็ไดว้่ากําลงัถูกจบั



36 
 

จอ้งอยู่หรอืไม่ นักเรยีนเพยีงแต่ตั �งสมมตฐิานไดว้่าอาจจะกําลงัถูกจอ้งมองอยู่ ดว้ยการกําหนดพื�นที�ให้
มองเหน็และเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของมนุษยไ์ดด้ว้ยการจอ้งมองจากทศันวสิยัเดยีวดงันั �นจงึต้องประพฤติ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบที�ถูกกําหนดขึ�นภายในโรงเรยีนเพื�อควบคุมขดัเกลาความประพฤตใิหเ้กดิลกัษณะ
เฉพาะที�ง่ายต่อการดูแลควบคุม โรงเรยีนจงึไม่ต่างจากพื�นที�อื�นๆ ที�ถูกใชเ้ป็นเครื�องมอืของอํานาจดว้ย
การทําให้บุคคลกลายเป็นเป้าของอํานาจ อนัเกดิจากการจอ้งมองเฝ้าระวงัเป็นเสมอืนการเก็บเกี�ยว
ขอ้มลูจดัแบ่งประเภท (Barker. 2000: 132) นักเรยีนไดใ้นทุกช่วงเวลาของวนัดว้ยอํานาจการจอ้ง
มองนี�จงึเปรยีบเสมอืนเป็นกลอ้งจิ �วที�อําพรางตดิไวเ้พื�อตรวจตรารกัษาความปลอดภยัของการคงไว้
ซึ�งอํานาจในการควบคุมทุกคนที�อยู่ในโรงเรยีนจงึกลายเป็นส่วนหนึ�งของระบบที�ต้องมกีารจดบนัทกึ
ไว้เพื�อการควบคุมผ่านทางการแสดงออกทางร่างกายและไม่ว่าจะเป็นมนุษยค์นไหนก็ตามที�เขา้ไป
อยู่ในวังวนของระบบโรงเรียนก็จะถูกอํานาจกระทําเช่นเดียวกันรฐัใช้วิธีการเช่นนี�กับผู้บริหาร
การศกึษา โรงเรยีนและผูบ้รหิารกใ็ชอ้ํานาจนี�ในการควบคุมครขูณะที�ครกูใ็ชอ้ํานาจในหอ้งเรยีนกบั
นักเรยีนต่อกนัไปเป็นระบบและเมื�อนักเรยีนในแต่ละชั �นเรยีนมมีากขึ�นจงึต้องมผีูท้ ี�ไดร้บัการสบืทอด
ให้เป็นผู้ที�มอีํานาจเหนือผู้อื�นต่อไปด้วยการใช้นักเรยีนควบคุมการแสดงออกและการกระทําต่างๆ 
ของนักเรียนด้วยกันในที�สุดนักเรียนก็คือผลิตภัณฑ์ของอํานาจกลายเป็นวัตถุที�ถูกจดัไว้เป็น
หมวดหมู่เพื�อการศกึษาทั �งยงัผ่านกระบวนการพนิิจพเิคราะหข์องผู้ที�ทําหน้าที�เฝ้าระวงัอนัจะส่งผล
ต่อการกําหนดคุณค่าของตวัเองเช่นเดยีวกบัคุณลกัษณะของการตดัสนิตตีราผูอ้ื�น เพื�อกําจดันักเรยีน
ที�ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบวนิัยของโรงเรยีน ดว้ยวธิกีารลงโทษเพื�อใหไ้ดอ้ายและไล่ออกไปในที�สุด
จงึไม่ต่างจากการพยายามใชอ้ํานาจในการจดักวาดลา้ง (Clean up) กําจดัสิ�งที�เรยีกว่าเป็นเชื�อโรค
ของสงัคมจากการใชอ้ํานาจความรูก้ําหนดกฎเกณฑต่์างๆ เพื�อกําจดับุคคลที�แตกต่างจากมาตรฐาน
ที�ถูกกําหนดขึ�นภายในสงัคมให้หมดไปเพื�อการคงไว้เฉพาะแต่นักเรยีนหรอืบุคคลที�สยบยอมต่อ
กฎเกณฑท์ี�สรา้งขึ�น เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการของคนเพยีงกลุ่มหนึ�งเท่านั �น  
 พฤตกิรรมต่างๆ ที�เกดิขึ�นในสงัคม ซึ�งจะกลายมาเป็นพื�นฐานของคนในสงัคมต่อไปเช่น 
การเรยีนใหเ้ก่งเพื�อใหม้อีาชพีที�ม ั �นคงในอนาคต สรา้งฐานะความเป็นอยู่เหนือผูอ้ื�น เป็นเจา้คนนาย
คน คอืนิยามที�กล่าวอ้างถงึความสําเรจ็ของชวีติอนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากการเป็นเดก็ดตี้องเชื�อฟงั
ผูใ้หญ่ เพราะผูใ้หญ่อาบนํ�ารอ้นหรอืมปีระสบการณ์มาก่อน เดก็ที�เถยีงผูใ้หญหรอืนกัเรยีนที�ไม่เชื�อฟงั
ครูจงึเป็นเดก็ที�ไม่มสีมัมาคารวะ ก้าวรา้วไม่ได้รบัการอบรมสั �งสอนที�ดจีากพ่อแม่ดงันั �นเมื�อไหร่ก็
ตามที�มลีกัษณะของการเบี�ยงเบนจากมาตรฐานที�กําหนดขึ�นก็จะมบุีคคลผู้ทําหน้าที�ในการตดัสนิ
คุณลกัษณะของนกัเรยีนมาใหค้าํปรกึษาเกี�ยวกบัพฤตกิรรมเบี�ยงแบนต่างๆ และตรวจสอบดูว่านักเรยีน
ผู้นั �นเป็นที�ต้องการหรอืไม่ วธิกีารครอบงําที�เกดิจากการที�ความเชื�อทางวฒันธรรมเช่นนี�ทําให้ผู้ใหญ่
กลายเป็นผูช้อบธรรมเพื�อกระทําการตดัสนิพฤตกิรรมต่างๆ ของเดก็ การสรา้งความรูค้วามจรงินี�มี
ความสมัพนัธ์อย่างใกลช้ดิกบัการใชอ้ํานาจที�ไม่สามารถเหน็ได้อย่างชดัเจนแต่เป็นการใชอ้ํานาจใน
รปูแบบของการครอบงาํใหส้ยบยอมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 การควบคุมนักเรยีนใหส้ยบยอมต่อขอ้บงัคบัในโรงเรยีนเป็นกระบวนการของการควบคุม
นกัเรยีนใหเ้กดิคุณลกัษณะตามแบบอุดมคตซิึ�งมมีาตรฐานการวดัที�แน่นอนเป็นลําดบัขั �น ดว้ยการวดั
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ความมปีระสทิธภิาพ และคาดการณ์ปรมิาณงานและความสามารถของนักเรยีนและครูไดด้้วยการ
วเิคราะหง์าน (Job analysis) และการประเมนิงาน (Job evaluation) ตามระเบยีบต่างๆ จากงานที�
ปฏบิตัซิึ�งส่งผลให้เกดิการจดัลกัษณะของบุคคลเป็นประเภทต่างๆ ดว้ยการจดัระบบระเบยีบลําดบั
ชั �นต่างๆ ในสงัคมซึ�งกลายมาเป็นแหล่งอํานาจสําคญัในสงัคม (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. 2540: 17) 
กระบวนการของการจดัระบบระเบยีบเพื�อหามาตรการตดัสนินักเรยีน ทําใหเ้กดิการแบ่งแยกตวัตนของคน
หนึ�งออกจากอกีคนหนึ�งทําใหบุ้คคลรูส้กึถงึความสําคญัหรอืรูส้กึไรค้่า สามารถรบัรูถ้งึความรูส้กึภายในซึ�ง
เป็นเทคนิคของการทําใหเ้กดิความแตกต่าง (Danaher; Schirato; & Webb. 2000: 127) ซึ�งเป็นเทคนิคแฝง
ของการทํางานของข่ายใยอํานาจอนัจะนําไปสู่การลงโทษเพื�อให้เขด็หลาบหากต้องการต่อต้านอํานาจใน
วาระต่อไป การกําหนดกฎเกณฑร์ะเบยีบวนิยัต่างๆ นั �นมกัจะปรากฎคู่กบับทลงโทษซึ�งถูกใชเ้ป็น 
 เครื�องมอืในการลงโทษนักเรยีนไดอ้ย่างชอบธรรมหากเกดิการต่อต้านอํานาจการควบคุม 
กฎ ขอ้บงัคบัที�สรา้งขึ�นนี�มกัจะอยู่บนพื�นฐานเหล่านี�เป็นส่วนใหญ่ คอื เรื�องของเวลา (สาย, ขาด, ลา
หรอืทํางานไม่ต่อเนื�อง) เรื�องของกจิกรรมหรอืงานที�ต้องทํา (ไม่ตั �งใจ,เพกิเฉย, ไม่กระตอืรอืรน้ใน
งาน) ในเรื�องของความประพฤต ิ (ไม่สุภาพ, ไม่เชื�อฟงั) เรื�องของการใชค้ําพูด (พูดไรส้าระ, พูด
หยาบคาย) ในเรื�องของร่างกาย (แต่งเครื�องแบบไม่ถูกต้อง, ลกัษณะท่าทางไม่สุภาพ, ไม่สะอาด)
เรื�องของความคดิ (เจตคตไิม่ถูกต้อง) เรื�องของการคบเพื�อนที�ไม่ใช่เพศเดยีวกนั (ไม่บรสิุทธิ g, ไม่
สมควร, ไม่เหมาะสม) ดว้ยการกําหนดบทลงโทษตั �งแต่การทําโทษทางร่างกายในสถานเบาจนถงึ
การลงโทษที�ทาํใหรู้ส้กึไดล้ะอายตามกฎของโรงเรยีนภายใต้ขอ้บงัคบัของหน่วยงานที�เหนือกว่า เช่น 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
 การสร้างกฎระเบียบที�เคร่งครดัในโรงเรยีนเป็นวิธีที�ถูกต้องสําหรบัการฝึกฝนนักเรยีน
มากกว่าการบงัคบัหรอืลงโทษอย่างรุนแรงทางร่างกาย โดยนัยยะของการควบคุมเช่นนี�จงึเป็นการ
กํากบัดแูลทุกส่วนในรา่งกายของแต่ละบุคคลทาํใหก้ารบงัคบันั �นมลีกัษณะของการฝืนใจ ไม่ว่าจะเป็น
ลกัษณะของการเคลื�อนไหว ท่าทาง การแสดงความคดิเหน็ ทศันคต ิ ผนวกเขา้กบัการใชอ้ํานาจ
เพยีงเลก็น้อยในการตดัสนิความถูกต้องซึ�งที�สุดร่างกายก็จะกลายเป็นเพยีงวตัถุที�มไีว้สําหรบัการ
บงัคบั กลายเป็นร่างที�มทีกัษะมคีวามชํานาญและมคีวามแขง็แกร่งมากขึ�น แต่ไม่ใช่ร่างกายที�มจีติ
วญิญาณหรอืมหีวัใจอกีต่อไป สิ�งที�ผูฝึ้กคํานึงถงึจงึมเีพยีงแค่ประสทิธภิาพของการเคลื�อนไหวโดยมี
มติขิองการจดัการในเรื�องของเวลาและพื�นที�เขา้มามสี่วนสําคญัของการฝึกเพราะการทําร่างกายให้
เชื�องนั �นเป็นกระบวนการที�ตอ้งกระทาํผ่านการจดัตารางเวลาที�บงัคบัใหร้า่งกาย ต้องปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื�องและยาวนานที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้การใชเ้ทคนิควทิยาของการฝึกร่างกายมนุษยใ์หท้ํางาน
ตามตารางเวลา ก็เพื�อการทํางานได้ตามระบบที�ต้องใช้เครื�องจกัรทํางานแทนแรงงานของมนุษย ์
หรือในทางกลับกันเพื�อที�จะฝึกฝนมนุษย์ให้ทํางานกับเครื�องจกัรได้แสดงให้เห็นว่าเครื�องมือที�
นํามาใชใ้นการบงัคบัรา่งกายใหเ้ชื�องและทําตามที�ต้องการคอืกฎระเบยีบที�ประสานกนักบัวนิัยที�ต้อง
ไดก้ารฝึกฝนมาอยา่งด ีการฝึกฝนนกัเรยีนใหม้กีารเชื�อฟงั สยบยอมจงึไมม่คีวามแตกต่างจากการฝึก
สตัว์เลี�ยงมากนักดงัเช่นการฝึกม้าให้มท่ีาทางการวิ�งอย่างถูกต้องตามที�ผู้บงัคบัม้าต้องการก็ต้อง
อาศยัแบบแผน เทคนิควธิกีารต่างๆ เขา้มาบบีบงัคบัอย่างต่อเนื�องสมํ�าเสมอเพื�อใหเ้กดิความชนิชา 
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และสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างปกตใินที�สุด สิ�งที�แตกต่างระหว่างนักเรยีนและสตัวเ์ลี�ยง คอืการลงโทษ
สตัวจ์ะกระทําลงไปทนัททีี�ตวัของสตัว ์ขณะที�บทลงโทษสําหรบันักเรยีนที�ไม่เชื�อฟงัหรอืไม่ประพฤติ
ปฏิบตัิตามจะนําไปสู่เหตุการณ์ที�น่าสะพรงึกลวั คือการลงโทษหรอืการทําให้ได้อายต่อหน้า
สาธารณชนในสงัคมการตีตราเช่นนี�จงึไม่เพยีงแต่ปรากฏผลของความน่าละอายที�ถูกสรา้งขึ�นแต่
เฉพาะตนเองเท่านั �นแต่ยงัส่งผลต่อบุคคลใกล้ชดิอนัเป็นที�เคารพรกัอกีด้วยการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
เพื�อใหร้่างกายสยบยอม การใชเ้วลาอย่างคุม้ค่าและสมํ�าเสมอเพื�อใหน้ักเรยีนสยบยอมนั �นเป็นการ
ผูกมดันักเรยีนผูถู้กคาดหวงัใหว้่านอนสอนง่ายและสยบยอมต่อกฎเกณฑแ์ละพนัธนาการที�ถูกสรา้ง
ขึ�นภายในโรงเรยีนนั �นๆ กลยุทธข์องการใชเ้วลาอย่างคุม้ค่าและสมํ�าเสมอนี�จะส่งผล ทําใหร้่างกาย
เชื�องและสยบยอมต่ออํานาจในยุคสมยัใหม่มกีารกล่าวโทษผู้ที�ไม่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าว่าเป็นผู้ที�ไม่
ซื�อสตัยไ์ม่ตรงต่อเวลาเหน็แก่ตวัและเอาเปรยีบเพื�อนร่วมงาน ซึ�งเป็นแนวคดิที�แสดงออกในดา้นลบ   
แนวคดิดา้นลบของการใชเ้วลาอย่างไม่คุ้มค่านั �นกย็งัคงอยู่เพราะทําใหเ้ศรษฐกจิเสยีหายถงึกบัมคีํา
ขวญัขึ�นมาว่า เวลา คอื เงนิ (McKinlay; Alan; & Starkey. 1998: 132) แนวคดิเช่นนี�กถ็ูกนํามาใชใ้น
ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นสถานที�ราชการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัหรอืในโรงเรยีนที�ได้รบัอทิธพิล
ความคดิเช่นนี� จงึมกีารกําหนดระบุรายละเอยีดในแต่ละขั �นตอนการทํากจิกรรมต่างๆ เป็นช่วงเวลา
ตั �งแต่ นาท ีชั �วโมง หรอืวนั ว่าควรจะทาํอะไรเมื�อไหรร่วมทั �งกําหนดระยะห่าง จงัหวะการเคลื�อนไหว
รา่งกาย เวลาของการทาํกจิกรรมต่างๆ ควรจะเป็นอย่างไร โดยอ้างถงึประสทิธภิาพ การเคลื�อนไหว
รา่งกายใหท้นัต่อเวลาที�ถูกกําหนดไวแ้ละถูกนํามาใชอ้ยา่งมากจนกลายมาเป็นสิ�งธรรมดาสามญัที�ทุก
คนปฏบิตัติามอยา่งไมม่ขีอ้โต้แยง้ภายใต้การกําหนดมาตรฐานผ่านกระบวนการของการฝึกฝนอย่าง
เป็นรูปธรรมเป็นขั �นเป็นตอน มคีวามเป็นสากลอนัเนื�องมาจากการใช้อํานาจความรู ้ กล่าวได้ว่า
ร่างกายที�มวีนิัยอาจไม่ใช่สิ�งที�น่าชื�นชมยนิดแีต่เป็นชยัชนะของอํานาจที�ทําให้ผู้ที�ได้รบัการฝึกฝนนี� 
เชื�อฟงัอย่างถ่อมตนและปราศจากขอ้กงัขาใดๆ เนื�องมาจากร่างกายของมนุษย ์ คอืศูนยร์วมของ
อํานาจเป็นผลผลติของการควบคุมและความสมัพนัธท์างสงัคม (Prout. 2000: 21) ที�ต้องมกีารบงัคบั
ควบคุมเพื�อใหก้ารใชง้านนั �นๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ที�สุดจะนําไปสู่การเปลี�ยนลกัษณะตวัตน
ของนักเรยีนเพื�อควบคุมตวัตนของมนุษยใ์หม้คีุณลกัษณะตามความคาดหวงัของสถาบนัสงัคมหรอื
โรงเรยีนและนั �นคอืการใชค้วามรนุแรงดว้ยความแยบยลในการครอบงาํมนุษย ์
 4) แนวคิดมนุษยนิเวศวิทยา (Human Ecology) 
 แนวคิดมนุษยนิเวศวิทยาเป็นแนวคิดที�สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
ปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนซึ�งนิเวศวิทยาของบุคคล
โดยเฉพาะในช่วงวยัเดก็นั �นบรอนเฟนเบนเนอร ์(Bronfenbrenner.  1979) ไดเ้สนอแนวคดิไวว้่าทาง
นิเวศวทิยานั �นเริ�มด้วยนิเวศวทิยาของเด็กซึ�งเป็นสภาพแวดล้อมทางสงัคมที�สําคญัยิ�งของบุคคล 
ประกอบดว้ยโครงสรา้งจาํนวนหลายโครงสรา้งโดยเฉพาะโครงสรา้งแรก คอืสภาพแวดลอ้มแรกของ
เดก็ซึ�งสภาพแวดลอ้มแรกนี� เรยีกว่า ระบบจุลภาค(Microsystems) ระบบจุลภาคนี�ม ี3 ดา้น ไดแ้ก่ 
สถานที�ทางกายภาพและวตัถุ บุคคลต่างๆ ภายในบทบาทของตนและความสมัพนัธท์ี�ตนมต่ีอเดก็
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และกิจกรรมที�บุคคลกระทํากับเด็กและที�บุคคลและเด็กกระทําต่อกันและกันส่วนโครงสร้างที�2 
เรยีกว่า ระบบกึ�งกลาง (Mesosystem)เป็นโครงสรา้งที�อยู่ระหว่างกนัของระบบจุลภาคหนึ�งหรอื
มากกว่านั �นของบุคคล โครงสรา้งที�3เรยีกว่าระบบภายนอก (Exosystem) เป็นโครงสรา้งที�อยู่ไกลตวั
ออกไป เดก็ไม่ไดม้สี่วนร่วมแต่มผีลกระทบกระเทอืนในระบบจุลภาคของตน และโครงสรา้งสุดทา้ย 
โครงสรา้งที� 4 เรยีกว่าระบบมหภาค (Macrosystem) เป็นระบบที�ประกอบดว้ยการวางแบบแผนของ
ระบบจลุภาคระบบกึ�งกลาง และระบบภายนอก  
 นอกจากนี�บรอนเฟนเบนเนอร ์(Zanden; Crandell; & Crandell. 2007 citing  Bronfenbrenner. 
1979) ใหค้าํนิยามของ สิ�งแวดลอ้ม ไวด้งันี� “สิ�งแวดลอ้มไดแ้ก่เหตุการณ์หรอืสภาวะใดๆ ที�อยู่นอกอนิทรยี์
ที�มผีลต่อหรอื ได้รบัผลจากการกระทําและพฒันาการของมนุษย”์ สิ�งแวดล้อมทางกายภาพ คอื ทุกสิ�ง
ตั �งแต่โมเลกุลเลก็ๆ ที�สามารถซมึสู่กระแสเลอืดของตวัอ่อน ในครรภ์จนถงึรูปแบบสถาปตัยกรรมของ
อาคารที�อยู่อาศยัเมื�อเตบิโตขึ�นและสภาวะแวดล้อมโดยรอบ สิ�งแวดล้อมทางสงัคม จะหมายถงึคน
อื�นๆ ทุกคนที�มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัตวัเราและไดร้บัอทิธพิลบางอยา่งจากตวัเรา บรอนเฟนเบนเนอร ์ได้
เสนอแนวคิดในการเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ�งแวดล้อมไว้เรยีกว่า 
Ecological Approach ในแนวคดินี�ได้แบ่งสิ�งแวดล้อมออกเป็นระบบต่อเนื�องกนั แต่ละระบบมี
ปฏสิมัพนัธก์บับุคคลและมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัดว้ย ดงันี� 
 1. ระบบจุลภาค เป็นสิ�งแวดลอ้มที�ใกลช้ดิกบัตวัที�สุดและใหป้ระสบการณ์โดยตรง หน่วย
แรกที�สุด คอื ครอบครวัที�พ่อแม่และลูกมปีฏสิมัพนัธก์นั นอกจากนี�ยงัมหีน่วยอื�นอกี เช่น ครอบครวั
ของญาต ิศูนยเ์ลี�ยงดูแลเดก็ ห้องเรยีน ที�โรงเรยีน เป็นต้น ในแต่ละระบบจุลภาคนี�พฤตกิรรมของ 
เดก็จะกระทบต่อคนอื�นๆ ซึ�งเขาเหล่านั �นจะส่งผลกระทบ ต่อเดก็ในรปูใหม่ได ้แมแ้ต่ทารกในครรภก์็
อาจมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของมารดาแลว้ส่งผลยอ้นกลบัต่ออนาคตของทารกได ้สิ�งแวดลอ้มใดที�คน
ทุกคนในนั �น สามารถมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัไดท้ั �วถงึจดัเป็นระบบจลุภาค 

2. ระบบปฏสิมัพนัธ ์เป็นระบบสิ�งแวดลอ้มที�เชื�อมโยงระบบจุลภาคต่างๆใหส้มัพนัธก์นั เช่น 
ความสมัพนัธ์ ระหว่างญาติพี�น้อง ระหว่างครอบครวัและโรงเรยีน เดก็ที�มปีญัหาที�บ้านจะไปสร้าง
ปญัหาที�โรงเรยีน เดก็จากครอบครวัอุ่น มกัจะเป็นเดก็เรยีบรอ้ย ที�โรงเรยีน เป็นตน้ 

3. ระบบภายนอกเป็นสภาพทางสงัคมที�คนเราไม่ได้รบัประสบการณ์โดยตรงแต่มี
ผลกระทบต่อพฤตกิรรม หรอื พฒันาการ ของบุคคล ได ้เช่น ทกัษะทางสงัคม ความสําเรจ็ในหน้าที�
การงานของพ่อแม ่มสี่วนในการจดัประสบการณ์ ที�เหมาะสมใหลู้กไดม้ากหรอืน้อยหรอืนโยบายของ
รฐับาล ขอ้กําหนด และเครอืขา่ยทางสงัคมระหว่างกลุ่มคนเป็นสิ�งแวดลอ้มประเภทนี� 

4. ระบบมหภาค คอื ระบบใหญ่ที�สุดของสงัคมซึ�งเป็นที�รวมทุกระบบที�กล่าวมาให้เกี�ยวเนื�อง
กนัเป็นวฒันธรรมใหญ่และวฒันธรรมย่อยของสงัคม วฒันธรรมเป็นการปฏบิตัิและแนวดําเนินชวีติซึ�ง
ยอมรบักนัในสงัคมและสบืทอดจากคนรุ่นหนึ�งไปยงัอีกรุ่นหนึ�งได้แก่ ทศันะเกี�ยวกบั ธรรมชาติของ
มนุษย์ในแต่ละวัยว่าควรสอนอะไรให้เด็กเพื�อทําหน้าที�ในสังคมเมื�อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ควรมีความ
รับผิดชอบอย่างไรบ้าง แต่วัฒนธรรมก็มีการพัฒนา ไปตามกาลเวลา มีเหตุการณ์สําคัญใน 
ประวตัศิาสตรข์องสงัคม เช่น ภาวะสงคราม สภาพเศรษฐกจิ ภยัพบิตั ิจากธรรมชาต ิการเปลี�ยนแปลง
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ทางเทคโนโลยเีราไมส่ามารถสรปุไดว้่าคนในสงัคมเดยีวกนัจะมพีฤตกิรรมเหมอืนกนัหมดเพราะคนที�
เกดิและผ่านประสบการณ์ต่างยคุสมยักนัจะไดร้บัอทิธพิลจากสิ�งแวดลอ้มระดบัมหภาคที�แตกต่างกนั 

5. ระบบเหตุการณ์แวดล้อมเป็นระบบที�เกี�ยวข้องกบัรูปแบบของสิ�งแวดล้อมและการ
เปลี�ยนไปของสิ�งแวดลอ้มตลอดช่วงชวีติของบุคคล และรวมถงึเหตุการณ์ซึ�งเป็นประวตัขิองบุคคลผู้
นั �นด้วย เช่น อทิธพิลของการหย่ารา้งที�มต่ีอเดก็ซึ�งนักวจิยัพบว่าการหย่ารา้งนั �นจะเกดิผล ทางลบ
มากที�สุดต่อเดก็ในปีแรกมผีลต่อเดก็ชายมากกว่าเดก็หญงิแต่หลงัจากการหย่าไปแลว้ประมาณ 2 ปี 
เดก็จะเริ�มปรบัตวัได ้ระบบของสิ�งแวดลอ้มที�เสนอโดย บรอนเฟนเบนเนอรเ์หน็ว่าแต่ละระบบมสี่วน
สรา้งพฤตกิรรมของบุคคลและอาจถูกเปลี�ยนแปลงไดจ้ากคนในระบบนั �นๆ ดว้ย มนุษยท์ี�พฒันาหรอื
เติบโตมาจากสิ�งแวดล้อมที�แตกต่างกันย่อมมพีฤติกรรมและลกัษณะนิสยัที�แตกต่างกันไปด้วย 
(Bronfenbrenner.  1979) 
 จะเหน็ว่าแนวคดินี�เชื�อว่าความรุนแรงเกดิจากปฏสิมัพนัธ์ของปจัจยัระดบับุคคล ระดบั
สงัคมจติวทิยาและระดบัสงัคมวฒันธรรม ยกตวัอย่างเช่นเดก็ที�กระทําความรุนแรง เกดิจาก บทบาท
ความสมัพนัธข์องพ่อแม่ ลูก รวมทั �งความสมัพนัธข์องครอบครวั ต่อเพื�อนบ้าน หรอืชุมชน ไม่
เหมาะสม การทารุณหรอืการกระทําความรุนแรงจะมแีนวโน้มเกดิขึ�นมาก หากครอบครวัอ่อนแอ 
ขาดความสมัพนัธท์ี�ด ีระบบสงัคมไม่สนับสนุนพฤตกิรรมเชงิบวกกบัเดก็แต่ในทางตรงกนัขา้มเบยีด
ขบัใหเ้ดก็กลุ่มนี�แสดงอตัตลกัษณ์ของพฤตกิรรมความรุนแรงออกมาทั �งนี�การนําแนวคดิดงักล่าวนี�มา
ใชใ้นการศกึษาปรากฏการณ์ความรนุแรงนั �นผูว้จิยัเหน็ว่าการเดก็และเยาวชนถูกกระทําความรุนแรง
และมพีฤติกรรมเป็นผู้กระทําความรุนแรงนั �นมเีงื�อนไขหลายเงื�อนไขที�เป็นตวักําหนดและแต่ละ
เงื�อนไขก็มปีฏสิมัพนัธ์ซึ�งกนัและกนัซึ�งมตีั �งแต่ระดบัตวัเดก็เอง ครอบครวั ชุมชน และสงัคม ดงันั �น
การใชแ้นวคดินี�ในการศกึษาจะทําให้เหน็ถงึเงื�อนไขที�เป็นตวักําหนดความรุนแรงที�เกดิขึ�นได้อย่าง
ครอบคลุมยิ�งขึ�น 
 จากแนวคดิทฤษฎทีางสงัคมวทิยาและจติวทิยาสงัคมดงักล่าวผูว้จิยัได้นํามาเป็นแนวทาง
ในการศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงในโรงเรยีนโดยพจิารณาในประเดน็ของความรุนแรงที�เด็ก
และเยาวชนถูกกระทําผ่านการศึกษาโครงสร้างทางสงัคมที�มสี่วนหล่อหลอมหรอืบ่มเพาะความ
รนุแรงโดยนําแนวคดิทฤษฎดีงักล่าวมาใชเ้พื�อใหผู้ว้จิยัมแีนวทางในการศกึษาและสามารถมองความ
รนุแรงที�เกดิขึ�นไดอ้ยา่งชดัเจนยิ�งขึ�น บนพื�นฐานของปรากฏการณ์ที�เกดิขึ�นจรงิในสนามการวจิยั 

  ส่วนที� 3 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 จากการศกึษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องความรุนแรง ทั �งที�ศกึษากบัเดก็และเยาวชนใน

สถานศึกษาโดยตรงหรอืที�มีความเกี�ยวข้องกับเด็กและเยาวชนซึ�งสามารถนํามาใช้เป็นฐานใน

การศึกษาครั �งนี�ได้เป็นอย่างดีเนื�องจากทําให้ผู้วิจยัมองเห็นภาพของการศึกษาที�ผ่านมาว่ามี

การศึกษาเรื�องความรุนแรงในประเด็นไหนบ้างและนํามุมมองที�สามารถเชื�อมโยงกบัเรื�องความ

รุนแรงในโรงเรยีนมาเป็นแนวทางในการศึกษาได้โดยจากการทบทวนงานวจิยัที�เกี�ยวข้องครั �งนี� 
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พบว่ามกีารศึกษาเรื�องความรุนแรงในประเด็นต่างๆ ที�มทีั �งส่วนที�คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน

ออกไป เช่น วตัถุประสงคก์ารวจิยั กลุ่มตวัอยา่งที�ศกึษา ระเบยีบวธิกีารวจิยัที�ใชศ้กึษา เป็นต้นซึ�งใน

ที�นี�ผูว้จิยัสามารถแบ่งประเภทของการศกึษาเรื�องความรนุแรงโดยใชเ้กณฑข์องวตัถุประสงคก์ารวจิยั

ที�ผูว้จิยัเรื�องนั �นๆ กําหนดไวเ้ป็นหลกัในการแบ่งประเภทซึ�งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกัๆ คอื 1) 

งานวจิยัที�ศกึษาความรุนแรงต่อเดก็ 2) งานวจิยัที�ศกึษาความรุนแรงในวยัรุ่น 3) งานวจิยัที�ศกึษา

ความรุนแรงในสงัคม 4) งานวจิยัที�ศกึษาความรุนแรงในครอบครวั และ5) งานวจิยัที�ศกึษาสื�อกบั

ความรนุแรง  

 1. งานวิจยัที�ศึกษาความรนุแรงต่อเดก็ 

 งานวจิยัที�ศกึษาเกี�ยวกบัความรุนแรงต่อเดก็โดยมองเดก็ในฐานะของผูถู้กกระทําหรอืเดก็

ตอ้งเป็นเหยื�อนั �นส่วนใหญ่เป็นการศกึษากบัเดก็ในฐานะที�เป็นผูถู้กกระทาํรุนแรงโดยมุ่งศกึษาปจัจยั

และสาเหตุของความรนุแรง ความชุกหรอืขนาดของปญัหาตลอดจนการศกึษาถงึการรบัรูแ้ละความ

คดิเหน็ต่อปญัหาความรุนแรงต่อเดก็ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กถูกกระทํา

ความรุนแรงโดยตรง โดยเฉพาะเดก็ที�อยู่ในสถานสงเคราะห์และสถานพนิิจและคุม้ครองเดก็ต่างๆ 

ซึ�งมปีระสบการณ์เคยถูกกระทําความรุนแรงโดยตรงรวมทั �งเดก็ที�เคยถูกกระทําความรุนแรงและได้

ใชค้วามรนุแรงต่อผูอ้ื�น มกีารศกึษากบับุคลากรดา้นวชิาชพีที�มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งดูแลเดก็ที�ถูกกระทํา

รนุแรงดว้ย ทั �งนี�แนวโน้มการวจิยัเริ�มเปลี�ยนทศิทางจากการศกึษาหาสาเหตุและรปูแบบการกระทํา

รุนแรง โดยเปลี�ยนการศกึษาจากผูถู้กกระทํารุนแรงมาศกึษาจากบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นการ

หาแนวทางและมาตรการแก้ไขปญัหาซึ�งบุคลากรที�ดูแลเป็นส่วนสําคญัที�อาจเป็นทั �งอุปสรรคในการ

ทํางานดา้นนี� และมโีอกาสพฒันาใหง้านดา้นนี�มปีระสทิธภิาพมากขึ�นและยงัมงีานวจิยัเชงิคุณภาพ 

ที�ใหค้วามสาํคญักบัการทบทวนศกึษาเอกสารทั �งในดา้นวรรณกรรมและกฎหมาย การกระทํารุนแรง

ต่อเดก็ที�เกดิขึ�นบ่อยในสงัคมไทย มลีกัษณะครอบคลุมการกระทํารุนแรง 4 ประเภท คอื การกระทํา

รุนแรงทางร่างกาย ทางดา้นจติใจ ทางดา้นเพศ และการปล่อยปละละเลยไม่เลี�ยงดูอย่างเพยีงพอ 

สงัคมไทยยงัขาดความตระหนักต่อปญัหาการกระทํารุนแรงต่อเดก็ นักวชิาชพีดา้นสื�อสารมวลชน

และประชาชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัปญัหาการกระทํารุนแรงเดก็อย่างถูกต้อง ส่วน

ใหญ่จะรบัรูว้่าเป็นปญัหาถ้าเป็นการทํารา้ยร่างกายและทํารา้ยทางเพศและยงัมองการกระทํารุนแรง

ทางจติใจและการปล่อยปละละเลยไม่เลี�ยงดูไม่ออกว่าเป็นการกระทํารุนแรงอย่างหนึ�ง ปญัหาการวจิยัหลาย

เรื�องชี�ใหเ้หน็ว่ารากฐานปญัหาความรุนแรงในเดก็ยงัไม่ไดร้บัการป้องกนัแก้ไขอย่างเตม็ที�เนื�องจากเจตคติ

ของคนไทยที�ยงัไม่ไดค้ํานึงถงึสทิธขิองเดก็เท่าที�ควร (อาภาพรรณ  ถาโรฤทธิ g.  2542) ในสงัคมไทยยงัมี

ความคดิว่าการทุบตเีดก็เป็นสิ�งที�อาจกระทําได ้เนื�องจากเดก็เป็นสมบตัขิองบดิามารดา และการทุบตดุีด่า
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ว่ากล่าวรวมทั �งการลงโทษต่างๆ ถอืว่าทําได้และเป็นเรื�องภายในครอบครวั กฎหมายที�เกี�ยวกบัการ

คุม้ครองปกป้องเดก็ ยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ งานวจิยัหลายเรื�องไดใ้หข้อ้เสนอแนะใหม้กีาร

ปรบัแกก้ฎหมายที�คลอบคลุมถงึสทิธเิดก็และใหอ้ํานาจแก่บุคลากรในวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้งในการแยก

เดก็ออกจากครอบครวัหรอืบุคคลที�กระทาํรนุแรงต่อเดก็ (ธรรมนูญ เหล่าสกุลพร. 2542)ในส่วนของ

ปจัจยัและสาเหตุของการใชค้วามรุนแรงต่อเดก็ เกดิจากปญัหาในครอบครวั เดก็เป็นเหยื�อของการ

ระบายอารมณ์ของความรา้วฉานในครอบครวั อยูใ่นครอบครวัที�ยากจน ขาดความอบอุ่น สมาชกิใน

ครอบครวัมพีฤตกิรรมและอารมณ์รุนแรง ก้าวรา้ว ตดิสารเสพตดิและมภีูมหิลงัของการถูกเลี�ยงดู

แบบใชค้วามรุนแรงมาก่อน (จรณัยา นิตยส์ุวรรณ. 2536; อรณี นมรกัษ์. 2539; พรฤด ีนิธริตัน์. 

2540) งานวจิยัหลายชิ�นชี�ใหเ้หน็คลา้ยกนัว่า ปจัจยัที�สําคญัที�ก่อใหเ้กดิการใชค้วามรุนแรงต่อเดก็

นั �น เป็นเพราะความประพฤตขิองเดก็เองที�เบี�ยงเบน ดื�อรั �น ไมเ่ชื�อฟงั หนีโรงเรยีน และชอบทะเลาะ

ววิาท ซึ�งผลกระทบของความรนุแรงทาํใหเ้ดก็มกีารพฒันาพฤตกิรรมที�ก้าวรา้ว เร่ร่อน จรจดั ทําผดิ

กฎหมายและมเีจตคตทิี�ไม่ดต่ีอตนเองและครอบครวั ประพฤตติวัประชดต่อชวีติตนเอง (อาร ีเพชร์

ผุด. 2533; พรฤด ี นิธริตัน์. 2540) สําหรบัสื�อมวลชนมบีทบาทน้อยต่อการเสนอปญัหาการกระทํา

รุนแรงต่อเดก็ ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัการทํารา้ยทางร่างกายและทางเพศมากกว่าส่วนการ

ทารุณทางจติใจและการปล่อยปละละเลยยงัไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที�ควรการช่วยเหลอืเด็กถูก

กระทาํรนุแรงที�ผ่านมายงัเป็นลกัษณะตั �งรบั งานวจิยัหลายเรื�องไดเ้สนอแนะใหม้กีารป้องกนัปญัหา 

ส่งเสริมครอบครวัและเน้นการให้บรกิารแบบสหวิชาชีพทั �งนี�งานวิจยัส่วนใหญ่ชี�ให้เห็นว่าการ

ประสานงานระหว่างองค์การที�ทํางานรบัผดิชอบช่วยเหลอืเด็กเป็นสิ�งสําคญัโดยเฉพาะวชิาชีพ

แพทยซ์ึ�งตระหนักถงึความสําคญัในการดูแลเดก็ที�ถูกกระทํารุนแรงโดยมกีารบนัทกึการรายงานแต่

ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อให้การช่วยเหลือมีความต่อเนื� องและมี

ประสทิธภิาพมากขึ�น  

 การวจิยัเกี�ยวกบัการใชค้วามรนุแรงต่อเดก็ ยงัขาดองคค์วามรูท้างดา้นสาเหตุของปญัหาที�

แท้จรงิและการสรา้งกรอบแนวคดิทฤษฎพีื�นฐานที�สามารถนํามาประยุกต์ใชก้บัสงัคมไทยตลอดจน

การหาแนวทางในการช่วยเหลอืที�มปีระสทิธภิาพอย่างแทจ้รงิ ปญัหาการใชค้วามรุนแรงในเดก็เป็น

เรื�องที�ละเอยีดอ่อนและไม่สามารถให้การช่วยเหลอืโดยนักวชิาชพีเพยีงสาขาใดสาขาหนึ�งแต่ควรมี

การประสานงานกนัอย่างจรงิจงัซึ�งงานวจิยัที�ผ่านมาชี�ใหเ้หน็ประเดน็ปญัหาเกี�ยวกบัการประสานงาน

ขององค์กรต่างๆ แต่ยงัขาดการวจิยัเพื�อหารูปแบบการประสานงานเพื�อให้การช่วยเหลอืเดก็ที�ถูก

กระทาํรนุแรงไดอ้ยา่งแทจ้รงิและมปีระสทิธภิาพ  
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 2. งานวิจยัที�ศึกษาความรนุแรงในวยัรุ่น 

 จากการทบทวนงานวิจยัที�เกี�ยวกับเรื�องความรุนแรงในวัยรุ่นซึ�งงานวิจยัในกลุ่มนี�จะ

แตกต่างจากงานวจิยัในกลุ่มแรกที�ศกึษาเกี�ยวกบัความรนุแรงในเดก็ในส่วนที�กลุ่มตวัอย่างที�ศกึษาจะ

เน้นไปที�กลุ่มวยัรุ่น และไม่ไดม้องว่าเดก็วยัรุ่นอยู่ในฐานะของผูถู้กกระทําเหมอืนกบักลุ่มเดก็เท่านั �น 

หากแต่ยงัมุ่งประเด็นความสนใจไปที�การเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงของวยัรุ่นด้วยซึ�งจากงานวจิยั

ต่างๆ ที�พบนั �นส่วนใหญ่เป็นการกระทําความรุนแรงหรอืพฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์ของนักเรยีน 

นักศึกษาโดยมผีู้ทําการวจิยัไว้หลายเรื�องด้วยกนัซึ�งเป็นการศึกษากบักลุ่มวยัรุ่นที�อยู่ทั �งในฐานะ

ผูถู้กกระทํารุนแรงและในขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูก่้อเหตุความรุนแรงดว้ยเช่นกนั ส่วนใหญ่เน้นศกึษา

เกี�ยวกบัการก่อเหตุทะเลาะววิาทที�เกดิขึ�นค่อนขา้งแพร่หลายในสงัคม งานวจิยัส่วนใหญ่มุ่งศกึษา

เกี�ยวกบัปจัจยัและสาเหตุของการใชค้วามรุนแรงในวยัรุ่น และศกึษาเกี�ยวกบัลกัษณะและขนาดของ

ปญัหาตลอดจนแนวทางแก้ไขซึ�งงานวจิยัในด้านนี�มุ่งศึกษากบักลุ่มวยัรุ่นหรอืเยาวชนที�ใช้ความ

รุนแรงต่อผู้อื�น ซึ�งเป็นงานวจิยัที�มุ่งศกึษาถงึภูมหิลงัของวยัรุ่น ผู้กระทําความรุนแรง ปจัจยัและ

สาเหตุใหเ้กดิการก่อเหตุทะเลาะววิาทและการกระทําผดิต่อร่างกายของวยัรุ่นผลการวจิยัส่วนใหญ่

ชี�ให้เหน็ว่าปญัหาที�เกดิขึ�นจากความเกเรของนักเรยีน ซึ�งเกดิความไม่พอใจกนัระหว่างเชยีรก์ฬีา 

การใชส้ิ�งเสพตดิ มปีญัหาขาดความอบอุ่นในครอบครวัและบุคลกิภาพที�มปีญัหานอกจากนี�ยงัเป็น

การศึกษาถึงปจัจยัที�เป็นผลกระทบต่อการกระทําผิดหรือใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน

เช่นเดยีวกนัและผลการวจิยัไมพ่บความแตกต่างจากการศกึษาในอดตีมากนัก งานวจิยัส่วนใหญ่เป็น

การศกึษากบัเดก็และเยาวชนที�กระทําผดิและต้องขงัในสถานพนิิจเดก็ ผลการวจิยัตอกยํ�าใหเ้หน็ว่า

เดก็ที�ใชค้วามรนุแรงนั �นเป็นเดก็ที�มปีญัหาบุคลกิภาพ การปรบัตวั ฐานะเศรษฐกจิยากจน สมัพนัธภาพใน

ครอบครวัไมด่แีละเป็นแหล่งที�ก่อใหเ้ดก็มปีญัหา (ชไมพร ทวชัศร;ี รงัสรรค ์วรวงศ์; และชยนัตรธ์ร  ปทุมา

นนท.์ 2542) ปญัหาการใชค้วามรุนแรงของวยัรุ่นที�กระทําต่อตนเองในรปูแบบของการใชย้า สารเสพ

ติดได้ถูกศึกษาและพบว่าปจัจยัความไม่อบอุ่นหรอืปญัหาในครอบครวัมีอิทธิพลต่อการกระทํา

ความผดิและการติดยาของเยาวชน การศึกษาหลายเรื�องที�มุ่งศึกษาหาปจัจยัที�เป็นสาเหตุและ

พฤตกิรรมการใชค้วามรนุแรงของนักเรยีนระดบัอาชวีศกึษาซึ�งเป็นกลุ่มที�ใชค้วามรุนแรงทางกายต่อ

กนัมากที�สุด การศกึษาในช่วงเวลาดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพสงัคมในขณะนั �นว่า ปญัหาเรื�อง

นักเรยีนอาชวีะก่อเหตุทะเลาะววิาทเป็นปญัหาเรื�อรงัที�ยงัไม่ไดร้บัการแก้ไขอย่างจรงิจงัผลการวจิยั

พบว่าปญัหาเหล่านี�ผู้บรหิารสถานศึกษาไม่เห็นความสําคญัและไม่ได้ร่วมมอืกนัอย่างจรงิจงัเพื�อ

แก้ไขปญัหา ปจัจยัสําคญัที�เป็นสาเหตุ คอื การอบรมเลี�ยงดูของครอบครวั การก่อเหตุววิาทมกัเกดิ

จากการทํากจิกรรมเป็นกลุ่มและกดิปญัหาลุกลามเกี�ยวกบัการหยามศกัดิ gศรกีนั การยดึถอืค่านิยมที�
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ไมร่กัการเรยีนและมองเหน็การทะเลาะววิาทเป็นเรื�องธรรมดาและนิยมแกไ้ขปญัหาโดยใชก้ําลงั (เตอืนใจ 

ชาล.ี 2538;  ทวิา วงศ์ธนาภา. 2538; จริพฒัน์ พรหมสทิธกิาร. 2543) ขอ้เสนอแนะของการวจิยัส่วน

ใหญ่เน้นที�การอบรมครอบครวัในการแก้ไขปญัหา ผลการวจิยัแมจ้ะมปีระโยชน์ในแง่ขององคค์วามรู้

และความเขา้ใจเกี�ยวกบัมูลเหตุของปญัหาความรุนแรงในวยัรุ่นในด้านต่างๆ รวมทั �งลกัษณะทาง

จติใจของเดก็และเยาวชนที�กระทาํความรุนแรงแต่ในการนําองคค์วามรูเ้หล่านี�ไปใชย้งัไม่มคีวามเป็น

รปูธรรมเนื�องจากปญัหาความรุนแรงในวยัรุ่นและการยกพวกตกีนัจาํเป็นต้องไดร้บัความร่วมมอืจาก

หลายๆ ฝ่ายในการแก้ปญัหาอย่างจรงิจงัทั �งภาครฐัในแง่ของนโยบายของโรงเรยีนหรอืสถาบนัการศกึษา 

กฎหมายการพกพาอาวุธปืน นโยบายการลดความรนุแรงในสงัคมรวมทั �งการศกึษาถงึค่านิยมบางประการ

ที�เกี�ยวกบัการแกป้ญัหาของวยัรุน่เป็นสิ�งที�งานวจิยัในดา้นนี�ยงัไมไ่ดเ้ริ�มศกึษาอยา่งจรงิจงั 

 3. งานวิจยัที�ศึกษาความรนุแรงในสงัคม 

 จากการทบทวนงานวจิยัที�ศกึษาเรื�องความรนุแรงและผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มการศกึษาเรื�องความ

รุนแรงไว้ในกลุ่มความรุนแรงในสงัคม เนื�องจากงานวจิยักลุ่มนี�มขีอบเขตค่อนข้างกว้างอนัหมาย

รวมถงึการศกึษาทุกสิ�งทุกอย่างที�เกี�ยวกบัความรุนแรงที�เกดิขึ�นในสงัคม หากแต่ในการศกึษาวจิยั

ครั �งนี�ผู้วจิยัได้จดัไว้ในกลุ่มนี�โดยพจิารณาจากวตัถุประสงค์ของการวจิยัที�พบว่าส่วนใหญ่มุ่งศกึษา

สาเหตุของความรุนแรงที�เกิดจากปจัจยัทางด้านสงัคมและสิ�งแวดล้อมซึ�งการศึกษาวจิยัเกี�ยวกับ

ความรุนแรงในสงัคมมขีอบเขตค่อนขา้งกว้างขวางและน่าสนใจมากเป็นการศกึษาที�เน้นปจัจยัหรอื

สาเหตุทางสงัคมที�ก่อใหเ้กดิปญัหาความรุนแรงขึ�น ซึ�งงานส่วนใหญ่มุ่งศกึษาเกี�ยวกบัค่านิยมหรอื

สภาพของสถานที�ที�เอื�อต่อการใชค้วามรุนแรง เช่น แหล่งมั �วสุมอบายมุข สถานเรงิรมย ์ การพนัน 

ตลอดจนการเร่ร่อน จรจดั ของเยาวชนและปจัจยัอื�นๆ ทางสงัคมที�ผลกัดนัส่งเสรมิใหก้ารกระทําผดิ

และการใช้ความรุนแรงมมีากขึ�น การศกึษาเหล่านี�มุ่งไปที�กลุ่มเยาวชนเนื�องจากเป็นกลุ่มเสี�ยงและ

เป็นเหยื�อของสงัคมงา่ยกว่ากลุ่มอื�น รวมทั �งมกีารซมึซบัค่านิยมต่างๆ จากอทิธพิลของกลุ่มเพื�อนและ

เกดิการเลยีนแบบไดง้า่ย ผลการศกึษาส่วนใหญ่มุ่งรายงานลกัษณะปญัหาของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า

จะมองประเดน็สาเหตุจากสงัคมซึ�งอยู่เบื�องหลงัความรุนแรงนั �นๆ หรอือกีนัยหนึ�งคอืสงัคมเป็นตวั

ก่อให้เกดิความรุนแรงและเยาวชนที�กระทําผดิหรอืก่อความรุนแรงนั �นเป็นเหยื�อการใหข้อ้เสนอแนะ

ส่วนใหญ่มุ่งไปที�ความพยายามให้มมีาตรการในการควบคุมจดัการกบัเยาวชนเหล่านี�มากกว่าการ

ปรบัแกก้ระบวนการทางสงัคมที�เป็นต้นเหตุของปญัหา ผลการวจิยัยงัไม่ไดช้ี�ประเดน็ปญัหาที�ตรงจุด

แต่เป็นการมองและพยายามแก้ไขปญัหาที�ปลายเหตุมากกว่าเน้นการศกึษาเชงิลกึที�เขา้ไปสมัผสักบั

ชวีติของกลุ่มคนที�ประสบปญัหาต่างๆ ซึ�งเป็นผลพวงจากสงัคมแต่การศกึษาวจิยันั �นนักวจิยัยงัมอง

ประเดน็ที�ผูป้ระสบปญัหาเป็นหลกัว่าไดเ้ผชญิกบัอะไรบา้งแต่ไม่ไดม้กีารวเิคราะหเ์จาะลกึถงึประเดน็
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ทางสงัคมที�เป็นรากเหงา้ของปญัหาที�แทจ้รงิ เช่น การศกึษาเกี�ยวกบัมารดานอกสมรสกบัแนวโน้ม

ในการทอดทิ�งบุตรรวมทั �งกรณีมารดานอกสมรสกบับรกิารทางสงัคมที�ควรไดร้บัซึ�งไม่ไดมุ้่งประเดน็

ของการมองว่าทําไมกฎเกณฑเ์รื�องการสมรสที�สงัคมกําหนดขึ�นจงึไม่มอีทิธพิลอะไรกบัผูช้าย แต่

กลบัมอีทิธพิลกบัผูห้ญงิและเดก็มากกว่าการสมรสมคีวามหมายอย่างไร ทําไมจงึมผีลกระทบต่อชวีติ

และการตดัสนิใจตลอดจนพฤตกิรรมของผูห้ญงิที�แตกต่างกนัระหว่างคนที�ไดส้มรสซึ�งเป็นหลกัเกณฑ์

ที�กําหนดโดยสงัคมชายเป็นใหญ่กบัคนที�ไมไ่ดส้มรส สิ�งเหล่านี�ก่อใหเ้กดิขอ้กงัขาว่าชวีติและเพศของ

หญงิไดถู้กกําหนดโดยอะไรนอกจากนี�ปจัจยับางอยา่งในสงัคมซึ�งเป็นตน้เหตุของปญัหาหลายๆอย่าง 

และปญัหาขอ้สงสยัเหล่านี�ควรไดร้บัการสนบัสนุนใหท้าํการศกึษาวจิยัเพื�อคน้หาคําตอบใหม้ากยิ�งขึ�น

สาํหรบัการศกึษาที�เกี�ยวกบัปญัหาเดก็เร่ร่อน ปญัหายาเสพตดิ และโสเภณีเดก็ ผลการวจิยัชี�ใหเ้หน็

ถงึสภาพปญัหาจากประสบการณ์ตรงของเหยื�อความรุนแรงในสถานที�ไม่ไดร้บัการดูและช่วยเหลอื

อย่างจรงิจงั สะทอ้นใหเ้หน็ถงึช่องว่าง การเขา้ถงึสวสัดกิารทางสงัคม ปญัหาความยากจนและดอ้ย

โอกาสที�จาํเป็นตอ้งเลอืกทางเดนิชวีติที�เอาตวัรอดอยา่งผดิๆ การถูกหล่อหลอมจากสงัคมแบบตวัใคร

ตวัมนัและการทอดทิ�งจากสงัคม ส่อใหเ้หน็ถงึคุณภาพชวีติที�ค่อนขา้งตกตํ�าของคนไทย การศกึษา

บางเรื�องเน้นไปที�ตวัผู้กระทําความผดิในบรบิทของปจัเจกบุคคลมากกว่าการมองผลกระทบของ

ระบบทางสงัคมที�เอื�อใหบุ้คคลที�อ่อนแอทางฐานะเศรษฐกจิและสงัคมต้องกลายเป็นผูก้ระทําความผดิ 

ใชค้วามรนุแรงเอารดัเอาเปรยีบ เพื�อความอยู่รอดของตนเอง ดงันั �นขอ้เสนอแนะจากงานวจิยัเหล่านี�

จงึมกัเป็นไปในลกัษณะการมุ่งหามาตรการหรอืค้นหาวธิกีารป้องกนัปราบปรามผู้กระทําความผดิ

และการใชม้าตรการทางกฎหมายที�รดักุมมากกว่า ในภาพรวมการศกึษาวเิคราะหง์านวจิยัเกี�ยวกบั

ความรุนแรงในสงัคม มขีอ้น่าสงัเกตว่า งานวจิยัดา้นนี�มกัเป็นงานวจิยัของสถาบนัต่างๆ มากกว่า

เป็นวทิยานิพนธข์องนักศกึษาปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก ทั �งนี�อาจเนื�องจากความรุนแรงที�เกดิขึ�นมี

มูลเหตุส่งเสรมิจากปจัจยัต่างๆ ของสงัคมเป็นเรื�องที�สอดแทรกหรอืแฝงเป็นส่วนหนึ�งของการ

สนับสนุนใหเ้กดิความรุนแรงดา้นอื�นๆ ตามที�ไดนํ้าเสนอไปแลว้ ดงันั �นงานวจิยัที�ปรากฏจงึมกัเป็น

เรื�องที�ได้รบัความสนใจจากกลุ่มนักวิชาชีพที�เฉพาะเจาะจงมากกว่าเนื�องจากเป็นงานวิจยัของ

สถาบนั ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัเหล่านี�น่าจะไดร้บัความสนใจ นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ทั �งในดา้น

การดําเนินงานและใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงเพื�อการผลกัดนัให้เกิดการเปลี�ยนแปลงแก้ไขกฎหมาย 

นโยบายทางสงัคม และกฎระเบยีบต่างๆ ไดม้ากกว่า(ชไมพร ทวชัศร;ี รงัสรรค ์วรวงศ์; และ ชยนัตรธ์ร 

ปทุมานนท.์ 2542;  พรศริ ิมลูตชิยั. 2541; พศิาล มขุแจง้. 2540; ทวิา วงศธ์นาภา. 2539) 

  

 



46 
 

 4. งานวิจยัที�ศึกษาความรนุแรงในครอบครวั  

 จากการทบทวนงานวจิยัเกี�ยวกบัความรุนแรงที�เกดิขึ�นในครอบครวัพบว่าส่วนใหญ่เป็น

การศกึษาในประเดน็ของความรุนแรงที�เกดิขึ�นในชวีติคู่สมรสและความรุนแรงที�กระทําต่อบุคคลใน

ครอบครวัโดยเฉพาะกับเด็กๆ ซึ�งการศึกษาความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่โดยส่วนใหญ่เป็น

งานวจิยัเชงิปรมิาณ งานวจิยัเหล่านี�มุ่งเน้นที�จะศกึษาปจัจยัและสาเหตุของการใชค้วามรุนแรงใน

ครอบครวั และการศกึษาผลกระทบของความรุนแรงต่อสุขภาพ งานวจิยัส่วนใหญ่พบว่าผูช้ายเป็น

ผูก้ระทาํความรุนแรงและผูห้ญงิที�เป็นภรรยาเป็นผูถู้กกระทําความรุนแรงอกีส่วนหนึ�งศกึษากบัเดก็

และเยาวชนจากครอบครวัที�เคยใชค้วามรุนแรง ซึ�งจดัเป็นผูถู้กกระทําโดยอ้อมนอกจากนี�มงีานวจิยั 

ที�ศกึษากบันกัโทษซึ�งเป็นผูก้ระทาํความรุนแรงเพื�อศกึษาสภาพความรุนแรงและปจัจยัที�เป็นสาเหตุ

ใหใ้ชค้วามรุนแรง สําหรบังานวจิยัที�มุ่งศกึษาความคดิเหน็หรอืการรบัรูเ้กี�ยวกบัความรุนแรงจะมุ่ง

ศกึษาที�ผู้หญงิหรอืผูช้ายทั �วไปที�ไม่ไดร้ะบุว่ามปีระสบการณ์ความรุนแรงมาก่อน ส่วนงานวจิยัเชงิ

คุณภาพให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของผู้หญิงโดยนักวิจ ัยใช้แนวคิดของลัทธิสตรีนิยม 

(Feminist Perspectives) เป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยัและในการอภปิรายผลได้กล่าวถงึ

รากเหงา้ของปญัหาความรุนแรงในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบับทบาทชายหญงิที�กําหนดอย่างเขม้งวดใน

สงัคมไทย มาตรฐานสองระดบัในการปฏบิตัต่ิอชายและหญงิที�ไม่เท่าเทยีมกนัและวธิคีดิแบบสงัคม

ชายเป็นใหญ่ที�ถูกหล่อหลอมอยู่ในระบบวธิคีดิและการอบรมสั �งสอนผู้เยาว์ตลอดจนกระบวนการขดั

เกลาทางสงัคม (Socialization) ในทุกช่วงชวีติของคนไทยดว้ยผลการวจิยัเกี�ยวกบัปจัจยัที�ก่อใหเ้กดิ

ความรนุแรงในครอบครวันั �น ทุกเรื�องมคีวามสอดคลอ้งกนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งปจัจยัเกี�ยวกบัการดื�มสุรา

ของสามผีูก้ระทําความรุนแรงต่อภรรยา ปญัหาดา้นเศรษฐกจิ ปญัหาชูส้าวและความเครยีด ส่วนปจัจยั

ดา้นการพนัน การใชส้ารเสพตดิ ปญัหาดา้นการสื�อสาร และความผดิหวงัในบทบาททางเพศที�สงัคม

กําหนดเป็นปจัจยัที�พบรองลงมา ส่วนการเหน็เหตุการณ์รุนแรง การมสี่วนร่วมในการใชค้วามรุนแรง

และการยอมรบัการใช้ความรุนแรงหรอืถูกกระทําความรุนแรงตลอดจนขาดระบบการสนับสนุน

ช่วยเหลอืจากครอบครวัและสงัคมเป็นปจัจยัทางจติสงัคมที�มคีวามสําคญัเช่นเดยีวกนั การศกึษา

งานวจิยัความรุนแรงต่อผู้หญิงในชวีติคู่เป็นงานวจิยัที�มุ่งศึกษาหาสาเหตุและปจัจยัการใช้ความ

รุนแรงจากทั �งผู้หญิงและผู้ชายในครอบครวัมกีารศึกษากบัหญิงต้องขงัซึ�งถือว่าเป็นผู้กระทําการ

รนุแรงนั �นถอืเป็นการเริ�มมองปญัหาความรุนแรงที�ตวัผูห้ญงิออกไปสู่สาเหตุของปญัหา ผลการวจิยั

มุง่ที�จะปรบัแกเ้พื�อช่วยเหลอืที�ตวัผูห้ญงิเป็นหลกัและต่อมาการวจิยัมุ่งไปที�การมองความสมัพนัธใ์น

ครอบครวัและการเลี�ยงดูตลอดจนการไดร้บัประสบการณ์ความรุนแรงในวยัเดก็ ที�มผีลเสี�ยงต่อการ

ใชค้วามรนุแรงในอนาคต การศกึษาในช่วงนี� ผูว้จิยัอาจมคีวามเชื�อพื�นฐานว่าการใชค้วามรุนแรงมกั
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เกดิในกลุ่มที�มกีารศกึษาตํ�าและฐานทางเศรษฐกจิตํ�าดงัจะเหน็ว่างานวจิยัมกัจะทํากบักลุ่มที�ด้อย

โอกาสทางสงัคม งานวจิยัจงึมุ่งศกึษาไปที�ผลกระทบต่อเหยื�อทั �งด้านสงัคมและสุขภาพแต่ยงัคง

เลอืกศกึษากบักลุ่มตวัอย่างที�มรีะดบัฐานะทางเศรษฐกจิและการศกึษาตํ�าและเริ�มศกึษาจากกลุ่มที�

เผชญิปญัหาอยู่แลว้ งานวจิยัเริ�มมองปจัจยัและผลกระทบต่อผู้หญงิและเดก็ที�เป็นเหยื�อของความ

รนุแรงในลกัษณะความดอ้ยโอกาสกว่าในทางสงัคม เริ�มศกึษาบรบิทของผูห้ญงิที�เผชญิความรุนแรง

ว่ามแีนวโน้มจะตอบสนองต่อปญัหาอย่างไร ช่องว่างของระบบการช่วยเหลอืทางสงัคมและบรกิาร

ทางการแพทยต่์อปญัหาความรุนแรงและขบวนการยุตธิรรมที�ผูห้ญงิไม่อาจพึ�งพาไดเ้มื�อเกดิปญัหา

ความรุนแรงต่อมาปญัหาความรุนแรงต่อผู้หญิงเริ�มถูกศึกษาวจิยักว้างขึ�นครอบคลุมไปถงึความ

รนุแรงต่อจติใจ ผลกระทบต่อสุขภาพและสงัคม ผูว้จิยัเริ�มสนใจศกึษาปญัหาความรุนแรงกบับุคคลที�

อยูใ่นฐานะทางเศรษฐกจิและการศกึษาในระดบัปานกลางนอกจากนี� งานวจิยัยงัชี�ใหเ้หน็ถงึอทิธพิล

ของสื�อที�มสี่วนชี�นําการใช้ความรุนแรงที�เชื�อมโยงกบัการเมาสุราและการใช้ความรุนแรงต่อจติใจ

จากปญัหาด้านชูส้าวอย่างไรกต็ามการศกึษาวจิยัในช่วงนี�ก็ยงัมกีารศกึษาซํ�าเพื�อยนืยนัว่าผู้ชายที�

ใหค้วามรุนแรงต่อคู่สมรส มกัเป็นผูท้ี�มกีารศกึษาตํ�า รายได้ตํ�าและเมาสุรา งานวจิยัส่วนใหญ่มกัมี

ขอ้เสนอแนะใหม้กีารจดัตั �งกลุ่มหรอืองคก์รใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูห้ญงิที�ประสบปญัหาความรุนแรงซึ�ง

สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงที�ประสบปญัหาความรุนแรงมคีวามต้องการความช่วยเหลือแต่ระบบการ

ช่วยเหลอืดา้นสงัคมสงเคราะห์เหล่านี�ยงัไม่แพร่หลายในสงัคมไทยเท่าที�ควรรวมทั �งมกีารเสนอให้

ปรบัแกก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัปญัหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิ ปญัหาความรนุแรงต่อผูห้ญงิไดร้บัการ

สนใจมากยิ�งขึ�นทั �งนี�เป็นแรงผลกัดนัจากความเคลื�อนไหวเกี�ยวกบัความรุนแรงต่อผูห้ญงิโดยองคก์ร

ต่างๆ ในประเทศไทยที�ชดัเจนมากขึ�นทําใหก้ารศกึษาวจิยัมกีารมองบรบิทของความรุนแรงจาก

มุมมองและประสบการณ์ของผู้หญงิมากขึ�นรวมทั �งการวเิคราะหป์ญัหามกัหยั �งลกึไปถงึสาเหตุของ

ความรนุแรงที�แตกต่างจากในอดตี กล่าวคอืไมไ่ดม้องที�ปจัจยัภายนอกเกี�ยวกบัปญัหาทางเศรษฐกจิ

หรอืความขดัแยง้และเมาสุราเพยีงดา้นเดยีวแต่มองในแง่ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ ความเท่าเทยีมกนัใน

อํานาจระหว่างชายหญงิ ปญัหาของการสื�อสารและการสนับสนุนทางสงัคมและพฤตกิรรมในการ

เผชญิปญัหาของผูห้ญงิต่อปญัหาความรุนแรง (ภาวดิา พทิกัษ์ร่วมวงษ์. 2544; สุวฒัน์ ศรสีรฉัตต์. 

2544)  

 5. งานวิจยัที�ศึกษาสื�อกบัความรนุแรง 

 งานวิจัยที�ศึกษาในประเด็นของสื�อกับความรุนแรงนั �นส่วนใหญ่เน้นที�การศึกษาถึง

กระบวนการและวิธกีารนําเสนอข่าวความรุนแรงของสื�อหนังสือพิมพ์และโทรทศัน์ว่าก่อให้เกิด

ผลกระทบกบัความรุนแรงต่อผูช้มอย่างไร โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพและการใชท้ั �งการวจิยั



48 
 

เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การศกึษาวจิยัดา้นความรุนแรงกบัสื�อ ไดถู้กแยกแยะจากความรุนแรง

ในดา้นอื�นๆ เนื�องจากใชห้ลกัเกณฑว์่าเป็นการวจิยัที�มุ่งใชส้ื�อเป็นตวัศกึษาหรอืศกึษาผลของการใช้

สื�อที�ก่อใหเ้กดิความรนุแรงทั �งทางตรงและทางอ้อม งานส่วนใหญ่มุ่งไปที�การเสนอข่าวทางโทรทศัน์

ว่ามเีนื�อหาขา่วความรนุแรงมากน้อยเพยีงใดรวมทั �งอทิธพิลของข่าวสารทางโทรทศัน์ต่อพฤตกิรรม

ความรุนแรงของเยาวชน ผลการวจิยัพบว่าเนื�อหาข่าวความรุนแรงทางสื�อโทรทศัน์มมีากแต่การ

ควบคุมมน้ีอยกว่าทาํใหข้าดมาตรการการป้องกนัเยาวชนจากการซมึซบัความรุนแรงจากสื�อเหล่านี�

อย่างหลกีเลี�ยงไม่ได้ สําหรบัละครและภาพยนตรท์ี�แพร่อยู่ในสื�อโทรทศัน์ พบว่าไม่มมีาตรการ

ป้องกนัเช่นเดยีวกนั แต่ปจัจยัที�มผีลต่อพฤตกิรรมการเปิดรบัชมรายการโทรทศัน์ ไดแ้ก่ อาชพีและ

การศกึษาของบดิามารดาดงันั �นในขณะที�สงัคมไทยยงัไม่อาจปิดกั �นกลั �นกรองสื�อความรุนแรงใหพ้น้

จากเดก็และเยาวชน การดูแลของผู้ปกครองในการเลอืกรายการจากโทรทศัน์น่าจะเป็นมาตรการ

สาํคญัในการป้องกนัอนัดบัแรกนอกจากนี�มกีารศกึษาเชงิคุณภาพที�มุ่งการวเิคราะหเ์นื�อหาข่าวสาร

ทั �งในโทรทศัน์และหนังสอืพมิพ์ และปจัจยัที�มอีทิธพิลในการคดิภาพความรุนแรงในการเผยแพร่

ภาพ ผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกนัว่าเนื�อหาขา่วจากสื�อทั �งหนังสอืพมิพแ์ละโทรทศัน์จะแพร่ภาพ

ข่าวที�มคีวามรุนแรงในระดบัสูง ทั �งนี�การสนองความต้องการในการขายข่าวและดงึดูดความสนใจ

ของสื�อมสี่วนทําให้ภาพความรุนแรงยงัคงมอีย่างแพร่หลาย ผลงานวจิยัส่วนใหญ่สอดคลอ้งกนัว่า 

การนําเสนอข่าวด้านความรุนแรงโดยสื�อต่างๆยงัขาดการควบคุมอย่างมปีระสิทธิภาพในการ

นําเสนอ ทาํใหม้ผีลกระทบต่อการเลยีนแบบของเยาวชน และชี�นําใหเ้กดิการเอาเยี�ยงอย่างได ้ผูช้ม

สื�อมโีอกาสน้อยมากที�จะเลอืกหรอืจํากดัความรุนแรง ดงันั �นการวจิยัที�เกี�ยวกบัเจตคตแิละความ

รบัผดิชอบของสื�อมวลชน ตลอดจนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารและการวจิยัแบบมสี่วนร่วมเพื�อการแก้ไข

ปญัหาการนําเสนอข่าวความรุนแรงอย่างไรข้อบเขตควรไดร้บัการสนับสนุนอย่างจรงิจงัรวมทั �งควร

มมีาตรการเพิ�มความระมดัระวงัไม่ให้สื�อมวลชนเป็นตัวกระทําความรุนแรงซํ�าซากต่อเหยื�ออย่าง

รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ได(้พรเพญ็ เพชรสุขศริ.ิ 2532; เสร ีวงษ์มณฑา. 2533; กมลวรรณ โลหส์วิานนท ์.2533; 

พมิพพ์ร ยิ�งยง. 2539) 

 สรปุภาพรวมจากงานวิจยัที�เกี�ยวข้องทั Sง 5กลุ่ม  

 จากงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัประเดน็ความรุนแรงทั �ง 5 กลุ่มดงักล่าวจะเหน็ไดว้่าส่วนใหญ่เป็น

งาน วจิยัที�เกี�ยวกบัความรุนแรงที�มุ่งความสนใจไปที�กลุ่มของเดก็และเยาวชนซึ�งกําลงัอยู่ในวยัศกึษาเล่า

เรยีนในสถานศกึษาต่างๆ งานวจิยัเหล่านี�มกัศกึษาในเรื�องสาเหตุหรอืปจัจยัที�ก่อใหเ้กดิความรุนแรง 

รปูแบบของการกระทาํความรนุแรงและผลกระทบที�เกดิขึ�นจากการใชค้วามรุนแรงนั �นๆ โดยงานวจิยั

ในกลุ่มแรกคอืงานวจิยั ที�ศกึษาความรุนแรงต่อเดก็ เป็นการศกึษาความรุนแรงที�ผูใ้หญ่ซึ�งไดแ้ก่ พ่อ
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แม ่หรอืผูป้กครองกระทาํรนุแรงต่อเดก็ โดยเดก็เป็นผูถู้กกระทําเพราะเดก็อายุยงัน้อยและบางทกีย็งั

ช่วยตวัเองไมไ่ด ้ ส่วนงานวจิยัในกลุ่มที�สองเป็นงานวจิยัที�ศกึษาความรุนแรงในวยัรุ่นหรอืเยาวชนที�

เป็นเด็กโตซึ�งเป็นการศึกษาความรุนแรงที�เกิดจากผู้ใหญ่กระทําต่อเด็กวยัรุ่นและเด็กวยัรุ่นเองก็

กระทาํความรนุแรงโดยแสดงพฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงค ์เช่น ทะเลาะววิาท ชกต่อย หรอืเสพยาเสพ

ตดิ เป็นต้น นั �นกค็อืเดก็วยัรุ่นเป็นทั �งผูถู้กกระทําและเป็นผูก้ระทําความรุนแรงนั �นๆ จากงานวจิยัทั �ง

สองกลุ่มพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที�ก่อให้เกิดความรุนแรงนั �นเกิดจากปจัจยัด้านครอบครวั ได้แก่

ครอบครวัยากจน ครอบครวัแตกแยก มปีญัหาการหย่ารา้ง พ่อแม่มกีารศกึษาตํ�า มรีายไดน้้อย ตดิ

ยาเสพตดิ ตดิสุราเรื�อรงั หรอืตดิการพนนั เป็นตน้ นอกจากนี�ยงัเกดิจากปญัหาดา้นตวัเดก็เอง ไดแ้ก่ 

เดก็ที�มนิีสยัดื�อรั �นทําตามใจตนเองชอบทําผดิกฎระเบยีบวนิัย หรอืเป็นเดก็ที�ป่วยกระเสาะกระแสะ 

เป็นตน้ สาเหตุความรนุแรงยงัเกดิจากปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ สภาพที�อยู่อาศยัที�ไม่ดหีรอื อยู่

ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเลี�ยงดูเดก็และความรุนแรงยงัเกดิจากอทิธพิลของสื�อต่างๆ ดว้ย 

เช่นสื�อ วทิยุ โทรทศัน์หรอืสื�ออนิเตอรเ์น็ตที�ขาดการควบคุมที�ดทีี�มกันําเสนอแบบอย่างที�ไม่เหมาะสม

แก่เดก็และเยาวชน เช่น ภาพการแต่งตวัไม่เหมาะสมของวยัรุ่น เกมส์หรอืการละเล่นที�แสดงออกถึง

ความรุนแรงซึ�งสิ�งเหล่านี�ลว้นเป็นสาเหตุที�ก่อให้เกดิความรุนแรงในเดก็และวยัรุ่น  สําหรบัรปูแบบของ

ความรุนแรงนั �น ได้แก่ การดุด่าว่ากล่าว ใช้วาจาหยาบคาย ไปจนถึงขั �นทําร้ายร่างกาย เช่น เฆี�ยนต ี

ทุบต ีเอาไฟจี� เอาเตารดีนาบ ใชแ้รงงานเดก็อย่างทาส รวมไปถงึการกระทําชําเรา ทํารา้ยทางเพศ เป็น

ต้น  ซึ�งผลกระทบที�เกดิขึ�นแก่เด็กและวยัรุ่นนั �น ย่อมกระทบทั �งทางร่างกายและจติใจ ทําให้เด็กและ

วยัรุน่เหล่านั �นไดร้บัความทุกขท์รมาน ไม่มคีวามสุข เกดิปมดอ้ย ขาดความอบอุ่น ทําใหม้นิีสยัก้าวรา้ว 

บางคนมีบาดแผลหรือแผลเป็นตามร่างกาย บางคนต้องหนีออกจากบ้าน แล้วไปประกอบ

อาชญากรรมต่างๆ  ตั �งแต่การลกัเลก็ขโมยน้อยไปจนกระทั �งฆ่าคนตาย และผลสุดทา้ยเดก็ส่วนหนึ�ง

กอ็าจถูกจบัส่งไปอยู่ที�สถานสงเคราะหห์รอืถูกศาลคดเีดก็และเยาวชนตดัสนิใหส้่งไปอบรมในสถาน

พนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน งานวจิยัในสองกลุ่มดงักล่าวยงัไดศ้กึษาถงึเจตคตหิรอืมุมมองของ

นกัวชิาการต่อปญัหาการทารุณกรรมเดก็ซึ�งส่วนใหญ่มกัเขา้ใจว่าการทําทารุณกรรมต่อเดก็หมายถงึ

เฉพาะการทําทารุณเฉพาะทางร่างกายและทางเพศมากกว่าการทําทารุณทางจติใจหรอืการปล่อย

ปละละเลยโดยไมเ่ลี�ยงดเูดก็อยา่งเพยีงพอนอกจากนี�ในงานวจิยัหลายๆ เรื�องยงัไดศ้กึษาถงึแนวทาง

ป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงเหล่านั �น และได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรบัแก้กฎหมายที�

ครอบคลุมถงึสทิธขิองเดก็และเยาวชน การให้อํานาจแก่บุคลากรในวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้งในการแยก

เดก็ออกจากครอบครวัหรอืบุคคลที�กระทาํความรนุแรงต่อเดก็   
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 สาํหรบังานวจิยัในกลุ่มที�สามเป็นงานวจิยัที�ศกึษาความรุนแรงในสงัคม มขีอบเขตค่อนขา้ง

กว้าง และครอบคลุมไปถงึทุกสิ�งทุกอย่างที�เกี�ยวกบัความรุนแรงในสงัคมซึ�งผู้วจิยัได้จดัให้มกีลุ่มนี�

โดยพจิารณาจากวตัถุประสงค์ของการวจิยัโดยมุ่งประเดน็การศกึษาไปที�สาเหตุของความรุนแรงที�

เกดิจากปจัจยัทางด้านสงัคมและสิ�งแวดลอ้มรวมทั �งเงื�อนไขทางสงัคมที�ก่อใหเ้กดิความรุนแรงต่างๆ 

ไดแ้ก่ ค่านิยมผดิๆ เช่น เมื�อตอ้งเขา้สงัคมตอ้งดื�มเหลา้ การสบูบุหรี�เป็นเรื�องโก้เก๋ การไปเที�ยวสถาน

บนัเทงิในยามคํ�าคนืเป็นต้น หรอืเกิดจากการคบเพื�อนที�มพีฤตกิรรมเบี�ยงเบน  เช่น เพื�อนที�ดื�มเหล้า 

เสพยาบ้า สูบกัญชา ชอบทะเละวิวาท หรอืเล่นการพนัน เป็นต้น ซึ�งงานวจิยัเหล่านี�มกัศึกษาจาก

ผู้ต้องขงัที�กระทําความผดิต่างๆ นอกจากนี�สถานภาพบบีคั �นทางเศรษฐกิจก็มสี่วนทําให้เกิดความ

รุนแรงเช่นกนั เช่น ในวนัที�เงนิเดอืนออก สามมีกัดื�มเหล้าและทํารา้ยภรรยา เป็นต้น ส่วนงานวจิยัใน

กลุ่มที� 4 เป็นงานวิจยัที�ศึกษาความรุนแรงในครอบครวัเป็นการศึกษาความรุนแรงที�เกิดขึ�นใน

ระหว่างคู่สมรส หรอืความรุนแรงที�เกดิกบับุคคลในครอบครวั เช่น สามทีํารา้ยภรรยา บุตรถูกบดิา

มารดาลงโทษ เป็นต้น ซึ�งสาเหตุของความรุนแรง รปูแบบความรุนแรง และผลกระทบที�เกดิขึ�นจาก

ความรุนแรง ฯลฯ ของสองกลุ่มหลงันี� ก็คล้ายๆ กบังานวจิยัในสองกลุ่มแรก ส่วนงานวจิยัในกลุ่มที�

ห้าซึ�งเป็นกลุ่มสุดท้ายนั �น  เป็นงานวจิยัที�ศกึษาสื�อกบัความรุนแรง เป็นการศกึษาในประเด็นการ

นําเสนอของสื�อต่างๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์วารสาร วทิยุ โทรทศัน์ หรอือนิเตอรเ์น็ท เป็นต้น โดยเสนอ

ในรปูแบบที�ไม่เหมาะสม เป็นตวัอย่างที�ไม่ดแีก่เดก็และเยาวชนดงัที�ไดก้ล่าวไวแ้ล้วในตอนต้นทําให้

เดก็และวยัรุ่นลอกเลยีนแบบและทําตามอทิธพิลของการนําเสนอสื�อที�ไม่ดจีงึก่อใหเ้กดิความรุนแรง

ไดเ้ช่นกนั 

 จากงานวจิยัที�ศกึษาประเดน็ของความรุนแรงทั �ง 5 กลุ่มนี� ผู้วจิยัพบว่าส่วนใหญ่มกัเป็น

งานวจิยัที�ศกึษาถงึสาเหตุหรอืปจัจยัที�ทําให้เกดิความรุนแรง รปูแบบของความรุนแรง ผลกระทบที�

เกดิขึ�น เจตคตหิรอืมมุมองที�นกัวชิาการมต่ีอปญัหาความรุนแรงรวมถงึไดศ้กึษาแนวทางการป้องกนั

และแกไ้ขและไดเ้สนอแนะ การแก้ไขปญัหาความรุนแรงเหล่านั �น ซึ�งงานวจิยัเหล่านั �นมแีนวโน้มเริ�ม

จะเปลี�ยนทศิทางจากการศกึษาหาสาเหตุและรปูแบบของการกระทาํรนุแรงโดยเปลี�ยนการศกึษาจาก

ผูถู้กกระทาํรนุแรงมาศกึษาจากบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งเพื�อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปญัหา

ความรุนแรงเหล่านั �น  ในทศันะของผู้วจิยัคดิว่ายงัไม่ใช่ประเด็นที�สําคญัที�จะตอบปญัหาการวจิยั

ความรุนแรงได้ทั �งหมด ผู้วจิยัจงึคดิว่าน่าจะมกีารศึกษาถึงโครงสร้างของสงัคมที�เป็นตวักําหนด

กฎเกณฑ ์ระเบยีบปฏบิตัขิองสงัคมโรงเรยีนที�ปฏบิตัสิบืทอดกนัมา ซึ�งโครงสรา้งของสงัคมดงักล่าว 

อาจเป็นสาเหตุสาํคญัส่วนหนึ�งที�ก่อใหเ้กดิความรนุแรงในสงัคมไดเ้ช่นกนั  
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ส่วนที� 4  การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) 
 การศึกษาเฉพาะกรณีเป็นการสืบค้นหาความรู้ความจริงอย่างละเอียดลึกซึ�งเกี�ยวกับ

ปรากฏการณ์ที�สนใจ ซึ�งเกดิขึ�นในบรบิทหรอืระบบที�มขีอบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific context or 

bounded system) ปรากฏการณ์ที�สนใจนั �นอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล โครงการ เหตุการณ์ ชุมชนหรอื

องคก์ารเฉพาะรายใดรายหนึ�งหรอืหลายรายก็ไดท้ี�นักวจิยัเลอืกมาทําการศกึษาวจิยั การศกึษาเฉพาะ

กรณีมคีวามหมายตั �งแต่การบนัทกึและการรวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบัประวตัขิองบุคคล (Case record or 

case history) สําหรบันําไปใชใ้นดา้นต่างๆ และรวมไปถงึการนําขอ้มลูในประเดน็เกี�ยวขอ้งกบัปญัหา

การวจิยัที�ต้องการสบืค้นหาความรู้ความจรงิจากกรณีศกึษานั �นมาทําการวเิคราะห์และตคีวามหมาย

อย่างละเอยีดเขม้ขน้ โดยมเีป้าหมายหลกัเพื�อต้องการศกึษาหรอืเรยีนรูก้รณีศกึษาที�สนใจเป็นเฉพาะ 

(intrinsic interest) และเพื�อต้องการทําความเข้าใจปรากฏการณ์บางอย่างที�สนใจโดยอาศัยการ

ศกึษาวจิยัจากกรณีเฉพาะดงักล่าว (Extrinsic interest) ผลการศกึษาจากกรณีเฉพาะที�ดําเนินการ

ภายใต้สภาพเหตุการณ์จรงิ (Real life situation) ให้สารสนเทศที�เป็นประโยชน์สําหรบัการนําไปใช้

ปฏบิตัิงานในองค์การใดองค์การหนึ�ง และเป็นประโยชน์โดยอ้อมสําหรบันําไปใช้ทําวจิยัในประเด็น

ปญัหาที�เกี�ยวขอ้งใหก้วา้งขวางลุ่มลกึต่อไป การศกึษาเฉพาะกรณีจงึถูกนําไปใชใ้นการแสวงหาความรู้

ความจรงิในหลากหลายสาขาวชิานั �นเอง (Merriam. 1998; Simons. 1980; Yin. 2003) 

 เนื�องจากการนําไปใชใ้นหลากหลายแขนงวชิา จงึทาํใหก้ารศกึษาเฉพาะกรณีมรีปูแบบและ

ระเบยีบวธิดีําเนินการแตกต่างกนัไป ถงึแมว้่าจะนําไปใช้สบืค้นหาความรูค้วามจรงิเพื�อตอบหวัขอ้

ปญัหาวจิยัที�ศกึษาจากกรณเีฉพาะอยา่งเดยีวกนักต็ามดงันั �นจงึเหน็ว่าการศกึษาเฉพาะกรณีนั �นมทีั �ง

งานวจิยัเชงิปรมิาณ เชงิคุณภาพ และงานวจิยัผสานระเบยีบวธิรีะหว่างเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

(Stake.1994; Stake. 1995) โดยในการศึกษาครั �งนี�เป็นการศกึษาวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และ

สงัคมศาสตรท์ี�มแีนวโน้มเป็นเชงิคุณภาพตามฐานคตคิวามเชื�อของกระบวนทศัน์แบบตคีวาม/สรา้งสรรค์

นิยม (Merriam. 1998; Stake. 1994; Stake .1995) มากกว่าเชงิปรมิาณตามฐานความคดิความเชื�อของ

กระบวนทศัน์แบบปฏฐิานนิยม จงึไดนํ้าการศกึษาเฉพาะกรณีในลกัษณะการศกึษาเฉพาะกรณีเชงิ

คุณภาพ (Qualitative case study) เขา้มาใชใ้นวธิกีารดาํเนินการวจิยั 

ความหมายและลกัษณะสาํคญัของการศึกษาเฉพาะกรณี 

 ความหมายของการศกึษาเฉพาะกรณีไดม้นีักวธิวีทิยาการวจิยัและผูเ้ชี�ยวชาญหลายท่าน

ไดใ้หนิ้ยามไว ้ดงันี� 

 สเตค (Stake. 1988: 258; Stake. 1995: 2) ใหค้วามหมายอยา่งกวา้งๆ ว่า เป็นการศกึษา

เกี�ยวกบัระบบใดระบบหนึ�งที�มจีดุเน้นของความสนใจอยูต่รงที�การประกอบเขา้ดว้ยกนัของส่วนต่างๆ 
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(Working parts) ไดอ้ยา่งผสมผสานกลมกลนืและเกดิขึ�นภายในระบบที�มขีอบเขตเฉพาะเจาะจง (Bounded 

and integrated system) ตามความหมายโดยนัยดงักล่าวนี�แสดงว่าจุดเน้นของการศกึษาวจิยัมุ่งตรงไปที�

กรณีหรอืสิ�งที�ศึกษาซึ�งเป็นระบบใดๆ ที�มขีอบเขตเฉพาะเจาะจง ณ เวลาและปรภิูม ิ(สถานที�) หนึ�งๆ 

(Time and space) และที�นําไปใชเ้ป็นหน่วยสําหรบัการวเิคราะห ์(Unit of analysis) มากกว่ามุ่งเน้นไปที�

วธิกีารศกึษาวจิยั ดงัสะทอ้นจากถ้อยคําของสเตค (Stake. 1994: 236) ที�กล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่า “Case 

study is not a methodological choice, but a choice of object to be studied) (การศกึษาเฉพาะกรณี

ไมใ่ช่ทางเลอืกหนึ�งของวธิกีารวจิยั แต่เป็นทางเลอืกหนึ�งของสิ�งที�ทาํการศกึษา) 

 ยนิ (Yin. 2003: 3) ใหค้ําจาํกดัความไวว้่า เป็นวธิกีารแสวงหาความรูค้วามจรงิเชงิประจกัษ์ 

(empirical inquiry) แบบหนึ�ง ที�ใช้สําหรบัศกึษาปรากฏการณ์ร่วมสมยัใดๆ ซึ�งเกดิขึ�นจรงิในบรบิท ณ 

ช่วงเวลานั �นโดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อขอบเขตระหว่างปรากฏการณ์ที�ต้องการศึกษาและบรบิทแวดล้อม

ปรากฏการณ์ไม่ชัดเจน ความหมายโดยนัยนี�มุ่งเน้นไปที�วิธีการและกลยุทธ์ดําเนินการสืบค้น 

(investigation) หรอืตรวจสอบ (examination) ปรากฏการณ์ใดๆ ที�เกดิขึ�นในยุคสมยันั �นและนักวจิยัมี

ความสนใจอยากทราบความรูค้วามเป็นจรงิเกี�ยวกบัปรากฏการณ์นั �นโดยไม่ไดแ้ยกศกึษาปรากฏการณ์

ดงักล่าวออกจากบรบิทที�อยู่แวดล้อมรอบปรากฏการณ์กระบวนการสบืค้นหาความรูค้วามจรงิแบบนี�มี

ลักษณะตรงข้ามกับการวิจ ัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการที�นักวิจ ัยพยายามควบคุมหรือแยก

ปรากฏการณ์ที�ศึกษาวิจยัออกจากปจัจยัภายนอกอื�นๆ ทั �งนี�เพื�อป้องกันไม่ให้เข้ามามอีิทธิพลหรือ

เกี�ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ที�ตอ้งการสบืคน้หาความรูค้วามจรงิ 

 เมอเรยีม (Merriam. 1988: 27) กล่าวไว้ว่า เป็นการพรรณาและวเิคราะห์กรณีตวัอย่าง 

ปรากฏการณ์ หรอืหน่วยของสงัคม (social unit) ใดๆ ที�กระทําอย่างละเอยีดลุ่มลกึและเป็นแบบองคร์วม 

เช่นเดยีวกบัวอลคอทท ์(Wolcott.1990; citing Merriam. 1988: 27) ที�เหน็ว่าการศกึษาเฉพาะกรณีเป็น

ผลผลิตสุดท้ายของการศึกษาวิจยัภาคสนามซึ�งเป็นการสบืค้นหาความรู้ความจรงิเชงิธรรมชาต ิ

(naturalistic inquiry) มากกว่ามุ่งเน้นไปที�กลยุทธห์รอืระเบยีบวธิวีจิยัที�ใชใ้นกระบวนการสบืคน้หา

ความรูค้วามจรงิ 

 ถงึแมว้่าความหมายของการศกึษาเฉพาะกรณีที�กล่าวมาจะมคีวามแตกต่างกนั แต่กพ็อจะ

สรุปความหมายของการศกึษาเฉพาะกรณี ว่าหมายถึงการแสวงหาความรู้ความจรงิเชงิประจกัษ์ 

เพื�อที�จะตรวจสอบวนิิจฉัย พรรณนา อธบิาย ตคีวามปรากฏการณ์หรอืหน่วยทางสงัคมในระบบที�มี

ขอบเขตเฉพาะเจาะจงภายในช่วงเวลาหนึ�งและภายใตบ้รบิทแวดลอ้มที�เป็นอยู่จรงิ โดยมสีาระสําคญั

ของความหมาย สามารถใหค้าํจาํกดัความแตกต่างกนั 3 แงม่มุหลกัไดแ้ก่ 

1. กรณหีรอืสิ�งที�นกัวจิยัทาํการสบืคน้หาความรูค้วามจรงิ (the case or object of inquiry) 
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2. กระบวนการสบืคน้หาความรูค้วามจรงิ (process of inquiry) 
3. ผลผลติสุดทา้ยของการสบืคน้หาความรูค้วามจรงิ (end product of inquiry)ซึ�งสะทอ้น 

ใหเ้หน็ลกัษณะสาํคญัของการศกึษาเฉพาะกรณี จงึนําไปสู่ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการศกึษาวจิยั
แบบนี�โดยรวม ดงันี� 

1. The study of particular instances เป็นการศกึษาปรากฏการณ์ที�เป็นสถานการณ์  
บุคคล หรอืกลุ่มบุคคลในขอบเขตที�เฉพาะเจาะจง 

2. In depth study of the case เป็นการศกึษาปรากฏการณ์ในเชงิลกึ รวบรวมขอ้มลูโดย

ใชว้ธิกีารที�หลากหลาย โดยอาจใชว้ธิใีนเชงิคุณภาพภายในขอบเขตที�เฉพาะเจาะจง และมุ่งพรรณา

ปรากฏการณ์นั �นอยา่งละเอยีดลุ่มลกึและครอบคลุมครบถว้นทุกแงม่มุ 

3. Study of a phenomenon in its natural context ผู้วจิยัจะต้องลงสนามวจิยัและสมัผสั

กบัผูถู้กวจิยั/ประเดน็ที�วจิยั ในสภาพจรงิตามบรบิทแวดลอ้มที�เป็นอยู่ ไม่มกีารจดักระทําใดๆ และใช้

ประเดน็ปญัหาเป็นศูนยก์ลางในการสบืคน้หาคาํตอบ (Problem centered) 

 4. Representation of both the “Emic” and “Etic” perspective ผูว้จิยัจะต้องนําเสนอ

ปรากฏการณ์ที�ศกึษาทั �งสองมุมุมอง คอื มุมมองภายในที�มาจากทศันะของบุคคลภายในสนามวจิยั

จรงิ ๆ หรอืนําเสนอพฤตกิรรมจรงิที�สงัเกตไดจ้รงิภายในบรบิทแวดลอ้มที�เป็นอยู่ในสนามวจิยั (emic 

view) และมมุมองภายนอกที�มาจากการตคีวามของนกัวจิยั (etic view) 

ประเภทของการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคณุภาพ 

 การศกึษาเฉพาะกรณีเชงิคุณภาพทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรส์ามารถจาํแนก

ได้หลายประเภทขึ�นอยู่กับเกณฑ์ที�ใช้ในการพิจารณา สําหรบัในที�นี�จะจําแนกจุดมุ่งหมายของ

การศึกษาสามารถพิจารณาได้สองลักษณะคือจุดมุ่งหมายของการให้กรณีศึกษาค้นคว้าและ

จดุมุง่หมายของการศกึษาวจิยัโดยรวมดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี� 

 จาํแนกตามจดุมุ่งหมายของการให้กรณีศึกษาค้นคว้า 

 1. การศกึษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายใน (intrinsic case study) เป็นการศกึษาเพื�อ

สบืคน้หาความรูค้วามจรงิที�เกี�ยวกบัเนื�อหาสาระทั �งมวลของกรณศีกึษาเป็นหลกัทั �งเนื�อหาสาระที�เป็น

ลกัษณะเด่นเป็นพเิศษและลกัษณะโดยทั �วไปและทั �งที�มลีกัษณะที�ปรากฏเหน็ไดช้ดัและที�แฝงเรน้อยู ่

 2. การศกึษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายนอก (instrumental case study) เป็นการสบื

คน้หาความรูค้วามจรงิที�เกี�ยวกบัปรากฏการณ์หรอืประเดน็ปญัหาใดๆ ที�น่าสนใจ โดยอาศยัผลของ

การศกึษาจากกรณเีฉพาะหรอืสิ�งที�นกัวจิยัทาํการสบืคน้ เป็นฐานหรอืเครื�องมอืในการทําความเขา้ใจ

อยา่งถ่องแทต่้อปรากฏการณ์นั �น 
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 3. การศกึษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุ่ม (collective case study) เป็นการแสวงหาความรู้

ความจรงิที�เกี�ยวกบัปรากฏการณ์หรอืประเด็นปญัหาใดๆ ที�สนใจโดยอาศยัผลการศึกษาวจิยัจาก

กรณเีฉพาะหลายรายมาใชร้ว่มกนัในการทาํความเขา้ใจปรากฏการณ์ดงักล่าว 

 จาํแนกตามจดุมุ่งหมายของการศึกษาวิจยัโดยรวม 

1. การศกึษาเฉพาะกรณเีชงิพรรณนา (Descriptive case study) เป็นการศกึษา 
โดยมจีุดมุ่งหมายหลกัเพื�อพรรณนารายละเอียดอย่างครอบคลุมลุ่มลกึ และแจ่มชดัเกี�ยวกบักรณี
เฉพาะหรอืปรากฏการณ์ใดๆ ที�เกดิขึ�นตามสภาพจรงิภายในบรบิทแวดลอ้มที�เป็นอยูใ่นขณะนั �น 

2. การศกึษาเฉพาะกรณเีชงิตคีวาม (interpretative case study) เป็นการศกึษา 

ที�มีจุดมุ่งหมายสําคัญเพื�อนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาข้อสรุปแนวคิดทฤษฎีรวมไปถึงการให้

รายละเอยีดเพื�อสนบัสนุนหรอืโตแ้ยง้ฐานคตแินวคดิความเชื�อทางทฤษฎ ี 

 3. การศกึษาเฉพาะกรณีเชงิประเมนิ (evaluative case study) เป็นการศกึษาโดยมี

จดุมุง่หมายหลกัเพื�อพรรณนา อธบิายและตดัสนิคุณค่ากรณเีฉพาะที�ตอ้งการประเมนิ 

ระเบียบวิธีการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคณุภาพ 

 วธิดีําเนินการของการศกึษาเฉพาะกรณีเชงิคุณภาพนั �น ขึ�นอยู่กบัประเภทของการศกึษา

เฉพาะกรณีเชงิคุณภาพที�ใช้ในการสบืคน้ว่าเป็นแบบใด เช่น ถ้านักวจิยัออกแบบโดยใช้การศกึษา

เฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายใน สบืค้นหาความรูค้วามจรงิเกี�ยวกบัลกัษณะอนัโดดเด่นของกรณี

เฉพาะรายใดรายหนึ�ง ระเบยีบวธิแีละการสบืค้นและจุดมุ่งเน้นการดําเนินงานวจิยัในแต่ละขั �นตอน

ย่อมแตกต่างไปจากการศึกษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายนอกเช่นการเลอืกกรณีตัวอย่างใน

การศกึษาเฉพาะกรณเีชงิคุณภาพประเภทแรก นักวจิยัเป็นผูก้ําหนดขึ�นเองตามความสนใจก่อนการ

ทําวิจยัอย่างเป็นทางการจะเริ�มต้นขึ�นในขณะที�การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพประเภทหลัง 

นักวจิยัเป็นผู้เลอืกจากประชากรของกรณีเฉพาะขึ�นมาทําการศึกษาภายหลงัจากกําหนดคําถาม

ประเดน็ยอ่ยๆ ที�แยกแยะจากหวัขอ้ปญัหาหรอืโจทยก์ารวจิยัเรยีบรอ้ย (Stake. 1994; Stake. 1995) 

การศกึษาเฉพาะกรณีเชงิคุณภาพเป็นวธิกีารวจิยัที�เน้นการศกึษาที�เฉพาะเจาะจง จุดเน้นอยู่ที�สิ�งที�

ถูกศกึษา (case) ซึ�งจะตอ้งมลีกัษณะเจาะจง มขีอบเขตที�กําหนดไดช้ดัเจน มคีวามสมบูรณ์ในตวัเอง 

ไม่ได้เน้นวธิกีารศึกษา (method) วธิกีารศกึษาก็คอืวธิกีารวจิยัทางสงัคมศาสตรท์ี�เป็นมาตรฐาน

ทั �วไป เทคนิคมาตรฐานใดๆ ที�ใช้ในการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลู ก็สามารถนํามาใช้กบัการวจิยั

แบบการศกึษาเฉพาะกรณไีดท้ั �งสิ�น (ชาย โพธสิติา. 2547)  

แมว้่าการศกึษาเฉพาะกรณเีชงิคุณภาพแต่ละประเภทจะมรีะเบยีบวธิดีําเนินการแตกต่างกนั

บา้ง อย่างไรก็ตามถ้าพจิารณาโดยรวมแลว้จะพบว่าสามารถประมวลสรุปอย่างกว้างๆ จําแนกเป็น

หมวดหมูไ่ดด้งันี�คอื 
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1. การออกแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคณุภาพ 

 เป็นการดําเนินงานในขั �นตอนเบื�องต้นก่อนทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมจีุดมุ่งหมาย

สําคญัเพื�อจดัทําแผนปฏิบตัิการอย่างคร่าวๆ สําหรบัใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลกัฐานในสถานที�ศกึษาวจิยั โดยทั �วไปกจิกรรมในขั �นตอนนี�ประกอบไปดว้ย 

       1.1 การกาํหนดประเดน็คาํถามการวิจยั 
      กําหนดคําถามหลกัของการวจิยั (central or major research questions) เป็นการตั �ง
คาํถามทั �วไปเกี�ยวกบักระบวนการหรอืการดาํเนินไปของสรรพสิ�ง หรอืคําถามทั �วไปเกี�ยวกบัการรบัรู้
หรอืเข้าใจสรรพสิ�ง และสิ�งที�เกิดขึ�นมคีวามหมายต่อผู้ที�เกี�ยวข้องอะไรบ้าง โดยเนื�อหาสาระของ
คําถามหลกัแต่ละขอ้ที�เขยีนขึ�นจะต้องเป็นลกัษณะที�น่าสงสยัชวนใหม้กีารตดิตามสบืคน้หาคําตอบ 
และน่าสนใจมากสําหรบับุคคลหลายกลุ่ม คําถามหลกัไม่ควรมมีากเกินไปเพราะจะทําให้การสืบ
คน้หาคาํตอบของคาํถามการวจิยัแต่ละขอ้มรีะดบัความลุ่มลกึลดลงและอาจทําใหย้ากต่อการมองเหน็
ความเชื�อมโยงระหว่างขอ้มูลหลกัฐานต่างๆ สําหรบัใช้ตอบประเดน็คําถามการวจิยัรวมทั �งยากต่อ
การบรูณาการกบัผลการศกึษาวจิยั 
 กําหนดประเดน็คําถามย่อยของการวจิยั (sub question) เป็นการนําขอ้คําถามหลกัของ

การวจิยัมาเขยีนแยกแยะให้อยู่ในรูปประเดน็คําถามการวจิยัย่อยๆ ที�มเีนื�อหาสาระเฉพาะเจาะจง 

และเป็นรูปธรรมชดัเจนมากกว่าคําถามหลกัของการวจิยัมกีารใช้ดุลยพนิิจและเหตุผลทางวชิาการ

ตดัสินใจเลือกประเด็นคําถามย่อยของการวิจยัโดยเฉพาะอย่างยิ�งข้อคําถามย่อยในประเด็นที�มี

ความสาํคญัทางทฤษฎหีรอืทางปฏบิตัสิามารถทาํการศกึษาวจิยัไดม้คีวามเกี�ยวขอ้งกบักรณีเฉพาะที�

ต้องการศึกษาวิจัยและมีความน่าสนใจตามทัศนะของนักวิจ ัยในฐานะบุคคลภายนอกที�ไม่มี

ประสบการณ์เกี�ยวกบักรณีศกึษามาก่อน (etic sub questions) และทศันะของบุคคลที�อยู่ภายใน

ขอบเขตของกรณเีฉพาะหรอืมคีวามเกี�ยวขอ้งกบักรณีศกึษาโดยตรง (emic sub questions) จากนั �น

ปรบัปรุงแก้ไขประเด็นคําถามย่อยของการวจิยั ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเดน็คําถาม

ย่อยของการวจิยัอาจได้รบัการแก้ไขปรบัปรุงหรอืเปลี�ยนใหม่ในระหว่างเก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัใน

สนามการวิจยั โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในแง่ของการปฏิบตัิได้จรงิ ความสลบัซบัซ้อน การ

ทาํนายความคดิ การดงึดดูความสนใจของนกัวจิยัและผูเ้กี�ยวขอ้งรวมทั �งความสอดคลอ้งกลมกลนืกบั

บรบิทของการวจิยั 

 1.2 การกาํหนดขอบเขต การเลือกกรณี และการเลือกตวัอย่าง 

  1.2.1 การกําหนดขอบเขต อาจพจิารณาเงื�อนไขของสถานที� (setting) และ

เงื�อนไขของเวลา (time) 
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  1.2.2 การเลอืกกรณีตวัอย่าง สิ�งที�เลอืกมาสําหรบัเป็นกรณีศกึษา (case) ต้องมี

คุณสมบตัเิป็นกรณทีี�สามารถกําหนดขอบเขตใหช้ดัเจนได ้(ชาย โพธสิติา. 2547) คอืมคีวามสมบูรณ์

ในตัวเอง มีเวลาและสถานที�แน่นอนซึ�งนักวิจ ัยสามารถกําหนดได้ โดยทั �วไปแล้วการเลือก

กรณศีกึษามกัจะอยูท่ี�วตัถุประสงคแ์ละประเดน็คาํถามการวจิยัของผูว้จิยัเป็นหลกัซึ�งสเคต (ชาย โพธิ

สติา. 2547; อา้งองิจาก Stake. 2000) ไดจ้าํแนกการเลอืกกรณตีวัอยา่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

  1) การเลอืกกรณีเพื�อประโยชน์ของความอยากรูใ้นสิ�งนั �นเป็นหลกั (intrinsic 

cases) เป็นการเลอืกตามความสนใจ อยากรู้ของนักวจิยั อยากทําความเข้าใจ อยากเปิดเผย

รายละเอยีดของกรณนีั �น โดยไมม่จีดุประสงคอ์ื�น 

  2) กรณีที�ใชเ้พื�อแสดงสิ�งอื�น (instrumental cases) เป็นการเลอืกกรณีศกึษา

เพราะนักวจิยัเหน็ว่า กรณีนั �นเป็นตวัอย่างหรอืเป็นตวัแทนของกรณีอื�นๆ และนักวจิยัก็ต้องการใช้

กรณีนั �นเพื�อแสดงอะไรบางอย่าง เช่น แสดงตวัอย่างของเรื�องที�กําลงันําเสนออยู่ในขณะนั �นหรอื

แสดงตวัอยา่งเพื�อสนบัสนุนขอ้สรปุหรอืขอ้โตแ้ยง้อยา่งใดอยา่งหนึ�งของตน 

  3) นกัวจิยัเลอืกการศกึษาหลายๆ กรณเีพื�อใชส้นบัสนุนเรื�องเดยีวกนั (collective 

case study) เป็นการสบืคน้หาความรูค้วามจรงิที�จะศกึษาเพื�อแสดงสิ�งอื�น (instrumental cases) 

หลายๆ รายเพื�อใหแ้น่ใจว่าสิ�งที�ตอ้งการแสดงนั �นมคีวามชดัเจนและมคีวามมั �นใจในขอ้สรปุที�ได ้

 ข้อสําคัญในการเลือกกรณีศึกษาจะต้องคํานึงถึงว่ากรณีที�เราจะเลือกต้องเป็นกรณีที�

สามารถใหข้อ้มลูไดม้าก (information rich cases) คอืต้องเป็นกรณีที�มอีะไรที�เราจะเรยีนรูอ้ะไรได้

มากเกี�ยวกบักรณอีื�นๆ ที�คลา้ยกนั ขอ้ควรคาํนึงถงึอกีประการคอืนกัวจิยัควรมคีวามรูเ้กี�ยวกบัสิ�งที�จะ

เลอืกมาศกึษาพอสมควร ทาํนองเดยีวกนักบัที�นักวจิยัปรมิาณจะต้องมคีวามรูเ้กี�ยวกบัประชากรที�จะ

เลอืกเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 กรณีศึกษาที�ใช้การวจิยัเชงิคุณภาพ การเลอืกแบบเจาะจงเพื�อให้ได้กรณีที�เหมาะสมกบั

ความต้องการและจุดมุ่งหมายของการศกึษาเป็นวธิทีี�ใช้ได้ทั �วไป ความเหมาะสมของกรณีนี�ไม่ใช่

เหมาะในแง่ความสะดวกสบายสําหรบันักวจิยัแต่เหมาะในแง่ที�เป็นกรณีที�สามารถให้ขอ้มูลได้มาก

และครอบคลุม 

 1.3 จริยธรรม 

 1.3.1 นกัวจิยัจะตอ้งคาํนึงเสมอว่าจะตอ้งไมท่าํใหผู้ร้ว่มในการวจิยัไดร้บัภยัอนัตราย 

 1.3.2 นกัวจิยัจะตอ้งมคีวามซื�อสตัยแ์ละมคีวามไวว้างใจ 

 1.3.3 เกบ็ขอ้มลูเป็นความลบั และความรูส้กึเป็นสวนตวั 
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2. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 ในการรวบรวมขอ้มลูควรใชเ้ทคนิคหลายแบบ เนื�องจากจุดเด่นของกรณีศกึษาอยู่ที�การให้

ภาพที�ชดัเจนและสมบรูณ์ของสิ�งที�ศกึษา ขอ้มลูที�หลากหลายจงึเป็นสิ�งที�จาํเป็น นักวจิยัอาจรวบรวม

ขอ้มูลโดยการสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม การสมัภาษณ์เจาะลกึ ค้นคว้าและทบทวนจากเอกสาร 

หรอืจากโสตทศันูปกรณ์อื�นๆ และร่องรอยหลกัฐานต่างๆ เช่นเดยีวกบัการวจิยัเชงิคุณภาพทั �วไป 

ข้อมูลอาจเป็นทั �งเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพและควรจะต้องเป็นข้อมูลที�ให้บรบิทอย่างเพยีงพอ 

ประหยดัเวลา ค่าใช้จ่ายและได้ขอ้มูลหลกัฐานที�มคีวามถูกต้องเชื�อถอืได้ ตรงตามจุดมุ่งหมายและ

สอดคลอ้งกบัประเดน็คาํถามของการวจิยั 

3. การวิเคราะหข้์อมลู 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถกระทําได้ทนัททีี�เก็บข้อมูลหลกัฐานจากแหล่งต่างๆ มาได้

จํานวนหนึ�ง ข้อมูลที�ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะแรกนี�จะเป็นตัวบอกทิศทางในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในระยะต่อไปและเป็นผลนําไปสู่การแก้ไขปรบัปรุงหรอืกําหนดประเดน็คําถามย่อย

ของการวิจยัขึ�นใหม่ ดงันั �นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจงึเป็นกระบวนการที�

ดําเนินไปด้วยกันโดยองค์ประกอบสําคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลดังที�ไมลส์และฮูเบอร์แมน     

(Miles; & Huberman. 1994) เสนอไวด้งันี� 

 3.1 การจดัระเบยีบขอ้มลู (Data organizing) เป็นกระบวนการจดัการดว้ยกรรมวธิต่ีางๆ 

เพื�อทําใหข้อ้มลูเป็นระเบยีบทั �งในกายภาพและในทางเนื�อหาพรอ้มที�จะแสดงและนําเสนออย่างเป็น

ระบบได ้

 3.2 การแสดงขอ้มลู (Data display) เป็นกระบวนการนําเสนอขอ้มลู ส่วนใหญ่อยู่ในรูป

ของการพรรณนา อันเป็นผลมาจากการเชื�อมโยงข้อมูลที�จดัระเบียบแล้วเข้าด้วยกันตามกรอบ

แนวคดิที�ใชใ้นการวเิคราะห ์เพื�อบอกเรื�องราวของสิ�งที�ศกึษาและตามความหมายที�ขอ้มลูซึ�งไดถู้กจดั

ระเบยีบไวด้แีลว้  

 3.3 การหาขอ้สรุป การตคีวาม และการตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงของผลการวจิยั 

(Conclusion, interpretation and verification) เป็นกระบวนการหาขอ้สรุปและการตคีวามหมายของ

ผลหรอืขอ้ค้นพบที�ไดจ้ากการแสดงขอ้มูลรวมถงึการตรวจสอบว่าขอ้สรุปหรอืความหมายที�ไดน้ั �นมี

ความถูกต้องแม่นตรงน่าเชื�อถือเพียงใด ข้อสรุปและสิ�งที�ตีความออกมานั �นอาจจะอยู่ในรูปของ

คาํอธบิาย กรอบแนวความคดิหรอืทฤษฎเีกี�ยวกบัเรื�องที�ทาํการวเิคราะหน์ั �น 

 ซึ�งกระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูควรจะเป็นกจิกรรมที�ดาํเนินไปอยา่งเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั 

โดยในองค์ประกอบแรกของการวเิคราะห์ข้อมูลนั �นอาจเกดิได้ในทุกขั �นตอนของการวจิยั ส่วนใน
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องคป์ระกอบที�สองและสามนั �นควรเริ�มทาํตั �งแต่ขั �นตอนที�กําลงัเกบ็ขอ้มลูอยูแ่ละทาํต่อเนื�องไปจนเกบ็

ขอ้มลูเสรจ็แลว้ การวเิคราะหจ์ะสิ�นสุดกต่็อเมื�อนกัวจิยัไดเ้ขยีนและปรบัปรุงรายงานการวจิยัจนเป็นที�

พอใจแลว้ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการศกึษาเฉพาะกรณีจาํแนกได ้2 วธิกีารหลกัดงัที�สเคต (องอาจ 

นยัพฒัน์. 2548; อา้งองิจาก Stake. 1995) กล่าวไวค้อื 

 1. ค้นหาขอ้สรุปผลรวม (Categorical aggregation) เป็นวธิกีารสบืค้นหาความหมาย

โดยรวมของข้อมูลย่อยหลายหน่วย โดยมุ่งเน้นค้นความหมายโดยรวมที�เผยออกมาจากกลุ่มของ

กรณตีวัอยา่งหรอืเหตุการณ์เฉพาะที�สนใจจาํนวนหลายเหตุการณ์ที�เกดิขึ�น ซึ�งเป็นขอ้มลูจากสถานที�

ศกึษาวจิยัที�เกบ็รวบรวมมาไดใ้นสภาวการณ์แตกต่างกนั (Collection of instances) 

 2. การตคีวามโดยตรง (Direct interpretation) เป็นวธิกีารสบืคน้หาความหมายของขอ้มลู

เฉพาะในส่วนที�มลีกัษณะเด่นเป็นพเิศษเพยีงอย่างเดยีว นั �นคอื วธิกีารที�มุ่งเน้นค้นหาความหมายที�

เผยมาจากกรณตีวัอยา่งหรอืเหตุการณ์เฉพาะที�สนใจเพยีงเหตุการณ์เดยีวเท่านั �น (Single instance) 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องคํานึงถึงจุดมุ่งหมาย คําถามและวตัถุประสงค์ในการศึกษา 

ตลอดจนบรบิทของกรณศีกึษาดว้ยเสมอ 

4. การตรวจสอบความถกูต้อง/เชื�อถือได้ (Trustworthy) และ (Authentic) 

  ในขั �นตอนนี�ควรกระทาํอยา่งต่อเนื�อง โดยเริ�มต้นดําเนินการในระหว่างทําการเกบ็รวบรวม

และวเิคราะหข์อ้มลู เช่น วธิกีารเชื�อมโยงแบบสามเสา้ดว้ยการอาศยัแหล่งขอ้มลูหลกัฐานหลายแหล่ง 

ใช้วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลหลายวธิหีรอืใช้นักวจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายคนควบคู่ไปกบัการให้

ผูเ้กี�ยวขอ้งตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของขอ้มูล และการตรวจสอบร่องรอย เพื�อเชื�อมโยงและ

ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้มลูหลกัฐานเหล่านั �นว่ามคีวามสมเหตุสมผลและเป็นไปไดห้รอืไม ่เพยีงใด 

 นอกจากนี� การวพิากษ์เกี�ยวกบัที�มาและเนื�อหาสาระของขอ้มลูหลกัฐานแหล่งต่างๆ ว่ามี

ความน่าเชื�อถอืได ้ความจรงิแท ้ความคงเสน้คงวา ความครอบคลุมครบถ้วนและความสอดคลอ้งกบั

ประเดน็คําถามของการวจิยัหรอืไม่ เพยีงใดกเ็ป็นวธิหีนึ�งที�นักวจิยัสามารถนํามาใชต้รวจสอบความ

ถูกตอ้งเชื�อถอืไดใ้นระดบัเบื�องตน้ระหว่างทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้

 จากระเบยีบวธิกีารวจิยัเฉพาะกรณีเชงิคุณภาพดงักล่าวผูว้จิยัเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมที�จะ

นํามาใชป็้นแนวทางในการศกึษาวจิยัในประเดน็ของโครงสรา้งทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์

ความรุนแรงที�เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนซึ�งผู้วิจยัทําการศึกษาอย่างเฉพาะเจาะจงที�

โรงเรยีนแห่งหนึ�งเพยีงแห่งเดยีวที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวจิยัและเป็น

แหล่งขอ้มูลที�มคีวามสมบูรณ์ทั �งในแง่ของเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�มกีลุ่มผู้ให้ขอ้มลูหลกั
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ทั �งตวันักรยีนเอง ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ในแง่ของเวลานั �นโรงเรยีน

แห่งนี�สามารถใหผู้้วจิยัเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูในช่วงเวลาที�เกดิปรากฏการณ์ความรุนแรงรวมทั �งสามารถ

เกบ็ขอ้มลูยอ้นกลบัไปยงัประสบการณ์และเหตุการณ์ความรุนแรงที�เกดิขึ�นไดต้ลอดทั �งเป็นช่วงเวลา

ที�โรงเรยีนกําลงัเผชญิหน้ากบัปญัหาความรุนแรงในโรงเรยีนที�กําลงัรอคอยหรอืต้องการการค้นหา

มูลเหตุหรือเงื�อนไขของปญัหาที�แท้เกิดขึ�นเพื�อนําไปสู่แนวทางการแก้ไขปญัหาต่อไป ดังนั �น

การศึกษาเฉพาะกรณีจึงเป็นวิธีการที�เหมาะสมที�จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื�อให้ได้

รายละเอียดที�ลกึซึ�งอย่าเฉพาะเจาะจงภายใต้บรบิทของโรงเรยีนที�เป็นตวัแทนของปรากฏการณ์

ความรนุแรงที�เกดิขึ�น 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 การวจิยันี�มุง่ศกึษาความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนโดยพจิารณาความ

รุนแรงที�เดก็และเยาวชนอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําหรอืเหยื�อของความรุนแรงเป็นหลกัซึ�งความ

รุนแรงนั �นอาจเกดิจากเพื�อนนักเรยีนด้วยกนั ครู เจา้หน้าที�หรอืบุคคลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในรูปแบบ

ความรุนแรงที�หลากหลาย โดยมุ่งทําความเข้าใจและให้ความสําคญักบัเสยีงสะท้อนของเด็กและ

เยาวชนต่อประสบการณ์เหล่านั �น ผ่านการรบัรู ้ตคีวาม การใหค้วามหมายและการจดัการกบัปญัหา 

โดยศกึษาผ่านโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน เพื�อหาความหมาย รปูแบบและปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบั

ความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนทั �งปจัจยัที�เป็นลกัษณะส่วนบุคคลและปจัจยัของ

สภาพแวดลอ้ม รวมทั �งเพื�อคน้หาว่าความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําเกี�ยวขอ้งกบัโครงสรา้ง

ทางสงัคมของโรงเรยีนอย่างไรทั �งโครงสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและโครงสรา้งเชงิอํานาจ 

ทั �งนี�ในการศกึษาผูว้จิยัใหค้วามสําคญักบัการมองปรากฏการณ์อย่างเป็นองคร์วมอาศยัมุมมองจาก

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนและผู้ที�มีส่ วนเกี�ยวข้อง ไม่ว่าจะเ ป็น ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง  

คณะกรรมการสถานศกึษาและผูเ้กี�ยวขอ้งอื�นๆ เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูสําหรบัตอบปญัหาการวจิยัที�ชดัเจน 

ครอบคลุม ลกึซึ�งจนสามารถสรา้งองคค์วามรูจ้ากบรบิทของสงัคมไทยได ้
 จากที�กล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปเป็นแผนภาพกรอบแนวคดิการวจิยัเพื�อใชเ้ป็นแนวทาง

สาํหรบัการศกึษาดงันี� 
 

งานวจิยัที�ศกึษาความรนุแรงในวยัรุ่น) 
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 



บทที� 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 การวจิยันี�ครั �งนี�ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพื*อทําความเขา้ใจ

ปรากฏการณ์ที*เกดิขึ�นที*เกี*ยวขอ้งกบัความรุนแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนโดยอาศยั

การศกึษาเฉพาะกรณ ี(Case Study) เป็นแนวทางโดยทําการศกึษาเฉพาะโรงเรยีนแห่งเดยีวเท่านั �น

เพื*อสบืค้นหาความรูค้วามจรงิอย่างละเอียดเกี*ยวกบัปรากฏการณ์ที*เกิดขึ�นในบรบิทและขอบเขต

เฉพาะเจาะจงซึ*งมขีอบเขตที*กําหนดได้ชดัเจนสมบูรณ์ในตัวเองทั �งในแง่ของเนื�อหา เวลา และ

สถานที*ซึ*งอาจจะเป็นบุคคล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ กลุ่มชนที*มลีกัษณะเฉพาะโครงการหรือ

กิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ*งซึ*งให้ความสําคญักับการหาความหมายของผู้ประสบเหตุการณ์ ซึ*ง

การศกึษาเชงิคุณภาพไม่ได้เน้นการเป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอย่างแต่เน้นการแสวงหาความจรงิตาม

ปรากฏการณ์ทางสงัคมที*มอียู่เพื*อตอบคําถามกบัโจทยท์ี*กําหนดไว้โดยความคดิที*ว่าปรากฏการณ์

ทางสงัคม ซึ*งในที*นี�คอืความรุนแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทํานั �นเกดิเพราะตวัมนุษยท์ี*เป็นสมาชกิ

ของสงัคมมกีารใหค้วามรู ้ความหมายและแสดงพฤตกิรรมตามที*ถอืว่าเหมาะสมกบับรบิทที*ตนอาศยั

อยู่ ณ เวลานั �นๆ เพราะเหตุนี�จงึถอืว่าขอ้เทจ็จรงิทางสงัคมเป็นสิ*งที*เกดิขึ�น โดยนัยนี�ผูท้ ี*รูค้วามจรงิ

มากที*สุดคอืผู้ที*เป็นสมาชกิของสงัคมนั �น ดงันั �นการที*เราจะเขา้ถึงขอ้มูลมากที*สุดคอืต้องเขา้ไปอยู่

อย่างมสี่วนร่วมในสงัคมนั �นต่อเนื*องกันเป็นเวลานานพอสมควร นานพอที*จะเข้าใจบรบิทของ

พฤติกรรมทางสงัคมต่างๆ ซึ*งในที*นี� คอืเรื*องความรุนแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน 

และนานพอที*จะสรา้งความสนิทสนมไวว้างใจจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มลูที*ถูกศกึษา อนัจะเป็นประโยชน์ใน

การเขา้ถงึขอ้มลูอยา่งแทจ้รงิ  

 

สนามวิจยั  

 การคัดเลือกโรงเรียนเป็นสนามในการวิจัยครั �งนี� เป็นการเลือกด้วยวิธีเจาะจง โดยมี

หลักการที*สําคญัในการเลือกว่าเป็นพื�นที*ที*มปีรากฏการณ์ทางสังคมคือความรุนแรงที*เด็กและ

เยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนเกดิขึ�น กล่าวคอื ในโรงเรยีนมผีู้ที*เกี*ยวขอ้งกบัความรุนแรงที*เกดิขึ�น 

ซึ*งจะทําให้ได้ขอ้มูลที*เหมาะสมกบัประเดน็ที*ศกึษาแต่เพื*อปกป้องผู้ให้ขอ้มูลและผู้เกี*ยวขอ้งทุกคน  

ในการวจิยัครั �งนี�ผูว้จิยัจงึใชช้ื*อจงัหวดั ชื*ออําเภอ ชื*อโรงเรยีน และชื*อบุคคลเป็นชื*อสมมตทิั �งสิ�น 
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 สนามที*ใชส้าํหรบัศกึษาวจิยัในครั �งนี�ไดแ้ก่ โรงเรยีนบวัศกึษาที*อยู่ในอําเภอบวัทอง จงัหวดั

บวังาม เนื*องจากเป็นโรงเรยีนหนึ*งที*มปีรากฏการณ์ความรุนแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทําเกดิขึ�น

ในโรงเรยีน ซึ*งจาการลงภาคสนามเบื�องต้นเพื*อพูดคุยเกี*ยวกบัเรื*องราวทั *วๆ ไปในโรงเรยีน เช่น 

ประวตัิความเป็นมา การจดัการเรยีนการสอน จํานวนนักเรยีนและครูอาจารย์ กิจกรรมเด่นๆ ใน

โรงเรยีน ปญัหาต่างๆ ที*เกิดขึ�นรวมทั �งในเรื*องของพฤติกรรมของนักเรยีน เหล่านี�เป็นต้น ทําให้

ผู้วจิยัได้เห็นปรากฏการณ์หนึ*งที*เกี*ยวกบัเรื*องความรุนแรง อาท ิมกีารกล่าวถึงการทะเลาะววิาท  

การทํารา้ยรงัแกกนั การใช้วาจาที*รุนแรง การละเมดิทางเพศ เป็นต้น ประกอบกบัสถติกิารลงโทษ

ทางวนิัยกบันักเรยีนที*มพีฤตกิรรมไม่พงึประสงคท์ี*มปีรากฏใหเ้หน็อยู่บ่อยครั �ง ปรากฏการณ์เหล่านี�

ทําให้ผูว้จิยัสนใจและคาดว่าโรงเรยีนแห่งนี�สามารถใชใ้นการศกึษาเฉพาะกรณีได้อย่างด ีเนื*องจาก

เป็นสนามการวจิยัที*สามารถตอบปญัหาการวจิยัที*ตั �งไว้ได้ ตลอดทั �งโรงเรยีนแห่งนี�ยงัเป็นโรงเรยีน

มธัยมขนาดกลางซึ*งมขีนาดไม่ใหญ่จนเกนิไป มนีักเรยีนตั �งแต่ชั �นมธัยมศกึษาปีที* 1 ถงึชั �นมธัยมศกึษา

ปีที* 6 ซึ*งอยู่ในช่วงวยัของเดก็และเยาวชนที*มอีายุตั �งแต่ 12 ปี และไม่เกนิ 25 ปี ที*ผูว้จิยัสนใจศกึษา

และเดก็นักเรยีนยงัมคีวามแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ เช่น ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั วถิชีวีติ

ความเป็นอยู ่ภมูหิลงัของครอบครวั เป็นต้น รวมทั �งยงัเป็นโรงเรยีนที*ตั �งอยู่ในชุมชนที*มลีกัษณะของ

การเปลี*ยนผ่านจากความเป็นชุมชนชนบทสู่ความเป็นชุมชนเมอืงทําให้บรบิทของชุมชนรอบๆ 

โรงเรยีนมคีวามหลากหลายมทีั �งลกัษณะของชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนอุตสาหกรรมที*คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจา้งในโรงงานส่งผลให้ครอบครวัของนักเรยีนในโรงเรยีนแห่งนี�มี

ความแตกต่างกนัในดา้นต่างๆ นอกจากนี�ยงัเป็นโรงเรยีนที*ให้ความร่วมมอืในการเขา้ไปศกึษาวจิยั

อกีดว้ย  

 การเข้าสู่สนาม 

 ช่วงเวลาของการลงสนามเริ*มต้นตั �งแต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2552 ซึ*งการทํางานภาคสนาม

เริ*มต้นตั �งแต่ก่อนโรงเรยีนจะเปิดภาคเรยีนในปีการศกึษา 2552 กล่าวคอื ผู้วจิยัดําเนินการตดิต่อ

ประสานงานกบัทางโรงเรยีนและลงพื�นที*เบื�องต้นเพื*อสรา้งความคุน้เคยและขอความร่วมมอืกบักลุ่ม

ครทูี*จะเป็นผูป้ระสานงานใหก้บัผูว้จิยัในการเขา้สู่โรงเรยีนเมื*อถงึวนัเปิดภาคเรยีน รวมทั �งการใชเ้วลา

ในช่วงนี�ในการศกึษาขอ้มลูพื�นฐานของโรงเรยีนเพื*อนํามาเป็นแนวทางในเกบ็รวบรวมขอ้มลู นั �นคอื 

เมื*อผูว้จิยัเลอืกสนามการวจิยัคอืโรงเรยีนบวัศกึษาไดแ้ลว้ผูว้จิยัเริ*มต้นเขยีนแนวคําถาม (Guideline) 

ก่อนที*จะเขา้สู่โรงเรยีนเพื*อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจรงิซึ*งแนวคําถามนี�เขยีนขึ�นเพื*อใช้เป็นแนวทางการ

สมัภาษณ์เท่านั �นซึ*งเมื*อเก็บขอ้มูลจรงิอาจมกีารปรบัเปลี*ยนและยดืหยุ่นตามสถาการณ์ซึ*งผู้วจิยัได้

เขยีนแนวคําถามปลายเปิดโดยยดึปญัหาการวจิยัและกรอบแนวคดิในการวจิยัเป็นแนวทางในการ
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กําหนดแนวคําถาม เพื*อให้ได้คําถามที*ครอบคลุมเนื�อหาเกี*ยวกบัความหมาย รูปแบบและปจัจยัที*

เกี*ยวขอ้งกบัความรนุแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีน โครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีนที*

เกี*ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ความรุนแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน โครงสรา้งเชงิอํานาจ

ที*เกี*ยวขอ้งกบัความรนุแรง สาํหรบัใชเ้ป็นแนวคาํถามประกอบการสมัภาษณ์ซึ*งผูว้จิยัเป็นผูม้บีทบาท

สําคญัยิ*งในการวจิยัเชงิคุณภาพดงันั �นก่อนที*จะเริ*มต้นการเกบ็ขอ้มลูจรงิผูว้จิยัพยายามที*จะทบทวน

หลกัการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม การปรกึษาอาจารยท์ี*ปรกึษาผู้มปีระสบการณ์เกี*ยวกบัแนว

ทางการสมัภาษณ์โดยเฉพาะขอ้มูลที*เป็นเรื*องละเอยีดอ่อน อย่างเช่นเรื*องของความรุนแรงนี�นับว่า

เป็นสิ*งที*ต้องใช้ความระมดัระวงัในการถามและผูว้จิยัเองต้องใช้ทกัษะและความสามารถเฉพาะตวั

อย่างมากในการที*จะเขา้ถงึขอ้มูลอย่างเป็นธรรมชาตเิพื*อให้ได้ขอ้มลูที*ถูกต้องหรอืมคีวามใกลเ้คยีง

ความเป็นจรงิมากที*สุด และเนื*องจากผู้วจิยัมฐีานะเป็นเครื*องมอืในการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์

ขอ้มลู จงึสามารถเลอืกใชค้าํถามต่างๆใหเ้หมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองและเพื*อใหไ้ด้

แนวคําถามที*มคีวามสมบูรณ์เพยีงพอ ผูว้จิยัได้นําร่างแนวคําถามนี�ไปทดลองไปใชน้ักเรยีน ครแูละ

ผูป้กครองที*มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั แลว้นําขอ้บกพร่องที*พบหรอืขอ้เสนอแนะจาก

กลุ่มที*ไปทดลองใชป้ระเดน็คาํถามมาปรบัปรงุแกไ้ขใหม้คีวามเหมาะสมที*สุดก่อนจะนําไปใชจ้รงิ อาท ิ

ตอนที*ผูว้จิยันําแนวคําถามที*สรา้งขึ�นไปใชบ้างคําถามผูท้ี*ใหส้มัภาษณ์หลายรายต้องใชเ้วลาคดินาน

ก่อนที*จะตอบ เช่น คําถามที*ว่า “รูปแบบความรุนแรงที*เกดิขึ�นที*ท่านเคยเหน็มกีี*รูปแบบ อะไรบ้าง” 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์ต้องใช้เวลาคดิถงึคําว่ารูปแบบค่อนขา้งนานและต้องถามผู้สมัภาษณ์ซํ�าว่ารูปแบบนี�

หมายความอย่างไร ซึ*งฟงัดูเข้าใจยาก ดงันั �นผู้วจิยัจงึปรบัคําถามให้ง่ายขึ�น คอืถามว่าท่านคดิว่า 

“ความรนุแรงในโรงเรยีนที*เกดิขึ�นตามความเขา้ใจหรอืตามที*ท่านเคยพบเหน็หรอืไดย้นิมามอีะไรบา้ง 

ลองเล่าใหฟ้งัหน่อย” 

 จากนั �นเพื*อให้การเข้าสู่สนามเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผลสมบูรณ์ที*สุด ผู้วิจยัได้ขอความ

ร่วมมอืจากผู้บรหิารและผู้เกี*ยวข้องในโรงเรยีนที*เป็นสถานที*เก็บข้อมูลโดยนําหนังสือขอความ

ร่วมมอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ ไปพบผู้อํานวยการโรงเรยีนด้วยตนเอง  

เพื*อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูและผูอ้ํานวยการได้ใหค้วามเมตตาและเหน็ประโยชน์ที*จะ

เกดิขึ�นจากการทาํงานวจิยันี�จงึยนิดใีหผู้ว้จิยัเขา้สู่โรงเรยีนไดโ้ดยอนุญาตแสดงตวัในฐานะครคูนหนึ*ง

ของโรงเรยีน เขา้ไปทาํหน้าที*ในการจดัการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมของในโรงเรยีนในฐานะ

ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมซึ*งทําให้ผู้วจิยัใช้โอกาสที*

ได้รบันี�ในการสวมบทบาทครูอย่างเป็นธรรมชาติมากที*สุดทั �งนี�เพื*อสร้างความคุ้นเคยและความ
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ไว้วางใจกันก่อนการเก็บรวมรวมข้อมูลทั �งจากการสงัเกต การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม

ระหว่างผูว้จิยักบัผูใ้หข้อ้มลูหลกัทั �งที*อยูใ่นโรงเรยีนและอยูใ่นชุมชน 

 สําหรบัขั �นตอนต่อไปในการเขา้สู่สนามการวจิยัคอื การที*ผู้วจิยัต้องแนะนําตวัโดยในการ

เขา้สู่โรงเรยีนบวัศกึษานี�ผูว้จิยัแนะนําตนเองใหบุ้คคลกลุ่มต่างๆ ในโรงเรยีนรูจ้กัว่าผูว้จิยัเป็นใคร มา

จากไหนโดยแต่ละกลุ่มบุคคลนั �นผูว้จิยัมกีารแนะนําตวัที*แตกต่างกนัเพื*อประโยชน์ที*จะเกดิขึ�นจาก

การไดข้อ้มลูที*ถูกตอ้งน่าเชื*อถอืมากที*สุด กล่าวคอืการที*ผูว้จิยับอกบทบาทที*แทจ้รงิและวตัถุประสงค์

ของการเขา้มาในโรงเรยีนแห่งนี�กบับางกลุ่มอาจทําให้ผลุ่มผูใ้ห้ขอ้มลูเกดิความระแวงในการที*จะให้

ขอ้มูล หรอือาจไม่กล้าเปิดเผยเรื*องราวที*เกดิขึ�น เช่นที*ผู้วจิยัได้ประสบมา คอื การที*ครบูางท่านไม่

เล่าเรื*องราวการลงโทษทางวนิัยที*กระทําต่อนักเรยีนเกนิกว่าเหตุให้กบัผู้วจิยัฟงัเนื*องจากเกรงว่า

ขอ้มลูจะถูกนําไปเขยีนเป็นรายงานและผูบ้รหิารจะมารบัทราบเรื*องราวดงักล่าว หรอืแมแ้ต่การทราบ

ว่าผูว้จิยัเขา้มาในโรงเรยีนเพื*อประโยชน์ในการทํางานวจิยัในระดบัดุษฏบีณัฑตินี�กม็แีนวโน้มที*จะให้

ความร่วมมอือย่างมากพยายามที*จะใหข้อ้มลูต่างๆที*คาดเดาว่าผูว้จิยัอยากจะไดซ้ึ*งในความเป็นจรงิ

แล้วอาจไม่ใช่ข้อมูลที*ตรงกับปรากฏการณ์จรงิที*เกิดขึ�นทั �งหมด เช่น ที*มผีู้ให้ข้อมูลท่านหนึ*งเมื*อ

ทราบว่าผู้วจิยัต้องการข้อมูลเกี*ยวกบัความรุนแรงในโรงเรยีนก็จะเข้ามาเล่าเรื*องราวต่างๆให้ฟงั

ผูว้จิยัฟงั และยิ*งทราบว่าผูว้จิยัต้องการขอ้มลูเกี*ยวกบัเรื*องใดบา้งกจ็ะตอบให้ตรงกบัที*คาดว่าผู้วจิยั

อยากจะได้ขอ้มูลนั �นๆซึ*งถ้ามองเพยีงผวิเผนิก็นับว่าเป็นการดทีี*ทําให้ผู้วจิยัได้ขอ้มูลที*รวดเรว็และ

ง่ายขึ�น หากแต่ถ้าพจิารณาตามหลกัการวจิยัเชงิคุณภาพจะพบว่าขอ้มลูเหล่านี�มโีอกาสถูกบดิเบอืน

ไม่ตรงตามความเป็นจริงอันจะส่งผลต่อความน่าเชื*อถือได้ของผลการวิจัย ดังนั �นเมื*อผู้วิจ ัย

จําเป็นต้องแนะนําตัวจงึเลอืกแนะนําตามความเป็นจรงิกบักลุ่มผู้บรหิาร และครูบางท่านที*เป็นผู้

ประสานงานใหก้บัผูว้จิยัตั �งแต่เริ*มแรกก่อนที*จะเขา้มาที*โรงเรยีน นอกจากนั �นกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัราย

อื*นๆ นั �นรบัทราบตาเพยีงว่าผูว้จิยัเขา้มาในฐานะของครทูี*เขา้มาช่วยสอนในรายวชิาภูมศิาสตรแ์ละ

ประวตัศิาสตรเ์ท่านั �น จากเขา้สู่สนามวจิยัในช่วงแรกผู้วจิยัต้องประสบกบัปญัหาอย่างหนึ*งคอืการที*

กลุ่มผูบ้รหิารบางท่านเหน็ว่าการทาํงานวจิยัในประเดน็ของความรุนแรงในโรงเรยีนนั �นอาจก่อใหเ้กดิ

ผลในเชงิลบกบัโรงเรยีนซึ*งกําลงัจะก้าวเขา้สู่การเป็นโรงเรยีนในฝนัหรอืโรงเรยีนดใีกล้บ้านซึ*งถ้า

ผลการวิจยัที*ได้เปิดเผยปรากฏการณ์ความรุนแรงออกมาอาจส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของ

โรงเรยีนได้ ด้วยเหตุนี�เองผู้วจิยัจงึต้องพยายามอธบิายและให้ความมั *นใจกบัทางโรงเรยีนว่าการ

ทํางานงานวิจยัชิ�นนี�ในโรงเรียนนั �นเพื*อประโยชน์การศึกษาและปรบัปรุงการดําเนินงานซึ*งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคนของโรงเรยีนและผลการวิจยัที*ได้นั �นจะส่งผลต่อการพฒันา

โรงเรยีนโดยตรงที*จะได้ขอ้มลูที*เป็นประโยชน์ในการแก้ไขหรอืบรรเทาปญัหาความรุนแรงที*เกดิขึ�น
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และยงัส่งผลต่อสงัคมและประเทศชาตอิกีด้วยตลอดทั �งทางผูว้จิยัเองมกีารพทิกัษ์สทิธ์ของโรงเรยีน

และผู้ใหข้อ้มลูหลกัทุกๆ รายโดยจะไม่มกีารเปิดเผยชื*อโรงเรยีนและชื*อของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัหรอืการ

กล่าวอ้างถึงสิ*งที*จะทําให้ผู้อ่านเข้าใจหรอืคาดเดาได้ว่าสนามการวจิยัครั �งนี�คอืสถานที*ใดและผู้ให้

ขอ้มลูเป็นใครรวมทั �งผลการวจิยัจะใชป้ระโยชน์เพื*อการศกึษาเท่านั �น ทั �งนี�เพื*อเป็นการแสดงความ

จรงิใจและสรา้งความไวว้างใจกนัระหว่างทุกฝา่ยที*เกี*ยวขอ้ง   

 ขั �นตอนการทํางานในสนามหลังจากผู้วิจยัแนะนําตัวแล้วคือ การสร้างความสัมพันธ์

(Rapport) ซึ*งผูว้จิยัพยายามทําความรูจ้กัและผูกมติรไมตรกีบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัแต่ละกลุ่มทั �งกลุ่ม

นักเรยีน และกลุ่มครเูพื*อใหมคีวามสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนัจนเพื*อนครูและนักเรยีนมคีวามไว้เนื�อเชื*อใจ

ต่อผูว้จิยัและนบัผูว้จิยัเป็นคนในโรงเรยีนคนหนึ*ง นั *นหมายความว่า ผูว้จิยัจะอยูใ่นฐานะ “คนใน” การ

เขา้ไปสอนหนังสอืในบทบาทของครูคนหนึ*งจงึเป็นการสรา้งความสมัพนัธ์ข ั �นต้นที*ด ีเป็นการสรา้ง

ความสมัพนัธ์แบบเท่าเทียมกัน มคีวามเสมอภาคกัน ไม่ใช่คนที*เหนือกว่า ส่วนการเข้ามาช่วย

โรงเรยีนทาํกจิกรรมต่างๆ การพดูคุยรบัฟงัความคดิเหน็ ความสุข ความทุกขข์องคนในโรงเรยีน ทํา

ใหเ้กดิความคุน้เคยกบับุคลากรในโรงเรยีนและเกดิการยอมรบักนัอย่างจรงิใจไดง้่ายขึ�น ช่วยใหก้าร

วจิยัดําเนินไปด้วยดี ทั �งยงัช่วยให้ผู้วจิยัมโีอกาสเรยีนรู้โครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีนได้จาก

มมุมองของคนในที*อยูใ่นปรากฏการณ์ความรนุแรงที*เกดิขึ�นในโรงเรยีนจรงิๆ   

 สําหรบัวธิกีารทํางานภาคสนามในวนัแรกๆ นั �นผูว้จิยัพยายามสรา้งความสมัพนัธท์ี*ดโีดย

การวางทท่ีาอ่อนน้อมถ่อมตน  ไม่ทําตวัแปลกแยกจากคนอื*นๆ โรงเรยีนไม่ทําตวัเท่าเทยีมผูนํ้าของ

โรงเรยีน ไมถ่ามคาํถามที*ทาํใหผู้ต้อบรูส้กึอดึอดัหรอืไม่สบายใจที*จะตอบคําถามนั �นๆพยายามเขา้ไป

เกี*ยวข้องกบัเหตุการณ์ต่างๆ ที*เกิดขึ�นในโรงเรยีน มกีารหาผู้ให้ข้อมูลหลกัในโรงเรยีนที*จะเป็นผู้

แนะนําให้รูจ้กัเพื*อนคร ูนักเรยีน และบุคคลในชุมชนที*เกี*ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ความรุนแรงที*เดก็

และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน สรา้งความเป็นมติรกบัทุกคน ดยผู้วจิยัยงัไม่ต้องคาดหวงัว่าจะ

เกบ็ขอ้มลูอะไรมากนักในช่วงแรกของการเขา้สู่สนามการวจิยั เพยีงแค่เป็นการสรา้งความสมัพนัธก์็

อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานเป็นเดอืน 

 การเริ�มทํางานภาคสนาม เมื*อผู้วจิยัได้แนะนําตนเองและสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีับ

โรงเรยีนและชุมชนแลว้งานที*สําคญัคอืการทําแผนที*โดยการหาคนนําทางที*รูจ้กัคนมากๆและรูเ้รื*อง

ต่างๆในโรงเรยีนและชุมชนของตนด ีเพื*อสํารวจโรงเรยีนและชุมชนโดยแผนที*ที*ทําคอื 1) แผนที*ทาง

กายภาพ เช่น ที*ตั �งของโรงเรยีน ทางเขา้ ทางออก อาคารเรยีน ห้องนํ�า โรงอาหาร แหล่งพกัผ่อน  

บรเิวณพื�นที*ลบัตาในโรงเรยีน  ตลาดสด ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ การทาํแผนที*โรงเรยีนและแผนที*ชุมชน

ช่วยให้ผูว้จิยัเหน็ความสมัพนัธ์ทางกายภาพภายในโรงเรยีนและความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรยีนกบั
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ชุมชนชดัเจนขึ�น  2) แผนที*ทางสงัคม เป็นการเกบ็ขอ้มลูสถานภาพและบทบาท และการจดัช่วงชั �น

ทางสงัคม ด้วยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ของโรงเรยีนและการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับ

สมาชกิในโรงเรยีนและชุมชน ซึ*งช่วยให้ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์การจดัระเบยีบความแตกต่างทาง

สงัคมและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลซึ*งเป็นเรื*องละเอยีดอ่อนได ้

 

ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั  

 ผู้ให้ข้อมูลหลักสําหรบัการศึกษาวิจยัครั �งนี�คือกลุ่มบุคคลที*สามารถให้ข้อมูลเกี*ยวกับ

ปรากฏการณ์ความรุนแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทําได้อย่างชดัเจนและเพยีงพอสําหรบัการตอบ

ปญัหาการวจิยัซึ*งประกอบดว้ยสองกลุ่มคอื 1) ผู้ให้ข้อมูลสาํคญัที�เป็นหลกัไดแ้ก่ นักเรยีนและครู

อาจารย์โดยเป็นนักเรียนที*ผ่านประสบการณ์หรือกําลังเผชิญกับความรุนแรงโดยตรงในฐานะ

ผูถู้กกระทาํ หรอืนกัเรยีนที*อยูใ่นฐานะของผูก่้อเหตุกระทําความรุนแรงโดยผูว้จิยัเริ*มต้นเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากนกัเรยีนที*มสีถติกิารถูกกระทําความรุนแรงหรอืไดร้บัการบนัทกึไวใ้นเอกสารของโรงเรยีน

หรอืจากคําบอกเล่าจากครูอาจารย์และเพื*อนนักเรยีนด้วยกันว่าเป็นผู้ที*มคีุณลกัษณะเหมาะสม

สาํหรบัเป็นกลุ่มผูใ้หส้าํคญั ครอูาจารยน์ั �นเป็นผูท้ี*เกี*ยวขอ้งโดยตรงกบัความรุนแรงที*เกดิขึ�นทั �งความ

รุนแรงทางตรงที*เกิดกับร่างกาย และต่อจิตใจของนักเรียนโดยนัยนี�รวมถึงความรุนแรงในเชิง

โครงสรา้งและความรนุแรงเชงิวฒันธรรมดว้ย 2) ผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญัอื�นๆ ไดแ้ก่ นักเรยีน ครอูาจารย ์ 

ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี*ยวข้องอื*นๆในโรงเรียน ที*เข้ามาเกี*ยวข้องกับ

ปรากฏการณ์ความรุนแรงที*เกิดขึ�น ซึ*งอาจเกดิจากการกล่าวอ้างถึงความเกี*ยวข้องกบัเหตุการณ์ 

หรือเข้ามามีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั �นๆ ข้อมูลที*ได้จากกลุ่มนี�มีส่วนสําคัญในการช่วยอธิบาย

ปรากฏการณ์ที*เกดิขึ�นใหช้ดัเจนยิ*งขึ�น ซึ*งผูใ้หข้อ้มลูสําคญัทั �งสองกลุ่มนี�ผูว้จิยัไดท้ําการคดัเลอืกเพื*อ

ใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูที*สําคญั ซึ*งกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูเหล่านี�ไดม้าจากการเลอืกโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น 

หากแต่ใชว้ธิกีารเลอืกตามหลกัการของการวจิยัเชงิคุณภาพ ซึ*งการวจิยัครั �งนี�จะใชก้ารเลอืกในหลาย

รูปแบบร่วมกัน กล่าวคือเริ*มต้นจากการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบตามความสะดวกก่อนเพื*อดู

ภาพรวมของปรากฏการณ์ทั *วๆ ไปที*เกดิขึ�นในโรงเรยีนและเพื*อใหไ้ดข้อ้มลูเบื�องตน้เกี*ยวกบัโรงเรยีน

และชุมชนจากนั �นจึงใช้วิธีการเลือกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัเพื*อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที*มี

คุณสมบตัเิหมาะสมสามารถสะทอ้นปรากฏการณ์ความรุนแรงที*เกดิขึ�นผ่านมุมมองและประสบการณ์

ของตนไดร้วมทั �งการเลอืกแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) และการเลอืกแบบเจาะจงเพื*อใหไ้ด้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกัที*หลากหลายสามารถตอบวตัถุประสงค์การวจิยัได้ชดัเจนและลกึซึ�ง อนึ*งเมื*อ

ผู้วจิยัทําการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ในระยะหนึ*งแล้วจะเริ*มมองเห็นปรากฏการณ์ความรุนแรงที*
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เกดิขึ�นจากนั �นผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารเลอืกในเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Sampling) เพื*อใหส้ามารถนําขอ้มลูที*

ไดไ้ปสู่การสรา้งขอ้สรุปต่อไปดงันั �นเมื*อสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มลูรายแรกแลว้ ผู้วจิยัจะต้องวเิคราะหข์อ้มูล

ทนัทเีพื*อสรา้งมโนทศัน์ (Concept) และจดัหมวดหมู่ (Categorize) ให้แก่มโนทศัน์ต่างๆ  หลงัจากนั �น

ผู้วิจยัจะเลือกผู้ให้ข้อมูลรายต่อไป ให้เป็นผู้ที*เชื*อว่าจะให้ข้อมูลที*มีความแตกต่างไปจากมิติและ

คุณสมบตัขิองกลุ่มมโนทศัน์ที*พบจากการสมัภาษณ์ที*ผ่านมาแล้วส่วนการเลอืกผู้ให้ขอ้มูลรายต่อๆ 

ไปจะคาํนึงถงึความแตกต่างของความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มมโนทศัน์ต่างๆ ดว้ย การเลอืกผูใ้หข้อ้มลู

เช่นนี�ดําเนินไปจนกระทั *งการวเิคราะห์ขอ้มูลแล้วผูว้จิยัมั *นใจว่าแบบแผนต่างๆของกลุ่มมโนทศัน์ที*

เกิดขึ�นนั �นซํ�าๆ กันจนเป็นแบบแผนที*แน่นอนแม้จะสมัภาษณ์คนอื*นๆ ต่อไปก็ไม่ได้ข้อมูลใหม่

เพิ*มเตมิอกีเรยีกไดว้่าขอ้มลูมคีวามอิ*มตวั (Theoretical Saturation) ผูว้จิยัจงึหยุดเก็บขอ้มูลซึ*งใน

การศกึษาครั �งนี�มกีลุ่มผูใ้หข้อ้มลูดงัแสดงในตารางต่อไปนี� 

 

ตาราง1 แสดงรายละเอยีดขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์กลุ่มนกัเรยีน 

ลาํดบัที* ชื*อ

สมมต ิ

เพศ ระดบัชั �น เกรด

เฉลี*ย 

อาศยัอยู่

กบั 

สถานภาพ

พ่อแม ่

อาชพี

ผูป้กครอง 

ภูมลิาํเนาเดมิ

ของนกัเรยีน

ก่อนยา้ยมาที*

โรงเรยีนบวั

ศกึษา 

1. จมิ ชาย ม.1 2.80 พ่อ,แม ่ สมรส รบัจา้ง สระแกว้ 

2. พล ชาย ม.1 2.30 แม ่ หยา่ รบัจา้ง คนพื�นที* 

3. ไก่ ชาย ม.1 2.28 ป้า สมรส รบัจา้ง คนพื�นที* 

4. นิน ชาย ม.1 3.10 พ่อ,แม ่ สมรส รบัจา้ง คนพื�นที* 

5. พลอย หญงิ ม.1 3.33 พ่อ,แม ่ สมรส รฐัวสิาหกจิ อุดรธานี 

6. ทราย หญงิ ม.2 3.10 พ่อ,แม ่ สมรส รบัราชการ หนองคาย 

7. โอ๋ หญงิ ม.2 2.98 น้า หยา่ รบัจา้ง จนัทบุร ี

8. แพรว หญงิ ม.2 3.80 พ่อ,แม ่ สมรส รบัจา้ง อยธุยา 

9. ฟ้า หญงิ ม.2 2.25 แม ่ หมา้ย รบัจา้ง คนพื�นที* 

10. ตั �ม ชาย ม.2 2.00 พ่อ,แม ่ สมรส เกษตรกร หนองคาย 

11. แนน หญงิ ม.3 3.50 ป้า หยา่ คา้ขาย คนพื�นที* 

12. สม้ หญงิ ม.3 2.80 พ่อ,แม ่ สมรส เกษตรกร ขอนแก่น 
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ลาํดบัที* ชื*อ

สมมต ิ

เพศ ระดบัชั �น เกรด

เฉลี*ย 

อาศยัอยู่

กบั 

สถานภาพ

พ่อแม ่

อาชพี

ผูป้กครอง 

ภูมลิาํเนาเดมิ

ของนกัเรยีนก่อน

ยา้ยมาที*

โรงเรยีนบวั

ศกึษา 

13. จมิ ชาย ม.3 1.50 ลุง,ป้า หยา่ เกษตรกร คนพื�นที* 

14. แทน ชาย ม.3 1.85 พ่อ หมา้ย รบัจา้ง คนพื�นที* 

15. ดอม ชาย ม.3 3.00 พ่อ,แม ่ สมรส รฐัวสิาหกจิ คนพื�นที* 

16. กฤษ ชาย ม.4 1.30 ตา,ยาย หยา่ คา้ขาย คนพื�นที* 

17. ตน้ ชาย ม.4 1.75 แม ่ หยา่ รบัจา้ง สระแกว้ 

18. โอม ชาย ม.4 2.00 พ่อ,แม ่ สมรส รบัจา้ง พงังา 

19. เจ ชาย ม.4 3.20 อ ยู่ ค น

เดยีว 

สมรส รบัราชการ นครพนม 

20. โบว ์ หญงิ ม.4 3.90 พ่อ,แม ่ สมรส รบัราชการ แมฮ่่องสอน 

21. ฝ้าย หญงิ ม.5 4.00 ป้า หยา่รา้ง คา้ขาย คนพื�นที* 

22. นก หญงิ ม.5 1.40 แม ่ หมา้ย รบัจา้ง พงังา 

23. มกุ หญงิ ม.5 2.33 พ่อ,แม ่ สมรส เกษตรกร มหาสารคาม 

24. เจน หญงิ ม.5 3.00 น้า สมรส คา้ขาย ศรสีะเกษ 

25. จอม ชาย ม.5 1.68 แม ่ หยา่รา้ง รบัจา้ง ชยัภมู ิ

26. บ ี หญงิ ม.6  2.90 แม ่ หยา่รา้ง ธุ ร กิ จ

ส่วนตวั 

คนพื�นที* 

27. โจ ชาย ม.6 3.30 พ่อ,แม ่ สมรส รฐัวสิาหกจิ คนพื�นที* 

28. เทม ชาย ม.6 1.00 พ่อ,แม ่ สมรส รบัจา้ง ยโสธร 

29. รนั ชาย ม.6 2.50 พ่อ,แม ่ สมรส รบัจา้ง สระแกว้ 

30. เลก็ หญงิ ม.6 2.25 แม ่ สมรส เกษตรกร คนพื�นที* 
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ตาราง 2 แสดงรายละเอยีดขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์กลุ่มครแูละผูบ้รหิาร 

ลาํดบัที* ชื*อ

สมมต ิ

เพศ อายุ กลุ่มสาระที*

สงักดั 

หน้าที*ครู

ประจาํชั �น 

ระดบัชั �น

ที*สอน 

หน้าที*

รบัผดิชอบ

นอกเหนือการ

สอน 

1. สมศร ี หญงิ 37 ภาษาไทย ม ี ม.1, ม.2 - 

2. สมฤด ี หญงิ 29 คณติศาสตร ์ ม ี ม.3 ดแูลโครงงาน 

3. สมสุข หญงิ 35 ภาษาต่างประ

เทศ 

ม ี ม.4 - ม.6 บรรณารกัษ์ 

4. สมปอง หญงิ 41 วทิยาศาสตร ์ ม ี ม.5 ดแูลโครงงาน 

5. สมฉตัร หญงิ 31 ศลิปะ ม ี ม.1, ม.3 ดแูลฝา่ยโสต,วง

ดุรยิางค ์และ

นาฎศลิป์ 

6. สมศกัดิ n ชาย 26 การงาน

พื�นฐานอาชพี

และเทคโนโลย ี

ม ี ม.6 ดแูลแปลง

เกษตร 

7 สมชาย ชาย 44 สุขศกึษาและ

พละศกึษา 

ม ี ม.4 - ม.6 ดแูลงานกฬีา

ต่างๆ 

8. สมใจ หญงิ 48 สงัคมศกึษา 

ศาสนา และ

วฒันธรรม 

ม ี ม.1 - ม.3 ดแูลโครงงาน

และสบืสาน

วฒันธรรมมอญ 

9. สมจลุ หญงิ 39 ฝา่ยปกครอง ไมม่ ี - - 

10. สมทศัน์ ชาย 45 ฝา่ยบรหิาร ไมม่ ี - ที*ปรกึษา 
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ตาราง 3 แสดงรายละเอยีดขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์กลุ่มผูป้กครอง 

ลาํดบัที* ชื*อสมมต ิ เพศ อายุ อาชพี เป็น

ผูป้กครอง

นกัเรยีนชั �น 

ภมูลิาํเนา 

1. นนัทนา หญงิ 41 รบัจา้ง ม.1 คนพื�นที* 

2. นนัทวนั หญงิ 44 คา้ขาย ม.3 คนพื�นที* 

3. นนัทกา หญงิ 65 คา้ขาย ม.4 คนพื�นที* 

4. นนัทศร หญงิ 52 เกษตรกร ม.6 คนพื�นที* 

5. นนัทสุทธิ n ชาย 48 รบัจา้ง ม.2 จนัทบุร ี

 

ตาราง 4 แสดงรายละเอยีดขอ้มลูของผูใ้หส้มัภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการสถานศกึษา 

ลาํดบัที* ชื*อสมมต ิ เพศ อายุ อาชพี ระยะเวลาที*ดํารง

ตําแหน่ง

คณะกรรมการ

สถานศกึษา 

1. สุทศัน์ ชาย 53 รบัราชการ 1ปี 

2. สุชาวด ี หญงิ 45 รบัจา้ง 2ปี 

3. สุวมิล หญงิ 59 คา้ขาย 3ปี 

4. สุชาต ิ ชาย 38 รบัราชการ 1ปี 

5. สุรภ ี หญงิ 43 รบัจา้ง 1ปี 

 

จากขอ้มลูของกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัดงักล่าวแสดงรายระเอยีดเกี*ยวกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ทั �งแบบ

สมัภาษณ์กลุ่มและสมัภาษณ์เดี*ยว จากขอ้มลูในตารางขา้งต้นจะแบ่งผูใ้หส้มัภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม

ใหญ่ๆ คอื กลุ่มนักเรยีน กลุ่มอาจารย์และผู้บรหิาร กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและกลุ่มคณะกรรมการ

สถานศึกษา ทางผู้วิจยัได้เลือกผู้ที*ให้การสัมภาษณ์หลักโดยทําการสัมภาษณ์เด็กนักเรียนทุก

ระดบัชั �นโดยแบ่งเป็นระดบัชั �นละ 5 คนรวมทั �งหมด 6 ระดบัชั �น จาํนวนทั �งสิ�น 30 คน (ไม่รวมการ

พูดคุยทั *วไป) ส่วนทางคร-ูอาจารยแ์ละผู้บรหิารมจีาํนวน10 คน (ไม่รวมการพูดคุยทั *วไป)ซึ*งผู้วจิยั

เลอืกมาครแูต่ละคนมาจากกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ ั �ง 8 กลุ่มสาระรวมกบักลุ่มผูบ้รหิารอกี 2 ท่าน และ
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ในส่วนของผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศกึษาอกีกลุ่มละ 5 คนซึ*งผูว้จิยัไดร้บัคําแนะนําจากครู

และผู้บรหิารให้ทําการสมัภาษณ์ในประเด็นความรุนแรงได้เนื*องจากเป็นผู้ที*มคีวามเกี*ยวขอ้งและ

รบัทราบเรื*องราวต่างๆ ในโรงเรยีนเป็นอย่างดโีดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองนั �นเป็นกลุ่มที*ครูในกลุ่ม

สาระการเรยีนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมได้ลงเยี*ยมบ้านเดก็ตามโครงการของโรงเรยีน

ทุกๆ เยน็วนัพุธและวนัศุกร ์ดงันั �นผูว้จิยัจงึมโีอกาสไดเ้ขา้ไปพบปะพูดคุยกบัครอบครวัของนักเรยีน

ซึ*งผูป้กครองทั �ง 5 คนดงักล่าวเป็นผูป้กครองของนักเรยีนที*เคยประสบกบัเหตุการณ์ความรุนแรงทั �ง

ที*ตนเองต้องตกอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําและผู้กระทําความรุนแรงซึ*งการเข้าไปพูดคุยกับ

ผูป้กครองของนักเรยีนนี�ทําใหผู้้วจิยัได้รบัทราบเรื*องราวชวีติ ความเป็นอยู่ของนักเรยีนที*บ้านไดร้บั

ทราบมมุมองและประสบการณ์ของผูป้กครองเกี*ยวกบัพฤตกิรรมของนกัเรยีนซึ*งเป็นประโยชน์ในการ

วเิคราะหข์อ้มลูเกี*ยวกบัปรากฏการณ์ความรนุแรงที*เกดิขึ�นไดอ้ยา่งครอบคลุมยิ*งขึ�น 

 จากขอ้มูลของกลุ่มนักเรยีนผู้ให้สมัภาษณ์ พบว่าพื�นฐานโดยส่วนใหญ่จะคล้ายคลงึกนัอาจ

เพราะทางโรงเรยีนมนีโยบายรบันักเรยีนทุกคนที*มาสมคัรดงันั �นจะเหน็ว่านักเรยีนหลายคนในกลุ่มที*

ให้สมัภาษณ์มไิด้เป็นคนในจงัหวดัที*เป็นที*ตั �งของโรงเรยีน จากการให้สมัภาษณ์ของนักเรยีนที*ยา้ย

มาเขา้เรยีนที*โรงเรยีนบวัศกึษาที*มาจากจงัหวดัอื*น นักเรยีนเหล่านี�ได้ให้ขอ้มูลว่าพ่อแม่ยา้ยเขา้มา

เพื*อทํางานรบัจา้งเฝ้าสวน เช่น สวนกล้วยไม ้สวนผลไม ้หรอืการรบัจา้งในโรงงานย่านชุมชนใกล้

โรงเรยีน เป็นตน้  

 นอกจากนี�นักเรยีนอกีจํานวนหนึ*งที*อยู่ในกลุ่มผู้ให้สมัภาษณ์ได้ยา้ยมาอยู่กบัญาตหิรอืบดิา

มารดาที*อยูใ่นจงัหวดันี�อยู่แลว้ (จงัหวดัเดยีวกบัโรงเรยีนบวัศกึษา) โดยตวัเองยา้ยมาจากจงัหวดัอื*น

จงึไดเ้ขา้มาเรยีนอยู่ที*โรงเรยีนบวัศกึษานี� และมนีักเรยีนชายคนหนึ*งพกัอาศยัอยู่ที*หอพกัซึ*งอยู่คน

เดยีว 

จากอาชพีของพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรยีนที*เป็นผู้ให้ขอ้มูลสามารถสรุปได้ว่าโดยส่วน

ใหญ่จะทาํงานรบัจา้งทั *วไปหรอืทาํงานเป็นพนกังานอยูท่ ี*โรงงานใหญ่แห่งหนึ*งซึ*งไม่ไกลจากโรงเรยีน

บวัศึกษามากนัก มสี่วนน้อยที*ทํางานข้าราชการหรอืรฐัวสิาหกิจอย่างไรก็ตามยงัมบีางครอบครวั

ประกอบอาชพีเป็นพ่อคา้แมค่า้ขายของตามตลาดนดัหรอืเปิดรา้นขายของหน้าบา้นกม็ ี

 ข้อสงัเกตอีกประการหนึ*งคือเด็กนักเรยีนที*ย้ายมาจากจงัหวดัอื*น ส่วนใหญ่ย้ายมาจาก

จงัหวดัที*อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซึ*งเกอืบจะทั �งหมดยา้ยตามพ่อแม่ที*ต้องการเขา้มาทํามาหา

กนิในจงัหวดัที*ตั �งของโรงเรยีนบวัศกึษาดงันั �นนกัเรยีนเหล่านี�จงึมโีอกาสไดเ้ขา้มาศกึษาอยู่ที*โรงเรยีน

นี�เพราะโรงเรยีนบวัศกึษาไดเ้ปิดโอกาสใหน้ักเรยีนที*อยู่ในระดบัชั �นมธัยมต้นขึ�นไปเขา้เรยีนไดโ้ดยมิ
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ต้องมกีารสอบแข่งขนั หรอืแม้ว่าจะมนีักเรยีนที*เข้าโรงเรยีนกลางภาคเรยีน ทางโรงเรยีนนี�ก็ให้

โอกาสทางการศกึษากบักลุ่มนกัเรยีนเหล่านี�ดว้ย 

 เดก็นกัเรยีนส่วนใหญ่พกัอาศยัอยูก่บัพ่อแม ่พี* และน้อง มแีค่บางส่วนที*ไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัพ่อ

แม่แต่จะอาศยัอยู่กบัญาตซิึ*งญาติของนักเรยีนส่วนใหญ่เป็นคนที*มภีูมลิําเนาเดมิอยู่ในจงัหวดันี�อยู่

แลว้ (จงัหวดัเดยีวกบัโรงเรยีนบวัศกึษา) ในกรณีสถานภาพการสมรสของพ่อและแม่ของเดก็ผูว้จิยัก็

นํามาเป็นตวับ่งชี�เพื*อคดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูเนื*องจากผูว้จิยัตอ้งการเดก็นักเรยีนที*อยู่ในสภาพแวดลอ้มที*

หลากหลายดงันั �นการที*เดก็ถูกหล่อหลอมจากครอบครวัที*สถานภาพของพ่อแม่แตกต่างกนักย็่อมจะ

มเีจตคตต่ิอเรื*องใดเรื*องหนึ*งแตกต่างกนัดว้ย 

 ผูว้จิยัดาํเนินการสมัภาษณ์กบันกัเรยีนที*มลีกัษณะที*หลากหลายโดยขั �นต้นผูว้จิยัจะใชผ้ลการ

เรยีนโดยพจิารณาจากหอ้งเรยีนคอืถ้าอยู่หอ้ง 1 หรอื 2 จะเป็นนักเรยีนที*มผีลการเรยีนดเีป็นเกณฑ์

คดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ*งในที*สุดผูว้จิยักไ็ดผู้ใ้หข้อ้มลูที*เป็นกลุ่มที*มผีลการเรยีนทุกระดบัเพื*อใหไ้ด้

ขอ้มูลที*มาจากหลากหลายทศันะ และจากขอ้มลูที*ทางผู้วจิยัได้พบว่ามุมมองในเรื*องความรุนแรงใน

โรงเรยีนจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนั �นมลีกัษณะและรปูแบบที*แตกต่างกนั เช่น จากนักเรยีน

ที*มผีลการเรยีนดพีบว่า การที*ครหูกัคะแนนทั �งหอ้งนั �นเป็นสิ*งที*ทํารา้ยจติใจ แต่ในทางกลบักนัจะเหน็

ได้ว่ากลุ่มนักเรยีนที*มผีลการเรยีนระดบัค่อนข้างตํ*าถึงตํ*า คือตํ*ากว่า 2.00 ให้ความเห็นเกี*ยวกับ

ความรนุแรงในโรงเรยีนในรปูแบบที*เป็นการทาํรา้ยรา่งกาย 

 นอกจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัที*ทางผูว้จิยัไดเ้ลอืกมานั �น ยงัมนีักเรยีนคนอื*นๆอกีที*ไดจ้ากการ

พดูคุยอยา่งไมเ่ป็นทางการและจากการสงัเกตทั �งไม่มสี่วนร่วมและอย่างมสี่วนร่วมที*ทางผูว้จิยัเขา้ไป

อยูท่ี*โรงเรยีนในฐานะครใูนกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 ในกรณีของกลุ่มอาจารยแ์ละผู้บรหิาร ที*ผูว้จิยัดําเนินการเก็บขอ้มลูนั �น ไดเ้ลอืกมาจากกลุ่ม

สาระทุกกลุ่มมากลุ่มละ 1 คนแต่นอกจากนี�ผู้วจิยัยงัได้มโีอกาสพูดคุยเป็นบางครั �งคราวกบัครูท่าน

อื*นๆ ที*อยูใ่นแต่ละกลุ่มสาระ รวมทั �งบุคคลากรอื*นๆ ในโรงเรยีนดว้ย หากแต่ครแูละผูบ้รหิารที*ผูว้จิยั

คดัเลอืกมานั �นผู้วจิยัเขา้ไปสมัภาษณ์บ่อยครั �ง ซึ*งทําให้ผูว้จิยัเกดิความสนิทสนมกบัครผูู้ที*เป็นผู้ให้

ขอ้มูลหลกัซึ*งบทบาทของครูในโรงเรยีนนั �นส่วนใหญ่นอกจากทําหน้าที*สอนในวชิาที*ตนเองสงักดั

นั �นๆ แลว้ยงัมบีทบาทในฐานะครปูระจาํชั �นซึ*งในการเป็นครปูระจาํชั �นนั �นจะมโีอกาสใหข้อ้มลูเชงิลกึ

เกี*ยวกบันักเรยีนได้เป็นอย่างดโีดยเฉพาะในโครงการเยี*ยมบ้านนักเรยีนที*ทําให้ครูประจําชั �นรู้จกั

นักเรยีนและครอบครวัของนักเรยีนที*ตนเองดูแลอยู่ซึ*งการที*ครปูระจาํชั �นไดล้งไปเยี*ยมบา้นนักเรยีน

นี�เอง ทําให้ผู้วจิยัได้ขอ้มูลเกี*ยวกบัครอบครวัของนักเรยีนและชุมชนสภาพแวดลอ้มของนักเรยีนที*

สามารถสะทอ้นความเป็นอยู่และการหล่อหลอมนิสยัของเดก็นักเรยีนไดอ้ย่างชดัเจนดงันั �นกลุ่มครทูี*
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ทางผู้วจิยัคดัเลอืกให้เป็นผู้ให้สมัภาษณ์หลกัจงึสามารถถ่ายทอดเรื*องราวเกี*ยวกบัตวันักเรยีนได้

อยา่งด ี

 นอกจากหน้าที*ครูประจําชั �นแลว้นั �น ครูส่วนใหญ่จะมหีน้าที*รองที*ต้องรบัผดิชอบซึ*งทําให้มี

ประสบการณ์เกี*ยวกบัการทาํงานรว่มกนัของนกัเรยีนและจากคําบอกเล่าชี�ใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งหน้าที*

ของทุกหน่วยในโรงเรยีนรวมทั �งโครงสรา้ง รูปแบบ และกระบวนการของการบรหิารโรงเรยีนที*ทุก

หน่วยต้องรบัผดิชอบร่วมกนัดว้ย และขอ้มลูเหล่านี�ทางผูว้จิยัไดนํ้ามาเป็นส่วนหนึ*งในการวเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ย 

 ครูบางท่านที*เป็นผู้ให้ขอ้มูลหลกันั �นมตีําแหน่งเป็นหวัหน้ากลุ่มสาระเพราะผู้วจิยัต้องการ

ขอ้มูลบางส่วนจากครูที*ทํางานอยู่ที*โรงเรยีนบวัศกึษามานาน และเนื*องจากหวัหน้ากลุ่มสาระส่วน

ใหญ่มอีายุงานในโรงเรยีนนี�มากกว่า 5 ปีขึ�นไปจงึทําใหผู้ว้จิยัสนใจมุมมองและทศันะจากครเูหล่านี�

ดว้ย 

 ฝ่ายปกครองก็เป็นหนึ*งหน่วยที*มคีวามสําคัญมากต่อการให้ข้อมูลเพราะเนื*องจากครูที*

ทํางานในส่วนนี�มหีน้าที*หลกัคอืการดูแลนักเรยีนให้ตั �งอยู่ในกฎระเบยีบของโรงเรยีนจงึเป็นหน่วย

หลกัหน่วยหนึ*งซึ*งทางผูว้จิยัเลง็เหน็ถงึความสําคญั ซึ*งไม่ต่างจากการเขา้ไปสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโดย

ผูว้จิยัไดใ้หผู้อ้ํานวยการเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกัในฐานะผูบ้รหิารคนหนึ*ง 

 นอกเหนือจากที*กล่าวมาขา้งต้นผู้วจิยัยงัต้องการมุมมองโดยทั *วไปต่อโรงเรยีนและนักเรยีน

เป็นภาพรวม ดงันั �นผู้วจิยัจงึมกีารติดต่อและเข้าไปพูดคุยกบัอาจารย์ต่างชาติและอาจารย์พเิศษ

ต่างๆ ดว้ย เช่น ครสูอนภาษาต่างประเทศ ครกูารศกึษาพเิศษ เป็นตน้ 

 ผูป้กครองถอืไดว้่าเป็นผูใ้หข้อ้มลูที*สาํคญัมากอกีกลุ่มหนึ*งเพราะขอ้มลูที*ไดม้าจากผูป้กครอง

นั �นนอกจากแสดงใหเ้หน็ถงึชวีติโดยทั *วไปของเดก็นักเรยีนยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึเจตคตทิี*ผูป้กครองมี

ต่อโรงเรยีนรวมทั �งความตอ้งการของผูป้กครองในเรื*องการดแูลบุตรหลานซึ*งถอืเป็นความรบัผดิชอบ

หนึ*งของทางโรงเรยีน ส่วนอีกกลุ่มหนึ*งคอืกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา ในกลุ่มนี�จะเป็นผู้ที*มี

หน้าที*ในโรงเรยีนหรอืเป็นหนึ*งในคณะกรรมการที*ปรกึษาทั *วไปของโรงเรยีนซึ*งค่อนขา้งมบีทบาท

อย่างสูงในการดูแลสอดส่องความปลอดภยัและความป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในโรงเรยีน ผูว้จิยัจงึเหน็

ว่าขอ้มูลที*ได้มาจากการสมัภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการสถานศกึษานี�เป็นประโยชน์ที*เป็นมุมมองใน

ภาพรวมและภาพกวา้งเพราะคนกลุ่มนี�จะประสานงานกบัคนทุกหน่วยที*มสี่วนเกี*ยวขอ้งกบัโรงเรยีน

และชุมชนในละแวกนั �น 
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เครื�องมือที�ใช้การในการวิจยั 

เพื*อใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นไปอย่างมทีศิทางผูว้จิยัมแีนวคําถามสําหรบัการสมัภาษณ์

เชงิลกึและกรอบคร่าวๆ สําหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มูลความรุนแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทําใน

โรงเรยีนซึ*งมลีกัษณะเป็นประเด็นกว้างๆ ที*กําหนดขึ�นตามกรอบของปญัหาการวิจยัเพื*อใช้เป็น

แนวทางสาํหรบัการปฏบิตังิานในภาคสนามและเมื*อผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจรงิ

จะมกีารปรบัเปลี*ยนและสร้างประเด็นคําถามใหม่ๆ อยู่เสมอตามความเหมาะสมทั �งนี�ขึ�นอยู่กับ

สถานการณ์ ขอ้มลูที*ไดแ้ละลกัษณะของผูใ้หข้อ้มลูหลกัเป็นสาํคญั 

ตวัอย่างแนวคาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์ 

สาํหรบันักเรียน 

1) ภมูหิลงั (ชื*อ อาย ุระดบัชั �นเรยีน เป็นตน้) 
2) ชวีติในโรงเรยีนไดท้าํอะไรบา้งในแต่ละวนั กจิกรรมต่างๆ ที*โรงเรยีนจดัมอีะไรบา้ง 

นกัเรยีนมสี่วนรว่มอยา่งไรบา้ง 
3) กจิกรรมที*ชอบทําเมื*อมเีวลาว่าง เช่น ช่วงพกัเที*ยงหรอืช่วง ก่อนเขา้เรยีนคอือะไร 
4) ความสมัพนัธก์บัเพื*อนๆ เป็นอยา่งไร สนิทกบัเพื*อนคนไหนมากที*สุด ทําไมถงึสนิทกนั 
5) ความสมัพนัธก์บัครเูป็นอยา่งไร ชอบการสอนของครทู่านใดเป็นพเิศษบา้ง ทาํไมถงึ 

ชอบ 
6) การจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเป็นอยา่งไร วชิาที*ชอบและไมช่อบคอือะไรเพราะ 

อะไรถงึชอบหรอืไมช่อบ 
7) ปญัหาอุปสรรคในการเรยีนและการดําเนินชวีติในโรงเรยีน  
8) เมื*อเกดิปญัหาต่างๆนกัเรยีนมวีธิกีารแกไ้ขอย่างไร ใครมสี่วนเกี*ยวขอ้งบา้ง 
9) นกัเรยีนตอ้งการใหโ้รงเรยีนทาํสิ*งใดใหบ้า้ง เพราะเหตุใด 
10) เมื*อนกัเรยีนทําผดิครมูวีธิกีารลงโทษอยา่งไรบา้ง ลองเลา่ตวัอยา่งที*เกดิขึ�นใหฟ้งัหน่อย 

ฯลฯ 
สาํหรบัคร ู

1) ภมูหิลงั (ชื*อ อาย ุระดบัชั �นเรยีนที*สอน ระยะเวลาที*สอน ภมูลิาํเนา เป็นต้น) 
2) ชวีติในโรงเรยีนทําอะไรบา้งในแต่ละวนั สอนวชิาอะไรบา้ง 
3) การจดัการเรยีนการสอนทาํอยา่งไร 
4) ความสมัพนัธก์บัเพื*อนครเูป็นอยา่งไร 
5) ความสมัพนัธก์บันกัเรยีนเป็นอยา่งไร 
6) ครมูองว่าพฤตกิรรมของเดก็ในโรงเรยีนเป็นอย่างไรบา้ง 
7) ปญัหาอุปสรรคในการจดั การเรยีนการสอน 
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8) เมื*อเกดิปญัหาต่างๆ ทั �งเรื*องการเรยีนการสอนและพฤตกิรรมของเดก็ครมูวีธิกีารแก้ไข 
อยา่งไร  ใครมสี่วนเกี*ยวขอ้งบา้ง 

9) ครมูคีวามคาดหวงัอย่างไรบา้งต่อนกัเรยีน ตอ้งการเหน็นกัเรยีนเป็นอยา่งไร 
10) เมื*อนกัเรยีนทําผดิครมูวีธิกีารลงโทษอยา่งไรบา้ง ลองเลา่ตวัอยา่งที*เกดิขึ�นใหฟ้งัหน่อย 
11) อยากใหค้รลูองมองเรื*องความรนุแรงต่อเดก็ในโรงเรยีนว่าในปจัจบุนัมลีกัษณะเป็น 

อย่างไร เหตุการณ์แบบไหนที*ครคูดิว่ามคีวามรุนแรงเกดิขึ�นในโรงเรยีน และคดิว่าความรุนแรงใน
โรงเรยีนเกดิขึ�นไดอ้ยา่งไร เกดิผลกระทบอยา่งไรบา้ง และสมมตวิ่าตอ้งการแกไ้ขจะใชว้ธิกีารใด 

ฯลฯ 
สาํหรบัผู้ปกครอง 

1) ภมูหิลงั(ชื*อ อาย ุอาชพี ภมูลิาํเนา เป็นตน้) 
2) ลกูหลานหรอืเดก็ในปกครองไดเ้ล่าเรื*องราวเกี*ยวกบัโรงเรยีนใหฟ้งับา้งหรอืไม ่อยา่งไร 
3) ท่านคดิว่าการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเป็นอย่างไร 
4) ท่านคดิว่าวธิกีารลงโทษนกัเรยีนในโรงเรยีนเป็นอยา่งไร วธิใีดที*ยอมรบัและไมย่อมรบั 

บา้ง เพราะเหตุใด 
5) ท่านคดิว่าความรนุแรงต่อเดก็สามารถเกดิขึ�นไดห้รอืไม ่ถา้ไดค้ดิว่าเรื*องใดหรอื 

เหตุการณ์ในที*เกดิขึ�นแลว้ถอืว่าเป็นความรนุแรงต่อเดก็ 
6) ถา้เกดิความรนุแรงต่อเดก็ขึ�นในโรงเรยีนท่านคดิว่าใครจะเป็นผูท้ี*กระทาํ และใครควร 

เขา้มามสี่วนในการแกไ้ขบา้ง 
7) ท่านมคีวามคาดหวงัต่อโรงเรยีนในการปฏบิตัต่ิอนกัเรยีนอยา่งไร 

ฯลฯ 
สาํหรบักรรมการสถานศึกษา 

1) ภมูหิลงั(ชื*อ  อาย ุ อาชพี  ภมูลิาํเนา เป็นตน้) 
2) ช่วยเล่าเรื*องราวเกี*ยวกบัโรงเรยีนใหฟ้งัหน่อย 
3) ท่านคดิว่าการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเป็นอย่างไร 
4) ท่านคดิว่าวธิกีารลงโทษนกัเรยีนในโรงเรยีนเป็นอยา่งไร วธิใีดที*ยอมรบัและไมย่อมรบั 

บา้ง เพราะเหตุใด 
5) ท่านคดิว่าความรนุแรงต่อเดก็สามารถเกดิขึ�นไดห้รอืไม ่ถา้ไดค้ดิว่าเรื*องใดหรอื 

เหตุการณ์ในที*เกดิขึ�นแลว้ถอืว่าเป็นความรนุแรงต่อเดก็ 
6) ถา้เกดิความรนุแรงต่อเดก็ขึ�นในโรงเรยีนท่านคดิว่าใครจะเป็นผูท้ี*กระทาํ และใครควร 

เขา้มามสี่วนในการแกไ้ขบา้ง 
7) ท่านมคีวามคาดหวงัต่อโรงเรยีนในการปฏบิตัต่ิอนกัเรยีนอยา่งไร 
8) ทางคณะกรรมการสถานศกึษามกีารประชุมรว่มกนับ่อยเพยีงใด ส่วนใหญ่เรื*องที* 
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ประชุมเป็นเรื*องอะไรบา้ง 
9) ในกลุ่มคณะกรรมการสถานศกึษาเคยมกีารพดูคุยกนัในเรื*องความรุนแรงต่อเดก็ใน 

โรงเรยีนหรอืไม ่อยา่งไร 
ฯลฯ 

 

วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูขนาดเลก็

ไม่เน้นการสํารวจจากคนจํานวนมาก เทคนิคการวจิยัไม่แยกขั �นตอนของการเก็บข้อมูลและการ

วเิคราะหอ์อกจากกนั ดงันั �นในการศกึษาครั �งนี�ผูว้จิยัดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไปพรอ้มๆกบัการ

วเิคราะห์ กล่าวคอื เมื*อเข้าสู่สนามการวจิยัในช่วงเดอืนแรกผู้วจิยัยงัไม่เร่งรดัเก็บข้อมูลเพื*อตอบ

วตัถุประสงค์การวจิยัเท่าใดนักหากแต่มุ่งเน้นการสรา้งความสมัพนัธ์และความไว้วางใจให้กบักลุ่ม

ผูใ้หข้อ้มลูซึ*งในช่วงแรกนั �นผูว้จิยัใชก้ารสงัเกตเป็นวธิกีารเริ*มต้นทั �งสงัเกตแบบมสี่วนร่วมในกจิกรรม

ต่างๆที*โรงเรยีนจดัขึ�นหรอืในชวีติประจําวนัในโรงเรยีนของครแูละนักเรยีนและการสงัเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วมแต่ใช้การเก็บภาพจากกล้องถ่ายรูปและกล้องวดิโิอรวมถึงการจดบนัทกึภาคสนามโดยที*

กลุ่มบุคคลต่างๆ ไม่ทราบว่ากําลงัถูกผู้วจิยัสงัเกตอยู่ประกอบกบัการสมัภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการและเมื*อเวลาผ่านไปสกัระยะหนึ*ง ช่วงเดอืนต่อๆ มาผูว้จิยัเริ*มคน้พบกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัที*มี

คุณลกัษณะเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั เช่น ไดพ้บกบักลุ่มเดก็นักเรยีนที*มปีระสบการณ์

การถูกกระทําความรุนแรง และกลุ่มที*ไดร้บัการรายงานหรอืบอกต่อจากครแูละเพื*อนนักเรยีนดว้ยกนัว่า

เป็นผู้ที*เคยก่อเหตุความรุนแรงหรอืชอบก่อเหตุความรุนแรงขึ�นในโรงเรยีนและเมื*อผู้วจิยัได้พบกบัครู

และผู้ปกครองที*สามารถให้ขอ้มูลเกี*ยวกบัเรื*องที*ศกึษาได้อย่างตรงประเดน็ ผู้วจิยัจงึเริ*มใช้วธิกีาร

เกบ็รวบรวมขอ้มลูที*หลากหลายขึ�นตามลาํดบัซึ*งรายละเอยีดของวธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูมดีงัต่อนี� 

 การสงัเกต (Observation) 

 สําหรบัการวจิยัครั �งนี�ผู้วจิยัใชก้ารสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วมในระยะแรกของการเขา้สนาม 

คอื การสํารวจโรงเรยีนและชุมชนรอบๆ โรงเรยีน ซึ*งเป็นการสงัเกตโดยตรงที*ใช้เวลาสั �นกว่าการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วมเนื*องจากผู้วิจ ัยยังกําหนดไม่ได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมหรือ

เหตุการณ์ใดด ีหลงัจากนั �นผูว้จิยัใชก้ารสงัเกตแบบมสี่วนร่วม ซึ*งผู้วจิยัได้เขา้ไปอยู่ในโรงเรยีนและ

เขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนเป็นระยะเวลาหนึ*ง เช่น กจิกรรมชุมนุมในทุกบ่ายวนัศุกร ์การจดั

นิทรรศการของโรงเรยีน งานกฬีาส ีกจิกรรมค่ายสิ*งแวดล้อม เป็นต้น เพื*อทําการสงัเกตและบนัทกึ

สิ*งที*สงัเกตในลกัษณะของการทําบนัทกึภาคสนามโดยมกีรอบในการสงัเกตเพื*อรวบรวมขอ้มลูไปใช้
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ประกอบกบัการสมัภาษณ์เชงิลกึ ไดแ้ก่ 1) สงัเกตบรบิทของโรงเรยีน เช่น ที*ตั �ง สภาพแวดลอ้มทั �ง

ภายในและภายนอกโรงเรยีน ชุมชนรอบๆ โรงเรยีน ทรพัยากรของโรงเรยีน  การบรหิารจดัการ การ

เรยีนการสอน การจดักิจกรรมต่างๆของโรงเรยีน เป็นต้น 2) สงัเกตบรรทดัฐานทางสงัคมของ

โรงเรยีน เช่น กฎระเบยีบ วถิปีระชา จารตี แนวปฏบิตัทิี*เกี*ยวขอ้งกบัความรุนแรงในโรงเรยีน เป็น

ต้น 3) สงัเกตกลไกการอยู่ร่วมกนัในโรงเรยีน โดยสงัเกตการขดัเกลาทางสงัคมของโรงเรยีน การ

อบรมสั *งสอน การควบคุมทางสงัคม เป็นตน้ 4) สงัเกตวฒันธรรมหรอืวถิชีวีติของคนในโรงเรยีน โดย

สงัเกตจากการจดัระเบยีบความแตกต่างทางสงัคมดว้ยการจดัแยกบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นกลุ่มเป็น

พวกของโรงเรยีน สงัเกตจากกิจวตัรประจําวนัของคนในโรงเรยีนที*เกี*ยวกบัความรุนแรงที*เกิดขึ�น 

สงัเกตแบบแผนการดําเนินชวีติในโรงเรยีน ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มต่างๆ ของโรงเรยีน 

สงัเกตสายสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน 

 ขอ้มูลทั �งหมดที*ได้จากการศึกษาโดยใช้วธิกีารสงัเกต ผู้วจิยัจดบนัทกึและบนัทกึภาพไว้

เพื*อนํามาใชป้ระกอบกบัขอ้มลูทั �งหมดที*ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ 

 การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 การศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงที*เกดิขึ�นในครั �งนี�ใช้วธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผู้ให้

ขอ้มูลหลกัที*มสี่วนเกี*ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ความรุนแรงต่างๆ ที*เกดิขึ�นในโรงเรยีน โดยลกัษณะ

คาํถามในการสมัภาษณ์ผูท้ี*อยูใ่นเหตุการณ์จะถามในสิ*งที*เป็นปรากฏการณ์จรงิ เช่น ภูมหิลงั ความรู้

ความเข้าใจ ประสบการณ์ พฤติกรรม เป็นต้น เพื*อค้นหาข้อเท็จจรงิที*เกิดขึ�นอย่างเป็นระบบใน

ประเดน็ของความรุนแรงที*เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนซึ*งขณะสมัภาษณ์ผูว้จิยัยดึหลกัใน

การสมัภาษณ์เชงิลกึอย่างเคร่งครดั เช่นไม่ใช้คําถามที*ชี�นําคําตอบทั �งทางตรงและทางอ้อม ไม่ใช่

คําถามปลายปิดใหผู้ต้อบตอบเพยีง ใช่ หรอืไม่ใช่เท่านั �นแต่ผูว้จิยัไดใ้ชค้ําถามแบบเปิดกวา้งเพื*อให้

ผูต้อบมโีอกาสเล่าเรื*องราวต่างๆ ไดอ้ย่างอสิระ ผูว้จิยัสามารถอธบิายขยายความประเดน็คําถามให้

ผู้ตอบเข้าใจวัตถุประสงค์ของคําถามและสามารถซักถามเพิ*มเติมเพื*อหาข้อมูลรายละเอียดใน

ประเด็นต่างๆ ได้สามารถเชื*อมโยงการสมัภาษณ์เพื*อเข้าสู่ประเด็นที*ต้องการอย่างลกึซึ�งได้ เช่น 

ตอนที*ผู้ว ิจยัทําการสัมภาษณ์นักเรียนคนหนึ*งในเรื*องราวของความรุนแรงที*ตนเองถูกกระทํา  

นกัเรยีนไดเ้ล่าว่าตนเองเคยถูกเพื*อนร่วมหอ้งทํารา้ยตนเองทั �งดว้ยกําลงัและการใชว้าจาดูถูกเหยยีด

หยาม ผูว้จิยัจงึทําการถามต่อให้ลกึยิ*งขึ�นโดยให้เดก็ช่วยเล่าเรื*องราวหรอืเหตุการณ์ที*เกดิขึ�นจรงิว่า

เป็นมาอย่างไร เหตุการณ์เริ*มต้นอย่างไร มใีครเข้ามาเกี*ยวข้องบ้างและผลที*เกิดขึ�นเป็นอย่างไร 

เหล่านี�เป็นต้นซึ*งการถามเจาะลึกและเชื*อมโยงกับสิ*งที*นักเรยีนตอบมานี�ทําให้ผู้วิจยัได้ข้อมูลที*

ชดัเจนลกึชึ�งในประเด็นความรุนแรงที*มาจากมุมมมองของผู้ให้ข้อมูลโดยตรง นอกจากนี�ในการ
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สมัภาษณ์เมื*อนักเรยีนเล่าเรื*องราวต่างๆ ให้ฟงัสามารถตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกนัระหว่างผู้

สมัภาษณ์กับผู้ให้สมัภาษณ์ได้ และผู้ถูกสมัภาษณ์ยงัสามารถลําดับเหตุการณ์ที*ประสบมาและ

ถ่ายทอดจากทศันะของตนเองไดอ้ยา่งอสิระนอกจากนี�ผูส้มัภาษณ์ยงัสามารถสงัเกตพฤตกิรรมต่างๆ 

เช่น นํ�าเสยีง สหีน้า ท่าทาง แววตาของผูใ้หส้มัภาษณ์ขณะทาํการสมัภาษณ์ไดอ้กีดว้ยเช่น ระหว่างที*

สมัภาษณ์นักเรยีนคนหนึ*งได้เล่าเรื*องเกี*ยวกบัครอบครวัของตนเองระหว่างที*เล่านํ�าเสยีงสั *นเครอื 

แววตาเศรา้ ซึ*งผูว้จิยัไดบ้นัทกึสิ*งเหล่านี�ไวเ้พื*อนํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจว่าขอ้มลูที*ได้รบัมานั �น

น่าจะมคีวามถูกต้องน่าเชื*อไดเ้พยีงใด สิ*งเหล่านี�ลว้นแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ*งสําหรบัการวเิคราะห์

ขอ้มลูของผูว้จิยั 

 และจากการที*ผู้วจิยัเข้าสู่สนามการวิจยัในฐานะครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมนี�เองทําใหผู้ว้จิยัได้มโีอกาสใกลช้ดิกบันักเรยีนละครอูกีหลายท่านดว้ยกนั ซึ*ง

ในการสอนนักเรยีนนั �นผู้วิจยัได้รบัมอบหมายให้สอนในรายวิชาประวตัิศาสตร์และภูมศิาสตร์ใน

ระดบัชั �นมธัยมศกึษาปีที*1, 2, 4 และ6 ทําให้ผู้วจิยัมโีอกาสพูดคุยกบันักเรยีนได้มากขึ�นทั �งใน

เนื�อหาวชิาและการใช้ชวีติอยู่ในโรงเรยีนซึ*งนอกเหนือจาการสงัเกต การสมัภาษณ์และการสนทนา

กลุ่มแลว้อกีหนึ*งวธิกีารที*ผูว้จิยัใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูคอืการใหเ้ดก็นักเรยีนสะทอ้นมุมมองเรื*อง

ความรนุแรงในโรงเรยีนผ่านการวาดภาพและการแสดงบทบาทสมมตเิกี*ยวกบัความรุนแรงที*นักเรยีน

ไดร้บัหรอืพบเหน็นอกจากนี�การมโีอกาสไดใ้ชช้วีติอยู่ในโรงเรยีนสามารสรา้งความสนิทสนมคุน้เคย

กบันักเรยีนและครูอาจารยไ์ด้มากขึ�นซึ*งผลที*สงัเกตเหน็อย่างชดัเจนระหว่างช่วงแรกของการเขา้สู่

สนามกบัช่วงเดอืนต่อๆ มานั �นครแูละนกัเรยีนมกีารใหข้อ้มลูที*ชดัเจนมากขึ�น   

 การเข้าร่วมกิจกรรมพเิศษต่างๆของโรงเรยีน เช่น การเข้าค่ายลูกเสอื ค่ายสิ*งแวดล้อม 

กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น เป็นอีกช่วงเวลาหนึ*งที*ผู้ว ิจยัใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็น

ธรรมชาตเิสมอืนสมาชกิคนหนึ*งของโรงเรยีน 

 การสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทั �งในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีนนั �นผูว้จิยัเป็นผูส้มัภาษณ์ดว้ย

ตนเองทุกราย โดยผู้วจิยัขอใช้เครื*องบนัทกึเสยีงและจดบนัทกึในขณะสมัภาษณ์ แต่ในกรณีที*ผู้ให้

สมัภาษณ์บางรายไม่ยนิยอมให้ทําการบนัทกึเสียง ผู้วจิยัทําการจดบนัทกึให้มากที*สุดและรบีนํา

บนัทกึมาจดรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ตลอดจนถอดเทปคําให้สมัภาษณ์เพื*อนําข้อมูลที*ได้มาจดั

หมวดหมูแ่ละทาํการวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบต่อไป 
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 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนออกจากสนามวิจยัผู้วิจยัได้ใช้การ

สนทนากลุ่มกบักลุ่มนักเรยีนในประเดน็เรื*องปรากฏการณ์ความรุนแรงที*เกดิขึ�นในโรงเรยีนโดยแบ่ง

การสนทนากลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม ตามระดบัชั �นเรยีน ชั �นเรยีนละ 6-7คน ใชเ้วลาในการสนทนากลุ่มๆ

ละประมาณ 50 นาท ีถึง 1 ชั *วโมง และกลุ่มครูในประเด็นของพฤติกรรมนักเรยีนและการดูแล

ควบคุมและการลงโทษทางวนิยักบัเดก็นกัเรยีนที*ฝา่ฝืนกฎระเบยีบโดยแบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็น 

2 กลุ่ม คอืกลุ่มครทูี*สงักดักลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาจาํนวน 6 คน และกลุ่มครทูี*ทําหน้าที*ครู

ฝา่ยปกครองหรอืเคยทาํหน้าที*นี�มาก่อน จาํนวน 4 คน โดยใชร้ะยะเวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ 

30 นาท ีเนื*องจากครคู่อนขา้งมภีารกจิมากทาํใหม้เีวลาพดูคุยไมม่ากนกัแต่ทั �งนี�ครฝู่ายปกครองไดใ้ห้

ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลที*เกี*ยวข้องกับการควบคุมกฎระเบียบและการลงโทษ

นกัเรยีนซึ*งขอ้มลูที*ไดจ้ากการสนทนากลุ่มนี�มสี่วนสําคญัในการวเิคราะหข์อ้มลูและสามารถใชใ้นการ

ตรวจสอบความน่าเชื*อถือของข้อมูลได้เนื* องจากผู้วิจ ัยนําข้อมูลที*ได้จากการสนทนากลุ่มมา

ตรวจสอบกบัขอ้มลูที*ไดจ้ากการสมัภาษณ์และตรวจสอบระหว่างขอ้มลูที*ไดจ้ากกลุ่มครแูละนักเรยีน

ว่าสอดคล้องตรงกันหรือไม่และเมื*อพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพิ*มเตมิเพื*อใหไ้ดข้อ้มลูที*ชดัเจนยิ*งขึ�นก่อนที*จะนําขอ้มลูที*ไดไ้ปวเิคราะหแ์ละเขยีนผลการวจิยั 

 

การตรวจสอบความน่าเชื�อถือของข้อมลู 

 ในการศกึษาครั �งนี�ผูว้จิยัมกีารตรวจสอบความน่าเชื*อถอืของขอ้มลูซึ*งนักวจิยัพงึกระทําเพื*อ

เพิ*มความน่าเชื*อถอืของขอ้มลูที*เกบ็รวบรวมมาได ้โดยการอยู่ในสนามเป็นช่วงระยะเวลาหนึ*งเพื*อให้

เกดิความเขา้ใจในประเดน็สําคญัไดถู้กต้อง และมกีารสงัเกต เพื*อให้เขา้ใจถงึคุณลกัษณะที*สําคญัๆ 

ที*เกดิขึ�น พรอ้มทั �งทาํความเขา้ใจความหมายของปรากฏการณ์ความรนุแรงในโรงเรยีนนั �น 

 การตรวจสอบความน่าเชื*อถอืของขอ้มลูในการศกึษาครั �งนี�ผูว้จิยัใชก้ารสอบทานขอ้มลูโดยใหผู้้

ที*ให้ขอ้มูลเป็นผู้ตรวจสอบ (Members Check) กล่าวคอืทุกครั �งหลงัเสรจ็สิ�นการสมัภาษณ์ผู้วจิยัรบี

ถอดคําให้สมัภาษณ์นั �นทั �นทแีละส่งให้ผู้ให้ข้อมูลได้อ่านตรวจสอบว่าผู้วิจยัถอดคําให้สมัภาษณ์

ถูกต้องตรงตามที*ผู้ให้ข้อมูลตอบมาหรอืไม่ ถ้าไม่ตรงหรอืมคีวามบดิเบอืนจากที*ตอบจะได้ทําการ

ปรบัแก้ใหถู้กต้อง และใหผู้ใ้หข้อ้มลูลงชื*อกํากบัไวว้่าไดผ้่านการตรวจสอบแลว้ว่าเป็นขอ้มลูที*ใหจ้รงิ

และมคีวามถูกตอ้ง และผูว้จิยัไดใ้ชก้ารตรวจสอบความน่าเชื*อถอืของขอ้มลูโดยใชก้ารตรวจแบบสามเสา้ 

(Triangulation) โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที*มาต่างๆ กันคือจากข้อมูลหลายแหล่ง (Data 

Triangulation) เพื*อได้คําอธบิายหลายๆ สภาพการณ์ หลายๆ ช่วงเวลาและมติต่ิางๆ กนัจากผูใ้หข้อ้มูล
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หลายๆ คน หลายๆ กลุ่ม การสงัเกตสนามหลายๆ ครั �งและประชุมปรกึษาหารอืกนัที*จะทําให้ลด

ความลําเอยีงส่วนตวัลงได้รวมทั �งการตรวจสอบจากหลายวธิวีจิยั(Methodological Triangulation) 

เช่น การใชว้ธิกีารสงัเกตรว่มกบัวธิกีารสมัภาษณ์ เป็นตน้ 

นอกจากนี�ย ังตรวจสอบความน่าเชื*อถือของข้อมูลโดยจัดประชุมให้บุคคลที*ทํางาน

รบัผดิชอบในพื�นที*โรงเรยีนนั �นๆ ไดช่้วยตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูหากมขีอ้มลูใดที*ผดิพลาด

หรอืที*ไม่ชดัเจนในที*ประชุมจะสรุปร่วมกนัในประเด็นนั �นๆ เพื*อหาแนวทางในการดําเนินการเก็บ

ขอ้มลูเพิ*มเตมิหรอืตดัขอ้มลูส่วนนั �นออก 

 ทา้ยที*สุดความน่าเชื*อถอืของขอ้มลูจะอยู่ในดุลยพนิิจของตวัผูว้จิยัในการตดัสนิใจว่าขอ้มลู

นั �นมคีวามน่าเชื*อถือมากน้อยเพยีงไรซึ*งความถูกต้องน่าเชื*อถอืเหล่านี�อาจเกดิขึ�นได้เมื*อผู้วจิยัใช้

เวลาอยู่ในสนามวจิยันานพอที*สร้างความสมัพนัธ์ที*ดกีบัผู้ให้ข้อมูลให้เกิดความไว้วางใจระหว่าง

ผูว้จิยัและผูใ้ห้ขอ้มูลจนสามารถมองเหน็ปรากฏการณ์ต่างไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถตดัสนิได้ว่า

ขอ้มูลนั �นมคีวามน่าเชื*อมากน้อยแค่ไหนก่อนที*จะตดัสนิใจนําขอ้มลูเหล่านั �นมาใชใ้นการนําเสนอผล

การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การวิเคราะหข้์อมลู  

 การวเิคราะหข์อ้มลูสาํหรบัการวจิยัครั �งนี�ทาํเป็นระยะๆทุกครั �งที*สิ�นสุดการใหส้มัภาษณ์ของ

ผูใ้หข้อ้มูลสําคญัในแต่ละวนั ผูว้จิยัรบีถอดเทปและเขยีนรายละเอยีดของการสมัภาษณ์ออกมาทนัที

เพื*อที*จะไดนํ้าผลการวเิคราะหม์าใชป้รบัแนวคดิ ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลู ไดท้ราบว่าขอ้มลู

ในส่วนใดที*เพยีงพอแลว้หรอืยงัขาดขอ้มลูในส่วนใดอกีบา้งซึ*งนําไปสู่การปรบัยุทธวธิเีกบ็ขอ้มลูใหม ่

เพื*อให้ครอบคลุมข้อมูลในสนามอย่างครบถ้วนซึ*งผู้วิจยัมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี�     

(สธญ ภู่คง 2549: 60-88)     

1. การจดัระบบข้อมูล  จากข้อมูลที*เก็บรวบรวมมาจากภาคสนามนั �นมกัไม่อยู่ในรูปที*
พรอ้มจะนําไปใชว้เิคราะหต่์อไป ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูที*เกบ็รวบรวมมาไดม้าจดัรปูใหเ้หมาะสมก่อน นั *น
คือข้อมูลที*ผู้ว ิจ ัยได้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ที*ถูกจดบันทึกด้วยลายมือและการ
บนัทกึเสยีงไวน้ั �นผูว้จิยันํามาถอดคําใหส้มัภาษณ์และการสนทนากลุ่มออกมาพมิพไ์วใ้นรปูแบบของ
ไฟล ์word ที*พรอ้มสาํหรบัการอ่านและวเิคราะห ์จากนั �นผูว้จิยัทําการอ่านทานขอ้มลูที*ไดม้าจากการ
สมัภาษณ์หรอืการสนทนากลุ่มหลายๆ เที*ยวเพื*อให้ซมึซบัในขณะเดยีวกนัก็เขยีนบนัทกึประกอบ
เพื*อตั �งข้อสงัเกตหรือช่วยจําหลงัจากอ่านแล้วทําการร่างสรุปข้อมูล สรุปย่อเรื*องไว้เมื*อกลบัมา
ทบทวนใหมท่าํใหส้ามารถเขา้ใจไดร้วดเรว็โดยไมต่อ้งอ่านใหมท่ั �งหมดตั �งแต่เริ*มตน้  



81 

 

2. การสรา้งรหสั การแสดงขอ้มลู และเชื �อมโยงหาความสมัพนัธข์องขอ้มลู เริ*มจากการลง
รหสัขอ้มูล ซึ*งรหสัเป็นส่วนสําคญัยิ*งของการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพ ผู้วจิยัสามารถสร้างรหสั
ก่อนหรอืหลงัเก็บขอ้มูลกไ็ด ้โดยขั �นตอนการลงรหสันี�หลงัจากผูว้จิยัอ่านขอ้มูลที*เก็บรวบรวมมาซึ*ง
อยู่ในรูปของบทสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และรายละเอยีดจากการบนัทกึการสงัเกตแล้ว ใหร้หสั
กบัข้อความที*ปรากฏทั �งนี�การให้รหสัดงักล่าวขึ�นสามารถพจิารณาจากข้อมูลที*เก็บรวบรวมมาได ้
จากนั �นมกีารจดัแสดงขอ้มลู ซึ*งเครื*องมอืวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพที*สําคญัอกีประการหนึ*งคอืการ
จดัสร้างข้อมูลในรูปต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ หรอืแผนภูมริูปซึ*งจะช่วยให้การวิเคราะห์มคีวาม
เที*ยงตรงยิ*งขึ�นจากนั �นทาํการเชื*อมโยงหาความสมัพนัธข์องขอ้มลูโดยที*ผูว้จิยัไดค้น้หาความสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้มลูที*เกบ็รวบรวมมาว่ามคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งไรเพื*อใชอ้า้งองิหรอือธบิายความต่อไป 

สาํหรบัการวเิคราะหข็อ้มูลครั �งนี�ผู้วจิยัได้กําหนดรหสัสาํหรบัการวเิคราะห์โดยนําปญัหา 
การวจิยัเป็นตวัตั �งและทําการกําหนดรหสัตั �งต้นให้สอดคล้องกบัประเดน็ปญัหาการวจิยัเช่น จาก
ปญัหาการวจิยัที*กล่าวว่า นักเรยีนและผู้มสี่วนเกี*ยวขอ้งในโรงเรยีนมกีารให้ความหมายของความ
รุนแรงที*เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนว่าอย่างไรและรูปแบบของความรุนแรงที*เด็กและ
เยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีนมอีะไรบา้งแต่ละรปูแบบมลีกัษณะเป็นอย่างไร ในปญัหาการวจิยัขอ้นี�มี
รหสัหลกั 2 รหสั คอื “ความหมายของความรุนแรง” และ “รปูแบบความรุนแรง”  โดยแต่ละรหสัหลกั
จะมรีหสัย่อยลงไปอกีคอื ความหมายของความรุนแรง ประกอบด้วย “ความรุนแรงในมุมมองของ
นกัเรยีน” “ความรนุแรงในมุมมองของคร”ู “ความรุนแรงในมุมมองของพ่อแม่ผูป้กครอง” และ “ความ
รุนแรงในมุมมองของคณะกรรมการสถานศกึษา” รวมทั �งในส่วนของความรุนแรงที*ตั �งเป็นรหสัว่ามา
จากกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกักลุ่มใดแลว้ยงัมรีหสัย่อยอกีลกัษณะคอื ความหมายของความรุนแรงโดยให้
รหสั เช่น “การทํารา้ยร่างกาย” “การทํารา้ยจติใจ” “การดูถูกเยยีดหยาม” การลงโทษที*เกนิกว่าเหตุ” 
“การประณามให้อบัอาย”  “การละเมดิทางเพศ” ความรุนแรงจากการไม่ได้รบัสทิธ”ิ เป็นต้น ส่วน
รปูแบบของความรนุแรง นั �นมรีหสัยอ่ย เช่น “ความรนุแรงระหว่างนักรยีนกบันักเรยีน” “ความรุนแรง
ระหว่างครูกับนักเรยีน” “ความรุนแรงระหว่างนักเรยีนและมกีารดงึคนนอกมาเกี*ยวข้อง” “ความ
รนุแรงต่อรา่งกาย” “ความรนุแรงต่อจติใจ” “ความรนุแรงต่อเพศ” เป็นตน้ 
 นอกจากรหสัที*ยกตวัอย่างดงักล่าวขา้งต้นแล้วผู้วจิยัยงัมกีารสรา้งรหสัจากขอ้มูลดบิที*ได้

จากกลุ่มผูใ้หขอ้มลูหลกัโดยตรงซึ*งถอืว่าเป็นรหสัใหม่ที*เกดิขึ�นหลงัจากที*ผู้วจิยัไดอ่้านขอ้มลูหลายๆ

รอบและคาดว่าข้อมูลดงักล่าวมีความหมายบางอย่างแฝงอยู่ที*นอกเหนือจากรหัสที*กําหนดไว้

ล่วงหน้าผูว้จิยัจงึทาํการใหร้หสักบัขอ้มลูที*รวบรวมมาได ้เช่น ในเรื*องของรปูแบบของความรุนแรง ที*

มกีารกําหนดรหสัว่า “ความรนุแรงแฝงหรอืความรนุแรงเงยีบ” เป็นตน้ 

 จากนั �นเมื*อลงรหสัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ผูว้จิยัทําการเชื*อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างรหสัแต่

ละตัวที*อยู่ในกลุ่มเดียวกันไว้ด้วยกันซึ*งในขั �นนี�ทําให้ผู้วิจ ัยเริ*มมองเห็นความเชื*อมโยงและ
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ความสมัพนัธ์ระหว่างรหสัแต่ละกลุ่ม มองเห็นเค้าโครงของเรื*องราวปรากฏการณ์ความรุนแรงใน

โรงเรยีนที*จะนําไปสู่การแปลความและสรา้งขอ้สรปุต่อไป 

 3. การแปลความ สรา้งขอ้สรปุและพสิจูน์ขอ้สรุป ในขั �นตอนนี�ผูว้จิยัทําการแปลความหมาย

ของขอ้มลูซึ*งผู้วจิยัต้องสามารถเขา้ใจความหมายขอ้มลูเหล่านั �นเพื*อให้ขอ้มลูที*ผ่านการวเิคราะหใ์น

รปูแบบต่างๆ สามารถนําไปอธบิายหรอืนําไปใชป้ระโยชน์อย่างอื*นได ้โดยจากขอ้มลูทั �งหมดที*ไดท้ํา

การลงรหสัไวแ้ลว้ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มลูที*มรีหสัเดยีวกนัมาทําการวเิคราะห ์ตคีวาม และแปลความหมาย 

ซึ*งในการวิเคราะห์ได้อาศัยแนวคิดทฤษฎีที*เกี*ยวข้องมาเป็นพื�นฐานในการวิเคราะห์ เช่น การ

วเิคราะหค์วามหมายของความรุนแรงผูว้จิยัอาศยัแนวคดิเรื*องความรุนแรงที*มผีูใ้หค้วามหมายไวท้ั �ง

นักวชิาการไทยและต่างประเทศตลอดทั �งองค์การในระดบัสากลอย่างองค์การสหประชาชาติหรอื

องค์การอนามยัโลกที*มกีารให้นิยามของความรุนแรงไว้อย่างชดัเจนโดยผู้วจิยัได้นําความหมาย

ดงักล่าวมาเทยีบเคยีงกบัความหมายที*ไดจ้ากมุมมองของนักเรยีนและผูม้สี่วนเกี*ยวขอ้งในส่วนของ

โครงสร้างทางสงัคมที*เกี*ยวข้องผู้วจิยัได้นําแนวคดิทฤษฎั �งทางสงัคมวทิยาและจติวิทยาสงัคมที*

ทบทวนไวใ้นบทที* 2 มาเป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละอภปิรายผลการวจิยั สุดทา้ยเมื*อไดข้อ้สรุป

แล้วผู้วจิยัได้ทําการตรวจสอบขอ้สรุปนั �นเพื*อยนืยนัความถูกต้องของผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใน

ที*นี�ผู้วจิยัมกีารตรวจสอบข้อสรุปด้วยการให้ที*ปรกึษางานวจิยัและเพื*อนนักวชิาการช่วยตรวจสอบ

ความถูกตอ้งและนํามาปรบัปรงุแกไ้ขก่อนที*จะเขยีนรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

 นอกจากการวเิคราะหข์อ้มลูดงักล่าวที*เป็นการวเิคราะหด์ว้ยมอืแลว้นี�ผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์

ขอ้มูลดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใช้โปรแกรมสําเรจ็รปู  ATLAS. ti ช่วยในการลงรหสัและจดัหมวดหมู่

ขอ้มลูของปรากฏการณ์ความรนุแรงดว้ย 

  

การพิทกัษ์สิทธิผูใ้ห้ข้อมลู 

 การวจิยัครั �งนี�ผู้วจิยัมกีารพทิกัษ์สทิธผิู้ให้ขอ้มูลทุกๆ ราย โดยก่อนทําการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลผู้วจิยัได้ดําเนินการสร้างความสมัพนัธ์อนัดเีพื*อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้วจิยักบัผู้ให้

ข้อมูลหลกั และสอบถามความสมคัรใจในการเข้าร่วมวิจยัจากผู้ให้ข้อมูลทุกราย ผู้วิจยัได้ชี�แจง

รายละเอียดเกี*ยวกับวตัถุประสงค์การวิจยั ขั �นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  การขออนุญาตจด

รายละเอียดจากการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ จํานวนครั �งในการสัมภาษณ์  

ระยะเวลาและสถานที*ที*ใช้ในการสมัภาษณ์ การขอให้ผู้ให้ข้อมูลช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ

ขอ้มลู การมสีทิธติอบหรอืไมต่อบคาํถามของผูว้จิยัรวมทั �งเปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มลูไดซ้กัถามขอ้ ขอ้ง

ใจหรอืสิ*งที*เป็นขอ้สงสยัเพิ*มเตมิจนเขา้ใจและใหเ้วลาในการคดิทบทวนก่อนตดัสนิใจตอบคําถามและ
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ที*สําคญัผู้วิจยัไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที*เกี*ยวโยงถึงผู้ให้ข้อมูลโดยการนําเสนอผลการวิจยันั �นชื*อ

สถานที*และบุคคลที*ให้ขอ้มูลในการวจิยัเป็นชื*อสมมตทิั �งสิ�น นอกจากนี�ผู้วจิยัได้รกัษาความลบัของ

ขอ้มูลโดยเก็บไว้ในที*ปลอดภยัและผลการวจิยัจะถูกนําเสนอในภาพรวมและขอ้มูลทั �งหมดใช้เพื*อ

ประโยชน์ในเชงิวชิาการเท่านั �น   
 



บทที� 4 

บริบทโรงเรียน 
 

 การศกึษาบรบิทของโรงเรยีนบวัศกึษาครั �งนี�ผูว้จิยัมวีตัถุประสงคเ์พื$อทําความเขา้ใจประวตัิ

ความเป็นมา สภาพโรงเรยีนในปจัจบุนัดา้นอาคารสถานที$ บุคคล ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทั �งภายใน

และภายนอกโรงเรยีน ซึ$งการศึกษาบรบิทของโรงเรยีนเช่นนี�จะทําให้สามารถเข้าใจและตีความ

ปรากฏการณ์โครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรมของโรงเรยีนกบัความรุนแรงที$เดก็และเยาวชนถูก

กระทําในโรงเรยีนได้ชดัเจนมากยิ$งขึ�นดงันั �นการทําความเขา้ใจบรบิทโดยทั $วไปของโรงเรยีน ผูว้จิยั

จงึได้ศึกษาวเิคราะห์จากเอกสาร การสงัเกตทั �งแบบไม่มสี่วนร่วมและแบบมสี่วนร่วม การพบปะ

สนทนาอยา่งไมเ่ป็นทางการกบัผูท้ี$เกี$ยวขอ้งทั �งในและนอกโรงเรยีนและการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูใ้ห้

ขอ้มลูหลกั ดงัรายละเอยีดต่อไปนี� 

 

ที�ตั �ง อาณาเขตและสภาพแวดล้อม 
 สภาพทางภูมิศาสตร์และสงัคมของโรงเรยีนบวัศึกษาซึ$งเป็นสนามการวิจยัครั �งนี� เป็น

โรงเรยีนที$ตั �งอยู่ในเขตอําเภอบวัแก้วบวัทองซึ$งเป็นอําเภอหนึ$งในจงัหวดัภาคกลางอยู่ไม่ห่างจาก

กรุงเทพมหานครมากนักมพีื�นที$ 59,062.5 ไร่ อําเภอนี�ตั �งอยู่กลางทุ่งพื�นที$ส่วนใหญ่เป็นที$ราบลุ่ม

ตั �งอยู่รมิสองฝ ั $งแม่นํ�าเจา้พระยาซึ$งไหลผ่านพื�นที$จากทศิเหนือไปจดใต้ ในฤดูฝนนํ�าจะท่วมที$ราบรมิ

แม่นํ�าเจา้พระยาเป็นบรเิวณกว้างและมคีลองต่างๆ แยกจากแม่นํ�าเจ้าพระยาหลายสายเป็นคลอง

ซอยแผ่ครอบคลุมพื�นที$อําเภอ พื�นที$โดยทั $วไปจงึเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การ

คมนาคมขนส่งสะดวกทั �งทางบกและทางนํ�า โดยทางนํ�ามเีรอืหางยาว เรอืแจว เรอืพายเขา้ออกตาม

คลองซอยต่างๆ ได้เกือบทุกหลงัคาเรอืน ส่วนทางบกมถีนนสายสําคญัของประเทศตดัผ่านด้าน

ตะวันตกและด้านใต้ของตัวอําเภอ ส่วนถนนติดต่อกับอําเภอต่างๆ ในจงัหวัดก็เป็นถนนชั �นด ี

ตดิต่อกนัไดส้ะดวก อําเภอบวัแกว้บวัทองจงึเป็นเมอืงเปิดมานาน 

 การรบัรูข้องคนทั $วไปเกี$ยวกบัอําเภอบวัแก้วบวัทองนั �นส่วนใหญ่รูเ้พยีงว่าเป็นถิ$นที$อยู่ของ

ชาวมอญที$มมีาตั �งแต่รชัสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากหลกัฐานทางโบราณคดีและ

ประวตัศิาสตรค์วามเก่าแก่และความเป็นมาของอําเภอนี�ไม่ได้ยุตแิต่เพยีงแค่มคีนมอญเขา้มาตั �งถิ$น

ฐานในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชเท่านั �น หากมมีาก่อนชา้นานเพราะบรเิวณดงักล่าวตั �งอยู่รมิ
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ฝ ั $งแมนํ่�าเจา้พระยาที$เป็นเสน้ทางคมนาคมไปออกทะเลที$ปากนํ�าย่อมเป็นที$มคีนสญัจรผ่านไปมาก่อน

นานแลว้และเป็นที$ดอนที$เหมาะแก่การตั �งถิ$นฐานที$อยูอ่าศยัได ้

 พื�นที$ส่วนใหญ่ของอําเภอแต่เดมิเป็นพื�นที$การเกษตรแต่ในช่วง 20ปี ที$ผ่านมาดว้ยทศิทาง

ของการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัที$ก้าวเขา้มาสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อพื�นที$อําเภอบวัแก้วบวั

ทองซึ$งเป็นพื�นที$ชานเมอืงไม่ห่างจากเมอืงแม่ได้ถูกเปลี$ยนสภาพจากแหล่งเกษตรกรรมนาขา้วไปสู่

ความทนัสมยัของเมอืง รวมทั �งถนนหนทางสายใหม่ๆ ซึ$งปรากฏว่ามทีางด่วนสายสําคญัตดัผ่านเขา้

มาในเขตอําเภอบวัแก้วบวัทอง การเปลี$ยนแปลงอันเนื$องมาจากการพฒันาในภาคอุตสาหกรรม 

ส่งผลกระทบทั �งทางดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นสิ$งแวดลอ้ม รวมทั �งดา้นการศกึษาของประชาชน

ที$อยู่อาศยัในเขตอําเภอบวัแก้วบวัทอง รวมทั �งนักเรยีนโรงเรยีนบวัศกึษา ผูบ้รหิารโรงเรยีน ครแูละ

พ่อแมผู่ป้กครองตลอดจนผูท้ี$เกี$ยวขอ้งเป็นอยา่งยิ$ง 

 สําหรบัอาชพีของประชาชนในเขตอําเภอบวัแก้วบวัทองนั �นเนื$องจากเป็นพื�นที$ซึ$งมสีภาพ

ธรรมชาติเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ประกอบกับสภาพผนืดนิที$มคีวามอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ

สําคญั มแีม่นํ�าจากคลองใหญ่ไหลผ่านตลอดพื�นที$ของอําเภอ พื�นที$บางส่วนของอําเภอนี�จงึยงัคง

สภาพเป็นพื�นที$ทาํนาและสวนผลไม ้เช่น สวนกลว้ย สวนมะม่วง และพชืผกัสวนครวั เป็นต้น ตลอด

ทั �งเป็นพื�นที$เลี�ยงสตัว ์เช่น เป็ด ไก่ สุกร เป็นต้น รวมทั �งอาชพีหตัถกรรม งานป ั �นต่างๆ และรบัจา้ง

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเซรามกิ โรงงานทอผ้า โรงงานผลติชิ�นส่วนรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์ โรงงานผลติปุ๋ ย เป็นต้น เกดิตลาดขนาดใหญ่ขึ�นหลายแห่งในตวัอําเภอ เป็นแหล่ง

จําหน่ายสินค้านานาชนิดรวมทั �งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในท้องถิ$นตลอดจนเกิด

ศูนย์การค้าทันสมัยขนาดใหญ่หลายแห่งขึ�นในพื�นที$ใกล้เคียงโรงเรียน ทําให้ยิ$งนับวันพื�นที$

การเกษตรในอําเภอนี�จะกลายสภาพไปเป็นเมอืงมากยิ$งขึ�น 

 การเปลี$ยนแปลงของพื�นที$ส่วนใหญ่ของอําเภอบัวแก้วบัวทองไปเป็นพื�นที$เพื$อการ

อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม ที$อยู่อาศยั และถนนหนทางขนาดใหญ่เช่นนี�มผีลกระทบต่อสภาพ

ทางเศรษฐกจิ สงัคม และวถิชีวีติของนกัเรยีน พ่อแมผู่ป้กครองและชุมชนใกลเ้คยีงโรงเรยีนบวัศกึษา

อยา่งหลกีเลี$ยงไมไ่ด ้การเปลี$ยนแปลงวถิชีวีติแบบดั �งเดมิไปสู่วถิชีวีติแบบการพึ$งพงิบุคคลภายนอก

ยิ$งขึ�น  รวมทั �งเกดิปรากฏการณ์อนัเป็นปญัหาที$สําคญัอย่างหนึ$งคอืความรุนแรงที$เดก็และเยาวชน

ถูกกระทําในโรงเรยีนทั �งในฐานะที$เป็นเหยื$อของความรุนแรงและตวัผู้กระทําความรุนแรงอนัเป็น

ปรากฏการณ์ที$มคีวามเกี$ยวขอ้งกบัการเปลี$ยนแปลงทางดา้นโครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรมของ

โรงเรยีนและบรบิทของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ที$รายรอบโรงเรยีน 
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ภาพประกอบ 2  แสดงที$ตั �งโรงเรยีนบวัศกึษาและสถานที$สาํคญัใกลเ้คยีงโรงเรยีน 

 

อาคารสถานที�ของโรงเรียน 
 สําหรบัอาคารสถานที$ในโรงเรยีนบวัศึกษานั �นนอกจากจะเป็นสถานที$ที$เอื�อประโยชน์ต่อ

ผูใ้ชแ้ลว้ในขณะเดยีวกนัที$ตั �งและรปูร่างลกัษณะของอาคารบางหลงักม็สี่วนที$เป็นเงื$อนไขใหเ้กดิการ

หลบครู  การเป็นแหล่งมั $วสุมของนักเรียนอันนําไปสู่การก่อเหตุความรุนแรงขึ�นในโรงเรียน

ค่อนขา้งมากคอื  

1. ทุ่งนา 
2. ป้ายชื$อโรงเรยีน 
3. ป้อมยาม 
4. ศาลพระภูม ิ
5. หอพระ 
6. ที$จอดรถจกัรยาน 
7. โรงเชื$อม 
8. สนามวอลเลยบ์อลเก่า 
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9. สนามฟุตบอล 
10. ตกึเรยีนใหม่ (อาคาร 2) 
11. หอ้งสมดุ 
12. บรเิวณสวนหยอ่มขา้งอาคาร 2 
13. เสาธง 
14. สนามบาสเกตบอลของโรงเรยีนและที$เขา้แถวของม.1-ม.3 
15. สวนหยอ่ม 
16. มา้นั $งหนิ 
17. ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ 
18. ที$จอดรถอาจารย ์
19. หอ้งประชุม (อาคาร 1) 
20. ตกึเรยีนเก่า (อาคาร 1) 
21. บรเิวณสวนหยอ่มขา้งอาคาร 1 
22. หอ้งนํ�า 
23. รอ่งนํ�าหลงัโรงเรยีน 
24. สหกรณ์ 
25. นํ�าดื$ม 
26. หอ้งเรยีนชั �นเดยีว 
27. บ่อบวั 
28. สวนหยอ่มและพื�นที$พกัผ่อน 
29. สวนสมนุไพร 
30. โรงอาหาร 
31. รา้นคา้ต่างๆ 
32. สแลน (พื�นที$สาํหรบัรบัประทานอาหารในกรณทีี$โรงอาหารมพีื�นที$ไมเ่พยีงพอ) 
33. โรงหมกัเก่า 
34. ที$เผาขยะ 
35. แปลงผกั 
36. บา้นพกัคร(ูชาย) 
37. บา้นพกัคร(ูหญงิ) 
38. พื�นที$ว่าง 
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ภาพประกอบ 3 แสดงแผนผงัแสดงที$ตั �งอาคารสถานที$ภายในโรงเรยีนบวัศกึษา 
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  จากแผนผงัโรงเรยีนเหน็ไดว้่าโรงเรยีนบวัศกึษาเป็นโรงเรยีนในเขตภาคกลางที$มลีกัษณะ

เด่นคือเป็นโรงเรียนที$แวดล้อมไปด้วยทุ่งนาอันเขียวชอุ่ม ทางเดินตรงก่อนประตูทางเข้าจะ

สงัเกตเหน็ทุ่งนาทั �ง สองฝ ั $งประตูทางเขา้หน้าโรงเรยีนที$เป็นบานพบัทําจากเหลก็ดดัสฟ้ีาอ่อนซึ$งโดย

ปกตจิะเปิดไวเ้พยีงบานเดยีวที$รถสามารถผ่านเขา้ออกไดเ้พยีงครั �งละหนึ$งคนัเท่านั �น ส่วนตรงขา้งๆ

ประตูทางเขา้ดา้นซา้ยมอืจะเหน็ป้ายชื$อโรงเรยีนขนาดใหญ่ทํามาจากหนิแกรนิตสนํี�าตาลแดงทั �งป้าย

เขยีนชื$อโรงเรยีนดว้ยสทีองอรา่มชวนใหนึ้กกถงึสถานที$ศกัดิ Lสทิธิ L 

 พอเดนิเขา้มาในประตูโรงเรยีนดา้นซา้ยมอืจะพบป้อมยามซึ$งมอีาสาสมคัรหญงิคนหนึ$งยนื

ตรวจตราอยูใ่นบรเิวณนี�เป็นประจาํ ถดัเขา้ไปดา้นในหลงัป้อมยามมพีื�นที$เป็นแถวยาวไวส้ําหรบัเป็น

ที$จอดรถจกัรยานของเดก็นักเรยีน ในเขตบรเิวณนี�จะพบโรงเชื$อมอยู่ในพื�นที$ที$ในอดตีเคยเป็นสนาม

วอลเลยบ์อลเก่า 

 เมื$อยอ้นกลบัมาที$ป้อมยามและเดนิไปตามทางเดนิ  จะพบศาลพระภูมติั �งอยู่ระหว่างป้อม

ยามกบัหอพระซึ$งมขีนาดค่อนขา้งใหญ่ จดัแต่งได้อย่างเหมาะสมเป็นที$น่าเคารพสกัการะ พอเดนิ

ต่อไปดา้นซ้ายมอืจะเหน็สนามฟุตบอลซึ$งเป็นสนามหญ้าที$สวยงามสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการดูแลรกัษา

เป็นอยา่งด ีหญา้จะเขยีวชอุ่มตลอดเวลา เมื$อมองจากทางเดนิและมองไปสุดสนามฟุตบอลจะเหน็ตกึ

ขนาดใหญ่สขีาวตั �งตระหงา่นอยูแ่ละนี$กค็อืตกึเรยีนใหมท่ี$สรา้งขึ�นมาไดไ้มน่านมานี� 

 ตกึเรยีนใหม่นี�เป็นที$รูจ้กักนัโดยทั $วไปในนามของอาคารเรยีนที$ 2 เป็นตกึคอนกรตีสขีาวสี$ 

ชั �น ในแต่ละชั �นมหี้องทั �งหมด 6 ห้อง โดยแต่ละห้องมขีนาดเท่ากัน (ขนาดห้องเรยีนโดยทั $วไป) 

บนัไดจะอยู่ทั �งสองด้านของตกึ  เริ$มจากชั �นแรกดา้นซ้ายมอืจะเป็นหอ้งประจาํของรองผู้อํานวยการ 

ถดัมาคอืห้องภาษาองักฤษ  ต่อมาก็จะเป็นห้องสมุดโดยห้องสมุดนั �นกนิเนื�อที$ไปสามหอ้งส่วนห้อง

สุดทา้ยตดิกบับนัไดดา้นขวามอืจะเป็นหอ้งสาํหรบัสอนเดก็พเิศษ 

 ต่อมาเป็นชั �นที$สองของอาคารเรยีน 2 เริ$มจากห้องที$อยู่ซ้ายมอืสุดตดิกบับนัไดเป็นห้อง

ฝ่ายปกครองซึ$งเป็นห้องที$สามารถทําให้เด็กขวัญผวาได้ ถัดมาจะเป็นห้องเรียนปกติคือเป็น

หอ้งเรยีนของเดก็ชั �นมธัยมศกึษาปีที$ 6/3 มธัยมศกึษาปีที$ 3/4, 3/3 และ 3/2 ตามลําดบั ส่วนหอ้ง

ดา้นขวาสุดของชั �นที$สองนี�คอืหอ้งภาษาไทย 

 ห้องแรกจากซ้ายมือชั �นที$สามของอาคารเรยีน 2 นี� เป็นห้องคณิตศาสตร์ ถัดจากห้อง

คณิตศาสตรจ์ะเป็นหอ้งเรยีนของเดก็ชั �นมธัยมศกึษาปีที$3/1, 2/1, 2/2, 2/3 และ 2/4 ตามลําดบั 

ต่อมาเป็นชั �นบนสุดหรือชั �นที$สี$โดยเริ$มจากทางซ้ายมือเช่นเดิมจะเป็นห้องเรียนของเด็กชั �น

มธัยมศกึษาปีที$4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1 และ 5/2 ตามลาํดบั 
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 จากถนนตั �งแต่ทางเข้าโรงเรยีน ทางด้านขวามอืเป็นทุ่งนาทั �งหมดโดยถูกกั �นอาณาเขต

ดว้ยตน้ไม ้ เมื$อเดนิไปตามถนนผ่านสนามฟุตบอลไปเรื$อยๆ จะพบทางแยกใหเ้ลี�ยวซา้ย  ตรงหวัมุม

จะพบสวนหย่อมและม้านั $งหนิซึ$งเป็นที$สําหรบัพกัผ่อนหย่อนใจของเด็กนักเรยีนและมตีู้โทรศพัท์

สาธารณะอยู่สามตู้ที$เปิดใช้บรกิารอยู่ หลงัจากเลี�ยวซ้ายเขา้มาแลว้เดนิตรงเขา้ไปเรื$อยๆ ทางด้าน

ซ้ายมอืจะเห็นสนามบาสเกตบอลและเสาธงอยู่ ในบรเิวณสนามบาสเกตบอลนี�เป็นที$เข้าแถวของ

นกัเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที$1-6 ดว้ย 

 ถ้ามองทางด้านขวามือก็จะพบตึกใหญ่มีความสูง4 ชั �น เป็นตึกที$มีโถงด้านใต้อาคาร  

อาคารนี�เรยีกว่าอาคารเรยีน 1 หรอืตกึเรยีนเก่า โถงด้านใต้อาคารเรยีนเป็นโถงแนวยาวและมเีวที

ขนาดเล็กอยู่ด้านซ้ายมอืของตกึ ตึกนี�มบีนัไดทางขึ�นสองด้าน ซึ$งในแต่ละชั �นจะมหี้องทั �งหมด 10 

ห้องไม่นับชั �นแรกซึ$งเป็นโถงแนวยาวตามที$กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ชั �นแรกนี�จะมหี้องอยู่สองห้อง

ทางด้านซ้ายมอืสุดและขวามอืสุดโดยห้องทางด้านซ้ายมอืสุดเป็นห้องนํ�าชายส่วนห้องทางด้าน

ขวามอืสุดเป็นหอ้งนํ�าหญงิ ต่อมาพอขึ�นชั �นสองหอ้งดา้นซา้ยมอืสุดของตกึคอืหอ้งพกัครหูมวดสงัคม

ศกึษาอกีทั �งยงัแบ่งเขตเป็นสภานักเรยีนดว้ย  ถดัมาจากบนัไดจะพบหอ้งวชิาการสองหอ้งประตูเป็น

กระจกสดีาํ ตดิกนักบัหอ้งวชิาการจะเป็นหอ้งพสัดุและหอ้งเกบ็อุปกรณ์สื$อโสตทศันูปกรณ์ตามลําดบั  

ต่อมาเป็นห้องโสตทศันูปกรณ์ซึ$งเป็นห้องที$มเีครื$องปรบัอากาศและมขีนาดใหญ่กนิพื�นที$ทั �งหมดสี$ 

หอ้ง  ต่อมาหอ้งที$ถดัจากบนัไดดา้นขวามอืสุดของตกึคอืหอ้งธุรการและหอ้งผูอ้ํานวยการ 

 ต่อมาชั �นที$ 3 เริ$มจากดา้นซา้ยสุดเป็นหอ้งวทิยาศาสตรซ์ึ$งเป็นหอ้งพดัลมขนาดปานกลาง

และเป็นหอ้งทดลองทางวทิยาศาสตร ์เราจะเหน็อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตรม์ากมายอยู่ในหอ้งนี� ถดัมา

จากบนัไดดา้นซา้ยมอืเป็นหอ้งวทิยาศาสตรใ์หญ่สองหอ้งซึ$งอยู่ตดิกบัหอ้งพกัครวูทิยาศาสตร ์ต่อมา

เป็นหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรม์ทีั �งหมดสี$หอ้ง ซึ$งอยู่ตดิกบัหอ้งพกัครคูอมพวิเตอรแ์ละดา้นขวามอื

สุดของตกึเป็นหอ้งคอมพวิเตอรเ์ลก็ 

 ส่วนชั �นบนสุดด้านซ้ายมือเป็นห้องของหมวดสังคมศึกษาหรือเรียกว่าห้องจริยธรรม  

ภายในหอ้งมโีต๊ะหมู่ชา องคถ์ดัมาเป็นหอ้งเรยีนของนักเรยีนชั �นมธัยมศกึษาปีที$1/4, 1/3, 1/2 และ 

1/1 ตามลําดบัโดยแต่ละหอ้งจะกนิพื�นที$สองหอ้ง และหอ้งขวามอืสุดของตกึคอืหอ้งมธัยมศกึษาปีที$ 

6/1 ในตกึนี�เมื$อขึ�นบนัไดไปครึ$งหนึ$งของชั �นแรกจะพบหอ้งนํ�าหญงิและหอ้งนํ�าชายสําหรบัครทูั �งสอง

ฝ ั $งนอกจากนี�บรเิวณโดยรอบของตกึจะเป็นสวนหยอ่ม 

 ถดัจากตกึเขา้ไปด้านในจะเหน็ที$จอดรถสําหรบัอาจารยซ์ึ$งทําจากโครงหลงัคาสขีาวและที$

อยู่ตรงกนัข้ามกบัที$จอดรถคอืห้องนํ�าสําหรบันักเรยีนชายหญิงแยกกนัซี$งด้านหลงัห้องนํ�าและตึก

เรยีนอาคาร 2 จะเป็นร่องนํ�าซึ$งกั �นดว้ยลวดหนามม ดา้นหลงัตกึเรยีนอาคาร 1 จะมโีรงอาหารซึ$งอยู่
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เยื�องๆ กับหลงัตึก ถดัมาเป็นสหกรณ์หรอืร้านค้าของโรงเรยีน อยู่ติดกับนํ�าดื$มต่อจากนั �นก็เป็น

หอ้งเรยีนชั �นเดยีวที$อยู่ใกลก้บัถนนหลกัจากหน้าโรงเรยีน โดยสองหอ้งแรกเป็นหอ้งศลิปะถดัไปเป็น

ห้องเรียนของชั �นมธัยมศึกษาปีที$ 6/2 ซึ$งติดกับห้องคหกรรมถัดไปก็เป็นห้องเรียนของชั �น

มธัยมศกึษาปีที$ 5/3 และหอ้งดนตรตีามลาํดบัส่วนดา้นหลงัตกึเรยีนชั �นเดยีวนี�จะเป็นสวนสมุนไพรให้

เดก็นกัเรยีนไดเ้รยีนรู ้ 

 ดา้นหลงัสหกรณ์จะเป็นพื�นที$ว่างและจะเจอบ่อบวัที$มสีะพานไมข้นาดเลก็อยู่ ถดัจากบ่อบวั

ไปอกีฟากจะพบโรงหมกัที$อยู่ตดิกบัที$เผาขยะที$มรี่องนํ�าผ่านดา้นหลงั  ถดัมาจะเป็นแปลงผกัขนาด

ใหญ่อยูต่ดิกบับา้นพกัครทูี$มทุ่ีงนาสเีขยีวชอุ่มรายลอ้มโรงเรยีนแห่งนี�   

 กล่าวโดยสรุปจากสภาพด้านที$ตั �ง อาณาเขต และสภาพภูมศิาสตรข์องอําเภอบวัแก้วบวั

ทองมีผลต่อการเปลี$ยนแปลงค่อนข้างมากของโรงเรียนบัวศึกษาทั �งในด้านสังคม เศรษฐกิจ  

สิ$งแวดล้อม การศึกษา และด้านอื$นๆ ตลอดจนสภาพที$ตั �งของอาคารสถานที$ในโรงเรยีนที$มผีลต่อ

การจดัระเบยีบทางสงัคมของโรงเรยีนและปรากฏการณ์ความรุนแรงที$เดก็และเยาวชนถูกกระทําใน

โรงเรยีน 

 
ประวติัการตั �งโรงเรียนและการเปลี�ยนแปลงของโรงเรียน  

 โรงเรยีนบวัศกึษา เป็นโรงเรยีนในสงักดักรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารประกาศ
จดัตั �งโรงเรยีนเมื$อวนัที$ 14 มนีาคม 2538 โดยปลูกในที$ดนิของกํานันท่านหนึ$งมเีนื�อที$จาํนวน 20 ไร ่
26 ตารางวา เปิดทาํการสอนครั �งแรกเมื$อวนัที$ 16 พฤษภาคม 2537 โดยใชห้อประชุมของสภาตําบล 
เป็นอาคารเรยีนชั $วคราว ในช่วงปลายปี 2537 ไดง้บประมาณจากสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั 
ได้จดัสรรงบประมาณมาให้จํานวน 200,000 บาทเพื$อสรา้งอาคารเรยีนชั $วคราวจํานวน 1 หลงั  
โรงเรยีนบวัศกึษาเป็นโรงเรยีนที$เขา้โครงการขยายโอกาสทางการศกึษา เปิดทําการสอนระดบัชั �น
มธัยมศึกษาปี$ที$ 1-3 ในช่วงนั �นและต่อมาได้ร ับคําสั $งให้เปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั �น
มธัยมศกึษาตอนปลาย เมื$อ พ.ศ.2541 เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็รบันักเรยีนแบบสหศกึษา โรงเรยีนได้
งบประมาณปี 2537 ในการก่อสรา้ง อาคารเรยีน จาํนวน 1 หลงั บา้นพกัครแูบบมาตรฐาน 2 หลงั 
หอ้งนํ�า–ห้องสว้ม จํานวน 2 หลงั ถงัเก็บนํ�าฝน จาํนวน 2 ชุด ซุ้มประตู ป้ายชื$อโรงเรยีนและรั �ว
โรงเรยีน ต่อมาไดส้รา้งอาคารเรยีนเพิ$มเตมิอกี 1 หลงัปจัจุบนัโรงเรยีนบวัศกึษาเปิดสอนในระดบั
มธัยมศกึษาปีท1ีถงึ 6 มผีูบ้รหิารและครรูวม 38 คน นกัเรยีนจาํนวน 837 คน  

 โรงเรยีนบวัศกึษามกีารเปลี$ยนแปลงในดา้นต่างๆมาตามลําดบันับตั �งแต่เริ$มก่อตั �งโรงเรยีน 
จากอาคารเรยีนชั $วคราวเพยีงหลงัเดยีว ครสูบิกว่าคน นักเรยีนไม่ถงึรอ้ยคน แต่เมื$อกาลเวลาเปลี$ยน 
สภาพสงัคมเศรษฐกิจมกีารพฒันา ความเป็นสงัคมเมอืงได้แผ่ขยายเข้าผสมผสานกับความเป็น   
ชานเมอืงส่งผลใหโ้รงเรยีนไดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนื$อง ปรมิาณนกัเรยีนในระดบัชั �นประถมศกึษาที$
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เข้าศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาปีที$1เพิ$มมากขึ�นตามลําดบั โรงเรยีนจงึต้องจดัเตรยีมทั �งอาคาร
สถานที$และครูผู้สอนไว้รองรบั การเพิ$มขึ�นในด้านปรมิาณนักเรยีนทําให้โรงเรยีนจําเป็นต้องมกีาร
พฒันาในทุกๆ ดา้นโดยเฉพาะในดา้นการจดัการเรยีนการสอนเพื$อความเป็นเลศิทั �งทางดา้นวชิาการ
และคุณธรรมกระทั $งปจัจบุนันี�โรงเรยีนบวัศกึษาไดย้กระดบัโรงเรยีนไปสู่การเป็นโรงเรยีนดใีกลบ้า้นที$
ผูป้กครองไวว้างใจส่งบุตรหลานเขา้รบัการศกึษาอยา่งต่อเนื$อง 

 อยา่งไรกต็ามเมื$อโรงเรยีนมกีารพฒันามากขึ�น ทนัสมยัมากขึ�นปรมิาณนักเรยีนมากขึ�น สิ$ง
ที$จะเกดิขึ�นเป็นเงาตามตวักค็อืสภาพปญัหาต่างๆ ซึ$งหนึ$งในนั �นกค็อืเรื$องของความรุนแรงที$เกดิขึ�น
ในโรงเรยีนซึ$งเป็นประเดน็ที$ผูว้จิยัสนใจทาํการศกึษาคน้ควา้และไดนํ้าเสนอในลาํดบัต่อไป 
 

ระเบยีบปฏิบติัของโรงเรียน  
  ระเบียบปฏิบติัเกี�ยวกบังานทะเบียน 

  งานทะเบียนของโรงเรยีนเป็นหน่วยงานที$ต้องเกี$ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ทําหน้าที$

ควบคุมดูแลการลงรายการขอ้มลูต่างๆ ของนักเรยีน นับตั �งแต่เขา้มาเป็นนักเรยีน จนพน้สภาพการ

เป็นนักเรยีนของโรงเรยีน นักเรยีนจะต้องทราบขั �นตอนการปฏบิตัิในเรื$องต่างๆ ทั �งงานทะเบยีน

วดัผลใหบ้รกิารแก่นกัเรยีน และผูป้กครองดงัต่อไปนี� 

 1. การรบัมอบตวันักเรยีน 

 1) เตรยีมเอกสารที$ถูกต้องสมบูรณ์ (นําฉบบัจรงิและฉบบัถ่ายเอกสาร) ไดแ้ก่ ระเบยีบแสดงผล

การเรยีน ป.05 สําหรบันักเรยีนที$เขา้เรยีน ม.1 หรอืสําเนา ปพ.1 หรอื รบ.1-ต สําหรบันักเรยีนที$เขา้

เรยีน ม.4 (ถ่ายเอกสาร 2 ฉบบั) สาํเนาทะเบยีนบา้น และเอกสารอื$นๆ ถา้ม ี

 2) กรอกใบมอบตวัและเอกสารประกอบอย่างอื$นที$โรงเรยีนจดัใหน้ักเรยีนโดยแทจ้รงิ ต้องเป็นผูท้ี$

มชีื$ออยูใ่นสาํเนาทะเบยีนบา้นเดยีวกนักบันักเรยีน ต้องบรรลุนิตภิาวะและมไิดเ้ป็นนักศกึษา ต้องมามอบ

ตวัตามวนั เวลา ที$โรงเรยีนกําหนด 

 2. การขอพกัการเรยีน 

 เมื$อนักเรยีนไม่สามารถมาเรยีนตามปกตไิด ้อาจเนื$องมาจากป่วยเรื�อรงั ประสบอุบตัเิหตุ หรอืไป

ต่างประเทศ ใหป้ฏบิตัดิงันี� 

 1) ตดิต่องานทะเบยีนวดัผลเพื$อกรอกใบคํารอ้งพรอ้มส่งเอกสารหลกัฐานประกอบ เช่น ใบรบัรอง

แพทย ์เป็นต้น 

 2) เมื$อครบกําหนดเวลาพกัการเรยีนแลว้ ผูป้กครองตอ้งนํานกัเรยีนมารายงานตวักลบัเขา้เรยีน

ตามปกต ิหากละเลยไม่ปฏบิตัเิกดิเวลา 15 วนั โรงเรยีนจะจาํหน่ายออก 

 3. การขอกลบัเขา้ศกึษาต่อ 
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 หลงัจากครบกําหนดเวลาที$พกัการเรยีนแลว้ ผูป้กครองตดิต่อและยื$นคาํรอ้งที$งานทะเบยีน 

และรบัทราบการนดัหมายเพ่อดาํเนินการต่อไป เช่น การลงทะเบยีนวชิาเรยีน การตดิต่อกบัอาจารย์

ที$ปรกึษา 

 4. การลาออก 

 1)  ผูป้กครองที$แทจ้รงิ ตดิต่อเขยีนใบคาํรอ้งขอลาออกที$งานทะเบยีน 

 2)  นําใบลาออกใหง้านหอ้งสมดุโรงเรยีนตรวจสอบว่ามกีารคา้งส่งหนงัสอืหรอืไม่ 

 3)  นําใบลาออกและรปูถ่าย ขนาด 4x5 ซม. จาํนวน 2 รปู ที$งานทะเบยีนวดัผล 

 4)  มารบัระเบยีนแสดงผลการเรยีน (ปพ.1 หรอื รบ.1-ต หรอื รบ.1-ป) หลงัจากวนัที$ยื$นคาํ

รอ้ง 7 วนั (ไมน่บัวนัหยดุราชการ) 

 5. การพน้จากสภาพนกัเรยีนและจาํหน่ายออกจากโรงเรยีน 

 1)  เรยีนจบชั �นประโยคมธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืจบการศกึษาภาคบงัคบั 

 2)  เรยีนจบชั �นประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืจบการศกึษาขั �นพื�นฐาน 

 3)  ลาออกโดยผูป้กครองยนิยอมและยื$นคาํรอ้งขอลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 4)  ขาดเรยีนเกนิ 7 วนั โดยไมแ่จง้สาเหตุใหโ้รงเรยีนทราบและโรงเรยีนไดต้ดิต่อกบัผูป้กครอง

ไมน้่อยกว่า 3 ครั �งแลว้ แต่ไมไ่ดร้บัคําตอบรบั โรงเรยีนจะจาํหน่ายชื$อออกจากทะเบยีนของโรงเรยีน 

 5) นักเรยีนที$ขอพกัการเรยีนนั �น เมื$อครบกําหนดเวลาขอพกัการเรยีนแล้วไม่มารายงานตวัขอ

กลบัเขา้เรยีนภายใน 15 วนั โรงเรยีนจะจาํหน่ายชื$อออกจากทะเบยีนของโรงเรยีน  

 6) ประพฤตตินไมเ่หมาะสมกบัสภาพนกัเรยีน โรงเรยีนจะเชญิผูป้กครองไปร่วมพจิารณาหาทาง

แก้ไข หากยงัฝ่าฝืนประพฤตอิยู่อกีจนสุดวสิยัที$โรงเรยีนจะช่วยเหลอืไดก้็จะจาํหน่ายออกจากทะเบยีน

ของโรงเรยีน 

 

ระเบียบแนวปฏิบติัสาํหรบันักเรียนเกี�ยวกบังานปกครองดแูลนักเรียน 

 1. การมาโรงเรียน 

 1) นกัเรยีนตอ้งมาถงึโรงเรยีนก่อนเวลา 07.40 น. และต้องออกจากโรงเรยีนก่อนเวลา 17.00 

น. ยกเว้น ในกรณีที$มคีุณครูควบคุมดูแลและได้รบัอนุญาตจากผู้อํานวยการ ในกรณีที$ออกนอก

บรเิวณโรงเรยีนต้องมหีนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง นักเรยีนจะอยู่บนอาคารเรียนได้ตั �งแต่ 

06.30-16.30 น. 

 2) นักเรยีนมาไม่ทนัเขา้เรยีนตั �งแต่เวลา 08.30 น. ต้องทําหนังสอืขออนุญาตจากผูป้กครองมา

แสดงที$ฝา่ยปกครองเพื$อทาํหนงัสอืขออนุญาตเขา้เรยีน 
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 3) นักเรยีนมาไม่ทนัเขา้เรยีนตั �งแต่เวลา 11.00 น. ต้องมหีนังสอืขออนุญาตจากผู้ปกครองมา

แสดงที$ฝา่ยปกครองเพื$อทาํหนงัสอืขออนุญาตเขา้เรยีน 

 4) นักเรยีนต้องลงจากรถและเดนิเข้าประตูโรงเรยีนและทําการเคารพคุณครูเวรหน้าประตู

โรงเรยีน ยกเวน้ ในกรณทีี$เจบ็ปว่ยไมส่ามารถเดนิไดห้รอืฝนตก 

 5) หากผูป้กครองมารบัเลยเวลา 17.30 น. ใหน้กัเรยีนเขา้ไปรอผูป้กครองในบรเิวณโรงเรยีน 

 6) หา้มนักเรยีนขบัรถยนต/์รถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีน 

 7) หา้มนําโทรศพัทม์อืถอืมาโรงเรยีน 

 2. การหยดุเรียน 

 1) นักเรยีนหยุดเรยีนทุกกรณีต้องส่งใบลาและมลีายเซน็ผูป้กครองกํากบัมาดว้ย โดยนําใบลามา

ส่งฝา่ยปกครองในวนัที$เริ$มมาเรยีน หรอืส่งมาล่วงหน้า หากไมม่ใีบลาถอืว่าขาดเรยีน 2.2 นักเรยีนหยุด

เรยีนเกนิ 2 วนั ถา้ปว่ยควรมใีบรบัรองแพทยม์าแสดง 

 2) นักเรยีนขาดเรยีน 3 วนัตดิต่อกนั หรอืขาดเรยีนบ่อย หรอืมาสายตดิต่อกนั 3 ครั �ง หรอืสาย

บ่อยๆ โรงเรยีนจะทาํหนงัสอืเชญิผูป้กครองมาพบฝา่ยปกครอง 

 3. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 

 1) ขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนและไม่กลบัเขา้มาในวนัที$ขอใหผู้ป้กครองมาทําหนังสอื

ขออนุญาตรบัตวันกัเรยีนที$ฝา่ยปกครองและผูป้กครองต้องแสดงบตัรประจาํตวัดว้ยฝ่ายปกครองจะตาม

ตวันักเรยีนมาให้ ผู้ปกครองลงลายมอืชื$อในสมุดรบัตวันักเรยีนและต้องนําหนังสอืขออนุญาตไปแสดง

ต่อเจา้หน้าที$รกัษาความปลอดภยัก่อนนํานกัเรยีนออกนอกบรเิวณโรงเรยีน  

 2) ขออนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนและกลบัเขา้มาในวนัที$ขอใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบั   ขอ้ 

3.1 แต่กลบัเขา้มาแลว้ใหน้กัเรยีนไปรายงานตวัดว้ยตนเองที$ฝา่ยปกครองทนัท ี

 4. แนวปฏิบติันักเรียนมาสาย 

 1)  มาสายไมเ่กนิ 2 ครั �ง  บนัทกึ/อบรมตกัเตอืน/แจง้ที$ปรกึษาตดิตามพฤตกิรรม 

 2)  มาสาย 3 ครั �งตดิต่อกนั บนัทกึ/แจง้ที$ปรกึษาตดิตามพฤตกิรรม/เชญิผูป้กครอง 

      มารบัทราบพฤตกิรรม  

 3)  มาสาย 3 ครั �งตดิต่อกนับ่อยๆ บนัทกึ/แจง้ที$ปรกึษาตดิตามพฤตกิรรม/เชญิผูป้กครอง 

      มารบัทราบพฤตกิรรม/บนัทกึทณัฑบ์น 
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 5. การร่วมพิธีหน้าเสาธง 

 สญัญาณครั �งที$ 1 เวลา 07.40 น. นกัเรยีนทุกคนตอ้งเขา้แถวเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยหน้าเสาธง 

โดยมหีวัหน้าหอ้งเป็นผูด้แูล นกัเรยีนรว่มรอ้งเพลงชาต ิสวดมนต ์แผ่เมตตา และกล่าวคาํปฏญิาณ

ตามดว้ยอาการสํารวม 

 6. การปฏิบติัตวัเมื�ออยู่ในโรงเรียน 

 1)  เดนิแถวชดิขวาใหเ้ป็นระเบยีบไมห่ยอกลอ้เล่นกนั 

 2)  อยูใ่นบรเิวณหอ้งเรยีนไมอ่อกจากหอ้งเรยีนก่อนไดร้บัอนุญาตไมส่่งเสยีงดงัรบกวนผูอ้ื$น 

 3)  เมื$ออยูใ่นหอ้งเรยีนจะทาํสิ$งใดตอ้งขออนุญาตคุณครกู่อน 

 4)  หา้มนําอาหารเขา้มารบัประทานในหอ้งเรยีน (อนุญาตใหนํ้านํ�าดื$มเขา้มาได)้ 

 5)  ใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื$อเลกิใช ้

 6)  ไมข่ดีเขยีนโต๊ะ/เก้าอี�/กระดานดาํ/ฝาผนงั 

 7)  ไมว่ิ$งเล่นบนอาคารเรยีน/หอ้งเรยีน 

 8)  ใชนํ้�าอย่างประหยดั/ปิดนํ�า-ไฟฟ้าก่อนออกจากหอ้งนํ�า 

 9)  ช่วยกนัรกัษาความสะอาดของอาคารสถานที$-ทิ�งขยะใหเ้ป็นที$เป็นทาง 

 10)  รบัประทานอาหารในโรงอาหาร/ไม่นําอาหารออกนอกโรงอาหาร 

 11)  เขา้แถวซื�ออาหารอย่างเป็นระเบยีบ 

 12)  เกบ็ของไดใ้หนํ้ามาส่งและบนัทกึที$ฝา่ยปกครอง 

 7. การแสดงความเคารพ 

 1) ผูอ้าวุโสเขา้มาในหอ้งเรยีน หวัหน้าหอ้งกล่าว นกัเรยีนเคารพ นกัเรยีนพนมมอืไหว ้และ

กล่าวคาํสวสัด ีแต่ถา้อยูใ่นแถวหวัหน้าหอ้งกล่าว แถวตรง นกัเรยีนพนมมอืไว ้และกล่าวคาํสวสัด ี

 2) นกัเรยีนนั $งอยูก่บัที$ผูอ้าวุโสผ่านมาใหน้กัเรยีนยนืตรงและพนมมอืไหว ้แต่ถา้นกัเรยีนเดนิ

ผ่านมาหรอืสวนกบัผูอ้าวุโสใหห้ยดุพนมมอืไว ้แลว้เดนิผ่านไปโดยก้มตวัลงเลก็น้อย 

 8. การติดต่อขอพบนักเรียน 

 1)  ผูม้าตดิต่อขอพบนกัเรยีนไดท้ี$ฝา่ยปกครอง ไมอ่นุญาตใหผู้ม้าตดิต่อพบนกัเรยีนที$

หอ้งเรยีน 

 2) ไมอ่นุญาตนกัเรยีนนําเพื$อนต่างสถาบนัเขา้มาในโรงเรยีนก่อนไดร้บัอนุญาต 

 9. การมาโรงเรียนในวนัหยดุ 

 1)  นกัเรยีนตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูอ้ํานวยการ 

 2)  นกัเรยีนตอ้งมหีนงัสอืขออนุญาตจากผูป้กครอง 
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 3)  แต่งกายชุดนกัเรยีนหรอืชุดสุภาพเรยีบรอ้ยที$ทางโรงเรยีนอนุญาต 

ระเบียบปฏิบติัเกี�ยวกบัการแต่งกายและทรงผม 

 ระเบียบเครื�องแต่งกาย-ทรงผมนักเรียนชาย 

 1) นกัเรยีน ม.ตน้ ใหไ้วผ้มแบบทรงผมนกัเรยีน ดา้นขา้งโดยรอบตวัเกรยีน ดา้นหน้ายาวประมาณ

ไมเ่กนิ 3 ซม. นกัเรยีน ม.ปลายใหไ้วผ้มทรงรองหว ีผมบนดา้นหน้ายาวประมาณไมเ่กนิ 5 ซม. 

 2) เสื�อเชิ�ตคอตั �ง ผา้ขาวไม่บางเกนิสมควร สาบที$อกตลบออกดา้นนอกกวา้ง 4 ซม. ใชก้ระดุมสี

ขาวกลมแบน ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางไมเ่กนิ 1 ซม.มกีระเป๋าทางอกซา้ย 1 กระเป๋า 

 3) กางเกงขาสั �นเพยีงเหนือเข่า พน้กลางลูกสะบา้ไม่เกนิ 5 ซม. เมื$อยนืตรง ผา้ตามที$โรงเรยีน

กําหนด (ผา้โทเรหรอืผ้าเสดิ) สดีํา ส่วนกวา้งของขากางเกง เมื$อยนืตรงห่างจากขา ตั �งแต่ 8 ซม. ถงึ 10 

ซม. ตามขนาดของขาปลาย ขาพบัชายเขา้ในกว้าง 5 ซม. ส่วนหน้ามจีบีขา้งหน้าขา้งละ 2 จบี หา้มมี

กระเป๋าดา้นหลงั มหีเูขม็ขดั 7 ห ู

 4) เขม็ขดัสนํี�าตาลที$โรงเรยีนกําหนด ไมม่ลีวดลาย หวัทองเหลอืงเกลี�ยง ลกัษณะเป็นสเีหลี$ยมผนื

ผา้หวัมน หวัเขม็ขดัมเีขม็สาํหรบัสอดรเูขม็ขดัเขม็เดยีว 

 5) รองเท้าหุ้มส้นสดีํา ชนิดผูก ทําด้วยหนังหรอืผ้าใบ ห้ามสวมร้องเท้าส้นสูง หรอืมลีวดลาย 

รองเทา้ผา้ใบไมใ่ชช้นิดขอบขาวหรอืมสีน้ ตาไก่สาํหรบัรอ้งเชอืกตอ้งสดีาํ 

 6) ถุงเทา้ใชแ้บบใยสงัเคราะหล์ายเลก็สขีาวไมพ่บัขอ้ ยาวครึ$งน่อง 

 7) นกัเรยีน ม.ตน้ปกัอกัษรย่ชื$อโรงเรยีน สนํี�าเงนิ ทางดา้นขวาของอกเสื�อ นักเรยีน ม.ปลาย

ประดบัเครื$องหมายโลหะสทีองเหนืออกัษร ชื$อโรงเรยีน ประมาณ 1 ซม. 

 8) นกัเรยีนทุกระดบัชั �นแขวนบตัรประจาํตวันกัเรยีน 

 9) หา้มสวมแหวน และสรอ้ยขอ้มอื หรอืกําไลขอ้มอืทุกชนิด 

       10) หา้มสวมสรา้งคอทองคาํ หรอืสิ$งของมคี่าอนัจะก่อใหเ้กดิอนัตรายกบันกัเรยีนได ้

       11) เพื$อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยใหน้กัเรยีนใชก้ระเป๋าหนงัสอืแบบกระเป๋าหนังสอืนักเรยีนสี

ดาํ กระเป๋าของโรงเรยีน หรอืถา้ใชย้า่มกใ็หใ้ชย้า่มที$โรงเรยีนจดัให ้

 12) หา้มนําโทรศพัทม์อืถอื หรอืเครื$องมอืสื$อสารทุกชนิดมาโรงเรยีน 

 ระเบียบเครื�องแต่งกาย-ทรงผมนักเรียนหญิง 

 1) นักเรยีน ม.ต้น ใหไ้วผ้มยาวไม่เกนิติ$งหู หา้มซอยหรอืตกแต่งรปูทรงต่างๆ ถ้าซอยใหต้ดั

ตรงระดบัติ$งหู หรอืผมยาว ห้ามใช้ที$ติดผมสีอื$นๆ นอกจากกิTบสีดํา หรือสีนํ�าตาลไม่มลีวดลาย 

สาํหรบันกัเรยีน ม.ปลาย ถา้ไวผ้มยาวตอ้งรวบใหเ้รยีบรอ้ย และถ้าจะใชร้บิบิ�นผูกมดัผมใหใ้ชส้ดีํา, สี
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นํ�าตาล, สกีรมท่า ไม่มลีวดลายเท่านั �น ขนาดกว้างไม่เกนิ 1 นิ�ว ไม่ใชท้ี$ตดิผมสําเรจ็รูป ยางรดัผม

ขนาดใหญ่ หวสีบั ที$คาดผม 

 2) นกัเรยีน ม.ตน้ เสื�อแบบนักเรยีนคอทหารเรอืผูกหูกระต่ายสกีรมท่า นักเรยีน ม.ปลายเสื�อ

แบบคอเชิ�ตห้ามใชแ้บบคอฮาวาย ใชผ้้าหนาพอที$จะไม่เหน็เสื�อชั �นใน ห้ามใช้ผ้าแพรหรอืผา้ไหม ที$

อกเสื�อทําสาบตลบเขา้ขา้งในกว้าง 3 ซม. ขอบแขนเสื�อจบีรดัที$ปลายแขนยาวไม่เกนิขอ้ศอก ขอบ

แขนกวา้ง 3 ซม. 

 3) กระโปรงใชส้กีรมท่า ดา้นหน้าและดา้นหลงัพบัเป็นจบีขา้งละ 3 จบี หนัจบีออกดา้นนอก

เยบ็ทบับนจบีจากใตข้อบกระโปรงลงมา 3 นิ�ว และใหช้ายกระโปรงคลุมเขา่เลยลงมา 2 นิ�ว 

 4) สวมรองเทา้ดาํแบบนกัเรยีน หา้มสวมรองเทา้หวัแหลม สน้สูง ต้องใชแ้บบหวัมนชนิดมสีายรดั

บนหลงัเทา้ ไมม่ลีาดลาย 

 5) นกัเรยีน ม.ตน้ ปกัอกัษรยอ่ชื$อโรงเรยีน สนํี�าเงนิ ทางดา้นขวาของอกเสื�อ ตํ$าจากไหล่ประมาณ 

12 ซม. ถงึ 13 ซม. โดยใชเ้ครื$องแบบที$ทางโรงเรยีนกําหนด 1 ซม. 

 6) นกัเรยีนทุกระดบัชั �นแขวนบตัรประจาํตวันกัเรยีน 

 7) หา้มสวมแหวน และสรอ้ยขอ้มอื หรอืกําไลขอ้มอืทุกชนิด 

 8) หา้มสวมสรอ้ยคอทองคาํ หรอืสิ$งของมคี่าอนัจะก่อใหเ้กดิอนัตรายกบันกัเรยีนได ้

 9) ต่างห ูอนุญาตต่างหสูทีอง ไมม่ลีวดลายแบบห่วงกลม เสน้ผ่าศูนยก์ลางขนาด 1 ซม. 

       10) เพื$อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ใหน้กัเรยีนใชป้ระเป๋าหนังสอืแบบกระเป๋าหนังสอืนักเรยีน

สดีาํ หรอืสนํี�าตาล กระเป๋าของโรงเรยีน หรอืถา้ใชย้า่มกใ็หใ้ชย้า่มที$โรงเรยีนจดัให ้

      11) หา้มนําโทรศพัทม์อืถอื หรอืเครื$องมอืสื$อสารทุกชนิดมาโรงเรยีน 

 เครื�องแบบพลศึกษาและกีฬาสาํหรบันักเรียนชายและหญิง 

 1) เสื�อให้ใช้เสื�อแขนสั �นสกีรมท่า คอโปโล มกีระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ ที$กระเป๋ามเีครื$องหมาย

สญัลกัษณ์ของโรงเรยีน ใตเ้ครื$องหมายปกัอกัษรยอ่ชื$อโรงเรยีน 

 2) กางเกงวอรม์สกีรมท่า ดา้นขา้งมแีถบสชีมพ ู

 3) ถุงเทา้สขีาว ตามที$โรงเรยีนกําหนด 

 4) รอ้งเทา้ผา้ใบสดีํา สน้เตี�ยแบบเรยีบ (ไม่ใชร้อ้งเทา้วอรม์) ไม่มลีวดลายที$มสีต่ีางไปจากสพีื�นที$

เป็นดาํ หรอืลวดลายสเีดยีวกบัสพีื�น แต่ทาํดว้ยหนงัหรอืวสัดุอื$นที$ไมใ่ชผ้า้ใบ 

 จากกฏระเบยีบของโรงเรยีนดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าการที$นักเรยีนใชช้วีติอยู่ในโรงเรยีนนั �น

ต้องอยู่ภายใต้กฎเบยีบต่างๆ ดงัที$กล่าวมาซึ$งทางโรงเรยีนจะมกีารกําหนดไวช้ดัเจนเป็นรายลกัษณ์

อกัษรให้ผู้ปกครองและนักเรยีนได้รบัทราบเพื$อให้มกีารปฏบิตัิตามอย่างเคร่งครดัแต่ทั �งนี�ในการ



98 

 

ปฏบิตัจิรงิกฎระเบยีบดงักล่าวอาจดูเหมอืนสิ$งที$กําหนดไว้ใหค้รบถ้วนตามหลกัการดําเนินงานของ

โรงเรยีน เนื$องจากกฎระเบยีบบางประการเมื$อนํามาใช้บงัคบัจรงิได้มกีารปรบัเปลี$ยนและยดืหยุ่น

ตามความเหมาะสม ตลอดทั �งกฎระเบยีบดงักล่าวบางครั �งไม่ไดถู้กนํามาปฏบิตัหิรอืแมแ้ต่ไม่ได้ถูก

อ่านเลยด้วยซํ�า การเขา้รบัการปฐมนิเทศ และได้รบัแจกเอกสารคู่มอืนักเรยีนเป็นเพยีงแนวทางที$

ปฏบิตัสิบืต่อกนัมาเท่านั �น เมื$ออยู่ในโรงเรยีนกฎระเบยีบเหล่านี�จะถูกนํามาบงัคบัใช้อย่างกลมกลนื

กบัวถิชีวีติในโรงเรยีนโดยผ่านผูค้วบคุมดูแลการใชก้ฎระเบยีบซึ$งไดแ้ก่คณะผูบ้รหิารและครอูาจารย์

ในโรงเรยีนนั $นเอง 
 



 บทที� 5 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล      
 

 การวจิยัครั 
งนี
ผูว้จิยัแบ่งผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพื�อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัออกเป็น 

2 ส่วนหลกัดว้ยกนัคอื 

 ส่วนที� 1 ความหมายและรปูแบบของความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน 

เป็นการนําเสนอให้เหน็ถงึความหมายหรอืนิยามของความรุนแรงที�สะทอ้นผ่านมุมมองของคนใน

ทั 
งตวัเด็กนักเรยีนเองที�อยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําและในขณะเดยีวกันก็เป็นผู้กระทําความ

รนุแรงรวมทั 
งความหมายของความรุนแรงที�ไดจ้ากผูท้ี�มสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัตวันักเรยีนทั 
ง คร ูพ่อ

แมผู่ป้กครอง และคณะกรรมการสถานศกึษา และนําเสนอใหเ้หน็ถงึรปูแบบของความรุนแรงต่อ

เด็กและเยาวชนที�ถูกกระทําในโรงเรยีนว่ามรีูปแบบอย่างไรบ้าง สถานที�เกดิเหตุความรุนแรง

รวมถงึปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนภายใต้ความเป็น

พลวตัของบรบิทของโรงเรยีนและสงัคมโดยรอบ 

 ส่วนที� 2 โครงสรา้งทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําใน

โรงเรยีนเป็นการนําเสนอถึงโครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีนที�เอื
อให้เกิดความรุนแรงที�เด็กและ

เยาวชนตอ้งเผชญิเมื�อตนไดร้บัสถานภาพของการเป็นนกัเรยีนในโรงเรยีนแห่งนี
เป็นการเปิดเผย

ใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในโรงเรยีนผ่านการจดัระเบยีบบรรทดัฐานและ

การจดัระเบยีบความแตกต่างของโรงเรยีนที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงสรา้งเชงิอํานาจของบุคคลกลุ่ม

ต่างๆ 

 อนึ�งในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูครั 
งนี
ผูว้จิยัใชค้ําว่า “นักเรยีน” ในความหมาย

ของเด็กและเยาวชนในเนื
อหาบางช่วงบางตอนเพื�อให้ภาษามคีวามสละสลวย ราบรื�นในการอ่าน 

และเกดิความเขา้ใจที�ชดัเจนยิ�งขึ
น 

ส่วนที� 1 ความหมาย รปูแบบและปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชน

ถกูกระทาํในโรงเรียน 
 ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนนับเป็นปญัหาสําคญัอย่างหนึ�งในสงัคมที�ทั �วโลกให้

ความสนใจเนื�องจากสิ�งที�เกดิขึ
นในวยัเดก็นั 
นไดส้ะทอ้นเป็นความเป็นตวัตนของเดก็ๆ เหล่านั 
น 

เมื�อเตบิโตเป็นวยัรุ่นและผูใ้หญ่ ในกรณีของเดก็และเยาวชนที�อยู่ในสถานพนิิจหรอือาชญากรที�

ถูกจบัและกกัขงัไวใ้นคุกพบว่าผูก้ระทาํผดิจาํนวนมากทาํความผดิเนื�องจากปมปญัหาที�เกดิขึ
นใน
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วยัเรยีนและสถานที�ของปมในใจที�สรา้งความแหว่งวิ�นในใจของพวกเขา คอื โรงเรยีน บางคนถูก

รงัแก ดูถูกหรอืทําใหเ้กดิปมดอ้ยตดิต่อกนัทําใหเ้กดิความโกรธแคน้ ชงิชงั และก่อความรุนแรง บาง

คนอยากใหเ้ป็นที�ยอมรบัของเพื�อนๆ ตดิเพื�อนและทําใหเ้พื�อนยอมรบัดว้ยวธิกีารต่างๆ ตามที�เพื�อน

ยยุง เช่น เสพยาเสพตดิ กลั �นแกลง้เพื�อนที�อ่อนแอ ฉกชงิวิ�งราว กรรโชกทรพัยห์รอือาจถงึขั 
นกระทํา

รนุแรงที�ถงึแก่ชวีติได ้เป็นตน้ 

 ความรนุแรงต่อเดก็และเยาวชนที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนอนัเป็นแหล่งการเรยีนรูข้ ั 
นพื
นฐาน

ที�สําคญัของบุคคลในสงัคมที�นอกจากการถ่ายทอดวชิาความรูแ้ล้วยงัได้ฝากประสบการณ์ชวีติ

บางอย่างซึ�งบางครั 
งไดส้รา้งความเจบ็ปวดและขมขื�นในชวีติใหก้บัคนอกีหลายคน สิ�งเหล่านี
ใน

โรงเรยีนที�ผนวกเขา้กบัปมในใจที�เกดิจากครอบครวัทําให้นักเรยีนบางคนก้าวเขา้สู่การกระทํา

ความผดิที�รา้ยแรงขึ
นเรื�อยๆ จนอาจกลายเป็นอาชญากรที�ยากจะหนัหลงักลบัมาใช้ชวีติปกติ

อยา่งคนทั �วไปไดแ้ละอาจกลายเป็นส่วนหนึ�งของการก่อปญัหาดา้นต่างๆ ในสงัคม 

 1.ความหมายของความรนุแรงต่อเดก็และเยาวชนในโรงเรียน 

 คําว่าความรุนแรงนั 
นเป็นคําที�มกีารกล่าวถงึและมผีู้ให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง 

ไม่ว่าจะเป็นนักวชิาการ นักสทิธมินุษยชน นักกฎหมาย องค์กรพฒันาเอกชน (NGOs)  และ

ผูเ้ชี�ยวชาญในดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งแต่ในการศกึษาครั 
งนี
ผูศ้กึษามไิดย้ดึถอืเอาความหมายของ

ความรุนแรงของผูใ้ดผูห้นึ�งเป็นที�ตั 
งหากแต่ต้องการทําความเขา้ใจความหมายของความรุนแรง

ในทัศนะหรือมุมมองของผู้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับเรื�องความรุนแรงโดยเน้นที�ความรุนแรงที�

นักเรยีนถูกกระทําเมื�อดําเนินชวีติอยู่ในโรงเรยีนผ่านประสบการณ์ตรง ความคดิ ความเชื�อของ

บุคคลกลุ่มต่างๆ ที�อยู่ในโรงเรยีน ซึ�งการใหค้วามหมายดงักล่าวนั 
นเป็นมุมมองของคนในซึ�งจะ

สามารถสะท้อนปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เกดิขึ
นได้ชดัเจนที�สุดภายใต้บรบิทของโรงเรยีนที�

เผชญิอยู่ตลอดช่วงเวลาของการใชช้วีติในโรงเรยีนของนักเรยีนและครตูลอดทั 
งในมุมมองของผู้

มีส่วนเกี�ยวข้องกับนักเรียนอันได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียน และคณะกรรมการ

สถานศกึษา ดงัต่อไปนี
 

 1) ความรนุแรง : การให้ความหมายผ่านมมุมองของนักเรียน 

 สําหรบัการให้ความหมายของความรุนแรงนั 
นนักเรยีนส่วนใหญ่มองว่าความรุนแรง 

หมายถงึ การใชก้ําลงั หรอื อุปกรณ์ต่างๆ เป็นอาวุธทํารา้ยร่างกาย มผีลทําให้ร่างกายไดร้บั

บาดเจบ็ การเตะ ต่อย เฆี�ยนต ีการใชว้ตัถุต่างๆ ทําใหไ้ดร้บับาดเจบ็ตั 
งแต่บาดเจบ็เลก็น้อยจน

อาจถงึขั 
นรนุแรงถงึชวีติได ้
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 “ความรุนแรงง่ายนิดเดยีวก็อะไรที �ทําให้ร่างกายเจบ็ เลอืดตกยางออก โดนต ีโดนตื#บ 

รุ่นพี �ซอ้ม หรอืว่าเอามดีมาแทงก็รุนแรงแลว้ครบัอาจารย ์อย่างเพื �อนผมโดนประจาํ ไอ้นี �มนัหน้า

กวนบาทาชาวบา้นเขา วนัก่อนกห็วัแตกโดนคมแฝกเขา้ให”้ (จอมนกัเรยีนชายชั #นม.5) 

 “หนูคดิว่าการทําให้ร่างกายบาดเจ็บอย่างยกพวกตีกนัและมคีนได้รบับาดเจบ็เป็น

ความรุนแรง และก็เหน็ได้ชดั เหน็ประจํายิ �งตอนนี#ในทวีตีกีนับ่อย พวกเทคนิคอ่ะ น่ากลวั บาง

รายอยูด่ีๆ  โดนยงิตายเฉยเลย ซวยจรงิๆ” (โอ๋นกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

 อีกหนึ�งความหมายที�นักเรียนส่วนใหญ่สะท้อนออกมาตรงกันคือความรุนแรงที�

หมายถงึการทํารา้ยจติใจ ซึ�งเป็นการกระทําทั 
งทางวาจาและอารมณ์  หรอืกระทําใดๆ ที�มผีลให้

ผูถู้กกระทาํไดร้บัความกระทบกระเทอืนดา้นจติใจหรอืเสยีสทิธเิสรภีาพ ไดแ้ก่ การทอดทิ
ง การดู

ถูกเหยยีดหยามหรอืดุด่า การขู่ ตะคอก การกกัขงัหน่วงเหนี�ยว การเพกิเฉยไม่สนใจ ซึ�งในบาง

กรณทีาํใหไ้ดร้บัความเสยีหายมากกว่าความรนุแรงทางกายดว้ยซํ
า 

 “ความรนุแรงที �หนูเขา้ใจน่าจะหมายถงึการทํารุนแรงต่อจติใจ บางที �ตกีนัเลยดกีว่าอย่า

มาด่าประจานกันเลย หนูไม่ชอบ บางทีก็แสดงอารมณ์ร้ายใส่ มนัเจ็บกว่าตีหนูซะอีก” (ส้ม

นกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.3) 

 นอกจากนี
นักเรยีนยงัมองว่า ความรุนแรงยงัหมายรวมถงึ การกระทํารุนแรงทางเพศ  

เช่น การ การถูกลวนลาม ถูกขม่ขนื หรอืทาํอนาจาร เป็นตน้ 

 “ เดี=ยวนี#ความรุนแรงเขามองไปถงึเรื �องการข่มขนืดว้ยครบัอาจารย ์เหน็ข่าวตอนนั #นที �

ครขูอมอีะไรกบันักเรยีนแลกกบัเกรด นั �นเขากม็องว่าเป็นความรุนแรงนะ น้าผมเป็นพวก NGO 

เขากเ็ล่าใหฟ้งัว่าเป็นการกดขี �ทางเพศดว้ย” (โจนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.6) 

 และเมื�อพจิารณาถงึความหมายของความรุนแรงต่อนักเรยีนที�เฉพาะเจาะจงลงไปใน

บรบิทของโรงเรยีนนั 
นนักเรยีนส่วนใหญ่สะท้อนออกมาในเรื�องที�สามารถรบัรูแ้ละมองเหน็เป็น

รปูธรรมชดัเจนทั 
งที�เกดิขึ
นระหว่างครกูบันักเรยีน เช่น การถูกครลูงโทษทางวนิัยดว้ยการตดีว้ย

ไมเ้รยีว การถูกดุด่าว่ากล่าว การประจานต่อหน้าสาธารณชนใหเ้กดิความอบัอาย เป็นต้น และ

ระหว่างเดก็นักเรยีนดว้ยกนัเองเช่น การทะเลาะววิาท การชกต่อย การยกพวกตกีนั การชี
หน้า

ด่าใส่กนั เป็นตน้ ซึ�งบางครั 
งเกดิจากการลอ้เล่นกนัแลว้ต่างฝา่ยต่างไม่ยอมหรอืเล่นกนัแรงถงึขั 
น

เจบ็ตวัจนกลายเป็นอารมณ์โกรธ ไม่ยอมพูดคุยกนัและตบตชีกต่อยกนัในที�สุด เป็นต้น ส่วนการ

ใหค้วามหมายในเรื�องของความรนุแรงทางเพศที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนนั 
นเป็นการมองว่าเรื�องชูส้าว

หรอืการแยง่แฟนกนัของนกัเรยีนผูห้ญงิเป็นตน้เหตุที�ทาํใหเ้กดิความรนุแรงตามมา  



102 

 

 “ในโรงเรยีนเรื �องความรุนแรงก็คงหนีไม่พ้นการถูกครูตดีว้ยไมเ้รยีวอนัใหญ่ๆ เจบ็จะ

แย่ หรอืไม่ก็ในโรงเรยีนต่อยกนัระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี � ไม่ชอบหน้ากนั อยู่ดีๆ ก็ตะลุมบอนกนัที �

สนามฟุตบอลเป็นประจาํบางทเีล่นกนัอยูด่ ีๆ  เถยีงกนัไปเถยีงกนัมามาดอูกีทต่ีอยกนัซะงั #น” (เทม

นกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.6) 

 “บางทกี็ตบกนัแย่งผู้ชาย เห็นบ่อยจะมกีลุ่มเปรี#ยวๆ หน่อย นัดตบกนัเพราะไปแย่ง

ผูช้ายคนเดยีวกนั”(เลก็นกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.6) 

 นอกจากนี
เมื�อผู้วจิยัให้นักเรยีนวาดภาพเพื�อสะท้อนเรื�องราวเกี�ยวกบัความรุนแรงที�

เกดิขึ
นในโรงเรยีนพบว่า นักเรยีนได้ถ่ายทอดความหมายของความรุนแรงที�นักเรยีนถูกกระทํา

ในโรงเรยีนออกมาในลกัษณะต่างๆ ดงัภาพประกอบต่อไปนี
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                    ภาพประกอบ 4 ตวัอยา่งรปูวาดสะทอ้นความหมายของความรนุแรงตาม 

                          มมุมองของนกัเรยีน 
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 จากภาพประกอบ 4 จะเหน็ว่านักเรยีนได้สะท้อนความหมายความรุนแรงในหลากหลาย

มุมมอง ซึ�งนักเรยีนโรงเรยีนบวัศึกษาสื�อความหมายจากประสบการณ์ที�ได้เคยประสบมาผ่านทาง

ภาพวาดและจากการรายงานหน้าห้องซึ�งจากรูปวาดบนสุดจะพบว่าเป็นความรุนแรงที�เกิดขึ
นกบั

บุคคลที�มสีถานภาพแตกต่างกนั กล่าวคอื ครูกระทําต่อนักเรยีน รุ่นพี�กบัรุ่นน้อง โดยจะเห็นภาพ

นักเรยีนผูช้ายถูกครตูดัผมต่อหน้าสาธารณชน ในจุดนี
จะเหน็ความรุนแรงที�คุณครูซึ�งมสีถานภาพ

สูงกว่ากระทําต่อนักเรยีน เพราะเหน็ไดว้่าในภาพมเีดก็คนหนึ�งยนืหวัเราะอยู่แสดงว่านักเรยีนที�

วาดภาพนี
ต้องการแสดงให้เหน็ว่าความรุนแรงคอืการทํารา้ยจติใจดว้ยนอกจากนี
รูปวาดที�เป็น

เด็กผู้ชายสองคนต่อยกนั จากการรายงานของนักเรยีนภาพนี
ต้องการแสดงให้เห็นว่ารุ่นพี�ไม่

พอใจรุ่นน้องที�มองหน้ารุ่นพี�อย่างไม่เคารพรุ่นพี�จงึลงมอืทํารา้ยรุ่นน้องก่อนเพื�อแสดงถงึอํานาจ 

ส่วนดา้นล่างของรปูพบว่าเป็นความรนุแรงในเรื�องของความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวซึ�งจากรปูหมายถงึ

นักเรยีนชายคนหนึ�งคบหากบัผู้หญงิสองคนในฐานะคนรกัจงึทําให้เป็นสาเหตุที�ก่อให้เกดิการ

ทะเลาะเบาะแวง้ไดเ้นื�องจากมกีารหงึหวงและแยง่ชงิกนั 

 รปูวาดที� 2 หรอืรปูวาดตรงกลางนกัเรยีนที�วาดภาพนี
ตอ้งการสื�อใหเ้หน็ถงึความหมาย

ของความรุนแรงที�หลากหลายโดยแสดงให้เหน็ถงึความรุนแรงทั 
งต่อจติใจและต่อร่างกาย จาก

การรายงานของนกัเรยีนพบว่าภาพที�คุน้ตาของนักเรยีนโรงเรยีนบวัศกึษานี
คอื ภาพที�คุณครถูอื

ไมเ้รยีวเดนิไปเดนิมานั 
นเคยทําให้นักเรยีนเกรงกลวัแต่เนื�องจากครูใช้ไมเ้รยีวขู่และตบ่ีอยๆจงึ

ชนิชาและไมรู่ส้กึกลวัไมเ้รยีวอกี จากคาํพดูของเดก็นกัเรยีนคนหนึ�งกล่าวว่า “แรกๆ ผมกก็ลวันะ

แต่มนัเหน็ทุกวนัโดนทุกวนัและโดนบ่อยๆ  ผมว่ามนักไ็ม่เจบ็นะ” แต่อย่างไรกต็ามเดก็นักเรยีนก็

เหน็ว่าการที�ครใูช้ไมเ้รยีวพรํ�าเพรื�อนั 
นถอืว่าเป็นหนึ�งในความรุนแรงที�เกดิขึ
นที�โรงเรยีน  ในรูป

ดยีวกนัเป็นรปูที�นกัเรยีนคนหนึ�งถูกว่าประจานในระหว่างเวลาเขา้แถวตอนเชา้เพยีงแค่นักเรยีน

คนนี
เดนิเขา้โรงเรยีนมากบัเพื�อนผูช้ายซึ�งการถูกว่าประจานนั 
นถอืว่าเป็นการสรา้งความอบัอาย

ให้กบัเดก็ ต่อมาจะเหน็รูปวาดนักเรยีนสูบบุหรี�ซึ�งอาจเป็นรปูวาดที�เกดิจากประสบการณ์ของผู้

วาดซึ�งสื�อใหเ้หน็ถงึความรุนแรงในดา้นการละเมดิกฎของโรงเรยีนถดัมาเป็นภาพที�นักเรยีนชาย

เปิดกระโปรงนักเรยีนหญงิซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงทางเพศที�เป็นรูปแบบที�เกดิขึ
นใน

โรงเรยีนบวัศกึษานอกจากนี
การลงโทษเกนิกว่าเหตุของคร ูเช่น ใหว้ิ�งรอบสนามตอนแดดรอ้น

จดั 20 รอบกเ็ป็นอกีหนึ�งความหมายของความรุนแรงจากมุมมองของนักเรยีน รปูวาดต่อมาเป็น

รปูที�สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรนุแรงที�เกดิขึ
นในหมู่นักเรยีนหญงิคอื การแย่งผูช้ายกนั ซึ�งนักเรยีน

รายงานว่าเด็กผู้หญิงมกัจะตบตีกนัส่วนใหญ่มาจากเรื�องผู้ชายนอกจากนี
การขโมยของก็เป็น

รูปแบบความรุนแรงอีกประเภทหนึ�งด้วยซึ�งในรูปวาดเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนให้
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ความหมายของความรุนแรงว่าเป็นการลกัขโมยของอย่างเช่น การขโมยรถจกัยานยนต์ เป็นต้น

ดงัคํากล่าวของนักเรยีนที�รายงานภาพวาดให้ฟงัว่า “ความรุนแรงแบบหนึ�งคอืการมขีองหายใน

โรงเรยีนอยา่งรถมอเตอรไ์ซดเ์นี �ยหายกนับ่อย” 

 ภาพที� 3 หรอืรปูวาดสุดทา้ยเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรุนแรงที�คุณครกูระทําต่อ

เดก็ที�ไมเ่กี�ยวขอ้งโดยไมรู่ต้วั รปูนี
จะเหน็ว่านกัเรยีนที�ตั 
งใจเรยีนในหอ้งกถ็ูกทําโทษเช่นเดยีวกบั

นักเรยีนที�ไม่ตั 
งใจเรยีนโดยครูไม่แยกแยะว่าเด็กที�ประพฤติดีควรได้รบัการยกเว้นจาการถูก

ลงโทษ     

 จากที�กล่าวมาจะเหน็ไดว้่าการใหค้วามหมายของความรุนแรงที�นักเรยีนถูกกระทําใน

โรงเรยีนจากมุมมองของคนในหรอืตวันักเรยีนเองที�ถอืว่าเป็นผู้ที�อยู่ในบรบิทของโรงเรยีนและ

เป็นผู้ประสบกบัเหตุการณ์ความรุนแรงนั 
นโดยตรง เป็นการให้ความหมายตามความคดิ ความ

เชื�อ และประสบการณ์ของนกัเรยีนเองซึ�งทั 
งจากการสมัภาษณ์และจากการวาดภาพของนักเรยีน

พบว่ามคีวามสอดคล้องกนัในด้านของการให้ความหมายที�มองว่าเป็นการกระทําที�ด่อให้เกิด

ความเสยีหาย ความเจบ็ปวด ทั 
งทางร่างกาย จติใจ และทางเพศซึ�งนักเรยีนมองว่าเป็นความ

รุนแรงที�เกิดขึ
นแล้วส่งผลทั 
งด้านร่างกายและจิตใจพร้อมๆกันด้วยรวมถึงความรุนแรงใน

ความหมายของการทาํใหท้รพัยส์นิของบุคคลอื�นเสยีหาย 

 2) ความรนุแรงต่อเดก็และเยาวชนในโรงเรียน:การให้ความหมายผ่านมุมมอง

ของผูเ้กี�ยวข้อง ไดแ้ก่ ครผููส้อน พ่อแมผู่ป้กครอง และคณะกรรมการสถานศกึษา ดงันี
 

 ครผููส้อน 
 ครใูนฐานะผูป้ระสทิธิ Mประสาทความรูใ้หแ้ก่นักเรยีนและมคีวามใกลช้ดิกบันักเรยีนจนมคีํา

กล่าวที�ว่าครูเปรยีบเสมอืนเป็นพ่อแม่คนที�สองเนื�องจากเป็นผู้ที�ดูแล ควบคุม และใช้ชวีติร่วมกบั

นกัเรยีนอยา่งมากในเวลาหนึ�งวนั เพราะฉะนั 
นการเกดิปญัหาความรุนแรงขึ
นกบัเดก็จงึมโีอกาส

เป็นไปไดม้าก แต่อย่างไรก็ด ีครูเองมมีุมมองในเรื�องความรุนแรงที�น่าสนใจไม่น้อย โดยครใูห้

ความหมายของความรุนแรงต่อเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนว่าเป็นการกระทําสิ�งใดสิ�งหนึ�งต่อ

ร่างกายและจติใจของผู้ถูกกระทํา การกระทบต่อผู้อื�น ทําให้ไดร้บัความเจบ็ปวดถอืเป็นความ

รนุแรง ทั 
งที�เกดิขึ
นระหว่างนักเรยีนดว้ยกนัหรอืระหว่างผูอ้ื�นกบันักเรยีน เช่น การทะเลาะววิาท  

ตบตี  ชกต่อย เป็นต้น แต่ทั 
งนี
ครูผู้สอนมไิด้มองความรุนแรงเป็นเรื�องของการใช้กําลงัเพยีง

อย่างเดยีวยงัมองว่าการกระทําใดๆ ที�กระทบสทิธขิองเดก็ก็ถือว่าเป็นความรุนแรง เช่น สทิธิ

ตามที�เดก็ตอ้งไดร้บัในโรงเรยีนแลว้โรงเรยีนไมส่ามารถตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสม อาท ิ การที�

เดก็ขาดโอกาสในการเรยีนรูอ้ย่างเตม็ที�เนื�องจากครมูภีารกจิอย่างอื�น การขาดอุปกรณ์การเรยีน  
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การขาดแคลนบุคลากรครทูั 
งในดา้นปรมิาณและคุณภาพ  การปล่อยปละละเลยและไม่เอาใจใส่ดูแล

เดก็เท่าที�ควร ซึ�งถอืว่าเป็นความรุนแรงอย่างแฝงหรอือย่างเงยีบที�ส่งผลเชงิลบต่อตวันักเรยีนใน

ระยะยาว รวมถงึการใชค้าํพดูบางคาํที�ค่อนขา้งเปราะบาง การดูถูกเหยยีดหยาม เช่น  การกล่าวถงึ

ผูป้กครองในลกัษณะที�ทาํใหเ้ดก็ไดร้บัความสะเทอืนใจ การกล่าวถงึปมดอ้ยของนกัเรยีนเป็นตน้ 

 “ความรุนแรงในโรงเรยีนน่าจะหมายถงึ เออ…เอาที �เหน็ชดัๆก็จะเป็นการกระทําที �ทํา

ให้ผู้อื �นได้รบัความเสยีหายทั #งร่างกายอย่าง ทะเลาะกนั ตีกนั นี �ก็เป็นเด็กนักเรยีนด้วยกนัเอง 

หรอืบางที �กเ็ป็นความหมายของการที �ครทูาํกบันกัเรยีน ไม่สอน เอาเวลาไปทําผลงานบา้ง ปล่อย

เดก็อยู่ว่างๆ ในหอ้งเรยีน หรอืไม่กค็รเูองลมืนึกไปไปใชค้ําพูตรงๆ กบัเดก็แบบไม่ตั #งใจกม็ ีไปดู

ถูกหรอืเอาปมดอ้ยเดก็มาลอ้”(ครสูมฤด)ี  

 “ในความเหน็ของผมนะ คดิว่า การไมเ่อาใจใส่  การไมล่งโทษเมื �อเดก็ทําผดิ  เป็นความ

รนุแรงนะ  ความรนุแรงแบบเงยีบเงยีบ  ไม่รูต้วัว่าทํารา้ยเดก็ บางวนัครไูม่สอนเลยเพราะต้องทํา

ผลงานเตรยีมทาํครรูะดบัสองระดบัสาม มนัทาํใหเ้ดก็ไมไ่ดเ้รยีน”(ครสูมสุข)  

 พ่อ แม่ ผูป้กครอง 

 ในการศึกษาครั 
งนี
แม้เป็นประเด็นความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนแต่

ผู้ปกครองเป็นผู้หนึ�งที�ต้องมสี่วนรบัรู้  ติดตามและอาจเข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขเมื�อเกิด

ปญัหาหรอืเหตุการณ์ที�ส่งผลกระทบต่อบุตรหลานหรอืผูท้ี�อยู่ในความดูแลของตนในเรื�องความ

รุนแรงต่อเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนผู้ปกครองมมีุมมองในเรื�องความรุนแรงว่าเป็นการที�ทําให้

เดก็ได้รบัความกระทบกระเทอืนทั 
งทางร่างกายและจติใจจากการมาโรงเรยีน โดยอาจเกดิจาก

การกระทาํของเพื�อนหรอืครใูนโรงเรยีน เช่น การถูกเพื�อนทํารา้ยร่างกายใหไ้ดร้บัความบาดเจบ็

ตั 
งแต่เล็กน้อยจนถึงขั 
นเลือดตกยางออกหรอืถ้ารุนแรงมากก็อาจถึงขั 
นเสยีชวีิตได้ การที�ครู

ลงโทษเดก็เกนิกว่าเหตุ การดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคําที�รุนแรง เป็นต้น โดยสิ�งที�ผู้ปกครองมอง

เพิ�มเตมิในเรื�องความรุนแรงคอืประเดน็ของการที�บุตรหลานของตนไม่ไดร้บัสทิธทิี�ควรจะไดร้บั

ในฐานะนักเรยีนคนหนึ�งอย่างเหมาะสม เช่นการไม่ไดร้บัการดูแลจากครู การที�ครสูอนไม่เตม็ที� 

เป็นต้น สิ�งที�น่าสนใจประการหนึ�งคอื มุมมองของผูป้กครองที�เกี�ยวกบัการที�มกีฎออกมาว่าหา้ม

ลงโทษเดก็นักเรยีนโดยการต ีดงัที�เคยได้ยนิกนัว่าโรงเรยีนม ี“มาตรการหกัไมเ้รยีว” นั 
นพ่อแม่

ผู้ปกครองนักเรยีนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นกฎที�ไม่เหมาะสมและเอื
อให้ครูกระทําความรุนแรงต่อ

นักเรียนผ่านการไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลยนักเรียน ซึ�งถือว่าเป็นความรุนแรงในอีก

ความหมายหนึ�งนั �นคอืทาํใหน้กัเรยีนสญูเสยีโอกาสในการไดร้บัสทิธทิี�พงึไดร้บัในโรงเรยีน 
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  “ถ้าเดก็ทําผดิก็ควรจะถูกลงโทษแต่ถ้าลงโทษกไ็ม่ควรทําให้เกดิบาดแผล  และควร

เป็นการลงโทษที �ไมห่นกั จนเกนิไป ใหเ้ดก็มนัจาํ โดยการลงโทษดว้ยการตนีั #นถอืว่าไม่รุนแรงแต่

ถา้ตกีนัจนเลอืดตกยางออก กเ็กนิไป”(คุณนนัทนาผูป้กครองนกัเรยีนชายชั #นม.1) 

  “พอกฎห้ามตีออกมา  ครูบางคนนะไม่สนใจเด็กเลย อยากห้ามต ีครูก็ไม่แตะต้องซะ

เลย ความเป็นจรงิมนัไม่ไดห้รอก ครยูงัไงกต็้องดูแลเดก็  ปล่อยใหเ้ล่นกนัอยู่ในหอ้ง หมดไปครึ �ง

วนัหรอืทั #งวนั ถามลูกว่าวนันี# เรยีนอะไรบ้าง  ลูกบอกสบายไม่ได้เรยีนอะไรเลยแล้วเด็กจะได้

ความรูไ้ดไ้ง” (คุณนนัทกาผูป้กครองนกัเรยีนชายชั #นม.4) 

 “ป้ามองว่าความรนุแรงเกดิจากครทูาํกบัเดก็กไ็ดไ้มใ่ช่แค่เดก็ดว้ยกนัเอง อนันั #นเราเหน็

กนัจนชนิแลว้ ไอ้เดก็ทะเลาะกนั ต่อยกนั ด่ากนั แต่ที �ครทูํากบัเดก็กม็ ีมทุีกโรงเรยีนแหละ ตเีดก็

ยงัดนีะเดี=ยวนี#ครบูางคนไมส่นใจเดก็เลยกลวัว่าถา้ตเีดก็แลว้จะโดนพ่อแม่เขาด่ามั Jง หรอืไม่กก็ลวั

โดนสอบสวน เลยไมยุ่ง่ซะเลย”(คุณนนัทวนัผูป้กครองนกัเรยีนชั #นม.3) 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 คณะกรรมการสถานศกึษาเป็นตวัแทนที�เขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการศกึษาภายใน

โรงเรยีน  เป็นผูท้ี�มบีทบาทในการรว่มแสดงความคดิเหน็ในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันา

เดก็นักเรยีน คอยสอดส่องดูแลและใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลอืในกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนซึ�ง

ในเรื�องความรุนแรงต่อเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนคณะกรรมการสถานศกึษามมีุมมองในเรื�อง

ความรุนแรงที�น่าสนใจ โดยคณะกรรมการสถานศกึษาให้ความหมายของความรุนแรงต่อเดก็

และเยาวชนในโรงเรยีนว่า ความรุนแรงในโรงเรยีนเป็นสถานการณ์ที�เกดิขึ
นในลกัษณะของการ

ทะเลาะววิาท ชกต่อยกนัระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนด้วยกนั ทั 
งนักเรยีนหญงิกบัหญงิ ชายกบั

ชาย หรอืชายกับหญิง และอาจเป็นความรุนแรงที�เกิดกับนักเรียนเพศที�สาม เช่น พวกที�มี

พฤตกิรรมเบี�ยงเบนทางเพศ เช่น ตุ๊ด กระเทย ทอม เป็นต้นซึ�งมกีารใช้ความรุนแรงทางด้าน

อารมณ์  ขาดการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ทําให้มีการแสดงออกที�ไม่เหมาะสมเกิดการ

กระทบกระทั �งกนัระหว่างบุคคลที�มคีวามแตกต่างกนัในดา้นความคดิและพฤตกิรรม ซึ�งจะนําพา

ไปสู่ความขัดแย้งและลุกลามไปยังการก่อเหตุความรุนแรงได้  นอกจากนี
การให้ความ

หมายความรุนแรงก็ครอบคลุมถึงความรุนแรงที�อาจเกดิขึ
นระหว่างนักเรยีนกบัครูผู้สอน เช่น 

การลงโทษเกนิกว่าเหตุ การที�ครไูม่แสดงบทบาทในสถานภาพครูอย่างเหมาะสม ลวนลามเดก็ 

เป็นต้น แต่ทั 
งนี
คณะกรรมการสถานศึกษามองว่าที�จรงิแล้วสามารถเกิดขึ
นได้ตลอดเวลาแต่

อาจจะมอียู่ในปรมิาณที�น้อย เห็นไม่ชดัเจนและยงัไม่มผีู้ใดเข้ามาชี
ชดัให้เห็นว่ามสีถานการณ์
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ความรุนแรงดงักล่าวนี
ปรากฏอยู่ถ้าเป็นลกัษณะที�เห็นชดัเจนก็มกัจะอยู่ในลกัษณะของข่าวที�

ปรากฏตามหน้าหนงัสอืพมิพห์รอืโทรทศัน์   

 “ก็ไม่รู้นะตามความเขา้ใจและที �เห็นจากประสบการณ์ที �ทํางานกบัโรงเรยีนมาคดิว่า

ความรุนแรงในโรงเรยีนมนัเกดิจากความขดัแย้งกนัทางความคดิด้วย คดิไม่ตรงกนั พอแสดง

ออกมาก็ไปกระเทอืนใจ กระเทอืนความรูส้กึคนอื �นเขา ก็เถยีงกนั ทะเลาะกนั อย่างเด็กๆ เนี �ย

ควบคุมอารมณ์ตวัเองไม่ค่อยได ้มอีะไรหน่อยกใ็ชก้ําลงัทํารา้ยกนั ขาดสต ิเรื �องเลก็ก็กลายเป็น

เรื �องใหญ่ไป บางทผีมเขา้มาในโรงเรยีนกเ็หน็แล้วเตะบอลเล่นกนัอยู่ดีๆ  พอไม่พอใจกด่็าพ่อล่อ

แม่กนัซะแล้ว แป๊บเดยีวต่อยกนันัวไอ้เพื �อนขา้งสนามกเ็ชยีรก์นัใหญ่”(คุณสุวมิลคณะกรรมการ

สถานศกึษาท่านหนึ�ง) 

 “…รุนแรงนะเหรอเกดิจากครทูํากบันักเรยีนไงแต่ไม่มใีครกลา้ไปบอกหรอกเกรงใจครู

กนับางคนไม่กล้ากลวัลูกตวัเองเดอืนรอ้น ที �เราเหน็กนัมนัต้องออกทวีถีงึจะได้เหน็ในโรงเรยีน

ทั �วๆ ไปถา้ไมไ่ดเ้ขา้ไปสมัผสัใครเขาจะไปรูว้่ามคีวามรุนแรงอยู่ ที �เหน็ๆ กนักเ็ป็นแค่เดก็ทะเลาะ

กนั แต่ที �พี �มองนะมองว่าความรนุแรงมนัเป็นสิ �งที �ครทูาํกบัเดก็ดว้ยใหเ้ดก็เสยีหาย เสยีใจ ทําโทษ

เกนิกว่าเหตุ หรอืถา้เดก็บางคนเป็นพวกตุ๊ด กระตุ้งกระติ#งหน่อยกจ็ะโดนลอ้โดนแกลง้บ่อย”(คุณ

สุทศัน์คณะกรรมการสถานศกึษาท่านหนึ�ง) 

 กล่าวโดยสรุปจากการให้ความหมายของความรุนแรงที�เกิดขึ
นในโรงเรยีน ทั 
งจาก
มมุมองของตวัเดก็เองที�อยูใ่นฐานะของทั 
งผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํ และจากมุมมองของผูท้ี�มสี่วน
เกี�ยวขอ้งกบันักเรยีน ทั 
งครผููส้อน พ่อแม่ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศกึษานั 
นโดยส่วน
ใหญ่มกีารใหค้วามหมายที�สอดคลอ้ง ใกลเ้คยีงกนั กล่าวคอื เป็นการมองความรุนแรงในลกัษณะ
ของการทาํใหเ้กดิความเสยีหายทั 
งต่อร่างกายและจติใจของผูถู้กกระทําโดยความหมายนี
รวมถงึ
ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงที�เกี�ยวเนื�องดว้ยเรื�องของสทิธทิี�เดก็และเยาวชนสมควร
ได้รบัในฐานะของนักเรยีนคนหนึ�ง จะเหน็ได้ว่าโดยนัยนี
ถอืว่าการปฏบิตัทิี�ไม่เหมาะสมต่อเดก็
ทุกรปูแบบ (child abuse) ตั 
งแต่การละเลยทอดทิ
ง การล่วงละเมดิทางเพศ การทํารา้ยร่างกาย 
ไปจนถงึการทํารา้ยอารมณ์และจติใจเป็นความรุนแรงทั 
งสิ
นรวมทั 
งในการใหค้วามหมายของทุก
ฝ่ายยงัมองในประเดน็ที�ว่าความรุนแรงสามารถเกิดขึ
นได้ทั 
งระหว่างนักเรยีนด้วยกนัเอง และ
ระหว่างครูกบันักเรยีน ซึ�งการให้ความหมายของความรุนแรงในโรงเรยีนนี
มคีวามเกี�ยวข้อง
เชื�อมโยงกบัรูปแบบของความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนที�เกิดขึ
นในโรงเรยีน เนื�องจากการที�
นักเรยีนหรอืครูมกีารให้ความหมายของความรุนแรงที�ใกล้เคยีงกนั หรอืแตกต่างกนัทั 
งในด้าน
ของการกระทําที�เรยีกว่าความรุนแรงหรอืไม่ใช่ความรุนแรง ระดบัของการแสดงออกที�ผูก้ระทํา
รูส้กึว่าไมร่นุแรงเลย รนุแรงมากหรอืรุนแรงน้อยนั 
นย่อมมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัการเลอืกรปูแบบใน
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การใช้ความรุนแรงด้วยดงัประเด็นที�ค้นพบจากการศึกษาครั 
งนี
ซึ�งผู้วิจยัได้นําเสนอในลําดบั
ต่อไป 
 

 2. ความรนุแรงต่อเดก็และเยาวชนในโรงเรียน: หลากหลายรปูแบบที�สร้างความ

เจบ็ปวด 

 ในทุกๆ เช้าที�นักเรยีน หิ
วกระเป๋านักเรยีนออกจากบ้าน และใช้ชวีติอีกวนัละเกือบสิบ

ชั �วโมงอยู่ในรั 
วโรงเรยีนอาจสร้างความสบายใจและทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนวางใจว่า

สถานที�แห่งนั 
นคอืสถานที�ที�ปลอดภยัที�สุดสําหรบับุตรหลานของตนจนลมืนึกไปว่าในบางครั 
ง

อาจมคีวามรุนแรงแฝงอยู่โดยที�ไม่คาดคดิซึ�งจากการศึกษาพบว่าความรุนแรงในโรงเรยีนนั 
น

สามารถเกิดขึ
นได้ตลอดเวลาและรูปแบบของความรุนแรงที�เด็กและเยาวชนถูกกระทําใน

โรงเรยีนนั 
นสามารถจาํแนกไดห้ลายรปูแบบดว้ยกนัทั 
งนี
ขึ
นอยู่กบัเกณฑท์ี�นํามาใชใ้นการจาํแนก

ซึ�งจากข้อมูลส่วนใหญ่ที�ได้จากภาคสนามสามารถจําแนกได้โดยใช้เกณฑ์ คอื ใช้เกณฑ์ของ

บคุคลที �ถกูกระทาํและเป็นผูก้ระทาํ ใช้เกณฑผ์ลที �เกิดขึ!นจากความรนุแรง  และใช้เกณฑ์

วิธีการก่อความรนุแรง ดงันี
 

   1. ใช้เกณฑข์องบคุคลที�ถกูกระทาํและเป็นผูก้ระทาํเป็นเกณฑ ์

 จากการศกึษาพบว่าเมื�อใชเ้กณฑข์องบุคคลที�อยูใ่นฝ่ายของผูก้ระทําและบุคคลที�อยู่ใน

ฝา่ยของผูถู้กกระทาํ หรอือาจกล่าวไดว้่าเป็น “เหยื�อของความรนุแรง” นั 
นจะเหน็ว่ารปูแบบความ

รุนแรงต่อเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนเป็นสถานการณ์ที�เกดิขึ
นสามลกัษณะ คอื ความรนุแรง

ระหว่างครูกบันักเรียน ความรุนแรงระหว่างนักเรียนกบันักเรียน และความรุนแรงที �

เกิดขึ!นระหว่างนักเรียนและมีการดึงคนนอกเข้ามาเกี �ยวข้อง ซึ�งความรุนแรงที�เกิดขึ
นมี

ลกัษณะแตกต่างกนัไปตามสถานภาพและรูปแบบความสมัพนัธ์ที�มรีะหว่างกนัรวมทั 
งช่วงวยัที�

แตกต่างกนัของนักเรยีน บรบิทโรงเรยีนและครอบครวัซึ�งอาจกล่าวไดว้่าเป็นสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบั

รปูแบบความรนุแรงที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนทั 
งสิ
น ดงันี
 

 1) ความรนุแรงระหว่างครกูบันักเรียน 

 สุภาษิตไทยที�ว่ารกัววัให้ผูก รกัลูกให้ตเีป็นสุภาษิตที�คุ้นหูและอยู่คู่สงัคมไทยมาเป็น

เวลานาน จนกลายเป็นส่วนหนึ�งของวถิกีารเลี
ยงดูบุตรหลานทั 
งในบา้น และโรงเรยีน เนื�องจาก

เชื�อกนัว่าไมเ้รยีวสามารถสรา้งคนใหเ้ป็นคนดไีดจ้งึยนิยอมใหค้รซูึ�งเปรยีบเสมอืนพ่อแม่คนที�สอง

สามารถเฆี�ยนตบุีตรหลานของตนได ้แต่เมื�อกาลเวลาผ่าน สงัคมเปลี�ยน ครจูาํนวนไม่น้อยละทิ
ง

จรยิธรรมสํานึกของความเป็นครูและใช้ไม้เรยีวรวมถึงอุปกรณ์อื�นๆ เป็นเครื�องระบายอารมณ์ 
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ผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงไม่ต้องการที�จะให้ครูใช้ไม้เรียวคุมประพฤติบุตรหลานของตนอีก

ต่อไป ระเบยีบการลงโทษเดมิที�วางไว้ นั 
นกําหนดให้ครทูําโทษนักเรยีนด้วยการตเีดก็ได ้ ส่วน

ระเบยีบการลงโทษใหม่ที�ยกเลกิการลงโทษเด็กโดยการใช้ไม้เรยีวนั 
นแบ่งประเภทการลงโทษ

ออกเป็น 5 ประเภท คอื ว่ากล่าวตกัเตอืน ทํากจิกรรม ทําทณัฑบ์น พกัการเรยีนและใหอ้อก โดย

บงัคบัใชก้บันกัเรยีนแตกต่างกนัไปตามระดบัชั 
นกล่าวคอืระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ กําหนดโทษไวเ้พยีง 3 ประเภท คอื ว่ากล่าวตกัเตอืน ทาํกจิกรรม และทําทณัฑบ์น ไม่มี

การพกัการเรยีนและใหอ้อก ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายกําหนดโทษไว ้4 ประเภท คอื ว่ากล่าว

ตกัเตอืน ทํากจิกรรม ทําทณัฑบ์น และพกัการเรยีน สําหรบัโทษว่ากล่าวตกัเตอืน ครูอาจารยจ์ะ

เป็นผูต้ดัสนิทาํโทษเองในกรณทีี�นกัเรยีนทาํความผดิไมร่า้ยแรง ส่วนโทษตั 
งแต่ทํากจิกรรมจนถงึ

ให้ออกจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของโรงเรียนก่อนว่ามีความผิดจรงิ โดยผู้บริหาร

โรงเรยีนจะตอ้งตั 
งคณะทาํงานพจิารณาโทษเดก็เพื�อป้องกนัการใชอ้ารมณ์ที�อยู่เหนือเหตุผลของ

ครู แมว้่าคนส่วนใหญ่อาจจะเหน็ด้วยกบัระเบยีบใหม่ดงักล่าวเนื�องจากเชื�อว่าจะช่วยลดการใช้

ความรุนแรงในโรงเรยีนลงแต่ทว่านักเรยีน ครอูาจารยแ์ละผู้ที�ทํางานดา้นเดก็หลายท่าน กลบัมี

ความเห็นในทางตรงกันข้ามว่ามาตรการดังกล่าวอาจกลายเป็นจุดเริ�มต้นของความรุนแรง

รปูแบบใหมท่ี�ซบัซอ้นและรนุแรงยิ�งกว่าเดมิ 

 การกําราบลูกศษิยด์ว้ยไมเ้รยีวนั 
นมมีาแต่โบราณและในสมยันั 
นความเจบ็ปวดจากไม้

เรยีวของครดูจูะมคีุณค่าแตกต่างไปจากทุกวนันี
อยา่งมาก การที�ครทูําโทษนักเรยีนดว้ยการตนีั 
น 

เป็นสิ�งที�มมีาช้านานในระบบการศกึษาไทย ผู้ใหญ่หลายคนที�ได้ดเีจรญิก้าวหน้ามาถงึทุกวนันี
 

อาจยงัระลกึถงึพระคุณของไมเ้รยีวครไูดอ้ยูแ่ต่ในปจัจบุนัปรชัญาการเรยีนการสอนเปลี�ยนไป อกี

ทั 
งสงัคมกต็ื�นตวัในเรื�องสทิธเิดก็มากขึ
น การลงโทษเดก็ในโรงเรยีนดว้ยการเฆี�ยนต ีหรอืทํารุนแรง

ในรูปแบบอื�นเป็นสิ�งต้องห้ามตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยการลงโทษนักเรยีน ดงันั 
น

ครูจงึปรบัเปลี�ยนวธิีการลงโทษในรูปแบบที�หลากหลายยิ�งขึ
นอีกทั 
งการลงโทษด้วยการตีในทาง

ปฏบิตัแิลว้กย็งัคงมใีหเ้หน็ในโรงเรยีนไม่ไดเ้ลอืนหายไปตามกฎระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิารแต่

อยา่งใด 

  สําหรบัความรุนแรงระหว่างครูกบันักเรยีนที�เกิดขึ
นในโรงเรยีนบวัศึกษาพบว่าเป็น
ความรุนแรงที�อยู่ในรูปของการลงโทษทางวนิัยด้วยวิธกีารต่างๆ และความรุนแรงที�เกิดจาก
ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกับศิษย์ทั 
งที�ครูตั 
งใจและไม่ตั 
งใจแต่การกระทํานั 
นๆ ได้สร้างความ
รนุแรงใหเ้กดิขึ
นแลว้ ดงันี
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 การลงโทษทางร่างกาย  
 ความรุนแรงที�เกดิขึ
นระหว่างครกูบันักเรยีนผ่านวธิกีารลงโทษทางร่างกายเป็นวธิกีาร

ที�พบมากที�สุด เนื�องจากในสถานภาพและบทบาทของครแูล้วเมื�อนักเรยีนกระทําความผดิหรอื
ฝ่าฝืนกฎระเบยีบของโรงเรยีนวธิกีารที�ครูทําได้ง่าย คอืการตี ทั 
งการตีด้วยไม้เรยีวหรอืการตี
ดว้ยมอื นอกเหนือจากการตแีลว้ครยูงัใชว้ธิกีารอื�นๆ อกีเช่น การหยกิ การเคาะโต๊ะ การวดิพื
น 
ลุกนั �ง วิ�งรอบสนาม ยนืกลางแดด เป็นต้น ซึ�งจํานวนของการครั 
งและระยะเวลาของการลงโทษ
จะขึ
นอยูก่บัระดบัความผดิของนกัเรยีน 
 “ ครผูู้ชายชอบโหดใหเ้พื �อนวดิพื#นหลายสบิทเีพื �อนผมตวัอ้วนทําไม่ได้เหนื �อยจะตาย 
ทําผดินิดเดยีววดิพื#นยงักบัพวกทหารเกณฑ ์ยิ �งกว่าไปเขา้ค่ายเขาชนไก่อกี   ”(ต้นนักเรยีนชาย
คนหนึ�งชั #นม.4) 

 “ครไูมต่แีลว้ ชอบหยกิ ขนมจบีงี#ใหจ้บีมอืแลว้เอาแปรงลบกระดานเคาะ เจบ็มากมาก” ”

(โบวน์กัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.4) 

 การลงโทษผา่นการบาํเพญ็ประโยชน์ 

 บ่อยครั 
งที�ครูลงโทษนักเรยีนโดยให้บําเพ็ญประโยชน์ซึ�งนักเรยีนรู้สึกว่าเป็นความ

รุนแรงถ้าถูกให้ทํางานที�หนักจนเกนิไปโดยเฉพาะถ้าการต้องทํางานนั 
นๆ ทําให้ขาดโอกาสใน

การเขา้ชั 
นเรยีนนกัเรยีนบางกลุ่มจะรูส้กึว่าตนเองถูกกระทาํรนุแรงและถ้านักเรยีนคนนั 
นเป็นเดก็

ที�รกัการเรยีนจะยิ�งรูส้กึว่าตนไดร้บัความรุนแรงจากครซูึ�งการลงโทษดว้ยวธิกีารดงักล่าวที�ที�พบ

บ่อยในโรงเรยีน เช่น  การทาํความสะอาดบรเิวณต่างๆ ของโรงเรยีนโดยเฉพาะหอ้งนํ
า การเกบ็

ขยะ การถางหญา้ เป็นตน้ 

 “บางคนใชไ้ปขดัหอ้งนํ#าทั �วโรงเรยีน เกบ็ขยะเป็นรอ้ยชิ#น ถางหญ้าหน้าโรงเรยีน อย่าง

มาสายก็โดนแล้ว ผมว่ามนัหนักนะ บางทไีม่ได้เขา้เรยีนเลยเรยีนไม่ทนัเพื �อน”(รนันักเรยีนชาย

คนหนึ�งชั #นม.6) 

 การลงโทษผา่นการใช้วาจาและสีหน้าท่าทาง 

 จากการศกึษายงัพบว่าความรุนแรงที�เกดิขึ
นระหว่างครกูบันักเรยีนที�เหน็เป็นรปูธรรม

ชดัเจน  คือการใช้คําพูดหรอืวาจาที�รุนแรงไม่ว่าจะเป็นการด่าทอ เสยีดส ีกระทบกระเทียบ  

ประชดประชนัและการประจานต่อหน้าสาธารณะรวมทั 
งการแสดงสหีน้า ท่าทางที�ทําใหน้ักเรยีน

รูส้กึว่าตนเองกําลงัถูกทํารา้ยจติใจ เช่น การมองดว้ยแววตาดูถูก เหยยีดหยาม เป็นต้น เหล่านี


ลว้นเป็นสิ�งที�สะทอ้นใหเ้หน็ความรนุแรงที�บางครั 
งผูก้ระทาํเองกม็ไิดต้ระหนักหรอืคาดไม่ถงึว่าสิ�ง

เหล่านี
ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อความรูส้กึของเดก็ที�อาจส่งผลต่อพฤตกิรรมของนักเรยีน เช่น การ

หนีเรยีน การหลบหน้าคร ูการไมต่ั 
งใจเรยีน เป็นตน้   
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 “ครูบางคนพูดไม่ดเีลย ชอบด่าแรงๆ ก็รู้นะว่าบางเรื �องมนัก็น่าด่าอยู่หรอก แต่ด่า

ทเีดยีวทั #งห้องรบักนัไปเต็มๆ ยิ �งครูบางคนก็ชอบพูดประชด อย่างฉลาดแบบเธอเนี �ยสงสยัไม่

ตอ้งเรยีนแลว้มั Jง ”(มกุนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.5) 

 “ครเูขาอาจจะไม่ไดต้ั #งใจเดก็มนัรา้ยพูดดีๆ  ไม่รูเ้ร ื �องหรอกไอ้พวกนี#ต้องด่าขนาดด่ายงั

ทาํหทูวนลมเลย เรากร็ูน้ะตอนเป็นเดก็เรายงัไมช่อบใหค้รดู่าเลยแต่บางทกีท็นไม่ไหวบอกตวัเอง

ใจเยน็ ใจเยน็ เจอไอห้อ้งสี �ทไีรสตแิตก เดก็ดีๆ  มนักพ็ดูทาํไมครดู่าแรงจงั”(ครสูมปอง) 

 จากที�กล่าวมาความรุนแรงทางกายและวาจาดงักล่าวนั 
นเป็นความรุนแรงที�เห็นได้

อย่างชดัเจนและก่อให้เกิดผลกระทบทั 
งทางตรงและทางอ้อมต่อนักเรยีนทั 
งนี
จากการศึกษา

ผูว้จิยัยงัพบว่ามคีวามรุนแรงอกีลกัษณะหนึ�งที�ค่อยๆ ก่อตวัขึ
นอย่างเงยีบๆ ซึ�งสะท้อนทั 
งจาก

มมุมองของเดก็และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้ง  เป็นความรนุแรงที�เรยีกว่า “ความรนุแรงแฝงหรือความ

รุนแรงเงียบ” สถานการณ์ของความรุนแรงเงยีบที�เกิดขึ
นจะเป็นลกัษณะของการกระทําที�

กระทบต่อสทิธทิี�เดก็พงึได้รบัแต่ไม่ไดร้บั เช่น การที�ครูใช้เวลาในการเรยีนการสอนเพื�อทํางาน

ของตนเอง  การไมส่นใจเดก็โดยอ้างเหตุผลต่างๆ เช่น เดก็มคีวามบกพร่องเองในการเรยีนและ

พฤตกิรรม มกีฎหา้มตเีลยไมส่ามารถลงโทษดว้ยวธิอีื�นไดจ้งึใชก้ารไม่สนใจหรอืปล่อยปละละเลย  

เป็นต้น ความรุนแรงเงยีบที�เกดิขึ
นส่งผลต่อเดก็ทั 
งนี
เดก็รูต้วัและสะทอ้นออกว่าตนเองไม่ไดร้บั

สิ�งที�ตนพงึไดร้บัตามสทิธทิาํใหต้นขาดโอกาสในการเรยีนรูโ้ดยมองว่าส่งผลกระทบต่อผลสมัฤทธิ M

ทางการเรยีนของตนรวมถงึอาจกระทบกระเทอืนต่อสภาพจติใจของเดก็อาจทําใหเ้ดก็เกดิความ

เศรา้ ไมส่บายใจ คบัขอ้งใจจากการกระทาํของครไูด ้ 

 “ครูงานเยอะมาสอนไม่ทนัก็มกีว่าจะเดนิมาจากห้องพกัครู มาถึงตึกก็ใกล้หมดเวลา

แลว้ กไ็มม่าสอนกม็ ีทนีี#กเ็ล่นกนัสบายเลย แต่หนูอยากเรยีนมากกว่าเพราะจะไปสอบโควต้าแลว้

ยงัไมค่่อยรูเ้รื �องเลยมนัเสยีโอกาส ไมม่เีงนิไปกวดวชิาดว้ย ”(บนีกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.6) 

 ส่วนความรุนแรงเงยีบที�เดก็ไม่รูต้วั สะทอ้นจากมุมมองของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบัเดก็ที�

เหน็ว่าเมื�อเดก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที�ไม่ไดร้บัสทิธทิี�พงึไดร้บัในโรงเรยีนแลว้แมเ้ดก็มองว่าเป็น

เรื�องปกตแิต่ผูท้ี�มสี่วนเกี�ยวขอ้งเหน็ว่าเดก็กําลงัได้รบัความรุนแรงเงยีบอยู่ ซึ�งอาจสะสมความ

รนุแรงไวจ้นส่งผลกระทบต่อความคดิ พฤตกิรรมและจติใจของนกัเรยีน  

“…พอห้ามตเีดก็  ครกูเ็ลยไม่อยากแตะต้องเดก็เพราะเคยมกีรณีผูป้กครองมารอ้งเรยีน  

กเ็ลยไมยุ่ง่เกี �ยวอกี  จะทาํอะไรกท็าํไปยิ �งหอ้งทา้ยๆนะไม่อยากเรยีนครกูป็ล่อยตามใจเดนิเร่รอน

รอเวลากลบับา้น มนัเสยีเวลามาเรยีนจรงิๆ ”  (คุณสุชาตคิณะกรรมการสถานศกึษาคนหนึ�ง) 
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 นอกจากนี
ในมุมมองของผู้ปกครองมองว่าการลงโทษของครคูวรมจีรยิธรรมควบคู่ไป

ดว้ย ไมค่วรลงโทษเดก็ดว้ยอารมณ์และการลงโทษแต่ละครั 
งควรมกีารชี
แจงเหตุผลใหเ้ดก็ทราบ

ความผดิของตนเองดว้ย ส่วนการยกเลกิการตนีั 
นอาจนําไปสู่การกระทําความรุนแรงกบันักเรยีน

ในรปูแบบอื�นที�อาจสรา้งความเจบ็ปวดใหแ้ก่นักเรยีนอย่างแยบยลยิ�งขึ
นโดยเฉพาะความรุนแรง

ที�เกดิขึ
นแลว้ทาํใหเ้ดก็ไมไ่ดร้บัการดแูลเอาใจใส่อยา่งเตม็ที� 

 “เราน่าจะแก้ที �ครมูากกว่า เพราะถ้าครไูม่มจีรยิธรรม แมจ้ะยกเลกิการใชไ้มเ้รยีว ครู

อาจจะลงโทษเดก็ด้วยวธิอีื �นๆ ที �รุนแรงเช่น การดุด่าโดยใช้คําที �รุนแรง หยาบคาย หรอืลงโทษ

โดยใชว้ธิรีนุแรงอื �นๆ ได ้ยิ �งถา้ครปูล่อยเดก็ ไมส่นใจ กย็ิ#งเป็นความรนุแรงที �น่ากลวั”(คุณนันทวนั

ผูป้กครองนกัเรยีนชั #นม.3) 

 2) ความรนุแรงระหว่างนักเรียนกบันักเรียน 

 สาํหรบัความรนุแรงระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัเองนั 
นสามารถเกดิขึ
นไดเ้พื�อนวยัในหลาย

ลกัษณะซึ�งถา้พจิารณาในกลุ่มยอ่ยแลว้ยงัสามารถแบ่งลงไปไดอ้กี เช่น เป็นความรุนแรงระหว่าง

เดยีวกนัหรอืระดบัชั 
นเดยีวกนั ระหว่างรุ่นพี�กบัรุ่นน้อง ระหว่างนักเรยีนชายกบันักเรยีนหญิง 

ระหว่างนักเรยีนที�เป็นกลุ่มแก๊งค ์กบันักเรยีนคนเดยีว เป็นต้น ซึ�งความรุนแรงที�เกดิขึ
นระหว่าง

นกัเรยีนกบันกัเรยีนที�พบจากการศกึษาครั 
งนี
มหีลายลกัษณะดว้ยเช่นกนั ดงันี
 

 การทะเลาะวิวาท  

 สําหรบัความรุนแรงที�เกดิขึ
นระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนนั 
นการทะเลาะววิาทถือว่า

เป็นเรื�องปกตทิี�สามารถพบเหน็ไดไ้มเ่วน้แต่ละวนั ซึ�งการทะเลาะเบาะแวง้กนันั 
นสําหรบันักเรยีน

แล้วถอืว่าเป็นไปตามพฒันาการของช่วงวยัที�กําลงัอยู่ในช่วงของวยัรุ่นที�มกีารพฒันาและมกีาร

เปลี�ยนแปลงทั 
งทางด้านร่างกายและอารมณ์ที�ไม่คงเส้นคงวาล้วนมสี่วนสนับสนุนให้แสดง

พฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมต่อกนัได้ง่าย ยิ�งการที�มนีักเรยีนจํานวนมากมาใช้ชวีติอยู่ร่วมกนัใน

สถานที�เดยีวกนัโอกาสที�จะเกดิความไมเ่ขา้ใจกนั การกระทบกระทั �งกนัจงึเป็นเรื�องธรรมดา  

 “ไอเ้รื �องทะเลาะกนัเนี �ยมใีหเ้หน็ทุกวนั ตามมาลงโทษไมไ่หวแลว้ เรื �องเลก็ๆน้อยๆมนัก็

ตกีนั แต่แป๊บเดยีวก็หายมนัไม่โกรธกนันานหรอก วยันี#อารมณ์มนัแปรปรวน ครกู็คอยดูอย่าให้

มนัรนุแรงมากถงึขั #นหวัแตกเลอืดตกยางออก เดี=ยวพ่อแมเ่อาเรื �อง”(ครสูมชาย) 

 ในเรื�องของการทะเลาะววิาทนี
พบว่ามทีั 
งลกัษณะที�ทะเลาะกนัโดยใช้วาจาด่าทอกนั

ดว้ยถอ้ยคาํที�ไมสุ่ภาพ และลุกลามไปสู่การทํารา้ยร่างกายซึ�งกนัและกนัทั 
งในรปูแบบของการใช้

กําลงัและการใช้อาวุธร่วมด้วย ถ้าเป็นการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนเพศเดียวกัน เช่น 

นักเรยีนชายดว้ยกนัส่วนใหญ่จะป็นการใชก้ําลงัต่อสู้กนั เช่น เตะ ต่อย ถบี เป็นต้น แต่ถ้าเป็น
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นกัเรยีนหญงิดว้ยกนัมกัจะใชว้ธิกีารด่าคาํหยาบและถา้รนุแรงมากขึ
นกจ็ะถงึขั 
นใชก้ําลงั เช่น ตบ 

กระชากผม เป็นต้น ในขณะที�การทะเลาะระหว่างนักเรยีนชายและนักเรยีนหญิงนั 
นมกัจะใช้

รปูแบบของไปชกัชวนสมคัรพรรคพวกของตนเองมาช่วยกนั จนเกดิการรุมทํารา้ยกนัในลกัษณะ

ของกลุ่มแก๊งค ์

   “ถ้าเป็นผู้หญิงก็ตบกนั ผู้ชายก็ต่อยตามธรรมดาแบบแมนๆ แต่ถ้าทะเลาะข้ามสาย

พนัธุก์จ็ะไปตามแก๊งคต์วัเองมาพวกใครมากใครใหญ่กช็นะไปตามฟอรม์”(จมินักเรยีนคนหนึ�งชั #น

ม.3) 

 ล้อเลียนปมด้อย  
 อกีหนึ�งรปูแบบความรนุแรงที�เกดิขึ
นระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัเองและเป็นปรากฏการณ์

ของความรุนแรงที�เกิดขึ
นเป็นประจําในโรงเรยีน การล้อเลียนปมด้อยของนักเรยีนเป็นการ
ลอ้เลยีนถงึคุณลกัษณะของบุคคลหนึ�งซึ�งมลีกัษณะทางร่างกาย จติใจ หรอืบุคลกิภาพที�ค่อนขา้ง
แตกต่างจากนักเรยีนทั �วไปซึ�งทั 
งนี
อาจเป็นดา้นบวกหรอืลบกไ็ด้ในความเป็นจรงิแต่จะเป็นดา้น
ลบเสยีส่วนใหญ่อนัเนื�องมาจากการตคีวามของผูท้ี�ทาํการลอ้เลยีน 

 รูปแบบของการล้อเลยีนปมด้อยมหีลายลกัษณะซึ�งการล้อเลยีนโดยส่วนใหญ่ส่งผล
กระทบต่อจติใจโดยตรง ถา้รา้ยแรงยิ�งกว่านั 
นการลอ้เลยีนปมดอ้ยอาจนําไปสู่ความรุนแรงต่อตวั
ผูก้ระทาํและผูถู้กกระทาํได ้สิ�งที�ผูล้อ้เลยีนมกัจะนํามาเป็นประเดน็ในการลอ้คอื ดา้นลกัษณะทาง
ร่างกายเช่น อ้วน ดํา เตี
ย ขี
เหร่ มสีวิ เป็นต้น ส่วนทางด้านความสามารถ เช่น โง่ หรอื ขี
แพ ้
เป็นต้น ทางด้านบุคลิกภาพเช่น ขี
อาย พูดติดอ่าง เบี�ยงเบนทางเพศ (ตุ๊ด กระเทย ทอม)      
เป็นต้น นอกจากนี
ลกัษณะทางดา้นเศรษฐานะกม็กัจะถูกนํามาลอ้เลยีนเช่น การล้อเลยีนอาชพี
พ่อแม ่เป็นตน้ 

 การล้อเลยีนปมด้อยจะมลีกัษณะแตกต่างกนัไป อาจขึ
นอยู่กบัสถานะของผู้ล้อเลยีน
เช่น ถา้ผูท้ี�ลอ้เลยีนเป็นเพื�อนรว่มหอ้งที�รูจ้กักนั การลอ้เลยีนปมดอ้ยกอ็าจเป็นไปในลกัษณะการ
ใช้คําพูดที�รุนแรง ใช้คําไม่สุภาพแต่ถ้ากบัเพื�อนต่างห้องหรอืไม่รู้จกักนัก็มกัเป็นรูปแบบที�ไม่
ลอ้เลยีนโดยตรงหากแต่จะเป็นการซุบซบินินทาหรอืกล่าวเล่นเพื�อความสนุกสนาน 

 “ถ้าเป็นเพื �อนในห้องเหรอล้อกนัได้เลยชนิแล้วมคีนหนึ�งถูกล้อประจําเพราะมนัตวัดํา
มากดาํแบบถ่านเลยนะจารย ์เวอรไ์ปหน่อยกด็ําอ่ะ แลว้มนัชอบทาแป้ง เรากเ็ลยลอ้กนัว่าเหมอืน
อกีาจําศลี (หวัเราะ )พูดไม่ชดัเหมอืนติดอ่างเวลาพูดหน้าห้องเพื �อก็ขําบางทคีรูยงัขําเลย”(นก
นกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.5) 

 “ไม่รูจ้กัเราก็แอบนินทาไงพี �อย่างพี �ม.4ที �มแีฟนอยู่ ม.5นะไม่รูเ้ป็นแฟนกนัได้ไงใครๆ
เขาก็พูดกนัผู้ชายซะหล่อเลยผู้หญงิขี#เหร่จดั ไม่สวยเลยเป็นสวิด้วย หนูแอบบนินทากนัประจํา
เวลาเจอเดนิดว้ยกนัที �รา้นคา้หน้าโรงเรยีน”(ฟ้านกัเรยีนหญงิกลุ่มหนึ�งชั #นม.2) 
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 ส่วนใหญ่ในหมู่นักเรยีนหญงิจะใช้คําพูดเสยีดส ีเยาะเยย้ ล้อเลยีน และการไม่ยอม
รบัเขา้กลุ่ม เป็นเครื�องมอืกดีกนัเพื�อนที�เขาตดัสนิว่าแตกต่างจากมาตรฐานซึ�งก็นับเป็นความ
รุนแรงที�ทําใหเ้ดก็ผูถู้กกระทํารูส้กึสูญเสยีดา้นจติใจ มองไม่เหน็คุณค่าของตวัเองและกลายเป็น
ปมด้อยตดิตวัไปจนถึงผู้ใหญ่เหมอืนกนั ซึ�งการไม่ยอมรบัเข้ากลุ่มนั 
นถือว่าเป็นพฤตกิรรมที�
สะทอ้นถงึการลอ้เลยีนปมดอ้ยดว้ย 

 “ถา้ไมส่วยนะไม่ใหเ้ขา้กลุ่มหรอกเสยีสถาบนัจีJดจ๊าดหมด กลุ่มเราจะมกีารคดัเลอืก ถ้า
ไมส่วยจะตอ้งมาปรบัปรงุตวัไมง่ ั #นตดัออก”(แนนนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.3) 

 สําหรับกลุ่มนักเรียนชายด้วยกันจากข้อมูลที�ศึกษาพบว่ามีการล้อเลียนกันน้อย
ส่วนมากนกัเรยีนชายมกัจะลอ้เลยีนนักเรยีนหญงิโดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�ออยู่กนัเป็นกลุ่มนักเรยีน
ชายจะทวคีวามกลา้หาญในการลอ้เลยีนยิ�งขึ
น ยิ�งถ้าลอ้เลยีนแลว้ไดผ้ล เช่น นักเรยีนหญงิแสดง
อารมณ์โกรธ ด่าทอกลบั ยิ�งสรา้งความสนุกสนานและเพิ�มอตัราความถี�ในการลอ้เลยีนยิ�งขึ
นและ
พบว่านักเรยีนในระดบัมธัยมต้นจะมพีฤตกิรรมการล้อเลยีนปมด้อยมากกว่านักเรยีนในระดบั
มธัยมปลาย 
 “โอ๊ย ถา้มนัอยูก่นัเป็นกลุ่มนะชอบลอ้ใครเดนิผ่านนะมนัลอ้หมดและพี �ยิ �งถ้าเราด่ากลบั

นะมนัยิ �งชอบเหมอืนแบบโรคจติอ่ะพี �ยิ �งเราโกรธมนัยิ �งเอาใหญ่เลย แต่ถ้าอยู่คนเดยีวนะไม่กล้า

ลอ้หรอกไอพวกนี#อาศยัพวกมาก”(โบวน์กัเรยีนหญงิชั #นม.4) 

 “เดก็ม.ตน้เยอะ คะนองปาก เล่นกนัสนุกปาก เอาพ่อแม่มาลอ้เรยีน บางคนลอ้เพื �อนว่า

พ่อเขาทาํงานเกบ็ของเก่า เดก็ที �ถูกลอ้กอ็ายมาเล่าใหค้รฟูงั”(ครสูมศกัดิ M) 

 การข่มขู่รีดไถเงิน 

 การข่มขู่รดีไถเงนิในโรงเรยีนนั 
น เดก็ที�ชอบข่มขู่รดีไถ มกัจะแสดงพฤตกิรรมดว้ยการ

นั �งรวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ช่างพูดช่างแซว ทําตวัเรยีกรอ้งความสนใจเหมอืนเป็นกลุ่มอทิธพิล 

พอมเีดก็ที�เป็นเหยื�อเดนิผ่านมาก็จะไถเงนิโดยอ้างว่าจะไปซื
อนํ
า ซื
อขนม ส่วนเหยื�อนั 
นพบว่า

มกัเป็นเดก็ที�ถูกเลี
ยงดูมาอย่างทะนุถนอม ท่าทางอ่อนแอ พูดน้อยหรอืไม่ค่อยพูดจงึมกัตกเป็น

เบี
ยล่างของเดก็พวกนี
พบว่าเดก็บางคนแมบ้้านมฐีานะดแีต่ก็ชอบข่มขู่รดีไถเพื�อนมาตั 
งแต่เลก็

จนโตเพราะใช้เงนิเปลอืงจนเคยตวั เลกิเรยีนกไ็ปหา้ง เล่นเกมส์ กนิโน่นกนินี�กบัเพื�อนเป็นกลุ่ม 

พอสบืประวตัิลงไปมกัพบว่าเป็นเดก็ที�พ่อแม่แยกกนัอยู่หรอือยู่ด้วยกนัแต่ไม่มเีวลาให้ลูกหรอื

ทะเลาะกนัเป็นประจําโดยเฉพาะอย่างยิ�งเดก็พวกที�เตบิโตมาในสภาพแวดล้อมที�เหน็ว่าการใช้

ความรุนแรงเป็นเรื�องปกต ิเดก็ที�เคยถูกคนที�ตวัโตกว่า แขง็แรงกว่า ข่มขู่ใชอ้ํานาจกบัเขาอย่าง

ไมถู่กตอ้งชอบธรรม มนัจะถูกเกบ็สะสมไวภ้ายในใจไปเรื�อยๆ จนเมื�อถงึจดุหนึ�งเขากจ็ะถ่ายทอด

ความรูส้กึนั 
นออกมาด้วยการใช้อํานาจและอิทธพิลเป็นเครื�องมอืในการประกาศศกัดา ทําตวั

ขม่ขูร่ดีไถเงนิจากเดก็อื�นๆ เพื�อทดแทนความรูส้กึที�ถูกกระทาํมาในอดตี สิ�งเหล่านี
ถ้าไม่รบีแก้ไข
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จะติดเป็นนิสัยไปจนโต เพราะเด็กที�เกเรชอบข่มขู่ร ีดไถมาตั 
งแต่เล็ก มีแนวโน้มที�จะก่อ

อาชญากรรมใหญ่ๆ ไดใ้นอนาคต 

“มทีั #งที �อยู่ห้องเดยีวกนั และอยู่คนละหอ้งแต่รูจ้กักนั กม็กัจะนั �งรวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
พอมเีดก็เดนิมากไ็ถเงนิ 5 บาท 10 บาท 20 บาท บางทเีป็นรอ้ยๆ บอกว่าซื#อนํ# า ซื#อหนม เรื �อง
ของเรื �องคอืพวกเยอะ ถา้พวกน้อยจะไมก่ลา้ทาํหรอก" (พลอยนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.1) 

“ในหอ้งเรยีน เดก็พวกนี#จะช่างแซว เรยีกรอ้งความสนใจ พอช่วงพกัหรอืเลกิเรยีน กจ็ะ
มารวมตวักนัโดยอตัโนมตัทินัท ีชอบ เล่นเกม ดูหนังฟงัเพลง กนินั �นกนินี � สุดทา้ยต้องใชเ้งนิ เมื �อ
ไมพ่อกต็อ้งรดีไถ” (ครสูมฉตัร) 
 การละเมิดสิทธิส่วนบคุคลทั !งการละเมิดต่อทรพัยสิ์น และการละเมิดทางเพศ 
 ความรุนแรงที�เกิดขึ
นอีกระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนด้วยกนัเองคอืในเรื�องของการ
ละเมดิต่อทรพัย์สนิและการละเมดิในเรื�องเพศซึ�งที�ผ่านมาอาจจะไม่รุนแรงมากนัก กล่าวคือ 
ความรุนแรงที�เกิดขึ
นต่อทรพัยส์นิสว่นใหญ่เป็นเพยีงเรื�องขา้วของเครื�องใช้ที�มคี่าเกดิการสูญ
หาย หรอืมเีพื�อนักเรยีนทําใหเ้สยีหายเช่น นักเรยีนนําอุปกรณ์การเรยีนที�มรีาคาแพงมาแลว้ถูก
เพื�อนขโมย หรอืเงนิหาย เป็นตน้  
 “ของหายมเีกอืบทุกวนัแต่กเ็ป็นของเลก็ๆ น้อย จะมใีหญ่หน่อยกม็อเตอรไ์ซดห์าย แต่
กไ็ดค้นืนะ เดก็นกัเรยีนเพื �อนกนันี �แหละเอาไปเฉยเลย พอใชเ้สรจ็กเ็อามาคนื”(ครสูมใจ)  

 ส่วนการละเมดิทางเพศระหว่างนักเรยีนด้วยกนัเองมกัเป็นการลวนลามระหว่างชาย
หญงิ เช่น ผู้ชายที�ไปแอบชอบนักเรยีนหญงิต่างชั 
นเรยีนก็จะไปคอยแอบมอง เดนิตามหรอืให้
กลุ่มเพื�อนคอยไปพูดแซวซึ�งเด็กที�ถูกกระทํามองว่าเป็นความรุนแรงที�สร้างความไม่สบายใจ
ให้กบัตนเองและที�น่ากลวัคอืกลวัว่าจะเกิดเหตุการณ์ที�ร้ายแรงขึ
นถ้านักเรยีนคนนั 
นไม่ลดละ
ความพยายามและทําทุกวถิทีางตนเองกจ็ะไม่มคีวามสุขที�จะเรยีนหนังสอืเพราะต้องคอยระแวง
ซึ�งจะส่งผลระยะยาวต่อการไมอ่ยากมาโรงเรยีน 
 “ที �โรงเรยีนมบ่ีอยไปตามจบีเขาเห็นเขาหน้าตาดหีน่อย ถ้าผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยไอ้
พวกนี#พวกมากก็จะตามตื#อเคยมเีดก็มาบอกไม่อยากมาโรงเรยีนเลยกลวั ตอนกลบับ้านจะเจอ
ฉุดไหมคร ูเรากนึ็กว่ามนัพดูกนัเล่นๆ ที �ไหนไดเ้รื �องจรงิ เดนิตามเขาไปถงึบา้นผูป้กครองต้องมา
บอกคร”ู(ครสูมศร)ี 
 ความรุนแรงในรูปแบบดงักล่าวนี
ถงึแมว้่าจะถูกมองว่าเป็นยงัไม่มเีหตุการณ์ที�รุนแรง
มากนักเกิดขึ
นแต่ในสายตาของเด็กนักเรยีน ครู และผู้ปกครองบางคนมองว่าเป็นสิ�งที�ต้อง
ระมดัระวงัอยา่งมากเนื�องจากเหตุการณ์เหล่านี
จะเป็นจุดเริ�มต้นของการกระทํารุนแรงในระดบัที�
สูงขึ
น เป็นการปลูกฝงันิสยัการละเมดิสทิธขิองผู้อื�น ผู้ที�ถูกละเมดิย่อมได้รบัความทุกขท์ั 
งทาง
รา่งกายและจติใจ ส่วนตวัผูล้ะเมดิกม็แีนวโน้มที�จะก่อเหตุที�รนุแรงขึ
นถา้ไม่ไดร้บัการดูแลควบคุม
จากผูใ้หญ่หรอืถูกชกัจงูจากสภาพแวดลอ้มของสิ�งยั �วยตุ่างๆ ใหก่้อเหตุไดง้า่ยขึ
น 
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 “พวกนี#ต้องดูให้ดีถ้ารอิาจเป็นหวัขโมยแต่เล็กแต่น้อยโตขึ#นก็จะขโมยของคนอื �น นี �
อาจจะลามไปถงึของอาจารยด์ว้ยนะ”(ครสูมใจ) 
  การชกัพาสู่ยาเสพติด 

 ปจัจุบนันี
ยาเสพตดิไดร้ะบาดเขา้ไปสู่ร ั 
วโรงเรยีนหลายแห่ง ที�แพร่ระบาดมากที�สุดใน

ขณะนี
คือยาบ้า และรองลงมาก็จะเป็นบุหรี�จําพวกยดัไส้ยาบ้า ผงขาว(เฮโรอีน) และกัญชา 

สาเหตุสาํคญัที�เดก็นกัเรยีนที�ตดิยาเสพตดิกค็อื สภาพของครอบครวัที�ขาดความอบอุ่นและฐานะ

ของครอบครวัยากจน ทําใหเ้ดก็และครอบครวัต้องหนัมาขายยาเสพตดิเป็นอาชพีเสรมิ รวมถงึ

กลุ่มของคนที�มอีทิธพิลเขา้มามบีทบาทในการนํายาเสพตดิเขา้สู่โรงเรยีนโดยการใชเ้ดก็นักเรยีน

ที�ตดิยาเสพตดิใหนํ้ายาเสพตดิมาขาย โดยให้ส่วนแบ่งจากการขายในรปูของตวัเงนิหรอืยาที�ให้

ไวเ้สพ กลุ่มหรอืเพื�อนกม็อีทิธพิลต่อการเสพยาของเดก็นกัเรยีนมาก ถ้าเดก็อยู่ในกลุ่มเพื�อนที�ใช้

ยาก็จะเกิดการชกัชวนให้ทดลอง เด็กมกัจะมถีูกยดัเยยีดความคดิที�ว่าถ้าจะเป็นส่วนหนึ�งของ

กลุ่มได้จะต้องทําตวัเหมอืนๆ กบักลุ่ม หรอืบางทเีดก็อาจถูกชกัจงูใหเ้สพยาและขายยาเสพตดิ

โดยการชกัชวนจากรุน่พี� หรอืศษิยเ์ก่า เป็นตน้ 

 “เขา้มาชวนใหเ้ดก็เสพยาพวกรุ่นพี �ที �มสีงัคมขา้งนอกมากๆตดิต่อกบัคนภายนอกเอา

มาใหเ้ดก็ลอง มคีนหนึ�งขายดว้ยนะเพิ �งโดนจบัไปตอนนี#อยู่สถานพนิิจ ตํารวจมาจบัถงึโรงเรยีน

เลย นี �กไ็มรู่ว้่ามาชวนเดก็ๆไปตดิกี �คน ครกูก็ําลงัดกูนัอยู”่(ครสูมใจ) 

 เนื�องด้วยยาเสพตดิทุกชนิดมผีลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจติใจ โดยเฉพาะดา้น

บุคลกิภาพและสุขภาพ ตวัยาบางตวั เช่น แอมเฟตามนี หากมกีารใชอ้ย่างต่อเนื�องในระยะยาว   

จะส่งผลกระทบต่อระบบจติและประสาทส่วนกลาง ทําลายสมองโดยเฉพาะอย่างยิ�งเด็กและ

เยาวชน ทําให้ผูเ้สพมคีวามสบัสน กงัวลใจและนอนไม่หลบัรวมถงึสาเหตุของพฤตกิรรมความ

รุนแรงต่างๆ เมื�อเดก็เสพยาแล้วจงึขาดสต ิพอไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ก็จะทําให้เกดิการ

กระทําความรุนแรงขึ
นได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงภายในโรงเรยีนเดยีวกนั หรอืต่าง

โรงเรยีน ในบางกรณีเด็กที�ขายยาบางคนอยากเลกิขายแต่ก็ไม่สามารถเลกิได้เพราะถูกขู่และ

กระทาํทารณุกรรมต่างๆ จากเพื�อนหรอืจากกลุ่มที�มอีทิธพิลเนื�องจากกลวัความผดิที�ถูกขยายผล

และสาวมาถงึตน้ตอ เดก็บางคนกลวัตอ้งออกจากโรงเรยีน นับว่าการเสพหรอืการขายยาเสพตดิ

ในโรงเรยีนนอกจากจะผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความรุนแรงทั 
งร่างกายและจติใจต่อเด็กและ

ผูป้กครองแลว้ ยงัถอืว่าเป็นการทาํลายอนาคตที�สาํคญัของชาตอิยา่งใหญ่หลวง 

 จากที�กล่าวมาจะเหน็ว่าความรุนแรงที�เกดิขึ
นระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนดว้ยกนัเอง

นั 
นสามารถเกดิได้หลากหลายรูปแบบทั 
งที�เป็นเรื�องเล็กน้อยตั 
งแต่การด่าทอกนั การล้อเลยีน 
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การทําเลาะววิาท การขมขู่รดีไถ ไปจนถึงขั 
นการชกัพาเขา้สู่การใช้ยาเสพติด นอกจากนี
จาก

การศกึษายงัพบว่าระดบัความรุนแรงที�เกิดขึ
นนั 
นจะแปรไปตามระดบัชั 
นการศกึษาที�เดก็มวียั

แตกต่างกนัดว้ย  ดงัจะเหน็ไดจ้ากเดก็ในระดบัมธัยมต้นที�เพิ�งผ่านช่วงวยัของเดก็ประถมที�ยงัรกั

ความสนุกสนาน และมคีวามเป็นเดก็อยู่ค่อนขา้งมาก เรื�องของความรุนแรงที�ปรากฏใหเ้หน็มกั

เป็นเรื�องการใช้วาจาเป็นหลกั เช่น การล้อชื�อพ่อแม่ การล้อปมด้อยและการทะเลาะเบาะแว้ง  

ความรุนแรงที�เกดิขึ
น มกัเกดิจากการเล่นหยอกลอ้กนัโดยความรุนแรงเหล่านั 
นมกัคลี�คลายไป

เองจากการเล่นและการทํากจิกรรมร่วมกนั ส่วนเดก็ที�โตขึ
น คอื เดก็ในระดบัมธัยมศกึษาตอน

ปลาย ถือว่าเป็นช่วงวยัรุ่นที�มคีวามเปลี�ยนแปลงอย่างมากทั 
งในด้านร่างกายและจติใจ ความ

รุนแรงที�ปรากฏจะมลีกัษณะที�รุนแรงขึ
นทั 
งในระดบัความรุนแรงและความซบัซ้อนแยบยลของ

วธิกีารที�ใช้ในการกระทําความรุนแรงต่อกนัที�มคีวามหลากหลายมากขึ
น เช่น การชกต่อยกนั  

การยกพวกตีกันทั 
งไม่มอีาวุธและมอีาวุธ เช่น ไม้หน้าสาม สนับมอื ปืน ระเบิดขวด เป็นต้น  

ส่วนที�มาของการกระทําความรุนแรงนั 
นจะมีความซับซ้อนมากกว่าเด็กระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน้ เช่น เรื�องชูส้าว เรื�องศกัดิ Mศร ีเรื�องการพนนัเขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ย เป็นตน้ 

 3) ความรนุแรงที�เกิดขึ:นระหว่างนักเรียนและมีการดึงคนนอกเข้ามาเกี�ยวข้อง 

 จากความรุนแรงทั 
งสองรปูแบบทั 
งที�เป็นความรุนแรงระหว่างครูกบันักเรยีนและความ

รนุแรงระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัเองแลว้ความรุนแรงอกีรปูแบบที�พบจากการศกึษาครั 
งนี
คอืความ

รนุแรงที�เกดิขึ
นระหว่างนกัเรยีนดว้ยกนัซึ�งอาจจะเป็นเพื�อนรุ่นเดยีวกนั หรอืระหว่างรุ่นพี�รุ่นน้อง

และจากความรนุแรงนั 
นไดม้กีารดงึคนนอกเขา้มาเกี�ยวขอ้งดว้ยซึ�งจากปรากฏการณ์ที�ผ่านมานั 
น

บ่อยครั 
งที�ความรุนแรงที�เกิดขึ
นระหว่างนักเรียนด้วยกันเองแผ่ขยายวงกว้างออกไปสู่

บุคคลภายนอกซึ�งเป็นชนวนสาํคญัที�ทาํใหส้ิ�งที�เกดิขึ
นยิ�งทวคีวามรนุแรงเพิ�มขึ
น 

 สําหรบับุคคลภายนอกในที�นี
หมายถงึบุคคลที�ผูก่้อเหตุความรุนแรงหรอืผู้ที�ถูกกระทํา

ความรนุแรงไปชกัชวนเขา้มาเมื�อตนเองเกดิเรื�องราวทะเลาะววิาทหรอืเกดิความไม่พอใจหรอืไม่

ชอบใจใครในโรงเรยีนหรอืในบางกรณีบุคคลภายนอกก็เข้ามาเกี�ยวข้องเองโดยไม่ได้มกีาร

ชกัชวนทั 
งจากผูก้ระทําและผู้ถูกกระทําซึ�งในกรณีเช่นนี
มกัจะเป็นการเขา้มาจากการไดย้นิหรอื

รบัทราบเรื�องราวความขดัแยง้แลว้อยากเขา้มาช่วยเหลอืหรอืแสดงใหรู้ว้่านักเรยีนคนนั 
นมพีรรค

พวกซึ�งบางครั 
งเขา้มาเพื�อขม่ขู่ใหเ้กรงกลวัเท่านั 
น เช่น เพื�อนต่างโรงเรยีน ศษิยเ์ก่า หรอืญาตพิี�

น้องของนกัเรยีนที�มเีรื�องราวความรนุแรง เป็นตน้ 
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“วนัก่อนมรีถกะบะเขา้มาเลย มากนัเตม็ทา้ยรถเขา้มาถงึสนามบอลแลว้เราเปิดประตูไว้

ตอนแรกนึกว่าคนมาตดิต่อปกตทิี �ไหนไดผู้ช้ายเป็นกลุ่มเราสงัเกตเหน็ไม่ชอบมาพากลเพราะเมื �อ

วานเพิ �งมเีรื �องต่อยกนัที �สนามบอลวนัรุ่งขึ#นก็เลยพาพวกมา กะจะมารุมเด็กเรา เลยรบีโทรไป

ตามตํารวจมามนัถงึยอมออกไป”(เจา้หน้าที �รกัษาความปลอดภยัของโรงเรยีน) 

 “เพื �อนผมไมช่อบหน้าพี �คนหนึ�ง หน้ามนักวนตนีมาก มนัไปตามเพื �อนที �เรยีนเทคนิคมา

ดกัรอหน้าโรงเรยีนเลย คราวนี#ไอพี �คนนั #นไมก่ลา้หอืเลย”(จอมนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.5) 

 2. ใช้เกณฑผ์ลที�เกิดขึ:นจากความรนุแรง   

 เมื�อพจิารณาจากผลที�เกดิขึ
นจากความรุนแรงที�เกิดขึ
นพบว่าสามารถจําแนกได้เป็น

สามรปูแบบคอื ความรนุแรงต่อร่างกาย ความรนุแรงต่อจิตใจ และความรนุแรงต่อเพศ 

ดงันี
 

 1) ความรนุแรงต่อร่างกาย 

 จากการศกึษาพบว่าเมื�อถามถงึรปูแบบของความรุนแรงที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนโดยส่วน

ใหญ่นักเรยีนมกัมองความรุนแรงในลกัษณะที�เป็นรูปธรรมสามารถเห็นชดัเจนนั �นคือความ

รนุแรงต่อรา่งกายโดยเน้นไปในเรื�องของการกระทําต่างๆ ที�ก่อใหเ้กดิอาการบาดเจบ็ต่อร่างกาย

ไม่ว่าจะบาดเจบ็เลก็น้อยหรอืสาหสักต็ามโดยมองว่ามทีั 
งความรุนแรงที�เกดิขึ
นระหว่างเดก็ดว้ย

กนัเองทั 
งที�เป็นเพื�อนรุน่เดยีวกนัและระหว่างรุ่นพี�รุ่นน้อง เช่น การตบตกีนั  การชกต่อย การยก

พวกตกีนั และการทาํรา้ยรา่งกายจนถงึขั 
นเสยีชวีติ เป็นตน้  

 “หวัแตกเลยอาจารยว์นัก่อนก็ตกีนัเอาไมค้มแฝก มาเลย ทะเลาะกนัทไีรมเีลอืดทุกท ี

ยิ �งบางคนนะพกมดีคตัเตอรม์าดว้ย ต้องเอาไวเ้ผื �อก่อน เพราะบางคนมนัเตะต่อยเก่งมาก คนที �

โดนอ่วมเลย หยอดนํ#าขา้วตม้ไปหลายวนั ” (แทนนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.3) 

 นอกจากนี
เดก็ยงัมองว่ามคีวามรนุแรงที�เกดิขึ
นระหว่างครกูบัเดก็ดว้ย ซึ�งมกัปรากฏใน

รปูการลงโทษทางวนิัย เช่น การต ี การใชแ้รงงาน การทรมานร่างกายดว้ยวธิกีารต่างๆ อาท ิ 

การยนืกลางแดด การวดิพื
น เป็นตน้ 

 “ครใูหลุ้กนั �งหลายทมีากเมื �อยเลย มนัหนักเกนิไป วิ �งรอบสนามบอลกเ็หนื �อยแทบตาย

มาสายแค่เนี �ย”  (โบวน์กัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.4) 

 2)ความรนุแรงต่อจิตใจ 
 ในมมุมองของเดก็นั 
นไดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงต่อจติใจว่าเป็นสภาพที�เกดิขึ
น

แล้วส่งผลกระทบต่อความรู้สึก ก่อให้เกิดความอับอาย ความเบื�อหน่ายและความเครียด        
ถอืเป็นความรุนแรงที�กระทําผ่านมาทางด้านการใช้วาจาและการแสดงออกของผู้ที�นักเรยีนมี
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ปฏสิมัพนัธ์ดว้ยไม่ว่าจะเป็นระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนหรอืระหว่างนักเรยีนกบัครลู้วนแลว้แต่
สร้างความเจ็บปวดต่อจติใจของนักเรยีนผู้ถูกกระทําทั 
งสิ
น และถ้าความรุนแรงนั 
นได้รบัการ
สะสมให้เพิ�มพูนขึ
นเรื�อยๆ ความบบีคั 
นหรอืความกดดนัทางจติใจนี
จะส่งผลเสยีตามมาอกีมาก 
วนัหนึ�งเมื�อความอดทนหมดสิ
นความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงย่อมสามารถเกิดขึ
นได้ทุกเมื�อ 
ความรุนแรงต่อจติใจที�พบจากการศกึษาส่วนใหญ่จะอยู่ในลกัษณะของการล้อปมด้อยระหว่าง
นกัเรยีนดว้ยกนัดว้ยกนั การที�ครนํูาความผดิของเดก็มาประจานต่อหน้าสาธารณะ ความเครยีด
หรอืความไมส่บายใจที�เกดิจากการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

“การทํารา้ยกนัดว้ยวาจาหนูว่ามนัแรงกว่าตกีนัอกี ครพููดประจานเราต่อหน้าเสาธง

ยงัเงี#ยมนัหน้าอายมากๆ หนูไม่ชอบเลย  เพื �อนก็จะมองว่าเราไม่ด ีเขาไม่ได้ล้อเราแค่ตอนโดน

ประจานนะ แต่พอเห็นเราบางทกี็ซุบซบิกนั แบบนินทาอ่ะ หนูเคยนะโดนดุหน้าเสาธงเรื �องมา

สายบ่อยๆ ครูก็พูดแรงๆ ไอ้เราก็เจบ็ใจ แต่ก็ยงัสายเหมอืนเดมิ(หวัเราะ) แต่หนูก็ไม่ชอบอยู่ด ี

บอกตรงๆ มนัทํารา้ยจติใจอ่ะ ยิ �งมาโดนเพื �อนหรอืเดก็แซวตอกยํ#า ยิ �งเจบ็ใจเขา้ไปใหญ่ ”(โบว์

นกัเรยีนคนหนึ�งชั #นม.4) 

 “เพื �อนมนัชอบลอ้ว่าตวัดาํ ขี#เหร ่หว้หยกิเหมอืนนิโกร อะไรประมาณเนีJยพี � ยงักะมนัดูดี

นกันี � ลอ้กนัอยูไ่ดถ้้าหนูทนไมไ่หวนะต่อยแมง่หน้าแหกเลย ไมก่ลวัหรอก”(สม้นกัเรยีนหญงิคน

หนึ�งชั #นม.3) 

 นอกจากนี
ในมุมมองของอาจารย์ท่านหนึ�งมองว่าความรุนแรงต่อจติใจบางครั 
งผู้ที�

กระทําความรุนแรงยงัไม่รูต้วัเลยว่าตนเองไดส้รา้งความรุนแรงที�ส่งผลต่อจติใจของนักเรยีนครู

บางคนมบุีคลกิภาพแบบสนุกสนานเฮฮากม็กัพูดลอ้เล่นกบันักเรยีนแต่บงัเอญิว่าสิ�งที�พูดเล่นนั 
น

ไปตรงกบัจุดที�เป็นปมในใจหรอืปมดอ้ยของนักเรยีนทําใหน้ักเรยีนรูส้กึว่าครทูํารา้ยจติใจตนเอง

และมคีวามรูส้กึที�ไมด่กีบัครทู่านนั 
นทาํใหเ้กดิช่องว่างของความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีน 

 “เดก็บางคนไมช่อบครเูลยนะอยา่งครคูนหนึ�งฮาตลอด กจ็ะชอบลอ้เล่นกบัเดก็แต่ดนัไป

เจอคนเซนตซ์ทิพี กลายเป็นว่าไปทาํใหเ้ดก็เจบ็ใจ อบัอาย เลยโกรธครไูปเลย”(ครสูมสุข) 

 3) ความรนุแรงต่อเพศ 

 สําหรบัรปูแบบของความรุนแรงต่อเพศนี
เป็นการมองจากประสบการณ์ ความรู ้ความ
เชื�อที�ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดร้บัมาจากการเรยีนรูถ่้ายทอดมาจากสื�อต่างๆ ทั 
งสื�อบุคคลและสื�อมวลชน
ว่าเป็นความรุนแรงอกีรปูแบบหนึ�งที�สามารถพบเหน็หรอืเกดิขึ
นได้ในโรงเรยีนที�นอกจากความ
รุนแรงต่อร่างกาย และต่อจติใจ นักเรยีนยงัมโีอกาสประสบกบัความรุนแรงอกีรูปแบบหนึ�งคอื
ความรนุแรงทางเพศในโรงเรยีน ซึ�งเป็นปญัหาที�ดูเหมอืนจะรุนแรงมากขึ
นในปจัจุบนั แมจ้ะไม่มี
ขอ้มลูที�เป็นระบบมาสนบัสนุนในเรื�องนี
มากพอแต่กพ็อจะอนุมานไดจ้ากเหตุการณ์ที�เป็นข่าวทาง
สื�อต่างๆ เฉพาะอยา่งยิ�งความรนุแรงทางเพศที�ครกูระทาํต่อนักเรยีนหญงิทั 
งในรปูของการข่มขนื 
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หรอืในรปูของการใชเ้ล่หก์ลหว่านล้อมดว้ยสิ�งแลกเปลี�ยนและเมื�อเกดิขึ
นแลว้โดยมากเดก็มกัจะ
ไม่รายงานให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ทราบนอกจากนี
ความรุนแรงทางเพศระหว่างนักเรยีนด้วย
กนัเองก็ไม่ใช่สิ�งที�ควรมองขา้มรวมถงึการใชค้วามรุนแรงตดัสนิปญัหาความรกัในรปูแบบต่างๆ 
เช่น ทาํรา้ยรา่งกายกนั ฆา่ตวัตาย หรอืฆา่คนรกัที�ตกลงกนัไมไ่ด ้เป็นตน้  

 ในรั 
วโรงเรยีนเดก็นักเรยีนหญงิจํานวนมากเผชญิความรุนแรงทางกายภาพ ถูกกลั �น

แก้งหรอืดูถูกเหยยีดหยาม บางคนถูกเฆี�ยนตภีายใต้กฎระเบยีบขอ้บงัคบั เดก็หญงิบางคนถูก

ล่วงละเมดิทางเพศโดยเพื�อนนักเรยีน หรอืถูกยื�นขอ้เสนอให้มเีพศสมัพนัธ ์กบัครเูพื�อแลกกบั

คะแนนสูงๆ หรอืแมแ้ต่ถูกข่มขนืในหอ้งพกัเจา้หน้าที� ความรุนแรงทางเพศไดส้่งผลกระทบดา้น

ลบต่อผู้หญิงที�ถูกกระทําต่อครอบครวั ต่อสงัคมที�เกี�ยวข้องอย่างมากเพราะต้องได้รบัความ

ทรมานจากการบาดเจบ็รา่งกาย อาจต้องตดิเชื
อเอช ไอ ว ีส่วนผลกระทบระยะยาวที�พบบ่อยคอื 

ความพกิาร ความผดิปกตดิา้นจติใจ กลายเป็นคนซมึเศรา้ และถ้าผูถู้กกระทําความรุนแรงอยู่ใน

วยัเรยีน  ผลกระทบทางลบย่อมส่งผลถงึการเรยีนรูข้าดสมาธ ิขาดความกระตอืรอืร้นอาจต้อง

ประสบปญัหายุง่ยากจากการตั 
งครรภท์ี�ไมพ่งึประสงค ์ 

 “หนูเคยดขูา่วที �มคีรขูอมอีะไรกบัเดก็นกัเรยีนเพื �อแลกกบัเกรดด ีอนันี#กถ็อืว่าเป็นความ

รนุแรงทางเพศนะ”(โบวน์กัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.4) 

 “นักเรยีนถูกเพื �อลวนลาม ข่มขนื หรอืล่อลวงไปกเ็ป็นความรุนแรงอกีแบบหนึ�ง แบบนี#

อนัตรายมากบางคนต้องออกจากโรงเรยีน อบัอาย ที �รา้ยแรงก็มตีดิเอดส์ อยากจะฆ่าตวัตาย”  

(ครสูมฤด)ี 

 นอกจากที�กล่าวมาขา้งต้นซึ�งเป็นการใหข้อ้มลูในระดบัความคดิเหน็ของนักเรยีนและ

ผู้เกี�ยวข้องเกี�ยวกับความรุนแรงต่อเพศแต่ทั 
งนี
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ที�เป็นปรากฏการณ์จรงิที�

เกดิขึ
นผลจากการศกึษาในภาคสนาม ณ โรงเรยีนแห่งนี
 ปรากฏรปูแบบของความรุนแรงต่อเพศ

นั 
นส่วนใหญ่เป็นการลวนลามกนัแบบหยอกลอ้ระหว่างนักเรยีนชายกบันักเรยีนหญงิ การแอบมี

เพศสมัพนัธ์กนัในห้องเรยีนช่วงพกักลางวนัหรอืหลงัเลกิเรยีน ทั 
งนี
สิ�งหนึ�งที�เป็นเสยีงสะท้อน

จากครูในโรงเรยีนคอืการที�มนีักเรยีนหญงิบางกลุ่มโดยเฉพาะนักเรยีนกลุ่มหนึ�งที�อยู่ในระดบั

มธัยมศกึษาปีที� 2 เป็นกลุ่มที�มปีญัหาในเรื�องชูส้าวอย่างมาก กล่าวคอื เป็นกลุ่มที�ใหค้วามสนใจ

ในเรื�องการมแีฟน มปีระวตักิารก่อเหตุทะเลาะววิาทเพื�อแย่งแฟนกนัซึ�งฝ่ายชายนั 
นมทีั 
งที�เป็น

นักเรยีนในโรงเรยีนเดียวกันและนักเรยีนชายต่างโรงเรยีนนอกจากนี
เพื�อนในกลุ่มยงัเคยมี

ประวตัติอ้งออกจากโรงเรยีนกลางคนัเนื�องจากตั 
งครรภท์ี�ไมพ่งึประสงค ์
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 “จะมกีลุ่มเดก็ผูห้ญงิอยูก่ลุ่มหนึ�งพวกนี#สนใจเรื �องเพศมาก วนัๆ คลุกอยู่กบัเรื �องการหา

แฟน แต่งตวัถอืกระ หว ีแป้งตลอด หน้าเนี#ยจะขาวนวลตลอดเวลา เคยมปีญัหาเพื �อนในกลุ่มต้อง

ออกกลางคนั ทอ้ง แอบไปมอีะไรกนัในหอ้งเรยีน”(ครสูมจลุ) 

 อกีหนึ�งปรากฏการณ์ความรุนแรงต่อเพศที�เกดิขึ
นและเป็นทน่ีาตกใจคอืการที�เดก็ที�ตั 
ง

ครรภไ็ม่พงึประสงค์บางคนเป็นเด็กด ีเดก็ที�ตั 
งใจเรยีนแต่เกิดเหตุทําให้ตนเองพลาด เช่น ถูก

เพื�อนล่อลวง อยากรูอ้ยากลองหรอืไมม่ปีระสบการณ์จงึขาดการป้องกนัเมื�อตกอยู่ในสถานการณ์

ที�เสี�ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

 “นักเรยีนบางคนนะประวตัดิ ีตั #งใจเรยีน แต่พลาดไปแลว้ เดก็พวกนี#ไม่โชกโชนไง ไม่

รูจ้กัป้องกนัเลยทอ้ง ไม่เหมอืนไอ้พวกกลุ่มจดัจา้นนั �นมนัรูจ้กัป้องกนัตวัเอง นี �กเ็ป็นความรุนแรง 

เดก็น่าสงสาร ต้องออกจากโรงเรยีน ครูก็สงสาร ก็บอกว่าคลอดแล้วก็กลบัมาเรยีนแต่เดก็เขาก็

อาย เลกิเรยีนกนัหมดหรอืไมก่ย็า้ยบา้นออกไปอยูท่ี �อื �นเลย”(ครหูมวดสงัคมคนหนึ�ง) 

 นอกจากนี
ยงัมกีารกระทํารุนแรงทางเพศกบักลุ่มนักเรยีนที�มพีฤตกิรรมเบี�ยงเบนทาง

เพศอกีดว้ยซึ�งนกัเรยีนกลุ่มนี
จะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายที�ถูกเพื�อนๆ ลอ้หรอืกลั �นแกลง้ซึ�งในความ

เป็นจรงิแลว้ในกลุ่มเพื�อนดว้ยกนันั 
นมกัเป็นการหยอกล้อเล่นเพื�อความสนุกสนานเท่านนั 
นโดย

ไมรู่ว้่าสิ�งเหล่านี
เป็นการสรา้งบาดแผลหรอืปมในใจใหแ้ก้ผูท้ี�ถูกกระทํา ถ้านักเรยีนที�ถูกลอ้มกีาร

ควบคุมอารมณ์ที�ดีก็จะไม่เกิดปญัหาอะไรหากแต่ในบางกรณีผู้ที�ถูกล้อไม่สามารถควบคุม

อารมณ์ได้ เกดิความโมโหหรอืน้อยเนื
อตํ�าใจ ก็จะเป็นชนวนให้เกดิความบาดหมางหรอืความ

ขดัแยง้ที�จะนําไปสู่ความรนุแรงต่อไป 

 “โดนประจําอเีพื �อนที �ชอบล้อ ก็ทําไมอ่ะคนมนัชอบแบบนี#นี �ช่วยไม่ได้เกดิมาสวยนี �ค่ะ 

ตอนโดนล้อแรกๆ ก็โกรธนะ หลงัๆชกัชนิอยากล้อก็ล้อไปด ิมปีญัญาเป็นแบบฉันหรอืเปล่า”

(นกัเรยีนชาย(คลา้ยหญงิ)คนหนึ�งชั #นม.2) 

 “กพ็วกที �เป็นตุ๊ดไงพี � เพื �อนกจ็ะลอ้ว่าอตุ๊ีด ตุ๊ด ตุ๊ด  หรอืไม่กม็พีี �คนหนึ�งตวัใหญ่มากทั #ง

อว้นทั #งดาํเพื �อนกจ็ะชอบลอ้ว่าเป็นกระเทยควาย หุ่นไม่ไหแ้ต่ใจรกั เขากจ็ะโดนลอ้กนัแบบนี#บาง

ที �ด่ากนัเลยนะมนัเหมอืนไปล้อเลยีนเขา ใครอยากจะเกดิมาเป็นแบบนี#เนอะ”(เจนนักเรยีนหญงิ

คนหนึ�งชั #นม.5) 

3. ใช้เกณฑวิ์ธีการก่อความรนุแรง 

เมื�อพจิารณาจากเกณฑข์องช่องทางหรอืวธิกีารใชค้วามรนุแรง สามารถจาํแนก

วธิกีารใชค้วามรนุแรงไดส้ามวธิกีาร ดงันี
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1) ความรนุแรงที�มาจากการใช้ร่างกายหรือพลกาํลงัทางกาย  

วธิกีารนี
รปูแบบนี
เป็นการใชร้า่งกายเป็นเครื�องมอืที�ทาํใหเ้กดิความรุนแรง ซึ�งจาก

การศกึษาพบว่ามดีงัต่อไปนี
 

 การแสดงสีหน้าท่าทางที �ย ั �วยุให้เกิดความมาขดัแย้งหรือความไม่พอใจ เป็นการ

แสดงออกทางรา่งกายที�เป็นการยั �วยุผูอ้ื�นใหโ้กรธเพื�อก่อใหเ้กดิความรุนแรงตามมา เช่น  1) การจอ้ง

มองหน้าผูอ้ื�นดว้ยอาการดถููกเหยยีดหยาม คอื การมองตั 
งแต่ศรีษะจรดเทา้หรอืการจอ้งมองตั 
งแต่เทา้

จรดศรีษะ หรอืการจอ้งดผููอ้ ื�นดว้ยอาการที�ไมเ่ป็นมติร เช่น ครจูอ้งมองดูนักเรยีน นักเรยีนที�มฐีานะดี

จอ้งมองนักเรยีนที�ฐานะด้อยกว่าหรอืการที�นักเรยีนรุ่นพี�จอ้งมองหน้านักเรยีนรุ่นน้องตรงๆ นานๆ 

เป็นต้น 2) การชี
หน้าคอืการชี
หน้าผูอ้ื�นดว้ยอาการที�ไม่เป็นมติร เช่น การที�นักเรยีนบางคนต้องการ

ตอ้งการทา้ต่อยนกัเรยีนอกีคนหนึ�งจงึชี
หน้าทา้ต่อย เป็นตน้  3) การยกมอืยกเทา้ทา้ทายผูอ้ื�น คอืการ

ยกกําป ั 
น ขอ้ศอกหรอืยกเท้าเพื�อท้าทายให้ผู้อื�นโกรธ เช่น นักเรยีนยกมอืกําหมดัเตรยีมท่าจะชก

นักเรยีนคนอื�นๆ หรอืนักเรยีนบางคนเดนิไปก็แกล้งยกส้นเท้าให้นักเรยีนคนอื�นเพื�อยั �วยุให้โกรธ   

เป็นตน้ 

 “แค่ทําหน้าไม่พอใจหรอืแสดงสหีน้าดูถูกกนัเดก็มนัก็โกรธแล้วมนัเหมอืนเป็นการท้า

ทาย เคยมเีดก็คนหนึ�งเพื �อนมนัยกเทา้ใหโ้กรธจดัเลยเป็นเหตุต่อยกนั ยิ �งพวกแก๊งคเ์ดก็ผูช้ายนะ

แค่มองหน้ามนักท็า้ต่อยกนัแลว้” (ครสูมฉตัร) 

 การใช้อวยัวะร่างกายทาํร้ายผูอื้ �นให้บาดเจบ็ เป็นความรุนแรงที�เกดิจาก การใชอ้วยัวะ

ส่วนใดส่วนหนึ�งของรา่งกาย เช่น มอื เขา่ ศอก เป็นตน้ ทาํรา้ยผูอ้ื�นใหไ้ดร้บับาดเจบ็เช่น 1) การใชม้อื

และเล็บทําร้ายผู้อื�น เช่น นักเรยีนหญิงหยกิผมนักเรยีนหญิงอีกคนหนึ�ง นักเรยีนหญิงตบตีกับ

นกัเรยีนหญงิดว้ยกนั สาํหรบัครกูารใชร้่างกายทําความรุนแรง เช่น ใชเ้ลบ็หยกิแขนนักเรยีนที�ทําผดิ

หรอืขดัคาํสั �งหรอืใช ้เป็นตน้ 2) การชกต่อยดว้ยกําป ั 
น เช่น นักเรยีนคนหนึ�งชกเพื�อนนักเรยีนอกีคน

หนึ�งดว้ยความโกรธ เป็นต้น 3) การเตะหรอืถบีดว้ยเทา้ เช่น นักเรยีนรุ่นพี�แกลง้เตะหรอืกระโดดถบี

นักเรยีนรุ่นน้อง เป็นต้น 4) การใชศ้อกถองผูอ้ื�น เช่น นักเรยีนโกรธเพื�อนจงึใชข้อ้ศอกถองเพื�อนที�

หน้า เป็นตน้ 

 ตอนอยู่ม.3 ผมทะเลาะกบัเพื �อนศอกกลบัมนัปากแตกเลย มนักส็ูน้ะกระโดดถบีผมยงั

กบักําลงัภายใน เซเลย เพื �อนหา้มกนัใหญ่”(กฤษนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4) 

 “ครูชอบหยกิพุงนักเรยีนดื#อ ยิ �งครูผูห้ญงินะ ชอบหยกิ มนัก็ไม่เจบ็หรอกแต่เสยีวกลวั

สะดอืหลุดถา้เป็นครผููช้ายบางที �ชอบชกที �ไหล่กเ็หมอืนเล่นๆ ขู่ๆ ใหก้ลวันะบางทกีเ็จบ็จรงิ”(จอม

นกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.5) 
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 การใช้อาวธุหรือวตัถสิุ �งของที �เป็นอาวธุทาํร้ายผู้อื �น เป็นการก่อเหตุความรุนแรงโดย

การหยบิถอือาวุธหรอืหยบิถอืวตัถุสิ�งของที�เป็นอาวุธไปทํารา้ยผูอ้ื�น เช่น 1) การหยบิถอือาวุธ ไดแ้ก่ 

มดี ไมห้น้าสาม ปืนปากกา หรอืระเบดิขวด เป็นต้น ทํารา้ยผูอ้ื�น เช่น นักเรยีนใชม้ดีคดัเตอรท์ํารา้ย

นกัเรยีนคนอื�น ใชไ้มต้ใีหไ้ดร้บับาดเจบ็ เป็นต้น 2) การหยบิถอืวตัถุสิ�งของที�ใชเ้ป็นอาวุธ ไดแ้ก่ 

ก้อนหนิ ท่อนไม ้เป็นต้น ทํารา้ยผูอ้ื�น เช่น นักเรยีนใช้หนิปาทํารา้ยนักเรยีนคนอื�น ครูใช้ชอล์ก

หรอืปากกาขวา้งใส่นกัเรยีนที�ไมฟ่งัคาํสั �ง เป็นตน้       

 “อาจารยเ์หน็นะที �โดนพกัการเรยีนกจ็ะเป็นกลุ่มที �เอาอาวุธมาโรงเรยีนเมื �อเทอมที �แลว้

มเีอาปืนปากกามาบอกว่าเพื �อนที �เทคโนให้พกไว้ป้องกนัตวั บางคนเอาไมห้น้าสามมา ฟาดใส่

หน้าเพื �อนเขา้ใหแ้ยง่ผูห้ญงิกนั”(ครสูมสุข) 

 “เอาหนินะแหละขา้งทุ่งนาขวา้งใส่มนัเลยหยบิอะไรไดก้เ็อานั �นแหละพี �”(แพรวนักเรยีน

หญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

 2) ความรนุแรงที�มาจากการใช้วาจา 

 วธิกีารใชค้วามรนุแรงทางวาจา หมายถงึการใชว้าจาหรอืคาํพดูทาํใหเ้กดิความรนุแรง

ซึ�งจากการศกึษาพบว่ามดีงัต่อไปนี
 

 การพูดโกหก หมายถึงการพูดเท็จเพื�อประโยชน์ของตนเอง และทําให้คนอื�น

เดอืดรอ้น เช่น นักเรยีนคนหนึ�งทําผดิแต่กลบัพูดโยนความผดิไปให้เพื�อนอกีคนหนึ�ง นักเรยีน

ไมไ่ดท้าํการบา้นแต่บอกครวู่าเพื�อนยมืสมุดการบา้นตนเองไปแลว้ลมืเอามาคนืทําใหต้นเองไม่มี

ส่งซึ�งเป็นการพูดโกหกเพื�อให้ตนเองพ้นผดิและเพื�อนต้องโดนครูลงโทษหรอืเรยีกไปสอบถาม 

เป็นตน้    

 การพดูส่อเสียด หมายถงึการพดูยุยงใหค้นอื�นแตกกนั เป็นการพูดเอาความขา้งหนึ�ง

ไปบอกอกีขา้งหนึ�งเพื�อใหท้ะเลาะกนั ไม่สามคัคกีนั เช่น นักเรยีนหญงิแอบเอาเรื�องส่วนตวัของ

เพื�อนคนหนึ�งไปบอกเพื�อนอกีคนหนึ�งเพื�อใหเ้พื�อนทะเลาะกนัหรอืระแวงกนั เป็นตน้ 

 การพูดคาํหยาบ หมายถงึการใช้คําหยาบคายด่าทอผูอ้ื�น เพื�อให้โกรธ เจบ็ใจ หรอื

เกดิความอบัอายขายหน้า เช่น นกัเรยีนใชค้ําหยาบต่างๆ อุปมาเป็น หมา ววั ควาย เป็นต้น ด่า

เพื�อนอกีคนหนึ�ง ครดู่านกัเรยีนดว้ยความโกรธว่านักเรยีนนั 
น งี�เง่า หรอืโง่เป็นววัเป็นควาย เป็น

ตน้    

 การพูดเพ้อเจ้อ หมายถึงการพูดเรื�องที�ไร้สาระ ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นประโยชน์ใดๆ แต่

สร้างความรําคาญให้ผู้อื�น เช่น นักเรยีนหญิงพูดเรื�องแฟชั �นหรอืเรื�องที�ไร้สาระ น่ารําคาญให้

เพื�อนคนอื�นฟงับ่อยๆ เป็นตน้ 
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 “ ที �โรงเรยีนนี#นะการใช้คําพูดนี �ถอืว่าสุดๆเดก็พูดไม่เพราะเลย ด่ากนั กูมงึนี �ธรรมดา

มาก บางคนกช่็างพูดเหลอืเกนิยุใหเ้พื �อนแตกกนัทะเลาะกนัมาเยอะแลว้ ส่วนมากเป็นผูห้ญงิแต่

ถา้คาํหยาบนี �เป็นเหมอืนกนั ไอเ้ดก็ที �ดีๆ  บางคนรบัไม่ไดเ้ลยนะ พูดหยาบกนัมาก เรากพ็ยายาม

สอนแต่มนัพดูกนัจนชนิ”(ครสูมใจ) 

 จะเหน็ว่าความรนุแรงที�มาจากการใชว้าจานี
มใีหเ้หน็ในหลายลกัษณะทั 
งพูดโกหก พูด

คาํหยาบ พดูส่อเสยีด เพอ้เจอ้ ซึ�งเป็นการทํารา้ยผูอ้ื�นโดยใชค้ําพูดเป็นอาวุธที�นักเรยีนหลายคน

รูส้กึว่าเป็นเรื�องปกตทิี�พบเหน็ไดต้ลอดเวลาที�ใชช้วีติอยู่ในโรงเรยีน ทั 
งนี
การใชค้วามรุนแรงผ่าน

การใชว้าจานี
บางครั 
งสรา้งความเจบ็ปวดต่อจติใจใหแ้ก่ผู้ที�ถูกกระทําอย่างมากและมากกว่าการ

กระทาํต่อรา่งกายเสยีอกี และยิ�งถา้เป็นความรนุแรงทางวาจาที�มาจากครผููส้อนแลว้นักเรยีนส่วน

ใหญ่โดยเฉพาะนักเรยีนที�ค่อนข้างเรยีนดีหรือมคีวามประพฤติดีจะรู้สึกว่าเป็นการกระทําที�

รุนแรง เช่น การถูกครูดุหรอืด่า หรอืครูเผลอใช้ถ้อยคําไม่สุภาพดุด่าไม่ว่าจะดุด่านักเรยีนผู้นั 
น

โดยตรงหรอืดุด่าเพื�อนรว่มชั 
นคนอื�นๆ แต่ตนเองอยูใ่นเหตุการณ์ดว้ยกร็ูส้กึว่านั �นคอืความรุนแรง

ที�เกดิขึ
น 

 “วนันั #นครดู่าทั #งหอ้งเป็นชั �วโมง ครโูมโหเผลอพูดคําไม่เพราะ เรากต็กใจไม่เคยโดนด่า

แบบนี# พ่อกบัแมย่งัไมเ่คยด่าแบบนี#เลย”(นกนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.5) 

 3) ความรนุแรงที�มาจากทั :งทางกายและทางวาจา 

 วธิกีารใชค้วามรุนแรงทั 
งทางกายและทางวาจา หมายถงึ การใชร้่างกายร่วมกบัวาจา

ทาํใหเ้กดิความรนุแรง ซึ�งจากการศกึษาพบว่ามดีงัต่อไปนี
 

             การแสดงสีหน้าท่าทางพร้อมกบัใช้วาจาด่าทอ ดถูกู หรือเหยียดหยามผูอื้ �น 

 เพื �อให้เกิดความรนุแรงตามมา เช่น 1) การจอ้งมองหน้าผูอ้ื�นดว้ยอาการดถููกพรอ้มกบัพดูด ู

ถูกเหยยีดหยาม เช่น นกัเรยีนรุน่พี�จอ้งมองหน้านกัเรยีนรุน่น้องดว้ยอาการเหยยีดพรอ้มกบัพดู 

ด่าดว้ยคาํหยาบคาย เป็นตน้ 2) การชี
หน้าผูอ้ื�นพรอ้มกบัพดูด่าหรอืดถููกผูอ้ื�น เช่น นกัเรยีนหญงิ 

จอ้งมองหน้าเพื�อนนกัเรยีนหญงิพรอ้มกบัพดูคาํดถููกต่างๆ เป็นตน้ 3) การยกมอืยกเทา้ทา้ทาย 

ผูอ้ื�นพรอ้มทั 
งพดูทา้ทาย ยั �วย ุหรอื ทาํใหโ้กรธ เช่น นกัเรยีนยกกําป ั 
นทาํท่าจะชกพรอ้มกบัทา้ 

ชกนกัเรยีนอกีคนหนึ�ง นกัเรยีนหญงิยกมอืทาํท่าจะตบพรอ้มกบัด่านกัเรยีนหญงิอกีคนหนึ�ง 

เป็นตน้  

 การใช้คาํพูดที �หยาบคาย ดูถกู เหยียดหยามผู้อื �น  พร้อมกบัทําร้ายผู้อื �นด้วย

อวยัวะของตนหรือด้วยอาวธุวตัถสิุ �งของต่างๆ เช่น 1) การใชค้ําพูดหยาบคาย ดูถูก ด่าทอ

กนั และทาํรา้ยซึ�งกนัและกนัดว้ยอวยัวะของตน เช่น นกัเรยีนคนหนึ�งกล่าวดูถูกเพื�อนอกีคนหนึ�ง
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ในหอ้งเรยีนเพื�อใหเ้กดิความอบัอาย จงึเกดิ การโต้เถยีงกนั และการชกต่อยซึ�งกนัและกนั เป็น

ตน้ 2) การใชค้าํพดูหยาบคาย ดูถูก ด่ากนั และทํารา้ยซึ�งกนัและกนัดว้ยอาวุธหรอืวตัถุสิ�งของที�

เป็นอาวุธ เช่น นกัเรยีนหญงิโตเ้ถยีงกนัและใชป้ากกาทิ�มแทงทาํรา้ยกนั เป็นต้น 3) การใชค้ําพูด

หยาบคาย ดูถูก ด่ากนั และทํารา้ยซึ�งกนัและกนัดว้ยอวยัวะของตนหรอือาวุธ วตัถุสิ�งของต่างๆ 

เช่น นักเรยีนพูดหยอกล้อกันเล่นในห้องจนเกินพอดีทําให้โกรธกันจงึชกต่อยกันหรือใช้ไม้

บรรทดัตกีนัจนบาดเจบ็ เป็นตน้ 

 “เริ �มจากด่ากนัก่อน ต่อมาก็ตบกนัพี � ประจําแหละ เหน็บ่อย ด่ากนัแรงๆ สู้ไม่ได้ก็ตบ

เลย พวกนี#ปากจดั แรงกเ็ยอะ ตบเก่ง” (แนนนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.3) 

 3. ความรนุแรงต่อเดก็และเยาวชน : จุดเกิดเหตุในฐานะพื:นที�ผลิตซํ:าความ

รนุแรง 

 จากการศึกษาบรบิทของโรงเรยีน ทําให้ผู้วิจยัได้ทราบถึงประวตัิความเป็นมาของ

โรงเรยีน สถานที�ตั 
งของโรงเรยีน อาณาบรเิวณ อาคารสถานที�ต่างๆ รวมถงึสภาพแวดลอ้ม และ

บุคคลต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งซึ�งสิ�งเหล่านี
ทําให้ผู้วจิยัได้เข้าใจถงึโครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีน

อนัมผีลต่อความรุนแรงที�เกดิขึ
นกบัเด็กและเยาวชนในโรงเรยีน ในฐานะของผู้ถูกกระทําและ

ผู้กระทําเอง โดยเฉพาะยงัได้ทราบถึงจุดเกิดเหตุความรุนแรงซึ�งจากการสังเกตและการ

สมัภาษณ์เดก็และเยาวชนในโรงเรยีนตลอดจนครอูาจารยแ์ละบุคคลที�เกี�ยวขอ้งจะเหน็ว่าหากจะ

ให้กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงลงไปว่าความรุนแรงต่อเด็กที�เกิดขึ
นในโรงเรยีนนั 
นเกิดที�ใด ณ 

บรเิวณใด ในช่วงเวลาใด คงไมส่ามารถบอกอยา่งชดัเจนไดว้่าส่วนใหญ่เกดิในหอ้งเรยีนหรอืส่วน

ใหญ่เกดิในหอ้งนํ
า หรอืที�ไหน หากแต่ความรุนแรงนั 
นสามารถเกดิขึ
นไดทุ้กสถานที�ในโรงเรยีน

แต่ที�น่าสงัเกตคอื จุดเกิดเหตุเหล่านี! มกัจะมีประวติัการเกิดความรนุแรงซํ!าๆ อยู่เรื �อยๆ 

และเป็นความรนุแรงในลกัษณะที �คล้ายคลึงกนั ซึ�งจากการศกึษาสามารถแบ่งสถานที�เกดิ

เหตุความรุนแรงได้เป็น สองแหล่งหลกัๆ ดงันี
 สถานที �ทั �วๆ ไปในโรงเรยีน เช่น ในห้องเรยีน 

ทางเดิน สนามกีฬา โรงอาหาร เป็นต้น เหตุการณ์ที�เกิดขึ
นมกัเป็นความรุนแรงที�เกิดขึ
น

กระทนัหนัหรอืโดยบงัเอญิ เช่น เดก็เดนิชนกนัแลว้เกดิความไม่พอใจกนัหรอืเขม่นหน้ากนัทําให้

เกดิความไม่พอใจจนกลายเป็นความบาดหมางและกระตุ้นให้เกดิการกระทําที�รุนแรงเป็นลําดบั

ต่อมาซึ�งสถานที�ทั �วไปนี
มกัเป็นความรุนแรงที�เกดิขึ
นโดยไม่มกีารเตรยีมการไว้ล่วงหน้าขึ
นอยู่

กบัสถาการณ์ในขณะนั 
น 

 “เกดิขึ#นไดทุ้กที �ในโรงเรยีนนั #นแหละ  เดนิมาเจอกนั  ที �ราวบรรได มองหน้ากนั ไม่ชอบ

หน้ากนักท็ะเลาะกนัแลว้ มนัเกดิไดห้มดจะเจาะจงลงไปคงยาก”  (ครสูมชาย) 
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 สถานที �ลบัตาหรอืสถานที �ที �ไม่มคีนพลุกพล่านมากนัก เช่น หลงัโรงเรียน ห้องนํ
า  

แปลงเกษตรของโรงเรยีน  ความรนุแรงที�จะเกดิขึ
นนั 
นจะเป็นเหตุการณ์ที�เฉพาะเจาะจงมกีารนัด

หมายล่วงหน้าเพื�อมาพบกนั เช่น การนัดตบกนัของนักเรยีนหญงิ การท้าต่อยกนัของนักเรยีน

ชาย เป็นต้น ในสถานที�ดงักล่าวนี
จะเป็นบรเิวณที�กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงมกัจะใช้เป็นสถานที�

ประจําหรอืเคยเห็นว่ามีการใช้สถานที�แห่งนี
 เพื�อการแสดงออกซึ�งความรุนแรงอยู่บ่อยครั 
ง

เนื�องจากจะเป็นบรเิวณที�ลบัตาครแูละการก่อเหตุนั 
นๆ จะมเีจตนาชดัเจนโดยมกีารนัดหมายและ

เตรยีมการล่วงหน้า 

 “ เดก็มนักลวัครเูหน็มนักจ็ะนดักนัเอาที �ลบัตาคน เคยมนีัดตบกนักลุ่มใหญ่เลยมนัเขยีน

จดหมายไปนัดกันหลังเลิกเรยีนตรงแปลงเกษตรให้มาเจอกัน ตรงนั #นคนจะไม่ค่อยเดินไป 

หรอืไมก่ใ็นหอ้งนํ#าเพราะกว่าภารโรงจะมาปิดหอ้งนํ#ามนักต็บกนัซะเละแลว้”(ครสูมปอง) 

 จะเห็นได้ว่าจุดเกิดเหตุความรุนแรงทั 
งสองแห่งเป็นสถานที�ที�อยู่ภายในบริเวณ

โรงเรยีนเท่านั 
น ทั 
งนี
ความรนุแรงที�เกดิขึ
นบางอย่างอาจเกดิขึ
นในสถานที�ภายนอกโรงเรยีนแลว้

แผ่ขยายเขา้มาสู่โรงเรยีนรวมทั 
งเกดิความรุนแรงในโรงเรยีนแลว้ขยายไปสู่จุดเกดิเหตุภายนอก

โรงเรยีน เช่น เกดิการทะเลาะววิาทกนัภายในโรงเรยีนแล้วมกีารนัดหมายไปใช้กําลงักนันอก

โรงเรยีนหรอืมเีรื�องทะเลาะกนัมาจากขา้งนอกโรงเรยีนแลว้มาทะเลาะกนัต่อช่วงที�อยูใ่นโรงเรยีน 

 “โน่นโทรนัดไปตบกนัที �หมู่บ้านแถวๆ วดัโน่น ครูกไ็ม่รูเ้ร ื �องมเีดก็ไปเหน็เขามาเล่าให้

ฟงัรู้สกึว่าจะเป็นวนัเสาร ์เราก็ดูไม่ทั �วถึงบางทกี็มเีรื �องกนัตั #งแต่โรงเรยีนแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้

เดี=ยวครรูู ้ กน็ดัไปตบกนัที �อื �นแทน กองเชยีรก์ต็ามไป”(ครสูมใจ) 

 “อยา่งเพื �อนผมนี �เคยมเีรื �องกบัรุ่นพี �มาก่อนตอนนั #นอยู่คนละโรงเรยีน มนัดนัยา้ยมาอยู่

โรงเรยีนนี#ดว้ยกย็งัมาหาเรื �องกนัอกีไม่รูม้นัทะเลาะกนัมาเรื �องอะไร”(ตั #มนักเรยีนชายคนหนึ�งชั #น

ม.2) 

 นอกจากนี
เมื�อพจิารณาถงึช่วงเวลาที�เกดิความรุนแรงนั 
นพบว่าสามารถเกดิขึ
นไดทุ้ก

ช่วงเวลาทั 
งในหอ้งเรยีนไม่ว่าจะเป็นขณะที�มกีารเรยีนการสอนหรอืไม่มกีารเรยีนการสอนกต็าม  

และยงัเกดินอกห้องเรยีน เช่น เวลารบัประทานอาหารกลางวนั หลงัเลกิเรยีน ช่วงงานเทศกาล

ต่างๆ  เช่น งานกฬีาส ีกจิกรรมที�จดัตามวนัสาํคญัต่างๆ เป็นตน้   

 “มนับอกไมไ่ดว้่าเกดิตอนไหนนะ เท่าที �เหน็เวลาครสูอนยงัทะเลาะกนัเลย เวลามกีจิ

จกรรมของโรงเรยีนกเ็หมอืนกนัครจูะไมค่่อยไดต้ามควบคุม อย่างงานกฬีาสใีครเป็นนกักฬีาก็

แขง่ไป หรดีกเ็ตน้ไปไอพ้วกที �ไมท่ําอะไรกว็่างบางทกีอ็อกไปก่อเหตุทะเลาะกนั แอบไปสบูบุหรี �

บา้ง”(ครสูมชาย) 
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 4.ปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถกูกระทาํในโรงเรียน 

 จากการศกึษามุมมองของความรุนแรงที�เกดิขึ
นต่อเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนทั 
งจาก

ตวันักเรยีนเองและผูท้ี�มสี่วนเกี�ยวขอ้งพบว่าปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชน

ถูกกระทําในโรงเรยีนนั 
นสามารถพจิารณาได้สามลกัษณะคอื เดก็และเยาวชนที �ตกอยู่ใน

ฐานะผู้ถกูกระทาํความรนุแรง เดก็และเยาวชนที �อยู่ในฐานะผู้กระทาํความรนุแรง และ 

เดก็และเยาวชนที �เป็นทั !งผูก้ระทาํและผูถ้กูกระทาํความรนุแรง ทั 
งนี
ในการศกึษาถงึปจัจยัที�

เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงนั 
น จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องคํานึงถงึลกัษณะของความรุนแรงที�เกดิขึ
น

ว่าเดก็และเยาวชนตกอยู่ในฐานะใด เพื�อที�จะไดเ้กดิความเขา้ใจว่าปจัจยัที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งนั 
นมี

เรื�องใดบา้ง 

 1. ปัจจยัที�เกี�ยวข้องเมื�อเดก็และเยาวชนในฐานะผู้ถกูกระทาํ หรือที�เรียนกนัว่า 

“เหยื�อของความรนุแรง” 

 สาํหรบัปจัจยัสาํคญัที �ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนตกอยู่ในฐานะของผูถู้กกระทําความรุนแรง

ทั #งต่อรา่งกาย จติใจ และต่อเพศ นั #นเกดิจากปจัจยัเหล่านี#คอื  

 1) จากตวัเดก็นักเรียนเอง 

 เด็กและเยาวชนที�อยู่ในฐานะของนักเรยีนและตกอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําความ

รุนแรงนั 
น เพราะต่างก็มทีี�มาจากครอบครวัและบรบิทโดยรอบที�ต่างกนั ลกัษณะทางกายภาพ

ของร่างกายจงึต่างกนั อุปนิสยัใจคอที�ถูกหล่อหลอมมาจากคนรอบขา้งที�ต่างกนัจงึแตกต่างกนั 

สาเหตุต่างๆ เหล่านี
จงึเป็นปจัจยัสําคญัที�เด็กต้องตกอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําความรุนแรง

อย่างหลกีเลี�ยงได้ยากซึ�งปจัจยัที�มาจากตวัเดก็นักเรยีนเองนั 
น แบ่งเป็น ลกัษณะทางกายภาพ

ของร่างกายและบุคลิกภาพที �อ่อนแอ ลกัษณะชวนหมั �นไส้หรือน่าราํคาญแบบเจ้าตวัเอง

ยงัไม่รู้  การมีพฤติกรรมที �ไม่พึงประสงค์ทั !งหลาย และการมีประวติัด่างพร้อยมกัถกูตี

ตราหรือควบคมุ 

 ลกัษณะทางกายภาพของร่างกายและบคุลิกภาพที �อ่อนแอ นักเรยีนมลีกัษณะทาง

กายภาพและมบุีคลกิที�อ่อนแอนี
 เกดิจากความพกิารส่วนใดส่วนหนึ�งของร่างกายที�เป็นมาแต่

กําเนิด เช่น ตาเหล่ ปากแหว่ง แขนขาลบี รา่งกายเลก็กว่าเพื�อนๆ เป็นต้นหรอืความพกิารที�เกดิ

จากอุบตัเิหตุ เช่น นิ
วขาด ขาหกั แขนหกั หรอื ตาบอด เป็นต้น ลกัษณะกายภาพและบุคลกิที�

อ่อนแอเหล่านี
อาจจะทําให้เดก็เกดิปมด้อย ไม่กล้าแสดงออก เก็บตวัเงยีบ บางทกี็ทําให้เพื�อน

นักเรยีนบางคนนําไปลอ้เลยีน เป็นเรื�องตลกขบขนั หรอืเพื�อนที�ตวัโตกว่าแขง็แรงกว่าก็อาจจะ
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ข่มเหงเดก็ที�ตวัเลก็กว่า หรอือ่อนแอกว่าซึ�งการกระทําต่างๆ เหล่านี
 เป็นความรุนแรงที�เกดิแก่

เดก็และเยาวชนในฐานะของผูถู้กกระทาํความรนุแรง  

 “อยา่งหนูตวัเลก็เพื �อนกช็อบลอ้ว่าไอ้เตี#ย ไอ้เตี#ย แลว้กเ็ป็นไอ้เฮยียยย ไปเลยพี � เพื �อน

หนูอกีคนเขาเหมอืนเป็นเดก็ออทสิตกิ ยงัไงที �อยู่ม.2 ก็จะโดนเพื �อนแกล้ง เอากระเป๋าไปซ่อน 

โดนผลกัแล้วก็วิ �งหนี ยิ �งถ้าร้องไห้ด้วยเพื �อนมนัยิ �งขํากนัใหญ่”(ทรายนักเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #น

ม.2) 

  ลกัษณะชวนหมั �นไส้หรือน่าราํคาญแบบเจ้าตวัเองยงัไม่รู้ 

  เดก็บางคนมลีกัษณะที�น่าหมั �นไสห้รอืน่าราํคาญ เช่น เดก็บางคนชอบเดนิโยกตวั  เดนิ

แบบนักเลง ชอบพูดเสียงดงั หรอื บางทีมกีลิ�นตัวแรง เป็นต้น ซึ�งลกัษณะเหล่านี
มกัเป็นที�

รงัเกยีจของเพื�อนๆ ในโรงเรยีน ทําใหไ้ม่มใีครอยากเขา้ใกลห้รอือยากเขา้ไปคุยดว้ย และอาจจะ

ถูกตําหนิติเตียนจากเพื�อนคนอื�นๆ ซึ�งถือเป็นความรุนแรงที�เด็กเหล่านี
ถูกกระทําจากเพื�อนๆ  

ในโรงเรยีน 

 “กห็น้าตาไมเ่ป็นแบบนี#เองไมไ่ดก้วนตนีสกัหน่อย มนับอกหน้าผมกวน เขา้มาต่อยเฉย

เลย ยงัไม่ทนัทาํอะไรเลย วบูกลางอากาศ”(โอมนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4) 

 “ไอเ้หมน็ไงพี � ไมอ่ยากอยูใ่ก้ลเลย สงสยัไมอ่าบนํ#า”(ฝ้ายนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.5) 

  การมีพฤติกรรมที �ไม่พึงประสงคท์ั !งหลาย 

  เด็กนักเรยีนบางคนอาจจะมพีฤติกรรมที�ไม่พงึประสงค์  เป็นที�รงัเกียจจากเพื�อนใน

โรงเรยีนเช่น มนิีสยักา้วรา้ว ชอบใชก้ําลงัตดัสนิปญัหา  ชอบชกต่อยทะเลาะววิาทโดยใชอ้ารมณ์

ตนเองเป็นใหญ่ ไม่ยอมรบัฟงัเหตุผล  ซึ�งมกัเป็นเดก็ที�มาจากครอบครวัที�ขาดความอบอุ่น พ่อ

ทะเลาะกบัแม่เป็นประจาํ เดก็บางคนกม็นิีสยัขี
ขโมย ชอบลกัเลก็ขโมยน้อย มกัเกดิกบัเดก็ที�มา

จากครอบครวัยากจน หรอืบางทกี็เกิดจากเด็กที�มนิีสยัไม่ด ีได้ตวัอย่างไม่ดจีากเพื�อนขี
ขโมย 

ชอบลกัเล็กขโมยน้อยจนติดเป็นนิสยั เด็กบางคนก็มนิีสยัชอบจบัผิด ชอบมองคนในแง่ร้าย      

มนิีสยัชอบนินทาหรอืชอบพูดคําหยาบ พูดลามก เดก็บางคนชอบพูดส่อเสยีดให้เพื�อนทะเลาะ

กนั เอาความขา้งนี
ไปบอกขา้งโน้น เอาความขา้งโน้นไปบอกขา้งนี
 เป็นต้น พฤตกิรรมเหล่านี
มกั

เป็นที�รงัเกยีจของเพื�อนๆ ในโรงเรยีน ทาํใหม้เีพื�อนน้อย ไมค่่อยมใีครอยากคบดว้ยเพราะการคบ

เพื�อนแบบนี
มกัจะเดอืดรอ้นใจหรอืไดร้บัความลําบากใจและอาจถูกมองในแง่รา้ยตามไปดว้ย สิ�ง

เหล่านี
ก็ถอืเป็นความรุนแรงที�เกิดขึ
นกบัเด็กที�มพีฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงค์ที�ตวันักเรยีนเป็นผู้

สะทอ้นความรูส้กึออกมาว่าตนเองอยู่ในฐานะของผูถู้กกระทําความรุนแรง เพราะเพื�อนไม่คบครู

กช็อบลงโทษ 
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 แต่ทั 
งนี
ในมุมมองของครนูั 
นเหน็ว่าการที�นักเรยีนคดิแบบนี
นั 
นไม่ถูกต้องเสมอไป อาจ

มสี่วนจรงิที�ว่าเขารูส้กึว่าเขา้ได้รบัความรุนแรงจากการที�เพื�อนไม่อยากคบหาสมาคมด้วย แต่

กลบัลมืนึกไปว่าเป็นเพราะตนเองมพีฤตกิรรมอยา่งไร 

“เดก็มนัชอบบอกว่าครทูํารุนแรงกบัมนั ก็ไม่ดูตวัเอง ทําตวัดแีค่ไหน บางคนขโมยของ

เพื �อน ชอบพูดคําหยาบ ครบันี �ไม่เคยใชเ้ลยกบัครกูไ็ม่เคยมหีางเสยีง ผงมนัเขา้ตาควัเองไม่เหน็

ความผดิตวัเอง”(พระอาจารยส์อนวชิาจรยิธรรมรปูหนึ�ง) 

  การมีประวติัด่างพร้อยมกัถกูตีตราหรือควบคมุ 

  นอกจากนี
เดก็บางคนอาจจะมปีระวตัทิี�ไมด่มีาก่อน เช่น เคยลกัขโมยของและถูกจบัได ้

เคยเสพยาบ้า เคยเล่นการพนันในโรงเรยีน หรอืเคยทําร้ายเพื�อนจนบาดเจ็บ เป็นต้น เด็ก

นักเรยีนเหล่านี
มกั ถูกลงโทษหรอืลงทณัฑบ์นมาก่อน บางคนทําผดิรา้ยแรงต้องถูกไล่ออกจาก

โรงเรยีนอื�น เมื�อมาเขา้เรยีนในโรงเรยีนใหม่ก็จะถูกตรตีราหรอือยู่ในความควบคุมของครูฝ่าย

ปกครอง ที�ต้องถูกเฝ้าดูพฤติกรรมหรอืถูกเพ่งเลง็เป็นพเิศษ มกีารรายงานผลพฤตกิรรมเป็น

ช่วงๆ ทําใหเ้ดก็เหล่านี
เป็นที�น่ารงัเกยีจจากเพื�อนๆ ไม่มใีครอยากคบด้วย เมื�อเกดิปญัหาใดๆ 

แล้วยงัหาคนผดิไม่ได้ เดก็เหล่านี
ก็อาจจะถูกกล่าวหาหรอืถูกปรกัปรําว่าเป็นผู้กระทําผดินั 
นๆ 

ทั 
งๆ ที�ตวัเองกไ็ม่ไดท้ํา ต้องกลายเป็นจาํเลยของสงัคมโรงเรยีนไปโดยปรยิาย เดก็และเยาวชน

เหล่านี
จงึอาจรูส้กึอดึอดัใจ รูส้กึโดดเดี�ยว ไม่มคีวามเป็นอสิระเพราะถูกเพ่งเลง็ตลอดเวลา จน

เกดิอาการเกบ็กด หรอืเครยีด  ซึ�งถอืเป็นความรนุแรงที�เดก็เหล่านี
ถูกกระทําจากเพื�อนๆ และครู

ในโรงเรยีน 

  “ ผมเป็นห้องทบัสี �ไงอาจารย์ ครูไม่ค่อยสนใจหรอก ใช้แต่แรงงานยกโต๊ะ เก้าอี# เวลา

โรงเรยีนจะมกีารประเมนิเขากใ็หห้ยดุเรยีนเลยไมต่อ้งมากลวัมาทาํใหโ้รงเรยีนเสยี เขามองเราไม่

ดกีแ็ค่เรยีนไมเ่ก่ง อยา่งม ีของหายถูกเพ่งเลง็ก่อนเลย”(เจนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4)  

 นอกจากนี
เดก็นักเรยีนที�มคีวามสมัพนัธท์ี�ไม่ค่อยดกีบัครทูําใหค้รมูองภาพลบของเดก็

จงึทาํใหเ้ดก็เหล่านั 
นตกเป็นผูต้อ้งสงสยัเมื�อเกดิเหตุการณ์ของหายขึ
นในโรงเรยีน 

 “โทรศพัท์มอืถอืของเพื �อนหาย วนันั #นพอดผีมกลบับา้นไปก่อน ครูเลยคดิว่าผมเอาไป

แลว้มาพูดกบัผมเหมอืนว่าผมเป็นคนเอาไปเอง โถ่ สรุปแลว้พอจบัคนทําไดก้ไ็ม่เหน็มาพูดอะไร

กบัผมเลย” (พลนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.1) 

2) จากบริบทโรงเรียน 

นอกจากสาเหตุที�เกิดจากตวันักเรยีนเองแล้ว สาเหตุอกีอย่างหนึ�งก็คอืเกดิจากบรบิท

ของโรงเรยีน ซึ�งโรงเรยีนเป็นสถานที�ที�เด็กใช้ชวีติเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวนั การแสดงออกซึ�ง
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พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กจงึมโีอกาสที�จะเกิดขึ
นในโรงเรยีน รวมทั 
งความรุนแรงอื�นๆ ด้วย      

ในประเดน็นี
ไดพ้จิารณาถงึเดก็ที�อยู่ในฐานะของผูถู้กกระทําโดยมโีรงเรยีนอนัประกอบดว้ย การ

เรยีนการสอน ครอูาจารย ์และเพื�อนนักเรยีนที�อยู่ในฐานะของมลูเหตุที�ทําใหเ้กดิความรุนแรงต่อ

เดก็นกัเรยีน ซึ�งแบ่งออกเป็น หลกัสตูรการเรียนการสอน และ บทบาทของคร ู 

 หลกัสตูรการเรียนการสอน   

  จากการศกึษาพบว่า สิ�งที�ก่อให้เกดิความรุนแรงต่อเดก็อย่างหนึ�งคอืการที�โรงเรยีนมี

นโยบายที�มุง่เน้นความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการเป็นหลกัทาํใหโ้รงเรยีนต้องปรบัเปลี�ยนการเรยีน

สอนเพื�อให้เกดิผลงานที�เหน็เป็นรูปธรรม เป็นที�ประจกัษ์แก่สงัคมเพื�อใช้ในการประเมนิตดัสนิ

คุณภาพของสถานศึกษา ซึ�งจะมีผลต่อเกียติยศชื�อเสียง รวมทั 
งงบประมาณที�จะได้รบัการ

ส่งเสรมิจากรฐับาล จงึทาํใหโ้รงเรยีนบางแห่งจดัการเรยีนการสอน หรอืจดัหลกัสูตรการเรยีนการ

สอนที�มเีนื
อหาวิชาการมากเกินไป เด็กบางคนไม่สามารถรบัได้ทั 
งหมด รวมทั 
งระบบการ

ประเมนิผลการเรยีนในปจัจุบนันี
ที�มกีารทดสอบ หรอืการสอบวดัความรูห้ลายต่อหลายครั 
งใน

หนึ�งภาคเรยีน เช่น การสอบวดัผลระดบัชาต ิ(NT) การสอบ โอเน็ต (O-net) เอเน็ต (A-net)  ทํา

ให้เด็กเกิดความเครยีดและวติกกงัวล ในขณะเดยีวกนับางมุมมองเห็นว่าโรงเรยีนได้กระทํา

ความรนุแรงต่อเดก็นกัเรยีน ในลกัษณะของการใหเ้ดก็ฝึกปฏบิตัมิากเกนิไปทําใหเ้ดก็เสยีโอกาส

หรอืเวลาในการเรยีนภาควชิาการ หรอืภาคทฤษฎอีย่างเตม็ที� รวมทั 
งในหลกัสูตรการเรยีนการ

สอนแบบใหม่ที�มีการยกเลิกการบรรจุบางรายวิชา เช่น วิชาจริยธรรม วิชาหน้าที�พลเมือง     

เป็นต้น ออกจากหลกัสูตร ทําให้เด็กไม่ได้รบัการอบรมขดัเกลาในเรื�องของศีลธรรมคุณธรรม

เท่าที�ควร   

 “เรยีนหนกัเกนิไป เครยีด เดี=ยวกม็สีอบอะไรกไ็มรู่ม้ากมาย ปวดหวัจะแย่ ครกูม็ากดดนั

ใหเ้ราทําคะแนนใหไ้ดด้ ีเดี=ยวกม็าประเมนินั �นประเมนินี �เยอะแยะไปหมด”(เลก็นักเรยีนหญงิคน

หนึ�งชั #นม.6) 

 “เดี=ยวนี#การสอนศลีธรรมในโรงเรยีนไม่ค่อยมแีลว้ เดก็กไ็ดเ้รยีนแต่วชิาการ ที �เดก็เราก็

ไม่ไดเ้ก่งอะไรแลว้ต้องมาเรยีนแบบนี#สงสารเดก็เหมอืนกนั มนัก็เหมอืนทํารา้ยเดก็นะ สอบแข่ง

กบัใครกไ็มไ่ด”้(ครหูมวดสงัคมคนหนึ�ง) 

 นอกจากนี
การจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอนในบางรายวชิา อย่างเช่น ภาษาต่างประเทศที�

มกีารจา้งครูชาวต่างชาตมิาสอนนักเรยีนนั 
นบางครั 
งเป็นการสรา้งความเครยีดให้แก่นักเรยีนอย่าง

มาก นักเรยีนไม่สามารถสื�อสารกบัครูชาวต่างชาตไิดเ้นื�องจากครไูม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ทําให้

นักเรยีนซึ�งมทีกัษะทางด้านภาษาที�ไม่ดนีักหรอืบางคนถงึขั 
นที�อาจกล่าวได้ว่าไม่มทีกัษะทางดา้น
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ภาษาต่างประเทศเลยตกอยู่ในภาวะเรยีนไม่รูเ้ร ื�อง ไม่ทนัเพื�อน และนําไปสู่การไม่เขา้เรยีน ซึ�ง

ปรากฏการณ์เช่นนี
ทําใหเ้ดก็ตกอยู่ฐานะของผูถู้กกระทําความรุนแรงโดยไม่รูต้วันั �นคอืเป็นการ

ทําลายโอกาสในการเรยีนรู ้ทั 
งๆ ที�เป้าหมายของโรงเรยีนนั 
นต้องการพฒันาศกัยภาพทางดา้น

ภาษาใหแ้ก่นักเรยีนแต่ในสภาพความเป็นจรงิแลว้กลบัทํารา้ยเดก็นักเรยีนบางกลุ่มโดยไม่รูต้วั 

การจดัหลกัสตูรที�นําครตู่างชาตมิาสอนโดยขาดการคํานึงถงึพื
นฐานของนักเรยีนที�ยงัไม่แน่นพอ

ในเรื�องภาษาทาํใหเ้กดิปญัหาตามมา เช่นเรื�องของความสมัพนัธก์บัครชูาวต่างชาตทิี�นักเรยีนมกั

แสดงกริยิามารยาทที�ไมเ่หมาะสมดว้ย การไมเ่ขา้ชั 
นเรยีน เป็นตน้ 

 “ พอถึงคาบภาษาอังกฤษไม่อยากเรยีนเลย ฟงัไม่รู้เรื �อง พูดก็ไม่ได้เมื �อมอืจะตาย 

ขนาดเรยีนกบัครูคนไทยยงัตกแล้วตกอีก กบัฝรั �งจะไปคุยรู้เรื �องได้ไง ไม่เข้าเรยีนดกีว่า”(รนั

นกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.6) 

 ครกูบับางบทบาทที �เอื!อต่อความรนุแรง   

 บทบาทของครูในฐานะผู้ทําหน้าที�ผู้อบรมสั �งสอนนักเรยีนให้เป็นคนเก่ง คนด ีและมี

ความสุขนั 
นในบางบทบาทกเ็ป็นมลูเหตุที�ทาํใหเ้กดิความรนุแรงในโรงเรยีน ทั 
งที�โดยตั 
งใจและไม่

ตั 
งใจ  โดยเฉพาะในปจัจุบนัที�ครูมภีาระการงานเพิ�มขึ
นมากนอกเหนือจากการสอนแล้วยงัมี

ภาระงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น การจัดเตรียมแผนการสอน การทําผลงานทางวิชาการ       

การทํางานวจิยั การทําประกนัคุณภาพ ทําใหค้รูเกดิความเครยีดและส่งผลต่อการจดัการเรยีน

การสอนแก่นักเรยีน การดูแลเอาใจใส่นักเรยีนรวมทั 
งความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัครเูองกม็สี่วน

เกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เกดิกบัดว้ยเช่นกนั เช่น ปญัหาในเรื�องการแบ่งพรรคแบ่งพวกของคร ู

ที�แบ่งเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มกม็คีวามคดิเหน็ ความชอบต่างกนั เมื�อครบูางกลุ่มไม่ลงรอยกนักจ็ะ

ขาดการทํางานประสานกันหรือขาดการทํางานร่วมกันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทําให้

โรงเรยีนเกดิความเสยีหายและผูท้ี�ไดร้บัผลกระทบโดยตรงคอืตวันักเรยีน จากเหตุผลดงักล่าวนี


ทําให้เดก็ไม่ได้รบัการดูแลอย่างเตม็ที�หรอืไม่ได้รบัความรูอ้ย่างเต็มที�เนื�องจากครไูม่มเีวลาสอน

หรอืสอนได้ไม่เต็มที�ถอืเป็นความรุนแรงแฝงหรอืความรุนแรงเงยีบที�เกดิขึ
นจากการนักเรยีน

ไมไ่ดร้บัสิ�งที�ควรจะไดร้บัตามสทิธทิี�เดก็พงึจะไดร้บั   

 “ครมูวัแต่ทําแฟ้มสะสมงาน เตรยีมทํานวตักรรมการสอนของตวัเองไม่ไดเ้ขา้สอนเดก็

เลย ปล่อยใหน้ั �งทํางานกนัในหอ้งให้ทบทวนบทเรยีนแลว้บอกว่าใหเ้ดก็เป็นศูนยก์ลาง ยงัเขา้ใจ

ผดิกนัอยู่เดก็ก็ลําบาก มนัจะทบทวนยงัไงพอว่างมนัก็นั �งเล่นนั �งคุยกนัแลว้”(ครฝู่ายบรหิารท่าน

หนึ�ง) 
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 “ตวัครูเองแต่ละกลุ่มสาระก็ไม่ถูกกนั เวลาทํางานก็ไม่ร่วมมอื เธอเอาแบบนั #น ฉันไม่

เอา ฉนักไ็มท่าํ อยากทาํกท็าํไป เดก็กร็บักรรมไป”(ครสูมศร)ี 

 นอกจากความรนุแรงเงยีบดงักล่าวแลว้ในส่วนของบทลงโทษของครยูงัมบีางมุมมองที�

เหน็ว่าเป็นการกระทํารุนแรงต่อเดก็ได้ทั 
งโดยตั 
งใจและไม่ตั 
งใจ เช่น บางครั 
งครูลงโทษเดก็ไป

ตามหน้าที�โดยไม่รู้ว่าการกระทํานั 
นอาจส่งผลให้เกดิความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงต่อ

ร่างกายหรอืจติใจของเดก็ก็ตามซึ�งล้วนมองครูในฐานะของผู้กระทําทั 
งสิ
นเพราะครูถือเป็นผู้มี

อํานาจมหีน้าที�ในการดูแลควบคุมนักเรยีน และมลูเหตุอกีประการหนึ�งที�เกดิจากตวัครกูค็อื เจต

คตขิองครตู่อความรุนแรงที�กระทําต่อเดก็โดยเฉพาะในเรื�องการลงโทษ ที�ครบูางคนมองว่าการ

ลงโทษบางอย่างสามารถกระทําได้และนักเรยีนก็น่าจะยอมรบัได้หากนักเรยีนกระทําความผดิ

จรงิ 

 “การลงโทษแรงเกนิไปบางทคีรกูไ็ม่รู ้ใหย้นืกลางแดดนานๆ เดก็กเ็ป็นลม เขาสุขภาพ

ไม่ดอียู่แล้วถ้าครูลงโทษแบบนี#กไ็ม่ไหว ครูเขาคดิว่ามนัไม่รุนแรง มสีทิธลิงโทษได้ แต่ผลที �มนั

เกดิขึ#นทาํใหเ้ดก็ไดร้บัอตัราย”(ครสูมศกัดิT) 

 2. ปัจจยัที�เกี�ยวข้องเมื�อเดก็และเยาวชนที�อยู่ในฐานะผูก้ระทาํ  

 นอกจากเดก็และเยาวชนจะตกอยู่ในฐานะของเหยื�อความรุนแรงแล้วประเด็นหนึ�งที�

สําคญัที�พบจากการศกึษาในครั 
งนี
กค็อืเดก็และเยาวชนที�อยู่ในฐานะผูก้ระทําความรุนแรงหรอืผู้

ก่อเหตุความรุนแรงตั 
งแต่ความรุนแรงในระดบัเลก็น้อยที�ไม่ก่อให้เกดิความสูญเสยีมากนัก ไป

จนถงึขั 
นการก่อเหตุความรุนแรงที�ก่อใหเ้กดิผลเสยีหายหรอืเกดิความสูญเสยีอย่างมากมาย ซึ�ง

ทั 
งนี
ปจัจยัที�ทําให้เดก็และเยาวชนกลุ่มนี
ตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมหรอืแสดงการกระทําที�จดัว่า

เป็นความรุนแรงนั 
นมหีลายปจัจยัซึ�งจากการศกึษาพบว่ามทีั 
ง ตวันักเรียนเอง ครอบครวัของ

นักเรียน เพื �อนร่วมโรงเรียน สื �อ และชุมชน  ดงันี
 

 1) ตวันักเรียนเอง 

 เนื� องจากโรงเรียนแห่งนี
 เป็นโรงเรียนที�เ ปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ

มธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ�งนักเรยีนสามารถสมคัรเขา้เรยีนไดโ้ดย

ไม่ต้องผ่านการตรวจวดัคุณสมบตัิ ไม่มกีารสอบข้อเขยีน ไม่มกีารสอบสมัภาษณ์ใดๆ ทั 
งสิ
น   

ไม่ว่านักเรยีนจะเขา้เรยีนในระดบัมธัยมศกึษาปีที� 1 หรอื ปีที� 4 หรอืแมแ้ต่การขอเขา้เรยีน

กลางคนัในระหว่างภาคเรยีน เดก็กส็ามารถเขา้เรยีนไดห้มด ไม่มกีารสอบคดัเลอืก ดว้ยเหตุนี
จงึ

ทาํใหใ้นโรงเรยีนนี
มเีดก็นักเรยีนที�หลากหลายและเมื�อมาร่วมอยู่ดว้ยกนัในพื
นที�โรงเรยีนโอกาส

ที�จะเกดิความรุนแรงจงึเกดิขึ
นได้ตลอดเวลาและปจัจยัที�มาจากตวันักเรยีนเองก็คอื ความคิด
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และพฤติกรรมของเดก็ซึ�งความรุนแรงต่อเดก็ที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนนั 
น มลูเหตุส่วนหนึ�งมาจาก

ตวัเด็กและพฤตกิรรมของเด็กเองซึ�งจากการศึกษาพบว่าเมื�อเด็กอยู่ในช่วงวยัที�แตกต่างกนัก็

ย่อมมคีวามแตกต่างกนั ทั 
งทางด้านร่างกาย สตปิญัญา จติใจ อารมณ์ และความคดิความรูส้กึ  

ซึ�งเป็นมลูเหตุที�มาจากภายในตวัของเดก็เอง เช่น ความดื
อความซนของวยั โดยเฉพาะในวยัเดก็

เลก็ ความแปรปรวนทางอารมณ์ของเดก็วยัรุ่น ความอยากรูอ้ยากลอง การขาดวุฒภิาวะในการ

กลั �นกรองเรื�องต่างๆ ทั 
งการคบเพื�อนและการรบัสื�อต่างๆ ซึ�งเดก็จะแสดงออกของพฤตกิรรมใน

ลกัษณะต่างๆ เช่น การไม่ทําการบ้านหรอืงานส่งครู การมาเรยีนสายหรอืการไม่เขา้ชั 
นเรยีน 

การลอ้ชื�อพ่อแม ่การจอ้งหน้าแลว้เขม่นกนั หรอืการเดนิชนกนัแลว้เกดิความไม่พอใจกนัจนเป็น

เหตุให้เกดิการชกต่อยกนั การยกพวกตกีนั การหงึหวงกนัด้วยเรื�องของชูส้าว เป็นต้น มูลเหตุ

อกีประการหนึ�งที�มาจากตวัเดก็ที�ส่งผลต่อการกระทําที�รุนแรงคอืการมเีจตคตต่ิอความรุนแรงใน

ลกัษณะที�เห็นว่าความรุนแรงเป็นเรื�องปกติธรรมดาสามารถทําได้โดยไม่เห็นว่าเป็นสิ�งที�ไม่

เหมาะสม ยิ�งกว่านั 
นกลบัมองว่าเมื�อทําแล้วจะได้รบัผลที�ดกีลบัมา เช่น การได้รบัการยอมรบั 

หรอืไดร้บัการเชดิชเูกยีรตแิละศกัดิ Mศรจีากเพื�อนๆ       

 “เดก็เขาพูดกนัต้องใหรู้ว้่าใครเป็นใคร มาหยามศกัดิTศรกีนัไดไ้ง อย่างรุ่นพี �รุ่นน้องนี �ไม่

ยอมกนัเลย จะไมเทยีบรุ่นมองหน้าหาเรื �องนี �ไม่ไดเ้ลย ยิ �งพอทําไดแ้ลว้มคีนมาชื �นชมยิ �งเอาใหญ่ 

ยิ �งว่าขา้แน่ขา้เก่ง มนัเชื �อกนัผดิๆ”(ครสูมปอง) 

 “เด็กสมัยนี# ไม่ค่อยมีวุฒิภาวะ อารมณ์ร้อน ใช้กําลังตัดสิน เห็นวิ �งไล่ตีกัน ไปรับ

วฒันธรรมความรนุแรงมาจากไหนกไ็มรู่”้(คุณนนัทนาผูป้กครองนกัเรยีนคนหนึ�งชั #นม.1) 

 นอกจากนี
ในส่วนของความคดิต่างของเดก็นกัเรยีนกอ็าจเป็นชนวนของความขดัแยง้ที�

นําไปสู่ความรนุแรงได ้เดก็นักเรยีนอาจขดัแยง้กนัในเรื�องการทํากจิกรรม เช่น เดก็บางคนเสนอ

ความเหน็อยา่งหนึ�ง แต่เพื�อนคนอื�นไม่เหน็ดว้ย แมต่้างกม็เีหตุผลสนับสนุน แต่ความที�มทีฏิฐใิน

ตนเองอยากเอาชนะคนอื�นก็เป็นสาเหตุหนึ�งที�เป็นชนวนนําไปสู่ความขดัแย้งและเกิดความ

รนุแรงตามมา   

 “หนูชอบดาราเกาหลเีพื �อนมนัไม่ชอบกช็อบมาว่าเราบ้าดาราไม่เหน็เกี �ยวเลย หนูเอา

ซดีมีาดมูนักม็าคอยว่าเราเวอรก์ช็อบจรงิๆ ไมไ่ดท้ําตามแฟชั �นสกัหน่อย เลยเลกิคบกบัมนัเลย ดี

ไมด่จีะตบใหม้าว่าไดไ้ง”(ฟ้านกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

 นอกจากนี
มูลเหตุหนึ�งที�มาจากตวันักเรยีนเองคอืการที�นักเรยีนมเีจตคตทิี�ดต่ีอการใช้

ความรุนแรงโดยมองว่าความรุนแรงเป็นสิ�งที�สามารถกระทําได้เป็นการแสดงออกซึ�งความมี

อํานาจที�เหนือกว่าและคดิว่าเมื�อตนเองกระทาํแลว้จะไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื�น 
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 “ทําไมจะทําไม่ได้จารย์วนัก่อนทะเลาะกนัผมต่อยเขาให้เพื �อนมนัยงับอกเลยว่าเท่ห์

มาก ไมเ่หน็มใีครว่าใครๆ ที �เขาเป็นแมนกท็าํกนัทั #งนั #น”(จอมนกัเรยีนคนหนึ�งชั #นม.5) 

 2) ครอบครวัของนักเรียน      

 ครอบครวั ถอืเป็นเบา้หลอมที�สาํคญัที�สุดในการขดัเกลา และพฒันาพื
นฐานบุคลกิภาพ

ของเด็ก ด้วยการอบรมเลี
ยงดูให้ความรกัความเอื
ออาทรให้ความช่วยเหลอืพร้อมทั 
งปลูกฝงั

คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม ความเชื�อ สร้างเสรมิเจตคติ และถ่ายทอดวฒันธรรมทางสงัคม

ให้แก่สมาชกิในครอบครวัเพื�อให้เป็นบุคคลที�มคีุณภาพซึ�งจะส่งผลโดยตรงต่อการการแสดง

บทบาททางสงัคมของสมาชกิในสถาบนัอื�นๆ ต่อไปซึ�งจากการศกึษาครั 
งนี
พบว่า ครอบครวัคือ

แหล่งบ่มเพาะความรนุแรงอย่างไม่ตั :งใจ เนื�องจากการอยู่ร่วมกนัในครอบครวันั 
น สมาชกิทุก

คนในครอบครวัต่างกม็บีทบาทและหน้าที�ทั 
งต่อตนเองและต่อสมาชกิในครอบครวั ถ้าทุกคนมี

ความรบัผิดชอบในการเป็นสมาชกิครอบครวัที�ดกี็จะไม่ก่อให้เกิดปญัหาครอบครวัและการมี

สมัพนัธภาพที�ดใีนครอบครวัจะเป็นปจัจยัเกื
อหนุน และทําให้คนในครอบครวัมคีวามรกั ความ

ผูกพนัมคีวามเขา้ใจกนัและช่วยเหลอืสนับสนุนซึ�งกนัและกนัซึ�งดชันีชี
วดัที�สะท้อนความความ

อบอุ่นและความเข้มแข็งในครอบครวัสามารถวัดได้จากสององค์ประกอบหลัก คือ การทํา

บทบาทหน้าที�และการมสีมัพนัธภาพที�ดใีนครอบครวัทั 
งสององค์ประกอบนี
จะต้องดําเนินการ

พฒันาไปพร้อมๆ กันเพื�อให้เกิดผลต่อความสุขของคนในครอบครวัได้อย่างแท้จรงิแต่หาก

สถาบนัครอบครวัอ่อนแอก็จะเกดิปญัหาครอบครวัซึ�งจะส่งผลกระทบทั 
งต่อคุณภาพชวีติของ

สมาชกิในครอบครวั และคุณ ภาพชวีติโดยรวมของสงัคม และในขณะเดยีวกนั ปญัหาสงัคม

โดยรวมกจ็ะยอ้นกลบัไปกระทบต่อวถิกีารดาํเนินชวีติครอบครวัอกีดว้ย 

 การทาํบทบาทหน้าที�ที�ไมส่มบรูณ์ของครอบครวัยงัสามารถเอื
อใหค้รอบครวักลายเป็น

แหล่งความรุนแรง หรอืหล่อหลอมให้เด็กหรอืเยาวชนเกิดพฤตกิรรมที�ชอบใช้ความรุนแรงได ้  

ซึ�งอาจเกดิจากปจัจยัต่างๆ เช่น 1)พ่อแม่ขาดทกัษะในการอบรมสั �งสอนเดก็ซึ�งมกัเกดิจากคู่พ่อ

แมท่ี�มอีายนุ้อย การมลีกูขณะที�วุฒภิาวะทางรา่งกายและอารมณ์ยงัไม่พรอ้มจงึไม่สามารถเลี
ยงดู

สั �งสอนเดก็ที�เกดิมาไดอ้ย่างถูกต้องและมคีุณภาพได ้ 2) ลกัษณะและบุคลกิภาพของพ่อแม่ที�

ชอบทะเลาะและทํารา้ยร่างกายกนั ซึ�งอาจเนื�องมาจากการตดิการพนัน ตดิเหลา้หรอืยาเสพตดิ 

ก็สามารถบ่มเพาะพฤติกรรมความรุนแรงให้เกิดขึ
นกบัเด็กได้ง่าย เพราะเป็นแบบอย่างที�ไม่

เหมาะสม เดก็รบัรู้พฤติกรรมเหล่านี
อย่างใกล้ชดิจนเกิดเป็นความเคยชนิกบัเหตุการณ์ความ

รุนแรงที�เหน็อยู่เป็นประจําจนคดิว่าเป็นเรื�องปกต ิ3) ฐานะของครอบครวัที�ยากจน ทําให้เกดิ

ความกดดันและความตึงเครียด การที�พ่อหรือแม่ขาดรายได้ประจําทําให้รายได้ไม่พอกับ



136 

 

ค่าใช้จ่าย ครอบครวัมคีวามเป็นอยู่ที�ขดัสน เดก็จงึขาดการดูแลเอาใจใส่ที�ดหีรอืถูกปล่อยปละ

ละเลย 4) ครอบครวัที�ไม่สงบสุขขาดความสมัพนัธท์ี�ดแีละขาดความอบอุ่นในครอบครวั การที�

พ่อแมท่ี�มุง่หารายไดม้าเลี
ยงครอบครวัจนห่างเหนิ ไม่มเีวลาที�จะอยู่ร่วมกนักบัลูก ทําใหข้าดการ

แสดงความรกั ความผูกพนัต่อกนัหรอืการที�พ่อแม่ไม่ชอบรบัฟงัเหตุผลของลูก ชอบดุด่าลูกจน

เกินกว่าเหตุทําให้เด็กไม่อยากอยู่ใกล้พ่อแม่เกิดความเก็บกดจนต้องปลดปล่อยออกมาใน

รปูแบบของความรุนแรงภายนอกเพื�อเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื�น 5) พ่อแม่ที�มปีระวตัเิคยถูก

กระทํารุนแรงหรือถูกทอดทิ
งมาก่อนในวัยเด็กทําให้มีปญัหาด้านอารมณ์ โกรธง่ายหรือมี

พฤตกิรรมต่อต้านสงัคม ชอบกระทํารุนแรงต่อลูกส่งผลใหเ้ดก็มแีนวโน้มที�จะมพีฤตกิรรมความ

รุนแรงต่อผูอ้ื�นได ้6) ลกัษณะครอบครวัเดี�ยวที�เหลอืผูป้กครองเพยีงคนเดยีวเนื�องจากการหย่า

รา้ง เมื�อเกดิมกีารสมรสใหม ่การที�มบุีคคลแปลกหน้าเขา้มาสู่ครอบครวัอาจมคีวามเสี�ยงของเดก็

ที�จะถูกกระทําทารุณกรรมโดยสมาชกิใหม่ของครอบครวัได้ เช่น การล่วงละเมดิทางเพศ หรอื

การมลีูกใหม่ของพ่อหรอืแม่ทําให้เดก็เกิดความกดดนั หรอือิจฉารษิยา บ่มเพาะให้เกิดความ

รุนแรงขึ
นภายในจติใจของเด็กจนต้องแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม 7) เด็กที�เลี
ยงยาก 

หงุดหงดิง่าย รอ้งไหบ่้อย นอนยาก อาจจะเป็นเหตุใหเ้กดิการลงโทษหรอืกระทํารุนแรงจากพ่อ

แม่ที�ไม่พอใจหรอืรําคาญในพฤติกรรมของเด็ก จนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้

ถงึกบัตอ้งมกีารทาํรา้ยทุบต ีเดก็ที�ถูกเลี
ยงดูแบบนี
 เมื�อโตขึ
นกม็กัจะมองโลกแง่รา้ยและก้าวรา้ว 

จนสามารถบ่มเพาะนิสยัชอบมพีฤตกิรรมรุนแรงกบัผูอ้ื�นได ้8) การที�พ่อแม่คาดหวงักบัเดก็มาก

จนเกินความสามารถที�แท้จรงิของเขา ขาดความเข้าใจในพฒันาการของเดก็ เมื�อไม่พอใจก็มี

การลงโทษ บ่อยครั 
งเขา้เดก็กต็้องระบายออกในรปูแบบของพฤตกิรรมความรุนแรงต่อผูอ้ื�นดว้ย

เช่นเดยีวกนั  

 จากสาเหตุดงักล่าวเป็นความรุนแรงในครอบครวั ซึ�งจะมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมของ

เด็กและเยาวชน เช่น ปญัหาทางด้านอารมณ์ เด็กและเยาวชนที�มกีารใช้ความรุนแรงใน

ครอบครวั จะมปีญัหาทางดา้นอารมณ์ โดยเฉพาะการเกบ็กด มกีารรบัภาพความรุนแรงเขา้ไป

ในจติใจ เกดิความสบัสนทางด้านอารมณ์ เช่น มคีวามรูส้กึรกัผูใ้ชค้วามรุนแรงต่อครอบครวัใน

ฐานะพ่อ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้เป็นพ่อต้องใช้ความรุนแรงในครอบครวั 

จนกระทั �งเกิดความโกรธและเกลียดขึ
นในใจอันเป็นความสับสนทางอารมณ์ที�พยายามหา

คําตอบหรอืทางออกให้กบัปญัหาไม่ได ้นอกจากนี
เดก็อาจมคีวามรูส้กึกงัวลใจ ขาดความมั �นใจ

ในตนเอง เกดิความหดหู่ เศรา้ใจ อนันําไปสู่ปญัหาโรคซมึเศรา้และมแีนวโน้มฆ่าตวัตายไดง้่าย

ปญัหาการปรบัตวัเขา้กบัสงัคม เดก็และเยาวชนที�มกีารใชค้วามรุนแรงในครอบครวั จะมปีญัหา
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ทางดา้นการปรบัตวัเขา้กบัสงัคมไดย้าก โดยเดก็และเยาวชนกลุ่มนี
จะชอบเกบ็ตวัเงยีบคนเดยีว 

ไม่ชอบในการคบค้าสมาคมกบัเพื�อน ซึ�งอาจเกดิจากความหวาดกลวัความรุนแรงที�เคยประสบ

จากครอบครวั ทําใหไ้ม่กลา้ไวว้างใจสมาชกิคนอื�นๆ ในโรงเรยีนหรอืในสงัคม เจตคตเิกี �ยวกบั

การใชค้วามรุนแรง เดก็และเยาวชนที�ครอบครวัที�มกีารใชค้วามรุนแรงโดยเฉพาะครอบครวัที�มี

การใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื�องจะส่งผลต่อการรบัรู้และเจตคตต่ิอการใช้ความรุนแรงว่าเป็น

พฤตกิรรมปกตธิรรมดาในสงัคม และในบางครั 
งยงัเห็นว่าการใช้ความรุนแรงในการปฏบิตัต่ิอ

ผู้อื�น เป็นพฤติกรรมที�มคีวามเหมาะสม รวมทั 
งเด็กและเยาวชนที�มกีารใช้ความรุนแรงใน

ครอบครวัมโีอกาสสูงที�จะใช้ความรุนแรงในครอบครวัต่อไป เนื�องจากพฤติกรรมการใช้ความ

รนุแรงในครอบครวัเป็นพฤตกิรรมที�มกัจะมกีารถ่ายทอดจากรุน่หนึ�งไปสู่อกีรุน่หนึ�งไดเ้สมอ  

 จากที�กล่าวมานี
 ครอบครวัถอืเป็นสถาบนัแรกที�ทําหน้าที�ในการอบรมเลี
ยงดูและขดั

เกลาใหเ้ดก็เป็นสมาชกิของสงัคม บุคคลจะเป็นอย่างไรขึ
นอยู่กบัพื
นฐานทางครอบครวัส่วนหนึ�ง 

จากการศกึษา ผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งไดส้ะท้อนใหเ้หน็ว่าการที�เดก็มพีฤตกิรรมที�แสดงออกถงึความ

รนุแรง เช่น พฤตกิรรมก้าวรา้ว การทะเลาะววิาทและพฤตกิรรมไม่พงึประสงคต่์างๆ ส่วนหนึ�งมี

มลูเหตุมาจากปญัหาครอบครวัของนักเรยีน เช่น มผีูป้กครองเป็นตวัอย่างที�ไม่ด ี ดื�มเหลา้ เล่น

การพนนั  ทาํงานหนกัจนไมม่เีวลาใหล้กู ลกูจงึไมม่ทีี�พึ�งที�ปรกึษา บางครอบครวัพ่อเสยีชวีติ แม่

ไม่อยู่บ้านไปทํางานที�อื�น ทิ
งภาระการเลี
ยงดูไว้กบัปู่ย่าตายายซึ�งไม่สามารถดูแลเดก็ได้อย่าง

เต็มที� ประกอบกบัฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครวัที�เป็นเหมอืนมูลเหตุแฝงไม่ว่าจะเป็น

ครอบครวัที�มฐีานะยากจนที�ตอ้งทาํมาหากนิเพื�อเลี
ยงปากทอ้งใหอ้ยู่รอดหรอืแมแ้ต่ครอบครวัที�มี

ฐานะรํ�ารวยที�ผูป้กครองมกัใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแสวงหาทรพัยส์นิเพื�อความมั �นคงจนละเลย

การดแูลใหค้วามอบอุ่นแก่ลกู เหล่านี
ลว้นเป็นมลูเหตุที�ส่งผลต่อพฤตกิรรมต่างๆ ของเดก็ รวมทั 
ง

พฤตกิรรมความรุนแรงด้วยเช่นกนั นอกจากสภาพครอบครวัแล้ว วธิกีารที�ผูป้กครองใช้ในการ

อบรมเลี
ยงดลูกูกม็สี่วนใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมที�ก่อความรุนแรงได ้เช่น กรณีที�ครอบครวัเลี
ยงดูแบบ

ลงโทษรุนแรง เผดจ็การและมสีมัพนัธภาพที�ไม่ดใีนครอบครวัอาจจะส่งผลใหเ้ดก็มองโลกในแง่

รา้ย ไม่ไวว้างใจผูอ้ื�น เป็นเดก็เกบ็กดและมพีฤตกิรรมก้าวรา้วอนัอาจนํามาซึ�งการกระทําความ

รนุแรงได ้  

  “บ้าตามใจลูกมาก  ลูกก็เอาแต่ใจ  ทุกคนก็เอาแต่ใจหมด  ฉันต้องเก่งกว่าคนอื �น  

เมื �อก่อนโดนตกีไ็ม่โกรธ   เดี=ยวนี#แตะนิดหน่อยกฟ้็องพ่อแม่  พ่อแม่โกรธก็มาต่อว่าอาจารย ์ มา

โรงเรยีนกด็ื#อจะตายพ่อแมเ่ชื �อลกูตนเอง ” (ครฝูา่ยแนะแนวคนหนึ�ง) 
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 “หนูยา้ยตามแม่มาทํางานเฝ้าสวนมะม่วงที �นี � นี �กไ็ม่รูว้่าจะต้องออกอกีหรอืเปล่า โนครู

ไล่ออกกไ็มเ่ป็นไรยงัไงกต็อ้งยา้ยโรงเรยีนอกีอยูด่”ี(โอ๋นกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

 นอกจากนี
การพ่อแม่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ย เมื�อเวลามกีารบา้น พ่อแม่กช่็วยสอนให้ไม่ได ้ส่วน

ปู่ย่าตายายเองกไ็ม่มคีวามรูท้ําใหเ้ดก็ประสบปญัหาในสภาพที�เรยีนไม่ทนัเพื�อน เรยีนไม่รูเ้ร ื�อง 

เกดิสภาพที�เดก็ชอบหนีเรยีน ขณะเดยีวกนั เมื�อพ่อแม่ไม่อยู่ การอบรมสั �งสอนอย่างใกลช้ดิ การ

เป็นตวัอย่างที�ดสีําหรบัเดก็จงึไม่มปีรากฏใหเ้ดก็เหน็ เดก็หลายรายจงึเลยีนแบบพฤตกิรรมของ

คนอื�น เช่น รุ่นพี�ที�เรยีนจบไปแลว้ การไปทํางานกรุงเทพฯ ซึ�งอาจส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมที�ไม่

เหมาะสม เช่น พฤตกิรรมที�ก่อใหเ้กดิความรนุแรง หรอืพฤตกิรรมกา้วรา้ว เป็นตน้  

 “เดก็ส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ ส่วนหนึ�งพ่อแม่ อยู่กบัตายายบา้ง แลว้ใครจะไปคอย

ดูแลไหว คนแก่ทั #งนั #น วนัก่อนไปเยี �ยมบ้านเดก็ น่าสงสาร ไม่มใีครสอนการบ้าน ยายจะไปตาม

เคี �ยวเขญ็ยงัไงเดก็มนัก็เที �ยวซ ิที �นี#กเ็สยีเดก็ได้ง่าย เคยไปตดิยาอยู่พกัหนึ�ง” (ครปูระจาํชั #นคน

หนึ�ง) 

 3) เพื�อนร่วมโรงเรียน 

 โรงเรยีนจดัเป็นสถาบนัหนึ�งที�แตกต่างจากสถาบนัครอบครวั ที�นอกเหนือจากการใช้

ชวีติอยู่ในบา้นที�มพี่อแม่ญาตพิี�น้องคอยเลี
ยงดูเอาใจใส่ แนะนําสั �งสอนในสิ�งต่างๆ ในสงัคมของ

โรงเรยีน  นอกจาก นกัเรยีนจะตอ้งพบกบัครอูาจารยท์ี�คอยแนะนําสั �งสอนวชิาความรูต่้างๆ  แลว้

ยงัตอ้งพบเจอกบับุคคลอื�นๆ ไดแ้ก่ เพื�อนนักเรยีนทั 
งชายและหญงิ พ่อคา้ แม่คา้ พนักงาน และ

ภารโรง เป็นตน้ ซึ�งบุคคลต่างๆ เหล่านี
ต่างกม็สี่วนสาํคญักบัการเรยีนรู ้ความรูส้กึนึกคดิ เจตคต ิ

ตลอดจนการแสดงออกของนกัเรยีนทั 
งสิ
น 

 จากบรบิทของโรงเรยีนที�ทําใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นผูถู้กกระทําความรุนแรงดงัที�กล่าว

มาแล้ว โรงเรยีนยงัเป็นปจัจยัที�ทําให้นักเรยีนอยู่ในฐานะของผู้กระทําความรุนแรงได้อีกด้วย 

เช่น โรงเรยีนบางแห่งมกีฎระเบยีบมากจนเกนิไปจนเดก็นกัเรยีนรูส้กึอดึอดัใจหรอืรูส้กึเหมอืนอยู่

ในสถานกกักนัจงึเกดิอาการต่อต้าน ขดัขนื หรอืกล้าที�จะทําผดิกฎระเบยีบนั 
นๆ การเรยีนการ

สอนที�มากเกนิไป ครูผู้สอนให้การบ้านจนเกนิพอดหีรอืบางทคีรูก็ทําตวัให้เป็นตวัอย่างไม่ดแีก่

เดก็ เช่น กนิเหลา้ สูบบุหรี� หรอืเล่นการพนันใหเ้ดก็เหน็ เป็นต้น สิ�งเหล่านี
อาจเป็นปจัจยัหนึ�งที�

ทําให้เด็กอยู่ในฐานะผู้กระทําความรุนแรงได้ซึ�งถือว่าเพื �อนเป็นตวัแบบความรุนแรงของ

นักเรียนที �อยู่ในฐานะของผูก้ระทาํความรนุแรง 

 จากการสงัเกตโดยการมสี่วนรว่มของผูว้จิยั และจากการสมัภาษณ์นกัเรยีนในโรงเรยีน

บวัศกึษาทําใหท้ราบว่าสาเหตุสําคญัที�ทําใหเ้กดิความรุนแรงกบัเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนนั 
น
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เกิดจากการเลียนแบบเพื�อนที�ไม่ดี ซึ�งเพื�อนที�ไม่ดีในที�นี
  หมายถึงเพื�อนนักเรยีนที�มีความ

ประพฤตไิม่ดต่ีางๆ รวมไปถงึนักเรยีนรุ่นพี�ที�ทําตวัเป็นแบบอย่างที�ไม่ดแีก่นักเรยีนรุ่นน้องอีก

ดว้ย  

 โดยปกตนิกัเรยีนซึ�งเป็นเดก็และเยาวชนนั 
น ต่างกม็าจากครอบครวัที�แตกต่างกนั จาก

สภาพแวดลอ้มที�ต่างกนั  เมื�อไดเ้ขา้มาเรยีนในโรงเรยีนเดยีวกนั เรยีนชั 
นเดยีวกนั ในหอ้งเรยีน

เดยีวกนั กนิ อยู่ วิ�งเล่นในสถานที�เดยีวกนัและทํากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนั ทําใหเ้กดิพฤตกิรรมที�

หล่อหลอมเป็นอนัเดยีวกนั ซึ�งความใกลช้ดิสนิทสนมระหว่างเพื�อนนักเรยีนดว้ยกนั นักเรยีนรุ่น

พี�กับนักเรียนรุ่นน้องได้ทําให้เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมซึ�งกันและกัน การเลียนแบบ

พฤตกิรรมที�ก่อใหเ้กดิความรุนแรงกบันักเรยีนนั 
น เกดิจากการเลยีนแบบค่านิยมผดิๆ ในสงัคม 

ที�ถ่ายทอดมาสู่เด็กนักเรยีนโดยช่องทางต่างๆ ทั 
งจากบุคคลทั 
งหลายในสงัคม จากช่องทาง

สื�อสารต่างๆ ได้แก่ โทรทศัน์ วทิยุ อนิเตอร์เน็ต สิ�งตีพมิพ์ต่างๆ เมื�อค่านิยมผดิๆ เหล่านี
ได้

ถ่ายทอดออกสู่สาธารณชนทั 
งหลาย โดยปราศจากการกลั �นกรองที�ดีของผู้หลักผู้ใหญ่ใน

บา้นเมอืงทาํใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัสิ�งเหล่านี
โดยเขา้ใจว่าค่านิยมต่างๆ เหล่านี
เป็นสิ�งที�ด ีเป็น

สิ�งที�ท้าทาย น่าลองเป็นสิ�งที�ทําให้เก๋หรอืเท่ หรอืเป็นแฟชั �นใหม่ๆ ที�ทนัสมยั  จงึได้เลยีนแบบ

พฤตกิรรมต่างๆ เหล่านี
 ซึ�งไดก่้อใหเ้กดิความรนุแรงในโรงเรยีนในเวลาต่อมา 

 ตวัอย่างที�เห็นได้ชดัจากนักเรยีนในโรงเรยีนบวัศึกษา ที�ถือเป็นตวัแบบของความ

รุนแรงโดยการใช้กําลงั ได้แก่ นักเรยีนบางคนที�มพีฤตกิรรมก้าวรา้ว มกัใช้กําลงัในการตดัสนิ

ปญัหาต่างๆ เช่น นักเรยีนชายบางคนเมื�อขดัใจกบัเพื�อนหรอืมคีวามเหน็ไม่ตรงกนักบัเพื�อน ก็

จะชกต่อยกนัหรอืทํารา้ยกนัดว้ยอาวุธ ซึ�งสาเหตุหนึ�งอาจเป็นเพราะเขา้ใจผดิคดิว่าการใชก้ําลงั

เป็นการแสดงออกของลูกผูช้ายที�เป็นแมน หรอืมคีวามเชื�อว่าลูกผูช้ายนั 
น “ยอมหกัแต่ไม่ยอม

งอ” คอื ยอมต่อสู้ให้แตกหกัแต่ไม่ยอมอ่อนขอ้ให้ใคร บางครั 
งก็จะคํานึงถงึศกัดิ Mศรขีองสถาบนั 

เมื�อไดร้บัการดถููกดแูคลนจากนกัเรยีนต่างสถาบนักจ็ะยกพวกนกัเรยีนตกีนั เป็นตน้  

 ตัวแบบความรุนแรงอีกอย่างหนึ�งก็คือ การเล่นการพนันและการเสพสิ�งเสพติดใน

โรงเรยีน ซึ�งการเล่นการพนันนั 
น ไดแ้ก่ การเล่นไฮโล หรอืเล่นหวยใต้ดนิ เป็นต้น เดก็นักเรยีน

มกัได้แบบอย่างนี
มาจากผู้ใหญ่ที�บ้าน เมื�อไปโรงเรยีนก็อาจจะได้แบบอย่างไม่ดนีี
จากนักเรยีน

รุน่พี� ส่วนการเสพสิ�งเสพตดิในโรงเรยีนนั 
น เช่น การสบูบุหรี� เสพยาบา้ ดื�มสุรา เหลา้ เบยีร ์เป็น

ต้นโดยเฉพาะการสูบบุหรี�และการดื�มเหล้านั 
น เดก็บางคนอาจเขา้ใจผดิคดิว่าการสูบบุหรี�และ

การดื�มเหล้าเป็นแสดงออกถงึความเป็นผูใ้หญ่ น่าเกรงขาม และเป็นความโก้เก๋ น่าทําตาม ซึ�ง

จากการสงัเกตพบว่า นักเรยีนมกัแอบไปสูบบุหรี�ในห้องนํ
าหรอืในที�ลบัตาครูอาจารย ์บางทกี็
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แอบไปดื�มเหลา้ในที�ลบัตาคนหลงัเลกิเรยีน แมว้่าทางโรงเรยีนจะไดห้า้มปรามและชี
ใหเ้หน็โทษ

ภยัของบุหรี�และเหลา้แก่นักเรยีน และมบีทลงโทษที�ค่อนขา้งแรงแต่นักเรยีนบางคนกย็งัแอบไป

สบูบุหรี�และดื�มเหลา้ซึ�งพฤตกิรรมดงักล่าวนี
มกัจะไดแ้บบอยา่งจากนักเรยีนรุ่นพี� โดยนักเรยีนรุ่น

พี�อาจจะชวนนักเรียนรุ่นน้องให้ลองหัดสูบบุหรี�หรือดื�มเหล้า หรอืนักเรียนรุ่นน้องเมื�อเห็น

นกัเรยีนรุน่พี�สบูบุหรี�และดื�มเหลา้ไดก้อ็ยากทาํตามบา้ง บางทกีไ็ดแ้บบอยา่งนี
จากเพื�อนนักเรยีน

ด้วยกันเอง ด้วยความอยากลอง หรอืความอยากรู้อยากเห็น นอกจากนี
นักเรยีนอาจจะได้

แบบอย่างจากผู้ใหญ่ เช่น พ่อ ญาตผิู้ใหญ่ เพื�อนใกล้บ้านหรอืจากครูอาจารยท์ี�สูบบุหรี�และดื�ม

เหล้าอีกด้วย ซึ�งการสูบบุหรี�และการดื�มเหล้านี
ถือเป็นความรุนแรงอย่างหนึ�งที�เกิดขึ
นแก่

นักเรยีนในฐานะของผู้กระทํา ทําใหเ้สยีเงนิเสยีทองซื
อบุหรี�และเหลา้ เสยีสุขภาพ และเสยีการ

เรยีนทําใหก้ลายเป็นคนตดิบุหรี�ตดิเหลา้เบยีรต์ั 
งแต่ยงัเยาวว์ยัอนัจะกลายเป็นปญัหาของสงัคม

ในที�สุด 

 นอกจากการสบูบุหรี�และการดื�มเหลา้แลว้ ยงัมคีวามรนุแรงที�น่ากลวัยิ�งกว่านั 
นกค็อื การ

เสพยาเสพตดิที�รุนแรงทั 
งหลาย ได้แก่ การเสพยาบ้า ยาอ ีฉีดเฮโรอนี หรอืการดมสารระเหย 

เป็นต้น ซึ�งสิ�งเหล่านี
ได้แพร่เข้ามาในโรงเรยีนจากบุคคลที�ไม่ปรารถนาดทีี�เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนตวั โดยไม่คํานึงถงึพษิภยัที�จะเกดิแก่ลูกหลานของสงัคมไทยที�จะเป็นผูใ้หญ่ที�มคีุณภาพใน

วนัหน้า การแพร่ระบาดของยาเสพตดิเหล่านี
 เริ�มจากผู้ไม่หวงัดแีนะนําชกัชวนให้นักเรยีนลอง

เสพยาโดยให้ลองเสพฟรีๆ หรอืขายในราคาถูก เริ�มให้เสพยาจากยาขนาดอ่อนๆ ก่อน แล้วจงึ

เพิ�มขนาดยาใหม้ากขึ
น แรงขึ
น จนในที�สุดนักเรยีนกจ็ะตดิยาเสพตดิงอมแงม แลว้จงึขายยาเสพ

ตดิในราคาที�แพงยิ�งๆ ขึ
น นกัเรยีนที�ตดิยาเสพตดิเหล่านี
ทาํใหเ้กดิความรุนแรงแก่เพื�อนนักเรยีน

ในโรงเรยีนไดง้า่ยเพราะขาดสตแิละควบคุมตวัเองไม่ได ้อาจมกีารทําก่ออาชญากรรม มกีารรา้ย

รา่งกาย การลกัขโมยเงนิจากเพื�อน คร ูหรอืผูป้กครองเพื�อนําไปซื
อยามาเสพ จงึ 

เป็นปญัหาใหญ่ของโรงเรยีนและสงัคมส่วนรวม  

 “เขาอยู่ม.3โดนจบัไปแลว้เสพยาบา้และมขีายดว้ย เหน็ว่าชอบขโมยของเพื �อนดว้ย เคย

มาชวนผมบงัคบัให้เอายาไปให้พี �คนหนึ�งตรงรา้นคา้ ผมกลวัไปฟ้องครูแต่มเีพื �อนผมคนอื �นเอา

ไปให”้(ดอมนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.3) 

 การเลยีนแบบพฤตกิรรมการแต่งตวัตามค่านิยมในสงัคม เช่น การแต่งตวัเลยีนแบบ

ดาราหรอืตามแบบวยัรุ่นตะวนัตก เป็นต้น ก็เป็นตวัแบบความรุนแรงในโรงเรยีนอกีอย่างหนึ�ง 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากการไวท้รงผมแปลกๆ เช่น ในปจัจุบนัที�คนนิยมชมชอบดาราเกาหลกีจ็ะไวท้รง

ผมแบบพระเอกหรอืนางเอกเกาหลหีรอืบางครั 
งคนในสงัคมกําลงันิยมดาราฝรั �งหรอืค่านิยมฝรั �ง 
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ก็จะแต่งผมแต่งตวัตามแบบฝรั �งผมแดง ยอ้มผมสแีดงหรอืสทีอง เป็นต้น ซึ�งค่านิยมเหล่านี
จะ

เปลี�ยนไปเรื�อยๆ ตามกระแสสงัคมที�จะถ่ายทอดมาถึงเด็กและเยาวชนในโรงเรยีน โดยเมื�อ

นักเรยีนบางคนแสดงพฤตกิรรมตามค่านิยมเหล่านี
ออกมา เช่น การแต่งทรงผมแบบดาราดงั 

หรอืใชข้องราคาแพงๆ แบบดารา เป็นต้น กจ็ะเกดิการลอกเลยีนแบบในหมู่เพื�อนฝงูในโรงเรยีน  

ซึ�งการเลยีนแบบพฤตกิรรมการแต่งตวัแต่งกาย รวมทั 
งการใชส้นิคา้ราคาแพงๆ ยี�หอ้ดงัๆ ตาม

ค่านิยมในสงัคมนี
ถือเป็นความรุนแรงที�เกิดขึ
นกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนในฐานะของ

ผู้กระทําโดยนักเรียนเหล่านี
จะต้องเสาะแสวงหาและติดตามค่านิยมเหล่านี
ให้ทันสมยัอยู่

ตลอดเวลา และพยายามแต่งผมแต่งกายและใช้ของแพงๆ ตามค่านิยมนั 
นๆ ซึ�งต้องใช้เงนิใช้

ทองจาํนวนมาก บางครั 
งไดก่้อใหเ้กดิการลกัขโมยทรพัยส์นิของเพื�อนนักเรยีนหรอืขโมยของครู

ไปขายเพื�อเอาไปซื
อเสื
อผา้หรอืเครื�องใชย้ี�หอ้ดงัๆ ที�ตนเองอยากได ้บางครั 
งนักเรยีนดว้ยกนัเอง

ก็เกดิการอิจฉารษิยากนัเพราะเห็นเพื�อนบางคนแต่งตวัได้เท่ห์กว่า สวยกว่าหรอืใช้ของราคา

แพงกว่าตน เป็นตน้  

 “ปิดเทอมปุ๊บก็ไปตดัผมทรงใหม่ตามเพื �อน แต่ผมหนูมนัยาวช้า ทรงเกาหลเีลยนะ พอ

ยาวไมท่นักโ็ดนครดู่ามาโรงเรยีนไมไ่ดโ้ดดเรยีนซะเลย เพื �อนมนัชอบเกาหล ีเสื#อผา้แฟชั �น อยาก

ไดบ้า้ง ตอ้งแอบเอาเงนิแมม่าซื#อ”(นกัเรยีนชาย(คลา้ยหญงิ)คนหนึ�งชั #นม.2) 

 “กม็ทีี �ของครูหาย เดก็มนัขโมยไป เรามาจบัได ้มนัเหน็เพื �อนมกีอ็ยากมบีา้ง ไปหมั �นไส้

เขาเหน็เพื �อนที �เขาพอมฐีานะเอาของดีๆ  มาใช้กไ็ม่ชอบหน้า หาเหตุกวนใส่เขาอกี ถ้นมเีพื �อนยุ

ดว้ยนะยิ �งเอาใหญ่มนัทาํตามๆ กนั รุน่พี �รุน่น้องเหมอืนกนัเลย”(ครสูมชาย) 

 จากที�กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเพื�อนนักเรยีนหรอืนักเรยีนรุ่นพี�ที�ทําตวัไม่ดหีรอืทําตวัไม่

เหมาะสมนี
 จงึถอืเป็นตวัแบบความรุนแรง เนื�องจากเป็นกลุ่มคนที�ใกล้ชดิกบัเดก็นักเรยีนมาก

ที�สุด เพื�อนถือว่าเป็นกลุ่มอ้างอิงที�มีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื�อ ค่านิยม เจตคติและ

พฤตกิรรมของบุคคลโดยเฉพาะนักเรยีน โอกาสที�เด็กจะเลยีนแบบเพื�อนหรอืรุ่นพี�ที�เขาคดิว่า

เป็นตน้แบบหรอืเป็นฮโีร ่สาํหรบัเขาอาจไมไ่ดค้าํนึงว่าการกระทาํที�ไดเ้ลยีนแบบเป็นพฤตกิรรมที�

เหมาะสมหรอืไมเ่หมาะสม เพราะเหน็เพยีงแค่การกระทําที�ไดร้บัการยอมรบั นิยมชื�นชมจากคน

รอบขา้งกลายเป็นฮโีร่แบบผดิๆ เพื�อนจงึถอืว่าเป็นมลูเหตุหนึ�งที�กระตุ้นใหเ้กดิความรุนแรงโดย

ผ่านการเลยีนแบบ  

“ลกูชายผม  เขาจะดรูุน่พี �เป็นตวัอยา่งรุน่พี �ทาํอะไรเดก็กจ็ะเกดิการเลยีนแบบ เพื �อนชวน

สบูบุหรี �โหลดคลปิโป๊มาดกูนั ”(คุณนนัทสุทธิTผูป้กครองนกัเรยีนชายชั #นม.2) 
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นอกจากพฤตกิรรมการเลยีนแบบในเรื�องการเล่นพนันและการเสพยาเสพตดิแล้ว เดก็

ยงัมีการเลียนแบบพฤติกรรมที�ไม่ดีอื�นๆ อีกด้วยทั 
งได้แบบอย่างจากเพื�อน จากรุ่นพี�หรือ

แมก้ระทั �งจากรุ่นน้อง เช่น การไปซิ�งรถจกัรยานยนต์ เป็นแก๊งค์เดก็แว้น การหนีเรยีน หรอืไม่

เขา้ชั 
นเรยีนกระทั �งการทา้ชกต่อยกนัเพื�อแสดงความเป็นลกูผูช้ายเป็นตน้   

“มรีุน่พี �ไปคนหนึ�งออกไปแลว้ซื#อรถมาใหมผ่มเคยไปดนีู �เขากช็วนไปแขง่กนัวนัเสาร ์เท่ห์

มาก คนัละหลายหมื �น”(จมินกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.3) 

นอกจากนี
ในเรื�องของการรวมตวัของนักเรยีนเพื�อตั 
งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งค์นั 
น ในสายตา

ของครมูองว่าเป็นสิ�งแฝงไปดว้ยความรนุแรง กล่าวคอื การที�นักเรยีนรวมตวักนัตั 
งเป็นกลุ่มนั 
นมี

เป้าหมายประการหนึ�งที�สาํคญัคอืเพื�อแสดงใหเ้หน็ว่าตนเองมสีงักดั มกีลุ่มมพีรรคมพีวก ยิ�งกลุ่ม

มสีมาชกิมากเท่าไหร่ยิ�งเป็นการแสดงให้เหน็ความยิ�งใหญ่ หรอืในภาษาที�นักเรยีนชอบพูด คอื

ประกาศศักดาหรือแสนยานุภาพซึ�งครูมองว่าเป็นการรวมกล่มกันเพื�อแสดงอิทธิพลอะไร

บางอย่างผ่านสญัลกัษณ์ของกลุ่ม เช่น การใส่เสื
อทมีที�มกีารสกรนีลายที�เป็นสญัลกัษณ์แบบ

เดยีวกนัเพื�อแสดงความเป็นสมาชกิกลุ่ม การตดิสตกิเกอรท์ี�กระเป๋านกัเรยีน เป็นตน้ ในเรื�องของ

กลุ่มแก๊งคใ์นโรงเรยีนนี
ครสู่วนใหญ่มองว่าสามารถเอื
อใหเ้ดก็เสี�ยงต่อการกระทําความรุนแรงต่อ

ผู้อื�นได้ง่าย โดยเฉพาะกบันักเรยีนที�อ่อนแอกว่ามกัจะถูกรงัแกในรูปแบบต่างๆ เช่น ทําร้าย

ร่างกายหรอืรดีไถเงนิซึ�งในโรงเรยีนเท่าที�ผู้วจิยัได้รบัการบอกกล่าวและจากการสงัเกตในเรื�อง

ของสญัลกัษณ์ที�แสดงความเป็นสมาชกิกลุ่มพบว่ามกีลุ่มหรอืแก๊งคท์ี�เหน็ชดัเจนอยู่หลายแก๊งค์

ด้วยกนั มทีั 
งแก๊งค์ใหญ่ที�มสีมาชกิจํานวนมากกระจายไปในทุกระดบัชั 
น เช่น แก๊งค์ที�ใช้ชื�อว่า 

FREEDOM จะเป็นแก๊งคข์นาดใหญ่ที�สุดในโรงเรยีนและจะรบัสมาชกิเฉพาะนักเรยีนชายเท่านั 
น 

ส่วนแก๊งคจ์ีlดจา๊ด กจ็ะเป็นแก๊งคท์ี�รบัสมาชกิเฉพาะนักเรยีนหญงิเท่านั 
น เป็นต้น  ซึ�งในเรื�องของ

การตั 
งแก๊งค์ในโรงเรยีนนี
ครูมองว่าเป็นสิ�งที�เอื
อให้เด็กแสดงพฤติกรรมที�เป็นการสร้างความ

รนุแรงไดง้า่ยเนื�องจากการอยู่กนัเป็นกลุ่มจะทําใหเ้ดก็กลา้กระทําในสิ�งต่างๆ มากขึ
น รวมไปถงึ

การกระทาํสิ�งที�ผดิๆ อยา่งเช่น การรงัแกเพื�อน การใชย้าเสพตดิ การหนีเรยีนยกทั 
งกลุ่ม เป็นตน้ 

“เดก็พวกนี#ถ้าอยู่คนเดยีวมนัไม่กล้าหรอก บางคนนะขี#อาย ไม่ค่อยพูด พออยู่เป็นกลุ่ม

นะแซวคร ูแซวเพื �อนไดต้ลอด เพื �อนชวนโดดเรยีนมนักโ็ดด ไอพวก FREEDOM  ใครๆ กร็ูจ้กั ที �

กระเป๋าจะแปะสตกิเกอร ์บางกลุ่มมรีอยสกัเหมอืนกนัเลย”(ครสูมใจ) 

อยา่งไรกต็ามสําหรบัเดก็ๆ บางคน กลุ่มแก๊งไม่ใช่ความรุนแรง และความรุนแรงกไ็ม่ได้

เกดิจากกลุ่มแก๊ง พฤติกรรมต่างๆ ที�กลุ่มแก๊งทําเป็นพฤตกิรรมที�เด็กมองเรื�องความเป็นกลุ่ม

กอ้นเพื�อนพอ้ง  
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“โถ่จารยต์ั #งเป็นแก๊งค์โรงเรยีนไหนกม็ทีั #งนั #นแหละ ไม่ได้ทําไรผดิซกัหน่อย ก็แค่ใหรู้ว้่า

พวกเดยีวกนั ใครอยากสมคัรเรากร็บัหมดแหละ”(ตน้นกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4) 

การที�เด็กไม่ได้มองพฤตกิรรมดงักล่าวเป็นความรุนแรงนั 
นอาจพจิารณาได้จากปจัจยั

ของความเป็นเมอืง กลุ่มแก๊งคลา้ยกบัเป็นวฒันธรรมของคนรุ่นใหม่หรอืของวยัรุ่นเมอืงบางอย่าง

ที�มอียู่แล้ว การทะเลาะต่อยตบีางครั 
งก็เริ�มต้นจากการเล่น หยอกเยา้ที�เดก็ๆ รูส้กึว่าเป็นเรื�อง

ปกตแิต่หากสิ�งใดกระทบต่อจติใจ ต่อความรูส้กึแลว้พวกเขาจงึจะรูส้กึว่าสิ�งนั 
นรนุแรง 

4)  สื�อกบัการไหลผ่านของความรนุแรง 

ในปจัจบุนัเดก็นกัเรยีนสามารถจะเขา้ถงึสื�อต่างๆ ไดง้่ายไม่ว่าจะเป็นสื�อประเภทรายการ

โทรทศัน์  นิตยสารประเภทต่างๆ หนังสอืการต์ูน คอมพวิเตอร ์โดยเฉพาะสื�อที�เป็นที�นิยมมาก

ที�สุดในปจัจุบนั คอื อนิเตอรเ์น็ต ซึ�งมเีวบ็ไซต์ต่างๆ มากมาย และสื�อทางโทรศพัท์มอืถอื การ

เผยแพร่ความรูใ้นเรื�องราวต่างๆ ข่าวสารรวมทั 
งความบนัเทงิต่างๆ นั 
น สามารถส่งผ่านทางสื�อ

เหล่านี
ไปยงัเด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็วและมกีารส่งต่อกันได้อย่างแพร่หลายในเวลา

อนัรวดเรว็ 

เนื�องดว้ยโลกสมยันี
กา้วหน้าไปอย่างรวดเรว็คงไม่มใีครอยากเป็นคนลา้สมยั หรอืไม่ทนั

เหตุการณ์จงึเป็นธรรมดาที�เด็กจะติดตามสิ�งต่างๆ ที�เกิดขึ
นโดยเฉพาะทางตาและหูซึ�งเป็น

ช่องทางที�เดก็ๆ สามารถจดจาํและบนัทกึไวใ้นสมองไดง้่ายที�สุด การไดเ้สพสื�อความรุนแรงซํ
าๆ 

บ่อยๆ ในที�สุดกจ็ะเกดิพฤตกิรรมลอกเลยีนแบบสิ�งนั 
นๆ เพราะคดิว่าเป็นเรื�องปกต ิในที�สุดกจ็ะ

ถูกหล่อหลอมให้เป็นพวกเดยีวกบัสิ�งต่างๆ เหล่านั 
นโดยเริ�มจากตวัเองไปถงึเพื�อนจากสองคน 

สามคน กลุ่มยอ่ย รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่หนีไม่พน้โรงเรยีนซึ�งเป็นที�รวมของเดก็กลุ่มใหญ่ที�สุดใน

วยัศกึษา 

ในสงัคมปจัจุบนั สื�อประเภทภาพยนตร์หรอืละครหลงัข่าวตามช่องต่างๆ มกันิยมใช้

ความรุนแรง และเรื�องเพศเป็นจุดขายซึ�งจะสงัเกตไดว้่าภาพยนตรห์รอืละครเรื�องใดที�แสดงถงึ

สองเรื�องที�กล่าวมานี
 กจ็ะไดร้บัความนิยมมาก มเีรตติ
งสงูในหมูเ่ดก็ๆ ไมเ่วน้แมห้นังสอืการต์ูนที�

แฝงความลามก สื�อใหเ้หน็ความรุนแรงทางเพศ เมื�อเดก็ไดดู้กจ็ะนําไปพูดคุยกนัและปฏบิตัติาม 

โดยเฉพาะเดก็เลก็ๆ ที�ยงัขาดวจิารณญาณและการไตร่ตรอง เพราะเหน็ว่าสิ�งที�ไดเ้หน็ ได้ดู ได้

ฟงันั 
น เป็นสิ�งที�เท่ห ์ทนัสมยั แมส้ิ�งที�ไดเ้สพไปนั 
นจะเป็นจุดเริ�มต้นของความรุนแรงแต่ดว้ยวยัที�

ยงัอายุน้อย ขาดประสบการณ์เพราะยงัอยู่ในวยัเรยีน การที�เดก็ไดบ้รโิภคสิ�งต่างๆ เหล่านี
จาก

สื�อทุกๆ วนัเป็นปกตโิดยไม่สนใจว่าสื�อนั 
น  ๆจะมีเนื
อหา เหมาะสมหรือไม่ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ�งที�

เสพเข้าไปนั 
นมนัดีหรอืไม่ดี ควรทําหรอืไม่ควรทําหรือจะมผีลเสียหายกระทบถึงใครหรือไม่แต่
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เมื�อเห็นว่าถ้าได้ทําแล้วทําให้เกิดความสนุกสนานบันเทิง ไม่ตกยุค สมยั หรือที�เรียกกันว่า       

“อินเทรนด์” ก็จะได้รบัการยอมรบัหรอืได้รบัการยกย่องในกลุ่มเพื�อนฝูงก็จะเกิดพฤติกรรม

เลยีนแบบกนัต่อไปจนเห็นว่าเป็นเรื�องปกติซึ�งความรุนแรงที�ลอกเลยีนมานั 
นอาจจะทวรีะดบั

เพิ�มขึ
นไปอกีทลีะเลก็ทลีะน้อยแบบไม่รูต้วัเพราะคดิว่าเป็นเรื�องปกต ิยอมรบัได้ เมื�อทําตามๆ 

กนัไปโดยเพิ�มระดบัขึ
นเพื�อตอ้งการการยอมรบัของกลุ่ม กจ็ะเกดิเป็นปญัหาใหญ่ของสงัคมไดใ้น

อนาคต 

“เดก็ดูละครหลงัข่าว ตวัดเีลยแหละเนี �ย เป็นตวัแบบของพฤตกิรรมต่างๆ อย่างเรื �องชู้

สาวพวกนี#คดิว่าเป็นแฟ่ชั �นเลยตอ้งมแีฟน แยง่ชงิกนั ตบกนั เหมอืนนางเอกนางรา้ยในทวี ีแต่เรา

กด็ูนะชอบด้วย แต่เดก็มนัยงัไม่รูเ้ท่าทนั ทําตามสื �อ นี �ยงัไม่รวมอนิเตอรเ์น็ต มอืถอื มนัใช้กนัรุ่น

ใหม่ๆ  แพงๆ ทั #งนั #น เขา้ถงึเดก็งา่ย”(ครสูมจลุ) 

จะเห็นได้ว่าสื�อได้มสี่วนเกี�ยวข้องกับความรุนแรงในปจัจุบนัอย่างมาก ไม่ว่าจะจาก

ผลงาน วจิยัที�ผ่านมา หรอืจากเหตุการณ์ที�เกดิขึ
นตามหน้าหนังสอืพมิพแ์ละสื�อต่างๆ พบว่า สื�อ

เป็นตัวการสําคญัที�มผีลต่อความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นสื�อสิ�งพมิพ์ สื�ออิเล็กทรอนิกส์เช่น วทิย ุ

โทรทศัน์และอนิเตอรเ์น็ต จะเป็นแบบอยา่ง หรอื เป็นตวัแบบแก่เดก็และเยาวชนที�กําลงัอยู่ในวยั

ค้นหาเอกลักษณ์แห่งตนซึ�งเด็กอาจคิดว่าบุคคลที�ทํางานเกี�ยวกับสื�อนั 
นเป็นคนเก่ง มี

ความสามารถ เด็กจะยดึตวับุคคลและเอาเป็นแบบอย่าง นอกจากนั 
นการนําเสนอภาพความ

รุนแรงของสื�อมวลชนที�บ่อยครั 
ง ขาดความรบัผดิชอบต่อสงัคมทําให้เด็กซมึซบัและมองเรื�อง

ความรุนแรงเป็นแฟชั �นจนเหน็ว่าเป็นที�เรื�องธรรมดา และเกดิการเลยีนแบบขึ
นได ้ อกีประการ

หนึ�ง การที�เดก็เลยีนแบบตามสื�อกเ็พราะเหน็ว่า สื�อสามารถนําเสนอขอ้มลูข่าวสารบางอย่างที�ครู

หรอืครอบครวันั 
นไมส่ามารถควบคุมหรอืสอนตนเองได ้เช่นเรื�องเพศสมัพนัธ ์เรื�องการใชอ้ํานาจ

เหนือผู้ที�ด้อยกว่าซึ�งเด็กที�ขาดการไตร่ตรองหรอืขาดการชี
แนะที�ถูกต้องก็อาจเชื�อและแสดง

พฤตกิรรมตามที�ตนไดร้บัรูม้า   

“เด็กทําระเบดิขวด  บอกว่าดูจากสื �อ เข้าไปในเน็ต มบีอกหมด มนัก็ทําตามเอามาที �

โรงเรยีนดนีะครรูบิไปก่อน” (ครสูมศกัดิT) 

“ที �ทําให้เกิดความรุนแรง น่าจะเป็นสื �อ  เรื �องความรุนแรงในต่างประเทศนําเสนอน้อย

มาก แต่บ้านเรานําเสนอหน้าหนึ�งด้วยซํ# า เด็กวัยรุ่นมีเรื �องชกต่อย ชอบเลียนแบบ เด็กมา

โรงเรียนบางครั #งก็เลียนแบบสื �อ ส่งเสียงโหวกเหวก เด็กผู้หญิงแต่งตัวแบบ เกาหลี ญี �ปุ่น 

เลยีนแบบตามสื �อ ทั #งผู้หญงิ ผู้ชาย สื �อทุกวนันี#  ซดีลีามกกระจาย หาง่าย นี �ในทวีกี็สอนให้เห็น
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แล้วเสื#อแดงเสื#อเหลอืง เดก็มนัก็ทําตามผู้ใหญ่ยงัรุนแรงเลย ทวีกี็ประโคมข่าวกนัเขา้ไป” (คุณ

นนัทศรผูป้กครองนกัเรยีนคนหนึ�ง) 

5) ชุมชนอีกหนึ�งมลูเหตจุากสิ�งแวดล้อมภายนอก 

ชุมชนเป็นหรอืกลุ่มคนที�รวมกนัเป็นสงัคมขนาดเล็กอาศยัอยู่ในบรเิวณเดยีวกนัและมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั มกีารคบค้าสมาคมกนั และมคีวามสมัพนัธ์ต่อเนื�องกนัตามระเบยีบ

กฎเกณฑแ์ละมวีตัถุประสงคร์ว่มกนั ชุมชนนี
เป็นการรวมตวักนัตั 
งแต่ระดบัครอบครวัไปถงึระดบั

หมูบ่า้นและใหญ่กว่าระดบัหมูบ่า้นซึ�งผูท้ี�อาศยัอยู่ในชุมชนจะมคีวามรูส้กึว่าเป็นคนชุมชนเดยีวก ั

และมีการดํารงรกัษาคุณค่าและมรดกทางวฒันธรรมและศาสนามที�สามารถถ่ายทอดไปยงั

ลกูหลานอกีดว้ย     

มูลเหตุหนึ�งของความรุนแรงที�นอกเหนือจากตวัเด็กเอง ครอบครวั โรงเรยีนและสื�อ

ต่างๆ แลว้ ชุมชนยงัถอืเป็นส่วนหนึ�งของมลูเหตุที�ก่อใหเ้กดิความรนุแรง กล่าวคอื เมื�อเดก็อยู่ใน

ชุมชนที�มสีภาพหรอืวถิชุีมชนที�เอื
อใหเ้ดก็ซมึซบัความคดิ ความเชื�อ การปฏบิตัขิองคนในชุมชน 

ซึ�งบางครั 
งชุมชนกม็ไิดต้ระหนกัว่าสิ�งที�ปฏบิตัสิบืทอดกนัมาจนเป็นปกตนิั 
นจะเป็นสิ�งที�ทําใหเ้ดก็

บางคนคดิว่าเป็นสิ�งที�ถูกต้องและสามารถปฏบิตัไิดจ้นนํามาเป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัิ

ที�ก่อใหเ้กดิความรนุแรงขึ
นได ้

 “แถวนี#เมื �อก่อนไม่เจรญิขนาดนี# พอมโีรงงานมาตั #งแถวๆ ชุมชนที �เดก็อยู่ คนกม็ากขึ#น 

คนทาํงานโรงงาน ทาํก่อสรา้งมาปลูกเพงิอยู่เดก็มนักเ็หน็ประจาํผูห้ญงิผูช้ายทะเลาะกนัขา้งบา้น 

มนัซมึซบัมาไมรู่ต้วัเหน็ว่าความรนุแรงเป็นเรื �องธรรมดากม็นัเหน็จนชนิ”(ครสูมปอง) 

 และจากลกัษณะของชุมชนที�นักเรยีนโรงเรยีนนี
อาศยัอยู่ส่วนใหญ่เป็นชุมชนของกลุ่ม

คน ชาตพินัธุห์นึ�งที�อาศยัมานานหลายรอ้ยปีมกีารรวมตวักนัเป็นปึกแผ่น มอีะไรกช่็วยเหลอืกนั

เต็มที� คนที�นี�ย ังมีการประกอบอาชีพทํานา ทําสวนผลไม้ เลี
ยงสัตว์เลี
ยงปลา และทํา

เครื�องป ั 
นดินเผาขาย และมีวัฒนธรรมประเพณีหลายอย่างที�สืบทอดกันมาแต่โบราณ เช่น  

ประเพณีทางศาสนา การละเล่นต่างๆ และประเพณีการลงแขกเกี�ยวขา้ว และในประเพณีนั 
นๆ

ลว้นแต่มอีบายมขุเขา้มาปะปน เช่น เล่นการพนัน การดื�มเหลา้ ป็นต้น เมื�อคนในชุมชนดื�มเหลา้

จนเมามายแลว้กม็กัจะทะเลาะชกต่อยกนัเป็นประจาํจงึเป็นตวัอย่างที�ไม่ดแีก่เดก็และเยาวชนซึ�ง

การดื�มเหล้านี
เป็นสิ�งที�ยอมรบักนัในชุมชนแห่งนี
 เด็กที�นี�จงึคุ้นกบัการเหน็ผู้ใหญ่ดื�มเหล้าเป็น

ประจํา และเด็กบางคนก็ดื�มเหล้าด้วย เพราะถอืเป็นเรื�องปกติ เด็กนักเรยีนที�ดื�มเหล้าจงึเป็น

ตน้เหตุความรนุแรงต่างๆ ในโรงเรยีนอยูใ่นฐานะของผูก้ระทาํความรนุแรง  
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“แถวนี#ยงัมลีงแขกเกี �ยวขา้ว มแีต่อบายมุข เหลา้ต่างๆ เดก็กเ็หน็จนชนิ มองว่าเป็นเรื �อง

ปกต ิกนิเหลา้ เล่นไพ่” (ครสูมฤด)ี 

3. ปัจจยัที�เกี�ยวข้องเมื�อเด็กและเยาวชนอยู่ในฐานะของทั :งผู้ถกูกระทําและ

ผูก้ระทาํ 

 จากปจัจัยสําคัญที�พบจากการศึกษาในครั 
งนี
กลุ่มเด็กและเยาวชนที�เคยผ่าน

ประสบการณ์ทั 
งจากการเป็นเหยื�อของความรุนแรงและการเป็นผู้ลงมอืกระทําความรุนแรงเอง

นั 
นพบว่ามสีามลกัษณะไดแ้ก่ เริ �มต้นจากการเป็นผู้ถกูกระทาํและต่อมากลายเป็นผู้กระทาํ

ความรุนแรงเสียเอง เริ �มต้นจากการเป็นผู้กระทําความรุนแรงและต่อมากลายเป็น

ผูถ้กูกระทาํ และการกระทาํความรนุแรงต่อตนเองโดยไม่รู้ตวั ซึ�งทั 
งสามลกัษณะนี
มปีจัจยั

ของการกระทาํความรนุแรงดงัต่อไปนี
  

1) เริ�มต้นจากการเป็นผู้ถกูกระทาํและต่อมากลายเป็นผู้กระทาํความรนุแรงเสีย

เอง 

เดก็และเยาวชนที�เริ�มต้นจากการเป็นผูถู้กกระทําความรุนแรงนั 
น พบว่าเกดิจากสาเหตุ

หลายประการ ตั 
งแต่ตวัเด็กเองที�มลีกัษณะทางกายภาพหรอืมบุีคลิกภาพที�อ่อนแอ โดยเด็ก

อาจจะพกิารส่วนใดส่วนหนึ�งของร่างกาย หรอืเดก็ตวัเลก็กว่าเดก็คนอื�นๆ  จงึถูกกระทําความ

รนุแรงดว้ยการถูกลอ้เลยีนจากเพื�อนหรอืถูกรงัแกจากเดก็ที�ตวัโตกว่า เดก็ที�มบุีคลกิที�น่าหมั �นไส้

หรือน่ารําคาญก็เป็นสาเหตุหนึ�งของการถูกกระทําความรุนแรงโดยไม่รู้ตัวบางทีเด็กก็มี

พฤติกรรมที�ไม่น่าพงึประสงค์ต่างๆ เช่น มนิีสยัก้าวร้าว ชกต่อยกบัเพื�อน ชอบจบัผดิ ก็เป็น

มลูเหตุของการถูกกระทําความรุนแรงเช่นกนั เดก็ที�มปีระวตัทิี�ไม่ดมีาก่อน เช่น เคยขโมยของ

แล้วถูกทําทณัฑ์บน เคยเสพยาบ้า เป็นต้น นอกจากนี
สาเหตุยงัเกิดจากบรบิทของโรงเรยีน 

ตั 
งแต่การจดัการเรยีนการสอนไม่ด ีจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอนที�มเีนื
อหาวชิาการมากเกนิไป 

มกีารสอบประเมนิผลบ่อยๆ หลายครั 
งจนทําให้เดก็เครยีดกบัการเรยีน และครูผูส้อนบางครั 
งก็

รบัภาระงานเยอะจนไม่ค่อยมเีวลามาสอนนักเรยีน และการลงโทษเดก็นักเรยีนที�ทําผดิระเบยีบ

วนิยั เป็นตน้ สิ�งเหล่านี
ลว้นแต่เป็นสาเหตุสําคญัที�ทําใหเ้ดก็ตกอยู่ในฐานะของผูถู้กกระทําความ

รุนแรง กลายเป็นเด็กที�น่ารงัเกียจ ไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรอือยากพูดคุยด้วย บางทีก็ถูก

ลอ้เลยีนจนเกดิปมดอ้ย หรอืถูกเอารดัเอาเปรยีบจากเพื�อนหรอืนกัเรยีนที�โตกว่า บางครั 
งเมื�อเกดิ

ปญัหาแลว้ยงัหาคนผดิไม่ได ้เดก็พวกนี
กจ็ะถูกเพ่งเลง็หรอืถูกกล่าวหาว่าเป็นผูท้ําผดิกลายเป็น

จาํเลยของสงัคมโดยตวัเองไมไ่ดก้ระทาํ 
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การที�เดก็ได้ตกเป็นเป็นเหยื�อของผูถู้กกระทําความรุนแรงได้ก่อใหเ้กดิปมดอ้ยขึ
นในใจ 

ขาดความเชื�อมั �นในตนเองที�จะเรยีนหนงัสอืหรอืทาํอะไรใหส้ําเรจ็ ยิ�งเมื�อทําอะไรไม่สําเรจ็กจ็ะยิ�ง

ทุกขใ์จและยิ�งตอกยํ
าความรุนแรงในใจให้เพิ�มมากขึ
น จนกลายเป็นความเก็บกด เก็บอารมณ์ 

เมื�อถงึจุดๆ หนึ�งที�เดก็ทนรบัสภาพไม่ได้ ก็อาจแสดงอาการประชดตวัเองด้วยการทําผดิต่างๆ 

เสยีเองไม่ยอมเขา้เรยีน การหนัเขา้หาสิ�งเสพตดิต่างๆ เช่น เสพยาบ้า ดื�มเหล้า เป็นต้น  หรอื 

แสดงอาการก้าวร้าวกบัเพื�อนๆ เป็นคนเจ้าอารมณ์แม้ใครพูดดีๆ  ก็โกรธง่าย หรอือาจแสดง

อาการหลุดโลก โดยการแสดงพฤติกรรมแปลกๆ เช่น ทําตวัสกปรก แต่งตวัแปลกๆ โดยไม่

สนใจใครว่าเพื�อนหรอืครูจะว่าอะไร หรอืรงัเกยีจตวัเองอย่างไร เป็นต้น กลายเป็นปญัหาของ

เพื�อนและครใูนโรงเรยีน  

“เมื �อก่อนน้องเขาเรยีบรอ้ยนะมาโรงเรยีนตั #งใจเรยีนด ีพอถูกเพื �อนแกลง้บ่อยๆทนีี#เริ �มสู้

คนแลว้ ใครทาํอะไรไมไ่ดเ้ลย ด่ากลบัทนัท ีเปลี �ยนไปเยอะ”(ครปูระจาํชั #นคนหนึ�ง) 

2) เริ�มต้นจากการเป็นผูก้ระทาํความรนุแรงและต่อมากลายเป็นผูถ้กูกระทาํ 

เด็กนักเรยีนที�เริ�มต้นจาการเป็นผู้กระทําความรุนแรงนั 
น พบว่าเกิดจากสาเหตุหลาย

ประการ ไดแ้ก่ ตวัเดก็นกัเรยีนเองที�มคีวามคดิและพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม โดยเดก็อาจจะดื
อและ

ซน มคีวามแปรปรวนทางอารมณ์ของเดก็วยัรุ่น มคีวามอยากเหน็ อยากรูอ้ยากลองหรอือยาก

แสดงออกให้คนอื�นๆ ยอม รบัตนเอง เดก็มาจากครอบครวัที�มปีญัหา เช่น พ่อแม่แยกทางกนั 

ขาดความรกัความเอาใจใส่จากพ่อแม ่ครอบครวัยากจน พ่อตดิเหลา้ ตดิบุหรี� เล่นการพนัน หรอื

พ่อแมท่ะเลาะกนัเป็นประจาํและมกีาร ทํารา้ยกนั นอกจากนี
ยงัเกดิจากโรงเรยีนที�เดก็เรยีน โดย

ไดแ้บบอย่างที�ไม่ดจีากครไูม่ด ีหรอืไดแ้บบอย่างที�ไม่ดจีากเพื�อนหรอืรุ่นพี�ๆ  เป็นต้น นอกจากนี


สาเหตุที�ทาํใหเ้ดก็และเยาวชนกระทาํความรนุแรงอาจจะเกดิจากการรบัขอ้มลูจากสื�อต่างๆ ที�มกั

เสนอภาพของความรุนแรงให้เหน็บ่อยๆ เช่น สื�อโทรทศัน์ อนิเตอรเ์น็ต หรอืการโหลดสื�อที�ไม่

เหมาะสมผ่านโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ�งมกัเสนอเรื�องราวต่างๆโดยปราศจากการกลั �นกรองและ

รบัผดิชอบจากผู้ใหญ่ ทําให้เดก็เหน็แบบอย่างไม่ด ีแล้วเขา้ใจว่าเป็นแบบอย่างที�ด ีเป็นแฟชั �น 

หรอือนิเทรนดแ์ละอกีสาเหตุหนึ�งที�ทําใหเ้ดก็เป็นผูก้ระทําความรุนแรงกค็อืเดก็ไดแ้บบอย่างจาก

ประเพณีหรอืวฒันธรรมที�ไม่ดจีากชุมชนที�ตนอยู่ เช่น ประเพณีการลงแขกเกี�ยวขา้ว ที�มกีารดื�ม

เหลา้ เป็นตน้   

จากสาเหตุต่างๆ ดงัที�กล่าวนี
 ไดก้ลายเป็นปจัจยัสําคญัที�ทําใหเ้ดก็กลายเป็นผูท้ี�กระทํา

ความรุนแรงในโรงเรยีน เช่น เดก็มนิีสยัก้าวร้าว ชอบชกต่อย ทํารา้ยเพื�อนเพราะตดินิสยันี
มา

จากครอบครวัที�พ่อมกัทํารา้ยแม่และลูกๆ หรอืไดแ้บบอย่างจากสื�อที�มกัเสนอภาพความรุนแรง 
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เป็นตน้ เดก็บางคนชอบลกัขโมยเพราะตดินิสยัที�ไมด่จีากเพื�อนหรอืเดก็บางคนชอบสูบบุหรี� หรอื

ชอบดื�มเหล้าเพราะคดิว่าเป็นสิ�งที�เท่ มคีวามเป็นผูใ้หญ่หรอืได้แบบอย่างจากผู้ใหญ่ เป็นต้นซึ�ง

เด็กนักเรยีนที�แสดงพฤติกรรมเหล่านี
ออกมาถือเป็นผู้กระทําความรุนแรงต่อเพื�อนและผู้อื�น

จดัเป็นปญัหาใหญ่ของโรงเรยีนที�ตอ้งไดร้บัการแกไ้ข  

อยา่งไรกต็าม แมเ้ดก็จะแสดงพฤตกิรรมที�รุนแรงต่างๆ เหล่านี
ออกมากจ็รงิ แต่กอ็าจจะ

ไดร้บัการต่อต้านจากเพื�อนคนอื�นๆ ซึ�งถอืเป็นการลงโทษ โดยเพื�อนๆ อาจจะไม่ยอมรบั ไม่พูด

ไมคุ่ยดว้ย และครผููส้อนหรอืครฝูา่ยปกครองกอ็าจจะเรยีกมาตกัเตอืนหรอืทาํโทษ เช่น อาจจะนํา

เดก็มาเฆี�ยนตต่ีอหน้าเสาธงในตอนเชา้เพื�อใหรู้จ้กัเขด็หลาบ บางครั 
งอาจจะเรยีกผูป้กครองมาว่า

กล่าว หรอืจําหน่ายเด็กคนนี
ออกจากโรงเรยีน ต้องไปหาที�เรยีนใหม่และถ้าเด็กกระทําความ

รุนแรงที�เขา้ข่ายผดิกฎหมายบ้านเมอืง เช่น ขายยาบ้าในโรงเรยีน หรอื ทํารา้ยเพื�อนนักเรยีน

จนถงึแก่ชวีติ เป็นต้น กต็้องเป็นหน้าที�ของเจา้หน้าที�ตํารวจที�จะต้องมาดําเนินการต่อไป  การ

กระทาํของนกัเรยีนคนอื�นๆ ที�แสดงอาการต่อต้าน หรอืการกระทําของครทูี�ลงโทษนักเรยีนที�ทํา

ผดิ หรอืการที�เจา้หน้าบา้นเมอืงเขา้มาแก้ไขปญัหา เป็นต้น เหล่านี
ถอืเป็นการตอบสนองความ

รนุแรงต่อนกัเรยีนที�กระทาํความรนุแรงนั �นเอง   

“สมนํ#าหน้าอยากทาํคนอื �นก่อนดนีกั ชอบแกลง้เพื �อนเป็นประจาํ เขากจ็าํไวซ้ ิวนัหลงัเขา

เอาพี �ชายมาจดัการเลย”(สม้นกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.3)        

3) การเป็นผู้กระทาํความรนุแรงต่อตนเอง 

จากการศกึษาพบว่า การที�เดก็เป็นผูก้ระทําความรุนแรงต่อตนเองนี
เป็นภาวะที�เดก็คน

เดยีวเป็นทั 
งผู้กระทําและผู้ถูกกระทําในเวลาเดยีวกนั และที�สําคญัคอืผู้ที�กระทําก็คอืตวัเองซึ�ง

อาจกล่าวงา่ยๆ ว่าเป็น “การทาํรา้ยตวัเอง” ซึ�งปจัจยัของความรุนแรงแบบนี
จากการศกึษาพบว่า

ม ี3 ลกัษณะ ได้แก่ นักเรยีนที�เคยเป็นผู้ที�ถูกกระทําความรุนแรงมาก่อนแล้ว เด็กเคยเป็นผู้ที�

กระทาํความรนุแรงมาก่อน และนกัเรยีนที�กระทาํความรนุแรงต่อตนเองโดยไมรู่ต้วั ดงันี
 

 การที�นักเรยีนเคยเป็นผู้ที�ถูกกระทําความรุนแรงมาก่อน แล้วกลายเป็นผู้ที�กระทํา

ความรุนแรงต่อตนเองนั 
น ก็เพราะว่าเดก็ที�เคยถูกกระทําความรุนแรงนั 
น บางครั 
งไม่สามารถ

หลบเลี�ยงจากการที�ตนเป็นเป็นเหยื�อของผูถู้กกระทําความรุนแรงได ้และเมื�อไม่มใีครที�สามารถ

จะช่วยแก้ปญัหานี
ได้เลยจงึทําใหเ้ดก็เครยีดและอยากทําประชดตนเอง ด้วยการทํารา้ยตวัเอง 

เช่น กนิยาเกนิขนาด ชกกําแพง เป็นต้น บางครั 
งเมื�อต้องการจะเรยีกรอ้งความสนใจให้ผู้ใหญ่

ช่วยก็อาจจะเอามดีกรีดข้อมอืตัวเองเพื�อให้รู้ว่าตนเองกําลังมคีวามทุกข์และต้องการความ

ช่วยเหลอืจรงิๆ เป็นตน้  
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 “มนีะคะพวกที �โดดเพื �อนล่อลวงไปทํามดิมีริา้ย รบัสภาพไม่ได้ก็มกีนิยาจะฆ่าตวัตาย 

พ่อมาเหน็ก่อนช่วยหา้มทนั”(ครสูมสุข) 

ส่วนการที�นักเรยีนเคยเป็นผู้ที�กระทําความรุนแรงมาก่อน  แล้วกลายมาเป็นผู้กระทํา

ความรุนแรงต่อตนเองนั 
น เกิดจากการที�เด็กเองเมื�อไปทําความรุนแรงกบัผู้อื�นแล้วผลที�เกิด

ตามมาก็คือทําให้คนอื�นเดือดร้อนและตนเองก็เดือนร้อนจากการกระทํานั 
นๆ ด้วย ซึ�งก็

เหมอืนกบัการกระทาํความรนุแรงใหเ้กดิขึ
นกบัตนเองทางอ้อม และบางครั 
งเมื�อเดก็กระทําความ

รนุแรงต่อคนอื�นจนเกดิความเสยีหายมากๆ เช่น การที�เดก็ดื�มเหลา้หรอืเสพยาบา้แลว้ขาดสตไิป

ทําร้ายเพื�อน ลกัขโมยทรพัย์สินของผู้อื�นเมื�อตนเองได้สติก็อาจจะรู้สึกสํานึกผดิคิดว่าตนได้

กระทําผดิอย่างที�ไม่น่าใหอ้ภยัจงึคดิทํารา้ยตนเองเพื�อต้องการจะหนีความผดิ หรอืเพื�อต้องการ

ชดใชค้วามผดินั 
นๆ เป็นตน้ 

“เพื �อนหนูอ่ะพี � ตดิเหลา้ ช่วงปิดเทอมพอเมามนัไปชกหน้าเพื �อนเขา้ให ้นอนโรงพยาบาล

ไปหลายวนั สงสยัชกแรง พอมนัไดส้ตมินัโกรธใหญ่เพราะเป็นเพื �อนรกักนัไง  คราวนี#รูส้กึผดิเลย

ทาํตวัไมด่เีลย นึกว่าจะเลกิเหลา้ เมาหนกักว่าเดมิอกี ยงักบัตวัโกงในละคร”(โบวน์ักเรยีนหญงิคน

หนึ�งชั #นม.4) 

 ลกัษณะสุดทา้ยคอืนกัเรยีนที�กระทาํความรนุแรงต่อตนเองโดยไม่รูต้วัในลกัษณะนี
ส่วน

ใหญ่จะเป็นนกัเรยีนที�มภีาวะทางอารมณ์และจติใจที�แปรปรวน นกัเรยีนในกลุ่มนี
มมีกัมกีารแสดง

พฤตกิรรมที�เป็นการทํารา้ยตวัเอง โดยมเีป้าหมายเพื�อตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างที�

แมแ้ต่ตนเองและคนรอบข้างก็ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้องในทุกกรณีเช่น บางครั 
งอาจ

เกิดจากภาวะการถูกบีบคั 
นจากครอบครวัหรอืเกิดจากความรู้สึกน้อยเนื
อตํ�าใจหรอืเกิดจาก

สภาวะอารมณ์ที�แปรปรวน แล้วนําไปสู่การกระทําความรุนแรงต่อตนเอง เช่น การกรดีข้อมอื

เพื�อประชดอะไรบางอยา่ง การเกบ็ตวัเงยีบไมพ่ดูไมจ่ากบัใคร อดอาหาร เป็นตน้ 

“เดก็ที �ทํารา้ยตวัเองกม็นีะอาจารยไ์ม่ใช่มแีต่ในละครอย่างเมื �อปีที �แลว้มคีนหนึ�งอยู่ดดีกี็

เกบ็ตวัเงยีบไมม่ใีครรูว้่าเป็นอะไร ขา้วปลาไมก่นิผอม ครเูรยีกมาถาม ตามไปถงึที �บา้น ที �บา้นกม็ี

ฐานะไม่มใีครรูว้่าเป็นอะไร ถามกว่าจะบอก นึกว่าต้องเลกิเรยีนแลว้ สุดท้ายเขาบอกว่าอารมณ์

ไมด่ ี”(ครสูมชาย) 

นอกจากนี
เดก็บางกลุ่มยงัมพีฤตกิรรมการกระทําความรุนแรงต่อตนเองอย่างไม่รูต้วัคอื

การทาํใหต้วัเองเสยีสทิธบิางอย่างในฐานะของนักเรยีนคนหนึ�งของโรงเรยีนที�พงึไดร้บัสทิธนิั 
นๆ 

เช่น สิทธิในการได้รบัการอบรมสั �งสอนจากครู สิทธิในการใช้ประโยชน์จากสื�อและอุปกรณ์

การศึกษา เป็นต้น โดยเด็กเหล่านี
จะมพีฤติกรรมการไม่เข้าชั 
นเรยีนและไม่ตั 
งใจเรยีน เวลา
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โรงเรยีนมกีจิกรรมเสรมิทกัษะด้านต่างๆ ให้ทั 
งด้านวชิาการและดา้นวชิาชพีเดก็นักเรยีนกลุ่มนี


มกัไมเ่ขา้รว่มเป็นประจาํ สิ�งเหล่านี
เป็นอกีหนึ�งปจัจยัของการทําความรุนแรงต่อตนเองดว้ยฝีมอื

ของตวันกัเรยีนเอง 

“โรงเรยีนก็พยายามหากิจกรรมพเิศษมาให้ ก็ยงัไม่สนใจ ไม่เข้าร่วม บงัคบัก็แล้วก็ยงั

โดดออกไปอีก เวลาเรยีนก็ไม่ตั #งใจเรยีน แล้วมนัจะไปสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ยงัไง ทําร้าย

ตวัเองไมรู่เ้มื �อไหรจ่ะสาํนึก”(ครหูมวดสงัคมคนหนึ�ง) 

 

ส่วนที� 2 โครงสร้างทางสงัคมของโรงเรียนที�เกี�ยวข้องกบัความรนุแรงที�เดก็และ

เยาวชนถกูกระทาํ 
ในการศกึษาโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีนเป็นการศกึษาการจดัระเบยีบบรรทดัฐาน

และการจดัระเบยีบความแตกต่างของโรงเรยีน ดงันั 
นการวเิคราะห์โครงสร้างทางสงัคมของ

โรงเรยีนจงึเป็นการวเิคราะห์บรรทดัฐานความสมัพนัธ์และความแตกต่างของบุคคลต่างๆ ใน

โรงเรยีนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการจดัระเบยีบบรรทดัฐานและการจดัระเบยีบความแตกต่างระหว่าง

ครกูบันกัเรยีน ครกูบัคร ูและครกูบัผูบ้รหิารรวมถงึนกัเรยีนกบับุคลากรของโรงเรยีนว่ามลีกัษณะ

อย่างไร เกี�ยวข้องสมัพนัธ์กนัอย่างไรในการจดัระเบยีบบรรทดัฐานและการจดัระเบยีบความ

แตกต่างของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในโรงเรยีนนั 
นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ทั 
ง ครู ผู้บรหิารและ

นักเรียนที�เกิดขึ
นในโรงเรียนไม่เพียงแต่มีผลต่อการดําเนินงานของโรงเรียนเท่านั 
น ใน

ขณะเดยีวกนัยงัมผีลต่อนักเรยีนซึ�งมกีารฝ่าฝืนบรรทดัฐานและถูกลงโทษทางวนิัย ปฏกิริยิาของ

นักเรยีนที�มต่ีอการลงโทษ ไม่เพยีงแต่จะต่อรอง หลบครูเท่านั 
น ในการต่อรอง หลบหนีครู ยงั

เกี�ยวเนื�องกบัการหนีเรยีนไปมั �วสุมกับกลุ่มเพื�อนซึ�งอาจนํามาซึ�งการสร้างหรอืก่อเหตุความ

รนุแรงได ้ 

ขอ้มลูจากการศกึษาครั 
งนี
นํามาวเิคราะหแ์ละตคีวาม โดยผูว้จิยัไดย้ดึหลกัการทําความ

เขา้ใจปรากฎการทางสงัคมจากมุมมองของนักเรยีนซึ�งมวีถิชีวีติอยู่ภายใต้โครงสรา้งทางสงัคม

ของโรงเรยีนซึ�งแบ่งการนําเสนอเป็นสามประเดน็ คอื โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล

ในโรงเรียนกบัความรนุแรง และโครงสร้างเชิงอาํนาจกบัความรนุแรง ดงันี
 

1. โครงสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลในโรงเรียนกบัความรนุแรง 

พื
นที�ในโรงเรยีนซึ�งประกอบไปดว้ยนักเรยีนและบุคลากรฝ่ายต่างๆที�มาใช้ชวีติร่วมกนั

ในโรงเรยีนทั 
งดา้นการเรยีนการสอน การบรหิารจดัการและการดําเนินชวีติส่วนตวัต่างๆ ภายใต้

สถานภาพของการเป็นครู นักเรยีนและเจ้าหน้าที�ฝ่ายต่างๆ ย่อมเลี�ยงไม่ได้ที�จะต้องกล่าวถึง
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ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลซึ�งมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัการจดัระเบยีบบรรทดัฐานของโรงเรยีนและ

การจดัระเบยีบความแตกต่างระหว่างสถานภาพและบทบาทของบุคคลอนัมคีวามเกี�ยวขอ้งกบั

ปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนจากการศกึษาถงึโครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลในโรงเรยีนพบว่าในโรงเรยีนมโีครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกลุ่มต่างๆ ดงันี
 

 1) ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันักเรียน 

 การนําเสนอปรากฎการณ์ด้านระบบความสมัพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรยีน เป็นการ

เสนอภาพเหตุการณ์ที�สะท้อนความสมัพนัธ์แนวดิ�งของครูกับนักเรยีนในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในเรื�องวิถีชีวิตในโรงเรยีนของนักเรยีน ความสมัพนัธ์

ระหว่างครูกบันักเรยีนในเรื�องการควบคุมการแต่งกายและทรงผม ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบั

นกัเรยีนในเรื�องการเรยีนการสอนและกจิกรรมของโรงเรยีน ดงันี
 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างครกูบันักเรียนในเรื �องวิถีชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน 

 นบัแต่ตื�นนอนนกัเรยีนตอ้งเผชญิกบักฎระเบยีบของโรงเรยีนที�ตามไปควบคุมถงึที�บา้น 

เช่น ทุกเช้านักเรยีนต้องรบีตื�นเช้าลุกขึ
นอาบนํ
า ล้างหน้า แปรงฟนั แต่งกายตามระเบยีบของ

โรงเรยีนและมาถงึโรงเรยีนใหท้นัเวลาตามที�โรงเรยีนกําหนด ต้องถอืกระเป๋านักเรยีนใส่หนังสอื

มาเรยีน จะเดนิตวัเปล่าหรอืถอืเฉพาะสมุดหรอืหนังสอือย่างเดยีวเขา้โรงเรยีนไม่ได้ เมื�อมาถงึ

โรงเรยีนจะต้องเดนิเขา้โรงเรยีนทางประตูที�กําหนดเท่านั 
นซึ�งโรงเรยีนกําหนดกฎระเบยีบให้มี

การเขา้ออกทางเดยีว ผ่านพนกังานรกัษาความปลอดภยัที�คอยดูแลเรื�องการจราจรหน้าโรงเรยีน

และความปลอดภยัให้กบันักเรยีนตลอดจนควบคุมดูแลไม่ให้นักเรยีนหนีไม่เข้าชั 
นเรยีนหรอื

ทะเลาะววิาทกนั นอกจากนี
จะมคีรเูวรคอยดแูลนกัเรยีนที�หน้าประตูโรงเรยีนบรเิวณซุม้พระ 

   “ตอ้งตื �นแต่เชา้บา้นไกล ถ้ามาโรงเรยีนไม่ทนัเขา้แถวต้องโดนเกบ็ขยะ ถ้าซวยกจ็ะเจอ

ครฝูา่ยปกครองจดชื �อ สายบ่อยๆ กเ็รยีนแมม่าพบ”(โบวน์กัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.4) 

  “ที �หน้าประตูจะม ีคนคอยโบกจราจรและดนูกัเรยีนไม่ใหห้นีเรยีน บางคนโดดลงจากรถ

นกัเรยีนเลยกม็”ี (ครสูมปอง) 

 ถ้านักเรยีนมาถงึโรงเรยีนก่อนเวลาเปิดอาคารเรยีน นักเรยีนจะต้องนั �งรอที�หน้าตกึใต้

อาคารหรอืที�โต๊ะมา้หนิด้านล่างเพราะภารโรงจะเปิดประตูตกึและประตูหอ้งเรยีนเวลา 7.00 น.

เมื�อถึงเวลา 7.45 น.นักเรยีนต้องไปเขา้แถวบรเิวณสนามบาสเก็ตบอลหน้าอาคารเรยีน ซึ�ง

บรเิวณที�ใช้ในการเข้าแถวค่อนข้างแคบเพราะมรีถยนต์หลายคนัของครูจอดอยู่รอบบรเิวณ

ดงักล่าวดว้ย 
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 หลังการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคําปฏิญาณตนแล้ว 

นกัเรยีนจะต้องนั �งอยู่กลางแดดเพื�อร่วมกจิกรรมอบรมสั �งสอนหน้าเสาธงซึ�งโดยส่วนใหญ่จะเป็น

หน้าที�ของครฝู่ายปกครอง หรอืครเูวรประจาํวนั เวน้เสยีแต่ว่าบางวนัผู้อํานวยการโรงเรยีนจะมี

เรื�องสําคญัที�จะต้องพูดคุยหรอืบอกเล่าเรื�องราวบางอย่างให้แก่นักเรยีน ผู้อํานวยการก็จะทํา

หน้าที�ในการอบรมหน้าเสาธง เช่น ในกรณทีี�มกีจิกรรมพเิศษ เช่น วนัเปิดโรงเรยีนที�จะต้องมกีาร

เตรยีมจดันิทรรศการในฐานะโรงเรยีนพี�ที�จะใหโรงเรยีนน้องคอืโรงเรยีนระดบัประถมศกึษามา

เยี�ยมชมหรอืช่วงของการเตรยีมงานประเมนิโรงเรยีนในฝนั ผู้อํานวยการก็จะทําหน้าที�ในการ

อบรมสั �งสอนหรอืชี
แจงนกัเรยีนดว้ยตนเอง 

 หากนักเรยีนมาถงึโรงเรยีนสายกว่าเวลาเขา้แถวก็จะถูกครเูวรหน้าประตูสอบถามถงึ

สาเหตุของการมาสายและถา้พจิารณาแลว้ว่าไม่มเีหตุผลสมควรกจ็ะถูกลงบนัทกึเป็นประวตักิาร

มาสาย และบางครั 
งถ้าสายเป็นหมู่คณะหรอืเป็นนักเรยีนกลุ่มเดมิที�มาสายเป็นประจําก็จะถูก

ลงโทษตรงบรเิวณหน้าประตูทนัท ีดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น ลุกนั �ง วิ�งรอบสนามหรอืในบางกรณีจะ

ถูกลงโทษให้เก็บขยะบรเิวณโดยรอบโรงเรยีนหรอืทําความสะอาดบรเิวณต่างๆ ของโรงเรยีน 

เช่น ห้องนํ
า อาคารเรียน ใต้ถุนอาคารหรือแม้แต่การขุดรอกร่องนํ
า ถางหญ้า เป็นต้น ซึ�ง

ลกัษณะของการลงโทษขึ
นอยูก่บัประวตักิารมาสายเหตุผลที�นกัเรยีนนํามาเป็นขอ้อา้ง 

 แต่สําหรบันักเรยีนที�มาสายเป็นประจําที�ถูกบนัทกึชื�อหรอืหมายหวัไว้แล้วนั 
นก็จะถูก

เชิญผู้ปกครองมาพบเพื�อรบัทราบและทางโรงเรยีนจะทําทณัฑ์บนนักเรยีนคนนั 
นไว้และถ้า

กระทาํผดิอกีกจ็ะถูกลงโทษทางวนิยัที�หนกัขึ
นตามที�กฎระเบยีบของโรงเรยีนกําหนดไว ้เช่น การ

พกัการเรยีนหรอืการหมดสทิธิ Mสอบ เป็นตน้ 

 “ใครมาสายบ่อยๆ ครูกจ็ะจดชื �อไว้แล้วตามผู้ปกครองมาพบ หรอืใครที �ทําผดิระเบยีบ

บ่อยๆ ครกู็จะหมายหวัขึ#นบญัชไีวถ้้าทําผดิอกีกโ็ดนพกัการเรยีน”(จอมนักเรยีนชายคนหนึ�งชั #น

ม.5) 

  เมื�ออบรมหน้าเสาธงเรยีบรอ้ยแลว้ นักเรยีนกจ็ะแยกยา้ยกนัเดนิขึ
นหอ้งเรยีนเพื�อเขา้

เรยีนในคาบแรกซึ�งจะเริ�มต้นการเรยีนในเวลา 8.30 น.และคาบต่อๆ ไปจนถงึเวลา 11.50 น.ซึ�ง

เป็นช่วงเวลาที�นักเรยีนทั 
งโรงเรยีนตั 
งแต่มธัยมศกึษาปีที� 1-6 ต้องพกัรบัประทานอาหารซึ�งโรง

อาหารมขีนาดเลก็และบางครั 
งไมเ่พยีงพอเมื�อนักเรยีนลงมาพรอ้มๆ กนัซึ�งครเูวรกต็้องทําหน้าที�

คอยดูแลบรเิวณโรงอาหารด้วยและพยายามปรบัเวลาการพกัรบัประทานอาหารให้ไม่ตรงกนั

ระหว่างนักเรยีนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแต่ทั 
งนี
ในทาง

ปฏบิตัแิลว้มกัไม่เป็นไปตามที�กําหนดไวเ้นื�องจากทางโรงเรยีนมกีารปรบัตารางเวลาเรยีนหลาย
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ต่อหลายครั 
งโดยเฉพาะในช่วงที�ต้องมกีารเตรยีมกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนทางโรงเรยีนจะ

ปรบัเวลาเรยีนใหเ้หลอืน้อยลงในแต่ละคาบเพื�อใหม้เีวลาเหลอืช่วงเยน็ซึ�งจะใชเ้ป็นคาบของการ

เตรยีมกจิกรรมรวมทั 
งการปล่อยนกัเรยีนในช่วงเวลาพกันั 
น ครบูางท่านมปีล่อยเรว็หรอืปล่อยชา้

กว่าเวลาทาํใหน้กัเรยีนมกัพกัรบัประทานอาหารในช่วงเวลาที�ตรงกนั 

  “ตอนนี#โรงเรยีนเตรยีมกจิกรรมประเมนิ ตารางเรยีนปรบัใหม่หมดแลว้ ปรบัไปปรบัมา 

งง ปล่อยนกัเรยีนลงมาทานขา้วพอ้มกนักไ็มม่ทีี �นั �งอกี”(ครหูมวดสงัคมคนหนึ�ง) 

 นักเรยีนมเีวลาพกักลางวนัประมาณ 1 ชั �วโมง ก่อนเขา้ห้องเรยีนทางโรงเรยีนจะมี

กจิกรรมรวมเดก็ไวท้ี�ใต้อาคาร 1 เพื�อนั �งสมาธพิรอ้มกนั สําหรบัภาคบ่าย นักเรยีนชั 
นมธัยมต้น

ตอ้งเขา้เรยีนจนสิ
นสุดคาบเรยีนคาบสุดทา้ยเวลา 15.10 น. ดงันั 
นหากหอ้งเรยีนใดมคีาบว่างและ

ไมม่กีารเรยีนการสอนในช่วงบ่าย นกัเรยีนจะเดนิเตรด็เตร่อยู่ในโรงเรยีน จนถงึเวลาเขา้แถวเลกิ

เรยีนจงึจะทยอยเดนิกลบัออกไป ซึ�งจากจุดที�เขา้แถวถงึหน้าประตูโรงเรยีนระยะทางประมาณ 

800 เมตร จะมรีถรบัส่งนกัเรยีนจอดเรยีงรายอยู่นับสบิคนัตลอดทางเดนิจนถงึหน้าประตูทางเขา้ 

ระหว่างที�นักเรยีนแยกยา้ยกนัเดนิกลบับ้าน ครูเวรซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นรองผู้อํานวยการซึ�งอดตี

เคยเป็นครฝู่ายปกครองมาก่อนคอยควบคุมดูแลแถวซึ�งนักเรยีนทุกคนจะต้องออกนอกโรงเรยีน

เมื�อถงึเวลาปล่อยกลบับ้าน เว้นเสยีแต่ว่านักเรยีนมกีจิกรรมพเิศษ ที�ต้องใช้เวลาหลงัเลกิเรยีน 

เช่น การจดับอรด์ การซ้อมการแสดงต่างๆ ซึ�งจะต้องขออนุญาตเป็นรายกรณีไป ทั 
งนี
เพื�อเป็น

การป้องกันไม่ให้นักเรยีนกลบับ้านเย็น หรอืไปเที�ยวเล่นที�อื�น ไม่ยอมขึ
นรถรบัส่งกลบับ้าน  

รวมทั 
งเป็นการช่วยรกัษาความปลอดภยัใหก้บันักเรยีนอกีดว้ย การที�นักเรยีนทุกคนจะต้องกลบั

บา้นตามเวลาที�โรงเรยีนกําหนดนั 
นเพื�อใหน้ักเรยีนสามารถกลบับา้นได้สะดวกขึ
น เนื�องจากถ้า

นักเรยีนไม่กลบับา้นพรอ้มรถรบัส่ง แลว้นักเรยีนจะไม่มรีถกลบับา้น ระยะทางระหว่างโรงเรยีน

ถงึจุดที�มรีถโดยสารนั 
นค่อนขา้งไกล ถ้านักเรยีนไม่นั �งรถรบัส่งออกมาก็จะไม่มรีถออกไปยงัตวั

อําเภอซึ�งเป็นจุดที�มรีถโดยสาร การรอรถแทก็ซี�หรอืรถจกัรยานยนต์รบัจา้งเป็นสิ�งที�ลําบากยิ�ง 

เพราะนานๆ จะมรีถแทก็ซี�หรอืรถจกัรยานยนต์ผ่านมาสกัคนัหนึ�งดงันั 
นจงึเป็นหน้าที�ของครูที�

จะต้องคอยควบคุมดูแลนักเรียนตั 
งแต่เริ�มเข้าสู่โรงเรียนจึงถึงเวลากลับออกจากโรงเรียน 

นกัเรยีนบางกลุ่มจงึรูส้กึว่าครเูขา้มาดูแลตนเองมากเกนิไปจนไม่มอีสิระ แมก้ระทั 
งการกลบับา้น 

นกัเรยีนบางคนนํารถจกัรยานหรอืรถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีนแต่โรงเรยีนกไ็ม่อนุญาตใหนํ้าเขา้

มาจอดในรั 
วโรงเรยีน เดก็ๆ จงึตอ้งอาศยัจอดไวต้ามรา้นคา้ และที�ว่างเปล่าแถวหน้าโรงเรยีน 

 “ครูนะมายุ่งกบัทุกเรื �องแหละพี �ตั #งแต่เขา้มาโรงเรยีนตอนเช้าเลย มโีทรไปตามที �บ้าน

ดว้ยนะไม่รูอ้ะไรกนันักหนา(หวัเราะ) เอารถมอไซดม์าจอดที �โรงเรยีนก็ไม่ได้แล้วจะเขา้มายงัไง
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โรงเรยีนไม่มรีถเมล์ผ่านซกัหน่อยก็ต้องเอาไปจอดไว้หน้าโรงเรยีนตรงที �ว่างๆ หรอืไม่ก็ฝาก

รา้นคา้”(โอมนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4) 

 เหล่านี
คอืกฎระเบยีบที�นักเรยีนต้องเผชญิอยู่ตลอดเวลา จนครูและนักเรยีนบางคน

กล่าวว่า ระเบยีบมากจนทาํใหน้กัเรยีนเครยีด 

 จากการสงัเกตของผูว้จิยัพบว่าการจดัตารางสอนของโรงเรยีนในนักเรยีนบางชั 
นเรยีน 

โดยเฉพาะนกัเรยีนระดบัมธัยมปลาย มกัมคีาบว่างตดิต่อกนั 2-3 คาบซึ�งส่งผลใหน้ักเรยีนมเีวลา

ว่างมากจนเกินไปและเมื�อไม่รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดการจบักลุ่มมั �วสุมตาม

หอ้งนํ
า ใตถุ้นอาคาร ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ และตามมมุอบัของโรงเรยีน ชกัชวนกนัหนีออกไปมั �ว

สุมหน้าโรงเรยีน 

 “พี �ม.6 ครไูมค่่อยสอนแลว้ บางคนไดโ้ควต้าแลว้ แต่อกีเยอะที �ยงัไม่มทีี �เรยีน ความจรงิ

กน่็าจะเรยีนนะ พอว่ากจ็บักลุ่มคุยกนั บางคนกไ็ปอยูต่ามหา้ง”(เจนกัเรยีนคนหนึ�งชั #นม.4) 

 การมคีาบว่างหลายคาบติดต่อกนั โดยไม่มกีารจดัการให้บรรลุเป้าหมายที�แน่นอน

เช่นนี
 แสดงให้เห็นว่าแม้โรงเรยีนจะมุ่งหวงัให้นักเรยีนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื�อการ

ทบทวนบทเรียน ทําการบ้าน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรอืแลกเปลี�ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม 

โดยเฉพาะในกลุ่ มนักเรียนมัธยมปลายที�กํ าลัง เตรียมตัว เพื� อก้าวเข้าสู่ การ เรียนใน

ระดบัอุดมศกึษา หากแต่สภาพแวดลอ้มและการบรโิภคสื�อต่างๆ รอบๆ ตวันกัเรยีนตกอยู่ภายใต้

กระแสของความทนัสมยัและธุรกจิบนัเทงิ นักเรยีนบางกลุ่มจงึใชเ้วลาว่างไปกบัการทํากจิกรรม

ของวยัรุน่ เช่น การนําหนงัสอืดารา นกัรอ้งเกาหลมีาจบักลุ่มสนทนากนั การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืที�

สามารถฟงัเพลง MP3 ได ้ในการโหลดเพลง และนั �งฟงัเป็นกลุ่ม การดูคลปิวดิโีอต่างๆ เป็นต้น 

บางกลุ่มมกีารกระโดดข้ามรั 
วลวดหนามออกนอกโรงเรยีนไปนั �งจบักลุ่มสูบบุหรี�ตามรมิคนันา 

หรอืขา้งคลองหรอืออกไปมั �วสุมกนัอยูต่ามศูนยก์ารคา้ 

 สิ�งเหล่านี
คอืปรากฏการณ์ที�บ่งบอกถงึวถิชีวีติในโรงเรยีนของนักเรยีนซึ�งมผีลมาจาก

ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีน โดยที�นักเรยีนมองกฎระเบยีบบางอย่างของโรงเรยีนที�มต่ีอ

วถิชีวีติของนกัเรยีนว่าโรงเรยีนละเมดิสทิธ ิเช่น การที�โรงเรยีนจาํกดัช่วงเวลาในการรบัประทาน

อาหารกลางวนั จาํกดัเวลาในการเขา้หอ้งเรยีน จาํกดัเวลาในการออกจากโรงเรยีนเพื�อกลบับา้น 

เป็นต้น เหตุการณ์ที�เกดิขึ
นนี
สะท้อนให้เหน็การที�นักเรยีนต้องเผชญิกบักฎระเบยีบหลายเรื�อง

ตลอดทั 
งวัน โดยที�นักเรียนไม่มสี่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นหรอืร่วมในการปรบัปรุง

กฎระเบียบของโรงเรียน ส่วนการควบคุมให้นักเรยีนปฏิบตัิตามกฎระเบียบซึ�งหมายความ

รวมถงึการถูกลงโทษทางวนิัย อย่างเขม้งวดก็เป็นเรื�องของครูทั 
งหมด วถิชีวีติของนักเรยีนใน
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โรงเรยีนเป็นเช่นนี
 มผีลทาํใหน้กัเรยีนบางคนเครยีด มคีวามรูส้กึ และความสมัพนัธใ์นทางลบกบั

คร ูทําให้เกดิระยะห่างทางสงัคม ระหว่างครกูบันักเรยีน ครูและนักเรยีนไม่เขา้ใจกนั ขาดความ

ใกลช้ดิ เอื
ออาทรต่อกนั 

  ความสมัพนัธ์ระหว่างครกูบันักเรียนเรื �องการควบคุมการแต่งกายและทรงผม

ของนักเรียน 

 การควบคุมการแต่งกายของนักเรยีนเป็นเรื�องสําคญัของโรงเรยีน เหตุการณ์ที�สะทอ้น

ความสมัพนัธ์ของครูกบันักเรยีนในเรื�องนี
คอื การที�ครูคอยควบคุมดูแลเรื�องการแต่งกายของ

นักเรยีนให้เป็นไปตามกฎระเบยีบที�กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจนในขอ้กําหนด

ระเบยีบการปกครองโรงเรยีน ว่าด้วยเครื�องแต่งกายและทรงผมของนักเรยีนและมกีารประกาศ

ใหน้กัเรยีนและผูป้กครองทราบดว้ยการใหอ่้านจากเอกสารคู่มอืนักเรยีน และจากการปฐมนิเทศ

นกัเรยีนใหม ่ซึ�งระเบยีบว่าดว้ยการแต่งกายนกัเรยีนนั 
น โรงเรยีนไดก้ําหนดไว 

 สําหรบัการควบคุมให้นักเรยีนทําตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย จากการศึกษา

พบว่าโรงเรยีนมกีารควบคุมให้นักเรยีนทําตามบรรทดัฐานด้านการแต่งกายด้วยการอบรมสั �ง

สอนและจูงใจให้นักเรียนปฏิบัติ เริ�มตั 
งแต่วินาทีแรกที�โรงเรียนรบันักเรยีนเข้าเรียนในชั 
น

มธัยมศกึษาปีที� 1 และมธัยมศกึษาปีที� 4 นั �นคอืการปฐมนิเทศนักเรยีนใหม่ในช่วงเปิดเรยีนภาค

ต้น ประมาณเดอืนพฤษภาคมของทุกปีจะมกีารชี
แจงให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบยีบต่างๆ 

ของโรงเรยีน มกีารจดัทําคู่มอืนักเรยีนชี
แจงแนวทางการปฏบิตัิและกําหนดวธิกีารลงโทษแก่

ผู้ฝ่าฝืน โรงเรยีนจะแจกคู่มอืนักเรยีนให้ผู้ปกครองและนักเรยีนนําไปศึกษาและปฏบิตัิ มกีาร

อบรมสั �งสอนในห้องเรยีน หน้าเสาธง และที�ประตูทางเขา้โรงเรยีนในช่วงเช้าก่อนเขา้โรงเรยีน 

เพื�อใหน้กัเรยีนทาํตามบรรทดัฐานของโรงเรยีน 

 การควบคุมเรื�องการแต่งกายของนักเรยีนนั 
น โรงเรยีนถือเป็นเรื�องจรงิจงั และให้

ความสาํคญักบัการควบคุมใหน้ักเรยีนทําตามกฎระเบยีบที�โรงเรยีนกําหนดไว ้โดยทุกเชา้ตั 
งแต่

วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ครูเวร 2-3 คนจะยนืประจํา ณ ประตูทางเข้าโรงเรยีนเพื�อตรวจตราดู

นกัเรยีนที�แต่งกายผดิระเบยีบ เช่น กางเกงนกัเรยีนชายใชผ้า้ผดิระเบยีบ กระโปรงนักเรยีนหญงิ

สั 
นหรอืยามเกินไป เป็นต้น และใช้เครื�องใช้ที�ผดิระเบียบ เช่น ติดกิlบ สายสร้อยแฟชั �นที�ผิด

ระเบยีบ เป็นต้น และเมื�อพบนักเรยีนที�กระทําผดิระเบยีบครูก็จะลงโทษด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น 

ตกัเตอืน ต ีรบิสิ�งของ ท่ามกลางเสยีงบ่นและรอ้งขอไมใ่หย้ดึของนกัเรยีน 
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 “เสื#อนักเรยีนถ้าใส่ตามที �ครูชอบนะพี � ตัวเบอเร่อเบอร่า ไม่สวย อย่างผมเราก็ซอย

มาแล้วพยายามรวบไว้ครูก็รู้อีกว่าผิดระเบียบก็โดนด่าอีก กิJบแฟชั �นก็ติดไม่ได้โดนรบิ”(โบว์

นกัเรยีนหญงิชั #นม.4) 

 “ กางเกงมนัเหมอืนเป็นผา้ยนีสแ์ม่ตดัให้มนัผดิระเบยีบ แต่ผมชอบไม่ต้องซกับ่อยครู

เขากย็ดึใหเ้อาผา้แดงมาใส่แทนอายจะตาย ”(แทนนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.3) 

 เมื�อพิจารณาถึงวิธีคิดของนักเรยีนและวิธีคิดของครูเดียวกันเรื�องบรรทดัฐานของ

โรงเรยีน เรื�องเครื�องแต่งกายและสิ�งของเครื�องใช้ของนักเรียน ซึ�งทางโรงเรียนได้กําหนด

กฎระเบยีบการลงโทษไว้ชดัเจน แต่กลบัพบว่าในทศันะของนักเรยีนเองนั 
นมองว่า กฎระเบยีบ

บางอย่างน่าจะยดืหยุ่นได้ ไม่ควรลงโทษรุนแรงกบันักเรยีนที�ฝ่าฝืนเรื�องนี
เป็นการละเมดิสทิธ ิ

เช่น การยดึโทรศพัทม์อืถอื หรอืสิ�งมคี่าอื�นๆ เช่น สรอ้ย แหวน เป็นตน้ ซึ�งทําใหน้ักเรยีนกบัครมูี

ความสมัพนัธ์ที�ไม่ดต่ีอกนัแต่ทั 
งนี
ก็เป็นเพยีงทศันะของนักเรยีนเท่านั 
น ให้ขณะที�ครเูองมองว่า 

สิ�งเหล่านี
ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบรรทดัฐานการแต่งกายของโรงเรยีนที�ถือว่าเป็นเรื�องสําคญัที�

นกัเรยีนตอ้งเคารพกฎกตกิาตลอดช่วงเวลาที�ดาํรงสภาพการเป็นนกัเรยีน ณ โรงเรยีนแห่งนี
 

 “หนูไม่ค่อยชอบคร…ูที �มายนืหน้าประตูชอบยดึของอย่างเพิ �งเจาะหูมาใหม่กลวัรูตนัก็

เลยใส่ต่างหูมาก่อนครบูอกว่าสวยแต่ผดิระเบยีบ กย็ดึไปอกีมนัน่าจะแค่บอกใหถ้อด กข็ี#เกยีจไป

เอาคนื เซง็เวลาเจอกเ็ดนิหนีเลย”(ฟ้านกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

 การที�ครูไม่เขา้ใจนักเรยีน และเลอืกใช้วธิกีารลงโทษที�ครูให้ความหมายว่า เป็นการ

ลงโทษเพื�อใหน้กัเรยีนหยดุพฤตกิรรมฝา่ฝืนบรรทดัฐาน โดยไมค่าํนึงถงึผลอย่างอื�นที�ตามมาจาก

การลงโทษนั 
น เช่น การเฆี�ยนตนีักเรยีนที�ไม่ถอืกระเป๋านักเรยีนมาโรงเรยีนที�ประตูทางเขา้หน้า

โรงเรยีนในตอนเชา้เพื�อใหน้กัเรยีนทําตามระเบยีบ คอืนักเรยีนทุกคนต้องถอืกระเป๋านักเรยีนมา

โรงเรยีน วธินีี
มผีลต่อพฤตกิรรมที�ตามมา เช่น นักเรยีนยมืกระเป๋าของเพื�อน ที�มาก่อนโดยส่งให้

ดา้นขา้งโรงเรยีนมาถอืเพื�อเดนิผ่านครเูวรในตอนเชา้ นักเรยีนที�ไม่มกีระเป๋ากจ็ะกระโดดขา้มรั 
ว

หลงัโรงเรยีนเพื�อหลบครูเวรหรอืในเรื�องของการยดึสิ�งของมคี่าที�โรงเรยีนห้ามนักเรยีนนํามา

โรงเรยีน อย่างต่างหู หรอืสร้อย นักเรยีนจะต้องถอดออกก่อนตอนที�ต้องเดนิผ่านหน้าประตู

โรงเรยีนที�มคีรเูวร แต่พอผ่านประตูมาไดก้จ็ะแอบใส่เหมอืนเดมิ 

 สิ�งที�สงัเกตเหน็ได้ชดัประการหนึ�งคอืกลุ่มเดก็ที�ไม่ใช่นักเรยีนห้องเก่งหรอืเรยีกกนัว่า

หอ้งคงิส์ ซึ�งจะเป็นหอ้งท้ายๆ เช่น หอ้ง 3 หรอืหอ้ง 4 มกัจะเป็นกลุ่มที�ถูกจบัตามองหรอืถูก

เพ่งเลง็เป็นพเิศษ ดงันั 
นวธิกีารหนึ�งที�เดก็นกัเรยีนที�มกัทําผดิกฎระเบยีบนํามาใชค้อื การมเีพื�อน
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ห้องเก่งไว้แล้วให้ช่วยพาเข้าโรงเรียน หรือฝากของมีค่าหรือของที�ครูห้ามนํามาโรงเรียน 

อยา่งเช่นโทรศพัทม์อืถอืใหเ้พื�อนหอ้งเก่งถอืเขา้มาก่อนเพื�อหลบเลี�ยงครเูวร  

 “ผมก็ฝากเพื �อนถอืเขา้ไปก็ไดแ้ล้ว ค่อยไปเอาในโรงเรยีนก็ไม่โดนยดึแล้ว ผมมเีพื �อน

อยูห่อ้งคงิสค์รไูมค่่อยตรวจเขา สบายเลย ”(เทมนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.5) 

 เหล่านี
ล้วนแต่เป็นวธิกีารที�นักเรยีนนํามาใช้เพื�อฝ่าฝืนกฎระเบยีบของโรงเรยีน และ

ป้องกนัไม่ใหต้นเองถูกลงโทษซึ�งความสมัพนัธร์ะหว่างครบูางคนกบันักเรยีนเป็นความสมัพนัธ์

เชงิอํานาจ อํานาจเผดจ็การของครูเป็นลกัษณะของการใช้อํานาจต่อนักเรยีนโดยมสีถานภาพ

ของครูเป็นตวัควบคุม นั �นหมายความว่า ครไูม่เพยีงแต่จะมหีน้าที�ในการอบรมสั �งสอน ขดัเกลา 

ควบคุม หรอืสนับสนุนให้นักเรยีนทําตามบรรทดัฐานของโรงเรยีนเท่านั 
น ครูยงัมอีํานาจอย่าง

อสิระและผูกขาดในการลงโทษนักเรยีนฝ่าฝืนกฎระเบยีบ แต่ทั 
งนี
ยงัมคีรูบางคนที�อาศยัอํานาจ

ดงักล่าว กระทําต่อนักเรยีนตามสิทธิที�คดิว่าตนเองม ีโดยไม่มองผลที�จะเกิดขึ
นกบันักเรยีน

หลงัจากการใชอ้ํานาจนั 
น 

 ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันักเรียนในเรื �องการเรียนการสอนและกิจกรรมของ

โรงเรียน 

 ครูส่วนใหญ่ในโรงเรยีนบวัศึกษาจะเป็นข้าราชการซึ�งจะมเีพียงแค่บางส่วนที�เป็น

อาจารยพ์เิศษ นอกจากนี
เราจะสามารถเหน็ความแตกต่างระหว่างครอูกีหลายดา้นดว้ยกนั  และ

จากความแตกต่างเหล่านี
เองเป็นจุดที�ทําให้ความสมัพนัธ์ของครูกับนักเรยีนมหีลากหลาย

รปูแบบ 

 นักเรียนโดยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที�ดีกับคุณครูโดยเฉพาะกับครูที�ทํางานใน

โรงเรยีนนี
มาเป็นเวลานานคอืประมาณ 4ปีขึ
นไป เพราะว่าคุณครูที�ดูแลแต่ละชั 
นมโีอกาสที�จะ

ใกล้ชดิเด็กมากเช่น ครูประจําชั 
นทุกคนต้องไปเยี�ยมบ้านนักเรยีน ด้วยเหตุนี
เองทําให้คุณครู

เขา้ใจเด็กนักเรยีนแต่ละคนมากขึ
นและในทางกลบักนัเดก็นักเรยีนก็จะเกิดความสนิทสนมกบั

คุณครูมากขึ
นด้วย สําหรบัครูใหม่ที�เพิ�งเขา้มาสอนในโรงเรยีนนี
ได้ไม่นานนักก็จะมรีะดบัความ

สนิทสนมกบัเดก็น้อยกว่า และยงัมคีรบูางท่านที�ไม่สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเดก็ไดจ้งึทําใหเ้กดิ

การเปลี�ยนครอูยูบ่่อยครั 
ง 

 ความสมัพนัธโ์ดยทั �วไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองดา้นไดแ้ก่ ความสมัพนัธเ์ชงิบวก

และความสมัพนัธเ์ชงิลบ 

 ความสมัพนัธ์เชงิบวกระหว่างนักเรยีนกบัครูนั 
นก็จะเป็นในแง่มุมของการช่วยเหลอื

เกื
อกูลกนักล่าวคอื คุณครยูงัช่วยดูแลจดัการเรื�องทุนการศกึษาใหก้บัเดก็นอกเหนือจากบทบาท
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ทางด้านการสอนแล้ว  ครูยงัเป็นทปีรกึษาหลกัให้กบัพ่อแม่ของนักเรยีนดว้ยโดยสงัเกตไดจ้าก

การที�คุณครมูเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืของผูป้กครองทุกคนและผูป้กครองหลายคนกโ็ทรศพัทเ์ขา้มา

ปรกึษากบัครอูยูบ่่อยครั 
ง   

 ส่วนความสมัพนัธเ์ชงิลบนั 
นเป็นความสมัพนัธท์ี�ก่อใหเ้กดิความรุนแรงในรปูแบบต่างๆ 

จากการสมัภาษณ์นักเรยีนกลุ่มหนึ�งพบว่านักเรยีนกลุ่มนี
ถูกกระทําจากครแูตกต่างจากนักเรยีน

หอ้งอื�นที�เป็นหอ้งเดก็เรยีนด ีโดยครจูะไม่ไวว้างใจใหท้ํางานสําคญัๆ โดยเฉพาะดา้นวชิาการซึ�ง

จากพฤตกิรรมของครูทําให้นักเรยีนกลุ่มนี
รูส้กึว่าขาดโอกาสในการเรยีนรู ้แต่งานที�เดก็กลุ่มนี


ไดร้บัมอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นงานที�ใช้แรงงาน เช่น ถางหญ้าหรอืยกโต๊ะเก้าอี
 เป็นต้น จงึทํา

ใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึที�ไมด่กีบัครบูางท่านและรูส้กึขาดความมั �นใจในตนเอง 

 “ถ้างานใช้แรงงานนะอาจารย์ เขาใช้ห้องผมตลอดยกโต๊ะ เก้าอี# บอร์ด อย่างมงีาน

นิทรรศการเนี �ยตามมาก่อนเลยห้องผม เขาเหน็ว่าเราไม่เก่งมั Jงต้องใช้กําลงั ส่วนวชิาการเขา้ให้

หอ้งคงิส”์  (ตน้นกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4) 

 จากการสงัเกตของผูว้จิยัพบว่าครบูางท่านเหน็ว่าเดก็หอ้งทา้ยๆ เช่น หอ้ง3 หอ้ง 4 ไม่

มศีกัยภาพในการเรยีนรูท้างดา้นวชิาการเนื�องจากในวนัที�โรงเรยีนมกีจิกรรมพเิศษ ผูว้จิยัไดย้นิ

ครสูองคนพูดคุยกนัถงึนักเรยีนของตนเองเกี�ยวกบัความสามารถในการเรยีนว่าอยู่ในเกณฑต์ํ�า

ไม่น่ามาเรยีนที�นี�ควรจะไปเรยีนสายอาชพีมากกว่าและครูยงัสะท้อนว่าเดก็กลุ่มนี
ไม่ค่อยสนิท

เพราะไม่เขา้เรยีนทําห้ความสมัพนัธ์ของครูกบันักเรยีนเป็นไปในทศิทางที�ไม่ดนีักซึ�งการมอง

นักเรยีนว่าไม่มศีกัยภาพนี
เองทําให้ในการเรยีนการสอนให้แก่นักเรยีนกลุ่มนี
เป็นไปอย่างไม่

เตม็ที� 

 “อย่างเดก็พวกนี#ไม่น่ามาเรยีนทนีี �เลย น่าจะไปเรยีนสายอาชพีมากกว่า  เรยีนไปก็ไม่

ไหว  น่าจะเรยีนในสิ �งที �ตวัเองถนัด ไม่สนิทกบัเดก็ดว้ยมนัไม่ค่อยเขา้เรยีน ก็ไม่รูจ้ะสอนยงัไง” 

(ครสูมศร)ี 

 นอกจากนี
จากการลงความเหน็ของเดก็ทุกระดบัชั 
นผูว้จิยัไดข้อ้มลูมาว่ามคีรทู่านหนึ�ง

ซึ�งเป็นครทูี�นกัเรยีนไมพ่งึพอใจมากที�สุดและมหีลายเหตุการณ์ที�ทําใหน้ักเรยีนมคีวามรูส้กึว่าถูก

ดถููกจากครทู่านนี
เช่น ครผููนี้
ใหน้กัเรยีนตอบคําถามในหอ้งเรยีนแต่เมื�อนักเรยีนตอบผดิ ครกูต่็อ

ว่าและทํานํ
าเสียงดูถูกอย่างรุนแรงซึ�งเป็นสาเหตุทําให้นักเรยีนผู้นี
ถูกดูถูกจากเพื�อนในห้อง

เพราะนักเรยีนคนนี
เพิ�งเขา้มาอยู่ในหอ้งเดก็เรยีนเก่งในปีนี
เอง นักเรยีนคนนี
กเ็ลยไม่ได้รบัการ

ยอมรบัเขา้กลุ่มเดก็เก่ง 
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 “ครูอ๋อเหรอ ไงจารย ์เวลาตอบผดิครูจะทําเสยีงแบบนี#เดก็ก็ไม่กล้าตอบด ิหนูไม่ชอบ

เลย ดุเกนิไป เดี=ยวจารยก์เ็จอ”(ทรายนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

 นอกจากนี
ครูบางท่านได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที�เกดิขึ
นกบัครทูี�เคยยา้ยเขา้มาใหม่และ

ไดล้าออกไปแลว้อนัเนื�องมาจากเดก็ไม่สนใจเรยีน พูดจาหยาบคายใส่ครแูละทําเหมอืนกบัครไูม่

มีตัวตน ดังนั 
นครูที�ไม่สามารถปรบัเข้ากับสถานการณ์เหล่านี
ได้จึงต้องลาออกไปซึ�งจาก

ความสมัพนัธ์เชงิลบระหว่างครูกบันักเรยีนมาจากประสบการณ์ที�แต่ละฝ่ายได้เคยเผชญิและ

นํามาซึ�งความอคต ิและจากที�เดก็นกัเรยีนและคุณครไูดส้ะทอ้นความคดิ ความรูส้กึที�มต่ีอกนัและ

กนั ทาํใหเ้หน็ถงึความรนุแรงที�ส่งผลกระทบต่อทั 
งสองฝา่ย 

 “ครมูาใหมบ่างคนปรบัตวัไมไ่ดร้บัเดก็เราไมไ่หว ครสูาวๆหน้าอ่อนๆกพ็ากนัลาออกไป 

เดก็มนัแรงถา้เอามนัไมอ่ยูก่ต็อ้งออกไปสอนที �อื �น”(ครสูมใจ) 

 จากที�กล่าวมาจะเหน็ว่าระบบความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันักเรยีนเป็นความสมัพนัธ์

เชงิอํานาจเป็นความสมัพนัธ์ที�ครูใช้กฎระเบยีบในเรื�องต่างๆ อย่างเขม้งวด ไม่ค่อยนึกถงึจติใจ

ของนักเรยีน เป็นการควบคุมวถิีชวีติในแต่ละวนัของนักเรยีน ตั 
งแต่เรื�องการมาโรงเรยีน การ

แต่งกาย การเรยีนการสอน ซึ�งทางโรงเรยีนมกีารกําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารอบรมสั �ง

สอนและประกาศให้ผู้ที�เกี�ยวขอ้งรบัทราบด้วยการอ่านจากเอกสารคู่มอืนักเรยีน และโดยการ

ปฐมนิเทศนักเรยีนเขา้ใหม่ในระดบัชั 
นมธัยมศกึษาปีที� 1และ 4 ในช่วงต้นปีการศกึษาซึ�งเป็น

เรื�องทมีรีายละเอยีดค่อนขา้งมากและเป็นสิ�งที�โรงเรยีนกําหนดรายเอยีดเพิ�มขึ
นเองโดยขยาย

จากระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิาร 

 วถิชีวีติของนักเรยีนซึ�งถูกจดัให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑข์องโรงเรยีนโดยนักเรยีนถูกจดั

ตารางเรยีนใหเ้ขา้แถวเช้าเวลา07.45น. เมื�อเขา้แถวเสรจ็เรยีบรอ้ยต้องอบรมหน้าเสาธงหรอืที�

เรยีกกนัว่าโฮมรูมทุกวนัแมว้่าจะต้องเผชญิกบัแสงแดดที�ร้อนจา้ อาหารและครื�องดื�มนักเรยีน

สามารถซื
อรบัประทานไดเ้ฉพาะช่วงเวลาก่อนเขา้เรยีนและช่วงพกักลางวนัเท่านั 
น 

 การควบคุมการแต่งกายของนักเรยีนโรงเรยีนถอืเป็นเรื�องสําคญัโดยทุกเชา้ตรู่จะมคีรู

เวรยนืตรวจการแต่งกายของนักเรยีนที�บรเิวณประตูทางเขา้โรงเรยีนและมกีารลงโทษนักเรยีน

ผู้ฝ่าฝืนระเบยีบด้วยวธิกีารต่างๆซึ�งนักเรยีนบางกลุ่มรูส้กึว่าเป็นการเผดจ็การ อาจกล่าวได้ว่า

บรรทดัฐานของโรงเรยีนเกี�ยวกบัเรื�องการควบคุมวถิชีวีติของนักเรยีน การแต่งกายและทรงผม 

รวมทั 
งเรื�องการเรยีนการสอนเป็นเรื�องของความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจระหว่างครกูบันักเรยีน การ

ควบคุมนักเรยีนลกัษณะนี
ก่อให้เกิดการท้าทายระเบียบ เกิดการยอมรบัการฝ่าฝืนระเบียบ    

เป็นแรงผลกัดนัใหน้ักเรยีนให้ความหมายของการฝ่าฝืนกฎระเบยีบของตนเองว่าเป็นสิ�งที�ชอบ
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ธรรม นําไปสู่การหาทางออกดว้ยการหลบคร ูแอบเดนิเขา้โรงเรยีนดว้ยการกระโดดและรอดรั 
ว

ลวดหนาม การหลบซ่อนอยูใ่นหอ้งนํ
าไม่ยอมเขา้แถวเคารพธงชาต ิสวดมนต์ตอนเชา้ จะเหน็ว่า

เมื�อพน้จากสายตาครนูกัเรยีนจะฝา่ฝืนทนัท ี

 ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีนในเรื�องการเรยีนการสอนนั 
นพบว่าส่วนใหญ่ครกูบั

นักเรยีนมคีวามสมัพนัธก์นัในแบบผูค้วบคุมกบัผู้ถูกควบคุมเนื�องจากโรงเรยีนใหอ้ํานาจทั 
งหมด

แก่ครผูสูอนในการกําหนดรายละเอยีดของวตัถุประสงคใ์นการสอน การจดักจิกรรม สื�อการเรยีน

การสอน การวดัและประเมนิผลการเรยีนการสอนแต่ละรายวชิาให้เป็นไปตามหลกัสูตรของ

กระทรวงศกึษาธกิารและตรงตามวตัถุประสงคข์องแต่รายวชิา มผีลใหร้ะบบความสมัพนัธข์องครู

กบันักเรยีนในการเรยีนการสอนเป็นระบบความสมัพนัธ์แนวดิ�งที�ครูเป็นผู้มอีํานาจในการสอน

อย่างเดด็ขาด เป็นผู้สอน ให้คะแนน ให้เกรดโดยครูบางคนจะให้ความสําคญักบัเด็กที�เรยีนด ี

เรยีนเก่งเป็นส่วนใหญ่ นักเรยีนที�เรยีนอ่อนบางคนจะถูกดุด่าและถูกลงโทษเมื�อฝ่าฝืนระเบยีบ

หรือไม่ตั 
งใจเรียน ซึ�งบรรทัดฐานในการสอนองครูบางคนเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนให้

ความหมายกบัการลงโทษของครูว่าไม่ยุตธิรรม ครูมกัเพ่งเลง็และลงโทษนักเรยีนที�เรยีนอ่อน

หนกักว่านกัเรยีนที�เรยีนดเีมื�อระดบัการฝา่ฝืนกฎเท่ากนั 

 2) ความสมัพนัธร์ะหว่างนักเรียนกบันักเรียน 

  สําหรบัความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนกับนักเรยีนในโรงเรยีนแห่งนี
จากการศึกษา

ผูว้จิยัพบว่าเป็นความสมัพนัธท์ี�มรีปูแบบหลากหลายซึ�งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดงันี
 

  ความสมัพนัธแ์บบอปุถมัภช่์วยเหลือ 

  จากการสงัเกตของผูว้จิยัพบว่ารุ่นน้องส่วนใหญ่พูดจาดกีบัรุ่นพี� และรุ่นพี�กใ็หก้ารดูแล

น้องพอสมควรซึ�งสะท้อนจากการที�โรงเรยีนเตรยีมการแสดงเพื�อวนัประเมนิโรงเรยีนที�ใกล้จะ

มาถงึ รุ่นพี�ค่อนข้างเอาใจใส่รุ่นน้องเป็นอย่างด ีตั 
งใจสอนการรําเกอืบทั 
งวนัจนรุ่นพี�เสยีงแหบ  

รุน่น้องกเ็ชื�อฟงัรุน่พี�และจากการสมัภาษณ์กลุ่มเดก็นกัเรยีนชั 
นมธัยมตน้ทาํใหเ้หน็ว่าเมื�อเวลารุ่น

น้องที�รูจ้กักนัมกีารทะเลาะววิาทกบัใคร รุ่นพี�ก็มกัจะยื�นมอืเขา้มาช่วยเหลอืเช่น เขา้ไปว่ากล่าว

ตกัเตอืนคนนั 
นหรอืเขา้ไปรว่มทะเลาะดว้ย 

  “เดก็ๆ สนิทกนัในกลุ่มเดยีวกนัถ้ามอีะไรเกดิขึ#นมนัช่วยกนัเต็มที �อย่างทะเลาะกนัยงั

ตามไปรว่มดว้ยเลย”(แพรวนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 
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  ความสมัพนัธแ์บบการยอมรบัในอาํนาจ 

  สิ�งที�กล่าวมาข้างต้นอาจแสดงถึงความสมัพนัธ์ที�ดรีะหว่างรุ่นพี�กบัรุ่นน้องแต่ในอีก

แง่มุมหนึ�งกแ็สดงใหเ้หน็ถงึอํานาจของรุ่นพี�ที�เรยีกว่าระบบ Seniority คอืรุ่นพี�เป็นใหญ่ รุ่นน้อง

อาจเกรงกลวัหรอืเกรงใจรุ่นพี�จงึแสดงออกถงึความนบนอบเช่น การก้มหวัทกัทายอย่างสุภาพ

เมื�อพบรุน่พี�ตามทางเดนิ เป็นต้น ซึ�งอํานาจที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนมสี่วนทําใหเ้กดิความรุนแรงขึ
น 

จากคําบอกเล่าของเดก็นักเรยีนคนหนึ�งกล่าวว่า “ผมแค่มองหน้ารุ่นพี �นิดเดยีว รุ่นพี �ก็เขา้มาชก

หน้าผมเลย เพื �อนผมก็ไม่กล้าเข้ามาช่วย” จากคํากล่าวนี
ชี
ให้เห็นว่ารุ่นน้องส่วนใหญ่ยอมรบั

อํานาจของรุ่นพี�ไปโดยปรยิายแมว้่าเดก็คนนั 
นอาจเคยมปีระสบการณ์เกี�ยวกบัการประพฤตติน

ต่อรุน่พี�โดยตรงหรอือาจมปีระสบการณ์กบัรุ่นพี�ทางอ้อมกไ็ดเ้ช่น เหน็เพื�อนเกรงใจกเ็ลยทําตาม

เป็นต้น นอกจากนี
แต่ละกลุ่มมกัจะมหีวัหน้ากลุ่มซึ�งจากการสมัภาษณ์เดก็นักเรยีนได้ขอ้มูลว่า

นักเรยีนส่วนใหญ่ไม่ได้มกีารแต่งตั 
งหวัหน้ากลุ่มอย่างเป็นทางการซึ�งอาจเป็นการยอมรบัที�

ลกัษณะความเป็นผู้นําของคนหนึ�งในกลุ่มนั 
นๆ จึงทําให้คนภายนอกมองว่าบุคคลนั 
นเป็น

หวัหน้ากลุ่มและเป็นผู้ที�หลายคนมกัจะเห็นด้วยกับความคิดของเขาและจากการสมัภาษณ์

หวัหน้ากลุ่มคนหนึ�งทางผูว้จิยัพบว่าเดก็ที�มลีกัษณะเป็นผูนํ้าคนนี
มคีวามคดิที�เป็นผูใ้หญ่มคีวาม

มุ่งมั �นและรู้ตัวว่าตัวเองชอบและไม่ชอบอะไรอย่างชดัเจน เช่นจากคําพูดที�ว่า “อยากเรยีน

นิตศิาสตรเ์หมอืนพี �ชอบเรยีนสงัคมมาก” 

  ความสมัพนัธแ์บบการยอมรบักนัในกลุ่มนักเรียนที �เกเรด้วยกนั 

  ความสมัพนัธป์ระเภทนี
เป็นความสมัพนัธท์ี�เกดิขึ
นท่ามกลางนักเรยีนที�ถูกตตีราว่าเป็น

เด็กเกเรจากทั 
งครู  เจ้าหน้าที� หรือนักเรียนด้วยกันและความสมัพันธ์เช่นนี
ได้รวมถึงการ

เลยีนแบบพฤตกิรรมต่างๆ ด้วยรูปแบบนี
จะสามารถพบเหน็ไดท้ั �วไปจากการสงัเกตพบว่าเดก็

นกัเรยีนหลายคนมกัจะยอมรบัความคดิเหน็ของบุคคลหนึ�งในกลุ่มและจะแสดงพฤตกิรรมเชงิลบ

ที�คล้ายกนัเช่น จากการสงัเกตของผูว้จิยัพบว่าในตอนเชา้ก่อนจะเขา้แถวหน้าเสาธงจะเหน็เดก็

หลายกลุ่มรวมตวักนัอยูท่ี�รา้นก๋วยเตีrยวใกลโ้รงเรยีนโดยเดก็จะนํารถจกัรยานยนต์ไปจอดไวข้า้ง

รา้นเพราะเนื�องจากโรงเรยีนไม่อนุญาตให้นํารถจกัรยานยนต์เข้ามาในโรงเรยีนซึ�งบทสนทนา

ของนักเรยีนก็เป็นเรื�องเกี�ยวกบัการชกัชวนกนัเขา้โรงเรยีนช้าหรอืเป็นการนัดกนัไปเที�ยวหลงั

เลกิเรยีน เป็นตน้ จากการรวมตวักนัเป็นกลุ่มและพฤตกิรรมต่างๆ ของกลุ่มนักเรยีนที�ถูกมองว่า

เป็นเดก็เกเรสะทอ้นใหเ้หน็ว่าเป็นความสมัพนัธท์ี�ค่อนขา้งแน่นแฟ้นและเมื�อเดก็เหล่านี
ไดร้วมตวั

กนัทําให้เดก็เกดิความมั �นใจและเชื�อว่าจะสามารถทําอะไรก็ได้โดยไม่คํานึงถงึกฎระเบยีบและ

พลงักลุ่มเหล่านี
อาจนํามาซึ�งความรนุแรงในโรงเรยีน 
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  ความสมัพนัธแ์บบการยอมรบักนัในกลุ่มเดก็เก่ง เดก็ดีด้วยกนั 

  ลกัษณะความสมัพนัธ์แบบนี
จะเป็นในรูปของการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

กจิกรรมหรอืด้านวชิาการ  ซึ�งการที�เดก็ที�ถูกมองว่าเป็นเดก็ดมีาอยู่รวมกนัจะทําให้เหน็ถงึเจต

คตทิี�คลา้ยคลงึกนั  จะมเีลก็น้อยที�แตกต่างกนั  ดงันั 
นเดก็ประเภทนี
จะมคีวามภูมใิจในความเก่ง

ของตนเองซึ�งสะทอ้นผ่านคําพูดเช่น “หนูอยู่ห้อง 1 ค่ะครเูขาให้หนูมาช่วยจดัเคา้โครงงาน วนันี#

ครใูหน้ักเรยีนหอ้ง 1 และ หอ้ง 2 มาเท่านั #นค่ะ” และนอกจากความร่วมมอืกนัของกลุ่มเดก็เก่งนี


เรายงัสามารถเหน็ความขดัแยง้อยู่บ่อยครั 
งซึ�งผู้วจิยัวเิคราะห์จากขอ้มูลว่าเดก็ที�ถูกมองว่าเก่ง

หรือเด็กดีเหล่านี
มีการแข่งขนักันในกลุ่มตนเองและระหว่างกลุ่มซึ�งจากการสมัภาษณ์ว่าที�

ประธานนักเรยีนคนใหม่ของโรงเรยีนบวัศกึษากล่าวว่า “เมื �อวานเพื �อนที �ลงแข่งเพื �อชงิตําแหน่ง

ประธานนกัเรยีนโทรมาถามนโยบายของหนูแต่หนูกไ็มไ่ดบ้อกเขาไปหรอกนะ” 

  ความสมัพนัธใ์นเชิงไม่ยอมรบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือตวับคุคล 

  เป็นความสมัพนัธท์ี�เกดิขึ
นในทุกระดบัชั 
นเช่นมเีดก็พเิศษคนหนึ�งซึ�งทางโรงเรยีนจดัให้

นั �งเรยีนกบัเดก็ปกต ิ นกัเรยีนในหอ้งจะไมค่่อยสนใจเดก็พเิศษคนนี
ถงึแมว้่าเดก็คนนี
จะพยายาม

เรยีกร้องความสนใจและการยอมรบัจากเพื�อนเท่าไหร่ก็ตามจะเห็นได้ว่าเด็กคนนี
ไม่เป็นที�

ยอมรบัของเพื�อนๆ 

  “มเีดก็คนหนึ�งเขาเป็นเดก็พเิศษนะ แต่เพื �อนๆ ไม่ค่อยยอมรบัให้เข้ากลุ่มบอกว่าเขา

ผดิปกต ิกลางวนักจ็ะเดนิคนเดยีว”(ครสูมใจ) 

  นอกจากนี
การจดัการเรยีนการสอนที�กําหนดให้เด็กนักเรยีนมกีารย้ายห้องเรยีนใน

กรณีที�สามารถทําเกรดเฉลี�ยผ่านเกณฑ์ที�กําหนดก็จะได้ย้ายไปอยู่ห้องแรกๆ ที�เป็นห้องเด็ก

เรยีนด ีซึ�งเสยีงสะทอ้งจากเดก็กลุ่มที�ถูกยา้ยไปอยู่หอ้งเดก็เรยีนเก่งต่างรูส้กึว่าตนเองถูกกดดนั

จากครแูละเพื�อนๆ ครจูะคาดหวงัว่าเดก็หอ้งนี
สามารถเรยีนรูไ้ดเ้รว็จงึผ่านบทเรยีนไปไวเป็นเหตุ

ทําให้เดก็ที�ไม่เขา้ใจไม่กล้าที�จะถาม เพื�อนในหอ้งคนอื�นๆ ก็จะไม่ยอมรบัเขา้กลุ่มซึ�งทําให้เดก็

เหล่านี
เกดิความเครยีดและไมอ่ยากเรยีนวชิานั 
นๆ 

  “โห จารยห์นูไดย้า้ยไปอยู่หอ้งหนึ�ง เขา้ไม่ค่อยยอมรบัใหพ้วกหนูเขา้กลุ่มหรอก เขาก็

อยู่กบัพวกเขา เวลาเรยีนเขาเขา้ใจกนัหนูไม่รูเ้ร ื �องกไ็ม่กลา้ถามเดี=ยวก็หาว่าโง่อกี” (โอ๋นักเรยีน

หญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

  ความสมัพนัธเ์ชิงชู้สาว 

  ความสมัพนัธ์อีกรูปแบบหนึ�งที�เกดิขึ
นระหว่างนักเรยีนชายกบันักเรยีนหญงิที�พบใน

โรงเรยีนคือความสมัพันธ์ในรูปแบบของแฟนหรอืคู่รกัซึ�งความสมัพันธ์นี
เป็นสาเหตุหนึ�งที�
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ก่อให้เกดิความรุนแรงในโรงเรยีน กล่าวคอื นักเรยีนมกัจะทํารา้ยร่างกายและจติใจของอกีฝ่าย

หนึ�งอนัเนื�องมาจากคนกลางคนเดยีวคือผู้ชายหรอืผู้หญิงที�เป็นต้นตอของความรกัและที�มกั

ปรากฏให้เหน็คอื “รกัสามเส้า” มกีารหงึหวงแย่งยงิกนั จนเป็นที�มาของความไม่พอใจ ไม่ชอบ

หน้าซึ�งกนัและกนั และนําไปสู่การทาํรา้ยรา่งกายกนั เช่น นดัตบกนั หรอืพาพวกมารุมทํารา้ยอกี

ฝ่ายหนึ�งจากคําพูดของเด็กนักเรยีน “ผู้หญิงเหรอ...ส่วนใหญ่ถ้าตบกันก็จะตบกนัเรื �องผู้ชาย

อยา่งเดยีวนี �แหละ” ทาํใหเ้หน็ถงึสาเหตุที�นกัเรยีนหญงิใชก้ําลงัและวาจาทาํรา้ยอกีฝา่ยหนึ�ง 

 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัคร ู

  จากการศกึษาพบว่าวถิชีวีติของครกูบัครนูั 
นมคีวามสมัพนัธก์นัในแนวราบ จากการจดั

ระเบยีบทางสงัคมของโรงเรยีนที�มกีารแบ่งงานกนัทําอย่างชดัเจน มกีารจดัครเูป็นกลุ่มแยกตาม

หมวดวชิา ครแูต่ละหมวดมหีอ้งพกัแยกกนัไปตามอาคารต่างๆ ครสู่วนใหญ่มกัทํากจิกรรมต่างๆ 

เช่น รบัประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวนัในห้องพกัครู เตรยีมการสอนนักเรยีน ตรวจ

การบ้าน รวมทั 
งพกัผ่อนในช่วงที�ว่างจากการสอน การทํางานของแต่ละหมวดจะแบ่งแยกกนั

อย่างชัดเจน ต่างคนต่างทํางานของตนไม่ค่อยได้ร่วมคิดร่วมทําด้วยกัน เว้นเสียแต่ว่าจะมี

กจิกรรมของโรงเรยีนที�ตอ้งอาศยัความรว่มมอืของครแูละบุคลากร 

  “ ไม่ค่อยไดคุ้ยกบัครหูมวดอื �นสกัเท่าไหร่ งานเยอะกนัหมด แต่ละหมวดกง็านเยอะยิ �ง

ช่วงนี#เตรยีมงานประเมนิโรงเรยีนด้วยไม่ได้ว่างเลย จะมกี็ตอนทานขา้วกลางวนัที �เจอกนั ไอ้จะ

ออกไปกนิก๋วยเตี=ยวดว้ยกนัเหมอืนสมยัก่อนกย็าก งานมนัเยอะ”(ครฝูา่ยแนะแนวคนหนึ�ง) 

  และเนื�องจากแต่ละกลุ่มสาระกนัเรยีนรูแ้ยกหอ้งพกัครกูนัซึ�งบางหมวดวชิาอยู่กนัคนละ

ตกึ จากสภาพทางกายภาพของโรงเรยีนบวัศกึษามคีวามเกี�ยวขอ้งกบัความสมัพนัธข์องคุณคร ู 

จากการที�ผู้วจิยัได้เข้าไปมสี่วนร่วมสอนเด็กในฐานะของครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้สงัคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม จงึทําใหผู้ว้จิยัมโีอกาสใกล้ชดิกบัครหูลายท่าน ผูว้จิยัพบว่าครูส่วนใหญ่

จะใกล้ชิดสนิทสนมกันกับครูที�อยู่ในหมวดเดียวกันและส่วนใหญ่เป็นความสมัพนัธ์เชิงบวก  

หวัหน้าหมวดจะเป็นที�เคารพรกัและครูหลายคนกจ็ะยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของหวัหน้าหมวด  

หวัหน้าหมวดจะดูแลครูในหมวดของตนเองอย่างทั �วถึงเช่น ซื
อขา้วและขนมมาให้ทานบ่อยๆ  

เป็นที�ปรกึษาด้านการเงนิด้วย แต่อย่างไรก็ตามผู้วจิยัได้เหน็ว่ามคีวามขดัแยง้เกดิขึ
นระหว่าง

หมวดวชิาอนัเนื�องมาจากการทํางานที�ผดิวตัถุประสงค์ของหมวดวชิาหนึ�ง เช่น ตามคําสั �งของ

ต้นสังกัดมีงบประมาณลงมาเพื�อให้พฒันากลุ่มสาระหนึ�งแต่พองบประมาณลงมาแล้วกลับ

นําไปใช้ในอีกกลุ่มสาระหนึ�งแต่ก็ไม่พบความขดัแย้งที�รุนแรงมเีพียงการพูดบ่นให้เพื�อนใน

หอ้งพกัครดูว้ยกนัฟงัเท่านั 
น 
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  “ก็สนิทกันอยู่แค่สามสี �คนนี �แหละ หมวดอื �นก็คุยกันบ้างช่วงไปอบรมด้วยกัน

ต่างจงัหวดัโน่นแหละ หรอืเขา้ค่ายลูกเสอืถงึจะได้คุยกนัมากหน่อย มคีดิไม่ตรงกนัก็บ่อย แต่ก็

ของหมวดอื �นนะแยง่งบประมาณกนักม็รีบัคาํสั �งมายงัไงไมรู่ง้บลงไปผดิหมวด”(ครสูมฉตัร) 

 4) ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัผูบ้ริหาร 

 ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผู้บรหิารโรงเรยีนนั 
นพบว่าในโรงเรยีนมกีารจดัระเบยีบ

ความแตกต่างค่อนขา้งชดัเจนในการแยกบุคลากรออกเป็นกลุ่มเป็นพวกตามภาระงานและหน้าที�

ที�รบัผดิชอบ ทําใหผู้ท้ ี�ทํางานทางดา้นการบรหิารคอืผูท้ี�มอีํานาจค่อนขา้งสูงในการตดัสนิใจแทบ

ทุกเรื�องในโรงเรยีน ระบบความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นความสมัพนัธ์ใน

แนวดิ�งจากผู้บรหิารและผู้ที�ผู้บรหิารมอบอํานาจสั �งการตรงสู่ครูผู้ปฏบิตั ิผู้บรหิารและผู้ที�ได้รบั

มอบอํานาจคอืผูท้ี�มอีํานาจสงูในการจดัสรรทรพัยากรและแบ่งปนัผลประโยชน์ต่างๆ ในโรงเรยีน

ใหก้บัคณะครแูละผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

 “ฝา่ยบรหิารจะมหีลายคน มผีอ.และกร็องฝา่ยต่างๆ กจ็ะแบ่งงานกนัทํา ฝ่ายบรหิารเขา

จะเป็นคนสั �งการลงมา ครกูท็าํตามกนัไปแต่กด็ตีั #งแต่ผอ.คนใหม่มาลงมาดูแลเตม็ที �งานชดัเจนไม่

ซอ้นทบักนัวุ่นครกูท็าํตามไดง้า่ย”(ครสูมชาย) 

   หลายเสยีงสะท้อนจากครูเกี�ยวกบัผู้อํานวยการของโรงเรยีนคนปจัจุบนันั 
นเห็นว่ามี

ความมุ่งมั �นอย่างสูงในการพฒันาโรงเรยีนให้ก้าวหน้าทั 
งด้านวชิาการและกจิกรรม ซึ�งจากการ

สมัภาษณ์ผู้อํานวยการพบว่าผู้อํานวยการมโีครงการมากมายที�ต้องเริ�มทําหรอืสานต่อเพื�อให้

โรงเรยีนนี
สามารถยกระดบัขึ
นสู่มาตรฐานตามที�กระทรวงต้องการ นอกจากนี
จากที�ไดส้มัภาษณ์

ครหูลายคนไดข้อ้มูลจากมุมมองของครตู่อผูอ้ํานวยการว่าเป็นคนขยนัขนัแขง็อย่างมาก จรงิจงั

กบังานที�ทาํและบางครั 
งเป็นจะดเูป็นคนเครยีดงา่ยถา้ไมส่ามารถทาํงานใหส้าํเรจ็ตามที�ตั 
งใจไว ้ 

 “ผอ. มาทุกวัน วันเสาร์เห็นมากวาดโรงเรียนอีกวันอาทิตย์ก็เห็นมารดนํ# าต้นไม้

ดว้ย”(ครปูระจาํชั #นคนหนึ�ง) 

  นอกจากนี
จากการสงัเกตของผูว้จิยัจะเหน็ว่าเกอืบทุกเชา้ผู้อํานวยการจะพูดสอนเดก็

นักเรียนหน้าเสาธงเกี�ยวกับเรื�องระเบียบวินัย พอเลิกแถวก็จะเห็นผู้อํานวยการยืนคุยกับ

บุคคลากรของโรงเรยีนอยู่บ่อยครั 
ง ซึ�งจากพฤติกรรมนี
สะท้อนให้เห็นถึงความตั 
งใจจรงิที�จะ

พฒันาโรงเรยีน 

  จากที�ผู้วจิยัได้เขา้ไปเกบ็ขอ้มูลกส็ามารถสรุปความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผู้บรหิารว่า

เป็นความสมัพนัธท์ี�เหมอืนทั 
งหวัหน้าและเพื�อนร่วมงานคอืผู้อํานวยการจะเขา้มาถามไถ่ถงึงาน

ของครูอยู่เสมอ และมาดูแลตรวจตราว่ามอีะไรขาดเหลอืหรอืงานมจีุดที�ต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง  
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ส่วนทางครกูย็อมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ํานวยการ ส่วนความคดิเหน็เชงิลบต่อผูอ้ํานวยการของ

ครแูละบุคคลากรทางผูว้จิยัไมพ่บแต่อยา่งใด 

 5) ความสมัพนัธร์ะหว่างนักเรียนกบับคุลากรของโรงเรียน 

 นอกจากความสมัพนัธท์ี�เกดิขึ
นระหว่างนักเรยีนกบัครแูละนักเรยีนกบันักเรยีนดว้ยกนั

เองแล้วในรั 
วโรงเรยีนยงัมพีบความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนกบับุคลาการของโรงเรยีนอกีด้วย 

เช่น เจา้ที�รกัษาความปลอดภยั พนักงานขบัรถโรงเรยีน นักการภารโรง แม่คา้ขายอาหารในโรง

อาหาร เป็นต้น ซึ�งนักเรยีนส่วนใหญ่จะมคีวามสมัพนัธ์ที�ดกีบับุคลากรเหล่านี
เนื�องจากเป็นผู้ที�

คอยใหค้วามช่วยเหลอืนกัเรยีนในขณะที�ดาํเนินชวีติอยูใ่นโรงเรยีน  

 “เขากช่็วยเหลอืดนีะลุงที �เป็นคนขบัรถตู้ใหค้รกูบัผอ.ไฟหอ้งนํ# าดบัก็ไปตามมาเปลี �ยน

ใหไ้ดไ้มค่่อยเรื �องมากถา้แกว่างแกใจดชีอบคุยกบัเดก็ๆ”(เจนนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.5) 

  ในขณะเดียวกันสําหรับนักเรียนบางกลุ่มแล้วโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที�ฝ่าฝืน

กฎระเบยีบของโรงเรยีนต่างกล่าวเป็นเสียงเดยีวกันว่า ไม่ค่อยชอบบุคลากรหรอืหน้าที�ของ

โรงเรียนเนื�องจากจะเข้ามาควบคุมดูแลและคอยรายงานความประพฤติของตนให้ครูฝ่าย

ปกครองทราบ เช่น กรณขีองอาสาสมคัรที�มาช่วยดูแลนักเรยีนที�หน้าประตูเขา้ออกของโรงเรยีน 

เจา้หน้าที�ผู้นี
ทําหน้าที�ตรวจตราความเรยีบรอ้ยของนักเรยีนรวมทั 
งทําโทษเดก็ด้วยเช่น ตดัผม

นกัเรยีนชายหรอืเขยีนรายชื�อเดก็ส่งฝ่ายปกครอง เป็นต้น และจากการสมัภาษณ์พบว่านักเรยีน

หลายคนไม่พอใจพนักงานรกัษาความปลอดภยัคนเก่าเพราะเนื�องจากชอบใช้คําพูดไม่ดกีับ

นักเรยีน ทําให้นักเรยีนไม่ค่อยชอบ ส่วนบุคลากรด้านอื�นๆ เช่น แม่คา้พ่อค้าที�ขายอาหารและ

เครื�องดื�มในโรงอาหาร ก็มบี้างที�มปีากเสียงกบัเด็กซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นเรื�องที�มาจากการตัก

อาหารให้น้อย อาหารไม่อร่อย ตกัอาหารลดัคดิให้ครูและนักเรยีนที�สนิทก่อน รวมทั 
งแสดง

อารมณ์หงุดหงดิใส่นักเรยีนเมื�อนักเรยีนเร่งเรา้ใหต้กัอาหารใหเ้รว็ขึ
นเนื�องจากใกลห้มดเวลาพกั

กลางวนัแลว้ 

  “ยามหน้าประตูชอบรายงานครฝูา่ยปกครอง ทาํไรผดินิดเดยีวกโ็ดนแลว้ อุตส่าหห์ลบก็

ยงัเหน็อีก เข้าใจผดิก็มนึีกว่าผมเอารถมอไซด์มาจอดในโรงเรยีนความจรงิไม่ใช่รถผมเลยแค่

คลา้ยกนั กเ็อาไปบอกครผูมกโ็ดนด่าด ิ นี �ยงัดนีะคนเดมินะแก่ๆ ไม่ชอบเลยพูดไม่ด ีชอบด่าเดก็ 

ออกไปไดก้ด็”ี(เจนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4) 

  “น้องเขาก็มาบ่นเรื �องกบัขา้วไม่อร่อยเลย แม่ค้าใจรอ้น ตกัขา้วให้น้อยดว้ยเดก็กนิไม่

อิ �ม ทหีลงักเ็ลยใหห้่อขา้วไปกนิ”(คุณนนัทสุทธิTผูป้กครองนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 
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 สรุปโครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีนเป็นแบบของความสมัพนัธ์ทางสงัคมที�สมาชกิ

ฝา่ยต่างๆในโรงเรยีนมต่ีอกนัทั 
งในดา้นของการจดัระเบยีบบรรทดัฐานและการจดัระเบยีบความ

แตกต่างซึ�งมีผลต่อระบบความสัมพันธ์ของคนในโรงเรียนคือ ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ

นกัเรยีนเป็นความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจ ครบูางคนใชอ้ํานาจเผดจ็การโดยขาดความชอบธรรม ขาด

ความสมัพนัธ์แบบใกล้ชดิมผีลต่อการท้าทายและฝ่าฝืนกฎระเบยีบของนักเรยีน ความสมัพนัธ์

ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนเป็นความสมัพนัธ์แบบปฐมภูม ินักเรยีนต่างใกล้ชดิและรู้จกักนัดี

โดยเฉพาะในระดบัชั 
นเดยีวกนั และในนกัเรยีนที�อยูก่ลุ่มแก๊งคเ์ดยีวกนัซึ�งมผีลใหเ้กดิการชกัชวน

กนัฝา่ฝืนกฎระเบยีบและมกีารแบ่งพรรคแบ่งพวกขึ
นในโรงเรยีน ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัครู

เป็นความสมัพนัธใ์นแนวราบแบบตามสายงานหรอืหน้าที�ความรบัผดิชอบที�ค่อนขา้งเป็นอสิระ

จากกนัในแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ครแูบ่งงานกนัทําและตดิต่อสมัพนัธก์นัตามสถานภาพเพื�อ

การเรยีนการสอนเป็นส่วนใหญ่ ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกับผู้บรหิารเป็นความสมัพนัธ์เชิง

อํานาจที�มีล ักษณะของความเป็นทางการ ครูทําหน้าที�เฉพาะอย่างตามที�ได้รบัมอบหมาย 

สุดท้ายความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน เช่น นักการภารโรง พนักงาน

รกัษาความปลอดภยั แมค่า้ในโรงอาหาร เป็นต้น เป็นความสมัพนัธใ์นลกัษณะที�ต่างฝ่ายต่างคดิ

ว่าตนมอีํานาจเหนือกว่าโดยเป็นการมองแบบเขา้ขา้งตนเอง เช่น นักเรยีนมองว่าบุคลากรเป็น

ลูกจ้างของโรงเรยีนต้องคอยอํานวยความสะดวกให้ ส่วนบุคคลากรก็อาจมองว่าตนเองเป็น

เจา้หน้าที�สามารถดูแลควบคุมให้เดก็ทําตามได้โดยอาศยัอํานาจที�ได้รบัมอบหมายจากครูและ

ผู้บรหิารที�มอีํานาจมากกว่านักเรียนในการควบคุมดูแล จากที�กล่าวมาเห็นได่ว่าแบบแผน

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรยีนมผีลให้เกดิระยะห่างทางสงัคมระหว่างผู้ที�มสีถานภาพ

และบทบาทแตกต่างกนัซึ�งส่งผลต่อปรากฏการณ์ความรนุแรงที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนได ้

 2. โครงสร้างเชิงอาํนาจกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถกูกระทาํในโรงเรียน 

 การนําเสนอโครงสร้างเชิงอํานาจกับความรุนแรงที�เด็กและเยาวชนถูกกระทําใน
โรงเรยีนผูว้จิยัแบ่งการนําเสนอออกเป็นสองประเดน็ คอื อาํนาจกบัลกัษณะพื!นที �ทางกายภาพ 
อาํนาจกบักฏระเบียบของโรงเรียน และอาํนาจกบัสถานภาพและความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคล 

 1) อาํนาจกบัลกัษณะพื:นที�ทางกายภาพ 
 จากลกัษณะพื
นที�ดา้นกายภาพของโรงเรยีนมสี่วนสําคญัที�เอื
อใหเ้กดิความรนุแรงขึ
น

ในโรงเรยีนไดด้งันี
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 อาํนาจของครกูบัพื!นที �ที �เอื!อให้เกิดความรนุแรง  
 อํานาจของครูกบัพื
นที�ที�เอื
อให้เกิดความรุนแรงนี
เป็นอํานาจของครูในพื
นที�ที�เอื
อให้

เกดิความรุนแรงต่อเดก็และเยาวชนโดยอํานาจในที�นี
จะเกดิจากบทบาทและหน้าที�ของครู และ

นักเรยีนก็มบีทบาทหน้าที�ของตนเองในการเป็นศิษยท์ี�ด ีที�ตั 
งใจเชื�อฟงัคําสอนของครู ซึ�งจาก

การศึกษาพบว่าครูมอีํานาจในพื
นที�ดงัเช่น ห้องเรียน เป็นสถานที�ที�ครูให้การสั �งสอนแนะนํา

ความรู้ต่างๆ แก่นักเรยีน ซึ�งทั 
งครูและนักเรยีนต่างก็มบีทบาทและหน้าที�ของตนเองซึ�งครู

สามารถใช้อํานาจที�เกดิจากบทบาทและหน้าที�ของตนที�บางครั 
งอาจทําให้เกิดความรุนแรงแก่

นักเรยีนได้ โดยการลงโทษแก่นักเรยีนในกรณีที�นักเรยีนไม่ทําตามบทบาทหน้าที�ของตน เช่น 

การเข้าเรยีนสาย ไม่ส่งการบ้านหรอืไม่สนใจฟงัครูสอน เป็นต้น ห้องของครูฝ่ายปกครอง  

เป็นสถานที�ของครูฝ่ายปกครองที�ทําหน้าที�ดูแลนักเรยีนให้ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบต่างๆ ของ

โรงเรยีน และใชเ้ป็นสถานที�สาํหรบัสอบสวน หรอืลงโทษนกัเรยีนในกรณีที�กระความทําผดิ หน้า

เสาธง เป็นที�ตั 
งของเสาธงชาติที�นักเรยีนจะมาตั 
งแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า และใช้เป็นที�

ประกาศขา่ว อบรมสั �งสอนนกัเรยีน และชี
แจงกฎระเบยีบต่างๆ ของโรงเรยีนซึ�งบางครั 
งกใ็ชเ้ป็น

ที�ลงโทษนกัเรยีน ดว้ยการใหน้กัเรยีนมายนืโชวต์วัเมื�อทาํผดิ และอาจ มกีารลงโทษดว้ยการตใีห้

อบัอายเพื�อไม่ให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรยีนคนอื�นๆ ซึ�งพื
นที�หน้าเสาธงนี
เป็นพื
นที�ที�นักเรยีนที�

เรยีนเด่นพฤตกิรรมดสี่วนใหญ่มองว่าเป็นพื
นที�แห่งเกยีรตยิศ ในขณะที�นักเรยีนบางกลุ่มมองว่า

เป็นพื
นที�แห่งความอปัยศที�ใชเ้ป็นที�ประจานความผดิของนักเรยีนซึ�งบางครั 
งสรา้งความเจบ็ปวด

และตราบาปให้แก่นักเรยีนอย่างที�สุดจนมคีํากล่าวจากนักเรยีนกลุ่มหนึ�งว่า “แดนประหารไว้

สาํหรบัตดัหวัเสยีบประจาน” 

 “ …ครกูป็ลื#มกนัใหญ่อยา่งรุน่พี �หอ้งทบัหนึ�งไปรบัรางวลัหรอืสอบตดิมหาลยัครกูเ็อามา

ชื �นชมส่วนที �แย่ๆ  กถ็ูกด่าไปตามระเบยีบ ”(แพรวนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

 “เดก็ที �มาขอทุนกบัเรากม็มีาระบายใหฟ้งัว่าหลงัจากครปูระจานหน้าเสาธงตอนเชา้เดก็

เขาไม่ชอบเลย เรื �องไปถงึพ่อแม่ก็โดนด่าซํ#าอกี มนัทําใหเ้ดก็อายแต่บางทไีม่ทําก็ไม่ไดก้็เหน็ใจ

ครเูหมอืนกนัอยากจะใหห้ลาบจาํ"(ครคูนหนึ�งที �รบัผดิชอบเรื �องการใหทุ้นเดก็) 

 ซึ�งจากการสงัเกตของตวัผูว้จิยัเองขณะที�เป็นครเูวรช่วยคุมแถวในตอนเชา้ซึ�งหลงัจาก

เสรจ็สิ
นการเคารพธงชาต ิสวดมนต์ และกล่าวคําปฏญิาณตนแล้ว นอกจากหน้าเสาธงจะเป็น

สถานที�ที�ครเูวรใชใ้นการอบรมสั �งสอนนกัเรยีน แลว้ยงัเป็นสถานที�กล่าวสรรเสรญิเชดิชูเกยีรตคิรู

และนกัเรยีนที�สรา้งคุณงามความดทีําชื�อเสยีงใหแ้ก่โรงเรยีนแลว้ในบางวนัยงัใชเ้ป็นสถานที�หรอื

เวทใีนการลงโทษนักเรยีนผ่านการประกาศใหเ้พื�อนๆ นักเรยีนในโรงเรยีนได้รบัทราบพรอ้มยนื



168 

 

โชว์ตัวอย่างชดัเจนซึ�งนักเรยีนที�เคยผ่านประสบการณ์การลงโทษแบบนี
กล่าวว่า นี�คือการ

ประจานซึ�งรนุแรงและเจบ็ปวดกว่าลงโทษดว้ยการตหีลายเท่า 

“  โหอาจารยผ์มว่านะเหมอืนที �ตดัหว้เสยีบประจานเลย โคตรอาย น้องๆมนักน็ั �งมองกนั

เตม็ไอเ้รากโ็ดนด่าอยูห่น้าเสาธง  เรายนืเดก็มนันั �งเหน็กะจะจะ อายกอ็าย โกรธกโ็กรธ เอาไปตทีี �

หอ้งพกัครหูรอืด่าที �หอ้งยงัดกีว่า ”(โอมนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4) 

“บางวนันั �งกลางแดดเป็นครึ �งชั �วโมงฟงัครูประกาศชมรุ่นเพื �อน พอเสรจ็ก็ประกาศด่า

เพื �อนหนูอกี ชมๆ ด่าๆ หนูกร็อ๊นรอ้น เซง็”(ฝ้ายนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.5) 

อาํนาจของเพื �อนนักเรียนด้วยกนักบัพื!นที �ที �เอื!อให้เกิดความรนุแรง 

อํานาจของนักเรยีนกบัพื
นที�ที�เอื
อใหเ้กดิความรุนแรงนี
เป็นอํานาจของนักเรยีนด้วยกนั
ทั 
งรุ่นพี�รุ่นน้อง และรุ่นเดยีวกนัที�มใีช้พื
นที�ของโรงเรยีนเป็นสถานที�สรา้งความรุนแรงเนื�องจาก
รูส้กึว่าพื
นที�ในจดุนั 
นเป็นอาณาเขตของตนเองหรอืของพรรคพวกตนเองซึ�งจากการศกึษาพบว่า
ส่วนใหญ่การแสดงอํานาจจะมาจากนักเรยีนรุ่นพี�เสยีมากกว่าเป็นการแสดงความเหนือกว่าทั 
ง
ทางด้านระดบัชั 
นเรยีนและพละกําลงัทางกายที�อาศยัพื
นที�บางส่วนในโรงเรยีนเป็นแหล่งแสดง
อํานาจอนัเป็นการกระทาํรนุแรงต่อผูอ้ื�นโดยเฉพาะกบันกัเรยีนรนุน้องดงัต่อไปนี
 เช่น  

ที �ตั #งของชมรมหรอืกลุ่มต่างๆ ในโรงเรยีน เป็นสถานที�ทําการของชมรมหรอืกลุ่มต่างๆ 
ของนักเรยีน  ซึ�งตามปกตหิวัหน้าชมรมหรอืหวัหน้ากลุ่มต่างๆ รวมทั 
งคณะกรรมการกลุ่มซึ�ง
มกัจะเป็นนักเรยีนรุ่นพี� โดยมนีักเรยีนรุ่นน้องเป็นสมาชกิซึ�งนักเรยีนรุ่นน้องมกัให้ความเกรงใจ
รุ่นพี�ในสถานที�แห่งนี
 เมื�อนักเรยีนรุ่นพี�ขอร้องให้นักเรยีนรุ่นน้องช่วยทํากิจกรรมอะไรก็ต้อง
ช่วยกนัทาํ บางครั 
งนกัเรยีนรุน่พี�กเ็อาเปรยีบนักเรยีนรุ่นน้องโดยใชง้านรุ่นน้องหนักเกนิไปทําให้
ตอ้งกลบัถงึบา้นคํ�าหรอืดกึหรอืบางทเีมื�อเกดิความไม่พอใจหรอืเกดิอารมณ์ขุ่นมวักบันักเรยีนรุ่น
น้องคนใดกอ็าจจะใชค้าํพดูที�ไมด่ต่ีางๆ เป็นตน้  

“ตอนนั #นโรงเรยีนมกีฬีาส ีพี �ม.ปลายเขาก็เรยีกไปซ้อมเชยีรเ์ยน็แล้วยงัไม่ได้กลบับ้าน
เลย ต้องไปซอ้มตรงดา้นหลงัโรงเรยีนเป็นหอ้งประจาํของพวกพี �เขา หนูมธีุระแม่ใหร้บีกลบับา้น
เขากบ็อกว่ายงักลบัไมไ่ด ้ดุจะตายพวกนี# ถา้ออกมาก่อนเขาจะขี#ฟ้องไปบอกครแูม่สวี่าน้องๆ  ไม่
ช่วย”(แนนนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.3) 

สนามกฬีาของโรงเรยีน  เช่น สนามวอลเลยบ์อล สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล 
เป็นต้น เป็นสถานที�สําหรบัเล่นกฬีาของนักเรยีนซึ�งนักเรยีนรุ่นพี�อาจจะจองใชบ่้อยๆ บางทกีใ็ช้
ครั 
งละนานๆ โดยไม่เกรงใจนักเรยีนรุ่นน้อง บางทกี็มาแย่งนักเรยีนรุ่นน้องใช้ทําให้ผดิใจกัน
นกัเรยีนรุน่น้องจนทะเลาะววิาทกนัในที�สุด 

“ต่อยกนัประจําที �สนามบอล แย่งกนัเล่น ไอรุ่นพี �ก็ผูกขาดแข่งกนัเป็นทมีพอน้องๆ ขอ
เล่นบา้งมนัไล่ฟดักนัซะ พวกนี#ชอบกรา่ง ยิ �งกลุ่มใหญ่เพื �อนเยอะยิ �งกลา้ น้องๆ กไ็ม่มทีี �เล่นสงสยั
ตอ้งถมที �นาขา้งๆ ทาํสนามบอลเพิ �ม(หวัเราะ)” (ครสูมชาย) 
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หอ้งนํ#า เป็นอกีสถานที�หนึ�งที�รุ่นพี�ใช้ในการแสดงอํานาจที�เหนือกว่ากบันักเรยีนรุ่นน้อง 
โดยห้องนํ
 ามีลักษณะเป็นห้องเรียงติดกันหลายๆ ห้องมีทั 
งห้องนํ
 าหญิงและห้องนํ
 าชาย 
โดยเฉพาะหอ้งนํ
าชายถูกใชเ้ป็นแหล่งมั �วสุมสูบบุหรี�ของนักเรยีนรุ่นพี�  ไม่เขา้เรยีนก็หลบครมูา
อยูใ่นหอ้งหรอืบางทกีม็กีารไถเงนินกัเรยีนรุน่น้อง เป็นต้น ส่วนหอ้งนํ
าหญงิมกัถูกใชเ้ป็นสถานที�
หลบครูและเข้ามาแต่งตวัแต่งหน้าทาปากของนักเรยีนหญิงซึ�งจะมกีลุ่มประจําที�นั �งอยู่บรเิวณ
หน้าห้องนํ
า พอครเูดนิผ่านก็จะหลบเขา้ไปดา้นใน โดยเฉพาะช่วงเวลาที�มเีรยีนจะแอบมาหลบ
ที�นี�และถา้มนีกัเรยีนกลุ่มอื�นมาใชห้อ้งนํ
าช่วงนี
กม็กัจะถูกไล่ใหไ้ปใชท้ี�อื�น 

“มกีลุ่มพี �ผูห้ญงิที �บา้ดาราเกาหลมีากชอบแอบมานั �งที �นี � เคยมาเหน็บ่อย เขาแอบหนีครู
มาอย่างคาบกจิกรรมชุมนุมเขาก็จะไม่เขา้กนัมาแต่ตวัคุยโทรศพัท์ หน้างี#ขาววอกยงักะลงิ  เอา
ยาอุทยัทาปากแดง ไมเ่หน็สวยเลย เหมอืนกนัทั #งกลุ่ม พอจะไปใชห้อ้งนํ#ากบ็อกสว้มเตม็ไล่ใหไ้ป
ใชท้ี �อื �น นึกว่าตวัเองเป็นรุน่พี �ม ั Jง”(ฟ้านกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

บรเิวณมา้นั �งหนิ เป็นมา้นั �งหนิที�ทางโรงเรยีนจดัเตรยีมไวใ้หน้ักเรยีนและครใูชส้ําหรบันั �ง
พกัผ่อนตามอธัยาศยัในช่วงเวลาพกัหรอืบางรายวชิาที�ต้องลงมาใชพ้ื
นที�เรยีนดา้นล่าง ซึ�งมา้นั �ง
หนิถูกจดัวางไวใ้กล้ๆ  อาคารเรยีน ซึ�งนักเรยีนรุ่นพี�มกัใชเ้ป็นพื
นที�แสดงอํานาจซึ�งจะจองใชง้าน
เฉพาะกลุ่มของตนเป็นประจาํ หา้มนกัเรยีนรุน่น้องใชห้รอืถ้าจะใชต้้องไม่ใหต้รงกบัที�ตนเองจะใช ้
ซึ�งเป็นสิ�งที�ผดิวตัถุประสงค์ของโรงเรยีนที�มไีว้เพื�อใช้ประโยชน์ร่วมกนัโดยมใิหน้ักเรยีนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ�งผกูขาดการใช ้

“ผมเคยมารบัลูกกลับบ้านตอนกลางวัน แม่ป่วย มานั �งรออยู่ตรงม้าหิน ตรงที �เป็น
สวนหยอ่ม เดก็นกัเรยีนมาจากไหนไมรู่ม้าถงึนั �งเลยไม่เหน็หวัผูใ้หญ่เราต้องหลบเลย ถามลูกเขา
บอกว่าที �ประจําไอ้กลุ่มเนีJยใครไปนั �งไม่ได้หรอกชอบมาไล่”(ผูป้กครองนักเรยีนชายคนหนึ�งชั #น
ม.3) 

พื#นที �หลงัอาคารเรยีน เป็นพื
นซเีมนต์และพื
นที�สนามหญ้า ซึ�งมตี้นไมใ้หญ่ร่มรื�นและ มี
พุ่มไม้ดอกเลก็ๆ สวยงาม ซึ�งนักเรยีนรุ่นพี�มกัจองใช้งานบ่อยๆ บรเิวณสวนหย่อมขา้งอาคาร
เรยีน 1, 2 เป็นสวนหย่อมเลก็ๆ ปลูกไมพุ้่มเป็นทวิแถว เป็นที�ที�นักเรยีนรุ่นพี�มาจองใชง้านเป็น
ประจาํ และเวลามรีุน่น้องมานั �งกม็กัโดนไล่และมกัโดนหาเรื�องชวนทะเลาะววิาท 

“สงสยันึกว่าเป็นที �ปิคนิกมั Jง มดีอกไม้สวยร่มรื �นพี �แกก็ยดึเลย ไม่ใช่สวนหลวงร.เก้านะ 
มานั �งชมววิกนัอยูไ่ด ้เรากต็อ้งเดนิผ่านมั �งดมิาไล่เฉยเลย(ทรายนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2)   

นอกจากนี
 โรงอาหารกเ็ป็นอกีสถานที�หนึ�งที�เป็นพื
นที�ที�เอื
อให้เกดิการใช้อํานาจซึ�งโรง
อาหารที�โรงเรยีนนี
ค่อนขา้งคบัแคบ เป็นรา้นคา้ขายอาหารใหแ้ก่ครแูละนักเรยีนทั 
งโรงเรยีน ซึ�ง
นักเรยีนมกัแย่งกนัซื
ออาหารในตอนพกัเที�ยง แมม้กีารเขา้แถวซื
ออาหารก็จรงิ แต่ก็มนีักเรยีน
บางคนแอบลดัควิ ไม่เขา้ควิซื
ออาหารตามปกต ิขึ
นอยู่กบัว่าโอกาสจะอํานวยแค่ไหน ความคบั
ขอ้งใจเกดิขึ
นในช่วงเวลารบัประทานอาหารกลางวนั เป็นการเชื�อมต่อปฏบิตักิารของอํานาจ 
ด้วยว่าพื
นที�สําหรบัทานอาหารในโรงเรยีนรวมทั 
งเวลาที�ให้สําหรบัทานอาหารกลางวนั เป็น
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ปญัหาของเดก็ส่วนมากที�อยูใ่นโรงเรยีนนี
เดก็บอกว่าที�นั �งไม่พอและถงึแมอ้าจารยจ์ะพยายามจดั
ที�เฉพาะไวใ้หก้บัเดก็ในแต่ละระดบัชั 
นไดน้ั �งรวมกนั ทั 
งพยายามจะเลี�ยงการใชเ้วลาพกักลางวนั
ของเดก็ในแต่ละระดบัไมใ่หต้รงกนัเพื�อลดปญัหาของพื
นที�สําหรบัการรบัประทานอาหาร กย็งัไม่
สามารถที�จะจดัการได้ เนื�องจากคาบว่างของเดก็ที�อาจจะตรงกบัเวลาพกัของอกีระดบัชั 
นหนึ�ง
เป็นเพราะเดก็มจีํานวนมากเกนิกว่าสถานที�จะรบัได้ การแก้ปญัหาจงึยงัไม่ปรากฏผลใดๆ ขึ
น 
จะเหน็ว่าการแบ่งพื
นที�สําหรบัแต่ละระดบัชั 
นนั 
นเป็นการแบ่งไปอย่างนั 
นเอง ในความจรงิแล้ว
นักเรยีนไม่สามารถที�จะนั �งอย่างนั 
นได้บางทเีดก็บางกลุ่มรบัประทานอาหารอิ�มแล้วก็ยงันั �งคุย
นั �งเล่นกันอยู่ไม่ยอมลุกจากโต๊ะทําให้เด็กคนอื�นไม่มีที�นั �งซึ�งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแก๊งค์ที�มี
อทิธพิลในโรงเรยีน 

“ที �โรงอาหารเกดิเรื �องประจาํพวกรุน่พี �กลุ่มเดมินั �นแหละไมค่่อยแบ่งที �ใหน้้องแลว้เขากไ็ม่
ค่อยมเีรยีนกนัไง พอครไูม่ได้สอนหรอืเลกิเรว็กว่าเขาก็มานั �งก่อนแล้วได้ซื#อขา้วกนิก่อน ผมลง
มาที �นั �งกไ็มม่ ีกนิเสรจ็กไ็มลุ่กไปนั �งคุยกนัอยูไ่ด ้พอครมูาไล่ใหก้ม็าด่าเราหาว่าเป็นต้นเหตุใหเ้ขา
โดนด่า ”(โอ๋นกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.2) 

“ผมไมล่งไปทานขา้วหรอกครบัไมม่ทีี �นั �ง ลงไปกบัขา้วกเ็หลอืน้อย ไม่อร่อยดว้ย กนิขนม
เอา บางวนัแม่กเ็อาขา้วใส่ถุงมากนิเอง มเีพื �อนหลายคนครบัอาจารย ์กนิกนับนหอ้งเรยีนเลยอิ �ม
แล้วค่อยลงไปกนินํ#าขา้งล่าง กนิอิ �มกว่าดว้ยแม่ค้าที �โรงเรยีนใหน้้อย”(นักเรยีนชายกลุ่มหนึ�งชั #น
ม.2ที �นําขา้วกลางวนัมารบัประทานเอง) 

การใชอ้ํานาจของครไูมส่ามารถจะครอบคลุมไดใ้นทุกเวลารวมทั 
งพื
นที�ในโรงอาหารเป็น
เสมอืนพื
นที�ที�เป็นเขตแดนของเดก็นกัเรยีนแต่ละกลุ่ม เป็นมุมอสิระที�ปลอดจากอํานาจของครไูด้
แมจ้ะในช่วงเวลาหนึ�งระหว่างวนัก็ตาม ดงันั 
นการบงัคบัใหเ้ดก็ต้องสละพื
นที�นี
 จงึกลายเป็น
ปญัหาที�ทําใหเ้ดก็เกดิการ ทะเลาะหรอืนําพาไปสู่เรื�องของการใชก้ําลงัเมื�อเกดิการปะทะกนัใน
เรื�องของพื
นที�อาณาเขตส่วนตนนี
ส่งผลให้เดก็ที�อยู่ในโรงเรยีนนี
เกดิความหวาดระแวงที�จะเกดิ
เรื�องที�อาจจะทําให้ใครไม่พอใจได้ ต้องระแวดระวงัหลกีเลี�ยงที�จะต้องปะทะกบัเพื�อนที�อยู่ใน
โรงเรยีนดว้ย ถา้ไมม่พีวกจะเป็นอนัตรายมาก เดก็ๆ จงึตอ้งมพีวกเพื�อนหรอืคนรูจ้กัที�กวา้งขวาง 
สามารถเขา้ไปช่วยแก้ไขคลี�คลายปญัหาที�อาจจะเกดิขึ
นอย่างไม่ตั 
งใจได้ บางทแีค่มองหน้ากนั 
หรอืบางทลีกัษณะของแต่ละคนที�ไม่เหมอืนกนั ใบหน้าอาจมลีกัษณะบางอย่างที�อาจชวนใหค้น
มองคดิว่าเป็นคนหยิ�ง หรอื กวนอารมณ์คนอื�น โต๊ะกระแทกกนักจ็ะมเีรื�องกนัแลว้ 

“ ตอนเขา้เรยีนม.1 วนัแรกๆ เวลาหนูไปซื#อขา้วที �โรงอาหารกต็้องระวงัคนเยอะแย่งกนั
ซื#อ หนูเคยเอากระเป๋าผา้วางไวแ้ลว้ไปซื#อนํ# า ก๋วยเตี=ยวหนูกต็ั #งอยู่พี �มาจากไหนไม่รูห้ยบิของหนู
วางกบัพื#นแล้วนั �งเฉยเลย งง เลย เพื �อนหนูบอกอย่าไปยุ่งให้ไปนั �งที �อื �นเดี=ยวโดนตบ”(พลอย
นกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.1) 

ปญัหาของพื
นที�ที�ถูกใช้ในโรงอาหารยงัมไิด้หมดไปเพราะเวลาของการรบัประทาน
อาหารจะถูกจดัให้มคีวามเหลื�อมลํ
ากนัก็จรงิแต่เมื�อเด็กที�ลงมาที�หลงัจะต้องพยายามหาที�นั �ง 
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โดยเฉพาะเมื�ออาจารยป์ล่อยเรยีนชา้กว่ากําหนด เวลาส่วนหนึ�งจะถูกใชไ้ปสําหรบัการหาโต๊ะที�
นั �ง ดว้ยขอ้จาํกดัของเวลาที�มเีพยีงแค่หนึ�งคาบ หรอื 50 นาทเีท่านั 
นสําหรบัการรบัประทาน
อาหาร ซึ�งดูเหมอืนเป็นเวลาที�มาก แต่หากคํานึงถงึเวลาที�ต้องใชไ้ปสําหรบัการหาที�นั �งและต้อง
หมดไปกบัการเขา้แถวเพื�อรอควิในการซื
ออาหารแลว้ บางครั 
งเดก็กเ็ลอืกที�จะทนหวิ เพราะหาก
ขึ
นไปเรยีนไมท่นักจ็ะเป็นตราบาปตดิตวัในเรื�องของความไมร่กัษาเวลาที�ครจูะมองว่านักเรยีนไม่
มคีวามรบัผดิชอบ หรอืไมต่รงต่อเวลาโดยที�เดก็ไมม่สีทิธจิะโต้แยง้ใดๆ ฉะนั 
นการไม่ตรงต่อเวลา
สําหรบันักเรยีนเป็นเรื�องที�อาจถูกอาจารย ์ ใชไ้ปในความหมายที�อาจจะพาดพงิไปถงึเรื�องอื�นที�
อาจจะเกดิขึ
นตามมาอกีได ้เช่น เป็นเดก็ดื
อ ไมต่ั 
งใจเรยีน เป็นตน้  

“พกัเที �ยงแป๊บเดยีวกว่าจะเดนิลงจากตกึชั #นสามชั #นสี � กว่าจะหาที �นั �งได้กห็มดเวลาแล้ว 
เพราะถา้เขา้เรยีนชา้กโ็ดนครดู่าอกีกเ็ลยไม่กลา้กนิบางวชิาครดุูมากเขา้ชา้โดนต ีโดนด่ากเ็อาไป
กนิตอนเยน็แทน”(ตั #มนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.2) 

นอกจากนี
สถานที�ที�ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของเด็กจํานวนแปดร้อยกว่าคนใน
โรงเรยีนที�มขีนาดพื
นที�ไม่มากนัก และแม้ว่าโรงเรยีนจะพยายามสร้างตึกเรยีนเพิ�มแล้ว ยงั
กลายเป็นลกูโซ่แห่งปญัหาที�ส่งผลถงึเรื�องการผดิใจกบัเพื�อนที�อยู่ในโรงเรยีนเดยีวกนั ที�ต้องแย่ง
พื
นที�พกัผ่อน ทานอาหาร เป็นตน้ ความกงัวลใจของเดก็เกดิขึ
นในทุกวนั ที�ต้องคอยระวงัว่าวนันี

จะมเีรื�องกบัใครที�โรงอาหาร ที�สวนหย่อม มา้นั �งหนิ ดงันั 
นครจูงึมหีน้าที�ที�ต้องคอย ช่วยเหลอื 
สนับสนุนใหน้ักรยีน รูจ้กัที�จะดํารงตนอยู่ในสงัคมใหไ้ด ้ มใิช่การคอยจบัผดิเพื�อแสดงอํานาจให้
เดก็ตอ้งสยบยอมต่อขอ้กําหนดที�สรา้งขึ
นในโรงเรยีน 

“อาจารยนี์ �แหละตอ้งคอยช่วยเดก็ตอ้งคุยกนัจดัเวลาปล่อยเดก็ใหด้ ีหรอืไมก่ล็งไปดซูวิ่า

ที �นั �งเดก็พอไหม เราสรา้งตกึสรา้งอาคารเพิ �ม เกา้อี#มา้หนิกส็ั �งมาเพิ �ม ตอ้งดใูหเ้ดก็ไดใ้ชท้ั �วถงึ มนั

ซื#อขา้วแลว้เอามานั �งกนิไดนี้ �”(ครฝูา่ยบรหิารคนหนึ�ง) 

อาํนาจของเจ้าหน้าที �ในโรงเรียนกบัพื!นที �ที �เอื!อให้เกิดความรนุแรง 

อํานาจของเจ้าหน้าที�หรอืพนักงานโรงเรยีน กบัพื
นที�ที�เอื
อให้เกิดความรุนแรงนี
เป็น

อํานาจของเจา้หน้าที�ในโรงเรยีน เช่น เจา้หน้าที�หอ้งสมดุ ภารโรง พนักงานรกัษาความปลอดภยั 

เป็นตน้ ในพื
นที�ที�เอื
อใหเ้กดิความรนุแรงต่อนกัเรยีนผ่านการใชอ้ํานาจของบุคคลดงักล่าวซึ�งจาก

การศกึษาพบว่าเจา้หน้าที�ในโรงเรยีนมอีํานาจในพื
นที� ดงัเช่น หอ้งสมุด เป็นสถานที�ใหน้ักเรยีน

มาอ่านหนังสอื และค้นคว้าข้อมูลทํารายงานต่างๆ ซึ�งบางครั 
งเจ้าหน้าที�ให้การบรกิารไม่ด ีมี

ความล่าชา้ หรอือาจใชค้าํพดูที�ไมเ่หมาะสมกบันกัเรยีนและบรเิวณป้อมยามกเ็ช่นกนัเป็นสถานที�

ทํางานของพนักงานดูแลความปลอดภยั บางทใีช้คําพูดไม่เหมาะสมกบันักเรยีน หรอืพูดบ่น

พมึพาํในกรณทีี�นกัเรยีนกลบับา้นชา้และตนเองตอ้งพลอยกลบับา้นชา้ไปดว้ย  เป็นตน้ 
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“หอ้งสมดุไมค่่อยอยากเขา้ทําไรใหแ้กจองเป็นหอ้งส่วนตวัไปเลยบางที �หาหนังสอืไม่เจอ

ไปถามกโ็ดนด่า ถอืว่าเป็นเจา้ของห้องหรอืไง ของโรงเรยีนชดัๆ เวลาอยู่นอกหอ้งสมุดไม่เหน็ดุ

เลย พอเขาหอ้งสมดุปุ๊บดุทนัทแีลว้ใครจะกลา้เขาวะ ”(จอมนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.5) 

“ยามคนก่อนชอบนั �งอยูใ่นป้อมทาํเป็นตํารวจเลย เรากลบัชา้กโ็ดนด่า พดูกไ็มเ่พราะ 
ถามนิดหน่อยชอบตะคอก ออกไปไดก้ด็ ีคนใหม่นี �กด็หีน่อยแต่ขี#บ่น”(เจนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #น
ม.4) 

จะเหน็ได้ว่าพื
นที�กบัความรุนแรงในโรงเรยีนที�เหน็เด่นชดัในโรงเรยีนแห่งนี
ซึ�งมคีวาม
เกี�ยวเนื�องกนัของเวลาและสถานที�ที�ยงัคงเป็นการเชื�อมต่อกนัของพื
นที�ทางอํานาจที�ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการใชช้วีติอยู่ในโรงเรยีนของนักเรยีน สถานที�ภายในโรงเรยีนซึ�งดูเสมอืนหนึ�งเป็นสิ�งไม่มชีวีติ 
ที�ไม่น่าจะมีส่วนเกี�ยวข้องกับการเรียนรู้หรือเรื�องราวในโรงเรียนของเด็กนักเรียนได้แต่กลับ
กลายเป็นปจัจยัสาํคญัของการดาํรงชวีติภายในโรงเรยีนที�เสี�ยงต่อการถูกกระทาํความรนุแรง 

2) อาํนาจกบักฎระเบียบของโรงเรียน 
กฎระเบียบของโรงเรียนเป็นแนวทางการปฏิบตัิสําหรบันักเรยีนที�ต้องยึดถืออย่าง

เคร่งครดัระหว่างที�ดํารงสถานภาพของการเป็นนักเรยีนโดยมคีรูคอยกํากบัดูแลและใช้อํานาจ
ผ่านกฎระเบยีบต่างๆ ไดอ้ยา่งชอบธรรมและคาํว่า “การใชอ้ํานาจไดอ้ยา่งชอบธรรม” นี
เองที�เป็น
ที�มาของปรากฏการณ์ที�เกดิขึ
นในโรงเรยีนนั �นคอืมเีสยีงสะท้อนจากนักเรยีนบางกลุ่มว่าการใช้
กฎระเบยีบบางอย่างในโรงเรยีนที�ทําใหน้ักเรยีนรูส้กึว่าตนเองไดร้บัความรุนแรงโดยผ่านการใช้
อํานาจของครซูึ�งบางครั 
งสรา้งความรนุแรงต่อนกัเรยีนทั 
งโดยเจตนาและไมเ่จตนา 
 วถิชีวีติของนกัเรยีนจะอยู่ภายใต้กฎระเบยีบของโรงเรยีนตลอดเวลา อาท ิกฎระเบยีบ

เรื�องการแต่งการและทรงผม การมาโรงเรยีนและการขาดเรยีน เช่น เมื�อนักเรยีนขาดเรยีนเกนิ 7 

วนั โดยไม่แจง้สาเหตุใหโ้รงเรยีนทราบและโรงเรยีนได้ตดิต่อกบัผู้ปกครองไม่น้อยกว่า 3 ครั 
ง

แลว้ แต่ไม่ไดร้บัคําตอบรบั โรงเรยีนจะจาํหน่ายชื�อออกจากทะเบยีนของโรงเรยีนและนักเรยีนที�

ขอพกัการเรยีนนั 
น เมื�อครบกําหนดเวลาขอพกัการเรยีนแลว้ไม่มารายงานตวัขอกลบัเขา้เรยีน

ภายใน 15 วนั โรงเรยีนจะจําหน่ายชื�อออกจากทะเบยีนของโรงเรยีนนอกจากนี
นักเรยีนที�

ประพฤตตินไม่เหมาะสมกบัสภาพนักเรยีน โรงเรยีนจะเชญิผู้ปกครองไปร่วมพจิารณาหาทาง

แก้ไข หากยงัฝ่าฝืนประพฤตอิยู่อกี จนสุดวสิยัที�โรงเรยีนจะช่วยเหลอืได้ก็จะจําหน่ายออกจาก

ทะเบยีนของโรงเรยีน 

 “ถา้เดก็ไมม่าโรงเรยีนตดิต่อกนัอาทติยห์นึ �งทางโรงเรยีนจะโทรไปตามเรื �อยๆ  หรอืไป

ดทูี �บา้น ถา้ยงัตดิต่อเดก็ไมไ่ดก้อ็าจจะต้องใหอ้อก แต่ถ้ามเีหตุจาํเป็นจรงิๆ กจ็ะดูเป็นกรณีๆ ไป”

(ครสูมใจ) 



173 

 

กฎระเบียบและพื
นที�ในโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ต่อการใช้อํานาจในการควบคุมดงัที�
กล่าวมาแลว้ในประเดน็ของอํานาจกบัพื
นที�ทางกายภาพที�เอื
อต่อความรุนแรง กล่าวคอื เมื�อเดก็
ไมส่ามารถจะปฏบิตัติาม กฎ ระเบยีบของโรงเรยีนได ้สถานที�ที�ใชส้าํหรบัการเขา้แถวในตอนเชา้
ถูกนํามาเป็นเครื�องมอืในการลงโทษเดก็ที�ไมเ่ชื�อฟงัและไมท่าํตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน 

“คนที �มาชา้จะถูกประจาน ถูกยนืหน้าเสาธง มนัทําใหรู้ส้กึแย่มั Jกๆ คอื ทุกคนมอง แลว้ก็
จะถูกหกัคะแนน ทาํทณัฑบ์น ลา้งสว้ม เกบ็ขยะ โอ๊ยเยอะแยะ เบื �อ ”(สม้นักเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #น
ม.3)  

การเขา้แถวตอนเชา้และก่อนกลบับา้นเป็นสนามการฝึกความอดทนเพื�อใหน้ักเรยีนเกดิ
ความเคยชนิต่อระเบยีบปฏบิตัใินโรงเรยีน ที�ต้องดํารงอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะรอ้น จะ
หนาว พื
นจะเปียกจากฝนตกกเ็ป็นสิ�งที�ตอ้งปฏบิตัเิพื�อรกัษาระเบยีบวนิัยของโรงเรยีน การแสดง
ศกัยภาพของอํานาจจาํต้องมปีระจกัษ์พยานเพื�อคงไวซ้ึ�งอํานาจของการควบคุม ทั 
งการตดัสนิ
ลงโทษทางวนิัยสําหรบัเดก็ที�ไม่ทําตามหรอืทําไดไ้ม่ดตีามมาตรฐานของกฎระเบยีบในโรงเรยีน
จะถูกนํามาแสดงใหเ้พื�อนนกัเรยีนดว้ยกนัเหน็เพื�อมใิหเ้อาเป็นเยี�ยงอย่างและการประกาศเกยีรติ
คุณ ให้เดก็ที�ทําตามกฎ ทําความดหีรอืทําชื�อเสยีงให้โรงเรยีนก็จะได้รบัการประกาศชื�อให้
เพื�อนๆ ไดย้กย่องและชื�นชม จงึเป็นกระบวนการของการควบคุมที�เดก็ทุกคนจะต้องถูกปลูกฝงั
อยู่เสมอ  การใช้เวลาในช่วงเช้าจงึเป็นการตอกยํ
าให้นักเรยีนระลกึถึงสิ�งที�ต้องทําหรอืสมควร
จะต้องทําในโรงเรยีน นอกจากนี
การลงโทษทางวนิัยในบางครั 
งสร้างความคบัข้องใจให้แก่
นักเรยีนที�ถูกลงโทษเนื�องจากกระบวนการของการใช้อํานาจควบคุมโดยมไิด้แจ้งเหตุผลของ
ความผดิใหช้ดัเจนทาํใหน้กัเรยีนบางกลุ่มไมย่อมรบัการลงโทษ และรูส้กึว่าสิ�งที�ครทูํานั 
นเป็นการ
นํากฎระเบยีบมาเป็นขอ้อ้างเพื�อให้การลงโทษนั 
นมคีวามชอบธรรมเท่านั 
น ซึ�งเมื�อนักเรยีนไม่
ยอมรบัในการลงโทษนั 
นย่อมทําใหก้ารเลกิพฤตกิรรมต่างๆ ที�ครมูองว่าไม่เหมาะสมนั 
นเป็นไป
ไดย้าก 

“โรงเรยีนมกีฎระเบยีบวางไวช้ดัเจน นักเรยีนต้องเคร่งครดักบักฎใครทําดกีช็ื �นชม อาศยั
เวลาเขา้แถวนั �นแหละถงึจะรบัทราบทั �วกนั ถา้ประกาศช่วงอื �นกไ็ม่มใีครสนใจ ส่วนพวกทําผดิเรา
ก็ต้องลงโทษ แต่ก็เหน็ด้วยนะว่าบางครั #งเราลงโทษไปแต่ไม่ได้บอกละเอยีดว่าเดก็ผดิอย่างไร 
และตอ้งแกไ้ขอยา่งไร เดก็มนักไ็มเ่ขา้ใจ มองไมเ่หน็ว่าตวัเองผดิ”(ครสูมสุข) 

ดว้ยความแตกต่างของประสบการณ์และปจัจยัแวดลอ้มของนักเรยีนทําใหน้ักเรยีนบาง
กลุ่มตอ้งการดาํรงอยูใ่นสงัคมโรงเรยีนอยา่งภาคภมูใิจดงันั 
นการไม่ไดร้บัการยอมรบัจากอาจารย์
ในโรงเรยีน จงึไมใ่ช่เป็นหนทางสุดทา้ยที�นกัเรยีนจะแสดงออก หนทางของนักเรยีนกลุ่มนี
จงึเป็น
การหนัเหไปหากลุ่มเพื�อนที�เขา้ใจตวัเอง ซึ�งเป็นอกีทางออกหนึ�งของนักเรยีน ลกัษณะของการ
ดาํรงตนของนกัเรยีนจงึเกดิขึ
นโดยมไิดส้นใจต่อกฎระเบยีบที�ถูกกําหนดขึ
นโดยไม่ความสนใจผูม้ ี
อํานาจเหนือกว่าอย่างคร ูเดก็จงึมวีธิกีารแสดงออกอย่างหลากหลายเพื�อแสดงความเก่งของตน
ใหเ้พื�อนยอมรบั ดงันั 
นคุณลกัษณะที�ถูกตตีราว่าเป็นเดก็ดื
อ เดก็รา้ยกาจของโรงเรยีนจงึยงัคงอยู่



174 

 

และพรอ้มที�จะแสดงความเป็นตวัตนของตนเองออกมาผ่านการกระทาํพฤตกิรรมต่างๆ ที�ทา้ทาย
ต่อกฎระเบยีบเพื�อใหเ้กดิการยอมรบัในกลุ่มเพื�อน  

“เดก็บางคนทําผดิวนิัยบ่อยๆ เรยีนก็ไม่เก่ง เขากจ็ะหนัเหไปเอาดทีางอื �น ทําตวัใหเ้ด่น
ใหเ้ป็นที �สนใจ อย่างผูช้ายก็จะไปสกัมาเตม็หลงัเลย บอกว่าเท่หส์ุดสุดยนัต์เก้ายอดเพื �อนๆ กจ็ะ
มองว่าเจ๋ง หรอืบางทกีไ็ปเอามอเตอรไ์ซดค์นัใหญ่ๆมาขบัโชว ์แอบเอาไปจอดไวท้ี �รา้นคา้ เยน็ๆ
กข็บัโชวเ์พื �อน กลายเป็นความเท่ห”์(ครสูมใจ) 

การฝ่าฝืนต่อกฎระเบยีบของโรงเรยีนเป็นการแสดงความเป็นตัวตนหรอืเอกลกัษณ์
บางอยา่ง เพื�อคงไวซ้ึ�งพื
นที�ของความภาคภมูใิจที�อยากไดร้บัการยอมรบั มื�อคุณลกัษณะของตน
ถูกกดทบัไว ้ไมไ่ดร้บัความเอาใจใส่หรอืความเขา้ใจ การแสดงออกของเดก็กจ็ะเกดิขึ
น โดยมไิด้
คาํนึงถงึความผดิชอบ ชั �ว ด ีหรอือาจจะขดัต่อคุณธรรมจรยิธรรมที�ตนเองเรยีนรูม้า พฤตกิรรมที�
เกดิขึ
นเป็นความตอ้งการยอมรบัความเป็นตวัตนที�กระทําอย่างหลบซ่อนจากผูคุ้มกฎดว้ยวธิกีาร
อนัหลากหลาย  

“ถ้าครหู้ามเอามอไชด์เขา้มาในโรงเรยีนผมก็เอาไปจอดฝากไว้ที �รา้นค้าหน้าโรงเรยีนก็
ได้ แค่นี#เองไม่ได้เอาเขา้มาสกัหน่อย หรอืถ้าครูยนืหน้าประตูรอตรวจทรงผมตอนเช้า เราก็มา
สายๆบอกทอ้งเสยีกร็อดแลว้”(โอมนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.4) 

ดงันั 
นการไม่ได้พบเด็กทําความผิดต่อข้อกฎระเบียบของโรงเรยีนไม่ใช่สิ�งที�น่ายนิดี
เนื�องจากปรากฏการณ์นี
กลบักลายเป็นการปลูกฝงัใหเ้ดก็รูจ้กัที�จะหลบหลกีต่อกฎเกณฑป์ฏบิตัิ
ดว้ยวธิกีารต่างๆนานาที�นบัวนัจะทวคีวามแยบยล และซบัซอ้นยิ�งขึ
นเพื�อหลกีลี�ยงการถูกลงโทษ
และเป็นการทา้ทายอํานาจของกฎระเบยีบที�โรงเรยีนกําหนดไว ้ซึ�งนานวนัสิ�งเหล่านี
มโีอกาสที�จะ
หล่อหลอมเป็นความเคยชนิกลายเป็นนิสยัตดิตวักระทั �งเมื�อนักเรยีนเหล่านี
โตขึ
นการนําวธิกีาร
เหล่านี
ไปใชใ้นสงัคมต่อไป 

 “เดก็ยิ �งหาวธิกีารแปลกๆมาใชไ้มใ่หค้รรูู ้โกหกเก่งขึ#น หาทางทุกทางที �จะไม่ใหถู้กจบัได ้
อยา่งเดก็คนหนึ�งกไ็มเ่คยถูกจบัไดเ้ลยนะ รูก้ร็ูอ้ยู่ว่าแอบสูบบุหรี �ในโรงเรยีนแต่ครกูจ็บัไม่เคยได”้
(ครสูมสุข) 

3) อาํนาจกบัสถานภาพและความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 
 เนื�องด้วยความแตกต่างทางด้านสถานภาพและบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆใน

โรงเรยีนทําให้บุคคลบางกลุ่มใช้ความเหนือกว่าทางด้านสถานภาพในการใช้ความรุนแรงหรอื

ผ่านการแสดงอํานาจที�ไรซ้ึ�งความชอบธรรมซึ�งจากการศกึษาพบผลที�น่าสนใจดงันี
 

อํานาจกบัสถานภาพระหว่างครูผู้สอนกบันักเรียนที �เอื! อให้เกิดความรุนแรง

อํานาจกบัสถานภาพระหว่างครผููส้อนกบันกัเรยีนที�เอื
อใหเ้กดิความรนุแรงนี
เป็นอํานาจ 

ที�เกิดจากสถานภาพที�แตกต่างกันระหว่างครูผู้สอนกบันักเรยีนที�เอื
อให้เกิดความรุนแรงต่อ

นักเรยีน  โดยอํานาจในที�นี
เกดิสถานภาพของความเป็นครซูึ�งจะมบีทบาทและหน้าที�อยู่ภายใน
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ตวัโดยบทบาทของครูก็คือการปฏบิตัิตามหน้าที�ของครูและหน้าที�ของความเป็นครูก็คอืการ

อบรมสั �งสอนใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีน และในทํานองเดยีวกนั สถานภาพของความเป็นนักเรยีนกม็ี

บทบาทและหน้าที�อยู่ในตัวเช่นกันโดยบทบาทของนักเรียนก็คือการปฏิบัติตามหน้าที�ของ

นกัเรยีน ซึ�งหน้าที�ของนกัเรยีนกค็อืการตั 
งใจศกึษาหาความรู ้เชื�อฟงัคําสอนของครอูาจารย ์และ

ทาํตวัเป็นศษิยท์ี�ดขีองครบูาอาจารยท์ั 
งหลาย  

เมื�อพิจารณาถึงอํานาจที�เกิดจากสถานภาพระหว่างครูผู้สอนกับนักเรยีน จะพบว่า

สถานภาพเหล่านี
ล้วนแต่มบีทบาทและหน้าที�เป็นของตนเอง ซึ�งทั 
งครูผู้สอนและนักเรยีนต้อง

ปฏบิตัไิปตามบทบาทและหน้าที�นั 
นๆ และอํานาจที�เกดิขึ
นก็เกดิจากการปฏบิตัไิปตามบทบาท

และหน้าที�นั 
นๆ นั �นเอง เมื�อครูผู้สอนปฏบิตัิไปตามบทบาทและหน้าที�ของความเป็นครูก็จะมี

อํานาจในการสั �งสอนใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีนและสามารถลงโทษแก่นักเรยีนที�กระทําผดิ ไดแ้ก่ ไม่

ตั 
งใจเรยีน ไปโรงเรยีนสายหรอืเขา้เรยีนสาย ไม่ส่งการบา้นตรงเวลาหรอืทําผดิกฎระเบยีบต่างๆ 

ของโรงเรยีน เป็นต้น และมบีทลงโทษหนักเบาไปตามลําดบัซึ�งถอืเป็นความรุนแรงที�ครูผู้สอน

กระทาํต่อนกัเรยีนที�เป็นเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนโดยเฉพาะการลงโทษผ่านการใชอ้ํานาจที�ไม่

ชอบธรรม 

“ครมูอีํานาจเหนือกว่าอยู่แลว้จะทําอะไรกบันักเรยีนกไ็ดบ้างทจีบัผดินักเรยีนตั #งแต่หน้า

ประตูโรงเรยีนเลย บางคนเพิ �งเข้ามาใหม่เป็นครูใหม่แท้ๆ มาถึงก็สั �งโน่นสั �งนี �บางอย่างมนัก็

เกนิไป กร็ูน้ะคะว่าครูมสีทิธแิต่บางเรื �องมนัเกนิไป เป็นครตู้องใจดซี”ิ(โบวน์ักเรยีนหญงิคนหนึ�ง

ชั #นม.4) 

อํานาจกับสถานภาพระหว่างครูฝ่ายปกครองกบันักเรียนที �เอื! อให้เกิดความ

รนุแรง 

อํานาจกบัสถานภาพระหว่างครฝู่ายปกครองกบันักเรยีนที�เอื
อใหเ้กดิความรุนแรงนี
เป็น

อํานาจที�เกดิจากสถานภาพที�แตกต่างกนัระหว่างครฝู่ายปกครองกบันักเรยีนที�เอื
อให้เกดิความ

รุน แรงต่อนักเรยีน ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ว่าสถานภาพนักเรยีนจะมบีทบาทและหน้าที�เป็นของตน  

ซึ�งบทบาทของนักเรยีนก็คอืการปฏบิตัติามหน้าที�ของนักเรยีนโดยการตั 
งใจศกึษาเล่าเรยีนและ

อยู่ในความดูแลเอาใจใส่ของครผููส้อนที�ปฏบิตัติามบทบาทและหน้าที�ของครผููส้อนซึ�งอยู่ในเรื�อง

ของการศกึษาหาความรู ้ 

สาํหรบัในเรื�องของการปกครอง ซึ�งมสี่วนสําคญัในการรกัษาระเบยีบวนิัย หรอืกฎกตกิา

ต่างๆ ของโรงเรยีนนั 
น เป็นอํานาจของครูฝ่ายปกครองที�มสีถานภาพในการมบีทบาทและมี

หน้าที�ในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยของโรงเรยีนเพราะโรงเรยีนเป็นสถาบนัการศึกษาที�
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ประกอบไปด้วยบุคคลต่างๆ มากมายตั 
งแต่ครูอาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที�และพนักงาน 

ตลอดจนบุคคลต่างๆ ซึ�งต้องอาศยัระเบยีบวนิัยมาควบคุมเพื�อใหบุ้คคลทั 
งหลายสามารถปฏบิตัิ

ตามสถานภาพตามบทบาทหน้าที�ของตนไดโ้ดยสงบเรยีบรอ้ย  

เมื�อพจิารณาถงึอํานาจที�เกดิจากสถานภาพของครฝู่ายปกครองที�ทําใหเ้กดิความรุนแรง

ต่อนกัเรยีน พบว่าอํานาจของครฝูา่ยปกครองเกดิจากบทบาทและหน้าที�ของตนเองซึ�งจะมคีวาม

รุนแรงต่อนักเรยีนมากน้อยเพยีงใดนั 
นขึ
นอยู่กบัการรูจ้กัใช้อํานาจของครูฝ่ายปกครองเองว่ามี

ความเครง่ครดัในระเบยีบวนิยัของโรงเรยีนมากน้อยขนาดไหน และยงัขึ
นอยู่กบับรบิทอื�นๆ ของ

โรงเรยีนโดยเฉพาะความประพฤตขิองนักเรยีน ถ้าหากนักเรยีนส่วนใหญ่ตั 
งใจเรยีนและปฏบิตัิ

ตามกฎวนิยัของโรงเรยีนอยา่งเครง่ครดั ไมบ่กพรอ่ง ครฝูา่ยปกครองกอ็าจจะไม่ต้องใชอ้ํานาจใน

การดูแลรกัษากฎระเบยีบมากซึ�งจะช่วยลดความรุนแรงที�เกดิกบันักเรยีน แต่ถ้าหากนักเรยีน

ส่วนใหญ่ไม่ตั 
งใจเรยีน มกีารทําผดิกฎระเบยีบบ่อยๆ และสรา้งปญัหาใหก้บัโรงเรยีนมากๆ ครู

ฝ่ายปกครองก็จะใช้อํานาจในการควบคุมดูแลมากซึ�งก็จะสรา้งความรุนแรงให้กบันักเรยีนมาก

เช่นเดยีวกนั   

“กบัครฝูา่ยปกครองน่ะไม่ค่อยถูกกนัหรอก มคีรทูี �ไหนไม่มพีวกหนูหรอก น่ากลวักว่าครู

คนอื �นอกี แกจะถอืไมเ้รยีวกบับตัตาเลี �ยนไวต้ดัผมเดก็ ใครโดนครฝู่ายปกครองเรยีกกห็นาวแลว้ 

แกมสีทิธยิดึของเดก็ไดห้มด คนนี#ยงัดนีะ คนก่อนดุมาก” (มกุนกัเรยีนหญงิคนหนึ�งชั #นม.5) 

อาํนาจกบัสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นพี �กบันักเรียนรุ่นน้องที �เอื!อให้เกิดความ

รนุแรง 

อํานาจกบัสถานภาพระหว่างนักเรยีนรุ่นพี�กบันักเรยีนรุ่นน้องที�เอื
อใหเ้กดิความรุนแรงนี


เป็น อํานาจที�เกดิจากสถานภาพที�แตกต่างกนัระหว่างนักเรยีนรุ่นน้องกบันักเรยีนรุ่นพี�ที�เอื
อให้

เกดิความรุนแรงซึ�งสถานภาพของนักเรยีนรุ่นน้องกบันักเรยีนรุ่นพี�นี
ต่างก็มบีทบาทและหน้าที�

ของความเป็นนักเรยีนเหมอืนกนั แต่จะแตกต่างกนัที�สถานภาพการเป็นนักเรยีนในชั 
นที�ต่างกนั 

โดยนักเรยีนรุ่นพี�จะเรยีนในชั 
นเรยีนสูงกว่านักเรยีนรุ่นน้องทําให้มบีทบาทและหน้าที�ต่างกนัใน

เรื�องการเป็นต้นแบบความประพฤตแิละการดูแลช่วยเหลอืซึ�งนักเรยีนรุ่นพี�จะต้องทําตวัใหเ้ป็น

แบบอย่างที�ดีแก่นักเรียนรุ่นน้องคอยช่วยเหลือแนะนําแต่สิ�งที�ดีแก่รุ่นน้องในขณะเดียวกัน

นักเรยีนรุ่นน้องกต็้องทําตวัใหส้มกบัเป็นรุ่นน้องโดยการใหค้วามเคารพนักเรยีนรุ่นพี�และปฏบิตัิ

ในสิ�งที�ดตีามรุน่พี�  

เมื�อพจิารณาถึงอํานาจที�เกิดจากสถานภาพระหว่างนักเรยีนรุ่นพี�กบันักเรยีนรุ่นน้อง

พบว่านักเรยีนรุ่นพี�มอีํานาจที�ทําให้เกิดความรุนแรงแก่นักเรยีนรุ่นน้องเพราะมอีํานาจตาม
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สถานภาพมากกว่านักเรยีนรุ่นร้องในฐานะที�เรยีนชั 
นสูงกว่าและมอีายุมากกว่าซึ�งในโรงเรยีน

แห่งนี
ถอืว่าเป็นสิ�งที�เดก็ส่วนใหญ่รบัทราบและยอมรบัว่ารุน่พี�มอีํานาจเหนือกว่าตน 

“ใครๆ เขากร็ูเ้ราเป็นน้องใหมจ่ะไปสูรุ้่นพี �ไดย้งัไง เขาไม่ค่อยไปยุ่งกนัหรอก จะมกีส็มคัร

ไปเขา้แก๊งคเ์ขา”(ตั #มนกัเรยีนชายคนหนึ�งชั #นม.2) 

โดยความรุนแรงนี
เกดิจากนักเรยีนรุ่นพี�ประพฤตติวัไม่ด ีเป็นตวัอย่างที�ไม่ดแีก่รุ่นน้อง  

เช่น แต่งตวัไมเ่รยีบรอ้ย สบูบุหรี� หรอื ดื�มเหลา้ เป็นต้น บางทกีช็กัชวนใหน้ักเรยีนรุ่นน้องไปทํา

ในสิ�งผดิๆ เช่น ชวนหนีโรงเรยีนหรอืชวนไปเล่นการพนนั เป็นต้น และนักเรยีนรุ่นน้องกส็ามารถ

สรา้งความรุนแรงให้แก่นักเรยีนรุ่นพี�ได้เช่นเดยีวกนั ในกรณีที�นักเรยีนรุ่นพี�ทําตวัไม่ด ีเกะกะ

เกเร หรอืเอารดัเอาเปรยีบรุ่นน้องมากเกนิไป เช่น การแย่งมา้นั �งหนิทุกวนั โดยไม่ใหรุ้่นน้องนั �ง 

ซึ�งอาจเป็นที�มาของการทะเลาะววิาทกนัได ้เป็นตน้ 

“เคยมรีุ่นพี �มาชวนใหไ้ปเล่นไพ่ เลยโรงเรยีนไปไม่ไกล มนับงัคบัใหน้้อง ม.ต้นมนับงัคบั

ให้ไปดูต้นทางให้ เจ้านี#ก็กลวัรุ่นพี �ซะเหลือเกินก็ไปกับเขา แม่มาตามที �โรงเรยีนไม่เจอ”(ครู

สมปอง) 

อาํนาจกบัสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นเดียวกนัที �เอื!อให้เกิดความรนุแรง 

อํานาจกบัสถานภาพระหว่างนักเรยีนรุ่นเดยีวกนัที�เอื
อให้เกิดความรุนแรงนี
หมายถึง 
อํานาจที�เกดิจากสถานภาพระหว่างนกัเรยีนรุ่นเดยีวกนัที�เหมอืนกนัเพราะเรยีนชั 
นเดยีวกนั และ
อายุใกล้เคียงกัน แต่ก็ยงัมคีวามแตกต่างกันระหว่างบุคคลที�เอื
อให้เกิดความรุนแรงซึ�งเมื�อ
พจิารณาถงึอํานาจที�เกดิจากสถานภาพระหว่างนักเรยีนรุ่นเดยีวกนัแล้วจะพบว่าความแตกต่าง
กนัระหว่างบุคคลในเรื�องของความรูค้วามสามารถ รวมถงึฐานะความเป็นอยู่ที�แตกต่างกนันั 
น   
อํานาจที�เกิดจากความแตกต่างกันในสิ�งเหล่านี
ทําให้เกิดความรุนแรงแก่กันและกันได้โดย
นกัเรยีนบางคนที�อาจจะเรยีนเก่ง มหีน้าตาด ีหรอืรวยกว่านกัเรยีนคนอื�น เป็นต้น ความแตกต่าง
เหล่านี
อาจเป็นเหตุใหน้ักเรยีนคนอื�นๆ เกดิความอจิฉา รษิยาและหาทางกลั �นแกล้งนักเรยีนคน
นั 
น เป็นตน้ 

“นักเรยีนที �อยู่ในหอ้งเดยีวกนัที �มฐีานะดกีว่าที �บา้นรวยแม่ขายที �ไดเ้งนิมาสรา้งบา้นหลงั
ใหญ่โตกจ็ะ ใชข้องดีๆ  เอามาโชวเ์พื �อนที �โรงเรยีน เพื �อนอยากไดบ้า้งยิ �งถ้าไม่ค่อยถูกกนันะเดก็ที �
รวยกช็อบดถููก มาฟ้องบ่อยไอเ้รื �องขม่กนัในหอ้งเนี �ย”(ครสูมฉตัร) 



บทที� 6 

สรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 เมื�อโรงเรยีนเปรยีบเสมอืนเบ้าหลอมเดก็และเยาวชนเพื�อฝึกฝนอบรมให้เป็นทั !งคนดแีละ

คนเก่งและเตบิโตเป็นมนุษยท์ี�สมบูรณ์ แต่จะเกิดอะไรขึ!นหากโรงเรยีนกลายเป็นสถานที�เกิดเหตุ

ความรุนแรงในหลากหลายรปูแบบโดยผ่านภยัเงยีบที�เกดิจากโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีน ดงันั !น

การวจิยัเรื�องโครงสรา้งทางสงัคมที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน: 

กรณีศึกษาโรงเรยีนแห่งหนึ�งในเขตภาคกลางครั !งนี!จงึสนใจค้นหาคําตอบเพื�อทําความเข้าใจถึง

ความหมาย รูปแบบและปจัจยัที�เกี�ยวข้องกบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน

และเพื�อทําความเขา้ใจถงึโครงสรา้งทางสงัคมของโรงเรยีนที�เกี�ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์ความรุนแรง

ที�เด็กและเยาวชนถูกกระทําโดยผ่านมุมมองและประสบการณ์ของตัวนักเรียนเองและผู้มีส่วน

เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ซึ�งผลการศกึษาวจิยัสามารถสรปุและอภปิรายผลไดด้งันี! 

 

สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล 

1. ความหมาย รปูแบบ และปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถกู

กระทาํในโรงเรียน 
 ความหมายและรูปแบบของความรุนแรงในโรงเรยีน จากมุมมองของนักเรยีน ครู พ่อแม่

ผูป้กครอง และคณะกรรมการสถานศกึษา พบว่านกัเรยีนส่วนใหญ่ใหค้วามหมายของความรุนแรงไว้

ว่าเป็นการกระทาํจากบุคคลต่างๆ ตั !งแต่คร ูนกัเรยีน เจา้หน้าที�ของโรงเรยีนที�ทํารา้ยนักเรยีนทั !งทาง

ร่างกายและจติใจ รวมทั !งความรุนแรงทางเพศ ซึ�งการทํารา้ยร่างกายเป็นการทําใหร้่างกายบาดเจบ็

ตั !งแต่บาดเจบ็เลก็น้อยจนถึงขั !นเสยีชวีติ เช่น การหยกิ เตะ ต่อย ตบตี ทํารา้ยด้วยอาวุธ เป็นต้น  

ส่วนการทาํรา้ยจติใจเป็นการทาํใหเ้ดก็กระทบกระเทอืนจติใจ เช่น การทอดทิ!ง ลอ้เลยีน ดูถูกเหยยีด

หยาม ประจาน ดุด่า ขู่ ตะคอก กกัขงัหน่วงเหนี�ยว เพกิเฉย เป็นต้น ซึ�งบางครั !งอาจจะไดร้บัความ

เสยีหายมากกว่าทางร่างกาย ส่วนความรุนแรงทางเพศนั !นนักเรยีนมองว่าเป็นเรื�องชู้สาว การแย่ง

แฟนกนัของนักเรยีนผูห้ญงิ สําหรบัครไูดใ้หค้วามหมายของความรุนแรงไวว้่าเป็นการกระทํารุนแรง

ต่อร่างกายและจติใจเดก็รวมไปถงึการกระทําที�กระทบต่อสทิธขิองเดก็ เช่น ทําใหเ้ดก็ขาดโอกาสใน

การเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ที�อนัเนื�องมาจากการขาดแคลนบุคลากรครทูั !งในดา้นปรมิาณและคุณภาพ การที�

ครูไม่มเีวลาสอนเดก็ ขาดอุปกรณ์การเรยีน การปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแลเดก็เท่าที�ควรซึ�ง
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ถือว่าเป็นความรุนแรงแฝงหรือความรุนแรงเงียบ ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ให้

ความหมายว่า เป็นการทําให้เดก็ได้รบัความกระทบกระเทอืนทั !งทางร่างกายและจติใจจากการไป

โรงเรยีนโดยเกดิจากการกระทําของเพื�อนหรอืครูในโรงเรยีน รวมไปถงึการที�เดก็ไม่ได้รบัสทิธทิี�พงึ

ไดร้บัในฐานะของนกัเรยีนคนหนึ�ง เช่น การที�ครสูอนเดก็ไมเ่ตม็ที� การที�หา้มครลูงโทษเดก็ดว้ยการตี

ที�จะเอื!อให้ครูปล่อยปละละเลยไม่สนใจเด็ก เป็นต้น ในส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้

ความหมายของความรนุแรงไวว้่าเป็นลกัษณะของการทะเลาะววิาท ชกต่อยตบตกีนัระหว่างนักเรยีน

กบันกัเรยีนหรอืความรนุแรงระหว่างครกูบันักเรยีน เช่น ครลูงโทษนักเรยีนเกนิกว่าเหตุ ครลูวนลาม

เดก็ เป็นตน้ 

 โดยสรุปความหมายของความรุนแรงในโรงเรยีนจากมุมมองของนักเรยีนและบุคคลที�

เกี�ยวข้อง ทั !งครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีการให้

ความหมายที�สอดคลอ้งกนัคอืมองว่าความรนุแรงเป็นการกระทําใดๆ แก่นักเรยีน ในลกัษณะที�ทําให้

เกดิความเสยีหายทั !งทางร่างกายและจติใจแก่นักเรยีนรวมทั !งความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรง

ที�เกี�ยวเนื�องกบัเรื�องสทิธขิองเด็กและเยาวชนที�สมควรได้รบัในฐานะของนักเรยีนคนหนึ�งโดยตัว

นักเรยีนเองสามารถเป็นได้ทั !งผู้ถูกกระทําและผู้กระทําความรุนแรงซึ�งสอดคล้องกบัแนวคดิความ

รุนแรงขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization (WHO). 1995) ที�ไดนิ้ยามความ

รนุแรงไวว้่า หมายถงึการจงใจใชก้ําลงัหรอือํานาจทางกายเพื�อขม่ขูห่รอืกระทําต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น ซึ�ง

มผีลทําใหเ้กดิหรอืมแีนวโน้มที�จะมผีลใหเ้กดิการบาดเจบ็ ตาย หรอืเป็นอนัตรายต่อจติใจหรอืเป็น

การยบัยั !งการเจรญิงอกงามหรอืการกดีกั !นหรอืปิดกั !น ทําใหสู้ญเสยีสทิธบิางประการและขาดการ

ไดร้บัในสิ�งที�สมควรจะไดร้บั   

 ส่วนรปูแบบของความรนุแรงนั !นจากการศกึษาพบว่าความรุนแรงในโรงเรยีนสามารถเกดิขึ!น

ไดต้ลอดเวลา และรปูแบบของความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีนสามารถจาํแนกได้

หลาย รปูแบบดว้ยกนัขึ!นอยูก่บัเกณฑท์ี�นํามาใชจ้ากขอ้มลูภาคสนาม ไดแ้ก่ 1) ใชเ้กณฑข์องบุคคลที�

ถูกกระทําและเป็นผูก้ระทําเป็นเกณฑ ์ม ี 3 ลกัษณะ คอื ความรุนแรงระหว่างครูกบันักเรยีน ตั !งแต่ว่า

กล่าวตกัเตือน ทํากจิกรรม ทําทณัฑ์บน พกัการเรยีน และให้ออก ความรุนแรงระหว่างนักเรยีนกบั

นักเรยีน ไดแ้ก่ การทะเลาะววิาท ลอ้เลยีนปมดอ้ย การข่มขู่รดีไถ การละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลรวมทั !งการ

ละเมดิทรพัยส์นิและการละเมดิทางเพศ การชกัพาสู่ยาเสพตดิซึ�งสอดคล้องกบัที�สมบตั ิตาปญัญา 

(2549) ที�ได้ทําการศึกษาวจิยัในสองเรื�องคอืการสํารวจปญัหาการรงัแกกนัของนักเรยีน และการ

สํารวจทศันคตต่ิอการสรา้งวนิัยและพฤตกิรรมในการสรา้งวนิัยของครตู่อนักเรยีนผลการวจิยัพบว่า

ความรนุแรงที�เกดิขึ!นมใีนโรงเรยีนนั !นมสีองรปูแบบดว้ยกนั คอืความรุนแรงที�เกดิขึ!นระหว่างนักเรยีน
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กบันักเรยีนในลกัษณะของการรงัแกกนัและความรุนแรงระหว่างครกูบัครกูบันักเรยีนในรปูแบบของ

การลงโทษทางวนิัย ส่วนอกีหนึ�งรปูแบบที�พบจากการศกึษาครั !งนี!คอืความรุนแรงระหว่างนักเรยีนที�

มกีารดงึคนนอกเข้ามาเกี�ยวข้องซึ�งหมายถงึความรุนแรงระหว่างนักเรยีนแต่ได้แผ่ขยายออกไปสู่

บุคคลภายนอกทั !งนี!เนื�องจากความรุนแรงที�เกดิขึ!นจากการทะเลาะววิาทหรอืจากการไม่พอใจซึ�งกนั

และกันหรอืกระทบทั �งกนันั !นเมื�อไม่สามารถแสดงออกและจดัการกบัสิ�งที�เกิดขึ!นได้ด้วยตนเองก็

มกัจะมกีารดงึคนอื�นเขา้มาเกี�ยวขอ้งและส่วนใหญ่มกัจะเป็นคนที�อยู่นอกโรงเรยีนที�มคีวามสมัพนัธ์

กบันักเรยีนที�เป็นคู่กรณีกนั 2) ใช้เกณฑ์ผลที�เกิดขึ!นจากความรุนแรง ได้แก่ ความรุนแรงต่อร่างกาย 

เช่น ตบต ีชกต่อย ยกพวกตกีนั เป็นต้น ความรุนแรงต่อจติใจ เช่น ล้อเลยีนปมด้อย ประจานความผดิ 

เรยีนหนัก เป็นต้น ความรุนแรงทางเพศ เช่น การข่มขนื ลวนลาม เป็นต้น 3) ใช้เกณฑว์ธิกีารก่อความ

รุนแรง ไดแ้ก่ การใชก้ําลงัทางกาย เช่น การแสดงสหีน้าท่าทางยั �วยุใหโ้กรธ การทํารา้ยดว้ยอวยัวะหรอื

อาวุธต่างๆ การใช้วาจา ได้แก่ พูดปด พูดส่อเสยีด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจอ้ การใช้กําลงัทางกายและ

วาจา เช่น การแสดงสหีน้าท่าทางยั �วยุพรอ้มกบัคําด่า การใชค้ําหยาบพรอ้มกบัทํารา้ยด้วยอวยัวะและ

อาวุธ  

นอกจากนี!รูปแบบของความรุนแรงยงัเกี�ยวข้องกบัจุดเกิดเหตุในฐานะพื!นที�ที�ก่อให้เกดิความ

รุนแรง ไดแ้ก่ 1) สถานที�ทั �วๆ ไปในโรงเรยีน เช่น ในห้องเรยีน ทางเดนิ สนามกฬีา โรงอาหาร  เป็นต้น 

เหตุการณ์ที�เกดิขึ!นมกัเป็นความรุนแรงที�เกดิขึ!นกะหนัทนัหรอืโดยบงัเอญิ เช่น เดก็เดนิชนกนัแล้วเกดิ

ความไม่พอใจกนัหรอืเขม่นหน้ากนัทําให้เกดิความไม่พอใจจนกลายเป็นความบาดหมางและกระตุ้นให้

เกดิการกระทําที�รุนแรงเป็นลําดบัต่อมา ซึ�งสถานที�ทั �วไปนี!มกัเป็นความรุนแรงที�เกดิขึ!นโดยไม่มกีาร

เตรยีมการไว้ล่วงหน้าขึ!นอยู่กบัสถาการณ์ในขณะนั !นและ 2) สถานที�ลบัตาหรอืสถานที�ที�ไม่มคีน

พลุกพล่านมากนกั เช่น หลงัโรงเรยีน หอ้งนํ!า แปลงเกษตรของโรงเรยีน ความรุนแรงที�จะเกดิขึ!นนั !น

จะเป็นเหตุการณ์ที�เฉพาะเจาะจง มกีารนัดหมายล่วงหน้าเพื�อมาพบกัน เช่น การนัดตบกันของ

นกัเรยีนหญงิ การทา้ต่อยกนัของนกัเรยีนชาย เป็นต้น ในสถานที�ดงักล่าวนี!จะเป็นบรเิวณที�กลุ่มผูใ้ช้

ความรุนแรงมกัจะใช้เป็นสถานที�ประจําหรอืเคยเหน็ว่ามกีารใช้สถานที�แห่งนี!เพื�อการแสดงออกซึ�ง

ความรนุแรงอยูบ่่อยครั !งเนื�องจากจะเป็นบรเิวณที�ลบัตาครแูละการก่อเหตุนั !นๆจะมเีจตนาชดัเจนโดย

มกีารนดัหมายและเตรยีมการล่วงหน้า 
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ปัจจยัที�เกี�ยวข้องกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถกูกระทาํในโรงเรียน 

เมื�อศกึษาถงึปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีน พบว่า 
สามารถพจิารณาไดจ้าก 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

1. เดก็และเยาวชนที�ตกอยู่ในฐานะผูถู้กกระทําเพยีงฝ่ายเดยีว เกดิจากปจัจยัที�สําคญั ไดแ้ก่ 
1) ปจัจยัจากตวัเดก็นักเรยีนเอง เช่น นักเรยีนมลีกัษณะทางกายภาพ และมบุีคลกิที�อ่อนแอ ซึ�งมา
จากรา่งกายพกิารมาแต่กําเนิด เช่น ตาเหล่ ปากแหว่ง เป็นตน้ หรอืพกิารจากอุบตั ิเหตุ เช่น นิ!วขาด 
แขนหกั ตาบอด เป็นต้น ซึ�งสาเหตุเหล่านี!อาจทําให้เดก็เกดิปมด้อย ไม่กล้าแสดงออก และอาจถูก
ลอ้เลยีนจากเพื�อนๆ เดก็มลีกัษณะน่าหมั �นไสห้รอืน่าราํคาญ เช่น ชอบพูดเสยีงดงั หรอืมกีลิ�นตวัแรง 
เป็นต้น เด็กมพีฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงค์ทั !งหลาย เช่น มนิีสยัก้าวร้าว ชอบชกต่อย หรอื ชอบลกั
ขโมย เป็นต้น เด็กที�มปีระวตัิด่างพรอ้ยมาก่อน เช่น เคยลกัขโมย เคยเสพยาบ้าหรอืเคยเล่นการ
พนัน เป็นต้น ซึ�งเดก็เหล่านี!มกัจะถูกเพ่งเลง็หรอืถูกควบคุมเป็นพเิศษ 2) ปจัจยัจากบรบิทของโรงเรยีน 
ได้แก่ โรงเรยีนจดัการเรยีนการสอนไม่ด ีเรยีนหนักเกินไปทําให้เด็กเครยีดหรอืบางทเีกิดจากครูที�มี
ภารกจิเยอะ ไม่มเีวลามาสอนจงึปล่อยปละละเลยเดก็ ซึ�งจดัเป็นความรุนแรงแฝงหรอืเป็นความรุนแรง
เงยีบซึ�งสามารถเทียบเคยีงได้กับแนวคิดที�ว่าด้วยความรุนแรงโครงสร้างที�ทําให้เกิดความได้เปรยีบ
เสยีเปรยีบระหว่างคนที�มตีําแหน่งที�แตกต่างกนัในโครงสรา้งนั !น ผูท้ี�มอีํานาจมากกว่าเอารดัเอาเปรยีบผู้
ที�มอีํานาจน้อยกว่าในกระบวนการปฏสิมัพนัธแ์ละแลกเปลี�ยนระหว่างกนั (ชลดิาภรณ์ ส่งสมัพนัธ.์ 2545: 
144-148) เป็นความรุนแรงที�เกดิขึ!นอย่างแยบยลโดยไม่ได้ปรากฏผลหรอืหลกัฐานที�ชดัเจนว่าส่งผลต่อ
ร่างกายหรอืจติใจหากแต่เป็นความรุนแรงที�ทางอ้อมที�ส่งผลต่อตวันักเรยีนอย่างไม่รูต้วัและจะสะสมเป็น
ผลกระทบที�รนุแรงขึ!นเรื�อยๆ หรอืครทูาํโทษนกัเรยีนเกนิกว่าเหตุ ซึ�งปจัจยัต่างๆ เหล่านี!เป็นมลูเหตุที�ทํา
ใหเ้ดก็เป็นผูถู้กกระทาํความรนุแรง    

2. เดก็และเยาวชนที�อยูใ่นฐานะของผูก้ระทําความรุนแรง ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัจากตวัเดก็นักเรยีนเอง 
ที�มคีวามคดิและพฤติกรรมต่างกนั มคีวามเปลี�ยนแปลงทั !งทางด้านร่างกาย สติปญัญา จติใจ อารมณ์ 
ความคดิและความรูส้กึ หรอืการขาดวุฒภิาวะในการกลั �นกรองเรื�องต่างๆ ทั !งการคบเพื�อนและการรบัสื�อ
ต่างๆ ซึ�งมผีลให้นักเรยีนมพีฤติกรรมการก่อเหตุความรุนแรงซึ�งในโรงเรยีนนั !นการก่อเหตุความ
รนุแรงถอืไดว้่าเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบยีบและบรรทดัฐานของโรงเรยีนทั !งนี!การฝ่าฝืนดงักล่าวนั !นเมื�อ
พจิารณาตามแนวคดิปฏสิงัสรรคเ์ชงิสญัลกัษณ์จะเหน็ไดว้่านกัเรยีนมกีารตคีวามและใหนิ้ยามกบัการ
ฝ่าฝืนบรรทดัฐานของสงัคมในโรงเรยีนที�แตกต่างกนัเมื�อนักเรยีนไดม้ปีฏสิงัสรรคร์ะหว่างนักเรยีนที�
ฝา่ฝืนกฎระเบยีบหรอืกระทําความรุนแรงดว้ยกนักจ็ะมกีารแลกเปลี�ยนขอ้มลู และตคีวามสญัลกัษณ์
ต่างๆ เช่น กฎระเบยีบ การลงโทษ การควบคุมของโรงเรยีน และเมื�อนักเรยีนที�อยู่ในฐานะของ
ผู้กระทําความรุนแรงมีการตีความว่ากฎระเบียบของโรงเรียนบางอย่างเป็นสิ�งที�ไม่เหมาะสม 
บางอยา่งเขม้งวดจนเกนิไป ส่งผลใหน้กัเรยีนเหน็ว่าตนเองสามารถที�จะฝ่าฝืนได ้และเมื�อกฏระเบยีบ
ยิ�งเข้มงวดมากขึ!นเท่าไร นักเรยีนก็จะยิ�งหาวธิกีารที�แยบยลมากขึ!นในการฝ่าฝืนกฎนั !นโดยไม่ให้ถูก
ลงโทษซึ�งบลูเมอร(์ Blumer. 1969: 2-5) เหน็ไดว้่าแนวคดิปฏสิงัสรรคส์ญัลกัษณ์เป็นการมองภาพรวม
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ทั !งผู้กระทํา การกระทํา และความหมายต่างๆ ที�เกิดขึ!นจากการปฏสิงัสรรค์ระหว่างบุคคล นั �นคอื 
นกัเรยีนอยูใ่นฐานะของผูก้ระทาํ การกระทาํคอืการฝา่ฝืนกฎซึ�งโดยนยันี!การฝ่าฝืนกฎเป็นสิ�งที�เอื!อให้
เกดิความรนุแรงในเวลาต่อมาและการใหค้วามหมายกบัการฝ่าฝืนกฎว่าสามารถกระทําได ้ย่อมทําให้
เกดิการกระทําความรุนแรได้อกี 2) ปจัจยัจากสภาพครอบครวัของเดก็นักเรยีน  ซึ�งบางครอบครวัเป็น
แหล่งบ่มเพาะความรนุแรง อนัเกดิจากพ่อแม่ขาดทกัษะในการอบรมเลี!ยงดูบุตรหลาน และเป็นแบบอย่าง
ที�ไม่ด ีเช่น ทะเลาะววิาทกนักนั  ด่าทอด้วยถ้อยคําที�ไม่สุภาพ เป็นต้น   ทําใหน้ักเรยีนซมึซบัสิ�งเหล่านี!
และหล่อหลอมเป็นบุคลกิภาพและมปีญัหาทั !งทางดา้นอารมณ์ การปรบัตวัเขา้กบัสงัคมและมเีจตคตทิี�ดี
ต่อการใชค้วามรนุแรงอนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจใชค้วามรุนแรงในการดําเนินชวีติทั !งที�บา้นและโรงเรยีน 
3) ปจัจยัจากโรงเรยีน เช่นมกีฎระเบยีบ มากเกนิไป หรอืการเลยีนแบบเพื�อนไม่ด ีเป็นต้น 4) ปจัจยัจาก
การรบัสื�อต่างๆ ที�มกัเสนอภาพของความรุนแรง และ5) ปจัจยัจากชุมชนที�มวีฒันธรรมประเพณีไม่
เหมาะสม เช่น ประเพณีลงแขกเกี�ยวขา้วที�มกีารดื�มเหลา้เป็นประจาํทําใหน้ักเรยีนซมึซบัสิ�งเหล่านี!มา
เป็นแนวทางในการปฏบิตั ิเป็นตน้  

3. เดก็และเยาวชนที�เป็นทั !งผูก้ระทาํและผูถู้กกระทําความรุนแรง ไดแ้ก่ 1) เดก็ที�เริ�มต้นจาก
การเป็นผู้ถูกกระทําความรุนแรงแต่ต่อมากลายเป็นผู้กระทําความรุนแรงเสยีเองเพราะการตกเป็น
เหยื�อของความรุนแรงนั !นทําให้เดก็เกดิปมด้อย ขาดความเชื�อมั �นในตวัเอง ทําอะไรก็ไม่สําเรจ็ จงึ
ประชดตวัเองด้วยการทําผดิๆ เสยีเลย เช่น มพีฤตกิรรมก้าวรา้ว ดื�มเหล้าหรอืสูบบุหรี� เป็นต้น 2)
เดก็ที�เริ�ม ต้นจากการเป็นผู้กระทําความรุนแรงแต่ต่อมากลายเป็นผูถู้กกระทําความรุนแรง กเ็พราะ
การทําตวัที�ไม่ดนีั !นทําให้ได้รบัการต่อต้านหรอืได้รบัการลงโทษจากเพื�อน รุ่นพี� ครูหรอืเจ้าหน้าที�
บา้นเมอืง เป็นตน้ และ 3) เดก็เป็นผูก้ระทาํความรนุแรงต่อตนเอง ไดแ้ก่ เดก็ที�เคยเป็นผูท้ี�ถูกกระทํา
ความรุนแรงมาก่อนแล้วประชดดว้ยการทํารา้ยตวัเอง เดก็ที�เคยเป็นผู้ที�กระทําความรุนแรงมาก่อน
แลว้เกดิสํานึกผดิเสยีใจ จงึทํารา้ยตวัเอง และ เดก็ที�กระทําความรุนแรงต่อตนเอง เป็นเดก็ที�มภีาวะ
ทางอารมณ์และจติใจที�แปรปรวนเพราะถูกบบีคั !นจากอะไรบางอยา่ง เช่น ความบบีคั !นจากครอบครวั 
น้อยเนื!อตํ�าใจ จงึทํารา้ยตนเอง เป็นต้น ทั !งนี!ในส่วนของปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�เดก็และ
เยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีนนั !นจะเหน็ว่ามคีวามเกี�ยวขอ้งกบัมลูเหตุต่างๆ ทั !งที�มาจากตวัเดก็เองที�
อยู่ทั !งในฐานะของผูถู้กกระทําและในฐานะของผูก้ระทําความรุนแรงและมลูเหตุที�มาจากสิ�งแวดลอ้ม
ต่างๆ ทั !งมูลเหตุที�มาจากครอบครวัที�เป็นสถาบนัที�มคีวามใกลช้ดิกบัเดก็และเยาวชนมากที�สุดเป็น
แหล่งบ่มเพาะความรุนแรงที�เกดิขึ!นทั !งอย่างตั !งใจหรอืไม่ตั !งใจกต็าม มลูเหตุจากชุมชนซึ�งในที�นี!อาจ
กล่าวอ้างถงึโรงเรยีนในฐานะของชุมชนทางการศึกษาซึ�งเป็นสถานที�ที�เอื!อให้เกิดความรุนแรงทั !ง
ที�มาจากการจดัหลักสูตรการเรียนการสอน บทบาทของครู เพื�อนร่วมโรงเรียนที�ล้วนแล้วแต่
เกี�ยวข้องกับการกําหนดความรุนแรงที�เกิดขึ!น มูลเหตุจากสื�อมวลชน และมูลเหตุจากสงัคมซึ�ง
หมายถงึโครงสรา้งทางสงัคมและวฒันธรรมบางประการของชุมชนที�อยูร่ายลอ้มเดก็และเยาวชนนั !นก็
เป็นอกีหนึ�งปจัจยัที�เกี�ยวข้องกบัความรุนแรงที�เกดิขึ!น ซึ�งสามารถเทยีบเคยีงได้กบัแนวคดิมนุษย
นิเวศวทิยาของบรอนเฟนเบนเนอร ์ (Bronfenbrenner. 1979) ที�เหน็ว่าการที�บุคคลมพีฤตกิรรมใดๆ 
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นั !นมสี่วนเกี�ยวขอ้งตั !งแต่ระดบัของตวัเดก็กบัโครงสรา้งในระดบัจุลภาคซึ�งเป็นสิ�งแวดลอ้มที�ใกล้ชดิ
กบัตวัที�สุดและใหป้ระสบการณ์โดยตรง หน่วยแรกที�สุด คอื ครอบครวั ที�พ่อแม่และลูก มปีฏสิมัพนัธ์
กนั นอกจากนี!ยงัมหีน่วยอื�นอกี เช่น ครอบครวัของญาต ิศูนยเ์ลี!ยงดูแลเดก็ หอ้งเรยีน ที�โรงเรยีน 
เป็นต้น จนถงึโครงสรา้งในระดบัมหภาคซึ�งเป็นระบบใหญ่ที�สุดของสงัคม ซึ�งเป็นที�รวมทุกระบบให้
เกี�ยวเนื�องกนั เป็นระบบวฒันธรรมใหญ่ และวฒันธรรมย่อยของสงัคม นอกจากนี!ปจัจยัของความ
รุนแรงที�เกิดขึ!นนั !นยงักล่าวได้อีกนัยหนึ�งว่ามคีวามเกี�ยวข้องกับระบบปฏิสัมพนัธ์ซึ�งเป็นระบบ
สิ�งแวดล้อมที�เชื�อมโยงระบบจุลภาคต่างๆ ให้สมัพนัธ์กนั เช่น ความสมัพนัธ์ ระหว่างญาติพี�น้อง 
ระหว่าง ครอบครวัและโรงเรยีน เดก็ที�มปีญัหาที�บา้นจะไปสรา้งปญัหาที�โรงเรยีน เดก็จากครอบครวั
อุ่น มกัจะเป็นเดก็เรยีบรอ้ยที�โรงเรยีน เป็นตน้  

 

2. โครงสร้างทางสงัคมที�เกี�ยวข้องกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถกูกระทาํใน

โรงเรียน 
 ความรนุแรงต่อเดก็ที�แฝงอยู่ในโครงสรา้งสงัคมของโรงเรยีนเป็นภยัเงยีบ โดยอาจจะมาใน

รูปของการจดัระเบียบบรรทัดฐานและการจดัระเบียบความแตกต่างซึ�งเป็นไปตามโครงสร้าง

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และโครงสรา้งเชงิอํานาจ ดงันี! 

 โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถกูกระทาํ

ในโรงเรียน 

              โครงสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลมคีวามเกี�ยวขอ้งกบัระเบยีบบรรทดัฐานของโรงเรยีน 

และการจดัระเบยีบความแตกต่างระหว่างสถานภาพ บทบาทหน้าที�ของบุคคล ซึ�งมคีวามเกี�ยวขอ้งกบั

ความรุนแรงที�เกดิขึ!นกบัเดก็และเยาวชนในโรงเรยีนตามความสมัพนัธท์ั !ง 5 คู่ ไดแ้ก่ 1) ความสมัพนัธ์

ระหว่างครกูบันักเรยีน เป็นความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจที�ครใูช้กฎระเบยีบในเรื�องต่างๆ อย่างเขม้งวดเป็น

การควบคุมวถิชีวีติในแต่ละวนัของนักเรยีนตั !งแต่การมาโรงเรยีน การแต่งกายและทรงผมซึ�งทาง

โรงเรยีนได้กําหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในเอกสารคู่มอืนักเรยีนโดยมกีารปฐมนิเทศนักเรยีนเขา้

ใหมใ่นระดบัชั !นมธัยมศกึษาปีที� 1 และ 4 และการเรยีนการสอนและกจิกรรมในโรงเรยีนซึ�งครบูางคน

อาจใชอ้ํานาจเผดจ็การโดยขาดความชอบธรรม ขาดความสมัพนัธแ์บบใกลช้ดิอนัมผีลต่อการทา้ทาย

และการฝ่าฝืนกฎระเบยีบของนักเรยีนดงันั !นครูจงึต้องใช้การควบคุมทางสงัคมเพื�อทําให้นักเรยีน

ยอมรบัและปฏบิตัติามบรรทดัฐานของโรงเรยีนซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวคดิในเรื�องการควบคุมทางสงัคม 

ที�เหน็ว่าการควบคุมนักเรยีนนั !นมคีวามเกี�ยวพนักนัอย่างใกลช้ดิกบัแบบแผนความสมัพนัธร์ะหว่าง

สมาชิกของสังคม ความสมัพันธ์ดังกล่าวนี! จะมีการจดัระเบียบแบบแผนที�แน่นอนและมคีวาม

ต่อเนื�อง นั �นคอืบรรทดัฐานของสงัคม อนัได้แก่กฎระเบยีบต่างๆ ที�มนุษยส์รา้งขึ!นเพื�อการควบคุม



184 

 

และเป็นแนวทางในการปฏบิตัต่ิอกนัในสงัคม (Broom; SelZnich; & Darroch. 1981: 55-56) การจดั

ระเบยีบสงัคมที�ว่านี! ทําให้สงัคมดํารงอยู่ได้เพราะความเข้าใจร่วมกันของคนส่วนใหญ่ยงัยดึถือ

ปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และแนวปฏบิตั ิซึ�งเป็นบรรทดัฐานทางสงัคมที�เป็นแบบแผนที�ยดึถอืปฏบิตักินั

ทั �วไป ดงันั !น การควบคุมทางสงัคมในโรงเรยีนกค็อื การทําใหน้ักเรยีนยอมรบัและปฏบิตัติามบรรทดั

ฐานทางสังคมของโรงเรียนนั �นเอง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเป็น 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื�อนนักเรยีนซึ�งเป็นความสมัพนัธ์แบบปฐมภูม ิมคีวามใกล้ชดิและรูจ้กักนัด ี

ได้แก่ ความสมัพนัธ์แบบอุปถัมภ์ ความสมัพนัธ์แบบการยอมรบัอํานาจระหว่างรุ่นพี�กับรุ่นน้อง 

ความสมัพนัธ์แบบการยอมรบักนัในกลุ่มนักเรยีนเกเรดว้ยกนั ความสมัพนัธแ์บบการยอมรบักนัใน

กลุ่มเดก็เก่งเดก็ดดี้วยกนั ความสมัพนัธ์ในเชงิไม่ยอมรบัความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรอืตวับุคคล  

และความสมัพนัธ์ในเชงิชู้สาว ซึ�งความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีนด้วยกนันี!เกี�ยวขอ้งกบั

ความรนุแรงที�เกดิขึ!นเนื�องจากความสมัพนัธร์ะหว่างนักเรยีนดว้ยกนันั !นเกี�ยวโยงกบัความคดิ ความ

เชื�อและการแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ออกมา การคล้อยตามหรอืการมคีวามเหน็ขดัแยง้ระหว่างกลุ่ม

เพื�อนนักเรยีนดว้ยกนันั !นย่อมส่งผลต่อการแสดงออกของนักเรยีนซึ�งร่วมถงึการกระทําความรุนแรง

ด้วย ทั !งนี!ความสมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนจะเป็นไปในทศิทางที�ด ีหรอืไม่ดนีั !นขึ!นอยู่กบัการมปีฏสิงั

สรรคร์ะหว่างกนัผ่านสญัลกัษณ์ต่างๆ ซึ�งการปฏสิงัสรรคเ์ป็นสิ�งที�แต่ละคนสรา้งขึ!น เพราะโดยทั �วไป

ที�อยูใ่นสถานภาพต่างๆ นั !นจะพฒันาการตคีวามของตนขึ!น หรอืเรยีกว่ามกีารแลกเปลี�ยนระหว่างกนั 

เริ�มตั !งแต่มปีฏสิมัพนัธก์นัอยา่งธรรมดา มกีารแลกเปลี�ยนประสบการณ์ โดยที�ไม่จาํเป็นว่าจะต้องเกดิ

การเหน็พอ้งต้องกนั ในขณะที�บางคนมกีารแลกเปลี�ยนการตคีวามกนั เพื�อจะชี!ใหเ้หน็ถงึความจรงิโดย

การต่อรองในบางเรื�องเสมอๆ ซึ�งสามารถเลื�อนไหลไดโ้ดยปจัเจกบุคคลที�มองเหน็สิ�งต่างๆแตกต่างกนั การ

กระทําของคนจงึขึ!นกบัพื!นฐานของการตคีวามและแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมที�มรีะหว่างกนัในรูปของ

ความสมัพนัธ ์(Bogdan; & Biklen. 1992: 36) 3) ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัคร ูซึ�งเป็นความสมัพนัธใ์น

แนวราบแบบตามสายงานหรอืหน้าที�ความรบัผดิชอบ และค่อนขา้งเป็นอสิระจากกนัในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรยีนรู ้ โดยครมูกีารแบ่งงานกนัทํา ตดิต่อสมัพนัธก์นัตามสถานภาพเพื�อการเรยีนการสอนเป็นส่วน

ใหญ่ 4) ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบัผูบ้รหิาร เป็นความสมัพนัธเ์ชงิอํานาจในแนวดิ�งที�ผูบ้รหิาร คอื ผูท้ี�

มอีํานาจในการจดัสรรทรพัยากร และแบ่งปนัผลประโยชน์ต่างๆ ในโรงเรยีนให้กบัคณะครูและผู้ที�

เกี�ยวขอ้งซึ�งความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบัผู้บรหิารนี!เองมสี่วนเกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�เกดิขึ!นใน

โรงเรียนโดยเฉพาะในด้านของการใช้อํานาจสั �งการที�ส่งผ่านจากผู้บริหารสู่ครูและส่งต่อไปยงั

นักเรยีน กล่าวคือเมื�อผู้บรหิารสั �งการสิ�งใดลงมา เช่น กฎระเบียต่างๆ ครูคอืผู้ที�ทําหน้าที�นํากฎ

เหล่านั !นไปบงัคบัใชก้บันักเรยีน หากความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บรหิารกบัครูไม่เป็นไปในแนวทางที�ดี
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แลว้ยอ่มมผีลต่อการไมย่อมรบัของครแูละเพกิเฉยต่อภาระต่างๆ ที�ไดร้บัมอบหมาย รวมถงึในกรณีที�

นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที�ไมพ่งึประสงคผ์ูบ้รหิารจะมอีํานาจในการสั �งการใหค้รทูําหน้าที�ลงโทษนักเรยีน

ซึ�งจะส่งผลต่อการควบคุมหรอืการลงโทษทางวนิัยที�ครจูะต้องดําเนินการ 5) ความสมัพนัธร์ะหว่าง

นักเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีน เช่น นักการภารโรง พนักงานรกัษาความปลอดภยั แม่ค้าในโรง

อาหาร เป็นต้น ซึ�งเป็นความสมัพนัธ์ในลกัษณะที�ต่างฝ่ายต่างคดิว่าตนมอีํานาจเหนือกว่าโดยมอง

แบบเข้าข้างตวัเอง เช่น นักเรยีนมองว่าบุคลากรเป็นลูกจา้งของโรงเรยีนที�ต้องคอยอํานวยความ

สะดวกต่างๆ ให้ตน ส่วนบุคลากรก็อาจมองว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที�สามารถดูแลควบคุมให้เด็ก

นักเรยีนทําตามได้โดยอาศัยอํานาจที�ได้รบัมอบหมายจากครูและผู้บรหิารที�มีอํานาจเหนือกว่า

นักเรยีน จากที�กล่าวมานี!จะเหน็ได้ว่าโครงสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรยีนมผีลทําให้

เกดิระยะห่างทางสงัคมระหว่างผู้ที�มสีถานภาพและมบีทบาทหน้าที�แตกต่างกนัซึ�งจะส่งผลต่อความ

รนุแรงที�เกดิขึ!นแก่นกัเรยีนในโรงเรยีน 

 โครงสร้างเชิงอาํนาจกบัความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถกูกระทาํในโรงเรียน 

 สาํหรบัโครงสรา้งเชงิอํานาจกบัความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรยีนนี! เป็น

โครงสรา้งเชงิอํานาจที�เกี�ยวขอ้งกบัปจัจยัที�สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 1) อาํนาจกบัลกัษณะพื3นที�ทาง

กายภาพ จากการศกึษาพบว่าอํานาจของบุคคลต่างๆ นั !นเกดิจากบทบาทและหน้าที�ของตนเองและ

มสี่วนสมัพนัธก์บัพื!นที�ของโรงเรยีนที�เอื!อให้เกดิความรุนแรงซึ�ง อํานาจของครกูบัพื�นที �ที �เอื�อใหเ้กดิ

ความรนุแรง เช่น ในหอ้งเรยีน ครจูะมอีํานาจในการสั �งสอนใหค้วามรูแ้ก่นักเรยีนและสามารถลงโทษ

นักเรยีนที�ทําผดิระเบยีบวนิัย เช่น ไม่ส่งการบา้น เขา้เรยีนสายหรอืไม่เขา้ชั !นเรยีน เป็นต้น หน้าเสา

ธง กเ็ช่นกนั เป็นที�ตั !งเสาธงชาตซิึ�งนกัเรยีนจะมาตั !งแถวเพื�อเคารพธงชาตใินตอนเชา้ เป็นที�อบรมสั �ง

สอน และชี!แจงกฎระเบยีบของโรงเรยีน ซึ�งบางครั !งเลกิก็ช้า แดดก็รอ้นและบางทกี็ใชเ้ป็นที�ลงโทษ

นักเรยีนที�ทําผดิ อํานาจของนักเรยีนกบัพื�นที �ที �เอื�อใหเ้กดิความรุนแรง เช่น ที�ตั !งของชมรมหรอืกลุ่ม

ต่างๆ ซึ�งหวัหน้าและกรรมการชมรมมกัเป็นนักเรยีนรุ่นพี�ๆ  ที�รุ่นน้องจะให้ความเกรงใจเมื�อรุ่นพี�ส ั �ง

ใหช่้วยอะไรกต็อ้งช่วยบางททีําใหต้้องกลบับา้นดกึ สนามกฬีาของโรงเรยีน มา้นั �งหนิ หรอืพื!นที�หลงั

อาคารเรยีนต่างๆ กเ็ป็นสถานที�ที�นกัเรยีนรุน่พี�มกัจะมาจองใชง้าน หรอืผกูขาดการใชง้านซึ�งเป็นเหตุ

ให้นักเรยีนรุ่นน้องๆ อึดอดัใจหรอืโกรธ อํานาจของเจา้หน้าที �โรงเรยีนกบัพื�นที �ที �เอื�อให้เกดิความ

รนุแรง เช่น ในหอ้งสมดุ เจา้หน้าที�หอ้งสมดุมอีํานาจในการใหน้กัเรยีนยมื-คนืหนังสอื ซึ�งบางครั !งกใ็ช้

คาํพดูที�ไมด่ ี ป้อมยาม เป็นที�ทาํการของเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั บางวนันักเรยีนกลบับา้นชา้

กจ็ะบ่นพมึพาํหรอืต่อว่านักเรยีน เป็นต้น 2) อาํนาจกบักฎระเบียบของโรงเรียน เป็นแนวทางการ

ปฏบิตัสิําหรบันักเรยีนที�ต้องปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัในระหว่างที�ดํารงสถาน ภาพเป็นนักเรยีน  โดยมี
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ครคูอยกํากบัดแูล และใชอ้ํานาจผ่านกฎระเบยีบต่างๆ ไดอ้ย่างชอบธรรม เช่น เมื�อนักเรยีนแต่งกาย

หรอืไว้ทรงผมไม่ถูกต้องก็จะถูกครูทําโทษ นักเรยีนที�ขาดเรยีนเกิน 7 วนัโดยไม่แจ้งสาเหตุและ

โรงเรยีนตดิต่อผูป้กครองไมไ่ด ้3 ครั !ง กจ็ะถูกจาํหน่ายชื�อออกจากโรงเรยีน เป็นต้น ทั !งนี!สามารถนํา

แนวคดิเกี�ยวกบัเรื�องอํานาจมาอธบิายปรากฏการณ์ดงักล่าวได้นั �นคอื การกระทําความรุนแรงเพื�อ

การคงไวซ้ึ�งอํานาจในระบบโรงเรยีนนั !นจะสําเรจ็ไดย้ากหากขาดพื!นที�ที�เอื!อต่อปฏบิตักิารของอํานาจ 

คอื หนึ�งลกัษณะพื!นที�ทางกายภาพของโรงเรยีน และสองพื!นที�ของกฎเกณฑแ์ละวนิัยที�บงัคบัใชใ้น

การเขา้จดักระทํากบัร่างกาย (ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. 2543: 32-33)  และ 3) อาํนาจกบัสถานภาพ

และความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล เป็นอํานาจที�เกิดจากความแตกต่างทางด้านสถาน ภาพและ

ความสมัพนัธ์ของบุคคลกลุ่มต่างๆ ในโรงเรยีนทําให้บุคคลบางกลุ่มใช้ความเหนือกว่าทางด้าน

สถานภาพ และความสมัพนัธใ์นการใชค้วามรุนแรง บางทกี็ใช้อํานาจโดยไรซ้ึ�งความชอบธรรม ซึ�ง

ไดแ้ก่ อํานาจจากสถานภาพครผููส้อนที �เอื�อใหเ้กดิความรุนแรงต่อนักเรยีน  เช่น การลงโทษนักเรยีน

ที�ไมต่ั !งใจเรยีน มาสาย หรอืไมเ่ขา้ชั !นเรยีน เป็นต้น  อํานาจจากสถานภาพของครฝู่ายปกครองที �เอื�อ

ให้เกดิความรุนแรง เช่น ครูฝ่ายปกครองสามารถทําโทษนักเรยีนที�ประพฤติผดิกฏระเบยีบของ

โรงเรยีนได้ เช่น นักเรยีนที�แต่งกายผดิระเบยีบ สูบบุหรี� ดื�มเหล้า เป็นต้น ซึ�งการใช้อํานาจของครู

ฝ่ายปกครองนั !นหากใชด้ว้ยความชอบธรรมกจ็ะเป็นการควบคุมดูแลนักเรยีนในสถานภาพของครูที�

เต็มเปี�ยมไปด้วยความปรารถนาดีที�จะอบรมขดัเกลาให้เด็กนักเรยีนเป็นผู้ที�มพีฤติกรรมที�ดงีาม 

ในขณะที�การใช้อํานาจของครูฝ่ายปกครองถ้าขาดความชอบธรรมแล้วก็จะเอื!อให้เกดิการใช้ความ

รุนแรงกบัเดก็นักเรยีนอย่างไม่รูต้วัหรอือาจจะเป็นการใช้อํานาจด้วยความแยบยลภายใต้อํานาจที�

ตนเองมเีนื�องจากการมสีถานภาพและตําแหน่งที�เหนือกว่า อํานาจจากสถานภาพนักเรยีนรุ่นพี �ที �เอื�อ

ใหเ้กดิความรุนแรงต่อนักเรยีนรุ่นน้อง เกดิจากนักเรยีนรุ่นพี�เรยีนในชั !นสูงกว่ารุ่นน้องตวัโตกว่าและ

อายมุากกว่าจงึทําใหรุ้่นน้องเกรงใจและไม่กลา้ขดัคําสั �งรุ่นพี� และอํานาจจากสถานภาพของนักเรยีน

รุ่นเดียวกันที �เอื�อให้เกิดความรุนแรงต่อนักเรยีนด้วยกัน  แม้สถานภาพจะเท่าเทียมกัน แต่ก็ยงั

แตกต่างกนัในเรื�องความรูค้วามสามารถ รปูร่างหน้าตา และฐานะครอบครวั เป็นต้น ซึ�งนักเรยีนที�

เรยีนเก่งกว่า หน้าตาดกีว่าหรอืรวยกว่าอาจจะพูดข่มเพื�อนนักเรยีนที�ด้อยกว่าหรอืนักเรยีนที�ด้อย

กว่าอาจจะอจิฉารษิยา และหาทางกลั �นแกลง้เพื�อนนักเรยีนที�เด่นกว่า เป็นต้น ทั !งนี!เนื�องจากความ

แต่กต่างของสถานภาพและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลนั !นมผีลต่อการใชอ้ํานาจที�มอียู่ในการกระทํา

ความรนุแรงกบันกัเรยีนไดโ้ดยเฉพาะครซูึ�งมอีํานาจที�ไดร้บัอย่างชอบธรรมจากโรงเรยีนที�สามารถใช้

อํานาจไดอ้ย่างเตม็ที�ภายใต้ความถูกต้องเหมาะสมและประเดน็ทางดา้นจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณ

ในวชิาชพีครู ส่วนรุ่นพี�หรอืเพื�อนนักเรยีนรุ่นเดยีวกนันั !นความแตกต่างของสถานภาพก็เอื!อให้เกดิ
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การใชอ้ํานาจในการกระทาํความรนุแรงไดเ้ช่นกนัทั !งนี!เนื�องจากดว้ยช่วงวยัที�มคีวามแตกต่างระหว่าง

บุคคลดว้ยกนัย่อมทําใหเ้กดิความแตกต่างทางความคดิ การกระทบกระทั �ง การชงิดชีงิเด่น ซึ�งลว้น

แลว้แต่นํามาซึ�งการกระทาํความรนุแรงไดท้ั !งสิ!น 

ดงันั !นจะเหน็ว่าความรุนแรงที�เกดิขึ!นในโรงเรยีนที�คน้พบจากการศกึษาครั !งนี!นั !นเผยใหเ้หน็
ถงึปรากฏการณ์ที�เกดิขึ!นจรงิภายใตบ้รบิทของโรงเรยีนที�มลีกัษณะเฉพาะซึ�งปรากฏการณ์ดงักล่าวที�
เกิดขึ!นมคีวามเกี�ยวข้องกบัโครงสร้างทางสงัคมของโรงเรยีนทั !งโครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและโครงสรา้งเชงิอํานาจที�ลว้นแลว้แต่เอื!อใหเ้กดิความรนุแรงรวมทั !งปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
รุนแรงที�เกิดขึ!นนั !นสามารถจําแนกให้เห็นทั !งปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งเมื�อเด็กและเยาวชนอยู่ในฐานะของ
ผู้ถูกกระทําในฐานะผู้กระทําและที�อยู่ทั !งในฐานะของผู้ถูกกระทําและผู้กระทําซึ�งแต่ละปจัจยันั !นมี
ความเชื�อมโยงกบัความรุนแรงที�เกดิขึ!นในหลากหลายรูปแบบทั !งความรุนแรงต่อร่างกาย ต่อจติใจ 
ต่อเพศหรอืแมแ้ต่ความรุนแรงแฝงหรอืความรุนแรงเงยีบที�นับวนัจะยิ�งทวคีวามรุนแรงมากขึ!นและ
เป็นเสมอืนแหล่งบ่มเพาะความรนุแรงที�อาจนําไปสู่ความรนุแรงในรปูแบบอื�นๆ ที�รา้ยแรงและมคีวาม
ซบัซอ้นยิ�งขึ!นซึ�งปญัหาความรนุแรงที�เกดิขึ!นหากมองตามสภาพปญัหาแลว้จะเหน็ว่าความรุนแรงใน
พื!นที�โรงเรยีนนั !นไม่ได้เกดิขึ!นมาเพยีงลําพงัหากแต่มบีรบิทที�แวดลอ้มเกี�ยวขอ้งกบัเดก็ๆ แต่ละคน 
ทั !งในระดบัชุมชน ครอบครวั รวมไปถงึโรงเรยีนซึ�งเป็นพื!นที�สาํคญัที�เดก็และเยาวชนมกัแสดงออกถงึ
พฤตกิรรมต่างๆ ในพื!นที�แห่งนี!มากที�สุด บางคนได้รบัความกดดนัจากสภาพในครอบครวักม็กีาร
แสดงออกในด้านความรุนแรงที�โรงเรยีน บางคนเกดิปมด้อยเนื�องจากสภาพสงัคม ชุมชน หรอืได้
เหน็ตวัอย่างที�ไม่ดจีากชุมชนที�ตนอยู่อาศยักแ็สดงออกที�โรงเรยีน ดงันั !นโรงเรยีนจงึเป็นสถานที�ซึ�ง
รองรบัปญัหาต่างๆ ดงันั !นปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เกิดขึ!นครั !งนี!จงึนับได้ว่าเป็นการสร้างองค์
ความรู้ในเชิงวิชาการผ่านการศึกษาเฉพาะกรณีของโรงเรียนแห่งหนึ� งที�เ ป็นตัวแทนของ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทําที�เกดิขึ!นในบรบิทหนึ�งของสงัคมไทยซึ�งจาก
การวจิยัครั !งนี!สามารถสรปุเป็นแผนภาพของปรากฏการณ์ความรนุแรงในโรงเรยีนไดด้งันี! 
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ภาพประกอบ 5 แสดงปรากฏการณ์ความรนุแรงที�เดก็และเยาวชนถูกกระทาํในโรงเรยีน 
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    ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการปฏิบติั 

 ระดบัโรงเรียน 

 1. จากการศกึษาพบว่าในรั !วโรงเรยีนมคีวามรุนแรงเกดิขึ!นในหลากหลายรปูแบบทั !งความ
รุนแรงต่อร่างกาย ต่อจติใจ ต่อเพศ รวมถงึความรุนแรงแฝงหรอืความรุนแรงเงยีบที�ทําให้นักเรยีน
ไม่ได้รบัสิทธิที�พึงได้รบัในฐานะนักเรียนคนหนึ�งซึ�งความรุนแรงนั !นสามารถเกิดขึ!นได้ระหว่าง
นักเรยีนด้วยกันเอง นักเรยีนกับครู และนักเรยีนกับบุคลากรอื�นๆ ในโรงเรยีนซึ�งความรุนแรงที�
เกิดขึ!นได้สร้างความเสยีหายและความเจบ็ปวดให้แก่นักเรยีนเป็นอย่างมาก ดงันั !นโรงเรยีนและ
บุคคลที�เกี�ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บรหิารและครูผู้สอนควรตระหนักถึงปญัหาดงักล่าวและให้
ความสําคญักับรูปแบบของความรุนแรงที�เกิดขึ!นตามปราฏการณ์ที�เกิดขึ!นจรงิเพื�อให้การแก้ไข
ปญัหาเป็นไปในแนวทางที�ถูกต้อง รูว้่าปญัหาความรุนแรงที�เกดิขึ!นมใีครเขา้มาเกี�ยวขอ้งบ้าง และ
เกิดขึ!นในสถานการณ์ใด ที�ไหนบ้างซึ�งโรงเรียนจะได้สามารถดําเนินการป้องกันและแก้ไขได้
ทนัท่วงท ีทั !งการทํางานในเชงิรบัคอืการแก้ไขเยยีวยาปญัหาที�เกดิขึ!นแล้วด้วยเมตตาจติไม่ซํ!าเตมิ
เด็กที�ถูกกระทําและไม่ตอกยํ!าตีตรานักเรยีนที�ก่อเหตุใช้การลงโทษทางวนิัยที�สร้างสรรค์และไม่
รุนแรง และการทํางานในเชงิรุกคอื การป้องกนัไม่ให้ปญัหาเกิดขึ!น เช่น การจดักิจกรรมส่งเสรมิ 
ความสมัพนัธ์นักเรยีนด้วยกัน และนักเรยีนกับครูและบุคลากรในโรงเรยีนอย่างต่อเนื�องโดยใช้
รปูแบบของกจิกรรมที�เหมาะสมเพื�อใหเ้กดิความสามคัค ีมคีวามสมัพนัธท์ี�ดต่ีอกนัและเพื�อใหเ้กดิผล
ในการปฏบิตัยิิ�งขึ!นทางโรงเรยีนควรประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ ให้เดก็และครอูาจารยท์ี�เกี�ยวขอ้ง
ร่วมเลง็เหน็ความสําคญัและให้คุณค่าให้ทุกคนมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิเพื�อให้เกดิความสามคัคใีน
โรงเรยีนรวมทั !งเป็นการสรา้งมติรภาพแก่นักเรยีนใหม้คีวามรูส้กึและมจีติใจที�ดต่ีอกนั เช่น การเล่น
กฬีา ดนตร ี การจดัอบรมคุณธรรม จรยิธรรม เป็นต้นรวมทั !งปรบักระบวนการจดัการภายในระบบ
โรงเรยีนเพื�อใหเ้กดิการจดัการในการมกีจิกรรมต่างๆ หลงัเลกิเรยีนอนัจะเป็นกจิกรรมที�ส่งเสรมิการรเิริ�ม
สร้างสรรค์ การให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การพฒันากระบวนการเรยีนรู้ในทางบวกและ 
สรา้งสรรค์ การเป็นพี�เลี!ยงของรุ่นพี�รุ่นน้องเพื�อสรา้งตวัแบบที�ดรีะหว่างกนั ผ่านการดําเนินงานใน
ลกัษณะของสภานักเรยีนให้นักเรยีนร่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ ร่วมดําเนินงานร่วมประเมนิผล และร่วมรบั
ผลของการดําเนินงานนั !นด้วยกัน ก็จะสร้างความรกั ความผูกพันทั !งต่อนักเรยีนด้วยกันต่อครู
อาจารยใ์นโรงเรยีน  

 2. จากผลการวจิยัที�พบว่าปจัจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงที�เกดิขึ!นในโรงเรยีนนั !นมหีลาย

ปจัจยัด้วยกนัที�เกี�ยวขอ้งกบับรบิทของโรงเรยีน ทั !งทางด้านพื!นที�ทางกายภาพโรงเรยีนควรมกีาร

ปรบัปรงุอาคารสถานที�โดยเฉพาะพื!นที�ที�เสี�ยงต่อการเกดิความรุนแรง เช่น ตามมุมอบัหรอืลบัตาคน 

ห้องนํ!า โรงอาหาร พื!นที�รกรา้งหลงัโรงเรยีน เป็นต้น เพื�อป้องกนัไม่ให้นักเรยีนใช้เป็นแหล่งมั �วสุม

หรอืก่อเหตุความรุนแรง ด้านการจดัการเรยีนการสอนควรมกีารปรบัหลกัสูตรการเรยีนการสอนใน
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กลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกบัผู้เรยีนโดยนําพื!นฐานความรู้ของนักเรยีนมาพจิารณา

ร่วมกบัความต้องการในการพฒันาศกัยภาพของผู้เรยีนด้านความเป็นเลศิทางวชิาการเพยีงอย่าง

เดยีว ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลโดยเฉพาะครผููส้อนกบันกัเรยีนในเรื�องการลงโทษทางวนิัยนั !น

คร ูควรให้ความสําคญักบัการเลอืกใช้วธิกีารลงโทษอย่างเหมาะสม เพื�อเป็นการเสรมิสรา้งวนิัยเชงิ

บวกใหแ้ก่นักเรยีน และเมื�อทําการลงโทษควรมกีารคาดโทษและชี!แจงความผดิของนักเรยีนทุกครั !ง

หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นการลงโทษโดยไม่ใช้อารมณ์ และครตู้องหลกีเลี�ยงการลงโทษนักเรยีนผ่าน

การใช้อํานาจโดยไม่ชอบธรรมเพราะนั !นหมายถึงการสรา้งตราบาปให้แก่นักเรยีนอนัจะนํามาการ

ต่อต้านและการฝ่าฝืนกฏระเบยีบและการท้าทายอํานาจของครูซึ�งเป็นเหตุใหเ้กดิความรุนแรงอย่าง

ไมส่ิ!นสุด 

3. โรงเรยีนควรมกีารร่วมมอืกบันักจติวทิยาในการแก้ปญัหาและป้องกนัการใชค้วามรุนแรง

ต่อเดก็ในโรงเรยีนโดยการจดัอบรมครแูนะแนว ครปูระจาํชั !น และครฝู่ายปกครองใหเ้ขา้ใจสภาพของ

ผู้เรยีนรวมถึงวธิกีารแก้ปญัหาและการลงโทษที�ถูกต้องเหมาะสมรวมทั !งควรส่งเสรมิความร่วมมอื

หรอืความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิของครูกบัผู้ปกครองเพื�อแก้ปญัหาความรุนแรงร่วมกนัรวมทั !งควรมี

ช่องทางสื�อสารระหว่างโรงเรยีนกบัครอบครวัเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของเดก็สู่โรงเรยีนและจากโรงเรยีน

สู่ผู้ปกครองเพื�อให้ผู้ปกครองมสี่วนดูแลและแก้ไขพฤตกิรรมเดก็โดยเฉพาะเดก็กลุ่มเสี�ยงใช้ความ

รุนแรงรวมถงึให้ผู้ปกครองมคีวามรูเ้กี�ยวกบัสทิธเิดก็ และวธิกีารลงโทษเดก็ที�ไม่เกนิกว่าเหตุเพื�อ

ปกป้องเดก็ไมใ่หถู้กกระทาํความรนุแรงภายในโรงเรยีน 

 ระดบัครอบครวั 

 1. ควรส่งเสริมและผลักดันให้พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที�ด ี 

โดยเฉพาะการสรา้งความอบอุ่นในครอบครวั ปลูกฝงัความเชื�อ และค่านิยมให้บุตรหลานรกัเพื�อน

มนุษย์ ไม่สร้างความเดอืดร้อนทั !งแก่ตนเองและผู้อื�นให้เวลากบับุตรหลานและเฝ้าระวงัให้อยู่ใน

สายตาโดยไมเ่ขม้งวดจนเกนิไป และใหอ้สิระตามสมควร แต่ทั !งนี!ไม่ควรปกป้องบุตรหลานตนเองจน

เกนิความพอด ีและควรฟงัคําเตอืนหรอืคําบอกเล่าของผูอ้ื�นเกี�ยวกบัการกระทําบุตรหลานอย่างเป็น

กลาง และที�สําคญัพ่อแม่ ผูใ้หญ่ในครอบครวัต้องเป็นแบบอย่างที�ดใีนการไม่ใช้ความรุนแรงโดยพ่อ

แมต่อ้งไมเ่ป็นตน้แบบในเรื�องความรนุแรงต่อกนั เช่น ไมใ่ชว้าจาที�ไมสุ่ภาพ ทะเลาะววิาทและทํารา้ย

ร่างกายต่อหน้าลูก ไม่ใช้การลงโทษที�รุนแรงเกินกว่าเหตุ การขู่ให้ลูกกลวั เป็นต้น ควรมกีารให้

กําลงัใจและใหร้างวลัเมื�อลูกทําความดแีละงดการให้รางวลัหรอืงดสิ�งที�เดก็ชอบเพื�อเป็นการลงโทษ 

แทนการตหีรอืการใชค้วามรนุแรงต่อเดก็ 
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 2. ควรให้ความสําคญัในการพฒันาทกัษะการสื�อสารระหว่างผู ้ปกครองกบัเด ็กและ
เยาวชนรวม ทั !งมคีู่มอืการประเมนิความเสี�ยงของการเกิดพฤติกรรมความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนเพื�อเป็นการเพิ�มความสมัพนัธ์และกลไกการเฝ้าระวงัและการสื�อสารกบัเดก็และเยาวชน
อย่างต่อเนื�องและใกล้ชดิ 
 ระดบัชุมชนและการปกครองส่วนท้องถิ�น 

 1. สนบัสนุนแผนกจิกรรมส่วนทอ้งถิ�นที�มุง่ดาํเนินงานเพื�อลดปญัหาความรุนแรงในเดก็และ
เยาวชนโดยเน้นการจดัการโดยใชทุ้นทางสงัคม อนัไดแ้ก่ ทรพัยากร ภูมปิญัญาทอ้งถิ�นในการแก้ไข
ปญัหาและจดัใหม้กีารจดัการเพื�อใหผู้้ปฏบิตังิานในระดบัพื!นที�เรยีนรูก้นัและกนั มกีารจดักจิกรรม
ร่วมกบัโรงเรยีนในลกัษณะของกจิกรรมที�ดงึดูดความสนใจของเดก็และเยาวชน เช่น การบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ การเขา้ค่ายเยาวชน ค่ายสิ�งแวดล้อม เป็นต้น เพื�อเป็นการส่งสรมิการใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์และสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดรีะหว่างกนั 

 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและผูนํ้าชุมชนควรนําเอาการพฒันาคุณภาพชวีติของเดก็และ
เยาวชนที�ต้องปลอดความรุนแรงใหป้รากฏในแผนชุมชนและกําหนดใหม้โีครงการกลไกการจดัการที�เป็น
รูปธรรมในการลดปญัหาความรุนแรงในเยาวชนระดับพื!นที�โดยใช้งบประมาณท้องถิ�น และใช้
กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารใหท้อ้งถิ�นมสี่วนร่วมในการประเมนิผลลพัธซ์ึ�งจะเกดิผลต่อคุณภาพชวีติ
ของเดก็และสงัคมโดยรวม 

 3. พฒันาระบบเฝ้าระวงัในระดบัชุมชนเพื�อสรา้งสญัญาณเตอืนภยัที�ใหค้นในชุมชนตระหนักใน
ปญัหาและรบัรูป้ญัหาความรุนแรงในเดก็และเยาวชน ที�เกี�ยวพนักบัโครงสรา้งทางสงัคม โดยเน้นการ
พจิารณาตวัชี!วดัการประเมนิความรุนแรงในชุมชน เช่น ความรุนแรงในครอบครวั การตายและบาดเจบ็
จากการทะเลาะววิาทของผูใ้หญ่ การแพร่หลายของปืนและอาวุธ แหล่งอบายมุข และปรมิาณการดื�มสุรา
ของคนในชุมชน รา้นเกมส ์เป็นตน้ 
  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. หน่วยงานที�มบีทบาทและอํานาจหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและผลกัดนันโยบายไปสู่

การปฏบิตัคิวรใหค้วามสาํคญัในเรื�องของความรุนแรงต่อเดก็ในโรงเรยีนในประเดน็ของความรูค้วาม

เข้าใจในธรรมชาติและขอบข่ายของความรุนแรงที�เกิดขึ!นภายในโรงเรยีนรวมทั !งประเด็นของการ

ป้องกนัและแกไ้ขความรนุแรงซึ�งองคค์วามรูท้ี�ไดจ้ากการศกึษาครั !งนี!มาจากบรบิทและสถานการณ์ที�

ที�เกดิขึ!นจรงิ เมื�อเป็นเช่นนี!แลว้ในการกําหนดนโยบายเพื�อใหเ้กดิผลในเชงิปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม

ต้องไม่ละเลยที�จะคํานึงถงึบรบิทของสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการกําหนดนโยบายด้วย ดงันั !นขอ้เสนอแนะ

เชงินโยบายจากการศกึษาครั !งนี!จงึเน้นไปที�ผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศกึษาธกิารที�ควร

มนีโยบายที�เน้นการบรูณาการหลกัสูตรการเรยีนการสอนใหม้เีนื!อหาที�ช่วยส่งเสรมิหรอืป้องกนัไม่ให้
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เกิดความรุนแรงในโรงเรียนโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับวิชาที�มีในโรงเรียนมีการทบทวน

หลกัสตูรที�ส่งเสรมิสอนศลีธรรม คุณธรรมจรยิธรรมและหน้าที�พลเมอืงใหค้รอบคลุมในทุกระดบัชั !น 

 2. ควรส่งเสรมิใหม้กีารจดัตั !งหน่วยงานเฉพาะที�ทาํหน้าที�ดแูลและควบคุมเรื�องความรุนแรง

ในโรงเรยีนเพื�อเป็นศูนยก์ลางขอ้มลูในการดาํเนินงานทั !งในดา้นป้องกนัและแก้ไขความรุนแรงต่อเดก็

และเยาวชนในโรงเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกระทรวงศึกษาธกิารควรดําเนินงานร่วมกบั

หน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาสงัคมอื�นๆ โดยเฉพาะกระทรวงพฒันาสงัคมและความ

มั �นคงของมนุษยใ์นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัความรุนแรงโดยอาจมกีารพจิารณาประกาศห้ามการกระทํา

รุนแรงต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นการตี ต่อย ตบ เพื�อปกป้องเด็กและเยาวชนในโรงเรียนซึ�งไม่เป็น

กฎกระทรวงเท่านั !น ในระยะยาวรฐัควรประกาศหา้มการทํารา้ยสตรแีละเดก็ในบา้น เช่น ประกาศใน

พระราชบญัญตัคิรอบครวัและในกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี!หน่วยงานอื�นๆ ที�มบีทบาท

การทาํงานในเชงิสนับสนุน เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น องคก์รพฒันาเอกชนที�ทํางานเกี�ยวกบั

เดก็และเยาวชนควรตระหนกัถงึสถานการณ์ที�เกดิขึ!นและกําหนดแนวทางการดําเนินงานที�เหมาะสม 

เช่นการจดัโครงการรณรงค์เพื�อลดความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรยีน การจดักิจกรรมสนับสนุนการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงต่อเดก็ในโรงเรยีน จดัการประชุมสมัมนาในประเดน็ที�เกี�ยวขอ้ง

ระหว่างองคก์รต่างๆ เป็นตน้ รวมทั !งประสานความรว่มมอืในลกัษณะของเครอืขา่ยการทํางานเพื�อให้

เกดิประโยชน์สงูสุดต่อการป้องกนั แกไ้ขและพฒันาเดก็และเยาวชนของชาต ิ

 3. กระทรวงศึกษาธกิารควรมนีโยบายในการทดสอบความรู้ด้านจติวทิยาและทกัษะอารมณ์ 
เนื�องจากครสู่วนใหญ่มกัลงโทษเดก็ดว้ยการตหีรอืการดุด่า ดงันั !นควรปรบัปรุงการพฒันาครโูดยเพิ�มเตมิ
ในเรื�องจติวทิยาและทกัษะอารมณ์ตั !งแต่ยงัเป็นนักศกึษาครกู่อนประกอบวชิาชพีคร ู นักศกึษาควร
ไดร้บัการทดสอบความรูจ้ติวทิยาและทกัษะทางอารมณ์ หากใครไม่ผ่านจะไม่สามารถไปประกอบ
วชิาชพีครแูละเมื�อมาเป็นครปูระจาํการควรมกีารทดสอบและประเมนิผลสภาพจติใจและอารมณ์เป็น
ระยะ นอกจากนี!ควรมกีารสํารวจปญัหาที�เกดิขึ!นกบัครซูึ�งอาจส่งผลต่ออารมณ์ของคร ู เพื�อหาแนว
ทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หค้รรูะบายอารมณ์กบัเดก็เมื�อเกดิความเครยีดรวมทั !ง ทดสอบและประเมนิ
ทกัษะทางอารมณ์ของเดก็ โรงเรยีนมรีะบบทดสอบและประเมนิทกัษะทางอารมณ์ของเดก็ในแต่ละ
ช่วงชั !นและมกีารส่งผลการทดสอบและประเมนิไปยงัระดบัการศกึษาที�สูงขึ!นหรอืเมื�อเปลี�ยนโรงเรยีน
เพื�อปรบัพฤตกิรรมผูเ้รยีนในระยะยาว 
 4. จากงานวจิยันี!ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเชื�อมโยงของความรุนแรงภายในโรงเรยีน ครอบครวั 
และชุมชน ดงันั !น ในการทํางานหรอืการดําเนินการใดๆ ที�เป็นการป้องกนัแก้ไข ลดละหรอืยุติความ
รุนแรงในโรงเรยีน ผู้ที�มสี่วนเกี�ยวข้องจะต้องทํางานโดยเน้นเรื�องความรุนแรงที�เกิดในครอบครวัและ
ชุมชนด้วยเพื�อเป็นการป้องกนัปญัหาตั !งแต่ระดบัรากเหง้าไม่ให้ลุกลามมาสู่สงัคมโรงเรยีนมกีาร
ขยายเครอืข่ายในการทํางานด้านการแก้ไขปญัหาความรุนแรงในเดก็และเยาวชนโดยกระตุ้นและ
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ส่งเสรมิองคก์รพฒันาเอกชนที�ทํางานดา้นเดก็และเยาวชนใหม้าสนใจในประเดน็ปญัหาความรุนแรง
ในเดก็และเยาวชนดว้ยโดยการรเิริ�มในการมทุีนสนบัสนุน การคน้หาตวัอย่างเด่นของการดําเนินงาน 
เพื�อเป็นแรงจงูใจและเกดิกระบวนการเรยีนรูร้ะหว่างกนั 

 5. ควรมนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนเชงิบวกเพื�อการแก้ปญัหาความรุนแรง
ในเดก็และเยาวชน หลกัการกค็อืแทนที�จะเพ่งเลง็ไปที�การแก้ปญัหาพฤตกิรรมเชงิลบซึ�งใชเ้วลานาน 
เสียค่าใช้จ่ายมากและได้ผลค่อนข้างน้อยก็หนักลบัมาพฒันาศักยภาพของวยัรุ่นและเสรมิสร้าง
พฤตกิรรมเชงิบวกแทนโดยการสนับสนุนและสร้างโปรแกรมหรอืกจิกรรมทางเลอืกให้เด็กมพีื!นที�
แสดงอตัตลกัษณ์และคุณค่าของตนเองอย่างสรา้งสรรค ์ ส่งเสรมิการใชใ้นความคดิเชงิบวกที�คน้หา
และเขา้ถงึคุณค่าของเดก็และเยาวชน รวมทั !งส่งเสรมินโยบายคุม้ครอง ควบคุมพื!นที�เสี�ยงต่อเดก็และ
เยาวชน เช่นนโยบายการควบคุมเรื�อง บ่อนการพนัน รา้นเหลา้ รา้นเกมส ์และอนิเตอรเ์น็ต ที�เดก็
และเยาวชนเขา้ถงึไดง้า่ยโดยการผลกัดนัการพฒันากฎหมายควบคุมอยา่งเขม้งวด  
 6. จากผลการวจิยัที�พบว่าตวันักเรยีนเอง คร ูและผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกบันักเรยีนมกีารรบัรู้
ความรุนแรงไม่เท่ากนั บางคนอาจมองว่าเป็นเรื�องปกตธิรรมดา ดงันั !นจะทําอย่างไรใหฝ้่ายต่างๆ มี
เจตคติที�ไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงและความรุนแรงที�ค้นพบจากการศึกษานี!น่าจะมีการนําไป
เผยแพร่ให้สงัคมรบัรู ้ให้เกดิทั !งความตระหนักและช่วยกนัสงัเกตว่าเดก็มวีธิจีดัการความรุนแรงที�
ตวัเองต้องเผชญิอย่างไร เพราะเรื�องเหล่านี!อาจจะกลายเป็นปญัหาเชงิโครงสรา้งได ้ดงันั !นในระดบั
นโยบายควรผลกัดนัการเรยีนรูเ้รื�องความรุนแรงในเดก็และเยาวชนในสถาบนัต่างๆ ทั !งการศกึษา 
ศาสนา ภาคเอกชนและชุมชนมกีารสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจโดยการกระตุ้นใหส้าธารณชนมเีขา้ใจ
ปญัหาความรุนแรงว่าความรุนแรงในเดก็และเยาวชนไม่ใช่เรื�องพฤตกิรรมความรุนแรงของเดก็และ
เยาวชนเฉพาะกลุ่มเท่านั !น แต่เป็นปญัหาความรุนแรงทางสงัคมและวฒันธรรมดว้ย หลกีเลี�ยงการ
ประณามกลุ่มเดก็และเยาวชนที�ก่อปญัหาความรุนแรง แต่มุ่งเน้นการวพิากษ์ ตรวจสอบระบบสงัคม 
อนัไดแ้ก่ กลไกภายในครอบครวั โรงเรยีนและชุมชนนั !นๆ ที�ส่งผลต่อพฤตกิรรมความรุนแรงของเดก็
และเยาวชน 

 

 ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจยัครั 3งต่อไป 

 1. ควรทําการศกึษาวจิยัในประเดน็ของความรุนแรงต่อเดก็ในโรงเรยีนใหค้รอบคลุมพื!นที�

โรงเรยีนในภูมภิาคต่างๆ โดยนําบรบิททางดา้นสงัคมและวฒันธรรมของแต่ละพื!นที�มาพจิารณาร่วม

ดว้ย ทั !งนี!ควรใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัที�หลากหลายยิ�งขึ!นทั !งการวจิยัเชงิปรมิาณ การวจิยัเชงิคุณภาพ หรอื

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วมเพื�อใหเ้กดิผลในเชงิปฏบิตัแิละให้ความสําคญักบัมุมมองหรอื

คาํแนะนําของนกัเรยีนและผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะดา้นของการป้องกนัและแก้ไข

ปญัหาความรุนแรงต่อเดก็ในโรงเรยีนที�จะก่อใหเ้กดิผลอย่างเป็นรปูธรรมและยั �งยนื ซึ�งหากมกีารทํา

การวจิยัเชงิปฎบิตักิารแบบมสี่วนร่วมอาจทําให้ได้ตวัแบบการทํางานเชงิบูรณาการแบบมสี่วนร่วม
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ทั !งจากโรงเรยีน ครอบครวั ชุมชนและหน่วยงานในพื!นที�โดยใช้ภูมปิญัญาและศกัยภาพของชุมชน

เพื�อการแกไ้ขปญัหาความรนุแรงในโรงเรยีนต่อไป 

 2. การศกึษาครั !งนี!เป็นการเผยให้เหน็ปรากฏการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนใน

โรงเรยีนผ่านมุมมองและประสบการณ์ของตวันักเรยีนเองซึ�งอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําจากบุคคล

กลุ่มต่างๆ ทั !งจากเพื�อนนกัเรยีนดว้ยกนั คร ูบุคลากรอื�นๆ ในโรงเรยีนซึ�งในการศกึษาครั !งต่อไปอาจ

มกีารศกึษาในประเดน็ของความรุนแรงที�เดก็นักเรยีนอยู่ในฐานะของผูก้ระทําความรุนแรงต่อบุคคล

อื�น เช่น ครู และบุคลากรในโรงเรยีนนอกจากนี!ข้อค้นพบบางประการจากการวจิยัครั !งนี!เป็นสิ�งที�

น่าสนใจ ดงันั !นในอนาคตควรมกีารศึกษาวจิยัเพื�อต่อยอดองค์ความรู้โดยนําผลการวจิยัที�ได้จาก

การศกึษาครั !งนี!ไปใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาต่อไป เช่น ความรุนแรงในครอบครวักบัความรุนแรง

ในโรงเรยีนมคีวามเชื�อมโยงกนัอย่างไร กระบวนการเขา้สู่เส้นทางการกระทําความรุนแรงของเดก็

และเยาวชนเป็นอยา่งไร เป็นตน้ 
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ตวัอย่างแนวคาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์ 

สาํหรบันักเรียน 

1) ภมูหิลงั (ชื�อ อาย ุระดบัชั �นเรยีน เป็นตน้) 
2) ชวีติในโรงเรยีนไดท้าํอะไรบา้งในแต่ละวนั กจิกรรมต่างๆ ที�โรงเรยีนจดัมอีะไรบา้ง 

นกัเรยีนมสี่วนรว่มอยา่งไรบา้ง 
3) กจิกรรมที�ชอบทําเมื�อมเีวลาว่าง เช่น ช่วงพกัเที�ยงหรอืช่วง ก่อนเขา้เรยีนคอือะไร 
4) ความสมัพนัธก์บัเพื�อนๆ เป็นอยา่งไร สนิทกบัเพื�อนคนไหนมากที�สุด ทําไมถงึสนิทกนั 
5) ความสมัพนัธก์บัครเูป็นอยา่งไร ชอบการสอนของครทู่านใดเป็นพเิศษบา้ง ทาํไมถงึ 

ชอบ 
6) การจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเป็นอยา่งไร วชิาที�ชอบและไมช่อบคอือะไรเพราะ 

อะไรถงึชอบหรอืไมช่อบ 
7) ปญัหาอุปสรรคในการเรยีนและการดําเนินชวีติในโรงเรยีน  
8) เมื�อเกดิปญัหาต่างๆนกัเรยีนมวีธิกีารแกไ้ขอย่างไร ใครมสี่วนเกี�ยวขอ้งบา้ง 
9) นกัเรยีนตอ้งการใหโ้รงเรยีนทาํสิ�งใดใหบ้า้ง เพราะเหตุใด 
10) เมื�อนกัเรยีนทําผดิครมูวีธิกีารลงโทษอยา่งไรบา้ง ลองเลา่ตวัอยา่งที�เกดิขึ�นใหฟ้งัหน่อย 

ฯลฯ 
สาํหรบัคร ู

1) ภมูหิลงั (ชื�อ อาย ุระดบัชั �นเรยีนที�สอน ระยะเวลาที�สอน ภมูลิาํเนา เป็นต้น) 
2) ชวีติในโรงเรยีนทําอะไรบา้งในแต่ละวนั สอนวชิาอะไรบา้ง 
3) การจดัการเรยีนการสอนทาํอยา่งไร 
4) ความสมัพนัธก์บัเพื�อนครเูป็นอยา่งไร 
5) ความสมัพนัธก์บันกัเรยีนเป็นอยา่งไร 
6) ครมูองว่าพฤตกิรรมของเดก็ในโรงเรยีนเป็นอย่างไรบา้ง 
7) ปญัหาอุปสรรคในการจดั การเรยีนการสอน 
8) เมื�อเกดิปญัหาต่างๆ ทั �งเรื�องการเรยีนการสอนและพฤตกิรรมของเดก็ครมูวีธิกีารแก้ไข 

อยา่งไร  ใครมสี่วนเกี�ยวขอ้งบา้ง 
9) ครมูคีวามคาดหวงัอย่างไรบา้งต่อนกัเรยีน ตอ้งการเหน็นกัเรยีนเป็นอยา่งไร 
10) เมื�อนกัเรยีนทําผดิครมูวีธิกีารลงโทษอยา่งไรบา้ง ลองเลา่ตวัอยา่งที�เกดิขึ�นใหฟ้งัหน่อย 
11) อยากใหค้รลูองมองเรื�องความรนุแรงต่อเดก็ในโรงเรยีนว่าในปจัจบุนัมลีกัษณะเป็น 

อย่างไร เหตุการณ์แบบไหนที�ครคูดิว่ามคีวามรุนแรงเกดิขึ�นในโรงเรยีน และคดิว่าความรุนแรงใน
โรงเรยีนเกดิขึ�นไดอ้ยา่งไร เกดิผลกระทบอยา่งไรบา้ง และสมมตวิ่าตอ้งการแกไ้ขจะใชว้ธิกีารใด 

ฯลฯ 
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สาํหรบัผู้ปกครอง 

1) ภมูหิลงั(ชื�อ อาย ุอาชพี ภมูลิาํเนา เป็นตน้) 
2) ลกูหลานหรอืเดก็ในปกครองไดเ้ล่าเรื�องราวเกี�ยวกบัโรงเรยีนใหฟ้งับา้งหรอืไม ่อยา่งไร 
3) ท่านคดิว่าการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเป็นอย่างไร 
4) ท่านคดิว่าวธิกีารลงโทษนกัเรยีนในโรงเรยีนเป็นอยา่งไร วธิใีดที�ยอมรบัและไมย่อมรบั 

บา้ง เพราะเหตุใด 
5) ท่านคดิว่าความรนุแรงต่อเดก็สามารถเกดิขึ�นไดห้รอืไม ่ถา้ไดค้ดิว่าเรื�องใดหรอื 

เหตุการณ์ในที�เกดิขึ�นแลว้ถอืว่าเป็นความรนุแรงต่อเดก็ 
6) ถา้เกดิความรนุแรงต่อเดก็ขึ�นในโรงเรยีนท่านคดิว่าใครจะเป็นผูท้ี�กระทาํ และใครควร 

เขา้มามสี่วนในการแกไ้ขบา้ง 
7) ท่านมคีวามคาดหวงัต่อโรงเรยีนในการปฏบิตัต่ิอนกัเรยีนอยา่งไร 

ฯลฯ 
สาํหรบักรรมการสถานศึกษา 

1) ภมูหิลงั(ชื�อ  อาย ุ อาชพี  ภมูลิาํเนา เป็นตน้) 
2) ช่วยเล่าเรื�องราวเกี�ยวกบัโรงเรยีนใหฟ้งัหน่อย 
3) ท่านคดิว่าการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเป็นอย่างไร 
4) ท่านคดิว่าวธิกีารลงโทษนกัเรยีนในโรงเรยีนเป็นอยา่งไร วธิใีดที�ยอมรบัและไมย่อมรบั 

บา้ง เพราะเหตุใด 
5) ท่านคดิว่าความรนุแรงต่อเดก็สามารถเกดิขึ�นไดห้รอืไม ่ถา้ไดค้ดิว่าเรื�องใดหรอื 

เหตุการณ์ในที�เกดิขึ�นแลว้ถอืว่าเป็นความรนุแรงต่อเดก็ 
6) ถา้เกดิความรนุแรงต่อเดก็ขึ�นในโรงเรยีนท่านคดิว่าใครจะเป็นผูท้ี�กระทาํ และใครควร 

เขา้มามสี่วนในการแกไ้ขบา้ง 
7) ท่านมคีวามคาดหวงัต่อโรงเรยีนในการปฏบิตัต่ิอนกัเรยีนอยา่งไร 
8) ทางคณะกรรมการสถานศกึษามกีารประชุมรว่มกนับ่อยเพยีงใด ส่วนใหญ่เรื�องที� 

ประชุมเป็นเรื�องอะไรบา้ง 
9) ในกลุ่มคณะกรรมการสถานศกึษาเคยมกีารพดูคุยกนัในเรื�องความรุนแรงต่อเดก็ใน 

โรงเรยีนหรอืไม ่อยา่งไร 
ฯลฯ 

 

***หมายเหตุ ประเดน็คําถามสามารถปรบัเปลี�ยนและยดืหยุน่ตามสถานการณ์ 
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ชื�อ ชื�อสกุล                  นางสาวฐาศุกร ์ จนัประเสรฐิ 
วนัเดอืนปีเกดิ                 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 
สถานที�เกดิ    ตําบลกองดนิ อําเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
สถานที�อยู่ปจัจบุนั เลขที� 99/ 84 หมู ่5 ถนนไสวประชาราษฎร ์ตําบลลาดสวาย 

อําเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
 
ประวตักิารศกึษา       

  พ.ศ. 2540     มธัยมศกึษาปีที� 6     
จาก โรงเรยีนสตรสีมุทรปราการ 

พ.ศ. 2544    ศลิปศาสตรบณัฑติ (การพฒันาชุมชนเมอืง) เกยีรตนิิยมอนัดบั 1 
จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

พ.ศ. 2553   วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ (การวจิยัพฤตกิรรมศาสตรป์ระยกุต)์  
จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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