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การวิจยั เรืองโครงสร้างทางสังคมทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําใน
โรงเรีย น: กรณี ศึก ษาโรงเรีย นแห่ ง หนึ งในเขตภาคกลางมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พือทํ า ความเข้า ใจถึง
ความหมาย รูปแบบและปจั จัยทีเกียวข้องความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนและ
เพือทําความเข้าใจถึงโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนทีเกียวข้องกับปรากฏการณ์ ความรุนแรงที
เด็กและเยาวชนถูกกระทําโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธกี ารสังเกตทังB แบบไม่มสี ่วนร่วมและแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนา
กลุ่มกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ นักเรียน จํานวน 30 คน และผูม้ สี ่วนเกียวข้องกับนักเรียน ได้แก่ ครู
พ่อแม่ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 20 คน ผลการวิจยั พบว่าความหมายและรูปแบบ
ของความรุนแรงในโรงเรียนนันB นักเรียนเห็นว่าเป็ นการกระทําจากครู เพือน และบุคลากรในโรงเรียนทีทํา
ร้ายนักเรียนทังB ทางร่างกาย จิตใจ และเพศ สําหรับครูเห็นว่าเป็ นการกระทํารุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ
รวมถึงการกระทําทีกระทบต่อสิทธิของเด็ก ซึงจัดเป็ นความรุนแรงแฝงหรือความรุนแรงเงียบ ส่วนพ่อ
แม่ผูป้ กครองเห็นว่าเป็ นการทําให้เด็กได้รบั ความกระทบกระเทือนทังB ทางร่างกายและจิตใจโดยเกิด
จากเพือนหรือครูรวมถึงการไม่ได้รบั สิทธิทควรจะได้
ี
รบั ในฐานะนักเรียนคนหนึง ส่วนคณะกรรมการ
สถานศึกษาเห็นว่าเป็ นการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนกับนักเรียนหรือครูกบั นักเรียนรวมถึงความ
รุนแรงทีเกิดขึนB กับเพศทีสามซึงโดยสรุปการให้ความหมายมีความสอดคล้องกันว่าเป็ นการกระทํา
ความรุนแรงแก่นักเรียนในลักษณะทีทําให้เกิดความเสียหายทังB ทางร่างกายและจิตใจและทางเพศ
รวมทังB ความรุนแรงทีเกียวเนืองกับเรืองสิทธิของนักเรียนทีสมควรได้รบั
รูปแบบของความรุนแรง แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ คือ 1) ใช้เกณฑ์ของบุคคลทีถูกกระทํา
และเป็ นผู้กระทําเป็ นเกณฑ์ ได้แก่ ความรุนแรงระหว่างครูกบั นักเรียน ความรุนแรงระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียนและความรุนแรงระหว่างนักเรียนทีมีการดึงคนนอกเข้ามาเกียวข้อง 2) ใช้เกณฑ์ผลทีเกิดขึนB จาก
ความรุนแรง ได้แก่ ความรุนแรงต่อร่างกาย ความรุนแรงต่อจิตใจ และความรุนแรงต่อเพศ 3) ใช้เกณฑ์
วิธกี ารก่ อความรุนแรง ได้แก่ การใช้กําลังทางกาย การใช้วาจาและการใช้ทงั B กําลังทางกายและวาจา

นอกจากนีBรูปแบบของความรุนแรงยังเกียวข้องกับจุดเกิดเหตุในฐานะพืBนทีทีก่อให้เกิดความรุนแรงซึง
ได้แก่ สถานทีทัวไปในโรงเรียนและสถานทีเฉพาะหรือลับตาคน
สําหรับปจั จัยทีเป็ นเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนนันB พบว่ามี
3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนทีตกอยูใ่ นฐานะผูถ้ ูกกระทําเพียงฝ่ายเดียวซึงเกิดจากปจั จัยทีสําคัญ
คือจากตัวเด็กนักเรียนเอง และจากบริบทของโรงเรียน 2) เด็กและเยาวชนทีอยู่ในฐานะของผูก้ ระทําความ
รุนแรง ได้แก่ ปจั จัยจากตัวนักเรียนเอง จากครอบครัว จากเพือน จากการรับสือทีไม่เหมาะสม และจาก
ชุมชนแวดล้อม 3) เด็กและเยาวชนทีอยูใ่ นฐานะทังB ในฐานะทังB ผูถ้ ูกกระทําและผูก้ ระทําซึงมีปจั จัยตามสอง
ลักษณะข้างต้นร่วมกับอีกหนึงปจั จัยทีสําคัญคืดการขาดวุฒภิ าวะทางปญั ญาและอารมณ์
ความรุนแรงทีเกิดขึนB โรงเรียนนันB มีความเกียวข้องกับโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน ซึง
ครอบคลุ ม ถึง การจัด ระเบีย บบรรทัด ฐานและการจัด ระเบีย บความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลซึง
ปรากฏผลจากข้อมูลทีได้จากภาคสนามว่ามีประเด็นทีสําคัญคือ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ใน 5 คู่ ความสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน เป็ นความสัมพันธ์เชิง
อํานาจทีครูใช้กฎระเบียบในเรืองต่างๆ อย่างเข้มงวดอันมีผลต่อการท้าทายและการฝ่าฝื นกฎระเบียบ
ของนักเรียน 2) ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน ได้แก่ แบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือ แบบ
การยอมรับในอํานาจ แบบการยอมรับกันในกลุ่มนักเรียนเกเรด้วยกัน แบบการยอมรับกันในกลุ่ม
เด็กเก่ งเด็กดีด้วยกัน แบบไม่ยอมรับความแตกต่ างระหว่ างกลุ่มหรือตัวบุคคลและแบบเชิงชู้สาว
3) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ครูซงเป็
ึ นความสัมพันธ์ในแนวราบแบบตามสายงานหรือหน้าทีความ
รับผิดชอบ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผู้บริหารเป็ นความสัมพันธ์เชิงอํานาจในแนวดิง และ 5)
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะทีต่างฝ่ายต่างคิด
ว่ า ตนมีอํ า นาจเหนื อ กว่ า ซึงโครงสร้า งความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลในโรงเรีย น มีผ ลทํ า ให้เ กิด
ระยะห่างทางสังคมระหว่างผูท้ มีี สถานภาพแตกต่างกันซึงส่งผลต่อความรุนแรงทีเกิดขึนB
โครงสร้างเชิงอํานาจกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนนีB ได้แก่ อํานาจ
กับลักษณะพืBนทีทางกายภาพ อํ านาจกับกฎระเบียบของโรงเรียนและอํานาจกับสถานภาพและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
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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.

