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Abstract 

The objectives of this study are to comprehend the meanings and configurations of school 

violence affecting children and to understand the whole social structure of school-based abuse and 

youth violence via the experiences and ideas of the student or others who are involved. This 

research found that the nature of and motivations behind school violence were related to conduct 

of teachers, friends, and people working at the school; these actors harmed students physically, 

mentally and sexually in addition to exacting latent violence by violating their rights. The 

configurations of school violence were diverse and depended on individual factors and local 

surroundings. Violence was related to the relationship structure between teachers and students, 

students and students, teachers and teachers, teachers and administrators, students and school staff. 

Violence in the case of abused youths was associated with conflict over shared social spaces 

among actors with different statuses, including over the legitimacy of ecological boundaries, 

school rules and individual status.   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําความเข้าใจถึงความหมาย รูปแบบและปัจจัยของความรุนแรงที่เด็กและ

เยาวชนถูกกระทํา รวมถึงโครงสร้างทางสังคมที่เก่ียวข้องกับความรุนแรง ผลการวิจัยพบว่า จากมุมมองของนักเรียน

และผู้เก่ียวข้องเห็นว่าความหมายของความรุนแรง คือ กระทําจาก ครู เพ่ือน และบุคลากรในโรงเรียนที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อนักเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ และเพศ รวมทั้งความรุนแรงแฝงหรือความรุนแรงเงียบ ซึ่งรูปแบบของ

ความรุนแรงมีความหลากหลายภายใต้ปัจจัยของตัวนักเรียนเองและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นมี

ความเก่ียวข้องกับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ครูกับครู ครูกับผู้บริหาร และ

นักเรียนกับบุคลากร ซึ่งทําให้เกิดระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้ที่มีสถานภาพต่างกันที่ส่งผลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

รวมทั้งโครงสร้างเชิงอํานาจที่เกิดจากพ้ืนที่ทางกายภาพ กฎระเบียบต่างๆ และสถานภาพของบุคคล มีความเก่ียวข้อง

กับความรุนแรงที่เด็ก และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนทั้งสิ้น 

 

คําสําคัญ: โครงสร้างสังคม  ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
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ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเป็น
ปัญหาสําคัญระดับชาติ การเสียชีวิต บาดเจ็บและ
พิการจากการถูกทําร้ายเป็นภาระและความสูญเสีย
ทางสังคม ทั้งน้ีผลกระทบไม่ได้เกิดเฉพาะกับ
ผู้ถูกกระทํา หรือผู้กระทําเท่าน้ัน หากแต่ยังมี
ผลกระทบต่อครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวมที่ต้องสูญเสีย เจ็บปวด จากผลลัพธ์ของ
ความรุนแรงดังกล่าว นอกจากน้ันยังรวมถึงผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของคนในประเทศชาติอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม ภาพที่ปรากฏให้เห็นเป็นเพียงบางส่วนที่
เห็นปัญหาเท่าน้ัน ยังมีปรากฏการณ์ความรุนแรงที่
ไม่ได้ตกเป็นข่าว หรือไม่ได้รับการรายงานอีกมาก เช่น 
การข่มขืน การกระทําความรุนแรงทางร่างกายต่อคู่รัก
ในกลุ่มวัยรุ่น  การข่มขู่ รีดไถในโรงเรียน เป็นต้น 
ปรากฏการณ์เช่นน้ีสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาความ
รุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนนับวันยิ่งวิกฤติ และ
ส่ งผลต่ออนาคตและความมั่นคงของชาติ  และ
จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  อย่างไรก็ตาม 
ความรุนแรงที่พบเห็นเป็นความรุนแรงในเบ้ืองต้น หรือ
แค่ช้ันผิวเท่าน้ัน  ช้ันที่พบเห็นเป็นช้ันนอก เรียกว่า
ความรุนแรงทางตรง เป็นความรุนแรงเชิงพฤติกรรม
ระหว่างบุคคล ที่ปรากฏให้เห็นผู้กระทํา ผู้ถูกกระทํา 
และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน แต่ความรุนแรง
ที่มองไม่เห็น ที่ทําหน้าที่ในการบ่มเพาะหล่อเลี้ยงให้
พฤติกรรมความรุนแรงในมนุษย์ดํารงอยู่ คือ ความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างสังคมและความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรม ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม คือ 
โครงสร้างสังคมที่อาจทําให้คนกลุ่มหน่ึงมีอํานาจ
เหนือกว่าคนอีกกลุ่มหน่ึง และสามารถใช้ความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเอาเปรียบ  การทําร้ายผู้อ่ืน
อย่างชอบธรรม นอกจากน้ียังหมายรวมถึงโครงสร้าง
ของสถาบันที่มีหน้าที่รองรับ ผลิตซ้ําความรุนแรง

เหล่าน้ันให้ ดํารงอยู่ได้ด้วย ส่วนความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรมน้ันว่าด้วยคุณค่า ความคิด ความเช่ือ ที่ให้
ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรงจนมองหรือ
ยอมรับว่าเป็นสิ่งธรรมดาสามัญ 

สถาบันการศึกษาทุกแห่งมีความสําคัญอย่าง
ย่ิงต่อผู้เรียน และปรารถนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุข   
มีความก้าวหน้าในชีวิตความเป็นอยู่  เมื่อเข้ามาศึกษา
ในสถาบันน้ันๆ แล้วถือเป็นความรับผิดชอบอย่างย่ิงที่
จะต้องมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม แต่
จากสภาพปัญหาปัจจุบันนักเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มที่
อยู่ในช่วงวัยรุ่นยังขาดทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อันเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น เป็นวัยหัว
เลี้ยวหัวต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ  เป็นวัยที่เกิดความสับสนใน
ชีวิต  เริ่มมีความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศ  
ต้องการคําแนะนําในเรื่องการปรับตัว มีความต้องการ
ยึดมั่นในอุดมการณ์ชีวิตของตนเอง  มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ และสังคม เป็น
ลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกับวัยอ่ืนๆ  ดังน้ัน จึงอาจ
กล่าวได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีโอกาสเกิดปัญหาได้มาก ถ้า
ไม่ได้รับการช่วยเหลือและได้รับความเข้าใจจากเพ่ือน  
ครู หรือผู้ปกครอง  ก็จะทําให้เด็กนักเรียนมีปัญหา
ตามมามากมาย ตามท่ีปรากฏให้เห็นเป็นข่าวตามส่ือ
ต่างๆ เก่ียวกับนักเรียนวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ยก
พวกตีกัน ทําร้ายร่างกายอาจถึงขั้นเสียชีวิต ทําลาย
ทรัพย์สินของส่วนรวม  การใช้ภาษาถ้อยคําที่รุนแรง  
ข่มขู่  ตําหนิติเตียน  กล่าวโทษผู้ อ่ืน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่าน้ีอาจถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงทั้งสิ้น   
 ความรุนแรงที่ เ กิดขึ้นในโรงเรียนน้ันเป็น
ปรากฏการณ์ที่อาจกล่าวได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกที่
ทุกเวลา หากแต่มีรูปแบบและระดับความรุนแรงที่
แตกต่างกันออกไปตามเหตุปัจจัยและบริบททางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม การพยายามป้องกันและแก้ไข
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ปัญหาความรุนแรงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายทั้งโรงเรียน  ครู
อาจารย์  ผู้ปกครอง  หน่วยงานทางด้านการศึกษา 
หรือแม้แต่หน่วยงานที่ทํางานทางด้านการปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิเด็กได้พยายามดําเนินการ ซึ่งมีทั้งที่
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ได้ ในขณะเดียวกันมีบางที่บางปัญหาที่ยังไม่สามารถ
แก้ไขได้ ดังน้ันการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยเช่ือว่าจะได้
องค์ความรู้ในเชิงลึกที่ทําให้เข้าใจปัญหาความรุนแรงที่
เกิดขึ้นว่ามีเง่ือนไขของการเกิดอย่างไร เพ่ือที่จะนําองค์
ความรู้เหล่าน้ีมาใช้ในการลดปัญหาความรุนแรงที่
เกิดขึ้น โดยจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าองค์ความรู้ในเชิง
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับเรื่องของความรุนแรงที่เด็กและ
เยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนภายใต้บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมไทยน้ันเป็นอย่างไร และเมื่อต้องการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรจะต้องดําเนินการ
อย่างไร และใครคือผู้ที่สามารถป้องกันแก้ไขได้ดีที่สุด 

ดังน้ันการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีจึงมุ่งศึกษาเชิง
ลึกเพ่ือสะท้อนปรากฏการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน 
โดยเน้นศึกษาวิถีชีวิต พ้ืนที่ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
และความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างเด็กและเยาวชน
กับสังคมซึ่งได้แก่ ครอบครัว ชุมชน เพ่ือน โรงเรียน 
และสังคมโดยรวมในการประกอบสร้างความรุนแรงใน
มิติต่างๆ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือทําความเข้าใจถึงความหมาย รูปแบบและ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูก
กระทําในโรงเรียนและเพ่ือทําความเข้าใจถึงโครงสร้าง
ทางสังคมของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์
ความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําภายใต้บริบท
ของโรงเรียนที่มีลักษณะเฉพาะและมีความเป็นพลวัต
ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

คําถามการวิจัย 

 1. ความหมายและรูปแบบของความรุนแรง
ที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนเป็นอย่างไร
และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ เ ก่ียวข้องกับความรุนแรง
ดังกล่าว 
 2. โครงสร้างทางสังคมเก่ียวข้องกับความ
รุนแรงที่เด็ก และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนอย่างไร 
โดยศึกษาในประเด็นดังน้ี 
  2.1 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในโรงเรียนเก่ียวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและ

เยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนอย่างไร 

  2.2 โครงสร้างเชิงอํานาจเก่ียวข้องกับ
ความรุนแรงที่เด็ก และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
อย่างไร 

กรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาความรุนแรงที่ เด็กและ
เยาวชนถูกกระทําว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทาง
สังคมของโรงเรียนอย่างไร ซึ่งครอบคลุมถึงโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ และโครงสร้างเชิงอํานาจ ซึ่งผู้ วิจัย
พิจารณาความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําใน
โรงเรียนทั้งที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทําและถูก
กระทํา หรือได้รับผลจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําของบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งทําความเข้า
ใจความรุนแรงในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของระบบสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีถูก
สร้างขึ้น และเกิดขึ้นใหม่อย่างสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ ต่างๆ โดยให้ความสําคัญกับบริบททาง
สังคมของโรงเรียนและปัจจัยที่หลากหลาย เ ช่น 
บรรทัดฐานทางสังคมของโรงเรียน  การฝ่าฝืนบรรทัด
ฐานทางสังคมของโรงเรียน  วัฒนธรรมของโรงเรียน  
แบบแผนการดําเนินชีวิตในโรงเรียน เป็นต้น ทั้งน้ี 
มุ่งเน้นศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงที่ เด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในโรงเรียน ทั้งที่เป็นผู้กระทําและเป็น
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ผู้ถูกกระทําในรูปแบบความรุนแรงที่หลากหลาย เช่น 
ความรุนแรงทางตรงท้ังทางร่างกายและจิตใจและ
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในรูปแบบต่างๆ  
ความรุนแรงที่กระทําผ่านทางวาจา อาทิ การล้อเลียน 
เยาะเย้ย ดูถูก เหยียดหยาม เป็นต้น ความรุนแรงเชิง
โครงส ร้าง  ความรุนแรงเ ชิง วัฒนธรรม  สําหรับ
โครงสร้างเชิงอํานาจ  เป็นการศึกษาถึงโครงสร้างของ
พลังในการควบคุมบังคับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กันในสังคม โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เช่น 
กฎระเบียบ กิจกรรม ความรู้  สถานภาพ เป็นต้น 

ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับเสียงสะท้อนของเด็ก
และเยาวชนต่อประสบการณ์เหล่าน้ัน ผ่านการรับรู้ 
ตีความ การให้ความหมายและการจัดการกับปัญหานั้น 
ในด้านมูลเหตุที่จะมีส่วนอธิบายพฤติกรรมความรุนแรง 
เน้นให้ความสําคัญในการศึกษาบริบททางสังคม ที่
แสดงให้เห็นถึงทั้งระดับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน  
น อ ก จ า ก น้ั น ยั ง คํ า นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ร ะ ดั บ บุ ค ค ล 
ความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะกับเพ่ือน  ครู
อาจารย์ และสถานการณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความ
รุนแรง โดยศึกษาผ่านโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน 
เพ่ือหาความหมาย รูปแบบ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
ความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน 
และเพ่ือค้นหาว่าความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูก
กระทําเก่ียวข้องกับโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน
อย่างไร โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
โครงสร้างเชิงอํานาจเก่ียวข้องกับความรุนแรงอย่างไร 
และมีปัจจัยอะไรเก่ียวข้องกับความรุนแรงที่เด็กและ
เยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน ทั้งน้ีในการศึกษาผู้วิจัย
ให้ความสําคัญกับการการมองปรากฏการณ์อย่างเป็น
องค์รวม อาศัยมุมมองจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นครู  ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือให้
ไ ด้ ข้ อมู ลสํ าหรั บตอบ ปัญหาการ วิจั ยที่ ชั ด เ จน 

ครอบคลุม ลึกซึ้งจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
บริบทของสังคมไทยได้ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยน้ีใช้การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ 
ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยน้ีเป็นการสืบค้นหาความรู้ความจริง
อย่างละเอียดลึกซึ้งเก่ียวกับปรากฏการณ์ที่สนใจ ซึ่ง
เกิดขึ้นในบริบทหรือระบบที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง 
(Specific context or bounded system) 
ปรากฏการณ์ที่สนใจน้ันอาจเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล 
โครงการ เหตุการณ์ ชุมชนหรือองค์กรเฉพาะรายใด
รายห น่ึง  หรือหลายราย ก็ ไ ด้ที่ นั ก วิจั ย เลื อกมา
ทําการศึกษาวิจัย การศึกษาเฉพาะกรณีมีความหมาย
ต้ังแต่การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับประวัติ
ของบุคคล (Case record or case history) สําหรับ
นําไปใช้ในด้านต่าง ๆ และรวมไปถึงการนําข้อมูลใน
ประเด็นเก่ียวข้องกับปัญหาการวิจัยที่ต้องการสืบค้นหา
ความรู้ความจริงจากกรณีศึกษานั้นมาทําการวิเคราะห์
และตีความหมายอย่างละเอียดเข้มข้น โดยมีเป้าหมาย
หลักเพ่ือต้องการศึกษาหรือเรียนรู้กรณีศึกษาที่สนใจ
เ ป็ น เ ฉพาะ  และ เ พ่ื อ ต้ อ งกา ร ทํ าความ เข้ า ใ จ
ปรากฏการณ์บางอย่างที่สนใจ โดยอาศัยศึกษาวิจัย
จากกรณีเฉพาะดังกล่าว ผลการศึกษาจากกรณี
เฉพาะที่ดําเนินการภายใต้สภาพเหตุการณ์จริงจะให้
สารสนเทศที่ เ ป็นประโยชน์สําหรับการนําไปใช้
ปฏิบัติงานในองค์กรใดองค์กรหน่ึง และเป็นประโยชน์
โดยอ้อมสําหรับนําไปใช้ทําวิจัยในประเด็นปัญหาท่ี
เก่ียวข้องให้กว้างขวางลุ่มลึกต่อไป  การศึกษารายกรณี
จึงถูกนําไปใช้ในการแสวงหาความรู้ความจริงใน
หลากหลายสาขาวิชา (Merriam, 1988 ; Yin, 2003) 

จากการลงสนามเบ้ืองต้นผู้วิจัยได้รับทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น และเด็กอยู่ใน
ฐานะผู้ถูกกระทําทั้งจากเพ่ือน รุ่นพ่ี ครูอาจารย์ ตลอด
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ทั้งบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามากระทําความรุนแรงใน
โรงเรียน รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่แวดล้อมด้วยบริบทของ
ชุมชนที่อยู่ระหว่างการเปล่ียนผ่านจากความเป็นชุมชน
ชนบทไปสู่ความเป็นชุมชนเมืองซึ่งทําให้นักเรียนและ
ครอบครัวอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้าน
ต่างๆ เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนมีส่วนเก่ียวข้องกับ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทํา 
ดั ง น้ันผู้ วิ จั ย เ ช่ือ ว่า โรง เรี ยนแห่ง น้ีสามารถเ ป็น
แหล่งข้อมูลสําหรับการทําความเข้าใจในเร่ืองที่จะ
ศึกษาได้อย่างลึกซึ้งเพียงพอในการศึกษาเรื่องความ
รุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนน้ี ผู้วิจัย
ศึกษาในมุมมองที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้กระทําและถูก
กระทํา หรือได้รับผลจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการ
กระทําของบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การศึกษาน้ีมุ่งเน้น
ไปที่การศึกษาความหมายและรูปแบบของความรุนแรง
ที่เด็กและเยาวชนถูกกระทํา โดยให้ความสําคัญกับ
โครงสร้างทางสังคมที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงที่มีต่อ
เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน ตามมุมมองของ
เด็กและเยาวชนและผู้เก่ียวข้องโดยใช้การศึกษาราย
กรณีเชิงคุณภาพเป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือตอบ
ปัญหาการวิจัยที่ต้ังไว้  

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ความหมาย รูปแบบ และปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความ
รุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน 

ความหมายและรูปแบบของความรุนแรงใน
โรงเรียน จากมุมมองของนักเรียน ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่าเป็นการ
กระทําจากบุคคลต่างๆ ต้ังแต่ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่
ของโรงเรียน ที่ทําร้ายนักเรียนทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ รวมทั้งความรุนแรงทางเพศ ซึ่งการทําร้าย

ร่างกาย เป็นการทําให้ร่างกายบาดเจ็บ ต้ังแต่บาดเจ็บ
เล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิต เช่น การหยิก เตะ ต่อย ตบ
ตี ทําร้ายด้วยอาวุธ เป็นต้น  ส่วนการทําร้ายจิตใจ เป็น
การทําให้เด็กกระทบกระเทือนจิตใจ เช่น การทอดทิ้ง 
ล้อเลียน ดูถูกเหยียดหยาม ประจาน ดุด่า ขู่ ตะคอก 
กักขังหน่วงเหน่ียว เพิกเฉย เป็นต้น  ซึ่งบางคร้ังอาจจะ
ได้รับความเสียหายมากกว่าทางร่างกาย  ส่วนความ
รุนแรงทางเพศน้ันนักเรียนมองว่าเป็นเรื่องชู้สาว การ
แย่งแฟนกันของนักเรียนผู้หญิง  สําหรับครูได้ให้
ความหมายของความรุนแรงไว้ว่า เป็นการกระทํา
รุนแรงต่อร่างกายและจิตใจเด็ก  รวมไปถึงการกระทํา
ที่กระทบต่อสิทธิของเด็ก  เช่น ทําให้เด็กขาดโอกาสใน
การเรียนรู้อย่างเต็มที่  อันเน่ืองมาจากการขาดแคลน
บุคลากรครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  การที่ครูไม่
มีเวลาสอนเด็ก   ขาดอุปกรณ์การเรียน การปล่อยปละ
ละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลเด็กเท่าที่ควร ซึ่งถือว่าเป็นความ
รุนแรงแฝงหรือความรุนแรงเงียบ ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครอง
ของนักเรียนได้ให้ความหมายว่า เป็นการทําให้เด็ก
ได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจ
จากการไปโรงเรียน โดยเกิดจากการกระทําของเพ่ือน
หรือครูในโรงเรียน รวมไปถึงการที่เด็กไม่ได้รับสิทธิที่
พึงได้รับในฐานะของนักเรียนคนหน่ึง  เช่น การที่ครู
สอนเด็กไม่เต็มที่ การที่ห้ามครูลงโทษเด็กด้วยการตีที่
จะเอ้ือให้ครูปล่อยปละละเลยไม่สนใจเด็ก  เป็นต้น  ใน
ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความหมายของ
ความรุนแรงไว้ว่า เป็นลักษณะของการทะเลาะวิวาท 
ชกต่อยตบตีกัน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือ
ความรุนแรงระหว่างครูกับนักเรียน เช่น ครูลงโทษ
นักเรียนเกินกว่าเหตุ ครูลวนลามเด็ก เป็นต้น 

โดยสรุปความหมายของความรุนแรงใน
โรงเรียน  จากมุมมองของนักเรียนและบุคคลท่ี
เ ก่ียวข้อง  ทั้ งครูผู้ สอน  พ่อแม่  ผู้ ปกครอง  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  ส่ วนใหญ่มี การ ให้
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ความหมายที่สอดคล้องกันคือมองว่าความรุนแรงเป็น
การกระทําใดๆแก่นักเรียน ในลักษณะที่ทําให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน 
รวมทั้งความรุนแรงทางเพศ และ ความรุนแรงที่
เก่ียวเน่ืองกับเรื่องสิทธิของเด็กและเยาวชนที่สมควร
ได้รับในฐานะของนักเรียนคนหนึ่งโดยตัวนักเรียนเอง
สามารถเป็นได้ทั้งผู้ถูกกระทําและผู้กระทําความรุนแรง
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความรุนแรงขององค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization, 1995)ที่
ได้นิยามความรุนแรง หมายถึง การจงใจใช้กําลังหรือ
อํานาจทางกายเพ่ือข่มขู่หรือกระทําต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน 
ซึ่งมีผลทําให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะมีผลให้เกิดการ
บาดเจ็บ ตาย หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ หรือเป็นการ
ยับย้ังการเจริญงอกงามหรือการกีดก้ันหรือปิดก้ัน ทํา
ให้สูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการได้รับในสิ่งที่
สมควรจะได้รับ   
 ส่วนรูปแบบของความ รุนแรง น้ันพบว่า
สามารถจําแนกได้หลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับเกณฑ์
ที่นํามาใช้ ได้แก่ 1) ใช้เกณฑ์ของบุคคลท่ีถูกกระทํา
และเป็นผู้กระทําเป็นเกณฑ์ มี 3 ลักษณะ คือ ความ
รุนแรงระหว่างครูกับนักเรียน ความรุนแรงระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับที่ สมบัติ ตา
ปัญญา (2549ก) และสมบัติ ตาปัญญา (2549ข) ที่ได้
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือสํารวจปัญหาการรังแกกันของ
นักเรียน และการสํารวจทัศนคติต่อการสร้างวินัยและ
พฤติกรรมในการสร้างวินัยของครูต่อนักเรียนที่พบว่า 
ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนน้ันมีสองรูปแบบ คือ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียนใน
ลักษณะของการรังแกกัน และความรุนแรงระหว่างครู
กับนักเรียนในรูปแบบของการลงโทษทางวินัย ส่วนอีก
หน่ึงรูปแบบที่พบจากการศึกษาครั้งน้ีคือความรุนแรง
ระหว่างนักเรียนที่มีการดึงคนนอกเข้ามาเก่ียวข้อง  ซึ่ง
หมายถึง ความรุนแรงระหว่างนักเรียนแต่ได้แผ่ขยาย

ออกไปสู่บุคคลภายนอก 2) ใช้เกณฑ์ผลที่เกิดขึ้นจาก
ความรุนแรง ได้แก่ ความรุนแรงต่อร่างกาย ความ
รุนแรงต่อจิตใจ ความรุนแรงทางเพศ  3) ใช้เกณฑ์
วิธีการก่อความรุนแรง  ได้แก่ การใช้กําลังทางกาย 
การใช้วาจา และการใช้ทั้งกําลังทางกายและวาจา  

นอกจาก น้ีรู ปแบบของความรุ นแรง ยั ง
เก่ียวข้องกับจุดเกิดเหตุในฐานะพ้ืนที่ที่ก่อให้เกิดความ
รุนแรง ได้แก่ 1) สถานที่ทั่วๆไปในโรงเรียน  เช่น ใน
ห้องเรียน  ทางเดิน  สนามกีฬา โรงอาหาร  เป็นต้น 
เหตุการณ์ที่ เ กิดขึ้นมักเป็นความรุนแรงที่ เ กิดขึ้น
กะทันหันหรือโดยบังเอิญ  เช่น  เด็กเดินชนกันแล้วเกิด
ความไม่พอใจกันหรือเขม่นหน้ากันทําให้เกิดความไม่
พอใจจนกลายเป็นความบาดหมางและกระตุ้นให้เกิด
การกระทําที่รุนแรงเป็นลําดับต่อมา ซึ่งสถานที่ทั่วไปน้ี
มักเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตรียมการไว้
ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสถาการณ์ในขณะนั้น และ 2)สถานที่
ลับตาหรือสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่านมากนัก  เช่น  
หลังโรงเรียน  ห้องนํ้า  แปลงเกษตรของโรงเรียน  
ความรุนแรงที่ จะเกิดขึ้น น้ันจะเป็นเหตุการณ์ที่
เฉพาะเจาะจง  มีการนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือมาพบกัน  
เช่น  การนัดตบกันของนักเรียนหญิง  การท้าต่อยกัน
ของนักเรียนชาย  เป็นต้น  ในสถานที่ดังกล่าวน้ีจะเป็น
บริเวณที่กลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงมักจะใช้เป็นสถานที่
ประจําหรือเคยเห็นว่ามีการใช้สถานที่แห่งน้ีเพ่ือการ
แสดงออกซึ่งความรุนแรงอยู่บ่อยคร้ัง เน่ืองจากจะเป็น
บริเวณที่ลับตาครู และการก่อเหตุน้ันๆจะมีเจตนา
ชัดเจนโดยมีการนัดหมายและเตรียมการล่วงหน้า 

สําหรับปัจจัยที่เป็นเก่ียวข้องกับความรุนแรงที่

เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนน้ันพบว่า มี 3 

ลักษณะ ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในฐานะ

ผู้ถูกกระทําเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเกิดจากปัจจัยที่สําคัญ คือ

จากตัวเด็กนักเรียนเอง และจากบริบทของโรงเรียน 2) 
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เด็กและเยาวชนที่อยู่ในฐานะของผู้กระทําความรุนแรง 

ได้แก่ ปัจจัยจากตัวนักเรียนเอง จากครอบครัว จาก

เพ่ือน  จากการรับสื่อที่ไม่เหมาะสม และจากชุมชน

แวดล้อม 3) เด็กและเยาวชนที่อยู่ในฐานะท้ังในฐานะ

ทั้งผู้ถูกกระทําและผู้กระทําซึ่งมีปัจจัยตามสองลักษณะ

ข้างต้นร่วมกับอีกหน่ึงปัจจัยที่สําคัญคือ การขาดวุฒิ

ภาวะทางปัญญาและอารมณ์  

ทั้งน้ีปัจจัยกําหนดความรุนแรงที่ เ ด็กและ
เยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนน้ันมีความเก่ียวข้องกับ
มูลเหตุต่างๆท้ังที่มาจากตัวเด็กเองซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
ลักษณะภายในจิตใจและพฤติกรรมต่างๆของเด็กและ
เยาวชนหรื อกระทั่ ง เมื่ อ เ กิดสภาพปัญหาห รือ
วิกฤตการณ์อันก่อให้เกิดความตึงเครียดและไม่สามารถ
จัดการกับความเครียดน้ันได้ อาจนําไปสู่การแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการท่ีรุนแรง เช่น การทําร้ายตนเอง หรือผู้อ่ืน
ได้ง่าย (อังศินันท์ อินทรกําแหง, 2551) และมูลเหตุ
ที่มาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับ
การกํ าหนดความ รุนแรงที่ เ กิดขึ้ น  ซึ่ งสามารถ
เทียบเคียงได้กับแนวคิดมนุษยนิเวศวิทยาของบรอนเฟน-
เบนเนอร์ (Bronfenbrenner,  1979) ที่เห็นว่าการที่บุคคล
มีพฤติกรรมใดๆน้ันมีส่วนเกี่ยวข้องต้ังแต่ระดับของตัวเด็ก
กับโครงสร้างในระดับจุลภาคจนถึงโครงสร้างในระดับ 
มหภาคท่ีมีความเกี่ยวข้องกับระบบปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็น
ระบบสิ่งแวดล้อมที่เช่ือมโยงระบบจุลภาคต่างๆให้
สัมพันธ์กัน เช่น เด็กที่มีปัญหาที่บ้านจะไปสร้างปัญหา
ที่โรงเรียน เป็นต้น และจากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของครอบครัวไทยจากครอบครัวขยายเป็น
ครอบครัวเด่ียวมากขึ้น ความอบอุ่นและความพอเพียง
จากวิถีชีวิตในครอบครัวเดิมลดน้อยลง ความสัมพันธ์
ในครอบครัวเหินห่าง โดยเฉพาะในสังคมเมืองพ่อแม่
ต่างออกไปทํางานนอกบ้าน บุตรได้รับการถ่ายทอด

เลี้ยงดูด้วยความรักและเหตุผลจากพ่อแม่ลดน้อยลง จึง
นําไปสู่ความอ่อนแอ เปราะบางของครอบครัวที่ส่งผล
กระทบต่อความขัดแย้ง และความรุนแรงที่เพ่ิมมากขึ้น 
(อังศินันท์ อินทรกําแหง และทัศนา ทองภักดี, 2552) 

โครงสร้างทางสังคมที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงที่เด็ก
และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน 

 ความรุนแรงต่อเด็กที่แฝงอยู่ในโครงสร้าง
สังคมของโรงเรียนเป็นภัยเงียบ โดยอาจจะมาในรูป
ของการจัดระเบียบบรรทัดฐานและการจัดระเบียบ
ความแตกต่างซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และโครงสร้างเชิงอํานาจ ดังน้ี 

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน 

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความ
เก่ียวข้องกับระเบียบบรรทัดฐานของโรงเรียน และการ
จัดระเบียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพ บทบาท
หน้าที่ของบุคคล ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับความรุนแรงที่
เ กิ ด ขึ้ น กั บ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน ใ น โ ร ง เ รี ย น ต าม
ความสัมพันธ์ทั้ง 5 คู่  ได้แก่  1) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูกับนักเรียน เป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่ครูใช้
กฎระเบียบในเรื่องต่างๆ อย่างเข้มงวดเป็นการควบคุม
วิถีชีวิตในแต่ละวันของนักเรียนต้ังแต่การมาโรงเรียน 
การแต่งกายและทรงผมซึ่งทางโรงเรียนได้กําหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารคู่มือนักเรียน  โดยมี
การปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4  และการเรียนการสอนและกิจกรรมใน
โรงเรียน ซึ่งครูบางคนอาจใช้อํานาจเผด็จการโดยขาด
ความชอบธรรม ขาดความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด อันมีผล
ต่อการท้าทายและการฝ่าฝืนกฎระเบียบของนักเรียน
ดังน้ันครูจึงต้องใช้การควบคุมทางสังคมเพื่อทําให้
นักเรียนยอมรับ และปฏิบัติตามบรรทัดฐานของ
โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องการควบคุม
ทางสังคม ที่เห็นว่าการควบคุมนักเรียนน้ันมีความ
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เก่ียวพันกันอย่างใกล้ชิดกับแบบแผนความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของสังคม ความสัมพันธ์ดังกล่าวน้ี จะมี
การจัดระเบียบแบบแผนที่แน่นอนและมีความต่อเน่ือง 
น่ันคือบรรทัดฐานของสังคม อันได้แก่กฎระเบียบต่างๆ 
ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือการควบคุมและเป็นแนวทางใน
การปฏิบั ติ ต่อกันในสังคม  (Bloom, Selznich, & 
Darroch, 1981: 55-56) การจัดระเบียบสังคมท่ีว่าน้ี 
ทําให้สังคมดํารงอยู่ได้เพราะความเข้าใจร่วมกันของคน
ส่วนใหญ่ยังยึดถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นแบบแผนที่ยึดถือ
ปฏิบัติกันทั่วไป ดัง น้ัน การควบคุมทางสังคมใน
โรงเรียนก็คือ การทําให้นักเรียนยอมรับและปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานทางสั งคมของโรง เรี ยน น่ันเอง   2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเป็น 
ค ว ามสั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง เ พ่ื อ น นั ก เ รี ย น ซึ่ ง เ ป็ น
ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ มีความใกล้ชิดและรู้จักกันดี  
ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ ความสัมพันธ์แบบ
ก า ร ย อ ม รั บ อํ า น า จ ร ะ ห ว่ า ง รุ่ น พ่ี กั บ รุ่ น น้ อ ง  
ความสัมพันธ์แบบการยอมรับกันในกลุ่มนักเรียนเกเร
ด้วยกัน ความสัมพันธ์แบบการยอมรับกันในกลุ่มเด็ก
เก่งเด็กดีด้วยกัน  ความสัมพันธ์ในเชิงไม่ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มหรือตัวบุคคล  และความสัมพันธ์
ในเชิงชู้สาว ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียนด้วยกันน้ีเก่ียวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันน้ัน
เ ก่ียวโยง กับความคิด  ความเ ช่ือและการแสดง
พฤติกรรมต่างๆออกมา การคล้อยตามหรือการมี
ความเห็นขัดแย้งระหว่างกลุ่มเพ่ือนนักเรียนด้วยกันน้ัน
ย่อมส่งผลต่อการแสดงออกของนักเรียนซึ่งร่วมถึงการ
กระทําความรุนแรงด้วย ทั้งน้ีความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนจะเป็นไปในทิศทางที่ดี หรือไม่ดีน้ันขึ้นอยู่กับ
การมีปฏิสังสรรค์ระหว่างกันผ่านสัญลักษณ์ต่างๆซึ่ง
การปฏิสังสรรค์เป็นสิ่งที่แต่ละคนสร้างขึ้น เพราะ

โดยทั่วไปแล้วสถานภาพต่างๆ น้ันจะพัฒนา การ
ตีความของตนขึ้น หรือเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน เริ่มต้ังแต่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างธรรมดา มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยท่ีไม่จําเป็นว่าจะต้อง
เกิดการเห็นพ้องต้องกัน ในขณะที่บางคนมีการ
แลกเปลี่ยนการตีความกัน เพ่ือจะช้ีให้เห็นถึงความจริง
โดยการต่อรองในบางเร่ืองเสมอๆ ซึ่งสามารถเลื่อนไหล
ได้โดยปัจเจกบุคคลที่มองเห็นสิ่งต่างๆแตกต่างกัน การ
กระทําของคนจึงขึ้นกับพ้ืนฐานของการตีความและ
แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่มีระหว่างกันในรูปของ
ความสัมพันธ์ (Bogdan  & Biklen, 1992: 36)    
3) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครู ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ในแนวราบแบบตามสายงานหรือหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และค่อนข้างเป็นอิสระจากกันในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  โดยครูมีการแบ่งงานกันทํา ติดต่อ
สัมพันธ์กันตามสถานภาพเพ่ือการเรียนการสอนเป็น
ส่วนใหญ่  4) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร เป็น
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจในแนวดิ่งที่ผู้บริหาร คือ ผู้ที่มี
อํ านาจ ในการจั ดสรรทรั พยากร  และแ บ่ ง ปัน
ผลประโยชน์ต่างๆ ในโรงเรียนให้กับคณะครูและผู้ที่
เก่ียวข้องซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหารน้ีเองมี
ส่วนเก่ียวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
โดยเฉพาะในด้านของการใช้อํานาจสั่งการที่ส่งผ่านจาก
ผู้บริหารสู่ครูและส่งต่อไปยังนักเรียน กล่าวคือเมื่อ
ผู้บริหารสั่งการสิ่งใดลงมา เช่น กฎระเบียบต่างๆ ครู
คือผู้ที่ทําหน้าที่นํากฎเหล่าน้ันไปบังคับใช้กับนักเรียน 
หากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูไม่เป็นไปใน
แนวทางที่ดีแล้วย่อมมีผลต่อการไม่ยอมรับของครูและ
เพิกเฉยต่อภาระต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงใน
กรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ผู้บริหารจะ
มีอํานาจในการสั่งการให้ครูทําหน้าที่ลงโทษนักเรียนซึ่ง
จะส่งผลต่อการควบคุมหรือการลงโทษทางวินัยที่ครู
จะต้องดําเนินการ 5) ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
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และบุคลากรในโรงเรียน เช่น นักการภารโรง พนักงาน
รักษาความปลอดภัย แม่ค้าในโรงอาหาร เป็นต้น  ซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนมี
อํานาจเหนือกว่า โดยมองแบบเข้าข้างตัวเอง เช่น 
นักเรียนมองว่าบุคลากรเป็นลูกจ้างของโรงเรียนที่ต้อง
คอยอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ตน ส่วนบุคลากรก็
อาจมองว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่สามารถดูแลควบคุมให้
เ ด็กนักเ รียนทําตามได้โดยอาศัยอํานาจที่ ไ ด้รับ
มอบหมายจากครูและผู้บริหารที่มีอํานาจเหนือกว่า
นักเรียน  จากที่กล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่า โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน มีผลทําให้เกิด
ระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้ที่มีสถานภาพและมี
บทบาทหน้าที่แตกต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อความรุนแรงที่
เกิดขึ้นแก่นักเรียนในโรงเรียน 

โครงสร้างเชิงอํานาจกับความรุนแรงท่ีเด็ก
และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน 

สําหรับโครงสร้างเชิงอํานาจกับความรุนแรงที่
เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนน้ี เป็นโครงสร้าง
เชิงอํานาจที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่สําคัญ 3 ประการ  
ไ ด้แ ก่  1)  อํานาจกับลักษณะพ้ืนที่ทางกายภาพ 
 จากการศึกษาพบว่าอํานาจของบุคคลต่างๆ 
น้ันเกิดจากบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และมีส่วน
สัมพันธ์กับพ้ืนที่ของโรงเรียนที่เอ้ือให้เกิดความรุนแรง 
ซึ่งอํานาจของครูกับพ้ืนที่ที่เอ้ือให้เกิดความรุนแรง เช่น 
ในห้องเรียน ครูจะมีอํานาจในการสั่งสอนให้ความรู้แก่
นักเรียน  และสามารถลงโทษนักเรียนที่ทําผิดระเบียบ
วินัย เช่น ไม่ส่งการบ้าน เข้าเรียนสายหรือไม่เข้าช้ัน
เรียน เป็นต้น หน้าเสาธงก็เช่นกัน เป็นที่ต้ังเสาธงชาติ  
ซึ่งนักเรียนจะมาต้ังแถวเพ่ือเคารพธงชาติในตอนเช้า 
เป็นที่อบรมสั่งสอน และช้ีแจงกฎระเบียบของโรงเรียน 
ซึ่งบางคร้ังเลิกก็ช้า แดดก็ร้อน บางครั้งก็ใช้เป็นที่
ลงโทษนักเรียนที่ทําผิด  อํานาจของนักเรียนกับพ้ืนที่ที่
เอ้ือให้เกิดความรุนแรง  เช่น ที่ต้ังของชมรมหรือกลุ่ม

ต่างๆ ซึ่งหัวหน้าและกรรมการชมรมมักเป็นนักเรียน
รุ่นพ่ีๆ ที่รุ่นน้องจะให้ความเกรงใจ  เมื่อรุ่นพ่ีสั่งให้ช่วย
อะไรก็ต้องช่วยบางครั้งทําให้ต้องกลับบ้านดึก  ส่วน
สนามกีฬาของโรงเรียน ม้าน่ังหิน หรือพ้ืนที่หลังอาคาร
เรียนต่าง ๆ ก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนรุ่นพ่ีมักจะมาจอง
ใช้งาน หรือผูกขาดการใช้งาน  ซึ่งเป็นเหตุให้นักเรียน
รุ่นน้องๆ อึดอัดใจหรือโกรธ   อํานาจของเจ้าหน้าที่
โรงเรียนกับพ้ืนที่ที่เอ้ือให้เกิดความรุนแรง  เช่น ใน
ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีอํานาจในการให้นักเรียน
ยืม-คืนหนังสือ ซึ่งบางครั้งก็ใช้คําพูดที่ไม่ดี  สําหรับ
ป้อมยามเป็นที่ทําการของเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย บางวันนักเรียนกลับบ้านช้าก็จะบ่นพึมพํา
หรือต่อว่านักเรียน เป็นต้น 2) อํานาจกับกฎระเบียบ
ของโรงเรียน เป็นแนวทางการปฏิบัติสําหรับนักเรียน 
ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติอ ย่ าง เคร่ งค รัด ในระห ว่างที่ ดํ า ร ง
สถานภาพเป็นนักเรียน  โดยมีครูคอยกํากับดูแล และ
ใช้อํานาจผ่านกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างชอบธรรม   
เช่น เมื่อนักเรียนแต่งกาย หรือไว้ทรงผมไม่ถูกต้องก็จะ
ถูกครูทําโทษ นักเรียนที่ขาดเรียนเกิน 7 วันโดยไม่แจ้ง
สาเหตุและโรงเรียนติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ 3 ครั้ง ก็จะ
ถูกจําหน่ายช่ือออกจากโรงเรียน เป็นต้น ทั้งน้ีสามารถ
นําแนวคิดเก่ียวกับเรื่องอํานาจมาอธิบายปรากฏการณ์
ดังกล่าวได้น่ันคือ การกระทําความรุนแรงเพ่ือการคงไว้
ซึ่งอํานาจในระบบโรงเรียนน้ันจะสําเร็จได้ยากหากขาด
พ้ืนที่ที่เอ้ือต่อปฏิบัติการของอํานาจ คือ หน่ึงลักษณะ
พ้ืนที่ทางกายภาพของโรงเรียน และสองพ้ืนที่ของ
กฎเกณฑ์และวินัยที่บังคับใช้ในการเข้าจัดกระทํากับ
ร่างกาย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2543: 32-33) 
และ 3) อํานาจกับสถานภาพและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  เป็นอํานาจที่เกิดจากความแตกต่าง
ทางด้านสถานภาพและความสัมพันธ์ของบุคคลกลุ่ม
ต่างๆ ในโรงเรียน  ทําให้บุคคลบางกลุ่มใช้ความ
เหนือกว่าทางด้านสถานภาพ และความสัมพันธ์ในการ
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ใช้ความรุนแรง บางทีก็ใช้อํานาจโดยไร้ซึ่งความชอบ
ธรรม ซึ่งได้แก่ อํานาจจากสถานภาพครูผู้สอนที่เอ้ือให้
เกิดความรุนแรงต่อนักเรียน   เช่น การลงโทษนักเรียน
ที่ไม่ต้ังใจเรียน มาสาย หรือไม่เข้าช้ันเรียน เป็นต้น  
อํานาจจากสถานภาพของครูฝ่ายปกครองที่เอ้ือให้เกิด
ความรุนแรง เช่น ครูฝ่ายปกครองสามารถทําโทษ
นักเรียนที่ประพฤติผิดกฏระเบียบของโรงเรียนได้ เช่น 
นักเรียนที่แต่งกายผิดระเบียบ สูบบุหรี่ ด่ืมเหล้า เป็น
ต้น   ซึ่งการใช้อํานาจของครูฝ่ายปกครองน้ันหากใช้
ด้วยความชอบธรรมก็จะเป็นการควบคุมดูแลนักเรียน
ในสถานภาพของครูที่เต็มเป่ียมไปด้วยความปรารถนา
ดีที่จะอบรมขัดเกลาให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
ที่ดีงาม ในขณะที่การใช้อํานาจของครูฝ่ายปกครองถ้า
ขาดความชอบธรรมแล้วก็จะเอ้ือให้เกิดการใช้ความ
รุนแรงกับเด็กนักเรียนอย่างไม่รู้ตัวหรืออาจจะเป็นการ
ใช้อํานาจด้วยความแยบยลภายใต้อํานาจที่ตนเองมี
เน่ืองจากการมีสถานภาพและตําแหน่งที่เหนือกว่า  
อํานาจจากสถานภาพนักเรียนรุ่นพ่ีที่เอ้ือให้เกิดความ
รุนแรงต่อนักเรียนรุ่นน้อง  เกิดจากนักเรียนรุ่นพ่ีเรียน
ในช้ันสูงกว่ารุ่นน้องตัวโตกว่าและอายุมากกว่าจึงทําให้
รุ่นน้องเกรงใจและไม่กล้าขัดคําสั่งรุ่นพ่ี และอํานาจ
จากสถานภาพของนักเรียนรุ่นเดียวกันที่เอ้ือให้เกิด
ความรุนแรงต่อนักเรียนด้วยกัน  แม้สถานภาพจะเท่า
เที ยม กัน    แต่ ก็ ยั งแตกต่าง กันใน เรื่ อ งความรู้
ความสามารถ รูปร่างหน้าตา และฐานะครอบครัว เป็น
ต้น   ซึ่งนักเรียนที่เรียนเก่งกว่า หน้าตาดีกว่าหรือรวย
กว่า  อาจจะพูดข่มเพ่ือนนักเรียนที่ ด้อยกว่า หรือ
นักเรียนที่ด้อยกว่าอาจจะอิจฉาริษยา และหาทางกลั่น
แกล้งเพ่ือนนักเรียนที่เด่นกว่า เป็นต้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความแต่กต่างของสถานภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลนั้นมีผลต่อการใช้อํานาจที่มีอยู่ในการกระทํา
ความรุนแรงกับนักเรียนได้โดยเฉพาะครูซึ่งมีอํานาจท่ี
ได้รับอย่างชอบธรรมจากโรงเรียนที่สามารถใช้อํานาจ

ได้อย่างเต็มที่ภายใต้ความถูกต้องเหมาะสมและ
ประเด็นทางด้านจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครู ส่วนรุ่นพ่ีหรือเพ่ือนนักเรียนรุ่นเดียวกันน้ันความ
แตกต่างของสถานภาพก็เอ้ือให้เกิดการใช้อํานาจใน
การกระทําความรุนแรงได้เช่นกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากด้วย
ช่วงวัยที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยกันย่อมทํา
ให้เกิดความแตกต่างทางความคิด การกระทบกระทั่ง 
การชิงดีชิงเด่น ซึ่งล้วนแล้วแต่นํามาซึ่งการกระทํา
ความรุนแรงได้ทั้งสิ้น 

ดัง น้ันจะเห็นว่าความรุนแรงที่ เ กิดขึ้นใน
โรงเรียนที่ค้นพบจากการศึกษาคร้ังน้ีน้ันเผยให้เห็นถึง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายใต้บริบทของโรงเรียนที่
มีลักษณะเฉพาะซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมี
ความเก่ียวข้องกับโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน ทั้ง
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและโครงสร้าง
เชิงอํานาจที่ล้วนแล้วแต่เอ้ือให้เกิดความรุนแรง รวมทั้ง
ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นน้ันสามารถ
จําแนกให้เห็นทั้งปัจจัยที่เก่ียวข้องเม่ือเด็กและเยาวชน
อยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทํา  ในฐานะผู้กระทํา และที่
อยู่ทั้งในฐานะของผู้ถูกกระทําและผู้กระทํา ซึ่งแต่ละ
ปัจจัยน้ันมีความเช่ือมโยงกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
หลากหลายรูปแบบทั้งความรุนแรงต่อร่างกาย ต่อ
จิตใจ ต่อเพศ หรือแม้แต่ความรุนแรงแฝงหรือความ
รุนแรงเงียบที่นับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึนและ
เป็นเสมือนแหล่งบ่มเพาะความรุนแรงที่อาจนําไปสู่
ความรุนแรงในรูปแบบอ่ืนๆที่ร้ายแรงและมีความ
ซับซ้อนย่ิงขึ้นซึ่งปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นหากมอง
ตามสภาพปัญหาแล้วจะเห็นว่าความรุนแรงในพ้ืนที่
โรงเรียนน้ันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงลําพังหากแต่มีบริบทที่
แวดล้อมเก่ียวข้องกับเด็กๆ แต่ละคน ทั้งในระดับ
ชุมชน ครอบครัว  รวมไปถึงโรงเรียนซึ่งเป็นพ้ืนที่
สําคัญที่เด็กและเยาวชนมักแสดงออกถึงพฤติกรรม
ต่างๆ ในพ้ืนที่แห่งน้ีมากที่สุด บางคนได้รับความกดดัน
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จากสภาพในครอบครัวก็มีการแสดงออกในด้านความ
รุนแรงที่โรงเรียน  บางคนเกิดปมด้อยเน่ืองจากสภาพ
สังคม ชุมชน หรือได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีจากชุมชนท่ีตน
อยู่อาศัย  ก็แสดงออกที่โรงเรียน ดังน้ันโรงเรียน จึง
เป็นสถานที่ซึ่งรองรับปัญหาต่างๆ ดังน้ันปรากฏการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งน้ีจึงนับได้ว่าเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ในเชิงวิชาการผ่านการศึกษารายกรณีของ
โรงเรียนแห่งหน่ึงที่เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ความ
รุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกกระทําที่เกิดขึ้นในบริบท
หน่ึงของสังคมไทย   

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
ระดับโรงเรียน 
1. จากการศึกษาพบว่าในร้ัวโรงเรียนมีความ

รุนแรงเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งความรุนแรงที่
เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหาย และความเจ็บปวดให้แก่
นักเรียนเป็นอย่างมาก ดังน้ันโรงเรียนและบุคคลที่
เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้บริหาร และครูผู้สอน
ควรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และให้ความสําคัญกับ
รูปแบบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในแนวทางที่
ถูกต้อง รู้ว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีใครเข้ามา
เก่ียวข้องบ้าง และเกิดขึ้นในสถานการณ์ใด ที่ไหนบ้าง 
ซึ่งโรงเรียนจะได้สามารถดําเนินการป้องกัน และแก้ไข
ได้ทันท่วงที ทั้งการทํางานในเชิงรับคือ การแก้ไข
เยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วด้วยเมตตาจิตไม่ซ้ําเติมเด็ก
ที่ถูกกระทําและไม่ตอกยํ้าตีตรานักเรียนที่ก่อเหตุ และ
การทํางานในเชิงรุกคือ การป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น 
เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์นักเรียน
ด้วยกัน และนักเรียนกับครูและบุคลากรในโรงเรียน
อย่างต่อเน่ืองโดยใช้รูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน 

รวมทั้งปรับกระบวนการจัดการภายในระบบโรงเรียน 
เพ่ือให้เกิดการจัดการในการมีกิจกรรมต่าง ๆ หลังเลิก
เรียน อันจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ 
การให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในทางบวกและ สร้างสรรค์  

2. โรงเรียนควรมีการร่วมมือกับนักจิตวิทยาใน
การแก้ปัญหาและป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กใน
โรงเรียน โดยการจัดอบรมครูแนะแนว ครูประจําช้ัน 
และครูฝ่ายปกครอง ให้เข้าใจสภาพของผู้เรียน รวมถึง
วิธีการแก้ปัญหาและการลงโทษที่ถูกต้องเหมาะสม 
รวมท้ังควรส่งเสริมความร่วมมือหรือความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดของครูกับผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาความ
รุนแรงร่วมกัน รวมทั้งควรมีช่องทางสื่อสารระหว่าง
โรงเรียนกับครอบครัว เก่ียวกับพฤติกรรมของเด็กสู่
โรงเรียนและจากโรงเรียนสู่ผู้ปกครอง เพ่ือให้
ผู้ ปกครองมี ส่ วน ดูแลและแ ก้ ไขพฤติกรรม เ ด็ก 
โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ใช้ความรุนแรง รวมถึง ให้
ผู้ปกครองมีความรู้เก่ียวกับสิทธิเด็ก และวิธีการลงโทษ
เด็กที่ไม่เกินกว่าเหตุ เพ่ือปกป้องเด็กไม่ให้ถูกกระทํา
ความรุนแรงภายในโรงเรียน 

ระดับครอบครัว 

1. ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ พ่ อ แ ม่ 
ผู้ปกครองของเ ด็ก  ปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี  
โดยเฉพาะการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว   ปลูกฝัง
ความเช่ือ และค่านิยม ให้บุตรหลานรักเพ่ือนมนุษย์ ไม่
สร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อ่ืน ให้เวลากับ
บุตรหลาน  และเฝ้าระวังให้อยู่ในสายตาโดยไม่เข้มงวด
จนเกินไป และให้อิสระตามสมควร และที่สําคัญพ่อแม่ 
ผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ใช้
ความรุนแรง โดยพ่อแม่ต้องไม่เป็นตัวแบบในเรื่อง
ความรุนแรง 

2. ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งมี
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คู่มือการประเมินความเสี่ยงของการเกิดพฤติกรรม
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ความสัมพันธ์ และกลไกการเฝ้าระวัง และการสื่อสาร
กับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเน่ืองและใกล้ชิด 

ระดับชุมชนและการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. สนับสนุนแผนกิจกรรมส่วนท้องถิ่นที่มุ่ง

ดําเนินงานเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน โดยเน้นการจัดการโดยใช้ทุนทางสังคม อัน
ได้แก่ ทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา 
และจัดให้มีการจัดการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
ในลักษณะของกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของเด็กและ
เยาวชน เช่น การบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ การ
เข้าค่ายเยาวชน ค่ายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นํา
ชุมชน ควรนําเอาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและ
เยาวชนที่ต้องปลอดความรุนแรง ให้ปรากฏใน
แผนพัฒนาชุมชน และกําหนดให้มีโครงการเก่ียวกับ
กลไกการจัดการที่เป็นรูปธรรมในการลดปัญหาความ
รุนแรงในเยาวชนระดับพ้ืนที่ โดยใช้งบประมาณ
ท้องถิ่น และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการประเมินผลลัพธ์ซึ่งจะเกิดผล
ต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและสังคมโดยรวม 

3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังในระดับชุมชน เพ่ือ
สร้างสัญญาณเตือนภัยที่ให้คนในชุมชนตระหนักใน
ปัญหา และรับรู้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน 
ที่เก่ียวพันกับโครงสร้างทางสังคม โดยเน้นการ
พิจารณาตัวช้ีวัดการประเมินความรุนแรงในชุมชน เช่น 
ความรุนแรงในครอบครัว การตายและบาดเจ็บจาก
การทะเลาะวิวาทของผู้ใหญ่ การแพร่หลายของปืน

และอาวุธอ่ืน ๆ  แหล่งอบายมุข และปริมาณการด่ืม
สุราของคนในชุมชน ร้านเกมส์ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. หน่วยงานท่ีมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ใน

การกําหนดนโยบายและผลักดันนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติควรให้ความสําคัญในเร่ืองของความรุนแรงต่อ
เด็กในโรงเรียนในประเด็นของความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและขอบข่ายของความรุนแรงที่ เ กิดขึ้น
ภายในโรงเรียน  รวมทั้งประเด็นของการป้องกันและ
แก้ไขความรุนแรง  ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ครั้งน้ีมาจากบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อ
เป็นเช่นน้ีแล้ว ในการกําหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดผลใน
เชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต้องไม่ละเลยที่จะคํานึงถึง
บริบทของสิ่งที่เก่ียวข้องกับการกําหนดนโยบายด้วย ดังน้ัน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษาครั้งน้ี จึงเน้นไปที่ผู้
มีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการที่ควรมี
นโยบายที่เน้นการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้มีเน้ือหาที่ช่วยส่งเสริม หรือป้องกันไม่ให้เกิด
ความรุนแรงในโรงเรียน โดยคํานึงถึงความสอดคล้อง
กับวิชาที่มี ในโรงเรียน  มีการทบทวนหลักสูตรที่
ส่งเสริมสอนศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม  และหน้าที่
พลเมือง ให้ครอบคลุมในทุกระดับช้ัน 

2. ควรส่ง เส ริมให้มีการจัด ต้ังหน่วยงาน
เฉพาะที่ทําหน้าที่ดูแลและควบคุมเรื่องความรุนแรงใน
โรงเรียนเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการดําเนินงานทั้ง
ในด้านป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
กระทรวงศึกษาธิการควรดําเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาค รั ฐที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บก า ร พัฒนาสั ง คม อ่ื น  ๆ  
โดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับความรุนแรง  โดยอาจมี
การพิจารณาประกาศห้ามการกระทํารุนแรงต่อเด็กไม่
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ว่าจะเป็นการตี  ต่อย  ตบ  เพ่ือปกป้องเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน ซึ่งไม่เฉพาะเป็นกฎกระทรวง
เท่าน้ัน ในระยะยาวรัฐควรประกาศห้ามการทําร้าย
สตรีและเด็กในบ้าน  เช่น ประกาศในพระราชบัญญัติ
ครอบค รัวและในกฎหมาย อ่ืน  ๆ   ที่ เ ก่ี ยวข้ อง  
นอกจากน้ีหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่มีบทบาทการทํางานใน
เชิงสนับสนุน  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน  
ควรตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานที่เหมาะสม เช่นการจัดโครงการ
รณรงค์เพ่ือลดความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียน  การจัด
กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กในโรงเรียน จัดการประชุมสัมมนาใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องระหว่างองค์กรต่าง ๆ  เป็นต้น 
รวมท้ังผสานความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายการ
ทํางานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการป้องกัน แก้ไข 
และพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ 

3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการ
ทดสอบความ รู้ ด้านจิต วิทยาและทักษะอารมณ์ 
เน่ืองจากครูส่วนใหญ่มักลงโทษเด็กด้วยการตีหรือการ
ดุด่า ดังน้ันควรปรับปรุงการพัฒนาครู โดยเพ่ิมเติมใน
เรื่องจิตวิทยาและทักษะอารมณ์ ต้ังแต่ยังเป็นนักศึกษา
ครูก่อนประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาควรได้รับการ
ทดสอบความรู้จิตวิทยา และทักษะทางอารมณ์ หาก
ใครไม่ผ่านจะไม่สามารถไปประกอบวิชาชีพครู และ
เมื่อมาเป็นครูประจําการ ควรมีการทดสอบและ
ประเมินผลสภาพจิตใจและอารมณ์ เ ป็นระยะๆ 
นอกจากน้ี ควรมีการสํารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับครู ซึ่ง
อาจส่งผลต่ออารมณ์ของครู เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและ
ป้อง กันไม่ ให้ครู ระบายอารมณ์ กับเ ด็ก เมื่ อ เ กิด
ความเครียดรวม ทั้งทดสอบและประเมินทักษะทาง
อารมณ์ของเด็ก โรงเรียนควรมีระบบทดสอบและ
ประเมินทักษะทางอารมณ์ของเด็กในแต่ละช่วงช้ัน 

และมีการส่งผลการทดสอบและประเมินไปยังระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น หรือเมื่อเปลี่ยนโรงเรียน เพ่ือปรับ
พฤติกรรมผู้เรียนในระยะยาว 

4. จากงานวิจัยน้ีได้แสดงให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงของความรุนแรงภายในโรงเรียน ครอบครัว 
และชุมชน ดังน้ัน ในการทํางานหรือการดําเนินการ
ใดๆ ที่เป็นการป้องกันแก้ไข ลดละหรือยุติความรุนแรง
ในโรงเรียน  ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องทํางานโดยเน้น
เรื่องความรุนแรงท่ีเกิดในครอบครัวและชุมชนด้วย  
เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาต้ังแต่ระดับรากเหง้าไม่ให้
ลุกลามมาสู่สังคมโรงเรียน มีการขยายเครือข่ายในการ
ทํางานด้านการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชน โดยกระตุ้นและส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ทํางานด้านเด็กและเยาวชน ให้มาสนใจในประเด็น
ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนด้วย โดยการ
ริเริ่มในการมีทุนสนับสนุน การค้นหาตัวอย่างเด่นของ
การดําเนินงาน เพ่ือเป็นแรงจูงใจ และเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

5. ควรมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนเชิงบวก เพ่ือการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก
และเยาวชน หลักการก็คือ แทนที่จะเพ่งเล็งไปที่การ
แก้ปัญหาพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งใช้เวลานาน เสีย
ค่าใช้จ่ายมากและได้ผลค่อนข้างน้อยก็หันกลับมา
พัฒนาศักยภาพของวัยรุ่นและเสริมสร้างพฤติกรรมเชิง
บวกแทน โดยการสนับสนุนและสร้างโปรแกรมหรือ
กิจกรรมทางเลือกให้เด็กมีพ้ืนที่แสดงอัตตลักษณ์และ
คุณค่าของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้ใน
ความคิดเชิงบวกที่ค้นหาและเข้าถึงคุณค่าของเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมนโยบายคุ้มครอง ควบคุมพ้ืนที่
เสี่ยงต่อเด็กและเยาวชน เช่นนโยบายการควบคุมเรื่อง 
บ่อนการพนัน  ร้านเหล้า  ร้านเกมส์ และ อินเตอร์เน็ต 
ที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย โดยการผลักดันการ
พัฒนากฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด  
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6. จากผลการวิจัยที่พบว่าตัวนักเรียนเอง ครู 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับนักเรียน มีการรับรู้ความ
รุนแรงไม่เท่ากัน บางคนอาจมองว่าเป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดา ดังน้ันจะทําอย่างไรให้ฝ่ายต่างๆ มีเจตคติที่ไม่
เพิกเฉยต่อความรุนแรง และความรุนแรงที่ค้นพบจาก
การศึกษานี้น่าจะมีการนําไปเผยแพร่ให้สังคมรับรู้ ให้
เกิดทั้งความตระหนักและช่วยกันสังเกตว่าเด็กมีวิธี
จัดการความรุนแรงที่ตัวเองต้องเผชิญอย่างไร เพราะ
เรื่องเหล่าน้ีอาจจะกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้ 
ดังน้ันในระดับนโยบายควรผลักดันการเรียนรู้เรื่อง
ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในสถาบันต่าง ๆ ทั้ง
การศึกษา ศาสนา ภาคเอกชนและชุมชน มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ โดยการกระตุ้นให้สาธารณชน
เข้าใจปัญหาความรุนแรงว่าความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนไม่ใช่เรื่องพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและ
เยาวชนเฉพาะกลุ่มเท่าน้ัน แต่เป็นปัญหาความรุนแรง
ทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย หลีกเลี่ยงการประณาม
กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ก่อปัญหาความรุนแรง แต่
มุ่งเน้นการวิพากษ์ ตรวจสอบ ระบบสังคม อันได้แก่ 
กลไกภายในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนนั้น ๆ ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรทําการศึกษาวิจัยในประเด็นของความ
รุนแรงต่อเด็กในโรงเรียนให้ครอบคลุมพ้ืนที่โรงเรียนใน
ภูมิภาค ต่างๆโดยนําบริบททางด้ านสั งคมและ
วัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่มาพิจารณาร่วมด้วย ทั้งน้ี
ควรใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่หลากหลายยิ่งขึ้นทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
และให้ความสําคัญกับมุมมองหรือคําแนะนําของ
นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ

ด้านของการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กในโรงเรียนที่จะก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
ย่ังยืน ซึ่งหากมีการทําการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมอาจทําให้ได้ตัวแบบการทํางานเชิงบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมทั้งจากโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานในพ้ืนที่ โดยใช้ภูมิปัญญา และศักยภาพของ
ชุมชนเพ่ือการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน
ต่อไป 

2. การ ศึกษาค ร้ั ง น้ี เ ป็นการ เผย ใ ห้ เห็ น
ปรากฏการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนผ่านมุมมองและประสบการณ์ของตัวนักเรียน
เอง ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําจากบุคคลกลุ่มต่างๆ
ทั้งจากเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน ครู บุคลากรอ่ืนๆใน
โรงเรียน ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาใน
ประเด็นของความรุนแรงที่เด็กนักเรียนอยู่ในฐานะของ
ผู้กระทําความรุนแรงต่อบุคคลอ่ืน เ ช่น ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน นอกจากนี้ข้อค้นพบบางประการ
จากการวิจัยครั้งน้ีเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ดังน้ันในอนาคต
ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้โดยนํา
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีไปใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาต่อไป  เช่น  ความรุนแรงใน
ครอบครัวกับความรุนแรงในโรงเรียนมีความเช่ือมโยง
กันอย่างไร  กระบวนการเข้าสู่เส้นทางการกระทํา
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างไร  เป็นต้น 
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