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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.

บทที 1
บทนํา
ทีมาและความสําคัญของปัญหาการวิ จยั
ความรุนแรงทีปรากฏให้เห็นในสังคมไทยผ่านสือมวลชนแขนงต่างๆ นับวันยิงมีจาํ นวนมาก
ขึน( มีรปู แบบทีซับซ้อนและหลากหลายมากและสามารถเกิดขึน( ได้ทุกเวลา ทุกสถานที ตัง( แต่ในบ้าน
ในชุมชน ในโรงเรียน ในรูปแบบต่างๆ กันไป ตัง( แต่การด่าทอ ทุบตี ไปจนถึง การทําร้ายร่างกายและ
จิตใจกันและกันด้วยวิธกี ารทีบางครัง( ก็พสิ ดารเหลือกําลัง ซึงก่อผลกระทบทีเรือ( รัง และบางครัง( ซ่อน
เร้นพร้อมทีจะก่อให้เกิดความรุนแรงต่อไปยังลูกหลานในรุน่ ต่อไปของเราอย่างยากทีจะหลีกเลียงและ
คลีคลาย โดยเฉพาะความรุน แรงในเด็ก และถูก ดํา เนิน คดีใ นสถานพินิจ และคุ ้ม ครองเด็ก และ
เยาวชนได้เ พิมขึ(นร้อ ยละ 66.7 ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2550) ทีสําคัญข้อมูลของเด็กและ
ั หาเพียงส่ ว นเสี(ยวเท่ านั น( ยัง มี
เยาวชนทีถู ก ดํ าเนิ นคดีน(ี เ ป็ นเสมือ นยอดภู เ ขานํ( าแข็ง ทีแสดงป ญ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเกิดขึน( แต่ไม่ได้เป็ นคดี หรือไม่ได้ตกเป็ นข่าวหรือไม่ได้รบั การรายงานอีกมาก
เช่น การข่มขืน การกระทําความรุนแรงทางร่างกายต่อคู่รกั ในกลุ่มเยาวชน การข่มขู่ รีดไถในโรงเรียน เป็ นต้น
ภาพปรากฏเช่นนี(สะท้อนให้เห็นว่าปญั หาความรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนนับวันยิงวิกฤติและส่งผลต่อ
อนาคตและความมันคงของชาติและจําเป็ นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน (นันทพันธ์ ชินลํ(าประเสริฐ;
และ คนอืนๆ. 2546)
นอกจากนี(ในจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุขได้นําเสนอประเด็นของความ
รุนแรงในโรงเรียนในสกู๊ปพิเศษ เรือง “รังแกเพือน ระเบิดเวลาทีนับถอยหลัง” ว่า มีเด็กนักเรียนไทย
ถึงร้อยละ 40ถูกเพือนรังแกเป็ นประจํา และพบว่าเด็กไทย 1 ใน 3 เมือถูกแกล้งแล้วไม่บอกใคร และ
ครูประจําชัน( ส่วนใหญ่ แทบจะไม่เคยทําอะไรเพือหยุดการรังแกกันเลย การทีเด็กๆ โดนเพือนล้อ
เพือนแซว เพือนแกล้ง ผูใ้ หญ่หลายคนอาจคิดง่ายๆ ว่าเด็กๆ ก็อย่างนี(แหละไม่เห็นเป็ นเรืองใหญ่โต
อะไรเดียJ วโตแล้วก็หยุดแกล้งเองหารู้ไม่ว่านันคือความคิดทีผิดมหันต์ ซึงเมือเด็กและเยาวชนถูก
กระทําความรุนแรงบ่อยครัง( เข้า ก็อาจส่งผลให้เด็กมีอาการเก็บกด โกรธแค้น และแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าวออกมา กลายเป็ นผูก้ ระทําความรุนแรงเสียเอง (กาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์. 2551: 4-8)
จะเห็นว่าปญั หาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนเป็ นปญั หาสําคัญระดับชาติ การเสียชีว ิต
บาดเจ็บและพิการจากการถูกทําร้ายเป็ นภาระและความสูญเสียทางสังคม ผลกระทบไม่ได้เกิดขึน(
เฉพาะกับผูถ้ ูกกระทํา หรือผูก้ ระทําเท่านัน( หากแต่ยงั มีผลกระทบต่อครอบครัว กลุ่มเพือน ชุมชน
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และสังคมโดยรวมทีต้องเผชิญกับความสูญเสีย เจ็บปวดทัง( ทางด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม
สภาพปญั หาทีปรากฏให้เห็นทีถูกถ่ายทอดผ่านสือมวลชนแขนงต่างๆ เป็ นความรุนแรงในเบื(องต้น
หรือแค่ชนั ( ผิวเท่านัน( เรียกว่า ความรุนแรงทางตรง เป็ นความรุนแรงเชิงพฤติกรรมระหว่างบุคคล ที
ปรากฏให้เห็นผู้กระทํา ผู้ถูกกระทํา และมีผลกระทบทีเกิดขึน( อย่างชัดเจน แต่ความรุนแรงทีมองไม่
เห็นทีทําหน้าทีในการบ่มเพาะหล่อเลีย( งให้พฤติกรรมความรุนแรงในมนุ ษย์ดํารงอยู่ คือ ความรุนแรง
เชิงโครงสร้างสังคมและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคม คือ โครงสร้าง
สัง คมทีอาจทําให้ค นกลุ่ มหนึงมีอํานาจเหนื อกว่ าคนอีก กลุ่ มหนึ ง และสามารถใช้ค วามรุนแรงใน
รูป แบบต่ างๆ เช่ น การเอาเปรีย บ การทํ าร้ายผู้อืนอย่า งชอบธรรม นอกจากนี( ยงั หมายรวมถึง
โครงสร้างของสถาบันทีมีหน้ าทีรองรับ ผลิตซํ(าความรุนแรงเหล่านัน( ให้ดํารงอยู่ได้ด้วย ส่วนความ
รุนแรงเชิง วัฒนธรรมนัน( ว่าด้ว ยคุ ณค่ า ความคิด ความเชือ ทีให้ค วามชอบธรรมกับการใช้ความ
รุนแรงจนมองหรือยอมรับว่าเป็ นสิงธรรมดาสามัญ
กล่าวเฉพาะความรุนแรงในเด็กและเยาวชน สิงทีปรากฏเป็ นเพียงอาการทีสะท้อนสภาพ
สัง คมและวัฒนธรรมแห่ ง ความรุ นแรง พฤติก รรมความรุน แรงจึง มิอ าจเป็ นปญั หาทีตัว เด็ก หรือ
เยาวชนเฉพาะปจั เจกแต่ เป็ นเรืองของบริบททางสังคมวัฒนธรรมทีแวดล้อมเด็ก และสร้างให้เด็ก
ยอมรับกับอุดมการณ์การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปญั หา ปญั หาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
จึงจําเป็ นต้องใช้ฐานคติของการมองปญั หาทีไปไกลกว่าการมองเฉพาะปจั จัยส่วนบุคคล หรือแบบ
แยกส่วน หรือเพียงจัดกลุ่มว่าเป็ นกลุ่มเสียงทีมีปญั หาความเบียงเบนในสังคม แต่ต้องมองปจั จัยเชิง
โครงสร้างและบริบททางสังคมวัฒนธรรมทีแวดล้อมและสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ทีส่งผลต่อแนวคิดและการ
ยอมรับและหนุ นนําให้เด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปญั หา
เมือมองมาทีเด็กและเยาวชนคงหลีกเลียงไม่ได้ทจะกล่
ี
าวอ้างถึงสถาบันทีมีส่วนสําคัญใน
การถ่ายทอดความรูแ้ ละทักษะต่างๆ ทัง( ในเชิงวิชาการและเชิงการดําเนินชีวติ ให้แก่เด็กและเยาวชน
นันคือสถาบันการศึกษา เมือเป็ นทียอมรับกันว่าการศึกษาเป็ นเครืองมือสําคัญในการพัฒนาคนเพือ
นํ าไปสู่การพัฒนาประเทศโดยมีสถาบันการศึกษาเข้ามาทําหน้าทีในการอบรมบุคคลให้เป็ นไปตาม
เป้าประสงค์ ซึงสถาบันการศึกษาในปจั จุบนั มีความหมายมากกว่าทีเคยนิยามกันมาว่าเป็ นสถานทีที
ครูกบั นักเรียนมาพบกันและครูทําหน้าทีในการให้การศึกษาแก่นักเรียนเท่านัน( หากแต่ความหมาย
ของสถาบันการศึก ษายังครอบคลุ มถึง องค์ประกอบสําคัญ อีกหลายประการ อาทิ ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกบั ผูเ้ รียน บรรยากาศในโรงเรียน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเพือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรูท้ เกิ
ี ดประโยชน์ สูงสุด ทัง( ยังเป็ นแหล่งทีช่วยหล่อ
หลอมการพัฒนาคุณลักษณะทีพึงประสงค์ให้เกิดในตัวนักเรียน ไม่มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนเฉพาะ
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ในด้านความรูแ้ ละสติปญั ญาเพียงด้านเดียวเท่านัน( (จรรจา สุวรรณทัต. 2535: 41) ดังนัน( การจัด
การศึก ษาเพือพัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์นัน( จึง ต้อ งพัฒนาทัง( ทางด้านสติปญั ญาและวุ ฒภิ าวะทาง
อารมณ์ควบคู่กนั ไป
ทีผ่ านมามีก ารศึก ษาวิจยั เกียวกับความรุน แรง หรือ อาจใช้คําทีมีนัยสือถึง เรืองความ
รุนแรง อาทิ พฤติกรรมก้าวร้าว การก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป็ นต้น ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเพือตอบ
ปญั หาในเชิงปริมาณ โดยการสํารวจปญั หาและสาเหตุ แล้วนําเสนอแนวทางแก้ไขปญั หาทีเกิดขึน( กับ
ปจั เจกบุคคลในกลุ่มต่างๆ รวมทัง( ปญั หาความรุนแรงทีเกิดขึน( กับเด็กและเยาวชนทีอยู่ในช่วงวัยแห่ง
การศึกษาเล่าเรียนไว้หลายเรือง ซึงยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปญั หาความรุนแรงในโรงเรียน ส่วน
การศึกษาในเชิงคุณภาพเกียวกับเรืองความรุนแรงทีให้คําอธิบายในมิติทเกี
ี ยวกับโครงสร้างทาง
สังคมของโรงเรียนกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทํานัน( ผู้วจิ ยั พบว่ายังมีการศึกษาเป็ น
จํานวนน้อย ดังนัน( การศึกษาวิจยั ในเรืองนี(จงึ มุ่งเน้นการศึกษาในเชิงลึกเพือสะท้อนปรากฏการณ์
ความรุนแรงในโรงเรียนของเด็กและเยาวชนทีอยู่ในช่วงวัยแห่งการศึกษาเล่าเรียน ซึงเน้นทีมุมมอง
ของเด็กและผูท้ เกี
ี ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นครู อาจารย์ ผูป้ กครองและคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมี
ความเชือพืน( ฐานว่าพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนถูกประกอบสร้างขึน( จากบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมทีแวดล้อมหรือหล่อหลอมเด็กขึน( มาซึงได้แก่ ครอบครัว ชุมชน เพือน โรงเรียน
และสังคมโดยรวมในการประกอบสร้างความรุนแรงในมิติต่างๆ ในขณะเดียวกันงานวิจยั นี( ยัง มี
ลักษณะเด่นทีเน้นจุดยืนของการมองปญั หาความรุนแรงโดยยึดอัตตวิสยั (subjectivity) ของเยาวชน
ในฐานะทีเป็ นปจั เจก เป็ นศูนย์กลางในการสะท้อนประสบการณ์และวิธจี ดั การกับปญั หา โดยเชือว่า
เด็กและเยาวชนมิได้มฐี านะเป็ นผูถ้ ูกกระทํา หรือผูพ้ งพิ
ึ งต่อระบบแต่เพียงด้านเดียว แต่เยาวชนยังมี
ฐานะผู้กระทําและตอบโต้กบั สิงต่ างๆ ทีมากระทบตัวเขา ทัง( ในรูปแบบการขัดขืน ยอมตาม หรือ
สร้างตัวตนอัตตลักษณ์ หรือความหมายใหม่ต่ออํานาจต่างๆ ทีมากระทบ และก่อรูปเป็ นความรุนแรง
หรือการหลีกเลียงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ได้ดว้ ย (วัลยา ภูมภิ กั ดีพรรณ. 2547)
ั หาความรุ น แรงทีกระทํ า ต่ อ เด็ ก และเยาวชนนั (น
จากแนวคิด ทีเชื อว่ า การแก้ ไ ขป ญ
จําเป็ นต้องมองลึกไปให้ถงึ รากเหง้าแห่งปญั หา คือ โครงสร้างทางสังคม ผูว้ จิ ยั จึงมีแรงจูงใจและเลือก
ทีจะศึกษาวิจยั เรืองนี(ในภาคสนามคือโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึง ด้วยการใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง
คุณภาพและเป็ นการศึกษาในมิตโิ ครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน กับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชน
ถู ก กระทําในโรงเรียน ซึงเป็ นการวิจ ยั ในมิติทียังไม่พ บว่ ามีผู้ใ ดเคยศึก ษามาก่ อ น หรือ ถ้าเคยมี
การศึกษาในมิติน(ีก็มกั เป็ นการศึกษาในภาพกว้างในฐานะทีเป็ นตัวแปรหนึงทีเกียวข้องกับความ
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รุ น แรงเท่ า นั น( ยัง ขาดการวิเ คราะห์ถึง โครงสร้า งทางสัง คมอย่ า งลึก ซึ(ง ว่ า มีค วามเกียวข้อ งกับ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนอย่างไร
การศึกษานี(ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นวิธกี ารศึกษา ซึงการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ น
การวิจยั ทีใช้วธิ อี ุปนัย (Induction) เป็ นหลักสําคัญในการวิจยั นันคือการศึกษาปรากฏการณ์ทเกิ
ี ดขึน(
อย่างเป็ นระบบโดยเริมจากสิงทีจําเพราะเจาะจงหรือข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวนหนึงไปสู่
สิงทัวไปหรือข้อสรุปซึงอาจอยู่ในรูปของคําอธิบายหรือกรอบแนวคิดทฤษฎี (ชาย โพธิสติ า. 2547: 32)
ทัง( นี(เนืองจากความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน เป็ นสิงทีเกิดขึน( ภายใต้โครงสร้าง
ทางสังคมของโรงเรียนทีมีการจัดระเบียบแบบแผนทีแน่ นอนเป็ นสิงทีมีความเฉพาะเจาะจง ประเด็น
ทีศึกษาจึงให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจพฤติกรรมของคน ปฏิสมั พันธ์ การอยู่ร่วมกันของคน
ในโรงเรียนจากจุดยืนของผูก้ ระทํา การเข้าไปในสนามของผูว้ จิ ยั เป็ นการสวมบทบาทของคนในหรือ
ผู้ทมีี ส่วนเกียวข้องกับโรงเรียนซึงในทีนี(คอื การสวมบทบาทครูคนหนึงของโรงเรียนแห่งนี( และทํา
ความเข้าใจปรากฏการณ์ ความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนจากปรากฏการณ์ ที
เกิดขึน( จริง การศึกษาเช่นนี(จะทําให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ(งว่าปรากฏการณ์การความรุนแรงที
เด็ก และเยาวชนถู ก กระทํา เกิด ขึ(นได้อ ย่ างไรภายใต้โ ครงสร้า งทางสัง คมของโรงเรียน และเมือ
สามารถทําความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนกับปรากฏการณ์ ความรุนแรงทีเด็กและ
เยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนได้แล้วจะมีขอ้ เสนอแนะในเชิงนโยบายเพือป้องกันหรือแก้ไขปญั หา
ความรุนแรงทีเกิดขึน( ในสังคมปจั จุบนั อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคนให้มคี ุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
การศึกษาครัง( นี(มวี ตั ถุประสงค์เพือทําความเข้าใจถึงความหมาย รูปแบบของความรุนแรง
และปจั จัยทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน และเพือทําความเข้าใจ
ถึงโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนทีเกียวข้องกับปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูก
กระทําโดยผ่านมุมมองและประสบการณ์ของตัวนักเรียนเองและผูม้ สี ่วนเกียวข้องอืนๆ ภายใต้บริบท
ของโรงเรียนทีมีลกั ษณะเฉพาะและมีความเป็ นพลวัตท่ามกลางกระแสแห่งความเปลียนแปลงของ
สังคมไทย

5

ปัญหาการวิ จยั
1. นักเรียนและผูม้ สี ่วนเกียวข้องในโรงเรียนมีการให้ความหมายของความรุนแรงทีเด็กและ
เยาวชนถู กกระทําในโรงเรียนว่าอย่างไรและรูปแบบของความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําใน
โรงเรียนมีอะไรบ้างแต่ละรูปแบบมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. มีปจั จัยอะไรบ้างทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
3. โครงสร้างทางสังคมเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนอย่างไร
โดยศึกษาในประเด็นดังนี(
3.1 โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุค คลในโรงเรียนเกียวข้อ งกับความรุนแรงที
เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนอย่างไร
3.2 โครงสร้างเชิงอํานาจเกียวข้อ งกับความรุนแรงทีเด็ก และเยาวชนถูก กระทําใน
โรงเรียนอย่างไร

ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั นี(ใช้การศึกษารายกรณีเชิงคุณภาพ ซึงระเบียบวิธวี จิ ยั นี(เป็ นการสืบค้นหาความรู้
ความจริงอย่างละเอียดลึกซึง( เกียวกับปรากฏการณ์ทสนใจ
ี
ซึงเกิดขึน( ในบริบทหรือระบบทีมีขอบเขต
เฉพาะเจาะจง (Specific context or bounded system) ปรากฏการณ์ทสนใจนั
ี
น( อาจเป็ นบุคคล กลุ่ม
บุคคล โครงการ เหตุการณ์ ชุมชนหรือองค์การเฉพาะรายใดรายหนึงหรือหลายรายก็ได้ทนัี กวิจยั
เลือ กมาทําการศึก ษาวิจยั การศึกษาเฉพาะกรณีมคี วามหมายตัง( แต่ การบันทึกและการรวบรวม
ข้อมูลเกียวกับประวัตขิ องบุคคล (Case record or case history) สําหรับนํ าไปใช้ในด้านต่างๆ และ
รวมไปถึงการนํ าข้อมูลในประเด็นเกียวข้องกับปญั หาการวิจยั ทีต้องการสืบค้นหาความรู้ความจริง
จากกรณีศึกษานัน( มาทําการวิเคราะห์และตีความหมายอย่างละเอียดเข้มข้น โดยมีเป้าหมายหลัก
เพือต้องการศึกษาหรือเรียนรูก้ รณีศกึ ษาทีสนใจเป็ นเฉพาะ (intrinsic interest) และเพือต้องการทํา
ความเข้าใจปรากฏการณ์บางอย่างทีสนใจ โดยอาศัยศึกษาวิจยั จากกรณีเฉพาะดังกล่าว(Extrinsic
interest) ผลการศึกษาจากกรณีเฉพาะทีดําเนินการภายใต้สภาพเหตุการณ์จริง (Real life situation)
ให้สารสนเทศทีเป็ นประโยชน์ สําหรับการนํ าไปใช้ปฏิบตั ิงานในองค์การใดองค์การหนึ ง และเป็ น
ประโยชน์ โ ดยอ้อมสําหรับนํ าไปใช้ทําวิจยั ในประเด็นปญั หาทีเกียวข้องให้ก ว้างขวางลุ่มลึกต่ อไป
การศึกษาเฉพาะกรณีจงึ ถูกนํ าไปใช้ในการแสวงหาความรูค้ วามจริงในหลากหลายสาขาวิชานัน( เอง
(Merriam. 1998; Yin. 2003)
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โดยการศึกษาเรืองความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนผ่านโครงสร้างทาง
สังคมของโรงเรียนนัน( ผูว้ จิ ยั เห็นว่าสามารถสร้างองค์ความรูใ้ หม่ในบริบทของสังคมไทย ทีใช้สําหรับ
อธิบายปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนได้อย่างตรงประเด็นและลุ่ม
ลึก สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ กี ารเลือกสนามการวิจยั แบบเจาะจง คือ โรงเรียนบัว
ศึก ษา (ชือสมมติ) ซึงตัง( อยู่ใ นจัง หวัด หนึ งในเขตภาคกลาง เนื องจากโรงเรียนแห่ ง นี( มลี ัก ษณะ
เหมาะสมสําหรับการศึกษา เป็ นโรงเรียนทีมีปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทํา
เกิด ขึ(น จากการลงไปศึก ษาภาคสนามเบื(อ งต้น ผู้ว ิจยั ได้รบั ทราบข้อ มูล เกียวกับความรุนแรงที
เกิดขึน( และเด็กอยูใ่ นฐานะผูถ้ ูกกระทําทัง( จากเพือน รุน่ พี ครูอาจารย์ ตลอดทัง( บุคคลกลุ่มต่างๆ ทีเข้า
มากระทําความรุนแรงในโรงเรียน รวมทัง( เป็ นโรงเรียนทีแวดล้อมด้วยบริบทของชุมชนทีอยู่ระหว่าง
การเปลียนผ่านจากความเป็ นชุมชนชนบทไปสู่ความเป็ นชุมชนเมืองซึงทําให้นักเรียนและครอบครัว
อยูใ่ นชุมชนทีมีความหลากหลายทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่
เป็ นต้น ซึงสิงเหล่านี(ล้วนมีส่วนเกียวข้องกับปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทํา
ดังนัน( ผู้วจิ ยั เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี(สามารถเป็ นแหล่งข้อมูลสําหรับการทําความเข้าใจในเรืองทีจะ
ศึกษาได้อย่างลึกซึง( เพียงพอในการศึกษาเรืองความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนนี(
ผูว้ จิ ยั ศึกษาในมุมมองทีเด็กและเยาวชนเป็ นผูก้ ระทําและถูกกระทํา หรือได้รบั ผลจากความรุนแรงที
เกิดขึน( จากการกระทําของบุคคลต่างๆ ทีเกียวข้องโดยการศึกษานี(มุ่งเน้นไปทีการศึกษาความหมาย
รูปแบบและปจั จัยทีเกียวข้องกับความรุนแรงโดยให้ความสําคัญกับโครงสร้างทางสังคมทีเกียวข้อง
กับความรุนแรงทีต่ อ เด็ก และเยาวชนถู ก กระทําในโรงเรียนจากมุมมองของเด็ก และเยาวชนและ
ผูเ้ กียวข้องโดยใช้การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ (Case Study) เป็ นแนวทางในการศึกษาเพือ
ตอบปญั หาการวิจยั ทีตัง( ไว้

ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
ผลการศึกษาครัง( นี(เข้าใจปรากฏการณ์ความรุนแรงในเด็กและตามมุมมองของนักเรียนและ
ผูเ้ กียวข้องอย่างเป็ นองค์รวม ซึงการเข้าใจอย่างลึกซึง( นี(มผี ลต่อการปรับเปลียนกระบวนทัศน์หรือวิธ ี
คิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มพี ฒ
ั นาการในทุกด้านอันสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนา
คือ เพือให้เด็กและเยาวชนเป็ นคนเก่ง คนดีและมีความสุข ตลอดทัง( ผลการศึกษาอาจชี(ให้สถาบัน
ต่างๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันศาสนา และ
สถาบันสือมวลชนได้ตระหนักในปญั หาทีเกิดขึน( และประสานความร่วมมือกัน ในการป้องกันและ
แก้ไขปญั หาความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนต่อไป
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
โครงสร้ างทางสัง คม หมายถึง การจัด ระเบียบบรรทัด ฐานและความแตกต่ างภายใน
โรงเรียนทีครอบคลุมถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และโคงสร้างเชิงอํานาจของบุคคล
กลุ่มต่างๆ ในโรงเรียน
ความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน หมายถึง การกระทําใดๆ ทีทําให้
เกิดความเสียหายต่อเด็กและเยาวชนทัง( ทางด้านร่างกาย จิตใจและความรุนแรงทางเพศ รวมถึงการ
งดเว้นจากการได้รบั สิทธิทพึี งได้รบั ในฐานะทีดํารงสถานภาพของนักเรียนคนหนึงในโรงเรียน
เด็กและเยาวชน หมายถึง หญิงและชายทีมีอายุระหว่าง 10-25 ปี โดยการศึกษาครัง( นี(ใช้
เกณฑ์สากลขององค์การอนามัยโลก ซึงกําหนดนิยามความรุน แรงในเด็กและเยาวชนว่าคืออายุ
10-24 ปี และใช้เกณฑ์ของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ซึงกําหนดว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลซึงมีอายุตงั ( แต่ 18 ปี บริบูรณ์
ถึง 25 ปีบริบรู ณ์

บทที 2
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้อง
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีแ ละเอกสารงานวิจ ยั ทีเ กีย วข้อ งในการวิจ ยั ครัง นี เ ป็ น การ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีในภาพกว้าง นันคื
 อผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีต่างๆ เพือเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเท่านัน โดยผูว้ จิ ยั พยายามไม่นําทฤษฎีมาเป็ นกรอบหรือครอบงําในการ
ศึก ษาวิจยั หากแต่ จะให้ค วามสําคัญกับข้อ มูล ทีได้จากปรากฏการณ์ ใ นภาคสนามเป็ นสําคัญ ซึง
การศึกษาครัง นีมผี วู้ จิ ยั ได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ทีเ กีย วข้องไว้ 4 ส่วน ดังนี
ส่วนที 1 แนวคิดเกีย วกับความรุนแรง
ส่วนที 2 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม
ส่วนที 3 งานวิจยั ทีเ กีย วข้อง
ส่วนที 4 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study)

ส่วนที 1 แนวคิ ดเกียวกับความรุนแรง
ความหมายของความรุนแรง
จากการศึกษาแนวคิดเกียวกับความรุนแรงพบว่ามีผใู้ ห้ความหมายของความรุนแรงไว้หลาย
ท่านด้วยกัน เช่น
อรอนงค์ อินทรจิตร และ นรินทร์ กรินชัย (2542: 3) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่า
ความรุนแรง หมายถึง พฤติกรรมและการกระทําใดทีเ ป็ นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทัง ร่างกาย วาจา
จิตใจ ทางเพศ โดยการบังคับ ขู่เข็ญ ทุบตี เตะต่อย ตลอดจนคุกคาม จํากัด และกีดกันสิทธิเสรีภาพทัง
ในทีส าธารณะ และในการดําเนินชีวติ ส่วนตัว ซึง เป็ นผลหรืออาจจะเป็ นผลให้เกิดความทุกข์ทรมานทัง
ทางร่างกายและจิตใจแก่ผถู้ ูกกระทํา
บุญวดี เพชรรัตน์ (2543: 200) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่า ความรุนแรงหมายถึง
พฤติกรรมทีป ลดปล่อยความโกรธ ความกลัว และภาวะหวาดหวั น ไปยังบุคคลอืน เช่น คนรอบข้าง
หรือวัตถุสงิ ของด้วยขาดการยับยัง ชังใจจนเป็

นเหตุให้ผู้อนื เดือดร้อนด้วยการทําอันตรายผูอ้ นื ซึง อาจ
เป็ นอันตรายสาหัสจนถึงแก่ชวี ติ ได้
อนุ ช อาภาภิรม (2543: 11) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่า ความรุนแรงหมายถึง
การใช้กํา ลังคุกคาม หรือทําร้าย เพือควบคุมหรือครอบครองบุคคลหรือทรัพย์สนิ
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สมพร เตรียมชัยศรี (2544) ให้ความหมายว่า ความรุนแรงเป็ นการกระทําใดๆทีเ ป็ นการล่วง
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทัง ทางร่างกาย วาจา จิตใจ และทางเพศ โดยการบังคับ ขู่เข็ญ ทําร้าย ทุบตี
คุกคาม กีดกันเสรีภาพ ทัง ในทีส าธารณะและการดําเนินชีวติ ส่วนตัวซึง เป็ นผลหรืออาจจะเป็ นผลให้เกิด
ความทุกข์ทรมานทัง ร่างกายและจิตใจของผูถ้ ูกกระทํา
องค์การสหประชาชาติ (2544) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่าเป็ นการกระทําใดๆที
เป็ นเหตุหรือเป็ นสิง ทีโ น้มน้าวให้เกิดความทุกข์ทรมาน
เบรโควิทซ์ (Brekowitz.1964)ได้ให้ความหมายพอสรุปได้ว่า เป็ นการกระทํารุนแรงผิดปกติ
และก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีจดุ มุง่ หมายทีจ ะทําร้ายหรือทําลายสิง ของบางอย่าง
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization (WHO). 1995) ได้นิยามความรุนแรงไว้ว่า
หมายถึง การจงใจใช้กําลังหรืออํานาจทางกายเพือข่มขู่หรือกระทําต่อตนเอง ต่อผูอ้ นื ต่อกลุ่มบุคคล
หรือชุมชน ซึง มีผลทําให้เกิดหรือมีแนวโน้มทีจ ะมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือเป็ นอันตรายต่อจิตใจ
หรือเป็ นการยับยัง การเจริญงอกงามหรือการกีดกัน หรือปิ ดกัน ทําให้สูญเสียสิทธิบางประการ และขาด
การได้รบั ในสิง ทีส มควรจะได้รบั
สจ๊วต (Stuart.1981: 3) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่าความรุนแรง หมายถึง การ
กระทําใด ๆ ทีเ ป็ นการใช้กําลังและเจตนาประทุษร้าย ทําให้เสียหาย ทําลายหรือข่มขู่
คอซินี (Corsini 1999: 105) ได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่า ความรุนแรง หมายถึง
การแสดงความเกลียดชัง ความเป็ นปรปกั ษ์ และดุด่าว่ากล่าวตลอดจนใช้กําลังทางกายโดยตรงต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สนิ เป็ นพฤติกรรมทีท ํา อันตรายต่อสิง ใดสิง หนึง โดยปราศจากความเกลียดชัง ความ
เป็ นปรปกั ษ์ หรือดุด่าว่ากล่าวต่อสิง นัน
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปความหมายของความรุนแรง ได้ว่าความรุนแรง หมายถึง
การทีกระทําการใดๆ ทีเป็ นการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืนๆ ทัง ทางร่างกาย วาจา หรือใจ
โดยการบังคับ ขู่เข็ญ ทําร้ายร่างกาย การทุ บตี แล้วเป็ นผลให้ผู้อ ืนเกิด ความทุก ข์ทรมานทัง ทาง
ร่างกายและจิตใจ และก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สนิ ทัง ของตนเองและผูอ้ นื
นอกจากนีชยั วัฒน์ สถาอานันท์ (2546) กล่าวว่า เด็กในฐานะผูใ้ ช้ความรุนแรงและผูร้ บั ความ
รุนแรง ซึง อันทีจ ริงตัวความรุนแรงนัน เองเป็ นสิง ผิดปกติอย่างน้อยก็ในความรับรูข้ องสังคมมนุ ษย์ทวไป
ั
ด้วยเหตุนีความรุนแรงจึงมีสถานะเป็ นข่าวหรือเป็ นวรรณกรรมอันเป็ นแหล่งสะสมความผิดประหลาด
ลักษณะไม่ธรรมดาเช่นนัน ยิง โดดเด่นชัดเจนขึน เมือผูก้ ระทําความรุนแรงดังกล่าวถูกทางการจับกุมได้
ทีเป็ นเช่นนีน่าจะเป็ นเพราะตําแหน่ งแห่งทีของเด็กในสังคมเป็ นส่วนผสมระหว่างอดีตกับอนาคตของ
สาธารณะ (private past(s) / public future(s)) คือ เมือผูใ้ หญ่มองเด็กอาจเห็นทัง อดีตของตนเอง และ
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อนาคตของครอบครัว หรือสังคมของตนไปพร้อมกัน ยิง กว่านัน ช่วงขณะของความเป็ นเด็กยังเป็ น
ช่วงเวลาอันเยาว์วยั บริสุทธิ g รอเวลาทีย งั จะเติบโตไปสู่ความสมบูรณ์ เด็กจึงเป็ นรอยต่อของสังคมในแง่
เวลา ระหว่างอดีตและอนาคต ความเป็ นส่วนตัว ส่วนรวมระหว่างตนเองและสังคม และสิง ทีเ ป็ นอยู่
ศักยภาพทีจ ะเติบโตเปลีย นแปลงไป สังคมมนุ ษย์จงึ มักปกป้องคุม้ ครองเด็กไว้ดว้ ยสิง ทีเ รียกว่า ความ
สงสาร ในแง่นีการรังแกทําร้ายเด็กจึงเป็ นการกระทบกระแทกสังคม คนทีท ําการดังกล่าวมักถูกจัดวาง
ให้เป็ นฆาตกรเหียม หรือผู้รา้ ยใจโหด เพราะก่อความรุนแรงกับผูท้ สี ําคัญต่ออนาคต ซึงอ่อนแอยัง
คุม้ ครองตนเองไม่ได้ จึงต้องการความคุม้ ครองจากผูใ้ หญ่ หรือสังคมโดยรวมด้วยเหตุนีการทีเ ด็กกลับ
กลายเป็ นผูก้ ่อความรุนแรง จึงเท่ากับบิดผันทุกสิง ทีส งั คมตัง คาดหวังเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างอดีตกับอนาคต ปจั เจกชนสังคม หรือสิง ทีเ ป็ นอยู่จริงกับศักยภาพทีจ ะเป็ นไปได้ เมือพิจารณา
ปญั หาความรุนแรงเช่นนีจากแง่มุมทฤษฎีการวิจยั สันติภาพเชิงวิพากษ์ (critical peace research) ทีแ บ่ง
ความรุนแรงออกเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับพฤติกรรม (behavioral violence) ระดับโครงสร้าง (structural
violence) และระดับวัฒนธรรม (cultural violence) ซึง จะพบว่าพฤติกรรมความรุนแรงมีหลายลักษณะ
กระบวนการนีเกิดขึน ภายใต้โครงสร้างทางสังคมทีเ ต็มไปด้วยความยากจน ความเหลือมลําทางเศรษฐกิจ
และปญั หาทางการศึกษา
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความรุนแรงจะเกียวข้องกับคําว่าความตัง ใจหรือจงใจ
ของผูก้ ระทําความรุนแรง ซึง ผลทีเ กิดขึน อาจไม่สมั พันธ์กนั กับเหตุ ดังนัน ความรุนแรงในทีน ีจงึ ไม่ได้
หมายรวมถึงการบาดเจ็บหรืออันตรายทีเ กิดขึน จากอุบตั เิ หตุหรือความไม่ตงั  ใจ นอกจากนีคํานิยาม
ยังเกียวข้องกับคําว่า การใช้อํานาจ นอกเหนือไปจากการใช้กําลังทางกายเพือกระทําต่อผูอ้ นื ทําให้
ความหมายของคําว่าความรุนแรงมีขอบเขตกว้างขึน และเห็นภาพการกระทําทีช ดั เจนขึน ครอบคลุม
ถึงผลของการกระทําทีเ กิดจากความสัมพันธ์เชิงอํานาจ รวมทัง การคุกคามหรือการข่มขู่ดว้ ยการใช้
อํานาจยังหมายรวมถึงการละเว้นไม่ปฏิบตั หิ รือการปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบตั ิ ยังผลทําให้เกิดความ
รุนแรงอย่างเห็นได้ชดั จากการกระทํานัน ดังนัน การใช้อํานาจหรือการใช้กําลังทางกาย จึงควรหมาย
รวมถึงการละเว้นไม่กระทําหรือการกระทําทุกประเภททีก ่อให้เกิดผลเสีย ทัง ต่อร่างกาย จิตใจ และ
เพศ ของผูอ้ นื รวมทัง การฆ่าตัวตาย และการทําร้ายตนเองในรูปแบบต่างๆ สําหรับผลทีเ กิดจาก
ความรุนแรงทีระบุ ไ ว้ใ นคํานิยามนี ไ ด้ค รอบคลุมทัง อันตรายต่ อจิต ใจและทําให้เ กิดการพัฒนาไป
ในทางทีไ ม่ดกี ารบาดเจ็บและการตาย สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจในผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของบุ คคล ครอบครัวและชุมชนทีเ กิดจากความรุนแรงในรูปแบบทีกว้างขึน กล่าวคือไม่ใช่ผ ล
เฉพาะทีก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือตายเท่านัน แต่รวมทัง ภาระทางด้านสุขภาพอืนๆทีอาจเกิดขึน
ทันทีหรือเกิดขึนภายหลังและคงอยู่ไปเป็ นเวลานานนับปี หลังจากการถูกกระทําความรุนแรงครัง

11
แรกคํานิ ยามความรุนแรงทีเ กียวกับคํ าว่ าความตัง ใจและจงใจนัน
มีล กั ษณะสํา คัญ ทีใ ช้เ ป็ น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาหรือมองความรุนแรงได้ดงั นี
1. ความรุนแรงทีเ กิดจากความจงใจกระทํานัน ไม่จาํ เป็ นต้องจงใจก่อให้เกิดผลเสียหาย
กล่าวคือ ผลของความรุนแรงทีเ กิดขึน อาจไม่เท่าเทียมกันกับพฤติกรรมทีจ งใจกระทํา ผูก้ ระทําความ
รุนแรงอาจจงใจกระทําพฤติกรรมทีก ่อให้เกิดผลเสียหรือแนวโน้มสูงทีจ ะก่อให้เกิดผลเสียด้านสุขภาพ
ต่อผูถ้ ูกกระทํา แต่ผกู้ ระทําอาจไม่รบั รูถ้ งึ ผลของการกระทําของตน เช่น กรณีของวัยรุ่นยกพวกตีกนั
เป็ นความรุนแรงทีเ กิดจากความตัง ใจไม่ว่าจะเป็ นการยุตปิ ญั หาโดยใช้กําลัง ใช้อาวุธ กระทําต่อ
ร่างกายหรือไม่กต็ ามดูประหนึงว่าตัง ใจกระทําพฤติกรรมทีจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายทัง ๆ ที
เจตนานัน อาจไม่ได้ตอ้ งการให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือตายก็ได้ หรือในกรณีทพี ่อแม่จบั เด็กทารก
ทีร อ้ งไห้โยเยเขย่าให้หยุดร้องโดยความตัง ใจ แต่ผลทําให้เกิดการบาดเจ็บทางสมองได้โดยไม่ตงั  ใจ
และเป็ นตัวอย่างทีแสดงให้เห็นถึงการตัง ใจจงใจใช้ความรุนแรง โดยไม่ได้ตงั  ใจให้ผลทีเกิดขึน จาก
การใช้ความรุนแรงนัน ถึงกับบาดเจ็บหรือตาย
2. การแยกแยะความจงใจ หรือตัง ใจกระทําความรุนแรง สามารถพิจารณาบนพืนฐานของ
ความตัง ใจกระทําให้บาดเจ็บกับความตัง ใจทีจะกระทําความรุนแรง ซึงความรุนแรงในความหมายที
นิยามโดย วอลเทอร์ส และพาร์ค (Walters; & Parke. 1964) นัน เป็ นความหมายทีก ําหนดโดยวัฒนธรรม
กล่าวคือ การจะตัดสินว่าจงใจกระทํา การคาดการณ์ วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือการบาดเจ็บ และผลของ
ความรุนแรงอืนๆ ทีต ามมา อาจถูกกําหนดโดยหรือเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรม ผูก้ ระทําความรุนแรง
บางสังคมอาจตัง ใจกระทําอันตราย แต่โดยพืนฐานวัฒนธรรมของสังคมนัน ไม่ได้มองการกระทํา
ดังกล่าวนัน ว่าเป็ นการใช้ความรุนแรง เช่นการตัดหรือขลิบอวัยวะเพศหญิง หรือการลงโทษโดยทุบตี
ต่อร่างกายของเด็ก การกระทําความรุนแรงนีถูกมองว่าเป็ นการสังสอนหรื

อพิธกี รรมให้หลุดพ้นจาก
บาปมากกว่าการรับรูว้ ่าเป็ นการใช้ความรุนแรง ซึง ประเด็นนีถอื ว่าเป็ นเรืองของรับรูแ้ ละความเชือ
ทางวัฒนธรรมต่อความรุนแรงนัน ๆ
3. การจงใจกระทําความรุนแรง ขึน อยู่กบั ระดับของความตัง ใจ ผูก้ ระทําความรุนแรงบาง
คนตัง ใจทําให้เกิดการบาดเจ็บและจงใจทีจ ะใช้ความรุนแรง แต่ไม่ได้ตอ้ งการให้เกิดผลขนาดเท่าทีต น
กระทํา เช่น บุคคลทีพ ยายามจะฆ่าตัวตาย ไม่ได้ต้องการทีจ ะตายจริง แต่ต้องการเรียกร้องความ
สนใจช่วยเหลือจากผูอ้ นื
ประเภทความรุนแรง
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization (WHO). 1997) ได้แบ่งประเภทของ
ความรุนแรงไว้ในเบือ งต้นเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี
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1. ความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed Violence) หมายถึง ลักษณะความรุนแรงทีเ กิดขึน
จากบุคคลกระทําต่อตนเอง ความรุนแรงกลุ่มนียงั สามารถแบ่งย่อยเป็ น 2 ประเภททีเ ฉพาะเจาะจงได้
ดังนี 1) พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ซึง รวมทัง ความคิดฆ่าตัวตาย ความพยายามฆ่าตัวตายและการฆ่าตัว
ตายโดยสมบูรณ์ 2) พฤติกรรมการทําร้ายตนเอง หมายรวมถึงการกระทําให้ตนเองบาดเจ็บ และ
พฤติกรรมทําร้ายตนเองอืนๆ ทีมุ่งร้ายต่ อตนเองหรือทําให้ตนเองอยู่ในภาวะเสียงอันตราย แต่ ไม่
จําเป็ นต้องมีผลถึงเสียชีวติ
2. ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence) หมายถึง ความรุนแรงทีก ระทําโดย
บุคคลอืนหรือกลุ่มบุคคลอืน ความรุนแรงกลุ่มนีสามารถแบ่งย่อยเป็ น 2 ประเภททีเ ฉพาะเจาะจงได้ดงั นี
1) ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง ความรุนแรงทีเ กิดขึน ระหว่างสมาชิกในครอบครัว คู่สมรสทีไ ม่
จําเป็ นต้องเกิดขึน เฉพาะภายในบ้านเท่านัน ได้แก่ ความรุนแรงต่อเด็ก (Child abuse)ความรุนแรง
ระหว่างสามีภรรยา (Intimate partner violence) และความรุนแรงต่อผูส้ ูงอายุ (Elderabuse) 2) ความ
รุนแรงในชุมชน หมายถึง ความรุนแรงทีเ กิดขึน ระหว่างบุคคลภายนอกบ้านทีค ุน้ เคยกัน หรือเกิดจาก
บุคคลทีร จู้ กั กันโดยไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อกัน หรือเกีย วดองเป็ นญาติพนี ้องกัน หรือคนแปลกหน้า ได้แก่
ความรุนแรงทีเ กิดจากการร่วมกระทําผิดตัง แต่สองคนขึน ไป (Gang violence) การใช้ความรุนแรงทาง
เพศ การข่มขืนโดยคนแปลกหน้า (Stranger rape and sexual assault) การใช้ความรุนแรงแบบสุ่ม
กระทําต่อใครก็ได้ (Random acts of violence) การใช้ความรุนแรงทางกาย ระหว่างวัยรุ่น (Physical
assaults between youths) ความรุนแรงทีเ กิดขึน ในคู่รกั (Dating violence)และความรุนแรงทีเ กิดขึน
ในสถานทีห รือสถาบันต่างๆ ได้แก่ ความรุนแรงทีเ กิดขึน ในโรงเรียน ในทีท ํางานหรือโรงงาน ได้แก่
การลวนลามทางเพศ (Sexual harassment) และความรุนแรงทีเกิดขึน ในสถานพยาบาลคนชรา ได้แก่
การทอดทิง ไม่ดแู ลและการทุบตี
3. ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective Violence) หมายถึง ความรุนแรงทีก ระทําโดยกลุ่ม
บุคคลกลุ่มใหญ่ เป็ นความรุนแรงทีเ กิดจากรัฐหรือประเทศ ซึง อาจเป็ นการใช้ความรุนแรงโดยแอบแฝง
อยูใ่ นรูปแบบของการใช้กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็ นเครืองมือในการก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคคลและความไม่
เท่าเทียมกันหรือเลือกปฏิบตั ริ ะหว่างเพศ เป็ นต้น ซึง ความรุนแรงกลุ่มนีสามารถแบ่งย่อยออกเป็ น 3
ประเภท ดังนี 1) ความรุนแรงทางสังคม หมายถึง การใช้ความรุนแรงในประเด็นปญั หาทางสังคม ได้แก่
การกระทําอาชญากรรมการใช้ความรุนแรงทีเ กิดจากความเกลียดชัง เหยียดผิว หรือเหยียดเชือชาติ
กลุ่มชน (Hate crimes) การกระทําของผูก้ ่อการร้าย (Terrorist acts) หรือการใช้ความรุนแรงโดยกลุ่ม
ประท้วง (Mob violence) 2) ความรุนแรงทางการเมือง หมายถึง การใช้ความรุนแรงทีเ กิดจากสงคราม
ความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงของรัฐ หรือความรุนแรงทีเ กิดจากคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่ การข่มขืน
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ระหว่างสงคราม และการใช้ความรุนแรงทีม ผี ลต่อร่างกายและจิตใจในกิจการของสงคราม เช่น การ
ทรมานเชลยทางการเมือง เป็ นต้น 3) ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การใช้ความรุนแรงโดย
กลุ่มคนกลุ่มใหญ่ทหี วังผลทางเศรษฐกิจรวมทัง กิจกรรมทีก ่อให้เกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ การ
โจมตีทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลลบด้านศรษฐกิจทัง ทางตรงและทางอ้อม การกระทําทีก ่อให้เกิดการ
แตกแยกทางเศรษฐกิจ มูลเหตุจงู ใจให้เกิดการใช้ความรุนแรงในกลุ่มนี อาจเกิดจากแรงจูงใจเพียง
ประเด็นเดียวหรือหลายๆ ประเด็นร่วมกันก็ได้
นอกจากนี กัลตุง (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์. 2545: 144-148; อ้างอิงจาก Galtung. n.d.) ได้
เสนอแนวความคิดทีแ บ่งความรุนแรงออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี คือ
1. ความรุนแรงทางตรง (Direct Violence) เป็ นปรากฏการณ์ทเี ห็นได้ชดั เจนและคนทัวไป

น่ าจะเห็นพ้องต้องกันว่าเป็ นความรุนแรง เพราะมีร่องรอยปรากฏให้เห็นบนร่างกายของมนุ ษย์ในรูป
ของบาดแผล เลือดเนือและการสูญเสียชีวติ ริ วมทัง ความเสียหายต่อวัตถุและทรัพย์สนิ ของผูค้ น การ
ทํา ทารุณกรรมและการทําร้ายร่างกายด้วยวิธกี ารต่างๆ หรือการฆ่าฟนั กันของผูค้ นจึงเป็ นเรืองของ
ความรุนแรงทางตรงทีเ ห็นได้ง่ายและชัดเจนทีส ุดและการกระทําทีอ าจจะไม่ได้ทําให้เกิดการบาดเจ็บทาง
ร่างกาย หรือการสูญเสียชีวติ ในทันที แต่กระทบต่อความต้องการพืนฐานของมนุ ษย์ การปิ ดล้อม
ดินแดนหรือ การห้ามการติดต่ อ ทางด้านการค้าและการแลกเปลียนสินค้าระหว่ างประเทศส่ ง ผล
กระทบต่อความเป็ นอยูข่ องคนในประเทศหรือบริเวณทีถ ูกปิ ดล้อมเพราะการขาดแคลนสินค้าอุปโภค
บริโภคทําให้เกิดสภาพการขาดอาหารและปญั หาด้านสาธารณสุขอืนๆ ตามมา การบังคับยัดเยียดก
ล่อมเกลาปลูกฝงั ระบบความเชือความหมายและวิถีชวี ติ ทีเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มคนทีมวี ฒ
ั นธรรม
ย่อ ยต่ างไปโดยกลุ่ มทีเ ป็ นวัฒนธรรมหลัก ส่ ง ผลต่ อ ความต้อ งการทีจะดํารงอัต ลัก ษณ์ ทีแ ตกต่ าง
ออกไปของคนในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยก็นบั ว่าเป็ นความรุนแรงทางตรงเช่นกัน
2. ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) หมายถึง โครงสร้างทีท ําให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนทีม ตี ําแหน่ งแห่งทีแ ตกต่างกันในโครงสร้างนัน ผูท้ มี อี ํานาจมากกว่า
เอารัดเอาเปรียบผูท้ มี อี ํานาจน้อยกว่าในกระบวนการปฏิสมั พันธ์และแลกเปลีย นระหว่างกันความไม่
เท่าเทียมในการแลกเปลียนกระทบความอยู่รอดและความเป็ นอยู่ของผู้ทเี สียเปรียบในโครงสร้าง
ทําให้คนเหล่านีต้องทนทุกข์ทรมานจากความยากจนแร้นแค้น และความอดอยากขาดแคลนอาหาร
ยารักษาโรคและบริการด้านสุขภาพทีจ าํ เป็ น ความขาดแคลนเช่นนีกระทบกับความอยู่ดมี สี ุขของผูท้ ี
เป็ นฝ่ายเสียเปรียบในโครงสร้าง ปญั หาเหล่านีมกั จะถูกมองว่าเป็ นเรืองของความยากจนอันเป็ นผล
มาจากความด้อยพัฒนาทีแ ก้ไขได้โดยกระบวนพัฒนาหรือทําให้ทนั สมัย ทัง ทีส ภาพความอดอยาก
แร้นแค้นทีเ ป็ นอยู่นัน เป็ นส่วนหนึงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทีเป็ นอยู่และจะดํารง
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อยู่ต่อไปถ้าโครงสร้างยังคงมีลกั ษณะทีเอือต่ อคนบางกลุ่ม และทําให้คนบางกลุ่มเสียเปรียบอยู่
เช่นเดิม นอกจากผลกระทบทางร่างกายแล้ว ความรุนแรงเชิงโครงสร้างยังมีผลต่อจิตใจ และจิต
วิญ ญาณของผู้ค นในสัง คมผ่ า นกระบวนการควบคุ ม การพัฒ นาสํ า นึ ก ร่ ว มและการเคลือ นไหว
เปลีย นแปลงทางสังคมของกลุ่มคนทีเ ป็ นฝ่ายเสียเปรียบในโครงสร้างทีป ็ นอยู่ กระบวนการดังกล่าว
มักจะอยู่ในรูปของการจํากัดการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกียวกับความเป็ นไปในสังคมและการผลักกลุ่มที
มีอํานาจน้อยไปอยูท่ ชี ายขอบของสังคม ทําให้ปญั หาและเรืองราวของคนเหล่านีกลายเป็ นเรืองเล็กๆ
ทีไ ม่ ม ีค วามสํ า คัญ ทํ า ให้ ค นในสัง คมมองไม่ เ ห็น สภาพของการกดขีเ อารัด เอาเปรีย บทีเ ป็ น อยู่
กระบวนการเหล่านีเป็ นเครีอ งมือหลักในการควบคุมคนในสังคมให้อยู่ในตําแหน่ งแห่งทีข องตน โดย
ไม่ตงั  คําถามหรือท้าทายโครงสร้างเชิงอํานาจทีม คี วามไม่เท่าเทียมและการกดขีฝ งั ตัวอยู่ ภาพของ
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างลักษณะนีมกั จะถูกใช้เพืออธิบายทวิลกั ษณะในสังคมไทยทีป รากฏในความ
แตกต่างระหว่างคนจน คนรวย หรือระหว่างเมืองกับชนบท และโครงสร้างทางสังคมมิตอิ นื ๆเช่น
ศาสนา วัฒนธรรม และเพศสภาพ เป็ นต้น การแบ่งสรรบทบาทหน้าทีข องคนในสังคม เช่น ระหว่าง
ชายหญิง ถูกมองว่าเป็ นไปโดยสอดคล้องกับลักษณะทางชีวภาพของคนคําอธิบายเช่นนีทําให้คนใน
สังคมมองไม่เห็นการเอารัดเอาเปรียบ หรือความรุนแรงเชิงโครงสร้างหลายรูปแบบผูค้ นในสังคมดู
จะเลือกมองเห็นหรือจัดว่าปรากฏการณ์หรือการกระทําบางประเภทเป็ นความรุนแรงและมองข้าม
หรือมองไม่เห็นความรุนแรงอีกหลายประเภท
3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) คือ ระบบความเชือ ความหมายของ
สังคมมีคําอธิบายทีท ําให้เอารัดเอาเปรียบ รวมทัง การทําร้ายร่างกาย และจิตใจระหว่างคนในสังคม
กลายเป็ นเรืองทีย อมรับได้หรือต้องยอมรับวัฒนธรรมในฐานะทีเ ป็ นกรอบความหมายทีค นใช้ในการ
ทําความเข้าใจตนเองและชีวติ ทางสังคม มีแง่มุมทีใ ห้ความชอบธรรมกับความรุนแรงหลายรูปแบบ
ทําให้ปรากฏการณ์ทเี ป็ นความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสร้างกลายเป็ นเรืองทีย อมรับ
ได้หรือเป็ นเรืองถูกต้อง หลายสิง หลายอย่างทีท ําให้เกิดความทุกข์ยากทางกายและทางใจให้กบั คน
ในสังคมจึงไม่ถูกจัดหรือมองเห็นเป็ นความรุนแรง เช่น การชกมวย ในความเข้าใจของคนทัวไปการ

ทีค นสองคนต่อสูก้ นั บนสังเวียน เช่นนีไม่นับว่าเป็ นความรุนแรง แต่เป็ นกีฬาทีเ ป็ นทีย อมรับและมี
ผูส้ นใจติดตามมากมาย และคนในสังคมก็นงดู
ั  การต่อสูข้ องนักมวยทีบ างครัง ก็ทําให้บาดเจ็บสาหัสได้
อย่างสนุ กสนานและภาคภูมใิ จ ในหลายกรณีทนี ักมวยของประเทศตนได้ชยั ชนะ เป็ นต้น ดังนัน จะ
เห็นได้ว่าความรุนแรงทางตรงถูกหล่อเลียงอยู่ด้วยความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรม
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จากทีกล่าวในประเด็นประเภทของความรุนแรงจะเห็นได้ว่าความรุนแรงมีหลายรูปแบบ
ด้วยกันทัง เป็ นความรุนแรงต่อตนเอง ความรุนแรงระหว่างบุคคล ความรุนแรงระหว่างกลุ่มทัง ทีเ ป็ น
ความรุนแรงทางตรงทีเกิดขึน ต่อร่างกายและจิตใจทีสามารถสังเกตเห็นได้ หรือความรุนแรงในเชิง
โครงสร้างทางสัง คมซึงความรุนแรงดัง กล่ าวนี เป็ นความรุนแรงทีมอี ยู่ใ นทุก สัง คม เพียงแต่ ว่ าจะ
ปรากฏภาพแห่งความรุนแรงใดมากกว่ากันเท่านัน ทัง นีในการวิจยั ครัง นีผูว้ จิ ยั มองความรุนแรงที
ครอบคลุ ม ทัง ในด้ า นของความรุ น แรงทางตรงและความรุ น แรงในเชิง โครงสร้า งซึง จะอธิบ าย
ปรากฏการณ์ความรุนแรงโดยผ่านการศึกษาโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน

ส่วนที 2 แนวคิ ดทฤษฎีทางสังคมวิ ทยาและจิ ตวิ ทยาสังคม
ปญั หาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนประกอบขึน ด้วยหลายเหตุปจั จัย (Multifactors)
ทัง ปจั จัยในระดับบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว และสังคม อย่างไรก็ตามสามารถ
แบ่งระดับการวิเคราะห์เกียวกับสาเหตุความรุนแรงระหว่างบุคคลได้เป็ น 3 ระดับคือ ปจั จัยระดับ
บุคคล ปจั จัยระหว่างบุคคล และปจั จัยระดับสังคมวัฒนธรรม 1. ระดับบุคคล โดยให้ความสําคัญที
บุคลิกภาพของผูก้ ระทําความรุนแรง หรือผูท้ ไี ด้รบั ความรุนแรง แนวคิดนีรวมความถึงแนวคิดว่าด้วย
บุคลิกภาพทีเ บีย งเบน ความเจ็บปว่ ยทางจิต การใช้สารเสพติด การดืมแอลกอฮอล์ และกระบวนการ
ในระดับบุคคลทีส ่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรง 2. ปจั จัยระหว่างบุคคล เน้นความสนใจไปทีก าร
วิเคราะห์ปจั จัยภายนอกทีส่งผลต่ อความสัมพันธ์ของคนโครงสร้างและบทบาทของครอบครัวและปฎิ
สัมพันธ์ของสมาชิก และการเรียนรู้ (Socialization) ในครอบครัว และสังคม ซึง ส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรมความรุนแรง 3. ปจั จัยระดับสังคมวัฒนธรรม จะให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ปจั จัยใน
ระดับมหภาคโดยมีสมมุตฐิ านทีว ่า ความรุนแรงระหว่างบุคคลก่อรูปมาจากโครงสร้างทางสังคมทีเ อือ
ต่อการเกิดความรุนแรง เช่น ความไม่เป็ นธรรม โครงสร้างทางสังคมทีช ายเป็ นใหญ่ ปญั หาช่องว่าง
ทางวัฒนธรรมและการเปลีย นแปลง แนวคิดทางวัฒนธรรม ประเพณีนิยมทีย อมรับความรุนแรง เป็ น
ต้น
ขยายความให้ชดั เจนขึน การอธิบายปรากฏการณ์ ของความรุนแรงทัง โดยปจั จัยในระดับ
บุคคล ระหว่างบุคคล และระดับโครงสร้าง ปจั จัยระดับบุคคลให้ความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพ
หรือ สุ ขภาพจิต ของคนโดยผู้ทีใ ช้ค วามรุ นแรงถู ก มองว่ า มีค วามเจ็บป่ ว ยทางจิต ใจหรือ มีป ญั หา
บุคลิกภาพ เช่นการขาดความสามารถหรือทักษะในการควบคุมตนเอง หรือระงับความโกรธประวัติ
ครอบครัวของการผู้กระทําทีได้รบั ความรุนแรงในวัยเด็ก หรือการเชือมโยงผู้ชายทีทําร้ายภรรยา
พิการ ลูกพิการ เข้ากับการบริโภคเครืองดืมทีมแี อลกอฮอล์ หรือสารเสพติด ความเครียดใน
ครอบครัว หรือจากการทํางาน การมีอาวุธครอบครอง การตกงาน หรือการอธิบายการใช้ความ
รุนแรงนีด้วยประสบการณ์ในวัยเด็กของผูช้ าย การทีเด็กชายทีข าดพ่อมักจะยึดเอาแบบอย่างของ
บทบาทและพฤติกรรมทีเ ห็นจากสือมวลชน ไม่ว่าจะเป็ นโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ ต้นแบบเหล่านีม ี
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ภาพของความเข้มแข็งมีอํานาจ ทีป ระสบความสําเร็จในการจัดการกับปญั หาและสถานการณ์ต่างๆ
โดยการใช้วธิ กี ารทีร ุนแรง จึงเลียนแบบการจัดการกับสถานการณ์ทเี ป็ นปญั หาในชีวติ ของเขาด้วย
วิธกี ารแบบเดียวกัน เฉพาะความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ก็โน้มเอียงทีจ ะอธิบายว่าเป็ นเด็กที ขาด
ความรัก ความอบอุ่น ไม่มที กั ษะในการแก้ไขปญั หา เป็ นต้น
นอกจากนัน ในการศึกษาวิจยั มีทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคมทีเกียวข้องที
นํ ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ความรุนแรง ซึง ปจั จัยทางด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม มีส่วน
เกี ย วข้ อ งมีอิ ท ธิ พ ลต่ อ ความคิ ด การกระทํ า ของคนในสัง คมเพราะมนุ ษ ย์ เ ป็ น สัต ว์ ส ัง คมมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยตรงในสังคม โดยมนุ ษย์มกี ารกําหนดบรรทัดฐาน ความเชือ ค่านิยม
จารีตและประเพณีขนึ เพือใช้ ปฏิบตั ิร่วมกันในสังคม เพือแสดงออกถึงความเป็ นกลุ่มทางสังคม
เดียวกัน ดังนัน สังคมในโรงเรียนก็เช่นกันย่อมมีส่วนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก
และเยาวชนรวมถึงการแสดงออกซึงความรุนแรงของนักเรียนในโรงเรียนด้วยซึง ทฤษฎีและแนวคิด
ทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคมทีผ วู้ จิ ยั นํามาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษามีดงั ต่อไปนี
1. ทฤษฎีโครงสร้างหน้ าที (Structural-Functional Analysis)
ทฤษฎีโครงสร้างหน้ าทีนิยมเป็ นกรอบแนวคิดทางสังคมวิทยาทีมขี อ้ สมมติฐานว่าสังคม
มนุ ษย์เปรียบเสมือนสิง มีชวี ติ ชนิดหนึงทีต อ้ งประกอบด้วยองค์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ทีท ําหน้าที
เฉพาะของตนเพือให้สงิ มีชวี ติ อยูร่ อด สังคมมนุ ษย์กเ็ ช่นเดียวกัน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที
ทํ า หน้ า ทีป ระสานสอดคล้อ งกัน เป็ น สัง คม โดยทุ ก ส่ ว นต้ อ งทํ า งานประสานสอดคล้อ งกัน เพือ
ก่อให้เกิดสังคมดุลยภาพ องค์ประกอบของทฤษฎี 2 ส่วน คือ โครงสร้าง (Structure) หมายถึง รูปแบบ
อันถาวรทีเ กิดจากความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางสังคม และหน้าที (Function) หมายถึง กระบวนการ
ทีเ คลือนไหวภายใต้โครงสร้าง เป็ นผลของการทํากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโครงสร้าง (Calhoun. 2002)
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าทีน ิยมเห็นว่าสังคมทุกสังคมจะต้องมีโครงสร้าง ซึง ประกอบด้วยหน่ วยต่างๆ แต่
ละหน่ วยทําหน้าทีป ระสานกัน เพือความคงอยูข่ องสังคม สังคมเป็ นระบบทีม รี ะเบียบเรียบร้อยเพราะ
สมาชิกส่วนใหญ่ของสังคมยอมรับบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม บทบาททางสังคม กลุ่มทาง
สังคมและสถาบันทางสังคมต่างๆ จะดําเนินไปอย่างมีเอกภาพ
ทฤษฎีโ ครงสร้า งหน้ า ทีนิ ย มเชือ ว่ า ส่ ว นประกอบต่ า งๆของสัง คมอยู่ใ นสภาวะทีส มดุ ล
(Equilibrium) การเปลียนแปลงทีเกิดขึน ในส่วนใดส่วนหนึงของสังคมจะส่งผลกระทบต่อส่วนอืนๆ
ของสังคมด้วย ส่วนประกอบแต่ละส่วนมีหน้าที (Function) ในการรักษาให้สงั คมเกิดความสมดุล แต่
ในเมือ สังคมเปรียบเหมือนอินทรียท์ มี กั จะไม่ค่อยทํางานอย่างทีเ ราต้องการให้เป็ น การเปลีย นแปลง
ทีน ําเข้ามาเพือแก้ไขความไม่สมดุลบางอย่างอาจก่อให้เกิดความสมดุลในบางอย่างอีกก็ได้ แม้ว่าสิง
ทีน ํ าเข้ามานัน จะสามารถดําเนินไปอย่างเป็ นปกติ เรียกความไม่สมดุลในลักษณะนีว่าเกิดจาก การ
ทําเกินหน้ าทีห รือทําผิดหน้าที หน้ าทีข องส่วนต่างๆ ของสังคม บางครัง ปรากฏออกมาให้เห็นอย่าง
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ชัดเจน เป็ นทีรเู้ ห็นของคนทัวไป
 แต่การทําเกินหน้าทีห รือผิดหน้าทีบ างอย่างจะออกมาในรูปทีแ อบ
แฝง กล่าวคือ เป็ นการทําเกินหน้าทีห รือผิดหน้าทีท ซี ่อนเร้น และไม่มเี จตนาทีจ ะให้เกิดขึน
การขาดความสมดุลในระบบสังคม โครงสร้างสังคมทําหน้าทีบ กพร่องเป็ นเหตุผลสําคัญที
ก่อให้เกิดปญั หาต่อสังคม คือ ระบบสังคมส่วนใดส่วนหนึงหรือหลายส่วน ทําเกินหน้าที ทําน้อยกว่า
หน้ าที ไม่ทําหน้ าที หรือทําผิดหน้ าที ซึงจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทุกส่วนของสังคม เพราะ
ทฤษฎีนีมองว่าทุกส่วนของสังคมล้วนเชือมโยงกัน สําหรับแนวทางแก้ไขปญั หาสังคม คือการทําให้
โครงสร้างต่างของสังคมสามารถทําหน้ าทีไ ด้ตามปกติ โดยการใช้นอกจากนีการขัดเกลาทางสังคม
และการควบคุมทางสังคม (Social Control) ทัง ทางตรงและทางอ้อม (Calhoun. 2002)
ตามทฤษฎีของเมอร์ตนั (Merton.1959: 319) เสนอว่า โครงสร้างทางสังคมมีองค์ประกอบ 2
อย่างคือ 1) จุดมุ่งหมาย (Goals) สําหรับคนทัวไปในการดํ

ารงอยู่ในสังคม 2) วิธกี าร (Means) หรือ
วิถที างทีจ ะนํ า ไปสู่จุดมุ่งหมายนัน เมือใดทีอ งค์ประกอบทัง 2 อย่าง ขาดความสมดุลหรือเกิดความ
ขัดแย้งกัน จะทําให้เกิดพฤติกรรมเบีย งเบนขึน ในสังคม ซึง Merton มองว่าโครงสร้างสังคมเป็ นแรง
กดดันทีมตี ่อบุคคล ส่งผลให้เขาเหล่านัน มีพฤติกรรมทีไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ทางสังคมมากกว่าทีจะ
ยอมรับ และMerton ได้แบ่งการปรับตัวของบุคคลต่างๆ ในโครงสร้างสังคมนีไว้ 5 ลักษณะด้วยกัน คือ
1) ปฏิบตั ติ าม (Conformity) เป็ นกลุ่มคนทีย อมรับในจุดมุ่งหมายของสังคม และปฏิบตั ติ ามวิถที างที
เป็ นทียอมรับของสังคมนัน การปรับ ตัวลักษณะนีเป็ นการปรับตัวของคนส่วนใหญ่ เช่น มีความ
ต้องการฐานะทีม นคงก็
ั  ขยันขันแข็งทํางานเพือหาเงินมาสร้างฐานะ เป็ นต้น 2) เบีย งเบน (Deviant) คือ
กลุ่มคนทียอมรับจุดมุ่งหมาย แต่ไม่ยอมรับหรือ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวิถที างทีส งั คมยอมรับได้ คน
กลุ่มนีจะมีพฤติกรรมทีล ะเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมเพือ ให้ได้ซงึ จุดมุ่งหมายของสังคม เช่น ผูม้ รี ายได้
ตําต้องการมีเงินมีวตั ถุต่างๆ เช่นกับคนอืนๆ แต่สงั คมชนชัน ปิ ดกัน ไม่ให้เขาสามารถเป็ นเจ้าของสิง
เหล่านัน ได้โดยวิธกี ารทีถูกต้องตามกฎหมาย เขาจึงใช้วธิ กี ารทีไ ม่เป็ นทีย อมรับของสังคมเพือให้ได้มา
ซึง สิง ทีต ้องการ ดังนัน จึงเกิดการขโมย การมีโสเภณี การมีเมียน้อย 3) ยึดติดระเบียบ (Ritualism) คือ
ผูท้ ปี ฏิเสธจุดมุ่งหมาย แต่ปฏิบตั ติ ามวิถที างทีส งั คมกําหนด ซึง ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนทีพ ยายามไม่ตงั 
ความหวังไว้สงู เพราะกลัวความผิดหวัง ไม่กล้าเสีย งในการแข่ง ขัน แต่ถงึ แม้ไม่มจี ุดมุ่งหมาย คนกลุ่ม
นี ก็ ย งั คงดํ าเนิ นชีว ิต ตามแนวทางทีส ังคมยอมรับ เนื อ งจากการได้ รับการฝึ ก อบรมให้ ย ึด มันใน

กฎระเบียบมากๆ 4) หนีโลก (Retreatism) คือ พวกทีป ฏิเสธทัง จุดมุ่งหมายและวิถที างของสังคม เป็ น
คนทีแ ปลกแยกจากสังคม มักเป็ นคนทีเ คยยอมรับทัง จุดมุ่งหมายและวิถที าง แต่เพราะประสบความ
ล้มเหลว คือไม่สามารถได้ตามจุดมุ่งหมายโดยวิธกี ารทีเ ป็ นทีย อมรับ ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถใช้
วิธกี ารทีไม่ยอมรับได้เพราะการควบคุมภายในจากขบวนการขัดเกลาทางสังคมในช่วง ต้นๆ ของ
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ชีวติ ดังนัน คนทีป รับตัวในลักษณะนี ได้แก่พวกเป็ นพิษสุราเรือ รัง คนติดยาเสพติด คนเบือโลก คน
ข้างถนน เป็ นต้น 5) ต้องการเปลีย นแปลง (Rebellion) คือ การปรับตัวของกลุ่มคนทีป ฏิเสธทัง จุดมุ่ง
หมายและวิถที างของสังคม และพยายามสร้างจุดมุ่งหมายและวิถที างใหม่ทตี นเห็นว่าดี ได้แก่ กลุ่มที
มักเรียกร้องเพือการเปลียนแปลงต่างๆ เช่น ชุมชนของมหาตมะคานธีในอินเดีย หรือชุมชนของสันติ
อโศก (Merton. 1959: 319) กล่าวว่า คนในสังคมจะปรับตัวในแบบปฏิบตั ติ ามมากทีส ุด และปรับตัวใน
ลักษณะหนีโลกน้อยทีส ุด ส่วนการจะเลือกปรับตัวในลักษณะเบีย งเบน หรือ ยึดติดระเบียบหรือต้องการ
เปลีย น แปลงย่อมขึน อยู่กบั พืน ฐานทางวัฒนธรรมของคนๆ นัน สําหรับคนทีป รับตัวเป็ นพวกเบีย งเบน
เป็ นผลมาจากความบกพร่องของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
แนวคิ ดในการศึกษาโครงสร้างทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม
นักสังคมวิทยาให้ความสนใจกับการวิเคราะห์โครงสร้างของสังคมในฐานะเป็ นกลไกทีเชือม
โยงบุคคลเข้าด้วยกัน รวมทัง การค้นหาเงือนไขทีน ํ าไปสู่การเปลีย นแปลงทางสังคม (Broom; SelZnick;
& Darroch. 1981: 21) โดยนักสังคมวิทยามักจะสนใจศึกษาใน 3 ประเด็น ดังต่อไปนี 1) การศึกษา
โครงสร้างของสังคมว่าเป็ นอย่างไร ทําหน้ าทีเพือการดํารงอยู่ของสังคมอย่างไร และก่อให้เกิดปญั หา
กับสังคมได้อย่างไร 2) การศึกษาว่าโครงสร้างของสังคมมีอทิ ธิพลอย่างไรต่อพฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคม และ3) การศึกษาถึงการเปลีย นแปลงทางสังคมว่ามีการเปลีย นแปลงไปอย่างไร มีผลกระทบต่อ
สมาชิกของสังคมอย่าไร ซึงในงานวิจยั ฉบับนี ผู้วจิ ยั จะนํ าแนวคิดเหล่านีมาเป็ นแนวคิดพืนฐานสําคัญ
สําหรับการศึกษาโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน โดยสรุ ปสาระสํ าคัญของการศึกษาแนวคิดที
เกีย วข้องกับเรือ งนีไว้สามประการ ได้แก่ ประการแรกการศึกษาทีม าและความหมายของโครงสร้างทาง
สังคม ประการทีสอง การศึกษาการจัดระเบียบทางสังคมและโครงสร้างทางสังคม และประการทีสาม
การศึกษาการใช้แนวคิดการจัดระเบียบทางสังคม และโครงสร้างทางสังคม ซึงเนือหาทัง สามประการนี
จะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน ดังนี
1) การศึกษาทีมาและความหมายของโครงสร้างทางสังคม
บรูม เซลสนิค และดาร์รอช (Broom; SelZnick; & Darroch.1981: 20–22) ได้ให้แนวคิด
เกียวกับการเรียนรูท้ างสังคมว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้โดยปราศจากการวิเคราะห์โครงสร้าง
สังคมและการทําความเข้าใจกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มในสังคม
เป็ นแบบแผนทีน ํ าไปสู่การจัดระเบียบสังคม และรวมไปถึงการศึกษาเรืองของความเห็นพ้องต้องกัน
ความขัด แย้ง และกระบวนการทางสัง คม ซึง เป็ น ประเด็น หลัก ในการศึก ษาค้น คว้า ทีเ กีย วกับ
สังคมศาสตร์ ด้วยเหตุนี ทีมาของการศึกษาโครงสร้างสังคมอันเป็ นการศึกษาการจัดระเบียบทาง
สังคมในระดับมหภาค (Macro Level) จึงเป็ นการศึกษาแบบแผนหรือลักษณะของความสัมพันธ์ทาง
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สังคมทีส มาชิกในสังคมมีต่อกัน ซึง แบบแผนของความสัมพันธ์ทางสังคมนัน จะต้องมีการจัดระเบียบ
แบบแผนทีแน่ นอน และมีความต่อเนือง เป็ นเรืองของกลไกทีมนุ ษย์กําหนดขึน เพือเป็ นเกณฑ์ใน
การอยู่ร่วมกันอย่างมีแบบแผน เป็ นระเบียบในชีวติ สังคม ซึง เป็ นเงือนไขทีส ําคัญของวัฒนธรรมใน
แต่ละสังคม
สําหรับความหมายของโครงสร้างทางสังคมนัน นักสังคมศาสตร์ได้ให้คําอธิบายความหมาย
ของโครงสร้ า งสัง คมไว้ อ ย่ า งกว้ า งขวางซึ ง บัล ด์ ว ิ น (Baldwin.1985) จอห์ น สัน (Johnson.1986)
เทอร์เนอร์และคนอืนๆ (Tumer; et al.1995) ได้นิยามความหมายของโครงสร้างสังคมไว้คล้ายคลึง
กันว่า หมายถึง โครงสร้างพฤติกรรมในกลุ่มหรือสังคม จะพรรณนาถึงการทีค ่านิยม (Value) ความ
เชือ (Belief) และเจตคติ (Attitude) รวมทัง บรรทัดฐานถูกจัดให้เป็ นรูปแบบทีก ่อให้เกิดความสัมพันธ์
อย่างมากมายในการดํารงชีวติ ในสังคม ข้อจํากัดต่ างๆ ในการเลือกและความขัดแย้งทีหลีกเลียง
ไม่ได้ และยังพรรณนาถึงความสัมพันธ์ในเครือข่ายทีย ุ่งยากซับซ้อน ซึง จะช่วยให้ชวี ติ ทางสังคมเป็ น
สิง ทีพยากรณ์ได้ โดยแนวคิดโครงสร้างสังคมขึน อยู่กบั ความคิดทีว่า ส่วนรวมย่อมเหนือกว่าแต่ละ
ส่วนย่อยทีร วมกันเป็ นส่วนรวม เช่น คําว่า ใบหน้า ไม่ใช่เพียงการรวมกันของตา หู คอจมูก แก้ม ริม
ฝีปาก คางและหน้าผาก แต่สงิ ทีท าํ ให้รวู้ ่านีคอื ใบหน้าก็คอื การจัดเรียงกันหรือ การกําหนดกฎเกณฑ์
ของส่วนต่างๆ จนรวมกันเป็ นใบหน้า ดังนัน โครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนทีจ ะทําให้โรงเรียนดํารง
อยูไ่ ด้กเ็ ช่นเดียวกันจะต้องประกอบด้วยกลุ่มคน คือ ครูทาํ หน้าทีส อนนักเรียน ผูอ้ ํานวยการทําหน้าที
บริหารให้ครูทําหน้าทีของตน และโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน เมือพิจารณาในโครงสร้างการ
บริหาร ก็คอื ลักษณะมูลฐานทีท าํ ให้โรงเรียนดํารงอยูไ่ ด้นนเอง
ั
2) การศึกษาการจัดระเบียบทางสังคมและโครงสร้างทางสังคม
นิ ย ามการจัด ระเบีย บทางสัง คมและโครงสร้า งทางสัง คมทีผู้ เ ชีย วชาญให้ไ ว้ มีค วาม
คล้ า ยคลึง กัน ซึง แนวความคิด เหล่ า นี อ าจนํ า มาสรุ ป ได้ ว่ า เป็ น การจัด ระเบีย บสัง คม (Social
Organization)หรือ ระเบียบสังคม (Social Structure) ซึง อาจรวมความถึงการจัดระเบียบโครงสร้าง
ทางสังคนด้วย เป็ นคําทีน ักสังคมวิทยามักใช้แทนกันในความหมายทํานองเดียวกันคือหมายถึงการ
มีแ บบแผน หรือ กฎเกณฑ์ท ัง หลายทีเ กียวข้อ งกับ ความสัม พัน ธ์ต่ อ กันระหว่ า งบุ ค คลและกลุ่ ม
ดังเช่น การจัดโครงสร้างทางสังคมของสังคมไทย การจัดโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน โดยนัยก็
คือ สังคมทุกประเภทจําเป็ นต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม หรือมีการจัดโครงสร้างทางสังคมด้วย
เพราะระเบีย บสัง คมเป็ น เงือ นไขพืน ฐานทีจํ า เป็ น ต่ อ การดํ า รงอยู่ ข องสัง คมทัง หลายในโลก
นภาภรณ์ หะวานนท์ (2540: 8) ได้ให้คําจํากัดความในการศึกษาโครงสร้างทางสังคมไว้ว่าการศึกษา
โครงสร้างทางสังคม ก็คอื การศึกษาระเบียบของสังคม หรือ การศึกษาแบบแผนของความสัมพันธ์
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ทางสังคมทีสมาชิกในสังคมมีต่อกัน โดยทางสังคมวิทยาถือว่าสังคมมีการจัดระเบียบในสองเรือง
ใหญ่ ได้แก่ 1) การจัดระเบียบบรรทัดฐาน หมายถึง ความเข้าใจร่วม กันในเรืองเกียวกับกฎเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ทีบ ุคคลถือเป็ นหลักในการดําเนินชีวติ และการใช้ตดิ ต่อสัมพันธ์กบั คนอืน
และ 2) การจัดระเบียบความแตกต่าง ได้แก่ การจัดแยกบุคคลและกลุ่มบุคคลทีม ามีความสัมพันธ์กนั
ออกเป็ นกลุ่มเป็ นพวก แต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มเหล่านีกจ็ ะมีลกั ษณะและแบบแผนความสัมพันธ์ที
แตกต่างกัน
1) การจัดระเบียบบรรทัดฐาน คําว่า “บรรทัดฐาน (Norms )” หมายถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ
กฎหมาย และแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ ทีส งั คมกําหนดไว้ให้บุคคลถือเป็ นหลักในสถานการณ์ต่างๆ ในการ
ดําเนินชีวติ และเป็ นแนวทางในการติดต่อ มีความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน โดยทีมาของบรรทัดฐาน เกิด
จากความจําเป็ นในการอยู่ร่วมกันของมนุ ษย์ ซึง ต้องมีกฎเกณฑ์อนั เป็ นทีย อมรับและถือปฏิบตั ริ ่วม กัน
แล้วถ่ายทอดบรรทัดฐานไปสู่สมาชิกของสังคมโดยผ่าน “การขัดเกลาทางสังคม (Socialization)” ซึง
หมายถึง กระบวนการทีก ลุ่มหรือสังคมขัดเกลาอบรมสังสอนให้

สมาชิกทราบระเบียบ กฎเกณฑ์ และ
แนว ทางปฏิบ ัติ ตลอดจนคุ ณ ค่ าต่ างๆ ทีก ลุ่ ม หรือ สัง คมกํ าหนดไว้สํ าหรับ สมาชิก ทีจะเข้ามามี
ความสัมพันธ์ต่อกันในสังคม โดยมี “การควบคุมทางสังคม (Social Control) และการสนับสนุ นทาง
สังคม (Social Support) เป็ นกระบวนการทีเข้ามาช่วยควบคุมและสนับสนุ นให้คนทําตามบรรทัด
ฐานของสังคม
การศึกษาการจัดระเบียบบรรทัดฐานของโรงเรียนจึงมีความจําเป็ น เพราะโครงสร้างทาง
สังคมของโรงเรียนจะดํารงอยูไ่ ด้กเ็ พราะมีบรรทัดฐานทีว างไว้เพือให้บุคคลได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจรวมทัง
ควบคุมให้สมาชิกกระทําตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับซึง เป็ นบรรทัด ฐานของสัง คมโรงเรียน
โดยมีแนวคิดต่างๆ ทีส งั คมต้องสร้างขึน มาเพือช่วยรักษาระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบตั ติ ่างๆ เป็ น
บรรทัดฐานทางสังคม ได้แก่ การขัดเกลาทางสังคม การควบคุมทางสังคม การสนับสนุ นทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) คือ การทีส งั คมทําการอบรม สังสอน

ขัดเกลา ให้
สมาชิกได้ทราบถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบตั แิ ละคุณค่าต่างๆ ตามทีส งั คมกําหนด (Olsen. 1968:
120-121; นภาภรณ์ หะวานนท์. 2540: 11-13) ซึง มีทงั  การอบรม สังสอน

บอกกล่าวโดยตรงให้สมาชิก
ของสังคมทราบระเบียบ กฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบตั ขิ องสังคมนัน และ การขัดเกลาทางอ้อม จาก
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของสมาชิกในการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื ทําให้สมาชิกเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ว่าสังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับอะไร ซึง แต่ละสังคมก็จะเข้มงวดแตกต่างกัน โดยทัวไปนั
 กสังคมวิทยา
แบ่งประเภทของบรรทัดฐานไว้ ได้แก่ 1) วิถชี าวบ้าน (Folkways) หมายถึง นิสยั ประเพณี มารยาท
ทีถือกันว่าเป็ นสิง ทีดงี ามในสังคม ซึงหากฝ่าฝื นจะมีการลงโทษอย่างไม่เป็ นทางการหรือมีการลง
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โทษเล็กน้ อย เช่น ถูกนินทา ไม่พูดด้วย เดินหนีไป เป็ นต้น ในส่วนของวิถชี าวบ้านในโรงเรียนนัน
ได้แก่ การแสดงความเคารพครูดว้ ยการยืนตรงแล้วไหว้หรือโค้งคํานับ การแต่งกายของนักเรียนต้อง
ไม่ประดับของมีค่า การใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวในชัวโมงเรี

ยนวิชาพลานามัย การไม่นําอาหารหรือ
เครืองดืมเข้าห้อง สมุด เป็ นต้น 2) จารีต (Mores) คือหลักของความประพฤติทมี ผี ลต่อความสงบ
เรียบร้อยและความเป็ นสุขของสังคม เป็ นบรรทัดฐานทางสังคมทีสมาชิกมีแนวโน้ มจะปฏิบตั ติ าม
โดยปราศจากข้ออ้างหากฝ่าฝื นจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เพราะประเพณีบางเรืองนัน มีอํานาจบังคับ
ขัน รุนแรง เพียงแต่ ไม่ไ ด้ตราไว้เป็ นกฎหมายเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเท่านัน เช่ น บุต รต้องมีความ
กตัญูต่อบิดามารดา สามีภรรยาต้องซือสัตย์ต่อ กันเป็ นต้น สําหรับบรรทัดฐานประเภทจารีตใน
โรงเรียนนัน อาจมีหลายอย่าง เช่น การไม่สูบบุหรี ไม่ดมื สุรา ไม่เสพยาเสพติด ไม่ใช้วาจาหยาบคาย
กับครู การมีความกตัญูต่อพ่อแม่ ครูและผู้มพี ระคุณ เป็ นต้น 3) กฎหมาย (Laws) คือ ระเบียบ
ข้อบังคับของสังคม เป็ นอํานาจของคนหมู่มากหรือระเบียบสังคมทีอยู่เหนือบุคคล เป็ นคําสัง กฎ
เกณฑ์ในการปฏิบตั ิ ซึง หากฝา่ ฝืนจะถูกลงโทษตามข้อกําหนดอย่างเป็ นทางการเป็ นระเบียบสําคัญๆ
ทีม ีผ ลบัง คับ ใช้ ต ลอดทัง สัง คม ส่ ว นใหญ่ เ น้ น หนั ก ไปในทางการปกครองเพือ รัก ษาความสงบ
เรียบร้อ ยในสังคม มีองค์กรในสัง คมทําหน้ าทีควบคุ มให้สมาชิกทําตามกฎหมายทีกําหนดไว้ ซึง
ตัวอย่างบรรทัดฐานประเภทข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบตั ขิ องโรงเรียน ได้แก่ การฝ่าฝื น
ต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ ทีถอื ว่าผิดวินัยร้ายแรง เช่น เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท พกพาอาวุธ ชูส้ าว
ลักทรัพย์ ขโมย ทําลายทรัพย์ สินของโรงเรียน หรือการนํ าสิง ลามกอนาจารเข้ามาในโรงเรียน เป็ น
ต้น
สํ า หรับ การขัด เกลาทางสัง คมของโรงเรีย นนั น นอกจากการทีใ ห้นั ก เรีย นปฏิบ ัติต าม
บรรทัดฐานทางสังคมของโรงเรียนซึงเป็ นการขัดเกลาแก่ นักเรียนโดยตรงแล้วโรงเรียนยังใช้กลวิธ ี
อย่างอืนด้วย ได้แก่ 1) การขัดเกลาให้นกั เรียนปฏิบตั ติ ามแนวทางทีท ุกคนยอมรับและปฏิบตั ติ ามกัน
จนกลายเป็ นประเพณีของโรงเรียน เช่น การช่วยกันดูแลความสะอาดของห้องเรียน การเข้าแถว
ตาม ลําดับก่อนหลังในการรับบริการต่างๆ และการไม่ส่งเสียงอึกทึกในห้องเรียน เป็ นต้น 2) การขัด
เกลาให้นักเรียนปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานทีม ผี ลต่อความสงบเรียบร้อยของโรงเรียน หากฝ่าฝื นจะถูก
ลงโทษอย่างรุนแรง เช่น การให้ความเคารพนับถือต่อครูอาจารย์ การไม่เล่นการพนัน การไม่กระทํา
ในสิง ทีน ํามาซึง ความเสือมเสียของโรงเรียน 3) การขัดเกลาให้นักเรียนปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียน ถ้าฝ่าฝื นจะถูกลงโทษตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ทกี ําหนด ได้แก่ การ
สังสอน

อบรม ให้นกั เรียนทราบระเบียบว่าด้วยการทําผิดวินัยร้านแรงของนักเรียน อาทิ การสูบบุหรี
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ดืมสุรา เสพสิง เสพติด ซึง จะถูกลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือน เฆีย น ทําทัณฑ์บน พักการเรียน คัด
ชือออกตามลําดับ
การควบคุมทางสังคม (Social Control) เป็ นการทีสงั คมทําให้สมาชิกยอมรับ และ
ปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานของสังคม ดังนัน การนํ าแนวคิดการควบคุมทางสังคมมาใช้ในการศึกษาการ
จัดระเบียบทางสังคม เพือทําความเข้าใจกับกลไกการควบคุมสมาชิกให้ทําตามบรรทัดฐานทางสังคม
ของโรงเรียน ซึงในการศึกษาครัง นีจําเป็ นต้องทําความเข้าใจกับแนวคิดการควบคุมทางสังคมตาม
ประเด็นหลักทีส าํ คัญ คือ ประเด็นแรก ทีม าและความหมายของการควบคุมทางสังคม ประเด็นทีส อง
กระบวนการควบคุมทางสังคมและการใช้แนวคิดการควบคุมทางสังคมในการวิจยั
ประเด็นแรก ทีม าและความหมายของการควบคุมทางสังคม ซึง แนวคิดการจัดระเบียบสังคม
และโครงสร้างทางสังคมนี มีความเกียวพันกันอย่างใกล้ชดิ กับวัฒนธรรม โดยการจัดระเบียบสังคมจะ
เกิดขึนจากแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่ างสมาชิกของสังคม ความสัมพันธ์ด งั กล่ าวนี จะมีการจัด
ระเบียบแบบแผนทีแ น่ นอนและมีความต่อเนือง นัน คือบรรทัดฐานของสังคม อันได้แก่กฎระเบียบต่างๆ
ทีม นุ ษย์สร้างขึน เพือการควบคุมและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อกันในสังคม (Broom; SelZnick; &
Darroch. 1981: 55-56) การจัดระเบียบสังคมทีว ่านี ทําให้สงั คมดํารงอยู่ได้เพราะความเข้าใจร่วมกัน
ของคนส่วนใหญ่ยงั ยึดถือปฏิบตั ติ ามธรรมเนียม กฎหมาย ศีลธรรม กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิ ซึง เป็ น
บรรทัดฐานทางสังคมทีเป็ นแบบแผนทียดึ ถือปฏิบตั กิ นั ทัวไป
 ดังนัน การควบคุมทางสังคม ก็คอื การ
ทําให้สมาชิกยอมรับและปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานทางสังคมของโรงเรียน กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของ
มนุ ษย์ทจี ะต้องดําเนินตามกฎเกณฑ์ แนวปฏิบตั ทิ างสังคมเสมอ ในการนีมนุ ษย์พงึ ต้องระมัดระวัง
ตนเอง ควบคุมตนเอง ไม่ปฏิบตั สิ งิ ใดๆ ตามความพอใจของตนเท่านัน เพราะจะก่อความวุ่นวายและ
ความเดือดร้อนแก่ผู้อนื นอกจากนัน สังคมเองก็ต้องกําหนดบทลงโทษ เพือทีจะป้องกันละควบคุม
การกระทําต่ างๆ ทัง ส่วนทีปรากฏออกมา และส่วนทีมไิ ด้ปรากฏชัดเจน ซึง เป็ นส่วนทีอยู่ภายใน
จิตใจของบุคคล คือ ส่วนทีเ กีย วกับเจตคติและค่านิยมเพือจัดระเบียบทางสังคมมิให้เกิดการประพฤติ
นอกระบบ
ประเด็นทีสอง กระบวนการควบคุมทางสังคมและการใช้แนวคิดการควบคุมทางสังคมใน
การวิจยั จากจุดนีจะนํ าไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ต่อไปถึงการควบคุมทางสังคมทีทําให้คนส่วนใหญ่
ปฏิบตั ิต ามกฎเกณฑ์ แนวทางทีเ ป็ นบรรทัด ฐานทางสัง คมสํา หรับ มาตรการทีส ัง คมใช้เ พือ การ
ควบคุมทางสังคมนัน นภาภรณ์ หะวานนท์ (2540: 10-11) กล่าวไว้ว่าอาจมีได้หลายอย่าง เช่น การ
ให้รางวัล (คําชมเชย การยกย่อง วัตถุสงิ ของ) การลงโทษ (คําติเตียน คํานินทา การปรับการลงโทษ
ทางร่างกาย) การให้การศึกษาอบรม และการจูงใจให้กระทําความดีด้วยวิธตี ่ างๆ มนุ ษย์ยอมรับ
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อิทธิพลของบรรทัดฐานเพราะมนุ ษย์มคี วามสามารถในการเรียนรูล้ ะความคิด การอบรมในสังคมทํา
ให้มนุ ษย์เห็นความจําเป็ นและความถูกต้องของบรรทัดฐาน มีบรรทัดฐานหลายอย่างทีม นุ ษย์ปฏิบตั ิ
ตามจนเคยชิน กลายเป็ น นิ ส ัย ซึง บรรทัด ฐานบางอย่ า งก็ เ ข้า ไปมีอิ ท ธิพ ลอยู่ ภ ายในใจมนุ ษ ย์
(Internalization) จนกลายเป็ นเครืองควบคุมภายในใจ (Internal Control) ทีเ ราเรียกว่าความรูส้ กึ ผิด
ชอบหรือมโนธรรมคือการทีบุคคลปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานโดยความรูส้ กึ ผิดชอบในใจเป็ นการปฏิบตั ิ
ตามหลักการซึงเกิดจากความเคารพในตนเอง เป็ นการทีบุคคลกระทําหรือละเว้นการกระทําเพือ
ประโยชน์ของสังคมโดยไม่คํานึงถึงการควบคุมบังคับจากภายนอก(External Control) การควบคุม
ภายในโดยสร้างความรูส้ กึ ผิดชอบชัวดี
 ขนึ ในใจนี เป็ นการควบคุมทางสังคมทีได้ผลดีทสี ุด เพราะ
เท่ากับเป็ นการสร้างอุดมคติของสังคมทีดขี นึ ภายในใจของบุคคลนัน ซึงการควบคุมภายนอกมีผล
บัง คับสู้ก ารควบคุ มภายในไม่ไ ด้ เพราะในชีว ิต จริง ผู้รกั ษากฎเกณฑ์ไ ม่อ าจเข้าไปควบคุ มดูแ ล
สมาชิกได้ทุกแง่ทุกมุมและตลอดเวลาซึง ปกติในสังคมทีซ บั ซ้อนและมีคนทีม คี วามแตกต่างกันมากๆ
นัน การควบคุมจากภายนอกเป็ นสิง จําเป็ นเพราะเราไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของสมาชิกในสังคมได้
ทุกคน
สําหรับแนวคิดเกียวกับการควบคุมทางสังคมนัน มีหลายประการ คือ ประการแรก เป็ น
กรรมวิธที ใี ช้ในการป้องกันพฤติกรรมทีจ ะนําไปสู่การเบีย งเบน ประการทีส อง เป็ นการทีจ ะจัดการกับ
ความตึงเครียดหลังจากทีมพี ฤติกรรมเบียงเบนเกิดขึนแล้ว ประการทีสามเป็ นการตรวจสอบและ
เปลีย นแปลงสาเหตุของพฤติกรรมเบีย งเบน ประการทีส ี เป็ นการควบคุมพฤติกรรมกลุ่มให้เป็ นไปใน
ทิศทางทีพงึ ประสงค์ของกลุ่ม โดยกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวทางทีวางไว้เพือควบคุมให้สมาชิกของ
สังคมกระทําตามกรรมวิธเี หล่านีจะช่วยให้สงั คมดํารงอยู่ได้ (สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. 2523: 163; พัทยา
สายหู. 2538: 135) อย่างไรก็ดแี นวคิดนีไม่แตกต่างจากแนวคิดทีม กี ารจัดรวมวิธกี ารต่างๆ ในการ
ควบคุมทางสังคมไว้ว่าเป็ นชุดของวิธกี ารทียาวและต่อเนือง โดยจัดเป็ น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ด้วยกัน
คือ การควบคุมทางสังคมจากภายใน และการควบคุมทางสังคมจากภายนอก โดยการควบคุมทาง
สังคมจากภายใน (Internal Social Control) คือการควบคุมให้บุคคลปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานของ
สังคม โดยการให้บุคคลแต่ ละคนเรียนรู้ด้วยตนเองเกียวกับมาตรฐานทางสังคม ซึง เป็ นสิง ทีต้อ ง
ปฏิบตั ติ าม ด้วยการเรียนรูจ้ ากวัฒนธรรมขององค์กร แท้ทจี ริงการควบคุมทางสังคมจากภายในนีจะ
ไม่แยกออกจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและมีเทคนิคทีห ลากหลายสามารถทําการทดสอบได้
และทีสําคัญก็คอื เป็ นการอาสาสมัคร เป็ นการกระทําด้วยความสมัครใจ ส่วนการควบคุมทางสังคม
จากภายนอก (External Social Control) นัน มีทงั  การควบคุมอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
คือ การควบคุมทีทําให้แต่ละคนเกิดการเรียนรูโ้ ดยการจัดระเบียบบรรทัดฐานทางสังคม และทําให้
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เข้าไปถึงตัวคนแต่ ละคน เสมือนกับเป็ นตัวแทนขององค์กร การควบคุมแบบนีจะมีพลังเหนือการ
กระทําของบุคคล เป็ นการควบคุมทีเลือนไหลได้และไม่เป็ นการควบคุมแบบอาสาสมัคร ซึงการ
ควบคุมทางสังคมรูปแบบนี มีต ัง แต่ การอบรมเลียงดูส มาชิกใหม่ของสัง คมให้รบั เอาบรรทัด ฐาน
กฎเกณฑ์ ค่านิยมละความเชือต่างๆ เข้าไว้ในตนเองเพือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับ
สมาชิกคนอืนๆ ของสังคม นอกจากนียงั มีการยกย่องเกียรติคุณ การซุบซิบนินทาหรือการห้ามปราม
ตักเตือนจากเพือนบ้าน ซึง นับว่าเป็ นการควบคุมทางสังคมอีกประการหนึงการควบคุมทางสังคมจาก
ภายนอก มักใช้ในสังคมทีม ลี กั ษณะความสัมพันธ์แบบปฐมภูม ิ เช่น ในสังคมชนบทมีการลงโทษแบบ
ไม่ เ ป็ น ทางการหรือ มิไ ด้กํ า หนดไว้เ ป็ น กฎเกณฑ์ต ายตัว เช่ น การล่ ว งละเมิด วิถีป ระชา จารีต
ประเพณี ส่วนการควบคุมทางสังคมจากภายนอกชนิดทีเป็ นทางการมีลกั ษณะของการล่วงละเมิด
บรรทัดฐานทีมกี ารกําหนดการลงโทษไว้อย่างเป็ นทางการ เช่น การทําผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสถาบันหรือสังคม การควบคุมเช่นนี เช่น การมีตํารวจคอยจับกุมผูก้ ระทําผิด การ
นํ าคดีให้ศาลพิจารณาเพือ ตัดสินลงโทษ เป็ นต้น การควบคุ มชนิ ดนีเ ป็ นการควบคุมทีมบี ุคคล มี
สถาบัน หรือหน่ วยงาน ทีท ําหน้าทีค วบคุมให้เป็ นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายทีก ําหนด
ไว้ (Olsen. 1968: 120-127)
เพราะฉะนัน การศึก ษาวิจยั โครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนก็เ พือ ทําความเข้าใจการ
ควบคุมทางสังคมของโรงเรียนอันเป็ นการจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางสังคม เพือให้นักเรียนทําตาม
บรรทัดฐาน และทําความเข้าใจกับการควบคุมทางสังคมของโรงเรียนทีท ําให้นักเรียนต่อรองและ ฝ่า
ฝื นบรรทัดฐานของสังคมในโรงเรียนว่าโรงเรียนทําอย่างไร การควบคุมนักเรียนไม่ให้กระทําความ
รุนแรง ไม่เ พียงแต่ จะมีก ารให้ค วามรู้ค วามเข้า ใจในการป้ อ งกัน ความรุน แรงให้ก ับครู นัก เรีย น
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และการสร้างภูมคิ ุ้มกันให้แก่ ผู้เรียน เพือให้สามารถป้องกันตนเอง
จากความรุนแรงเท่านัน ในขณะเดียวกันก็ยงั มีการร่วมประสานงานกับผูป้ กครองนักเรียนและองค์กร
ชุมชนให้มสี ่ว นร่ว มในการป้ องกัน และแก้ไขป ญั หาความรุนแรงในโรงเรียนอย่างจริงจัง รวมทัง
โรงเรียนยังมีการควบคุม โดยใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนทีท ําผิดวินัย
ร้ายแรงในเรืองการกระทําความรุนแรงด้วยกลวิธตี ่ างๆ ตามลําดับของการกระทําผิด เช่นการว่า
กล่าวตักเตือน การสังพั
 กการเรียน การให้ออก เป็ นต้น การศึกษาการควบคุมทางสังคมของโรงเรียน
ดังกล่าวนีจะนํ าไปสู่การทําความเข้าใจการควบคุมให้นักเรียนทําตามบรรทัดฐานของโรงเรียน ทัง นี
เพือให้เกิดประโยชน์ ในการจัดระเบียบทางสังคมของโรงเรียน ด้วยการควบคุมอย่างเหมาะสมให้
นักเรียนทําตามบรรทัดฐานอันจะส่งผลต่อการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนได้เป็ นอย่างดี
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สนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง การทีบ ุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีม คี วาม
สัมพันธ์กนั ในสังคมได้รบั การตอบสนองต่อความต้องการของแต่บุคคลในด้านต่างๆ ทัง ด้านร่างกาย
และจิตใจอาจเป็ นด้านใดด้านหนึงหรือมากกว่า ได้แก่ การได้รบั ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การ
ยอมรับ การได้รบั คําแนะนํ าตลอดจนวัตถุสงิ ของในสถานการณ์หนึงๆ ทีเพียงพอจะบรรเทาหรือลด
ความรุนแรงของปญั หาความเครียดและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่างๆ อันไม่พงึ ปรารถนาตามมา
แล้วมีผลทําให้ผู้รบั นํ าไปปฏิบตั ิใ นทิศทางทีผู้รบั ต้องการซึง หมายถึงการมีสุ ขภาพพลานามัยทีดี
(บุญเยีย ม ตระกูลวงศ์. 2538: 567; อุรพันธ์ อนุ วุมนิ าวิน. 2539: 40) ซึง ในแง่ของการสนับสนุ นทาง
สังคมของโรงเรียน หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมทีเ กิดขึน จากการทีบ ุคคลในโรงเรียนได้รบั ความ
เอาใจใส่ เห็นคุณค่า ได้รบั การยกย่อง มีความผูกพันซึง กันและกัน มีความรูส้ กึ เป็ นส่วนร่วมในสังคม
ทีม บี รรทัดฐานเดียวกันมีการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทัง ทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การให้
คํา แนะนํ า ให้เวลา ให้สงิ ของ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการประเมิน เป็ นต้น เพือการควบคุมสนับสนุ นให้
นักเรียนทําตามบรรทัดฐานของโรงเรียน
2) การจัด ระเบี ย บความแตกต่ า ง หมายถึง การจัด แยกบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลทีม ี
ความสัมพันธ์กนั ออกเป็ นกลุ่มเป็ นพวกโดยแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มเหล่านีจะมีลกั ษณะและแบบ
แผนความสัมพันธ์ทแี ตกต่างกันไป ดังนัน ในงานวิจยั นี การศึกษาการจัดระเบียบความแตกต่างของ
โรงเรียนจึงเป็ นการศึกษาโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน ในแง่ของความแตกต่างระหว่างสมาชิก
ของสังคมทีม าติดต่อสัมพันธ์กนั ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด เพราะบุคคลทีต ดิ ต่อสัมพันธ์กนั
ในโรงเรียนนยัน จะมีความแตกต่างกันในลักษณะต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ เป็ นต้น ซึงแนวคิด ทีนักสังคมวิทยาใช้ศกึ ษาความแตกต่างทางสังคม ได้แก่ 1) สถานภาพ
และบทบาท (Status and Roles) โดยสถานภาพ หมายถึง สิทธิและหน้าทีท งั  หมดทีบ ุคคลมีอยู่เมือต้อง
เกีย วข้องกับผูอ้ นื บทบาท หมายถึง พฤติกรรมทีค นถูกคาดหวังจากตําแหน่ งทีต นมีอยู่ในสังคมและ
2) การจัดช่วงชัน ทางสังคม (Social Stratification) หมายถึง การแบ่งคนในสังคมออกเป็ นช่วงชัน สูง
ตําต่ างกันออกไปซึงเมือนํ าแนวคิดการจัดระเบียบความแตกต่างมาใช้ในการศึกษาโครงสร้างทาง
สังคมของโรงเรียนเราจึงสามารถแบ่งสมาชิกของสังคมในโรงเรียนออกเป็ นกลุ่มๆ ตามความสูงตํา
ของสถานภาพ เช่น กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครู กลุ่มของนักเรียน เป็ นต้น
ดังนัน การศึกษาการจัดระเบียบทางสังคม หรือ การศึกษาการจัดระเบียบโครงสร้างทาง
สังคม หมายถึง การศึกษาถึงการทําให้เกิดความมีระเบียบแบบแผนในสังคมมนุ ษย์ โดยเริม จาการ
จัดให้มกี ฎเกณฑ์ขอ้ บังคับต่างๆ หลายอย่างซึง เป็ นการจัดระเบียบบรรทัดฐานเพือให้สมาชิกของสังคม
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อกัน คือ บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) และกฎเกณฑ์อนื ๆ ที
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สังคมสร้างขึน มาเพือสนับสนุ นบรรทัดฐาน เช่น ระบบค่านิยม ความเชือทางสังคม อุดมการณ์ ระบบ
สัญลักษณ์ และสถาบันทางสังคม ในขณะเดียวกันก็มกี ารจัดระเบียบความแตกต่ างทางสังคม ทีม ี
ความผูกพันอยูก่ บั สถานภาพ และสถานภาพนีจะเกียวข้องกับบทบาทอย่างใกล้ชดิ ซึง การศึกษาการ
จัดระเบียบทางสังคมและโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนก็เช่นเดียวกันคือการศึกษาการจัดระเบียบ
แบบแผน ข้อปฏิบตั มิ ขี องโรงเรียนทีทําให้โรงเรียนอยู่ได้ และศึกษาการจัดระเบียบความแตกต่าง
ทางสังคมของบุคคลทีม สี ถานภาพ และบทบาทแตกต่างกัน ได้แก่ ผูอ้ ํานวยการ ครูอาจารย์ นักเรียน
และนักการภารโรง เป็ นต้น ซึงมีส่วนสําคัญในการทําให้นักเรียนปฏิบตั หิ รือฝ่าฝื นบรรทัดฐานของ
โรงเรียนรวมทัง ความรุนแรงทีจ ะเกิดขึน ในโรงเรียนด้วย
2. ทฤษฎีปฏิ สมั พันธ์เชิ งสัญลักษณ์ หรือทฤษฎี ปฏิ สงั สรรค์เชิ งสัญลักษณ์ (Symbolic
Interaction Theory)
การศึกษาวิจยั ครัง นีผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์มาใช้เป็ นแนวทางใน
การศึกษา เพือทําความเข้าใจว่าในขณะทีนักเรียนให้ความหมายกับการไม่ทําตามบรรทัดฐานของ
ตนไปอีกอย่างซึง นอกเหนือไปจากบรรทัดฐานทางสังคม และมีการฝ่าฝื นไม่ทําตามระเบียบบรรทัด
ฐานทางสังคมทีสมาชิกมีต่อกันนัน นักเรียนให้ความหมายในการไม่ทําตามบรรทัดฐานทางสังคม
อย่างไร อันจะนํ าไปสู่ความรุนแรงในโรงเรียน การทําความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน
กับความรุนแรงในโรงเรียน และเงือนไขทีเป็ นตัวกําหนดความรุนแรงในโรงเรียนนัน เป็ นอย่างไร
ด้วยเหตุ นีประเด็นทีสําคัญตามทฤษฎีปฎิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ ทีใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ทาง
สังคมในโรงเรียน คือ ประเด็นเรือ งความหมายและคุณลักษณะของทฤษฎีปฎิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ กับ
ประเด็นเกียวกับทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ กบั การศึกษาโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนกับ
ความรุนแรงในโรงเรียน ดังนี
1. ความหมายและคุณลักษณะของทฤษฎีปฏิ สงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์
บอกเดน และบิเคลน (Bogdan; & Biklen. 1992: 36) ได้กล่าวถึงมโนทัศน์ของการปฏิ
สังสรรค์ไว้ว่าเป็ นสิง ทีแ ต่ละคนสร้างขึน เพราะคนโดยทั วไปทีอ ยู่ในสถานภาพต่างๆ นัน จะพัฒนาการ
ตีความของตนขึน หรือเรียกว่ามีการแลกเปลีย นวิสยั ทัศน์ เริม ตัง แต่มปี ฏิสมั พันธ์กนั อย่างธรรมดามี
การแลกเปลียนประสบการณ์ ป ญั หา ภูมหิ ลังโดยทีไ ม่จําเป็ นว่ าจะต้อ งเกิดการเห็นพ้อ งต้อ งกัน
ในขณะทีบ างคนมีการแลกเปลีย นการตีความกัน เพือจะชีใ ห้เห็นถึงความจริง (Truth) หมายถึง การ
ต่ อ รองในบางเรืองเสมอๆ ความจริง นีส ามารถเลือ นไหลได้โ ดยปจั เจกบุ คคลทีมองเห็นสิง ต่ างๆ
แตกต่างกัน การกระทําของคนจึงขึน กับพืน ฐานของการตีความ และการทีค นต้องพบกับปญั หาและ
การเปลีย นแปลงเป็ นเหตุ ใ ห้ค นหล่ อ หลอมการตีค วามใหม่ขึนมาและละทิง ความหมายของเดิม
ดังนัน การวิจยั เรือ งนีจงึ ต้องการใช้ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ในการศึกษาว่านักเรียนมีการตีความ
และให้นิยามอย่างไรกับการฝา่ ฝืนบรรทัดฐานของสังคมในโรงเรียน
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ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์นับว่าเป็ นทฤษฎีทางสังคมวิทยาระดับจุลภาค น่ าสังเกตด้วยว่า
ต่อมา ยอร์จ เฮอร์เบิรต์ มีด นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกนั ได้เป็ นผูเ้ สนอคําบรรยายเชิงวิชาการและพัฒนา
แนวคิ ด ปฏิ ส ัง สรรค์ ส ัญ ลัก ษณ์ ใ ห้ ช ัด เจนขึน เรี ย กว่ า การอธิ บ ายจากการตี ค วาม (Interpretative
Explanation) เป็ นการเน้นความสําคัญของการให้ความหมายในเชิงอัตวิสยั (พงษ์สวัสดิ g สวัสดิพงษ์. 2530:
1) แนวคิดนีเห็นว่ามนุ ษย์มคี วามเป็ นอิสระทีจะเป็ นผูส้ ร้างพฤติกรรมเป็ นผูต้ คี วามหรือสร้างความหมาย
ไม่ใช่เป็ นผู้ทตี กอยู่ภายใต้การถูกบังคับแต่ เพียงอย่างเดียวด้วยเหตุ นีการเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ทาง
สังคมของบุคคลอันน่ าสังเกตด้วยว่าสัญลักษณ์เป็ นสิง กระตุ้นให้บุคคลตอบสนองต่อสิง ทีถ ูกกระตุ้นจาก
บุคคลอืน ถ้ามองจากความคิดในการตอบสนองทําให้มนุ ษย์มแี นวทางในการประพฤติปฏิบตั แิ ละการแสดง
พฤติกรรมต่อมา
เมือเป็ นเช่นนี ในแนวคิดของมีด (Mead: 1934) จึงกล่าวถึงการกระทําของปจั เจกบุคคล ว่า
แบ่งออกได้เป็ นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็ นการกระทําทีเกิดขึนจากความตัง ใจ หรือเกิดจากความต้อง
การทีแ ท้จริงภายใน (Individual Intention) ซึง พัฒนาขึน เป็ นตัวตนของตนเอง (Self)เกิดจากพันธุกรรม
และลักษณะทางชีวภาพของคนแต่ละคน โดยลักษณะของความต้องการภายในนี เป็ นอุดมการณ์
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็ นอิสระซึง อาจแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมทีสอดคล้อง
หรือ ขัด แย้ง กับขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของสัง คมนั น ส่ ว นทีส องเป็ นการกระทํ าทีเ กิด จากการ
ควบคุมทางสังคมหรือการบังคับจากปจั จัยภายนอก (External Constraints) นีก็คอื การทีมนุ ษ ย์
พัฒนาตัวตนส่วนนีขนึ มาจากความรูส้ กึ หรือสายตาของผู้อืนโดยการทําตัวให้เป็ นคนดีตามบรรทัด
ฐานของสังคม ตัวตนส่วนนีจงึ เป็ นตัวตนทางสังคม เป็ นผลผลิตทางสังคมเป็ นการทําตามสายตาผูอ้ นื
โดยอาศัยจิตช่ วยคิด เป็ นการทีมนุ ษย์แ สดงพฤติกรรม บทบาท หน้ าที และสถานภาพทางสังคม
ออกมาตามความต้องการหรือตามความคาดหวังของสังคมเป็ นพฤติกรรมตามบรรทัดฐานทางสังคม
ด้วยเหตุนีจงึ ช่วยให้สงั คมนัน มีระเบียบและมีความสงบสุข
ต่อมาบลูเมอร์ (Blumer. 1969 : 148-185) ศิษย์คนสําคัญของยอร์จ เฮอร์เบอร์ มีด ได้รวบรวม
แนวคิด คําบรรยาย และข้อเขียนของมีดมาวิเคราะห์ และนํ าเสนอเป็ นข้อสรุปแนวคิดทัง หมดในเชิง
ทฤษฎีอย่างชัดเจนในหนังสือเล่มสําคัญชือ Symbolic Interactionism: Perspective and Method
(Blumer. 1969: 2) นีเป็ นทีม าของจุดกําเนิดแห่งทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ทแี น่ นอนว่าเป็ นทฤษฎีซงึ
เน้ นการศึกษาเรือง “ปฏิสมั พันธ์” และ “สัญลักษณ์” ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุ่ม บุคคลกับ
สังคมและการปฏิสงั สรรค์กนั ในสังคมเป็ นภาพรวมด้วยเหตุนีบลูเมอร์จงึ ได้ให้คําจํากัดความของทฤษฎี
ปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ว่าเป็ นทฤษฎีทมี คี วามหมายถึงข้อเท็จจริงทีว่ามนุ ษย์ไม่เพียงแต่จะมีปฏิกริ ยิ า
ต่อการกระทําของมนุ ษย์ดว้ ยกันและกันเท่านัน แต่มนุ ษย์ยงั มีการตีความหรือมีการให้ความหมายซึง
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กันและกันอีกด้วย ด้วยวิธคี ดิ เช่นนี บลูเมอร์ได้กล่าวถึงแนวคิดเกียวกับการกระทําระหว่างกันของ
มนุ ษย์ทีเกียว ข้องกับการตีความหรือการให้ความหมายไว้ว่ าการทีจะเป็ นเช่ นนี ได้จําเป็ นต้ องมี
ข้ อ เสนออั น เป็ น กรอบความคิ ด พื น ฐานรองรับ สาระต่ า งๆ ของทฤษฎี ป ฏิ ส ัง สรรค์ ส ัญ ลัก ษณ์
(พงษ์สวัสดิ g สวัสดิพงษ์. 2530: 1-2) ซึง สรุปได้ 3 ประการ คือ
1) มนุ ษย์กระทําการใดๆ ต่อสิง ต่างๆ บนพืน ฐานของการตีความหรือการให้ความหมายต่อสิง
เหล่านัน ซึง สิง ต่างๆ เหล่านี หมายรวมถึงทุกสิง ทุกอย่างทีม นุ ษย์อาจสังเกตได้ในโลก ได้แก่ สิง ทีเ ป็ น
วัตถุซงึ เป็ นรูปธรรม เช่น ต้นไม้ เก้าอี สิง ทีเป็ นคน เช่น พ่อ แม่ เสมียน เพือน ศัตรู สิง ทีเป็ นสถาบัน
เช่น โรงเรียน รัฐบาล สิง ทีเ ป็ นความคิดในเชิงอุดมการณ์ เช่น ความซือสัตย์ เสรีภาพ สิง ทีเ ป็ นกิจกรรม
ต่างๆ เช่น คําสัง คําขอร้อง และสิง ทีเป็ นสถานการณ์ ต่างๆ เช่นการเผชิญชีวติ ประจําวันของปจั เจก
บุคคล เป็ นต้น
2) ความหมายของสิง ต่ างๆ เหล่านัน เกิดขึน จากการกระทําร่วมกันในสังคมหรืออุบตั ขิ นึ
จากการกระทําร่ว มกันทีบุคคลหนึงกระทําต่ อบุค คลอืนซึง การกระทํานัน เป็ นผลจากการให้ความ
หมายและตีความตามสถานการณ์ทพี วกเขาได้ทาํ ให้เกิดการกระทํานัน ขึน
3) ความหมายของสิง ต่ างๆ เหล่ า นัน จะถู ก ถ่ ายทอดและปรุง แต่ งในกระบวนการแปล
ความหมายโดยบุคคลซึง เผชิญหน้าอยูก่ บั สิง ต่างๆ เหล่านัน
ในแนวคิดของบลูเมอร์ (Blumer. 1969: 2-5) นัน จะเห็นได้ว่าแนวคิดปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ตาม
ทัศนะนีเป็ นการมองภาพรวมทัง ผูก้ ระทํา การกระทําและความหมายต่างๆ ทีเ กิดขึน จากการปฏิสงั สรรค์
ระหว่ างบุ คคล โดยเขาอธิบายไว้ว่ าการปฏิสงั สรรค์ของบุคคลเป็ นกระบวนการในการตีความซึง
ประกอบด้วยสองขัน ตอน ได้แก่ ขัน ตอนทีหนึงบุคคลจะเป็ นผู้ชใี ห้ตนเองทราบถึงความหมายของ
การกระทํานัน ๆ ถือเป็ นกระบวนการทางสังคมภายในหมายความว่าผู้กระทํามีการปฏิสงั สรรค์กบั
ตนเอง หรือมีกระบวนการสือสารกับตนเอง ขัน ตอนทีสอง การตีความจะเกิดขึน ตามมาหลังจากมี
การปฏิสงั สรรค์ กับตนเองเกิดขึน แล้วด้วยเหตุนีการตีความจึงเป็ นการจัดการกับความหมายด้วย
ลัก ษณะและวิธ ีก ารต่ า งๆ ตามทีผู้ก ระทํา สามารถทีจะเลือ กตรวจสอบหรือ หยุด การกระทํา หรือ
เปลียนแปลงความหมายใหม่ให้เป็ นไปตามสถานการณ์ทผี ูก้ ระทํากําลังเผชิญอยู่และเป็ นผู้กําหนด
ทิศทางการกระทําของตนให้เป็ นไปตามความต้องการของตนเองได้
แนวคิดเกียวกับการกระทําระหว่างกันในทางสังคมนี นภาภรณ์ หะวานนท์ (2540: 2) ได้
ยกตัวอย่างไว้ชดั เจนว่าเมือคนหนึงแสดงการกระทําและการกระทํานัน สามารถไปมีผลต่อความคิด
หรือการกระทําของอีกคนหนึงเราเรียกว่ามีการกระทําระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction)
เกิดขึน เช่น เมือ คนหนึงยกมือไหว้คนอีกคนหนึงแล้วคนอีกคนหนึงก็ยกมือรับไหว้ถอื ว่ามีการกระทํา
ระหว่างกัน (Interaction) เกิดขึน โดยในการไหว้นัน ผู้ไหว้อาจรูต้ วั ว่าตนเองเป็ นเด็กจึงยกมือไหว้
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ก่อนส่วนผูร้ บั ไหว้กเ็ ข้าใจว่าผูไ้ หว้ ไหว้ดว้ ยความเคารพ ดังนัน ในการยกมือไหว้จงึ ไม่เพียงแต่จะทํา
ให้อกี ฝ่ายหนึงรับไหว้เท่านัน แต่ยงั เป็ นการส่งผ่านความคิดในเรืองการให้ความเคารพหรือให้เกียรติ
โดยทีผู้ก ระทําทัง สองฝ่ายต่ างเข้าใจถึง ความหมายทีอ ยู่เ บือ งหลัง ของการกระทํานัน ลัก ษณะนี
เรียกว่าเป็ นการส่ งผ่านความหมายทีเป็ นสัญ ลักษณ์ กล่า วสําหรับส่ว นทีสําคัญอีกอย่างหนึง ของ
ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ คือ มโนทัศน์เรือง “อัตตะ” (Self) (Bogdan; & Biklen 1992: 37)
เพราะอัตตะเป็ นสิง ทีอ ยู่ภายในตัวปจั เจกบุคคลเช่นเดียวกับความถือตนเป็ นทีต งั  (Ego) หรืออวัยวะ
ทีจ าํ เป็ นอย่างอืนภายในร่างกายรวมทัง แรงขับภายใน (Motive) หรือบรรทัดฐานภายใน หรือคุณค่า
หรือค่านิยม (Value) ในทัศนะของบอกเดน และบิเคลน (Bogdan; & Biklen 1992: 37) เห็นว่า
“อัต ตะ” หมายถึง ความคิด สร้างสรรค์ของคนทีมปี ฏิส งั สรรค์ก ับผู้อ ืน คนพยายามมองตนเองเช่ น
เดียวกับทีคนอืนมองเพือทีจะอธิบายท่าทางและการกระทําและเพือจะวางตัวเองตามบทบาททีผู้อนื คาด
หวังในระยะเวลาสัน ๆ คนจะมองตัวเอง อีกส่วนหนึงเป็ นการมองโดยบุคคลอืน อัตตะจึงเป็ นสิง ทีบ ุคคลสร้าง
ขึนในมโนทัศน์ ทางสังคม เหตุ ผลก็ค ือแต่ ละคนจะรับรู้ตวั เองและพัฒนาการตีความเข้าไปสู่กลไกของ
ความสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนัน ในส่วนของพงษ์สวัสดิ g สวัสดิพงษ์ (ม.ป.ป: 2) ก็ได้กล่าวไว้ว่าสังคมมี
ลักษณะทีเ ป็ นกระบวนการ (Processual) คือเป็ นพลวัตแห่งการปรับการกระทําเข้าหากันและกัน แต่ละคน
กระทําตามวิถีทางทีเขาตีความการกระทําของคนอืนๆ ซึงอัตตะก็อยู่ในรูปของกระบวนการเช่นกัน
อัตตะจึงหมายถึงกระบวนการสือสารทีด าํ เนินอยูต่ ลอดเวลา เป็ นพลวัตแห่งการบ่งชีใ ห้กบั ตนเองจาก
การสวมรับทัศนะทีค นอืนมีต่อตนเอง ดังนัน จึงอาจสรุปได้ว่าบุคคลทัง หลายในสังคมมีอทิ ธิพลอย่าง
ยิง ต่อบุคคลในการตีความตนเองหรือกําหนดเอกลักษณ์ให้กบั ตนเองหรือกําหนดแนวทางการกระทํา
ของตนเองทีส อดคล้องกับการนิยามหรือการตีความดังกล่าว
จากกรณี เ หล่ า นี จ ึง กล่ า วได้ ว่ า ทฤษฎี ป ฏิส ัง สรรค์ ส ัญ ลัก ษณ์ ม ีอ งค์ ป ระกอบทีสํ า คัญ
2 ประการ คือ “ปฏิสมั พันธ์ กับ “สัญลักษณ์ ซึง ทฤษฎีนีมฐี านคติทสี ําคัญ คือ มนุ ษย์ปฏิบตั ติ ่อกัน
โดยอาศัยสัญลักษณ์ มนุ ษย์จงึ สร้างสัญลักษณ์ขนึ มาเพือเป็ นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน ฉะนัน การ
ทําความเข้าใจความหมายทีแท้จริงของปรากฏการณ์ ใดๆ จึงต้องอาศัยปฏิสมั พันธ์ทางสัญลักษณ์
เป็ นฐานคติทสี ําคัญ อย่างไรก็ดเี พือให้การใช้ประโยชน์ ของสือสัญลักษณ์ทมี รี ูปแบบต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับสมาชิกคนอืนๆ ในสังคมและเป็ นไปตามระเบียบบรรทัดฐานของสังคมนัน ๆ และบุคคล
จําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการทางจิตวิทยาสังคมทีสําคัญสองส่วนประกอบกันได้แก่ กระบวนการ
เรียนรู้ (Learning Process) และกระบวนการแปลความหมาย (Interpretation Process)ซึงเป็ น
กระบวนการทีมอี งค์ประกอบสองขัน ตอนเป็ นลักษณะพืนฐานคือองค์ประกอบแรกผู้กระทําจะบ่งชี
ตนเองให้ทราบว่าเขากําลังกระทําต่อสิง ใด กล่าวคือ เขาต้องบ่งชีใ ห้ตนเองทราบถึงสิง ทีม คี วามหมาย
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องค์ประกอบทีส อง จากผลของกระบวนการสือ สารกับตนเองจะเกิด การแปลความหมายขึนใน
ลักษณะของการถ่ายทอดความหมาย โดยผู้กระทําจะคัดเลือก ตรวจสอบ จําแนก จัดกลุ่มและแปร
ความหมายต่ า งๆ ไปตามสถานการณ์ ทีเ ขาเผชิญ อยู่ ใ นวิถี ชีว ิต ของเขา ด้ ว ยเหตุ นี ก ารแปล
ความหมายจึงไม่ควรทีจะถูกพิจารณาว่าเป็ นเพียงการนํ าเสนอความหมายทีเกิดขึนโดยอัตโนมัติ
แต่ถอื ว่าเป็ นกระบวนการทีมกี ารใช้ และปรุงแต่งเปลียนแปลงความหมายต่างๆ ในฐานะทีเป็ นสือ
ชีน ํ าการกระทํา ดังนัน โดยแท้จริงแล้วการทีจะศึกษาวิจยั เพือทําความเข้าใจและให้ความหมายของ
ปรากฏการณ์ใดๆ เช่น การต่อรอง การฝ่าฝื นกับบรรทัดฐานของสังคมในโรงเรียน ในการศึกษาครัง
นี ผู้วจิ ยั จําเป็ นต้องทําความเข้าใจการปฏิสงั สรรค์ทางสัญลักษณ์ ของบุคคลทีเกียวข้องกับการจัด
ระเบียบบรรทัดฐานของโรงเรียนว่าบุคคลใช้ประโยชน์ของสือสัญลักษณ์โดยมีการเรียนรู้ การตีความ
ซึงเกียวข้องกับการฝ่าฝื นกติกาของสังคมในโรงเรียนอันเกียวโยงอยู่ก ับการเบียงเบน ซึง เชือว่ า
เกีย วข้องกับการความรุนแรงทีเ กิดขึน ในโรงเรียน
เมือเป็ นเช่นนี สาระสําคัญของกรอบแนวคิดปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์นี ก็คอื ประการแรก
มนุ ษย์ทําการตีความสิง ต่ างๆ ด้วยตนเอง ความหมายของสิง ทีมนุ ษย์ตคี วามจึงไม่ได้ตดิ อยู่กบั คน
หรือ สิง ทีมนุ ษ ย์เผชิญ หน้ าและรับรู้ แต่ เ ป็ นความหมายทีมนุ ษย์เป็ นผู้ใ ห้ก ับสิงนัน ประการทีสอง
พฤติกรรมของมนุ ษย์ไม่ได้เป็ นเพียงการตอบสนองโดยอัตโนมัตติ ่อสิง เร้าแต่เป็ นการสร้างสรรค์ที
เป็ นผลมาจากการตี ความสถานการณ์ และจากคนอืนๆ ทีร่ว มอยู่กบั การปฏิสงั สรรค์ในขณะนัน
ประการทีสาม พฤติก รรมของมนุ ษย์มสี ่ วนทีกํ าหนดไม่ได้หรือทํานายไม่ได้อยู่ในตัว ด้ว ย เพราะ
มนุ ษย์นัน ได้สร้างความหมายของการกระทําในลักษณะทีไ ม่อาจทํานายได้ไว้แล้วล่วงหน้ าจากการ
รับรู้ล กั ษณะของบุ ค คลและสถานการณ์ ต่ างๆ ประการสุ ด ท้ายการตีค วามสถานการณ์ และการ
สร้างสรรค์พ ฤติก รรมนัน เป็ นกระบวนการทีเ กิด ขึนในบริบ ทแห่ง การปฏิสงั สรรค์ระหว่ างมนุ ษ ย์
ดังนัน ในการศึกษาจึงจําเป็ นต้องทําการศึกษาในบริบทเช่นนัน เพราะการตีความเป็ นกระบวนการทีม ี
การก่อรูปขึน หรือสร้างสรรค์ขนึ โดยตัวของมันเอง (Blumer. 1956: 678) มนุ ษย์จงึ ตีความหรือให้
ความหมายสถานการณ์ดว้ ยตนเอง ในขณะทีส ถานการณ์นนั  ๆ ปรากฏให้เห็นต่อหน้าเขาจริงๆ
ทฤษฎี ปฏิ ส งั สรรค์ส ญ
ั ลักษณ์ กบั การศึ กษาโครงสร้ างทางสัง คมของโรงเรี ย นกับ
ความรุนแรงในโรงเรียน
วูดส์ (Woods. 1983: 1-17) ได้กล่าวถึงการใช้ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ในการศึกษา
เกียวกับโรงเรียน ซึงสรุปได้ว่าโรงเรียนเป็ นเสมือนวัตถุหรือสถานการณ์ทมี คี วามหมายอยู่ในการ
กระทําต่างๆ ภายในโรงเรียน การจะทําความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ทีเ กิดขึน ในโรงเรียนจึงต้อง
มองจากภายในคือการสวมบทบาทหรือการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ทเี ราจะศึกษาและลงไปศึกษา
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จากสถานการณ์ ทีเ ป็ น จริง โดยวู ด ส์ไ ด้ นํ า เสนอขอบเขตของการนํ า แนวคิด ทฤษฎีป ฏิส ัง สรรค์
สัญลักษณ์มาใช้ในการศึกษาเกีย วกับโรงเรียน และได้จาํ แนกการศึกษาออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
แรก การศึก ษาบริบทของโรงเรียน ด้านทีส องการศึก ษาภาพทีเ ป็ นจริง ในโรงเรีย น ด้า นทีส าม
การศึกษาถึงวัฒนธรรมในโรงเรียน ด้านทีสี การศึกษากลวิธ กี ารอยู่ร่วมกันในโรงเรียน ด้านทีห้า
การศึกษาด้านการต่อรอง ด้านทีห กการศึกษาด้านการดําเนินชีวคิ ในโรงเรียน ซึง การวิจยั ในเรืองนี
ผูว้ จิ ยั ได้พยายามนํ าทฤษฎีปฏิสงั สรรค์ สัญลักษณ์ในการศึกษาโรงเรียนตามแนวคิดของวูดส์ มาใช้
เป็ นกรอบความคิดสําหรับการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิง การศึกษาในมิตกิ ารฝ่าฝื น และไม่ทํา
ตามบรรทัดฐานของสังคมในโรงเรียน อันก่อให้เกิดความรุนแรงในโรงเรียน ดังนี 1) การศึกษาโดยดู
ทีบริบทของโรงเรียน ทีต ัง สภาพแวดล้อ มของโรงเรียน และชุ มชน ทรัพ ยากรและกระบวนการ
บริหาร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีทําให้เกิดความรุนแรง 2) ดูทบี รรทัดฐานทางสังคม วิถปี ระชา
จารีต กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ทีเกียวกับความรุนแรง 3) ดูทวี ถิ ชี วี ติ หรือวัฒนธรรมของ
คนในโรงเรียนเกียวกับความรุนแรง โดยดูจากกิจวัตรประจําวันและจากการทํากิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียน 4) ดูทกี ลไกการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนจากการขัดเกลา สังสอน

อบรมเกียวกับการป้องกัน
ความรุนแรง ดูมาตรการในการควบคุมทางสังคม และการสนับสนุ นทางสังคมให้นักเรียนทําตาม
บรรทัดฐานของโรงเรียน 5) ดูทกี ารต่อรองการฝ่าฝื นบรรทัดฐานทางสังคมของโรงเรียนจนทําให้เกิด
ความรุนแรง 6) ดูแบบแผนการดําเนินชีวติ ของคนในโรงเรียนว่าเกีย วข้องกับความรุนแรงอย่างไร
การศึกษาในมิตคิ วามรุนแรงในโรงเรียนโดยใช้แนวคืดทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ เป็ น
แนวทางในการศึกษานี ไม่เพียงแต่จะอธิบายปรากฏการณ์ทเี กียวข้องกับความสัมพันธ์ทางสังคมใน
โรงเรียนในเรือ งการฝ่าฝื น ไม่ทําตามบรรทัด ฐานทางสัง คม ทําให้เ กิด ความรุนแรงในโรงเรียน
เท่านัน แต่ การศึกษาในครัง นียงั มุ่งเน้ นการศึกษาในเรือง“ปฏิสมั พันธ์” และ“สัญลักษณ์ ” ระหว่าง
นั ก เรีย นกับ นั ก เรีย น นั ก เรีย นกับ กลุ่ ม นั ก เรีย นกับ ครูอ าจารย์แ ละผู้ทีเ กีย วข้อ งรวมทัง การปฏิ
สังสรรค์กนั ในโรงเรียนเป็ นภาพ รวมของการศึกษาโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนทีเ กียวข้องกับ
ความรุนแรงในโรงเรียน
3. แนวคิ ดทฤษฎีเกียวกับอํานาจ
อํานาจเป็ นมโนทัศน์ทมี คี วามหลากหลายในด้านนิยามความหมายมีการเปลีย นแปลงอย่าง
มากในด้านกระบวนทัศ น์ จากโครงสร้างระบบทีผูก ขาดอํ านาจอยู่ทศี ู นย์ก ลาง มาสู่ก ารพิจารณา
แนวคิดเรืองอํานาจในลักษณะทีใ ห้ความสําคัญกับวิธคี ดิ และประสบการณ์ของปจั เจกผูก้ ระทําการ
มากขึน การสร้า งนิ ย ามเพือ อธิบ ายปรากฏการณ์ ใ นบริบ ทร่ ว มสมัย ทีม ีก ารเปลีย นแปลงไป
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ความหมายของแนวคิดในเรือ งอํานาจจึงมีลกั ษณะเป็ นพลวัตสูงมากขึน อยู่กบั เวลา สถานการณ์ และ
บริบททีเ ป็ นเงือ นไขแวดล้อม (รัตนา โตสกุล. 2548)
มนุ ษย์โดยทัวไปรู
 จ้ กั และคุน้ เคยกับคําว่าอํานาจผ่านการปฏิบตั แิ ละประสบการณ์ในชีวติ จริง
ความหมายของอํานาจอยู่ในกระบวนการของการประชันกันทางความคิด (Contested views) เป็ น
สิง ทีถูกสร้างผลิตซําและตีความใหม่ๆ โดยกลุ่มต่ างๆ ในสังคมตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถอธิบาย
ตรรกะเรืองอํานาจให้ชดั เจนเป็ นระบบหรือสรุปเป็ นความคิดเชิงนามธรรมทําให้ขอ้ สรุปสากลเป็ น
กฎเกณฑ์ทเี ป็ นนามธรรมแบบตายตัวจึงยังไม่ม ี อย่างไรก็ตามมีผไู้ ด้เสนอแนวทางนิยามเรืองอํานาจ
ไว้สองแนวทางด้วยกัน แนวทางแรกมองว่าอํานาจเป็ นพลังหรือความสามารถทีจะกระทําการ ให้
บรรลุตามทีต งั  ใจไว้ แม้จะได้รบั การต่อต้านขัดขืนก็ตาม (Vries; & Samvel.1998) และแนวทางทีส องมี
ความซับซ้อนมากขึน โดยพิจารณาว่า อํานาจไม่เพียงแต่เป็ นศักยภาพทีจ ะกระทําให้บรรลุตามประสงค์
แต่ยงั หมายรวมเอาถึงการได้รบั สิทธิทจี ะกระทํา (Right to act) ไว้ดว้ ย อํานาจแนวนีเกิดจากกระบวนการ
ทางสังคมทีมคี วามชอบธรรมรองรับเป็ นอํานาจแบบชอบธรรม (Legitimate power) อํานาจคือพลัง หรือ
ความสามารถทีจ ะกระทําการ (Simple Capacity to Act) เป็ นศักยภาพของมนุ ษย์ทจี ะเข้าไปจัดการกับ
เหตุ การณ์ ต่างๆ ในโลกและเปลียนแปลงเหตุ การณ์ เหล่านัน ในส่วนของอํานาจเชิงสังคม คือการที
ตัวแทนของอํานาจหรือผูม้ อี ํานาจสามารถก่อให้เกิดผล (Cuasal effects) ต่อสังคมโลกรอบๆตัวตามที
คาดหวังไว้ (Scott. 1998) นอกจากนี พาร์สนั (วัลยา ภูมภิ กั ดีพรรณ. 2547; อ้างอิงจาก Parsons.
1969: 361) ให้นิยามว่า อํานาจ คือสิทธิให้กระทําการอันชอบธรรมซึงเป็ นศักยภาพโดยรวมทีจะ
รับประกันการแสดงออกตามพันธะหน้าทีท แี ต่ละหน่ วยย่อยในระบบการปฏิบตั กิ ารร่วมมีต่อกัน อํานาจ
กับความชอบธรรมจึงเป็ นสิง ทีไ ปด้วยกัน
โครงสร้างเชิ งอํานาจกับความรุนแรงในโรงเรียน
ความรุนแรงเป็ นกระบวนการในการครอบงํามนุ ษย์อย่างแยบยลด้วยกฎเกณฑ์หรือระเบียบ
แบบแผนเสมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนทีผ ูกพันร่างกายให้หมดสินซึงอิสรภาพในการสร้างความ
เป็ นมนุ ษย์ดว้ ยตนเองให้กลับกลายเป็ นวัตถุทถี ูกผลิตตามคําสังของผู

ท้ มี อี ํานาจเหนือกว่าต้องการ ด้วย
การยัดเยียดความเป็ นคุณลักษณะหนึงแก่มนุ ษย์ทุกคน รูปลักษณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเป็ นการใช้
เครือข่ายของอํานาจในสถานศึกษาให้เป็ นเครืองมือในการปรับเปลียนพฤติกรรมความนึกคิด การ
กําหนดลักษณะตัวตนทางสังคม (Social identity) เพือกดทับลักษณะตัวตนของนักเรียน (Self identity)
โดยผ่ านกระบวนการของการฝึ กฝนควบคุ มด้วยกฎระเบียบ/วินั ยทีปรากฏอยู่อ ย่ างชอบธรรมใน
โรงเรียน สุดยอดของการใช้ความรุนแรง คือ การใช้อํานาจเข้าควบคุมให้นักเรียนมีลกั ษณะเฉพาะตาม
เงือ นไขต่างๆ ทีก ําหนดโดยอาศัยความรูแ้ ละความเชือทีด ํารงอยู่ในสังคม สร้างวัฏจักรเครือข่ายอํานาจ
กดทับร่างกายให้สยบยอมอย่างไม่จบสินด้วยการลักษณะตัวตนทางสังคมและความเป็ นตัวตนของ
นั ก เรีย นและการสถาปนากฎเกณฑ์ ว ิ นั ย ขึ น มาจัด ระเบี ย บบัง คับ ใช้ ก ั บ สรรพสิ ง ต่ า งๆ ต่ อ ไป
(วัลยา ภูมภิ กั ดีพรรณ. 2547)
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วิวฒ
ั นาการของการใช้อํานาจอย่างแยบยลเข้าควบคุมมนุ ษย์ถูกนํ ามาใช้ในชีวติ ประจําวัน
อย่างสมําเสมอมีประสิทธิภาพเพียงเพือต้องการให้ชวี ติ ของบุคคลนัน สยบยอมต่ออํานาจ วิธเี ช่นนีจงึ
สร้างความจริง (Truth) บางอย่างทีปรากฎอยู่ในลักษณะของการใช้อํานาจ คือการต่อต้านขัดขืน
เพราะทีใ ดทีม อี ํานาจก็ย่อมมีการต่อต้าน (Foucault. 1980: 162; Foucault. 1988: 122) อันเป็ นผลสืบ
เนืองมาจากการใช้อํานาจนัน เอง (Gordon. 1998: 35; Ritzer. 2000: 67) ฟูโกต์มองเห็นถึง
วิวฒ
ั นาการนีโดยทําการวิเคราะห์ยอ้ นกลับไปในช่วงศตวรรษ 17-18 (1757-1830) ทีม กี ารกําหนด
บทลงโทษผูท้ ลี ะเมิดกฎบัญญัตขิ องกฎหมาย ด้วยการมองร่างกายของมนุ ษย์ว่าเป็ นเพียงวัตถุทเี ป็ น
เป้าหมายของอํานาจทีสามารถทําลายได้ (Foucault. 1977: 136-137) การลงโทษร่างกายด้วย
วิธกี ารทรมานต่างๆ จึงถูกนํ ามาใช้ ทัง นีเพือต้องการคงไว้ซงึ อํานาจกระบวนการในการเข้าควบคุม
มนุ ษย์ ด้วยวิวฒ
ั นาการปรับเปลีย นให้เข้ากับบริบททางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละพืน ทีใ ห้ได้อย่าง
แยบยลทีส ุดเพือลดการต่อต้านอํานาจลงให้เหลือน้อยทีส ุด แสดงว่าการใช้ความรุนแรงไม่ได้หมดไป
จากสังคม แต่เป็ นการใช้ความรุนแรงในรูปแบบใหม่ทมี ปี ระสิทธิภาพ มีความชอบธรรมและปรากฎ
ให้เห็นอยู่ทวไปในสั
ั
งคม สิง นีถอื เป็ นหัวใจการใช้อํานาจของรัฐในการควบคุมพลเมืองให้อยู่ภายใต้
ปกครองอย่างแยบยลทีสุด วิธกี ารใช้อํานาจในการลงโทษแบบใหม่นีไม่ได้นํามาใช้สําหรับนักโทษ
เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่ถูกนํ ามาใช้ในสังคมโดยรวมด้วยเช่นเดียวกัน และจะเข้าจัดการกระทํา
กับบุคคลทันทีทมี พี ฤติกรรมเบียงเบนด้วยการจัดการอย่างเป็ นระบบมีการใช้เทคนิคใหม่ๆ เข้ามา
แทนเครืองทรมานร่างกายทีใ ช้ในสมัยก่อน ความสัมพันธ์ของอํานาจและความรุนแรงจึงไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด หรืออีกนัยหนึงความรุนแรงก็เป็ นอีกด้านหนึงของการใช้อํานาจ
นันเอง

เพราะอํานาจไม่สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวของมันเอง แต่คงอยู่ได้เมือมีการปฏิบตั กิ ารของอํานาจ
ทีมใิ ช่เป็ นเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนเท่านัน แต่เป็ นวิธกี ารใช้อํานาจอย่าง
แนบเนียนเปลียนแปลงการกระทําของผู้อนื เพือให้เกิดการกระทําบางอย่างในอนาคตตามเจตจํานง
ของผูใ้ ช้อํานาจ (Foucault. 1982: 220-221)
วิธกี ารของความรุนแรงทีแ ยบยลและยากต่อการต่อต้านแต่ง่ายต่อการควบคุมคือ กระบวนการ
ทีต อ้ งการยัดเยียดให้มนุ ษย์มลี กั ษณะตามต้องการ ทัง ๆ ทีม นุ ษย์ควรมีจติ สํานึกของความเป็ นมนุ ษย์คอื
มีอิสระ มีส ิทธิในการเลือกว่าสิง ไหนควรทําหรือไม่ควรทําหรือพฤติกรรมแบบไหนเป็ นทีต้องการมี
ความสามารถในการวางแผนกําหนดลักษณะความเป็ นตัวตนของตนเองได้ ทัง นีเนืองจากจิตสํานึกของ
มนุ ษย์เกิดก่ อนการหล่อหลอมทางสังคม วัฒนธรรมและจะยังคงอยู่ตลอดไป ตราบเท่าทียงั มีมนุ ษย์
ปรากฏอยู่ (Ritzer. 1996: 51-52) แต่กลับถูกกดทับปิ ดกัน ด้วยสร้างความปรารถนาดีขนึ มาบดบัง
หน้ากากทีแ ท้จริงของการใช้อํานาจ กฎ ระเบียบวินัยด้วยการบังคับร่างกายของคนเราไปพร้อมๆ กับ
การเพิม ให้คนเชือฟงั และต้องปฏิบตั ติ ามมากขึน
กระทําความรุนแรงเพือการคงไว้ซงึ อํานาจในระบบโรงเรียน จะสําเร็จได้ยากหากขาดพืน ที
ทีเ อือต่อปฏิบตั กิ ารของอํานาจ คือหนึงลักษณะพืน ทีท างกายภาพของโรงเรียน และสองพืน ทีข อง
กฎเกณฑ์และวินัยทีบ งั คับใช้ในการเข้าจัดกระทํากับร่างกาย การพิจารณาการใช้และผลของอํานาจ
จึง ต้ อ งแยกระหว่ า งผู้ทีใ ช้อํ า นาจและผู้ทีอ ยู่ภ ายใต้ ปกครองออกจากกัน รวมทัง ต้ อ งแยกการใช้
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กฎเกณฑ์และการใช้วนิ ัยออกจากกัน อํานาจทัง สองส่วนนีมพี ลังอย่างมาก เพราะอํานาจของ
กฎเกณฑ์นําไปสู่ การควบคุมคนในโรงเรียน ขณะทีอ ํานาจของวินัยจะมุ่งตรงไปสู่บุคคลหรือสํานึก
ร่วมของกลุ่มบุคคลโดยตรง การสร้างวินัยจึงเป็ นการเชือมต่ ออํานาจเข้าด้วยกัน ด้วยการมุ่ง
เป้าหมายของการใช้อํานาจไปทีร่างกาย เพือต้อ งการใช้ร่างกายเป็ นสือในการแทนทีสวมรอย
ลักษณะตัวตนของนักเรียน ในรูปแบบทีผ ูม้ อี ํานาจต้องการ ซึง เป็ นความแยบยลของการใช้อํานาจ
ั  ง การหล่อหลอม (Shape) การฝึ กฝน (Train)
ความรุนแรงเพือให้ได้ผลทีส ุด คือการจัดสรรปนแต่
สลาย/สันคลอนและควบคุ

มทุกส่วนไม่ว่าจะเป็ นร่างกาย จิตใจ ความคิด การกระทําวิถกี ารดํารงชีวติ
รวมทัง การเปลียนแปลงตนเองเพือจุด ประสงค์อย่างใดอย่างหนึงในชีวติ ให้ได้อย่างสมบูรณ์ ทสี ุ ด
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2543: 32-33) เพือควบคุมร่างกายและความเป็ นตัวตนของนักเรียน
กระบวนการดังกล่าวจึงไม่อาจจะทําให้สมบูรณ์ได้เพียงแค่การพยายามกระทําผ่านขัน ตอนการให้
เหตุผลหรือความจริงได้ แต่ยุทธวิธขี องการสร้างลักษณะตัวตนทางสังคมนัน จะต้องอาศัยความรูใ้ น
การสร้างกฎระเบียบในโรงเรียนให้มกี ารนํามาใช้ฝึกฝนอย่างสมําเสมอเป็ นรูปธรรมสถาบันการศึกษา
เป็ นสถานทีทมี กั ได้รบั การยอมรับจากสังคม และถูกสร้างให้เป็ นสนามของการสร้างลักษณะตัวตน
ทางสั ง คมให้ ก ั บ นั ก เรี ย นซึ ง มี ค วามเกี ย วข้ อ งกั บ สมาชิ ก ทุ ก คนในสั ง คมอย่ า งต่ อ เนื อง
(Van Dijk. 1998: 187) ตลอดระยะเวลาทีน ักเรียนต้องศึกษาอยู่ในโรงเรียน ดังนัน การศึกษาถูกมอง
ว่าเป็ นกลไกทีท ําหน้าทีต อบสนองต่ออุดมการณ์ของรัฐและสังคม นับตัง แต่การเกิดขึน ของสถาบันที
ทําหน้าทีฝึกอบรม กล่าวได้ว่าสถาบันทีผ ลิตซําทางความรูแ้ ละทักษะทีต้องการของสังคม ทัง ยัง
สามารถจะส่ ง ผ่ า นอุ ด มการณ์ ห ลัก ของสัง คมได้ อ ย่ า งมากมายและเป็ น รูป ธรรมอย่ า งดีทีสุ ด คือ
โรงเรียน ดังนัน การกําหนดอุดมการณ์หลักของโรงเรียนจะต้องเป็ นแนวทางเดียวกับสังคมของยุค
สมัยนัน (Bourdieu; & Passeron. 1997: 178-179) อุดมการณ์ของโรงเรียนถูกสร้างขึน ภายใต้ทุน
นิยมกระแสหลักในยุคปจั จุบนั ซึง เป็ นหัวใจหลักในระบบเศรษฐกิจของนโยบายในการบริหาร
ประเทศ อุดมการณ์ทถี ูกสร้างขึน นี จึงมีจุดมุ่งหมายเพือตอบสนองต่อแนวทางของทุนนิยม โรงเรียน
จึงกลายเป็ นโรงงานผลิตแรงงานเพือเตรียมเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานดังทีกระทําอยู่เช่นในปจั จุบนั
นักเรียนจึงถูกลดคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ลงมาเป็ นเพียงปจั จัยเพือการผลิตของระบบการจัดการ
ทางการศึกษา เพือตอบสนองต่อระเบียบกฎเกณฑ์ทถี ูกกําหนดขึน เพือให้ได้คุณภาพของมนุ ษย์
ตามทีโ รงงานต้องการ ด้วยความมุ่งมันในการนํ

าพานักเรียนให้เข้าสู่ระบบสังคมเช่นนี ผูท้ เี กียวข้อง
กับสถาบันโรงเรียนจึงละเลยการพัฒนาศักยภาพของมนุ ษย์อย่างเต็มทีมาเป็ นเพียงการพัฒนาที
ต้องการคงไว้ซงึ อุดมการณ์ของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมซึง มีนัยสําคัญส่งผลโดยตรงต่อการ
จัดหลักสูตร ด้วยผลิตความรูเ้ ท่าทีม คี วามจําเป็ นให้กบั สังคม (แอปเปิ ล มิเชล. 2529: 48) วิธกี าร
จัด การบริห ารโรงเรียนจึง ดํารงอยู่ภายใต้ก ระบวนการคิด เพือตอบสนองต่ อ อุ ด มการณ์ ห ลัก ของ
การศึกษา ทีเป็ นไปในแนวทางเดียวกับการผลิตซํา และตอบสนองต่ ออุดมการณ์ หลักของชาติ
มากกว่าการคํานึงถึงความต้องการหรือศักยภาพของมนุ ษย์ แต่ละคนทีมลี กั ษณะแตกต่างกันไป
ถึงแม้ว่าจะมีการต่ อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับการสร้างลักษณะตัวตนเช่นนัน ก็ไม่สามารถขัดขืนได้
ด้วยว่าลักษณะตัวตนหรืออุดมการณ์ทเี กิดขึน ในโรงเรียน ถูกทําให้กลายเป็ นความจริงทีไม่อาจ
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ปฏิเสธได้ การสร้างลักษณะตัวตนทางสังคมเช่นนีจงึ ไม่สามารถเกิดขึน อย่างเป็ นธรรมชาติแต่เป็ นเรือง
ของการผลิต/สร้างหรือการต่ อสู้ให้ได้มาจึงเป็ นการกํ าหนดยัดเยียดโดยสังคมวัฒนธรรมทีสร้างขึน
ภายหลังผ่านกระบวนการในการอบรมเลีย งดูในสถาบันหรือระบบการศึกษา (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.
2543: 324) การจัดการศึกษาในโรงเรียนจึงเป็ นเครืองมือสําคัญในการส่งผ่านอํานาจอย่างเป็ นรูปธรรม
และได้ผลดีทสี ุด ดังนัน สิง ทีด าํ รงอยูใ่ นโรงเรียนจึงเป็ นการใช้อํานาจอย่างเต็มรูปแบบ คือ มีการใช้พนื ที
ของระเบียบวินัยในการควบคุมการทํางานของร่างกายให้ว่านอนสอนง่าย หรือถูกทําให้เชืองต่อการ
ควบคุม และเพือให้เกิดความน่ าเชือถือมากยิง ขึน (Foucault .1981: 61-64) ภายใต้สถาบันโรงเรียน
ทีมกี ารออกแบบสถาปตั ยกรรมทีเอือต่ อการควบคุม เทคนิควิทยาการของควบคุมนักเรียนด้วย
กฎระเบียบวินัยจึงใช้ความรูใ้ นสาขาวิชาต่างๆ ในการสร้างหรือกําหนดการใช้ เฝ้าระวังของผูด้ ูแลที
ถูกกําหนดไว้แล้วว่า ใครควรจะเป็ นผูพ้ ูด เมือไหร่ และทีไ หน (Barker. 2000:79) ซึง มักปรากฏ
ออกมาในรูป แบบทีก ล่ า วอ้ า งว่ า เป็ น มาตรการควบคุ ม ความประพฤติทีดีทีสุ ด สํ า หรับ นั ก เรีย น
ปฏิบตั กิ ารอยู่บนพืน ฐานทีอ ยู่ในความสนใจของบุคคลโดยทั วไป (Gordon. 1977: 133)เป็ นชุดของความ
จริง (Regime of truth) ทีถ ูกสร้างขึน มาเพือตอบสนองต่อความต้องการของผูท้ มี อี ํานาจเหนือกว่าผ่าน
การจัดการของกฎหมายองค์กรหรือองค์ความรูใ้ นการกําหนดวิถชี วี ติ ของคนให้มคี ุณลักษณะเป็ นที
ต้องการของสังคมในแต่ละยุคสมัย โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายของมนุ ษย์ (Human
body) กับความคิด และความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีด ํารงอยู่ในสถาบันกฎระเบียบวินัยจึงกลายมาเป็ น
เงือนไขหลัก ทีใ ช้ในการตัดสินความเป็ นมนุ ษย์ของนักเรียนว่ามีคุณภาพเพียงไรภายใต้กฎเกณฑ์
ทางสังคมและเงือนไขทางวัฒนธรรม โดยการกล่าวอ้างถึงประสิทธิผลทีจ ะนํ าพาชีวติ นักเรียนไปสู่
มาตรฐานชีวติ ทีด กี ว่าในอนาคต ด้วยการกําหนดขอบเขตพืน ทีข องกฎระเบียบวินัยขึน มาทําหน้าที
ควบคุมในสังคมอย่างแยบยลในสามส่วนคือ ส่วนทีหนึงพืนทีหลักการล้อมกรอบ ส่วนทีสอง การ
ขับเคลือนข่ายใยอํานาจเพือการจัดการโรงเรียนอย่างมีแบบแผนและส่วนทีสาม ช่วงเวลาของวินัย
เพือประสิทธิภาพในการควบคุมทัง นีเพือให้ทุกคนถูกแทรกแซงโดยการควบคุมและตรวจสอบได้ง่าย
สมําเสมอและเป็ นธรรมชาติ
การใช้ความรู้และอํานาจเพือสร้างพืนทีในการครอบงําให้เกิดการปรับเปลียนพฤติกรรม
ของนักเรียนให้เป็ นหนึงเดียวโดยผ่านระเบียบวินยั นี ไม่ต่างจากจุดประสงค์ของการใช้ความรุนแรงที
บีบบังคับ กดขีข่มเหงให้มนุ ษย์มคี ุณลักษณะบรรลุเป้าหมายตามทีถูกกําหนด แนวคิดเช่นนีถูก
นํ ามาใช้ในโรงเรียนเพือให้เห็นนักเรียนทุกอิรยิ าบถเมืออยู่ในโรงเรียนโดยการออกแบบสถานทีใน
โรงเรียนให้มลี กั ษณะเป็ นเสมือนกรงชีวติ ทีก กั ขังให้นกั เรียนอยู่ในขอบเขตหรืออาณาบริเวณเดียวกัน
คือมีรวั  กัน อย่างแน่ นหนา ประตูทางเข้าออกมิดชิดผูท้ จี ะเข้ามาในโรงเรียนต้องได้รบั การตรวจตราอย่าง
เข้มงวดว่ามีการฝ่าฝื นกฎระเบียบของโรงเรียนหรือไม่ ห้องของฝ่ายปกครองหรือห้องพักครูมกี ารจัด
วางให้ผู้มอี ํานาจเฝ้าสังเกตได้ทงั  ยังอยู่ในตําแหน่ งทีสามารถเห็นหรือสะดวกต่ อการมองนักเรียนใน
ห้องเรียน และบริเวณสนามได้อย่างชัดเจนเพือการควบคุมสอดส่องได้ในทุกเวลาอย่างต่อเนืองทัวถึ
 ง
ส่ วนพืนทีภายในห้องเรียนถู กจัดให้โต๊ ะครูอยู่ในตํ าแหน่ งทีสามารถจะมองเห็นนั กเรียนได้ในทุ ก
อิรยิ าบถสิง สําคัญคือเป็ นการออกแบบสถานทีท ที ําให้นักเรียนไม่รสู้ กึ หรือสังเกตเห็นได้ว่ากําลังถูกจับ

36
จ้องอยู่หรือไม่ นักเรียนเพียงแต่ตงั  สมมติฐานได้ว่าอาจจะกําลังถูกจ้องมองอยู่ ด้วยการกําหนดพืน ทีใ ห้
มองเห็นและเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุ ษย์ได้ดว้ ยการจ้องมองจากทัศนวิสยั เดียวดังนัน จึงต้องประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีถ ูกกําหนดขึน ภายในโรงเรียนเพือควบคุมขัดเกลาความประพฤติให้เกิดลักษณะ
เฉพาะทีง ่ายต่อการดูแลควบคุม โรงเรียนจึงไม่ต่างจากพืน ทีอ นื ๆ ทีถ ูกใช้เป็ นเครืองมือของอํานาจด้วย
การทําให้บุคคลกลายเป็ นเป้าของอํานาจ อันเกิดจากการจ้องมองเฝ้าระวังเป็ นเสมือนการเก็บเกียว
ข้อมูลจัดแบ่งประเภท (Barker. 2000: 132) นักเรียนได้ในทุกช่วงเวลาของวันด้วยอํานาจการจ้อง
มองนีจงึ เปรียบเสมือนเป็ นกล้องจิว ทีอ ําพรางติดไว้เพือตรวจตรารักษาความปลอดภัยของการคงไว้
ซึง อํานาจในการควบคุมทุกคนทีอ ยู่ในโรงเรียนจึงกลายเป็ นส่วนหนึงของระบบทีต ้องมีการจดบันทึก
ไว้เพือการควบคุมผ่านทางการแสดงออกทางร่างกายและไม่ว่าจะเป็ นมนุ ษย์คนไหนก็ตามทีเ ข้าไป
อยู่ใ นวัง วนของระบบโรงเรียนก็จะถู ก อํ านาจกระทํา เช่ น เดีย วกันรัฐใช้ว ิธ ีก ารเช่ นนี ก ับผู้บริห าร
การศึกษา โรงเรียนและผูบ้ ริหารก็ใช้อํานาจนีในการควบคุมครูขณะทีค รูกใ็ ช้อํานาจในห้องเรียนกับ
นักเรียนต่อกันไปเป็ นระบบและเมือนักเรียนในแต่ละชัน เรียนมีมากขึน จึงต้องมีผูท้ ไี ด้รบั การสืบทอด
ให้เป็ นผู้ทมี อี ํานาจเหนือผู้อนื ต่อไปด้วยการใช้นักเรียนควบคุมการแสดงออกและการกระทําต่างๆ
ของนั ก เรีย นด้ ว ยกัน ในทีสุ ด นั ก เรีย นก็ ค ือ ผลิต ภัณ ฑ์ข องอํ า นาจกลายเป็ น วัต ถุ ทีถู ก จัด ไว้เ ป็ น
หมวดหมู่เพือการศึกษาทัง ยังผ่านกระบวนการพินิจพิเคราะห์ของผู้ทที ําหน้าทีเฝ้าระวังอันจะส่งผล
ต่อการกําหนดคุณค่าของตัวเองเช่นเดียวกับคุณลักษณะของการตัดสินตีตราผูอ้ นื เพือกําจัดนักเรียน
ทีไ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ด้วยวิธกี ารลงโทษเพือให้ได้อายและไล่ออกไปในทีส ุด
จึงไม่ต่างจากการพยายามใช้อํานาจในการจัดกวาดล้าง (Clean up) กําจัดสิง ทีเ รียกว่าเป็ นเชือ โรค
ของสังคมจากการใช้อํานาจความรูก้ ําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพือกําจัดบุคคลทีแ ตกต่างจากมาตรฐาน
ทีถูกกําหนดขึนภายในสังคมให้หมดไปเพือการคงไว้เ ฉพาะแต่ นักเรียนหรือบุคคลทีสยบยอมต่ อ
กฎเกณฑ์ทสี ร้างขึน เพือตอบสนองต่อความต้องการของคนเพียงกลุ่มหนึงเท่านัน
พฤติกรรมต่างๆ ทีเกิดขึน ในสังคม ซึง จะกลายมาเป็ นพืนฐานของคนในสังคมต่อไปเช่น
การเรียนให้เก่งเพือให้มอี าชีพทีม นคงในอนาคต
ั
สร้างฐานะความเป็ นอยู่เหนือผูอ้ นื เป็ นเจ้าคนนาย
คน คือนิยามทีก ล่าวอ้างถึงความสําเร็จของชีวติ อันเป็ นผลสืบเนืองมาจากการเป็ นเด็กดีต้องเชือฟงั
ผูใ้ หญ่ เพราะผูใ้ หญ่อาบนําร้อนหรือมีประสบการณ์มาก่อน เด็กทีเ ถียงผูใ้ หญหรือนักเรียนทีไ ม่เชือฟงั
ครูจงึ เป็ นเด็กทีไม่มสี มั มาคารวะ ก้าวร้าวไม่ได้รบั การอบรมสังสอนที

ดจี ากพ่อแม่ดงั นัน เมือไหร่ก็
ตามทีมลี กั ษณะของการเบียงเบนจากมาตรฐานทีกําหนดขึนก็จะมีบุคคลผู้ทําหน้ าทีในการตัดสิน
คุณลักษณะของนักเรียนมาให้คาํ ปรึกษาเกีย วกับพฤติกรรมเบีย งแบนต่างๆ และตรวจสอบดูว่านักเรียน
ผู้นัน เป็ นทีต้องการหรือไม่ วิธกี ารครอบงําทีเกิดจากการทีความเชือทางวัฒนธรรมเช่นนีทําให้ผู้ใหญ่
กลายเป็ นผูช้ อบธรรมเพือกระทําการตัดสินพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก การสร้างความรูค้ วามจริงนีม ี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับการใช้อํานาจทีไ ม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแต่เป็ นการใช้อํานาจใน
รูปแบบของการครอบงําให้สยบยอมอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมนักเรียนให้สยบยอมต่อข้อบังคับในโรงเรียนเป็ นกระบวนการของการควบคุม
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะตามแบบอุดมคติซงึ มีมาตรฐานการวัดทีแ น่ นอนเป็ นลําดับขัน ด้วยการวัด
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ความมีประสิทธิภาพ และคาดการณ์ปริมาณงานและความสามารถของนักเรียนและครูได้ด้วยการ
วิเคราะห์งาน (Job analysis) และการประเมินงาน (Job evaluation) ตามระเบียบต่างๆ จากงานที
ปฏิบตั ซิ งึ ส่งผลให้เกิดการจัดลักษณะของบุคคลเป็ นประเภทต่างๆ ด้วยการจัดระบบระเบียบลําดับ
ชัน ต่างๆ ในสังคมซึง กลายมาเป็ นแหล่งอํานาจสําคัญในสังคม (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2540: 17)
กระบวนการของการจัดระบบระเบียบเพือหามาตรการตัดสินนักเรียน ทําให้เกิดการแบ่งแยกตัวตนของคน
หนึงออกจากอีกคนหนึงทําให้บุคคลรูส้ กึ ถึงความสําคัญหรือรูส้ กึ ไร้ค่า สามารถรับรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ภายในซึง
เป็ นเทคนิคของการทําให้เกิดความแตกต่าง (Danaher; Schirato; & Webb. 2000: 127) ซึง เป็ นเทคนิคแฝง
ของการทํางานของข่ายใยอํานาจอันจะนํ าไปสู่การลงโทษเพือให้เข็ดหลาบหากต้องการต่อต้านอํานาจใน
วาระต่อไป การกําหนดกฎเกณฑ์ระเบียบวินยั ต่างๆ นัน มักจะปรากฎคู่กบั บทลงโทษซึง ถูกใช้เป็ น
เครืองมือในการลงโทษนักเรียนได้อย่างชอบธรรมหากเกิดการต่อต้านอํานาจการควบคุม
กฎ ข้อบังคับทีส ร้างขึน นีมกั จะอยู่บนพืน ฐานเหล่านีเป็ นส่วนใหญ่ คือ เรืองของเวลา (สาย, ขาด, ลา
หรือทํางานไม่ต่อเนือง) เรืองของกิจกรรมหรืองานทีต ้องทํา (ไม่ตงั  ใจ,เพิกเฉย, ไม่กระตือรือร้นใน
งาน) ในเรืองของความประพฤติ (ไม่สุภาพ, ไม่เชือฟงั ) เรืองของการใช้คําพูด (พูดไร้สาระ, พูด
หยาบคาย) ในเรืองของร่างกาย (แต่งเครืองแบบไม่ถูกต้อง, ลักษณะท่าทางไม่สุภาพ, ไม่สะอาด)
เรืองของความคิด (เจตคติไม่ถูกต้อง) เรืองของการคบเพือนทีไ ม่ใช่เพศเดียวกัน (ไม่บริสุทธิ g, ไม่
สมควร, ไม่เหมาะสม) ด้วยการกําหนดบทลงโทษตัง แต่การทําโทษทางร่างกายในสถานเบาจนถึง
การลงโทษทีท าํ ให้รสู้ กึ ได้ละอายตามกฎของโรงเรียนภายใต้ขอ้ บังคับของหน่ วยงานทีเ หนือกว่า เช่น
กระทรวงศึกษาธิการ
การสร้างกฎระเบียบทีเ คร่ง ครัดในโรงเรียนเป็ นวิธ ีทถี ู ก ต้อ งสําหรับการฝึ ก ฝนนัก เรียน
มากกว่าการบังคับหรือลงโทษอย่างรุนแรงทางร่างกาย โดยนัยยะของการควบคุมเช่นนีจงึ เป็ นการ
กํากับดูแลทุกส่วนในร่างกายของแต่ละบุคคลทําให้การบังคับนัน มีลกั ษณะของการฝื นใจ ไม่ว่าจะเป็ น
ลักษณะของการเคลือนไหว ท่าทาง การแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ ผนวกเข้ากับการใช้อํานาจ
เพียงเล็กน้ อยในการตัดสินความถูกต้องซึงทีสุดร่างกายก็จะกลายเป็ นเพียงวัตถุทมี ไี ว้สําหรับการ
บังคับ กลายเป็ นร่างทีม ที กั ษะมีความชํานาญและมีความแข็งแกร่งมากขึน แต่ไม่ใช่ร่างกายทีม จี ติ
วิญญาณหรือมีหวั ใจอีกต่อไป สิง ทีผ ูฝ้ ึ กคํานึงถึงจึงมีเพียงแค่ประสิทธิภาพของการเคลือนไหวโดยมี
มิตขิ องการจัดการในเรืองของเวลาและพืน ทีเ ข้ามามีส่วนสําคัญของการฝึ กเพราะการทําร่างกายให้
เชืองนัน เป็ นกระบวนการทีต อ้ งกระทําผ่านการจัดตารางเวลาทีบ งั คับให้รา่ งกาย ต้องปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนืองและยาวนานทีส ุดเท่าทีจ ะเป็ นไปได้ การใช้เทคนิควิทยาของการฝึ กร่างกายมนุ ษย์ให้ทํางาน
ตามตารางเวลา ก็เพือการทํางานได้ตามระบบทีต้องใช้เครืองจักรทํางานแทนแรงงานของมนุ ษย์
หรือ ในทางกลับ กัน เพือ ทีจะฝึ ก ฝนมนุ ษ ย์ใ ห้ทํ างานกับเครือ งจัก รได้แ สดงให้เ ห็น ว่ า เครือ งมือ ที
นํามาใช้ในการบังคับร่างกายให้เชืองและทําตามทีต ้องการคือกฎระเบียบทีป ระสานกันกับวินัยทีต ้อง
ได้การฝึกฝนมาอย่างดี การฝึกฝนนักเรียนให้มกี ารเชือฟงั สยบยอมจึงไม่มคี วามแตกต่างจากการฝึ ก
สัตว์เลียงมากนักดังเช่นการฝึ กม้าให้มที ่าทางการวิง อย่างถูกต้องตามทีผู้บงั คับม้าต้องการก็ต้อ ง
อาศัยแบบแผน เทคนิควิธกี ารต่างๆ เข้ามาบีบบังคับอย่างต่อเนืองสมําเสมอเพือให้เกิดความชินชา

38
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างปกติในทีส ุด สิง ทีแ ตกต่างระหว่างนักเรียนและสัตว์เลีย ง คือการลงโทษ
สัตว์จะกระทําลงไปทันทีทตี วั ของสัตว์ ขณะทีบ ทลงโทษสําหรับนักเรียนทีไ ม่เชือฟงั หรือไม่ประพฤติ
ปฏิบตั ิต ามจะนํ าไปสู่เ หตุ ก ารณ์ ทีน่าสะพรึง กลัว คือ การลงโทษหรือ การทําให้ไ ด้อ ายต่ อ หน้ า
สาธารณชนในสังคมการตีตราเช่นนีจงึ ไม่เพียงแต่ ปรากฏผลของความน่ าละอายทีถูกสร้างขึนแต่
เฉพาะตนเองเท่านัน แต่ยงั ส่งผลต่อบุคคลใกล้ชดิ อันเป็ นทีเคารพรักอีกด้วยการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
เพือให้ร่างกายสยบยอม การใช้เวลาอย่างคุม้ ค่าและสมําเสมอเพือให้นักเรียนสยบยอมนัน เป็ นการ
ผูกมัดนักเรียนผูถ้ ูกคาดหวังให้ว่านอนสอนง่ายและสยบยอมต่อกฎเกณฑ์และพันธนาการทีถ ูกสร้าง
ขึน ภายในโรงเรียนนัน ๆ กลยุทธ์ของการใช้เวลาอย่างคุม้ ค่าและสมําเสมอนีจะส่งผล ทําให้ร่างกาย
เชืองและสยบยอมต่ออํานาจในยุคสมัยใหม่มกี ารกล่าวโทษผู้ทไี ม่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าว่าเป็ นผู้ทไี ม่
ซือสัตย์ไม่ตรงต่อเวลาเห็นแก่ตวั และเอาเปรียบเพือนร่วมงาน ซึง เป็ นแนวคิดทีแ สดงออกในด้านลบ
แนวคิดด้านลบของการใช้เวลาอย่างไม่คุ้มค่านัน ก็ยงั คงอยู่เพราะทําให้เศรษฐกิจเสียหายถึงกับมีคํา
ขวัญขึน มาว่า เวลา คือ เงิน (McKinlay; Alan; & Starkey. 1998: 132) แนวคิดเช่นนีกถ็ ูกนํ ามาใช้ใน
ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็ นสถานทีราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนทีได้รบั อิทธิพล
ความคิดเช่นนี จึงมีการกําหนดระบุรายละเอียดในแต่ละขัน ตอนการทํากิจกรรมต่างๆ เป็ นช่วงเวลา
ตัง แต่ นาที ชัวโมง
 หรือวัน ว่าควรจะทําอะไรเมือ ไหร่รวมทัง กําหนดระยะห่าง จังหวะการเคลือนไหว
ร่างกาย เวลาของการทํากิจกรรมต่างๆ ควรจะเป็ นอย่างไร โดยอ้างถึงประสิทธิภาพ การเคลือนไหว
ร่างกายให้ทนั ต่อเวลาทีถ ูกกําหนดไว้และถูกนํามาใช้อย่างมากจนกลายมาเป็ นสิง ธรรมดาสามัญทีท ุก
คนปฏิบตั ติ ามอย่างไม่มขี อ้ โต้แย้งภายใต้การกําหนดมาตรฐานผ่านกระบวนการของการฝึ กฝนอย่าง
เป็ นรูปธรรมเป็ นขัน เป็ นตอน มีความเป็ นสากลอันเนืองมาจากการใช้อํานาจความรู้ กล่าวได้ว่า
ร่างกายทีมวี นิ ัยอาจไม่ใช่สงิ ทีน่าชืนชมยินดีแต่เป็ นชัยชนะของอํานาจทีทําให้ผู้ทไี ด้รบั การฝึ กฝนนี
เชือฟงั อย่างถ่อมตนและปราศจากข้อกังขาใดๆ เนืองมาจากร่างกายของมนุ ษย์ คือศูนย์รวมของ
อํานาจเป็ นผลผลิตของการควบคุมและความสัมพันธ์ทางสังคม (Prout. 2000: 21) ทีต ้องมีการบังคับ
ควบคุมเพือให้การใช้งานนัน ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีส ุดจะนํ าไปสู่การเปลีย นลักษณะตัวตน
ของนักเรียนเพือควบคุมตัวตนของมนุ ษย์ให้มคี ุณลักษณะตามความคาดหวังของสถาบันสังคมหรือ
โรงเรียนและนันคื
 อการใช้ความรุนแรงด้วยความแยบยลในการครอบงํามนุ ษย์
4) แนวคิ ดมนุษยนิ เวศวิ ทยา (Human Ecology)
แนวคิด มนุ ษ ยนิ เ วศวิท ยาเป็ น แนวคิด ทีส ามารถนํ า มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการศึ ก ษา
ปรากฏการณ์ ค วามรุ น แรงทีเ ด็ก และเยาวชนถู ก กระทํ า ในโรงเรีย นซึง นิ เ วศวิท ยาของบุ ค คล
โดยเฉพาะในช่วงวัยเด็กนัน บรอนเฟนเบนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1979) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่าทาง
นิเวศวิทยานัน เริม ด้วยนิเวศวิทยาของเด็กซึงเป็ นสภาพแวดล้อมทางสังคมทีสําคัญยิง ของบุคคล
ประกอบด้วยโครงสร้างจํานวนหลายโครงสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างแรก คือสภาพแวดล้อมแรกของ
เด็กซึง สภาพแวดล้อมแรกนี เรียกว่า ระบบจุลภาค(Microsystems) ระบบจุลภาคนีม ี 3 ด้าน ได้แก่
สถานทีทางกายภาพและวัตถุ บุคคลต่างๆ ภายในบทบาทของตนและความสัมพันธ์ทตี นมีต่อเด็ก

39
และกิจ กรรมทีบุค คลกระทํา กับเด็ก และทีบุ ค คลและเด็ก กระทํา ต่ อ กันและกันส่ ว นโครงสร้า งที2
เรียกว่า ระบบกึงกลาง (Mesosystem)เป็ นโครงสร้างทีอยู่ระหว่างกันของระบบจุลภาคหนึงหรือ
มากกว่านัน ของบุคคล โครงสร้างที3 เรียกว่าระบบภายนอก (Exosystem) เป็ นโครงสร้างทีอ ยู่ไกลตัว
ออกไป เด็กไม่ได้มสี ่วนร่วมแต่มผี ลกระทบกระเทือนในระบบจุลภาคของตน และโครงสร้างสุดท้าย
โครงสร้างที 4 เรียกว่าระบบมหภาค (Macrosystem) เป็ นระบบทีป ระกอบด้วยการวางแบบแผนของ
ระบบจุลภาคระบบกึง กลาง และระบบภายนอก
นอกจากนีบรอนเฟนเบนเนอร์ (Zanden; Crandell; & Crandell. 2007 citing Bronfenbrenner.
1979) ให้คาํ นิยามของ สิง แวดล้อม ไว้ดงั นี “สิง แวดล้อมได้แก่เหตุการณ์หรือสภาวะใดๆ ทีอ ยู่นอกอินทรีย์
ทีมผี ลต่อหรือ ได้รบั ผลจากการกระทําและพัฒนาการของมนุ ษย์” สิง แวดล้อมทางกายภาพ คือ ทุกสิง
ตัง แต่โมเลกุลเล็กๆ ทีสามารถซึมสู่กระแสเลือดของตัวอ่อน ในครรภ์จนถึงรูปแบบสถาปตั ยกรรมของ
อาคารทีอยู่อาศัยเมือเติบโตขึน และสภาวะแวดล้อมโดยรอบ สิง แวดล้อมทางสังคม จะหมายถึงคน
อืนๆ ทุกคนทีม สี ่วนเกีย วข้องกับตัวเราและได้รบั อิทธิพลบางอย่างจากตัวเรา บรอนเฟนเบนเนอร์ ได้
เสนอแนวคิด ในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่ างพฤติก รรมของมนุ ษ ย์ก ับสิง แวดล้อ มไว้เ รียกว่ า
Ecological Approach ในแนวคิดนีได้แบ่งสิง แวดล้อมออกเป็ นระบบต่อเนืองกัน แต่ละระบบมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันด้วย ดังนี
1. ระบบจุลภาค เป็ นสิง แวดล้อมทีใ กล้ชดิ กับตัวทีส ุดและให้ประสบการณ์โดยตรง หน่ วย
แรกทีส ุด คือ ครอบครัวทีพ ่อแม่และลูกมีปฏิสมั พันธ์กนั นอกจากนียงั มีหน่ วยอืนอีก เช่น ครอบครัว
ของญาติ ศูนย์เลีย งดูแลเด็ก ห้องเรียน ทีโรงเรียน เป็ นต้น ในแต่ละระบบจุลภาคนีพฤติกรรมของ
เด็กจะกระทบต่อคนอืนๆ ซึง เขาเหล่านัน จะส่งผลกระทบ ต่อเด็กในรูปใหม่ได้ แม้แต่ทารกในครรภ์ก็
อาจมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของมารดาแล้วส่งผลย้อนกลับต่ออนาคตของทารกได้ สิง แวดล้อมใดทีค น
ทุกคนในนัน สามารถมีปฏิสมั พันธ์ต่อกันได้ทวถึ
ั  งจัดเป็ นระบบจุลภาค
2. ระบบปฏิสมั พันธ์ เป็ นระบบสิง แวดล้อมทีเ ชือมโยงระบบจุลภาคต่างๆให้สมั พันธ์กนั เช่น
ความสัมพันธ์ ระหว่างญาติพนี ้ อง ระหว่างครอบครัวและโรงเรียน เด็กทีมปี ญั หาทีบ้านจะไปสร้าง
ปญั หาทีโ รงเรียน เด็กจากครอบครัวอุ่น มักจะเป็ นเด็กเรียบร้อย ทีโ รงเรียน เป็ นต้น
3. ระบบภายนอกเป็ นสภาพทางสัง คมทีค นเราไม่ไ ด้รบั ประสบการณ์ โ ดยตรงแต่ ม ี
ผลกระทบต่อพฤติกรรม หรือ พัฒนาการ ของบุคคล ได้ เช่น ทักษะทางสังคม ความสําเร็จในหน้าที
การงานของพ่อแม่ มีส่วนในการจัดประสบการณ์ ทีเ หมาะสมให้ลูกได้มากหรือน้อยหรือนโยบายของ
รัฐบาล ข้อกําหนด และเครือข่ายทางสังคมระหว่างกลุ่มคนเป็ นสิง แวดล้อมประเภทนี
4. ระบบมหภาค คือ ระบบใหญ่ทสี ุดของสังคมซึงเป็ นทีร วมทุกระบบทีก ล่าวมาให้เกียวเนือง
กันเป็ นวัฒนธรรมใหญ่และวัฒนธรรมย่อยของสังคม วัฒนธรรมเป็ นการปฏิบตั ิและแนวดําเนินชีวติ ซึง
ยอมรับกันในสังคมและสืบทอดจากคนรุ่นหนึงไปยังอีกรุ่นหนึงได้แก่ ทัศนะเกียวกับ ธรรมชาติของ
มนุ ษย์ในแต่ ละวัยว่ าควรสอนอะไรให้เด็กเพือทํ าหน้ าทีใ นสังคมเมือเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ควรมีความ
รับผิดชอบอย่ างไรบ้ าง แต่ ว ัฒนธรรมก็ ม ีการพัฒนา ไปตามกาลเวลา มีเ หตุ การณ์ สํ าคัญใน
ประวัตศิ าสตร์ของสังคม เช่น ภาวะสงคราม สภาพเศรษฐกิจ ภัยพิบตั ิ จากธรรมชาติ การเปลียนแปลง
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ทางเทคโนโลยีเราไม่สามารถสรุปได้ว่าคนในสังคมเดียวกันจะมีพฤติกรรมเหมือนกันหมดเพราะคนที
เกิดและผ่านประสบการณ์ต่างยุคสมัยกันจะได้รบั อิทธิพลจากสิง แวดล้อมระดับมหภาคทีแ ตกต่างกัน
5. ระบบเหตุ การณ์ แวดล้อมเป็ นระบบทีเกียวข้องกับรูปแบบของสิง แวดล้อมและการ
เปลีย นไปของสิง แวดล้อมตลอดช่วงชีวติ ของบุคคล และรวมถึงเหตุการณ์ซงึ เป็ นประวัตขิ องบุคคลผู้
นัน ด้วย เช่น อิทธิพลของการหย่าร้างทีมตี ่อเด็กซึงนักวิจยั พบว่าการหย่าร้างนัน จะเกิดผล ทางลบ
มากทีส ุดต่อเด็กในปี แรกมีผลต่อเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงแต่หลังจากการหย่าไปแล้วประมาณ 2 ปี
เด็กจะเริม ปรับตัวได้ ระบบของสิง แวดล้อมทีเ สนอโดย บรอนเฟนเบนเนอร์เห็นว่าแต่ละระบบมีส่วน
สร้างพฤติกรรมของบุคคลและอาจถูกเปลีย นแปลงได้จากคนในระบบนัน ๆ ด้วย มนุ ษย์ทพี ฒ
ั นาหรือ
เติบโตมาจากสิง แวดล้อ มทีแ ตกต่ างกัน ย่อ มมีพ ฤติก รรมและลัก ษณะนิ ส ยั ทีแ ตกต่ างกันไปด้ว ย
(Bronfenbrenner. 1979)
จะเห็นว่าแนวคิดนีเชือว่าความรุนแรงเกิดจากปฏิสมั พันธ์ของปจั จัยระดับบุคคล ระดับ
สังคมจิตวิทยาและระดับสังคมวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่นเด็กทีก ระทําความรุนแรง เกิดจาก บทบาท
ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ ลูก รวมทัง ความสัมพันธ์ของครอบครัว ต่อเพือนบ้าน หรือชุมชน ไม่
เหมาะสม การทารุณหรือการกระทําความรุนแรงจะมีแนวโน้มเกิดขึน มาก หากครอบครัวอ่อนแอ
ขาดความสัมพันธ์ทดี ี ระบบสังคมไม่สนับสนุ นพฤติกรรมเชิงบวกกับเด็กแต่ในทางตรงกันข้ามเบียด
ขับให้เด็กกลุ่มนีแสดงอัตตลักษณ์ของพฤติกรรมความรุนแรงออกมาทัง นีการนํ าแนวคิดดังกล่าวนีมา
ใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงนัน ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการเด็กและเยาวชนถูกกระทําความรุนแรง
และมีพ ฤติก รรมเป็ นผู้ก ระทําความรุนแรงนัน มีเงือ นไขหลายเงือ นไขทีเ ป็ นตัว กํ าหนดและแต่ ล ะ
เงือนไขก็มปี ฏิสมั พันธ์ซงึ กันและกันซึง มีตงั  แต่ระดับตัวเด็กเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนัน
การใช้แนวคิดนีในการศึกษาจะทําให้เห็นถึงเงือนไขทีเป็ นตัวกําหนดความรุนแรงทีเกิดขึน ได้อย่าง
ครอบคลุมยิง ขึน
จากแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคมดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้นํามาเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาปรากฏการณ์ ความรุนแรงในโรงเรียนโดยพิจารณาในประเด็นของความรุนแรงทีเด็ก
และเยาวชนถูก กระทําผ่ านการศึก ษาโครงสร้างทางสัง คมทีม สี ่ว นหล่ อ หลอมหรือบ่ มเพาะความ
รุนแรงโดยนําแนวคิดทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้เพือให้ผวู้ จิ ยั มีแนวทางในการศึกษาและสามารถมองความ
รุนแรงทีเ กิดขึน ได้อย่างชัดเจนยิง ขึน บนพืน ฐานของปรากฏการณ์ทเี กิดขึน จริงในสนามการวิจยั

ส่วนที 3 งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับเรืองความรุนแรง ทัง ทีศกึ ษากับเด็กและเยาวชนใน
สถานศึก ษาโดยตรงหรือ ทีม ีค วามเกียวข้อ งกับเด็ก และเยาวชนซึง สามารถนํ ามาใช้เ ป็ นฐานใน
การศึก ษาครัง นี ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดีเ นื อ งจากทํ า ให้ ผู้ว ิจ ยั มองเห็น ภาพของการศึก ษาทีผ่ า นมาว่ า มี
การศึก ษาเรือ งความรุนแรงในประเด็นไหนบ้างและนํ ามุมมองทีสามารถเชือมโยงกับเรือ งความ
รุนแรงในโรงเรียนมาเป็ นแนวทางในการศึกษาได้โ ดยจากการทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องครัง นี
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พบว่ ามีการศึก ษาเรือ งความรุนแรงในประเด็นต่ างๆ ทีม ที งั  ส่ ว นทีค ล้ายคลึง กันและแตกต่ างกัน
ออกไป เช่น วัตถุประสงค์การวิจยั กลุ่มตัวอย่างทีศ กึ ษา ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทีใ ช้ศกึ ษา เป็ นต้นซึง ใน
ทีน ีผวู้ จิ ยั สามารถแบ่งประเภทของการศึกษาเรือ งความรุนแรงโดยใช้เกณฑ์ของวัตถุประสงค์การวิจยั
ทีผ วู้ จิ ยั เรือ งนัน ๆ กําหนดไว้เป็ นหลักในการแบ่งประเภทซึง สามารถแบ่งได้เป็ น 5 กลุ่มหลักๆ คือ 1)
งานวิจยั ทีศ กึ ษาความรุนแรงต่อเด็ก 2) งานวิจยั ทีศ กึ ษาความรุนแรงในวัยรุ่น 3) งานวิจยั ทีศกึ ษา
ความรุนแรงในสังคม 4) งานวิจยั ทีศ กึ ษาความรุนแรงในครอบครัว และ5) งานวิจยั ทีศ กึ ษาสือกับ
ความรุนแรง
1. งานวิ จยั ทีศึกษาความรุนแรงต่อเด็ก
งานวิจยั ทีศ กึ ษาเกียวกับความรุนแรงต่อเด็กโดยมองเด็กในฐานะของผูถ้ ูกกระทําหรือเด็ก
ต้องเป็ นเหยือ นัน ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษากับเด็กในฐานะทีเ ป็ นผูถ้ ูกกระทํารุนแรงโดยมุ่งศึกษาปจั จัย
และสาเหตุของความรุนแรง ความชุกหรือขนาดของปญั หาตลอดจนการศึกษาถึงการรับรูแ้ ละความ
คิดเห็นต่ อปญั หาความรุนแรงต่อเด็ก กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นเด็กถูกกระทํา
ความรุนแรงโดยตรง โดยเฉพาะเด็กทีอ ยู่ในสถานสงเคราะห์และสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กต่างๆ
ซึง มีประสบการณ์เคยถูกกระทําความรุนแรงโดยตรงรวมทัง เด็กทีเ คยถูกกระทําความรุนแรงและได้
ใช้ความรุนแรงต่อผูอ้ นื มีการศึกษากับบุคลากรด้านวิชาชีพทีม หี น้าทีเ กียวข้องดูแลเด็กทีถ ูกกระทํา
รุนแรงด้วย ทัง นีแนวโน้มการวิจยั เริม เปลีย นทิศทางจากการศึกษาหาสาเหตุและรูปแบบการกระทํา
รุนแรง โดยเปลีย นการศึกษาจากผูถ้ ูกกระทํารุนแรงมาศึกษาจากบุคลากรทีเ กียวข้องเพือเป็ นการ
หาแนวทางและมาตรการแก้ไขปญั หาซึง บุคลากรทีด ูแลเป็ นส่วนสําคัญทีอ าจเป็ นทัง อุปสรรคในการ
ทํางานด้านนี และมีโอกาสพัฒนาให้งานด้านนีมปี ระสิทธิภาพมากขึน และยังมีงานวิจยั เชิงคุณภาพ
ทีใ ห้ความสําคัญกับการทบทวนศึกษาเอกสารทัง ในด้านวรรณกรรมและกฎหมาย การกระทํารุนแรง
ต่อเด็กทีเ กิดขึน บ่อยในสังคมไทย มีลกั ษณะครอบคลุมการกระทํารุนแรง 4 ประเภท คือ การกระทํา
รุนแรงทางร่างกาย ทางด้านจิตใจ ทางด้านเพศ และการปล่อยปละละเลยไม่เลีย งดูอย่างเพียงพอ
สังคมไทยยังขาดความตระหนักต่อปญั หาการกระทํารุนแรงต่อเด็ก นักวิชาชีพด้านสือสารมวลชน
และประชาชนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับปญั หาการกระทํารุนแรงเด็กอย่างถูกต้อง ส่วน
ใหญ่จะรับรูว้ ่าเป็ นปญั หาถ้าเป็ นการทําร้ายร่างกายและทําร้ายทางเพศและยังมองการกระทํารุนแรง
ทางจิตใจและการปล่อยปละละเลยไม่เลีย งดูไม่ออกว่าเป็ นการกระทํารุนแรงอย่างหนึง ปญั หาการวิจยั หลาย
เรืองชีใ ห้เห็นว่ารากฐานปญั หาความรุนแรงในเด็กยังไม่ได้รบั การป้องกันแก้ไขอย่างเต็มทีเ นืองจากเจตคติ
ของคนไทยทีย งั ไม่ได้คํานึงถึงสิทธิของเด็กเท่าทีค วร (อาภาพรรณ ถาโรฤทธิ g. 2542) ในสังคมไทยยังมี
ความคิดว่าการทุบตีเด็กเป็ นสิง ทีอ าจกระทําได้ เนืองจากเด็กเป็ นสมบัตขิ องบิดามารดา และการทุบตีดุด่า
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ว่ากล่าวรวมทัง การลงโทษต่างๆ ถือว่าทําได้และเป็ นเรืองภายในครอบครัว กฎหมายทีเกียวกับการ
คุม้ ครองปกป้องเด็ก ยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ งานวิจยั หลายเรืองได้ให้ขอ้ เสนอแนะให้มกี าร
ปรับแก้กฎหมายทีค ลอบคลุมถึงสิทธิเด็กและให้อํานาจแก่บุคลากรในวิชาชีพทีเ กียวข้องในการแยก
เด็กออกจากครอบครัวหรือบุคคลทีก ระทํารุนแรงต่อเด็ก (ธรรมนู ญ เหล่าสกุลพร. 2542)ในส่วนของ
ปจั จัยและสาเหตุของการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก เกิดจากปญั หาในครอบครัว เด็กเป็ นเหยือของการ
ระบายอารมณ์ของความร้าวฉานในครอบครัว อยูใ่ นครอบครัวทีย ากจน ขาดความอบอุ่น สมาชิกใน
ครอบครัวมีพฤติกรรมและอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ติดสารเสพติดและมีภูมหิ ลังของการถูกเลีย งดู
แบบใช้ความรุนแรงมาก่อน (จรัณยา นิตย์สุวรรณ. 2536; อรณี นมรักษ์. 2539; พรฤดี นิธริ ตั น์.
2540) งานวิจยั หลายชิน ชีใ ห้เห็นคล้ายกันว่า ปจั จัยทีส ําคัญทีก ่อให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
นัน เป็ นเพราะความประพฤติของเด็กเองทีเ บีย งเบน ดือ รัน ไม่เชือฟงั หนีโรงเรียน และชอบทะเลาะ
วิวาท ซึง ผลกระทบของความรุนแรงทําให้เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมทีก ้าวร้าว เร่ร่อน จรจัด ทําผิด
กฎหมายและมีเจตคติทไี ม่ดตี ่อตนเองและครอบครัว ประพฤติตวั ประชดต่อชีวติ ตนเอง (อารี เพชร์
ผุด. 2533; พรฤดี นิธริ ตั น์. 2540) สําหรับสือมวลชนมีบทบาทน้อยต่อการเสนอปญั หาการกระทํา
รุนแรงต่อเด็ก ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการทําร้ายทางร่างกายและทางเพศมากกว่าส่วนการ
ทารุณทางจิตใจและการปล่ อยปละละเลยยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าทีควรการช่ว ยเหลือ เด็กถู ก
กระทํารุนแรงทีผ ่านมายังเป็ นลักษณะตัง รับ งานวิจยั หลายเรืองได้เสนอแนะให้มกี ารป้องกันปญั หา
ส่ ง เสริมครอบครัว และเน้ นการให้บ ริก ารแบบสหวิชาชีพ ทัง นี ง านวิจยั ส่ ว นใหญ่ ชีใ ห้เ ห็น ว่ าการ
ประสานงานระหว่ างองค์การทีทํางานรับผิด ชอบช่ วยเหลือเด็ก เป็ นสิงสําคัญโดยเฉพาะวิชาชีพ
แพทย์ซงึ ตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลเด็กทีถ ูกกระทํารุนแรงโดยมีการบันทึกการรายงานแต่
ขาดการประสานงานกั บ หน่ ว ยงานทีเ กี ย วข้ อ งเพือ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ มีค วามต่ อ เนื อ งและมี
ประสิทธิภาพมากขึน
การวิจยั เกีย วกับการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ยังขาดองค์ความรูท้ างด้านสาเหตุของปญั หาที
แท้จริงและการสร้างกรอบแนวคิดทฤษฎีพนื ฐานทีส ามารถนํ ามาประยุกต์ใช้กบั สังคมไทยตลอดจน
การหาแนวทางในการช่วยเหลือทีม ปี ระสิทธิภาพอย่างแท้จริง ปญั หาการใช้ความรุนแรงในเด็กเป็ น
เรืองทีล ะเอียดอ่อนและไม่สามารถให้การช่วยเหลือโดยนักวิชาชีพเพียงสาขาใดสาขาหนึงแต่ควรมี
การประสานงานกันอย่างจริงจังซึงงานวิจยั ทีผ่านมาชีใ ห้เห็นประเด็นปญั หาเกียวกับการประสานงาน
ขององค์กรต่างๆ แต่ยงั ขาดการวิจยั เพือหารูปแบบการประสานงานเพือให้การช่วยเหลือเด็กทีถูก
กระทํารุนแรงได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ
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2. งานวิ จยั ทีศึกษาความรุนแรงในวัยรุ่น
จากการทบทวนงานวิจ ยั ทีเ กีย วกับ เรือ งความรุ น แรงในวัย รุ่ น ซึง งานวิจ ยั ในกลุ่ ม นี จ ะ
แตกต่างจากงานวิจยั ในกลุ่มแรกทีศ กึ ษาเกีย วกับความรุนแรงในเด็กในส่วนทีก ลุ่มตัวอย่างทีศ กึ ษาจะ
เน้นไปทีก ลุ่มวัยรุ่น และไม่ได้มองว่าเด็กวัยรุ่นอยู่ในฐานะของผูถ้ ูกกระทําเหมือนกับกลุ่มเด็กเท่านัน
หากแต่ยงั มุ่งประเด็นความสนใจไปทีการเป็ นผู้ก่อเหตุความรุนแรงของวัยรุ่นด้วยซึงจากงานวิจยั
ต่ างๆ ทีพบนัน ส่วนใหญ่ เ ป็ นการกระทําความรุนแรงหรือพฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน
นักศึกษาโดยมีผู้ทําการวิจยั ไว้ห ลายเรืองด้ว ยกันซึงเป็ นการศึก ษากับกลุ่มวัยรุ่นทีอ ยู่ทงั  ในฐานะ
ผูถ้ ูกกระทํารุนแรงและในขณะเดียวกันก็เป็ นผูก้ ่อเหตุความรุนแรงด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่เน้ นศึกษา
เกียวกับการก่อเหตุทะเลาะวิวาททีเ กิดขึน ค่อนข้างแพร่หลายในสังคม งานวิจยั ส่วนใหญ่มุ่งศึกษา
เกีย วกับปจั จัยและสาเหตุของการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น และศึกษาเกียวกับลักษณะและขนาดของ
ปญั หาตลอดจนแนวทางแก้ไขซึง งานวิจยั ในด้านนีมุ่ง ศึกษากับกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนทีใช้ความ
รุนแรงต่อผู้อนื ซึงเป็ นงานวิจยั ทีม ุ่งศึกษาถึงภูมหิ ลังของวัยรุ่น ผู้กระทําความรุนแรง ปจั จัยและ
สาเหตุให้เกิดการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและการกระทําผิดต่อร่างกายของวัยรุ่นผลการวิจยั ส่วนใหญ่
ชีใ ห้เห็นว่าปญั หาทีเกิดขึน จากความเกเรของนักเรียน ซึงเกิดความไม่พอใจกันระหว่างเชียร์กฬี า
การใช้สงิ เสพติด มีปญั หาขาดความอบอุ่นในครอบครัวและบุคลิกภาพทีม ปี ญั หานอกจากนียงั เป็ น
การศึก ษาถึง ป จั จัย ทีเ ป็ น ผลกระทบต่ อ การกระทํ า ผิด หรือ ใช้ค วามรุ น แรงของเด็ก และเยาวชน
เช่นเดียวกันและผลการวิจยั ไม่พบความแตกต่างจากการศึกษาในอดีตมากนัก งานวิจยั ส่วนใหญ่เป็ น
การศึกษากับเด็กและเยาวชนทีก ระทําผิดและต้องขังในสถานพินิจเด็ก ผลการวิจยั ตอกยําให้เห็นว่า
เด็กทีใ ช้ความรุนแรงนัน เป็ นเด็กทีม ปี ญั หาบุคลิกภาพ การปรับตัว ฐานะเศรษฐกิจยากจน สัมพันธภาพใน
ครอบครัวไม่ดแี ละเป็ นแหล่งทีก ่อให้เด็กมีปญั หา (ชไมพร ทวัชศรี; รังสรรค์ วรวงศ์; และชยันตร์ธร ปทุมา
นนท์. 2542) ปญั หาการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นทีก ระทําต่อตนเองในรูปแบบของการใช้ยา สารเสพ
ติดได้ถู ก ศึก ษาและพบว่ า ป จั จัยความไม่อ บอุ่ น หรือ ป ญั หาในครอบครัว มีอิทธิพ ลต่ อ การกระทํ า
ความผิดและการติดยาของเยาวชน การศึกษาหลายเรืองทีมุ่งศึกษาหาปจั จัยทีเป็ นสาเหตุ และ
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาซึง เป็ นกลุ่มทีใ ช้ความรุนแรงทางกายต่อ
กันมากทีส ุด การศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมในขณะนัน ว่า ปญั หาเรือง
นักเรียนอาชีวะก่อเหตุทะเลาะวิวาทเป็ นปญั หาเรือ รังทีย งั ไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างจริงจังผลการวิจยั
พบว่าปญั หาเหล่านีผู้บริหารสถานศึกษาไม่เห็นความสําคัญและไม่ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเพือ
แก้ไขปญั หา ปจั จัยสําคัญทีเ ป็ นสาเหตุ คือ การอบรมเลีย งดูของครอบครัว การก่อเหตุววิ าทมักเกิด
จากการทํากิจกรรมเป็ นกลุ่มและกิดปญั หาลุกลามเกียวกับการหยามศักดิ gศรีกนั การยึดถือค่านิยมที
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ไม่รกั การเรียนและมองเห็นการทะเลาะวิวาทเป็ นเรือ งธรรมดาและนิยมแก้ไขปญั หาโดยใช้กําลัง (เตือนใจ
ชาลี. 2538; ทิวา วงศ์ธนาภา. 2538; จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ. 2543) ข้อเสนอแนะของการวิจยั ส่วน
ใหญ่เน้นทีก ารอบรมครอบครัวในการแก้ไขปญั หา ผลการวิจยั แม้จะมีประโยชน์ในแง่ขององค์ความรู้
และความเข้าใจเกียวกับมูลเหตุของปญั หาความรุนแรงในวัยรุ่นในด้านต่างๆ รวมทัง ลักษณะทาง
จิตใจของเด็กและเยาวชนทีก ระทําความรุนแรงแต่ในการนํ าองค์ความรูเ้ หล่านีไปใช้ยงั ไม่มคี วามเป็ น
รูปธรรมเนืองจากปญั หาความรุนแรงในวัยรุ่นและการยกพวกตีกนั จําเป็ นต้องได้รบั ความร่วมมือจาก
หลายๆ ฝ่ายในการแก้ปญั หาอย่างจริงจังทัง ภาครัฐในแง่ของนโยบายของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
กฎหมายการพกพาอาวุธปืน นโยบายการลดความรุนแรงในสังคมรวมทัง การศึกษาถึงค่านิยมบางประการ
ทีเ กีย วกับการแก้ปญั หาของวัยรุน่ เป็ นสิง ทีง านวิจยั ในด้านนียงั ไม่ได้เริม ศึกษาอย่างจริงจัง
3. งานวิ จยั ทีศึกษาความรุนแรงในสังคม
จากการทบทวนงานวิจยั ทีศ กึ ษาเรือ งความรุนแรงและผูว้ จิ ยั ได้จดั กลุ่มการศึกษาเรืองความ
รุนแรงไว้ในกลุ่มความรุนแรงในสังคม เนืองจากงานวิจยั กลุ่มนีมขี อบเขตค่อนข้างกว้างอันหมาย
รวมถึงการศึกษาทุกสิง ทุกอย่างทีเกียวกับความรุนแรงทีเกิดขึน ในสังคม หากแต่ในการศึกษาวิจยั
ครัง นีผู้วจิ ยั ได้จดั ไว้ในกลุ่มนีโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีพบว่าส่วนใหญ่มุ่งศึกษา
สาเหตุ ของความรุนแรงทีเ กิดจากปจั จัยทางด้านสังคมและสิง แวดล้อ มซึงการศึกษาวิจยั เกียวกับ
ความรุนแรงในสังคมมีขอบเขตค่อนข้างกว้างขวางและน่ าสนใจมากเป็ นการศึกษาทีเน้ นปจั จัยหรือ
สาเหตุทางสังคมทีก่อให้เกิดปญั หาความรุนแรงขึน ซึง งานส่วนใหญ่มุ่งศึกษาเกียวกับค่านิยมหรือ
สภาพของสถานทีท เี อือต่อการใช้ความรุนแรง เช่น แหล่งมัวสุ
 มอบายมุข สถานเริงรมย์ การพนัน
ตลอดจนการเร่ร่อน จรจัด ของเยาวชนและปจั จัยอืนๆ ทางสังคมทีผ ลักดันส่งเสริมให้การกระทําผิด
และการใช้ความรุนแรงมีมากขึน การศึกษาเหล่านีมุ่งไปทีก ลุ่มเยาวชนเนืองจากเป็ นกลุ่มเสีย งและ
เป็ นเหยือ ของสังคมง่ายกว่ากลุ่มอืน รวมทัง มีการซึมซับค่านิยมต่างๆ จากอิทธิพลของกลุ่มเพือนและ
เกิดการเลียนแบบได้งา่ ย ผลการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งรายงานลักษณะปญั หาของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
จะมองประเด็นสาเหตุจากสังคมซึงอยู่เบืองหลังความรุนแรงนัน ๆ หรืออีกนัยหนึงคือสังคมเป็ นตัว
ก่อให้เกิดความรุนแรงและเยาวชนทีก ระทําผิดหรือก่อความรุนแรงนัน เป็ นเหยือการให้ขอ้ เสนอแนะ
ส่วนใหญ่มุ่งไปทีความพยายามให้มมี าตรการในการควบคุมจัดการกับเยาวชนเหล่านีมากกว่าการ
ปรับแก้กระบวนการทางสังคมทีเ ป็ นต้นเหตุของปญั หา ผลการวิจยั ยังไม่ได้ชปี ระเด็นปญั หาทีต รงจุด
แต่เป็ นการมองและพยายามแก้ไขปญั หาทีป ลายเหตุมากกว่าเน้นการศึกษาเชิงลึกทีเ ข้าไปสัมผัสกับ
ชีวติ ของกลุ่มคนทีป ระสบปญั หาต่างๆ ซึง เป็ นผลพวงจากสังคมแต่การศึกษาวิจยั นัน นักวิจยั ยังมอง
ประเด็นทีผ ปู้ ระสบปญั หาเป็ นหลักว่าได้เผชิญกับอะไรบ้างแต่ไม่ได้มกี ารวิเคราะห์เจาะลึกถึงประเด็น
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ทางสังคมทีเ ป็ นรากเหง้าของปญั หาทีแ ท้จริง เช่น การศึกษาเกียวกับมารดานอกสมรสกับแนวโน้ม
ในการทอดทิง บุตรรวมทัง กรณีมารดานอกสมรสกับบริการทางสังคมทีค วรได้รบั ซึง ไม่ได้มุ่งประเด็น
ของการมองว่าทําไมกฎเกณฑ์เรืองการสมรสทีสงั คมกําหนดขึน จึงไม่มอี ทิ ธิพลอะไรกับผูช้ าย แต่
กลับมีอทิ ธิพลกับผูห้ ญิงและเด็กมากกว่าการสมรสมีความหมายอย่างไร ทําไมจึงมีผลกระทบต่อชีวติ
และการตัดสินใจตลอดจนพฤติกรรมของผูห้ ญิงทีแ ตกต่างกันระหว่างคนทีไ ด้สมรสซึง เป็ นหลักเกณฑ์
ทีก ําหนดโดยสังคมชายเป็ นใหญ่กบั คนทีไ ม่ได้สมรส สิง เหล่านีก่อให้เกิดข้อกังขาว่าชีวติ และเพศของ
หญิงได้ถูกกําหนดโดยอะไรนอกจากนีปจั จัยบางอย่างในสังคมซึง เป็ นต้นเหตุของปญั หาหลายๆอย่าง
และปญั หาข้อสงสัยเหล่านีควรได้รบั การสนับสนุ นให้ทาํ การศึกษาวิจยั เพือค้นหาคําตอบให้มากยิง ขึน
สําหรับการศึกษาทีเ กียวกับปญั หาเด็กเร่ร่อน ปญั หายาเสพติด และโสเภณีเด็ก ผลการวิจยั ชีใ ห้เห็น
ถึงสภาพปญั หาจากประสบการณ์ตรงของเหยือความรุนแรงในสถานทีไ ม่ได้รบั การดูและช่วยเหลือ
อย่างจริงจัง สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่าง การเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม ปญั หาความยากจนและด้อย
โอกาสทีจ าํ เป็ นต้องเลือกทางเดินชีวติ ทีเ อาตัวรอดอย่างผิดๆ การถูกหล่อหลอมจากสังคมแบบตัวใคร
ตัวมันและการทอดทิง จากสังคม ส่อให้เห็นถึงคุณภาพชีวติ ทีค ่อนข้างตกตําของคนไทย การศึกษา
บางเรืองเน้ นไปทีตวั ผู้กระทําความผิดในบริบทของปจั เจกบุคคลมากกว่าการมองผลกระทบของ
ระบบทางสังคมทีเ อือ ให้บุคคลทีอ ่อนแอทางฐานะเศรษฐกิจและสังคมต้องกลายเป็ นผูก้ ระทําความผิด
ใช้ความรุนแรงเอารัดเอาเปรียบ เพือความอยู่รอดของตนเอง ดังนัน ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั เหล่านี
จึงมักเป็ นไปในลักษณะการมุ่งหามาตรการหรือค้นหาวิธกี ารป้องกันปราบปรามผู้กระทําความผิด
และการใช้มาตรการทางกฎหมายทีร ดั กุมมากกว่า ในภาพรวมการศึกษาวิเคราะห์งานวิจยั เกียวกับ
ความรุนแรงในสังคม มีขอ้ น่ าสังเกตว่า งานวิจยั ด้านนีมกั เป็ นงานวิจยั ของสถาบันต่างๆ มากกว่า
เป็ นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทัง นีอาจเนืองจากความรุนแรงทีเ กิดขึน มี
มูลเหตุ ส่งเสริมจากปจั จัยต่ างๆ ของสังคมเป็ นเรืองทีสอดแทรกหรือแฝงเป็ นส่วนหนึงของการ
สนับสนุ นให้เกิดความรุนแรงด้านอืนๆ ตามทีไ ด้นําเสนอไปแล้ว ดังนัน งานวิจยั ทีป รากฏจึงมักเป็ น
เรือ งทีไ ด้รบั ความสนใจจากกลุ่ มนั ก วิช าชีพ ทีเ ฉพาะเจาะจงมากกว่ าเนื อ งจากเป็ นงานวิจ ยั ของ
สถาบัน ข้อเสนอแนะจากการวิจยั เหล่านีน่าจะได้รบั ความสนใจ นํ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทงั  ในด้าน
การดําเนิ นงานและใช้เ ป็ นหลัก ฐานอ้างอิง เพือ การผลักดัน ให้เกิด การเปลียนแปลงแก้ไขกฎหมาย
นโยบายทางสังคม และกฎระเบียบต่างๆ ได้มากกว่า(ชไมพร ทวัชศรี; รังสรรค์ วรวงศ์; และ ชยันตร์ธร
ปทุมานนท์. 2542; พรศิร ิ มูลติชยั . 2541; พิศาล มุขแจ้ง. 2540; ทิวา วงศ์ธนาภา. 2539)
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4. งานวิ จยั ทีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว
จากการทบทวนงานวิจยั เกียวกับความรุนแรงทีเกิดขึน ในครอบครัวพบว่าส่วนใหญ่เป็ น
การศึกษาในประเด็นของความรุนแรงทีเ กิดขึน ในชีวติ คู่สมรสและความรุนแรงทีก ระทําต่อบุคคลใน
ครอบครัว โดยเฉพาะกับเด็ก ๆ ซึง การศึก ษาความรุ นแรงต่ อ ผู้ห ญิง ในชีว ิต คู่โ ดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
งานวิจยั เชิงปริมาณ งานวิจยั เหล่านีมุ่งเน้นทีจ ะศึกษาปจั จัยและสาเหตุของการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว และการศึกษาผลกระทบของความรุนแรงต่อสุขภาพ งานวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าผูช้ ายเป็ น
ผูก้ ระทําความรุนแรงและผูห้ ญิงทีเ ป็ นภรรยาเป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงอีกส่วนหนึงศึกษากับเด็ก
และเยาวชนจากครอบครัวทีเ คยใช้ความรุนแรง ซึง จัดเป็ นผูถ้ ูกกระทําโดยอ้อมนอกจากนีมงี านวิจยั
ทีศ กึ ษากับนักโทษซึง เป็ นผูก้ ระทําความรุนแรงเพือศึกษาสภาพความรุนแรงและปจั จัยทีเ ป็ นสาเหตุ
ให้ใช้ความรุนแรง สําหรับงานวิจยั ทีมุ่งศึกษาความคิดเห็นหรือการรับรูเ้ กียวกับความรุนแรงจะมุ่ง
ศึกษาทีผ ู้หญิงหรือผูช้ ายทัวไปที
 ไ ม่ได้ระบุว่ามีประสบการณ์ความรุนแรงมาก่อน ส่วนงานวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพให้ ค วามสํ า คัญ กับ ประสบการณ์ ข องผู้ ห ญิง โดยนั ก วิจ ัย ใช้ แ นวคิด ของลัท ธิส ตรีนิ ย ม
(Feminist Perspectives) เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั และในการอภิปรายผลได้กล่าวถึง
รากเหง้าของปญั หาความรุนแรงในส่วนทีเกียวข้องกับบทบาทชายหญิงทีกําหนดอย่างเข้มงวดใน
สังคมไทย มาตรฐานสองระดับในการปฏิบตั ติ ่อชายและหญิงทีไ ม่เท่าเทียมกันและวิธคี ดิ แบบสังคม
ชายเป็ นใหญ่ ทถี ูกหล่อหลอมอยู่ในระบบวิธคี ดิ และการอบรมสังสอนผู

้เยาว์ตลอดจนกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) ในทุกช่วงชีวติ ของคนไทยด้วยผลการวิจยั เกียวกับปจั จัยทีก่อให้เกิด
ความรุนแรงในครอบครัวนัน ทุกเรือ งมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิง ปจั จัยเกียวกับการดืมสุรา
ของสามีผูก้ ระทําความรุนแรงต่อภรรยา ปญั หาด้านเศรษฐกิจ ปญั หาชูส้ าวและความเครียด ส่วนปจั จัย
ด้านการพนัน การใช้สารเสพติด ปญั หาด้านการสือสาร และความผิดหวังในบทบาททางเพศทีส งั คม
กําหนดเป็ นปจั จัยทีพ บรองลงมา ส่วนการเห็นเหตุการณ์รุนแรง การมีส่วนร่วมในการใช้ความรุนแรง
และการยอมรับการใช้ความรุ นแรงหรือถู กกระทําความรุ นแรงตลอดจนขาดระบบการสนับ สนุ น
ช่วยเหลือจากครอบครัวและสังคมเป็ นปจั จัยทางจิตสังคมทีมคี วามสําคัญเช่นเดียวกัน การศึกษา
งานวิจยั ความรุนแรงต่ อผู้หญิงในชีวติ คู่เป็ นงานวิจยั ทีมุ่งศึกษาหาสาเหตุ และปจั จัยการใช้ความ
รุนแรงจากทัง ผู้หญิงและผู้ชายในครอบครัวมีการศึกษากับหญิงต้องขังซึงถือว่าเป็ นผู้กระทําการ
รุนแรงนัน ถือเป็ นการเริม มองปญั หาความรุนแรงทีต วั ผูห้ ญิงออกไปสู่สาเหตุของปญั หา ผลการวิจยั
มุง่ ทีจ ะปรับแก้เพือช่วยเหลือทีต วั ผูห้ ญิงเป็ นหลักและต่อมาการวิจยั มุ่งไปทีก ารมองความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและการเลีย งดูตลอดจนการได้รบั ประสบการณ์ความรุนแรงในวัยเด็ก ทีม ผี ลเสีย งต่อการ
ใช้ความรุนแรงในอนาคต การศึกษาในช่วงนี ผูว้ จิ ยั อาจมีความเชือพืน ฐานว่าการใช้ความรุนแรงมัก
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เกิดในกลุ่มทีมกี ารศึกษาตําและฐานทางเศรษฐกิจตําดังจะเห็นว่างานวิจยั มักจะทํากับกลุ่มทีด้อย
โอกาสทางสังคม งานวิจยั จึงมุ่งศึกษาไปทีผลกระทบต่อเหยือทัง ด้านสังคมและสุขภาพแต่ยงั คง
เลือกศึกษากับกลุ่มตัวอย่างทีมรี ะดับฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาตําและเริม ศึกษาจากกลุ่มที
เผชิญปญั หาอยู่แล้ว งานวิจยั เริม มองปจั จัยและผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กทีเ ป็ นเหยือของความ
รุนแรงในลักษณะความด้อยโอกาสกว่าในทางสังคม เริม ศึกษาบริบทของผูห้ ญิงทีเ ผชิญความรุนแรง
ว่ามีแนวโน้มจะตอบสนองต่อปญั หาอย่างไร ช่องว่างของระบบการช่วยเหลือทางสังคมและบริการ
ทางการแพทย์ต่อปญั หาความรุนแรงและขบวนการยุตธิ รรมทีผ ูห้ ญิงไม่อาจพึง พาได้เมือเกิดปญั หา
ความรุนแรงต่อมาปญั หาความรุนแรงต่ อผู้หญิงเริม ถูกศึกษาวิจยั กว้างขึนครอบคลุมไปถึงความ
รุนแรงต่อจิตใจ ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม ผูว้ จิ ยั เริม สนใจศึกษาปญั หาความรุนแรงกับบุคคลที
อยูใ่ นฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาในระดับปานกลางนอกจากนี งานวิจยั ยังชีใ ห้เห็นถึงอิทธิพล
ของสือทีมสี ่วนชีนําการใช้ความรุนแรงทีเชือมโยงกับการเมาสุราและการใช้ความรุนแรงต่อจิตใจ
จากปญั หาด้านชูส้ าวอย่างไรก็ตามการศึกษาวิจยั ในช่วงนีก็ยงั มีการศึกษาซําเพือยืนยันว่าผู้ชายที
ให้ความรุนแรงต่อคู่สมรส มักเป็ นผูท้ มี กี ารศึกษาตํา รายได้ต ําและเมาสุรา งานวิจยั ส่วนใหญ่มกั มี
ข้อเสนอแนะให้มกี ารจัดตัง กลุ่มหรือองค์กรให้ความช่วยเหลือแก่ผูห้ ญิงทีป ระสบปญั หาความรุนแรงซึง
สะท้อนให้เห็นว่ าผู้หญิงทีประสบป ญั หาความรุนแรงมีความต้องการความช่ วยเหลือแต่ ระบบการ
ช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์เหล่านียงั ไม่แพร่หลายในสังคมไทยเท่าทีควรรวมทัง มีการเสนอให้
ปรับแก้กฎหมายทีเ กีย วข้องกับปญั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิง ปญั หาความรุนแรงต่อผูห้ ญิงได้รบั การ
สนใจมากยิง ขึน ทัง นีเป็ นแรงผลักดันจากความเคลือนไหวเกียวกับความรุนแรงต่อผูห้ ญิงโดยองค์กร
ต่างๆ ในประเทศไทยทีชดั เจนมากขึน ทําให้การศึกษาวิจยั มีการมองบริบทของความรุนแรงจาก
มุมมองและประสบการณ์ของผู้หญิงมากขึน รวมทัง การวิเคราะห์ปญั หามักหยังลึ
 กไปถึงสาเหตุของ
ความรุนแรงทีแ ตกต่างจากในอดีต กล่าวคือไม่ได้มองทีป จั จัยภายนอกเกียวกับปญั หาทางเศรษฐกิจ
หรือความขัดแย้งและเมาสุราเพียงด้านเดียวแต่มองในแง่ปจั จัยภายใน ได้แก่ ความเท่าเทียมกันใน
อํานาจระหว่างชายหญิง ปญั หาของการสือสารและการสนับสนุ นทางสังคมและพฤติกรรมในการ
เผชิญปญั หาของผูห้ ญิงต่อปญั หาความรุนแรง (ภาวิดา พิทกั ษ์ร่วมวงษ์. 2544; สุวฒ
ั น์ ศรีสรฉัตต์.
2544)
5. งานวิ จยั ทีศึกษาสือกับความรุนแรง
งานวิจ ัย ทีศึก ษาในประเด็ น ของสือ กับ ความรุ น แรงนั น ส่ ว นใหญ่ เ น้ น ทีก ารศึก ษาถึ ง
กระบวนการและวิธกี ารนํ าเสนอข่าวความรุนแรงของสือหนังสือพิมพ์แ ละโทรทัศ น์ ว่ าก่ อ ให้เกิด
ผลกระทบกับความรุนแรงต่อผูช้ มอย่างไร โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพและการใช้ทงั  การวิจยั
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เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การศึกษาวิจยั ด้านความรุนแรงกับสือ ได้ถูกแยกแยะจากความรุนแรง
ในด้านอืนๆ เนืองจากใช้หลักเกณฑ์ว่าเป็ นการวิจยั ทีม ุ่งใช้สอื เป็ นตัวศึกษาหรือศึกษาผลของการใช้
สือทีก ่อให้เกิดความรุนแรงทัง ทางตรงและทางอ้อม งานส่วนใหญ่มุ่งไปทีก ารเสนอข่าวทางโทรทัศน์
ว่ามีเนือหาข่าวความรุนแรงมากน้อยเพียงใดรวมทัง อิทธิพลของข่าวสารทางโทรทัศน์ต่อพฤติกรรม
ความรุนแรงของเยาวชน ผลการวิจยั พบว่าเนือหาข่าวความรุนแรงทางสือโทรทัศน์ มมี ากแต่การ
ควบคุมมีน้อยกว่าทําให้ขาดมาตรการการป้องกันเยาวชนจากการซึมซับความรุนแรงจากสือเหล่านี
อย่างหลีกเลียงไม่ได้ สําหรับละครและภาพยนตร์ทแี พร่อยู่ในสือโทรทัศน์ พบว่าไม่มมี าตรการ
ป้องกันเช่นเดียวกัน แต่ปจั จัยทีม ผี ลต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับชมรายการโทรทัศน์ ได้แก่ อาชีพและ
การศึกษาของบิดามารดาดังนัน ในขณะทีส งั คมไทยยังไม่อาจปิ ดกัน กลันกรองสื

อความรุนแรงให้พน้
จากเด็กและเยาวชน การดูแลของผู้ปกครองในการเลือกรายการจากโทรทัศน์ น่าจะเป็ นมาตรการ
สําคัญในการป้องกันอันดับแรกนอกจากนีมกี ารศึกษาเชิงคุณภาพทีม ุ่งการวิเคราะห์เนือหาข่าวสาร
ทัง ในโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ และปจั จัยทีมอี ทิ ธิพลในการคิดภาพความรุนแรงในการเผยแพร่
ภาพ ผลการวิจยั มีความสอดคล้องกันว่าเนือหาข่าวจากสือทัง หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์จะแพร่ภาพ
ข่าวทีมคี วามรุนแรงในระดับสูง ทัง นีการสนองความต้องการในการขายข่าวและดึงดูดความสนใจ
ของสือมีส่วนทําให้ภาพความรุนแรงยังคงมีอย่างแพร่หลาย ผลงานวิจยั ส่วนใหญ่สอดคล้องกันว่า
การนํ าเสนอข่าวด้านความรุน แรงโดยสือ ต่ างๆยัง ขาดการควบคุ มอย่างมีประสิท ธิภาพในการ
นําเสนอ ทําให้มผี ลกระทบต่อการเลียนแบบของเยาวชน และชีน ํ าให้เกิดการเอาเยีย งอย่างได้ ผูช้ ม
สือมีโอกาสน้ อยมากทีจะเลือกหรือจํากัดความรุนแรง ดังนัน การวิจยั ทีเกียวกับเจตคติและความ
รับผิดชอบของสือมวลชน ตลอดจนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารและการวิจยั แบบมีส่วนร่วมเพือการแก้ไข
ปญั หาการนําเสนอข่าวความรุนแรงอย่างไร้ขอบเขตควรได้รบั การสนับสนุ นอย่างจริงจังรวมทัง ควร
มีมาตรการเพิมความระมัดระวังไม่ให้ส ือมวลชนเป็ นตัวกระทําความรุนแรงซําซากต่ อเหยืออย่าง
รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ได้(พรเพ็ญ เพชรสุขศิร.ิ 2532; เสรี วงษ์มณฑา. 2533; กมลวรรณ โลห์สวิ านนท์ .2533;
พิมพ์พร ยิง ยง. 2539)
สรุปภาพรวมจากงานวิ จยั ทีเกียวข้องทังS 5กลุ่ม
จากงานวิจยั ทีเ กียวข้องกับประเด็นความรุนแรงทัง 5 กลุ่มดังกล่าวจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็ น
งาน วิจยั ทีเ กีย วกับความรุนแรงทีม ุ่งความสนใจไปทีก ลุ่มของเด็กและเยาวชนซึง กําลังอยู่ในวัยศึกษาเล่า
เรียนในสถานศึกษาต่างๆ งานวิจยั เหล่านีมกั ศึกษาในเรืองสาเหตุหรือปจั จัยทีก ่อให้เกิดความรุนแรง
รูปแบบของการกระทําความรุนแรงและผลกระทบทีเ กิดขึน จากการใช้ความรุนแรงนัน ๆ โดยงานวิจยั
ในกลุ่มแรกคืองานวิจยั ทีศ กึ ษาความรุนแรงต่อเด็ก เป็ นการศึกษาความรุนแรงทีผ ใู้ หญ่ซงึ ได้แก่ พ่อ
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แม่ หรือผูป้ กครองกระทํารุนแรงต่อเด็ก โดยเด็กเป็ นผูถ้ ูกกระทําเพราะเด็กอายุยงั น้อยและบางทีกย็ งั
ช่วยตัวเองไม่ได้ ส่วนงานวิจยั ในกลุ่มทีส องเป็ นงานวิจยั ทีศ กึ ษาความรุนแรงในวัยรุ่นหรือเยาวชนที
เป็ นเด็กโตซึงเป็ นการศึกษาความรุนแรงทีเกิดจากผู้ใหญ่ กระทําต่ อเด็กวัยรุ่นและเด็กวัยรุ่นเองก็
กระทําความรุนแรงโดยแสดงพฤติกรรมทีไ ม่พงึ ประสงค์ เช่น ทะเลาะวิวาท ชกต่อย หรือเสพยาเสพ
ติด เป็ นต้น นัน ก็คอื เด็กวัยรุ่นเป็ นทัง ผูถ้ ูกกระทําและเป็ นผูก้ ระทําความรุนแรงนัน ๆ จากงานวิจยั ทัง
สองกลุ่ มพบว่ าสาเหตุ ส่ ว นใหญ่ ทีก่ อ ให้เ กิด ความรุนแรงนัน เกิด จากปจั จัยด้า นครอบครัว ได้แ ก่
ครอบครัวยากจน ครอบครัวแตกแยก มีปญั หาการหย่าร้าง พ่อแม่มกี ารศึกษาตํา มีรายได้น้อย ติด
ยาเสพติด ติดสุราเรือ รัง หรือติดการพนัน เป็ นต้น นอกจากนียงั เกิดจากปญั หาด้านตัวเด็กเอง ได้แก่
เด็กทีมนี ิสยั ดือรัน ทําตามใจตนเองชอบทําผิดกฎระเบียบวินัย หรือเป็ นเด็กทีป่วยกระเสาะกระแสะ
เป็ นต้น สาเหตุความรุนแรงยังเกิดจากปจั จัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพทีอ ยู่อาศัยทีไ ม่ดหี รือ อยู่
ในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเลีย งดูเด็กและความรุนแรงยังเกิดจากอิทธิพลของสือต่างๆ ด้วย
เช่นสือ วิทยุ โทรทัศน์ หรือสืออินเตอร์เน็ตทีขาดการควบคุมทีดที มี กั นํ าเสนอแบบอย่างทีไม่เหมาะสม
แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาพการแต่ งตัวไม่เหมาะสมของวัยรุ่น เกมส์หรือการละเล่นทีแสดงออกถึง
ความรุนแรงซึงสิง เหล่านีลว้ นเป็ นสาเหตุทกี ่อให้เกิดความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่น สําหรับรูปแบบของ
ความรุนแรงนัน ได้แก่ การดุด่าว่ากล่าว ใช้วาจาหยาบคาย ไปจนถึงขัน ทําร้ายร่างกาย เช่น เฆียนตี
ทุบตี เอาไฟจี เอาเตารีดนาบ ใช้แรงงานเด็กอย่างทาส รวมไปถึงการกระทําชําเรา ทําร้ายทางเพศ เป็ น
ต้น ซึงผลกระทบทีเกิดขึนแก่เด็กและวัยรุ่นนัน ย่อมกระทบทัง ทางร่างกายและจิตใจ ทําให้เด็กและ
วัยรุน่ เหล่านัน ได้รบั ความทุกข์ทรมาน ไม่มคี วามสุข เกิดปมด้อย ขาดความอบอุ่น ทําให้มนี ิสยั ก้าวร้าว
บางคนมีบ าดแผลหรือ แผลเป็ น ตามร่ า งกาย บางคนต้ อ งหนี อ อกจากบ้ า น แล้ ว ไปประกอบ
อาชญากรรมต่างๆ ตัง แต่การลักเล็กขโมยน้อยไปจนกระทังฆ่
 าคนตาย และผลสุดท้ายเด็กส่วนหนึง
ก็อาจถูกจับส่งไปอยู่ทสี ถานสงเคราะห์หรือถูกศาลคดีเด็กและเยาวชนตัดสินให้ส่งไปอบรมในสถาน
พินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน งานวิจยั ในสองกลุ่มดังกล่าวยังได้ศกึ ษาถึงเจตคติหรือมุมมองของ
นักวิชาการต่อปญั หาการทารุณกรรมเด็กซึง ส่วนใหญ่มกั เข้าใจว่าการทําทารุณกรรมต่อเด็กหมายถึง
เฉพาะการทําทารุณเฉพาะทางร่างกายและทางเพศมากกว่าการทําทารุณทางจิตใจหรือการปล่อย
ปละละเลยโดยไม่เลีย งดูเด็กอย่างเพียงพอนอกจากนีในงานวิจยั หลายๆ เรืองยังได้ศกึ ษาถึงแนวทาง
ั หาความรุน แรงเหล่ านั น และได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะในการปรับ แก้ก ฎหมายที
ป้อ งกัน และแก้ไ ขป ญ
ครอบคลุมถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน การให้อํานาจแก่บุคลากรในวิชาชีพทีเกียวข้องในการแยก
เด็กออกจากครอบครัวหรือบุคคลทีก ระทําความรุนแรงต่อเด็ก
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สําหรับงานวิจยั ในกลุ่มทีส ามเป็ นงานวิจยั ทีศ กึ ษาความรุนแรงในสังคม มีขอบเขตค่อนข้าง
กว้าง และครอบคลุมไปถึงทุกสิง ทุกอย่างทีเกียวกับความรุนแรงในสังคมซึงผู้วจิ ยั ได้จดั ให้มกี ลุ่มนี
โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยมุ่งประเด็นการศึกษาไปทีสาเหตุของความรุนแรงที
เกิดจากปจั จัยทางด้านสังคมและสิง แวดล้อมรวมทัง เงือนไขทางสังคมทีก ่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆ
ได้แก่ ค่านิยมผิดๆ เช่น เมือ ต้องเข้าสังคมต้องดืมเหล้า การสูบบุหรีเ ป็ นเรืองโก้เก๋ การไปเทีย วสถาน
บันเทิงในยามคําคืนเป็ นต้น หรือเกิดจากการคบเพือนทีมพี ฤติกรรมเบียงเบน เช่น เพือนทีดมื เหล้า
เสพยาบ้า สูบกัญชา ชอบทะเละวิวาท หรือเล่ นการพนัน เป็ นต้น ซึงงานวิจยั เหล่ านี มกั ศึกษาจาก
ผู้ต้องขังทีกระทําความผิดต่ างๆ นอกจากนี สถานภาพบีบคัน ทางเศรษฐกิจก็มสี ่วนทําให้เกิดความ
รุนแรงเช่นกัน เช่น ในวันทีเ งินเดือนออก สามีมกั ดืมเหล้าและทําร้ายภรรยา เป็ นต้น ส่วนงานวิจยั ใน
กลุ่ ม ที 4 เป็ น งานวิจ ยั ทีศึก ษาความรุน แรงในครอบครัว เป็ นการศึก ษาความรุ นแรงทีเ กิด ขึนใน
ระหว่างคู่สมรส หรือความรุนแรงทีเกิดกับบุคคลในครอบครัว เช่น สามีทําร้ายภรรยา บุตรถูกบิดา
มารดาลงโทษ เป็ นต้น ซึง สาเหตุของความรุนแรง รูปแบบความรุนแรง และผลกระทบทีเ กิดขึน จาก
ความรุนแรง ฯลฯ ของสองกลุ่มหลังนี ก็คล้ายๆ กับงานวิจยั ในสองกลุ่มแรก ส่วนงานวิจยั ในกลุ่มที
ห้าซึงเป็ นกลุ่มสุดท้ายนัน เป็ นงานวิจยั ทีศกึ ษาสือกับความรุนแรง เป็ นการศึกษาในประเด็นการ
นําเสนอของสือต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ท เป็ นต้น โดยเสนอ
ในรูปแบบทีไ ม่เหมาะสม เป็ นตัวอย่างทีไ ม่ดแี ก่เด็กและเยาวชนดังทีไ ด้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นทําให้
เด็กและวัยรุ่นลอกเลียนแบบและทําตามอิทธิพลของการนํ าเสนอสือทีไ ม่ดจี งึ ก่อให้เกิดความรุนแรง
ได้เช่นกัน
จากงานวิจยั ทีศ กึ ษาประเด็นของความรุนแรงทัง 5 กลุ่มนี ผู้วจิ ยั พบว่าส่วนใหญ่มกั เป็ น
งานวิจยั ทีศ กึ ษาถึงสาเหตุหรือปจั จัยทีทําให้เกิดความรุนแรง รูปแบบของความรุนแรง ผลกระทบที
เกิดขึน เจตคติหรือมุมมองทีน กั วิชาการมีต่อปญั หาความรุนแรงรวมถึงได้ศกึ ษาแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขและได้เสนอแนะ การแก้ไขปญั หาความรุนแรงเหล่านัน ซึง งานวิจยั เหล่านัน มีแนวโน้มเริม
จะเปลีย นทิศทางจากการศึกษาหาสาเหตุและรูปแบบของการกระทํารุนแรงโดยเปลีย นการศึกษาจาก
ผูถ้ ูกกระทํารุนแรงมาศึกษาจากบุคลากรทีเ กีย วข้องเพือหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปญั หา
ความรุนแรงเหล่านัน ในทัศนะของผู้วจิ ยั คิดว่ ายังไม่ใช่ประเด็นทีสําคัญทีจะตอบปญั หาการวิจยั
ความรุนแรงได้ทงั  หมด ผู้วจิ ยั จึงคิด ว่าน่ าจะมีการศึก ษาถึงโครงสร้างของสัง คมทีเป็ นตัว กําหนด
กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ขิ องสังคมโรงเรียนทีปฏิบตั สิ บื ทอดกันมา ซึง โครงสร้างของสังคมดังกล่าว
อาจเป็ นสาเหตุสาํ คัญส่วนหนึงทีก ่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมได้เช่นกัน
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ส่วนที 4 การศึกษาเฉพาะกรณี (Case study)
การศึก ษาเฉพาะกรณี เ ป็ นการสืบค้ นหาความรู้ค วามจริง อย่ างละเอียดลึก ซึง เกียวกับ
ปรากฏการณ์ทสี นใจ ซึงเกิดขึน ในบริบทหรือระบบทีมขี อบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific context or
bounded system) ปรากฏการณ์ทสี นใจนัน อาจเป็ นบุคคล กลุ่มบุคคล โครงการ เหตุการณ์ ชุมชนหรือ
องค์การเฉพาะรายใดรายหนึงหรือหลายรายก็ได้ทนี ักวิจยั เลือกมาทําการศึกษาวิจยั การศึกษาเฉพาะ
กรณีมคี วามหมายตัง แต่การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลเกียวกับประวัตขิ องบุคคล (Case record or
case history) สําหรับนํ าไปใช้ในด้านต่างๆ และรวมไปถึงการนํ าข้อมูลในประเด็นเกียวข้องกับปญั หา
การวิจยั ทีต้องการสืบค้นหาความรู้ความจริงจากกรณีศกึ ษานัน มาทําการวิเคราะห์และตีความหมาย
อย่างละเอียดเข้มข้น โดยมีเป้าหมายหลักเพือต้องการศึกษาหรือเรียนรูก้ รณีศกึ ษาทีสนใจเป็ นเฉพาะ
(intrinsic interest) และเพือต้องการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ บางอย่างทีสนใจโดยอาศัยการ
ศึกษาวิจยั จากกรณีเฉพาะดังกล่าว (Extrinsic interest) ผลการศึกษาจากกรณีเฉพาะทีดําเนินการ
ภายใต้สภาพเหตุการณ์จริง (Real life situation) ให้สารสนเทศทีเ ป็ นประโยชน์ สําหรับการนํ าไปใช้
ปฏิบตั ิงานในองค์การใดองค์การหนึง และเป็ นประโยชน์ โดยอ้อมสําหรับนํ าไปใช้ทําวิจยั ในประเด็น
ปญั หาทีเ กียวข้องให้กว้างขวางลุ่มลึกต่อไป การศึกษาเฉพาะกรณีจงึ ถูกนํ าไปใช้ในการแสวงหาความรู้
ความจริงในหลากหลายสาขาวิชานัน เอง (Merriam. 1998; Simons. 1980; Yin. 2003)
เนืองจากการนําไปใช้ในหลากหลายแขนงวิชา จึงทําให้การศึกษาเฉพาะกรณีมรี ปู แบบและ
ระเบียบวิธดี ําเนินการแตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าจะนํ าไปใช้สบื ค้นหาความรูค้ วามจริงเพือตอบหัวข้อ
ปญั หาวิจยั ทีศ กึ ษาจากกรณีเฉพาะอย่างเดียวกันก็ตามดังนัน จึงเห็นว่าการศึกษาเฉพาะกรณีนัน มีทงั 
งานวิจยั เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และงานวิจยั ผสานระเบียบวิธรี ะหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(Stake.1994; Stake. 1995) โดยในการศึกษาครัง นีเป็ นการศึกษาวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ทมี แี นวโน้มเป็ นเชิงคุณภาพตามฐานคติความเชือของกระบวนทัศน์แบบตีความ/สร้างสรรค์
นิยม (Merriam. 1998; Stake. 1994; Stake .1995) มากกว่าเชิงปริมาณตามฐานความคิดความเชือของ
กระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม จึงได้นําการศึกษาเฉพาะกรณีในลักษณะการศึกษาเฉพาะกรณีเชิง
คุณภาพ (Qualitative case study) เข้ามาใช้ในวิธกี ารดําเนินการวิจยั
ความหมายและลักษณะสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี
ความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณีได้มนี ักวิธวี ทิ ยาการวิจยั และผูเ้ ชีย วชาญหลายท่าน
ได้ให้นิยามไว้ ดังนี
สเตค (Stake. 1988: 258; Stake. 1995: 2) ให้ความหมายอย่างกว้างๆ ว่า เป็ นการศึกษา
เกีย วกับระบบใดระบบหนึงทีม จี ดุ เน้นของความสนใจอยูต่ รงทีก ารประกอบเข้าด้วยกันของส่วนต่างๆ
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(Working parts) ได้อย่างผสมผสานกลมกลืนและเกิดขึน ภายในระบบทีม ขี อบเขตเฉพาะเจาะจง (Bounded
and integrated system) ตามความหมายโดยนัยดังกล่าวนีแสดงว่าจุดเน้นของการศึกษาวิจยั มุ่งตรงไปที
กรณีหรือสิง ทีศึกษาซึงเป็ นระบบใดๆ ทีมขี อบเขตเฉพาะเจาะจง ณ เวลาและปริภูม ิ (สถานที) หนึงๆ
(Time and space) และทีน ํ าไปใช้เป็ นหน่ วยสําหรับการวิเคราะห์ (Unit of analysis) มากกว่ามุ่งเน้นไปที
วิธกี ารศึกษาวิจยั ดังสะท้อนจากถ้อยคําของสเตค (Stake. 1994: 236) ทีก ล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “Case
study is not a methodological choice, but a choice of object to be studied) (การศึกษาเฉพาะกรณี
ไม่ใช่ทางเลือกหนึงของวิธกี ารวิจยั แต่เป็ นทางเลือกหนึงของสิง ทีท าํ การศึกษา)
ยิน (Yin. 2003: 3) ให้คําจํากัดความไว้ว่า เป็ นวิธกี ารแสวงหาความรูค้ วามจริงเชิงประจักษ์
(empirical inquiry) แบบหนึง ทีใ ช้สําหรับศึกษาปรากฏการณ์ร่วมสมัยใดๆ ซึงเกิดขึน จริงในบริบท ณ
ช่วงเวลานัน โดยเฉพาะอย่างยิง เมือขอบเขตระหว่างปรากฏการณ์ ทตี ้องการศึกษาและบริบทแวดล้อม
ปรากฏการณ์ ไ ม่ ช ัด เจน ความหมายโดยนั ยนี มุ่ ง เน้ นไปทีว ิธ ี ก ารและกลยุ ท ธ์ ดํ า เนิ น การสืบค้ น
(investigation) หรือตรวจสอบ (examination) ปรากฏการณ์ใดๆ ทีเกิดขึน ในยุคสมัยนัน และนักวิจยั มี
ความสนใจอยากทราบความรูค้ วามเป็ นจริงเกียวกับปรากฏการณ์นัน โดยไม่ได้แยกศึกษาปรากฏการณ์
ดังกล่าวออกจากบริบททีอยู่แวดล้อมรอบปรากฏการณ์กระบวนการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงแบบนีม ี
ลัก ษณะตรงข้ า มกับ การวิจ ัย เชิ ง ทดลองในห้ อ งปฏิบ ัติ ก ารที นั ก วิ จ ัยพยายามควบคุ มหรือ แยก
ปรากฏการณ์ ทีศึกษาวิจยั ออกจากปจั จัยภายนอกอืนๆ ทัง นี เพือป้ องกันไม่ให้เข้ามามีอิทธิพลหรือ
เกีย วข้องกับปรากฏการณ์ทตี อ้ งการสืบค้นหาความรูค้ วามจริง
เมอเรียม (Merriam. 1988: 27) กล่าวไว้ว่า เป็ นการพรรณาและวิเคราะห์กรณีตวั อย่าง
ปรากฏการณ์ หรือหน่ วยของสังคม (social unit) ใดๆ ทีก ระทําอย่างละเอียดลุ่มลึกและเป็ นแบบองค์รวม
เช่นเดียวกับวอลคอทท์ (Wolcott.1990; citing Merriam. 1988: 27) ทีเ ห็นว่าการศึกษาเฉพาะกรณีเป็ น
ผลผลิตสุ ด ท้ายของการศึก ษาวิจยั ภาคสนามซึงเป็ นการสืบค้นหาความรู้ค วามจริงเชิง ธรรมชาติ
(naturalistic inquiry) มากกว่ามุ่งเน้นไปทีก ลยุทธ์หรือระเบียบวิธวี จิ ยั ทีใ ช้ในกระบวนการสืบค้นหา
ความรูค้ วามจริง
ถึงแม้ว่าความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณีทกี ล่าวมาจะมีความแตกต่างกัน แต่กพ็ อจะ
สรุปความหมายของการศึกษาเฉพาะกรณี ว่าหมายถึงการแสวงหาความรู้ความจริงเชิงประจักษ์
เพือทีจะตรวจสอบวินิจฉัย พรรณนา อธิบาย ตีความปรากฏการณ์หรือหน่ วยทางสังคมในระบบทีม ี
ขอบเขตเฉพาะเจาะจงภายในช่วงเวลาหนึงและภายใต้บริบทแวดล้อมทีเ ป็ นอยู่จริง โดยมีสาระสําคัญ
ของความหมาย สามารถให้คาํ จํากัดความแตกต่างกัน 3 แง่มมุ หลักได้แก่
1. กรณีหรือสิง ทีน กั วิจยั ทําการสืบค้นหาความรูค้ วามจริง (the case or object of inquiry)
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2. กระบวนการสืบค้นหาความรูค้ วามจริง (process of inquiry)
3. ผลผลิตสุดท้ายของการสืบค้นหาความรูค้ วามจริง (end product of inquiry)ซึง สะท้อน
ให้เห็นลักษณะสําคัญของการศึกษาเฉพาะกรณี จึงนํ าไปสู่ความรูค้ วามเข้าใจเกียวกับการศึกษาวิจยั
แบบนีโดยรวม ดังนี
1. The study of particular instances เป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ทเี ป็ นสถานการณ์
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลในขอบเขตทีเ ฉพาะเจาะจง
2. In depth study of the case เป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ในเชิงลึก รวบรวมข้อมูลโดย
ใช้วธิ กี ารทีหลากหลาย โดยอาจใช้วธิ ใี นเชิงคุณภาพภายในขอบเขตทีเ ฉพาะเจาะจง และมุ่งพรรณา
ปรากฏการณ์นนั  อย่างละเอียดลุ่มลึกและครอบคลุมครบถ้วนทุกแง่มมุ
3. Study of a phenomenon in its natural context ผู้วจิ ยั จะต้องลงสนามวิจยั และสัมผัส
กับผูถ้ ูกวิจยั /ประเด็นทีว จิ ยั ในสภาพจริงตามบริบทแวดล้อมทีเ ป็ นอยู่ ไม่มกี ารจัดกระทําใดๆ และใช้
ประเด็นปญั หาเป็ นศูนย์กลางในการสืบค้นหาคําตอบ (Problem centered)
4. Representation of both the “Emic” and “Etic” perspective ผูว้ จิ ยั จะต้องนํ าเสนอ
ปรากฏการณ์ทศี กึ ษาทัง สองมุมุมอง คือ มุมมองภายในทีมาจากทัศนะของบุคคลภายในสนามวิจยั
จริง ๆ หรือนําเสนอพฤติกรรมจริงทีส งั เกตได้จริงภายในบริบทแวดล้อมทีเ ป็ นอยู่ในสนามวิจยั (emic
view) และมุมมองภายนอกทีม าจากการตีความของนักวิจยั (etic view)
ประเภทของการศึกษาเฉพาะกรณี เชิ งคุณภาพ
การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์สามารถจําแนก
ได้ห ลายประเภทขึนอยู่ก ับ เกณฑ์ทีใ ช้ใ นการพิจารณา สํ า หรับ ในทีนี จ ะจําแนกจุ ด มุ่ง หมายของ
การศึก ษาสามารถพิจ ารณาได้ส องลัก ษณะคือ จุ ด มุ่ ง หมายของการให้ ก รณี ศึก ษาค้ น คว้ า และ
จุดมุง่ หมายของการศึกษาวิจยั โดยรวมดังมีรายละเอียดต่อไปนี
จําแนกตามจุดมุ่งหมายของการให้กรณี ศึกษาค้นคว้า
1. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายใน (intrinsic case study) เป็ นการศึกษาเพือ
สืบค้นหาความรูค้ วามจริงทีเ กีย วกับเนือหาสาระทัง มวลของกรณีศกึ ษาเป็ นหลักทัง เนือหาสาระทีเ ป็ น
ลักษณะเด่นเป็ นพิเศษและลักษณะโดยทัวไปและทั

ง ทีม ลี กั ษณะทีป รากฏเห็นได้ชดั และทีแ ฝงเร้นอยู่
2. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบเน้นสาระภายนอก (instrumental case study) เป็ นการสืบ
ค้นหาความรูค้ วามจริงทีเ กียวกับปรากฏการณ์หรือประเด็นปญั หาใดๆ ทีน ่ าสนใจ โดยอาศัยผลของ
การศึกษาจากกรณีเฉพาะหรือสิง ทีน กั วิจยั ทําการสืบค้น เป็ นฐานหรือเครืองมือในการทําความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ต่อปรากฏการณ์นนั 
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3. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบรวมกลุ่ม (collective case study) เป็ นการแสวงหาความรู้
ความจริงทีเกียวกับปรากฏการณ์หรือประเด็นปญั หาใดๆ ทีสนใจโดยอาศัยผลการศึกษาวิจยั จาก
กรณีเฉพาะหลายรายมาใช้รว่ มกันในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ดงั กล่าว
จําแนกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิ จยั โดยรวม
1. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงพรรณนา (Descriptive case study) เป็ นการศึกษา
โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพือพรรณนารายละเอียดอย่างครอบคลุมลุ่มลึก และแจ่มชัดเกียวกับกรณี
เฉพาะหรือปรากฏการณ์ใดๆ ทีเ กิดขึน ตามสภาพจริงภายในบริบทแวดล้อมทีเ ป็ นอยูใ่ นขณะนัน
2. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงตีความ (interpretative case study) เป็ นการศึกษา
ทีม ีจุ ด มุ่ ง หมายสํ า คัญ เพือ นํ า ข้อ มูล ไปใช้ใ นการพัฒ นาข้อ สรุ ป แนวคิด ทฤษฎีร วมไปถึง การให้
รายละเอียดเพือสนับสนุ นหรือโต้แย้งฐานคติแนวคิดความเชือทางทฤษฎี
3. การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงประเมิน (evaluative case study) เป็ นการศึกษาโดยมี
จุดมุง่ หมายหลักเพือพรรณนา อธิบายและตัดสินคุณค่ากรณีเฉพาะทีต อ้ งการประเมิน
ระเบียบวิ ธีการศึกษาเฉพาะกรณี เชิ งคุณภาพ
วิธดี ําเนินการของการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพนัน ขึน อยู่กบั ประเภทของการศึกษา
เฉพาะกรณีเชิงคุณภาพทีใช้ในการสืบค้นว่าเป็ นแบบใด เช่น ถ้านักวิจยั ออกแบบโดยใช้การศึกษา
เฉพาะกรณีแบบเน้ นสาระภายใน สืบค้นหาความรูค้ วามจริงเกียวกับลักษณะอันโดดเด่นของกรณี
เฉพาะรายใดรายหนึง ระเบียบวิธแี ละการสืบค้นและจุดมุ่งเน้ นการดําเนินงานวิจยั ในแต่ละขัน ตอน
ย่อมแตกต่ างไปจากการศึกษาเฉพาะกรณีแ บบเน้ นสาระภายนอกเช่นการเลือ กกรณีต ัวอย่างใน
การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพประเภทแรก นักวิจยั เป็ นผูก้ ําหนดขึน เองตามความสนใจก่อนการ
ทําวิจยั อย่า งเป็ นทางการจะเริมต้นขึนในขณะทีก ารศึก ษาเฉพาะกรณีเ ชิง คุ ณ ภาพประเภทหลัง
นักวิจยั เป็ นผู้เลือกจากประชากรของกรณีเฉพาะขึนมาทําการศึกษาภายหลังจากกํ าหนดคําถาม
ประเด็นย่อยๆ ทีแ ยกแยะจากหัวข้อปญั หาหรือโจทย์การวิจยั เรียบร้อย (Stake. 1994; Stake. 1995)
การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพเป็ นวิธกี ารวิจยั ทีเน้ นการศึกษาทีเ ฉพาะเจาะจง จุดเน้ นอยู่ทสี งิ ที
ถูกศึกษา (case) ซึง จะต้องมีลกั ษณะเจาะจง มีขอบเขตทีก ําหนดได้ชดั เจน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
ไม่ได้เน้ นวิธกี ารศึกษา (method) วิธกี ารศึกษาก็คอื วิธ กี ารวิจยั ทางสังคมศาสตร์ทเี ป็ นมาตรฐาน
ทัวไป
 เทคนิคมาตรฐานใดๆ ทีใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล ก็สามารถนํ ามาใช้กบั การวิจยั
แบบการศึกษาเฉพาะกรณีได้ทงั  สิน (ชาย โพธิสติ า. 2547)
แม้ว่าการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพแต่ละประเภทจะมีระเบียบวิธดี ําเนินการแตกต่างกัน
บ้าง อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาโดยรวมแล้วจะพบว่าสามารถประมวลสรุปอย่างกว้างๆ จําแนกเป็ น
หมวดหมูไ่ ด้ดงั นีคอื
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1. การออกแบบการศึกษาเฉพาะกรณี เชิ งคุณภาพ
เป็ นการดําเนินงานในขัน ตอนเบืองต้นก่อนทําการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมาย
สํา คัญ เพือ จัด ทํ าแผนปฏิบตั ิก ารอย่า งคร่า วๆ สํ า หรับใช้เ ป็ น แนวทางในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล
หลักฐานในสถานทีศ กึ ษาวิจยั โดยทัวไปกิ
 จกรรมในขัน ตอนนีประกอบไปด้วย
1.1 การกําหนดประเด็นคําถามการวิ จยั
กําหนดคําถามหลักของการวิจยั (central or major research questions) เป็ นการตัง
คําถามทัวไปเกี

ย วกับกระบวนการหรือการดําเนินไปของสรรพสิง หรือคําถามทัวไปเกี

ยวกับการรับรู้
หรือเข้าใจสรรพสิง และสิงทีเกิดขึนมีความหมายต่ อผู้ทเี กียวข้องอะไรบ้าง โดยเนือหาสาระของ
คําถามหลักแต่ละข้อทีเขียนขึน จะต้องเป็ นลักษณะทีน ่ าสงสัยชวนให้มกี ารติดตามสืบค้นหาคําตอบ
และน่ าสนใจมากสําหรับบุ คคลหลายกลุ่ม คําถามหลักไม่ควรมีมากเกินไปเพราะจะทําให้การสืบ
ค้นหาคําตอบของคําถามการวิจยั แต่ละข้อมีระดับความลุ่มลึกลดลงและอาจทําให้ยากต่อการมองเห็น
ความเชือมโยงระหว่างข้อมูลหลักฐานต่างๆ สําหรับใช้ตอบประเด็นคําถามการวิจยั รวมทัง ยากต่ อ
การบูรณาการกับผลการศึกษาวิจยั
กําหนดประเด็นคําถามย่อยของการวิจยั (sub question) เป็ นการนํ าข้อคําถามหลักของ
การวิจยั มาเขียนแยกแยะให้อยู่ในรูปประเด็นคําถามการวิจยั ย่อยๆ ทีมเี นือหาสาระเฉพาะเจาะจง
และเป็ นรูปธรรมชัดเจนมากกว่าคําถามหลักของการวิจยั มีการใช้ดุลยพินิจและเหตุผลทางวิชาการ
ตัด สินใจเลือกประเด็นคําถามย่อ ยของการวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิง ข้อ คําถามย่อ ยในประเด็นทีม ี
ความสําคัญทางทฤษฎีหรือทางปฏิบตั สิ ามารถทําการศึกษาวิจยั ได้มคี วามเกียวข้องกับกรณีเฉพาะที
ต้ อ งการศึ ก ษาวิจ ัย และมีค วามน่ า สนใจตามทัศ นะของนั ก วิจ ัย ในฐานะบุ ค คลภายนอกทีไ ม่ ม ี
ประสบการณ์เกียวกับกรณีศกึ ษามาก่อน (etic sub questions) และทัศนะของบุคคลทีอ ยู่ภายใน
ขอบเขตของกรณีเฉพาะหรือมีความเกียวข้องกับกรณีศกึ ษาโดยตรง (emic sub questions) จากนัน
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นคําถามย่อยของการวิจยั ในระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็นคําถาม
ย่อยของการวิจยั อาจได้รบั การแก้ไขปรับปรุงหรือเปลียนใหม่ในระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลหลักใน
สนามการวิจยั โดยคํานึ ง ถึง ความเหมาะสมในแง่ของการปฏิบตั ิไ ด้จริง ความสลับซับซ้อ น การ
ทํานายความคิด การดึงดูดความสนใจของนักวิจยั และผูเ้ กีย วข้องรวมทัง ความสอดคล้องกลมกลืนกับ
บริบทของการวิจยั
1.2 การกําหนดขอบเขต การเลือกกรณี และการเลือกตัวอย่าง
1.2.1 การกําหนดขอบเขต อาจพิจารณาเงือนไขของสถานที (setting) และ
เงือ นไขของเวลา (time)
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1.2.2 การเลือกกรณีตวั อย่าง สิง ทีเ ลือกมาสําหรับเป็ นกรณีศกึ ษา (case) ต้องมี
คุณสมบัตเิ ป็ นกรณีทสี ามารถกําหนดขอบเขตให้ชดั เจนได้ (ชาย โพธิสติ า. 2547) คือมีความสมบูรณ์
ในตัว เอง มีเ วลาและสถานทีแ น่ น อนซึง นั ก วิจ ัย สามารถกํ า หนดได้ โดยทัว ไปแล้ ว การเลือ ก
กรณีศกึ ษามักจะอยูท่ วี ตั ถุประสงค์และประเด็นคําถามการวิจยั ของผูว้ จิ ยั เป็ นหลักซึง สเคต (ชาย โพธิ
สิตา. 2547; อ้างอิงจาก Stake. 2000) ได้จาํ แนกการเลือกกรณีตวั อย่างออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) การเลือกกรณีเพือประโยชน์ ของความอยากรูใ้ นสิง นัน เป็ นหลัก (intrinsic
cases) เป็ นการเลือกตามความสนใจ อยากรู้ของนักวิจยั อยากทําความเข้าใจ อยากเปิ ดเผย
รายละเอียดของกรณีนนั  โดยไม่มจี ดุ ประสงค์อนื
2) กรณีทใี ช้เพือแสดงสิง อืน (instrumental cases) เป็ นการเลือกกรณีศกึ ษา
เพราะนักวิจยั เห็นว่า กรณีนัน เป็ นตัวอย่างหรือเป็ นตัวแทนของกรณีอนื ๆ และนักวิจยั ก็ต้องการใช้
กรณีนัน เพือแสดงอะไรบางอย่าง เช่น แสดงตัวอย่างของเรืองทีกําลังนํ าเสนออยู่ในขณะนัน หรือ
แสดงตัวอย่างเพือสนับสนุ นข้อสรุปหรือข้อโต้แย้งอย่างใดอย่างหนึงของตน
3) นักวิจยั เลือกการศึกษาหลายๆ กรณีเพือใช้สนับสนุ นเรืองเดียวกัน (collective
case study) เป็ นการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงทีจ ะศึกษาเพือแสดงสิง อืน (instrumental cases)
หลายๆ รายเพือให้แน่ ใจว่าสิง ทีต อ้ งการแสดงนัน มีความชัดเจนและมีความมันใจในข้

อสรุปทีไ ด้
ข้อ สํ าคัญ ในการเลือ กกรณี ศึก ษาจะต้ อ งคํ า นึ ง ถึง ว่ ากรณี ทีเ ราจะเลือ กต้ อ งเป็ นกรณี ที
สามารถให้ขอ้ มูลได้มาก (information rich cases) คือต้องเป็ นกรณีทมี อี ะไรทีเ ราจะเรียนรูอ้ ะไรได้
มากเกีย วกับกรณีอนื ๆ ทีค ล้ายกัน ข้อควรคํานึงถึงอีกประการคือนักวิจยั ควรมีความรูเ้ กียวกับสิง ทีจ ะ
เลือกมาศึกษาพอสมควร ทํานองเดียวกันกับทีน ักวิจยั ปริมาณจะต้องมีความรูเ้ กียวกับประชากรทีจ ะ
เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
กรณีศึกษาทีใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ การเลือกแบบเจาะจงเพือให้ได้กรณีทเี หมาะสมกับ
ความต้องการและจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็ นวิธที ใี ช้ได้ทวไป
ั  ความเหมาะสมของกรณีนีไม่ใช่
เหมาะในแง่ความสะดวกสบายสําหรับนักวิจยั แต่เหมาะในแง่ทเี ป็ นกรณีทสี ามารถให้ขอ้ มูลได้มาก
และครอบคลุม
1.3 จริ ยธรรม
1.3.1 นักวิจยั จะต้องคํานึงเสมอว่าจะต้องไม่ทาํ ให้ผรู้ ว่ มในการวิจยั ได้รบั ภัยอันตราย
1.3.2 นักวิจยั จะต้องมีความซือสัตย์และมีความไว้วางใจ
1.3.3 เก็บข้อมูลเป็ นความลับ และความรูส้ กึ เป็ นสวนตัว
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการรวบรวมข้อมูลควรใช้เทคนิคหลายแบบ เนืองจากจุดเด่นของกรณีศกึ ษาอยู่ทกี ารให้
ภาพทีช ดั เจนและสมบูรณ์ของสิง ทีศ กึ ษา ข้อมูลทีห ลากหลายจึงเป็ นสิง ทีจ าํ เป็ น นักวิจยั อาจรวบรวม
ข้อมูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เจาะลึก ค้นคว้าและทบทวนจากเอกสาร
หรือจากโสตทัศนู ปกรณ์ อนื ๆ และร่องรอยหลักฐานต่างๆ เช่นเดียวกับการวิจยั เชิงคุณภาพทัวไป

ข้อมูลอาจเป็ นทัง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและควรจะต้อ งเป็ นข้อมูล ทีให้บริบทอย่างเพียงพอ
ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและได้ขอ้ มูลหลักฐานทีมคี วามถูกต้องเชือถือได้ ตรงตามจุดมุ่งหมายและ
สอดคล้องกับประเด็นคําถามของการวิจยั
3. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถกระทําได้ทนั ทีทีเก็บข้อ มูล หลักฐานจากแหล่ง ต่ างๆ มาได้
จํา นวนหนึ ง ข้อ มูล ทีไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ข้อ มูล ในระยะแรกนี จ ะเป็ นตัว บอกทิศ ทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในระยะต่ อไปและเป็ นผลนํ าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงหรือกําหนดประเด็นคําถามย่อย
ของการวิจยั ขึนใหม่ ดังนัน การเก็บรวบรวมข้อ มูล และการวิเ คราะห์ข้อมูล จึง เป็ นกระบวนการที
ดํ า เนิ น ไปด้ ว ยกัน โดยองค์ ป ระกอบสํ า คัญ ของการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ดัง ทีไ มลส์ แ ละฮู เ บอร์ แ มน
(Miles; & Huberman. 1994) เสนอไว้ดงั นี
3.1 การจัดระเบียบข้อมูล (Data organizing) เป็ นกระบวนการจัดการด้วยกรรมวิธตี ่างๆ
เพือทําให้ขอ้ มูลเป็ นระเบียบทัง ในกายภาพและในทางเนือหาพร้อมทีจะแสดงและนํ าเสนออย่างเป็ น
ระบบได้
3.2 การแสดงข้อมูล (Data display) เป็ นกระบวนการนํ าเสนอข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในรูป
ของการพรรณนา อันเป็ นผลมาจากการเชือ มโยงข้อ มูล ทีจดั ระเบียบแล้ว เข้าด้ว ยกันตามกรอบ
แนวคิดทีใ ช้ในการวิเคราะห์ เพือบอกเรือ งราวของสิง ทีศ กึ ษาและตามความหมายทีข อ้ มูลซึง ได้ถูกจัด
ระเบียบไว้ดแี ล้ว
3.3 การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงของผลการวิจยั
(Conclusion, interpretation and verification) เป็ นกระบวนการหาข้อสรุปและการตีความหมายของ
ผลหรือข้อค้นพบทีไ ด้จากการแสดงข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบว่าข้อสรุปหรือความหมายทีไ ด้นัน มี
ความถู ก ต้อ งแม่นตรงน่ าเชือ ถือ เพียงใด ข้อ สรุปและสิง ทีตีค วามออกมานัน อาจจะอยู่ใ นรูปของ
คําอธิบาย กรอบแนวความคิดหรือทฤษฎีเกีย วกับเรือ งทีท าํ การวิเคราะห์นนั 
ซึง กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลควรจะเป็ นกิจกรรมทีด าํ เนินไปอย่างเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
โดยในองค์ประกอบแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลนัน อาจเกิดได้ในทุกขัน ตอนของการวิจยั ส่วนใน
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องค์ประกอบทีส องและสามนัน ควรเริม ทําตัง แต่ขนั  ตอนทีก ําลังเก็บข้อมูลอยูแ่ ละทําต่อเนืองไปจนเก็บ
ข้อมูลเสร็จแล้ว การวิเคราะห์จะสิน สุดก็ต่อเมือ นักวิจยั ได้เขียนและปรับปรุงรายงานการวิจยั จนเป็ นที
พอใจแล้ว
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาเฉพาะกรณีจาํ แนกได้ 2 วิธกี ารหลักดังทีส เคต (องอาจ
นัยพัฒน์. 2548; อ้างอิงจาก Stake. 1995) กล่าวไว้คอื
1. ค้นหาข้อสรุปผลรวม (Categorical aggregation) เป็ นวิธกี ารสืบค้นหาความหมาย
โดยรวมของข้อมูลย่อยหลายหน่ วย โดยมุ่งเน้ นค้นความหมายโดยรวมทีเผยออกมาจากกลุ่มของ
กรณีตวั อย่างหรือเหตุการณ์เฉพาะทีส นใจจํานวนหลายเหตุการณ์ทเี กิดขึน ซึง เป็ นข้อมูลจากสถานที
ศึกษาวิจยั ทีเ ก็บรวบรวมมาได้ในสภาวการณ์แตกต่างกัน (Collection of instances)
2. การตีความโดยตรง (Direct interpretation) เป็ นวิธกี ารสืบค้นหาความหมายของข้อมูล
เฉพาะในส่วนทีม ลี กั ษณะเด่นเป็ นพิเศษเพียงอย่างเดียว นัน คือ วิธกี ารทีม ุ่งเน้นค้นหาความหมายที
เผยมาจากกรณีตวั อย่างหรือเหตุการณ์เฉพาะทีส นใจเพียงเหตุการณ์เดียวเท่านัน (Single instance)
การวิเ คราะห์ข้อ มูล จะต้อ งคํ านึ ง ถึง จุด มุ่ง หมาย คําถามและวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการศึก ษา
ตลอดจนบริบทของกรณีศกึ ษาด้วยเสมอ
4. การตรวจสอบความถูกต้อง/เชือถือได้ (Trustworthy) และ (Authentic)
ในขัน ตอนนีควรกระทําอย่างต่อเนือง โดยเริม ต้นดําเนินการในระหว่างทําการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น วิธกี ารเชือมโยงแบบสามเส้าด้วยการอาศัยแหล่งข้อมูลหลักฐานหลายแหล่ง
ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธหี รือใช้นักวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลหลายคนควบคู่ไปกับการให้
ผูเ้ กียวข้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และการตรวจสอบร่องรอย เพือเชือมโยงและ
ความสอดคล้องระหว่างข้อมูลหลักฐานเหล่านัน ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปได้หรือไม่ เพียงใด
นอกจากนี การวิพากษ์เกียวกับทีมาและเนือหาสาระของข้อมูลหลักฐานแหล่งต่างๆ ว่ามี
ความน่ าเชือถือได้ ความจริงแท้ ความคงเส้นคงวา ความครอบคลุมครบถ้วนและความสอดคล้องกับ
ประเด็นคําถามของการวิจยั หรือไม่ เพียงใดก็เป็ นวิธหี นึงทีน ักวิจยั สามารถนํ ามาใช้ตรวจสอบความ
ถูกต้องเชือถือได้ในระดับเบือ งต้นระหว่างทําการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากระเบียบวิธกี ารวิจยั เฉพาะกรณีเชิงคุณภาพดังกล่าวผูว้ จิ ยั เห็นว่ามีความเหมาะสมทีจ ะ
นํามาใช้ป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ในประเด็นของโครงสร้างทางสังคมทีเ กียวข้องกับปรากฏการณ์
ความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูก กระทําในโรงเรียนซึงผู้ว ิจยั ทําการศึก ษาอย่างเฉพาะเจาะจงที
โรงเรียนแห่งหนึงเพียงแห่งเดียวทีม คี ุณสมบัตเิ หมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั และเป็ น
แหล่งข้อมูลทีมคี วามสมบูรณ์ทงั  ในแง่ของเนือหาทีเ กียวข้องกับความรุนแรงทีม กี ลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลัก

น)
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ทัง ตัวนักรียนเอง ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ในแง่ของเวลานัน โรงเรียน
แห่งนีสามารถให้ผู้วจิ ยั เข้าไปเก็บข้อมูลในช่วงเวลาทีเ กิดปรากฏการณ์ความรุนแรงรวมทัง สามารถ
เก็บข้อมูลย้อนกลับไปยังประสบการณ์และเหตุการณ์ความรุนแรงทีเ กิดขึน ได้ตลอดทัง เป็ นช่วงเวลา
ทีโ รงเรียนกําลังเผชิญหน้ ากับปญั หาความรุนแรงในโรงเรียนทีกําลังรอคอยหรือต้องการการค้นหา
ั หาทีแ ท้เ กิด ขึน เพือ นํ า ไปสู่ แ นวทางการแก้ ไ ขป ญ
ั หาต่ อ ไป ดัง นั น
มูล เหตุ ห รือ เงือ นไขของป ญ
การศึ ก ษาเฉพาะกรณี จ ึง เป็ น วิธ ีก ารทีเ หมาะสมทีจ ะใช้ เ ป็ น แนวทางในการศึ ก ษาเพือ ให้ ไ ด้
รายละเอียดทีลกึ ซึงอย่าเฉพาะเจาะจงภายใต้บริบทของโรงเรียนทีเป็ นตัวแทนของปรากฏการณ์
ความรุนแรงทีเ กิดขึน

กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การวิจยั นีมงุ่ ศึกษาความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนโดยพิจารณาความ
รุนแรงทีเด็กและเยาวชนอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําหรือ เหยือของความรุนแรงเป็ นหลักซึงความ
รุนแรงนัน อาจเกิดจากเพือนนักเรียนด้วยกัน ครู เจ้าหน้ าทีหรือบุคคลต่างๆ ทีเกียวข้องในรูปแบบ
ความรุนแรงทีหลากหลาย โดยมุ่งทําความเข้าใจและให้ความสําคัญกับเสียงสะท้อนของเด็กและ
เยาวชนต่อประสบการณ์เหล่านัน ผ่านการรับรู้ ตีความ การให้ความหมายและการจัดการกับปญั หา
โดยศึกษาผ่านโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน เพือหาความหมาย รูปแบบและปจั จัยทีเ กียวข้องกับ
ความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนทัง ปจั จัยทีเ ป็ นลักษณะส่วนบุคคลและปจั จัยของ
สภาพแวดล้อม รวมทัง เพือค้นหาว่าความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําเกียวข้องกับโครงสร้าง
ทางสังคมของโรงเรียนอย่างไรทัง โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและโครงสร้างเชิงอํานาจ
ทัง นีในการศึกษาผูว้ จิ ยั ให้ความสําคัญกับการมองปรากฏการณ์อย่างเป็ นองค์รวมอาศัยมุมมองจาก
เด็ ก และเยาวชนในโรงเรี ย นและผู้ ที ม ี ส่ ว นเกี ย วข้ อ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ครู พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเ้ กียวข้องอืนๆ เพือให้ได้ขอ้ มูลสําหรับตอบปญั หาการวิจยั ทีช ดั เจน
ครอบคลุม ลึกซึง จนสามารถสร้างองค์ความรูจ้ ากบริบทของสังคมไทยได้
จากทีก ล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปเป็ นแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจยั เพือใช้เป็ นแนวทาง
สําหรับการศึกษาดังนี
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั นีครังนีใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื*อทําความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ท*เี กิดขึนทีเ* กี*ยวข้องกับความรุนแรงทีเ* ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนโดยอาศัย
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เป็ นแนวทางโดยทําการศึกษาเฉพาะโรงเรียนแห่งเดียวเท่านัน
เพื*อสืบค้นหาความรูค้ วามจริงอย่างละเอียดเกี*ยวกับปรากฏการณ์ ท*เี กิดขึนในบริบทและขอบเขต
เฉพาะเจาะจงซึ*ง มีขอบเขตที*กํ าหนดได้ชดั เจนสมบูรณ์ ใ นตัว เองทังในแง่ ของเนื อหา เวลา และ
สถานที*ซ*ึง อาจจะเป็ นบุ ค คล เหตุ ก ารณ์ ปรากฏการณ์ กลุ่ ม ชนที*มลี กั ษณะเฉพาะโครงการหรือ
กิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ* ง ซึ*งให้ค วามสําคัญ กับการหาความหมายของผู้ประสบเหตุ การณ์ ซึ*ง
การศึกษาเชิงคุณภาพไม่ได้เน้นการเป็ นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างแต่เน้นการแสวงหาความจริงตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมที*มอี ยู่เพื*อตอบคําถามกับโจทย์ท*กี ําหนดไว้โดยความคิดที*ว่าปรากฏการณ์
ทางสังคม ซึง* ในทีน* ีคือความรุนแรงทีเ* ด็กและเยาวชนถูกกระทํานันเกิดเพราะตัวมนุ ษย์ทเ*ี ป็ นสมาชิก
ของสังคมมีการให้ความรู้ ความหมายและแสดงพฤติกรรมตามทีถ* อื ว่าเหมาะสมกับบริบททีต* นอาศัย
อยู่ ณ เวลานันๆ เพราะเหตุนีจึงถือว่าข้อเท็จจริงทางสังคมเป็ นสิง* ที*เกิดขึน โดยนัยนีผูท้ *รี คู้ วามจริง
มากที*สุดคือผู้ท*เี ป็ นสมาชิกของสังคมนัน ดังนันการที*เราจะเข้าถึงข้อมูลมากที*สุดคือต้องเข้าไปอยู่
อย่ า งมีส่ ว นร่ ว มในสัง คมนั นต่ อ เนื* อ งกัน เป็ น เวลานานพอสมควร นานพอที*จ ะเข้า ใจบริบ ทของ
พฤติกรรมทางสังคมต่างๆ ซึ*งในที*นี คือเรื*องความรุนแรงที*เด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
และนานพอทีจ* ะสร้างความสนิทสนมไว้วางใจจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลที*ถูกศึกษา อันจะเป็ นประโยชน์ใน
การเข้าถึงข้อมูลอย่างแท้จริง

สนามวิ จยั
การคัด เลือ กโรงเรีย นเป็ น สนามในการวิจ ัย ครังนี เป็ น การเลือ กด้ว ยวิธ ีเ จาะจง โดยมี
หลัก การที*สํา คัญ ในการเลือ กว่ าเป็ นพืนที*ท*ีมปี รากฏการณ์ ท างสัง คมคือ ความรุ นแรงที*เ ด็ก และ
เยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนเกิดขึน กล่าวคือ ในโรงเรียนมีผู้ทเ*ี กี*ยวข้องกับความรุนแรงที*เกิดขึน
ซึ*งจะทําให้ได้ขอ้ มูลที*เหมาะสมกับประเด็นที*ศกึ ษาแต่เพื*อปกป้องผู้ให้ขอ้ มูลและผู้เกี*ยวข้องทุกคน
ในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั จึงใช้ช*อื จังหวัด ชื*ออําเภอ ชื*อโรงเรียน และชื*อบุคคลเป็ นชื*อสมมติทงสิ
ั น
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สนามทีใ* ช้สาํ หรับศึกษาวิจยั ในครังนีได้แก่ โรงเรียนบัวศึกษาทีอ* ยู่ในอําเภอบัวทอง จังหวัด
บัวงาม เนื*องจากเป็ นโรงเรียนหนึ*งทีม* ปี รากฏการณ์ความรุนแรงทีเ* ด็กและเยาวชนถูกกระทําเกิดขึน
ในโรงเรียน ซึ*งจาการลงภาคสนามเบืองต้นเพื*อพูดคุยเกี*ยวกับเรื*องราวทัวๆ
* ไปในโรงเรียน เช่น
ประวัติความเป็ นมา การจัดการเรียนการสอน จํานวนนักเรียนและครูอาจารย์ กิจกรรมเด่นๆ ใน
โรงเรียน ปญั หาต่ างๆ ที*เกิดขึนรวมทังในเรื*องของพฤติกรรมของนัก เรียน เหล่านี เป็ นต้น ทําให้
ผู้วจิ ยั ได้เห็นปรากฏการณ์หนึ*งที*เกี*ยวกับเรื*องความรุนแรง อาทิ มีการกล่าวถึงการทะเลาะวิวาท
การทําร้ายรังแกกัน การใช้วาจาที*รุนแรง การละเมิดทางเพศ เป็ นต้น ประกอบกับสถิตกิ ารลงโทษ
ทางวินัยกับนักเรียนทีม* พี ฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ทม*ี ปี รากฏให้เห็นอยู่บ่อยครัง ปรากฏการณ์เหล่านี
ทําให้ผูว้ จิ ยั สนใจและคาดว่าโรงเรียนแห่งนีสามารถใช้ในการศึกษาเฉพาะกรณีได้อย่างดี เนื*องจาก
เป็ นสนามการวิจยั ที*สามารถตอบปญั หาการวิจยั ทีต* งไว้
ั ได้ ตลอดทังโรงเรียนแห่งนียังเป็ นโรงเรียน
มัธยมขนาดกลางซึง* มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป มีนักเรียนตังแต่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ท*ี 1 ถึงชันมัธยมศึกษา
ปี ท*ี 6 ซึง* อยู่ในช่วงวัยของเด็กและเยาวชนทีม* อี ายุตงแต่
ั 12 ปี และไม่เกิน 25 ปี ทีผ* ูว้ จิ ยั สนใจศึกษา
และเด็กนักเรียนยังมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว วิถชี วี ติ
ความเป็ นอยู่ ภูมหิ ลังของครอบครัว เป็ นต้น รวมทังยังเป็ นโรงเรียนทีต* งอยู
ั ่ในชุมชนทีม* ลี กั ษณะของ
การเปลี*ยนผ่ านจากความเป็ นชุ มชนชนบทสู่ค วามเป็ นชุ มชนเมือ งทําให้บริบทของชุ มชนรอบๆ
โรงเรียนมีค วามหลากหลายมีทงลั
ั ก ษณะของชุมชนเกษตรกรรมและชุ มชนอุ ตสาหกรรมที*ค นใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานส่งผลให้ครอบครัวของนักเรียนในโรงเรียนแห่งนีมี
ความแตกต่างกันในด้านต่างๆ นอกจากนียังเป็ นโรงเรียนที*ให้ความร่วมมือในการเข้าไปศึกษาวิจยั
อีกด้วย
การเข้าสู่สนาม
ช่วงเวลาของการลงสนามเริม* ต้นตังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ซึง* การทํางานภาคสนาม
เริม* ต้นตังแต่ก่อนโรงเรียนจะเปิ ดภาคเรียนในปี การศึกษา 2552 กล่าวคือ ผู้วจิ ยั ดําเนินการติดต่อ
ประสานงานกับทางโรงเรียนและลงพืนทีเ* บืองต้นเพื*อสร้างความคุน้ เคยและขอความร่วมมือกับกลุ่ม
ครูทจ*ี ะเป็ นผูป้ ระสานงานให้กบั ผูว้ จิ ยั ในการเข้าสู่โรงเรียนเมือ* ถึงวันเปิ ดภาคเรียน รวมทังการใช้เวลา
ในช่วงนีในการศึกษาข้อมูลพืนฐานของโรงเรียนเพื*อนํ ามาเป็ นแนวทางในเก็บรวบรวมข้อมูล นันคือ
เมือ* ผูว้ จิ ยั เลือกสนามการวิจยั คือโรงเรียนบัวศึกษาได้แล้วผูว้ จิ ยั เริม* ต้นเขียนแนวคําถาม (Guideline)
ก่อนที*จะเข้าสู่โรงเรียนเพื*อเก็บรวบรวมข้อมูลจริงซึ*งแนวคําถามนีเขียนขึนเพื*อใช้เป็ นแนวทางการ
สัมภาษณ์เท่านันซึ*งเมื*อเก็บข้อมูลจริงอาจมีการปรับเปลี*ยนและยืดหยุ่นตามสถาการณ์ซง*ึ ผู้วจิ ยั ได้
เขียนแนวคําถามปลายเปิ ดโดยยึดปญั หาการวิจยั และกรอบแนวคิดในการวิจยั เป็ นแนวทางในการ
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กําหนดแนวคําถาม เพื*อให้ได้คําถามที*ครอบคลุมเนือหาเกี*ยวกับความหมาย รูปแบบและปจั จัยที*
เกีย* วข้องกับความรุนแรงทีเ* ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน โครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนที*
เกีย* วข้องกับปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ* ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน โครงสร้างเชิงอํานาจ
ทีเ* กีย* วข้องกับความรุนแรง สําหรับใช้เป็ นแนวคําถามประกอบการสัมภาษณ์ซง*ึ ผูว้ จิ ยั เป็ นผูม้ บี ทบาท
สําคัญยิง* ในการวิจยั เชิงคุณภาพดังนันก่อนทีจ* ะเริม* ต้นการเก็บข้อมูลจริงผูว้ จิ ยั พยายามทีจ* ะทบทวน
หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การปรึกษาอาจารย์ท*ปี รึกษาผู้มปี ระสบการณ์เกี*ยวกับแนว
ทางการสัมภาษณ์โดยเฉพาะข้อมูลที*เป็ นเรื*องละเอียดอ่อน อย่างเช่นเรื*องของความรุนแรงนีนับว่า
เป็ นสิง* ที*ต้องใช้ความระมัดระวังในการถามและผูว้ จิ ยั เองต้องใช้ทกั ษะและความสามารถเฉพาะตัว
อย่างมากในการที*จะเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็ นธรรมชาติเพื*อให้ได้ขอ้ มูลทีถ* ูกต้องหรือมีความใกล้เคียง
ความเป็ นจริงมากที*สุด และเนื*องจากผู้วจิ ยั มีฐานะเป็ นเครื*องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล จึงสามารถเลือกใช้คาํ ถามต่างๆให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเองและเพื*อให้ได้
แนวคําถามทีม* คี วามสมบูรณ์เพียงพอ ผูว้ จิ ยั ได้นําร่างแนวคําถามนีไปทดลองไปใช้นักเรียน ครูและ
ผูป้ กครองทีม* ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แล้วนําข้อบกพร่องทีพ* บหรือข้อเสนอแนะจาก
กลุ่มทีไ* ปทดลองใช้ประเด็นคําถามมาปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามเหมาะสมทีส* ุดก่อนจะนํ าไปใช้จริง อาทิ
ตอนทีผ* ูว้ จิ ยั นํ าแนวคําถามทีส* ร้างขึนไปใช้บางคําถามผูท้ ใ*ี ห้สมั ภาษณ์หลายรายต้องใช้เวลาคิดนาน
ก่อนทีจ* ะตอบ เช่น คําถามที*ว่า “รูปแบบความรุนแรงที*เกิดขึนที*ท่านเคยเห็นมีก*รี ูปแบบ อะไรบ้าง”
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ต้องใช้เวลาคิดถึงคําว่ารูปแบบค่อนข้างนานและต้องถามผู้สมั ภาษณ์ซําว่ารูปแบบนี
หมายความอย่างไร ซึ*งฟงั ดูเข้าใจยาก ดังนันผู้วจิ ยั จึงปรับคําถามให้ง่ายขึน คือถามว่าท่านคิดว่า
“ความรุนแรงในโรงเรียนทีเ* กิดขึนตามความเข้าใจหรือตามทีท* ่านเคยพบเห็นหรือได้ยนิ มามีอะไรบ้าง
ลองเล่าให้ฟงั หน่ อย”
จากนันเพื*อ ให้ก ารเข้าสู่ส นามเก็บรวบรวมข้อ มูล ได้ผ ลสมบูรณ์ ท*ีสุ ด ผู้ว ิจยั ได้ขอความ
ร่ว มมือ จากผู้บริห ารและผู้เ กี*ยวข้อ งในโรงเรียนที*เ ป็ นสถานที*เ ก็บข้อ มูล โดยนํ าหนัง สือ ขอความ
ร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ไปพบผู้อํานวยการโรงเรียนด้วยตนเอง
เพื*อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บข้อมูลและผูอ้ ํานวยการได้ให้ความเมตตาและเห็นประโยชน์ท*จี ะ
เกิดขึนจากการทํางานวิจยั นีจึงยินดีให้ผวู้ จิ ยั เข้าสู่โรงเรียนได้โดยอนุ ญาตแสดงตัวในฐานะครูคนหนึ*ง
ของโรงเรียน เข้าไปทําหน้าทีใ* นการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของในโรงเรียนในฐานะ
ของครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมซึ*งทําให้ผู้วจิ ยั ใช้โอกาสที*
ได้รบั นี ในการสวมบทบาทครูอ ย่างเป็ นธรรมชาติมากที*สุด ทังนีเพื*อสร้างความคุ้นเคยและความ
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ไว้ว างใจกันก่ อ นการเก็บ รวมรวมข้อ มูล ทังจากการสัง เกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม
ระหว่างผูว้ จิ ยั กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทังทีอ* ยูใ่ นโรงเรียนและอยูใ่ นชุมชน
สําหรับขันตอนต่อไปในการเข้าสู่สนามการวิจยั คือ การที*ผู้วจิ ยั ต้องแนะนํ าตัวโดยในการ
เข้าสู่โรงเรียนบัวศึกษานีผูว้ จิ ยั แนะนําตนเองให้บุคคลกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียนรูจ้ กั ว่าผูว้ จิ ยั เป็ นใคร มา
จากไหนโดยแต่ละกลุ่มบุคคลนันผูว้ จิ ยั มีการแนะนํ าตัวที*แตกต่างกันเพื*อประโยชน์ ท*จี ะเกิดขึนจาก
การได้ขอ้ มูลทีถ* ูกต้องน่ าเชื*อถือมากทีส* ุด กล่าวคือการทีผ* วู้ จิ ยั บอกบทบาททีแ* ท้จริงและวัตถุประสงค์
ของการเข้ามาในโรงเรียนแห่งนีกับบางกลุ่มอาจทําให้ผลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกิดความระแวงในการทีจ* ะให้
ข้อมูล หรืออาจไม่กล้าเปิ ดเผยเรื*องราวที*เกิดขึน เช่นที*ผู้วจิ ยั ได้ประสบมา คือ การที*ครูบางท่านไม่
เล่าเรื*องราวการลงโทษทางวินัยที*กระทําต่ อนักเรียนเกินกว่าเหตุให้กบั ผู้วจิ ยั ฟงั เนื*องจากเกรงว่า
ข้อมูลจะถูกนําไปเขียนเป็ นรายงานและผูบ้ ริหารจะมารับทราบเรื*องราวดังกล่าว หรือแม้แต่การทราบ
ว่าผูว้ จิ ยั เข้ามาในโรงเรียนเพื*อประโยชน์ในการทํางานวิจยั ในระดับดุษฏีบณ
ั ฑิตนีก็มแี นวโน้มทีจ* ะให้
ความร่วมมืออย่างมากพยายามทีจ* ะให้ขอ้ มูลต่างๆทีค* าดเดาว่าผูว้ จิ ยั อยากจะได้ซง*ึ ในความเป็ นจริง
แล้วอาจไม่ใช่ ข้อมูลที*ต รงกับปรากฏการณ์ จริงที*เกิดขึนทังหมด เช่น ที*มผี ู้ให้ข้อมูลท่านหนึ* งเมื*อ
ทราบว่าผู้วจิ ยั ต้องการข้อ มูลเกี*ยวกับความรุนแรงในโรงเรียนก็จะเข้ามาเล่าเรื*องราวต่ างๆให้ฟ งั
ผูว้ จิ ยั ฟงั และยิง* ทราบว่าผูว้ จิ ยั ต้องการข้อมูลเกี*ยวกับเรื*องใดบ้างก็จะตอบให้ตรงกับที*คาดว่าผู้วจิ ยั
อยากจะได้ขอ้ มูลนันๆซึ*งถ้ามองเพียงผิวเผินก็นับว่าเป็ นการดีท*ที ําให้ผู้วจิ ยั ได้ขอ้ มูลที*รวดเร็วและ
ง่ายขึน หากแต่ถ้าพิจารณาตามหลักการวิจยั เชิงคุณภาพจะพบว่าข้อมูลเหล่านีมีโอกาสถูกบิดเบือน
ไม่ ต รงตามความเป็ น จริง อัน จะส่ ง ผลต่ อ ความน่ า เชื*อ ถือ ได้ ข องผลการวิจ ัย ดัง นั นเมื*อ ผู้ ว ิจ ัย
จําเป็ นต้องแนะนํ าตัวจึง เลือ กแนะนํ าตามความเป็ นจริง กับกลุ่มผู้บริหาร และครูบางท่านที*เ ป็ นผู้
ประสานงานให้กบั ผูว้ จิ ยั ตังแต่เริม* แรกก่อนทีจ* ะเข้ามาทีโ* รงเรียน นอกจากนันกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักราย
อื*นๆ นันรับทราบตาเพียงว่าผูว้ จิ ยั เข้ามาในฐานะของครูท*เี ข้ามาช่วยสอนในรายวิชาภูมศิ าสตร์และ
ประวัตศิ าสตร์เท่านัน จากเข้าสู่สนามวิจยั ในช่วงแรกผู้วจิ ยั ต้องประสบกับปญั หาอย่างหนึ*งคือการที*
กลุ่มผูบ้ ริหารบางท่านเห็นว่าการทํางานวิจยั ในประเด็นของความรุนแรงในโรงเรียนนันอาจก่อให้เกิด
ผลในเชิงลบกับโรงเรียนซึ*งกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็ นโรงเรียนในฝนั หรือโรงเรียนดีใกล้บ้านซึ*งถ้า
ผลการวิจ ยั ที*ไ ด้เ ปิ ด เผยปรากฏการณ์ ค วามรุน แรงออกมาอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลัก ษณ์ ของ
โรงเรียนได้ ด้วยเหตุ นีเองผู้วจิ ยั จึงต้องพยายามอธิบายและให้ความมันใจกั
* บทางโรงเรียนว่าการ
ทํา งานงานวิจ ยั ชินนี ในโรงเรีย นนั นเพื*อ ประโยชน์ ก ารศึก ษาและปรับ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานซึ*ง จะ
ก่ อให้เ กิด ประโยชน์ ต่อ การพัฒนาคนของโรงเรียนและผลการวิจยั ที*ไ ด้นันจะส่ง ผลต่ อ การพัฒนา
โรงเรียนโดยตรงที*จะได้ขอ้ มูลที*เป็ นประโยชน์ ในการแก้ไขหรือบรรเทาปญั หาความรุนแรงทีเ* กิดขึน
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และยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติอกี ด้วยตลอดทังทางผูว้ จิ ยั เองมีการพิทกั ษ์สทิ ธ์ของโรงเรียน
และผู้ให้ขอ้ มูลหลักทุกๆ รายโดยจะไม่มกี ารเปิ ดเผยชื*อโรงเรียนและชื*อของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักหรือการ
กล่าวอ้างถึงสิง* ที*จะทําให้ผู้อ่านเข้าใจหรือคาดเดาได้ว่าสนามการวิจยั ครังนีคือสถานที*ใดและผู้ให้
ข้อมูลเป็ นใครรวมทังผลการวิจยั จะใช้ประโยชน์ เพื*อการศึกษาเท่านัน ทังนีเพื*อเป็ นการแสดงความ
จริงใจและสร้างความไว้วางใจกันระหว่างทุกฝา่ ยทีเ* กีย* วข้อง
ขันตอนการทํ า งานในสนามหลัง จากผู้ว ิจ ยั แนะนํ า ตัว แล้ว คือ การสร้า งความสัม พัน ธ์
(Rapport) ซึง* ผูว้ จิ ยั พยายามทําความรูจ้ กั และผูกมิตรไมตรีกบั กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแต่ละกลุ่มทังกลุ่ม
นักเรียน และกลุ่มครูเพื*อใหมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันจนเพื*อนครูและนักเรียนมีความไว้เนือเชื*อใจ
ต่อผูว้ จิ ยั และนับผูว้ จิ ยั เป็ นคนในโรงเรียนคนหนึ*ง นั *นหมายความว่า ผูว้ จิ ยั จะอยูใ่ นฐานะ “คนใน” การ
เข้าไปสอนหนังสือในบทบาทของครูคนหนึ*งจึงเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ขนต้
ั นที*ด ี เป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์แ บบเท่ าเทียมกัน มีค วามเสมอภาคกัน ไม่ใ ช่ ค นที*เ หนื อ กว่ า ส่ ว นการเข้ามาช่ ว ย
โรงเรียนทํากิจกรรมต่างๆ การพูดคุยรับฟงั ความคิดเห็น ความสุข ความทุกข์ของคนในโรงเรียน ทํา
ให้เกิดความคุน้ เคยกับบุคลากรในโรงเรียนและเกิดการยอมรับกันอย่างจริงใจได้ง่ายขึน ช่วยให้การ
วิจยั ดําเนิ นไปด้วยดี ทังยัง ช่ว ยให้ผู้วจิ ยั มีโ อกาสเรียนรู้โครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนได้จาก
มุมมองของคนในทีอ* ยูใ่ นปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ* กิดขึนในโรงเรียนจริงๆ
สําหรับวิธกี ารทํางานภาคสนามในวันแรกๆ นันผูว้ จิ ยั พยายามสร้างความสัมพันธ์ท*ดี โี ดย
การวางทีท่าอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ทําตัวแปลกแยกจากคนอื*นๆ โรงเรียนไม่ทําตัวเท่าเทียมผูน้ ํ าของ
โรงเรียน ไม่ถามคําถามทีท* าํ ให้ผตู้ อบรูส้ กึ อึดอัดหรือไม่สบายใจทีจ* ะตอบคําถามนันๆพยายามเข้าไป
เกี*ยวข้องกับเหตุ การณ์ต่างๆ ที*เกิดขึนในโรงเรียน มีการหาผู้ให้ข้อมูลหลักในโรงเรียนที*จะเป็ นผู้
แนะนํ าให้รจู้ กั เพื*อนครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนที*เกี*ยวข้องกับปรากฏการณ์ความรุนแรงที*เด็ก
และเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน สร้างความเป็ นมิตรกับทุกคน ดยผู้วจิ ยั ยังไม่ต้องคาดหวังว่าจะ
เก็บข้อมูลอะไรมากนักในช่วงแรกของการเข้าสู่สนามการวิจยั เพียงแค่เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ก็
อาจต้องใช้ระยะเวลานานเป็ นเดือน
การเริ มทํางานภาคสนาม เมื*อผู้วจิ ยั ได้แ นะนํ าตนเองและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีก ับ
โรงเรียนและชุมชนแล้วงานที*สําคัญคือการทําแผนที*โดยการหาคนนํ าทางทีร* จู้ กั คนมากๆและรูเ้ รื*อง
ต่างๆในโรงเรียนและชุมชนของตนดี เพื*อสํารวจโรงเรียนและชุมชนโดยแผนทีท* ท*ี ําคือ 1) แผนทีท* าง
กายภาพ เช่น ที*ตงของโรงเรี
ั
ยน ทางเข้า ทางออก อาคารเรียน ห้องนํ า โรงอาหาร แหล่งพักผ่อน
บริเวณพืนทีล* บั ตาในโรงเรียน ตลาดสด ศูนย์การค้า เป็ นต้น การทําแผนทีโ* รงเรียนและแผนทีช* ุมชน
ช่วยให้ผูว้ จิ ยั เห็นความสัมพันธ์ทางกายภาพภายในโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
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ชุมชนชัดเจนขึน 2) แผนทีท* างสังคม เป็ นการเก็บข้อมูลสถานภาพและบทบาท และการจัดช่วงชัน
ทางสังคม ด้วยการศึกษาจากเอกสารต่ างๆ ของโรงเรียนและการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการกับ
สมาชิกในโรงเรียนและชุมชน ซึ*งช่วยให้ผู้วจิ ยั สามารถวิเคราะห์การจัดระเบียบความแตกต่างทาง
สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึง* เป็ นเรือ* งละเอียดอ่อนได้

ผูใ้ ห้ข้อมูลสําคัญ
ผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก สํ า หรับ การศึก ษาวิจ ยั ครังนี คือ กลุ่ ม บุ ค คลที*ส ามารถให้ข้อ มูล เกี*ย วกับ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ* ด็กและเยาวชนถูกกระทําได้อย่างชัดเจนและเพียงพอสําหรับการตอบ
ปญั หาการวิจยั ซึง* ประกอบด้วยสองกลุ่มคือ 1) ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญที เป็ นหลักได้แก่ นักเรียนและครู
อาจารย์โ ดยเป็ น นั ก เรีย นที*ผ่ า นประสบการณ์ ห รือ กํ า ลัง เผชิญ กับ ความรุ น แรงโดยตรงในฐานะ
ผูถ้ ูกกระทํา หรือนักเรียนทีอ* ยูใ่ นฐานะของผูก้ ่อเหตุกระทําความรุนแรงโดยผูว้ จิ ยั เริม* ต้นเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักเรียนทีม* สี ถิตกิ ารถูกกระทําความรุนแรงหรือได้รบั การบันทึกไว้ในเอกสารของโรงเรียน
หรือ จากคําบอกเล่ าจากครูอ าจารย์แ ละเพื*อ นนัก เรียนด้ว ยกันว่ าเป็ นผู้ท*ีมคี ุ ณ ลัก ษณะเหมาะสม
สําหรับเป็ นกลุ่มผูใ้ ห้สาํ คัญ ครูอาจารย์นนเป็
ั นผูท้ เ*ี กี*ยวข้องโดยตรงกับความรุนแรงทีเ* กิดขึนทังความ
รุน แรงทางตรงที*เ กิด กับ ร่ า งกาย และต่ อ จิต ใจของนั ก เรีย นโดยนั ยนี รวมถึง ความรุ นแรงในเชิง
โครงสร้างและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมด้วย 2) ผูใ้ ห้ข้อมูลสําคัญอืนๆ ได้แก่ นักเรียน ครูอาจารย์
ผู้ป กครอง คณะกรรมการสถานศึก ษาและผู้เ กี*ย วข้อ งอื*น ๆในโรงเรีย น ที*เ ข้า มาเกี*ย วข้อ งกับ
ปรากฏการณ์ ความรุนแรงที*เกิดขึน ซึ*งอาจเกิดจากการกล่าวอ้างถึงความเกี*ยวข้องกับเหตุการณ์
หรือ เข้า มามีส่ ว นร่ ว มในเหตุ ก ารณ์ นั นๆ ข้อ มู ล ที*ไ ด้จ ากกลุ่ ม นี มีส่ ว นสํ า คัญ ในการช่ ว ยอธิบ าย
ปรากฏการณ์ทเ*ี กิดขึนให้ชดั เจนยิง* ขึน ซึง* ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทังสองกลุ่มนีผูว้ จิ ยั ได้ทําการคัดเลือกเพื*อ
ใช้เป็ นแหล่งข้อมูลทีส* ําคัญ ซึง* กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเหล่านีได้มาจากการเลือกโดยไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น
หากแต่ใช้วธิ กี ารเลือกตามหลักการของการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง* การวิจยั ครังนีจะใช้การเลือกในหลาย
รูป แบบร่ ว มกัน กล่ า วคือ เริ*มต้ น จากการเลือ กผู้ใ ห้ข้อ มูล หลัก แบบตามความสะดวกก่ อ นเพื*อ ดู
ภาพรวมของปรากฏการณ์ทวๆ
ั * ไปทีเ* กิดขึนในโรงเรียนและเพื*อให้ได้ขอ้ มูลเบืองต้นเกีย* วกับโรงเรียน
และชุ ม ชนจากนั นจึง ใช้ว ิธ ีก ารเลือ กตามวัต ถุ ป ระสงค์ของการวิจ ยั เพื*อ ให้ไ ด้ก ลุ่ มผู้ใ ห้ข้อ มูล ที*ม ี
คุณสมบัตเิ หมาะสมสามารถสะท้อนปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ* กิดขึนผ่านมุมมองและประสบการณ์
ของตนได้รวมทังการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) และการเลือกแบบเจาะจงเพื*อให้ได้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที*หลากหลายสามารถตอบวัตถุ ประสงค์การวิจยั ได้ชดั เจนและลึกซึง อนึ*งเมื*อ
ผู้วจิ ยั ทําการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้ในระยะหนึ* งแล้วจะเริม* มองเห็นปรากฏการณ์ ค วามรุนแรงที*
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เกิดขึนจากนันผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ กี ารเลือกในเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) เพื*อให้สามารถนํ าข้อมูลที*
ได้ไปสู่การสร้างข้อสรุปต่อไปดังนันเมื*อสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลรายแรกแล้ว ผู้วจิ ยั จะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทันทีเพื*อสร้างมโนทัศน์ (Concept) และจัดหมวดหมู่ (Categorize) ให้แก่มโนทัศน์ต่างๆ หลังจากนัน
ผู้ว ิจยั จะเลือกผู้ให้ข้อมูลรายต่ อไป ให้เป็ นผู้ท*ีเชื*อว่ าจะให้ข้อมูลที*ม ีความแตกต่ างไปจากมิติแ ละ
คุณสมบัตขิ องกลุ่มมโนทัศน์ท*พี บจากการสัมภาษณ์ท*ผี ่านมาแล้วส่วนการเลือกผู้ให้ขอ้ มูลรายต่อๆ
ไปจะคํานึงถึงความแตกต่างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มมโนทัศน์ต่างๆ ด้วย การเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เช่นนีดําเนินไปจนกระทังการวิ
*
เคราะห์ขอ้ มูลแล้วผูว้ จิ ยั มันใจว่
* าแบบแผนต่างๆของกลุ่มมโนทัศน์ ท*ี
เกิด ขึนนั นซํ าๆ กันจนเป็ น แบบแผนที*แ น่ น อนแม้จะสัม ภาษณ์ ค นอื*น ๆ ต่ อ ไปก็ไ ม่ไ ด้ข้อ มูล ใหม่
เพิม* เติมอีกเรียกได้ว่าข้อมูลมีความอิม* ตัว (Theoretical Saturation) ผูว้ จิ ยั จึงหยุดเก็บข้อมูลซึง* ใน
การศึกษาครังนีมีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลดังแสดงในตารางต่อไปนี
ตาราง1 แสดงรายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุ่มนักเรียน
ลําดับที*
ชื*อ
เพศ ระดับชัน เกรด อาศัยอยู่ สถานภาพ อาชีพ
กับ
พ่อแม่
ผูป้ กครอง
เฉลีย*
สมมติ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

จิม
พล
ไก่
นิน
พลอย
ทราย
โอ๋
แพรว
ฟ้า
ตัม
แนน
ส้ม

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.1
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.2
ม.3
ม.3

2.80
2.30
2.28
3.10
3.33
3.10
2.98
3.80
2.25
2.00
3.50
2.80

พ่อ,แม่
แม่
ป้า
พ่อ,แม่
พ่อ,แม่
พ่อ,แม่
น้า
พ่อ,แม่
แม่
พ่อ,แม่
ป้า
พ่อ,แม่

สมรส
หย่า
สมรส
สมรส
สมรส
สมรส
หย่า
สมรส
หม้าย
สมรส
หย่า
สมรส

รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
รัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
รับจ้าง
รับจ้าง
รับจ้าง
เกษตรกร
ค้าขาย
เกษตรกร

ภูมลิ าํ เนาเดิม
ของนักเรียน
ก่อนย้ายมาที*
โรงเรียนบัว
ศึกษา

สระแก้ว
คนพืนที*
คนพืนที*
คนพืนที*
อุดรธานี
หนองคาย
จันทบุร ี
อยุธยา
คนพืนที*
หนองคาย
คนพืนที*
ขอนแก่น
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ลําดับที*

ชื*อ
สมมติ

เพศ

ระดับชัน

เกรด
เฉลีย*

อาศัยอยู่ สถานภาพ
กับ
พ่อแม่

อาชีพ
ผูป้ กครอง

ภูมลิ าํ เนาเดิม
ของนักเรียนก่อน
ย้ายมาที*
โรงเรียนบัว
ศึกษา

หย่า
หม้าย
สมรส
หย่า
หย่า
สมรส
สมรส

เกษตรกร
รับจ้าง
รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย
รับจ้าง
รับจ้าง
รับราชการ

คนพืนที*
คนพืนที*
คนพืนที*
คนพืนที*
สระแก้ว
พังงา
นครพนม

3.90
4.00
1.40
2.33
3.00
1.68
2.90

ลุง,ป้า
พ่อ
พ่อ,แม่
ตา,ยาย
แม่
พ่อ,แม่
อ ยู่ ค น
เดียว
พ่อ,แม่
ป้า
แม่
พ่อ,แม่
น้า
แม่
แม่

สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
สมรส
สมรส
หย่าร้าง
หย่าร้าง

แม่ฮ่องสอน
คนพืนที*
พังงา
มหาสารคาม
ศรีสะเกษ
ชัยภูม ิ
คนพืนที*

3.30
1.00
2.50
2.25

พ่อ,แม่
พ่อ,แม่
พ่อ,แม่
แม่

สมรส
สมรส
สมรส
สมรส

รับราชการ
ค้าขาย
รับจ้าง
เกษตรกร
ค้าขาย
รับจ้าง
ธุ ร กิ จ
ส่วนตัว
รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
รับจ้าง
เกษตรกร

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

จิม
แทน
ดอม
กฤษ
ต้น
โอม
เจ

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

ม.3
ม.3
ม.3
ม.4
ม.4
ม.4
ม.4

1.50
1.85
3.00
1.30
1.75
2.00
3.20

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

โบว์
ฝ้าย
นก
มุก
เจน
จอม
บี

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

ม.4
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.5
ม.6

27.
28.
29.
30.

โจ
เทม
รัน
เล็ก

ชาย
ชาย
ชาย
หญิง

ม.6
ม.6
ม.6
ม.6

คนพืนที*
ยโสธร
สระแก้ว
คนพืนที*
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ตาราง 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุ่มครูและผูบ้ ริหาร
เพศ
อายุ
กลุ่มสาระที*
หน้าทีค* รู
ลําดับที* ชื*อ
สมมติ
สังกัด
ประจําชัน

ระดับชัน
ทีส* อน

1.

สมศรี

หญิง

37

ภาษาไทย

มี

ม.1, ม.2

-

2.

สมฤดี

หญิง

29

คณิตศาสตร์

มี

ม.3

ดูแลโครงงาน

3.

สมสุข

หญิง

35

ภาษาต่างประ มี
เทศ

ม.4 - ม.6 บรรณารักษ์

4.

สมปอง

หญิง

41

วิทยาศาสตร์

มี

ม.5

ดูแลโครงงาน

5.

สมฉัตร

หญิง

31

ศิลปะ

มี

ม.1, ม.3

ดูแลฝา่ ยโสต,วง
ดุรยิ างค์ และ
นาฎศิลป์

6.

สมศักดิ n ชาย

26

การงาน
มี
พืนฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ม.6

ดูแลแปลง
เกษตร

7

สมชาย

ชาย

44

สุขศึกษาและ
พละศึกษา

มี

ม.4 - ม.6 ดูแลงานกีฬา
ต่างๆ

8.

สมใจ

หญิง

48

สังคมศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

มี

ม.1 - ม.3 ดูแลโครงงาน
และสืบสาน
วัฒนธรรมมอญ

9.

สมจุล

หญิง

39

ฝา่ ยปกครอง

ไม่ม ี

-

-

10.

สมทัศน์

ชาย

45

ฝา่ ยบริหาร

ไม่ม ี

-

ทีป* รึกษา

หน้าที*
รับผิดชอบ
นอกเหนือการ
สอน
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ตาราง 3 แสดงรายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุ่มผูป้ กครอง
ลําดับที*
ชื*อสมมติ
เพศ
อายุ
อาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.

นันทนา
นันทวัน
นันทกา
นันทศร
นันทสุทธิ n

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย

41
44
65
52
48

รับจ้าง
ค้าขาย
ค้าขาย
เกษตรกร
รับจ้าง

เป็ น
ผูป้ กครอง
นักเรียนชัน
ม.1
ม.3
ม.4
ม.6
ม.2

ภูมลิ าํ เนา

คนพืนที*
คนพืนที*
คนพืนที*
คนพืนที*
จันทบุร ี

ตาราง 4 แสดงรายละเอียดข้อมูลของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา
ลําดับที*
ชื*อสมมติ
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระยะเวลาทีด* ํารง
ตําแหน่ ง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

สุทศั น์
สุชาวดี
สุวมิ ล
สุชาติ
สุรภี

ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง

53
45
59
38
43

รับราชการ
รับจ้าง
ค้าขาย
รับราชการ
รับจ้าง

1ปี
2ปี
3ปี
1ปี
1ปี

จากข้อมูลของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักดังกล่าวแสดงรายระเอียดเกีย* วกับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงแบบ
ั
สัมภาษณ์กลุ่มและสัมภาษณ์เดีย* ว จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะแบ่งผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ออกเป็ น 4 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ กลุ่มนักเรียน กลุ่มอาจารย์และผู้บริหาร กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและกลุ่มคณะกรรมการ
สถานศึก ษา ทางผู้ว ิจ ยั ได้เ ลือ กผู้ท*ีใ ห้ก ารสัม ภาษณ์ ห ลัก โดยทํา การสัม ภาษณ์ เ ด็ก นัก เรีย นทุ ก
ระดับชันโดยแบ่งเป็ นระดับชันละ 5 คนรวมทังหมด 6 ระดับชัน จํานวนทังสิน 30 คน (ไม่รวมการ
พูดคุยทัวไป)
*
ส่วนทางครู-อาจารย์และผู้บริหารมีจาํ นวน10 คน (ไม่รวมการพูดคุยทัวไป)ซึ
*
*งผู้วจิ ยั
เลือกมาครูแต่ละคนมาจากกลุ่มสาระการเรียนรูท้ งั 8 กลุ่มสาระรวมกับกลุ่มผูบ้ ริหารอีก 2 ท่าน และ
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ในส่วนของผูป้ กครองและคณะกรรมการสถานศึกษาอีกกลุ่มละ 5 คนซึง* ผูว้ จิ ยั ได้รบั คําแนะนํ าจากครู
และผู้บริหารให้ทําการสัมภาษณ์ ในประเด็นความรุนแรงได้เนื*องจากเป็ นผู้ท*มี คี วามเกี*ยวข้องและ
รับทราบเรื*องราวต่างๆ ในโรงเรียนเป็ นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองนันเป็ นกลุ่มที*ครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ลงเยี*ยมบ้านเด็กตามโครงการของโรงเรียน
ทุกๆ เย็นวันพุธและวันศุกร์ ดังนันผูว้ จิ ยั จึงมีโอกาสได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับครอบครัวของนักเรียน
ซึง* ผูป้ กครองทัง 5 คนดังกล่าวเป็ นผูป้ กครองของนักเรียนทีเ* คยประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงทัง
ที*ต นเองต้ อ งตกอยู่ ใ นฐานะของผู้ ถู ก กระทํ า และผู้ ก ระทํ า ความรุ น แรงซึ*ง การเข้า ไปพู ด คุ ย กับ
ผูป้ กครองของนักเรียนนีทําให้ผู้วจิ ยั ได้รบั ทราบเรื*องราวชีวติ ความเป็ นอยู่ของนักเรียนทีบ* ้านได้รบั
ทราบมุมมองและประสบการณ์ของผูป้ กครองเกีย* วกับพฤติกรรมของนักเรียนซึง* เป็ นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย* วกับปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ* กิดขึนได้อย่างครอบคลุมยิง* ขึน
จากข้อมูลของกลุ่มนักเรียนผู้ให้สมั ภาษณ์ พบว่าพืนฐานโดยส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันอาจ
เพราะทางโรงเรียนมีนโยบายรับนักเรียนทุกคนทีม* าสมัครดังนันจะเห็นว่านักเรียนหลายคนในกลุ่มที*
ให้สมั ภาษณ์มไิ ด้เป็ นคนในจังหวัดที*เป็ นที*ตงของโรงเรี
ั
ยน จากการให้สมั ภาษณ์ของนักเรียนที*ยา้ ย
มาเข้าเรียนที*โรงเรียนบัวศึกษาที*มาจากจังหวัดอื*น นักเรียนเหล่านีได้ให้ขอ้ มูลว่าพ่อแม่ยา้ ยเข้ามา
เพื*อทํางานรับจ้างเฝ้าสวน เช่น สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ หรือการรับจ้างในโรงงานย่านชุมชนใกล้
โรงเรียน เป็ นต้น
นอกจากนีนักเรียนอีกจํานวนหนึ*งที*อยู่ในกลุ่มผู้ให้สมั ภาษณ์ได้ยา้ ยมาอยู่กบั ญาติหรือบิดา
มารดาทีอ* ยูใ่ นจังหวัดนีอยู่แล้ว (จังหวัดเดียวกับโรงเรียนบัวศึกษา) โดยตัวเองย้ายมาจากจังหวัดอื*น
จึงได้เข้ามาเรียนอยู่ทโ*ี รงเรียนบัวศึกษานี และมีนักเรียนชายคนหนึ*งพักอาศัยอยู่ทห*ี อพักซึ*งอยู่คน
เดียว
จากอาชีพของพ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนที*เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลสามารถสรุปได้ว่าโดยส่วน
ใหญ่จะทํางานรับจ้างทัวไปหรื
*
อทํางานเป็ นพนักงานอยูท่ โ*ี รงงานใหญ่แห่งหนึ*งซึง* ไม่ไกลจากโรงเรียน
บัวศึกษามากนัก มีส่วนน้ อยที*ทํางานข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจอย่างไรก็ตามยังมีบางครอบครัว
ประกอบอาชีพเป็ นพ่อค้าแม่คา้ ขายของตามตลาดนัดหรือเปิดร้านขายของหน้าบ้านก็ม ี
ข้อ สัง เกตอีก ประการหนึ* ง คือ เด็ก นัก เรีย นที*ย้า ยมาจากจัง หวัด อื*น ส่ ว นใหญ่ ย้ายมาจาก
จังหวัดทีอ* ยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง* เกือบจะทังหมดย้ายตามพ่อแม่ทต*ี ้องการเข้ามาทํามาหา
กินในจังหวัดทีต* งของโรงเรี
ั
ยนบัวศึกษาดังนันนักเรียนเหล่านีจึงมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาอยู่ทโ*ี รงเรียน
นีเพราะโรงเรียนบัวศึกษาได้เปิ ดโอกาสให้นักเรียนทีอ* ยู่ในระดับชันมัธยมต้นขึนไปเข้าเรียนได้โดยมิ
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ต้อ งมีก ารสอบแข่ง ขัน หรือ แม้ว่ าจะมีนักเรียนที*เ ข้าโรงเรียนกลางภาคเรียน ทางโรงเรียนนี ก็ใ ห้
โอกาสทางการศึกษากับกลุ่มนักเรียนเหล่านีด้วย
เด็กนักเรียนส่วนใหญ่พกั อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ พี* และน้อง มีแค่บางส่วนทีไ* ม่ได้อาศัยอยู่กบั พ่อ
แม่แต่จะอาศัยอยู่กบั ญาติซ*งึ ญาติของนักเรียนส่วนใหญ่เป็ นคนที*มภี ูมลิ ําเนาเดิมอยู่ในจังหวัดนีอยู่
แล้ว (จังหวัดเดียวกับโรงเรียนบัวศึกษา) ในกรณีสถานภาพการสมรสของพ่อและแม่ของเด็กผูว้ จิ ยั ก็
นํามาเป็ นตัวบ่งชีเพื*อคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลเนื*องจากผูว้ จิ ยั ต้องการเด็กนักเรียนทีอ* ยู่ในสภาพแวดล้อมที*
หลากหลายดังนันการทีเ* ด็กถูกหล่อหลอมจากครอบครัวทีส* ถานภาพของพ่อแม่แตกต่างกันก็ย่อมจะ
มีเจตคติต่อเรือ* งใดเรือ* งหนึ*งแตกต่างกันด้วย
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสัมภาษณ์กบั นักเรียนทีม* ลี กั ษณะทีห* ลากหลายโดยขันต้นผูว้ จิ ยั จะใช้ผลการ
เรียนโดยพิจารณาจากห้องเรียนคือถ้าอยู่หอ้ ง 1 หรือ 2 จะเป็ นนักเรียนทีม* ผี ลการเรียนดีเป็ นเกณฑ์
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ซึง* ในทีส* ุดผูว้ จิ ยั ก็ได้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทีเ* ป็ นกลุ่มทีม* ผี ลการเรียนทุกระดับเพื*อให้ได้
ข้อมูลทีม* าจากหลากหลายทัศนะ และจากข้อมูลทีท* างผู้วจิ ยั ได้พบว่ามุมมองในเรื*องความรุนแรงใน
โรงเรียนจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนันมีลกั ษณะและรูปแบบทีแ* ตกต่างกัน เช่น จากนักเรียน
ทีม* ผี ลการเรียนดีพบว่า การทีค* รูหกั คะแนนทังห้องนันเป็ นสิง* ทีท* ําร้ายจิตใจ แต่ในทางกลับกันจะเห็น
ได้ว่ากลุ่มนักเรียนที*มผี ลการเรียนระดับค่ อนข้างตํ*าถึงตํ* า คือตํ*ากว่า 2.00 ให้ความเห็นเกี*ยวกับ
ความรุนแรงในโรงเรียนในรูปแบบทีเ* ป็ นการทําร้ายร่างกาย
นอกจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีท* างผูว้ จิ ยั ได้เลือกมานัน ยังมีนักเรียนคนอื*นๆอีกทีไ* ด้จากการ
พูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการและจากการสังเกตทังไม่มสี ่วนร่วมและอย่างมีส่วนร่วมทีท* างผูว้ จิ ยั เข้าไป
อยูท่ โ*ี รงเรียนในฐานะครูในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในกรณีของกลุ่มอาจารย์และผู้บริหาร ทีผ* ูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บข้อมูลนัน ได้เลือกมาจากกลุ่ม
สาระทุกกลุ่มมากลุ่มละ 1 คนแต่นอกจากนีผู้วจิ ยั ยังได้มโี อกาสพูดคุยเป็ นบางครังคราวกับครูท่าน
อื*นๆ ทีอ* ยูใ่ นแต่ละกลุ่มสาระ รวมทังบุคคลากรอื*นๆ ในโรงเรียนด้วย หากแต่ครูและผูบ้ ริหารทีผ* ูว้ จิ ยั
คัดเลือกมานันผู้วจิ ยั เข้าไปสัมภาษณ์บ่อยครัง ซึ*งทําให้ผูว้ จิ ยั เกิดความสนิทสนมกับครูผู้ท*เี ป็ นผู้ให้
ข้อมูลหลักซึ*งบทบาทของครูในโรงเรียนนันส่วนใหญ่นอกจากทําหน้ าที*สอนในวิชาที*ตนเองสังกัด
นันๆ แล้วยังมีบทบาทในฐานะครูประจําชันซึง* ในการเป็ นครูประจําชันนันจะมีโอกาสให้ขอ้ มูลเชิงลึก
เกี*ยวกับนักเรียนได้เป็ นอย่างดีโดยเฉพาะในโครงการเยีย* มบ้านนักเรียนที*ทําให้ครูประจําชันรู้จกั
นักเรียนและครอบครัวของนักเรียนทีต* นเองดูแลอยู่ซง*ึ การทีค* รูประจําชันได้ลงไปเยีย* มบ้านนักเรียน
นีเอง ทําให้ผู้วจิ ยั ได้ขอ้ มูลเกี*ยวกับครอบครัวของนักเรียนและชุมชนสภาพแวดล้อมของนักเรียนที*
สามารถสะท้อนความเป็ นอยู่และการหล่อหลอมนิสยั ของเด็กนักเรียนได้อย่างชัดเจนดังนันกลุ่มครูท*ี
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ทางผู้วจิ ยั คัดเลือกให้เป็ นผู้ให้สมั ภาษณ์ หลักจึงสามารถถ่ ายทอดเรื*องราวเกี*ยวกับตัวนักเรียนได้
อย่างดี
นอกจากหน้ าที*ครูประจําชันแล้วนัน ครูส่วนใหญ่จะมีหน้ าที*รองที*ต้องรับผิดชอบซึ*งทําให้ม ี
ประสบการณ์เกีย* วกับการทํางานร่วมกันของนักเรียนและจากคําบอกเล่าชีให้เห็นถึงโครงสร้างหน้าที*
ของทุกหน่ วยในโรงเรียนรวมทังโครงสร้าง รูปแบบ และกระบวนการของการบริหารโรงเรียนที*ทุก
หน่ วยต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วย และข้อมูลเหล่านีทางผูว้ จิ ยั ได้นํามาเป็ นส่วนหนึ*งในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย
ครูบางท่านที*เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลหลักนันมีตําแหน่ งเป็ นหัวหน้ ากลุ่มสาระเพราะผู้วจิ ยั ต้องการ
ข้อมูลบางส่วนจากครูท*ที ํางานอยู่ท*โี รงเรียนบัวศึกษามานาน และเนื*องจากหัวหน้ ากลุ่มสาระส่วน
ใหญ่มอี ายุงานในโรงเรียนนีมากกว่า 5 ปี ขนไปจึ
ึ
งทําให้ผูว้ จิ ยั สนใจมุมมองและทัศนะจากครูเหล่านี
ด้วย
ฝ่ายปกครองก็เ ป็ น หนึ* ง หน่ ว ยที*มคี วามสํ าคัญ มากต่ อ การให้ข้อ มูล เพราะเนื* อ งจากครูท*ี
ทํางานในส่วนนีมีหน้ าที*หลักคือการดูแลนักเรียนให้ต งอยู
ั ่ในกฎระเบียบของโรงเรียนจึงเป็ นหน่ วย
หลักหน่ วยหนึ*งซึง* ทางผูว้ จิ ยั เล็งเห็นถึงความสําคัญ ซึง* ไม่ต่างจากการเข้าไปสัมภาษณ์ผูบ้ ริหารโดย
ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผอู้ ํานวยการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในฐานะผูบ้ ริหารคนหนึ*ง
นอกเหนือจากทีก* ล่าวมาข้างต้นผู้วจิ ยั ยังต้องการมุมมองโดยทัวไปต่
* อโรงเรียนและนักเรียน
เป็ นภาพรวม ดังนันผู้วจิ ยั จึง มีการติดต่ อและเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ต่างชาติและอาจารย์พเิ ศษ
ต่างๆ ด้วย เช่น ครูสอนภาษาต่างประเทศ ครูการศึกษาพิเศษ เป็ นต้น
ผูป้ กครองถือได้ว่าเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส* าํ คัญมากอีกกลุ่มหนึ*งเพราะข้อมูลทีไ* ด้มาจากผูป้ กครอง
นันนอกจากแสดงให้เห็นถึงชีวติ โดยทัวไปของเด็
*
กนักเรียนยังสะท้อนให้เห็นถึงเจตคติทผ*ี ูป้ กครองมี
ต่อโรงเรียนรวมทังความต้องการของผูป้ กครองในเรือ* งการดูแลบุตรหลานซึง* ถือเป็ นความรับผิดชอบ
หนึ*ง ของทางโรงเรียน ส่ วนอีกกลุ่มหนึ*ง คือ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา ในกลุ่มนี จะเป็ นผู้ท*ีม ี
หน้ าที*ในโรงเรียนหรือเป็ นหนึ*งในคณะกรรมการที*ปรึกษาทั *วไปของโรงเรียนซึ*งค่อนข้างมีบทบาท
อย่างสูงในการดูแลสอดส่องความปลอดภัยและความป็ นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน ผูว้ จิ ยั จึงเห็น
ว่าข้อมูลที*ได้มาจากการสัมภาษณ์กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษานีเป็ นประโยชน์ ท*เี ป็ นมุมมองใน
ภาพรวมและภาพกว้างเพราะคนกลุ่มนีจะประสานงานกับคนทุกหน่ วยทีม* สี ่วนเกี*ยวข้องกับโรงเรียน
และชุมชนในละแวกนัน
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เครืองมือทีใช้การในการวิ จยั
เพื*อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นไปอย่างมีทศิ ทางผูว้ จิ ยั มีแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึกและกรอบคร่าวๆ สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลความรุนแรงที*เด็กและเยาวชนถูกกระทําใน
โรงเรียนซึ*งมีลกั ษณะเป็ นประเด็นกว้างๆ ที*กํ าหนดขึนตามกรอบของปญั หาการวิจยั เพื*อใช้เ ป็ น
แนวทางสําหรับการปฏิบตั งิ านในภาคสนามและเมือ* ผูว้ จิ ยั ได้เข้าไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจริง
จะมีก ารปรับ เปลี*ยนและสร้างประเด็นคําถามใหม่ๆ อยู่เ สมอตามความเหมาะสมทังนี ขึนอยู่ก ับ
สถานการณ์ ข้อมูลทีไ* ด้และลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นสําคัญ
ตัวอย่างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์
สําหรับนักเรียน
1) ภูมหิ ลัง (ชื*อ อายุ ระดับชันเรียน เป็ นต้น)
2) ชีวติ ในโรงเรียนได้ทาํ อะไรบ้างในแต่ละวัน กิจกรรมต่างๆ ทีโ* รงเรียนจัดมีอะไรบ้าง
นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง
3) กิจกรรมทีช* อบทําเมือ* มีเวลาว่าง เช่น ช่วงพักเทีย* งหรือช่วง ก่อนเข้าเรียนคืออะไร
4) ความสัมพันธ์กบั เพื*อนๆ เป็ นอย่างไร สนิทกับเพื*อนคนไหนมากทีส* ุด ทําไมถึงสนิทกัน
5) ความสัมพันธ์กบั ครูเป็ นอย่างไร ชอบการสอนของครูท่านใดเป็ นพิเศษบ้าง ทําไมถึง
ชอบ
6) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร วิชาทีช* อบและไม่ชอบคืออะไรเพราะ
อะไรถึงชอบหรือไม่ชอบ
7) ปญั หาอุปสรรคในการเรียนและการดําเนินชีวติ ในโรงเรียน
8) เมือ* เกิดปญั หาต่างๆนักเรียนมีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไร ใครมีส่วนเกีย* วข้องบ้าง
9) นักเรียนต้องการให้โรงเรียนทําสิง* ใดให้บา้ ง เพราะเหตุใด
10) เมือ* นักเรียนทําผิดครูมวี ธิ กี ารลงโทษอย่างไรบ้าง ลองเล่าตัวอย่างทีเ* กิดขึนให้ฟงั หน่ อย
ฯลฯ
สําหรับครู
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ภูมหิ ลัง (ชื*อ อายุ ระดับชันเรียนทีส* อน ระยะเวลาทีส* อน ภูมลิ าํ เนา เป็ นต้น)
ชีวติ ในโรงเรียนทําอะไรบ้างในแต่ละวัน สอนวิชาอะไรบ้าง
การจัดการเรียนการสอนทําอย่างไร
ความสัมพันธ์กบั เพื*อนครูเป็ นอย่างไร
ความสัมพันธ์กบั นักเรียนเป็ นอย่างไร
ครูมองว่าพฤติกรรมของเด็กในโรงเรียนเป็ นอย่างไรบ้าง
ปญั หาอุปสรรคในการจัด การเรียนการสอน
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8) เมือ* เกิดปญั หาต่างๆ ทังเรือ* งการเรียนการสอนและพฤติกรรมของเด็กครูมวี ธิ กี ารแก้ไข
อย่างไร ใครมีส่วนเกี*ยวข้องบ้าง
9) ครูมคี วามคาดหวังอย่างไรบ้างต่อนักเรียน ต้องการเห็นนักเรียนเป็ นอย่างไร
10) เมือ* นักเรียนทําผิดครูมวี ธิ กี ารลงโทษอย่างไรบ้าง ลองเล่าตัวอย่างทีเ* กิดขึนให้ฟงั หน่ อย
11) อยากให้ครูลองมองเรือ* งความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียนว่าในปจั จุบนั มีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร เหตุการณ์แบบไหนทีค* รูคดิ ว่ามีความรุนแรงเกิดขึนในโรงเรียน และคิดว่าความรุนแรงใน
โรงเรียนเกิดขึนได้อย่างไร เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง และสมมติว่าต้องการแก้ไขจะใช้วธิ กี ารใด
ฯลฯ
สําหรับผู้ปกครอง
1) ภูมหิ ลัง(ชื*อ อายุ อาชีพ ภูมลิ าํ เนา เป็ นต้น)
2) ลูกหลานหรือเด็กในปกครองได้เล่าเรือ* งราวเกีย* วกับโรงเรียนให้ฟงั บ้างหรือไม่ อย่างไร
3) ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร
4) ท่านคิดว่าวิธกี ารลงโทษนักเรียนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร วิธใี ดทีย* อมรับและไม่ยอมรับ
บ้าง เพราะเหตุใด
5) ท่านคิดว่าความรุนแรงต่อเด็กสามารถเกิดขึนได้หรือไม่ ถ้าได้คดิ ว่าเรือ* งใดหรือ
เหตุการณ์ในทีเ* กิดขึนแล้วถือว่าเป็ นความรุนแรงต่อเด็ก
6) ถ้าเกิดความรุนแรงต่อเด็กขึนในโรงเรียนท่านคิดว่าใครจะเป็ นผูท้ ก*ี ระทํา และใครควร
เข้ามามีส่วนในการแก้ไขบ้าง
7) ท่านมีความคาดหวังต่อโรงเรียนในการปฏิบตั ติ ่อนักเรียนอย่างไร
ฯลฯ
สําหรับกรรมการสถานศึกษา
1) ภูมหิ ลัง(ชื*อ อายุ อาชีพ ภูมลิ าํ เนา เป็ นต้น)
2) ช่วยเล่าเรือ* งราวเกีย* วกับโรงเรียนให้ฟงั หน่ อย
3) ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร
4) ท่านคิดว่าวิธกี ารลงโทษนักเรียนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร วิธใี ดทีย* อมรับและไม่ยอมรับ
บ้าง เพราะเหตุใด
5) ท่านคิดว่าความรุนแรงต่อเด็กสามารถเกิดขึนได้หรือไม่ ถ้าได้คดิ ว่าเรือ* งใดหรือ
เหตุการณ์ในทีเ* กิดขึนแล้วถือว่าเป็ นความรุนแรงต่อเด็ก
6) ถ้าเกิดความรุนแรงต่อเด็กขึนในโรงเรียนท่านคิดว่าใครจะเป็ นผูท้ ก*ี ระทํา และใครควร
เข้ามามีส่วนในการแก้ไขบ้าง
7) ท่านมีความคาดหวังต่อโรงเรียนในการปฏิบตั ติ ่อนักเรียนอย่างไร
8) ทางคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมร่วมกันบ่อยเพียงใด ส่วนใหญ่เรือ* งที*
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ประชุมเป็ นเรือ* งอะไรบ้าง
9) ในกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาเคยมีการพูดคุยกันในเรือ* งความรุนแรงต่อเด็กใน
โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร
ฯลฯ

วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดเล็ก
ไม่เ น้ นการสํารวจจากคนจํานวนมาก เทคนิค การวิจยั ไม่แ ยกขันตอนของการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์ออกจากกัน ดังนันในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไปพร้อมๆกับการ
วิเคราะห์ กล่าวคือ เมื*อเข้าสู่สนามการวิจยั ในช่วงเดือนแรกผู้วจิ ยั ยังไม่เร่งรัดเก็บข้อมูลเพื*อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจยั เท่าใดนักหากแต่มุ่งเน้ นการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจให้กบั กลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึง* ในช่วงแรกนันผูว้ จิ ยั ใช้การสังเกตเป็ นวิธกี ารเริม* ต้นทังสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆที*โรงเรียนจัดขึนหรือในชีวติ ประจําวันในโรงเรียนของครูและนักเรียนและการสังเกตแบบไม่ม ี
ส่วนร่วมแต่ ใช้การเก็บภาพจากกล้องถ่ายรูปและกล้องวิดโิ อรวมถึงการจดบันทึกภาคสนามโดยที*
กลุ่มบุคคลต่างๆ ไม่ทราบว่ากําลังถูกผู้วจิ ยั สังเกตอยู่ประกอบกับการสัมภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็ น
ทางการและเมื*อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ*ง ช่วงเดือนต่อๆ มาผูว้ จิ ยั เริม* ค้นพบกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีม* ี
คุณลักษณะเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เช่น ได้พบกับกลุ่มเด็กนักเรียนทีม* ปี ระสบการณ์
การถูกกระทําความรุนแรง และกลุ่มทีไ* ด้รบั การรายงานหรือบอกต่อจากครูและเพื*อนนักเรียนด้วยกันว่า
เป็ นผู้ท*เี คยก่อเหตุความรุนแรงหรือชอบก่อเหตุ ความรุนแรงขึนในโรงเรียนและเมื*อผู้วจิ ยั ได้พบกับครู
และผู้ปกครองที*สามารถให้ขอ้ มูลเกี*ยวกับเรื*องที*ศกึ ษาได้อย่างตรงประเด็น ผู้วจิ ยั จึงเริม* ใช้วธิ กี าร
เก็บรวบรวมข้อมูลทีห* ลากหลายขึนตามลําดับซึง* รายละเอียดของวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลมีดงั ต่อนี
การสังเกต (Observation)
สําหรับการวิจยั ครังนีผู้วจิ ยั ใช้การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วมในระยะแรกของการเข้าสนาม
คือ การสํารวจโรงเรียนและชุมชนรอบๆ โรงเรียน ซึ*งเป็ นการสังเกตโดยตรงที*ใช้เวลาสันกว่าการ
สัง เกตแบบมีส่ ว นร่ ว มเนื* อ งจากผู้ว ิจ ัย ยัง กํ า หนดไม่ ไ ด้ ว่ า จะมีส่ ว นร่ ว มในการทํ า กิจ กรรมหรือ
เหตุการณ์ใดดี หลังจากนันผูว้ จิ ยั ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซึ*งผู้วจิ ยั ได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็ นระยะเวลาหนึ*ง เช่น กิจกรรมชุมนุ มในทุกบ่ายวันศุกร์ การจัด
นิทรรศการของโรงเรียน งานกีฬาสี กิจกรรมค่ายสิง* แวดล้อม เป็ นต้น เพื*อทําการสังเกตและบันทึก
สิง* ทีส* งั เกตในลักษณะของการทําบันทึกภาคสนามโดยมีกรอบในการสังเกตเพื*อรวบรวมข้อมูลไปใช้
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ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 1) สังเกตบริบทของโรงเรียน เช่น ทีต* งั สภาพแวดล้อมทัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ชุมชนรอบๆ โรงเรียน ทรัพยากรของโรงเรียน การบริหารจัดการ การ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่ างๆของโรงเรียน เป็ นต้น 2) สังเกตบรรทัดฐานทางสังคมของ
โรงเรียน เช่น กฎระเบียบ วิถปี ระชา จารีต แนวปฏิบตั ทิ เ*ี กี*ยวข้องกับความรุนแรงในโรงเรียน เป็ น
ต้น 3) สังเกตกลไกการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน โดยสังเกตการขัดเกลาทางสังคมของโรงเรียน การ
อบรมสังสอน
*
การควบคุมทางสังคม เป็ นต้น 4) สังเกตวัฒนธรรมหรือวิถชี วี ติ ของคนในโรงเรียน โดย
สังเกตจากการจัดระเบียบความแตกต่างทางสังคมด้วยการจัดแยกบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็ นกลุ่มเป็ น
พวกของโรงเรียน สังเกตจากกิจวัตรประจําวันของคนในโรงเรียนที*เกี*ยวกับความรุนแรงที*เกิดขึน
สังเกตแบบแผนการดําเนินชีวติ ในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มต่ างๆ ของโรงเรียน
สังเกตสายสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
ข้อมูลทังหมดที*ได้จากการศึกษาโดยใช้วธิ กี ารสังเกต ผู้วจิ ยั จดบันทึกและบันทึกภาพไว้
เพื*อนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลทังหมดทีไ* ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview)
การศึกษาปรากฏการณ์ ความรุนแรงที*เกิดขึนในครังนีใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ให้
ข้อมูลหลักที*มสี ่วนเกี*ยวข้องกับปรากฏการณ์ความรุนแรงต่างๆ ที*เกิดขึนในโรงเรียน โดยลักษณะ
คําถามในการสัมภาษณ์ผทู้ อ*ี ยูใ่ นเหตุการณ์จะถามในสิง* ทีเ* ป็ นปรากฏการณ์จริง เช่น ภูมหิ ลัง ความรู้
ความเข้าใจ ประสบการณ์ พฤติก รรม เป็ นต้น เพื*อ ค้นหาข้อ เท็จจริง ที*เ กิด ขึนอย่างเป็ นระบบใน
ประเด็นของความรุนแรงทีเ* ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนซึง* ขณะสัมภาษณ์ผูว้ จิ ยั ยึดหลักใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเคร่งครัด เช่นไม่ใช้คําถามที*ชนํี าคําตอบทังทางตรงและทางอ้อม ไม่ใช่
คําถามปลายปิ ดให้ผูต้ อบตอบเพียง ใช่ หรือไม่ใช่เท่านันแต่ผูว้ จิ ยั ได้ใช้คําถามแบบเปิ ดกว้างเพื*อให้
ผูต้ อบมีโอกาสเล่าเรื*องราวต่างๆ ได้อย่างอิสระ ผูว้ จิ ยั สามารถอธิบายขยายความประเด็นคําถามให้
ผู้ต อบเข้าใจวัต ถุ ป ระสงค์ข องคํา ถามและสามารถซัก ถามเพิ*ม เติมเพื*อ หาข้อ มูล รายละเอียดใน
ประเด็นต่ างๆ ได้สามารถเชื*อมโยงการสัมภาษณ์ เพื*อเข้าสู่ประเด็นที*ต้องการอย่างลึกซึงได้ เช่น
ตอนที*ผู้ว ิจ ยั ทํ า การสัม ภาษณ์ นั ก เรีย นคนหนึ* ง ในเรื*อ งราวของความรุ น แรงที*ต นเองถู ก กระทํ า
นักเรียนได้เล่าว่าตนเองเคยถูกเพื*อนร่วมห้องทําร้ายตนเองทังด้วยกําลังและการใช้วาจาดูถูกเหยียด
หยาม ผูว้ จิ ยั จึงทําการถามต่อให้ลกึ ยิง* ขึนโดยให้เด็กช่วยเล่าเรื*องราวหรือเหตุการณ์ทเ*ี กิดขึนจริงว่า
เป็ นมาอย่างไร เหตุ การณ์ เริม* ต้นอย่างไร มีใ ครเข้ามาเกี*ยวข้องบ้างและผลที*เ กิดขึนเป็ นอย่างไร
เหล่ านี เป็ นต้นซึ*ง การถามเจาะลึก และเชื*อ มโยงกับสิ*ง ที*นัก เรียนตอบมานี ทําให้ผู้ว ิจยั ได้ข้อ มูล ที*
ชัด เจนลึก ชึงในประเด็นความรุนแรงที*มาจากมุมมมองของผู้ใ ห้ข้อมูล โดยตรง นอกจากนี ในการ
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สัมภาษณ์ เมื*อนักเรียนเล่าเรื*องราวต่างๆ ให้ฟงั สามารถตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้
สัมภาษณ์ ก ับผู้ใ ห้ส มั ภาษณ์ ไ ด้ และผู้ถู ก สัม ภาษณ์ ยงั สามารถลําดับเหตุ ก ารณ์ ท*ีป ระสบมาและ
ถ่ายทอดจากทัศนะของตนเองได้อย่างอิสระนอกจากนีผูส้ มั ภาษณ์ยงั สามารถสังเกตพฤติกรรมต่างๆ
เช่น นําเสียง สีหน้า ท่าทาง แววตาของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ขณะทําการสัมภาษณ์ได้อกี ด้วยเช่น ระหว่างที*
สัมภาษณ์ นักเรียนคนหนึ*งได้เล่าเรื*องเกี*ยวกับครอบครัวของตนเองระหว่างที*เล่านํ าเสียงสันเครื
* อ
แววตาเศร้า ซึ*งผูว้ จิ ยั ได้บนั ทึกสิง* เหล่านีไว้เพื*อนํ ามาใช้ประกอบการตัดสินใจว่าข้อมูลทีไ* ด้รบั มานัน
น่ าจะมีความถูกต้องน่ าเชื*อได้เพียงใด สิง* เหล่านีล้วนแต่เป็ นประโยชน์อย่างยิง* สําหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลของผูว้ จิ ยั
และจากการที*ผู้วจิ ยั เข้าสู่สนามการวิจยั ในฐานะครูใ นกลุ่ มสาระการเรียนรู้ส งั คมศึก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรมนีเองทําให้ผูว้ จิ ยั ได้มโี อกาสใกล้ชดิ กับนักเรียนละครูอกี หลายท่านด้วยกัน ซึ*ง
ในการสอนนักเรียนนันผู้ว ิจยั ได้รบั มอบหมายให้สอนในรายวิชาประวัติศ าสตร์แ ละภูมศิ าสตร์ใ น
ระดับชันมัธยมศึกษาปี ท1*ี , 2, 4 และ6 ทําให้ผู้วจิ ยั มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนได้มากขึนทังใน
เนือหาวิชาและการใช้ชวี ติ อยู่ในโรงเรียนซึ*งนอกเหนือจาการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่มแล้วอีกหนึ*งวิธกี ารทีผ* วู้ จิ ยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการให้เด็กนักเรียนสะท้อนมุมมองเรื*อง
ความรุนแรงในโรงเรียนผ่านการวาดภาพและการแสดงบทบาทสมมติเกี*ยวกับความรุนแรงทีน* ักเรียน
ได้รบั หรือพบเห็นนอกจากนีการมีโอกาสได้ใช้ชวี ติ อยู่ในโรงเรียนสามารสร้างความสนิทสนมคุน้ เคย
กับนักเรียนและครูอาจารย์ได้มากขึนซึ*งผลที*สงั เกตเห็นอย่างชัดเจนระหว่างช่วงแรกของการเข้าสู่
สนามกับช่วงเดือนต่อๆ มานันครูและนักเรียนมีการให้ขอ้ มูลทีช* ดั เจนมากขึน
การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆของโรงเรียน เช่น การเข้าค่ายลูกเสือ ค่ายสิง* แวดล้อม
กิจ กรรมกีฬ าสี เป็ น ต้ น เป็ น อีก ช่ ว งเวลาหนึ* ง ที*ผู้ว ิจ ยั ใช้ใ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ได้อ ย่ า งเป็ น
ธรรมชาติเสมือนสมาชิกคนหนึ*งของโรงเรียน
การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนนันผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ มั ภาษณ์ดว้ ย
ตนเองทุกราย โดยผู้วจิ ยั ขอใช้เครื*องบันทึกเสียงและจดบันทึกในขณะสัมภาษณ์ แต่ในกรณีท*ผี ู้ให้
สัมภาษณ์ บางรายไม่ยนิ ยอมให้ทําการบันทึก เสียง ผู้วจิ ยั ทําการจดบันทึก ให้มากที*สุด และรีบนํ า
บันทึก มาจดรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนถอดเทปคําให้ส มั ภาษณ์ เ พื*อ นํ าข้อมูลที*ได้มาจัด
หมวดหมูแ่ ละทําการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบต่อไป
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การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ในช่ ว งเดือ นสุ ด ท้า ยก่ อ นออกจากสนามวิจ ยั ผู้ว ิจ ยั ได้ใ ช้ก าร
สนทนากลุ่มกับกลุ่มนักเรียนในประเด็นเรื*องปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ* กิดขึนในโรงเรียนโดยแบ่ง
การสนทนากลุ่มออกเป็ น 6 กลุ่ม ตามระดับชันเรียน ชันเรียนละ 6-7คน ใช้เวลาในการสนทนากลุ่มๆ
ละประมาณ 50 นาที ถึง 1 ชัวโมง
*
และกลุ่มครูใ นประเด็นของพฤติกรรมนักเรียนและการดูแ ล
ควบคุมและการลงโทษทางวินยั กับเด็กนักเรียนทีฝ* า่ ฝื นกฎระเบียบโดยแบ่งการสนทนากลุ่มออกเป็ น
2 กลุ่ม คือกลุ่มครูทส*ี งั กัดกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาจํานวน 6 คน และกลุ่มครูทท*ี ําหน้าทีค* รู
ฝา่ ยปกครองหรือเคยทําหน้าทีน* ีมาก่อน จํานวน 4 คน โดยใช้ระยะเวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ
30 นาที เนื*องจากครูค่อนข้างมีภารกิจมากทําให้มเี วลาพูดคุยไม่มากนักแต่ทงนี
ั ครูฝ่ายปกครองได้ให้
ความร่ว มมือ เป็ น อย่า งดีใ นการให้ข้อ มูล ที*เ กี*ย วข้อ งกับ การควบคุ มกฎระเบีย บและการลงโทษ
นักเรียนซึง* ข้อมูลทีไ* ด้จากการสนทนากลุ่มนีมีส่วนสําคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสามารถใช้ในการ
ตรวจสอบความน่ า เชื*อ ถือ ของข้อ มู ล ได้ เ นื* อ งจากผู้ ว ิจ ัย นํ า ข้อ มู ล ที*ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ ม มา
ตรวจสอบกับข้อมูลทีไ* ด้จากการสัมภาษณ์และตรวจสอบระหว่างข้อมูลทีไ* ด้จากกลุ่มครูและนักเรียน
ว่ า สอดคล้อ งตรงกัน หรือ ไม่ แ ละเมื*อ พบว่ า ข้อ มูล ไม่ต รงกัน ผู้ว ิจ ยั ดํ า เนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มูล
เพิม* เติมเพื*อให้ได้ขอ้ มูลทีช* ดั เจนยิง* ขึนก่อนทีจ* ะนําข้อมูลทีไ* ด้ไปวิเคราะห์และเขียนผลการวิจยั

การตรวจสอบความน่ าเชือถือของข้อมูล
ในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั มีการตรวจสอบความน่ าเชื*อถือของข้อมูลซึง* นักวิจยั พึงกระทําเพื*อ
เพิม* ความน่ าเชื*อถือของข้อมูลทีเ* ก็บรวบรวมมาได้ โดยการอยู่ในสนามเป็ นช่วงระยะเวลาหนึ*งเพื*อให้
เกิดความเข้าใจในประเด็นสําคัญได้ถูกต้อง และมีการสังเกต เพื*อให้เข้าใจถึงคุณลักษณะทีส* ําคัญๆ
ทีเ* กิดขึน พร้อมทังทําความเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนนัน
การตรวจสอบความน่ าเชื*อถือของข้อมูลในการศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ใช้การสอบทานข้อมูลโดยให้ผู้
ทีใ* ห้ขอ้ มูลเป็ นผู้ตรวจสอบ (Members Check) กล่าวคือทุกครังหลังเสร็จสินการสัมภาษณ์ผู้วจิ ยั รีบ
ถอดคําให้ส มั ภาษณ์ นันทันทีแ ละส่ งให้ผู้ให้ข้อ มูล ได้อ่ านตรวจสอบว่าผู้ว ิจยั ถอดคําให้ส มั ภาษณ์
ถูกต้องตรงตามที*ผู้ให้ข้อมูลตอบมาหรือไม่ ถ้าไม่ตรงหรือมีความบิดเบือนจากที*ตอบจะได้ทําการ
ปรับแก้ให้ถูกต้อง และให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลลงชื*อกํากับไว้ว่าได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็ นข้อมูลทีใ* ห้จริง
และมีความถูกต้อง และผูว้ จิ ยั ได้ใช้การตรวจสอบความน่ าเชื*อถือของข้อมูลโดยใช้การตรวจแบบสามเส้า
(Triangulation) โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่ งที*มาต่ างๆ กันคือจากข้อมูลหลายแหล่ ง (Data
Triangulation) เพื*อได้คําอธิบายหลายๆ สภาพการณ์ หลายๆ ช่วงเวลาและมิตติ ่างๆ กันจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
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หลายๆ คน หลายๆ กลุ่ม การสังเกตสนามหลายๆ ครังและประชุมปรึกษาหารือกันที*จะทําให้ลด
ความลําเอียงส่วนตัวลงได้รวมทังการตรวจสอบจากหลายวิธวี จิ ยั (Methodological Triangulation)
เช่น การใช้วธิ กี ารสังเกตร่วมกับวิธกี ารสัมภาษณ์ เป็ นต้น
นอกจากนี ยัง ตรวจสอบความน่ า เชื*อ ถือ ของข้ อ มู ล โดยจัด ประชุ ม ให้ บุ ค คลที*ทํ า งาน
รับผิดชอบในพืนทีโ* รงเรียนนันๆ ได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหากมีขอ้ มูลใดทีผ* ดิ พลาด
หรือที*ไม่ชดั เจนในที*ประชุมจะสรุปร่วมกันในประเด็นนันๆ เพื*อหาแนวทางในการดําเนินการเก็บ
ข้อมูลเพิม* เติมหรือตัดข้อมูลส่วนนันออก
ท้ายทีส* ุดความน่ าเชื*อถือของข้อมูลจะอยู่ในดุลยพินิจของตัวผูว้ จิ ยั ในการตัดสินใจว่าข้อมูล
นันมีความน่ าเชื*อถือมากน้ อยเพียงไรซึ*งความถูกต้องน่ าเชื*อถือเหล่านีอาจเกิดขึนได้เมื*อผู้วจิ ยั ใช้
เวลาอยู่ในสนามวิจยั นานพอที*สร้างความสัมพันธ์ท*ีดกี บั ผู้ให้ข้อ มูลให้เกิดความไว้วางใจระหว่าง
ผูว้ จิ ยั และผูใ้ ห้ขอ้ มูลจนสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ต่างได้อย่างชัดเจน และสามารถตัดสินได้ว่า
ข้อมูลนันมีความน่ าเชื*อมากน้อยแค่ไหนก่อนทีจ* ะตัดสินใจนํ าข้อมูลเหล่านันมาใช้ในการนํ าเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ครังนีทําเป็ นระยะๆทุกครังทีส* นสุ
ิ ดการให้สมั ภาษณ์ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญในแต่ละวัน ผูว้ จิ ยั รีบถอดเทปและเขียนรายละเอียดของการสัมภาษณ์ออกมาทันที
เพื*อทีจ* ะได้นําผลการวิเคราะห์มาใช้ปรับแนวคิด ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ทราบว่าข้อมูล
ในส่วนใดทีเ* พียงพอแล้วหรือยังขาดข้อมูลในส่วนใดอีกบ้างซึง* นํ าไปสู่การปรับยุทธวิธเี ก็บข้อมูลใหม่
เพื*อ ให้ค รอบคลุ ม ข้อ มูล ในสนามอย่ า งครบถ้ ว น ซึ*ง ผู้ว ิจ ยั มีแ นวทางในการวิเ คราะห์ข้อ มู ล ดัง นี
(สธญ ภู่คง 2549: 60-88)
1. การจัด ระบบข้อ มูล จากข้อ มูล ที*เ ก็บรวบรวมมาจากภาคสนามนั นมัก ไม่อ ยู่ใ นรูป ที*
พร้อมจะนําไปใช้วเิ คราะห์ต่อไป ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีเ* ก็บรวบรวมมาได้มาจัดรูปให้เหมาะสมก่อน นัน*
คือ ข้ อ มู ล ที*ผู้ ว ิจ ัย ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม ที*ถู ก จดบัน ทึ ก ด้ ว ยลายมือ และการ
บันทึกเสียงไว้นันผูว้ จิ ยั นํ ามาถอดคําให้สมั ภาษณ์และการสนทนากลุ่มออกมาพิมพ์ไว้ในรูปแบบของ
ไฟล์ word ทีพ* ร้อมสําหรับการอ่านและวิเคราะห์ จากนันผูว้ จิ ยั ทําการอ่านทานข้อมูลทีไ* ด้มาจากการ
สัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่มหลายๆ เที*ยวเพื*อให้ซมึ ซับในขณะเดียวกันก็เขียนบันทึกประกอบ
เพื*อ ตังข้อ สัง เกตหรือ ช่ ว ยจําหลัง จากอ่ า นแล้ว ทําการร่า งสรุ ปข้อ มูล สรุปย่อ เรื*อ งไว้เ มื*อ กลับมา
ทบทวนใหม่ทาํ ให้สามารถเข้าใจได้รวดเร็วโดยไม่ตอ้ งอ่านใหม่ทงหมดตั
ั
งแต่เริม* ต้น
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2. การสร้างรหัส การแสดงข้อมูล และเชือ มโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เริม* จากการลง
รหัสข้อมูล ซึ*งรหัสเป็ นส่วนสําคัญยิง* ของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วจิ ยั สามารถสร้างรหัส
ก่อนหรือหลังเก็บข้อมูลก็ได้ โดยขันตอนการลงรหัสนีหลังจากผูว้ จิ ยั อ่านข้อมูลที*เก็บรวบรวมมาซึ*ง
อยู่ในรูปของบทสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และรายละเอียดจากการบันทึกการสังเกตแล้ว ให้รหัส
กับข้อความที*ปรากฏทังนีการให้รหัสดังกล่าวขึนสามารถพิจารณาจากข้อมูลที*เก็บรวบรวมมาได้
จากนันมีการจัดแสดงข้อมูล ซึง* เครื*องมือวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพทีส* ําคัญอีกประการหนึ*งคือการ
จัด สร้างข้อ มูล ในรูปต่ างๆ เช่ น ตาราง กราฟ หรือ แผนภูม ริ ูปซึ*ง จะช่ ว ยให้ก ารวิเ คราะห์มคี วาม
เทีย* งตรงยิง* ขึนจากนันทําการเชื*อมโยงหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยทีผ* ูว้ จิ ยั ได้คน้ หาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลทีเ* ก็บรวบรวมมาว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไรเพื*อใช้อา้ งอิงหรืออธิบายความต่อไป
สําหรับการวิเคราะห็ขอ้ มูลครังนีผู้วจิ ยั ได้กําหนดรหัสสําหรับการวิเคราะห์โดยนําปญั หา
การวิจยั เป็ นตัวตังและทําการกําหนดรหัสตังต้นให้สอดคล้องกับประเด็นปญั หาการวิจยั เช่น จาก
ปญั หาการวิจยั ที*กล่าวว่า นักเรียนและผู้มสี ่วนเกี*ยวข้องในโรงเรียนมีการให้ความหมายของความ
รุนแรงที*เด็ก และเยาวชนถูก กระทําในโรงเรียนว่าอย่างไรและรูปแบบของความรุนแรงที*เด็ก และ
เยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนมีอะไรบ้างแต่ละรูปแบบมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ในปญั หาการวิจยั ข้อนีมี
รหัสหลัก 2 รหัส คือ “ความหมายของความรุนแรง” และ “รูปแบบความรุนแรง” โดยแต่ละรหัสหลัก
จะมีรหัสย่อยลงไปอีกคือ ความหมายของความรุนแรง ประกอบด้วย “ความรุนแรงในมุมมองของ
นักเรียน” “ความรุนแรงในมุมมองของครู” “ความรุนแรงในมุมมองของพ่อแม่ผูป้ กครอง” และ “ความ
รุนแรงในมุมมองของคณะกรรมการสถานศึกษา” รวมทังในส่วนของความรุนแรงทีต* งเป็
ั นรหัสว่ามา
จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกลุ่มใดแล้วยังมีรหัสย่อยอีกลักษณะคือ ความหมายของความรุนแรงโดยให้
รหัส เช่น “การทําร้ายร่างกาย” “การทําร้ายจิตใจ” “การดูถูกเยียดหยาม” การลงโทษทีเ* กินกว่าเหตุ”
“การประณามให้อบั อาย” “การละเมิดทางเพศ” ความรุนแรงจากการไม่ได้รบั สิทธิ” เป็ นต้น ส่วน
รูปแบบของความรุนแรง นันมีรหัสย่อย เช่น “ความรุนแรงระหว่างนักรียนกับนักเรียน” “ความรุนแรง
ระหว่างครูก ับนัก เรียน” “ความรุนแรงระหว่ างนักเรียนและมีการดึง คนนอกมาเกี*ยวข้อง” “ความ
รุนแรงต่อร่างกาย” “ความรุนแรงต่อจิตใจ” “ความรุนแรงต่อเพศ” เป็ นต้น
นอกจากรหัสที*ยกตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นแล้วผู้วจิ ยั ยังมีการสร้างรหัสจากข้อมูลดิบที*ได้
จากกลุ่มผูใ้ หข้อมูลหลักโดยตรงซึง* ถือว่าเป็ นรหัสใหม่ทเ*ี กิดขึนหลังจากทีผ* ู้วจิ ยั ได้อ่านข้อมูลหลายๆ
รอบและคาดว่ า ข้อ มูล ดัง กล่ าวมีค วามหมายบางอย่ างแฝงอยู่ท*ีนอกเหนื อ จากรหัส ที*กํ า หนดไว้
ล่วงหน้าผูว้ จิ ยั จึงทําการให้รหัสกับข้อมูลทีร* วบรวมมาได้ เช่น ในเรื*องของรูปแบบของความรุนแรง ที*
มีการกําหนดรหัสว่า “ความรุนแรงแฝงหรือความรุนแรงเงียบ” เป็ นต้น
จากนันเมื*อลงรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้วผูว้ จิ ยั ทําการเชื*อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างรหัสแต่
ละตัว ที*อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เดีย วกัน ไว้ ด้ ว ยกัน ซึ*ง ในขันนี ทํ า ให้ ผู้ ว ิจ ัย เริ*ม มองเห็ น ความเชื*อ มโยงและ
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ความสัมพันธ์ระหว่างรหัสแต่ ละกลุ่ม มองเห็นเค้าโครงของเรื*องราวปรากฏการณ์ ความรุนแรงใน
โรงเรียนทีจ* ะนําไปสู่การแปลความและสร้างข้อสรุปต่อไป
3. การแปลความ สร้างข้อสรุปและพิสจู น์ขอ้ สรุป ในขันตอนนีผูว้ จิ ยั ทําการแปลความหมาย
ของข้อมูลซึง* ผู้วจิ ยั ต้องสามารถเข้าใจความหมายข้อมูลเหล่านันเพื*อให้ขอ้ มูลที*ผ่านการวิเคราะห์ใน
รูปแบบต่างๆ สามารถนําไปอธิบายหรือนํ าไปใช้ประโยชน์อย่างอื*นได้ โดยจากข้อมูลทังหมดทีไ* ด้ทํา
การลงรหัสไว้แล้วผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีม* รี หัสเดียวกันมาทําการวิเคราะห์ ตีความ และแปลความหมาย
ซึ*งในการวิเ คราะห์ไ ด้อ าศัย แนวคิด ทฤษฎีท*ีเ กี*ยวข้อ งมาเป็ น พืนฐานในการวิเ คราะห์ เช่ น การ
วิเคราะห์ความหมายของความรุนแรงผูว้ จิ ยั อาศัยแนวคิดเรื*องความรุนแรงทีม* ผี ใู้ ห้ความหมายไว้ทงั
นักวิชาการไทยและต่ างประเทศตลอดทังองค์การในระดับสากลอย่างองค์การสหประชาชาติหรือ
องค์การอนามัยโลกที*มกี ารให้นิยามของความรุนแรงไว้อย่างชัด เจนโดยผู้วจิ ยั ได้นําความหมาย
ดังกล่าวมาเทียบเคียงกับความหมายทีไ* ด้จากมุมมองของนักเรียนและผูม้ สี ่วนเกี*ยวข้องในส่วนของ
โครงสร้างทางสังคมที*เกี*ยวข้อ งผู้วจิ ยั ได้นําแนวคิด ทฤษฎังทางสัง คมวิทยาและจิตวิทยาสังคมที*
ทบทวนไว้ในบทที* 2 มาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั สุดท้ายเมื*อได้ขอ้ สรุป
แล้วผู้วจิ ยั ได้ทําการตรวจสอบข้อสรุปนันเพื*อยืนยันความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใน
ที*นีผู้วจิ ยั มีการตรวจสอบข้อสรุปด้วยการให้ท*ปี รึกษางานวิจยั และเพื*อนนักวิชาการช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องและนํามาปรับปรุงแก้ไขก่อนทีจ* ะเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
นอกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวทีเ* ป็ นการวิเคราะห์ดว้ ยมือแล้วนีผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ATLAS. ti ช่วยในการลงรหัสและจัดหมวดหมู่
ข้อมูลของปรากฏการณ์ความรุนแรงด้วย

การพิ ทกั ษ์สิทธิ ผใ้ ู ห้ข้อมูล
การวิจยั ครังนีผู้วจิ ยั มีการพิทกั ษ์สทิ ธิผู้ให้ขอ้ มูลทุกๆ ราย โดยก่อนทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีเพื*อให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้วจิ ยั กับผู้ให้
ข้อ มูล หลัก และสอบถามความสมัค รใจในการเข้าร่ว มวิจยั จากผู้ใ ห้ข้อมูล ทุ กราย ผู้ว ิจยั ได้ชีแจง
รายละเอียดเกี*ย วกับ วัต ถุ ประสงค์ก ารวิจยั ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อ มูล การขออนุ ญ าตจด
รายละเอีย ดจากการสัม ภาษณ์ แ ละบัน ทึก เสีย งขณะสัม ภาษณ์ จํ า นวนครังในการสัม ภาษณ์
ระยะเวลาและสถานที*ท*ใี ช้ในการสัมภาษณ์ การขอให้ผู้ให้ข้อมูลช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล การมีสทิ ธิตอบหรือไม่ตอบคําถามของผูว้ จิ ยั รวมทังเปิดโอกาสให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้ซกั ถามข้อ ข้อง
ใจหรือสิง* ทีเ* ป็ นข้อสงสัยเพิม* เติมจนเข้าใจและให้เวลาในการคิดทบทวนก่อนตัดสินใจตอบคําถามและ
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ที*สําคัญ ผู้ว ิจยั ไม่เ ปิ ด เผยข้อ มูล ใดๆ ที*เ กี*ยวโยงถึง ผู้ใ ห้ข้อ มูล โดยการนํ าเสนอผลการวิจยั นันชื*อ
สถานที*และบุคคลที*ให้ขอ้ มูลในการวิจยั เป็ นชื*อสมมติทงสิ
ั น นอกจากนีผู้วจิ ยั ได้รกั ษาความลับของ
ข้อมูลโดยเก็บไว้ในที*ปลอดภัยและผลการวิจยั จะถูกนํ าเสนอในภาพรวมและข้อมูลทังหมดใช้เพื*อ
ประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านัน

บทที 4
บริบทโรงเรียน
การศึกษาบริบทของโรงเรียนบัวศึกษาครัง นีผวู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื$อทําความเข้าใจประวัติ
ความเป็ นมา สภาพโรงเรียนในปจั จุบนั ด้านอาคารสถานที$ บุคคล ตลอดจนสภาพแวดล้อมทัง ภายใน
และภายนอกโรงเรียน ซึ$งการศึกษาบริบทของโรงเรียนเช่ นนี จะทําให้ส ามารถเข้าใจและตีค วาม
ปรากฏการณ์โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของโรงเรียนกับความรุนแรงที$เด็กและเยาวชนถูก
กระทําในโรงเรียนได้ชดั เจนมากยิง$ ขึน ดังนัน การทําความเข้าใจบริบทโดยทัวไปของโรงเรี
$
ยน ผูว้ จิ ยั
จึงได้ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร การสังเกตทัง แบบไม่มสี ่วนร่วมและแบบมีส่วนร่วม การพบปะ
สนทนาอย่างไม่เป็ นทางการกับผูท้ เ$ี กี$ยวข้องทัง ในและนอกโรงเรียนและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี

ทีตงั  อาณาเขตและสภาพแวดล้อม
สภาพทางภูม ิศ าสตร์แ ละสัง คมของโรงเรียนบัว ศึก ษาซึ$ง เป็ น สนามการวิจยั ครัง นี เ ป็ น
โรงเรียนที$ตงั  อยู่ในเขตอําเภอบัวแก้วบัวทองซึ$งเป็ นอําเภอหนึ$งในจังหวัดภาคกลางอยู่ไม่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครมากนักมีพนื ที$ 59,062.5 ไร่ อําเภอนีตงั  อยู่กลางทุ่งพืนที$ส่วนใหญ่เป็ นที$ราบลุ่ม
ั $ นํ าเจ้าพระยาซึง$ ไหลผ่านพืน ที$จากทิศเหนือไปจดใต้ ในฤดูฝนนํ าจะท่วมทีร$ าบริม
ตัง อยู่รมิ สองฝงแม่
แม่นํ าเจ้าพระยาเป็ นบริเวณกว้างและมีคลองต่างๆ แยกจากแม่นํ าเจ้าพระยาหลายสายเป็ นคลอง
ซอยแผ่ ครอบคลุมพืนที$อําเภอ พืนที$โดยทัวไปจึ
$ ง เหมาะแก่ การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การ
คมนาคมขนส่งสะดวกทัง ทางบกและทางนํ า โดยทางนํ ามีเรือหางยาว เรือแจว เรือพายเข้าออกตาม
คลองซอยต่ างๆ ได้เกือบทุ กหลังคาเรือ น ส่วนทางบกมีถนนสายสําคัญของประเทศตัดผ่ านด้าน
ตะวัน ตกและด้า นใต้ ข องตัว อํ า เภอ ส่ ว นถนนติด ต่ อ กับอํ า เภอต่ า งๆ ในจัง หวัด ก็เ ป็ น ถนนชัน ดี
ติดต่อกันได้สะดวก อําเภอบัวแก้วบัวทองจึงเป็ นเมืองเปิดมานาน
การรับรูข้ องคนทัวไปเกี
$
$ยวกับอําเภอบัวแก้วบัวทองนัน ส่วนใหญ่รเู้ พียงว่าเป็ นถิน$ ทีอ$ ยู่ของ
ชาวมอญที$มมี าตัง แต่ รชั สมัยของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช จากหลัก ฐานทางโบราณคดีแ ละ
ประวัตศิ าสตร์ความเก่าแก่และความเป็ นมาของอําเภอนีไม่ได้ยุตแิ ต่เพียงแค่มคี นมอญเข้ามาตัง ถิน$
ฐานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเท่านัน หากมีมาก่อนช้านานเพราะบริเวณดังกล่าวตัง อยู่รมิ
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ั $ นําเจ้าพระยาทีเ$ ป็ นเส้นทางคมนาคมไปออกทะเลทีป$ ากนํ าย่อมเป็ นทีม$ คี นสัญจรผ่านไปมาก่อน
ฝงแม่
นานแล้วและเป็ นทีด$ อนทีเ$ หมาะแก่การตัง ถิน$ ฐานทีอ$ ยูอ่ าศัยได้
พืน ทีส$ ่วนใหญ่ของอําเภอแต่เดิมเป็ นพืน ทีก$ ารเกษตรแต่ในช่วง 20ปี ทีผ$ ่านมาด้วยทิศทาง
ของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยที$ก้าวเข้ามาสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อพืนทีอ$ ําเภอบัวแก้วบัว
ทองซึ$งเป็ นพืน ที$ชานเมืองไม่ห่างจากเมืองแม่ได้ถูกเปลีย$ นสภาพจากแหล่งเกษตรกรรมนาข้าวไปสู่
ความทันสมัยของเมือง รวมทัง ถนนหนทางสายใหม่ๆ ซึง$ ปรากฏว่ามีทางด่วนสายสําคัญตัดผ่านเข้า
มาในเขตอําเภอบัวแก้วบัวทอง การเปลี$ยนแปลงอันเนื$องมาจากการพัฒนาในภาคอุ ตสาหกรรม
ส่งผลกระทบทัง ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิง$ แวดล้อม รวมทัง ด้านการศึกษาของประชาชน
ทีอ$ ยู่อาศัยในเขตอําเภอบัวแก้วบัวทอง รวมทัง นักเรียนโรงเรียนบัวศึกษา ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูและ
พ่อแม่ผปู้ กครองตลอดจนผูท้ เ$ี กีย$ วข้องเป็ นอย่างยิง$
สําหรับอาชีพของประชาชนในเขตอําเภอบัวแก้วบัวทองนัน เนื$องจากเป็ นพืน ทีซ$ $งึ มีสภาพ
ธรรมชาติเหมาะสมแก่ ก ารเพาะปลูก ประกอบกับสภาพผืนดินที$มคี วามอุ ด มสมบูรณ์ ด้วยแร่ธาตุ
สําคัญ มีแม่นํ าจากคลองใหญ่ ไหลผ่านตลอดพืนที$ของอําเภอ พืนที$บางส่วนของอําเภอนีจงึ ยังคง
สภาพเป็ นพืน ทีท$ าํ นาและสวนผลไม้ เช่น สวนกล้วย สวนมะม่วง และพืชผักสวนครัว เป็ นต้น ตลอด
ั  างๆ และรับจ้าง
ทัง เป็ นพืน ทีเ$ ลีย งสัตว์ เช่น เป็ ด ไก่ สุกร เป็ นต้น รวมทัง อาชีพหัตถกรรม งานปนต่
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเซรามิก โรงงานทอผ้า โรงงานผลิตชินส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ โรงงานผลิตปุ๋ย เป็ นต้น เกิดตลาดขนาดใหญ่ขนึ หลายแห่งในตัวอําเภอ เป็ นแหล่ง
จํา หน่ า ยสิน ค้า นานาชนิ ด รวมทัง พืช ผลทางการเกษตรของประชาชนในท้อ งถิ$น ตลอดจนเกิด
ศู น ย์ ก ารค้ า ทัน สมัย ขนาดใหญ่ ห ลายแห่ ง ขึน ในพืน ที$ใ กล้ เ คีย งโรงเรีย น ทํ า ให้ ย ิ$ง นั บ วัน พืน ที$
การเกษตรในอําเภอนีจะกลายสภาพไปเป็ นเมืองมากยิง$ ขึน
การเปลี$ย นแปลงของพืน ที$ส่ ว นใหญ่ ข องอํ า เภอบัว แก้ ว บัว ทองไปเป็ น พืน ที$เ พื$อ การ
อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม ทีอ$ ยู่อาศัย และถนนหนทางขนาดใหญ่เช่นนีมผี ลกระทบต่อสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวิถชี วี ติ ของนักเรียน พ่อแม่ผปู้ กครองและชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนบัวศึกษา
อย่างหลีกเลีย$ งไม่ได้ การเปลีย$ นแปลงวิถชี วี ติ แบบดัง เดิมไปสู่วถิ ชี วี ติ แบบการพึง$ พิงบุคคลภายนอก
ยิง$ ขึน รวมทัง เกิดปรากฏการณ์อนั เป็ นปญั หาที$สําคัญอย่างหนึ$งคือความรุนแรงที$เด็กและเยาวชน
ถูกกระทําในโรงเรียนทัง ในฐานะที$เป็ นเหยื$อของความรุนแรงและตัวผู้กระทําความรุนแรงอันเป็ น
ปรากฏการณ์ทม$ี คี วามเกีย$ วข้องกับการเปลีย$ นแปลงทางด้านโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของ
โรงเรียนและบริบทของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีร$ ายรอบโรงเรียน
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ภาพประกอบ 2 แสดงทีต$ งั  โรงเรียนบัวศึกษาและสถานทีส$ าํ คัญใกล้เคียงโรงเรียน

อาคารสถานทีของโรงเรียน
สําหรับอาคารสถานที$ในโรงเรียนบัวศึกษานัน นอกจากจะเป็ นสถานที$ท$เี อือประโยชน์ ต่อ
ผูใ้ ช้แล้วในขณะเดียวกันทีต$ งั  และรูปร่างลักษณะของอาคารบางหลังก็มสี ่วนทีเ$ ป็ นเงื$อนไขให้เกิดการ
หลบครู การเป็ น แหล่ ง มัว$ สุ ม ของนั ก เรีย นอัน นํ า ไปสู่ ก ารก่ อ เหตุ ค วามรุ น แรงขึน ในโรงเรีย น
ค่อนข้างมากคือ
1. ทุ่งนา
2. ป้ายชื$อโรงเรียน
3. ป้อมยาม
4. ศาลพระภูม ิ
5. หอพระ
6. ทีจ$ อดรถจักรยาน
7. โรงเชื$อม
8. สนามวอลเลย์บอลเก่า
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9. สนามฟุตบอล
10. ตึกเรียนใหม่ (อาคาร 2)
11. ห้องสมุด
12. บริเวณสวนหย่อมข้างอาคาร 2
13. เสาธง
14. สนามบาสเกตบอลของโรงเรียนและทีเ$ ข้าแถวของม.1-ม.3
15. สวนหย่อม
16. ม้านังหิ
$ น
17. ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ
18. ทีจ$ อดรถอาจารย์
19. ห้องประชุม (อาคาร 1)
20. ตึกเรียนเก่า (อาคาร 1)
21. บริเวณสวนหย่อมข้างอาคาร 1
22. ห้องนํา
23. ร่องนําหลังโรงเรียน
24. สหกรณ์
25. นําดื$ม
26. ห้องเรียนชัน เดียว
27. บ่อบัว
28. สวนหย่อมและพืน ทีพ$ กั ผ่อน
29. สวนสมุนไพร
30. โรงอาหาร
31. ร้านค้าต่างๆ
32. สแลน (พืน ทีส$ าํ หรับรับประทานอาหารในกรณีทโ$ี รงอาหารมีพนื ทีไ$ ม่เพียงพอ)
33. โรงหมักเก่า
34. ทีเ$ ผาขยะ
35. แปลงผัก
36. บ้านพักครู(ชาย)
37. บ้านพักครู(หญิง)
38. พืน ทีว$ ่าง
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ภาพประกอบ 3 แสดงแผนผังแสดงทีต$ งั  อาคารสถานทีภ$ ายในโรงเรียนบัวศึกษา
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จากแผนผังโรงเรียนเห็นได้ว่าโรงเรียนบัวศึกษาเป็ นโรงเรียนในเขตภาคกลางทีม$ ลี กั ษณะ
เด่ น คือ เป็ น โรงเรีย นที$แ วดล้ อ มไปด้ ว ยทุ่ ง นาอัน เขีย วชอุ่ ม ทางเดิน ตรงก่ อ นประตู ท างเข้า จะ
ั$
สังเกตเห็นทุ่งนาทัง สองฝงประตู
ทางเข้าหน้าโรงเรียนทีเ$ ป็ นบานพับทําจากเหล็กดัดสีฟ้าอ่อนซึง$ โดย
ปกติจะเปิดไว้เพียงบานเดียวทีร$ ถสามารถผ่านเข้าออกได้เพียงครัง ละหนึ$งคันเท่านัน ส่วนตรงข้างๆ
ประตูทางเข้าด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายชื$อโรงเรียนขนาดใหญ่ทํามาจากหินแกรนิตสีนํ าตาลแดงทัง ป้าย
เขียนชื$อโรงเรียนด้วยสีทองอร่ามชวนให้นึกกถึงสถานทีศ$ กั ดิ Lสิทธิ L
พอเดินเข้ามาในประตูโรงเรียนด้านซ้ายมือจะพบป้อมยามซึง$ มีอาสาสมัครหญิงคนหนึ$งยืน
ตรวจตราอยูใ่ นบริเวณนีเป็ นประจํา ถัดเข้าไปด้านในหลังป้อมยามมีพนื ทีเ$ ป็ นแถวยาวไว้สําหรับเป็ น
ทีจ$ อดรถจักรยานของเด็กนักเรียน ในเขตบริเวณนีจะพบโรงเชื$อมอยู่ในพืน ทีท$ ใ$ี นอดีตเคยเป็ นสนาม
วอลเลย์บอลเก่า
เมื$อย้อนกลับมาทีป$ ้ อมยามและเดินไปตามทางเดิน จะพบศาลพระภูมติ งั  อยู่ระหว่างป้อม
ยามกับหอพระซึ$งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จัดแต่ งได้อย่างเหมาะสมเป็ นที$น่าเคารพสักการะ พอเดิน
ต่อไปด้านซ้ายมือจะเห็นสนามฟุ ตบอลซึง$ เป็ นสนามหญ้าที$สวยงามสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลรักษา
เป็ นอย่างดี หญ้าจะเขียวชอุ่มตลอดเวลา เมือ$ มองจากทางเดินและมองไปสุดสนามฟุตบอลจะเห็นตึก
ขนาดใหญ่สขี าวตัง ตระหง่านอยูแ่ ละนี$กค็ อื ตึกเรียนใหม่ทส$ี ร้างขึน มาได้ไม่นานมานี
ตึกเรียนใหม่นีเป็ นทีร$ จู้ กั กันโดยทัวไปในนามของอาคารเรี
$
ยนที$ 2 เป็ นตึกคอนกรีตสีขาวสี$
ชัน ในแต่ ละชัน มีห้อ งทัง หมด 6 ห้อ ง โดยแต่ ล ะห้อ งมีขนาดเท่ ากัน (ขนาดห้องเรียนโดยทัวไป)
$
บันไดจะอยู่ทงั  สองด้านของตึก เริม$ จากชัน แรกด้านซ้ายมือจะเป็ นห้องประจําของรองผู้อํานวยการ
ถัดมาคือห้องภาษาอังกฤษ ต่อมาก็จะเป็ นห้องสมุดโดยห้องสมุดนัน กินเนือที$ไปสามห้องส่วนห้อง
สุดท้ายติดกับบันไดด้านขวามือจะเป็ นห้องสําหรับสอนเด็กพิเศษ
ต่อมาเป็ นชัน ที$สองของอาคารเรียน 2 เริม$ จากห้องที$อยู่ซ้ายมือสุดติดกับบันไดเป็ นห้อง
ฝ่ า ยปกครองซึ$ง เป็ น ห้อ งที$ส ามารถทํ า ให้ เ ด็ก ขวัญ ผวาได้ ถัด มาจะเป็ น ห้อ งเรีย นปกติค ือ เป็ น
ห้องเรียนของเด็กชัน มัธยมศึกษาปี ท$ี 6/3 มัธยมศึกษาปี ท$ี 3/4, 3/3 และ 3/2 ตามลําดับ ส่วนห้อง
ด้านขวาสุดของชัน ทีส$ องนีคอื ห้องภาษาไทย
ห้อ งแรกจากซ้า ยมือ ชัน ที$ส ามของอาคารเรีย น 2 นี เ ป็ นห้อ งคณิ ต ศาสตร์ ถัด จากห้อ ง
คณิตศาสตร์จะเป็ นห้องเรียนของเด็กชัน มัธยมศึกษาปี ท3$ี /1, 2/1, 2/2, 2/3 และ 2/4 ตามลําดับ
ต่ อ มาเป็ น ชัน บนสุ ด หรือ ชัน ที$ส$ีโ ดยเริ$ม จากทางซ้ า ยมือ เช่ น เดิม จะเป็ น ห้ อ งเรีย นของเด็ก ชัน
มัธยมศึกษาปีท4$ี /1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1 และ 5/2 ตามลําดับ
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จากถนนตัง แต่ ทางเข้าโรงเรียน ทางด้านขวามือเป็ นทุ่งนาทัง หมดโดยถูกกัน อาณาเขต
ด้วยต้นไม้ เมือ$ เดินไปตามถนนผ่านสนามฟุตบอลไปเรือ$ ยๆ จะพบทางแยกให้เลีย วซ้าย ตรงหัวมุม
จะพบสวนหย่อมและม้านัง$ หินซึ$งเป็ นที$สําหรับพักผ่อนหย่อนใจของเด็กนักเรียนและมีตู้โทรศัพท์
สาธารณะอยู่สามตู้ท$เี ปิ ดใช้บริการอยู่ หลังจากเลียวซ้ายเข้ามาแล้วเดินตรงเข้าไปเรื$อยๆ ทางด้าน
ซ้ายมือจะเห็นสนามบาสเกตบอลและเสาธงอยู่ ในบริเวณสนามบาสเกตบอลนีเป็ นที$เข้าแถวของ
นักเรียนชัน มัธยมศึกษาปีท1$ี -6 ด้วย
ถ้ า มองทางด้า นขวามือ ก็จ ะพบตึก ใหญ่ ม ีค วามสู ง 4 ชัน เป็ น ตึก ที$ม ีโ ถงด้ า นใต้ อ าคาร
อาคารนีเรียกว่าอาคารเรียน 1 หรือตึกเรียนเก่า โถงด้านใต้อาคารเรียนเป็ นโถงแนวยาวและมีเวที
ขนาดเล็กอยู่ด้านซ้ายมือของตึก ตึกนีมบี นั ไดทางขึนสองด้าน ซึ$งในแต่ ละชัน จะมีห้องทัง หมด 10
ห้องไม่นับชัน แรกซึ$งเป็ นโถงแนวยาวตามที$กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ชนั  แรกนีจะมีห้องอยู่สองห้อง
ทางด้านซ้ายมือ สุ ดและขวามือ สุดโดยห้อ งทางด้านซ้ายมือ สุ ด เป็ นห้องนํ าชายส่ ว นห้อ งทางด้าน
ขวามือสุดเป็ นห้องนําหญิง ต่อมาพอขึน ชัน สองห้องด้านซ้ายมือสุดของตึกคือห้องพักครูหมวดสังคม
ศึกษาอีกทัง ยังแบ่งเขตเป็ นสภานักเรียนด้วย ถัดมาจากบันไดจะพบห้องวิชาการสองห้องประตูเป็ น
กระจกสีดาํ ติดกันกับห้องวิชาการจะเป็ นห้องพัสดุและห้องเก็บอุปกรณ์ส$อื โสตทัศนู ปกรณ์ตามลําดับ
ต่อมาเป็ นห้องโสตทัศนู ปกรณ์ซ$งึ เป็ นห้องที$มเี ครื$องปรับอากาศและมีขนาดใหญ่ กนิ พืนที$ทงั  หมดสี$
ห้อง ต่อมาห้องทีถ$ ดั จากบันไดด้านขวามือสุดของตึกคือห้องธุรการและห้องผูอ้ ํานวยการ
ต่อมาชัน ที$ 3 เริม$ จากด้านซ้ายสุดเป็ นห้องวิทยาศาสตร์ซ$งึ เป็ นห้องพัดลมขนาดปานกลาง
และเป็ นห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เราจะเห็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มากมายอยู่ในห้องนี ถัดมา
จากบันไดด้านซ้ายมือเป็ นห้องวิทยาศาสตร์ใหญ่สองห้องซึง$ อยู่ตดิ กับห้องพักครูวทิ ยาศาสตร์ ต่อมา
เป็ นห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์มที งั  หมดสีห$ อ้ ง ซึง$ อยู่ตดิ กับห้องพักครูคอมพิวเตอร์และด้านขวามือ
สุดของตึกเป็ นห้องคอมพิวเตอร์เล็ก
ส่ ว นชัน บนสุ ด ด้า นซ้า ยมือ เป็ น ห้อ งของหมวดสัง คมศึก ษาหรือ เรีย กว่ า ห้อ งจริย ธรรม
ภายในห้องมีโต๊ะหมู่ชา องค์ถดั มาเป็ นห้องเรียนของนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปี ท1$ี /4, 1/3, 1/2 และ
1/1 ตามลําดับโดยแต่ละห้องจะกินพืน ทีส$ องห้อง และห้องขวามือสุดของตึกคือห้องมัธยมศึกษาปี ท$ี
6/1 ในตึกนีเมื$อขึน บันไดไปครึง$ หนึ$งของชัน แรกจะพบห้องนํ าหญิงและห้องนํ าชายสําหรับครูทงั  สอง
ั$
ฝงนอกจากนี
บริเวณโดยรอบของตึกจะเป็ นสวนหย่อม
ถัดจากตึกเข้าไปด้านในจะเห็นที$จอดรถสําหรับอาจารย์ซ$งึ ทําจากโครงหลังคาสีขาวและที$
อยู่ตรงกันข้ามกับที$จอดรถคือห้องนํ าสําหรับนักเรียนชายหญิงแยกกันซี$งด้านหลังห้องนํ าและตึก
เรียนอาคาร 2 จะเป็ นร่องนํ าซึง$ กัน ด้วยลวดหนามม ด้านหลังตึกเรียนอาคาร 1 จะมีโรงอาหารซึง$ อยู่
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เยือ งๆ กับหลังตึก ถัด มาเป็ นสหกรณ์ ห รือร้านค้าของโรงเรียน อยู่ติด กับนํ าดื$มต่ อ จากนัน ก็เ ป็ น
ห้องเรียนชัน เดียวทีอ$ ยู่ใกล้กบั ถนนหลักจากหน้าโรงเรียน โดยสองห้องแรกเป็ นห้องศิลปะถัดไปเป็ น
ห้อ งเรีย นของชัน มัธ ยมศึก ษาปี ท$ี 6/2 ซึ$ง ติด กับ ห้อ งคหกรรมถัด ไปก็เ ป็ น ห้อ งเรีย นของชัน
มัธยมศึกษาปีท$ี 5/3 และห้องดนตรีตามลําดับส่วนด้านหลังตึกเรียนชัน เดียวนีจะเป็ นสวนสมุนไพรให้
เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
ด้านหลังสหกรณ์จะเป็ นพืน ทีว$ ่างและจะเจอบ่อบัวทีม$ สี ะพานไม้ขนาดเล็กอยู่ ถัดจากบ่อบัว
ไปอีกฟากจะพบโรงหมักที$อยู่ตดิ กับที$เผาขยะที$มรี ่องนํ าผ่านด้านหลัง ถัดมาจะเป็ นแปลงผักขนาด
ใหญ่อยูต่ ดิ กับบ้านพักครูทม$ี ที ุ่งนาสีเขียวชอุ่มรายล้อมโรงเรียนแห่งนี
กล่าวโดยสรุปจากสภาพด้านที$ตงั  อาณาเขต และสภาพภูมศิ าสตร์ของอําเภอบัวแก้วบัว
ทองมีผ ลต่ อ การเปลี$ย นแปลงค่ อ นข้า งมากของโรงเรีย นบัว ศึก ษาทัง ในด้ า นสัง คม เศรษฐกิจ
สิง$ แวดล้อม การศึกษา และด้านอื$นๆ ตลอดจนสภาพที$ตงั  ของอาคารสถานที$ในโรงเรียนที$มผี ลต่ อ
การจัดระเบียบทางสังคมของโรงเรียนและปรากฏการณ์ความรุนแรงที$เด็กและเยาวชนถูกกระทําใน
โรงเรียน

ประวัติการตัง โรงเรียนและการเปลียนแปลงของโรงเรียน
โรงเรียนบัวศึกษา เป็ นโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
จัดตัง โรงเรียนเมื$อวันที$ 14 มีนาคม 2538 โดยปลูกในทีด$ นิ ของกํานันท่านหนึ$งมีเนือทีจ$ าํ นวน 20 ไร่
26 ตารางวา เปิดทําการสอนครัง แรกเมือ$ วันที$ 16 พฤษภาคม 2537 โดยใช้หอประชุมของสภาตําบล
เป็ นอาคารเรียนชัวคราว
$
ในช่วงปลายปี 2537 ได้งบประมาณจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัด
ได้จดั สรรงบประมาณมาให้จํานวน 200,000 บาทเพื$อสร้างอาคารเรียนชัวคราวจํ
$
านวน 1 หลัง
โรงเรียนบัวศึกษาเป็ นโรงเรียนทีเ$ ข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิ ดทําการสอนระดับชัน
มัธ ยมศึก ษาปี$ ท$ี 1-3 ในช่ ว งนั น และต่ อ มาได้ ร ับ คํ า สัง$ ให้ เ ปิ ด ทํ า การเรีย นการสอนในระดับ ชัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมือ$ พ.ศ.2541 เป็ นโรงเรียนขนาดเล็กรับนักเรียนแบบสหศึกษา โรงเรียนได้
งบประมาณปี 2537 ในการก่อสร้าง อาคารเรียน จํานวน 1 หลัง บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 2 หลัง
ห้องนํ า–ห้องส้วม จํานวน 2 หลัง ถังเก็บนํ าฝน จํานวน 2 ชุด ซุ้มประตู ป้ายชื$อโรงเรียนและรัว
โรงเรียน ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนเพิม$ เติมอีก 1 หลังปจั จุบนั โรงเรียนบัวศึกษาเปิ ดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปีท1ี ถึง 6 มีผบู้ ริหารและครูรวม 38 คน นักเรียนจํานวน 837 คน
โรงเรียนบัวศึกษามีการเปลีย$ นแปลงในด้านต่างๆมาตามลําดับนับตัง แต่เริม$ ก่อตัง โรงเรียน
จากอาคารเรียนชัวคราวเพี
$
ยงหลังเดียว ครูสบิ กว่าคน นักเรียนไม่ถงึ ร้อยคน แต่เมื$อกาลเวลาเปลีย$ น
สภาพสังคมเศรษฐกิจมีการพัฒนา ความเป็ นสัง คมเมือ งได้แผ่ ขยายเข้าผสมผสานกับความเป็ น
ชานเมืองส่งผลให้โรงเรียนได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื$อง ปริมาณนักเรียนในระดับชัน ประถมศึกษาที$
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เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ท$1ี เพิม$ มากขึน ตามลําดับ โรงเรียนจึงต้องจัดเตรียมทัง อาคาร
สถานที$และครูผู้สอนไว้รองรับ การเพิม$ ขึน ในด้านปริมาณนักเรียนทําให้โรงเรียนจําเป็ นต้องมีการ
พัฒนาในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื$อความเป็ นเลิศทัง ทางด้านวิชาการ
และคุณธรรมกระทังป
$ จั จุบนั นีโรงเรียนบัวศึกษาได้ยกระดับโรงเรียนไปสู่การเป็ นโรงเรียนดีใกล้บา้ นที$
ผูป้ กครองไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื$อง
อย่างไรก็ตามเมือ$ โรงเรียนมีการพัฒนามากขึน ทันสมัยมากขึน ปริมาณนักเรียนมากขึน สิง$
ทีจ$ ะเกิดขึน เป็ นเงาตามตัวก็คอื สภาพปญั หาต่างๆ ซึง$ หนึ$งในนัน ก็คอื เรื$องของความรุนแรงที$เกิดขึน
ในโรงเรียนซึง$ เป็ นประเด็นทีผ$ วู้ จิ ยั สนใจทําการศึกษาค้นคว้าและได้นําเสนอในลําดับต่อไป

ระเบียบปฏิ บตั ิ ของโรงเรียน
ระเบียบปฏิ บตั ิ เกียวกับงานทะเบียน
งานทะเบียนของโรงเรียนเป็ นหน่ ว ยงานที$ต้อ งเกี$ยวข้อ งกับบุ ค คลหลายฝ่าย ทํ าหน้ า ที$
ควบคุมดูแลการลงรายการข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน นับตัง แต่เข้ามาเป็ นนักเรียน จนพ้นสภาพการ
เป็ นนักเรียนของโรงเรียน นักเรียนจะต้องทราบขัน ตอนการปฏิบตั ิในเรื$องต่ างๆ ทัง งานทะเบียน
วัดผลให้บริการแก่นกั เรียน และผูป้ กครองดังต่อไปนี
1. การรับมอบตัวนักเรียน
1) เตรียมเอกสารทีถ$ ูกต้องสมบูรณ์ (นํ าฉบับจริงและฉบับถ่ายเอกสาร) ได้แก่ ระเบียบแสดงผล
การเรียน ป.05 สําหรับนักเรียนทีเ$ ข้าเรียน ม.1 หรือสําเนา ปพ.1 หรือ รบ.1-ต สําหรับนักเรียนที$เข้า
เรียน ม.4 (ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ) สําเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื$นๆ ถ้ามี
2) กรอกใบมอบตัวและเอกสารประกอบอย่างอื$นทีโ$ รงเรียนจัดให้นักเรียนโดยแท้จริง ต้องเป็ นผูท้ $ี
มีช$อื อยูใ่ นสําเนาทะเบียนบ้านเดียวกันกับนักเรียน ต้องบรรลุนิตภิ าวะและมิได้เป็ นนักศึกษา ต้องมามอบ
ตัวตามวัน เวลา ทีโ$ รงเรียนกําหนด
2. การขอพักการเรียน
เมื$อนักเรียนไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้ อาจเนื$องมาจากป่วยเรือ รัง ประสบอุบตั เิ หตุ หรือไป
ต่างประเทศ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
1) ติดต่องานทะเบียนวัดผลเพื$อกรอกใบคําร้องพร้อมส่งเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ใบรับรอง
แพทย์ เป็ นต้น
2) เมือ$ ครบกําหนดเวลาพักการเรียนแล้ว ผูป้ กครองต้องนํ านักเรียนมารายงานตัวกลับเข้าเรียน
ตามปกติ หากละเลยไม่ปฏิบตั เิ กิดเวลา 15 วัน โรงเรียนจะจําหน่ ายออก
3. การขอกลับเข้าศึกษาต่อ
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หลังจากครบกําหนดเวลาทีพ$ กั การเรียนแล้ว ผูป้ กครองติดต่อและยืน$ คําร้องทีง$ านทะเบียน
และรับทราบการนัดหมายเพ่อดําเนินการต่อไป เช่น การลงทะเบียนวิชาเรียน การติดต่อกับอาจารย์
ทีป$ รึกษา
4. การลาออก
1) ผูป้ กครองทีแ$ ท้จริง ติดต่อเขียนใบคําร้องขอลาออกทีง$ านทะเบียน
2) นําใบลาออกให้งานห้องสมุดโรงเรียนตรวจสอบว่ามีการค้างส่งหนังสือหรือไม่
3) นําใบลาออกและรูปถ่าย ขนาด 4x5 ซม. จํานวน 2 รูป ทีง$ านทะเบียนวัดผล
4) มารับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือ รบ.1-ต หรือ รบ.1-ป) หลังจากวันทีย$ น$ ื คํา
ร้อง 7 วัน (ไม่นบั วันหยุดราชการ)
5. การพ้นจากสภาพนักเรียนและจําหน่ ายออกจากโรงเรียน
1) เรียนจบชัน ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น หรือจบการศึกษาภาคบังคับ
2) เรียนจบชัน ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาขัน พืน ฐาน
3) ลาออกโดยผูป้ กครองยินยอมและยืน$ คําร้องขอลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4) ขาดเรียนเกิน 7 วัน โดยไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบและโรงเรียนได้ตดิ ต่อกับผูป้ กครอง
ไม่น้อยกว่า 3 ครัง แล้ว แต่ไม่ได้รบั คําตอบรับ โรงเรียนจะจําหน่ ายชื$อออกจากทะเบียนของโรงเรียน
5) นักเรียนที$ขอพักการเรียนนัน เมื$อครบกําหนดเวลาขอพักการเรียนแล้วไม่มารายงานตัวขอ
กลับเข้าเรียนภายใน 15 วัน โรงเรียนจะจําหน่ ายชื$อออกจากทะเบียนของโรงเรียน
6) ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน โรงเรียนจะเชิญผูป้ กครองไปร่วมพิจารณาหาทาง
แก้ไข หากยังฝ่าฝื นประพฤติอยู่อกี จนสุดวิสยั ทีโ$ รงเรียนจะช่วยเหลือได้ก็จะจําหน่ ายออกจากทะเบียน
ของโรงเรียน
ระเบียบแนวปฏิ บตั ิ สาํ หรับนักเรียนเกียวกับงานปกครองดูแลนักเรียน
1. การมาโรงเรียน
1) นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.40 น. และต้องออกจากโรงเรียนก่อนเวลา 17.00
น. ยกเว้น ในกรณีท$ีมคี ุณ ครูควบคุ มดูแลและได้รบั อนุ ญาตจากผู้อํ านวยการ ในกรณีท$อี อกนอก
บริเ วณโรงเรียนต้อ งมีห นัง สือ ขออนุ ญ าตจากผู้ปกครอง นัก เรีย นจะอยู่บนอาคารเรียนได้ต ัง แต่
06.30-16.30 น.
2) นักเรียนมาไม่ทนั เข้าเรียนตัง แต่เวลา 08.30 น. ต้องทําหนังสือขออนุ ญาตจากผูป้ กครองมา
แสดงทีฝ$ า่ ยปกครองเพื$อทําหนังสือขออนุ ญาตเข้าเรียน
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3) นักเรียนมาไม่ทนั เข้าเรียนตัง แต่เวลา 11.00 น. ต้องมีหนังสือขออนุ ญาตจากผู้ปกครองมา
แสดงทีฝ$ า่ ยปกครองเพื$อทําหนังสือขออนุ ญาตเข้าเรียน
4) นักเรียนต้องลงจากรถและเดินเข้าประตูโรงเรียนและทําการเคารพคุณครูเวรหน้ าประตู
โรงเรียน ยกเว้น ในกรณีทเ$ี จ็บปว่ ยไม่สามารถเดินได้หรือฝนตก
5) หากผูป้ กครองมารับเลยเวลา 17.30 น. ให้นกั เรียนเข้าไปรอผูป้ กครองในบริเวณโรงเรียน
6) ห้ามนักเรียนขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
7) ห้ามนํ าโทรศัพท์มอื ถือมาโรงเรียน
2. การหยุดเรียน
1) นักเรียนหยุดเรียนทุกกรณีต้องส่งใบลาและมีลายเซ็นผูป้ กครองกํากับมาด้วย โดยนํ าใบลามา
ส่งฝา่ ยปกครองในวันทีเ$ ริม$ มาเรียน หรือส่งมาล่วงหน้า หากไม่มใี บลาถือว่าขาดเรียน 2.2 นักเรียนหยุด
เรียนเกิน 2 วัน ถ้าปว่ ยควรมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
2) นักเรียนขาดเรียน 3 วันติดต่อกัน หรือขาดเรียนบ่อย หรือมาสายติดต่อกัน 3 ครัง หรือสาย
บ่อยๆ โรงเรียนจะทําหนังสือเชิญผูป้ กครองมาพบฝา่ ยปกครอง
3. การขออนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรียน
1) ขออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและไม่กลับเข้ามาในวันทีข$ อให้ผูป้ กครองมาทําหนังสือ
ขออนุ ญาตรับตัวนักเรียนทีฝ$ า่ ยปกครองและผูป้ กครองต้องแสดงบัตรประจําตัวด้วยฝ่ายปกครองจะตาม
ตัวนักเรียนมาให้ ผู้ปกครองลงลายมือชื$อในสมุดรับตัวนักเรียนและต้องนํ าหนังสือขออนุ ญาตไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าทีร$ กั ษาความปลอดภัยก่อนนํานักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
2) ขออนุ ญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนและกลับเข้ามาในวันทีข$ อให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ ข้อ
3.1 แต่กลับเข้ามาแล้วให้นกั เรียนไปรายงานตัวด้วยตนเองทีฝ$ า่ ยปกครองทันที
4. แนวปฏิ บตั ิ นักเรียนมาสาย
1) มาสายไม่เกิน 2 ครัง
บันทึก/อบรมตักเตือน/แจ้งทีป$ รึกษาติดตามพฤติกรรม
2) มาสาย 3 ครัง ติดต่อกัน
บันทึก/แจ้งทีป$ รึกษาติดตามพฤติกรรม/เชิญผูป้ กครอง
มารับทราบพฤติกรรม
3) มาสาย 3 ครัง ติดต่อกันบ่อยๆ บันทึก/แจ้งทีป$ รึกษาติดตามพฤติกรรม/เชิญผูป้ กครอง
มารับทราบพฤติกรรม/บันทึกทัณฑ์บน

95
5. การร่วมพิ ธีหน้ าเสาธง
สัญญาณครัง ที$ 1 เวลา 07.40 น. นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวเป็ นระเบียบเรียบร้อยหน้าเสาธง
โดยมีหวั หน้าห้องเป็ นผูด้ แู ล นักเรียนร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา และกล่าวคําปฏิญาณ
ตามด้วยอาการสํารวม
6. การปฏิ บตั ิ ตวั เมืออยู่ในโรงเรียน
1) เดินแถวชิดขวาให้เป็ นระเบียบไม่หยอกล้อเล่นกัน
2) อยูใ่ นบริเวณห้องเรียนไม่ออกจากห้องเรียนก่อนได้รบั อนุ ญาตไม่ส่งเสียงดังรบกวนผูอ้ $นื
3) เมือ$ อยูใ่ นห้องเรียนจะทําสิง$ ใดต้องขออนุ ญาตคุณครูก่อน
4) ห้ามนํ าอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน (อนุ ญาตให้นํานําดื$มเข้ามาได้)
5) ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื$อเลิกใช้
6) ไม่ขดี เขียนโต๊ะ/เก้าอี/ กระดานดํา/ฝาผนัง
7) ไม่วงิ$ เล่นบนอาคารเรียน/ห้องเรียน
8) ใช้นําอย่างประหยัด/ปิดนํา-ไฟฟ้าก่อนออกจากห้องนํา
9) ช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารสถานที-$ ทิง ขยะให้เป็ นทีเ$ ป็ นทาง
10) รับประทานอาหารในโรงอาหาร/ไม่นําอาหารออกนอกโรงอาหาร
11) เข้าแถวซือ อาหารอย่างเป็ นระเบียบ
12) เก็บของได้ให้นํามาส่งและบันทึกทีฝ$ า่ ยปกครอง
7. การแสดงความเคารพ
1) ผูอ้ าวุโสเข้ามาในห้องเรียน หัวหน้าห้องกล่าว นักเรียนเคารพ นักเรียนพนมมือไหว้ และ
กล่าวคําสวัสดี แต่ถา้ อยูใ่ นแถวหัวหน้าห้องกล่าว แถวตรง นักเรียนพนมมือไว้ และกล่าวคําสวัสดี
2) นักเรียนนังอยู
$ ก่ บั ทีผ$ อู้ าวุโสผ่านมาให้นกั เรียนยืนตรงและพนมมือไหว้ แต่ถา้ นักเรียนเดิน
ผ่านมาหรือสวนกับผูอ้ าวุโสให้หยุดพนมมือไว้ แล้วเดินผ่านไปโดยก้มตัวลงเล็กน้อย
8. การติ ดต่อขอพบนักเรียน
1) ผูม้ าติดต่อขอพบนักเรียนได้ทฝ$ี า่ ยปกครอง ไม่อนุ ญาตให้ผมู้ าติดต่อพบนักเรียนที$
ห้องเรียน
2) ไม่อนุ ญาตนักเรียนนํ าเพื$อนต่างสถาบันเข้ามาในโรงเรียนก่อนได้รบั อนุ ญาต
9. การมาโรงเรียนในวันหยุด
1) นักเรียนต้องได้รบั อนุ ญาตจากผูอ้ ํานวยการ
2) นักเรียนต้องมีหนังสือขออนุ ญาตจากผูป้ กครอง
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3) แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพเรียบร้อยทีท$ างโรงเรียนอนุ ญาต
ระเบียบปฏิ บตั ิ เกียวกับการแต่งกายและทรงผม
ระเบียบเครืองแต่งกาย-ทรงผมนักเรียนชาย
1) นักเรียน ม.ต้น ให้ไว้ผมแบบทรงผมนักเรียน ด้านข้างโดยรอบตัวเกรียน ด้านหน้ายาวประมาณ
ไม่เกิน 3 ซม. นักเรียน ม.ปลายให้ไว้ผมทรงรองหวี ผมบนด้านหน้ายาวประมาณไม่เกิน 5 ซม.
2) เสือ เชิต คอตัง ผ้าขาวไม่บางเกินสมควร สาบทีอ$ กตลบออกด้านนอกกว้าง 4 ซม. ใช้กระดุมสี
ขาวกลมแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม.มีกระเป๋าทางอกซ้าย 1 กระเป๋า
3) กางเกงขาสัน เพียงเหนือเข่า พ้นกลางลูกสะบ้าไม่เกิน 5 ซม. เมื$อยืนตรง ผ้าตามทีโ$ รงเรียน
กําหนด (ผ้าโทเรหรือผ้าเสิด) สีดํา ส่วนกว้างของขากางเกง เมื$อยืนตรงห่างจากขา ตัง แต่ 8 ซม. ถึง 10
ซม. ตามขนาดของขาปลาย ขาพับชายเข้าในกว้าง 5 ซม. ส่วนหน้ามีจบี ข้างหน้าข้างละ 2 จีบ ห้ามมี
กระเป๋าด้านหลัง มีหเู ข็มขัด 7 หู
4) เข็มขัดสีนําตาลทีโ$ รงเรียนกําหนด ไม่มลี วดลาย หัวทองเหลืองเกลีย ง ลักษณะเป็ นสีเหลีย$ มผืน
ผ้าหัวมน หัวเข็มขัดมีเข็มสําหรับสอดรูเข็มขัดเข็มเดียว
5) รองเท้าหุ้มส้นสีดํา ชนิดผูก ทําด้วยหนังหรือผ้าใบ ห้ามสวมร้องเท้าส้นสูง หรือมีลวดลาย
รองเท้าผ้าใบไม่ใช้ชนิดขอบขาวหรือมีสน้ ตาไก่สาํ หรับร้องเชือกต้องสีดาํ
6) ถุงเท้าใช้แบบใยสังเคราะห์ลายเล็กสีขาวไม่พบั ข้อ ยาวครึง$ น่ อง
7) นักเรียน ม.ต้นปกั อักษรย่ช$อื โรงเรียน สีนํ าเงิน ทางด้านขวาของอกเสือ นักเรียน ม.ปลาย
ประดับเครือ$ งหมายโลหะสีทองเหนืออักษร ชื$อโรงเรียน ประมาณ 1 ซม.
8) นักเรียนทุกระดับชัน แขวนบัตรประจําตัวนักเรียน
9) ห้ามสวมแหวน และสร้อยข้อมือ หรือกําไลข้อมือทุกชนิด
10) ห้ามสวมสร้างคอทองคํา หรือสิง$ ของมีค่าอันจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้
11) เพื$อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยให้นกั เรียนใช้กระเป๋าหนังสือแบบกระเป๋าหนังสือนักเรียนสี
ดํา กระเป๋าของโรงเรียน หรือถ้าใช้ยา่ มก็ให้ใช้ยา่ มทีโ$ รงเรียนจัดให้
12) ห้ามนําโทรศัพท์มอื ถือ หรือเครือ$ งมือสื$อสารทุกชนิดมาโรงเรียน
ระเบียบเครืองแต่งกาย-ทรงผมนักเรียนหญิ ง
1) นักเรียน ม.ต้น ให้ไว้ผมยาวไม่เกินติง$ หู ห้ามซอยหรือตกแต่งรูปทรงต่างๆ ถ้าซอยให้ตดั
ตรงระดับ ติ$ง หู หรือ ผมยาว ห้ามใช้ท$ีติด ผมสีอ$ ืนๆ นอกจากกิTบสีดํ า หรือ สีนํ า ตาลไม่ มลี วดลาย
สําหรับนักเรียน ม.ปลาย ถ้าไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย และถ้าจะใช้รบิ บิน ผูกมัดผมให้ใช้สดี ํา, สี
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นํ าตาล, สีกรมท่า ไม่มลี วดลายเท่านัน ขนาดกว้างไม่เกิน 1 นิว ไม่ใช้ท$ตี ดิ ผมสําเร็จรูป ยางรัดผม
ขนาดใหญ่ หวีสบั ทีค$ าดผม
2) นักเรียน ม.ต้น เสือ แบบนักเรียนคอทหารเรือผูกหูกระต่ายสีกรมท่า นักเรียน ม.ปลายเสือ
แบบคอเชิตห้ามใช้แบบคอฮาวาย ใช้ผ้าหนาพอที$จะไม่เห็นเสือ ชัน ใน ห้ามใช้ผ้าแพรหรือผ้าไหม ที$
อกเสือ ทําสาบตลบเข้าข้างในกว้าง 3 ซม. ขอบแขนเสือ จีบรัดทีป$ ลายแขนยาวไม่เกินข้อศอก ขอบ
แขนกว้าง 3 ซม.
3) กระโปรงใช้สกี รมท่า ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็ นจีบข้างละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอก
เย็บทับบนจีบจากใต้ขอบกระโปรงลงมา 3 นิว และให้ชายกระโปรงคลุมเข่าเลยลงมา 2 นิว
4) สวมรองเท้าดําแบบนักเรียน ห้ามสวมรองเท้าหัวแหลม ส้นสูง ต้องใช้แบบหัวมนชนิดมีสายรัด
บนหลังเท้า ไม่มลี าดลาย
5) นักเรียน ม.ต้น ปกั อักษรย่อชื$อโรงเรียน สีนําเงิน ทางด้านขวาของอกเสือ ตํ$าจากไหล่ประมาณ
12 ซม. ถึง 13 ซม. โดยใช้เครือ$ งแบบทีท$ างโรงเรียนกําหนด 1 ซม.
6) นักเรียนทุกระดับชัน แขวนบัตรประจําตัวนักเรียน
7) ห้ามสวมแหวน และสร้อยข้อมือ หรือกําไลข้อมือทุกชนิด
8) ห้ามสวมสร้อยคอทองคํา หรือสิง$ ของมีค่าอันจะก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้
9) ต่างหู อนุ ญาตต่างหูสที อง ไม่มลี วดลายแบบห่วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 ซม.
10) เพื$อความเป็ นระเบียบเรียบร้อย ให้นกั เรียนใช้ประเป๋าหนังสือแบบกระเป๋าหนังสือนักเรียน
สีดาํ หรือสีนําตาล กระเป๋าของโรงเรียน หรือถ้าใช้ยา่ มก็ให้ใช้ยา่ มทีโ$ รงเรียนจัดให้
11) ห้ามนําโทรศัพท์มอื ถือ หรือเครือ$ งมือสื$อสารทุกชนิดมาโรงเรียน
เครืองแบบพลศึกษาและกีฬาสําหรับนักเรียนชายและหญิ ง
1) เสือให้ใช้เสือแขนสัน สีกรมท่า คอโปโล มีกระเป๋าข้างซ้าย 1 ใบ ที$กระเป๋ามีเครื$องหมาย
สัญลักษณ์ของโรงเรียน ใต้เครือ$ งหมายปกั อักษรย่อชื$อโรงเรียน
2) กางเกงวอร์มสีกรมท่า ด้านข้างมีแถบสีชมพู
3) ถุงเท้าสีขาว ตามทีโ$ รงเรียนกําหนด
4) ร้องเท้าผ้าใบสีดํา ส้นเตียแบบเรียบ (ไม่ใช้รอ้ งเท้าวอร์ม) ไม่มลี วดลายทีม$ สี ตี ่างไปจากสีพนื ที$
เป็ นดํา หรือลวดลายสีเดียวกับสีพนื แต่ทาํ ด้วยหนังหรือวัสดุอ$นื ทีไ$ ม่ใช้ผา้ ใบ
จากกฏระเบียบของโรงเรียนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการที$นักเรียนใช้ชวี ติ อยู่ในโรงเรียนนัน
ต้องอยู่ภายใต้กฎเบียบต่างๆ ดังทีก$ ล่าวมาซึง$ ทางโรงเรียนจะมีการกําหนดไว้ชดั เจนเป็ นรายลักษณ์
อักษรให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รบั ทราบเพื$อ ให้มกี ารปฏิบตั ิต ามอย่างเคร่งครัดแต่ ทงั  นีในการ
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ปฏิบตั จิ ริงกฎระเบียบดังกล่าวอาจดูเหมือนสิง$ ที$กําหนดไว้ให้ครบถ้วนตามหลักการดําเนินงานของ
โรงเรียน เนื$องจากกฎระเบียบบางประการเมื$อนํ ามาใช้บงั คับจริงได้มกี ารปรับเปลี$ยนและยืดหยุ่น
ตามความเหมาะสม ตลอดทัง กฎระเบียบดังกล่าวบางครัง ไม่ได้ถูกนํ ามาปฏิบตั หิ รือแม้แต่ไม่ได้ถูก
อ่านเลยด้วยซํา การเข้ารับการปฐมนิเทศ และได้รบั แจกเอกสารคู่มอื นักเรียนเป็ นเพียงแนวทางที$
ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาเท่านัน เมื$ออยู่ในโรงเรียนกฎระเบียบเหล่านีจะถูกนํ ามาบังคับใช้อย่างกลมกลืน
กับวิถชี วี ติ ในโรงเรียนโดยผ่านผูค้ วบคุมดูแลการใช้กฎระเบียบซึง$ ได้แก่คณะผูบ้ ริหารและครูอาจารย์
ในโรงเรียนนันเอง
$

บทที 5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ออกเป็ น
2 ส่วนหลักด้วยกันคือ
ส่วนที 1 ความหมายและรูปแบบของความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
เป็ นการนํ าเสนอให้เห็นถึงความหมายหรือนิยามของความรุนแรงทีสะท้อนผ่านมุมมองของคนใน
ทังตัว เด็กนัก เรียนเองทีอ ยู่ใ นฐานะของผู้ถูก กระทําและในขณะเดียวกันก็เป็ นผู้ก ระทําความ
รุนแรงรวมทังความหมายของความรุนแรงทีไ ด้จากผูท้ มี สี ่วนเกียวข้องกับตัวนักเรียนทัง ครู พ่อ
แม่ผปู้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา และนํ าเสนอให้เห็นถึงรูปแบบของความรุนแรงต่อ
เด็กและเยาวชนทีถูกกระทําในโรงเรียนว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้าง สถานทีเกิดเหตุความรุนแรง
รวมถึงปจั จัยทีเ กีย วข้องกับความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนภายใต้ความเป็ น
พลวัตของบริบทของโรงเรียนและสังคมโดยรอบ
ส่วนที 2 โครงสร้างทางสังคมทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําใน
โรงเรียนเป็ นการนํ าเสนอถึงโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนทีเอือให้เกิดความรุนแรงทีเด็กและ
เยาวชนต้องเผชิญเมือ ตนได้รบั สถานภาพของการเป็ นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนีเป็ นการเปิ ดเผย
ให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียนผ่านการจัดระเบียบบรรทัดฐานและ
การจัดระเบียบความแตกต่างของโรงเรียนทีเกียวเนืองกับโครงสร้างเชิงอํานาจของบุคคลกลุ่ม
ต่างๆ
อนึงในการนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลครังนีผูว้ จิ ยั ใช้คําว่า “นักเรียน” ในความหมาย
ของเด็กและเยาวชนในเนือหาบางช่วงบางตอนเพือให้ภาษามีความสละสลวย ราบรืนในการอ่าน
และเกิดความเข้าใจทีช ดั เจนยิง ขึน

ส่วนที 1 ความหมาย รูปแบบและปั จจัยทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชน
ถูกกระทําในโรงเรียน
ความรุนแรงต่ อเด็กและเยาวชนนับเป็ นปญั หาสําคัญอย่างหนึงในสังคมทีทวโลกให้
ั
ความสนใจเนืองจากสิง ทีเ กิดขึนในวัยเด็กนันได้สะท้อนเป็ นความเป็ นตัวตนของเด็กๆ เหล่านัน
เมือเติบโตเป็ นวัยรุ่นและผูใ้ หญ่ ในกรณีของเด็กและเยาวชนทีอ ยู่ในสถานพินิจหรืออาชญากรที
ถูกจับและกักขังไว้ในคุกพบว่าผูก้ ระทําผิดจํานวนมากทําความผิดเนืองจากปมปญั หาทีเ กิดขึนใน
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วัยเรียนและสถานทีของปมในใจทีสร้างความแหว่งวิน ในใจของพวกเขา คือ โรงเรียน บางคนถูก
รังแก ดูถูกหรือทําให้เกิดปมด้อยติดต่อกันทําให้เกิดความโกรธแค้น ชิงชัง และก่อความรุนแรง บาง
คนอยากให้เป็ นทีย อมรับของเพือนๆ ติดเพือนและทําให้เพือนยอมรับด้วยวิธกี ารต่างๆ ตามทีเ พือน
ยุยง เช่น เสพยาเสพติด กลันแกล้
 งเพือนทีอ ่อนแอ ฉกชิงวิง ราว กรรโชกทรัพย์หรืออาจถึงขันกระทํา
รุนแรงทีถ งึ แก่ชวี ติ ได้ เป็ นต้น
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทีเ กิดขึนในโรงเรียนอันเป็ นแหล่งการเรียนรูข้ นพื
ั นฐาน
ทีส ําคัญของบุคคลในสังคมทีน อกจากการถ่ายทอดวิชาความรูแ้ ล้วยังได้ฝากประสบการณ์ชวี ติ
บางอย่างซึง บางครังได้สร้างความเจ็บปวดและขมขืนในชีวติ ให้กบั คนอีกหลายคน สิง เหล่านีใน
โรงเรียนทีผนวกเข้ากับปมในใจทีเกิดจากครอบครัวทําให้นักเรียนบางคนก้าวเข้าสู่การกระทํา
ความผิดทีรา้ ยแรงขึนเรือยๆ จนอาจกลายเป็ นอาชญากรทียากจะหันหลังกลับมาใช้ชวี ติ ปกติ
อย่างคนทัวไปได้

และอาจกลายเป็ นส่วนหนึงของการก่อปญั หาด้านต่างๆ ในสังคม
1.ความหมายของความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
คําว่าความรุนแรงนันเป็ นคําทีม กี ารกล่าวถึงและมีผู้ให้ความหมายไว้อย่างกว้างขวาง
ไม่ว่าจะเป็ นนักวิชาการ นักสิทธิมนุ ษยชน นักกฎหมาย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และ
ผูเ้ ชีย วชาญในด้านต่างๆ ทีเ กีย วข้องแต่ในการศึกษาครังนีผูศ้ กึ ษามิได้ยดึ ถือเอาความหมายของ
ความรุนแรงของผูใ้ ดผูห้ นึงเป็ นทีต งหากแต่
ั
ต้องการทําความเข้าใจความหมายของความรุนแรง
ในทัศ นะหรือ มุ ม มองของผู้ทีม ีส่ ว นเกีย วข้อ งกับ เรือ งความรุ น แรงโดยเน้ น ทีค วามรุ น แรงที
นักเรียนถูกกระทําเมือดําเนินชีวติ อยู่ในโรงเรียนผ่านประสบการณ์ตรง ความคิด ความเชือของ
บุคคลกลุ่มต่างๆ ทีอ ยู่ในโรงเรียน ซึงการให้ความหมายดังกล่าวนันเป็ นมุมมองของคนในซึง จะ
สามารถสะท้อนปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเกิดขึนได้ชดั เจนทีสุดภายใต้บริบทของโรงเรียนที
เผชิญอยู่ตลอดช่วงเวลาของการใช้ชวี ติ ในโรงเรียนของนักเรียนและครูตลอดทังในมุมมองของผู้
มีส่ ว นเกี ย วข้ อ งกับ นั ก เรีย นอัน ได้ แ ก่ พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองของนั ก เรีย น และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดังต่อไปนี
1) ความรุนแรง : การให้ความหมายผ่านมุมมองของนักเรียน
สําหรับการให้ความหมายของความรุนแรงนันนักเรียนส่วนใหญ่มองว่าความรุนแรง
หมายถึง การใช้กําลัง หรือ อุปกรณ์ต่างๆ เป็ นอาวุธทําร้ายร่างกาย มีผลทําให้ร่างกายได้รบั
บาดเจ็บ การเตะ ต่อย เฆีย นตี การใช้วตั ถุต่างๆ ทําให้ได้รบั บาดเจ็บตังแต่บาดเจ็บเล็กน้อยจน
อาจถึงขันรุนแรงถึงชีวติ ได้
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“ความรุนแรงง่ายนิดเดียวก็อะไรทีท ําให้ร่างกายเจ็บ เลือดตกยางออก โดนตี โดนตื#บ
รุ่นพีซ อ้ ม หรือว่าเอามีดมาแทงก็รุนแรงแล้วครับอาจารย์ อย่างเพือ นผมโดนประจํา ไอ้นีม นั หน้ า
กวนบาทาชาวบ้านเขา วันก่อนก็หวั แตกโดนคมแฝกเข้าให้” (จอมนักเรียนชายชัน# ม.5)
“หนู คดิ ว่ าการทําให้ร่างกายบาดเจ็บอย่างยกพวกตีกนั และมีคนได้รบั บาดเจ็บเป็ น
ความรุนแรง และก็เห็นได้ชดั เห็นประจํายิง ตอนนี#ในทีวตี กี นั บ่อย พวกเทคนิคอ่ะ น่ ากลัว บาง
รายอยูด่ ๆี โดนยิงตายเฉยเลย ซวยจริงๆ” (โอ๋นกั เรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
อีก หนึ ง ความหมายทีนั ก เรีย นส่ ว นใหญ่ ส ะท้ อ นออกมาตรงกัน คือ ความรุ น แรงที
หมายถึงการทําร้ายจิตใจ ซึง เป็ นการกระทําทังทางวาจาและอารมณ์ หรือกระทําใดๆ ทีม ผี ลให้
ผูถ้ ูกกระทําได้รบั ความกระทบกระเทือนด้านจิตใจหรือเสียสิทธิเสรีภาพ ได้แก่ การทอดทิง การดู
ถูกเหยียดหยามหรือดุด่า การขู่ ตะคอก การกักขังหน่ วงเหนียว การเพิกเฉยไม่สนใจ ซึง ในบาง
กรณีทาํ ให้ได้รบั ความเสียหายมากกว่าความรุนแรงทางกายด้วยซํา
“ความรุนแรงทีห นูเข้าใจน่ าจะหมายถึงการทํารุนแรงต่อจิตใจ บางทีต กี นั เลยดีกว่าอย่า
มาด่ าประจานกัน เลย หนู ไ ม่ช อบ บางทีก็แ สดงอารมณ์ ร้ายใส่ มัน เจ็บ กว่ า ตีห นู ซ ะอีก ” (ส้ม
นักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.3)
นอกจากนีนักเรียนยังมองว่า ความรุนแรงยังหมายรวมถึง การกระทํารุนแรงทางเพศ
เช่น การ การถูกลวนลาม ถูกข่มขืน หรือทําอนาจาร เป็ นต้น
“ เดีย= วนี#ความรุนแรงเขามองไปถึงเรือ งการข่มขืนด้วยครับอาจารย์ เห็นข่าวตอนนัน# ที 
ครูขอมีอะไรกับนักเรียนแลกกับเกรด นัน เขาก็มองว่าเป็ นความรุนแรงนะ น้าผมเป็ นพวก NGO
เขาก็เล่าให้ฟงั ว่าเป็ นการกดขีท างเพศด้วย” (โจนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.6)
และเมือพิจารณาถึงความหมายของความรุนแรงต่อนักเรียนทีเ ฉพาะเจาะจงลงไปใน
บริบทของโรงเรียนนันนักเรียนส่วนใหญ่สะท้อนออกมาในเรืองทีสามารถรับรูแ้ ละมองเห็นเป็ น
รูปธรรมชัดเจนทังทีเ กิดขึนระหว่างครูกบั นักเรียน เช่น การถูกครูลงโทษทางวินัยด้วยการตีดว้ ย
ไม้เรียว การถูกดุด่าว่ากล่าว การประจานต่อหน้าสาธารณชนให้เกิดความอับอาย เป็ นต้น และ
ระหว่างเด็กนักเรียนด้วยกันเองเช่น การทะเลาะวิวาท การชกต่อย การยกพวกตีกนั การชีหน้ า
ด่าใส่กนั เป็ นต้น ซึง บางครังเกิดจากการล้อเล่นกันแล้วต่างฝา่ ยต่างไม่ยอมหรือเล่นกันแรงถึงขัน
เจ็บตัวจนกลายเป็ นอารมณ์โกรธ ไม่ยอมพูดคุยกันและตบตีชกต่อยกันในทีส ุด เป็ นต้น ส่วนการ
ให้ความหมายในเรือ งของความรุนแรงทางเพศทีเ กิดขึนในโรงเรียนนันเป็ นการมองว่าเรืองชูส้ าว
หรือการแย่งแฟนกันของนักเรียนผูห้ ญิงเป็ นต้นเหตุทที าํ ให้เกิดความรุนแรงตามมา
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“ในโรงเรียนเรือ งความรุนแรงก็คงหนีไม่พ้นการถูกครูตดี ว้ ยไม้เรียวอันใหญ่ๆ เจ็บจะ
แย่ หรือไม่ก็ในโรงเรียนต่ อยกันระหว่างรุ่นน้ องรุ่นพี  ไม่ชอบหน้ ากัน อยู่ดๆี ก็ตะลุมบอนกันที 
สนามฟุตบอลเป็ นประจําบางทีเล่นกันอยูด่ ๆี เถียงกันไปเถียงกันมามาดูอกี ทีต่อยกันซะงัน# ” (เทม
นักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.6)
“บางทีก็ตบกันแย่งผู้ชาย เห็นบ่อยจะมีกลุ่มเปรี#ยวๆ หน่ อย นัดตบกันเพราะไปแย่ง
ผูช้ ายคนเดียวกัน”(เล็กนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.6)
นอกจากนีเมือผู้วจิ ยั ให้นักเรียนวาดภาพเพือสะท้อนเรืองราวเกียวกับความรุนแรงที
เกิดขึนในโรงเรียนพบว่า นักเรียนได้ถ่ายทอดความหมายของความรุนแรงทีน ักเรียนถูกกระทํา
ในโรงเรียนออกมาในลักษณะต่างๆ ดังภาพประกอบต่อไปนี
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ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างรูปวาดสะท้อนความหมายของความรุนแรงตาม
มุมมองของนักเรียน

104

จากภาพประกอบ 4 จะเห็นว่านักเรียนได้สะท้อนความหมายความรุนแรงในหลากหลาย
มุมมอง ซึงนักเรียนโรงเรียนบัวศึกษาสือความหมายจากประสบการณ์ ทไี ด้เคยประสบมาผ่านทาง
ภาพวาดและจากการรายงานหน้ าห้องซึงจากรูปวาดบนสุดจะพบว่าเป็ นความรุนแรงทีเกิดขึนกับ
บุคคลทีมสี ถานภาพแตกต่ างกัน กล่าวคือ ครูกระทําต่ อนักเรียน รุ่นพีกบั รุ่นน้ อง โดยจะเห็นภาพ
นักเรียนผูช้ ายถูกครูตดั ผมต่อหน้าสาธารณชน ในจุดนีจะเห็นความรุนแรงทีคุณครูซงึ มีสถานภาพ
สูงกว่ากระทําต่อนักเรียน เพราะเห็นได้ว่าในภาพมีเด็กคนหนึงยืนหัวเราะอยู่แสดงว่านักเรียนที
วาดภาพนีต้องการแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงคือการทําร้ายจิตใจด้วยนอกจากนีรูปวาดทีเป็ น
เด็กผู้ชายสองคนต่ อยกัน จากการรายงานของนักเรียนภาพนีต้องการแสดงให้เห็นว่ารุ่นพีไม่
พอใจรุ่นน้ องทีมองหน้ารุ่นพีอย่างไม่เคารพรุ่นพีจ งึ ลงมือทําร้ายรุ่นน้ องก่อนเพือแสดงถึงอํานาจ
ส่วนด้านล่างของรูปพบว่าเป็ นความรุนแรงในเรือ งของความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวซึง จากรูปหมายถึง
นักเรียนชายคนหนึงคบหากับผู้หญิงสองคนในฐานะคนรักจึงทําให้เป็ นสาเหตุทกี ่อให้เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งได้เนืองจากมีการหึงหวงและแย่งชิงกัน
รูปวาดที 2 หรือรูปวาดตรงกลางนักเรียนทีว าดภาพนีต้องการสือให้เห็นถึงความหมาย
ของความรุนแรงทีหลากหลายโดยแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทังต่อจิตใจและต่อร่างกาย จาก
การรายงานของนักเรียนพบว่าภาพทีค ุน้ ตาของนักเรียนโรงเรียนบัวศึกษานีคือ ภาพทีค ุณครูถอื
ไม้เรียวเดินไปเดินมานันเคยทําให้นักเรียนเกรงกลัวแต่เนืองจากครูใช้ไม้เรียวขู่และตีบ่อยๆจึง
ชินชาและไม่รสู้ กึ กลัวไม้เรียวอีก จากคําพูดของเด็กนักเรียนคนหนึงกล่าวว่า “แรกๆ ผมก็กลัวนะ
แต่มนั เห็นทุกวันโดนทุกวันและโดนบ่อยๆ ผมว่ามันก็ไม่เจ็บนะ” แต่อย่างไรก็ตามเด็กนักเรียนก็
เห็นว่าการทีค รูใช้ไม้เรียวพรําเพรือนันถือว่าเป็ นหนึงในความรุนแรงทีเกิดขึนทีโรงเรียน ในรูป
ดียวกันเป็ นรูปทีน กั เรียนคนหนึงถูกว่าประจานในระหว่างเวลาเข้าแถวตอนเช้าเพียงแค่นักเรียน
คนนีเดินเข้าโรงเรียนมากับเพือนผูช้ ายซึง การถูกว่าประจานนันถือว่าเป็ นการสร้างความอับอาย
ให้กบั เด็ก ต่อมาจะเห็นรูปวาดนักเรียนสูบบุหรีซ งึ อาจเป็ นรูปวาดทีเ กิดจากประสบการณ์ของผู้
วาดซึง สือให้เห็นถึงความรุนแรงในด้านการละเมิดกฎของโรงเรียนถัดมาเป็ นภาพทีน ักเรียนชาย
เปิ ดกระโปรงนักเรียนหญิงซึงสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงทางเพศทีเป็ นรูปแบบทีเกิดขึนใน
โรงเรียนบัวศึกษานอกจากนีการลงโทษเกินกว่าเหตุของครู เช่น ให้วงิ รอบสนามตอนแดดร้อน
จัด 20 รอบก็เป็ นอีกหนึงความหมายของความรุนแรงจากมุมมองของนักเรียน รูปวาดต่อมาเป็ น
รูปทีส ะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงทีเ กิดขึนในหมู่นักเรียนหญิงคือ การแย่งผูช้ ายกัน ซึง นักเรียน
รายงานว่าเด็กผู้หญิงมักจะตบตีกนั ส่วนใหญ่มาจากเรืองผู้ชายนอกจากนีการขโมยของก็เป็ น
รูปแบบความรุน แรงอีก ประเภทหนึ ง ด้ว ยซึง ในรูปวาดเป็ นการสะท้อ นให้เ ห็นว่ า นัก เรียนให้
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ความหมายของความรุนแรงว่าเป็ นการลักขโมยของอย่างเช่น การขโมยรถจักยานยนต์ เป็ นต้น
ดังคํากล่าวของนักเรียนทีรายงานภาพวาดให้ฟงั ว่า “ความรุนแรงแบบหนึง คือการมีของหายใน
โรงเรียนอย่างรถมอเตอร์ไซด์เนีย หายกันบ่อย”
ภาพที 3 หรือรูปวาดสุดท้ายเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงทีค ุณครูกระทําต่อ
เด็กทีไ ม่เกีย วข้องโดยไม่รตู้ วั รูปนีจะเห็นว่านักเรียนทีต งใจเรี
ั
ยนในห้องก็ถูกทําโทษเช่นเดียวกับ
นักเรียนทีไ ม่ตงใจเรี
ั
ยนโดยครูไม่แ ยกแยะว่าเด็กทีประพฤติด ีควรได้รบั การยกเว้นจาการถู ก
ลงโทษ
จากทีก ล่าวมาจะเห็นได้ว่าการให้ความหมายของความรุนแรงทีน ักเรียนถูกกระทําใน
โรงเรียนจากมุมมองของคนในหรือตัวนักเรียนเองทีถอื ว่าเป็ นผู้ทอี ยู่ในบริบทของโรงเรียนและ
เป็ นผู้ประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรงนันโดยตรง เป็ นการให้ความหมายตามความคิด ความ
เชือ และประสบการณ์ของนักเรียนเองซึง ทังจากการสัมภาษณ์และจากการวาดภาพของนักเรียน
พบว่ามีความสอดคล้องกันในด้านของการให้ความหมายทีมองว่าเป็ นการกระทําทีด่อให้เกิด
ความเสียหาย ความเจ็บปวด ทังทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศซึงนักเรียนมองว่าเป็ นความ
รุ น แรงทีเ กิด ขึนแล้ว ส่ ง ผลทังด้า นร่ า งกายและจิต ใจพร้อ มๆกัน ด้ว ยรวมถึง ความรุ น แรงใน
ความหมายของการทําให้ทรัพย์สนิ ของบุคคลอืนเสียหาย
2) ความรุนแรงต่ อเด็กและเยาวชนในโรงเรียน:การให้ ความหมายผ่านมุมมอง
ของผูเ้ กียวข้อง ได้แก่ ครูผสู้ อน พ่อแม่ผปู้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี
ครูผส้ ู อน
ครูในฐานะผูป้ ระสิทธิ Mประสาทความรูใ้ ห้แก่นักเรียนและมีความใกล้ชดิ กับนักเรียนจนมีคํา
กล่าวทีว่าครูเปรียบเสมือนเป็ นพ่อแม่คนทีสองเนืองจากเป็ นผู้ทดี ูแล ควบคุม และใช้ชวี ติ ร่วมกับ
นักเรียนอย่างมากในเวลาหนึงวัน เพราะฉะนันการเกิดปญั หาความรุนแรงขึนกับเด็กจึงมีโอกาส
เป็ นไปได้มาก แต่อย่างไรก็ด ี ครูเองมีมุมมองในเรืองความรุนแรงทีน ่ าสนใจไม่น้อย โดยครูให้
ความหมายของความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนว่าเป็ นการกระทําสิง ใดสิง หนึงต่ อ
ร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทํา การกระทบต่อผู้อนื ทําให้ได้รบั ความเจ็บปวดถือเป็ นความ
รุนแรง ทังทีเ กิดขึนระหว่างนักเรียนด้วยกันหรือระหว่างผูอ้ นื กับนักเรียน เช่น การทะเลาะวิวาท
ตบตี ชกต่ อย เป็ นต้น แต่ ทงนี
ั ครูผู้สอนมิได้มองความรุนแรงเป็ นเรืองของการใช้กําลังเพียง
อย่างเดียวยังมองว่าการกระทําใดๆ ทีกระทบสิทธิของเด็กก็ถือว่าเป็ นความรุนแรง เช่น สิทธิ
ตามทีเ ด็กต้องได้รบั ในโรงเรียนแล้วโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม อาทิ การที
เด็กขาดโอกาสในการเรียนรูอ้ ย่างเต็มทีเ นืองจากครูมภี ารกิจอย่างอืน การขาดอุปกรณ์การเรียน
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การขาดแคลนบุคลากรครูทงในด้
ั านปริมาณและคุณภาพ การปล่อยปละละเลยและไม่เอาใจใส่ดูแล
เด็กเท่าทีควร ซึงถือว่าเป็ นความรุนแรงอย่างแฝงหรืออย่างเงียบทีส่งผลเชิงลบต่อตัวนักเรียนใน
ระยะยาว รวมถึงการใช้คาํ พูดบางคําทีค ่อนข้างเปราะบาง การดูถูกเหยียดหยาม เช่น การกล่าวถึง
ผูป้ กครองในลักษณะทีท าํ ให้เด็กได้รบั ความสะเทือนใจ การกล่าวถึงปมด้อยของนักเรียนเป็ นต้น
“ความรุนแรงในโรงเรียนน่ าจะหมายถึง เออ…เอาทีเ ห็นชัดๆก็จะเป็ นการกระทําทีท ํา
ให้ผู้อืน ได้รบั ความเสียหายทัง# ร่างกายอย่าง ทะเลาะกัน ตีกนั นีก ็เป็ นเด็กนักเรียนด้วยกันเอง
หรือบางทีก เ็ ป็ นความหมายของการทีค รูทาํ กับนักเรียน ไม่สอน เอาเวลาไปทําผลงานบ้าง ปล่อย
เด็กอยู่ว่างๆ ในห้องเรียน หรือไม่กค็ รูเองลืมนึกไปไปใช้คําพูตรงๆ กับเด็กแบบไม่ตงั # ใจก็ม ี ไปดู
ถูกหรือเอาปมด้อยเด็กมาล้อ”(ครูสมฤดี)
“ในความเห็นของผมนะ คิดว่า การไม่เอาใจใส่ การไม่ลงโทษเมือ เด็กทําผิด เป็ นความ
รุนแรงนะ ความรุนแรงแบบเงียบเงียบ ไม่รตู้ วั ว่าทําร้ายเด็ก บางวันครูไม่สอนเลยเพราะต้องทํา
ผลงานเตรียมทําครูระดับสองระดับสาม มันทําให้เด็กไม่ได้เรียน”(ครูสมสุข)
พ่อ แม่ ผูป้ กครอง
ในการศึก ษาครังนี แม้เ ป็ นประเด็นความรุ นแรงต่ อ เด็ก และเยาวชนในโรงเรียนแต่
ผู้ปกครองเป็ นผู้หนึ งทีต้องมีส่วนรับรู้ ติดตามและอาจเข้าร่ว มในกระบวนการแก้ไ ขเมือเกิด
ปญั หาหรือเหตุการณ์ทสี ่งผลกระทบต่อบุตรหลานหรือผูท้ อี ยู่ในความดูแลของตนในเรืองความ
รุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนผู้ปกครองมีมุมมองในเรืองความรุนแรงว่าเป็ นการทีท ําให้
เด็กได้รบั ความกระทบกระเทือนทังทางร่างกายและจิตใจจากการมาโรงเรียน โดยอาจเกิดจาก
การกระทําของเพือนหรือครูในโรงเรียน เช่น การถูกเพือนทําร้ายร่างกายให้ได้รบั ความบาดเจ็บ
ตังแต่ เล็กน้ อยจนถึง ขันเลือดตกยางออกหรือ ถ้ารุนแรงมากก็อาจถึงขันเสียชีว ิตได้ การทีค รู
ลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ การดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคําทีรุนแรง เป็ นต้น โดยสิง ทีผู้ปกครองมอง
เพิม เติมในเรืองความรุนแรงคือประเด็นของการทีบุตรหลานของตนไม่ได้รบั สิทธิทคี วรจะได้รบั
ในฐานะนักเรียนคนหนึงอย่างเหมาะสม เช่นการไม่ได้รบั การดูแลจากครู การทีค รูสอนไม่เต็มที
เป็ นต้น สิง ทีน ่ าสนใจประการหนึงคือ มุมมองของผูป้ กครองทีเ กียวกับการทีม กี ฎออกมาว่าห้าม
ลงโทษเด็กนักเรียนโดยการตี ดังทีเ คยได้ยนิ กันว่าโรงเรียนมี “มาตรการหักไม้เรียว” นันพ่อแม่
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็ นกฎทีไม่เหมาะสมและเอือให้ครูกระทําความรุนแรงต่ อ
นั ก เรีย นผ่ า นการไม่ เ อาใจใส่ ปล่ อ ยปละละเลยนั ก เรีย น ซึง ถือ ว่ า เป็ น ความรุ น แรงในอี ก
ความหมายหนึงนันคื
 อทําให้นกั เรียนสูญเสียโอกาสในการได้รบั สิทธิทพี งึ ได้รบั ในโรงเรียน
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“ถ้าเด็กทําผิดก็ควรจะถูกลงโทษแต่ถ้าลงโทษก็ไม่ควรทําให้เกิดบาดแผล และควร
เป็ นการลงโทษทีไ ม่หนัก จนเกินไป ให้เด็กมันจํา โดยการลงโทษด้วยการตีนัน# ถือว่าไม่รุนแรงแต่
ถ้าตีกนั จนเลือดตกยางออก ก็เกินไป”(คุณนันทนาผูป้ กครองนักเรียนชายชัน# ม.1)
“พอกฎห้ามตีออกมา ครูบางคนนะไม่สนใจเด็กเลย อยากห้ามตี ครูก็ไม่แตะต้องซะ
เลย ความเป็ นจริงมันไม่ได้หรอก ครูยงั ไงก็ต้องดูแลเด็ก ปล่อยให้เล่นกันอยู่ในห้อง หมดไปครึง
วันหรือทัง# วัน ถามลูกว่าวันนี#เรียนอะไรบ้าง ลูกบอกสบายไม่ได้เรียนอะไรเลยแล้วเด็กจะได้
ความรูไ้ ด้ไง” (คุณนันทกาผูป้ กครองนักเรียนชายชัน# ม.4)
“ป้ามองว่าความรุนแรงเกิดจากครูทาํ กับเด็กก็ได้ไม่ใช่แค่เด็กด้วยกันเอง อันนัน# เราเห็น
กันจนชินแล้ว ไอ้เด็กทะเลาะกัน ต่อยกัน ด่ากัน แต่ทคี  รูทํากับเด็กก็ม ี มีทุกโรงเรียนแหละ ตีเด็ก
ยังดีนะเดีย= วนี#ครูบางคนไม่สนใจเด็กเลยกลัวว่าถ้าตีเด็กแล้วจะโดนพ่อแม่เขาด่ามังJ หรือไม่กก็ ลัว
โดนสอบสวน เลยไม่ยงุ่ ซะเลย”(คุณนันทวันผูป้ กครองนักเรียนชัน# ม.3)
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นตัวแทนทีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใน
โรงเรียน เป็ นผูท้ มี บี ทบาทในการร่วมแสดงความคิดเห็นในเรือ งต่างๆ ทีเ กียวข้องกับการพัฒนา
เด็กนักเรียน คอยสอดส่องดูแลและให้การสนับสนุ นช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนซึง
ในเรืองความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษามีมุมมองในเรือง
ความรุนแรงทีน ่ าสนใจ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความหมายของความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียนว่า ความรุนแรงในโรงเรียนเป็ นสถานการณ์ทเี กิดขึนในลักษณะของการ
ทะเลาะวิวาท ชกต่อยกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน ทังนักเรียนหญิงกับหญิง ชายกับ
ชาย หรือ ชายกับ หญิง และอาจเป็ นความรุ นแรงทีเ กิด กับ นัก เรียนเพศทีส าม เช่ น พวกทีม ี
พฤติกรรมเบียงเบนทางเพศ เช่น ตุ๊ ด กระเทย ทอม เป็ นต้นซึงมีการใช้ความรุนแรงทางด้าน
อารมณ์ ขาดการใช้ เ หตุ ผ ลในการตัด สิน ใจ ทํ า ให้ม ีก ารแสดงออกทีไ ม่ เ หมาะสมเกิด การ
กระทบกระทังกั
 นระหว่างบุคคลทีม คี วามแตกต่างกันในด้านความคิดและพฤติกรรม ซึง จะนํ าพา
ไปสู่ ค วามขัด แย้ ง และลุ ก ลามไปยัง การก่ อ เหตุ ค วามรุ น แรงได้ นอกจากนี การให้ ค วาม
หมายความรุนแรงก็ครอบคลุมถึงความรุนแรงทีอาจเกิดขึนระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน เช่น
การลงโทษเกินกว่าเหตุ การทีค รูไม่แสดงบทบาทในสถานภาพครูอย่างเหมาะสม ลวนลามเด็ก
เป็ นต้น แต่ ทงนี
ั คณะกรรมการสถานศึกษามองว่าทีจริงแล้วสามารถเกิดขึนได้ตลอดเวลาแต่
อาจจะมีอยู่ในปริมาณทีน้อย เห็นไม่ชดั เจนและยังไม่มผี ู้ใดเข้ามาชีชัดให้เห็นว่ามีสถานการณ์
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ความรุนแรงดังกล่าวนีปรากฏอยู่ถ้าเป็ นลักษณะทีเห็นชัดเจนก็มกั จะอยู่ในลักษณะของข่าวที
ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์
“ก็ไม่รู้นะตามความเข้าใจและทีเ ห็นจากประสบการณ์ ทที  ํางานกับโรงเรียนมาคิดว่า
ความรุนแรงในโรงเรียนมันเกิดจากความขัดแย้งกันทางความคิดด้วย คิดไม่ตรงกัน พอแสดง
ออกมาก็ไปกระเทือนใจ กระเทือนความรูส้ กึ คนอืน เขา ก็เถียงกัน ทะเลาะกัน อย่างเด็กๆ เนีย
ควบคุมอารมณ์ตวั เองไม่ค่อยได้ มีอะไรหน่ อยก็ใช้กําลังทําร้ายกัน ขาดสติ เรือ งเล็กก็กลายเป็ น
เรือ งใหญ่ไป บางทีผมเข้ามาในโรงเรียนก็เห็นแล้วเตะบอลเล่นกันอยู่ดๆี พอไม่พอใจก็ด่าพ่อล่อ
แม่กนั ซะแล้ว แป๊บเดียวต่อยกันนัวไอ้เพือ นข้างสนามก็เชียร์กนั ใหญ่”(คุณสุวมิ ลคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่านหนึง )
“…รุนแรงนะเหรอเกิดจากครูทํากับนักเรียนไงแต่ไม่มใี ครกล้าไปบอกหรอกเกรงใจครู
กันบางคนไม่กล้ากลัวลูกตัวเองเดือนร้อน ทีเ ราเห็นกันมันต้องออกทีวถี งึ จะได้เห็นในโรงเรียน
ทัวๆ
 ไปถ้าไม่ได้เข้าไปสัมผัสใครเขาจะไปรูว้ ่ามีความรุนแรงอยู่ ทีเ ห็นๆ กันก็เป็ นแค่เด็กทะเลาะ
กัน แต่ทพี  มี  องนะมองว่าความรุนแรงมันเป็ นสิง ทีค รูทาํ กับเด็กด้วยให้เด็กเสียหาย เสียใจ ทําโทษ
เกินกว่าเหตุ หรือถ้าเด็กบางคนเป็ นพวกตุ๊ด กระตุ้งกระติ#งหน่ อยก็จะโดนล้อโดนแกล้งบ่อย”(คุณ
สุทศั น์คณะกรรมการสถานศึกษาท่านหนึง )
กล่าวโดยสรุปจากการให้ค วามหมายของความรุนแรงทีเ กิดขึนในโรงเรียน ทังจาก
มุมมองของตัวเด็กเองทีอ ยูใ่ นฐานะของทังผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทํา และจากมุมมองของผูท้ มี สี ่วน
เกียวข้องกับนักเรียน ทังครูผูส้ อน พ่อแม่ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษานันโดยส่วน
ใหญ่มกี ารให้ความหมายทีส อดคล้อง ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ เป็ นการมองความรุนแรงในลักษณะ
ของการทําให้เกิดความเสียหายทังต่อร่างกายและจิตใจของผูถ้ ูกกระทําโดยความหมายนีรวมถึง
ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทีเกียวเนืองด้วยเรืองของสิทธิทเี ด็กและเยาวชนสมควร
ได้รบั ในฐานะของนักเรียนคนหนึง จะเห็นได้ว่าโดยนัยนีถือว่าการปฏิบตั ทิ ไี ม่เหมาะสมต่อเด็ก
ทุกรูปแบบ (child abuse) ตังแต่การละเลยทอดทิง การล่วงละเมิดทางเพศ การทําร้ายร่างกาย
ไปจนถึงการทําร้ายอารมณ์และจิตใจเป็ นความรุนแรงทังสินรวมทังในการให้ความหมายของทุก
ฝ่ายยังมองในประเด็นทีว่าความรุนแรงสามารถเกิดขึนได้ทงระหว่
ั
างนักเรียนด้วยกันเอง และ
ระหว่างครูกบั นักเรียน ซึง การให้ความหมายของความรุนแรงในโรงเรียนนีมีค วามเกียวข้อ ง
เชือมโยงกับรูปแบบของความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนทีเกิดขึนในโรงเรียน เนืองจากการที
นักเรียนหรือครูมกี ารให้ความหมายของความรุนแรงทีใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกันทังในด้าน
ของการกระทําทีเรียกว่าความรุนแรงหรือไม่ใช่ความรุนแรง ระดับของการแสดงออกทีผูก้ ระทํา
รูส้ กึ ว่าไม่รนุ แรงเลย รุนแรงมากหรือรุนแรงน้อยนันย่อมมีความเกียวข้องกับการเลือกรูปแบบใน
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การใช้ความรุนแรงด้ว ยดังประเด็นทีค้นพบจากการศึกษาครังนี ซึงผู้ว ิจยั ได้นําเสนอในลําดับ
ต่อไป
2. ความรุนแรงต่ อเด็กและเยาวชนในโรงเรียน: หลากหลายรูปแบบที สร้างความ
เจ็บปวด
ในทุกๆ เช้าทีนักเรียน หิวกระเป๋านักเรียนออกจากบ้าน และใช้ชวี ติ อีกวันละเกือบสิบ
ชัวโมงอยู

่ในรัวโรงเรียนอาจสร้างความสบายใจและทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนวางใจว่ า
สถานทีแห่งนันคือสถานทีทปี ลอดภัยทีสุดสําหรับบุตรหลานของตนจนลืมนึกไปว่าในบางครัง
อาจมีความรุนแรงแฝงอยู่โดยทีไม่คาดคิดซึงจากการศึกษาพบว่าความรุนแรงในโรงเรียนนัน
สามารถเกิด ขึนได้ต ลอดเวลาและรูป แบบของความรุ นแรงทีเ ด็ก และเยาวชนถู ก กระทํ า ใน
โรงเรียนนันสามารถจําแนกได้หลายรูปแบบด้วยกันทังนีขึนอยู่กบั เกณฑ์ทนี ํ ามาใช้ในการจําแนก
ซึงจากข้อมูลส่วนใหญ่ ทไี ด้จากภาคสนามสามารถจําแนกได้โดยใช้เกณฑ์ คือ ใช้ เกณฑ์ของ
บุคคลทีถ กู กระทําและเป็ นผูก้ ระทํา ใช้เกณฑ์ผลทีเ กิ ดขึ!นจากความรุนแรง และใช้ เกณฑ์
วิ ธีการก่อความรุนแรง ดังนี
1. ใช้เกณฑ์ของบุคคลทีถกู กระทําและเป็ นผูก้ ระทําเป็ นเกณฑ์
จากการศึกษาพบว่าเมือ ใช้เกณฑ์ของบุคคลทีอ ยูใ่ นฝ่ายของผูก้ ระทําและบุคคลทีอ ยู่ใน
ฝา่ ยของผูถ้ ูกกระทํา หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ น “เหยือ ของความรุนแรง” นันจะเห็นว่ารูปแบบความ
รุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเป็ นสถานการณ์ทเี กิดขึนสามลักษณะ คือ ความรุนแรง
ระหว่ างครูกบั นั กเรี ยน ความรุนแรงระหว่ างนั กเรี ยนกับนั กเรี ยน และความรุนแรงที 
เกิ ดขึ! นระหว่ างนั กเรียนและมีการดึ งคนนอกเข้ ามาเกีย วข้ อง ซึงความรุนแรงทีเกิดขึนมี
ลักษณะแตกต่างกันไปตามสถานภาพและรูปแบบความสัมพันธ์ทมี รี ะหว่างกันรวมทังช่วงวัยที
แตกต่างกันของนักเรียน บริบทโรงเรียนและครอบครัวซึงอาจกล่าวได้ว่าเป็ นสิง ทีเ กียวข้องกับ
รูปแบบความรุนแรงทีเ กิดขึนในโรงเรียนทังสิน ดังนี
1) ความรุนแรงระหว่างครูกบั นักเรียน
สุภาษิตไทยทีว่ารักวัวให้ผูก รักลูกให้ตเี ป็ นสุภาษิตทีคุ้นหูและอยู่คู่สงั คมไทยมาเป็ น
เวลานาน จนกลายเป็ นส่วนหนึงของวิถกี ารเลียงดูบุตรหลานทังในบ้าน และโรงเรียน เนืองจาก
เชือกันว่าไม้เรียวสามารถสร้างคนให้เป็ นคนดีได้จงึ ยินยอมให้ครูซงึ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนทีส อง
สามารถเฆีย นตีบุตรหลานของตนได้ แต่เมือกาลเวลาผ่าน สังคมเปลีย น ครูจาํ นวนไม่น้อยละทิง
จริยธรรมสํานึกของความเป็ นครูและใช้ไม้เรียวรวมถึงอุ ปกรณ์อ ืนๆ เป็ นเครืองระบายอารมณ์
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ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ จ ึง ไม่ ต้ อ งการทีจ ะให้ ค รู ใ ช้ ไ ม้เ รีย วคุ ม ประพฤติบุ ต รหลานของตนอี ก
ต่อไป ระเบียบการลงโทษเดิมทีว างไว้ นันกําหนดให้ครูทําโทษนักเรียนด้วยการตีเด็กได้ ส่วน
ระเบียบการลงโทษใหม่ทยี กเลิกการลงโทษเด็กโดยการใช้ไม้เรียวนันแบ่งประเภทการลงโทษ
ออกเป็ น 5 ประเภท คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทํากิจกรรม ทําทัณฑ์บน พักการเรียนและให้ออก โดย
บังคับใช้กบั นักเรียนแตกต่างกันไปตามระดับชันกล่าวคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กําหนดโทษไว้เพียง 3 ประเภท คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทํากิจกรรม และทําทัณฑ์บน ไม่ม ี
การพักการเรียนและให้ออก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกําหนดโทษไว้ 4 ประเภท คือ ว่ากล่าว
ตักเตือน ทํากิจกรรม ทําทัณฑ์บน และพักการเรียน สําหรับโทษว่ากล่าวตักเตือน ครูอาจารย์จะ
เป็ นผูต้ ดั สินทําโทษเองในกรณีทนี กั เรียนทําความผิดไม่รา้ ยแรง ส่วนโทษตังแต่ทํากิจกรรมจนถึง
ให้อ อกจะต้ อ งผ่ า นกระบวนการพิจ ารณาของโรงเรีย นก่ อ นว่ า มีค วามผิด จริง โดยผู้บ ริห าร
โรงเรียนจะต้องตังคณะทํางานพิจารณาโทษเด็กเพือป้องกันการใช้อารมณ์ทอี ยู่เหนือเหตุผลของ
ครู แม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะเห็นด้วยกับระเบียบใหม่ดงั กล่าวเนืองจากเชือว่าจะช่วยลดการใช้
ความรุนแรงในโรงเรียนลงแต่ทว่านักเรียน ครูอาจารย์และผู้ทที ํางานด้านเด็กหลายท่าน กลับมี
ความเห็นในทางตรงกันข้ามว่ ามาตรการดัง กล่ า วอาจกลายเป็ นจุด เริมต้นของความรุนแรง
รูปแบบใหม่ทซี บั ซ้อนและรุนแรงยิง กว่าเดิม
การกําราบลูกศิษย์ดว้ ยไม้เรียวนันมีมาแต่โบราณและในสมัยนันความเจ็บปวดจากไม้
เรียวของครูดจู ะมีคุณค่าแตกต่างไปจากทุกวันนีอย่างมาก การทีค รูทําโทษนักเรียนด้วยการตีนัน
เป็ นสิง ทีมมี าช้านานในระบบการศึกษาไทย ผู้ใหญ่หลายคนทีได้ดเี จริญก้าวหน้ ามาถึงทุกวันนี
อาจยังระลึกถึงพระคุณของไม้เรียวครูได้อยูแ่ ต่ในปจั จุบนั ปรัชญาการเรียนการสอนเปลีย นไป อีก
ทังสังคมก็ตนื ตัวในเรืองสิทธิเด็กมากขึน การลงโทษเด็กในโรงเรียนด้วยการเฆีย นตี หรือทํารุนแรง
ในรูปแบบอืนเป็ นสิง ต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน ดังนัน
ครูจงึ ปรับเปลียนวิธ ีการลงโทษในรูปแบบทีหลากหลายยิง ขึนอีกทังการลงโทษด้วยการตีในทาง
ปฏิบตั แิ ล้วก็ยงั คงมีให้เห็นในโรงเรียนไม่ได้เลือนหายไปตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการแต่
อย่างใด
สําหรับความรุนแรงระหว่างครูกบั นักเรียนทีเกิดขึนในโรงเรียนบัวศึกษาพบว่าเป็ น
ความรุนแรงทีอยู่ในรูปของการลงโทษทางวินัยด้วยวิธกี ารต่ างๆ และความรุนแรงทีเ กิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่ างครูก ับศิษย์ทงที
ั ค รูตงใจและไม่
ั
ตงใจแต่
ั
การกระทํานันๆ ได้สร้างความ
รุนแรงให้เกิดขึนแล้ว ดังนี
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การลงโทษทางร่างกาย
ความรุนแรงทีเ กิดขึนระหว่างครูกบั นักเรียนผ่านวิธกี ารลงโทษทางร่างกายเป็ นวิธกี าร
ทีพ บมากทีสุด เนืองจากในสถานภาพและบทบาทของครูแล้วเมือนักเรียนกระทําความผิดหรือ
ฝ่าฝื นกฎระเบียบของโรงเรียนวิธกี ารทีครูทําได้ง่าย คือการตี ทังการตีด้วยไม้เรียวหรือการตี
ด้วยมือ นอกเหนือจากการตีแล้วครูยงั ใช้วธิ กี ารอืนๆ อีกเช่น การหยิก การเคาะโต๊ะ การวิดพืน
ลุกนัง วิง รอบสนาม ยืนกลางแดด เป็ นต้น ซึง จํานวนของการครังและระยะเวลาของการลงโทษ
จะขึนอยูก่ บั ระดับความผิดของนักเรียน
“ ครูผู้ชายชอบโหดให้เพือ นวิดพื#นหลายสิบทีเพือ นผมตัวอ้วนทําไม่ได้เหนือ ยจะตาย
ทําผิดนิดเดียววิดพื#นยังกับพวกทหารเกณฑ์ ยิง กว่าไปเข้าค่ายเขาชนไก่อกี ”(ต้นนักเรียนชาย
คนหนึง ชัน# ม.4)
“ครูไม่ตแี ล้ว ชอบหยิก ขนมจีบงีใ# ห้จบี มือแล้วเอาแปรงลบกระดานเคาะ เจ็บมากมาก” ”
(โบว์นกั เรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.4)
การลงโทษผ่านการบําเพ็ญประโยชน์
บ่อ ยครังทีครูล งโทษนักเรียนโดยให้บําเพ็ญ ประโยชน์ ซึงนักเรียนรู้ส ึก ว่าเป็ นความ
รุนแรงถ้าถูกให้ทํางานทีหนักจนเกินไปโดยเฉพาะถ้าการต้องทํางานนันๆ ทําให้ขาดโอกาสใน
การเข้าชันเรียนนักเรียนบางกลุ่มจะรูส้ กึ ว่าตนเองถูกกระทํารุนแรงและถ้านักเรียนคนนันเป็ นเด็ก
ทีร กั การเรียนจะยิง รูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความรุนแรงจากครูซงึ การลงโทษด้วยวิธกี ารดังกล่าวทีท พี บ
บ่อยในโรงเรียน เช่น การทําความสะอาดบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะห้องนํ า การเก็บ
ขยะ การถางหญ้า เป็ นต้น
“บางคนใช้ไปขัดห้องนํ# าทัวโรงเรี

ยน เก็บขยะเป็ นร้อยชิ#น ถางหญ้าหน้าโรงเรียน อย่าง
มาสายก็โดนแล้ว ผมว่ามันหนักนะ บางทีไม่ได้เข้าเรียนเลยเรียนไม่ทนั เพือ น”(รันนักเรียนชาย
คนหนึง ชัน# ม.6)
การลงโทษผ่านการใช้วาจาและสีหน้ าท่าทาง
จากการศึกษายังพบว่าความรุนแรงทีเ กิดขึนระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ ห็นเป็ นรูปธรรม
ชัด เจน คือ การใช้คําพูด หรือ วาจาทีรุนแรงไม่ว่ าจะเป็ นการด่าทอ เสียดสี กระทบกระเทียบ
ประชดประชันและการประจานต่อหน้าสาธารณะรวมทังการแสดงสีหน้า ท่าทางทีท ําให้นักเรียน
รูส้ กึ ว่าตนเองกําลังถูกทําร้ายจิตใจ เช่น การมองด้วยแววตาดูถูก เหยียดหยาม เป็ นต้น เหล่านี
ล้วนเป็ นสิง ทีส ะท้อนให้เห็นความรุนแรงทีบ างครังผูก้ ระทําเองก็มไิ ด้ตระหนักหรือคาดไม่ถงึ ว่าสิง
เหล่านีทําให้เกิดผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของเด็กทีอ าจส่งผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน เช่น การ
หนีเรียน การหลบหน้าครู การไม่ตงใจเรี
ั ยน เป็ นต้น
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“ครูบางคนพูดไม่ดเี ลย ชอบด่าแรงๆ ก็รู้นะว่ าบางเรือ งมันก็น่าด่าอยู่หรอก แต่ ด่ า
ทีเดียวทัง# ห้องรับกันไปเต็มๆ ยิง ครูบางคนก็ชอบพูดประชด อย่างฉลาดแบบเธอเนีย สงสัยไม่
ต้องเรียนแล้วมังJ ”(มุกนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.5)
“ครูเขาอาจจะไม่ได้ตงั # ใจเด็กมันร้ายพูดดีๆ ไม่รเู้ รือ งหรอกไอ้พวกนี#ต้องด่าขนาดด่ายัง
ทําหูทวนลมเลย เราก็รนู้ ะตอนเป็ นเด็กเรายังไม่ชอบให้ครูด่าเลยแต่บางทีกท็ นไม่ไหวบอกตัวเอง
ใจเย็น ใจเย็น เจอไอ้หอ้ งสีท ไี รสติแตก เด็กดีๆ มันก็พดู ทําไมครูด่าแรงจัง”(ครูสมปอง)
จากทีกล่าวมาความรุนแรงทางกายและวาจาดัง กล่าวนันเป็ นความรุนแรงทีเ ห็นได้
อย่างชัด เจนและก่ อ ให้เ กิดผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อ มต่ อนัก เรียนทังนีจากการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ยังพบว่ามีความรุนแรงอีกลักษณะหนึงทีค่อยๆ ก่อตัวขึนอย่างเงียบๆ ซึงสะท้อนทังจาก
มุมมองของเด็กและผูม้ สี ่วนเกีย วข้อง เป็ นความรุนแรงทีเ รียกว่า “ความรุนแรงแฝงหรือความ
รุนแรงเงี ย บ” สถานการณ์ ของความรุนแรงเงียบทีเ กิด ขึนจะเป็ นลัก ษณะของการกระทําที
กระทบต่อสิทธิทเี ด็กพึงได้รบั แต่ไม่ได้รบั เช่น การทีครูใช้เวลาในการเรียนการสอนเพือทํางาน
ของตนเอง การไม่สนใจเด็กโดยอ้างเหตุผลต่างๆ เช่น เด็กมีความบกพร่องเองในการเรียนและ
พฤติกรรม มีกฎห้ามตีเลยไม่สามารถลงโทษด้วยวิธอี นื ได้จงึ ใช้การไม่สนใจหรือปล่อยปละละเลย
เป็ นต้น ความรุนแรงเงียบทีเ กิดขึนส่งผลต่อเด็กทังนีเด็กรูต้ วั และสะท้อนออกว่าตนเองไม่ได้รบั
สิง ทีต นพึงได้รบั ตามสิทธิทาํ ให้ตนขาดโอกาสในการเรียนรูโ้ ดยมองว่าส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ M
ทางการเรียนของตนรวมถึงอาจกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของเด็กอาจทําให้เด็กเกิดความ
เศร้า ไม่สบายใจ คับข้องใจจากการกระทําของครูได้
“ครูงานเยอะมาสอนไม่ทนั ก็มกี ว่าจะเดินมาจากห้องพักครู มาถึงตึกก็ใกล้หมดเวลา
แล้ว ก็ไม่มาสอนก็ม ี ทีน# ีกเ็ ล่นกันสบายเลย แต่หนูอยากเรียนมากกว่าเพราะจะไปสอบโควต้าแล้ว
ยังไม่ค่อยรูเ้ รือ งเลยมันเสียโอกาส ไม่มเี งินไปกวดวิชาด้วย ”(บีนกั เรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.6)
ส่วนความรุนแรงเงียบทีเ ด็กไม่รตู้ วั สะท้อนจากมุมมองของผูม้ สี ่วนเกียวข้องกับเด็กที
เห็นว่าเมือเด็กตกอยู่ในสถานการณ์ทไี ม่ได้รบั สิทธิทพี งึ ได้รบั ในโรงเรียนแล้วแม้เด็กมองว่าเป็ น
เรืองปกติแต่ผูท้ มี สี ่วนเกียวข้องเห็นว่าเด็กกําลังได้รบั ความรุนแรงเงียบอยู่ ซึงอาจสะสมความ
รุนแรงไว้จนส่งผลกระทบต่อความคิด พฤติกรรมและจิตใจของนักเรียน
“…พอห้ามตีเด็ก ครูกเ็ ลยไม่อยากแตะต้องเด็กเพราะเคยมีกรณีผูป้ กครองมาร้องเรียน
ก็เลยไม่ยงุ่ เกีย วอีก จะทําอะไรก็ทาํ ไปยิง ห้องท้ายๆนะไม่อยากเรียนครูกป็ ล่อยตามใจเดินเร่รอน
รอเวลากลับบ้าน มันเสียเวลามาเรียนจริงๆ ” (คุณสุชาติคณะกรรมการสถานศึกษาคนหนึง )
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นอกจากนีในมุมมองของผู้ปกครองมองว่าการลงโทษของครูควรมีจริยธรรมควบคู่ไป
ด้วย ไม่ควรลงโทษเด็กด้วยอารมณ์และการลงโทษแต่ละครังควรมีการชีแจงเหตุผลให้เด็กทราบ
ความผิดของตนเองด้วย ส่วนการยกเลิกการตีนันอาจนํ าไปสู่การกระทําความรุนแรงกับนักเรียน
ในรูปแบบอืนทีอ าจสร้างความเจ็บปวดให้แก่นักเรียนอย่างแยบยลยิง ขึนโดยเฉพาะความรุนแรง
ทีเ กิดขึนแล้วทําให้เด็กไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที
“เราน่ าจะแก้ทคี  รูมากกว่า เพราะถ้าครูไม่มจี ริยธรรม แม้จะยกเลิกการใช้ไม้เรียว ครู
อาจจะลงโทษเด็กด้วยวิธอี นื  ๆ ทีร ุนแรงเช่น การดุด่าโดยใช้คําทีร ุนแรง หยาบคาย หรือลงโทษ
โดยใช้วธิ รี นุ แรงอืน ๆ ได้ ยิง ถ้าครูปล่อยเด็ก ไม่สนใจ ก็ยง# ิ เป็ นความรุนแรงทีน ่ ากลัว”(คุณนันทวัน
ผูป้ กครองนักเรียนชัน# ม.3)
2) ความรุนแรงระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
สําหรับความรุนแรงระหว่างนักเรียนด้วยกันเองนันสามารถเกิดขึนได้เพือนวัยในหลาย
ลักษณะซึง ถ้าพิจารณาในกลุ่มย่อยแล้วยังสามารถแบ่งลงไปได้อกี เช่น เป็ นความรุนแรงระหว่าง
เดียวกันหรือระดับชันเดียวกัน ระหว่างรุ่นพีกบั รุ่นน้ อ ง ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง
ระหว่างนักเรียนทีเ ป็ นกลุ่มแก๊งค์ กับนักเรียนคนเดียว เป็ นต้น ซึง ความรุนแรงทีเ กิดขึนระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียนทีพ บจากการศึกษาครังนีมีหลายลักษณะด้วยเช่นกัน ดังนี
การทะเลาะวิ วาท
สําหรับความรุนแรงทีเกิดขึนระหว่างนักเรียนกับนักเรียนนันการทะเลาะวิวาทถือว่า
เป็ นเรือ งปกติทสี ามารถพบเห็นได้ไม่เว้นแต่ละวัน ซึง การทะเลาะเบาะแว้งกันนันสําหรับนักเรียน
แล้วถือว่าเป็ นไปตามพัฒนาการของช่วงวัยทีก ําลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นทีมกี ารพัฒนาและมีการ
เปลียนแปลงทังทางด้า นร่ างกายและอารมณ์ ทไี ม่ ค งเส้น คงวาล้ว นมีส่ ว นสนับสนุ น ให้แ สดง
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสมต่ อกันได้ง่าย ยิง การทีมนี ักเรียนจํานวนมากมาใช้ชวี ติ อยู่ร่วมกันใน
สถานทีเ ดียวกันโอกาสทีจ ะเกิดความไม่เข้าใจกัน การกระทบกระทังกั
 นจึงเป็ นเรือ งธรรมดา
“ไอ้เรือ งทะเลาะกันเนีย มีให้เห็นทุกวัน ตามมาลงโทษไม่ไหวแล้ว เรือ งเล็กๆน้อยๆมันก็
ตีกนั แต่แป๊บเดียวก็หายมันไม่โกรธกันนานหรอก วัยนี#อารมณ์มนั แปรปรวน ครูก็คอยดูอย่าให้
มันรุนแรงมากถึงขัน# หัวแตกเลือดตกยางออก เดีย= วพ่อแม่เอาเรือ ง”(ครูสมชาย)
ในเรืองของการทะเลาะวิวาทนีพบว่ามีทงลั
ั กษณะทีทะเลาะกันโดยใช้วาจาด่าทอกัน
ด้วยถ้อยคําทีไ ม่สุภาพ และลุกลามไปสู่การทําร้ายร่างกายซึง กันและกันทังในรูปแบบของการใช้
กํ าลัง และการใช้อ าวุ ธ ร่ว มด้ว ย ถ้าเป็ นการทะเลาะวิว าทระหว่ างนัก เรียนเพศเดียวกัน เช่ น
นักเรียนชายด้วยกันส่วนใหญ่จะป็ นการใช้กําลังต่อสู้กนั เช่น เตะ ต่อย ถีบ เป็ นต้น แต่ถ้าเป็ น
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นักเรียนหญิงด้วยกันมักจะใช้วธิ กี ารด่าคําหยาบและถ้ารุนแรงมากขึนก็จะถึงขันใช้กําลัง เช่น ตบ
กระชากผม เป็ นต้น ในขณะทีก ารทะเลาะระหว่างนักเรียนชายและนัก เรียนหญิง นันมักจะใช้
รูปแบบของไปชักชวนสมัครพรรคพวกของตนเองมาช่วยกัน จนเกิดการรุมทําร้ายกันในลักษณะ
ของกลุ่มแก๊งค์
“ถ้าเป็ นผู้หญิงก็ต บกัน ผู้ชายก็ต่อ ยตามธรรมดาแบบแมนๆ แต่ ถ้าทะเลาะข้ามสาย
พันธุก์ จ็ ะไปตามแก๊งค์ตวั เองมาพวกใครมากใครใหญ่กช็ นะไปตามฟอร์ม”(จิมนักเรียนคนหนึง ชัน#
ม.3)
ล้อเลียนปมด้อย
อีกหนึงรูปแบบความรุนแรงทีเ กิดขึนระหว่างนักเรียนด้วยกันเองและเป็ นปรากฏการณ์
ของความรุนแรงทีเ กิด ขึนเป็ นประจําในโรงเรียน การล้อ เลียนปมด้อ ยของนั ก เรียนเป็ นการ
ล้อเลียนถึงคุณลักษณะของบุคคลหนึงซึง มีลกั ษณะทางร่างกาย จิตใจ หรือบุคลิกภาพทีค ่อนข้าง
แตกต่างจากนักเรียนทัวไปซึ
 งทังนีอาจเป็ นด้านบวกหรือลบก็ได้ในความเป็ นจริงแต่จะเป็ นด้าน
ลบเสียส่วนใหญ่อนั เนืองมาจากการตีความของผูท้ ที าํ การล้อเลียน
รูปแบบของการล้อเลียนปมด้อยมีหลายลักษณะซึงการล้อเลียนโดยส่วนใหญ่ ส่งผล
กระทบต่อจิตใจโดยตรง ถ้าร้ายแรงยิง กว่านันการล้อเลียนปมด้อยอาจนํ าไปสู่ความรุนแรงต่อตัว
ผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทําได้ สิง ทีผ ลู้ อ้ เลียนมักจะนํามาเป็ นประเด็นในการล้อคือ ด้านลักษณะทาง
ร่างกายเช่น อ้วน ดํา เตีย ขีเหร่ มีสวิ เป็ นต้น ส่ว นทางด้านความสามารถ เช่น โง่ หรือ ขีแพ้
เป็ นต้ น ทางด้า นบุ ค ลิก ภาพเช่ น ขีอาย พู ด ติด อ่ า ง เบีย งเบนทางเพศ (ตุ๊ ด กระเทย ทอม)
เป็ นต้น นอกจากนีลักษณะทางด้านเศรษฐานะก็มกั จะถูกนํ ามาล้อเลียนเช่น การล้อเลียนอาชีพ
พ่อแม่ เป็ นต้น
การล้อเลียนปมด้อยจะมีลกั ษณะแตกต่างกันไป อาจขึนอยู่กบั สถานะของผู้ล้อเลียน
เช่น ถ้าผูท้ ลี อ้ เลียนเป็ นเพือนร่วมห้องทีร จู้ กั กัน การล้อเลียนปมด้อยก็อาจเป็ นไปในลักษณะการ
ใช้คําพูดทีรุนแรง ใช้คําไม่สุภาพแต่ ถ้ากับเพือนต่ างห้องหรือไม่รู้จกั กันก็มกั เป็ นรูปแบบทีไ ม่
ล้อเลียนโดยตรงหากแต่จะเป็ นการซุบซิบนินทาหรือกล่าวเล่นเพือความสนุ กสนาน
“ถ้าเป็ นเพือ นในห้องเหรอล้อกันได้เลยชินแล้วมีคนหนึง ถูกล้อประจําเพราะมันตัวดํา
มากดําแบบถ่านเลยนะจารย์ เวอร์ไปหน่ อยก็ดําอ่ะ แล้วมันชอบทาแป้ง เราก็เลยล้อกันว่าเหมือน
อีกาจําศีล (หัวเราะ )พูดไม่ชดั เหมือนติดอ่างเวลาพูดหน้ าห้องเพือ ก็ขําบางทีครูยงั ขําเลย”(นก
นักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.5)
“ไม่รูจ้ กั เราก็แอบนินทาไงพีอ ย่างพีม .4ทีม แี ฟนอยู่ ม.5นะไม่รูเ้ ป็ นแฟนกันได้ไงใครๆ
เขาก็พูดกันผู้ชายซะหล่อเลยผู้หญิงขี#เหร่จดั ไม่สวยเลยเป็ นสิวด้วย หนู แอบบนินทากันประจํา
เวลาเจอเดินด้วยกันทีร า้ นค้าหน้าโรงเรียน”(ฟ้านักเรียนหญิงกลุ่มหนึง ชัน# ม.2)
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ส่วนใหญ่ในหมู่นักเรียนหญิงจะใช้คําพูดเสียดสี เยาะเย้ย ล้อเลียน และการไม่ยอม
รับเข้ากลุ่ม เป็ นเครืองมือกีดกันเพือนทีเ ขาตัดสินว่าแตกต่างจากมาตรฐานซึง ก็นับเป็ นความ
รุนแรงทีท ําให้เด็กผูถ้ ูกกระทํารูส้ กึ สูญเสียด้านจิตใจ มองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและกลายเป็ น
ปมด้อยติดตัวไปจนถึงผู้ใหญ่เหมือนกัน ซึงการไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนันถือว่าเป็ นพฤติกรรมที
สะท้อนถึงการล้อเลียนปมด้อยด้วย
“ถ้าไม่สวยนะไม่ให้เข้ากลุ่มหรอกเสียสถาบันจีดJ จ๊าดหมด กลุ่มเราจะมีการคัดเลือก ถ้า
ไม่สวยจะต้องมาปรับปรุงตัวไม่งนั # ตัดออก”(แนนนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.3)
สํ า หรับ กลุ่ ม นั ก เรีย นชายด้ ว ยกัน จากข้อ มู ล ทีศึก ษาพบว่ า มีก ารล้อ เลีย นกัน น้ อ ย
ส่วนมากนักเรียนชายมักจะล้อเลียนนักเรียนหญิงโดยเฉพาะอย่างยิง เมืออยู่กนั เป็ นกลุ่มนักเรียน
ชายจะทวีความกล้าหาญในการล้อเลียนยิง ขึน ยิง ถ้าล้อเลียนแล้วได้ผล เช่น นักเรียนหญิงแสดง
อารมณ์โกรธ ด่าทอกลับ ยิง สร้างความสนุ กสนานและเพิม อัตราความถีในการล้อเลียนยิง ขึนและ
พบว่านักเรียนในระดับมัธยมต้นจะมีพฤติกรรมการล้อเลียนปมด้อยมากกว่านักเรียนในระดับ
มัธยมปลาย
“โอ๊ย ถ้ามันอยูก่ นั เป็ นกลุ่มนะชอบล้อใครเดินผ่านนะมันล้อหมดและพีย งิ  ถ้าเราด่ากลับ
นะมันยิง ชอบเหมือนแบบโรคจิตอ่ะพีย งิ  เราโกรธมันยิง เอาใหญ่เลย แต่ถ้าอยู่คนเดียวนะไม่กล้า
ล้อหรอกไอพวกนี#อาศัยพวกมาก”(โบว์นกั เรียนหญิงชัน# ม.4)
“เด็กม.ต้นเยอะ คะนองปาก เล่นกันสนุ กปาก เอาพ่อแม่มาล้อเรียน บางคนล้อเพือ นว่า
พ่อเขาทํางานเก็บของเก่า เด็กทีถ ูกล้อก็อายมาเล่าให้ครูฟงั ”(ครูสมศักดิ M)
การข่มขู่รีดไถเงิ น
การข่มขู่รดี ไถเงินในโรงเรียนนัน เด็กทีช อบข่มขู่รดี ไถ มักจะแสดงพฤติกรรมด้วยการ
นัง รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ช่างพูดช่างแซว ทําตัวเรียกร้องความสนใจเหมือนเป็ นกลุ่มอิทธิพล
พอมีเด็กทีเป็ นเหยือเดินผ่านมาก็จะไถเงินโดยอ้างว่าจะไปซือนํ า ซือขนม ส่วนเหยือนันพบว่า
มักเป็ นเด็กทีถูกเลียงดูมาอย่างทะนุ ถนอม ท่าทางอ่อนแอ พูดน้ อยหรือไม่ค่อยพูดจึงมักตกเป็ น
เบียล่างของเด็กพวกนีพบว่าเด็กบางคนแม้บ้านมีฐานะดีแต่ก็ชอบข่มขู่รดี ไถเพือนมาตังแต่เล็ก
จนโตเพราะใช้เงินเปลืองจนเคยตัว เลิกเรียนก็ไปห้าง เล่นเกมส์ กินโน่ นกินนีกบั เพือนเป็ นกลุ่ม
พอสืบประวัติลงไปมักพบว่าเป็ นเด็กทีพ่อแม่แยกกันอยู่หรืออยู่ด้วยกันแต่ ไม่มเี วลาให้ลูกหรือ
ทะเลาะกันเป็ นประจําโดยเฉพาะอย่างยิง เด็กพวกทีเติบโตมาในสภาพแวดล้อมทีเห็นว่าการใช้
ความรุนแรงเป็ นเรืองปกติ เด็กทีเ คยถูกคนทีต วั โตกว่า แข็งแรงกว่า ข่มขู่ใช้อํานาจกับเขาอย่าง
ไม่ถูกต้องชอบธรรม มันจะถูกเก็บสะสมไว้ภายในใจไปเรือ ยๆ จนเมือ ถึงจุดหนึงเขาก็จะถ่ายทอด
ความรูส้ กึ นันออกมาด้วยการใช้อํานาจและอิทธิพลเป็ นเครืองมือในการประกาศศักดา ทําตัว
ข่มขูร่ ดี ไถเงินจากเด็กอืนๆ เพือทดแทนความรูส้ กึ ทีถ ูกกระทํามาในอดีต สิง เหล่านีถ้าไม่รบี แก้ไข
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จะติด เป็ น นิ ส ัย ไปจนโต เพราะเด็ก ทีเ กเรชอบข่ ม ขู่ ร ีด ไถมาตังแต่ เ ล็ ก มีแ นวโน้ ม ทีจ ะก่ อ
อาชญากรรมใหญ่ๆ ได้ในอนาคต
“มีทงั # ทีอ ยู่ห้องเดียวกัน และอยู่คนละห้องแต่รจู้ กั กัน ก็มกั จะนัง รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ
พอมีเด็กเดินมาก็ไถเงิน 5 บาท 10 บาท 20 บาท บางทีเป็ นร้อยๆ บอกว่าซื#อนํ# า ซื#อหนม เรือ ง
ของเรือ งคือพวกเยอะ ถ้าพวกน้อยจะไม่กล้าทําหรอก" (พลอยนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.1)
“ในห้องเรียน เด็กพวกนี#จะช่างแซว เรียกร้องความสนใจ พอช่วงพักหรือเลิกเรียน ก็จะ
มารวมตัวกันโดยอัตโนมัตทิ นั ที ชอบ เล่นเกม ดูหนังฟงั เพลง กินนัน กินนี  สุดท้ายต้องใช้เงิน เมือ
ไม่พอก็ตอ้ งรีดไถ” (ครูสมฉัตร)
การละเมิ ดสิ ทธิ ส่วนบุคคลทัง! การละเมิ ดต่อทรัพย์สิน และการละเมิ ดทางเพศ
ความรุนแรงทีเกิดขึนอีกระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองคือในเรืองของการ
ละเมิด ต่ อ ทรัพย์สนิ และการละเมิดในเรืองเพศซึง ทีผ่ านมาอาจจะไม่รุนแรงมากนัก กล่าวคือ
ความรุนแรงทีเกิดขึนต่อทรัพย์สนิ สว่นใหญ่เป็ นเพียงเรืองข้าวของเครืองใช้ทมี คี ่าเกิดการสูญ
หาย หรือมีเพือนักเรียนทําให้เสียหายเช่น นักเรียนนํ าอุปกรณ์การเรียนทีมรี าคาแพงมาแล้วถูก
เพือนขโมย หรือเงินหาย เป็ นต้น
“ของหายมีเกือบทุกวันแต่กเ็ ป็ นของเล็กๆ น้อย จะมีใหญ่หน่ อยก็มอเตอร์ไซด์หาย แต่
ก็ได้คนื นะ เด็กนักเรียนเพือ นกันนีแ หละเอาไปเฉยเลย พอใช้เสร็จก็เอามาคืน”(ครูสมใจ)
ส่วนการละเมิดทางเพศระหว่างนักเรียนด้วยกันเองมักเป็ นการลวนลามระหว่างชาย
หญิง เช่น ผู้ชายทีไปแอบชอบนักเรียนหญิงต่างชันเรียนก็จะไปคอยแอบมอง เดินตามหรือให้
กลุ่มเพือนคอยไปพูดแซวซึงเด็กทีถูกกระทํามองว่าเป็ นความรุนแรงทีสร้างความไม่สบายใจ
ให้กบั ตนเองและทีน่ากลัวคือกลัวว่าจะเกิดเหตุ การณ์ ทรี ้ายแรงขึนถ้านักเรียนคนนันไม่ลดละ
ความพยายามและทําทุกวิถที างตนเองก็จะไม่มคี วามสุขทีจ ะเรียนหนังสือเพราะต้องคอยระแวง
ซึง จะส่งผลระยะยาวต่อการไม่อยากมาโรงเรียน
“ทีโ รงเรียนมีบ่อยไปตามจีบเขาเห็นเขาหน้ าตาดีหน่ อย ถ้าผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยไอ้
พวกนี#พวกมากก็จะตามตื#อเคยมีเด็กมาบอกไม่อยากมาโรงเรียนเลยกลัว ตอนกลับบ้านจะเจอ
ฉุ ดไหมครู เราก็นึกว่ามันพูดกันเล่นๆ ทีไ หนได้เรือ งจริง เดินตามเขาไปถึงบ้านผูป้ กครองต้องมา
บอกครู”(ครูสมศรี)
ความรุนแรงในรูปแบบดังกล่าวนีถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็ นยังไม่มเี หตุการณ์ทรี ุนแรง
มากนัก เกิด ขึนแต่ ใ นสายตาของเด็ก นัก เรียน ครู และผู้ป กครองบางคนมองว่ าเป็ นสิง ทีต้อ ง
ระมัดระวังอย่างมากเนืองจากเหตุการณ์เหล่านีจะเป็ นจุดเริม ต้นของการกระทํารุนแรงในระดับที
สูงขึน เป็ นการปลูกฝงั นิสยั การละเมิดสิทธิของผู้อนื ผู้ทถี ูกละเมิดย่อมได้รบั ความทุกข์ทงทาง
ั
ร่างกายและจิตใจ ส่วนตัวผูล้ ะเมิดก็มแี นวโน้มทีจ ะก่อเหตุทรี นุ แรงขึนถ้าไม่ได้รบั การดูแลควบคุม
จากผูใ้ หญ่หรือถูกชักจูงจากสภาพแวดล้อมของสิง ยัวยุ
 ต่างๆ ให้ก่อเหตุได้งา่ ยขึน
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“พวกนี# ต้อ งดูใ ห้ดีถ้าริอาจเป็ นหัวขโมยแต่ เล็กแต่ น้อยโตขึ#นก็จะขโมยของคนอืน นี 
อาจจะลามไปถึงของอาจารย์ดว้ ยนะ”(ครูสมใจ)
การชักพาสู่ยาเสพติ ด
ปจั จุบนั นียาเสพติดได้ระบาดเข้าไปสู่รวโรงเรี
ั
ยนหลายแห่ง ทีแพร่ระบาดมากทีสุดใน
ขณะนี คือ ยาบ้า และรองลงมาก็จะเป็ นบุ ห รีจําพวกยัดไส้ย าบ้า ผงขาว(เฮโรอีน) และกัญ ชา
สาเหตุสาํ คัญทีเ ด็กนักเรียนทีต ดิ ยาเสพติดก็คอื สภาพของครอบครัวทีข าดความอบอุ่นและฐานะ
ของครอบครัวยากจน ทําให้เด็กและครอบครัวต้องหันมาขายยาเสพติดเป็ นอาชีพเสริม รวมถึง
กลุ่มของคนทีม อี ทิ ธิพลเข้ามามีบทบาทในการนํ ายาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนโดยการใช้เด็กนักเรียน
ทีต ดิ ยาเสพติดให้นํายาเสพติดมาขาย โดยให้ส่วนแบ่งจากการขายในรูปของตัวเงินหรือยาทีใ ห้
ไว้เสพ กลุ่มหรือเพือนก็มอี ทิ ธิพลต่อการเสพยาของเด็กนักเรียนมาก ถ้าเด็กอยู่ในกลุ่มเพือนทีใ ช้
ยาก็จะเกิดการชักชวนให้ทดลอง เด็กมักจะมีถูกยัดเยียดความคิดทีว่าถ้าจะเป็ นส่วนหนึงของ
กลุ่มได้จะต้องทําตัวเหมือนๆ กับกลุ่ม หรือบางทีเด็กอาจถูกชักจูงให้เสพยาและขายยาเสพติด
โดยการชักชวนจากรุน่ พี หรือศิษย์เก่า เป็ นต้น
“เข้ามาชวนให้เด็กเสพยาพวกรุ่นพีท มี  สี งั คมข้างนอกมากๆติดต่อกับคนภายนอกเอา
มาให้เด็กลอง มีคนหนึง ขายด้วยนะเพิง โดนจับไปตอนนี#อยู่สถานพินิจ ตํารวจมาจับถึงโรงเรียน
เลย นีก ไ็ ม่รวู้ ่ามาชวนเด็กๆไปติดกีค น ครูกก็ ําลังดูกนั อยู”่ (ครูสมใจ)
เนืองด้วยยาเสพติดทุกชนิดมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้าน
บุคลิกภาพและสุขภาพ ตัวยาบางตัว เช่น แอมเฟตามีน หากมีการใช้อย่างต่อเนืองในระยะยาว
จะส่ง ผลกระทบต่ อ ระบบจิต และประสาทส่วนกลาง ทําลายสมองโดยเฉพาะอย่างยิง เด็กและ
เยาวชน ทําให้ผูเ้ สพมีความสับสน กังวลใจและนอนไม่หลับรวมถึงสาเหตุของพฤติกรรมความ
รุนแรงต่างๆ เมือเด็กเสพยาแล้วจึงขาดสติ พอไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ก็จะทําให้เกิดการ
กระทําความรุนแรงขึนได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็ นความรุนแรงภายในโรงเรียนเดียวกัน หรือต่ าง
โรงเรียน ในบางกรณีเด็กทีขายยาบางคนอยากเลิกขายแต่ก็ไม่สามารถเลิกได้เพราะถูกขู่และ
กระทําทารุณกรรมต่างๆ จากเพือนหรือจากกลุ่มทีม อี ทิ ธิพลเนืองจากกลัวความผิดทีถ ูกขยายผล
และสาวมาถึงต้นตอ เด็กบางคนกลัวต้องออกจากโรงเรียน นับว่าการเสพหรือการขายยาเสพติด
ในโรงเรียนนอกจากจะผิด กฎหมาย ก่ อ ให้เ กิด ความรุนแรงทังร่างกายและจิต ใจต่ อ เด็ก และ
ผูป้ กครองแล้ว ยังถือว่าเป็ นการทําลายอนาคตทีส าํ คัญของชาติอย่างใหญ่หลวง
จากทีกล่าวมาจะเห็นว่าความรุนแรงทีเกิดขึนระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเอง
นันสามารถเกิดได้หลากหลายรูปแบบทังทีเป็ นเรืองเล็กน้ อยตังแต่ การด่าทอกัน การล้อเลียน
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การทําเลาะวิวาท การขมขู่รดี ไถ ไปจนถึงขันการชักพาเข้าสู่การใช้ยาเสพติด นอกจากนีจาก
การศึกษายังพบว่าระดับความรุนแรงทีเกิดขึนนันจะแปรไปตามระดับชันการศึกษาทีเด็กมีวยั
แตกต่างกันด้วย ดังจะเห็นได้จากเด็กในระดับมัธยมต้นทีเ พิง ผ่านช่วงวัยของเด็กประถมทีย งั รัก
ความสนุ กสนาน และมีความเป็ นเด็กอยู่ค่อนข้างมาก เรืองของความรุนแรงทีปรากฏให้เห็นมัก
เป็ นเรืองการใช้วาจาเป็ นหลัก เช่น การล้อชือพ่อแม่ การล้อปมด้อยและการทะเลาะเบาะแว้ง
ความรุนแรงทีเกิดขึน มักเกิดจากการเล่นหยอกล้อกันโดยความรุนแรงเหล่านันมักคลีคลายไป
เองจากการเล่นและการทํากิจกรรมร่วมกัน ส่วนเด็กทีโตขึน คือ เด็กในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ถือว่าเป็ นช่วงวัยรุ่นทีมคี วามเปลียนแปลงอย่างมากทังในด้านร่างกายและจิตใจ ความ
รุนแรงทีปรากฏจะมีลกั ษณะทีรุนแรงขึนทังในระดับความรุนแรงและความซับซ้อนแยบยลของ
วิธกี ารทีใช้ในการกระทําความรุนแรงต่ อกันทีมคี วามหลากหลายมากขึน เช่น การชกต่อยกัน
การยกพวกตีก ันทังไม่มอี าวุ ธและมีอ าวุธ เช่ น ไม้หน้ าสาม สนับมือ ปื น ระเบิดขวด เป็ นต้น
ส่ ว นทีม าของการกระทํ า ความรุ น แรงนั นจะมีค วามซับ ซ้อ นมากกว่ า เด็ก ระดับ มัธ ยมศึก ษา
ตอนต้น เช่น เรือ งชูส้ าว เรือ งศักดิ Mศรี เรือ งการพนันเข้ามาเกีย วข้องด้วย เป็ นต้น
3) ความรุนแรงทีเกิ ดขึ:นระหว่างนักเรียนและมีการดึงคนนอกเข้ามาเกียวข้อง
จากความรุนแรงทังสองรูปแบบทังทีเ ป็ นความรุนแรงระหว่างครูกบั นักเรียนและความ
รุนแรงระหว่างนักเรียนด้วยกันเองแล้วความรุนแรงอีกรูปแบบทีพ บจากการศึกษาครังนีคือความ
รุนแรงทีเ กิดขึนระหว่างนักเรียนด้วยกันซึง อาจจะเป็ นเพือนรุ่นเดียวกัน หรือระหว่างรุ่นพีร ุ่นน้อง
และจากความรุนแรงนันได้มกี ารดึงคนนอกเข้ามาเกีย วข้องด้วยซึง จากปรากฏการณ์ทผี ่านมานัน
บ่ อ ยครังที ค วามรุ น แรงทีเ กิ ด ขึนระหว่ า งนั ก เรีย นด้ ว ยกัน เองแผ่ ข ยายวงกว้ า งออกไปสู่
บุคคลภายนอกซึง เป็ นชนวนสําคัญทีท าํ ให้สงิ ทีเ กิดขึนยิง ทวีความรุนแรงเพิม ขึน
สําหรับบุคคลภายนอกในทีนีหมายถึงบุคคลทีผูก้ ่อเหตุความรุนแรงหรือผู้ทถี ูกกระทํา
ความรุนแรงไปชักชวนเข้ามาเมือ ตนเองเกิดเรืองราวทะเลาะวิวาทหรือเกิดความไม่พอใจหรือไม่
ชอบใจใครในโรงเรียนหรือ ในบางกรณีบุค คลภายนอกก็เ ข้ามาเกียวข้อ งเองโดยไม่ไ ด้มกี าร
ชักชวนทังจากผูก้ ระทําและผู้ถูกกระทําซึง ในกรณีเช่นนีมักจะเป็ นการเข้ามาจากการได้ยนิ หรือ
รับทราบเรือ งราวความขัดแย้งแล้วอยากเข้ามาช่วยเหลือหรือแสดงให้รวู้ ่านักเรียนคนนันมีพรรค
พวกซึง บางครังเข้ามาเพือข่มขู่ให้เกรงกลัวเท่านัน เช่น เพือนต่างโรงเรียน ศิษย์เก่า หรือญาติพี
น้องของนักเรียนทีม เี รือ งราวความรุนแรง เป็ นต้น
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“วันก่อนมีรถกะบะเข้ามาเลย มากันเต็มท้ายรถเข้ามาถึงสนามบอลแล้วเราเปิ ดประตูไว้
ตอนแรกนึกว่าคนมาติดต่อปกติทไี  หนได้ผชู้ ายเป็ นกลุ่มเราสังเกตเห็นไม่ชอบมาพากลเพราะเมือ
วานเพิง มีเรือ งต่ อยกันทีส นามบอลวันรุ่งขึ#นก็เลยพาพวกมา กะจะมารุมเด็กเรา เลยรีบโทรไป
ตามตํารวจมามันถึงยอมออกไป”(เจ้าหน้าทีร กั ษาความปลอดภัยของโรงเรียน)
“เพือ นผมไม่ชอบหน้าพีค นหนึง หน้ามันกวนตีนมาก มันไปตามเพือ นทีเ รียนเทคนิคมา
ดักรอหน้าโรงเรียนเลย คราวนี#ไอพีค นนัน# ไม่กล้าหือเลย”(จอมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.5)
2. ใช้เกณฑ์ผลทีเกิ ดขึ:นจากความรุนแรง
เมือพิจารณาจากผลทีเกิดขึนจากความรุนแรงทีเกิดขึนพบว่าสามารถจําแนกได้เป็ น
สามรูปแบบคือ ความรุนแรงต่ อร่างกาย ความรุนแรงต่ อจิ ตใจ และความรุนแรงต่ อเพศ
ดังนี
1) ความรุนแรงต่อร่างกาย
จากการศึกษาพบว่าเมือถามถึงรูปแบบของความรุนแรงทีเกิดขึนในโรงเรียนโดยส่วน
ใหญ่ นัก เรีย นมัก มองความรุนแรงในลัก ษณะทีเ ป็ นรูปธรรมสามารถเห็นชัด เจนนัน คือ ความ
รุนแรงต่อร่างกายโดยเน้นไปในเรืองของการกระทําต่างๆ ทีก ่อให้เกิดอาการบาดเจ็บต่อร่างกาย
ไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือสาหัสก็ตามโดยมองว่ามีทงความรุ
ั
นแรงทีเ กิดขึนระหว่างเด็กด้วย
กันเองทังทีเ ป็ นเพือนรุน่ เดียวกันและระหว่างรุ่นพีร ุ่นน้อง เช่น การตบตีกนั การชกต่อย การยก
พวกตีกนั และการทําร้ายร่างกายจนถึงขันเสียชีวติ เป็ นต้น
“หัวแตกเลยอาจารย์วนั ก่อนก็ตกี นั เอาไม้คมแฝก มาเลย ทะเลาะกันทีไรมีเลือดทุกที
ยิง บางคนนะพกมีดคัตเตอร์มาด้วย ต้องเอาไว้เผือ ก่อน เพราะบางคนมันเตะต่อยเก่งมาก คนที 
โดนอ่วมเลย หยอดนํ#าข้าวต้มไปหลายวัน ” (แทนนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.3)
นอกจากนีเด็กยังมองว่ามีความรุนแรงทีเ กิดขึนระหว่างครูกบั เด็กด้วย ซึง มักปรากฏใน
รูปการลงโทษทางวินัย เช่น การตี การใช้แรงงาน การทรมานร่างกายด้วยวิธกี ารต่างๆ อาทิ
การยืนกลางแดด การวิดพืน เป็ นต้น
“ครูให้ลุกนัง หลายทีมากเมือ ยเลย มันหนักเกินไป วิง รอบสนามบอลก็เหนือ ยแทบตาย
มาสายแค่เนีย ” (โบว์นกั เรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.4)
2)ความรุนแรงต่อจิ ตใจ
ในมุมมองของเด็กนันได้ให้ความหมายของความรุนแรงต่อจิตใจว่าเป็ นสภาพทีเ กิดขึน
แล้ ว ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความรู้ส ึก ก่ อ ให้ เ กิด ความอับ อาย ความเบือ หน่ า ยและความเครีย ด
ถือเป็ นความรุนแรงทีกระทําผ่านมาทางด้านการใช้วาจาและการแสดงออกของผู้ทนี ักเรียนมี
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ปฏิสมั พันธ์ดว้ ยไม่ว่าจะเป็ นระหว่างนักเรียนกับนักเรียนหรือระหว่างนักเรียนกับครูล้วนแล้วแต่
สร้างความเจ็บปวดต่ อจิตใจของนักเรียนผู้ถูกกระทําทังสิน และถ้าความรุนแรงนันได้รบั การ
สะสมให้เพิม พูนขึนเรือยๆ ความบีบคันหรือความกดดันทางจิตใจนีจะส่งผลเสียตามมาอีกมาก
วันหนึงเมือความอดทนหมดสินความเสียหายอย่างใหญ่ หลวงย่อมสามารถเกิดขึนได้ทุกเมือ
ความรุนแรงต่อจิตใจทีพบจากการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการล้อปมด้อยระหว่าง
นักเรียนด้วยกันด้วยกัน การทีค รูนําความผิดของเด็กมาประจานต่อหน้าสาธารณะ ความเครียด
หรือความไม่สบายใจทีเ กิดจากการเรียนการสอน เป็ นต้น
“การทําร้ายกันด้วยวาจาหนู ว่ามันแรงกว่าตีกนั อีก ครูพูดประจานเราต่อหน้าเสาธง
ยังเงี#ยมันหน้ าอายมากๆ หนู ไม่ชอบเลย เพือ นก็จะมองว่าเราไม่ดี เขาไม่ได้ล้อเราแค่ตอนโดน
ประจานนะ แต่ พอเห็นเราบางทีก็ซุบซิบกัน แบบนินทาอ่ ะ หนู เคยนะโดนดุหน้ าเสาธงเรือ งมา
สายบ่อยๆ ครูก็พูดแรงๆ ไอ้เราก็เจ็บใจ แต่ก็ยงั สายเหมือนเดิม(หัวเราะ) แต่หนู ก็ไม่ชอบอยู่ดี
บอกตรงๆ มันทําร้ายจิตใจอ่ะ ยิง มาโดนเพือ นหรือเด็กแซวตอกยํ#า ยิง เจ็บใจเข้าไปใหญ่ ”(โบว์
นักเรียนคนหนึง ชัน# ม.4)
“เพือ นมันชอบล้อว่าตัวดํา ขี#เหร่ ห้วหยิกเหมือนนิโกร อะไรประมาณเนียJ พี  ยังกะมันดูด ี
นักนี  ล้อกันอยูไ่ ด้ถ้าหนูทนไม่ไหวนะต่อยแม่งหน้าแหกเลย ไม่กลัวหรอก”(ส้มนักเรียนหญิงคน
หนึง ชัน# ม.3)
นอกจากนี ในมุมมองของอาจารย์ท่านหนึ งมองว่ าความรุนแรงต่ อ จิต ใจบางครังผู้ที
กระทําความรุนแรงยังไม่รูต้ วั เลยว่าตนเองได้สร้างความรุนแรงทีส ่งผลต่อจิตใจของนักเรียนครู
บางคนมีบุคลิกภาพแบบสนุ กสนานเฮฮาก็มกั พูดล้อเล่นกับนักเรียนแต่บงั เอิญว่าสิง ทีพ ูดเล่นนัน
ไปตรงกับจุดทีเ ป็ นปมในใจหรือปมด้อยของนักเรียนทําให้นักเรียนรูส้ กึ ว่าครูทําร้ายจิตใจตนเอง
และมีความรูส้ กึ ทีไ ม่ดกี บั ครูท่านนันทําให้เกิดช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
“เด็กบางคนไม่ชอบครูเลยนะอย่างครูคนหนึง ฮาตลอด ก็จะชอบล้อเล่นกับเด็กแต่ดนั ไป
เจอคนเซนต์ซทิ พี กลายเป็ นว่าไปทําให้เด็กเจ็บใจ อับอาย เลยโกรธครูไปเลย”(ครูสมสุข)
3) ความรุนแรงต่ อเพศ
สําหรับรูปแบบของความรุนแรงต่อเพศนีเป็ นการมองจากประสบการณ์ ความรู้ ความ
เชือทีผ ใู้ ห้ขอ้ มูลหลักได้รบั มาจากการเรียนรูถ้ ่ายทอดมาจากสือต่างๆ ทังสือบุคคลและสือมวลชน
ว่าเป็ นความรุนแรงอีกรูปแบบหนึงทีส ามารถพบเห็นหรือเกิดขึนได้ในโรงเรียนทีน อกจากความ
รุนแรงต่อร่างกาย และต่ อจิตใจ นักเรียนยังมีโอกาสประสบกับความรุนแรงอีกรูปแบบหนึงคือ
ความรุนแรงทางเพศในโรงเรียน ซึง เป็ นปญั หาทีด ูเหมือนจะรุนแรงมากขึนในปจั จุบนั แม้จะไม่ม ี
ข้อมูลทีเ ป็ นระบบมาสนับสนุ นในเรือ งนีมากพอแต่กพ็ อจะอนุ มานได้จากเหตุการณ์ทเี ป็ นข่าวทาง
สือต่างๆ เฉพาะอย่างยิง ความรุนแรงทางเพศทีค รูกระทําต่อนักเรียนหญิงทังในรูปของการข่มขืน
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หรือในรูปของการใช้เล่หก์ ลหว่านล้อมด้วยสิง แลกเปลียนและเมือเกิดขึนแล้วโดยมากเด็กมักจะ
ไม่รายงานให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ทราบนอกจากนีความรุนแรงทางเพศระหว่างนักเรียนด้วย
กันเองก็ไม่ใช่สงิ ทีค วรมองข้ามรวมถึงการใช้ความรุนแรงตัดสินปญั หาความรักในรูปแบบต่างๆ
เช่น ทําร้ายร่างกายกัน ฆ่าตัวตาย หรือฆ่าคนรักทีต กลงกันไม่ได้ เป็ นต้น
ในรัวโรงเรียนเด็กนักเรียนหญิงจํานวนมากเผชิญความรุนแรงทางกายภาพ ถูกกลัน
แก้งหรือดูถูกเหยียดหยาม บางคนถูกเฆีย นตีภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ เด็กหญิงบางคนถูก
ล่วงละเมิดทางเพศโดยเพือนนักเรียน หรือถูกยืนข้อเสนอให้มเี พศสัมพันธ์ กับครูเพือแลกกับ
คะแนนสูงๆ หรือแม้แต่ถูกข่มขืนในห้องพักเจ้าหน้าที ความรุนแรงทางเพศได้ส่งผลกระทบด้าน
ลบต่ อ ผู้หญิง ทีถู ก กระทําต่ อครอบครัว ต่ อ สังคมทีเ กียวข้องอย่างมากเพราะต้องได้รบั ความ
ทรมานจากการบาดเจ็บร่างกาย อาจต้องติดเชือเอช ไอ วี ส่วนผลกระทบระยะยาวทีพ บบ่อยคือ
ความพิการ ความผิดปกติดา้ นจิตใจ กลายเป็ นคนซึมเศร้า และถ้าผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงอยู่ใน
วัยเรียน ผลกระทบทางลบย่อมส่งผลถึงการเรียนรูข้ าดสมาธิ ขาดความกระตือรือร้นอาจต้อง
ประสบปญั หายุง่ ยากจากการตังครรภ์ทไี ม่พงึ ประสงค์
“หนูเคยดูขา่ วทีม คี รูขอมีอะไรกับเด็กนักเรียนเพือ แลกกับเกรดดี อันนี#กถ็ อื ว่าเป็ นความ
รุนแรงทางเพศนะ”(โบว์นกั เรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.4)
“นักเรียนถูกเพือ ลวนลาม ข่มขืน หรือล่อลวงไปก็เป็ นความรุนแรงอีกแบบหนึง แบบนี#
อันตรายมากบางคนต้องออกจากโรงเรียน อับอาย ทีร า้ ยแรงก็มตี ดิ เอดส์ อยากจะฆ่าตัวตาย”
(ครูสมฤดี)
นอกจากทีก ล่าวมาข้างต้นซึง เป็ นการให้ขอ้ มูลในระดับความคิดเห็นของนักเรียนและ
ผู้เ กียวข้องเกียวกับความรุนแรงต่ อ เพศแต่ ทงนี
ั ข้อ มูล เชิงประจัก ษ์ทีเ ป็ นปรากฏการณ์ จริง ที
เกิดขึนผลจากการศึกษาในภาคสนาม ณ โรงเรียนแห่งนี ปรากฏรูปแบบของความรุนแรงต่อเพศ
นันส่วนใหญ่เป็ นการลวนลามกันแบบหยอกล้อระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง การแอบมี
เพศสัมพันธ์กนั ในห้องเรียนช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน ทังนีสิง หนึงทีเป็ นเสียงสะท้อน
จากครูในโรงเรียนคือการทีมนี ักเรียนหญิงบางกลุ่มโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มหนึงทีอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาปี ที 2 เป็ นกลุ่มทีม ปี ญั หาในเรืองชูส้ าวอย่างมาก กล่าวคือ เป็ นกลุ่มทีใ ห้ความสนใจ
ในเรืองการมีแฟน มีประวัตกิ ารก่อเหตุทะเลาะวิวาทเพือแย่งแฟนกันซึง ฝ่ายชายนันมีทงที
ั เ ป็ น
นัก เรียนในโรงเรียนเดียวกันและนัก เรียนชายต่ างโรงเรียนนอกจากนี เพือ นในกลุ่ มยัง เคยมี
ประวัตติ อ้ งออกจากโรงเรียนกลางคันเนืองจากตังครรภ์ทไี ม่พงึ ประสงค์
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“จะมีกลุ่มเด็กผูห้ ญิงอยูก่ ลุ่มหนึง พวกนี#สนใจเรือ งเพศมาก วันๆ คลุกอยู่กบั เรือ งการหา
แฟน แต่งตัวถือกระ หวี แป้งตลอด หน้าเนี#ยจะขาวนวลตลอดเวลา เคยมีปญั หาเพือ นในกลุ่มต้อง
ออกกลางคัน ท้อง แอบไปมีอะไรกันในห้องเรียน”(ครูสมจุล)
อีกหนึงปรากฏการณ์ความรุนแรงต่อเพศทีเ กิดขึนและเป็ นทีน่าตกใจคือการทีเ ด็กทีต งั
ครรภ็ไม่พงึ ประสงค์บางคนเป็ นเด็กดี เด็กทีตงใจเรี
ั
ยนแต่ เกิดเหตุ ทําให้ตนเองพลาด เช่น ถูก
เพือนล่อลวง อยากรูอ้ ยากลองหรือไม่มปี ระสบการณ์จงึ ขาดการป้องกันเมือตกอยู่ในสถานการณ์
ทีเ สีย งต่อการมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น
“นักเรียนบางคนนะประวัตดิ ี ตัง# ใจเรียน แต่พลาดไปแล้ว เด็กพวกนี#ไม่โชกโชนไง ไม่
รูจ้ กั ป้องกันเลยท้อง ไม่เหมือนไอ้พวกกลุ่มจัดจ้านนัน มันรูจ้ กั ป้องกันตัวเอง นีก เ็ ป็ นความรุนแรง
เด็กน่ าสงสาร ต้องออกจากโรงเรียน ครูก็สงสาร ก็บอกว่าคลอดแล้วก็กลับมาเรียนแต่เด็กเขาก็
อาย เลิกเรียนกันหมดหรือไม่กย็ า้ ยบ้านออกไปอยูท่ อี  นื  เลย”(ครูหมวดสังคมคนหนึง )
นอกจากนียังมีการกระทํารุนแรงทางเพศกับกลุ่มนักเรียนทีม พี ฤติกรรมเบีย งเบนทาง
เพศอีกด้วยซึง นักเรียนกลุ่มนีจะตกเป็ นกลุ่มเป้าหมายทีถ ูกเพือนๆ ล้อหรือกลันแกล้

งซึง ในความ
เป็ นจริงแล้วในกลุ่มเพือนด้วยกันนันมักเป็ นการหยอกล้อเล่นเพือความสนุ กสนานเท่านนันโดย
ไม่รวู้ ่าสิง เหล่านีเป็ นการสร้างบาดแผลหรือปมในใจให้แก้ผูท้ ถี ูกกระทํา ถ้านักเรียนทีถ ูกล้อมีการ
ั หาอะไรหากแต่ ใ นบางกรณี ผู้ทีถู ก ล้อ ไม่ ส ามารถควบคุ ม
ควบคุ มอารมณ์ ทีดีก็จ ะไม่ เ กิด ป ญ
อารมณ์ได้ เกิดความโมโหหรือน้ อยเนือตําใจ ก็จะเป็ นชนวนให้เกิดความบาดหมางหรือความ
ขัดแย้งทีจ ะนําไปสู่ความรุนแรงต่อไป
“โดนประจําอีเพือ นทีช อบล้อ ก็ทําไมอ่ะคนมันชอบแบบนี#นีช ่วยไม่ได้เกิดมาสวยนีค ่ะ
ตอนโดนล้อ แรกๆ ก็โกรธนะ หลัง ๆชักชินอยากล้อก็ล้อไปดิ มีปญั ญาเป็ นแบบฉันหรือเปล่า”
(นักเรียนชาย(คล้ายหญิง)คนหนึง ชัน# ม.2)
“ก็พวกทีเ ป็ นตุ๊ดไงพี  เพือ นก็จะล้อว่าอีตุ๊ด ตุ๊ด ตุ๊ด หรือไม่กม็ พี คี  นหนึง ตัวใหญ่มากทัง#
อ้วนทัง# ดําเพือ นก็จะชอบล้อว่าเป็ นกระเทยควาย หุ่นไม่ไห้แต่ใจรัก เขาก็จะโดนล้อกันแบบนี#บาง
ทีด ่ากันเลยนะมันเหมือนไปล้อเลียนเขา ใครอยากจะเกิดมาเป็ นแบบนี#เนอะ”(เจนนักเรียนหญิง
คนหนึง ชัน# ม.5)
3. ใช้เกณฑ์วิธีการก่อความรุนแรง
เมือ พิจารณาจากเกณฑ์ของช่องทางหรือวิธกี ารใช้ความรุนแรง สามารถจําแนก
วิธกี ารใช้ความรุนแรงได้สามวิธกี าร ดังนี
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1) ความรุนแรงทีมาจากการใช้ร่างกายหรือพลกําลังทางกาย
วิธกี ารนีรูปแบบนีเป็ นการใช้รา่ งกายเป็ นเครือ งมือทีท าํ ให้เกิดความรุนแรง ซึง จาก
การศึกษาพบว่ามีดงั ต่อไปนี
การแสดงสี หน้ าท่ าทางที ย วยุ
ั  ให้ เกิ ดความมาขัดแย้ งหรือความไม่พอใจ เป็ นการ
แสดงออกทางร่างกายทีเ ป็ นการยัวยุ
 ผูอ้ นื ให้โกรธเพือก่อให้เกิดความรุนแรงตามมา เช่น 1) การจ้อง
มองหน้าผูอ้ นื ด้วยอาการดูถูกเหยียดหยาม คือ การมองตังแต่ศรี ษะจรดเท้าหรือการจ้องมองตังแต่เท้า
จรดศีรษะ หรือการจ้องดูผอู้ นื ด้วยอาการทีไ ม่เป็ นมิตร เช่น ครูจอ้ งมองดูนักเรียน นักเรียนทีม ฐี านะดี
จ้องมองนักเรียนทีฐานะด้อยกว่าหรือการทีนักเรียนรุ่นพีจอ้ งมองหน้ านักเรียนรุ่นน้ องตรงๆ นานๆ
เป็ นต้น 2) การชีหน้าคือการชีหน้าผูอ้ นื ด้วยอาการทีไ ม่เป็ นมิตร เช่น การทีน ักเรียนบางคนต้องการ
ต้องการท้าต่อยนักเรียนอีกคนหนึงจึงชีหน้าท้าต่อย เป็ นต้น 3) การยกมือยกเท้าท้าทายผูอ้ นื คือการ
ยกกําปนั ข้อศอกหรือยกเท้าเพือท้าทายให้ผู้อ ืนโกรธ เช่น นักเรียนยกมือกําหมัดเตรียมท่าจะชก
นักเรียนคนอืนๆ หรือนักเรียนบางคนเดินไปก็แกล้งยกส้นเท้าให้นักเรียนคนอืนเพือยัวยุ
 ให้โกรธ
เป็ นต้น
“แค่ทําหน้ าไม่พอใจหรือแสดงสีหน้ าดูถูกกันเด็กมันก็โกรธแล้วมันเหมือนเป็ นการท้า
ทาย เคยมีเด็กคนหนึง เพือ นมันยกเท้าให้โกรธจัดเลยเป็ นเหตุต่อยกัน ยิง พวกแก๊งค์เด็กผูช้ ายนะ
แค่มองหน้ามันก็ทา้ ต่อยกันแล้ว” (ครูสมฉัตร)
การใช้อวัยวะร่างกายทําร้ายผูอ้ ืน ให้บาดเจ็บ เป็ นความรุนแรงทีเ กิดจาก การใช้อวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึงของร่างกาย เช่น มือ เข่า ศอก เป็ นต้น ทําร้ายผูอ้ นื ให้ได้รบั บาดเจ็บเช่น 1) การใช้มอื
และเล็บทําร้ายผู้อ ืน เช่ น นักเรียนหญิงหยิกผมนักเรียนหญิงอีกคนหนึ ง นักเรียนหญิงตบตีก ับ
นักเรียนหญิงด้วยกัน สําหรับครูการใช้ร่างกายทําความรุนแรง เช่น ใช้เล็บหยิกแขนนักเรียนทีท ําผิด
หรือขัดคําสังหรื
 อใช้ เป็ นต้น 2) การชกต่อยด้วยกําปนั เช่น นักเรียนคนหนึงชกเพือนนักเรียนอีกคน
หนึงด้วยความโกรธ เป็ นต้น 3) การเตะหรือถีบด้วยเท้า เช่น นักเรียนรุ่นพีแ กล้งเตะหรือกระโดดถีบ
นักเรียนรุ่นน้อง เป็ นต้น 4) การใช้ศอกถองผูอ้ นื เช่น นักเรียนโกรธเพือนจึงใช้ขอ้ ศอกถองเพือนที
หน้า เป็ นต้น
ตอนอยู่ม.3 ผมทะเลาะกับเพือ นศอกกลับมันปากแตกเลย มันก็สูน้ ะกระโดดถีบผมยัง
กับกําลังภายใน เซเลย เพือ นห้ามกันใหญ่”(กฤษนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
“ครูชอบหยิกพุงนักเรียนดื#อ ยิง ครูผูห้ ญิงนะ ชอบหยิก มันก็ไม่เจ็บหรอกแต่เสียวกลัว
สะดือหลุดถ้าเป็ นครูผชู้ ายบางทีช อบชกทีไ หล่กเ็ หมือนเล่นๆ ขู่ๆ ให้กลัวนะบางทีกเ็ จ็บจริง”(จอม
นักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.5)
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การใช้ อาวุธหรือวัตถุสิง ของที เ ป็ นอาวุธทําร้ายผู้อืน เป็ นการก่อเหตุความรุนแรงโดย
การหยิบถืออาวุธหรือหยิบถือวัตถุสงิ ของทีเ ป็ นอาวุธไปทําร้ายผูอ้ นื เช่น 1) การหยิบถืออาวุธ ได้แก่
มีด ไม้หน้าสาม ปืนปากกา หรือระเบิดขวด เป็ นต้น ทําร้ายผูอ้ นื เช่น นักเรียนใช้มดี คัดเตอร์ทําร้าย
นักเรียนคนอืน ใช้ไม้ตใี ห้ได้รบั บาดเจ็บ เป็ นต้น 2) การหยิบถือวัตถุสงิ ของทีใ ช้เป็ นอาวุธ ได้แก่
ก้อนหิน ท่อนไม้ เป็ นต้น ทําร้ายผูอ้ นื เช่น นักเรียนใช้หนิ ปาทําร้ายนักเรียนคนอืน ครูใช้ชอล์ก
หรือปากกาขว้างใส่นกั เรียนทีไ ม่ฟงั คําสัง เป็ นต้น
“อาจารย์เห็นนะทีโ ดนพักการเรียนก็จะเป็ นกลุ่มทีเ อาอาวุธมาโรงเรียนเมือ เทอมทีแ ล้ว
มีเอาปื นปากกามาบอกว่าเพือ นทีเ ทคโนให้พกไว้ป้องกันตัว บางคนเอาไม้หน้ าสามมา ฟาดใส่
หน้าเพือ นเข้าให้แย่งผูห้ ญิงกัน”(ครูสมสุข)
“เอาหินนะแหละข้างทุ่งนาขว้างใส่มนั เลยหยิบอะไรได้กเ็ อานัน แหละพี” (แพรวนักเรียน
หญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
2) ความรุนแรงทีมาจากการใช้วาจา
วิธกี ารใช้ความรุนแรงทางวาจา หมายถึงการใช้วาจาหรือคําพูดทําให้เกิดความรุนแรง
ซึง จากการศึกษาพบว่ามีดงั ต่อไปนี
การพู ด โกหก หมายถึ ง การพู ด เท็ จ เพือ ประโยชน์ ข องตนเอง และทํ า ให้ ค นอื น
เดือดร้อน เช่น นักเรียนคนหนึงทําผิดแต่กลับพูดโยนความผิดไปให้เพือนอีกคนหนึง นักเรียน
ไม่ได้ทาํ การบ้านแต่บอกครูว่าเพือนยืมสมุดการบ้านตนเองไปแล้วลืมเอามาคืนทําให้ตนเองไม่ม ี
ส่งซึงเป็ นการพูดโกหกเพือให้ตนเองพ้นผิดและเพือนต้องโดนครูลงโทษหรือเรียกไปสอบถาม
เป็ นต้น
การพูดส่อเสียด หมายถึงการพูดยุยงให้คนอืนแตกกัน เป็ นการพูดเอาความข้างหนึง
ไปบอกอีกข้างหนึงเพือให้ทะเลาะกัน ไม่สามัคคีกนั เช่น นักเรียนหญิงแอบเอาเรืองส่วนตัวของ
เพือนคนหนึงไปบอกเพือนอีกคนหนึงเพือให้เพือนทะเลาะกันหรือระแวงกัน เป็ นต้น
การพูดคําหยาบ หมายถึงการใช้คําหยาบคายด่าทอผูอ้ นื เพือให้โกรธ เจ็บใจ หรือ
เกิดความอับอายขายหน้า เช่น นักเรียนใช้คําหยาบต่างๆ อุปมาเป็ น หมา วัว ควาย เป็ นต้น ด่า
เพือนอีกคนหนึง ครูด่านักเรียนด้วยความโกรธว่านักเรียนนัน งีเ ง่า หรือโง่เป็ นวัวเป็ นควาย เป็ น
ต้น
การพูดเพ้ อเจ้ อ หมายถึงการพูดเรืองทีไ ร้สาระ ฟุ้ งซ่าน ไม่เป็ นประโยชน์ ใดๆ แต่
สร้างความรําคาญให้ผู้อ ืน เช่น นักเรียนหญิงพูดเรืองแฟชันหรื
 อเรืองทีไร้สาระ น่ ารําคาญให้
เพือนคนอืนฟงั บ่อยๆ เป็ นต้น
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“ ทีโ รงเรียนนี#นะการใช้คําพูดนีถ อื ว่าสุดๆเด็กพูดไม่เพราะเลย ด่ากัน กูมงึ นีธ รรมดา
มาก บางคนก็ช่างพูดเหลือเกินยุให้เพือ นแตกกันทะเลาะกันมาเยอะแล้ว ส่วนมากเป็ นผูห้ ญิงแต่
ถ้าคําหยาบนีเ ป็ นเหมือนกัน ไอ้เด็กทีด ๆี บางคนรับไม่ได้เลยนะ พูดหยาบกันมาก เราก็พยายาม
สอนแต่มนั พูดกันจนชิน”(ครูสมใจ)
จะเห็นว่าความรุนแรงทีม าจากการใช้วาจานีมีให้เห็นในหลายลักษณะทังพูดโกหก พูด
คําหยาบ พูดส่อเสียด เพ้อเจ้อ ซึง เป็ นการทําร้ายผูอ้ นื โดยใช้คําพูดเป็ นอาวุธทีน ักเรียนหลายคน
รูส้ กึ ว่าเป็ นเรือ งปกติทพี บเห็นได้ตลอดเวลาทีใ ช้ชวี ติ อยู่ในโรงเรียน ทังนีการใช้ความรุนแรงผ่าน
การใช้วาจานีบางครังสร้างความเจ็บปวดต่อจิตใจให้แก่ผู้ทถี ูกกระทําอย่างมากและมากกว่าการ
กระทําต่อร่างกายเสียอีก และยิง ถ้าเป็ นความรุนแรงทางวาจาทีม าจากครูผูส้ อนแล้วนักเรียนส่วน
ใหญ่ โ ดยเฉพาะนัก เรียนทีค่ อ นข้างเรียนดีห รือ มีค วามประพฤติดีจะรู้ส ึก ว่ าเป็ นการกระทํา ที
รุนแรง เช่น การถูกครูดุหรือด่า หรือครูเผลอใช้ถ้อยคําไม่สุภาพดุด่าไม่ว่าจะดุด่านักเรียนผู้นัน
โดยตรงหรือดุด่าเพือนร่วมชันคนอืนๆ แต่ตนเองอยูใ่ นเหตุการณ์ดว้ ยก็รสู้ กึ ว่านันคื
 อความรุนแรง
ทีเ กิดขึน
“วันนัน# ครูด่าทัง# ห้องเป็ นชัวโมง
 ครูโมโหเผลอพูดคําไม่เพราะ เราก็ตกใจไม่เคยโดนด่า
แบบนี# พ่อกับแม่ยงั ไม่เคยด่าแบบนี#เลย”(นกนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.5)
3) ความรุนแรงทีมาจากทัง: ทางกายและทางวาจา
วิธกี ารใช้ความรุนแรงทังทางกายและทางวาจา หมายถึง การใช้ร่างกายร่วมกับวาจา
ทําให้เกิดความรุนแรง ซึง จากการศึกษาพบว่ามีดงั ต่อไปนี
การแสดงสีหน้ าท่าทางพร้อมกับใช้วาจาด่าทอ ดูถกู หรือเหยียดหยามผูอ้ ืน
เพือ ให้เกิ ดความรุนแรงตามมา เช่น 1) การจ้องมองหน้าผูอ้ นื ด้วยอาการดูถูกพร้อมกับพูดดู
ถูกเหยียดหยาม เช่น นักเรียนรุน่ พีจ อ้ งมองหน้านักเรียนรุน่ น้องด้วยอาการเหยียดพร้อมกับพูด
ด่าด้วยคําหยาบคาย เป็ นต้น 2) การชีหน้าผูอ้ นื พร้อมกับพูดด่าหรือดูถูกผูอ้ นื เช่น นักเรียนหญิง
จ้องมองหน้าเพือนนักเรียนหญิงพร้อมกับพูดคําดูถูกต่างๆ เป็ นต้น 3) การยกมือยกเท้าท้าทาย
ั าท่าจะชกพร้อมกับท้า
ผูอ้ นื พร้อมทังพูดท้าทาย ยัวยุ
 หรือ ทําให้โกรธ เช่น นักเรียนยกกําปนทํ
ชกนักเรียนอีกคนหนึง นักเรียนหญิงยกมือทําท่าจะตบพร้อมกับด่านักเรียนหญิงอีกคนหนึง
เป็ นต้น
การใช้ คาํ พูดที ห ยาบคาย ดูถกู เหยียดหยามผู้อืน พร้อมกับทําร้ายผู้อืน ด้ วย
อวัยวะของตนหรือด้วยอาวุธวัตถุสิง ของต่ างๆ เช่น 1) การใช้คําพูดหยาบคาย ดูถูก ด่าทอ
กัน และทําร้ายซึง กันและกันด้วยอวัยวะของตน เช่น นักเรียนคนหนึงกล่าวดูถูกเพือนอีกคนหนึง
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ในห้องเรียนเพือให้เกิดความอับอาย จึงเกิด การโต้เถียงกัน และการชกต่อยซึง กันและกัน เป็ น
ต้น 2) การใช้คาํ พูดหยาบคาย ดูถูก ด่ากัน และทําร้ายซึง กันและกันด้วยอาวุธหรือวัตถุสงิ ของที
เป็ นอาวุธ เช่น นักเรียนหญิงโต้เถียงกันและใช้ปากกาทิม แทงทําร้ายกัน เป็ นต้น 3) การใช้คําพูด
หยาบคาย ดูถูก ด่ากัน และทําร้ายซึง กันและกันด้วยอวัยวะของตนหรืออาวุธ วัตถุสงิ ของต่างๆ
เช่ น นั ก เรียนพูด หยอกล้อ กันเล่ น ในห้อ งจนเกินพอดีทํ าให้โ กรธกัน จึง ชกต่ อ ยกัน หรือ ใช้ไ ม้
บรรทัดตีกนั จนบาดเจ็บ เป็ นต้น
“เริม จากด่ากันก่อน ต่อมาก็ตบกันพี  ประจําแหละ เห็นบ่อย ด่ากันแรงๆ สู้ไม่ได้ก็ตบ
เลย พวกนี#ปากจัด แรงก็เยอะ ตบเก่ง” (แนนนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.3)
3. ความรุนแรงต่ อเด็กและเยาวชน : จุดเกิ ดเหตุในฐานะพื:นที ผลิ ตซํา: ความ
รุนแรง
จากการศึก ษาบริบทของโรงเรียน ทําให้ผู้ว ิจยั ได้ทราบถึง ประวัติค วามเป็ นมาของ
โรงเรียน สถานทีต งของโรงเรี
ั
ยน อาณาบริเวณ อาคารสถานทีต ่างๆ รวมถึงสภาพแวดล้อม และ
บุคคลต่างๆ ทีเกียวข้องซึงสิง เหล่านีทําให้ผู้วจิ ยั ได้เข้าใจถึงโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน
อันมีผลต่ อความรุนแรงทีเกิดขึนกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ในฐานะของผู้ถูกกระทําและ
ผู้ก ระทํ า เอง โดยเฉพาะยัง ได้ ท ราบถึง จุ ด เกิด เหตุ ค วามรุ น แรงซึง จากการสัง เกตและการ
สัมภาษณ์เด็กและเยาวชนในโรงเรียนตลอดจนครูอาจารย์และบุคคลทีเ กียวข้องจะเห็นว่าหากจะ
ให้ก ล่ าวอย่างเฉพาะเจาะจงลงไปว่ าความรุนแรงต่ อ เด็กทีเ กิดขึนในโรงเรียนนันเกิดทีใ ด ณ
บริเวณใด ในช่วงเวลาใด คงไม่สามารถบอกอย่างชัดเจนได้ว่าส่วนใหญ่เกิดในห้องเรียนหรือส่วน
ใหญ่เกิดในห้องนํ า หรือทีไหน หากแต่ความรุนแรงนันสามารถเกิดขึนได้ทุกสถานทีใ นโรงเรียน
แต่ทนี ่ าสังเกตคือ จุดเกิ ดเหตุเหล่านี! มักจะมีประวัติการเกิ ดความรุนแรงซํ!าๆ อยู่เรือ ยๆ
และเป็ นความรุนแรงในลักษณะที ค ล้ายคลึงกัน ซึงจากการศึกษาสามารถแบ่งสถานทีเกิด
เหตุความรุนแรงได้เป็ น สองแหล่งหลักๆ ดังนี สถานทีท วๆ
ั  ไปในโรงเรียน เช่น ในห้องเรียน
ทางเดิน สนามกีฬ า โรงอาหาร เป็ น ต้ น เหตุ ก ารณ์ ทีเ กิด ขึนมัก เป็ น ความรุ น แรงทีเ กิด ขึน
กระทันหันหรือโดยบังเอิญ เช่น เด็กเดินชนกันแล้วเกิดความไม่พอใจกันหรือเขม่นหน้ากันทําให้
เกิดความไม่พอใจจนกลายเป็ นความบาดหมางและกระตุ้นให้เกิดการกระทําทีรุนแรงเป็ นลําดับ
ต่อมาซึงสถานทีทวไปนี
ั
มักเป็ นความรุนแรงทีเกิดขึนโดยไม่มกี ารเตรียมการไว้ล่วงหน้ าขึนอยู่
กับสถาการณ์ในขณะนัน
“เกิดขึน# ได้ทุกทีใ นโรงเรียนนัน# แหละ เดินมาเจอกัน ทีร าวบรรได มองหน้ากัน ไม่ชอบ
หน้ากันก็ทะเลาะกันแล้ว มันเกิดได้หมดจะเจาะจงลงไปคงยาก” (ครูสมชาย)
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สถานทีล บั ตาหรือ สถานทีท ีไ ม่มคี นพลุ ก พล่ านมากนัก เช่ น หลังโรงเรียน ห้อ งนํ า
แปลงเกษตรของโรงเรียน ความรุนแรงทีจ ะเกิดขึนนันจะเป็ นเหตุการณ์ทเี ฉพาะเจาะจงมีการนัด
หมายล่วงหน้ าเพือมาพบกัน เช่น การนัดตบกันของนักเรียนหญิง การท้าต่อยกันของนักเรียน
ชาย เป็ นต้น ในสถานทีด งั กล่ าวนีจะเป็ นบริเ วณทีก ลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงมัก จะใช้เ ป็ นสถานที
ประจําหรือ เคยเห็น ว่ า มีก ารใช้ส ถานทีแ ห่ ง นี เพือ การแสดงออกซึง ความรุ นแรงอยู่บ่อ ยครัง
เนืองจากจะเป็ นบริเวณทีล บั ตาครูและการก่อเหตุนนๆ
ั จะมีเจตนาชัดเจนโดยมีการนัดหมายและ
เตรียมการล่วงหน้า
“ เด็กมันกลัวครูเห็นมันก็จะนัดกันเอาทีล บั ตาคน เคยมีนัดตบกันกลุ่มใหญ่เลยมันเขียน
จดหมายไปนั ด กัน หลัง เลิก เรีย นตรงแปลงเกษตรให้ม าเจอกัน ตรงนัน# คนจะไม่ค่ อ ยเดิน ไป
หรือไม่กใ็ นห้องนํ#าเพราะกว่าภารโรงจะมาปิดห้องนํ#ามันก็ตบกันซะเละแล้ว”(ครูสมปอง)
จะเห็น ได้ ว่ า จุ ด เกิด เหตุ ค วามรุ น แรงทังสองแห่ ง เป็ น สถานทีทีอ ยู่ ภ ายในบริเ วณ
โรงเรียนเท่านัน ทังนีความรุนแรงทีเ กิดขึนบางอย่างอาจเกิดขึนในสถานทีภ ายนอกโรงเรียนแล้ว
แผ่ขยายเข้ามาสู่โรงเรียนรวมทังเกิดความรุนแรงในโรงเรียนแล้วขยายไปสู่จุดเกิดเหตุภายนอก
โรงเรียน เช่น เกิดการทะเลาะวิวาทกันภายในโรงเรียนแล้วมีการนัดหมายไปใช้กําลังกันนอก
โรงเรียนหรือมีเรือ งทะเลาะกันมาจากข้างนอกโรงเรียนแล้วมาทะเลาะกันต่อช่วงทีอ ยูใ่ นโรงเรียน
“โน่ นโทรนัดไปตบกันทีห มู่บ้านแถวๆ วัดโน่ น ครูกไ็ ม่รูเ้ รือ งมีเด็กไปเห็นเขามาเล่าให้
ฟงั รู้สกึ ว่าจะเป็ นวันเสาร์ เราก็ดูไม่ทวถึ
ั  งบางทีก็มเี รือ งกันตัง# แต่ โรงเรียนแล้วแต่ ทําอะไรไม่ได้
เดีย= วครูรู้ ก็นดั ไปตบกันทีอ นื  แทน กองเชียร์กต็ ามไป”(ครูสมใจ)
“อย่างเพือ นผมนีเ คยมีเรือ งกับรุ่นพีม าก่อนตอนนัน# อยู่คนละโรงเรียน มันดันย้ายมาอยู่
โรงเรียนนี#ดว้ ยก็ยงั มาหาเรือ งกันอีกไม่รมู้ นั ทะเลาะกันมาเรือ งอะไร”(ตัม# นักเรียนชายคนหนึง ชัน#
ม.2)
นอกจากนีเมือพิจารณาถึงช่วงเวลาทีเ กิดความรุนแรงนันพบว่าสามารถเกิดขึนได้ทุก
ช่วงเวลาทังในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็ นขณะทีม กี ารเรียนการสอนหรือไม่มกี ารเรียนการสอนก็ตาม
และยังเกิดนอกห้องเรียน เช่น เวลารับประทานอาหารกลางวัน หลังเลิกเรียน ช่วงงานเทศกาล
ต่างๆ เช่น งานกีฬาสี กิจกรรมทีจ ดั ตามวันสําคัญต่างๆ เป็ นต้น
“มันบอกไม่ได้ว่าเกิดตอนไหนนะ เท่าทีเ ห็นเวลาครูสอนยังทะเลาะกันเลย เวลามีกจิ
จกรรมของโรงเรียนก็เหมือนกันครูจะไม่ค่อยได้ตามควบคุม อย่างงานกีฬาสีใครเป็ นนักกีฬาก็
แข่งไป หรีดก็เต้นไปไอ้พวกทีไ ม่ทําอะไรก็ว่างบางทีกอ็ อกไปก่อเหตุทะเลาะกัน แอบไปสูบบุหรี 
บ้าง”(ครูสมชาย)
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4.ปัจจัยทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
จากการศึกษามุมมองของความรุนแรงทีเ กิดขึนต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนทังจาก
ตัวนักเรียนเองและผูท้ มี สี ่วนเกียวข้องพบว่าปจั จัยทีเ กียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชน
ถูกกระทําในโรงเรียนนันสามารถพิจารณาได้สามลักษณะคือ เด็กและเยาวชนที ต กอยู่ใน
ฐานะผู้ถกู กระทําความรุนแรง เด็กและเยาวชนที อ ยู่ในฐานะผู้กระทําความรุนแรง และ
เด็กและเยาวชนทีเ ป็ นทัง! ผูก้ ระทําและผูถ้ กู กระทําความรุนแรง ทังนีในการศึกษาถึงปจั จัยที
เกีย วข้องกับความรุนแรงนัน จําเป็ นอย่างยิง ทีจ ะต้องคํานึงถึงลักษณะของความรุนแรงทีเ กิดขึน
ว่าเด็กและเยาวชนตกอยู่ในฐานะใด เพือทีจ ะได้เกิดความเข้าใจว่าปจั จัยทีเข้ามาเกียวข้องนันมี
เรือ งใดบ้าง
1. ปัจจัยที เกียวข้องเมือเด็กและเยาวชนในฐานะผู้ถกู กระทํา หรือที เรียนกันว่า
“เหยือของความรุนแรง”
สําหรับปจั จัยสําคัญทีท าํ ให้เด็กและเยาวชนตกอยู่ในฐานะของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
ทัง# ต่อร่างกาย จิตใจ และต่อเพศ นัน# เกิดจากปจั จัยเหล่านี#คอื
1) จากตัวเด็กนักเรียนเอง
เด็กและเยาวชนทีอยู่ใ นฐานะของนัก เรียนและตกอยู่ใ นฐานะของผู้ถู กกระทําความ
รุนแรงนัน เพราะต่างก็มที มี าจากครอบครัวและบริบทโดยรอบทีต่างกัน ลักษณะทางกายภาพ
ของร่างกายจึงต่างกัน อุปนิสยั ใจคอทีถูกหล่อหลอมมาจากคนรอบข้างทีต่างกันจึงแตกต่างกัน
สาเหตุต่างๆ เหล่านีจึงเป็ นปจั จัยสําคัญทีเด็กต้องตกอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําความรุนแรง
อย่างหลีกเลีย งได้ยากซึง ปจั จัยทีม าจากตัวเด็กนักเรียนเองนัน แบ่งเป็ น ลักษณะทางกายภาพ
ของร่างกายและบุคลิ กภาพที อ ่อนแอ ลักษณะชวนหมันไส้
 หรือน่ ารําคาญแบบเจ้าตัวเอง
ยังไม่รู้ การมีพฤติ กรรมที ไ ม่พึงประสงค์ทงั ! หลาย และการมีประวัติด่างพร้อยมักถูกตี
ตราหรือควบคุม
ลักษณะทางกายภาพของร่างกายและบุคลิ กภาพทีอ ่อนแอ นักเรียนมีลกั ษณะทาง
กายภาพและมีบุคลิกทีอ่อนแอนี เกิดจากความพิการส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายทีเป็ นมาแต่
กําเนิด เช่น ตาเหล่ ปากแหว่ง แขนขาลีบ ร่างกายเล็กกว่าเพือนๆ เป็ นต้นหรือความพิการทีเ กิด
จากอุบตั เิ หตุ เช่น นิวขาด ขาหัก แขนหัก หรือ ตาบอด เป็ นต้น ลักษณะกายภาพและบุคลิกที
อ่อนแอเหล่านีอาจจะทําให้เด็กเกิดปมด้อย ไม่กล้าแสดงออก เก็บตัวเงียบ บางทีก็ทําให้เพือน
นักเรียนบางคนนํ าไปล้อเลียน เป็ นเรืองตลกขบขัน หรือเพือนทีตวั โตกว่าแข็งแรงกว่าก็อาจจะ

129

ข่มเหงเด็กทีต วั เล็กกว่า หรืออ่อนแอกว่าซึงการกระทําต่างๆ เหล่านี เป็ นความรุนแรงทีเ กิดแก่
เด็กและเยาวชนในฐานะของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
“อย่างหนูตวั เล็กเพือ นก็ชอบล้อว่าไอ้เตี#ย ไอ้เตี#ย แล้วก็เป็ นไอ้เฮียยยย ไปเลยพี  เพือ น
หนู อกี คนเขาเหมือนเป็ นเด็กออทิสติก ยังไงทีอ ยู่ม.2 ก็จะโดนเพือ นแกล้ง เอากระเป๋าไปซ่อน
โดนผลักแล้วก็วงิ  หนี ยิง ถ้าร้องไห้ด้วยเพือ นมันยิง ขํากันใหญ่ ”(ทรายนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน#
ม.2)
ลักษณะชวนหมันไส้
 หรือน่ ารําคาญแบบเจ้าตัวเองยังไม่รู้
เด็กบางคนมีลกั ษณะทีน ่ าหมันไส้
 หรือน่ ารําคาญ เช่น เด็กบางคนชอบเดินโยกตัว เดิน
แบบนั ก เลง ชอบพูด เสียงดัง หรือ บางทีมกี ลินตัว แรง เป็ น ต้น ซึง ลัก ษณะเหล่ า นี มัก เป็ น ที
รังเกียจของเพือนๆ ในโรงเรียน ทําให้ไม่มใี ครอยากเข้าใกล้หรืออยากเข้าไปคุยด้วย และอาจจะ
ถูกตําหนิติเตียนจากเพือนคนอืนๆ ซึงถือเป็ นความรุนแรงทีเด็กเหล่านีถูกกระทําจากเพือนๆ
ในโรงเรียน
“ก็หน้าตาไม่เป็ นแบบนี#เองไม่ได้กวนตีนสักหน่ อย มันบอกหน้าผมกวน เข้ามาต่อยเฉย
เลย ยังไม่ทนั ทําอะไรเลย วูบกลางอากาศ”(โอมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
“ไอ้เหม็นไงพี  ไม่อยากอยูใ่ ก้ลเลย สงสัยไม่อาบนํ# า”(ฝ้ายนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.5)
การมีพฤติ กรรมทีไ ม่พึงประสงค์ทงั ! หลาย
เด็กนักเรียนบางคนอาจจะมีพฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์ เป็ นทีรงั เกียจจากเพือนใน
โรงเรียนเช่น มีนิสยั ก้าวร้าว ชอบใช้กําลังตัดสินปญั หา ชอบชกต่อยทะเลาะวิวาทโดยใช้อารมณ์
ตนเองเป็ นใหญ่ ไม่ยอมรับฟงั เหตุผล ซึงมักเป็ นเด็กทีมาจากครอบครัวทีข าดความอบอุ่น พ่อ
ทะเลาะกับแม่เป็ นประจํา เด็กบางคนก็มนี ิสยั ขีขโมย ชอบลักเล็กขโมยน้อย มักเกิดกับเด็กทีม า
จากครอบครัวยากจน หรือบางทีก็เกิดจากเด็กทีมนี ิสยั ไม่ด ี ได้ตวั อย่างไม่ดจี ากเพือนขีขโมย
ชอบลัก เล็ก ขโมยน้ อ ยจนติด เป็ นนิ ส ยั เด็ก บางคนก็มนี ิ ส ยั ชอบจับผิด ชอบมองคนในแง่ร้าย
มีนิสยั ชอบนินทาหรือชอบพูดคําหยาบ พูดลามก เด็กบางคนชอบพูดส่อเสียดให้เพือนทะเลาะ
กัน เอาความข้างนีไปบอกข้างโน้น เอาความข้างโน้นไปบอกข้างนี เป็ นต้น พฤติกรรมเหล่านีมัก
เป็ นทีร งั เกียจของเพือนๆ ในโรงเรียน ทําให้มเี พือนน้อย ไม่ค่อยมีใครอยากคบด้วยเพราะการคบ
เพือนแบบนีมักจะเดือดร้อนใจหรือได้รบั ความลําบากใจและอาจถูกมองในแง่รา้ ยตามไปด้วย สิง
เหล่านีก็ถอื เป็ นความรุนแรงทีเกิดขึนกับเด็กทีมพี ฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์ทตี วั นักเรียนเป็ นผู้
สะท้อนความรูส้ กึ ออกมาว่าตนเองอยู่ในฐานะของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง เพราะเพือนไม่คบครู
ก็ชอบลงโทษ
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แต่ทงนี
ั ในมุมมองของครูนันเห็นว่าการทีน ักเรียนคิดแบบนีนันไม่ถูกต้องเสมอไป อาจ
มีส่วนจริงทีว่าเขารูส้ กึ ว่าเข้าได้รบั ความรุนแรงจากการทีเพือนไม่อยากคบหาสมาคมด้วย แต่
กลับลืมนึกไปว่าเป็ นเพราะตนเองมีพฤติกรรมอย่างไร
“เด็กมันชอบบอกว่าครูทํารุนแรงกับมัน ก็ไม่ดูตวั เอง ทําตัวดีแค่ไหน บางคนขโมยของ
เพือ น ชอบพูดคําหยาบ ครับนีไ ม่เคยใช้เลยกับครูกไ็ ม่เคยมีหางเสียง ผงมันเข้าตาคัวเองไม่เห็น
ความผิดตัวเอง”(พระอาจารย์สอนวิชาจริยธรรมรูปหนึง )
การมีประวัติด่างพร้อยมักถูกตีตราหรือควบคุม
นอกจากนีเด็กบางคนอาจจะมีประวัตทิ ไี ม่ดมี าก่อน เช่น เคยลักขโมยของและถูกจับได้
เคยเสพยาบ้า เคยเล่ นการพนันในโรงเรียน หรือ เคยทําร้ายเพือ นจนบาดเจ็บ เป็ นต้ น เด็ก
นักเรียนเหล่านีมัก ถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์บนมาก่อน บางคนทําผิดร้ายแรงต้องถูกไล่ออกจาก
โรงเรียนอืน เมือมาเข้าเรียนในโรงเรียนใหม่ก็จะถูกตรีตราหรืออยู่ในความควบคุมของครูฝ่าย
ปกครอง ทีต้องถูกเฝ้าดูพฤติกรรมหรือถูกเพ่งเล็งเป็ นพิเศษ มีการรายงานผลพฤติกรรมเป็ น
ช่วงๆ ทําให้เด็กเหล่านีเป็ นทีน่ารังเกียจจากเพือนๆ ไม่มใี ครอยากคบด้วย เมือเกิดปญั หาใดๆ
แล้วยังหาคนผิดไม่ได้ เด็กเหล่านีก็อาจจะถูกกล่าวหาหรือถูกปรักปรําว่าเป็ นผู้กระทําผิดนันๆ
ทังๆ ทีต วั เองก็ไม่ได้ทํา ต้องกลายเป็ นจําเลยของสังคมโรงเรียนไปโดยปริยาย เด็กและเยาวชน
เหล่านีจึงอาจรูส้ กึ อึดอัดใจ รูส้ กึ โดดเดียว ไม่มคี วามเป็ นอิสระเพราะถูกเพ่งเล็งตลอดเวลา จน
เกิดอาการเก็บกด หรือเครียด ซึง ถือเป็ นความรุนแรงทีเ ด็กเหล่านีถูกกระทําจากเพือนๆ และครู
ในโรงเรียน
“ ผมเป็ นห้องทับสีไ งอาจารย์ ครูไม่ค่อยสนใจหรอก ใช้แต่ แรงงานยกโต๊ ะ เก้าอี# เวลา
โรงเรียนจะมีการประเมินเขาก็ให้หยุดเรียนเลยไม่ตอ้ งมากลัวมาทําให้โรงเรียนเสีย เขามองเราไม่
ดีกแ็ ค่เรียนไม่เก่ง อย่างมี ของหายถูกเพ่งเล็งก่อนเลย”(เจนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
นอกจากนีเด็กนักเรียนทีม คี วามสัมพันธ์ทไี ม่ค่อยดีกบั ครูทําให้ครูมองภาพลบของเด็ก
จึงทําให้เด็กเหล่านันตกเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยเมือ เกิดเหตุการณ์ของหายขึนในโรงเรียน
“โทรศัพท์มอื ถือของเพือ นหาย วันนัน# พอดีผมกลับบ้านไปก่อน ครูเลยคิดว่าผมเอาไป
แล้วมาพูดกับผมเหมือนว่าผมเป็ นคนเอาไปเอง โถ่ สรุปแล้วพอจับคนทําได้กไ็ ม่เห็นมาพูดอะไร
กับผมเลย” (พลนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.1)
2) จากบริ บทโรงเรียน
นอกจากสาเหตุ ทเี กิดจากตัวนักเรียนเองแล้ว สาเหตุ อกี อย่างหนึงก็คอื เกิดจากบริบท
ของโรงเรียน ซึงโรงเรียนเป็ นสถานทีทเี ด็กใช้ชวี ติ เป็ นส่วนใหญ่ในแต่ ละวัน การแสดงออกซึง
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พฤติก รรมต่ างๆ ของเด็ก จึง มีโ อกาสทีจะเกิด ขึนในโรงเรียน รวมทังความรุนแรงอืนๆ ด้ว ย
ในประเด็นนีได้พจิ ารณาถึงเด็กทีอ ยู่ในฐานะของผูถ้ ูกกระทําโดยมีโรงเรียนอันประกอบด้วย การ
เรียนการสอน ครูอาจารย์ และเพือนนักเรียนทีอ ยู่ในฐานะของมูลเหตุทที ําให้เกิดความรุนแรงต่อ
เด็กนักเรียน ซึง แบ่งออกเป็ น หลักสูตรการเรียนการสอน และ บทบาทของครู
หลักสูตรการเรียนการสอน
จากการศึกษาพบว่า สิง ทีก ่อให้เกิดความรุนแรงต่อเด็กอย่างหนึงคือการทีโรงเรียนมี
นโยบายทีม งุ่ เน้นความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการเป็ นหลักทําให้โรงเรียนต้องปรับเปลีย นการเรียน
สอนเพือให้เกิดผลงานทีเห็นเป็ นรูปธรรม เป็ นทีประจักษ์แก่สงั คมเพือใช้ในการประเมินตัดสิน
คุ ณ ภาพของสถานศึก ษา ซึง จะมีผ ลต่ อ เกียติยศชือ เสียง รวมทังงบประมาณทีจ ะได้รบั การ
ส่งเสริมจากรัฐบาล จึงทําให้โรงเรียนบางแห่งจัดการเรียนการสอน หรือจัดหลักสูตรการเรียนการ
สอนทีมเี นื อหาวิช าการมากเกิน ไป เด็ก บางคนไม่ ส ามารถรับได้ท ังหมด รวมทังระบบการ
ประเมินผลการเรียนในปจั จุบนั นีทีมกี ารทดสอบ หรือการสอบวัดความรูห้ ลายต่อหลายครังใน
หนึงภาคเรียน เช่น การสอบวัดผลระดับชาติ (NT) การสอบ โอเน็ต (O-net) เอเน็ต (A-net) ทํา
ให้เด็กเกิด ความเครียดและวิต กกังวล ในขณะเดียวกันบางมุมมองเห็นว่ าโรงเรียนได้ก ระทํา
ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน ในลักษณะของการให้เด็กฝึ กปฏิบตั มิ ากเกินไปทําให้เด็กเสียโอกาส
หรือเวลาในการเรียนภาควิชาการ หรือภาคทฤษฎีอย่างเต็มที รวมทังในหลักสูตรการเรียนการ
สอนแบบใหม่ทีม ีก ารยกเลิก การบรรจุบ างรายวิช า เช่ น วิช าจริยธรรม วิช าหน้ า ทีพ ลเมือ ง
เป็ นต้น ออกจากหลักสูตร ทําให้เด็กไม่ได้รบั การอบรมขัดเกลาในเรืองของศีลธรรมคุณธรรม
เท่าทีค วร
“เรียนหนักเกินไป เครียด เดีย= วก็มสี อบอะไรก็ไม่รมู้ ากมาย ปวดหัวจะแย่ ครูกม็ ากดดัน
ให้เราทําคะแนนให้ได้ดี เดีย= วก็มาประเมินนัน ประเมินนีเ ยอะแยะไปหมด”(เล็กนักเรียนหญิงคน
หนึง ชัน# ม.6)
“เดีย= วนี#การสอนศีลธรรมในโรงเรียนไม่ค่อยมีแล้ว เด็กก็ได้เรียนแต่วชิ าการ ทีเ ด็กเราก็
ไม่ได้เก่งอะไรแล้วต้องมาเรียนแบบนี#สงสารเด็กเหมือนกัน มันก็เหมือนทําร้ายเด็กนะ สอบแข่ง
กับใครก็ไม่ได้”(ครูหมวดสังคมคนหนึง )
นอกจากนีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในบางรายวิชา อย่างเช่น ภาษาต่างประเทศที
มีการจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนนักเรียนนันบางครังเป็ นการสร้างความเครียดให้แก่นักเรียนอย่าง
มาก นักเรียนไม่สามารถสือสารกับครูชาวต่างชาติได้เนืองจากครูไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ทําให้
นักเรียนซึง มีทกั ษะทางด้านภาษาทีไ ม่ดนี ักหรือบางคนถึงขันทีอ าจกล่าวได้ว่าไม่มที กั ษะทางด้าน
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ภาษาต่างประเทศเลยตกอยู่ในภาวะเรียนไม่รูเ้ รือง ไม่ทนั เพือน และนํ าไปสู่การไม่เข้าเรียน ซึง
ปรากฏการณ์เช่นนีทําให้เด็กตกอยู่ฐานะของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงโดยไม่รตู้ วั นัน คือเป็ นการ
ทําลายโอกาสในการเรียนรู้ ทังๆ ทีเป้าหมายของโรงเรียนนันต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาให้แก่นักเรียนแต่ในสภาพความเป็ นจริงแล้วกลับทําร้ายเด็กนักเรียนบางกลุ่มโดยไม่รูต้ วั
การจัดหลักสูตรทีน ําครูต่างชาติมาสอนโดยขาดการคํานึงถึงพืนฐานของนักเรียนทีย งั ไม่แน่ นพอ
ในเรือ งภาษาทําให้เกิดปญั หาตามมา เช่นเรือ งของความสัมพันธ์กบั ครูชาวต่างชาติทนี ักเรียนมัก
แสดงกิรยิ ามารยาททีไ ม่เหมาะสมด้วย การไม่เข้าชันเรียน เป็ นต้น
“ พอถึง คาบภาษาอัง กฤษไม่อ ยากเรียนเลย ฟ งั ไม่รู้เ รือ ง พูด ก็ไ ม่ไ ด้เ มือ มือ จะตาย
ขนาดเรียนกับครูคนไทยยังตกแล้วตกอีก กับฝรังจะไปคุ

ยรู้เรือ งได้ไง ไม่เข้าเรียนดีก ว่า”(รัน
นักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.6)
ครูกบั บางบทบาททีเ อื!อต่อความรุนแรง
บทบาทของครูในฐานะผู้ทําหน้ าทีผู้อบรมสังสอนนั

กเรียนให้เป็ นคนเก่ ง คนดี และมี
ความสุขนันในบางบทบาทก็เป็ นมูลเหตุทที าํ ให้เกิดความรุนแรงในโรงเรียน ทังทีโ ดยตังใจและไม่
ตังใจ โดยเฉพาะในปจั จุบนั ทีครูมภี าระการงานเพิม ขึนมากนอกเหนือจากการสอนแล้วยัง มี
ภาระงานด้า นเอกสารต่ า งๆ เช่ น การจัด เตรีย มแผนการสอน การทํ า ผลงานทางวิช าการ
การทํางานวิจยั การทําประกันคุณภาพ ทําให้ครูเกิดความเครียดและส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอนแก่นักเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนรวมทังความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ครูเองก็มสี ่วน
เกีย วข้องกับความรุนแรงทีเ กิดกับด้วยเช่นกัน เช่น ปญั หาในเรืองการแบ่งพรรคแบ่งพวกของครู
ทีแ บ่งเป็ นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มก็มคี วามคิดเห็น ความชอบต่างกัน เมือครูบางกลุ่มไม่ลงรอยกันก็จะ
ขาดการทํ า งานประสานกัน หรือ ขาดการทํ า งานร่ ว มกัน ในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ทํ า ให้
โรงเรียนเกิดความเสียหายและผูท้ ไี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงคือตัวนักเรียน จากเหตุผลดังกล่าวนี
ทําให้เด็กไม่ได้รบั การดูแลอย่างเต็มทีหรือไม่ได้รบั ความรูอ้ ย่างเต็มทีเ นืองจากครูไม่มเี วลาสอน
หรือสอนได้ไม่เต็มทีถอื เป็ นความรุนแรงแฝงหรือความรุนแรงเงียบทีเกิดขึนจากการนักเรียน
ไม่ได้รบั สิง ทีค วรจะได้รบั ตามสิทธิทเี ด็กพึงจะได้รบั
“ครูมวั แต่ทําแฟ้มสะสมงาน เตรียมทํานวัตกรรมการสอนของตัวเองไม่ได้เข้าสอนเด็ก
เลย ปล่อยให้นัง ทํางานกันในห้องให้ทบทวนบทเรียนแล้วบอกว่าให้เด็กเป็ นศูนย์กลาง ยังเข้าใจ
ผิดกันอยู่เด็กก็ลําบาก มันจะทบทวนยังไงพอว่างมันก็นัง เล่นนัง คุยกันแล้ว”(ครูฝ่ายบริหารท่าน
หนึง )
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“ตัวครูเองแต่ ละกลุ่มสาระก็ไม่ถูกกัน เวลาทํางานก็ไม่ร่วมมือ เธอเอาแบบนัน# ฉันไม่
เอา ฉันก็ไม่ทาํ อยากทําก็ทาํ ไป เด็กก็รบั กรรมไป”(ครูสมศรี)
นอกจากความรุนแรงเงียบดังกล่าวแล้วในส่วนของบทลงโทษของครูยงั มีบางมุมมองที
เห็นว่าเป็ นการกระทํารุนแรงต่อเด็กได้ทงโดยตั
ั
งใจและไม่ตงใจ
ั เช่น บางครังครูลงโทษเด็กไป
ตามหน้ าทีโดยไม่รู้ว่าการกระทํานันอาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะเป็ นความรุนแรงต่ อ
ร่างกายหรือจิตใจของเด็กก็ตามซึงล้วนมองครูในฐานะของผู้กระทําทังสินเพราะครูถือเป็ นผู้ม ี
อํานาจมีหน้าทีใ นการดูแลควบคุมนักเรียน และมูลเหตุอกี ประการหนึงทีเ กิดจากตัวครูกค็ อื เจต
คติของครูต่อความรุนแรงทีก ระทําต่อเด็กโดยเฉพาะในเรืองการลงโทษ ทีครูบางคนมองว่าการ
ลงโทษบางอย่างสามารถกระทําได้และนักเรียนก็น่าจะยอมรับได้หากนักเรียนกระทําความผิด
จริง
“การลงโทษแรงเกินไปบางทีครูกไ็ ม่รู้ ให้ยนื กลางแดดนานๆ เด็กก็เป็ นลม เขาสุขภาพ
ไม่ดอี ยู่แล้วถ้าครูลงโทษแบบนี#กไ็ ม่ไหว ครูเขาคิดว่ามันไม่รุนแรง มีสทิ ธิลงโทษได้ แต่ผลทีม นั
เกิดขึน# ทําให้เด็กได้รบั อัตราย”(ครูสมศักดิ)T
2. ปัจจัยทีเกียวข้องเมือเด็กและเยาวชนทีอยู่ในฐานะผูก้ ระทํา
นอกจากเด็กและเยาวชนจะตกอยู่ในฐานะของเหยือความรุนแรงแล้วประเด็นหนึงที
สําคัญทีพ บจากการศึกษาในครังนีก็คอื เด็กและเยาวชนทีอ ยู่ในฐานะผูก้ ระทําความรุนแรงหรือผู้
ก่อเหตุความรุนแรงตังแต่ความรุนแรงในระดับเล็กน้ อยทีไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากนัก ไป
จนถึงขันการก่อเหตุความรุนแรงทีก ่อให้เกิดผลเสียหายหรือเกิดความสูญเสียอย่างมากมาย ซึง
ทังนีปจั จัยทีทําให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนีตัดสินใจแสดงพฤติกรรมหรือแสดงการกระทําทีจดั ว่า
เป็ นความรุนแรงนันมีหลายปจั จัยซึง จากการศึกษาพบว่ามีทงั ตัวนักเรียนเอง ครอบครัวของ
นักเรียน เพือ นร่วมโรงเรียน สือ และชุมชน ดังนี
1) ตัวนักเรียนเอง
เนื อ งจากโรงเรีย นแห่ ง นี เป็ น โรงเรีย นที เ ปิ ด รับ นั ก เรีย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนได้โดย
ไม่ต้องผ่านการตรวจวัดคุณสมบัติ ไม่มกี ารสอบข้อเขียน ไม่มกี ารสอบสัมภาษณ์ ใดๆ ทังสิน
ไม่ว่านักเรียนจะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปี ที 1 หรือ ปี ที 4 หรือแม้แต่การขอเข้าเรียน
กลางคันในระหว่างภาคเรียน เด็กก็สามารถเข้าเรียนได้หมด ไม่มกี ารสอบคัดเลือก ด้วยเหตุนีจึง
ทําให้ในโรงเรียนนีมีเด็กนักเรียนทีห ลากหลายและเมือมาร่วมอยู่ดว้ ยกันในพืนทีโ รงเรียนโอกาส
ทีจะเกิดความรุนแรงจึงเกิดขึนได้ตลอดเวลาและปจั จัยทีมาจากตัวนักเรียนเองก็คอื ความคิ ด
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และพฤติ กรรมของเด็กซึง ความรุนแรงต่อเด็กทีเ กิดขึนในโรงเรียนนัน มูลเหตุส่วนหนึงมาจาก
ตัวเด็กและพฤติกรรมของเด็กเองซึงจากการศึกษาพบว่าเมือเด็กอยู่ในช่วงวัยทีแตกต่างกันก็
ย่อมมีความแตกต่างกัน ทังทางด้านร่างกาย สติปญั ญา จิตใจ อารมณ์ และความคิดความรูส้ กึ
ซึง เป็ นมูลเหตุทมี าจากภายในตัวของเด็กเอง เช่น ความดือความซนของวัย โดยเฉพาะในวัยเด็ก
เล็ก ความแปรปรวนทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่น ความอยากรูอ้ ยากลอง การขาดวุฒภิ าวะในการ
กลันกรองเรื

องต่างๆ ทังการคบเพือนและการรับสือต่างๆ ซึง เด็กจะแสดงออกของพฤติกรรมใน
ลักษณะต่างๆ เช่น การไม่ทําการบ้านหรืองานส่งครู การมาเรียนสายหรือการไม่เข้าชันเรียน
การล้อชือพ่อแม่ การจ้องหน้าแล้วเขม่นกัน หรือการเดินชนกันแล้วเกิดความไม่พอใจกันจนเป็ น
เหตุให้เกิดการชกต่อยกัน การยกพวกตีกนั การหึงหวงกันด้วยเรืองของชูส้ าว เป็ นต้น มูลเหตุ
อีกประการหนึงทีม าจากตัวเด็กทีส ่งผลต่อการกระทําทีร ุนแรงคือการมีเจตคติต่อความรุนแรงใน
ลัก ษณะทีเ ห็นว่ าความรุนแรงเป็ นเรือ งปกติธ รรมดาสามารถทําได้โ ดยไม่เ ห็นว่ าเป็ นสิง ทีไ ม่
เหมาะสม ยิง กว่านันกลับมองว่าเมือทําแล้วจะได้รบั ผลทีดกี ลับมา เช่น การได้รบั การยอมรับ
หรือได้รบั การเชิดชูเกียรติและศักดิ Mศรีจากเพือนๆ
“เด็กเขาพูดกันต้องให้รวู้ ่าใครเป็ นใคร มาหยามศักดิศT รีกนั ได้ไง อย่างรุ่นพีร ุ่นน้องนีไ ม่
ยอมกันเลย จะไมเทียบรุ่นมองหน้าหาเรือ งนีไ ม่ได้เลย ยิง พอทําได้แล้วมีคนมาชืน ชมยิง เอาใหญ่
ยิง ว่าข้าแน่ ขา้ เก่ง มันเชือ กันผิดๆ”(ครูสมปอง)
“เด็ก สมัย นี# ไ ม่ ค่ อ ยมีวุ ฒ ิภ าวะ อารมณ์ ร้อ น ใช้ กํ า ลัง ตัด สิน เห็น วิง ไล่ ตีก ัน ไปรับ
วัฒนธรรมความรุนแรงมาจากไหนก็ไม่ร”ู้ (คุณนันทนาผูป้ กครองนักเรียนคนหนึง ชัน# ม.1)
นอกจากนีในส่วนของความคิดต่างของเด็กนักเรียนก็อาจเป็ นชนวนของความขัดแย้งที
นําไปสู่ความรุนแรงได้ เด็กนักเรียนอาจขัดแย้งกันในเรืองการทํากิจกรรม เช่น เด็กบางคนเสนอ
ความเห็นอย่างหนึง แต่เพือนคนอืนไม่เห็นด้วย แม้ต่างก็มเี หตุผลสนับสนุ น แต่ความทีม ที ฏิ ฐิใน
ตนเองอยากเอาชนะคนอืนก็เป็ นสาเหตุ ห นึ ง ทีเ ป็ นชนวนนํ าไปสู่ค วามขัด แย้ง และเกิด ความ
รุนแรงตามมา
“หนู ชอบดาราเกาหลีเพือ นมันไม่ชอบก็ชอบมาว่าเราบ้าดาราไม่เห็นเกีย วเลย หนู เอา
ซีดมี าดูมนั ก็มาคอยว่าเราเวอร์กช็ อบจริงๆ ไม่ได้ทําตามแฟชันสั
 กหน่ อย เลยเลิกคบกับมันเลย ดี
ไม่ดจี ะตบให้มาว่าได้ไง”(ฟ้านักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
นอกจากนีมูลเหตุหนึงทีม าจากตัวนักเรียนเองคือการทีน ักเรียนมีเจตคติทดี ตี ่อการใช้
ความรุนแรงโดยมองว่าความรุนแรงเป็ นสิงทีสามารถกระทําได้เป็ นการแสดงออกซึง ความมี
อํานาจทีเ หนือกว่าและคิดว่าเมือ ตนเองกระทําแล้วจะได้รบั การยอมรับจากผูอ้ นื
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“ทําไมจะทําไม่ได้จารย์วนั ก่ อนทะเลาะกันผมต่อยเขาให้เพือ นมันยังบอกเลยว่าเท่ห์
มาก ไม่เห็นมีใครว่าใครๆ ทีเ ขาเป็ นแมนก็ทาํ กันทัง# นัน# ”(จอมนักเรียนคนหนึง ชัน# ม.5)
2) ครอบครัวของนักเรียน
ครอบครัว ถือเป็ นเบ้าหลอมทีส าํ คัญทีส ุดในการขัดเกลา และพัฒนาพืนฐานบุคลิกภาพ
ของเด็ก ด้วยการอบรมเลียงดูให้ความรักความเอืออาทรให้ความช่วยเหลือพร้อมทังปลูกฝงั
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความเชือ สร้างเสริมเจตคติ และถ่ ายทอดวัฒนธรรมทางสังคม
ให้แก่ สมาชิกในครอบครัวเพือ ให้เป็ นบุคคลทีมคี ุณภาพซึงจะส่ งผลโดยตรงต่ อการการแสดง
บทบาททางสังคมของสมาชิกในสถาบันอืนๆ ต่อไปซึง จากการศึกษาครังนีพบว่า ครอบครัวคือ
แหล่งบ่มเพาะความรุนแรงอย่างไม่ตงั : ใจ เนืองจากการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนัน สมาชิกทุก
คนในครอบครัวต่างก็มบี ทบาทและหน้ าทีทงต่
ั อตนเองและต่อสมาชิกในครอบครัว ถ้าทุกคนมี
ความรับผิดชอบในการเป็ นสมาชิกครอบครัวทีดกี ็จะไม่ก่อให้เกิดปญั หาครอบครัว และการมี
สัมพันธภาพทีดใี นครอบครัวจะเป็ นปจั จัยเกือหนุ น และทําให้คนในครอบครัวมีความรัก ความ
ผูกพันมีความเข้าใจกันและช่วยเหลือสนับสนุ นซึงกันและกันซึงดัชนีชวัี ดทีสะท้อนความความ
อบอุ่ น และความเข้ม แข็งในครอบครัว สามารถวัด ได้จ ากสององค์ประกอบหลัก คือ การทํ า
บทบาทหน้ าทีและการมีสมั พันธภาพทีดใี นครอบครัวทังสององค์ประกอบนีจะต้องดําเนินการ
พัฒนาไปพร้อ มๆ กันเพือ ให้เ กิด ผลต่ อ ความสุขของคนในครอบครัวได้อ ย่างแท้จริง แต่ ห าก
สถาบันครอบครัวอ่ อนแอก็จะเกิดปญั หาครอบครัวซึงจะส่งผลกระทบทังต่ อคุณภาพชีวติ ของ
สมาชิกในครอบครัว และคุณ ภาพชีวติ โดยรวมของสังคม และในขณะเดียวกัน ปญั หาสังคม
โดยรวมก็จะย้อนกลับไปกระทบต่อวิถกี ารดําเนินชีวติ ครอบครัวอีกด้วย
การทําบทบาทหน้าทีท ไี ม่สมบูรณ์ของครอบครัวยังสามารถเอือให้ครอบครัวกลายเป็ น
แหล่งความรุนแรง หรือหล่อหลอมให้เด็กหรือเยาวชนเกิดพฤติกรรมทีชอบใช้ความรุนแรงได้
ซึง อาจเกิดจากปจั จัยต่างๆ เช่น 1)พ่อแม่ขาดทักษะในการอบรมสังสอนเด็

กซึง มักเกิดจากคู่พ่อ
แม่ทมี อี ายุน้อย การมีลกู ขณะทีว ุฒภิ าวะทางร่างกายและอารมณ์ยงั ไม่พร้อมจึงไม่สามารถเลียงดู
สังสอนเด็

กทีเ กิดมาได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพได้ 2) ลักษณะและบุคลิกภาพของพ่อแม่ที
ชอบทะเลาะและทําร้ายร่างกายกัน ซึงอาจเนืองมาจากการติดการพนัน ติดเหล้าหรือยาเสพติด
ก็สามารถบ่มเพาะพฤติกรรมความรุนแรงให้เกิดขึนกับเด็กได้ง่าย เพราะเป็ นแบบอย่างทีไ ม่
เหมาะสม เด็กรับรู้พฤติกรรมเหล่านีอย่างใกล้ชดิ จนเกิดเป็ นความเคยชินกับเหตุการณ์ ความ
รุนแรงทีเห็นอยู่เป็ นประจําจนคิดว่าเป็ นเรืองปกติ 3) ฐานะของครอบครัวทียากจน ทําให้เกิด
ความกดดัน และความตึง เครีย ด การทีพ่ อ หรือ แม่ ข าดรายได้ป ระจํา ทํ า ให้ร ายได้ไ ม่ พ อกับ
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ค่าใช้จ่าย ครอบครัวมีความเป็ นอยู่ทขี ดั สน เด็กจึงขาดการดูแลเอาใจใส่ทดี หี รือถูกปล่อยปละ
ละเลย 4) ครอบครัวทีไ ม่สงบสุขขาดความสัมพันธ์ทดี แี ละขาดความอบอุ่นในครอบครัว การที
พ่อแม่ทมี งุ่ หารายได้มาเลียงครอบครัวจนห่างเหิน ไม่มเี วลาทีจ ะอยู่ร่วมกันกับลูก ทําให้ขาดการ
แสดงความรัก ความผูกพันต่อกันหรือการทีพ่อแม่ไม่ชอบรับฟงั เหตุผลของลูก ชอบดุด่าลูกจน
เกิน กว่ าเหตุ ทํา ให้เ ด็ก ไม่อ ยากอยู่ใ กล้พ่ อ แม่ เ กิด ความเก็บ กดจนต้อ งปลดปล่ อ ยออกมาใน
รูปแบบของความรุนแรงภายนอกเพือเรียกร้องความสนใจจากผูอ้ นื 5) พ่อแม่ทมี ปี ระวัตเิ คยถูก
ั หาด้ า นอารมณ์ โกรธง่ า ยหรือ มี
กระทํ า รุ น แรงหรือ ถู ก ทอดทิงมาก่ อ นในวัย เด็ก ทํ า ให้ ม ีป ญ
พฤติกรรมต่อต้านสังคม ชอบกระทํารุนแรงต่อลูกส่งผลให้เด็กมีแนวโน้มทีจ ะมีพฤติกรรมความ
รุนแรงต่อผูอ้ นื ได้ 6) ลักษณะครอบครัวเดีย วทีเ หลือผูป้ กครองเพียงคนเดียวเนืองจากการหย่า
ร้าง เมือ เกิดมีการสมรสใหม่ การทีม บี ุคคลแปลกหน้าเข้ามาสู่ครอบครัวอาจมีความเสีย งของเด็ก
ทีจ ะถูกกระทําทารุณกรรมโดยสมาชิกใหม่ของครอบครัวได้ เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ หรือ
การมีลูกใหม่ของพ่อหรือแม่ทําให้เด็กเกิดความกดดัน หรืออิจฉาริษยา บ่มเพาะให้เกิดความ
รุนแรงขึนภายในจิตใจของเด็กจนต้องแสดงออกมาโดยทางพฤติกรรม 7) เด็กทีเลียงยาก
หงุดหงิดง่าย ร้องไห้บ่อย นอนยาก อาจจะเป็ นเหตุให้เกิดการลงโทษหรือกระทํารุนแรงจากพ่อ
แม่ทไี ม่พ อใจหรือรําคาญในพฤติกรรมของเด็ก จนไม่ส ามารถควบคุ มอารมณ์ ของตนเองได้
ถึงกับต้องมีการทําร้ายทุบตี เด็กทีถ ูกเลียงดูแบบนี เมือโตขึนก็มกั จะมองโลกแง่รา้ ยและก้าวร้าว
จนสามารถบ่มเพาะนิสยั ชอบมีพฤติกรรมรุนแรงกับผูอ้ นื ได้ 8) การทีพ ่อแม่คาดหวังกับเด็กมาก
จนเกินความสามารถทีแท้จริงของเขา ขาดความเข้าใจในพัฒนาการของเด็ก เมือไม่พอใจก็ม ี
การลงโทษ บ่อยครังเข้าเด็กก็ต้องระบายออกในรูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรงต่อผูอ้ นื ด้วย
เช่นเดียวกัน
จากสาเหตุดงั กล่าวเป็ นความรุนแรงในครอบครัว ซึง จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน เช่น ปญั หาทางด้านอารมณ์ เด็กและเยาวชนทีมกี ารใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว จะมีปญั หาทางด้านอารมณ์ โดยเฉพาะการเก็บกด มีการรับภาพความรุนแรงเข้าไป
ในจิตใจ เกิดความสับสนทางด้านอารมณ์ เช่น มีความรูส้ กึ รักผูใ้ ช้ความรุนแรงต่อครอบครัวใน
ฐานะพ่ อ แต่ ใ นขณะเดีย วกัน ก็ไ ม่ เ ข้าใจว่ า ทํ าไมผู้เ ป็ น พ่ อ ต้ อ งใช้ค วามรุ น แรงในครอบครัว
จนกระทัง เกิด ความโกรธและเกลียดขึนในใจอันเป็ นความสับ สนทางอารมณ์ ทีพ ยายามหา
คําตอบหรือทางออกให้กบั ปญั หาไม่ได้ นอกจากนีเด็กอาจมีความรูส้ กึ กังวลใจ ขาดความมันใจ

ในตนเอง เกิดความหดหู่ เศร้าใจ อันนํ าไปสู่ปญั หาโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้ มฆ่าตัวตายได้ง่าย
ปญั หาการปรับตัวเข้ากับสังคม เด็กและเยาวชนทีม กี ารใช้ความรุนแรงในครอบครัว จะมีปญั หา
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ทางด้านการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก โดยเด็กและเยาวชนกลุ่มนีจะชอบเก็บตัวเงียบคนเดียว
ไม่ชอบในการคบค้าสมาคมกับเพือน ซึง อาจเกิดจากความหวาดกลัวความรุนแรงทีเ คยประสบ
จากครอบครัว ทําให้ไม่กล้าไว้วางใจสมาชิกคนอืนๆ ในโรงเรียนหรือในสังคม เจตคติเกีย วกับ
การใช้ความรุนแรง เด็กและเยาวชนทีค รอบครัวทีม กี ารใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะครอบครัวทีม ี
การใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนืองจะส่งผลต่ อการรับรู้และเจตคติต่อการใช้ความรุนแรงว่าเป็ น
พฤติกรรมปกติธรรมดาในสังคม และในบางครังยังเห็นว่าการใช้ความรุนแรงในการปฏิบตั ติ ่ อ
ผู้อ ืน เป็ นพฤติกรรมทีมคี วามเหมาะสม รวมทังเด็กและเยาวชนทีมกี ารใช้ค วามรุนแรงใน
ครอบครัวมีโอกาสสูงทีจะใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อไป เนืองจากพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวเป็ นพฤติกรรมทีม กั จะมีการถ่ายทอดจากรุน่ หนึงไปสู่อกี รุน่ หนึงได้เสมอ
จากทีกล่าวมานี ครอบครัวถือเป็ นสถาบันแรกทีทําหน้ าทีในการอบรมเลียงดูและขัด
เกลาให้เด็กเป็ นสมาชิกของสังคม บุคคลจะเป็ นอย่างไรขึนอยู่กบั พืนฐานทางครอบครัวส่วนหนึง
จากการศึกษา ผูม้ สี ่วนเกียวข้องได้สะท้อนให้เห็นว่าการทีเ ด็กมีพฤติกรรมทีแ สดงออกถึงความ
รุนแรง เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว การทะเลาะวิวาทและพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ต่างๆ ส่วนหนึงมี
มูลเหตุมาจากปญั หาครอบครัวของนักเรียน เช่น มีผูป้ กครองเป็ นตัวอย่างทีไ ม่ด ี ดืมเหล้า เล่น
การพนัน ทํางานหนักจนไม่มเี วลาให้ลกู ลูกจึงไม่มที พี งึ ทีป รึกษา บางครอบครัวพ่อเสียชีวติ แม่
ไม่อยู่บ้านไปทํางานทีอนื ทิงภาระการเลียงดูไว้กบั ปู่ย่าตายายซึงไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่าง
เต็มที ประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวทีเป็ นเหมือนมูลเหตุ แฝงไม่ว่าจะเป็ น
ครอบครัวทีม ฐี านะยากจนทีต อ้ งทํามาหากินเพือเลียงปากท้องให้อยู่รอดหรือแม้แต่ครอบครัวทีม ี
ฐานะรํารวยทีผูป้ กครองมักใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแสวงหาทรัพย์สนิ เพือความมันคงจนละเลย

การดูแลให้ความอบอุ่นแก่ลกู เหล่านีล้วนเป็ นมูลเหตุทสี ่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก รวมทัง
พฤติกรรมความรุนแรงด้วยเช่นกัน นอกจากสภาพครอบครัวแล้ว วิธกี ารทีผูป้ กครองใช้ในการ
อบรมเลียงดูลกู ก็มสี ่วนให้เด็กมีพฤติกรรมทีก ่อความรุนแรงได้ เช่น กรณีทคี รอบครัวเลียงดูแบบ
ลงโทษรุนแรง เผด็จการและมีสมั พันธภาพทีไ ม่ดใี นครอบครัวอาจจะส่งผลให้เด็กมองโลกในแง่
ร้าย ไม่ไว้วางใจผูอ้ นื เป็ นเด็กเก็บกดและมีพฤติกรรมก้าวร้าวอันอาจนํ ามาซึง การกระทําความ
รุนแรงได้
“บ้า ตามใจลูก มาก ลูก ก็เ อาแต่ ใ จ ทุ ก คนก็เ อาแต่ ใ จหมด ฉั น ต้ อ งเก่ ง กว่ า คนอืน
เมือ ก่อนโดนตีกไ็ ม่โกรธ เดีย= วนี#แตะนิดหน่ อยก็ฟ้องพ่อแม่ พ่อแม่โกรธก็มาต่อว่าอาจารย์ มา
โรงเรียนก็ด#อื จะตายพ่อแม่เชือ ลูกตนเอง ” (ครูฝา่ ยแนะแนวคนหนึง )
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“หนู ยา้ ยตามแม่มาทํางานเฝ้าสวนมะม่วงทีน ี  นีก ไ็ ม่รวู้ ่าจะต้องออกอีกหรือเปล่า โนครู
ไล่ออกก็ไม่เป็ นไรยังไงก็ตอ้ งย้ายโรงเรียนอีกอยูด่ ”ี (โอ๋นกั เรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
นอกจากนีการพ่อแม่ไม่ได้อยู่ดว้ ย เมือเวลามีการบ้าน พ่อแม่กช็ ่วยสอนให้ไม่ได้ ส่วน
ปู่ย่าตายายเองก็ไม่มคี วามรูท้ ําให้เด็กประสบปญั หาในสภาพทีเ รียนไม่ทนั เพือน เรียนไม่รูเ้ รือง
เกิดสภาพทีเ ด็กชอบหนีเรียน ขณะเดียวกัน เมือพ่อแม่ไม่อยู่ การอบรมสังสอนอย่

างใกล้ชดิ การ
เป็ นตัวอย่างทีด สี ําหรับเด็กจึงไม่มปี รากฏให้เด็กเห็น เด็กหลายรายจึงเลียนแบบพฤติกรรมของ
คนอืน เช่น รุ่นพีทเี รียนจบไปแล้ว การไปทํางานกรุงเทพฯ ซึงอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทีไม่
เหมาะสม เช่น พฤติกรรมทีก ่อให้เกิดความรุนแรง หรือพฤติกรรมก้าวร้าว เป็ นต้น
“เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กบั พ่อแม่ ส่วนหนึง พ่อแม่ อยู่กบั ตายายบ้าง แล้วใครจะไปคอย
ดูแลไหว คนแก่ทงั # นัน# วันก่อนไปเยีย มบ้านเด็ก น่ าสงสาร ไม่มใี ครสอนการบ้าน ยายจะไปตาม
เคีย วเข็ญยังไงเด็กมันก็เทีย วซิ ทีน # ีกเ็ สียเด็กได้ง่าย เคยไปติดยาอยู่พกั หนึง ” (ครูประจําชัน# คน
หนึง )
3) เพือนร่วมโรงเรียน
โรงเรียนจัดเป็ นสถาบันหนึงทีแตกต่างจากสถาบันครอบครัว ทีนอกเหนือจากการใช้
ชีวติ อยู่ในบ้านทีม พี ่อแม่ญาติพนี ้องคอยเลียงดูเอาใจใส่ แนะนํ าสังสอนในสิ

ง ต่างๆ ในสังคมของ
โรงเรียน นอกจาก นักเรียนจะต้องพบกับครูอาจารย์ทคี อยแนะนําสังสอนวิ

ชาความรูต้ ่างๆ แล้ว
ยังต้องพบเจอกับบุคคลอืนๆ ได้แก่ เพือนนักเรียนทังชายและหญิง พ่อค้า แม่คา้ พนักงาน และ
ภารโรง เป็ นต้น ซึง บุคคลต่างๆ เหล่านีต่างก็มสี ่วนสําคัญกับการเรียนรู้ ความรูส้ กึ นึกคิด เจตคติ
ตลอดจนการแสดงออกของนักเรียนทังสิน
จากบริบทของโรงเรียนทีท ําให้เด็กและเยาวชนเป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงดังทีก ล่าว
มาแล้ว โรงเรียนยังเป็ นปจั จัยทีทําให้นักเรียนอยู่ในฐานะของผู้กระทําความรุนแรงได้อีกด้วย
เช่น โรงเรียนบางแห่งมีกฎระเบียบมากจนเกินไปจนเด็กนักเรียนรูส้ กึ อึดอัดใจหรือรูส้ กึ เหมือนอยู่
ในสถานกักกันจึงเกิดอาการต่อต้าน ขัดขืน หรือกล้าทีจะทําผิดกฎระเบียบนันๆ การเรียนการ
สอนทีมากเกินไป ครูผู้สอนให้การบ้านจนเกินพอดีหรือบางทีครูก็ทําตัวให้เป็ นตัวอย่างไม่ดแี ก่
เด็ก เช่น กินเหล้า สูบบุหรี หรือเล่นการพนันให้เด็กเห็น เป็ นต้น สิง เหล่านีอาจเป็ นปจั จัยหนึงที
ทําให้เ ด็ก อยู่ใ นฐานะผู้ก ระทําความรุนแรงได้ซึง ถือ ว่ าเพื อ นเป็ นตัวแบบความรุนแรงของ
นักเรียนทีอ ยู่ในฐานะของผูก้ ระทําความรุนแรง
จากการสังเกตโดยการมีส่วนร่วมของผูว้ จิ ยั และจากการสัมภาษณ์นกั เรียนในโรงเรียน
บัวศึกษาทําให้ทราบว่าสาเหตุสําคัญทีท ําให้เกิดความรุนแรงกับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนนัน
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เกิด จากการเลีย นแบบเพือ นทีไ ม่ดี ซึง เพือ นทีไ ม่ดีใ นทีนี หมายถึง เพือ นนัก เรีย นทีม ีค วาม
ประพฤติไม่ดตี ่างๆ รวมไปถึงนักเรียนรุ่นพีทที ําตัวเป็ นแบบอย่างทีไม่ดแี ก่นักเรียนรุ่นน้ องอีก
ด้วย
โดยปกตินกั เรียนซึง เป็ นเด็กและเยาวชนนัน ต่างก็มาจากครอบครัวทีแ ตกต่างกัน จาก
สภาพแวดล้อมทีต ่างกัน เมือได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนเดียวกัน เรียนชันเดียวกัน ในห้องเรียน
เดียวกัน กิน อยู่ วิง เล่นในสถานทีเ ดียวกันและทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ทําให้เกิดพฤติกรรมที
หล่อหลอมเป็ นอันเดียวกัน ซึง ความใกล้ชดิ สนิทสนมระหว่างเพือนนักเรียนด้วยกัน นักเรียนรุ่น
พีก ับ นั ก เรีย นรุ่ น น้ อ งได้ ทํ า ให้ เ กิ ด การเลีย นแบบพฤติก รรมซึง กัน และกัน การเลีย นแบบ
พฤติกรรมทีก ่อให้เกิดความรุนแรงกับนักเรียนนัน เกิดจากการเลียนแบบค่านิยมผิดๆ ในสังคม
ทีถ่ายทอดมาสู่เ ด็ก นักเรียนโดยช่ องทางต่ างๆ ทังจากบุคคลทังหลายในสังคม จากช่องทาง
สือสารต่ างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ ต สิง ตีพมิ พ์ต่างๆ เมือค่านิยมผิดๆ เหล่านีได้
ถ่ า ยทอดออกสู่ ส าธารณชนทังหลาย โดยปราศจากการกลัน กรองทีดีข องผู้ ห ลัก ผู้ ใ หญ่ ใ น
บ้านเมืองทําให้เด็กและเยาวชนได้รบั สิง เหล่านีโดยเข้าใจว่าค่านิยมต่างๆ เหล่านีเป็ นสิง ทีด ี เป็ น
สิง ทีท้าทาย น่ าลองเป็ นสิง ทีทําให้เก๋ หรือเท่ หรือเป็ นแฟชันใหม่

ๆ ทีทนั สมัย จึงได้เลียนแบบ
พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี ซึง ได้ก่อให้เกิดความรุนแรงในโรงเรียนในเวลาต่อมา
ตัว อย่างทีเห็นได้ชดั จากนัก เรียนในโรงเรียนบัว ศึกษา ทีถือ เป็ นตัว แบบของความ
รุนแรงโดยการใช้กําลัง ได้แก่ นักเรียนบางคนทีมพี ฤติกรรมก้าวร้าว มักใช้กําลังในการตัดสิน
ปญั หาต่างๆ เช่น นักเรียนชายบางคนเมือขัดใจกับเพือนหรือมีความเห็นไม่ตรงกันกับเพือน ก็
จะชกต่อยกันหรือทําร้ายกันด้วยอาวุธ ซึงสาเหตุหนึงอาจเป็ นเพราะเข้าใจผิดคิดว่าการใช้กําลัง
เป็ นการแสดงออกของลูกผูช้ ายทีเป็ นแมน หรือมีความเชือว่าลูกผูช้ ายนัน “ยอมหักแต่ไม่ยอม
งอ” คือ ยอมต่อสู้ให้แตกหักแต่ไม่ยอมอ่อนข้อให้ใคร บางครังก็จะคํานึงถึงศักดิ Mศรีของสถาบัน
เมือ ได้รบั การดูถูกดูแคลนจากนักเรียนต่างสถาบันก็จะยกพวกนักเรียนตีกนั เป็ นต้น
ตัว แบบความรุ น แรงอีก อย่ า งหนึ ง ก็ค ือ การเล่ นการพนั น และการเสพสิง เสพติด ใน
โรงเรียน ซึง การเล่นการพนันนัน ได้แก่ การเล่นไฮโล หรือเล่นหวยใต้ดนิ เป็ นต้น เด็กนักเรียน
มักได้แบบอย่างนีมาจากผู้ใหญ่ทบี ้าน เมือไปโรงเรียนก็อาจจะได้แบบอย่างไม่ดนี ีจากนักเรียน
รุน่ พี ส่วนการเสพสิง เสพติดในโรงเรียนนัน เช่น การสูบบุหรี เสพยาบ้า ดืมสุรา เหล้า เบียร์ เป็ น
ต้นโดยเฉพาะการสูบบุหรีแ ละการดืมเหล้านัน เด็กบางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าการสูบบุหรีแ ละ
การดืมเหล้าเป็ นแสดงออกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ น่ าเกรงขาม และเป็ นความโก้เก๋ น่ าทําตาม ซึง
จากการสังเกตพบว่า นักเรียนมักแอบไปสูบบุหรีในห้องนํ าหรือในทีลบั ตาครูอาจารย์ บางทีก็
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แอบไปดืมเหล้าในทีล บั ตาคนหลังเลิกเรียน แม้ว่าทางโรงเรียนจะได้หา้ มปรามและชีให้เห็นโทษ
ภัยของบุหรีแ ละเหล้าแก่นักเรียน และมีบทลงโทษทีค ่อนข้างแรงแต่นักเรียนบางคนก็ยงั แอบไป
สูบบุหรีแ ละดืมเหล้าซึง พฤติกรรมดังกล่าวนีมักจะได้แบบอย่างจากนักเรียนรุ่นพี โดยนักเรียนรุ่น
พีอ าจจะชวนนั ก เรีย นรุ่ น น้ อ งให้ล องหัด สู บ บุ ห รีห รือ ดืม เหล้า หรือ นั ก เรีย นรุ่ นน้ อ งเมือ เห็น
นักเรียนรุน่ พีส บู บุหรีแ ละดืมเหล้าได้กอ็ ยากทําตามบ้าง บางทีกไ็ ด้แบบอย่างนีจากเพือนนักเรียน
ด้ว ยกันเอง ด้ว ยความอยากลอง หรือ ความอยากรู้อ ยากเห็น นอกจากนี นัก เรีย นอาจจะได้
แบบอย่างจากผู้ใหญ่ เช่น พ่อ ญาติผู้ใหญ่ เพือนใกล้บ้านหรือจากครูอาจารย์ทสี ูบบุหรีแ ละดืม
เหล้า อีก ด้ว ย ซึง การสู บ บุ ห รีแ ละการดืม เหล้ า นี ถือ เป็ น ความรุ น แรงอย่ า งหนึ ง ทีเ กิด ขึนแก่
นักเรียนในฐานะของผู้กระทํา ทําให้เสียเงินเสียทองซือบุหรีแ ละเหล้า เสียสุขภาพ และเสียการ
เรียนทําให้กลายเป็ นคนติดบุหรีต ดิ เหล้าเบียร์ตงแต่
ั ยงั เยาว์วยั อันจะกลายเป็ นปญั หาของสังคม
ในทีส ุด
นอกจากการสูบบุหรีแ ละการดืมเหล้าแล้ว ยังมีความรุนแรงทีน ่ ากลัวยิง กว่านันก็คอื การ
เสพยาเสพติดทีรุนแรงทังหลาย ได้แก่ การเสพยาบ้า ยาอี ฉีดเฮโรอีน หรือการดมสารระเหย
เป็ นต้น ซึง สิง เหล่านีได้แพร่เข้ามาในโรงเรียนจากบุ คคลทีไ ม่ปรารถนาดีทเี ห็นแก่ ประโยชน์
ส่วนตัว โดยไม่คํานึงถึงพิษภัยทีจ ะเกิดแก่ลูกหลานของสังคมไทยทีจ ะเป็ นผูใ้ หญ่ทมี คี ุณภาพใน
วันหน้า การแพร่ระบาดของยาเสพติดเหล่านี เริม จากผู้ไม่หวังดีแนะนํ าชักชวนให้นักเรียนลอง
เสพยาโดยให้ลองเสพฟรีๆหรือขายในราคาถูก เริม ให้เสพยาจากยาขนาดอ่อนๆ ก่อน แล้วจึง
เพิม ขนาดยาให้มากขึน แรงขึน จนในทีส ุดนักเรียนก็จะติดยาเสพติดงอมแงม แล้วจึงขายยาเสพ
ติดในราคาทีแ พงยิง ๆ ขึน นักเรียนทีต ดิ ยาเสพติดเหล่านีทําให้เกิดความรุนแรงแก่เพือนนักเรียน
ในโรงเรียนได้งา่ ยเพราะขาดสติและควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจมีการทําก่ออาชญากรรม มีการร้าย
ร่างกาย การลักขโมยเงินจากเพือน ครู หรือผูป้ กครองเพือนําไปซือยามาเสพ จึง
เป็ นปญั หาใหญ่ของโรงเรียนและสังคมส่วนรวม
“เขาอยู่ม.3โดนจับไปแล้วเสพยาบ้าและมีขายด้วย เห็นว่าชอบขโมยของเพือ นด้วย เคย
มาชวนผมบังคับให้เอายาไปให้พคี  นหนึง ตรงร้านค้า ผมกลัวไปฟ้องครูแต่มเี พือ นผมคนอืน เอา
ไปให้”(ดอมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.3)
การเลียนแบบพฤติกรรมการแต่ งตัวตามค่านิยมในสังคม เช่น การแต่ งตัวเลียนแบบ
ดาราหรือตามแบบวัยรุ่นตะวันตก เป็ นต้น ก็เป็ นตัวแบบความรุนแรงในโรงเรียนอีกอย่างหนึง
ดังจะเห็นได้จากการไว้ทรงผมแปลกๆ เช่น ในปจั จุบนั ทีค นนิยมชมชอบดาราเกาหลีกจ็ ะไว้ทรง
ผมแบบพระเอกหรือนางเอกเกาหลีหรือบางครังคนในสังคมกําลังนิยมดาราฝรังหรื
 อค่านิยมฝรัง
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ก็จะแต่งผมแต่งตัวตามแบบฝรังผมแดง

ย้อมผมสีแดงหรือสีทอง เป็ นต้น ซึงค่านิยมเหล่านีจะ
เปลียนไปเรือ ยๆ ตามกระแสสังคมทีจะถ่ ายทอดมาถึง เด็กและเยาวชนในโรงเรียน โดยเมือ
นักเรียนบางคนแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมเหล่านีออกมา เช่น การแต่งทรงผมแบบดาราดัง
หรือใช้ของราคาแพงๆ แบบดารา เป็ นต้น ก็จะเกิดการลอกเลียนแบบในหมู่เพือนฝูงในโรงเรียน
ซึง การเลียนแบบพฤติกรรมการแต่งตัวแต่งกาย รวมทังการใช้สนิ ค้าราคาแพงๆ ยีห อ้ ดังๆ ตาม
ค่ านิ ยมในสัง คมนี ถือ เป็ นความรุนแรงทีเ กิด ขึนกับเด็ก และเยาวชนในโรงเรียนในฐานะของ
ผู้ก ระทํ า โดยนั ก เรีย นเหล่ า นี จะต้ อ งเสาะแสวงหาและติด ตามค่ า นิ ย มเหล่ า นี ให้ท ัน สมัย อยู่
ตลอดเวลา และพยายามแต่งผมแต่งกายและใช้ของแพงๆ ตามค่านิยมนันๆ ซึงต้องใช้เงินใช้
ทองจํานวนมาก บางครังได้ก่อให้เกิดการลักขโมยทรัพย์สนิ ของเพือนนักเรียนหรือขโมยของครู
ไปขายเพือเอาไปซือเสือผ้าหรือเครือ งใช้ยหี อ้ ดังๆ ทีต นเองอยากได้ บางครังนักเรียนด้วยกันเอง
ก็เกิดการอิจฉาริษยากันเพราะเห็นเพือนบางคนแต่งตัวได้เท่ห์กว่า สวยกว่าหรือใช้ของราคา
แพงกว่าตน เป็ นต้น
“ปิ ดเทอมปุ๊บก็ไปตัดผมทรงใหม่ตามเพือ น แต่ผมหนู มนั ยาวช้า ทรงเกาหลีเลยนะ พอ
ยาวไม่ทนั ก็โดนครูด่ามาโรงเรียนไม่ได้โดดเรียนซะเลย เพือ นมันชอบเกาหลี เสื#อผ้าแฟชัน อยาก
ได้บา้ ง ต้องแอบเอาเงินแม่มาซื#อ”(นักเรียนชาย(คล้ายหญิง)คนหนึง ชัน# ม.2)
“ก็มที ขี  องครูหาย เด็กมันขโมยไป เรามาจับได้ มันเห็นเพือ นมีกอ็ ยากมีบา้ ง ไปหมันไส้

เขาเห็นเพือ นทีเ ขาพอมีฐานะเอาของดีๆ มาใช้กไ็ ม่ชอบหน้า หาเหตุกวนใส่เขาอีก ถ้นมีเพือ นยุ
ด้วยนะยิง เอาใหญ่มนั ทําตามๆ กัน รุน่ พีร นุ่ น้องเหมือนกันเลย”(ครูสมชาย)
จากทีกล่ าวมาจะเห็นได้ว่าเพือนนักเรียนหรือ นักเรียนรุ่นพีทีทําตัวไม่ดหี รือ ทําตัวไม่
เหมาะสมนี จึงถือเป็ นตัวแบบความรุนแรง เนืองจากเป็ นกลุ่มคนทีใกล้ชดิ กับเด็กนักเรียนมาก
ทีสุ ด เพือ นถือ ว่ า เป็ น กลุ่ ม อ้ า งอิง ทีม ีอิท ธิพ ลต่ อ ความคิด ความเชือ ค่ า นิ ย ม เจตคติแ ละ
พฤติกรรมของบุคคลโดยเฉพาะนักเรียน โอกาสทีเด็กจะเลียนแบบเพือนหรือรุ่นพีทเี ขาคิดว่า
เป็ นต้นแบบหรือเป็ นฮีโร่ สําหรับเขาอาจไม่ได้คาํ นึงว่าการกระทําทีไ ด้เลียนแบบเป็ นพฤติกรรมที
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพราะเห็นเพียงแค่การกระทําทีไ ด้รบั การยอมรับ นิยมชืนชมจากคน
รอบข้างกลายเป็ นฮีโร่แบบผิดๆ เพือนจึงถือว่าเป็ นมูลเหตุหนึงทีก ระตุ้นให้เกิดความรุนแรงโดย
ผ่านการเลียนแบบ
“ลูกชายผม เขาจะดูรนุ่ พีเ ป็ นตัวอย่างรุน่ พีท าํ อะไรเด็กก็จะเกิดการเลียนแบบ เพือ นชวน
สูบบุหรีโ หลดคลิปโป๊มาดูกนั ”(คุณนันทสุทธิผT ปู้ กครองนักเรียนชายชัน# ม.2)
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นอกจากพฤติกรรมการเลียนแบบในเรืองการเล่นพนันและการเสพยาเสพติดแล้ว เด็ก
ยัง มีก ารเลีย นแบบพฤติก รรมทีไ ม่ ดีอ ืน ๆ อีก ด้ว ยทังได้แ บบอย่ า งจากเพือ น จากรุ่ น พีห รือ
แม้กระทังจากรุ

่นน้อง เช่น การไปซิง รถจักรยานยนต์ เป็ นแก๊งค์เด็กแว้น การหนีเรียน หรือไม่
เข้าชันเรียนกระทังการท้

าชกต่อยกันเพือแสดงความเป็ นลูกผูช้ ายเป็ นต้น
“มีรนุ่ พีไ ปคนหนึง ออกไปแล้วซื#อรถมาใหม่ผมเคยไปดูนีเ ขาก็ชวนไปแข่งกันวันเสาร์ เท่ห์
มาก คันละหลายหมืน ”(จิมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.3)
นอกจากนีในเรืองของการรวมตัวของนักเรียนเพือตังเป็ นกลุ่มเป็ นแก๊งค์นัน ในสายตา
ของครูมองว่าเป็ นสิง แฝงไปด้วยความรุนแรง กล่าวคือ การทีน ักเรียนรวมตัวกันตังเป็ นกลุ่มนันมี
เป้าหมายประการหนึงทีส าํ คัญคือเพือแสดงให้เห็นว่าตนเองมีสงั กัด มีกลุ่มมีพรรคมีพวก ยิง กลุ่ม
มีสมาชิกมากเท่าไหร่ยงิ เป็ นการแสดงให้เห็นความยิง ใหญ่ หรือในภาษาทีน ักเรียนชอบพูด คือ
ประกาศศัก ดาหรือ แสนยานุ ภ าพซึง ครู ม องว่ า เป็ น การรวมกล่ ม กัน เพือ แสดงอิท ธิพ ลอะไร
บางอย่างผ่านสัญลัก ษณ์ ของกลุ่ ม เช่น การใส่เสือทีมทีมกี ารสกรีนลายทีเป็ นสัญ ลักษณ์ แบบ
เดียวกันเพือแสดงความเป็ นสมาชิกกลุ่ม การติดสติกเกอร์ทกี ระเป๋านักเรียน เป็ นต้น ในเรืองของ
กลุ่มแก๊งค์ในโรงเรียนนีครูส่วนใหญ่มองว่าสามารถเอือให้เด็กเสีย งต่อการกระทําความรุนแรงต่อ
ผู้อ ืนได้ง่าย โดยเฉพาะกับนักเรียนทีอ่อนแอกว่ามัก จะถูกรังแกในรูปแบบต่ างๆ เช่น ทําร้าย
ร่างกายหรือรีดไถเงินซึงในโรงเรียนเท่าทีผ ู้วจิ ยั ได้รบั การบอกกล่าวและจากการสังเกตในเรือง
ของสัญลักษณ์ทแี สดงความเป็ นสมาชิกกลุ่มพบว่ามีกลุ่มหรือแก๊งค์ทเี ห็นชัดเจนอยู่หลายแก๊งค์
ด้วยกัน มีทงแก๊
ั งค์ใหญ่ทมี สี มาชิกจํานวนมากกระจายไปในทุกระดับชัน เช่น แก๊งค์ทใี ช้ชอื ว่า
FREEDOM จะเป็ นแก๊งค์ขนาดใหญ่ทสี ุดในโรงเรียนและจะรับสมาชิกเฉพาะนักเรียนชายเท่านัน
ส่วนแก๊งค์จดlี จ๊าด ก็จะเป็ นแก๊งค์ทรี บั สมาชิกเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านัน เป็ นต้น ซึง ในเรืองของ
การตังแก๊ งค์ในโรงเรียนนีครูมองว่าเป็ นสิง ทีเ อือให้เด็กแสดงพฤติกรรมทีเป็ นการสร้างความ
รุนแรงได้งา่ ยเนืองจากการอยู่กนั เป็ นกลุ่มจะทําให้เด็กกล้ากระทําในสิง ต่างๆ มากขึน รวมไปถึง
การกระทําสิง ทีผ ดิ ๆ อย่างเช่น การรังแกเพือน การใช้ยาเสพติด การหนีเรียนยกทังกลุ่ม เป็ นต้น
“เด็กพวกนี#ถ้าอยู่คนเดียวมันไม่กล้าหรอก บางคนนะขี#อาย ไม่ค่อยพูด พออยู่เป็ นกลุ่ม
นะแซวครู แซวเพือ นได้ตลอด เพือ นชวนโดดเรียนมันก็โดด ไอพวก FREEDOM ใครๆ ก็รจู้ กั ที 
กระเป๋าจะแปะสติกเกอร์ บางกลุ่มมีรอยสักเหมือนกันเลย”(ครูสมใจ)
อย่างไรก็ตามสําหรับเด็กๆ บางคน กลุ่มแก๊งไม่ใช่ความรุนแรง และความรุนแรงก็ไม่ได้
เกิดจากกลุ่มแก๊ ง พฤติกรรมต่ างๆ ทีกลุ่มแก๊ งทําเป็ นพฤติกรรมทีเด็กมองเรืองความเป็ นกลุ่ม
ก้อนเพือนพ้อง
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“โถ่จารย์ตงั # เป็ นแก๊งค์โรงเรียนไหนก็มที งั # นัน# แหละ ไม่ได้ทําไรผิดซักหน่ อย ก็แค่ให้รูว้ ่า
พวกเดียวกัน ใครอยากสมัครเราก็รบั หมดแหละ”(ต้นนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
การทีเด็กไม่ได้มองพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นความรุนแรงนันอาจพิจารณาได้จากปจั จัย
ของความเป็ นเมือง กลุ่มแก๊งคล้ายกับเป็ นวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่หรือของวัยรุ่นเมืองบางอย่าง
ทีมอี ยู่แล้ว การทะเลาะต่อยตีบางครังก็เริม ต้นจากการเล่น หยอกเย้าทีเด็กๆ รูส้ กึ ว่าเป็ นเรือง
ปกติแต่หากสิง ใดกระทบต่อจิตใจ ต่อความรูส้ กึ แล้วพวกเขาจึงจะรูส้ กึ ว่าสิง นันรุนแรง
4) สือกับการไหลผ่านของความรุนแรง
ในปจั จุบนั เด็กนักเรียนสามารถจะเข้าถึงสือต่างๆ ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็ นสือประเภทรายการ
โทรทัศน์ นิตยสารประเภทต่างๆ หนังสือการ์ตูน คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะสือทีเป็ นทีน ิยมมาก
ทีส ุดในปจั จุบนั คือ อินเตอร์เน็ต ซึงมีเว็บไซต์ต่างๆ มากมาย และสือทางโทรศัพท์มอื ถือ การ
เผยแพร่ความรูใ้ นเรืองราวต่างๆ ข่าวสารรวมทังความบันเทิงต่างๆ นัน สามารถส่งผ่านทางสือ
เหล่ า นี ไปยัง เด็ก และเยาวชนได้อ ย่า งรวดเร็ว และมีก ารส่ ง ต่ อ กันได้อ ย่างแพร่ ห ลายในเวลา
อันรวดเร็ว
เนืองด้วยโลกสมัยนีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วคงไม่มใี ครอยากเป็ นคนล้าสมัย หรือไม่ทนั
เหตุ ก ารณ์ จงึ เป็ นธรรมดาทีเ ด็กจะติด ตามสิง ต่ างๆ ทีเ กิด ขึนโดยเฉพาะทางตาและหูซึง เป็ น
ช่องทางทีเ ด็กๆ สามารถจดจําและบันทึกไว้ในสมองได้ง่ายทีส ุด การได้เสพสือความรุนแรงซําๆ
บ่อยๆ ในทีส ุดก็จะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบสิง นันๆ เพราะคิดว่าเป็ นเรืองปกติ ในทีส ุดก็จะ
ถูกหล่อหลอมให้เป็ นพวกเดียวกับสิง ต่างๆ เหล่านันโดยเริม จากตัวเองไปถึงเพือนจากสองคน
สามคน กลุ่มย่อย รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่หนีไม่พน้ โรงเรียนซึง เป็ นทีร วมของเด็กกลุ่มใหญ่ทสี ุดใน
วัยศึกษา
ในสัง คมปจั จุบนั สือ ประเภทภาพยนตร์หรือละครหลัง ข่าวตามช่ องต่ างๆ มักนิ ยมใช้
ความรุนแรง และเรืองเพศเป็ นจุดขายซึง จะสังเกตได้ว่าภาพยนตร์หรือละครเรืองใดทีแสดงถึง
สองเรือ งทีก ล่าวมานี ก็จะได้รบั ความนิยมมาก มีเรตติงสูงในหมูเ่ ด็กๆ ไม่เว้นแม้หนังสือการ์ตูนที
แฝงความลามก สือให้เห็นความรุนแรงทางเพศ เมือเด็กได้ดูกจ็ ะนํ าไปพูดคุยกันและปฏิบตั ติ าม
โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ทีย งั ขาดวิจารณญาณและการไตร่ตรอง เพราะเห็นว่าสิง ทีได้เห็น ได้ดู ได้
ฟงั นัน เป็ นสิง ทีเ ท่ห์ ทันสมัย แม้สงิ ทีไ ด้เสพไปนันจะเป็ นจุดเริม ต้นของความรุนแรงแต่ดว้ ยวัยที
ยังอายุน้อย ขาดประสบการณ์เพราะยังอยู่ในวัยเรียน การทีเด็กได้บริโภคสิง ต่างๆ เหล่านีจาก
สือทุกๆ วันเป็ นปกติโดยไม่สนใจว่าสือนันๆ จะมีเนือหา เหมาะสมหรือไม่ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิง ที
เสพเข้าไปนั นมันดีหรือไม่ ดี ควรทํ าหรือไม่ควรทําหรือจะมีผลเสียหายกระทบถึงใครหรือไม่แต่
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เมือเห็นว่ าถ้ าได้ ทําแล้ วทํ าให้ เกิดความสนุ กสนานบันเทิง ไม่ ตกยุ ค สมัย หรือ ทีเ รีย กกัน ว่ า
“อินเทรนด์” ก็จะได้รบั การยอมรับหรือ ได้รบั การยกย่อ งในกลุ่ มเพือ นฝูง ก็จ ะเกิด พฤติก รรม
เลียนแบบกันต่ อไปจนเห็นว่าเป็ นเรืองปกติซงึ ความรุนแรงทีลอกเลียนมานันอาจจะทวีระดับ
เพิม ขึนไปอีกทีละเล็กทีละน้ อยแบบไม่รูต้ วั เพราะคิดว่าเป็ นเรืองปกติ ยอมรับได้ เมือทําตามๆ
กันไปโดยเพิม ระดับขึนเพือต้องการการยอมรับของกลุ่ม ก็จะเกิดเป็ นปญั หาใหญ่ของสังคมได้ใน
อนาคต
“เด็กดูละครหลังข่าว ตัวดีเลยแหละเนีย เป็ นตัวแบบของพฤติกรรมต่างๆ อย่างเรือ งชู้
สาวพวกนี#คดิ ว่าเป็ นแฟ่ชนเลยต้
ั
องมีแฟน แย่งชิงกัน ตบกัน เหมือนนางเอกนางร้ายในทีว ี แต่เรา
ก็ดูนะชอบด้วย แต่เด็กมันยังไม่รเู้ ท่าทัน ทําตามสือ นีย งั ไม่รวมอินเตอร์เน็ต มือถือ มันใช้กนั รุ่น
ใหม่ๆ แพงๆ ทัง# นัน# เข้าถึงเด็กง่าย”(ครูสมจุล)
จะเห็นได้ว่ าสือ ได้มสี ่ ว นเกียวข้อ งกับความรุนแรงในป จั จุบนั อย่างมาก ไม่ว่ าจะจาก
ผลงาน วิจยั ทีผ ่านมา หรือจากเหตุการณ์ทเี กิดขึนตามหน้าหนังสือพิมพ์และสือต่างๆ พบว่า สือ
เป็ นตัวการสําคัญทีมผี ลต่ อความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็ นสือสิง พิมพ์ สืออิเล็ก ทรอนิกส์เช่น วิทยุ
โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต จะเป็ นแบบอย่าง หรือ เป็ นตัวแบบแก่เด็กและเยาวชนทีก ําลังอยู่ในวัย
ค้ น หาเอกลัก ษณ์ แ ห่ ง ตนซึ ง เด็ ก อาจคิ ด ว่ า บุ ค คลที ทํ า งานเกี ย วกั บ สือ นั นเป็ น คนเก่ ง มี
ความสามารถ เด็กจะยึดตัวบุคคลและเอาเป็ นแบบอย่าง นอกจากนันการนํ าเสนอภาพความ
รุนแรงของสือมวลชนทีบ่อยครัง ขาดความรับผิดชอบต่ อสังคมทําให้เด็กซึมซับและมองเรือง
ความรุนแรงเป็ นแฟชันจนเห็

นว่าเป็ นทีเ รืองธรรมดา และเกิดการเลียนแบบขึนได้ อีกประการ
หนึง การทีเ ด็กเลียนแบบตามสือก็เพราะเห็นว่า สือสามารถนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารบางอย่างทีค รู
หรือครอบครัวนันไม่สามารถควบคุมหรือสอนตนเองได้ เช่นเรืองเพศสัมพันธ์ เรืองการใช้อํานาจ
เหนือ ผู้ทดี ้อยกว่าซึง เด็ก ทีขาดการไตร่ตรองหรือ ขาดการชีแนะทีถูก ต้องก็อาจเชือ และแสดง
พฤติกรรมตามทีต นได้รบั รูม้ า
“เด็กทําระเบิด ขวด บอกว่าดูจากสือ เข้าไปในเน็ ต มีบ อกหมด มันก็ทําตามเอามาที 
โรงเรียนดีนะครูรบิ ไปก่อน” (ครูสมศักดิ)T
“ทีท ําให้เกิดความรุนแรง น่ าจะเป็ นสือ เรือ งความรุนแรงในต่ างประเทศนํ าเสนอน้ อย
มาก แต่ บ้านเรานํ า เสนอหน้ า หนึ ง ด้ว ยซํ# า เด็ก วัย รุ่น มีเ รือ งชกต่ อ ย ชอบเลีย นแบบ เด็ก มา
โรงเรีย นบางครัง# ก็เ ลีย นแบบสือ ส่ ง เสีย งโหวกเหวก เด็ก ผู้ห ญิง แต่ ง ตัว แบบ เกาหลี ญีป ุ่ น
เลียนแบบตามสือ ทัง# ผู้หญิง ผู้ชาย สือ ทุกวันนี# ซีดลี ามกกระจาย หาง่าย นีใ นทีวกี ็สอนให้เห็น
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แล้วเสื#อแดงเสื#อเหลือง เด็กมันก็ทําตามผู้ใหญ่ยงั รุนแรงเลย ทีวกี ็ประโคมข่าวกันเข้าไป” (คุณ
นันทศรผูป้ กครองนักเรียนคนหนึง )
5) ชุมชนอีกหนึ งมูลเหตุจากสิ งแวดล้อมภายนอก
ชุมชนเป็ นหรือกลุ่มคนทีรวมกันเป็ นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมี
ผลประโยชน์ ร่วมกัน มีการคบค้าสมาคมกัน และมีความสัมพันธ์ต่อเนืองกันตามระเบียบ
กฎเกณฑ์และมีวตั ถุประสงค์รว่ มกัน ชุมชนนีเป็ นการรวมตัวกันตังแต่ระดับครอบครัวไปถึงระดับ
หมูบ่ า้ นและใหญ่กว่าระดับหมูบ่ า้ นซึง ผูท้ อี าศัยอยู่ในชุมชนจะมีความรูส้ กึ ว่าเป็ นคนชุมชนเดียวกั
และมีก ารดํารงรัก ษาคุ ณ ค่ าและมรดกทางวัฒ นธรรมและศาสนามทีส ามารถถ่ ายทอดไปยัง
ลูกหลานอีกด้วย
มูล เหตุ ห นึง ของความรุนแรงทีนอกเหนื อจากตัว เด็กเอง ครอบครัว โรงเรียนและสือ
ต่างๆ แล้ว ชุมชนยังถือเป็ นส่วนหนึงของมูลเหตุทกี ่อให้เกิดความรุนแรง กล่าวคือ เมือเด็กอยู่ใน
ชุมชนทีม สี ภาพหรือวิถชี ุมชนทีเ อือให้เด็กซึมซับความคิด ความเชือ การปฏิบตั ขิ องคนในชุมชน
ซึง บางครังชุมชนก็มไิ ด้ตระหนักว่าสิง ทีป ฏิบตั สิ บื ทอดกันมาจนเป็ นปกตินันจะเป็ นสิง ทีท ําให้เด็ก
บางคนคิดว่าเป็ นสิง ทีถ ูกต้องและสามารถปฏิบตั ไิ ด้จนนํ ามาเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ทีก ่อให้เกิดความรุนแรงขึนได้
“แถวนี#เมือ ก่อนไม่เจริญขนาดนี# พอมีโรงงานมาตัง# แถวๆ ชุมชนทีเ ด็กอยู่ คนก็มากขึ#น
คนทํางานโรงงาน ทําก่อสร้างมาปลูกเพิงอยู่เด็กมันก็เห็นประจําผูห้ ญิงผูช้ ายทะเลาะกันข้างบ้าน
มันซึมซับมาไม่รตู้ วั เห็นว่าความรุนแรงเป็ นเรือ งธรรมดาก็มนั เห็นจนชิน”(ครูสมปอง)
และจากลักษณะของชุมชนทีนักเรียนโรงเรียนนีอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนของกลุ่ม
คน ชาติพนั ธุห์ นึงทีอ าศัยมานานหลายร้อยปี มกี ารรวมตัวกันเป็ นปึ กแผ่น มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน
เต็ ม ที คนที นี ย ัง มีก ารประกอบอาชี พ ทํ า นา ทํ า สวนผลไม้ เลี ยงสัต ว์ เ ลี ยงปลา และทํ า
ั น เผาขาย และมีว ัฒนธรรมประเพณีห ลายอย่ างทีส ืบ ทอดกัน มาแต่ โ บราณ เช่ น
เครือ งป นดิ
ประเพณีทางศาสนา การละเล่นต่างๆ และประเพณีการลงแขกเกียวข้าว และในประเพณีนันๆ
ล้วนแต่มอี บายมุขเข้ามาปะปน เช่น เล่นการพนัน การดืมเหล้า ป็ นต้น เมือคนในชุมชนดืมเหล้า
จนเมามายแล้วก็มกั จะทะเลาะชกต่อยกันเป็ นประจําจึงเป็ นตัวอย่างทีไ ม่ดแี ก่เด็กและเยาวชนซึง
การดืมเหล้านีเป็ นสิง ทียอมรับกันในชุมชนแห่งนี เด็กทีนีจงึ คุ้นกับการเห็นผู้ใหญ่ดมื เหล้าเป็ น
ประจํา และเด็กบางคนก็ดมื เหล้าด้วย เพราะถือเป็ นเรือ งปกติ เด็กนักเรียนทีดมื เหล้าจึงเป็ น
ต้นเหตุความรุนแรงต่างๆ ในโรงเรียนอยูใ่ นฐานะของผูก้ ระทําความรุนแรง
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“แถวนี#ยงั มีลงแขกเกีย วข้าว มีแต่อบายมุข เหล้าต่างๆ เด็กก็เห็นจนชิน มองว่าเป็ นเรือ ง
ปกติ กินเหล้า เล่นไพ่” (ครูสมฤดี)
3. ปั จจัย ที เกี ย วข้ อ งเมือ เด็กและเยาวชนอยู่ในฐานะของทัง: ผู้ถกู กระทําและ
ผูก้ ระทํา
จากป จั จัย สํ า คัญ ที พ บจากการศึ ก ษาในครังนี กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนที เ คยผ่ า น
ประสบการณ์ทงจากการเป็
ั
นเหยือของความรุนแรงและการเป็ นผู้ลงมือกระทําความรุนแรงเอง
นันพบว่ามีสามลักษณะได้แก่ เริ ม ต้ นจากการเป็ นผู้ถกู กระทําและต่ อมากลายเป็ นผู้กระทํา
ความรุนแรงเสี ย เอง เริ ม ต้ นจากการเป็ นผู้กระทําความรุนแรงและต่ อมากลายเป็ น
ผูถ้ กู กระทํา และการกระทําความรุนแรงต่ อตนเองโดยไม่ร้ตู วั ซึง ทังสามลักษณะนีมีปจั จัย
ของการกระทําความรุนแรงดังต่อไปนี
1) เริ มต้ นจากการเป็ นผู้ถกู กระทําและต่ อมากลายเป็ นผู้กระทําความรุนแรงเสี ย
เอง
เด็กและเยาวชนทีเ ริม ต้นจากการเป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงนัน พบว่าเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ตังแต่ ตวั เด็กเองทีมลี กั ษณะทางกายภาพหรือ มีบุคลิกภาพทีอ่อนแอ โดยเด็ก
อาจจะพิการส่วนใดส่วนหนึงของร่างกาย หรือเด็กตัวเล็กกว่าเด็กคนอืนๆ จึงถูกกระทําความ
รุนแรงด้วยการถูกล้อเลียนจากเพือนหรือถูกรังแกจากเด็กทีต วั โตกว่า เด็กทีม บี ุคลิกทีน ่ าหมันไส้

หรือ น่ า รํ า คาญก็ เ ป็ น สาเหตุ ห นึ ง ของการถู ก กระทํ า ความรุ น แรงโดยไม่ รู้ต ัว บางทีเ ด็ก ก็ ม ี
พฤติกรรมทีไ ม่น่าพึงประสงค์ต่ างๆ เช่ น มีนิสยั ก้าวร้าว ชกต่ อยกับเพือน ชอบจับผิด ก็เป็ น
มูลเหตุของการถูกกระทําความรุนแรงเช่นกัน เด็กทีมปี ระวัตทิ ไี ม่ดมี าก่อน เช่น เคยขโมยของ
แล้วถู กทําทัณฑ์บน เคยเสพยาบ้า เป็ นต้น นอกจากนี สาเหตุ ยงั เกิดจากบริบทของโรงเรียน
ตังแต่การจัดการเรียนการสอนไม่ด ี จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทีม เี นือหาวิชาการมากเกินไป
มีการสอบประเมินผลบ่อยๆ หลายครังจนทําให้เด็กเครียดกับการเรียน และครูผูส้ อนบางครังก็
รับภาระงานเยอะจนไม่ค่อยมีเวลามาสอนนักเรียน และการลงโทษเด็กนักเรียนทีท ําผิดระเบียบ
วินยั เป็ นต้น สิง เหล่านีล้วนแต่เป็ นสาเหตุสําคัญทีท ําให้เด็กตกอยู่ในฐานะของผูถ้ ูกกระทําความ
รุน แรง กลายเป็ น เด็ก ทีน่ า รัง เกียจ ไม่ ม ีใ ครอยากเข้า ใกล้ห รือ อยากพูด คุ ย ด้ว ย บางทีก็ถู ก
ล้อเลียนจนเกิดปมด้อย หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพือนหรือนักเรียนทีโ ตกว่า บางครังเมือเกิด
ปญั หาแล้วยังหาคนผิดไม่ได้ เด็กพวกนีก็จะถูกเพ่งเล็งหรือถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูท้ ําผิดกลายเป็ น
จําเลยของสังคมโดยตัวเองไม่ได้กระทํา
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การทีเ ด็กได้ตกเป็ นเป็ นเหยือของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงได้ก่อให้เกิดปมด้อยขึนในใจ
ขาดความเชือมันในตนเองที

จ ะเรียนหนังสือหรือทําอะไรให้สําเร็จ ยิง เมือทําอะไรไม่สําเร็จก็จะยิง
ทุกข์ใจและยิง ตอกยําความรุนแรงในใจให้เพิม มากขึน จนกลายเป็ นความเก็บกด เก็บอารมณ์
เมือถึงจุดๆ หนึงทีเด็กทนรับสภาพไม่ได้ ก็อาจแสดงอาการประชดตัวเองด้วยการทําผิดต่างๆ
เสียเองไม่ยอมเข้าเรียน การหันเข้าหาสิง เสพติดต่างๆ เช่น เสพยาบ้า ดืมเหล้า เป็ นต้น หรือ
แสดงอาการก้าวร้าวกับเพือ นๆ เป็ นคนเจ้าอารมณ์ แ ม้ใครพูดดีๆ ก็โกรธง่าย หรืออาจแสดง
อาการหลุดโลก โดยการแสดงพฤติกรรมแปลกๆ เช่น ทําตัวสกปรก แต่ งตัวแปลกๆ โดยไม่
สนใจใครว่าเพือนหรือครูจะว่าอะไร หรือรังเกียจตัวเองอย่างไร เป็ นต้น กลายเป็ นปญั หาของ
เพือนและครูในโรงเรียน
“เมือ ก่อนน้องเขาเรียบร้อยนะมาโรงเรียนตัง# ใจเรียนดี พอถูกเพือ นแกล้งบ่อยๆทีน# ีเริม สู้
คนแล้ว ใครทําอะไรไม่ได้เลย ด่ากลับทันที เปลีย นไปเยอะ”(ครูประจําชัน# คนหนึง )
2) เริ มต้นจากการเป็ นผูก้ ระทําความรุนแรงและต่อมากลายเป็ นผูถ้ กู กระทํา
เด็กนักเรียนทีเริม ต้นจาการเป็ นผู้กระทําความรุนแรงนัน พบว่าเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ ได้แก่ ตัวเด็กนักเรียนเองทีม คี วามคิดและพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเด็กอาจจะดือและ
ซน มีความแปรปรวนทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่น มีความอยากเห็น อยากรูอ้ ยากลองหรืออยาก
แสดงออกให้คนอืนๆ ยอม รับตนเอง เด็กมาจากครอบครัวทีมปี ญั หา เช่น พ่อแม่แยกทางกัน
ขาดความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่ ครอบครัวยากจน พ่อติดเหล้า ติดบุหรี เล่นการพนัน หรือ
พ่อแม่ทะเลาะกันเป็ นประจําและมีการ ทําร้ายกัน นอกจากนียังเกิดจากโรงเรียนทีเ ด็กเรียน โดย
ได้แบบอย่างทีไ ม่ดจี ากครูไม่ด ี หรือได้แบบอย่างทีไ ม่ดจี ากเพือนหรือรุ่นพีๆ เป็ นต้น นอกจากนี
สาเหตุทที าํ ให้เด็กและเยาวชนกระทําความรุนแรงอาจจะเกิดจากการรับข้อมูลจากสือต่างๆ ทีม กั
เสนอภาพของความรุนแรงให้เห็นบ่อยๆ เช่น สือโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือการโหลดสือทีไม่
เหมาะสมผ่ านโทรศัพท์ เป็ นต้น ซึง มักเสนอเรือ งราวต่ างๆโดยปราศจากการกลันกรองและ

รับผิดชอบจากผู้ใหญ่ ทําให้เด็กเห็นแบบอย่างไม่ดี แล้วเข้าใจว่าเป็ นแบบอย่างทีดี เป็ นแฟชัน
หรืออินเทรนด์และอีกสาเหตุหนึงทีท ําให้เด็กเป็ นผูก้ ระทําความรุนแรงก็คอื เด็กได้แบบอย่างจาก
ประเพณีหรือวัฒนธรรมทีไ ม่ดจี ากชุมชนทีต นอยู่ เช่น ประเพณีการลงแขกเกียวข้าว ทีม กี ารดืม
เหล้า เป็ นต้น
จากสาเหตุต่างๆ ดังทีก ล่าวนี ได้กลายเป็ นปจั จัยสําคัญทีท ําให้เด็กกลายเป็ นผูท้ กี ระทํา
ความรุนแรงในโรงเรียน เช่น เด็กมีนิสยั ก้าวร้าว ชอบชกต่อย ทําร้ายเพือนเพราะติดนิสยั นีมา
จากครอบครัวทีพ่อมักทําร้ายแม่และลูกๆ หรือได้แบบอย่างจากสือทีมกั เสนอภาพความรุนแรง

148

เป็ นต้น เด็กบางคนชอบลักขโมยเพราะติดนิสยั ทีไ ม่ดจี ากเพือนหรือเด็กบางคนชอบสูบบุหรี หรือ
ชอบดืมเหล้าเพราะคิดว่าเป็ นสิง ทีเท่ มีความเป็ นผูใ้ หญ่หรือได้แบบอย่างจากผู้ใหญ่ เป็ นต้นซึง
เด็กนักเรียนทีแ สดงพฤติก รรมเหล่านี ออกมาถือ เป็ นผู้ก ระทําความรุนแรงต่ อเพือ นและผู้อ ืน
จัดเป็ นปญั หาใหญ่ของโรงเรียนทีต อ้ งได้รบั การแก้ไข
อย่างไรก็ตาม แม้เด็กจะแสดงพฤติกรรมทีร ุนแรงต่างๆ เหล่านีออกมาก็จริง แต่กอ็ าจจะ
ได้รบั การต่อต้านจากเพือนคนอืนๆ ซึง ถือเป็ นการลงโทษ โดยเพือนๆ อาจจะไม่ยอมรับ ไม่พูด
ไม่คุยด้วย และครูผสู้ อนหรือครูฝา่ ยปกครองก็อาจจะเรียกมาตักเตือนหรือทําโทษ เช่น อาจจะนํ า
เด็กมาเฆีย นตีต่อหน้าเสาธงในตอนเช้าเพือให้รจู้ กั เข็ดหลาบ บางครังอาจจะเรียกผูป้ กครองมาว่า
กล่าว หรือจําหน่ ายเด็กคนนีออกจากโรงเรียน ต้องไปหาทีเรียนใหม่และถ้าเด็กกระทําความ
รุนแรงทีเข้าข่ายผิดกฎหมายบ้านเมือง เช่น ขายยาบ้าในโรงเรียน หรือ ทําร้ายเพือนนักเรียน
จนถึงแก่ชวี ติ เป็ นต้น ก็ต้องเป็ นหน้าทีของเจ้าหน้ าทีตํารวจทีจะต้องมาดําเนินการต่อไป การ
กระทําของนักเรียนคนอืนๆ ทีแ สดงอาการต่อต้าน หรือการกระทําของครูทลี งโทษนักเรียนทีท ํา
ผิด หรือการทีเจ้าหน้าบ้านเมืองเข้ามาแก้ไขปญั หา เป็ นต้น เหล่านีถือเป็ นการตอบสนองความ
รุนแรงต่อนักเรียนทีก ระทําความรุนแรงนันเอง

“สมนํ# าหน้าอยากทําคนอืน ก่อนดีนกั ชอบแกล้งเพือ นเป็ นประจํา เขาก็จาํ ไว้ซิ วันหลังเขา
เอาพีช ายมาจัดการเลย”(ส้มนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.3)
3) การเป็ นผู้กระทําความรุนแรงต่อตนเอง
จากการศึกษาพบว่า การทีเ ด็กเป็ นผูก้ ระทําความรุนแรงต่อตนเองนีเป็ นภาวะทีเ ด็กคน
เดียวเป็ นทังผู้กระทําและผู้ถูกกระทําในเวลาเดียวกัน และทีสําคัญคือผู้ทกี ระทําก็คอื ตัวเองซึง
อาจกล่าวง่ายๆ ว่าเป็ น “การทําร้ายตัวเอง” ซึง ปจั จัยของความรุนแรงแบบนีจากการศึกษาพบว่า
มี 3 ลักษณะ ได้แก่ นักเรียนทีเคยเป็ นผู้ทถี ูกกระทําความรุนแรงมาก่ อนแล้ว เด็กเคยเป็ นผู้ที
กระทําความรุนแรงมาก่อน และนักเรียนทีก ระทําความรุนแรงต่อตนเองโดยไม่รตู้ วั ดังนี
การทีนัก เรียนเคยเป็ นผู้ทีถูก กระทําความรุนแรงมาก่ อน แล้วกลายเป็ นผู้ทกี ระทํา
ความรุนแรงต่อตนเองนัน ก็เพราะว่าเด็กทีเคยถูกกระทําความรุนแรงนัน บางครังไม่สามารถ
หลบเลีย งจากการทีต นเป็ นเป็ นเหยือของผูถ้ ูกกระทําความรุนแรงได้ และเมือไม่มใี ครทีส ามารถ
จะช่วยแก้ปญั หานีได้เลยจึงทําให้เด็กเครียดและอยากทําประชดตนเอง ด้วยการทําร้ายตัวเอง
เช่น กินยาเกินขนาด ชกกําแพง เป็ นต้น บางครังเมือต้องการจะเรียกร้องความสนใจให้ผู้ใหญ่
ช่ ว ยก็อ าจจะเอามีด กรีด ข้อ มือ ตัว เองเพือ ให้รู้ว่ าตนเองกํ าลัง มีค วามทุ ก ข์แ ละต้อ งการความ
ช่วยเหลือจริงๆ เป็ นต้น
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“มีนะคะพวกทีโ ดดเพือ นล่อลวงไปทํามิดมี ริ า้ ย รับสภาพไม่ได้ก็มกี นิ ยาจะฆ่าตัวตาย
พ่อมาเห็นก่อนช่วยห้ามทัน”(ครูสมสุข)
ส่วนการทีนักเรียนเคยเป็ นผู้ทกี ระทําความรุนแรงมาก่ อ น แล้วกลายมาเป็ นผู้กระทํา
ความรุนแรงต่ อ ตนเองนัน เกิด จากการทีเด็ก เองเมือไปทําความรุนแรงกับผู้อ ืนแล้วผลทีเกิด
ตามมาก็ ค ือ ทํ า ให้ ค นอื น เดือ ดร้อ นและตนเองก็ เ ดือ นร้อ นจากการกระทํ า นั นๆ ด้ ว ย ซึง ก็
เหมือนกับการกระทําความรุนแรงให้เกิดขึนกับตนเองทางอ้อม และบางครังเมือเด็กกระทําความ
รุนแรงต่อคนอืนจนเกิดความเสียหายมากๆ เช่น การทีเ ด็กดืมเหล้าหรือเสพยาบ้าแล้วขาดสติไป
ทําร้ายเพือ น ลัก ขโมยทรัพ ย์ส ินของผู้อ ืนเมือ ตนเองได้ส ติก็อ าจจะรู้ส ึกสํานึ ก ผิด คิด ว่าตนได้
กระทําผิดอย่างทีไ ม่น่าให้อภัยจึงคิดทําร้ายตนเองเพือต้องการจะหนีความผิด หรือเพือต้องการ
ชดใช้ความผิดนันๆ เป็ นต้น
“เพือ นหนูอ่ะพี  ติดเหล้า ช่วงปิดเทอมพอเมามันไปชกหน้าเพือ นเข้าให้ นอนโรงพยาบาล
ไปหลายวัน สงสัยชกแรง พอมันได้สติมนั โกรธใหญ่เพราะเป็ นเพือ นรักกันไง คราวนี#รสู้ กึ ผิดเลย
ทําตัวไม่ดเี ลย นึกว่าจะเลิกเหล้า เมาหนักกว่าเดิมอีก ยังกับตัวโกงในละคร”(โบว์นักเรียนหญิงคน
หนึง ชัน# ม.4)
ลักษณะสุดท้ายคือนักเรียนทีก ระทําความรุนแรงต่อตนเองโดยไม่รตู้ วั ในลักษณะนีส่วน
ใหญ่จะเป็ นนักเรียนทีม ภี าวะทางอารมณ์และจิตใจทีแ ปรปรวน นักเรียนในกลุ่มนีมีมกั มีการแสดง
พฤติกรรมทีเ ป็ นการทําร้ายตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพือตอบสนองความต้องการอะไรบางอย่างที
แม้แต่ ตนเองและคนรอบข้างก็ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างถูกต้องในทุกกรณีเช่น บางครังอาจ
เกิดจากภาวะการถู กบีบคันจากครอบครัวหรือ เกิด จากความรู้ส ึกน้ อยเนือตําใจหรือ เกิดจาก
สภาวะอารมณ์ทแี ปรปรวน แล้วนํ าไปสู่การกระทําความรุนแรงต่อตนเอง เช่น การกรีดข้อมือ
เพือประชดอะไรบางอย่าง การเก็บตัวเงียบไม่พดู ไม่จากับใคร อดอาหาร เป็ นต้น
“เด็กทีท ําร้ายตัวเองก็มนี ะอาจารย์ไม่ใช่มแี ต่ในละครอย่างเมือ ปี ทแี  ล้วมีคนหนึง อยู่ดดี กี ็
เก็บตัวเงียบไม่มใี ครรูว้ ่าเป็ นอะไร ข้าวปลาไม่กนิ ผอม ครูเรียกมาถาม ตามไปถึงทีบ า้ น ทีบ า้ นก็ม ี
ฐานะไม่มใี ครรูว้ ่าเป็ นอะไร ถามกว่าจะบอก นึกว่าต้องเลิกเรียนแล้ว สุดท้ายเขาบอกว่าอารมณ์
ไม่ดี ”(ครูสมชาย)
นอกจากนีเด็กบางกลุ่มยังมีพฤติกรรมการกระทําความรุนแรงต่อตนเองอย่างไม่รตู้ วั คือ
การทําให้ตวั เองเสียสิทธิบางอย่างในฐานะของนักเรียนคนหนึงของโรงเรียนทีพ งึ ได้รบั สิทธินันๆ
เช่ น สิทธิใ นการได้รบั การอบรมสังสอนจากครู

สิทธิใ นการใช้ประโยชน์ จากสือ และอุ ปกรณ์
การศึกษา เป็ นต้น โดยเด็กเหล่านีจะมีพฤติกรรมการไม่เข้าชันเรียนและไม่ตงใจเรี
ั
ยน เวลา
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โรงเรียนมีกจิ กรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้ทงด้
ั านวิชาการและด้านวิชาชีพเด็กนักเรียนกลุ่มนี
มักไม่เข้าร่วมเป็ นประจํา สิง เหล่านีเป็ นอีกหนึงปจั จัยของการทําความรุนแรงต่อตนเองด้วยฝี มอื
ของตัวนักเรียนเอง
“โรงเรียนก็พยายามหากิจกรรมพิเศษมาให้ ก็ยงั ไม่สนใจ ไม่เข้าร่วม บังคับก็แล้วก็ยงั
โดดออกไปอีก เวลาเรียนก็ไ ม่ต ัง# ใจเรียน แล้วมันจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ยงั ไง ทําร้าย
ตัวเองไม่รเู้ มือ ไหร่จะสํานึก”(ครูหมวดสังคมคนหนึง )

ส่วนที 2 โครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและ
เยาวชนถูกกระทํา
ในการศึกษาโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนเป็ นการศึกษาการจัดระเบียบบรรทัดฐาน
และการจัดระเบียบความแตกต่ างของโรงเรียน ดังนันการวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมของ
โรงเรียนจึงเป็ นการวิเคราะห์บรรทัดฐานความสัมพันธ์และความแตกต่ างของบุคคลต่างๆ ใน
โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิง การจัดระเบียบบรรทัดฐานและการจัดระเบียบความแตกต่างระหว่าง
ครูกบั นักเรียน ครูกบั ครู และครูกบั ผูบ้ ริหารรวมถึงนักเรียนกับบุคลากรของโรงเรียนว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร เกียวข้อ งสัมพันธ์กนั อย่างไรในการจัดระเบียบบรรทัดฐานและการจัดระเบียบความ
แตกต่ างของบุคคลกลุ่มต่ างๆ ในโรงเรียนนันปฏิสมั พันธ์ระหว่ างบุคคล ทัง ครู ผู้บริหารและ
นั ก เรีย นทีเ กิด ขึนในโรงเรีย นไม่ เ พีย งแต่ ม ีผ ลต่ อ การดํ า เนิ น งานของโรงเรีย นเท่ า นั น ใน
ขณะเดียวกันยังมีผลต่อนักเรียนซึง มีการฝ่าฝื นบรรทัดฐานและถูกลงโทษทางวินัย ปฏิกริ ยิ าของ
นักเรียนทีมตี ่ อการลงโทษ ไม่เพียงแต่จะต่อรอง หลบครูเท่านัน ในการต่อรอง หลบหนีครู ยัง
เกียวเนือ งกับการหนีเรียนไปมัวสุ
 มกับกลุ่มเพือ นซึงอาจนํ ามาซึง การสร้างหรือก่ อเหตุ ค วาม
รุนแรงได้
ข้อมูลจากการศึกษาครังนีนํ ามาวิเคราะห์และตีความ โดยผูว้ จิ ยั ได้ยดึ หลักการทําความ
เข้าใจปรากฎการทางสังคมจากมุมมองของนักเรียนซึงมีวถิ ชี วี ติ อยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคม
ของโรงเรียนซึง แบ่งการนําเสนอเป็ นสามประเด็น คือ โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในโรงเรียนกับความรุนแรง และโครงสร้างเชิ งอํานาจกับความรุนแรง ดังนี
1. โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียนกับความรุนแรง
พืนทีใ นโรงเรียนซึงประกอบไปด้วยนักเรียนและบุคลากรฝ่ายต่างๆทีม าใช้ชวี ติ ร่วมกัน
ในโรงเรียนทังด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการดําเนินชีวติ ส่วนตัวต่างๆ ภายใต้
สถานภาพของการเป็ นครู นักเรียนและเจ้าหน้ าทีฝ่ายต่ างๆ ย่อมเลียงไม่ได้ทจี ะต้องกล่าวถึง
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึงมีความเกียวข้องกับการจัดระเบียบบรรทัดฐานของโรงเรียนและ
การจัดระเบียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพและบทบาทของบุคคลอันมีความเกียวข้องกับ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ กิดขึนในโรงเรียนจากการศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในโรงเรียนพบว่าในโรงเรียนมีโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มต่างๆ ดังนี
1) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน
การนํ าเสนอปรากฎการณ์ ด้านระบบความสัมพันธ์ระหว่ างครูก ับนักเรียน เป็ นการ
เสนอภาพเหตุ ก ารณ์ ทีส ะท้อ นความสัมพันธ์แ นวดิงของครูก ับ นัก เรียนในแง่มุมต่ างๆ ได้แ ก่
ความสัมพันธ์ระหว่ า งครูก ับนัก เรียนในเรือ งวิถีชีว ิต ในโรงเรียนของนัก เรียน ความสัมพัน ธ์
ระหว่างครูกบั นักเรียนในเรืองการควบคุมการแต่งกายและทรงผม ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั
นักเรียนในเรือ งการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน ดังนี
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนในเรือ งวิ ถีชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
นับแต่ตนื นอนนักเรียนต้องเผชิญกับกฎระเบียบของโรงเรียนทีต ามไปควบคุมถึงทีบ า้ น
เช่น ทุกเช้านักเรียนต้องรีบตืนเช้าลุกขึนอาบนํ า ล้างหน้ า แปรงฟนั แต่งกายตามระเบียบของ
โรงเรียนและมาถึงโรงเรียนให้ทนั เวลาตามทีโ รงเรียนกําหนด ต้องถือกระเป๋านักเรียนใส่หนังสือ
มาเรียน จะเดินตัวเปล่าหรือถือเฉพาะสมุดหรือหนังสืออย่างเดียวเข้าโรงเรียนไม่ได้ เมือมาถึง
โรงเรียนจะต้องเดินเข้าโรงเรียนทางประตูทกี ําหนดเท่านันซึงโรงเรียนกําหนดกฎระเบียบให้ม ี
การเข้าออกทางเดียว ผ่านพนักงานรักษาความปลอดภัยทีค อยดูแลเรืองการจราจรหน้าโรงเรียน
และความปลอดภัยให้กบั นัก เรียนตลอดจนควบคุมดูแลไม่ให้นักเรียนหนีไ ม่เข้าชันเรียนหรือ
ทะเลาะวิวาทกัน นอกจากนีจะมีครูเวรคอยดูแลนักเรียนทีห น้าประตูโรงเรียนบริเวณซุม้ พระ
“ต้องตืน แต่เช้าบ้านไกล ถ้ามาโรงเรียนไม่ทนั เข้าแถวต้องโดนเก็บขยะ ถ้าซวยก็จะเจอ
ครูฝา่ ยปกครองจดชือ สายบ่อยๆ ก็เรียนแม่มาพบ”(โบว์นกั เรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.4)
“ทีห น้าประตูจะมี คนคอยโบกจราจรและดูนกั เรียนไม่ให้หนีเรียน บางคนโดดลงจากรถ
นักเรียนเลยก็ม”ี (ครูสมปอง)
ถ้านักเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเวลาเปิ ดอาคารเรียน นักเรียนจะต้องนัง รอทีหน้าตึกใต้
อาคารหรือทีโต๊ะม้าหินด้านล่างเพราะภารโรงจะเปิ ดประตูตกึ และประตูหอ้ งเรียนเวลา 7.00 น.
เมือถึงเวลา 7.45 น.นักเรียนต้องไปเข้าแถวบริเวณสนามบาสเก็ตบอลหน้ าอาคารเรียน ซึง
บริเ วณทีใช้ใ นการเข้าแถวค่ อนข้างแคบเพราะมีรถยนต์ห ลายคันของครูจอดอยู่รอบบริเ วณ
ดังกล่าวด้วย
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หลัง การเข้า แถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไ หว้ พ ระและกล่ า วคํ า ปฏิญ าณตนแล้ ว
นักเรียนจะต้องนัง อยู่กลางแดดเพือร่วมกิจกรรมอบรมสังสอนหน้

าเสาธงซึง โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
หน้าทีของครูฝ่ายปกครอง หรือครูเวรประจําวัน เว้นเสียแต่ว่าบางวันผู้อํานวยการโรงเรียนจะมี
เรืองสําคัญทีจะต้องพูดคุยหรือบอกเล่าเรืองราวบางอย่างให้แก่ นักเรียน ผู้อํานวยการก็จะทํา
หน้าทีใ นการอบรมหน้าเสาธง เช่น ในกรณีทมี กี จิ กรรมพิเศษ เช่น วันเปิดโรงเรียนทีจ ะต้องมีการ
เตรียมจัดนิทรรศการในฐานะโรงเรียนพีทจี ะใหโรงเรียนน้ องคือโรงเรียนระดับประถมศึกษามา
เยีย มชมหรือช่วงของการเตรียมงานประเมินโรงเรียนในฝนั ผู้อํานวยการก็จะทําหน้ าทีในการ
อบรมสังสอนหรื

อชีแจงนักเรียนด้วยตนเอง
หากนักเรียนมาถึงโรงเรียนสายกว่าเวลาเข้าแถวก็จะถูกครูเวรหน้าประตูสอบถามถึง
สาเหตุของการมาสายและถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่มเี หตุผลสมควรก็จะถูกลงบันทึกเป็ นประวัตกิ าร
มาสาย และบางครังถ้าสายเป็ นหมู่คณะหรือเป็ นนักเรียนกลุ่มเดิมทีมาสายเป็ นประจําก็จะถูก
ลงโทษตรงบริเวณหน้าประตูทนั ที ด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น ลุกนัง วิง รอบสนามหรือในบางกรณีจะ
ถูกลงโทษให้เก็บขยะบริเวณโดยรอบโรงเรียนหรือทําความสะอาดบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน
เช่ น ห้อ งนํ า อาคารเรียน ใต้ถุ นอาคารหรือ แม้แ ต่ ก ารขุ ด รอกร่อ งนํ า ถางหญ้ า เป็ นต้ น ซึง
ลักษณะของการลงโทษขึนอยูก่ บั ประวัตกิ ารมาสายเหตุผลทีน กั เรียนนํามาเป็ นข้ออ้าง
แต่สําหรับนักเรียนทีมาสายเป็ นประจําทีถูกบันทึกชือหรือหมายหัวไว้แล้วนันก็จะถูก
เชิญ ผู้ปกครองมาพบเพือ รับทราบและทางโรงเรียนจะทําทัณ ฑ์บนนัก เรียนคนนันไว้แ ละถ้า
กระทําผิดอีกก็จะถูกลงโทษทางวินยั ทีห นักขึนตามทีก ฎระเบียบของโรงเรียนกําหนดไว้ เช่น การ
พักการเรียนหรือการหมดสิทธิ Mสอบ เป็ นต้น
“ใครมาสายบ่อยๆ ครูกจ็ ะจดชือ ไว้แล้วตามผู้ปกครองมาพบ หรือใครทีท ําผิดระเบียบ
บ่อยๆ ครูก็จะหมายหัวขึ#นบัญชีไว้ถ้าทําผิดอีกก็โดนพักการเรียน”(จอมนักเรียนชายคนหนึง ชัน#
ม.5)
เมืออบรมหน้ าเสาธงเรียบร้อยแล้ว นักเรียนก็จะแยกย้ายกันเดินขึนห้องเรียนเพือเข้า
เรียนในคาบแรกซึง จะเริม ต้นการเรียนในเวลา 8.30 น.และคาบต่อๆ ไปจนถึงเวลา 11.50 น.ซึง
เป็ นช่วงเวลาทีน ักเรียนทังโรงเรียนตังแต่มธั ยมศึกษาปี ที 1-6 ต้องพักรับประทานอาหารซึง โรง
อาหารมีขนาดเล็กและบางครังไม่เพียงพอเมือ นักเรียนลงมาพร้อมๆ กันซึง ครูเวรก็ต้องทําหน้าที
คอยดูแลบริเวณโรงอาหารด้วยและพยายามปรับเวลาการพักรับประทานอาหารให้ไม่ตรงกัน
ระหว่างนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ ทงนี
ั ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้วมักไม่เป็ นไปตามทีก ําหนดไว้เนืองจากทางโรงเรียนมีการปรับตารางเวลาเรียนหลาย
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ต่อหลายครังโดยเฉพาะในช่วงทีต้องมีการเตรียมกิจกรรมต่ างๆ ของโรงเรียนทางโรงเรียนจะ
ปรับเวลาเรียนให้เหลือน้อยลงในแต่ละคาบเพือให้มเี วลาเหลือช่วงเย็นซึง จะใช้เป็ นคาบของการ
เตรียมกิจกรรมรวมทังการปล่อยนักเรียนในช่วงเวลาพักนัน ครูบางท่านมีปล่อยเร็วหรือปล่อยช้า
กว่าเวลาทําให้นกั เรียนมักพักรับประทานอาหารในช่วงเวลาทีต รงกัน
“ตอนนี#โรงเรียนเตรียมกิจกรรมประเมิน ตารางเรียนปรับใหม่หมดแล้ว ปรับไปปรับมา
งง ปล่อยนักเรียนลงมาทานข้าวพ้อมกันก็ไม่มที นี  งอี
ั  ก”(ครูหมวดสังคมคนหนึง )
นักเรียนมีเวลาพักกลางวันประมาณ 1 ชัวโมง

ก่อนเข้าห้องเรียนทางโรงเรียนจะมี
กิจกรรมรวมเด็กไว้ทใี ต้อาคาร 1 เพือนัง สมาธิพร้อมกัน สําหรับภาคบ่าย นักเรียนชันมัธยมต้น
ต้องเข้าเรียนจนสินสุดคาบเรียนคาบสุดท้ายเวลา 15.10 น. ดังนันหากห้องเรียนใดมีคาบว่างและ
ไม่มกี ารเรียนการสอนในช่วงบ่าย นักเรียนจะเดินเตร็ดเตร่อยู่ในโรงเรียน จนถึงเวลาเข้าแถวเลิก
เรียนจึงจะทยอยเดินกลับออกไป ซึงจากจุดทีเข้าแถวถึงหน้ าประตูโรงเรียนระยะทางประมาณ
800 เมตร จะมีรถรับส่งนักเรียนจอดเรียงรายอยู่นับสิบคันตลอดทางเดินจนถึงหน้าประตูทางเข้า
ระหว่างทีนักเรียนแยกย้ายกันเดินกลับบ้าน ครูเวรซึงส่วนใหญ่จะเป็ นรองผู้อํานวยการซึงอดีต
เคยเป็ นครูฝ่ายปกครองมาก่อนคอยควบคุมดูแลแถวซึง นักเรียนทุกคนจะต้องออกนอกโรงเรียน
เมือถึงเวลาปล่อยกลับบ้าน เว้นเสียแต่ว่านักเรียนมีกจิ กรรมพิเศษ ทีต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียน
เช่น การจัดบอร์ด การซ้อมการแสดงต่างๆ ซึง จะต้องขออนุ ญาตเป็ นรายกรณีไป ทังนีเพือเป็ น
การป้อ งกันไม่ใ ห้นัก เรียนกลับบ้านเย็น หรือ ไปเทียวเล่ นทีอืน ไม่ยอมขึนรถรับส่ ง กลับบ้าน
รวมทังเป็ นการช่วยรักษาความปลอดภัยให้กบั นักเรียนอีกด้วย การทีน ักเรียนทุกคนจะต้องกลับ
บ้านตามเวลาทีโ รงเรียนกําหนดนันเพือให้นักเรียนสามารถกลับบ้านได้สะดวกขึน เนืองจากถ้า
นักเรียนไม่กลับบ้านพร้อมรถรับส่ง แล้วนักเรียนจะไม่มรี ถกลับบ้าน ระยะทางระหว่างโรงเรียน
ถึงจุดทีมรี ถโดยสารนันค่อนข้างไกล ถ้านักเรียนไม่นัง รถรับส่งออกมาก็จะไม่มรี ถออกไปยังตัว
อําเภอซึงเป็ นจุดทีมรี ถโดยสาร การรอรถแท็กซีหรือรถจักรยานยนต์รบั จ้างเป็ นสิง ทีลําบากยิง
เพราะนานๆ จะมีรถแท็กซีหรือรถจักรยานยนต์ผ่านมาสักคันหนึงดังนันจึงเป็ นหน้ าทีของครูที
จะต้ อ งคอยควบคุ ม ดู แ ลนั ก เรีย นตังแต่ เ ริม เข้า สู่ โ รงเรีย นจึง ถึง เวลากลับ ออกจากโรงเรีย น
นักเรียนบางกลุ่มจึงรูส้ กึ ว่าครูเข้ามาดูแลตนเองมากเกินไปจนไม่มอี สิ ระ แม้กระทังการกลับบ้าน
นักเรียนบางคนนํ ารถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนแต่โรงเรียนก็ไม่อนุ ญาตให้นําเข้า
มาจอดในรัวโรงเรียน เด็กๆ จึงต้องอาศัยจอดไว้ตามร้านค้า และทีว ่างเปล่าแถวหน้าโรงเรียน
“ครูนะมายุ่งกับทุกเรือ งแหละพีต งั # แต่เข้ามาโรงเรียนตอนเช้าเลย มีโทรไปตามทีบ ้าน
ด้วยนะไม่รูอ้ ะไรกันนักหนา(หัวเราะ) เอารถมอไซด์มาจอดทีโ รงเรียนก็ไม่ได้แล้วจะเข้ามายังไง
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โรงเรียนไม่มรี ถเมล์ผ่านซักหน่ อยก็ต้องเอาไปจอดไว้หน้ าโรงเรียนตรงทีว ่างๆ หรือไม่ก็ฝาก
ร้านค้า”(โอมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
เหล่านีคือกฎระเบียบทีนักเรียนต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา จนครูและนักเรียนบางคน
กล่าวว่า ระเบียบมากจนทําให้นกั เรียนเครียด
จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่าการจัดตารางสอนของโรงเรียนในนักเรียนบางชันเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมปลาย มักมีคาบว่างติดต่อกัน 2-3 คาบซึง ส่งผลให้นักเรียนมีเวลา
ว่างมากจนเกินไปและเมือไม่รู้จกั ใช้เวลาว่ างให้เกิดประโยชน์ ก็จะเกิดการจับกลุ่มมัวสุ
 มตาม
ห้องนํา ใต้ถุนอาคาร ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ และตามมุมอับของโรงเรียน ชักชวนกันหนีออกไปมัว
สุมหน้าโรงเรียน
“พีม .6 ครูไม่ค่อยสอนแล้ว บางคนได้โควต้าแล้ว แต่อกี เยอะทีย งั ไม่มที เี  รียน ความจริง
ก็น่าจะเรียนนะ พอว่าก็จบั กลุ่มคุยกัน บางคนก็ไปอยูต่ ามห้าง”(เจนักเรียนคนหนึง ชัน# ม.4)
การมีคาบว่างหลายคาบติดต่ อ กัน โดยไม่มกี ารจัดการให้บรรลุเ ป้าหมายทีแน่ นอน
เช่ นนี แสดงให้เห็นว่าแม้โรงเรียนจะมุ่งหวังให้นักเรียนใช้เวลาว่ างให้เป็ นประโยชน์ เพือการ
ทบทวนบทเรีย น ทํ า การบ้า น ศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง หรือ แลกเปลีย นเรีย นรู้ก ัน ในกลุ่ ม
โดยเฉพาะในกลุ่ ม นั ก เรี ย นมั ธ ยมปลายที กํ า ลั ง เตรี ย มตั ว เพื อ ก้ า วเข้ า สู่ ก ารเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษา หากแต่สภาพแวดล้อมและการบริโภคสือต่างๆ รอบๆ ตัวนักเรียนตกอยู่ภายใต้
กระแสของความทันสมัยและธุรกิจบันเทิง นักเรียนบางกลุ่มจึงใช้เวลาว่างไปกับการทํากิจกรรม
ของวัยรุน่ เช่น การนําหนังสือดารา นักร้องเกาหลีมาจับกลุ่มสนทนากัน การใช้โทรศัพท์มอื ถือที
สามารถฟงั เพลง MP3 ได้ ในการโหลดเพลง และนัง ฟงั เป็ นกลุ่ม การดูคลิปวิดโี อต่างๆ เป็ นต้น
บางกลุ่มมีการกระโดดข้ามรัวลวดหนามออกนอกโรงเรียนไปนัง จับกลุ่มสูบบุหรีตามริมคันนา
หรือข้างคลองหรือออกไปมัวสุ
 มกันอยูต่ ามศูนย์การค้า
สิง เหล่านีคือปรากฏการณ์ทบี ่งบอกถึงวิถชี วี ติ ในโรงเรียนของนักเรียนซึงมีผลมาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียน โดยทีน ักเรียนมองกฎระเบียบบางอย่างของโรงเรียนทีม ตี ่อ
วิถชี วี ติ ของนักเรียนว่าโรงเรียนละเมิดสิทธิ เช่น การทีโ รงเรียนจํากัดช่วงเวลาในการรับประทาน
อาหารกลางวัน จํากัดเวลาในการเข้าห้องเรียน จํากัดเวลาในการออกจากโรงเรียนเพือกลับบ้าน
เป็ นต้น เหตุการณ์ทเี กิดขึนนีสะท้อนให้เห็นการทีนักเรียนต้องเผชิญกับกฎระเบียบหลายเรือง
ตลอดทังวัน โดยทีนั ก เรียนไม่ มสี ่ ว นร่ ว มในการเสนอความคิด เห็น หรือ ร่ว มในการปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบของโรงเรียน ส่ ว นการควบคุ มให้นัก เรีย นปฏิบตั ิต ามกฎระเบีย บซึง หมายความ
รวมถึงการถูกลงโทษทางวินัย อย่างเข้มงวดก็เป็ นเรืองของครูทงหมด
ั
วิถชี วี ติ ของนักเรียนใน
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โรงเรียนเป็ นเช่นนี มีผลทําให้นกั เรียนบางคนเครียด มีความรูส้ กึ และความสัมพันธ์ในทางลบกับ
ครู ทําให้เกิดระยะห่างทางสังคม ระหว่างครูกบั นักเรียน ครูและนักเรียนไม่เข้าใจกัน ขาดความ
ใกล้ชดิ เอืออาทรต่อกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนเรือ งการควบคุมการแต่ งกายและทรงผม
ของนักเรียน
การควบคุมการแต่งกายของนักเรียนเป็ นเรืองสําคัญของโรงเรียน เหตุการณ์ทสี ะท้อน
ความสัมพันธ์ของครูกบั นักเรียนในเรืองนีคือ การทีครูคอยควบคุมดูแลเรืองการแต่งกายของ
นักเรียนให้เป็ นไปตามกฎระเบียบทีกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนในข้อกําหนด
ระเบียบการปกครองโรงเรียน ว่าด้วยเครืองแต่งกายและทรงผมของนักเรียนและมีการประกาศ
ให้นกั เรียนและผูป้ กครองทราบด้วยการให้อ่านจากเอกสารคู่มอื นักเรียน และจากการปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ ซึง ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายนักเรียนนัน โรงเรียนได้กําหนดไว
สําหรับการควบคุ มให้นัก เรียนทําตามระเบียบว่ าด้ว ยการแต่ ง กาย จากการศึก ษา
พบว่าโรงเรียนมีการควบคุมให้นักเรียนทําตามบรรทัดฐานด้านการแต่งกายด้วยการอบรมสัง
สอนและจูง ใจให้นัก เรีย นปฏิบ ัติ เริมตังแต่ ว ิน าทีแ รกทีโ รงเรีย นรับ นั ก เรีย นเข้า เรีย นในชัน
มัธยมศึกษาปีที 1 และมัธยมศึกษาปี ที 4 นัน คือการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในช่วงเปิ ดเรียนภาค
ต้น ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการชีแจงให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบต่ างๆ
ของโรงเรียน มีการจัดทําคู่มอื นักเรียนชีแจงแนวทางการปฏิบตั ิและกําหนดวิธกี ารลงโทษแก่
ผู้ฝ่าฝื น โรงเรียนจะแจกคู่มอื นักเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนนํ าไปศึกษาและปฏิบตั ิ มีการ
อบรมสังสอนในห้

องเรียน หน้ าเสาธง และทีประตูทางเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียน
เพือให้นกั เรียนทําตามบรรทัดฐานของโรงเรียน
การควบคุมเรือ งการแต่ ง กายของนัก เรียนนัน โรงเรียนถือ เป็ นเรือ งจริง จัง และให้
ความสําคัญกับการควบคุมให้นักเรียนทําตามกฎระเบียบทีโ รงเรียนกําหนดไว้ โดยทุกเช้าตังแต่
วันจันทร์ถึง วันศุ กร์ ครูเวร 2-3 คนจะยืนประจํา ณ ประตูทางเข้าโรงเรียนเพือ ตรวจตราดู
นักเรียนทีแ ต่งกายผิดระเบียบ เช่น กางเกงนักเรียนชายใช้ผา้ ผิดระเบียบ กระโปรงนักเรียนหญิง
สันหรือยามเกินไป เป็ นต้น และใช้เ ครืองใช้ทีผดิ ระเบียบ เช่ น ติด กิlบ สายสร้อ ยแฟชันที
 ผ ิด
ระเบียบ เป็ นต้น และเมือพบนักเรียนทีกระทําผิดระเบียบครูก็จะลงโทษด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น
ตักเตือน ตี ริบสิง ของ ท่ามกลางเสียงบ่นและร้องขอไม่ให้ยดึ ของนักเรียน
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“เสื#อ นัก เรียนถ้าใส่ ตามทีค รูชอบนะพี  ตัวเบอเร่อ เบอร่า ไม่ส วย อย่างผมเราก็ซอย
มาแล้วพยายามรวบไว้ค รูก็รู้อีก ว่ าผิด ระเบียบก็โ ดนด่ าอีก กิJบแฟชันก็
 ติด ไม่ไ ด้โ ดนริบ”(โบว์
นักเรียนหญิงชัน# ม.4)
“ กางเกงมันเหมือนเป็ นผ้ายีนส์แม่ตดั ให้มนั ผิดระเบียบ แต่ผมชอบไม่ต้องซักบ่อยครู
เขาก็ยดึ ให้เอาผ้าแดงมาใส่แทนอายจะตาย ”(แทนนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.3)
เมือ พิจารณาถึง วิธ ีค ิด ของนัก เรียนและวิธ ีค ิด ของครูเ ดียวกัน เรือ งบรรทัด ฐานของ
โรงเรีย น เรือ งเครือ งแต่ ง กายและสิง ของเครือ งใช้ของนั ก เรียน ซึง ทางโรงเรีย นได้กํ าหนด
กฎระเบียบการลงโทษไว้ชดั เจน แต่กลับพบว่าในทัศนะของนักเรียนเองนันมองว่า กฎระเบียบ
บางอย่างน่ าจะยืดหยุ่นได้ ไม่ควรลงโทษรุนแรงกับนักเรียนทีฝ่าฝื นเรืองนีเป็ นการละเมิดสิทธิ
เช่น การยึดโทรศัพท์มอื ถือ หรือสิง มีค่าอืนๆ เช่น สร้อย แหวน เป็ นต้น ซึง ทําให้นักเรียนกับครูม ี
ความสัมพันธ์ทไี ม่ดตี ่อกันแต่ทงนี
ั ก็เป็ นเพียงทัศนะของนักเรียนเท่านัน ให้ขณะทีครูเองมองว่า
สิง เหล่านีถือ ว่าเป็ นการฝ่าฝื นบรรทัด ฐานการแต่ งกายของโรงเรียนทีถือ ว่าเป็ นเรือ งสําคัญ ที
นักเรียนต้องเคารพกฎกติกาตลอดช่วงเวลาทีด าํ รงสภาพการเป็ นนักเรียน ณ โรงเรียนแห่งนี
“หนู ไม่ค่อยชอบครู…ทีม ายืนหน้ าประตูชอบยึดของอย่างเพิง เจาะหูมาใหม่กลัวรูตนั ก็
เลยใส่ต่างหูมาก่อนครูบอกว่าสวยแต่ผดิ ระเบียบ ก็ยดึ ไปอีกมันน่ าจะแค่บอกให้ถอด ก็ข#เี กียจไป
เอาคืน เซ็งเวลาเจอก็เดินหนีเลย”(ฟ้านักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
การทีครูไม่เข้าใจนักเรียน และเลือกใช้วธิ กี ารลงโทษทีครูให้ความหมายว่า เป็ นการ
ลงโทษเพือให้นกั เรียนหยุดพฤติกรรมฝา่ ฝืนบรรทัดฐาน โดยไม่คาํ นึงถึงผลอย่างอืนทีต ามมาจาก
การลงโทษนัน เช่น การเฆีย นตีนักเรียนทีไ ม่ถอื กระเป๋านักเรียนมาโรงเรียนทีป ระตูทางเข้าหน้า
โรงเรียนในตอนเช้าเพือให้นกั เรียนทําตามระเบียบ คือนักเรียนทุกคนต้องถือกระเป๋านักเรียนมา
โรงเรียน วิธนี ีมีผลต่อพฤติกรรมทีต ามมา เช่น นักเรียนยืมกระเป๋าของเพือน ทีม าก่อนโดยส่งให้
ด้านข้างโรงเรียนมาถือเพือเดินผ่านครูเวรในตอนเช้า นักเรียนทีไ ม่มกี ระเป๋าก็จะกระโดดข้ามรัว
หลังโรงเรียนเพือหลบครูเวรหรือในเรืองของการยึดสิง ของมีค่าทีโรงเรียนห้ามนักเรียนนํ ามา
โรงเรียน อย่างต่ างหู หรือสร้อ ย นักเรียนจะต้องถอดออกก่ อนตอนทีต้อ งเดินผ่านหน้ าประตู
โรงเรียนทีม คี รูเวร แต่พอผ่านประตูมาได้กจ็ ะแอบใส่เหมือนเดิม
สิง ทีส งั เกตเห็นได้ชดั ประการหนึงคือกลุ่มเด็กทีไ ม่ใช่นักเรียนห้องเก่งหรือเรียกกันว่า
ห้องคิงส์ ซึงจะเป็ นห้องท้ายๆ เช่น ห้อง 3 หรือห้อง 4 มักจะเป็ นกลุ่มทีถูกจับตามองหรือถูก
เพ่งเล็งเป็ นพิเศษ ดังนันวิธกี ารหนึงทีเ ด็กนักเรียนทีม กั ทําผิดกฎระเบียบนํ ามาใช้คอื การมีเพือน
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ห้อ งเก่ ง ไว้แ ล้ว ให้ช่ ว ยพาเข้า โรงเรีย น หรือ ฝากของมีค่ า หรือ ของทีค รู ห้า มนํ า มาโรงเรีย น
อย่างเช่นโทรศัพท์มอื ถือให้เพือนห้องเก่งถือเข้ามาก่อนเพือหลบเลีย งครูเวร
“ผมก็ฝากเพือ นถือเข้าไปก็ได้แล้ว ค่อยไปเอาในโรงเรียนก็ไม่โดนยึดแล้ว ผมมีเพือ น
อยูห่ อ้ งคิงส์ครูไม่ค่อยตรวจเขา สบายเลย ”(เทมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.5)
เหล่านีล้วนแต่ เป็ นวิธกี ารทีนักเรียนนํ ามาใช้เพือฝ่าฝื นกฎระเบียบของโรงเรียน และ
ป้องกันไม่ให้ตนเองถูกลงโทษซึง ความสัมพันธ์ระหว่างครูบางคนกับนักเรียนเป็ นความสัมพันธ์
เชิงอํานาจ อํานาจเผด็จการของครูเป็ นลักษณะของการใช้อํานาจต่ อนักเรียนโดยมีสถานภาพ
ของครูเป็ นตัวควบคุม นัน หมายความว่า ครูไม่เพียงแต่จะมีหน้าทีใ นการอบรมสังสอน

ขัดเกลา
ควบคุม หรือสนับสนุ นให้นักเรียนทําตามบรรทัดฐานของโรงเรียนเท่านัน ครูยงั มีอํานาจอย่าง
อิสระและผูกขาดในการลงโทษนักเรียนฝ่าฝื นกฎระเบียบ แต่ทงนี
ั ยังมีครูบางคนทีอ าศัยอํานาจ
ดัง กล่ าว กระทําต่ อนักเรียนตามสิทธิทีคดิ ว่าตนเองมี โดยไม่มองผลทีจะเกิด ขึนกับนัก เรียน
หลังจากการใช้อํานาจนัน
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนในเรือ งการเรียนการสอนและกิ จกรรมของ
โรงเรียน
ครูส่ ว นใหญ่ ใ นโรงเรียนบัว ศึก ษาจะเป็ น ข้าราชการซึง จะมีเ พียงแค่ บ างส่ ว นทีเ ป็ น
อาจารย์พเิ ศษ นอกจากนีเราจะสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างครูอกี หลายด้านด้วยกัน และ
จากความแตกต่ า งเหล่ านี เองเป็ นจุ ด ทีทํ าให้ค วามสัม พัน ธ์ข องครูก ับนั ก เรีย นมีห ลากหลาย
รูปแบบ
นั ก เรีย นโดยส่ ว นใหญ่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ทีดีก ับ คุ ณ ครู โ ดยเฉพาะกับ ครูทีทํ า งานใน
โรงเรียนนีมาเป็ นเวลานานคือประมาณ 4ปี ขนไป
ึ เพราะว่าคุณครูทดี ูแลแต่ ละชันมีโอกาสทีจะ
ใกล้ชดิ เด็กมากเช่น ครูประจําชันทุกคนต้องไปเยียมบ้านนักเรียน ด้วยเหตุ นีเองทําให้คุณครู
เข้าใจเด็กนักเรียนแต่ ละคนมากขึนและในทางกลับกันเด็กนักเรียนก็จะเกิดความสนิทสนมกับ
คุณครูมากขึนด้วย สําหรับครูใหม่ทเี พิง เข้ามาสอนในโรงเรียนนีได้ไม่นานนักก็จะมีระดับความ
สนิทสนมกับเด็กน้อยกว่า และยังมีครูบางท่านทีไ ม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเด็กได้จงึ ทําให้เกิด
การเปลีย นครูอยูบ่ ่อยครัง
ความสัมพันธ์โดยทัวไปสามารถแบ่

งออกได้เป็ นสองด้านได้แก่ ความสัมพันธ์เชิงบวก
และความสัมพันธ์เชิงลบ
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างนักเรียนกับครูนันก็จะเป็ นในแง่มุมของการช่วยเหลือ
เกือกูลกันกล่าวคือ คุณครูยงั ช่วยดูแลจัดการเรืองทุนการศึกษาให้กบั เด็กนอกเหนือจากบทบาท
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ทางด้านการสอนแล้ว ครูยงั เป็ นทีปรึกษาหลักให้กบั พ่อแม่ของนักเรียนด้วยโดยสังเกตได้จาก
การทีค ุณครูมเี บอร์โทรศัพท์มอื ถือของผูป้ กครองทุกคนและผูป้ กครองหลายคนก็โทรศัพท์เข้ามา
ปรึกษากับครูอยูบ่ ่อยครัง
ส่วนความสัมพันธ์เชิงลบนันเป็ นความสัมพันธ์ทกี ่อให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
จากการสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มหนึงพบว่านักเรียนกลุ่มนีถูกกระทําจากครูแตกต่างจากนักเรียน
ห้องอืนทีเ ป็ นห้องเด็กเรียนดี โดยครูจะไม่ไว้วางใจให้ทํางานสําคัญๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการซึง
จากพฤติกรรมของครูทําให้นักเรียนกลุ่มนีรูส้ กึ ว่าขาดโอกาสในการเรียนรู้ แต่งานทีเด็กกลุ่มนี
ได้รบั มอบหมายส่วนใหญ่จะเป็ นงานทีใ ช้แรงงาน เช่น ถางหญ้าหรือยกโต๊ะเก้าอี เป็ นต้น จึงทํา
ให้เด็กเกิดความรูส้ กึ ทีไ ม่ดกี บั ครูบางท่านและรูส้ กึ ขาดความมันใจในตนเอง

“ถ้างานใช้แ รงงานนะอาจารย์ เขาใช้ห้อ งผมตลอดยกโต๊ ะ เก้าอี# บอร์ด อย่างมีง าน
นิทรรศการเนีย ตามมาก่อนเลยห้องผม เขาเห็นว่าเราไม่เก่งมังต้
J องใช้กําลัง ส่วนวิชาการเข้าให้
ห้องคิงส์” (ต้นนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่าครูบางท่านเห็นว่าเด็กห้องท้ายๆ เช่น ห้อง3 ห้อง 4 ไม่
มีศกั ยภาพในการเรียนรูท้ างด้านวิชาการเนืองจากในวันทีโ รงเรียนมีกจิ กรรมพิเศษ ผูว้ จิ ยั ได้ยนิ
ครูสองคนพูดคุยกันถึงนักเรียนของตนเองเกียวกับความสามารถในการเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ต ํา
ไม่น่ามาเรียนทีนีควรจะไปเรียนสายอาชีพมากกว่าและครูยงั สะท้อนว่าเด็กกลุ่มนีไม่ค่อยสนิท
เพราะไม่เข้าเรียนทําห้ความสัมพันธ์ของครูกบั นักเรียนเป็ นไปในทิศทางทีไม่ดนี ักซึงการมอง
นักเรียนว่าไม่มศี กั ยภาพนีเองทําให้ในการเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนกลุ่มนีเป็ นไปอย่างไม่
เต็มที
“อย่างเด็กพวกนี#ไม่น่ามาเรียนทีนีเ ลย น่ าจะไปเรียนสายอาชีพมากกว่า เรียนไปก็ไม่
ไหว น่ าจะเรียนในสิง ทีต วั เองถนัด ไม่สนิทกับเด็กด้วยมันไม่ค่อยเข้าเรียน ก็ไม่รจู้ ะสอนยังไง”
(ครูสมศรี)
นอกจากนีจากการลงความเห็นของเด็กทุกระดับชันผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลมาว่ามีครูท่านหนึง
ซึง เป็ นครูทนี กั เรียนไม่พงึ พอใจมากทีส ุดและมีหลายเหตุการณ์ทที ําให้นักเรียนมีความรูส้ กึ ว่าถูก
ดูถูกจากครูท่านนีเช่น ครูผนู้ ีให้นกั เรียนตอบคําถามในห้องเรียนแต่เมือนักเรียนตอบผิด ครูกต็ ่อ
ว่าและทํานํ าเสียงดูถูก อย่างรุนแรงซึงเป็ นสาเหตุ ทําให้นัก เรียนผู้นีถู กดูถูก จากเพือ นในห้อ ง
เพราะนักเรียนคนนีเพิง เข้ามาอยู่ในห้องเด็กเรียนเก่งในปี นีเอง นักเรียนคนนีก็เลยไม่ได้รบั การ
ยอมรับเข้ากลุ่มเด็กเก่ง
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“ครูอ๋อเหรอ ไงจารย์ เวลาตอบผิดครูจะทําเสียงแบบนี#เด็กก็ไม่กล้าตอบดิ หนู ไม่ชอบ
เลย ดุเกินไป เดีย= วจารย์กเ็ จอ”(ทรายนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
นอกจากนีครูบางท่านได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ กิดขึนกับครูทเี คยย้ายเข้ามาใหม่และ
ได้ลาออกไปแล้วอันเนืองมาจากเด็กไม่สนใจเรียน พูดจาหยาบคายใส่ครูและทําเหมือนกับครูไม่
มีต ัว ตน ดัง นั นครูทีไ ม่ ส ามารถปรับ เข้า กับ สถานการณ์ เ หล่ า นี ได้ จ ึง ต้ อ งลาออกไปซึง จาก
ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างครูกบั นักเรียนมาจากประสบการณ์ ทแี ต่ ละฝ่ายได้เคยเผชิญและ
นํามาซึง ความอคติ และจากทีเ ด็กนักเรียนและคุณครูได้สะท้อนความคิด ความรูส้ กึ ทีม ตี ่อกันและ
กัน ทําให้เห็นถึงความรุนแรงทีส ่งผลกระทบต่อทังสองฝา่ ย
“ครูมาใหม่บางคนปรับตัวไม่ได้รบั เด็กเราไม่ไหว ครูสาวๆหน้าอ่อนๆก็พากันลาออกไป
เด็กมันแรงถ้าเอามันไม่อยูก่ ต็ อ้ งออกไปสอนทีอ นื  ”(ครูสมใจ)
จากทีกล่าวมาจะเห็นว่าระบบความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนเป็ นความสัมพันธ์
เชิงอํานาจเป็ นความสัมพันธ์ทคี รูใช้กฎระเบียบในเรืองต่างๆ อย่างเข้มงวด ไม่ค่อยนึกถึงจิตใจ
ของนักเรียน เป็ นการควบคุมวิถีชวี ติ ในแต่ ละวันของนักเรียน ตังแต่เรืองการมาโรงเรียน การ
แต่งกาย การเรียนการสอน ซึง ทางโรงเรียนมีการกําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการอบรมสัง
สอนและประกาศให้ผู้ทเี กียวข้องรับทราบด้วยการอ่ านจากเอกสารคู่มอื นักเรียน และโดยการ
ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ในระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 1และ 4 ในช่วงต้นปี การศึกษาซึง เป็ น
เรืองทีมรี ายละเอียดค่อนข้างมากและเป็ นสิง ทีโรงเรียนกําหนดรายเอียดเพิม ขึนเองโดยขยาย
จากระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
วิถชี วี ติ ของนักเรียนซึงถูกจัดให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของโรงเรียนโดยนักเรียนถูกจัด
ตารางเรียนให้เข้าแถวเช้าเวลา07.45น. เมือเข้าแถวเสร็จเรียบร้อยต้องอบรมหน้ าเสาธงหรือที
เรียกกันว่าโฮมรูมทุกวันแม้ว่าจะต้องเผชิญกับแสงแดดทีร้อนจ้า อาหารและครืองดืมนักเรียน
สามารถซือรับประทานได้เฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและช่วงพักกลางวันเท่านัน
การควบคุมการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนถือเป็ นเรืองสําคัญโดยทุกเช้าตรู่จะมีครู
เวรยืนตรวจการแต่งกายของนักเรียนทีบ ริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนและมีการลงโทษนักเรียน
ผู้ฝ่าฝื นระเบียบด้วยวิธกี ารต่างๆซึงนักเรียนบางกลุ่มรูส้ กึ ว่าเป็ นการเผด็จการ อาจกล่าวได้ว่า
บรรทัดฐานของโรงเรียนเกียวกับเรืองการควบคุมวิถชี วี ติ ของนักเรียน การแต่งกายและทรงผม
รวมทังเรืองการเรียนการสอนเป็ นเรืองของความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างครูกบั นักเรียน การ
ควบคุ มนัก เรียนลัก ษณะนี ก่ อ ให้เ กิด การท้าทายระเบียบ เกิด การยอมรับการฝ่าฝื นระเบีย บ
เป็ นแรงผลักดันให้นักเรียนให้ความหมายของการฝ่าฝื นกฎระเบียบของตนเองว่าเป็ นสิง ทีช อบ
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ธรรม นํ าไปสู่การหาทางออกด้วยการหลบครู แอบเดินเข้าโรงเรียนด้วยการกระโดดและรอดรัว
ลวดหนาม การหลบซ่อนอยูใ่ นห้องนํ าไม่ยอมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ตอนเช้า จะเห็นว่า
เมือ พ้นจากสายตาครูนกั เรียนจะฝา่ ฝืนทันที
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนในเรือ งการเรียนการสอนนันพบว่าส่วนใหญ่ครูกบั
นักเรียนมีความสัมพันธ์กนั ในแบบผูค้ วบคุมกับผู้ถูกควบคุมเนืองจากโรงเรียนให้อํานาจทังหมด
แก่ครูผสู อนในการกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในการสอน การจัดกิจกรรม สือการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนแต่ ละรายวิชาให้เป็ นไปตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการและตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่รายวิชา มีผลให้ระบบความสัมพันธ์ของครู
กับนักเรียนในการเรียนการสอนเป็ นระบบความสัมพันธ์แนวดิง ทีครูเป็ นผู้มอี ํานาจในการสอน
อย่างเด็ดขาด เป็ นผู้สอน ให้คะแนน ให้เกรดโดยครูบางคนจะให้ความสําคัญกับเด็กทีเรียนดี
เรียนเก่งเป็ นส่วนใหญ่ นักเรียนทีเรียนอ่อนบางคนจะถูกดุด่าและถูกลงโทษเมือฝ่าฝื นระเบียบ
หรือ ไม่ ต ังใจเรีย น ซึง บรรทัด ฐานในการสอนองครู บ างคนเป็ น แรงผลัก ดัน ให้ นั ก เรีย นให้
ความหมายกับการลงโทษของครูว่าไม่ยุตธิ รรม ครูมกั เพ่งเล็งและลงโทษนักเรียนทีเรียนอ่อน
หนักกว่านักเรียนทีเ รียนดีเมือ ระดับการฝา่ ฝืนกฎเท่ากัน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่ างนัก เรียนกับนัก เรียนในโรงเรียนแห่ ง นีจากการศึก ษา
ผูว้ จิ ยั พบว่าเป็ นความสัมพันธ์ทมี รี ปู แบบหลากหลายซึง สามารถแบ่งออกได้เป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี
ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ช่วยเหลือ
จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่ารุ่นน้องส่วนใหญ่พูดจาดีกบั รุ่นพี และรุ่นพีก ใ็ ห้การดูแล
น้ องพอสมควรซึงสะท้อนจากการทีโรงเรียนเตรียมการแสดงเพือวันประเมินโรงเรียนทีใกล้จะ
มาถึง รุ่นพีค่อนข้างเอาใจใส่รุ่นน้ องเป็ นอย่างดี ตังใจสอนการรําเกือบทังวันจนรุ่นพีเสียงแหบ
รุน่ น้องก็เชือฟงั รุน่ พีแ ละจากการสัมภาษณ์กลุ่มเด็กนักเรียนชันมัธยมต้นทําให้เห็นว่าเมือเวลารุ่น
น้องทีร ูจ้ กั กันมีการทะเลาะวิวาทกับใคร รุ่นพีก ็มกั จะยืนมือเข้ามาช่วยเหลือเช่น เข้าไปว่ากล่าว
ตักเตือนคนนันหรือเข้าไปร่วมทะเลาะด้วย
“เด็กๆ สนิทกันในกลุ่มเดียวกันถ้ามีอะไรเกิดขึ#นมันช่วยกันเต็มทีอ ย่างทะเลาะกันยัง
ตามไปร่วมด้วยเลย”(แพรวนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
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ความสัมพันธ์แบบการยอมรับในอํานาจ
สิง ทีกล่ าวมาข้างต้นอาจแสดงถึง ความสัมพันธ์ทีดรี ะหว่างรุ่นพีกบั รุ่นน้ อ งแต่ ใ นอีก
แง่มุมหนึงก็แสดงให้เห็นถึงอํานาจของรุ่นพีท เี รียกว่าระบบ Seniority คือรุ่นพีเ ป็ นใหญ่ รุ่นน้อง
อาจเกรงกลัวหรือเกรงใจรุ่นพีจ งึ แสดงออกถึงความนบนอบเช่น การก้มหัวทักทายอย่างสุภาพ
เมือ พบรุน่ พีต ามทางเดิน เป็ นต้น ซึง อํานาจทีเ กิดขึนในโรงเรียนมีส่วนทําให้เกิดความรุนแรงขึน
จากคําบอกเล่าของเด็กนักเรียนคนหนึงกล่าวว่า “ผมแค่มองหน้ารุ่นพีน ิดเดียว รุ่นพีก ็เข้ามาชก
หน้ าผมเลย เพือ นผมก็ไม่กล้าเข้ามาช่วย” จากคํากล่าวนีชีให้เห็นว่ารุ่นน้ องส่วนใหญ่ ยอมรับ
อํานาจของรุ่นพีไปโดยปริยายแม้ว่าเด็กคนนันอาจเคยมีประสบการณ์เกียวกับการประพฤติตน
ต่อรุน่ พีโ ดยตรงหรืออาจมีประสบการณ์กบั รุ่นพีท างอ้อมก็ได้เช่น เห็นเพือนเกรงใจก็เลยทําตาม
เป็ นต้น นอกจากนีแต่ละกลุ่มมักจะมีหวั หน้ากลุ่มซึงจากการสัมภาษณ์เด็กนักเรียนได้ขอ้ มูลว่า
นัก เรียนส่ วนใหญ่ ไ ม่ไ ด้มกี ารแต่ ง ตังหัว หน้ ากลุ่มอย่างเป็ นทางการซึง อาจเป็ นการยอมรับที
ลัก ษณะความเป็ นผู้นํ า ของคนหนึ ง ในกลุ่ มนั นๆ จึง ทํ าให้ค นภายนอกมองว่ า บุ ค คลนันเป็ น
หัว หน้ ากลุ่ ม และเป็ นผู้ทีห ลายคนมัก จะเห็น ด้ว ยกับความคิด ของเขาและจากการสัม ภาษณ์
หัวหน้ากลุ่มคนหนึงทางผูว้ จิ ยั พบว่าเด็กทีม ลี กั ษณะเป็ นผูน้ ํ าคนนีมีความคิดทีเ ป็ นผูใ้ หญ่มคี วาม
มุ่ง มันและรู

้ต ัว ว่ า ตัว เองชอบและไม่ช อบอะไรอย่ างชัด เจน เช่ น จากคํ าพูด ทีว่ า “อยากเรีย น
นิตศิ าสตร์เหมือนพีช อบเรียนสังคมมาก”
ความสัมพันธ์แบบการยอมรับกันในกลุ่มนักเรียนทีเ กเรด้วยกัน
ความสัมพันธ์ประเภทนีเป็ นความสัมพันธ์ทเี กิดขึนท่ามกลางนักเรียนทีถ ูกตีตราว่าเป็ น
เด็ก เกเรจากทังครู เจ้าหน้ า ที หรือ นัก เรีย นด้ว ยกัน และความสัม พัน ธ์เ ช่ น นี ได้ร วมถึง การ
เลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ด้วยรูปแบบนีจะสามารถพบเห็นได้ทวไปจากการสั
ั
งเกตพบว่าเด็ก
นักเรียนหลายคนมักจะยอมรับความคิดเห็นของบุคคลหนึงในกลุ่มและจะแสดงพฤติกรรมเชิงลบ
ทีค ล้ายกันเช่น จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั พบว่าในตอนเช้าก่อนจะเข้าแถวหน้าเสาธงจะเห็นเด็ก
หลายกลุ่มรวมตัวกันอยูท่ รี า้ นก๋วยเตียr วใกล้โรงเรียนโดยเด็กจะนํ ารถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ขา้ ง
ร้านเพราะเนืองจากโรงเรียนไม่อนุ ญาตให้นํารถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนซึงบทสนทนา
ของนักเรียนก็เป็ นเรืองเกียวกับการชักชวนกันเข้าโรงเรียนช้าหรือเป็ นการนัดกันไปเทียวหลัง
เลิกเรียน เป็ นต้น จากการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มและพฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มนักเรียนทีถ ูกมองว่า
เป็ นเด็กเกเรสะท้อนให้เห็นว่าเป็ นความสัมพันธ์ทคี ่อนข้างแน่ นแฟ้นและเมือเด็กเหล่านีได้รวมตัว
กันทําให้เด็กเกิดความมันใจและเชื

อว่าจะสามารถทําอะไรก็ได้โดยไม่คํานึงถึงกฎระเบียบและ
พลังกลุ่มเหล่านีอาจนํามาซึง ความรุนแรงในโรงเรียน
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ความสัมพันธ์แบบการยอมรับกันในกลุ่มเด็กเก่ง เด็กดีด้วยกัน
ลัก ษณะความสัม พัน ธ์แ บบนี จะเป็ นในรูปของการร่ว มมือ กันไม่ ว่ า จะเป็ นทางด้า น
กิจกรรมหรือด้านวิชาการ ซึงการทีเด็กทีถูกมองว่าเป็ นเด็กดีมาอยู่รวมกันจะทําให้เห็นถึงเจต
คติทคี ล้ายคลึงกัน จะมีเล็กน้อยทีแ ตกต่างกัน ดังนันเด็กประเภทนีจะมีความภูมใิ จในความเก่ง
ของตนเองซึงสะท้อนผ่านคําพูดเช่น “หนู อยู่ห้อง 1 ค่ะครูเขาให้หนู มาช่วยจัดเค้าโครงงาน วันนี#
ครูให้นักเรียนห้อง 1 และ ห้อง 2 มาเท่านัน# ค่ะ” และนอกจากความร่วมมือกันของกลุ่มเด็กเก่งนี
เรายังสามารถเห็นความขัดแย้งอยู่บ่อยครังซึงผู้วจิ ยั วิเคราะห์จากข้อมูลว่าเด็กทีถูกมองว่าเก่ง
หรือ เด็ก ดีเ หล่ า นี มีก ารแข่ ง ขัน กัน ในกลุ่ ม ตนเองและระหว่ า งกลุ่ มซึง จากการสัม ภาษณ์ ว่ า ที
ประธานนักเรียนคนใหม่ของโรงเรียนบัวศึกษากล่าวว่า “เมือ วานเพือ นทีล งแข่งเพือ ชิงตําแหน่ ง
ประธานนักเรียนโทรมาถามนโยบายของหนูแต่หนูกไ็ ม่ได้บอกเขาไปหรอกนะ”
ความสัมพันธ์ในเชิ งไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือตัวบุคคล
เป็ นความสัมพันธ์ทเี กิดขึนในทุกระดับชันเช่นมีเด็กพิเศษคนหนึงซึง ทางโรงเรียนจัดให้
นังเรี
 ยนกับเด็กปกติ นักเรียนในห้องจะไม่ค่อยสนใจเด็กพิเศษคนนีถึงแม้ว่าเด็กคนนีจะพยายาม
เรีย กร้อ งความสนใจและการยอมรับจากเพือ นเท่ า ไหร่ ก็ต ามจะเห็น ได้ว่ าเด็ก คนนี ไม่ เ ป็ น ที
ยอมรับของเพือนๆ
“มีเด็กคนหนึง เขาเป็ นเด็กพิเศษนะ แต่เพือ นๆ ไม่ค่อยยอมรับให้เข้ากลุ่มบอกว่าเขา
ผิดปกติ กลางวันก็จะเดินคนเดียว”(ครูสมใจ)
นอกจากนีการจัด การเรียนการสอนทีกําหนดให้เด็กนักเรียนมีการย้ายห้องเรียนใน
กรณีทสี ามารถทําเกรดเฉลียผ่ านเกณฑ์ทกี ําหนดก็จะได้ย้ายไปอยู่ห้องแรกๆ ทีเป็ นห้องเด็ก
เรียนดี ซึง เสียงสะท้องจากเด็กกลุ่มทีถ ูกย้ายไปอยู่หอ้ งเด็กเรียนเก่งต่างรูส้ กึ ว่าตนเองถูกกดดัน
จากครูและเพือนๆ ครูจะคาดหวังว่าเด็กห้องนีสามารถเรียนรูไ้ ด้เร็วจึงผ่านบทเรียนไปไวเป็ นเหตุ
ทําให้เด็กทีไม่เข้าใจไม่กล้าทีจะถาม เพือนในห้องคนอืนๆ ก็จะไม่ยอมรับเข้ากลุ่มซึงทําให้เด็ก
เหล่านีเกิดความเครียดและไม่อยากเรียนวิชานันๆ
“โห จารย์หนู ได้ยา้ ยไปอยู่หอ้ งหนึง เข้าไม่ค่อยยอมรับให้พวกหนู เข้ากลุ่มหรอก เขาก็
อยู่กบั พวกเขา เวลาเรียนเขาเข้าใจกันหนู ไม่รเู้ รือ งก็ไม่กล้าถามเดีย= วก็หาว่าโง่อกี ” (โอ๋นักเรียน
หญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
ความสัมพันธ์เชิ งชู้สาว
ความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึงทีเกิดขึนระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงทีพบใน
โรงเรีย นคือ ความสัม พันธ์ใ นรูป แบบของแฟนหรือ คู่ร กั ซึง ความสัม พันธ์นีเป็ น สาเหตุ ห นึ ง ที
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ก่อให้เกิดความรุนแรงในโรงเรียน กล่าวคือ นักเรียนมักจะทําร้ายร่างกายและจิตใจของอีกฝ่าย
หนึง อันเนื องมาจากคนกลางคนเดียวคือผู้ชายหรือ ผู้ห ญิง ทีเ ป็ นต้นตอของความรักและทีมกั
ปรากฏให้เห็นคือ “รักสามเส้า” มีการหึงหวงแย่งยิงกัน จนเป็ นทีมาของความไม่พอใจ ไม่ชอบ
หน้าซึง กันและกัน และนําไปสู่การทําร้ายร่างกายกัน เช่น นัดตบกัน หรือพาพวกมารุมทําร้ายอีก
ฝ่ายหนึง จากคําพูดของเด็กนัก เรียน “ผู้หญิงเหรอ...ส่วนใหญ่ ถ้าตบกันก็จะตบกันเรือ งผู้ชาย
อย่างเดียวนีแ หละ” ทําให้เห็นถึงสาเหตุทนี กั เรียนหญิงใช้กําลังและวาจาทําร้ายอีกฝา่ ยหนึง
3) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ครู
จากการศึกษาพบว่าวิถชี วี ติ ของครูกบั ครูนนมี
ั ความสัมพันธ์กนั ในแนวราบ จากการจัด
ระเบียบทางสังคมของโรงเรียนทีม กี ารแบ่งงานกันทําอย่างชัดเจน มีการจัดครูเป็ นกลุ่มแยกตาม
หมวดวิชา ครูแต่ละหมวดมีหอ้ งพักแยกกันไปตามอาคารต่างๆ ครูส่วนใหญ่มกั ทํากิจกรรมต่างๆ
เช่น รับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันในห้องพักครู เตรียมการสอนนัก เรียน ตรวจ
การบ้าน รวมทังพักผ่อนในช่วงทีว่างจากการสอน การทํางานของแต่ ละหมวดจะแบ่งแยกกัน
อย่างชัด เจน ต่ างคนต่ างทํา งานของตนไม่ ค่ อ ยได้ร่ว มคิด ร่ว มทํ าด้ว ยกัน เว้น เสียแต่ ว่ าจะมี
กิจกรรมของโรงเรียนทีต อ้ งอาศัยความร่วมมือของครูและบุคลากร
“ ไม่ค่อยได้คุยกับครูหมวดอืน สักเท่าไหร่ งานเยอะกันหมด แต่ละหมวดก็งานเยอะยิง
ช่วงนี#เตรียมงานประเมินโรงเรียนด้วยไม่ได้ว่างเลย จะมีก็ตอนทานข้าวกลางวันทีเ จอกัน ไอ้จะ
ออกไปกินก๋วยเตีย= วด้วยกันเหมือนสมัยก่อนก็ยาก งานมันเยอะ”(ครูฝา่ ยแนะแนวคนหนึง )
และเนืองจากแต่ละกลุ่มสาระกันเรียนรูแ้ ยกห้องพักครูกนั ซึง บางหมวดวิชาอยู่กนั คนละ
ตึก จากสภาพทางกายภาพของโรงเรียนบัวศึกษามีความเกียวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณครู
จากการทีผู้วจิ ยั ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสอนเด็ก ในฐานะของครูก ลุ่มสาระการเรียนรู้ส งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จึงทําให้ผูว้ จิ ยั มีโอกาสใกล้ชดิ กับครูหลายท่าน ผูว้ จิ ยั พบว่าครูส่วนใหญ่
จะใกล้ชิด สนิ ทสนมกันกับครูทีอ ยู่ใ นหมวดเดียวกันและส่ ว นใหญ่ เ ป็ นความสัมพันธ์เ ชิง บวก
หัวหน้ าหมวดจะเป็ นทีเ คารพรักและครูหลายคนก็จะยอมรับฟงั ความคิดเห็นของหัวหน้าหมวด
หัวหน้ าหมวดจะดูแลครูในหมวดของตนเองอย่างทัวถึ
 งเช่น ซือข้าวและขนมมาให้ทานบ่อยๆ
เป็ นทีปรึกษาด้านการเงินด้วย แต่อย่างไรก็ตามผู้วจิ ยั ได้เห็นว่ามีความขัดแย้งเกิดขึนระหว่าง
หมวดวิชาอันเนืองมาจากการทํางานทีผดิ วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาหนึง เช่น ตามคําสังของ

ต้น สัง กัด มีง บประมาณลงมาเพือ ให้พ ฒ
ั นากลุ่ ม สาระหนึ ง แต่ พ องบประมาณลงมาแล้ว กลับ
นํ าไปใช้ใ นอีก กลุ่ มสาระหนึ ง แต่ ก็ไ ม่ พ บความขัด แย้ง ทีรุน แรงมีเ พียงการพูด บ่ นให้เ พือ นใน
ห้องพักครูดว้ ยกันฟงั เท่านัน
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“ก็ ส นิ ท กั น อยู่ แ ค่ ส ามสี ค นนี แ หละ หมวดอื น ก็ คุ ย กั น บ้ า งช่ ว งไปอบรมด้ ว ยกั น
ต่างจังหวัดโน่ นแหละ หรือเข้าค่ายลูกเสือถึงจะได้คุยกันมากหน่ อย มีคดิ ไม่ตรงกันก็บ่อย แต่ก็
ของหมวดอืน นะแย่งงบประมาณกันก็มรี บั คําสังมายั
 งไงไม่รงู้ บลงไปผิดหมวด”(ครูสมฉัตร)
4) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผูบ้ ริ หาร
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผู้บริหารโรงเรียนนันพบว่าในโรงเรียนมีการจัดระเบียบ
ความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนในการแยกบุคลากรออกเป็ นกลุ่มเป็ นพวกตามภาระงานและหน้าที
ทีร บั ผิดชอบ ทําให้ผูท้ ที ํางานทางด้านการบริหารคือผูท้ มี อี ํานาจค่อนข้างสูงในการตัดสินใจแทบ
ทุกเรืองในโรงเรียน ระบบความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผู้บริหารโรงเรียนเป็ นความสัมพันธ์ใ น
แนวดิง จากผู้บริหารและผู้ทผี ู้บริหารมอบอํานาจสังการตรงสู

่ครูผู้ปฏิบตั ิ ผู้บริหารและผู้ทไี ด้รบั
มอบอํานาจคือผูท้ มี อี ํานาจสูงในการจัดสรรทรัพยากรและแบ่งปนั ผลประโยชน์ต่างๆ ในโรงเรียน
ให้กบั คณะครูและผูท้ เี กีย วข้อง
“ฝา่ ยบริหารจะมีหลายคน มีผอ.และก็รองฝา่ ยต่างๆ ก็จะแบ่งงานกันทํา ฝ่ายบริหารเขา
จะเป็ นคนสังการลงมา

ครูกท็ าํ ตามกันไปแต่กด็ ตี งั # แต่ผอ.คนใหม่มาลงมาดูแลเต็มทีง านชัดเจนไม่
ซ้อนทับกันวุ่นครูกท็ าํ ตามได้งา่ ย”(ครูสมชาย)
หลายเสียงสะท้อนจากครูเกียวกับผู้อํานวยการของโรงเรียนคนปจั จุบนั นันเห็นว่ามี
ความมุ่งมันอย่
 างสูงในการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าทังด้านวิชาการและกิจกรรม ซึงจากการ
สัมภาษณ์ผู้อํานวยการพบว่าผู้อํานวยการมีโครงการมากมายทีต้องเริม ทําหรือสานต่อเพือให้
โรงเรียนนีสามารถยกระดับขึนสู่มาตรฐานตามทีก ระทรวงต้องการ นอกจากนีจากทีไ ด้สมั ภาษณ์
ครูหลายคนได้ขอ้ มูลจากมุมมองของครูต่อผูอ้ ํานวยการว่าเป็ นคนขยันขันแข็งอย่างมาก จริงจัง
กับงานทีท าํ และบางครังเป็ นจะดูเป็ นคนเครียดง่ายถ้าไม่สามารถทํางานให้สาํ เร็จตามทีต งใจไว้
ั
“ผอ. มาทุ ก วัน วัน เสาร์เ ห็น มากวาดโรงเรีย นอีก วัน อาทิต ย์ก็เ ห็น มารดนํ# า ต้ น ไม้
ด้วย”(ครูประจําชัน# คนหนึง )
นอกจากนีจากการสังเกตของผูว้ จิ ยั จะเห็นว่าเกือบทุกเช้าผู้อํานวยการจะพูดสอนเด็ก
นัก เรีย นหน้ า เสาธงเกีย วกับ เรือ งระเบีย บวินั ย พอเลิก แถวก็จ ะเห็น ผู้อํ า นวยการยืน คุ ย กับ
บุคคลากรของโรงเรียนอยู่บ่อยครัง ซึงจากพฤติก รรมนี สะท้อ นให้เ ห็นถึงความตังใจจริงทีจะ
พัฒนาโรงเรียน
จากทีผู้วจิ ยั ได้เข้าไปเก็บข้อมูลก็สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผู้บริหารว่า
เป็ นความสัมพันธ์ทเี หมือนทังหัวหน้าและเพือนร่วมงานคือผู้อํานวยการจะเข้ามาถามไถ่ถงึ งาน
ของครูอยู่เสมอ และมาดูแลตรวจตราว่ามีอะไรขาดเหลือหรืองานมีจุดทีต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง
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ส่วนทางครูกย็ อมรับความคิดเห็นของผูอ้ ํานวยการ ส่วนความคิดเห็นเชิงลบต่อผูอ้ ํานวยการของ
ครูและบุคคลากรทางผูว้ จิ ยั ไม่พบแต่อย่างใด
5) ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบุคลากรของโรงเรียน
นอกจากความสัมพันธ์ทเี กิดขึนระหว่างนักเรียนกับครูและนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน
เองแล้วในรัวโรงเรียนยังมีพบความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบุคลาการของโรงเรียนอีกด้วย
เช่น เจ้าทีร กั ษาความปลอดภัย พนักงานขับรถโรงเรียน นักการภารโรง แม่คา้ ขายอาหารในโรง
อาหาร เป็ นต้น ซึงนักเรียนส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ทดี กี บั บุคลากรเหล่านีเนืองจากเป็ นผู้ที
คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะทีด าํ เนินชีวติ อยูใ่ นโรงเรียน
“เขาก็ช่วยเหลือดีนะลุงทีเ ป็ นคนขับรถตู้ให้ครูกบั ผอ.ไฟห้องนํ# าดับก็ไปตามมาเปลีย น
ให้ได้ไม่ค่อยเรือ งมากถ้าแกว่างแกใจดีชอบคุยกับเด็กๆ”(เจนนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.5)
ในขณะเดีย วกัน สํ า หรับ นั ก เรีย นบางกลุ่ ม แล้ ว โดยเฉพาะกลุ่ ม นั ก เรีย นทีฝ่ า ฝื น
กฎระเบียบของโรงเรียนต่ างกล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่ า ไม่ค่อ ยชอบบุ คลากรหรือ หน้ าทีของ
โรงเรีย นเนื อ งจากจะเข้า มาควบคุ ม ดู แ ลและคอยรายงานความประพฤติข องตนให้ค รูฝ่ า ย
ปกครองทราบ เช่น กรณีของอาสาสมัครทีม าช่วยดูแลนักเรียนทีห น้าประตูเข้าออกของโรงเรียน
เจ้าหน้ าทีผู้นีทําหน้ าทีต รวจตราความเรียบร้อยของนักเรียนรวมทังทําโทษเด็กด้วยเช่น ตัดผม
นักเรียนชายหรือเขียนรายชือเด็กส่งฝ่ายปกครอง เป็ นต้น และจากการสัมภาษณ์พบว่านักเรียน
หลายคนไม่พ อใจพนักงานรักษาความปลอดภัยคนเก่ าเพราะเนืองจากชอบใช้คําพูดไม่ดกี ับ
นักเรียน ทําให้นักเรียนไม่ค่อยชอบ ส่วนบุคลากรด้านอืนๆ เช่น แม่คา้ พ่อค้าทีขายอาหารและ
เครือ งดืมในโรงอาหาร ก็มบี ้างทีมปี ากเสียงกับเด็ก ซึง ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นเรือ งทีมาจากการตัก
อาหารให้น้อย อาหารไม่อร่อย ตักอาหารลัดคิดให้ครูและนักเรียนทีสนิทก่ อน รวมทังแสดง
อารมณ์หงุดหงิดใส่นักเรียนเมือนักเรียนเร่งเร้าให้ตกั อาหารให้เร็วขึนเนืองจากใกล้หมดเวลาพัก
กลางวันแล้ว
“ยามหน้าประตูชอบรายงานครูฝา่ ยปกครอง ทําไรผิดนิดเดียวก็โดนแล้ว อุตส่าห์หลบก็
ยังเห็นอีก เข้าใจผิดก็มนี ึกว่าผมเอารถมอไซด์มาจอดในโรงเรียนความจริงไม่ใช่รถผมเลยแค่
คล้ายกัน ก็เอาไปบอกครูผมก็โดนด่าดิ นีย งั ดีนะคนเดิมนะแก่ๆ ไม่ชอบเลยพูดไม่ด ี ชอบด่าเด็ก
ออกไปได้กด็ ”ี (เจนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
“น้ องเขาก็มาบ่นเรือ งกับข้าวไม่อร่อยเลย แม่ค้าใจร้อน ตักข้าวให้น้อยด้วยเด็กกินไม่
อิม ทีหลังก็เลยให้ห่อข้าวไปกิน”(คุณนันทสุทธิผT ปู้ กครองนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
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สรุปโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนเป็ นแบบของความสัมพันธ์ทางสังคมทีสมาชิก
ฝา่ ยต่างๆในโรงเรียนมีต่อกันทังในด้านของการจัดระเบียบบรรทัดฐานและการจัดระเบียบความ
แตกต่ า งซึง มีผ ลต่ อ ระบบความสัมพัน ธ์ข องคนในโรงเรียนคือ ความสัมพันธ์ร ะหว่ า งครูก ับ
นักเรียนเป็ นความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ครูบางคนใช้อํานาจเผด็จการโดยขาดความชอบธรรม ขาด
ความสัมพันธ์แบบใกล้ชดิ มีผลต่อการท้าทายและฝ่าฝื นกฎระเบียบของนักเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนเป็ นความสัมพันธ์แบบปฐมภูม ิ นักเรียนต่ างใกล้ชดิ และรู้จกั กันดี
โดยเฉพาะในระดับชันเดียวกัน และในนักเรียนทีอ ยูก่ ลุ่มแก๊งค์เดียวกันซึง มีผลให้เกิดการชักชวน
กันฝา่ ฝืนกฎระเบียบและมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกขึนในโรงเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ครู
เป็ นความสัมพันธ์ในแนวราบแบบตามสายงานหรือหน้ าทีความรับผิดชอบทีค่อนข้างเป็ นอิสระ
จากกันในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูแบ่งงานกันทําและติดต่อสัมพันธ์กนั ตามสถานภาพเพือ
การเรียนการสอนเป็ นส่ ว นใหญ่ ความสัมพันธ์ระหว่ างครูก ับ ผู้บริห ารเป็ นความสัมพันธ์เ ชิง
อํ า นาจทีม ีล ัก ษณะของความเป็ น ทางการ ครูทํ า หน้ า ทีเ ฉพาะอย่ า งตามทีไ ด้ร บั มอบหมาย
สุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เช่น นักการภารโรง พนักงาน
รักษาความปลอดภัย แม่คา้ ในโรงอาหาร เป็ นต้น เป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะทีต ่างฝ่ายต่างคิด
ว่าตนมีอํานาจเหนือกว่าโดยเป็ นการมองแบบเข้าข้างตนเอง เช่น นักเรียนมองว่าบุคลากรเป็ น
ลูก จ้างของโรงเรียนต้อ งคอยอํ านวยความสะดวกให้ ส่ วนบุค คลากรก็อ าจมองว่าตนเองเป็ น
เจ้าหน้ าทีสามารถดูแลควบคุมให้เด็กทําตามได้โดยอาศัยอํานาจทีได้รบั มอบหมายจากครูและ
ผู้บ ริห ารทีมอี ํ า นาจมากกว่ านั ก เรียนในการควบคุ มดู แ ล จากทีก ล่ าวมาเห็น ได่ ว่ าแบบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียนมีผลให้เกิดระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้ทมี สี ถานภาพ
และบทบาทแตกต่างกันซึง ส่งผลต่อปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ กิดขึนในโรงเรียนได้
2. โครงสร้างเชิ งอํานาจกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
การนํ า เสนอโครงสร้า งเชิง อํ า นาจกับ ความรุน แรงทีเ ด็ก และเยาวชนถู ก กระทํา ใน
โรงเรียนผูว้ จิ ยั แบ่งการนําเสนอออกเป็ นสองประเด็น คือ อํานาจกับลักษณะพื!นที ท างกายภาพ
อํานาจกับกฏระเบียบของโรงเรียน และอํานาจกับสถานภาพและความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล
1) อํานาจกับลักษณะพื:นทีทางกายภาพ
จากลักษณะพืนทีด า้ นกายภาพของโรงเรียนมีส่วนสําคัญทีเ อือให้เกิดความรุนแรงขึน
ในโรงเรียนได้ดงั นี
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อํานาจของครูกบั พื!นทีท ีเ อื!อให้เกิ ดความรุนแรง
อํานาจของครูกบั พืนทีทเี อือให้เกิดความรุนแรงนีเป็ นอํานาจของครูในพืนทีทเี อือให้
เกิดความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนโดยอํานาจในทีนีจะเกิดจากบทบาทและหน้าทีของครู และ
นักเรียนก็มบี ทบาทหน้ าทีของตนเองในการเป็ นศิษย์ทดี ี ทีตงใจเชื
ั
อฟงั คําสอนของครู ซึงจาก
การศึกษาพบว่าครูมอี ํานาจในพืนทีดงั เช่น ห้ องเรียน เป็ นสถานทีทคี รูให้การสังสอนแนะนํ

า
ความรู้ต่ า งๆ แก่ นัก เรีย น ซึง ทังครูแ ละนัก เรีย นต่ างก็มบี ทบาทและหน้ าทีของตนเองซึง ครู
สามารถใช้อํานาจทีเกิดจากบทบาทและหน้ าทีของตนทีบางครังอาจทําให้เกิดความรุนแรงแก่
นักเรียนได้ โดยการลงโทษแก่นักเรียนในกรณีทนี ักเรียนไม่ทําตามบทบาทหน้ าทีของตน เช่น
การเข้าเรียนสาย ไม่ส่ง การบ้านหรือ ไม่สนใจฟงั ครูสอน เป็ นต้น ห้ องของครูฝ่ายปกครอง
เป็ นสถานทีของครูฝ่ายปกครองทีทําหน้ าทีดูแลนักเรียนให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่ างๆ ของ
โรงเรียน และใช้เป็ นสถานทีส าํ หรับสอบสวน หรือลงโทษนักเรียนในกรณีทกี ระความทําผิด หน้ า
เสาธง เป็ นทีตงของเสาธงชาติ
ั
ทนี ักเรียนจะมาตังแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า และใช้เป็ นที
ประกาศข่าว อบรมสังสอนนั

กเรียน และชีแจงกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนซึง บางครังก็ใช้เป็ น
ทีล งโทษนักเรียน ด้วยการให้นกั เรียนมายืนโชว์ตวั เมือ ทําผิด และอาจ มีการลงโทษด้วยการตีให้
อับอายเพือไม่ให้เป็ นแบบอย่างแก่นักเรียนคนอืนๆ ซึงพืนทีหน้ าเสาธงนีเป็ นพืนทีทนี ักเรียนที
เรียนเด่นพฤติกรรมดีส่วนใหญ่มองว่าเป็ นพืนทีแ ห่งเกียรติยศ ในขณะทีน ักเรียนบางกลุ่มมองว่า
เป็ นพืนทีแ ห่งความอัปยศทีใ ช้เป็ นทีป ระจานความผิดของนักเรียนซึง บางครังสร้างความเจ็บปวด
และตราบาปให้แก่ นักเรียนอย่างทีสุดจนมีคํากล่าวจากนักเรียนกลุ่มหนึงว่า “แดนประหารไว้
สําหรับตัดหัวเสียบประจาน”
“ …ครูกป็ ลื#มกันใหญ่อย่างรุน่ พีห อ้ งทับหนึง ไปรับรางวัลหรือสอบติดมหาลัยครูกเ็ อามา
ชืน ชมส่วนทีแ ย่ๆ ก็ถูกด่าไปตามระเบียบ ”(แพรวนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
“เด็กทีม าขอทุนกับเราก็มมี าระบายให้ฟงั ว่าหลังจากครูประจานหน้าเสาธงตอนเช้าเด็ก
เขาไม่ชอบเลย เรือ งไปถึงพ่อแม่ก็โดนด่าซํ#าอีก มันทําให้เด็กอายแต่บางทีไม่ทําก็ไม่ได้ก็เห็นใจ
ครูเหมือนกันอยากจะให้หลาบจํา"(ครูคนหนึง ทีร บั ผิดชอบเรือ งการให้ทุนเด็ก)
ซึง จากการสังเกตของตัวผูว้ จิ ยั เองขณะทีเ ป็ นครูเวรช่วยคุมแถวในตอนเช้าซึง หลังจาก
เสร็จสินการเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคําปฏิญาณตนแล้ว นอกจากหน้ าเสาธงจะเป็ น
สถานทีท คี รูเวรใช้ในการอบรมสังสอนนั

กเรียน แล้วยังเป็ นสถานทีก ล่าวสรรเสริญเชิดชูเกียรติครู
และนักเรียนทีส ร้างคุณงามความดีทําชือเสียงให้แก่โรงเรียนแล้วในบางวันยังใช้เป็ นสถานทีห รือ
เวทีในการลงโทษนักเรียนผ่านการประกาศให้เพือนๆ นักเรียนในโรงเรียนได้รบั ทราบพร้อมยืน
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โชว์ต ัว อย่างชัด เจนซึง นั ก เรียนทีเ คยผ่ านประสบการณ์ ก ารลงโทษแบบนี กล่ าวว่ า นี ค ือ การ
ประจานซึง รุนแรงและเจ็บปวดกว่าลงโทษด้วยการตีหลายเท่า
“ โหอาจารย์ผมว่านะเหมือนทีต ดั ห้วเสียบประจานเลย โคตรอาย น้องๆมันก็นัง มองกัน
เต็มไอ้เราก็โดนด่าอยูห่ น้าเสาธง เรายืนเด็กมันนังเห็
 นกะจะจะ อายก็อาย โกรธก็โกรธ เอาไปตีที 
ห้องพักครูหรือด่าทีห อ้ งยังดีกว่า ”(โอมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
“บางวันนัง กลางแดดเป็ นครึง ชัวโมงฟ

งั ครูประกาศชมรุ่นเพือ น พอเสร็จก็ประกาศด่า
เพือ นหนูอกี ชมๆ ด่าๆ หนูกร็ อ๊ นร้อน เซ็ง”(ฝ้ายนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.5)
อํานาจของเพือ นนักเรียนด้วยกันกับพื!นทีท ีเ อื!อให้เกิ ดความรุนแรง
อํานาจของนักเรียนกับพืนทีท เี อือให้เกิดความรุนแรงนีเป็ นอํานาจของนักเรียนด้วยกัน
ทังรุ่นพีรุ่นน้ อง และรุ่นเดียวกันทีมใี ช้พนที
ื ของโรงเรียนเป็ นสถานทีสร้างความรุนแรงเนืองจาก
รูส้ กึ ว่าพืนทีใ นจุดนันเป็ นอาณาเขตของตนเองหรือของพรรคพวกตนเองซึง จากการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่การแสดงอํานาจจะมาจากนักเรียนรุ่นพีเสียมากกว่าเป็ นการแสดงความเหนือกว่าทัง
ทางด้านระดับชันเรียนและพละกําลังทางกายทีอาศัยพืนทีบางส่วนในโรงเรียนเป็ นแหล่งแสดง
อํานาจอันเป็ นการกระทํารุนแรงต่อผูอ้ นื โดยเฉพาะกับนักเรียนรุนน้องดังต่อไปนี เช่น
ทีต งั # ของชมรมหรือกลุ่มต่างๆ ในโรงเรียน เป็ นสถานทีท ําการของชมรมหรือกลุ่มต่างๆ
ของนักเรียน ซึงตามปกติหวั หน้ าชมรมหรือหัวหน้ ากลุ่มต่ างๆ รวมทังคณะกรรมการกลุ่มซึง
มักจะเป็ นนักเรียนรุ่นพี โดยมีนักเรียนรุ่นน้องเป็ นสมาชิกซึง นักเรียนรุ่นน้ องมักให้ความเกรงใจ
รุ่นพีในสถานทีแห่ง นี เมือนัก เรียนรุ่นพีขอร้องให้นักเรียนรุ่นน้ อ งช่ว ยทํากิจกรรมอะไรก็ต้อ ง
ช่วยกันทํา บางครังนักเรียนรุน่ พีก เ็ อาเปรียบนักเรียนรุ่นน้องโดยใช้งานรุ่นน้องหนักเกินไปทําให้
ต้องกลับถึงบ้านคําหรือดึกหรือบางทีเมือเกิดความไม่พอใจหรือเกิดอารมณ์ขุ่นมัวกับนักเรียนรุ่น
น้องคนใดก็อาจจะใช้คาํ พูดทีไ ม่ดตี ่างๆ เป็ นต้น
“ตอนนัน# โรงเรียนมีกฬี าสี พีม .ปลายเขาก็เรียกไปซ้อมเชียร์เย็นแล้วยังไม่ได้กลับบ้าน
เลย ต้องไปซ้อมตรงด้านหลังโรงเรียนเป็ นห้องประจําของพวกพีเ ขา หนู มธี ุระแม่ให้รบี กลับบ้าน
เขาก็บอกว่ายังกลับไม่ได้ ดุจะตายพวกนี# ถ้าออกมาก่อนเขาจะขีฟ# ้ องไปบอกครูแม่สวี ่าน้องๆ ไม่
ช่วย”(แนนนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.3)
สนามกีฬาของโรงเรียน เช่น สนามวอลเลย์บอล สนามฟุ ตบอล สนามบาสเกตบอล
เป็ นต้น เป็ นสถานทีส ําหรับเล่นกีฬาของนักเรียนซึง นักเรียนรุ่นพีอ าจจะจองใช้บ่อยๆ บางทีกใ็ ช้
ครังละนานๆ โดยไม่เกรงใจนักเรียนรุ่นน้ อง บางทีก็มาแย่งนักเรียนรุ่นน้ องใช้ทําให้ผดิ ใจกัน
นักเรียนรุน่ น้องจนทะเลาะวิวาทกันในทีส ุด
“ต่อยกันประจําทีส นามบอล แย่งกันเล่น ไอรุ่นพีก ็ผูกขาดแข่งกันเป็ นทีมพอน้ องๆ ขอ
เล่นบ้างมันไล่ฟดั กันซะ พวกนี#ชอบกร่าง ยิง กลุ่มใหญ่เพือ นเยอะยิง กล้า น้องๆ ก็ไม่มที เี  ล่นสงสัย
ต้องถมทีน าข้างๆ ทําสนามบอลเพิม (หัวเราะ)” (ครูสมชาย)
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ห้องนํ# า เป็ นอีกสถานทีหนึงทีรุ่นพีใ ช้ในการแสดงอํานาจทีเหนือกว่ากับนักเรียนรุ่นน้อง
โดยห้ อ งนํ ามีล ัก ษณะเป็ น ห้ อ งเรีย งติด กัน หลายๆ ห้ อ งมีท ังห้ อ งนํ าหญิง และห้ อ งนํ าชาย
โดยเฉพาะห้องนํ าชายถูกใช้เป็ นแหล่งมัวสุ
 มสูบบุหรีข องนักเรียนรุ่นพี ไม่เข้าเรียนก็หลบครูมา
อยูใ่ นห้องหรือบางทีกม็ กี ารไถเงินนักเรียนรุน่ น้อง เป็ นต้น ส่วนห้องนํ าหญิงมักถูกใช้เป็ นสถานที
หลบครูและเข้ามาแต่งตัวแต่ งหน้ าทาปากของนักเรียนหญิงซึงจะมีกลุ่มประจําทีนัง อยู่บริเวณ
หน้ าห้องนํ า พอครูเดินผ่านก็จะหลบเข้าไปด้านใน โดยเฉพาะช่วงเวลาทีมเี รียนจะแอบมาหลบ
ทีน ีและถ้ามีนกั เรียนกลุ่มอืนมาใช้หอ้ งนําช่วงนีก็มกั จะถูกไล่ให้ไปใช้ทอี นื
“มีกลุ่มพีผ ูห้ ญิงทีบ า้ ดาราเกาหลีมากชอบแอบมานัง ทีน ี  เคยมาเห็นบ่อย เขาแอบหนีครู
มาอย่างคาบกิจกรรมชุมนุ มเขาก็จะไม่เข้ากันมาแต่ตวั คุยโทรศัพท์ หน้างี#ขาววอกยังกะลิง เอา
ยาอุทยั ทาปากแดง ไม่เห็นสวยเลย เหมือนกันทัง# กลุ่ม พอจะไปใช้หอ้ งนํ# าก็บอกส้วมเต็มไล่ให้ไป
ใช้ทอี  นื  นึกว่าตัวเองเป็ นรุน่ พีม ง”(ฟ
ั J ้ านักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
บริเวณม้านังหิ
 น เป็ นม้านังหิ
 นทีท างโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้นักเรียนและครูใช้สําหรับนัง
พักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงเวลาพักหรือบางรายวิชาทีต ้องลงมาใช้พนที
ื เ รียนด้านล่าง ซึง ม้านัง
หินถูกจัดวางไว้ใกล้ๆ อาคารเรียน ซึง นักเรียนรุ่นพีม กั ใช้เป็ นพืนทีแ สดงอํานาจซึง จะจองใช้งาน
เฉพาะกลุ่มของตนเป็ นประจํา ห้ามนักเรียนรุน่ น้องใช้หรือถ้าจะใช้ต้องไม่ให้ตรงกับทีต นเองจะใช้
ซึง เป็ นสิง ทีผดิ วัตถุประสงค์ของโรงเรียนทีม ไี ว้เพือใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยมิให้นักเรียนกลุ่มใด
กลุ่มหนึงผูกขาดการใช้
“ผมเคยมารับ ลู ก กลับ บ้า นตอนกลางวัน แม่ ป่ ว ย มานั ง รออยู่ ต รงม้า หิน ตรงทีเ ป็ น
สวนหย่อม เด็กนักเรียนมาจากไหนไม่รมู้ าถึงนังเลยไม่

เห็นหัวผูใ้ หญ่เราต้องหลบเลย ถามลูกเขา
บอกว่าทีป ระจําไอ้กลุ่มเนีJยใครไปนัง ไม่ได้หรอกชอบมาไล่”(ผูป้ กครองนักเรียนชายคนหนึง ชัน#
ม.3)
พื#นทีห ลังอาคารเรียน เป็ นพืนซีเมนต์และพืนทีสนามหญ้า ซึงมีต้นไม้ใหญ่ร่มรืนและ มี
พุ่มไม้ดอกเล็กๆ สวยงาม ซึงนักเรียนรุ่นพีมกั จองใช้งานบ่อยๆ บริเวณสวนหย่อมข้างอาคาร
เรียน 1, 2 เป็ นสวนหย่อมเล็กๆ ปลูกไม้พุ่มเป็ นทิวแถว เป็ นทีท นี ักเรียนรุ่นพีม าจองใช้งานเป็ น
ประจํา และเวลามีรนุ่ น้องมานังก็
 มกั โดนไล่และมักโดนหาเรือ งชวนทะเลาะวิวาท
“สงสัยนึกว่าเป็ นทีป ิ คนิกมังJ มีดอกไม้สวยร่มรืน พีแ กก็ยดึ เลย ไม่ใช่สวนหลวงร.เก้านะ
มานังชมวิ
 วกันอยูไ่ ด้ เราก็ตอ้ งเดินผ่านมังดิ
 มาไล่เฉยเลย(ทรายนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
นอกจากนี โรงอาหารก็เป็ นอีกสถานทีหนึงทีเ ป็ นพืนทีทเี อือให้เกิดการใช้อํานาจซึงโรง
อาหารทีโ รงเรียนนีค่อนข้างคับแคบ เป็ นร้านค้าขายอาหารให้แก่ครูและนักเรียนทังโรงเรียน ซึง
นักเรียนมักแย่งกันซืออาหารในตอนพักเทียง แม้มกี ารเข้าแถวซืออาหารก็จริง แต่ก็มนี ักเรียน
บางคนแอบลัดคิว ไม่เข้าคิวซืออาหารตามปกติ ขึนอยู่กบั ว่าโอกาสจะอํานวยแค่ไหน ความคับ
ข้องใจเกิดขึนในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน เป็ นการเชือมต่อปฏิบตั กิ ารของอํานาจ
ด้วยว่าพืนทีสําหรับทานอาหารในโรงเรียนรวมทังเวลาทีให้สําหรับทานอาหารกลางวัน เป็ น
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ปญั หาของเด็กส่วนมากทีอ ยูใ่ นโรงเรียนนีเด็กบอกว่าทีน ัง ไม่พอและถึงแม้อาจารย์จะพยายามจัด
ทีเ ฉพาะไว้ให้กบั เด็กในแต่ละระดับชันได้นัง รวมกัน ทังพยายามจะเลีย งการใช้เวลาพักกลางวัน
ของเด็กในแต่ละระดับไม่ให้ตรงกันเพือลดปญั หาของพืนทีส ําหรับการรับประทานอาหาร ก็ยงั ไม่
สามารถทีจ ะจัดการได้ เนืองจากคาบว่างของเด็กทีอ าจจะตรงกับเวลาพักของอีกระดับชันหนึง
เป็ นเพราะเด็กมีจํานวนมากเกินกว่าสถานทีจ ะรับได้ การแก้ปญั หาจึงยังไม่ปรากฏผลใดๆ ขึน
จะเห็นว่าการแบ่งพืนทีส ําหรับแต่ละระดับชันนันเป็ นการแบ่งไปอย่างนันเอง ในความจริงแล้ว
นักเรียนไม่สามารถทีจะนัง อย่างนันได้บางทีเด็กบางกลุ่มรับประทานอาหารอิมแล้วก็ยงั นัง คุย
นัง เล่ นกัน อยู่ไ ม่ ย อมลุ ก จากโต๊ ะ ทํ าให้เ ด็ก คนอืนไม่ ม ีทีนั ง ซึง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ่ ม แก๊ ง ค์ทีม ี
อิทธิพลในโรงเรียน
“ทีโ รงอาหารเกิดเรือ งประจําพวกรุน่ พีก ลุ่มเดิมนันแหละไม่

ค่อยแบ่งทีใ ห้น้องแล้วเขาก็ไม่
ค่อยมีเรียนกันไง พอครูไม่ได้สอนหรือเลิกเร็วกว่าเขาก็มานัง ก่อนแล้วได้ซ#อื ข้าวกินก่อน ผมลง
มาทีน งก็
ั  ไม่ม ี กินเสร็จก็ไม่ลุกไปนังคุ
 ยกันอยูไ่ ด้ พอครูมาไล่ให้กม็ าด่าเราหาว่าเป็ นต้นเหตุให้เขา
โดนด่า ”(โอ๋นกั เรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.2)
“ผมไม่ลงไปทานข้าวหรอกครับไม่มที นี  งั  ลงไปกับข้าวก็เหลือน้อย ไม่อร่อยด้วย กินขนม
เอา บางวันแม่กเ็ อาข้าวใส่ถุงมากินเอง มีเพือ นหลายคนครับอาจารย์ กินกันบนห้องเรียนเลยอิม
แล้วค่อยลงไปกินนํ# าข้างล่าง กินอิม กว่าด้วยแม่ค้าทีโ รงเรียนให้น้อย”(นักเรียนชายกลุ่มหนึง ชัน#
ม.2ทีน ําข้าวกลางวันมารับประทานเอง)
การใช้อํานาจของครูไม่สามารถจะครอบคลุมได้ในทุกเวลารวมทังพืนทีใ นโรงอาหารเป็ น
เสมือนพืนทีท เี ป็ นเขตแดนของเด็กนักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็ นมุมอิสระทีป ลอดจากอํานาจของครูได้
แม้จะในช่วงเวลาหนึงระหว่างวันก็ตาม ดังนันการบังคับให้เด็กต้องสละพืนทีนี จึงกลายเป็ น
ปญั หาทีทําให้เด็กเกิดการ ทะเลาะหรือนํ าพาไปสู่เรืองของการใช้กําลังเมือเกิดการปะทะกันใน
เรืองของพืนทีอ าณาเขตส่วนตนนีส่งผลให้เด็กทีอยู่ในโรงเรียนนีเกิดความหวาดระแวงทีจ ะเกิด
เรืองทีอาจจะทําให้ใครไม่พอใจได้ ต้องระแวดระวังหลีกเลียงทีจะต้องปะทะกับเพือนทีอยู่ใน
โรงเรียนด้วย ถ้าไม่มพี วกจะเป็ นอันตรายมาก เด็กๆ จึงต้องมีพวกเพือนหรือคนรูจ้ กั ทีก ว้างขวาง
สามารถเข้าไปช่วยแก้ไขคลีคลายปญั หาทีอ าจจะเกิดขึนอย่างไม่ตงใจได้
ั
บางทีแค่มองหน้ ากัน
หรือบางทีลกั ษณะของแต่ละคนทีไม่เหมือนกัน ใบหน้าอาจมีลกั ษณะบางอย่างทีอาจชวนให้คน
มองคิดว่าเป็ นคนหยิง หรือ กวนอารมณ์คนอืน โต๊ะกระแทกกันก็จะมีเรือ งกันแล้ว
“ ตอนเข้าเรียนม.1 วันแรกๆ เวลาหนู ไปซื#อข้าวทีโ รงอาหารก็ต้องระวังคนเยอะแย่งกัน
ซื#อ หนูเคยเอากระเป๋าผ้าวางไว้แล้วไปซื#อนํ# า ก๋วยเตีย= วหนู กต็ งั # อยู่พมี  าจากไหนไม่รหู้ ยิบของหนู
วางกับพื#นแล้วนัง เฉยเลย งง เลย เพือ นหนู บอกอย่าไปยุ่งให้ไปนัง ทีอ ืน เดี=ยวโดนตบ”(พลอย
นักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.1)
ปญั หาของพืนทีทีถู ก ใช้ใ นโรงอาหารยัง มิได้ห มดไปเพราะเวลาของการรับประทาน
อาหารจะถูกจัดให้มคี วามเหลือมลํากันก็จริงแต่ เมือเด็กทีลงมาทีหลังจะต้องพยายามหาทีนัง
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โดยเฉพาะเมืออาจารย์ปล่อยเรียนช้ากว่ากําหนด เวลาส่วนหนึงจะถูกใช้ไปสําหรับการหาโต๊ะที
นัง ด้วยข้อจํากัดของเวลาทีม เี พียงแค่หนึงคาบ หรือ 50 นาทีเท่านันสําหรับการรับประทาน
อาหาร ซึง ดูเหมือนเป็ นเวลาทีม าก แต่หากคํานึงถึงเวลาทีต ้องใช้ไปสําหรับการหาทีน ัง และต้อง
หมดไปกับการเข้าแถวเพือรอคิวในการซืออาหารแล้ว บางครังเด็กก็เลือกทีจ ะทนหิว เพราะหาก
ขึนไปเรียนไม่ทนั ก็จะเป็ นตราบาปติดตัวในเรือ งของความไม่รกั ษาเวลาทีค รูจะมองว่านักเรียนไม่
มีความรับผิดชอบ หรือไม่ตรงต่อเวลาโดยทีเ ด็กไม่มสี ทิ ธิจะโต้แย้งใดๆ ฉะนันการไม่ตรงต่อเวลา
สําหรับนักเรียนเป็ นเรืองทีอาจถูกอาจารย์ ใช้ไปในความหมายทีอ าจจะพาดพิงไปถึงเรืองอืนที
อาจจะเกิดขึนตามมาอีกได้ เช่น เป็ นเด็กดือ ไม่ตงใจเรี
ั ยน เป็ นต้น
“พักเทีย งแป๊บเดียวกว่าจะเดินลงจากตึกชัน# สามชัน# สี  กว่าจะหาทีน ัง ได้กห็ มดเวลาแล้ว
เพราะถ้าเข้าเรียนช้าก็โดนครูด่าอีกก็เลยไม่กล้ากินบางวิชาครูดุมากเข้าช้าโดนตี โดนด่าก็เอาไป
กินตอนเย็นแทน”(ตัม# นักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.2)
นอกจากนี สถานทีทไี ม่เ พียงพอต่ อ ความต้องการของเด็ก จํานวนแปดร้อ ยกว่าคนใน
โรงเรียนทีมขี นาดพืนทีไม่มากนัก และแม้ว่าโรงเรียนจะพยายามสร้างตึกเรียนเพิม แล้ว ยัง
กลายเป็ นลูกโซ่แห่งปญั หาทีส ่งผลถึงเรือ งการผิดใจกับเพือนทีอ ยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ทีต ้องแย่ง
พืนทีพ กั ผ่อน ทานอาหาร เป็ นต้น ความกังวลใจของเด็กเกิดขึนในทุกวัน ทีต ้องคอยระวังว่าวันนี
จะมีเรืองกับใครทีโรงอาหาร ทีส วนหย่อม ม้านัง หิน ดังนันครูจงึ มีหน้ าทีท ตี ้องคอย ช่วยเหลือ
สนับสนุ นให้นักรียน รูจ้ กั ทีจ ะดํารงตนอยู่ในสังคมให้ได้ มิใช่การคอยจับผิดเพือแสดงอํานาจให้
เด็กต้องสยบยอมต่อข้อกําหนดทีส ร้างขึนในโรงเรียน
“อาจารย์นีแ หละต้องคอยช่วยเด็กต้องคุยกันจัดเวลาปล่อยเด็กให้ดี หรือไม่กล็ งไปดูซวิ ่า
ทีน งเด็
ั  กพอไหม เราสร้างตึกสร้างอาคารเพิม เก้าอี#มา้ หินก็สงมาเพิ
ั
ม ต้องดูให้เด็กได้ใช้ทวถึ
ั  ง มัน
ซื#อข้าวแล้วเอามานังกิ
 นได้นี” (ครูฝา่ ยบริหารคนหนึง )
อํานาจของเจ้าหน้ าทีใ นโรงเรียนกับพื!นทีท ีเ อื!อให้ เกิ ดความรุนแรง
อํานาจของเจ้าหน้ าทีห รือ พนัก งานโรงเรียน กับพืนทีทีเอือให้เกิดความรุนแรงนี เป็ น
อํานาจของเจ้าหน้าทีใ นโรงเรียน เช่น เจ้าหน้าทีห อ้ งสมุด ภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย
เป็ นต้น ในพืนทีท เี อือให้เกิดความรุนแรงต่อนักเรียนผ่านการใช้อํานาจของบุคคลดังกล่าวซึง จาก
การศึกษาพบว่าเจ้าหน้าทีใ นโรงเรียนมีอํานาจในพืนที ดังเช่น ห้องสมุด เป็ นสถานทีใ ห้นักเรียน
มาอ่ านหนังสือ และค้นคว้าข้อมูลทํารายงานต่ างๆ ซึงบางครังเจ้าหน้ าทีให้การบริการไม่ดี มี
ความล่าช้า หรืออาจใช้คาํ พูดทีไ ม่เหมาะสมกับนักเรียนและบริเวณป้อมยามก็เช่นกันเป็ นสถานที
ทํางานของพนักงานดูแลความปลอดภัย บางทีใช้คําพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียน หรือพูดบ่น
พึมพําในกรณีทนี กั เรียนกลับบ้านช้าและตนเองต้องพลอยกลับบ้านช้าไปด้วย เป็ นต้น
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“ห้องสมุดไม่ค่อยอยากเข้าทําไรให้แกจองเป็ นห้องส่วนตัวไปเลยบางทีห าหนังสือไม่เจอ
ไปถามก็โดนด่า ถือว่าเป็ นเจ้าของห้องหรือไง ของโรงเรียนชัดๆ เวลาอยู่นอกห้องสมุดไม่เห็นดุ
เลย พอเขาห้องสมุดปุ๊บดุทนั ทีแล้วใครจะกล้าเขาวะ ”(จอมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.5)
“ยามคนก่อนชอบนังอยู
 ใ่ นป้อมทําเป็ นตํารวจเลย เรากลับช้าก็โดนด่า พูดก็ไม่เพราะ
ถามนิดหน่ อยชอบตะคอก ออกไปได้กด็ ี คนใหม่นีก ด็ หี น่ อยแต่ขบ# ี ่น”(เจนักเรียนชายคนหนึง ชัน#
ม.4)
จะเห็นได้ว่าพืนทีกบั ความรุนแรงในโรงเรียนทีเห็นเด่นชัดในโรงเรียนแห่งนีซึงมีความ
เกีย วเนืองกันของเวลาและสถานทีท ยี งั คงเป็ นการเชือมต่อกันของพืนทีท างอํานาจทีท เี กียวข้อง
กับการใช้ชวี ติ อยู่ในโรงเรียนของนักเรียน สถานทีภ ายในโรงเรียนซึง ดูเสมือนหนึงเป็ นสิง ไม่มชี วี ติ
ทีไม่ น่ าจะมีส่ วนเกียวข้องกับการเรียนรู้หรือเรืองราวในโรงเรียนของเด็กนั กเรียนได้แต่ กลับ
กลายเป็ นปจั จัยสําคัญของการดํารงชีวติ ภายในโรงเรียนทีเ สีย งต่อการถูกกระทําความรุนแรง
2) อํานาจกับกฎระเบียบของโรงเรียน
กฎระเบีย บของโรงเรีย นเป็ น แนวทางการปฏิบตั ิสํ า หรับ นั ก เรีย นทีต้อ งยึด ถือ อย่ า ง
เคร่งครัดระหว่างทีดํารงสถานภาพของการเป็ นนักเรียนโดยมีครูคอยกํากับดูแลและใช้อํานาจ
ผ่านกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างชอบธรรมและคําว่า “การใช้อํานาจได้อย่างชอบธรรม” นีเองทีเ ป็ น
ทีม าของปรากฏการณ์ทเี กิดขึนในโรงเรียนนัน คือมีเสียงสะท้อนจากนักเรียนบางกลุ่มว่าการใช้
กฎระเบียบบางอย่างในโรงเรียนทีท ําให้นักเรียนรูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั ความรุนแรงโดยผ่านการใช้
อํานาจของครูซงึ บางครังสร้างความรุนแรงต่อนักเรียนทังโดยเจตนาและไม่เจตนา
วิถชี วี ติ ของนักเรียนจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียนตลอดเวลา อาทิ กฎระเบียบ
เรือ งการแต่งการและทรงผม การมาโรงเรียนและการขาดเรียน เช่น เมือนักเรียนขาดเรียนเกิน 7
วัน โดยไม่แจ้งสาเหตุให้โรงเรียนทราบและโรงเรียนได้ตดิ ต่อกับผู้ปกครองไม่น้อยกว่า 3 ครัง
แล้ว แต่ไม่ได้รบั คําตอบรับ โรงเรียนจะจําหน่ ายชือออกจากทะเบียนของโรงเรียนและนักเรียนที
ขอพักการเรียนนัน เมือครบกําหนดเวลาขอพักการเรียนแล้วไม่มารายงานตัวขอกลับเข้าเรียน
ภายใน 15 วัน โรงเรียนจะจําหน่ ายชือออกจากทะเบียนของโรงเรียนนอกจากนีนักเรียนที
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน โรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองไปร่วมพิจารณาหาทาง
แก้ไข หากยังฝ่าฝื นประพฤติอยู่อกี จนสุดวิสยั ทีโรงเรียนจะช่วยเหลือได้ก็จะจําหน่ ายออกจาก
ทะเบียนของโรงเรียน
“ถ้าเด็กไม่มาโรงเรียนติดต่อกันอาทิตย์หนึง ทางโรงเรียนจะโทรไปตามเรือ ยๆ หรือไป
ดูทบี  า้ น ถ้ายังติดต่อเด็กไม่ได้กอ็ าจจะต้องให้ออก แต่ถ้ามีเหตุจาํ เป็ นจริงๆ ก็จะดูเป็ นกรณีๆ ไป”
(ครูสมใจ)
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กฎระเบียบและพืนทีใ นโรงเรียนมีค วามสัมพันธ์ต่ อการใช้อํ านาจในการควบคุ มดัง ที
กล่าวมาแล้วในประเด็นของอํานาจกับพืนทีท างกายภาพทีเ อือต่อความรุนแรง กล่าวคือ เมือเด็ก
ไม่สามารถจะปฏิบตั ติ าม กฎ ระเบียบของโรงเรียนได้ สถานทีท ใี ช้สาํ หรับการเข้าแถวในตอนเช้า
ถูกนํามาเป็ นเครือ งมือในการลงโทษเด็กทีไ ม่เชือฟงั และไม่ทาํ ตามกฎระเบียบของโรงเรียน
“คนทีม าช้าจะถูกประจาน ถูกยืนหน้าเสาธง มันทําให้รสู้ กึ แย่มกๆ
ั J คือ ทุกคนมอง แล้วก็
จะถูกหักคะแนน ทําทัณฑ์บน ล้างส้วม เก็บขยะ โอ๊ยเยอะแยะ เบือ ”(ส้มนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน#
ม.3)
การเข้าแถวตอนเช้าและก่อนกลับบ้านเป็ นสนามการฝึ กความอดทนเพือให้นักเรียนเกิด
ความเคยชินต่อระเบียบปฏิบตั ใิ นโรงเรียน ทีต้องดํารงอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะร้อน จะ
หนาว พืนจะเปียกจากฝนตกก็เป็ นสิง ทีต อ้ งปฏิบตั เิ พือรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน การแสดง
ศักยภาพของอํานาจจําต้องมีประจักษ์พยานเพือคงไว้ซงึ อํานาจของการควบคุม ทังการตัดสิน
ลงโทษทางวินัยสําหรับเด็กทีไม่ทําตามหรือทําได้ไม่ดตี ามมาตรฐานของกฎระเบียบในโรงเรียน
จะถูกนํามาแสดงให้เพือนนักเรียนด้วยกันเห็นเพือมิให้เอาเป็ นเยีย งอย่างและการประกาศเกียรติ
คุณ ให้เด็กทีทําตามกฎ ทําความดีหรือทําชือเสียงให้โรงเรียนก็จะได้รบั การประกาศชือให้
เพือนๆ ได้ยกย่องและชืนชม จึงเป็ นกระบวนการของการควบคุมทีเ ด็กทุกคนจะต้องถูกปลูกฝงั
อยู่เสมอ การใช้เวลาในช่วงเช้าจึงเป็ นการตอกยําให้นักเรียนระลึกถึงสิง ทีต้องทําหรือสมควร
จะต้องทําในโรงเรียน นอกจากนีการลงโทษทางวินัยในบางครังสร้างความคับข้องใจให้แก่
นักเรียนทีถูกลงโทษเนืองจากกระบวนการของการใช้อํานาจควบคุมโดยมิได้แจ้งเหตุผลของ
ความผิดให้ชดั เจนทําให้นกั เรียนบางกลุ่มไม่ยอมรับการลงโทษ และรูส้ กึ ว่าสิง ทีค รูทํานันเป็ นการ
นํ ากฎระเบียบมาเป็ นข้ออ้างเพือให้การลงโทษนันมีความชอบธรรมเท่านัน ซึงเมือนักเรียนไม่
ยอมรับในการลงโทษนันย่อมทําให้การเลิกพฤติกรรมต่างๆ ทีครูมองว่าไม่เหมาะสมนันเป็ นไป
ได้ยาก
“โรงเรียนมีกฎระเบียบวางไว้ชดั เจน นักเรียนต้องเคร่งครัดกับกฎใครทําดีกช็ นื  ชม อาศัย
เวลาเข้าแถวนันแหละถึ

งจะรับทราบทัวกั
 น ถ้าประกาศช่วงอืน ก็ไม่มใี ครสนใจ ส่วนพวกทําผิดเรา
ก็ต้องลงโทษ แต่ ก็เห็นด้วยนะว่าบางครัง# เราลงโทษไปแต่ไม่ได้บอกละเอียดว่าเด็กผิดอย่างไร
และต้องแก้ไขอย่างไร เด็กมันก็ไม่เข้าใจ มองไม่เห็นว่าตัวเองผิด”(ครูสมสุข)
ด้วยความแตกต่างของประสบการณ์และปจั จัยแวดล้อมของนักเรียนทําให้นักเรียนบาง
กลุ่มต้องการดํารงอยูใ่ นสังคมโรงเรียนอย่างภาคภูมใิ จดังนันการไม่ได้รบั การยอมรับจากอาจารย์
ในโรงเรียน จึงไม่ใช่เป็ นหนทางสุดท้ายทีน กั เรียนจะแสดงออก หนทางของนักเรียนกลุ่มนีจึงเป็ น
การหันเหไปหากลุ่มเพือนทีเ ข้าใจตัวเอง ซึง เป็ นอีกทางออกหนึงของนักเรียน ลักษณะของการ
ดํารงตนของนักเรียนจึงเกิดขึนโดยมิได้สนใจต่อกฎระเบียบทีถ ูกกําหนดขึนโดยไม่ความสนใจผูม้ ี
อํานาจเหนือกว่าอย่างครู เด็กจึงมีวธิ กี ารแสดงออกอย่างหลากหลายเพือแสดงความเก่งของตน
ให้เพือนยอมรับ ดังนันคุณลักษณะทีถ ูกตีตราว่าเป็ นเด็กดือ เด็กร้ายกาจของโรงเรียนจึงยังคงอยู่
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และพร้อมทีจ ะแสดงความเป็ นตัวตนของตนเองออกมาผ่านการกระทําพฤติกรรมต่างๆ ทีท า้ ทาย
ต่อกฎระเบียบเพือให้เกิดการยอมรับในกลุ่มเพือน
“เด็กบางคนทําผิดวินัยบ่อยๆ เรียนก็ไม่เก่ง เขาก็จะหันเหไปเอาดีทางอืน ทําตัวให้เด่น
ให้เป็ นทีส นใจ อย่างผูช้ ายก็จะไปสักมาเต็มหลังเลย บอกว่าเท่หส์ ุดสุดยันต์เก้ายอดเพือ นๆ ก็จะ
มองว่าเจ๋ง หรือบางทีกไ็ ปเอามอเตอร์ไซด์คนั ใหญ่ๆมาขับโชว์ แอบเอาไปจอดไว้ทรี  า้ นค้า เย็นๆ
ก็ขบั โชว์เพือ น กลายเป็ นความเท่ห”์ (ครูสมใจ)
การฝ่าฝื นต่ อ กฎระเบียบของโรงเรียนเป็ นการแสดงความเป็ นตัวตนหรือ เอกลัก ษณ์
บางอย่าง เพือคงไว้ซงึ พืนทีข องความภาคภูมใิ จทีอ ยากได้รบั การยอมรับ มือคุณลักษณะของตน
ถูกกดทับไว้ ไม่ได้รบั ความเอาใจใส่หรือความเข้าใจ การแสดงออกของเด็กก็จะเกิดขึน โดยมิได้
คํานึงถึงความผิดชอบ ชัว ดี หรืออาจจะขัดต่อคุณธรรมจริยธรรมทีต นเองเรียนรูม้ า พฤติกรรมที
เกิดขึนเป็ นความต้องการยอมรับความเป็ นตัวตนทีก ระทําอย่างหลบซ่อนจากผูค้ ุมกฎด้วยวิธกี าร
อันหลากหลาย
“ถ้าครูห้ามเอามอไชด์เข้ามาในโรงเรียนผมก็เอาไปจอดฝากไว้ทรี  า้ นค้าหน้าโรงเรียนก็
ได้ แค่น# ีเองไม่ได้เอาเข้ามาสักหน่ อย หรือถ้าครูยนื หน้ าประตูรอตรวจทรงผมตอนเช้า เราก็มา
สายๆบอกท้องเสียก็รอดแล้ว”(โอมนักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.4)
ดัง นันการไม่ไ ด้พ บเด็ก ทําความผิด ต่ อ ข้อ กฎระเบียบของโรงเรียนไม่ใช่ ส ิง ทีน่ายินดี
เนืองจากปรากฏการณ์นีกลับกลายเป็ นการปลูกฝงั ให้เด็กรูจ้ กั ทีจ ะหลบหลีกต่อกฎเกณฑ์ปฏิบตั ิ
ด้วยวิธกี ารต่างๆนานาทีน บั วันจะทวีความแยบยล และซับซ้อนยิง ขึนเพือหลีกลีย งการถูกลงโทษ
และเป็ นการท้าทายอํานาจของกฎระเบียบทีโ รงเรียนกําหนดไว้ ซึง นานวันสิง เหล่านีมีโอกาสทีจ ะ
หล่อหลอมเป็ นความเคยชินกลายเป็ นนิสยั ติดตัวกระทังเมื
 อนักเรียนเหล่านีโตขึนการนํ าวิธกี าร
เหล่านีไปใช้ในสังคมต่อไป
“เด็กยิง หาวิธกี ารแปลกๆมาใช้ไม่ให้ครูรู้ โกหกเก่งขึ#น หาทางทุกทางทีจ ะไม่ให้ถูกจับได้
อย่างเด็กคนหนึง ก็ไม่เคยถูกจับได้เลยนะ รูก้ ร็ อู้ ยู่ว่าแอบสูบบุหรีใ นโรงเรียนแต่ครูกจ็ บั ไม่เคยได้”
(ครูสมสุข)
3) อํานาจกับสถานภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เนื อ งด้ ว ยความแตกต่ า งทางด้ า นสถานภาพและบทบาทของบุ ค คลกลุ่ ม ต่ า งๆใน
โรงเรียนทําให้บุคคลบางกลุ่มใช้ความเหนือกว่าทางด้านสถานภาพในการใช้ความรุนแรงหรือ
ผ่านการแสดงอํานาจทีไ ร้ซงึ ความชอบธรรมซึง จากการศึกษาพบผลทีน ่ าสนใจดังนี
อํา นาจกับ สถานภาพระหว่ า งครูผ้ ูส อนกับ นั ก เรี ย นที เ อื! อให้ เ กิ ด ความรุน แรง
อํานาจกับสถานภาพระหว่างครูผสู้ อนกับนักเรียนทีเ อือให้เกิดความรุนแรงนีเป็ นอํานาจ
ทีเ กิด จากสถานภาพทีแ ตกต่ างกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนทีเอือให้เ กิด ความรุนแรงต่ อ
นักเรียน โดยอํานาจในทีนีเกิดสถานภาพของความเป็ นครูซงึ จะมีบทบาทและหน้ าทีอ ยู่ภายใน
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ตัวโดยบทบาทของครูก็ค ือการปฏิบตั ิต ามหน้ าทีของครูแ ละหน้ าทีของความเป็ นครูก็คอื การ
อบรมสังสอนให้

ความรูแ้ ก่นักเรียน และในทํานองเดียวกัน สถานภาพของความเป็ นนักเรียนก็ม ี
บทบาทและหน้ า ทีอ ยู่ใ นตัว เช่ นกัน โดยบทบาทของนั ก เรียนก็ค ือ การปฏิบ ัติต ามหน้ า ทีข อง
นักเรียน ซึง หน้าทีข องนักเรียนก็คอื การตังใจศึกษาหาความรู้ เชือฟงั คําสอนของครูอาจารย์ และ
ทําตัวเป็ นศิษย์ทดี ขี องครูบาอาจารย์ทงหลาย
ั
เมือ พิจ ารณาถึง อํ านาจทีเ กิด จากสถานภาพระหว่ า งครูผู้ส อนกับนั ก เรีย น จะพบว่ า
สถานภาพเหล่านีล้วนแต่มบี ทบาทและหน้ าทีเป็ นของตนเอง ซึงทังครูผู้สอนและนักเรียนต้อง
ปฏิบตั ไิ ปตามบทบาทและหน้ าทีน ันๆ และอํานาจทีเกิดขึนก็เกิดจากการปฏิบตั ไิ ปตามบทบาท
และหน้ าทีนันๆ นัน เอง เมือครูผู้สอนปฏิบตั ิไปตามบทบาทและหน้ าทีของความเป็ นครูก็จะมี
อํานาจในการสังสอนให้

ความรูแ้ ก่นักเรียนและสามารถลงโทษแก่นักเรียนทีก ระทําผิด ได้แก่ ไม่
ตังใจเรียน ไปโรงเรียนสายหรือเข้าเรียนสาย ไม่ส่งการบ้านตรงเวลาหรือทําผิดกฎระเบียบต่างๆ
ของโรงเรียน เป็ นต้น และมีบทลงโทษหนักเบาไปตามลําดับซึง ถือเป็ นความรุนแรงทีครูผู้สอน
กระทําต่อนักเรียนทีเ ป็ นเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโดยเฉพาะการลงโทษผ่านการใช้อํานาจทีไ ม่
ชอบธรรม
“ครูมอี ํานาจเหนือกว่าอยู่แล้วจะทําอะไรกับนักเรียนก็ได้บางทีจบั ผิดนักเรียนตัง# แต่หน้ า
ประตู โรงเรียนเลย บางคนเพิง เข้ามาใหม่เป็ นครูใ หม่แท้ๆ มาถึงก็สงโน่
ั  นสังนี
 บ างอย่างมันก็
เกินไป ก็รูน้ ะคะว่าครูมสี ทิ ธิแต่บางเรือ งมันเกินไป เป็ นครูต้องใจดีซ”ิ (โบว์นักเรียนหญิงคนหนึง
ชัน# ม.4)
อํา นาจกับ สถานภาพระหว่ า งครูฝ่ ายปกครองกับ นั ก เรี ย นที เ อื! อให้ เ กิ ด ความ
รุนแรง
อํานาจกับสถานภาพระหว่างครูฝ่ายปกครองกับนักเรียนทีเ อือให้เกิดความรุนแรงนีเป็ น
อํานาจทีเ กิดจากสถานภาพทีแ ตกต่างกันระหว่างครูฝ่ายปกครองกับนักเรียนทีเ อือให้เกิดความ
รุน แรงต่อนักเรียน ดังได้กล่าวมาแล้วว่าสถานภาพนักเรียนจะมีบทบาทและหน้ าทีเป็ นของตน
ซึง บทบาทของนักเรียนก็คอื การปฏิบตั ติ ามหน้าทีของนักเรียนโดยการตังใจศึกษาเล่าเรียนและ
อยู่ในความดูแลเอาใจใส่ของครูผูส้ อนทีป ฏิบตั ติ ามบทบาทและหน้าทีข องครูผูส้ อนซึง อยู่ในเรือง
ของการศึกษาหาความรู้
สําหรับในเรือ งของการปกครอง ซึง มีส่วนสําคัญในการรักษาระเบียบวินัย หรือกฎกติกา
ต่ างๆ ของโรงเรียนนัน เป็ นอํานาจของครูฝ่ายปกครองทีมสี ถานภาพในการมีบทบาทและมี
หน้ าทีใ นการรัก ษาความสงบเรียบร้อยของโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็ นสถาบันการศึก ษาที
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ประกอบไปด้ ว ยบุ ค คลต่ า งๆ มากมายตังแต่ ค รูอ าจารย์ นั ก เรีย น เจ้า หน้ า ทีแ ละพนั ก งาน
ตลอดจนบุคคลต่างๆ ซึง ต้องอาศัยระเบียบวินัยมาควบคุมเพือให้บุคคลทังหลายสามารถปฏิบตั ิ
ตามสถานภาพตามบทบาทหน้าทีข องตนได้โดยสงบเรียบร้อย
เมือ พิจารณาถึงอํานาจทีเ กิดจากสถานภาพของครูฝ่ายปกครองทีท ําให้เกิดความรุนแรง
ต่อนักเรียน พบว่าอํานาจของครูฝา่ ยปกครองเกิดจากบทบาทและหน้าทีข องตนเองซึง จะมีความ
รุนแรงต่อนักเรียนมากน้ อยเพียงใดนันขึนอยู่กบั การรูจ้ กั ใช้อํานาจของครูฝ่ายปกครองเองว่ามี
ความเคร่งครัดในระเบียบวินยั ของโรงเรียนมากน้อยขนาดไหน และยังขึนอยู่กบั บริบทอืนๆ ของ
โรงเรียนโดยเฉพาะความประพฤติของนักเรียน ถ้าหากนักเรียนส่วนใหญ่ตงใจเรี
ั
ยนและปฏิบตั ิ
ตามกฎวินยั ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ไม่บกพร่อง ครูฝา่ ยปกครองก็อาจจะไม่ต้องใช้อํานาจใน
การดูแลรักษากฎระเบียบมากซึงจะช่วยลดความรุนแรงทีเกิดกับนักเรียน แต่ ถ้าหากนักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ตงใจเรี
ั
ยน มีการทําผิดกฎระเบียบบ่อยๆ และสร้างปญั หาให้กบั โรงเรียนมากๆ ครู
ฝ่ายปกครองก็จะใช้อํานาจในการควบคุมดูแลมากซึงก็จะสร้างความรุนแรงให้กบั นักเรียนมาก
เช่นเดียวกัน
“กับครูฝา่ ยปกครองน่ ะไม่ค่อยถูกกันหรอก มีครูทไี  หนไม่มพี วกหนู หรอก น่ ากลัวกว่าครู
คนอืน อีก แกจะถือไม้เรียวกับบัตตาเลีย นไว้ตดั ผมเด็ก ใครโดนครูฝ่ายปกครองเรียกก็หนาวแล้ว
แกมีสทิ ธิยดึ ของเด็กได้หมด คนนี#ยงั ดีนะ คนก่อนดุมาก” (มุกนักเรียนหญิงคนหนึง ชัน# ม.5)
อํานาจกับสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นพีก บั นักเรียนรุ่นน้ องทีเ อื!อให้เกิ ดความ
รุนแรง
อํานาจกับสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นพีก บั นักเรียนรุ่นน้องทีเ อือให้เกิดความรุนแรงนี
เป็ น อํานาจทีเกิดจากสถานภาพทีแ ตกต่างกันระหว่างนักเรียนรุ่นน้องกับนักเรียนรุ่นพีท เี อือให้
เกิดความรุนแรงซึงสถานภาพของนักเรียนรุ่นน้ องกับนักเรียนรุ่นพีน ีต่างก็มบี ทบาทและหน้ าที
ของความเป็ นนักเรียนเหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันทีส ถานภาพการเป็ นนักเรียนในชันทีต ่างกัน
โดยนักเรียนรุ่นพีจ ะเรียนในชันเรียนสูงกว่านักเรียนรุ่นน้ องทําให้มบี ทบาทและหน้าทีต ่างกันใน
เรืองการเป็ นต้นแบบความประพฤติและการดูแลช่วยเหลือซึงนักเรียนรุ่นพีจะต้องทําตัวให้เป็ น
แบบอย่ างทีดีแ ก่ นั ก เรียนรุ่ นน้ อ งคอยช่ ว ยเหลือ แนะนํ าแต่ ส ิง ทีดีแ ก่ รุ่ นน้ อ งในขณะเดียวกัน
นักเรียนรุ่นน้องก็ต้องทําตัวให้สมกับเป็ นรุ่นน้องโดยการให้ความเคารพนักเรียนรุ่นพีแ ละปฏิบตั ิ
ในสิง ทีด ตี ามรุน่ พี
เมือพิจารณาถึงอํานาจทีเ กิดจากสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นพีกบั นัก เรียนรุ่นน้ อ ง
พบว่ านั ก เรียนรุ่นพีมอี ํ านาจทีทําให้เ กิด ความรุนแรงแก่ นั ก เรีย นรุ่นน้ อ งเพราะมีอํ านาจตาม
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สถานภาพมากกว่านักเรียนรุ่นร้องในฐานะทีเรียนชันสูงกว่าและมีอายุมากกว่าซึงในโรงเรียน
แห่งนีถือว่าเป็ นสิง ทีเ ด็กส่วนใหญ่รบั ทราบและยอมรับว่ารุน่ พีม อี ํานาจเหนือกว่าตน
“ใครๆ เขาก็รเู้ ราเป็ นน้องใหม่จะไปสูร้ ุ่นพีไ ด้ยงั ไง เขาไม่ค่อยไปยุ่งกันหรอก จะมีกส็ มัคร
ไปเข้าแก๊งค์เขา”(ตัม# นักเรียนชายคนหนึง ชัน# ม.2)
โดยความรุนแรงนีเกิดจากนักเรียนรุ่นพีประพฤติตวั ไม่ด ี เป็ นตัวอย่างทีไม่ดแี ก่รุ่นน้ อง
เช่น แต่งตัวไม่เรียบร้อย สูบบุหรี หรือ ดืมเหล้า เป็ นต้น บางทีกช็ กั ชวนให้นักเรียนรุ่นน้องไปทํา
ในสิง ผิดๆ เช่น ชวนหนีโรงเรียนหรือชวนไปเล่นการพนัน เป็ นต้น และนักเรียนรุ่นน้องก็สามารถ
สร้างความรุนแรงให้แก่นักเรียนรุ่นพีได้เช่นเดียวกัน ในกรณีทนี ักเรียนรุ่นพีทําตัวไม่ดี เกะกะ
เกเร หรือเอารัดเอาเปรียบรุ่นน้องมากเกินไป เช่น การแย่งม้านัง หินทุกวัน โดยไม่ให้รุ่นน้องนัง
ซึง อาจเป็ นทีม าของการทะเลาะวิวาทกันได้ เป็ นต้น
“เคยมีรุ่นพีม าชวนให้ไปเล่นไพ่ เลยโรงเรียนไปไม่ไกล มันบังคับให้น้อง ม.ต้นมันบังคับ
ให้ไ ปดูต้นทางให้ เจ้านี# ก็ก ลัว รุ่นพีซ ะเหลือ เกิน ก็ไ ปกับเขา แม่มาตามทีโ รงเรียนไม่เ จอ”(ครู
สมปอง)
อํานาจกับสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นเดียวกันทีเ อื!อให้เกิ ดความรุนแรง
อํานาจกับสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นเดียวกันทีเอือให้เกิดความรุนแรงนีหมายถึง
อํานาจทีเ กิดจากสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นเดียวกันทีเ หมือนกันเพราะเรียนชันเดียวกัน และ
อายุใ กล้เ คียงกัน แต่ ก็ยงั มีค วามแตกต่ างกันระหว่ างบุ ค คลทีเ อือให้เ กิด ความรุน แรงซึง เมือ
พิจารณาถึงอํานาจทีเ กิดจากสถานภาพระหว่างนักเรียนรุ่นเดียวกันแล้วจะพบว่าความแตกต่าง
กันระหว่างบุคคลในเรืองของความรูค้ วามสามารถ รวมถึงฐานะความเป็ นอยู่ทแี ตกต่างกันนัน
อํ านาจทีเ กิด จากความแตกต่ างกันในสิง เหล่ านี ทํ าให้เ กิด ความรุ นแรงแก่ ก ันและกัน ได้โ ดย
นักเรียนบางคนทีอ าจจะเรียนเก่ง มีหน้าตาดี หรือรวยกว่านักเรียนคนอืน เป็ นต้น ความแตกต่าง
เหล่านีอาจเป็ นเหตุให้นักเรียนคนอืนๆ เกิดความอิจฉา ริษยาและหาทางกลันแกล้

งนักเรียนคน
นัน เป็ นต้น
“นักเรียนทีอ ยู่ในห้องเดียวกันทีม ฐี านะดีกว่าทีบ า้ นรวยแม่ขายทีไ ด้เงินมาสร้างบ้านหลัง
ใหญ่โตก็จะ ใช้ของดีๆ เอามาโชว์เพือ นทีโ รงเรียน เพือ นอยากได้บา้ งยิง ถ้าไม่ค่อยถูกกันนะเด็กที 
รวยก็ชอบดูถูก มาฟ้องบ่อยไอ้เรือ งข่มกันในห้องเนีย ”(ครูสมฉัตร)

บทที 6
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เมือโรงเรียนเปรียบเสมือนเบ้าหลอมเด็กและเยาวชนเพือฝึ กฝนอบรมให้เป็ นทัง! คนดีและ
คนเก่ งและเติบโตเป็ นมนุ ษย์ทสี มบูรณ์ แต่จะเกิดอะไรขึน! หากโรงเรียนกลายเป็ นสถานทีเกิดเหตุ
ความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบโดยผ่านภัยเงียบทีเ กิดจากโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียน ดังนัน!
การวิจยั เรืองโครงสร้างทางสังคมทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน:
กรณีศึก ษาโรงเรียนแห่ ง หนึ งในเขตภาคกลางครัง! นี! จงึ สนใจค้นหาคําตอบเพือ ทําความเข้าใจถึง
ความหมาย รูปแบบและปจั จัยทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
และเพือทําความเข้าใจถึงโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนทีเ กียวข้องกับปรากฏการณ์ความรุนแรง
ทีเ ด็ก และเยาวชนถู ก กระทํา โดยผ่ า นมุม มองและประสบการณ์ ข องตัว นัก เรียนเองและผู้ม ีส่ ว น
เกีย วข้องอืนๆ ซึง ผลการศึกษาวิจยั สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดงั นี!

สรุปผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
1. ความหมาย รูปแบบ และปัจจัยทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูก
กระทําในโรงเรียน
ความหมายและรูปแบบของความรุนแรงในโรงเรียน จากมุมมองของนักเรียน ครู พ่อแม่
ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความหมายของความรุนแรงไว้
ว่าเป็ นการกระทําจากบุคคลต่างๆ ตัง! แต่ครู นักเรียน เจ้าหน้าทีข องโรงเรียนทีท ําร้ายนักเรียนทัง! ทาง
ร่างกายและจิตใจ รวมทัง! ความรุนแรงทางเพศ ซึงการทําร้ายร่างกายเป็ นการทําให้ร่างกายบาดเจ็บ
ตัง! แต่ บาดเจ็บเล็กน้ อยจนถึงขัน! เสียชีวติ เช่น การหยิก เตะ ต่ อย ตบตี ทําร้ายด้วยอาวุธ เป็ นต้น
ส่วนการทําร้ายจิตใจเป็ นการทําให้เด็กกระทบกระเทือนจิตใจ เช่น การทอดทิง! ล้อเลียน ดูถูกเหยียด
หยาม ประจาน ดุด่า ขู่ ตะคอก กักขังหน่ วงเหนียว เพิกเฉย เป็ นต้น ซึง บางครัง! อาจจะได้รบั ความ
เสียหายมากกว่าทางร่างกาย ส่วนความรุนแรงทางเพศนัน! นักเรียนมองว่าเป็ นเรืองชู้สาว การแย่ง
แฟนกันของนักเรียนผูห้ ญิง สําหรับครูได้ให้ความหมายของความรุนแรงไว้ว่าเป็ นการกระทํารุนแรง
ต่อร่างกายและจิตใจเด็กรวมไปถึงการกระทําทีก ระทบต่อสิทธิของเด็ก เช่น ทําให้เด็กขาดโอกาสใน
การเรียนรูอ้ ย่างเต็มทีอ นั เนืองมาจากการขาดแคลนบุคลากรครูทงั ! ในด้านปริมาณและคุณภาพ การที
ครูไม่มเี วลาสอนเด็ก ขาดอุปกรณ์การเรียน การปล่อยปละละเลย ไม่เอาใจใส่ดูแลเด็กเท่าทีควรซึง
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ถือ ว่ า เป็ น ความรุ น แรงแฝงหรือ ความรุ น แรงเงีย บ ส่ ว นพ่ อ แม่ ผู้ ป กครองของนั ก เรีย น ได้ ใ ห้
ความหมายว่า เป็ นการทําให้เด็กได้รบั ความกระทบกระเทือนทัง! ทางร่างกายและจิตใจจากการไป
โรงเรียนโดยเกิดจากการกระทําของเพือนหรือครูในโรงเรียน รวมไปถึงการทีเ ด็กไม่ได้รบั สิทธิทพี งึ
ได้รบั ในฐานะของนักเรียนคนหนึง เช่น การทีค รูสอนเด็กไม่เต็มที การทีห า้ มครูลงโทษเด็กด้วยการตี
ทีจ ะเอื!อ ให้ค รู ป ล่ อ ยปละละเลยไม่ ส นใจเด็ก เป็ น ต้ น ในส่ ว นคณะกรรมการสถานศึก ษาได้ ใ ห้
ความหมายของความรุนแรงไว้ว่าเป็ นลักษณะของการทะเลาะวิวาท ชกต่อยตบตีกนั ระหว่างนักเรียน
กับนักเรียนหรือความรุนแรงระหว่างครูกบั นักเรียน เช่น ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ครูลวนลาม
เด็ก เป็ นต้น
โดยสรุปความหมายของความรุนแรงในโรงเรียนจากมุมมองของนัก เรียนและบุ ค คลที
เกีย วข้อ ง ทัง! ครู ผู้ ส อน พ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง และคณะกรรมการสถานศึก ษา ส่ ว นใหญ่ ม ีก ารให้
ความหมายทีส อดคล้องกันคือมองว่าความรุนแรงเป็ นการกระทําใดๆ แก่นักเรียน ในลักษณะทีท ําให้
เกิดความเสียหายทัง! ทางร่างกายและจิตใจแก่นักเรียนรวมทัง! ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรง
ทีเกียวเนืองกับเรืองสิทธิของเด็กและเยาวชนทีสมควรได้รบั ในฐานะของนักเรียนคนหนึงโดยตัว
นักเรียนเองสามารถเป็ นได้ทงั ! ผู้ถูกกระทําและผู้กระทําความรุนแรงซึงสอดคล้องกับแนวคิดความ
รุนแรงขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization (WHO). 1995) ทีไ ด้นิยามความ
รุนแรงไว้ว่า หมายถึงการจงใจใช้กําลังหรืออํานาจทางกายเพือข่มขูห่ รือกระทําต่อตนเอง ต่อผูอ้ นื ซึง
มีผลทําให้เกิดหรือมีแนวโน้มทีจ ะมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือเป็ นอันตรายต่อจิตใจหรือเป็ น
การยับยัง! การเจริญงอกงามหรือการกีดกัน! หรือปิ ดกัน! ทําให้สูญเสียสิทธิบางประการและขาดการ
ได้รบั ในสิง ทีส มควรจะได้รบั
ส่วนรูปแบบของความรุนแรงนัน! จากการศึกษาพบว่าความรุนแรงในโรงเรียนสามารถเกิดขึน!
ได้ตลอดเวลา และรูปแบบของความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนสามารถจําแนกได้
หลาย รูปแบบด้วยกันขึน! อยูก่ บั เกณฑ์ทนี ํามาใช้จากข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ 1) ใช้เกณฑ์ของบุคคลที
ถูกกระทําและเป็ นผูก้ ระทําเป็ นเกณฑ์ มี 3 ลักษณะ คือ ความรุนแรงระหว่างครูกบั นักเรียน ตัง! แต่ว่า
กล่าวตักเตือน ทํากิจกรรม ทําทัณฑ์บน พักการเรียน และให้ออก ความรุนแรงระหว่างนักเรียนกับ
นักเรียน ได้แก่ การทะเลาะวิวาท ล้อเลียนปมด้อย การข่มขู่รดี ไถ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมทัง! การ
ละเมิดทรัพย์สนิ และการละเมิดทางเพศ การชักพาสู่ยาเสพติดซึงสอดคล้องกับทีสมบัติ ตาปญั ญา
(2549) ทีได้ทําการศึกษาวิจยั ในสองเรืองคือการสํารวจปญั หาการรังแกกันของนักเรียน และการ
สํารวจทัศนคติต่อการสร้างวินัยและพฤติกรรมในการสร้างวินัยของครูต่อนักเรียนผลการวิจยั พบว่า
ความรุนแรงทีเ กิดขึน! มีในโรงเรียนนัน! มีสองรูปแบบด้วยกัน คือความรุนแรงทีเ กิดขึน! ระหว่างนักเรียน
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กับนักเรียนในลักษณะของการรังแกกันและความรุนแรงระหว่างครูกบั ครูกบั นักเรียนในรูปแบบของ
การลงโทษทางวินัย ส่วนอีกหนึงรูปแบบทีพ บจากการศึกษาครัง! นี!คอื ความรุนแรงระหว่างนักเรียนที
มีการดึงคนนอกเข้ามาเกียวข้องซึงหมายถึงความรุนแรงระหว่างนักเรียนแต่ได้แผ่ขยายออกไปสู่
บุคคลภายนอกทัง! นี!เนืองจากความรุนแรงทีเ กิดขึน! จากการทะเลาะวิวาทหรือจากการไม่พอใจซึง กัน
และกันหรือ กระทบทังกั
 นนัน! เมือ ไม่สามารถแสดงออกและจัดการกับสิง ทีเ กิดขึ!นได้ด้วยตนเองก็
มักจะมีการดึงคนอืนเข้ามาเกียวข้องและส่วนใหญ่มกั จะเป็ นคนทีอ ยู่นอกโรงเรียนทีมคี วามสัมพันธ์
กับนักเรียนทีเป็ นคู่กรณีกนั 2) ใช้เกณฑ์ผลทีเกิดขึ!นจากความรุนแรง ได้แก่ ความรุนแรงต่ อร่างกาย
เช่น ตบตี ชกต่อย ยกพวกตีกนั เป็ นต้น ความรุนแรงต่อจิตใจ เช่น ล้อเลียนปมด้อย ประจานความผิด
เรียนหนัก เป็ นต้น ความรุนแรงทางเพศ เช่น การข่มขืน ลวนลาม เป็ นต้น 3) ใช้เกณฑ์วธิ กี ารก่อความ
รุนแรง ได้แก่ การใช้กําลังทางกาย เช่น การแสดงสีหน้าท่าทางยัวยุ
 ให้โกรธ การทําร้ายด้วยอวัยวะหรือ
อาวุธต่างๆ การใช้วาจา ได้แก่ พูดปด พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ การใช้กําลังทางกายและ
วาจา เช่น การแสดงสีหน้ าท่าทางยัวยุ
 พร้อมกับคําด่า การใช้คําหยาบพร้อมกับทําร้ายด้วยอวัยวะและ
อาวุธ
นอกจากนี!รูปแบบของความรุนแรงยังเกียวข้องกับจุดเกิดเหตุในฐานะพื!นทีทกี ่ อให้เกิดความ
รุนแรง ได้แก่ 1) สถานทีท วๆ
ั  ไปในโรงเรียน เช่น ในห้องเรียน ทางเดิน สนามกีฬา โรงอาหาร เป็ นต้น
เหตุการณ์ทเี กิดขึน! มักเป็ นความรุนแรงทีเกิดขึน! กะหันทันหรือโดยบังเอิญ เช่น เด็กเดินชนกันแล้วเกิด
ความไม่พอใจกันหรือเขม่นหน้ ากันทําให้เกิดความไม่พอใจจนกลายเป็ นความบาดหมางและกระตุ้นให้
เกิดการกระทําทีรุนแรงเป็ นลําดับต่อมา ซึงสถานทีทวไปนี
ั  ! มกั เป็ นความรุนแรงทีเกิดขึ!นโดยไม่มกี าร
เตรียมการไว้ล่วงหน้ าขึ!นอยู่กบั สถาการณ์ในขณะนัน! และ 2) สถานทีลบั ตาหรือสถานทีทไี ม่มคี น
พลุกพล่านมากนัก เช่น หลังโรงเรียน ห้องนํ!า แปลงเกษตรของโรงเรียน ความรุนแรงทีจ ะเกิดขึน! นัน!
จะเป็ นเหตุ ก ารณ์ ทีเ ฉพาะเจาะจง มีก ารนัดหมายล่ว งหน้ าเพือ มาพบกัน เช่ น การนัด ตบกันของ
นักเรียนหญิง การท้าต่อยกันของนักเรียนชาย เป็ นต้น ในสถานทีด งั กล่าวนี!จะเป็ นบริเวณทีก ลุ่มผูใ้ ช้
ความรุนแรงมักจะใช้เป็ นสถานทีประจําหรือเคยเห็นว่ามีการใช้สถานทีแห่งนี!เพือการแสดงออกซึง
ความรุนแรงอยูบ่ ่อยครัง! เนืองจากจะเป็ นบริเวณทีล บั ตาครูและการก่อเหตุนัน! ๆจะมีเจตนาชัดเจนโดย
มีการนัดหมายและเตรียมการล่วงหน้า
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ปัจจัยทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
เมือ ศึกษาถึงปจั จัยทีเ กีย วข้องกับความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน พบว่า
สามารถพิจารณาได้จาก 3 ลักษณะ ได้แก่
1. เด็กและเยาวชนทีต กอยู่ในฐานะผูถ้ ูกกระทําเพียงฝ่ายเดียว เกิดจากปจั จัยทีส ําคัญ ได้แก่
1) ปจั จัยจากตัวเด็กนักเรียนเอง เช่น นักเรียนมีลกั ษณะทางกายภาพ และมีบุคลิกทีอ ่อนแอ ซึง มา
จากร่างกายพิการมาแต่กําเนิด เช่น ตาเหล่ ปากแหว่ง เป็ นต้น หรือพิการจากอุบตั ิ เหตุ เช่น นิ!วขาด
แขนหัก ตาบอด เป็ นต้น ซึงสาเหตุเหล่านี!อาจทําให้เด็กเกิดปมด้อย ไม่กล้าแสดงออก และอาจถูก
ล้อเลียนจากเพือนๆ เด็กมีลกั ษณะน่ าหมันไส้
 หรือน่ ารําคาญ เช่น ชอบพูดเสียงดัง หรือมีกลิน ตัวแรง
เป็ นต้น เด็กมีพฤติกรรมทีไม่พงึ ประสงค์ทงั ! หลาย เช่น มีนิสยั ก้าวร้าว ชอบชกต่ อย หรือ ชอบลัก
ขโมย เป็ นต้น เด็กทีมปี ระวัติด่างพร้อยมาก่ อน เช่น เคยลักขโมย เคยเสพยาบ้าหรือเคยเล่นการ
พนัน เป็ นต้น ซึง เด็กเหล่านี!มกั จะถูกเพ่งเล็งหรือถูกควบคุมเป็ นพิเศษ 2) ปจั จัยจากบริบทของโรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนไม่ดี เรียนหนักเกินไปทําให้เด็กเครียดหรือบางทีเกิดจากครูทีม ี
ภารกิจเยอะ ไม่มเี วลามาสอนจึงปล่อยปละละเลยเด็ก ซึงจัดเป็ นความรุนแรงแฝงหรือเป็ นความรุนแรง
เงียบซึงสามารถเทียบเคียงได้ก ับแนวคิดทีว่ าด้วยความรุนแรงโครงสร้างทีทําให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างคนทีม ตี ําแหน่ งทีแ ตกต่างกันในโครงสร้างนัน! ผูท้ มี อี ํานาจมากกว่าเอารัดเอาเปรียบผู้
ทีม อี ํานาจน้อยกว่าในกระบวนการปฏิสมั พันธ์และแลกเปลีย นระหว่างกัน (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์. 2545:
144-148) เป็ นความรุนแรงทีเกิดขึน! อย่างแยบยลโดยไม่ได้ปรากฏผลหรือหลักฐานทีช ดั เจนว่าส่งผลต่อ
ร่างกายหรือจิตใจหากแต่เป็ นความรุนแรงทีท างอ้อมทีส ่งผลต่อตัวนักเรียนอย่างไม่รตู้ วั และจะสะสมเป็ น
ผลกระทบทีร นุ แรงขึน! เรือ ยๆ หรือครูทาํ โทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ ซึง ปจั จัยต่างๆ เหล่านี!เป็ นมูลเหตุทที ํา
ให้เด็กเป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง
2. เด็กและเยาวชนทีอ ยูใ่ นฐานะของผูก้ ระทําความรุนแรง ได้แก่ 1) ปจั จัยจากตัวเด็กนักเรียนเอง
ทีมคี วามคิดและพฤติกรรมต่างกัน มีความเปลียนแปลงทัง! ทางด้านร่างกาย สติปญั ญา จิตใจ อารมณ์
ความคิดและความรูส้ กึ หรือการขาดวุฒภิ าวะในการกลันกรองเรื

องต่างๆ ทัง! การคบเพือนและการรับสือ
ต่างๆ ซึงมีผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการก่ อเหตุ ความรุนแรงซึงในโรงเรียนนัน! การก่ อเหตุ ความ
รุนแรงถือได้ว่าเป็ นการฝ่าฝื นกฎระเบียบและบรรทัดฐานของโรงเรียนทัง! นี!การฝ่าฝื นดังกล่าวนัน! เมือ
พิจารณาตามแนวคิดปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์จะเห็นได้ว่านักเรียนมีการตีความและให้นิยามกับการ
ฝ่าฝื นบรรทัดฐานของสังคมในโรงเรียนทีแ ตกต่างกันเมือนักเรียนได้มปี ฏิสงั สรรค์ระหว่างนักเรียนที
ฝา่ ฝืนกฎระเบียบหรือกระทําความรุนแรงด้วยกันก็จะมีการแลกเปลีย นข้อมูล และตีความสัญลักษณ์
ต่ างๆ เช่ น กฎระเบียบ การลงโทษ การควบคุมของโรงเรียน และเมือนัก เรียนทีอ ยู่ในฐานะของ
ผู้ก ระทํ า ความรุ น แรงมีก ารตีค วามว่ า กฎระเบีย บของโรงเรีย นบางอย่ า งเป็ น สิง ทีไ ม่ เ หมาะสม
บางอย่างเข้มงวดจนเกินไป ส่งผลให้นกั เรียนเห็นว่าตนเองสามารถทีจ ะฝ่าฝื นได้ และเมือกฏระเบียบ
ยิง เข้มงวดมากขึ!นเท่าไร นักเรียนก็จะยิง หาวิธกี ารทีแยบยลมากขึ!นในการฝ่าฝื นกฎนัน! โดยไม่ให้ถู ก
ลงโทษซึง บลูเมอร์( Blumer. 1969: 2-5) เห็นได้ว่าแนวคิดปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์เป็ นการมองภาพรวม
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ทัง! ผู้กระทํา การกระทํา และความหมายต่ างๆ ทีเกิดขึ!นจากการปฏิสงั สรรค์ระหว่างบุคคล นัน คือ
นักเรียนอยูใ่ นฐานะของผูก้ ระทํา การกระทําคือการฝา่ ฝืนกฎซึง โดยนัยนี!การฝ่าฝื นกฎเป็ นสิง ทีเ อื!อให้
เกิดความรุนแรงในเวลาต่อมาและการให้ความหมายกับการฝ่าฝื นกฎว่าสามารถกระทําได้ ย่อมทําให้
เกิดการกระทําความรุนแรได้อกี 2) ปจั จัยจากสภาพครอบครัวของเด็กนักเรียน ซึงบางครอบครัวเป็ น
แหล่งบ่มเพาะความรุนแรง อันเกิดจากพ่อแม่ขาดทักษะในการอบรมเลีย! งดูบุตรหลาน และเป็ นแบบอย่าง
ทีไ ม่ด ี เช่น ทะเลาะวิวาทกันกัน ด่าทอด้วยถ้อยคําทีไ ม่สุภาพ เป็ นต้น ทําให้นักเรียนซึมซับสิง เหล่านี!
และหล่อหลอมเป็ นบุคลิกภาพและมีปญั หาทัง! ทางด้านอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและมีเจตคติทดี ี
ต่อการใช้ความรุนแรงอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ความรุนแรงในการดําเนินชีวติ ทัง! ทีบ า้ นและโรงเรียน
3) ปจั จัยจากโรงเรียน เช่นมีกฎระเบียบ มากเกินไป หรือการเลียนแบบเพือนไม่ด ี เป็ นต้น 4) ปจั จัยจาก
การรับสือต่ างๆ ทีมกั เสนอภาพของความรุนแรง และ5) ปจั จัยจากชุมชนทีมวี ฒ
ั นธรรมประเพณีไม่
เหมาะสม เช่น ประเพณีลงแขกเกียวข้าวทีมกี ารดืมเหล้าเป็ นประจําทําให้นักเรียนซึมซับสิง เหล่านี!มา
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เป็ นต้น
3. เด็กและเยาวชนทีเ ป็ นทัง! ผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง ได้แก่ 1) เด็กทีเ ริม ต้นจาก
การเป็ นผู้ถูกกระทําความรุนแรงแต่ต่อมากลายเป็ นผู้กระทําความรุนแรงเสียเองเพราะการตกเป็ น
เหยือของความรุนแรงนัน! ทําให้เด็กเกิดปมด้อย ขาดความเชือมันในตั

วเอง ทําอะไรก็ไม่สําเร็จ จึง
ประชดตัวเองด้วยการทําผิดๆ เสียเลย เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว ดืมเหล้าหรือสูบบุหรี เป็ นต้น 2)
เด็กทีเริม ต้นจากการเป็ นผู้กระทําความรุนแรงแต่ต่อมากลายเป็ นผูถ้ ูกกระทําความรุนแรง ก็เพราะ
การทําตัวทีไม่ดนี ัน! ทําให้ได้รบั การต่อต้านหรือได้รบั การลงโทษจากเพือน รุ่นพี ครูหรือเจ้าหน้ าที
บ้านเมือง เป็ นต้น และ 3) เด็กเป็ นผูก้ ระทําความรุนแรงต่อตนเอง ได้แก่ เด็กทีเ คยเป็ นผูท้ ถี ูกกระทํา
ความรุนแรงมาก่อนแล้วประชดด้วยการทําร้ายตัวเอง เด็กทีเ คยเป็ นผู้ทกี ระทําความรุนแรงมาก่อน
แล้วเกิดสํานึกผิดเสียใจ จึงทําร้ายตัวเอง และ เด็กทีก ระทําความรุนแรงต่อตนเอง เป็ นเด็กทีม ภี าวะ
ทางอารมณ์และจิตใจทีแ ปรปรวนเพราะถูกบีบคัน! จากอะไรบางอย่าง เช่น ความบีบคัน! จากครอบครัว
น้อยเนื!อตําใจ จึงทําร้ายตนเอง เป็ นต้น ทัง! นี!ในส่วนของปจั จัยทีเ กียวข้องกับความรุนแรงทีเ ด็กและ
เยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนนัน! จะเห็นว่ามีความเกียวข้องกับมูลเหตุต่างๆ ทัง! ทีม าจากตัวเด็กเองที
อยู่ทงั ! ในฐานะของผูถ้ ูกกระทําและในฐานะของผูก้ ระทําความรุนแรงและมูลเหตุทมี าจากสิง แวดล้อม
ต่างๆ ทัง! มูลเหตุทมี าจากครอบครัวทีเป็ นสถาบันทีม คี วามใกล้ชดิ กับเด็กและเยาวชนมากทีสุดเป็ น
แหล่งบ่มเพาะความรุนแรงทีเ กิดขึน! ทัง! อย่างตัง! ใจหรือไม่ตงั ! ใจก็ตาม มูลเหตุจากชุมชนซึง ในทีน !ีอาจ
กล่าวอ้างถึงโรงเรียนในฐานะของชุมชนทางการศึกษาซึงเป็ นสถานทีทเี อื!อให้เกิดความรุนแรงทัง!
ทีม าจากการจัด หลัก สู ต รการเรีย นการสอน บทบาทของครู เพือ นร่ ว มโรงเรีย นทีล้ ว นแล้ ว แต่
เกียวข้อ งกับการกํ าหนดความรุนแรงทีเ กิด ขึ!น มูล เหตุ จ ากสือ มวลชน และมูล เหตุ จากสัง คมซึง
หมายถึงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมบางประการของชุมชนทีอ ยูร่ ายล้อมเด็กและเยาวชนนัน! ก็
เป็ นอีกหนึงปจั จัยทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเกิดขึ!น ซึงสามารถเทียบเคียงได้กบั แนวคิดมนุ ษย
นิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบนเนอร์ (Bronfenbrenner.1979) ทีเ ห็นว่าการทีบ ุคคลมีพฤติกรรมใดๆ
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นัน! มีส่วนเกียวข้องตัง! แต่ระดับของตัวเด็กกับโครงสร้างในระดับจุลภาคซึง เป็ นสิง แวดล้อมทีใกล้ชดิ
กับตัวทีส ุดและให้ประสบการณ์โดยตรง หน่ วยแรกทีส ุด คือ ครอบครัว ทีพ ่อแม่และลูก มีปฏิสมั พันธ์
กัน นอกจากนี!ยงั มีหน่ วยอืนอีก เช่น ครอบครัวของญาติ ศูนย์เลี!ยงดูแลเด็ก ห้องเรียน ทีโ รงเรียน
เป็ นต้น จนถึงโครงสร้างในระดับมหภาคซึง เป็ นระบบใหญ่ทสี ุดของสังคม ซึง เป็ นทีร วมทุกระบบให้
เกียวเนืองกัน เป็ นระบบวัฒนธรรมใหญ่ และวัฒนธรรมย่อยของสังคม นอกจากนี!ปจั จัยของความ
รุนแรงทีเ กิด ขึ!นนัน! ยัง กล่ าวได้อีก นัย หนึ ง ว่ า มีค วามเกียวข้อ งกับ ระบบปฏิส ัมพัน ธ์ซึง เป็ นระบบ
สิง แวดล้อมทีเชือมโยงระบบจุลภาคต่ างๆ ให้สมั พันธ์กนั เช่น ความสัมพันธ์ ระหว่างญาติพนี ้ อ ง
ระหว่าง ครอบครัวและโรงเรียน เด็กทีม ปี ญั หาทีบ า้ นจะไปสร้างปญั หาทีโ รงเรียน เด็กจากครอบครัว
อุ่น มักจะเป็ นเด็กเรียบร้อยทีโ รงเรียน เป็ นต้น

2. โครงสร้างทางสังคมทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําใน
โรงเรียน
ความรุนแรงต่อเด็กทีแ ฝงอยู่ในโครงสร้างสังคมของโรงเรียนเป็ นภัยเงียบ โดยอาจจะมาใน
รูป ของการจัด ระเบีย บบรรทัด ฐานและการจัด ระเบีย บความแตกต่ า งซึง เป็ น ไปตามโครงสร้า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และโครงสร้างเชิงอํานาจ ดังนี!
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับความรุนแรงที เด็กและเยาวชนถูกกระทํา
ในโรงเรียน
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความเกีย วข้องกับระเบียบบรรทัดฐานของโรงเรียน
และการจัดระเบียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพ บทบาทหน้ าทีของบุคคล ซึงมีความเกียวข้องกับ
ความรุนแรงทีเ กิดขึน! กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตามความสัมพันธ์ทงั ! 5 คู่ ได้แก่ 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกบั นักเรียน เป็ นความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีค รูใช้กฎระเบียบในเรืองต่างๆ อย่างเข้มงวดเป็ น
การควบคุมวิถชี วี ติ ในแต่ละวันของนักเรียนตัง! แต่การมาโรงเรียน การแต่งกายและทรงผมซึงทาง
โรงเรียนได้กําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเอกสารคู่มอื นักเรียนโดยมีการปฐมนิเทศนักเรียนเข้า
ใหม่ในระดับชัน! มัธยมศึกษาปีที 1 และ 4 และการเรียนการสอนและกิจกรรมในโรงเรียนซึง ครูบางคน
อาจใช้อํานาจเผด็จการโดยขาดความชอบธรรม ขาดความสัมพันธ์แบบใกล้ชดิ อันมีผลต่อการท้าทาย
และการฝ่าฝื นกฎระเบียบของนักเรียนดังนัน! ครูจงึ ต้องใช้การควบคุมทางสังคมเพือทําให้นักเรียน
ยอมรับและปฏิบตั ติ ามบรรทัดฐานของโรงเรียนซึง สอดคล้องกับแนวคิดในเรืองการควบคุมทางสังคม
ทีเ ห็นว่าการควบคุมนักเรียนนัน! มีความเกียวพันกันอย่างใกล้ชดิ กับแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก ของสัง คม ความสัม พัน ธ์ด ัง กล่ า วนี! จะมีก ารจัด ระเบียบแบบแผนทีแ น่ น อนและมีค วาม
ต่อเนือง นัน คือบรรทัดฐานของสังคม อันได้แก่กฎระเบียบต่างๆ ทีมนุ ษย์สร้างขึน! เพือการควบคุม
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และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ ่อกันในสังคม (Broom; SelZnich; & Darroch. 1981: 55-56) การจัด
ระเบียบสังคมทีว่านี! ทําให้สงั คมดํารงอยู่ไ ด้เพราะความเข้าใจร่วมกันของคนส่ ว นใหญ่ ยงั ยึด ถือ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิ ซึง เป็ นบรรทัดฐานทางสังคมทีเ ป็ นแบบแผนทีย ดึ ถือปฏิบตั กิ นั
ทัวไป
 ดังนัน! การควบคุมทางสังคมในโรงเรียนก็คอื การทําให้นักเรียนยอมรับและปฏิบตั ติ ามบรรทัด
ฐานทางสัง คมของโรงเรีย นนั น เอง 2) ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งนั ก เรีย นกับ นั ก เรีย นด้ ว ยกัน เป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพือนนักเรียนซึงเป็ นความสัมพันธ์แบบปฐมภูม ิ มีความใกล้ชดิ และรูจ้ กั กันดี
ได้แ ก่ ความสัมพันธ์แ บบอุ ปถัมภ์ ความสัมพันธ์แ บบการยอมรับอํ านาจระหว่ างรุ่นพีก ับรุ่นน้ อ ง
ความสัมพันธ์แบบการยอมรับกันในกลุ่มนักเรียนเกเรด้วยกัน ความสัมพันธ์แบบการยอมรับกันใน
กลุ่มเด็กเก่งเด็กดีด้วยกัน ความสัมพันธ์ในเชิงไม่ยอมรับความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือตัวบุคคล
และความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว ซึงความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันนี!เกียวข้องกับ
ความรุนแรงทีเ กิดขึน! เนืองจากความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกันนัน! เกียวโยงกับความคิด ความ
เชือและการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา การคล้อยตามหรือการมีความเห็นขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
เพือนนักเรียนด้วยกันนัน! ย่อมส่งผลต่อการแสดงออกของนักเรียนซึง ร่วมถึงการกระทําความรุนแรง
ด้วย ทัง! นี!ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนจะเป็ นไปในทิศทางทีด ี หรือไม่ดนี ัน! ขึน! อยู่กบั การมีปฏิสงั
สรรค์ระหว่างกันผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ซึง การปฏิสงั สรรค์เป็ นสิง ทีแ ต่ละคนสร้างขึน! เพราะโดยทัวไป

ทีอ ยูใ่ นสถานภาพต่างๆ นัน! จะพัฒนาการตีความของตนขึน! หรือเรียกว่ามีการแลกเปลีย นระหว่างกัน
เริม ตัง! แต่มปี ฏิสมั พันธ์กนั อย่างธรรมดา มีการแลกเปลีย นประสบการณ์ โดยทีไ ม่จาํ เป็ นว่าจะต้องเกิด
การเห็นพ้องต้องกัน ในขณะทีบ างคนมีการแลกเปลีย นการตีความกัน เพือจะชีใ! ห้เห็นถึงความจริงโดย
การต่อรองในบางเรือ งเสมอๆ ซึง สามารถเลือนไหลได้โดยปจั เจกบุคคลทีม องเห็นสิง ต่างๆแตกต่างกัน การ
กระทําของคนจึงขึน! กับพื!นฐานของการตีความและแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมทีมรี ะหว่างกันในรูปของ
ความสัมพันธ์ (Bogdan; & Biklen. 1992: 36) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ครู ซึง เป็ นความสัมพันธ์ใน
แนวราบแบบตามสายงานหรือหน้ าทีความรับผิดชอบ และค่อนข้างเป็ นอิสระจากกันในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยครูมกี ารแบ่งงานกันทํา ติดต่อสัมพันธ์กนั ตามสถานภาพเพือการเรียนการสอนเป็ นส่วน
ใหญ่ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผูบ้ ริหาร เป็ นความสัมพันธ์เชิงอํานาจในแนวดิง ทีผ ูบ้ ริหาร คือ ผูท้ ี
มีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากร และแบ่งปนั ผลประโยชน์ ต่างๆ ในโรงเรียนให้กบั คณะครูและผู้ที
เกียวข้องซึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั ผู้บริหารนี!เองมีส่วนเกียวข้องกับความรุนแรงทีเกิดขึ!นใน
โรงเรีย นโดยเฉพาะในด้า นของการใช้อํ า นาจสัง การทีส่ ง ผ่ านจากผู้บ ริห ารสู่ ค รูแ ละส่ ง ต่ อ ไปยัง
นัก เรียน กล่าวคือเมือ ผู้บริห ารสังการสิ

ง ใดลงมา เช่น กฎระเบียต่ างๆ ครูคอื ผู้ทีทําหน้ าทีนํากฎ
เหล่านัน! ไปบังคับใช้กบั นักเรียน หากความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครูไม่เป็ นไปในแนวทางทีด ี
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แล้วย่อมมีผลต่อการไม่ยอมรับของครูและเพิกเฉยต่อภาระต่างๆ ทีไ ด้รบั มอบหมาย รวมถึงในกรณีที
นักเรียนมีพฤติกรรมทีไ ม่พงึ ประสงค์ผบู้ ริหารจะมีอํานาจในการสังการให้

ครูทําหน้าทีล งโทษนักเรียน
ซึง จะส่งผลต่อการควบคุมหรือการลงโทษทางวินัยทีค รูจะต้องดําเนินการ 5) ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เช่น นักการภารโรง พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่ค้าในโรง
อาหาร เป็ นต้น ซึงเป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะทีต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนมีอํานาจเหนือกว่าโดยมอง
แบบเข้าข้างตัวเอง เช่น นักเรียนมองว่าบุคลากรเป็ นลูกจ้างของโรงเรียนทีต้องคอยอํานวยความ
สะดวกต่ างๆ ให้ตน ส่ว นบุค ลากรก็อ าจมองว่ าตนเองเป็ นเจ้า หน้ าทีสามารถดูแ ลควบคุมให้เ ด็ก
นัก เรียนทําตามได้โ ดยอาศัยอํ านาจทีไ ด้รบั มอบหมายจากครูแ ละผู้บ ริห ารทีม ีอํ านาจเหนื อ กว่ า
นักเรียน จากทีกล่าวมานี!จะเห็นได้ว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียนมีผลทําให้
เกิดระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้ทมี สี ถานภาพและมีบทบาทหน้ าทีแ ตกต่างกันซึง จะส่งผลต่อความ
รุนแรงทีเ กิดขึน! แก่นกั เรียนในโรงเรียน
โครงสร้างเชิ งอํานาจกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
สําหรับโครงสร้างเชิงอํานาจกับความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียนนี! เป็ น
โครงสร้างเชิงอํานาจทีเ กีย วข้องกับปจั จัยทีส าํ คัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) อํานาจกับลักษณะพื3นที ทาง
กายภาพ จากการศึกษาพบว่าอํานาจของบุคคลต่างๆ นัน! เกิดจากบทบาทและหน้าทีข องตนเองและ
มีส่วนสัมพันธ์กบั พื!นทีข องโรงเรียนทีเ อื!อให้เกิดความรุนแรงซึง อํานาจของครูกบั พืนทีท เี  อือให้เกิด
ความรุนแรง เช่น ในห้องเรียน ครูจะมีอํานาจในการสังสอนให้

ความรูแ้ ก่นักเรียนและสามารถลงโทษ
นักเรียนทีท ําผิดระเบียบวินัย เช่น ไม่ส่งการบ้าน เข้าเรียนสายหรือไม่เข้าชัน! เรียน เป็ นต้น หน้าเสา
ธง ก็เช่นกัน เป็ นทีต งั ! เสาธงชาติซงึ นักเรียนจะมาตัง! แถวเพือเคารพธงชาติในตอนเช้า เป็ นทีอ บรมสัง
สอน และชี!แจงกฎระเบียบของโรงเรียน ซึงบางครัง! เลิกก็ช้า แดดก็รอ้ นและบางทีก็ใช้เป็ นทีลงโทษ
นักเรียนทีท ําผิด อํานาจของนักเรียนกับพืนทีท เี  อือให้เกิดความรุนแรง เช่น ทีต งั ! ของชมรมหรือกลุ่ม
ต่างๆ ซึง หัวหน้ าและกรรมการชมรมมักเป็ นนักเรียนรุ่นพีๆ ทีร ุ่นน้ องจะให้ความเกรงใจเมือรุ่นพีส งั 
ให้ช่วยอะไรก็ตอ้ งช่วยบางทีทําให้ต้องกลับบ้านดึก สนามกีฬาของโรงเรียน ม้านัง หิน หรือพืน! ทีห ลัง
อาคารเรียนต่างๆ ก็เป็ นสถานทีท นี กั เรียนรุน่ พีม กั จะมาจองใช้งาน หรือผูกขาดการใช้งานซึง เป็ นเหตุ
ให้นักเรียนรุ่นน้ องๆ อึดอัดใจหรือโกรธ อํานาจของเจ้าหน้ าทีโ รงเรียนกับพืนทีท เี  อือให้เกิดความ
รุนแรง เช่น ในห้องสมุด เจ้าหน้าทีห อ้ งสมุดมีอํานาจในการให้นกั เรียนยืม-คืนหนังสือ ซึง บางครัง! ก็ใช้
คําพูดทีไ ม่ดี ป้อมยาม เป็ นทีท าํ การของเจ้าหน้าทีร กั ษาความปลอดภัย บางวันนักเรียนกลับบ้านช้า
ก็จะบ่นพึมพําหรือต่อว่านักเรียน เป็ นต้น 2) อํานาจกับกฎระเบียบของโรงเรียน เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั สิ ําหรับนักเรียนทีต้องปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดในระหว่างทีดํารงสถาน ภาพเป็ นนักเรียน โดยมี
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ครูคอยกํากับดูแล และใช้อํานาจผ่านกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่างชอบธรรม เช่น เมือนักเรียนแต่งกาย
หรือไว้ทรงผมไม่ถูก ต้อ งก็จะถู ก ครูทําโทษ นักเรียนทีข าดเรียนเกิน 7 วันโดยไม่แจ้งสาเหตุ แ ละ
โรงเรียนติดต่อผูป้ กครองไม่ได้ 3 ครัง! ก็จะถูกจําหน่ ายชือออกจากโรงเรียน เป็ นต้น ทัง! นี!สามารถนํ า
แนวคิดเกียวกับเรืองอํานาจมาอธิบายปรากฏการณ์ดงั กล่าวได้นัน คือ การกระทําความรุนแรงเพือ
การคงไว้ซงึ อํานาจในระบบโรงเรียนนัน! จะสําเร็จได้ยากหากขาดพืน! ทีท เี อื!อต่อปฏิบตั กิ ารของอํานาจ
คือ หนึงลักษณะพืน! ทีท างกายภาพของโรงเรียน และสองพืน! ทีข องกฎเกณฑ์และวินัยทีบ งั คับใช้ใน
การเข้าจัดกระทํากับร่างกาย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2543: 32-33) และ 3) อํานาจกับสถานภาพ
และความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล เป็ นอํานาจทีเกิดจากความแตกต่ างทางด้านสถาน ภาพและ
ความสัมพันธ์ของบุ ค คลกลุ่มต่ างๆ ในโรงเรียนทําให้บุค คลบางกลุ่ มใช้ค วามเหนื อ กว่ าทางด้าน
สถานภาพ และความสัมพันธ์ในการใช้ความรุนแรง บางทีก็ใช้อํานาจโดยไร้ซงึ ความชอบธรรม ซึง
ได้แก่ อํานาจจากสถานภาพครูผสู้ อนทีเ อือให้เกิดความรุนแรงต่อนักเรียน เช่น การลงโทษนักเรียน
ทีไ ม่ตงั ! ใจเรียน มาสาย หรือไม่เข้าชัน! เรียน เป็ นต้น อํานาจจากสถานภาพของครูฝ่ายปกครองทีเ อือ
ให้เกิดความรุนแรง เช่น ครูฝ่ายปกครองสามารถทําโทษนักเรียนทีประพฤติผดิ กฏระเบียบของ
โรงเรียนได้ เช่น นักเรียนทีแ ต่งกายผิดระเบียบ สูบบุหรี ดืมเหล้า เป็ นต้น ซึงการใช้อํานาจของครู
ฝ่ายปกครองนัน! หากใช้ดว้ ยความชอบธรรมก็จะเป็ นการควบคุมดูแลนักเรียนในสถานภาพของครูที
เต็มเปี ยมไปด้ว ยความปรารถนาดีทจี ะอบรมขัด เกลาให้เ ด็ก นักเรียนเป็ นผู้ทมี พี ฤติกรรมทีดงี าม
ในขณะทีการใช้อํานาจของครูฝ่ายปกครองถ้าขาดความชอบธรรมแล้วก็จะเอื!อให้เกิดการใช้ความ
รุนแรงกับเด็กนักเรียนอย่างไม่รูต้ วั หรืออาจจะเป็ นการใช้อํานาจด้วยความแยบยลภายใต้อํานาจที
ตนเองมีเนืองจากการมีสถานภาพและตําแหน่ งทีเ หนือกว่า อํานาจจากสถานภาพนักเรียนรุ่นพีท เี  อือ
ให้เกิดความรุนแรงต่อนักเรียนรุ่นน้อง เกิดจากนักเรียนรุ่นพีเ รียนในชัน! สูงกว่ารุ่นน้องตัวโตกว่าและ
อายุมากกว่าจึงทําให้รุ่นน้องเกรงใจและไม่กล้าขัดคําสังรุ
 ่นพี และอํานาจจากสถานภาพของนักเรียน
รุ่นเดียวกันทีเ อือ ให้เ กิด ความรุนแรงต่ อ นัก เรียนด้วยกัน แม้ส ถานภาพจะเท่ าเทียมกัน แต่ ก็ยงั
แตกต่างกันในเรืองความรูค้ วามสามารถ รูปร่างหน้ าตา และฐานะครอบครัว เป็ นต้น ซึงนักเรียนที
เรียนเก่ งกว่า หน้ าตาดีกว่าหรือรวยกว่าอาจจะพูดข่มเพือนนักเรียนทีด้อยกว่าหรือนักเรียนทีด้อย
กว่าอาจจะอิจฉาริษยา และหาทางกลันแกล้

งเพือนนักเรียนทีเด่นกว่า เป็ นต้น ทัง! นี!เนืองจากความ
แต่กต่างของสถานภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนัน! มีผลต่อการใช้อํานาจทีม อี ยู่ในการกระทํา
ความรุนแรงกับนักเรียนได้โดยเฉพาะครูซงึ มีอํานาจทีไ ด้รบั อย่างชอบธรรมจากโรงเรียนทีส ามารถใช้
อํานาจได้อย่างเต็มทีภายใต้ความถูกต้องเหมาะสมและประเด็นทางด้านจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพครู ส่วนรุ่นพีหรือเพือนนักเรียนรุ่นเดียวกันนัน! ความแตกต่างของสถานภาพก็เอื!อให้เกิด
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การใช้อํานาจในการกระทําความรุนแรงได้เช่นกันทัง! นี!เนืองจากด้วยช่วงวัยทีม คี วามแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วยกันย่อมทําให้เกิดความแตกต่างทางความคิด การกระทบกระทัง การชิงดีชงิ เด่น ซึง ล้วน
แล้วแต่นํามาซึง การกระทําความรุนแรงได้ทงั ! สิน!
ดังนัน! จะเห็นว่าความรุนแรงทีเ กิดขึน! ในโรงเรียนทีค น้ พบจากการศึกษาครัง! นี!นัน! เผยให้เห็น
ถึงปรากฏการณ์ทเี กิดขึน! จริงภายใต้บริบทของโรงเรียนทีม ลี กั ษณะเฉพาะซึง ปรากฏการณ์ดงั กล่าวที
เกิดขึ!นมีความเกียวข้องกับโครงสร้างทางสังคมของโรงเรียนทัง! โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและโครงสร้างเชิงอํานาจทีล ว้ นแล้วแต่เอือ! ให้เกิดความรุนแรงรวมทัง! ปจั จัยทีเ กีย วข้องกับความ
รุนแรงทีเกิดขึน! นัน! สามารถจําแนกให้เห็นทัง! ปจั จัยทีเกียวข้องเมือเด็กและเยาวชนอยู่ในฐานะของ
ผู้ถูกกระทําในฐานะผู้กระทําและทีอยู่ทงั ! ในฐานะของผู้ถูกกระทําและผู้กระทําซึงแต่ ละปจั จัยนัน! มี
ความเชือมโยงกับความรุนแรงทีเกิดขึน! ในหลากหลายรูปแบบทัง! ความรุนแรงต่อร่างกาย ต่อจิตใจ
ต่อเพศหรือแม้แต่ความรุนแรงแฝงหรือความรุนแรงเงียบทีนับวันจะยิง ทวีความรุนแรงมากขึน! และ
เป็ นเสมือนแหล่งบ่มเพาะความรุนแรงทีอ าจนําไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบอืนๆ ทีร า้ ยแรงและมีความ
ซับซ้อนยิง ขึน! ซึง ปญั หาความรุนแรงทีเ กิดขึน! หากมองตามสภาพปญั หาแล้วจะเห็นว่าความรุนแรงใน
พืน! ทีโ รงเรียนนัน! ไม่ได้เกิดขึน! มาเพียงลําพังหากแต่มบี ริบททีแวดล้อมเกียวข้องกับเด็กๆ แต่ละคน
ทัง! ในระดับชุมชน ครอบครัว รวมไปถึงโรงเรียนซึง เป็ นพืน! ทีส าํ คัญทีเ ด็กและเยาวชนมักแสดงออกถึง
พฤติกรรมต่างๆ ในพื!นทีแห่งนี!มากทีสุด บางคนได้รบั ความกดดันจากสภาพในครอบครัวก็มกี าร
แสดงออกในด้านความรุนแรงทีโรงเรียน บางคนเกิดปมด้อยเนืองจากสภาพสังคม ชุมชน หรือได้
เห็นตัวอย่างทีไ ม่ดจี ากชุมชนทีตนอยู่อาศัยก็แสดงออกทีโรงเรียน ดังนัน! โรงเรียนจึงเป็ นสถานทีซงึ
รองรับปญั หาต่ างๆ ดังนัน! ปรากฏการณ์ ความรุนแรงทีเกิดขึ!นครัง! นี!จงึ นับได้ว่าเป็ นการสร้างองค์
ความรู้ ใ นเชิ ง วิ ช าการผ่ า นการศึ ก ษาเฉพาะกรณี ข องโรงเรีย นแห่ ง หนึ ง ที เ ป็ น ตั ว แทนของ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําทีเกิดขึน! ในบริบทหนึงของสังคมไทยซึง จาก
การวิจยั ครัง! นี!สามารถสรุปเป็ นแผนภาพของปรากฏการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนได้ดงั นี!
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ภาพประกอบ 5 แสดงปรากฏการณ์ความรุนแรงทีเ ด็กและเยาวชนถูกกระทําในโรงเรียน
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ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ข้อเสนอแนะเพือการปฏิ บตั ิ
ระดับโรงเรียน
1. จากการศึกษาพบว่าในรัว! โรงเรียนมีความรุนแรงเกิดขึน! ในหลากหลายรูปแบบทัง! ความ
รุนแรงต่อร่างกาย ต่อจิตใจ ต่อเพศ รวมถึงความรุนแรงแฝงหรือความรุนแรงเงียบทีท ําให้นักเรียน
ไม่ ไ ด้ร บั สิท ธิทีพ ึง ได้ร บั ในฐานะนั ก เรีย นคนหนึ ง ซึง ความรุ น แรงนั น! สามารถเกิด ขึ!น ได้ร ะหว่ า ง
นัก เรียนด้วยกันเอง นัก เรียนกับครู และนักเรียนกับบุ คลากรอืนๆ ในโรงเรียนซึง ความรุนแรงที
เกิดขึ!นได้สร้างความเสียหายและความเจ็บปวดให้แก่ นักเรียนเป็ นอย่างมาก ดังนัน! โรงเรียนและ
บุคคลทีเกียวข้อ งทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหารและครูผู้สอนควรตระหนักถึงปญั หาดังกล่าวและให้
ความสําคัญ กับรูปแบบของความรุนแรงทีเ กิด ขึ!นตามปราฏการณ์ ทีเ กิด ขึ!นจริงเพือ ให้การแก้ไ ข
ปญั หาเป็ นไปในแนวทางทีถูกต้อง รูว้ ่าปญั หาความรุนแรงทีเกิดขึน! มีใครเข้ามาเกียวข้องบ้าง และ
เกิด ขึ!น ในสถานการณ์ ใ ด ทีไ หนบ้า งซึง โรงเรีย นจะได้ส ามารถดํ า เนิ น การป้ อ งกัน และแก้ ไ ขได้
ทันท่วงที ทัง! การทํางานในเชิงรับคือการแก้ไขเยียวยาปญั หาทีเกิดขึน! แล้วด้วยเมตตาจิตไม่ซ!ําเติม
เด็กทีถูก กระทําและไม่ต อกยํ!าตีตรานักเรียนทีก่ อเหตุ ใช้การลงโทษทางวินัยทีส ร้างสรรค์แ ละไม่
รุนแรง และการทํางานในเชิงรุกคือ การป้องกันไม่ให้ปญั หาเกิดขึ!น เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์นัก เรียนด้ว ยกัน และนัก เรียนกับครูแ ละบุ ค ลากรในโรงเรียนอย่างต่ อ เนื อ งโดยใช้
รูปแบบของกิจกรรมทีเ หมาะสมเพือให้เกิดความสามัคคี มีความสัมพันธ์ทดี ตี ่อกันและเพือให้เกิดผล
ในการปฏิบตั ยิ งิ ขึน! ทางโรงเรียนควรประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ ให้เด็กและครูอาจารย์ทเี กียวข้อง
ร่วมเล็งเห็นความสําคัญและให้คุณค่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิเพือให้เกิดความสามัคคีใน
โรงเรียนรวมทัง! เป็ นการสร้างมิตรภาพแก่นักเรียนให้มคี วามรูส้ กึ และมีจติ ใจทีด ตี ่อกัน เช่น การเล่น
กีฬา ดนตรี การจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็ นต้นรวมทัง! ปรับกระบวนการจัดการภายในระบบ
โรงเรียนเพือให้เกิดการจัดการในการมีกจิ กรรมต่างๆ หลังเลิกเรียนอันจะเป็ นกิจกรรมทีส ่งเสริมการริเริม
สร้างสรรค์ การให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทางบวกและ
สร้างสรรค์ การเป็ นพีเลี!ยงของรุ่นพีรุ่นน้ องเพือสร้างตัวแบบทีดรี ะหว่างกัน ผ่านการดําเนินงานใน
ลักษณะของสภานักเรียนให้นักเรียนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินงานร่วมประเมินผล และร่วมรับ
ผลของการดํ าเนิ นงานนัน! ด้ว ยกัน ก็จะสร้างความรัก ความผูก พันทัง! ต่ อ นั ก เรียนด้ว ยกันต่ อ ครู
อาจารย์ในโรงเรียน
2. จากผลการวิจยั ทีพ บว่าปจั จัยทีเ กีย วข้องกับความรุนแรงทีเ กิดขึน! ในโรงเรียนนัน! มีหลาย
ปจั จัยด้วยกันทีเกียวข้องกับบริบทของโรงเรียน ทัง! ทางด้านพื!นทีทางกายภาพโรงเรียนควรมีการ
ปรับปรุงอาคารสถานทีโ ดยเฉพาะพืน! ทีท เี สีย งต่อการเกิดความรุนแรง เช่น ตามมุมอับหรือลับตาคน
ห้องนํ! า โรงอาหาร พื!นทีรกร้างหลังโรงเรียน เป็ นต้น เพือป้องกันไม่ให้นักเรียนใช้เป็ นแหล่งมัวสุ
 ม
หรือก่อเหตุความรุนแรง ด้านการจัดการเรียนการสอนควรมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยนํ าพื!นฐานความรู้ของนักเรียนมาพิจารณา
ร่วมกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านความเป็ นเลิศทางวิชาการเพียงอย่าง
เดียว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะครูผสู้ อนกับนักเรียนในเรือ งการลงโทษทางวินัยนัน!
ครู ควรให้ความสําคัญกับการเลือกใช้วธิ กี ารลงโทษอย่างเหมาะสม เพือเป็ นการเสริมสร้างวินัยเชิง
บวกให้แก่นักเรียน และเมือทําการลงโทษควรมีการคาดโทษและชีแ! จงความผิดของนักเรียนทุกครัง!
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ นการลงโทษโดยไม่ใช้อารมณ์ และครูต้องหลีกเลียงการลงโทษนักเรียนผ่าน
การใช้อํานาจโดยไม่ชอบธรรมเพราะนัน! หมายถึงการสร้างตราบาปให้แก่ นักเรียนอันจะนํ ามาการ
ต่อต้านและการฝ่าฝื นกฏระเบียบและการท้าทายอํานาจของครูซงึ เป็ นเหตุให้เกิดความรุนแรงอย่าง
ไม่สน!ิ สุด
3. โรงเรียนควรมีการร่วมมือกับนักจิตวิทยาในการแก้ปญั หาและป้องกันการใช้ความรุนแรง
ต่อเด็กในโรงเรียนโดยการจัดอบรมครูแนะแนว ครูประจําชัน! และครูฝ่ายปกครองให้เข้าใจสภาพของ
ผู้เรียนรวมถึงวิธกี ารแก้ปญั หาและการลงโทษทีถูกต้องเหมาะสมรวมทัง! ควรส่งเสริมความร่วมมือ
หรือความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ ของครูกบั ผู้ปกครองเพือแก้ปญั หาความรุนแรงร่วมกันรวมทัง! ควรมี
ช่องทางสือสารระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวเกียวกับพฤติกรรมของเด็กสู่โรงเรียนและจากโรงเรียน
สู่ผู้ปกครองเพือให้ผู้ปกครองมีส่วนดูแลและแก้ไขพฤติกรรมเด็กโดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสียงใช้ความ
รุนแรงรวมถึงให้ผู้ปกครองมีความรูเ้ กียวกับสิทธิเด็ก และวิธกี ารลงโทษเด็กทีไ ม่เกินกว่าเหตุเพือ
ปกป้องเด็กไม่ให้ถูกกระทําความรุนแรงภายในโรงเรียน
ระดับครอบครัว
1. ควรส่ ง เสริม และผลัก ดัน ให้ พ่ อ แม่ ผู้ป กครองของเด็ก ปฏิบ ัติต นเป็ น แบบอย่ า งทีดี
โดยเฉพาะการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ปลูกฝงั ความเชือ และค่านิยมให้บุตรหลานรักเพือน
มนุ ษย์ ไม่สร้างความเดือดร้อนทัง! แก่ ตนเองและผู้อ ืนให้เ วลากับบุ ตรหลานและเฝ้าระวังให้อยู่ใ น
สายตาโดยไม่เข้มงวดจนเกินไป และให้อสิ ระตามสมควร แต่ทงั ! นี!ไม่ควรปกป้องบุตรหลานตนเองจน
เกินความพอดี และควรฟงั คําเตือนหรือคําบอกเล่าของผูอ้ นื เกียวกับการกระทําบุตรหลานอย่างเป็ น
กลาง และทีส ําคัญพ่อแม่ ผูใ้ หญ่ในครอบครัวต้องเป็ นแบบอย่างทีดใี นการไม่ใช้ความรุนแรงโดยพ่อ
แม่ตอ้ งไม่เป็ นต้นแบบในเรือ งความรุนแรงต่อกัน เช่น ไม่ใช้วาจาทีไ ม่สุภาพ ทะเลาะวิวาทและทําร้าย
ร่างกายต่ อหน้ าลูก ไม่ใช้ก ารลงโทษทีรุนแรงเกินกว่าเหตุ การขู่ใ ห้ลูก กลัว เป็ นต้น ควรมีก ารให้
กําลังใจและให้รางวัลเมือลูกทําความดีและงดการให้รางวัลหรืองดสิง ทีเ ด็กชอบเพือเป็ นการลงโทษ
แทนการตีหรือการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
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2. ควรให้ค วามสํา คัญ ในการพัฒ นาทัก ษะการสือ สารระหว่า งผู ้ป กครองกับ เด็ก และ
เยาวชนรวม ทัง! มีคู่ม อื การประเมิน ความเสีย งของการเกิด พฤติก รรมความรุน แรงในเด็ก และ
เยาวชนเพือเป็ นการเพิม ความสัมพันธ์และกลไกการเฝ้าระวังและการสือสารกับเด็กและเยาวชน
อย่างต่ อเนืองและใกล้ชดิ
ระดับชุมชนและการปกครองส่วนท้องถิ น
1. สนับสนุ นแผนกิจกรรมส่วนท้องถิน ทีม งุ่ ดําเนินงานเพือลดปญั หาความรุนแรงในเด็กและ
เยาวชนโดยเน้นการจัดการโดยใช้ทุนทางสังคม อันได้แก่ ทรัพยากร ภูมปิ ญั ญาท้องถิน ในการแก้ไข
ปญั หาและจัดให้มกี ารจัดการเพือให้ผู้ปฏิบตั งิ านในระดับพื!นทีเรียนรูก้ นั และกัน มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียนในลักษณะของกิจกรรมทีดงึ ดูดความสนใจของเด็กและเยาวชน เช่น การบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ต่างๆ การเข้าค่ายเยาวชน ค่ายสิง แวดล้อม เป็ นต้น เพือเป็ นการส่งสริมการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ทดี รี ะหว่างกัน
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และผูน้ ํ าชุมชนควรนํ าเอาการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและ
เยาวชนทีต ้องปลอดความรุนแรงให้ปรากฏในแผนชุมชนและกําหนดให้มโี ครงการกลไกการจัดการทีเ ป็ น
ั หาความรุ นแรงในเยาวชนระดับพื!นทีโดยใช้งบประมาณท้องถิน และใช้
รูปธรรมในการลดป ญ
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารให้ทอ้ งถิน มีส่วนร่วมในการประเมินผลลัพธ์ซงึ จะเกิดผลต่อคุณภาพชีวติ
ของเด็กและสังคมโดยรวม
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวังในระดับชุมชนเพือสร้างสัญญาณเตือนภัยทีใ ห้คนในชุมชนตระหนักใน
ปญั หาและรับรูป้ ญั หาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ทีเ กียวพันกับโครงสร้างทางสังคม โดยเน้ นการ
พิจารณาตัวชีว! ดั การประเมินความรุนแรงในชุมชน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว การตายและบาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาทของผูใ้ หญ่ การแพร่หลายของปื นและอาวุธ แหล่งอบายมุข และปริมาณการดืมสุรา
ของคนในชุมชน ร้านเกมส์ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. หน่ วยงานทีม บี ทบาทและอํานาจหน้าทีใ นการกําหนดนโยบายและผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบตั คิ วรให้ความสําคัญในเรืองของความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียนในประเด็นของความรูค้ วาม
เข้าใจในธรรมชาติและขอบข่ายของความรุนแรงทีเกิดขึ!นภายในโรงเรียนรวมทัง! ประเด็นของการ
ป้องกันและแก้ไขความรุนแรงซึง องค์ความรูท้ ไี ด้จากการศึกษาครัง! นี!มาจากบริบทและสถานการณ์ที
ทีเ กิดขึน! จริง เมือเป็ นเช่นนี!แล้วในการกําหนดนโยบายเพือให้เกิดผลในเชิงปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
ต้องไม่ละเลยทีจะคํานึงถึงบริบทของสิง ทีเกียวข้องกับการกําหนดนโยบายด้วย ดังนัน! ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายจากการศึกษาครัง! นี!จงึ เน้นไปทีผ ูม้ สี ่วนเกียวข้องไม่ว่าจะเป็ นกระทรวงศึกษาธิการทีค วร
มีนโยบายทีเ น้นการบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนให้มเี นื!อหาทีช ่วยส่งเสริมหรือป้องกันไม่ให้
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เกิด ความรุ น แรงในโรงเรีย นโดยคํ า นึ ง ถึง ความสอดคล้อ งกับ วิช าทีม ีใ นโรงเรีย นมีก ารทบทวน
หลักสูตรทีส ่งเสริมสอนศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและหน้าทีพ ลเมืองให้ครอบคลุมในทุกระดับชัน!
2. ควรส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง! หน่ วยงานเฉพาะทีท าํ หน้าทีด แู ลและควบคุมเรืองความรุนแรง
ในโรงเรียนเพือเป็ นศูนย์กลางข้อมูลในการดําเนินงานทัง! ในด้านป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงศึกษาธิการควรดําเนินงานร่วมกับ
หน่ วยงานภาครัฐทีเกียวข้องกับการพัฒนาสังคมอืนๆ โดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ

ษย์ในส่วนทีเ กียวข้องกับความรุนแรงโดยอาจมีการพิจารณาประกาศห้ามการกระทํา
รุ น แรงต่ อ เด็ก ไม่ ว่ า จะเป็ น การตี ต่ อ ย ตบ เพือ ปกป้ อ งเด็ก และเยาวชนในโรงเรีย นซึง ไม่ เ ป็ น
กฎกระทรวงเท่านัน! ในระยะยาวรัฐควรประกาศห้ามการทําร้ายสตรีและเด็กในบ้าน เช่น ประกาศใน
พระราชบัญญัตคิ รอบครัวและในกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง นอกจากนี!หน่ วยงานอืนๆ ทีมบี ทบาท
การทํางานในเชิงสนับสนุ น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์กรพัฒนาเอกชนทีท ํางานเกียวกับ
เด็กและเยาวชนควรตระหนักถึงสถานการณ์ทเี กิดขึน! และกําหนดแนวทางการดําเนินงานทีเ หมาะสม
เช่นการจัดโครงการรณรงค์เพือ ลดความรุนแรงต่ อเด็กในโรงเรียน การจัดกิจกรรมสนับสนุ นการ
ป้องกันและแก้ไขปญั หาความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียน จัดการประชุมสัมมนาในประเด็นทีเ กียวข้อง
ระหว่างองค์กรต่างๆ เป็ นต้น รวมทัง! ประสานความร่วมมือในลักษณะของเครือข่ายการทํางานเพือให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการป้องกัน แก้ไขและพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ
3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการทดสอบความรู้ด้านจิตวิทยาและทักษะอารมณ์
เนืองจากครูส่วนใหญ่มกั ลงโทษเด็กด้วยการตีหรือการดุด่า ดังนัน! ควรปรับปรุงการพัฒนาครูโดยเพิม เติม
ในเรืองจิตวิทยาและทักษะอารมณ์ตงั ! แต่ยงั เป็ นนักศึกษาครูก่อนประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาควร
ได้รบั การทดสอบความรูจ้ ติ วิทยาและทักษะทางอารมณ์ หากใครไม่ผ่านจะไม่สามารถไปประกอบ
วิชาชีพครูและเมือมาเป็ นครูประจําการควรมีการทดสอบและประเมินผลสภาพจิตใจและอารมณ์เป็ น
ระยะ นอกจากนี!ควรมีการสํารวจปญั หาทีเกิดขึน! กับครูซงึ อาจส่งผลต่ออารมณ์ของครู เพือหาแนว
ทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้ครูระบายอารมณ์กบั เด็กเมือเกิดความเครียดรวมทัง! ทดสอบและประเมิน
ทักษะทางอารมณ์ของเด็ก โรงเรียนมีระบบทดสอบและประเมินทักษะทางอารมณ์ของเด็กในแต่ละ
ช่วงชัน! และมีการส่งผลการทดสอบและประเมินไปยังระดับการศึกษาทีส ูงขึน! หรือเมือเปลีย นโรงเรียน
เพือปรับพฤติกรรมผูเ้ รียนในระยะยาว
4. จากงานวิจยั นี!ได้แสดงให้เห็นถึงความเชือมโยงของความรุนแรงภายในโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชน ดังนัน! ในการทํางานหรือการดําเนินการใดๆ ทีเป็ นการป้องกันแก้ไข ลดละหรือยุติความ
รุนแรงในโรงเรียน ผู้ทมี สี ่วนเกียวข้องจะต้องทํางานโดยเน้ นเรืองความรุนแรงทีเกิดในครอบครัวและ
ชุมชนด้วยเพือเป็ นการป้องกันปญั หาตัง! แต่ ระดับรากเหง้าไม่ให้ลุกลามมาสู่สงั คมโรงเรียนมีการ
ขยายเครือข่ายในการทํางานด้านการแก้ไขปญั หาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนโดยกระตุ้นและ
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ส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนทีท ํางานด้านเด็กและเยาวชนให้มาสนใจในประเด็นปญั หาความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชนด้วยโดยการริเริม ในการมีทุนสนับสนุ น การค้นหาตัวอย่างเด่นของการดําเนินงาน
เพือเป็ นแรงจูงใจและเกิดกระบวนการเรียนรูร้ ะหว่างกัน
5. ควรมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเชิงบวกเพือการแก้ปญั หาความรุนแรง
ในเด็กและเยาวชน หลักการก็คอื แทนทีจ ะเพ่งเล็งไปทีก ารแก้ปญั หาพฤติกรรมเชิงลบซึง ใช้เวลานาน
เสียค่ าใช้จ่ายมากและได้ผ ลค่ อ นข้างน้ อ ยก็ห นั กลับมาพัฒนาศัก ยภาพของวัยรุ่นและเสริมสร้า ง
พฤติกรรมเชิงบวกแทนโดยการสนับสนุ นและสร้างโปรแกรมหรือกิจกรรมทางเลือกให้เด็กมีพ!นื ที
แสดงอัตตลักษณ์และคุณค่าของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมการใช้ในความคิดเชิงบวกทีค น้ หา
และเข้าถึงคุณค่าของเด็กและเยาวชน รวมทัง! ส่งเสริมนโยบายคุม้ ครอง ควบคุมพืน! ทีเ สีย งต่อเด็กและ
เยาวชน เช่นนโยบายการควบคุมเรือง บ่อนการพนัน ร้านเหล้า ร้านเกมส์ และอินเตอร์เน็ต ทีเ ด็ก
และเยาวชนเข้าถึงได้งา่ ยโดยการผลักดันการพัฒนากฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด
6. จากผลการวิจยั ทีพ บว่าตัวนักเรียนเอง ครู และผูม้ สี ่วนเกียวข้องกับนักเรียนมีการรับรู้
ความรุนแรงไม่เท่ากัน บางคนอาจมองว่าเป็ นเรืองปกติธรรมดา ดังนัน! จะทําอย่างไรให้ฝ่ายต่างๆ มี
เจตคติทไี ม่เ พิก เฉยต่ อ ความรุ นแรงและความรุน แรงทีค้น พบจากการศึก ษานี! น่ าจะมีก ารนํ าไป
เผยแพร่ให้สงั คมรับรู้ ให้เกิดทัง! ความตระหนักและช่วยกันสังเกตว่าเด็กมีวธิ จี ดั การความรุนแรงที
ตัวเองต้องเผชิญอย่างไร เพราะเรืองเหล่านี!อาจจะกลายเป็ นปญั หาเชิงโครงสร้างได้ ดังนัน! ในระดับ
นโยบายควรผลักดันการเรียนรูเ้ รืองความรุนแรงในเด็กและเยาวชนในสถาบันต่างๆ ทัง! การศึกษา
ศาสนา ภาคเอกชนและชุมชนมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจโดยการกระตุ้นให้สาธารณชนมีเข้าใจ
ปญั หาความรุนแรงว่าความรุนแรงในเด็กและเยาวชนไม่ใช่เรืองพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและ
เยาวชนเฉพาะกลุ่มเท่านัน! แต่เป็ นปญั หาความรุนแรงทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย หลีกเลีย งการ
ประณามกลุ่มเด็กและเยาวชนทีก ่อปญั หาความรุนแรง แต่มุ่งเน้นการวิพากษ์ ตรวจสอบระบบสังคม
อันได้แก่ กลไกภายในครอบครัว โรงเรียนและชุมชนนัน! ๆ ทีส ่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของเด็ก
และเยาวชน
ข้อเสนอแนะเพือการวิ จยั ครัง3 ต่อไป
1. ควรทําการศึกษาวิจยั ในประเด็นของความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียนให้ครอบคลุมพืน! ที
โรงเรียนในภูมภิ าคต่างๆ โดยนํ าบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพืน! ทีม าพิจารณาร่วม
ด้วย ทัง! นี!ควรใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทีห ลากหลายยิง ขึน! ทัง! การวิจยั เชิงปริมาณ การวิจยั เชิงคุณภาพ หรือ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเพือให้เกิดผลในเชิงปฏิบตั แิ ละให้ความสําคัญกับมุมมองหรือ
คําแนะนําของนักเรียนและผูม้ สี ่วนเกียวข้องในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะด้านของการป้องกันและแก้ไข
ปญั หาความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียนทีจ ะก่อให้เกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมและยังยื
 น ซึง หากมีการทํา
การวิจยั เชิงปฎิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมอาจทําให้ได้ตวั แบบการทํางานเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
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ทัง! จากโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและหน่ วยงานในพื!นทีโดยใช้ภูมปิ ญั ญาและศักยภาพของชุมชน
เพือการแก้ไขปญั หาความรุนแรงในโรงเรียนต่อไป
2. การศึกษาครัง! นี!เป็ นการเผยให้เห็นปรากฏการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนผ่านมุมมองและประสบการณ์ของตัวนักเรียนเองซึงอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทําจากบุคคล
กลุ่มต่างๆ ทัง! จากเพือนนักเรียนด้วยกัน ครู บุคลากรอืนๆ ในโรงเรียนซึง ในการศึกษาครัง! ต่อไปอาจ
มีการศึกษาในประเด็นของความรุนแรงทีเ ด็กนักเรียนอยู่ในฐานะของผูก้ ระทําความรุนแรงต่อบุคคล
อืน เช่น ครู และบุคลากรในโรงเรียนนอกจากนี!ข้อค้นพบบางประการจากการวิจยั ครัง! นี!เป็ นสิง ที
น่ าสนใจ ดังนัน! ในอนาคตควรมีการศึกษาวิจยั เพือต่ อยอดองค์ความรู้โดยนํ าผลการวิจยั ทีได้จาก
การศึกษาครัง! นี!ไปใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไป เช่น ความรุนแรงในครอบครัวกับความรุนแรง
ในโรงเรียนมีความเชือมโยงกันอย่างไร กระบวนการเข้าสู่เส้นทางการกระทําความรุนแรงของเด็ก
และเยาวชนเป็ นอย่างไร เป็ นต้น
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ตัวอย่างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์
สําหรับนักเรียน
1) ภูมหิ ลัง (ชือ อายุ ระดับชัน เรียน เป็ นต้น)
2) ชีวติ ในโรงเรียนได้ทาํ อะไรบ้างในแต่ละวัน กิจกรรมต่างๆ ทีโ รงเรียนจัดมีอะไรบ้าง
นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง
3) กิจกรรมทีช อบทําเมือ มีเวลาว่าง เช่น ช่วงพักเทีย งหรือช่วง ก่อนเข้าเรียนคืออะไร
4) ความสัมพันธ์กบั เพือนๆ เป็ นอย่างไร สนิทกับเพือนคนไหนมากทีส ุด ทําไมถึงสนิทกัน
5) ความสัมพันธ์กบั ครูเป็ นอย่างไร ชอบการสอนของครูท่านใดเป็ นพิเศษบ้าง ทําไมถึง
ชอบ
6) การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร วิชาทีช อบและไม่ชอบคืออะไรเพราะ
อะไรถึงชอบหรือไม่ชอบ
7) ปญั หาอุปสรรคในการเรียนและการดําเนินชีวติ ในโรงเรียน
8) เมือ เกิดปญั หาต่างๆนักเรียนมีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไร ใครมีส่วนเกีย วข้องบ้าง
9) นักเรียนต้องการให้โรงเรียนทําสิง ใดให้บา้ ง เพราะเหตุใด
10) เมือ นักเรียนทําผิดครูมวี ธิ กี ารลงโทษอย่างไรบ้าง ลองเล่าตัวอย่างทีเ กิดขึน ให้ฟงั หน่ อย
ฯลฯ
สําหรับครู
1) ภูมหิ ลัง (ชือ อายุ ระดับชัน เรียนทีส อน ระยะเวลาทีส อน ภูมลิ าํ เนา เป็ นต้น)
2) ชีวติ ในโรงเรียนทําอะไรบ้างในแต่ละวัน สอนวิชาอะไรบ้าง
3) การจัดการเรียนการสอนทําอย่างไร
4) ความสัมพันธ์กบั เพือนครูเป็ นอย่างไร
5) ความสัมพันธ์กบั นักเรียนเป็ นอย่างไร
6) ครูมองว่าพฤติกรรมของเด็กในโรงเรียนเป็ นอย่างไรบ้าง
7) ปญั หาอุปสรรคในการจัด การเรียนการสอน
8) เมือ เกิดปญั หาต่างๆ ทัง เรือ งการเรียนการสอนและพฤติกรรมของเด็กครูมวี ธิ กี ารแก้ไข
อย่างไร ใครมีส่วนเกียวข้องบ้าง
9) ครูมคี วามคาดหวังอย่างไรบ้างต่อนักเรียน ต้องการเห็นนักเรียนเป็ นอย่างไร
10) เมือ นักเรียนทําผิดครูมวี ธิ กี ารลงโทษอย่างไรบ้าง ลองเล่าตัวอย่างทีเ กิดขึน ให้ฟงั หน่ อย
11) อยากให้ครูลองมองเรือ งความรุนแรงต่อเด็กในโรงเรียนว่าในปจั จุบนั มีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร เหตุการณ์แบบไหนทีค รูคดิ ว่ามีความรุนแรงเกิดขึน ในโรงเรียน และคิดว่าความรุนแรงใน
โรงเรียนเกิดขึน ได้อย่างไร เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง และสมมติว่าต้องการแก้ไขจะใช้วธิ กี ารใด
ฯลฯ
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สําหรับผู้ปกครอง
1) ภูมหิ ลัง(ชือ อายุ อาชีพ ภูมลิ าํ เนา เป็ นต้น)
2) ลูกหลานหรือเด็กในปกครองได้เล่าเรือ งราวเกีย วกับโรงเรียนให้ฟงั บ้างหรือไม่ อย่างไร
3) ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร
4) ท่านคิดว่าวิธกี ารลงโทษนักเรียนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร วิธใี ดทีย อมรับและไม่ยอมรับ
บ้าง เพราะเหตุใด
5) ท่านคิดว่าความรุนแรงต่อเด็กสามารถเกิดขึน ได้หรือไม่ ถ้าได้คดิ ว่าเรือ งใดหรือ
เหตุการณ์ในทีเ กิดขึน แล้วถือว่าเป็ นความรุนแรงต่อเด็ก
6) ถ้าเกิดความรุนแรงต่อเด็กขึน ในโรงเรียนท่านคิดว่าใครจะเป็ นผูท้ กี ระทํา และใครควร
เข้ามามีส่วนในการแก้ไขบ้าง
7) ท่านมีความคาดหวังต่อโรงเรียนในการปฏิบตั ติ ่อนักเรียนอย่างไร
ฯลฯ
สําหรับกรรมการสถานศึกษา
1) ภูมหิ ลัง(ชือ อายุ อาชีพ ภูมลิ าํ เนา เป็ นต้น)
2) ช่วยเล่าเรือ งราวเกีย วกับโรงเรียนให้ฟงั หน่ อย
3) ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร
4) ท่านคิดว่าวิธกี ารลงโทษนักเรียนในโรงเรียนเป็ นอย่างไร วิธใี ดทีย อมรับและไม่ยอมรับ
บ้าง เพราะเหตุใด
5) ท่านคิดว่าความรุนแรงต่อเด็กสามารถเกิดขึน ได้หรือไม่ ถ้าได้คดิ ว่าเรือ งใดหรือ
เหตุการณ์ในทีเ กิดขึน แล้วถือว่าเป็ นความรุนแรงต่อเด็ก
6) ถ้าเกิดความรุนแรงต่อเด็กขึน ในโรงเรียนท่านคิดว่าใครจะเป็ นผูท้ กี ระทํา และใครควร
เข้ามามีส่วนในการแก้ไขบ้าง
7) ท่านมีความคาดหวังต่อโรงเรียนในการปฏิบตั ติ ่อนักเรียนอย่างไร
8) ทางคณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมร่วมกันบ่อยเพียงใด ส่วนใหญ่เรือ งที
ประชุมเป็ นเรือ งอะไรบ้าง
9) ในกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาเคยมีการพูดคุยกันในเรือ งความรุนแรงต่อเด็กใน
โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร
ฯลฯ
***หมายเหตุ ประเด็นคําถามสามารถปรับเปลีย นและยืดหยุน่ ตามสถานการณ์
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