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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สังคมไทยในปัจจุบัน เป็นสังคมที่ก ำลังได้รับกำรเยียวยำเพ่ือก้ำวผ่ำนปัญหำควำมขัดแย้งที่ถูก
สั่งสมมำอย่ำงยำวนำน ไม่ว่ำจะเป็นควำมขัดแย้งทำงด้ำนสถำนกำรณ์ทำงกำรเมือง สถำนกำรณ์ควำม
รุนแรงของ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ สถำนกำรณ์ทำงสังคมและวัฒนธรรม สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 
ตลอดจนสถำนกำรณ์ทำงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อันสงผลให้ประเทศต้องหยุดชะงักและ
ขำดโอกำสในกำรขับเคลื่อนพัฒนำประเทศไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำ โดยผลพวงของปัญหำควำม
ขัดแย้งเหล่ำนี้ไม่เพียงแต่สร้ำงผลกระทบต่อผู้ใหญ่ในสังคมเท่ำนั้น แต่ในเด็กและเยำวชนผู้ซึ่งจะเป็น
ก ำลังส ำคัญของชำติในอนำคตต่ำงก็ซึมซับปัญหำต่ำงๆจำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยไปด้วย และจะเห็นได้ว่ำในกลุ่มเยำวชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระดับชั้นมัธยมปลำยที่เริ่มก้ำว
สู่วัยผู้ใหญ่มีกำรเลือกใช้วิธีกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้วยควำมรุนแรงกันมำกขึ้น ทั้งยังไม่สำมำรถ
ยุติปัญหำได้อย่ำงแท้จริง  หำกเยำวชนเหล่ำนี้ปรำศจำกควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงถูกต้อง
เหมำะสมแล้ว ในอนำคตประเทศไทยคงไม่สำมำรถก้ำวผ่ำนควำมขัดแย้งไปได้อย่ำงแน่นอน  

จำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน
สังคมไทย”ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร (2559) มีผลของกำรศึกษำที่สอดคล้องกัน
พบว่ำเยำวชนยังขำดควำมควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรแก้ไขควำมขัดแย้งด้วยแนวทำงสมำนฉันท์ 
และมีแนวโน้มที่จะใช้ควำมรุนแรงในกำรแก้ไขปัญหำ นอกจำกนี้ยังพบด้วยว่ำเยำวชนส่วนใหญ่ปฏิเสธ
ที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำหำกปัญหำนี้ไม่ได้รับกำร
แก้ไขโดยด่วนประเทศจะต้องเผชิญหน้ำกับควำมขัดแย้งไปอีกยำวนำน แต่ในขณะเดียวกันเยำวชน
เหล่ำนี้ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์หำกได้รับโอกำสและมีกำรสื่อสำรที่
เข้ำถึงกลุ่มเยำวชนอย่ำงเหมำะสมซึ่งผลของกำรศึกษำพบว่ำรูปแบบกำรสื่อสำรที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลและควำมรู้ด้ำนควำมสมำนฉันท์ที่เยำวชนให้ควำมสนใจประกอบไปด้วยสื่อใหม่ และสื่อ
กิจกรรม โดยสื่อใหม่ประกอบไปด้วย กำรสื่อสำรผ่ำนสังคมออนไลน์อย่ำงเฟซบุ๊ค(Facebook) ซึ่ง
ประกอบด้วย แอนิเมชัน(Animation) และหนังสั้น(Short Film) ในกำรกระตุ้นควำมสนใจ นอกจำกนี้
ยังพบว่ำสื่อกิจกรรมที่เยำวชนต้องกำรมำกที่สุดคือ กำรจัดกิจกรรมค่ำย เพ่ือปลูกฝังควำมรู้และเป็น
ช่องทำงส ำคัญในกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันได้ในอนำคต  

 จึงเป็นที่น่ำสนใจและน่ำศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรทดสอบรูปแบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรเสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย โดยผ่ำนทำงกำรสื่อสำรรวมทั้งกำรจัดกิจกรรมค่ำยเยำวชนที่
สำมำรถเข้ำถึงควำมสนใจของเยำวชน และเพ่ือปลูกฝังแนวคิดด้ำนควำมสมำนฉันท์ตลอดจนกำรไม่ใช้
ควำมรุนแรง จนกลำยเป็นแรงผลักดันให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติและพฤติกรรมนอกจำกนี้ยัง
ควรศึกษำเปรียบเทียบถึงรูปแบบและวิธีกำรในกำรใช้สื่อ และกำรจัดกิจกรรมจำกองค์กรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในต่ำงประเทศ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล สำมำรถน ำไปใช้ได้
กับเยำวชนอย่ำงเหมำะสมเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมไทยให้เกิดขึ้นโดยแท้จริงต่อไป 
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จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน
สังคมไทย พ.ศ. 2560” 

 
1.2. วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษำเนื้อหำและวิธีกำรสื่อสำรในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน
สังคมไทย 

1.2.2 เพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง ปี พ.ศ. 2559 ในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์
ของเยำวชนในสังคมไทย  

1.2.3 เพ่ือประเมินผลสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของ
เยำวชนในสังคมไทย 

1.2.4 เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “แนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560” มุ่งเน้นศึกษำสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำร ตลอดจน
เนื้อหำและวิธีกำรสื่อสำรในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยกำรพัฒนำสื่อและ
กิจกรรม ตลอดจนประเมินผลสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำร 

ผ่ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกกำรระดมควำมคิดเห็นของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง  19  
แห่ง เพ่ือได้มำซึ่งเนื้อหำที่เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ แล้วน ำเนื้อหำเหล่ำนี้มำพัฒนำสื่อ
และกิจกรรมส ำหรับเยำวชนไทย ตลอดจนศึกษำเปรียบเทียบกับองค์กรในต่ำงประเทศเพ่ือให้ได้
ต้นแบบของสื่อและกิจกรรมที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล แล้วน ำสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรใน
กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์นี้มำทดลองใช้กับเยำวชนกลุ่มตัวอย่ำง จำกศูนย์ยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง
ที่เป็นตัวแทนของภำคเหนือ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง (ภำคกลำง ภำคตะวันออก และ
ตะวันตก)  และภำคใต้  แล้วท ำกำรประเมินผลกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำร
เพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560 
 
1.4. วิธีการด าเนินงาน 

1.4.1 ทบทวนเอกสำร ต ำรำ แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยเพ่ือศึกษำวิธีกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรม 

1.4.2 น ำผลจำกกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง  มำสร้ำง
เนื้อหำเพ่ือใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 

1.4.3 น ำวิธีกำรสร้ำงสื่อ เนื้อหำและกิจกรรม ไปเปรียบเทียบกับองค์กรในต่ำงประเทศเพ่ือให้
ได้ต้นแบบของสื่อและกิจกรรม 
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1.4.4 น ำรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นตัวแทนด้วยวิธีกำร
แบ่งเป็นกลุ่มออกเป็น 4 ภูมิภำค ดังนี้คือ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง(ภำคกลำง 
ภำคตะวันออก และตะวันตก)  และภำคใต้ 

1.4.5 ประเมินผลสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชน
ในสังคมไทย พ.ศ. 2560 

1.4.6 สร้ำงแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์
ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560 ฉบับสมบูรณ์ 
 
1.5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระยะเวลำรวม 360 วัน นับตั้งแต่ลงนำมในสัญญำ 
 
1.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ได้ผลกำรศึกษำเนื้อหำและวิธีกำรสื่อสำรในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชน
ในสังคมไทย 

1.6.2 ได้ผลของกำรศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง ปี พ.ศ. 2559 ในกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย  

1.6.3 ได้ผลของสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน
สังคมไทย 

1.6.4 ได้ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560 

 
1.7.คณะวิจัย 
 8.1 อำจำรย์จุติพร  ปริญโญกุล    หัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
 8.2 ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส    นักวิจัย 
 8.3 อำจำรย์สุพินดำ สุวรรณศรี    นักวิจัย 
 8.4 อำจำรย์รวีพร จรูญพนัธ์เกษม    นักวิจัย 
 8.5 อำจำรย์ดลพร  ศรีฟ้ำ     นักวิจัย 
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1.8. แผนการและข้ันตอนการด าเนินงานตลอดท้ังโครงการ (ธันวาคม 2559 – พฤศจิกายน 
2560) 

รายการ 2559 2560 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ทบทวนเอกสำร ต ำรำ แนวคิด 
ทฤษฎี งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำร
เสรมิสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของ
เยำวชนในสังคมไทยเพื่อศึกษำ
วิธีกำรสร้ำงสื่อและกจิกรรม 

             

2.น ำผลจำกกำรสมัมนำระดม
ควำมคิดเห็นของส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง  มำสร้ำง
เป็นสื่อเพื่อใช้ในกำรเสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน
สังคมไทย 

             

3.สร้ำงรูปแบบกำรสื่อสำรเพื่อกำร
เสรมิสร้ำงควำมสมำนฉันท์ 

             

4. น ำรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็น
ตัวแทนด้วยวิธีกำรแบ่งเป็นกลุ่ม
ออกเป็น 4  ภูมิภำค ดังนี้คือ 
ภำคเหนือ  ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง
(ภำคกลำง ภำคตะวันออก และ
ตะวันตก)  และภำคใต ้

             

5.ประเมินผลสื่อและกิจกรรมกำร
สื่อสำร 

             

6.ส่งเอกสำรกำรศึกษำวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ต่อกระทรวงยุติธรรม 
 

             



5 
 

 
กรอบแนวคิด 

ลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
(เนื้อหา) 

- ยุติธรรมชุมชน  
- ยุติธรรมทำงเลือก  
-ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์  
- สันติวัฒนธรรม 

รูปแบบและวิธีการสื่อสาร 
- กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
- กำรสร้ำงและสนับสนุน
เครือข่ำย 
- กำรรู้จักกับปัญหำ 
- กำรแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 
- ทุกฝ่ำยร่วมแก้ปัญหำ 
- กำรสร้ำงกำรแก้ไขปัญหำ
ด้วยควำมโปร่งใส 
- กำรสร้ำงควำมยืดหยุ่น ใน
กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
- กำรสร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
- กำรสร้ำงกำรยุติปัญหำ 
-กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ 

คู่มือการใช้สื่อ และกิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ 

สื่อและรูปแบบกิจกรรม 

 - Facebook 
- Animation 
- Short Film 

กิจกรรม 

อ อ อ 





 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 
พ.ศ. 2560” มีกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรม เพ่ือศึกษำแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยแบ่งหัวข้อในกำรศึกษำออกเป็น 7 หัวข้อดังต่อไปนี้ 
 2.1ทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวัตกรรม 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 

2.3 แนวคิดด้ำนกำรสื่อสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจ  
 2.4 แนวคิดด้ำนกำรสื่อสำรกับกำรศึกษำ 
 2.5 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดค่ำยเพ่ือกำรเรียนรู้ 
 2.6แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับควำมขัดแย้งและควำมรุนแรงในเยำวชน 
 2.7 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
 

2.1 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
ทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory)เป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้น

อธิบำยกำรแพร่กระจำยนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ำสู่สังคม ซึ่งคิดค้นและพัฒนำโดย เอเวอเร็ต โรเจอส์ 
(Everett Roger)โดยอธิบำยวิธีกำรที่นวัตกรรมถูกน ำเสนอและพัฒนำโดยกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย 
ผ่ำนขั้นตอนและกระบวนกำรต่ำงๆ จนบรรลุไปสู่เป้ำหมำยของกำรสื่อสำร โดยมีปัจจัยที่ส ำคัญคือ
แหล่งสำร เนื่องจำกแนวทฤษฎีนี้เชื่อว่ำสื่อมีอิทธิพลที่จ ำกัด จึงต้องอำศัยสื่อบุคคลเพ่ือช่วยให้กลุ่มคน
ที่ยังไม่เข้ำใจในนวัตกรรมเกิดกำรยอมรับนวัตกรรมนั้นในที่สุด (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2556) 

โดยองค์ประกอบของนวัตกรรมจะประกอบไปด้วย  (เอกคณิต เอ่ียมภักดีพร, 2559) 
1.ควำมใหม่ หมำยถึงเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดท ำมำก่อน  หรือเคยท ำมำแล้วในอดีตแต่ถูก

น ำมำรื้อฟ้ืนใหม่ อำจเป็นสิ่งใหม่ที่มีกำรพัฒนำมำจำกของเก่ำท่ีมีอยู่เดิม 
2.ใช้ควำมรู้หรือควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำ  นวัตกรรมต้องเกิดจำกกำรใช้ควำมรู้และ

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงและพัฒนำ ไม่ใช่เกิดจำกกำรลอกเลียนแบบ หรือกำรท ำซ้ ำ 
3.มีประโยชน์ สำมำรถน ำไปพัฒนำหรือแก้ปัญหำในกำรด ำเนินงำนได้  ถ้ำในทำงธุรกิจต้องมี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมได้ 
4.นวัตกรรมต้องมีโอกำสในกำรพัฒนำต่อได้ 
นอกจำกนี้ทฤษฎีนี้ยังเน้นควำมเชื่อว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจำกกำร

แพร่กระจำยของสิ่งใหม่ๆ จำกสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งและสังคมนั้นรับเข้ำไปใช้สิ่งใหม่ๆ นี้ คือ 
นวัตกรรม ซึ่งสำมำรถเป็นได้ทั้งควำมรู้ ควำมคิด เทคนิควิธีกำรตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ (เอกคณิต 
เอ่ียมภักดีพร, 2559) โดยได้อธิบำยทฤษฎีกระบวนกำรแพร่กระจำยนวัตกรรมนี้ว่ำมีตัวแปรหรือ
องค์ประกอบหลัก ที่ส ำคัญ 4 ประกำร (Four main elements in the diffusion of innovations) 
คือ 
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 1.  นวัตกรรม (Innovation) หรือสิ่งใหม่ที่จะแพร่กระจำยไปสู่สังคมเกิดขึ้น นวัตกรรมที่จะ
แพร่กระจำยและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้น โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนส ำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วน
ที่เป็นควำมคิดและส่วนที่เป็นวัตถุ นวัตกรรมใดจะถูกยอมรับหรือไม่นั้น นอกจำกจะเกี่ยวกับตัวผู้รับ 
ระบบสังคม และรับกำรสื่อสำรแล้ว ตัวของนวัตกรรมเองก็มีควำมส ำคัญ 
 2.  กำรสื่อสำรโดยผ่ำนสื่อทำงใดทำงหนึ่ง (Types of Communication) เพ่ือให้คนในสังคม
ได้รับรู้ระบบกำรสื่อสำร กำรสื่อสำร คือ กำรติดต่อระหว่ำงผู้ส่งข่ำวสำรกับผู้รับข่ำวสำร โดยผ่ำนสื่อ
หรือตัวกลำงใดตัวกลำงหนึ่งที่นวัตกรรมนั้นแพร่กระจำยจำกแหล่งก ำเนิดไปสู่ผู้ใช้หรือผู้รับนวัตกรรม 
อันเป็นกระบวนกำรกระท ำระหว่ำงกันของมนุษย์ กำรสื่อสำรจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรรับนวัตกรรมมำก  
 3.  เกิดในช่วงเวลำหนึ่ง (Time or Rate of Adoption) เพ่ือให้คนในสังคมได้รู้จักนวัตกรรม 
แนวควำมคิดใหม่หรือมีกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่มีอยู่แล้วมำใช้ในรูปแบบใหม่ เพ่ือท ำให้เกิดประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจและกระบวนกำรแพร่กระจำยนวัตกรรมต้องอำศัยระยะเวลำและมีล ำดับขั้นตอนเพ่ือให้
บุคคลปรับตัวและยอมรับนวัตกรรมหรือแนวควำมคิดใหม่ (a given time period) 
 4.  ระบบสังคม (Social System) โดยกำรแพร่กระจำยเข้ำสู่สมำชิกของสังคม ระบบสังคม
จะมีอิทธิพลต่อกำรแพร่กระจำยและกำรรับนวัตกรรม กล่ำวคือ สังคมสมัยใหม่ระบบของสังคมจะเอ้ือ
ต่อกำรรับนวัตกรรม ทั้งควำมรวดเร็วและปริมำณที่จะรับ (Rate of Adoption) เพรำะมีบรรทัดฐำน
และรับค่ำนิยมของสังคมที่สนับสนุนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น เมื่อมีกำร
แพร่กระจำย สิ่งใหม่เข้ำมำ สังคมก็จะยอมรับได้ง่ำย ส่วนสังคมโบรำณหรือสังคมที่ติดยึดกับควำมเชื่อ
ต่ำงๆ ซึ่งเป็นสังคมล้ำหลังจะมีลักษณะตรงกันข้ำมกับสังคมสมัยใหม่ ควำมรวดเร็วของกำร
แพร่กระจำยและปริมำณที่จะรับนวัตกรรมจึงเกิดได้ช้ำกว่ำและน้อยกว่ำหรืออำจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้  
 

ในขณะที่ กฤษมันต์ วัฒนำณรงค์ (2546) กล่ำวถึงปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อกำรแพร่กระจำย
นวัตกรรมว่ำประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย อันประกอบไปด้วย   

1. นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง ควำมคิดใหม่ เทคนิควิธีกำรใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่สำมำรถ
น ำมำใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ โดยนวัตกรรม ถือได้ว่ำ เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมำก่อน อำจเป็นสิ่งที่มีอยู่
แล้วแต่ไม่ได้น ำมำใช้ประโยชน์ ต่อมำได้มีกำรน ำมำใช้ประโยชน์ หรือเป็นสิ่งที่มีอยู่ แล้วและเคย
น ำมำใช้ในช่วงเวลำหนึ่งแต่ไม่ได้รับควำมนิยม ต่อมำน ำมำใช้ใหม่ ภำยใต้สถำนกำรณ์และเงื่อนไขใหม่
ที่เปลี่ยนไป  ดังนั้นควำมหมำยของนวัตกรรมจึงหมำยรวมถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วและใช้ได้ดีในสังคมอ่ืน หรือ
ประเทศอ่ืน แล้วน ำมำใช้ในอีกสังคมหนึ่ง หรืออีกประเทศหนึ่ง นอกจำกนี้ยังเป็นกำรพัฒนำปรับปรุง
จำกของเดิมท่ีมีอยู่ให้มีลักษณะต่ำงจำกต้นแบบเพ่ือให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2. ช่องทำงกำรสื่อสำร (Communication Channels)  ช่องทำงของกำรสื่อสำรที่ใช้มำกคือ 
กำรใช้สื่อสำรมวลชน แต่กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลแบบปำกต่อปำกยังเป็นที่ยอมรับและใช้ได้ดีอยู่ 
ปัญหำคือ กำรประเมินผลกำรใช้ช่องทำงหรือสื่อเพ่ือกำรเผยแพร่นั้นยังไม่มีกำรศึกษำผลของกำรใช้
อย่ำงเป็นระบบมำกนัก ส่วนมำกยังใช้กำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้ใช้ 

3. เวลำ (Time) เวลำหรือเงื่อนไขของเวลำ ในแต่ละขั้นตอนของกำรเผยแพร่และยอมรับ 
อำจมีช่วงของระยะเวลำในแต่ละขั้นแตกต่ำงกัน จ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำและคำดกำรณ์ไว้ส ำหรับงำน
กำรเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
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4. ระบบสังคม (Social System) เป็นระบบสังคมที่มีธรรมชำติ วัฒนธรรมของคนในสังคมที่
จะน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ ฐำนะทำงเศรษฐกิจของคนในสังคมโดยรวม และกลุ่มคนที่มีฐำนะ
ทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน สำมำรถยอมรับนวัตกรรมได้แตกต่ำงกัน กำรเมือง กำรปกครอง มี
อ ำนำจต่อกำรยอมรับนวัตกรรมเป็นอย่ำงมำกกำรศึกษำถึงอิทธิพลของระบบสังคม จะช่วยให้เข้ำใจ
และหำวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรเผยแพร่นวัตกรรมได้ 

5. กำรยอมรับ (Adoption) เป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในกำรยอมรับ (หรือ
ปฏิเสธ) นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีพ้ืนฐำนทำงด้ำนจิตวิทยำ และ สังคมวิทยำ เป็นองค์ควำมรู้
ส ำคัญในกำรอธิบำยกระบวนกำรในกำรยอมรับหรือไม่ยอมรับในนวัตกรรมนั้นๆ 
  

กระบวนตัดสินใจการยอมรับนวัตกรรม 
ในกำรยอมรับนวัตกรรมซึ่งถือได้ว่ำเป็นสิ่งใหม่ ที่ผู้รับอำจไม่เคยมีประสบกำรณ์หรือมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนวัตกรรมมำกนัก จ ำเป็นต้องอำศัยกระบวนกำรตัดสินใจเพ่ือเปิดรับหรือยอมรับ
นวัตกรรมนั้นๆ ซึ่งกระบวนกำรตัดสินใจเพ่ือยอมรับนวัตกรรม สำมำรถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน 
(อรวรรณ  ปิลันธน์ โอวำท, 2554) ประกอบไปด้วย ขั้นกำรรับรู้  (Awareness) ขั้นกำรจูงใจ 
(Persuasion) ขั้นกำรตัดสินใจ (Decision) ขั้นกำรน ำไปปฏิบัติ (Implementation) และขั้นกำร
ยืนยัน (Confirmation) โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นกำรรับรู้ (Awareness) 
เป็นขั้นตอนนี่บุคคลรับรู้ว่ำมีนวัตกรรมอยู่ และพยำยำมค้นหำข้อมูลควำมรู้ที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือท ำควำมเข้ำใจว่ำนวัตกรรมนั้นมีกำรใช้งำนหรือท ำงำนอย่ำงไร ซึ่งควำมรู้
ด้ำนนวัตกรรมสำมำรถแบ่งได้ เป็น 3 ด้ำน ได้แก่ 
1.1 กำรตระหนักถึงนวัตกรรม เป็นควำมรู้ที่ท ำให้เกิดควำมรู้สึกตื่นตัว เป็นควำมรู้ที่

เกิดข้ึนเมื่อรู้ว่ำมีนวัตกรรมนี้และนวัตกรรมสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำง 
1.2 ควำมรู้ในวิธีกำรใช้นวัตกรรม ควำมรู้ในด้ำนนี้เกิดขึ้นจำกกำรติดต่อสื่อสำรมวลชน 

หรือผู้ผลิตคิดค้นตลอดจนเผยแพร่นวัตกรรมนี้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจด้ำนกำร
ใช้งำนนวัตกรรมได้อย่ำงถูกต้อง และเป็นควำมรู้ที่มีควำมส ำคัญเนื่องจำกสำมำรถใช้
เป็นส่วนประกอบกำรตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม 

1.3 ควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำร ควำมรู้ด้ำนนี้เป็นควำมรู้ถึงหลักกำรที่เป็นเบื้องหลังของ
นวัตกรรมที่จะช่วยให้นวัตกรรมบรรลุผล 

2. ขั้นกำรจูงใจ (Persuasion) 
เป็นขั้นตอนที่บุคคลจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในนวัตกรรม ส่งผลให้เริ่มแสวงหำข้อมูล

อย่ำงจริงจัง เพ่ือค้นหำรำยละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นไปด้วยควำมตั้งใจ 
กระตือรือร้น และใช้กระบวนกำรคิดมำกกว่ำขั้นตอนแรก เนื่องจำกบุคคลรับรู้ว่ำ
นวัตกรรมนั้นมีควำมเสี่ยง จึงต้องกำรแรงเสริมเพ่ือเพ่ิมควำมมั่นใจก่อนกำรยอมรับ โดย
อำจหำข้อมูลผ่ำนกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล ซึ่งช่วยให้เกิดควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมมำก
ยิ่งขึ้น 
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3. ขั้นกำรตัดสินใจ (Decision) 
เป็นขั้นตอนที่บุคคลจะไตร่ตรองว่ำ จะยอมรับนวัตกรรมนั้นหรือไม่ ด้วยกำรพยำยำม

ชั่งน้ ำหนักระหว่ำงข้อดีและข้อเสียว่ำ เมื่อน ำใช้แล้วจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่
และประโยชน์ที่ได้รับจะมำกพอที่จะยอมรับไปปฏิบัติอย่ำงเต็มที่หรือไม่ 

4. ขั้นกำรน ำไปปฏิบัติ (Implementation) 
เป็นขั้นตอนที่บุคคลทดลองใช้นวัตกรรม ซึ่งเป็นกำรทดลองในส่วนน้อยก่อนว่ำ

ได้ผลดีหรือไม่ และได้รับประโยชน์มำกพอที่จะยอมรับไปปฏิบัติอย่ำงเต็มที่หรือไม่  
5. ขั้นกำรยืนยัน (Confirmation) 

เป็นขั้นที่บุคคลแสวงหำข่ำวสำรเพ่ิมเติม หรือแรงเสริมเพ่ือสนับสนุนหรือยืนยันกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่กระท ำลงไปแล้ว ซึ่งบุคคลนั้นสำมำรถเปลี่ยนใจไปใน
ทิศทำงที่ตรงกันข้ำมได้ หำกได้รับข้อมูลใหม่ที่ขัดแย้งกับข้อมูลที่ได้รับมำก่อนหน้ำ โดย
ขั้นยืนยันนี้จะเกิดขึ้นหลังกำรตัดสินใจในระยะเวลำหนึ่ง ซึ่งควำมเห็นของบุคคลใกล้ชิด
จะมีควำมส ำคัญมำก 

  
ประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรม 

 อรวรรณ ปิลันธน์โอวำท (2554) ได้สรุปประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมตำมแนวคิด
ของ เอเวอเร็ต โรเจอร์ (Everett Roger)ว่ำบุคคลบำงคนสำมำรถยอมรับนวัตกรรมได้อย่ำงรวดเร็ว 
ในขณะที่บำงคนอำจต้องใช้ระยะเวลำนำนจนกว่ำจะยอมรับ กำรแบ่งประเภทจึงเกี่ยวข้องกับควำมเร็ว
ในกำรยอมรับนวัตกรรม ซึ่งสำมำรถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ประกอบไปด้วย  

1. กลุ่มผู้เริ่ม (Innovator) ได้แก่ กลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมก่อนคนอ่ืน เป็นผู้มี่มีกำรศึกษำ มี
ฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ดี  และมีนิสัยที่กล้ำเสี่ยงทั้งด้ำนกำรลงทุนและด้ำนกำรทดลองของ
แปลกใหม่ท่ีไม่มีผู้ใดเคยใช้มำก่อน  

2. กลุ่มผู้รับเร็วส่วนแรก (Early Adapter) ได้แก่ กลุ่มผู้น ำทำงควำมคิด ซึ่งเป็นผู้ที่มีทัศนคติ
ในเชิงบวกต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีเหตุผล และมักเป็นบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับและกำร
ยกย่องนับถือจำกคนในสังคม  

3. กลุ่มผู้รับเร็วส่วนมำก (Early Majority) คือกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมหลังจำกมีกำรใช้เวลำ
พิจำรณำอย่ำรอบคอบแล้ว  คนกลุ่มนี้มักจะให้ควำมส ำคัญในกำรยอมรับในบรรทัดฐำน
ของคนในสังคมหำกนวัตกรรมนี้มีผู้ยอมรับมำก พวกเขำก็จะยอมรับตำมไปด้วย 

4. กลุ่มรับช้ำส่วนมำก (Late Majority) คือกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมเพรำะควำมจ ำเป็นทำง
แรงกดดันทำงสังคมหรือปัจจัยทำงเศรษฐกิจ ซึ่งมักเป็นผู้ที่มีควำมหวำดระแวง สงสัย 
และมีควำมลังเลใจ 

5. กลุ่มล้ำหลัง (Laggard) คือกลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมช้ำที่สุดในสังคม เนื่องจำกมีควำมยึด
มั่นอยู่กับแบบแผน ธรรมเนียม วัฒนธรรมหรือประเพณีดั้งเดิมอย่ำงเหนียวแน่น จึงไม่
สนใจโลกภำยนอกและไม่ยอมรับสิ่งใหม่หรือกำรเปลี่ยนแปลงอะไรง่ำยๆ  
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ภาพที ่ 2.1 แสดงประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมตามแนวคิดของเอเวอเร็ต โรเจอร์ 

ประเภทของบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมตำมแนวคิดของ เอเวอเร็ต โรเจอร์ เป็นไปตำม
แผนภำพที่ 2.1  เห็นได้ว่ำ กลุ่มผู้เริ่ม (Innovator) มีจ ำนวน 2.5% กลุ่มผู้รับเร็วส่วนแรก (Early 
Adapter) มีจ ำนวน 13.5 % กลุ่มผู้รับเร็วส่วนมำก (Early Majority) มีจ ำนวน 34% กลุ่มรับช้ำ
ส่วนมำก (Late Majority) มีจ ำนวน 34%  และกลุ่มล้ำหลัง (Laggard) มีจ ำนวน 16 % ซึ่งกลุ่มผู้เริ่ม
เป็นกลุ่มที่มีปริมำณน้อยที่สุดในสังคม ในขณะที่ กลุ่มผู้รับเร็วส่วนแรก และกลุ่มผู้รับเร็วส่ วนมำก 
(Early Majority) เป็นกลุ่มที่มีจ ำนวนมำกที่สุดในสังคม สะท้อนให้เห็นว่ำมีคนเพียงจ ำนวนน้อยเท่ำนั้น
ที่กล้ำเสี่ยงทดลองและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นสังคม ในขณะที่คนจ ำนวนมำกจ ำเป็นจะต้อง
อำศัยข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกควำมผิดพลำด และอำศัยแรงกดดันทำงสังคม
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือยอมรับในนวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน  

 
คุณลักษณะของนวัตกรรม 

 คุณลักษณะของนวัตกรรมเป็นส่วนส ำคัญในกำรแพร่กระจำยของนวัตกรรม ซึ่งคุณลักษณะ
แต่ละรูปแบบสำมำรถสร้ำงผลกระทบต่อกำรตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมได้แตกต่ำงกัน โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) หมำยถึงกำรที่นวัตกรรมใหม่ถูกรับรู้
ว่ำมีคุณค่ำหรือดีกว่ำสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม อำจเป็นสิ่งที่เป็นอยู่แล้วหรือเป็นแนวคิดที่มีอยู่ใน
สังคมมำอย่ำงยำวนำน ซึ่งประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ โดยนวัตกรรมที่ได้รับรู้ ว่ำมี
ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบมำกกว่ำ ก็จะได้รับกำรยอมรับอย่ำงรวดเร็ว  

2. ควำมเข้ำกันได้  (Compatibility) คือกำรที่นวัตกรรมได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำม
สอดคล้องหรือสำมำรถเข้ำกันได้กับที่มีอยู่ในอดีต ทั้งค่ำนิยม วัฒนธรรม ควำมเชื่อ 
ประสบกำรณ์ ตลอดจนควำมต้องกำรของสมำชิกในสังคม โดยนวัตกรรมที่ได้รับรู้ว่ำมี
ควำมเข้ำกันได้กับสังคมหรือสมำชิกในชุมชน ก็จะได้รับกำรยอมรับอย่ำงรวดเร็ว  

3. ควำมซับซ้อน (Complexity) คือกำรที่นวัตกรรมถูกรับรู้และเข้ำใจว่ำเป็นนวัตกรรมที่มี
ควำมซับซ้อน มีควำมยำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ ซึ่งนวัตกรรมที่มีควำมซับซ้อนยุ่งยำกนั้น 
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จะมีกำรน ำไปใช้และกำรยอมรับในสังคมได้น้อยกว่ำนวัตกรรมที่สำมำรถเข้ำใจและเข้ำถึง
ได้ง่ำย  

4. ควำมสำมำรถในกำรทดลองใช้ (Trialability) คือนวัตกรรมที่สำมำรถแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ
เพ่ือน ำไปทดลองใช้ได้ จะได้รับกำรยอมรับเร็วกว่ำนวัตกรรมที่ไม่สำมำรถแบ่งออกเป็น
ส่วนย่อยๆได้ 

5. ควำมสำมำรถในกำรสังเกตผล (Obsevability) คือกำรที่นวัตกรรมนั้นสำมำรถ
สังเกตเห็นผลได้ ยิ่งเห็นผลได้ชัดเจนและง่ำยมำกเท่ำไร กำรยอมรับในนวัตกรรมก็จะ
รวดเร็วมำกเท่ำนั้น 

นอกจำกคุณลักษณะของนวัตกรรมแล้ว สิ่งที่จะต้องค ำนึงถึงในกำรแพร่กระจำยนวัตกรรมก็
คือ ประเภทของกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 

1. กำรตัดสินใจในระดับบุคคล (Optional Decision)  คือกำรที่บุคคลตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่ำงมีอิสระว่ำจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในนวัตกรรมนั้น 

2. กำรตัดสินใจโดยกลุ่มหรือส่วนรวม (Collective Decision) คือ กำรตัดสินใจยอมรับ
หรือไม่ยอมรับนวัตกรรมขึ้นอยู่กับกลุ่มหรือส่วนรวม ซึ่งบุคคลไม่สำมำรถตัดสินใจโดย
ล ำพังหรือมีอิสระในกำรตัดสินใจได้ 

3. กำรตัดสินใจโดยผู้มีอ ำนำจ (Authority Decision) คือกำรตัดสินใจที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติส่วนตัวของผู้ท ำหน้ำที่ตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับในนวัตกรรม ซึ่งเป็นกำร
ตัดสินใจโดยหน้ำที่ 
 

ทฤษฎีกำรแพร่กระจำยนวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) มีควำมสอดคล้อง
กับกำรวิจัยที่มุ่งเน้นในกำรศึกษำกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมคิด หรือวิธีกำรใหม่ๆผ่ำนกำรสื่อสำรที่ถือได้
ว่ำเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งให้กับเยำวชน ซึ่งช่วยให้สำมำรถเกิดกำรตัดสินใจยอมรับในที่สุด  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 

สื่อ (Media) เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรที่น ำเสนอเนื้อหำของสำรไม่ว่ำจะเป็นข่ำว ข้อมูลบันเทิง
หรือโฆษณำไปสู่ผู้บริโภคกำรเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีน ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสื่อที่
พัฒนำให้ดีขึ้นนับจำกสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์พัฒนำเป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ ในปัจจุบันกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง สื่อ
อินเทอร์เน็ตพัฒนำขึ้นมำเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรเพ่ิมขึ้น ดังนั้นกล่ำวได้ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสำมำรถแบ่งสื่อออกเป็น 2 ประเภท ตำมลักษณะของกำรใช้สื่อเพ่ือกำรกระจำยเสียงวิทยุ
โทรทัศน์คือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อใหม่ 
 1) สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมำยถึง รูปแบบของสื่อที่ใช้งำนกันมำตั้งแต่โบรำณ เป็น
กำรส่งสำรแบบทำงเดียว คือสำรที่ส่งออกไปจำกผู้ส่งสำรส่งไปถึงผู้รับได้ทำงเดียว ไม่มีกำรตอบรับกลับ
มำถึงผู้ส่งสำรอีกครั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสียง ภำพ หรือภำพเคลื่อนไหวก็ตำม ได้แก่สื่อประเภท สื่อ
สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภำพยนตร์  
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2) สื่อใหม่ (New media) หมำยถึง สื่อที่ได้น ำเอำเทคโนโลยีเข้ำมำเป็นส่วนประกอบในท ำ
หน้ำที่ส่งสำร และมีสำมำรถสื่อสำรได้แบบสองทำงคือสำมำรถส่งและรับสำรได้พร้อมกัน สำมำรถส่ง
สำรหลำยประเภทรวมกันได้ในครั้งเดียว เช่น กำรส่งข้อควำมและภำพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงได้เวลำ
เดียวกัน ทั้งนี้ สื่อใหม่ ก็ยังเป็นกำรรวมเอำสื่อดั้งเดิมมำรวมเข้ำกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือที่
รองรับระบบเครือข่ำยอินเทอร์เนต ในบำงครั้งก็จะถูกนิยำมให้เป็นสื่อประสม (Multimedia) ได้ 
เพรำะคุณสมบัติของกำรผสมผสำนสื่อหลำยๆตัวเข้ำไว้ด้วยกันนั่นเอง ท ำให้สื่อใหม่กลำยเป็นสื่อที่มี
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรได้มำกกว่ำเดิม  

ในปัจจุบันสื่อใหม่นั้นได้รับควำมนิยมเป้นอย่ำงมำก และก็ยังมีพัฒนำกำรไปเรื่อยๆ เนื่องจำก
เทคโนโลยีและควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรต่ำง ๆ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วย ท ำให้
กำรใช้สื่ออย่ำงเช่นสื่อดั้งเดิม(Traditional Media) นั้นได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดขึ้นของสื่อใหม่เป็น
อย่ำงมำกท ำให้ช่วงหนึ่งเกิดเหตุกำรณ์ที่เรียกว่ำ "กำรปฏิวัติแห่งระบบตัวเลข"(Digital Revolution) 
ซึ่งเป็นช่วงที่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เดิมเป็นข้อมูลแบบอนำลอค ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นระบบดิจิตอล 
หรือกำรท ำให้เป็นข้อมูลแบบตัวเลขนั่นเอง ซึ่งก็เป็นปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งที่เร่งท ำให้เกิด “สื่อ
ใหม่” (New Media) ขึ้นเป็นสื่อที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับระบบตัวเลข คอมพิวเตอร์ และกำรสื่อสำร
แบบโต้ตอบ หรือ “อินเตอร์แอคทีฟ” (Interactive)คำดหวังกันว่ำ สื่อใหม่จะสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของ “ผู้แสวงหำข้อมูลข่ำวสำร” (Seeker)ได้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำสื่อแบบดั้งเดิม เนื่องจำก
สื่อใหม่ไม่มีข้อจ ำกัดในด้ำนเวลำ (Time)และเนื้อท่ี (Space) เหมือนอย่ำงเคยเป็นข้อจ ำกัดของสื่อแบบ
ดั้งเดิมมำก่อนยกตัวอย่ำงเช่น กำรดูรำยกำรโทรทัศน์ย้อนหลัง ฟังรำยกำรวิทยุย้อนหลัง ฯลฯ 

 
สื่อใหม่ หมำยถึงระบบกำรสื่อสำรหรือเชื่อมต่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ำยระดับโลก

ได้แก่ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet) บริกำรระดับเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WWW)
บริกำรข้อมูลออนไลน์เชิงพำณิชย์ (Commercial on-line Service) เป็นต้น 

เค วิ้ น  ค ำว ำ โม โต้  (Kevin Kawamoto, 1997) ได้ ให้ ค ว ำม ห ม ำย ข อ ง  “สื่ อ ให ม่ ” 
(NewMedia) ว่ำ หมำยถึง ระบบกำรสื่อสำร หรือระบบที่มีกำรเชื่อมต่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ
เครือข่ำยในระดับโลก 
 

ธิดำพร ชนะชัย (2550: 1-3) ได้ให้ควำมหมำยของ สื่อใหม่(New media) โดยแยกออกเป็น3 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) Digital Media เป็นกำรสื่อสำรไร้สำยที่รวดเร็วด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติกเชื่อมต่อข้อมูล
ผ่ำนดำวเทียม 

2) สื่อซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่นอกเหนือจำกสื่อพ้ืนฐำนเดิมที่มีอยู่ 
3) สื่อสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือSupport งำนบำงอย่ำงโดยเน้นCreativity Innovation 
 
เคนท์ เวอร์ทำม และ เอียน เฟนวิกค์  (Kent Wertime and Ian Fenwick) ได้ให้แนวคิด

เกี่ยวกับสื่อใหม่ (New Media)และกำรตลำดดิจิทัลและนิยำมสื่อใหม่ว่ำ หมำยถึง เนื้อหำ (content)ที่
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อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยลักษณะส ำคัญของเนื้อหำอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด้วย“อิสระ5 
ประกำร” (5Freedoms)ได้แก่ 

1. อิสระจำกข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ (Freedom from Scheduling) เนื้อหำที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
ทำงให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกรับและส่งข่ำวสำรได้ในเวลำที่ตนต้องกำรและไม่จ ำเป็นต้องชมเนื้อหำ
ต่ำงๆ ตำมเวลำที่ก ำหนด 

2. อิสระจำกข้อจ ำกัดด้ำนพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้อหำใน
รูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหำที่รับข้อมูลข่ำวสำรได้ทั่วโลกในเวลำอันรวดเร็วท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถเลือก
รับหรือค้นหำข้อมูลข่ำวสำรจำกประเทศใดก็ได้แล้วแต่ควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละคน 

3. อิสระจำกข้อจ ำกัดด้ำนขนำด (Freedom to Scale) มีเนื้อหำที่สำมำรถย่อหรือปรับขยำย
ขนำดหรือเครือข่ำยได้เช่น กำรปรับเนื้อหำให้เหมำะสมส ำหรับกำรเผยแพร่ทั่วโลก หรือปรับให้
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะเจำะจงก็ได้ 

4. อิสระจำกข้อจ ำกัดด้ำนรูปแบบ (Freedom from Formats) เนื้อหำแบบดิจิทัลไม่
จ ำเป็นต้องมีรูปแบบ หรือลักษณะที่ตำยตัว สื่อดั้งเดิม เช่น สปอร์ตโฆษณำมำตรฐำนทำงโทรทัศน์ถูก
ก ำหนดว่ำต้องมีควำมยำว 30 วินำทีสื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีครึ่งหน้ำหรือเต็มหน้ำเป็นต้น แต่สื่อดิจิทัล เช่น 
ไฟล์วิดีโอภำพที่ถ่ำยจำกกล้องในโทรศัพท์มือถือแล้วน ำลงไปไว้บนเว็บไซต์จะต้องมีควำมยำวกี่วินำที
หรือมีควำมละเอียดของไฟล์เป็นเท่ำไหร่ก็ได้เป็นต้น 

5. อิสระจำกยุคนักกำรตลำดสร้ำงเนื้อหำมำสู่ยุคนักบริโภคริเริ่มสร้ำง และควบคุมเนื้อหำเอง 
(From Marketer-Driven to Consumer-Initiated, Created and Controlled) ด้วยพัฒนำกำร
เทคโนโลยีดิจิทัลท ำให้เจ้ำของสื่อไม่อำจควบคุมกำรแพร่กระจำยของสื่อได้เหมือนอดีต เนื้อหำที่พบใน
บล็อก (Blog) หรือคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ของ YouTubeและสื่อผสมใหม่ๆ อำจสร้ำงสรรค์จำกผู้บริโภค
คนใดก็ได้เกิดเป็นเนื้อหำที่สร้ำงจำกผู้บริโภค (Consumer-Created Content) หรือเป็นค ำพูดแบบ
ปำกต่อปำกฉบับออนไลน์(Online Word-of-Mouth) ที่แพร่กระจำยไปอย่ำงรวดเร็ว 

ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญฤทัย สำยประดิษฐ์ (2551: 43)กล่ำวถึงคุณลักษณะของสื่อใหม่ว่ำสื่อ
ใหม่เป็นสื่อที่ตอบสนองควำมต้องกำรสำรสนเทศได้ตำมควำมต้องกำร เปิดรับสำรของผู้รับสำรมำก
ที่สุดเพรำะสื่อใหม่สำมำรถสร้ำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรบรรจุเนื้อหำของข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำง
เป็นระบบ มีกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรง่ำย อันจะส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จในงำนเผยแพร่และรวบรวม
ข้อมูลข่ำวสำรได้มำกกว่ำ อีกท้ังยังใช้คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผสมผสำนสื่อต่ำง ๆ ที่
เรียกว่ำ สื่อผสมผสำน 
 

ประเภทของสื่อใหม่ 
ประเภทของสื่อใหม่คือรูปแบบเนื้อหำแบบดิจิทัลที่พบเห็นในปัจจุบันและมีแนวโน้มว่ำจะมี

บทบำทส ำคัญ มำกยิ่งขึ้นในอนำคต โดยสื่อใหม่แต่ละประเภทมีควำมโดดเด่นและแตกต่ำงกัน 
ตำมประโยชน์และวัตถุประสงค์ในกำรใช้สื่อประเภทสื่อใหม่ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

1) เว็บไซต์ (Web site) 
2) อินเทอร์เน็ต (Internet) 
3) อีเมล (E-mail) 
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4) เทคโนโลยีส ำหรับอุปกรณ์พกพำหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform) 
5) วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง 
6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย 
7) ซอฟต์แวร์ 
8) บล็อกและวิกิ 
9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
10) ตู้ให้บริกำรสำรสนเทศ 
11) โทรทัศน์โต้ตอบ 
12) อุปกรณ์พกพำหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์ 
13) นวนิยำยแบบข้อควำมหลำยมิติ(Hypertext fiction) 

 
จำกนิยำมข้ำงต้น สรุปได้ว่ำสื่อใหม่ (New Media) หมำยถึง สื่อที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีจำกระบบอนำล็อก หรือสื่อดั้งเดิม มำเป็นระบบดิจิทัล ท ำหน้ำที่ส่งสำรได้หลำยอย่ำง
รวมกัน คือ ภำพ เสียงและข้อควำมไปพร้อมกัน เช่น Internet Website E-Book E-mail เป็นต้น 
และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงอิสระมำกขึ้น 
 

ประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่ (New Media) 
จำกกำรศึกษำงำนวิจัย และบทควำม ของธิดำพร ชนะชัย (2550) และ ขวัญฤทัย สำย

ประดิษฐ์ (2551: 50-51) สำมำรถสรุปประโยชน์ที่ได้จำก สื่อใหม่(New Media) ดังต่อไปนี้ 
1) สำมำรถท ำ ให้ค้นหำค ำตอบในเรื่องบำงอย่ำงได้โดยกำรเปิดหัวข้อไว้ก็จะมีผู้สนใจและมี

ควำมรู้แสดงควำมคิดเห็นไว้มำกมำย 
2) ช่วยประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรข้อมูล 
3) ช่วยสนับสนุนในกำรท ำE-Commerce เป็นรูปแบบกำรค้นบนอินเทอร์เน็ตที่สั่งซื้อสินค้ำ

ได้ทัน ทีโดยไม่ต้องใช้catalogอีกต่อไป 
4) สำมำรถให้ข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยได้หลำกหลำยกลุ่มเป้ำหมำย

เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนมำกได้ในระยะเวลำพร้อมๆ กัน 
5) สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ทั่วประเทศและทั่วโลก 
6) ไม่ต้องเสียค่ำเวลำ สถำนีวิทยุสถำนีโทรทัศน์ไม่ต้องจ่ำยค่ำเนื้อที่ให้นิตยสำร หนังสือพิมพ์ 

เพรำะเมื่อเทียบค่ำใช้จ่ำยกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุโทรทัศน์นิตยสำร หนังสือพิมพ์และภำพยนตร์แล้วมี
อัตรำคอ่นข้ำงจะถูกกว่ำ 

7) สื่อใหม่ยังเป็นสื่อที่มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อ 2 ทำง จึงท ำให้ผู้ใช้สำมำรถโต้ตอบได้
ทันท ี

 
พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ค (Facebook)  

 เฟซบุ๊ค (Facebook)คือสื่อสังคมออนไลน์รูปแบบหนึ่งที่ท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถติดต่อสื่อสำร 
หรือร่วมท ำกิจกรรมกับผู้ใช้งำนคนอ่ืนๆได้ เช่น กำรเขียนข้อควำมบอกเล่ำเรื่องรำวแจ้งข้อมูลข่ำวสำร
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เกี่ยวกับ ตรำสินค้ำแสดงควำมคิดเห็นเรื่องที่สนใจ โพสต์รูปภำพ โพสต์คลิปวิดีโอ หรือกำรพูดคุยผ่ำน
กระดำนข้อควำม (Wall) หรือกล่องข้อควำม (Message) เช่นเดียวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Fanpage) ที่
มีไว้เพ่ือสร้ำง พ้ืนที่ๆหนึ่งส ำหรับรวบรวมกลุ่มคนที่มีควำมคิดควำมชอบเหมือนกันไว้ด้วยกันหรือ
สำมำรถใช้เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรกำรตลำดของสินค้ำหรือบริกำรที่ท ำได้ง่ำยและช่วยประหยัด
งบประมำณ นอกจำกนี้เฟซบุ๊กแฟนเพจยังช่วยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
ด้วยกำรแทรกซึมบนหน้ำข่ำวใหม่ (News Feeds) จำกกำรกดไลก์ (วิลำส ฉ่ ำเลิสวิวัฒน์ และ คณะ, 
2554), กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่องและทันเวลำ (Real time) และแอพพลิเคชั่นที่อย่ำง
หลำกหลำยรวมถึงกำรพูดคุยผ่ำน ทำงหน้ำกระดำนข้อควำม (Wall) หรือผ่ำนกล่องข้อควำม 
(Message) (Parsons, 2011 อ้ำงถึงใน นภวรรณ ตันติเวชกุล และ สำยฤดี พัฒนพงศำนนท์, 2556) 

เว็บไซต์ Opify.net (thumbsupteam, 2013, online) ได้ส ำรวจถึงพฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้ใช้งำนและท ำกำรสรุปออกมำได้เป็นผู้ใช้งำนรวมทั้งหมด 9 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 

1. กลุ่มนักสะกดรอย (The Stalker) ผู้ใช้งำนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ชื่นชอบกำรติดตำมและ
สังเกตควำมเคลื่อนไหวของเพ่ือนหรือผู้ใช้งำนคนอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลำเฉลี่ยในกำรใช้
งำน Facebook มำกกว่ำผู้ใช้งำนทั่วไปถึง 14 เท่ำ 

2. กลุ่มผู้สูงอำยุ (The Baby Boomer) กลุ่มผู้สูงอำยุนับว่ำเป็นอีกหนึ่งที่เริ่มให้ควำมสนใจ
และหันมำใช้งำน Facebook เพ่ิมมำกข้ึนเรื่อยๆ โดยเป็นกลุ่มที่มีอำยุเฉลี่ยระหว่ำง 55-
65 ปีขึ้นไป ซึ่งกำรใช้งำนส่วนใหญ่เป็นกำรติดต่อสื่อสำรกับลูกหลำน 

3. กลุ่มผู้เล่นหน้ำใหม่ (The Newbie) ผู้ใช้งำนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เพ่ิงหัด
ใช้งำน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมถ่ำยตัวเอง รวมถึงชอบกด Like และ Comment โดยผลกำร
ส ำรวจพบว่ำผู้เล่นหน้ำใหม่กลุ่มนี้มีกำรกด Like สูงถึง 5 แสนครั้งภำยในระยะเพียงแค่ 
2 นำที 

4. กลุ่มที่รักกำรโพสและแชร์เป็นชีวิตจิตใจ (The Over-Sharer) ลักษณะของผู้ใช้งำนใน
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รักและชื่นชอบกำรเช็คอิน  โดยผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้ใช้งำนประเภทนี้มี
จ ำนวนมำกถึง 4.8 ล้ำนคนเลยทีเดียว 

5. กลุ่มนักประชำสัมพันธ์ (The Brand Promoter) ผู้ใช้งำนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพนักงำน
ของแบรนด์หรือบริษัทซึ่งมีหน้ำที่ในกำรใช้งำน Facebook เพ่ือโปรโมท ประชำสัมพันธ์
และแชร์เฉพำะสินค้ำขององค์กรเท่ำนั้น 

6. กลุ่มที่กลัวเสียควำมเป็นส่วนตัว (The Fearful User) พฤติกรรมของผู้ใช้งำนกลุ่มนี้
ค่อนข้ำงมีควำมลึกลับและไม่ค่อยมีกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวสู่สำธำรณะมำกนัก เพรำะ
กลัวว่ำอำจจะมีกลุ่มมิจฉำชีพแอบน ำภำพถ่ำยหรือข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญำต โดยส่วนใหญ่มักใช้ชื่อสมมุติในกำรใช้งำนรวมถึงยังไม่ค่อยรับ Add จำกคน
แปลกหน้ำ  ซึ่งผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้ใช้งำนที่มีพฤติกรรมลึกลับเหล่ำนี้มีจ ำนวมมำกถึง 
13 ล้ำนคน 

7. กลุ่มที่ชอบโพสและแชร์เพ่ือสร้ำงกระแส (The Curator) ผู้ใช้งำนกลุ่มนี้ชอบโพสรูป
ภำพหรือวีดีโอไม่ว่ำจะเป็นแมว, สุนัข, เด็กรวมถึงมุขตลกและค ำคมที่ได้รับควำมนิยม
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เพ่ือสร้ำงกระแสและได้ยอดกด Like โดยกำรโพสในรูปแบบนี้พบว่ำเป็นรูปแบบที่คน
ส่วนใหญ่ชื่นชอบมำกที่สุด 

8. กลุ่มนักเล่นเกม (The Gamer) กลุ่มนี้ดูจำกชื่อกลุ่มแล้วก็ค่อนข้ำงชัดเจนว่ำส่วนใหญ่
เน้นกำรใช้งำนเพ่ือกำรเล่นเกมบน Facebook เท่ำนั้น ซึ่งบนหน้ำโปรไฟล์ของผู้ใช้งำน
กลุ่มนี้มักมีเพียงแค่กำรอัพเดทคะแนนและสถิติในกำรเล่นเกมต่ำงๆ 

9.  กลุ่มที่มี Facebook ไว้เฉยๆ (The Non-User) ผู้ใช้งำนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีบัญชีแต่ไม่
เคยใช้งำนหรือมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอะไรเลย โดยผู้ใช้งำนกลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนมำกถึง 
18% ของจ ำนวนผู้ใช้งำน Facebook ทั้งหมด 
 

สื่อกิจกรรม 
 สื่อกิจกรรม หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้ประสบกำรณ์หรือ
เรียนรู้เนื้อหำบทเรียนด้วย กำรดู กำรฟัง กำรสังเกต กำรทดลอง กำรสัมผัส จับต้องด้วยตนเอง รวมถึง
กำรร่วมแสดงควำมคิดเห็น  กำรแสดงบทบำทในละคร  กำรละเล่น  เกม  กีฬำ  กำรแข่งขันต่ำงๆ
ตลอดจนกำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอ่ืน   ท ำให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์แปลกใหม่ด้วยควำม
เพลิดเพลิน  บำงกิจกรรมอำจใช้สื่อวัสดุหรืออุปกรณ์เข้ำมำช่วยในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
รับรู้และเรียนรู้เนื้อหำสำระในกิจกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
ความส าคัญของสื่อ 
1.เป็นเครื่องมือส่งเสริมเด็กให้กล้ำแสดงออกและเกิดกำรเรียนรู้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. เป็นตัวกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทัศนคติ  ค่ำนิยม หรือทักษะของผู้สอน

ไปสู่ผู้เรียน 
3. เป็นเครื่องมือเร้ำควำมสนใจของเด็ก ให้ติดตำมเรื่องรำวด้วย ควำมสนใจและไม่เกิด

ควำมรู้สึกว่ำเป็นกำร  “เรียน” 
4. เป็นเครื่องมือท ำสิ่งที่เป็นนำมธรรมให้เป็นรูปธรรมและผู้เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงท ำให้

จ ำได้นำน 
               
คุณค่าของสื่อประเภทกิจกรรม 

สื่อประเภทกิจกรรมมีคุณค่ำต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนหลำยประกำรดังนี้ 
1. ช่วยรวมวัสดุอุปกรณ์หรือประสบกำรณ์ที่กระจัดกระจำยไว้ในที่แห่งเดียวกัน 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้ำแสดงออกและสำมำรถท ำงำนกับบุคคลอ่ืนได้ 
3. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนกับผู้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ 
4. ช่วยถ่ำยทอดเนื้อหำเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนจำกกำรได้สัมผัสด้วยตัวเอง 
5. เป็นนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่ำงเพลิดเพลิน 
 
ลักษณะสื่อกิจกรรมที่ดี 
1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ กำรท ำกิจกรรมและประเมินผลกิจกรรม 
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2. ผู้เรียนได้ฝึกฝนพฤติกรรมกำรเรียนทั้งทำงด้ำนควำมรู้ เจตคติและทักษะผสมผสำนกันเป็น
บูรณำกำรอย่ำงเป็นระบบ 

3. มีลักษณะของกำรกระท ำเด่นชัดด้วยกำรก ำหนดค ำที่แสดงถึงกำรกระท ำไว้ด้วยทุกครั้ง 
4. ก ำหนดเงื่อนไขส ำหรับประกอบกิจกรรมไว้ชัดเจน สำมำรถวัดผล และสังเกตพฤติกรรม

ของผู้เรียนได ้
5. มีเกณฑ์หรือมำตรฐำนในกำรด ำเนินกิจกรรม ก ำหนดพฤติกรรมที่ถือเป็นระดับต่ ำสุดที่พึง

พอใจ 
6. ใช้เวลำพอเหมำะที่ผู้เรียนจะสำมำรถด ำเนินกิจกรรมให้ประสบผลส ำเร็จ และก่อให้เกิด

ควำมภำคภูมิใจได้ 
7. มีกำรชี้แนวทำงหรือน ำทำงในกำรด ำเนินกิจกรรมได้เด่นชัด 
8. กิจกรรมต้องตรงกับเนื้อหำและจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้ 
9. กิจกรรมไม่มีควำมยุ่งยำกสลับซับซ้อน มีควำมยำกง่ำยเหมำะสมกับวัยของผู้เรียน 
10. เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 
ประเภทของสื่อกิจกรรม 

สื่อกิจกรรมที่น ำมำใช้กับกำรเรียนกำรสอนมีหลำยประเภท ดังนี้ 
1.กำรสำธิต (Demonstration) 
2.กำรจัดนิทรรศกำร (Exhibition) 
3.นำฏกำร (Dramatization) 
4. กำรใช้ชุมชนเพ่ือกำรศึกษำ (Community Study) 
5. สถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) 
6. กำรศึกษำนอกสถำนที่ (Field Trip) 
 

2.3 แนวคิดด้านการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
กำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์สำมำรถสร้ำงปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และรวมกันอยู่

เป็นสังคมได้  เนื่องจำกกำรสื่อสำรช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน ช่วยให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำร ตลอดจนใช้เพ่ือควำมอยู่รอดในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งกำรสื่อสำรใดๆก็ตำมย่อมมีเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ส ำคัญต่อกำรสื่อสำรนั้นๆ และต้องกำรให้บรรลุตำมที่คำดหวังไว้ ซึ่งต้องอำศัยปัจจัยต่ำงๆ
เป็นส่วนประกอบ ทั้งจำกตัวผู้ส่งสำร เนื้อสำรที่มีสำระส ำคัญ ช่องทำงกำรสื่อสำร ตลอดจนผู้รับสำร ที่
ท ำให้กระบวนกำรสื่อสำรครบถ้วนสมบูรณ์ได้ นอกจำกนี้สิ่งส ำคัญที่ช่วยให้กำรสื่อสำรประสบ
ควำมส ำเร็จก็คือแนวทำงกำรสื่อสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ ที่สำมำรถช่วยให้กำรสื่อสำรเป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของผู้ส่งสำร   

มิลเลอร์และเบอร์กูน (Miller and Burgoon, 1973)  ได้อธิบำยถึงกำรสื่อสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจ
(Persuasive Communication)ว่ำเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสำรใช้เมื่อตั้งใจจะมีอิทธิพลเหนือผู้รับสำรหรือผู้ถูก
โน้มน้ำวใจ 
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ในขณะที่ คัทลิบ และเซ็นเตอร์ (Cutlip and Carter, 1964) ได้กล่ำวถึงกำรโน้มน้ำวใจว่ำมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงควำมคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน หรือควำมคิดที่แตกต่ำงกันให้หำยไป 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หรือเพ่ือรักษำควำมคิดเห็นที่ดีให้คงอยู่ โดยมีลักษณะส ำคัญคือ ผู้
โน้มน้ำวใจมีควำมตั้งใจที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้รับสำร ซึ่งผู้โน้มน้ำวพยำยำมโน้มน้ำวให้ผู้รับสำรเลือกใน
สิ่งที่ตนเองน ำเสนอ และสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในที่สุด ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนควำมรู้ ควำมคิด หรือ
พฤติกรรม  

 
ลักษณะของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 

ลิตเติ้ลจอห์น และจำบูช (Littlejohn & Jabusch, 1987 อ้ำงถึงใน ปรำณี นุ่มไทย,  2543 ) 
ได้สรุปถึงลักษณะของกำรสื่อสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ ว่ำมีลักษณะส ำคัญ 7 ประกำร ดังนี้  

1. กำรโน้มน้ำวใจมีผลในกำรเปลี่ยนแปลงผู้มีส่วนร่วมในกำรสื่อสำร – กำรโน้มน้ำวใจมีผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมและค่ำนิยม โดยไม่จ ำกัดว่ำจะต้องเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่
ลึกซึ้งเท่ำนั้น อำจเป็นกำรเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วครำวหรือแบบคงอยู่อย่ำงถำวร ซึ่งกำรท ำให้อีกฝ่ำย
หนึ่งนั้นยอมปฏิบัติตำมนั้นต้องอำศัยกำรสื่อสำรและทักษะกำรโน้มน้ำวใจของผู้พูดเพ่ือให้กำรโน้มน้ำว
ใจนั้นมีประสิทธิภำพ  

2. กำรโน้มน้ำวใจนั้นเกี่ยวข้องกับทำงเลือก – โดยปกติผู้ถูกโน้มน้ำวใจจะมีทำงเลือกมำกกว่ำ
หนึ่ง และผู้โน้มน้ำวใจจะพยำยำมชักจูงผู้ถูกโน้มน้ำวใจให้ยอมรับทำงเลือกท่ีตนเสนอ โดยผู้โน้มน้ำวใจ
จะต้องมั่นใจว่ำกำรกระท ำที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดมำจำกกำรถูกบีบบังคับ หำกกำรกระท ำนั้นเกิดจำก
กำรบีบบังคับ ถือว่ำกำรกระท ำนั้นมิได้เป็นผลที่เกิดข้ึนจำกกำรโน้มน้ำวใจ 

3. กำรสื่อสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจเป็นกระบวนกำร – กำรโน้มน้ำวใจเป็นกำรสื่อสำรที่กำรส่ง
สำรและกำรรับสำรจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันในกำรติดต่อสื่อสำรในแต่ละครั้ง ผู้ส่งสำรและผู้รับสำรอำจมี
กำรแลกเปลี่ยนบทบำทระหว่ำงกันได้ และทั้ง 2 ฝ่ำยร่วมกันสร้ำงควำมหมำยต่อสิ่งที่สื่อสำรตลอดจน
รับผิดชอบร่วมกันต่อผลลัพธ์ของกำรสื่อสำร 

4. กำรโน้มน้ำวใจไม่สำมำรถแยกออกได้จำกบริบท – บริบทคือสภำพแวดล้อมหรือ
สถำนกำรณ์ในขณะที่สื่อสำรที่เป็นปัจจัยก ำหนดลักษณะ รูปแบบ เนื้อหำและทิศทำงกำรสื่อสำร 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อกำรโน้มน้ำวใจ กำรโน้มน้ำวใจและบริบทจึงไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ 
บริบทต่ำงๆเหล่ำนี้ประกอบด้วย ภูมิหลังของคู่สื่อสำร สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทำง
กำยภำพ  

5. ผลของกำรโน้มน้ำวใจมำจำกหลำยปัจจัย – กำรโน้มน้ำวใจเป็นผลของปัจจัยด้ำนบุคคล 
สังคมและวัฒนธรรม แม้ว่ำกลยุทธ์ของผู้โน้มน้ำวใจจะมีควำมส ำคัญต่อกำรท ำให้ผู้รับสำรเปลี่ยนแปลง 
แต่ไม่มีสูตรกลยุทธ์ใดที่จะรับประกันกำรเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถำนกำรณ์ ดังนั้นผู้โน้มน้ำวใจต้อง
เลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมำะสมกับปัจจัยต่ำงๆ เช่น กลุ่มของผู้รับสำร เพศของผู้รับสำร หรือสังคม
วัฒนธรรม เป็นต้น 

6. ผู้มีส่วนร่วมในกำรโน้มน้ำวใจต่ำงพ่ึงพำกัน – กำรโน้มน้ำวใจมิได้เป็นเพียงกำรกระท ำของ
ฝ่ำยหนึ่งต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง แต่ผู้มีส่วนร่วมทั้ง 2 ฝ่ำยทั้งผู้ส่งสำรและผู้รับสำรเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรท ำให้
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เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขึ้น หรือเกิดผลลัพธ์ทำงใดทำงหนึ่งขึ้น ถึงแม้ว่ำอิทธิพลของแต่ละฝ่ำยจะไม่
เท่ำกันก็ตำม 

7. ผู้รับสำรมีบทบำทในกำรเปลี่ยนแปลงตนเอง – ในขณะที่ผู้โน้มน้ำวใจพยำยำมที่จะมี
อิทธิพลต่อผู้รับสำร ผู้รับสำรนั้นมิได้เป็นฝ่ำยตั้งรับเพียงอย่ำงเดียว แต่ผู้รับสำรนั้นสำมำรถเป็นผู้โน้ม
น้ำวใจตนเองได้ กล่ำวคือ ผู้รับสำรที่ไม่เปิดต่อกำรเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำผู้โน้ม
น้ำวใจจะใช้กลยุทธ์ใดในกำรโน้มน้ำวใจก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงของผู้รับสำรจะต้องเป็นผลมำจำกกำร
ประมวลข้อมลูที่ได้รับของผู้รับสำรเอง 

 
วำระดี ปัทมำนนท์. (2551)  ได้สรุปกลุ่มผู้รับสำรที่มีควำมแตกต่ำงกันในระดับต่ำงๆ ซึ่ง

สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 4 กลุ่มดังนี ้
1. กลุ่มเชื่อ (Believer)  เป็นกลุ่มที่ง่ำยที่สุดในกำรท ำกำรสื่อสำร หรือชักจูงให้ปฏิบัติตำม 

เพรำะเป็นกลุ่มที่ได้รับทัศนคติ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรือข้อมูลต่ำงๆที่เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกันกับผู้สื่อสำรหรือผู้โน้มน้ำวใจ จึงเชื่อและเห็นด้วยในสิ่งที่ได้สื่อสำร
ออกไป  

2. กลุ่มสงสัย (Skeptic) เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูล ควำมรู้ ประสบกำรณ์หรือข้อมูลต่ำงๆ
เกี่ยวกับสิ่งที่จะสื่อสำรทั้งในด้ำนบวกและด้ำนลบ คนกลุ่มนี้จึงเกิดควำมสงสัยในเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งกำรให้ข้อมูลกับคนกลุ่มนี้จึงต้องเริ่มจำกกำรพูดเรื่องที่กลุ่มเป้ำหมำยสงสัยและ
ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถำมเพ่ือให้หำยจำกควำมสงสัยก่อน แล้วจึงให้ข้อมูลประกอบ
เหตุผล 

3. กลุ่มเฉื่อย (Apthetie) เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจ ไม่ตอบโต้ และไม่แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่ำง ๆ เนื่องจำกรู้สึกว่ำเป็นเรื่องที่ไม่เก่ียวข้องกับตนเอง กำรให้ข่ำวสำรกับคนกลุ่มนี้
จึงต้องพยำยำมดึงเรื่องให้ใกล้ตัว ให้เขำรู้สึกว่ำเขำไม่ควรนิ่งเฉย เรื่องที่เขำนิ่งเฉยนั้นเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง และส่งผลกระทบต่อเขำโดยตรง 

4. กลุ่มปรปักษ์ (Hotile) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยำกที่สุดในกำรโน้มน้ำว เพรำะเป็นกลุ่มที่ไม่เห็น
ด้วยกับสิ่งที่เรำก ำลังจะสื่อสำร และจะพยำยำมต่อต้ำน กำรให้ข่ำวสำรกับกลุ่มคน
ประเภทนี้จึงต้องท ำให้เกิดควำมปั่นป่วนในควำมคิด หรือเกิดควำมไม่สมดุล ไม่กลมกลืน
ทำงควำมคิด (Dissonance) เสียก่อน โดยอำจจะให้คนที่เขำนับถือเป็นผู้จูงใจ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำกำรที่จะท ำกำรโน้มน้ำวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น เพ่ือให้เกิดกำรตอบสนอง
จะต้องท ำกำรศึกษำพ้ืนฐำนคนกลุ่มนั้นเสียก่อน เพรำะพ้ืนฐำนของแต่ละคนแตกต่ำงกันท ำให้ต้องใช้วิธี
ในกำรโน้มน้ำวที่แตกต่ำงกันออกไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถท ำ
ให้ผู้บริโภคเกิดกำรตอบสนองได้ 

 
องค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการโน้มน้าวใจ 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวำท (2554) ได้แบ่งองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐำนในกำรโน้มน้ำวใจไว้ดังนี้คือ 
1. มองจำกภำยนอกของผู้รับสำร องค์ประกอบในกำรโน้มน้ำวใจมีอยู่ 4 ประกำร ได้แก่ 
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1.1 ควำมแตกต่ำงภำยในผู้รับสำร ผู้ส่งสำรแต่ละคนมีปัจจัยต่ำงๆกัน เช่น ควำม
น่ำเชื่อถือ อ ำนำจทำงสังคม บทบำทในสังคม สัมพันธภำพกับผู้รับสำร และลักษณะ
ทำงประชำกรอ่ืนๆ  

1.2 ควำมแตกต่ำงภำยในผู้ส่งสำร สำรแต่ละชิ้นมีเนื้อหำที่สำมำรถใช้โน้มน้ำวใจแตกต่ำง
กัน ไม่ว่ำจะเป็นหัวข้อ เนื้อหำรำยละเอียดของสำร ลักษณะวิธีกำรโน้มน้ำวใจ กำร
จัดเรียบเรียงสำร ข้อโต้แย้ง ภำษำและลักษณะท่วงท ำนองลีลำที่ใช้เพ่ือสื่อสำรไปยัง
ผู้รับสำร 

1.3 ควำมแตกต่ำงของสื่อ ควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวใจของสื่อแต่ละชนิดมีควำม
แตกต่ำงกัน เช่น กำรเปรียบเทียบกำรสื่อสำรผ่ำนบุคคล กับกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  

1.4 ควำมแตกต่ำงภำยในสภำพกำรณ์ ในกำรสื่อสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจมีสภำพกำรณ์
เป็นองค์ประกอบซึ่ งอำจมีควำมแตกต่ำงกันไป ทั้ งตัวผู้สื่อสำร สถำนกำรณ์ 
ควำมคุ้นเคยกันระหว่ำงผู้ส่งสำรและผู้รับกำร สิ่งเร้ำหรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งส่งผลให้กำร
โน้มน้ำวใจมีควำมแตกต่ำงกัน 

2. ผู้รับสำร กำรที่ผู้รับสำรจะมีควำมละเอียดอ่อนต่อกำรถูกโน้มน้ำใจเพียงใด อำจจะ
พิจำรณำได้จำก ลักษณะทำงประชำกร  ทัศนคติ ควำมรู้ของผู้รับสำรที่มีต่อสำรนั้นๆ 
ลักษณะทำงด้ำนอำรมณ์ กำรให้ควำมส ำคัญต่อสำรของผู้รับสำร และวิธีกำรที่ผู้รับสำร
รับรู้สภำพกำรณ์หนึ่งๆ   

 
หลักกำรสื่อสำรที่ท ำให้ผู้รับสำรสำมำรถจดจ ำได้ และช่วยโน้มน้ำวใจให้เกิดกำรปฏิบัติ ตำม

แนวคิดของ ชิพ ฮีธ และ แดน ฮีธ (Chip Heath & Dan Heath, 2007) ผู้เขียนหนังสือเรื่อง Made 
to Stick ระบุว่ำมีทั้งสิ้น 6 ประกำร ประกอบไปด้วย  

1. มีควำมเรียบง่ำย คือกำรสร้ำงแนวคิดท่ีเรียบง่ำยแต่มีควำมลึกซึ้งเพ่ือให้ผู้รับสำรเมื่อรับฟัง
แล้วสำมำรถจดจ ำและน ำไปปฏิบัติได้ง่ำยโดยอำจเป็นเพียงค ำ ข้อควำม หรือประโยคที่
ง่ำยต่อกำรรับรู้และจดจ ำ  

2. เหนือกำรคำดหมำย คือ กำรท ำให้ผู้รับสำรหันมำให้ควำมสนใจในกรณีที่ต้องใช้เวลำใน
กำรอธิบำยแนวคิด เช่น กำรน ำเสนอในสิ่งที่เป็นควำมขัดแย้งกับสัญชำตญำณโดยทั่วไป 
เรื่องเหลือเชื่อ หรือเรื่องที่ไม่น่ำเป็นไปได้ เหนือควำมคำดหมำย ซึ่งจะท ำให้ผู้รับสำร
ติดตำมและสนใจในกำรค้นหำค ำตอบหรือไขข้อข้องใจ  

3. สำมำรถจับต้องได้ กำรสื่อสำรที่เป็นรูปธรรม สำมำรถเห็นภำพได้ชัดเจนหรือจับต้องได้ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้รับสำรสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยมำกขึ้น   

4. มีควำมน่ำเชื่อถือ นอกจำกตัวของผู้ส่งสำรแล้วตัวข้อมูลที่ใช้ในกำรสื่อสำรจะต้องมีควำม
น่ำเชื่อถือในตัวของมันเอง ซึ่งจะช่วยลดปัญหำควำมระแวงสงสัยหรืออคติของผู้รับสำรได้ 

5. มีควำมเร้ำอำรมณ์ ผู้สื่อสำรจะต้องเลือกกลวิธีตลอดจนกำรสรรหำค ำที่เหมำะสม ในกำร
เร้ำอำรมณ์ของผู้รับสำร ซึ่งทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทำงกำรสื่อสำรและเนื้อหำ 
ว่ำต้องกำรให้ผู้รับสำรเกิดอำรมณ์ร่วมแบบได้ต่อสำรนั้นๆ 
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6. เป็นเรื่องเล่ำ เรื่องเล่ำนั้นมีข้อดีคือสำมำรถช่วยให้ผู้ส่งสำรถ่ำยทอดข้อมูลหรือควำมรู้ที่
สอดคล้องกับกำรด ำเนินชีวิตและเข้ำถึงผู้รับสำรได้ง่ำย  เพรำะช่วยให้ผู้รับสำรเกิด
จินตนำกำรร่วมตำมเรื่องที่เล่ำซึ่งสำมำรถน ำไปปฏิบัติตำมได้  

 
ความส าคัญของผู้ส่งสารที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือในการโน้มน้าวใจ 

ผู้ส่งสำรนับได้ว่ำเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่ท ำให้กำรสื่อสำรสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพำะกำร
สื่อสำรเพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ผู้สื่อสำรจะมีคุณลักษณะที่เหมำะสมต่อกำรสื่อสำร 
โดยเฉพำะควำมน่ำเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสำรเกิดควำมรู้สึกที่ดีและมีแนวโน้มที่จะยอมรับสำรที่
ต้องกำรส่งให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยประกอบไปด้วย (อรวรรณ ปิลันธน์โอวำท, 2554) 

1. ผู้สื่อสำรควรจะใช้กำรแนะน ำตนเองให้เป็นประโยชน์ในกำรที่จะได้รับกำรยอมรับจำก
ผู้รับสำร เช่น ควำมน่ำไว้วำงใจ ควำมสำมรถเฉพำะตน หรือควำมกระตือรือร้น 

2. ผู้สื่อสำรที่ต้องกำรจะเป็นผู้โน้มน้ำวใจที่ดีจะต้องมีกำรปฏิบัติตนให้สอดคล้องไปด้วยใน
กิจกรรมที่กระท ำประจ ำวัน ไม่ใช่เฉพำะเวลำที่ท ำกำรสื่อสำรเท่ำนั้น  

3. ผู้สื่อสำรจะต้องระวังว่ำผู้รับสำรอำจคิดว่ำผู้สื่อสำรเป็นบุคคลที่มีบทบำทอยู่ในองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง ในขณะที่ท ำกำรสื่อสำรให้องค์กรอ่ืน  ท ำให้ผู้รับสำรอำจสับสนใจบทบำท
ของผู้ส่งสำรที่เป็นคนคนเดียวกันแต่สังกัดต่ำงองค์กรกัน  

4. ผู้สื่อสำรจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรเป็นผู้น ำทำงควำมคิด หำกผู้ส่งสำรสำมำรถเป็น
ผู้น ำทำงคิดเห็นทำงสังคมได้ จะช่วยให้กำรสื่อสำรสัมฤทธิ์ผล 

5. ด้ำนควำมคล้ำยคลึงกันของทัศนคติ ผู้สื่อสำรอำจจะเรียนรู้ทัศคติของกลุ่มผู้รับสำร และ
แสดงตนว่ำตนเองมีทัศนคติที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน  

6. ผู้สื่อสำรสำมำรถอ้ำงถึงผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ซึ่งเป็นบุคคลที่รับสำรให้ควำมเชื่อถือ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในกำรสนับสนุนสำรที่ต้องกำรจะสื่อให้มีน้ ำหนักมำกข้ึนได้ 

7. ผู้สื่อสำรจะต้องปรับสำรของตนเองให้เข้ำกับผู้รับสำรส่วนใหญ่ให้ได้ เพ่ือง่ำยต่อกำรสื่อ
สร้ำงและกำรรับรู้ของผู้รับสำร  
 

ผลของการโน้มน้าวใจ 
กำรโน้มน้ำวใจจะเกิดผลหรือไม่นั้นสำมำรถพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จว่ำบุคคลที่ถูกโน้มน้ำวใจ

นั้นมีกำรแสดงออกมำทำงพฤติกรรมหรือไม่ หรือหำกไม่มีกำรแสดงออกมำทำงพฤติกรรมก็สำมำรถ
พิจำรณำได้ว่ำเป็นควำมล้มเหลวในกำรโน้มน้ำวใจ โดยผู้ส่งสำรสำมำรถประเมินพฤติกรรมได้ว่ำมีควำม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทำงกำรสื่อสำรที่ต้องกำรให้เกิดกับผู้รับสำรหรือไม่ (วำระดี ปั ทมำนนท์, 
2551) ซึ่งหลักส ำคัญในกำรประเมินผลจำกกำรโน้มน้ำวใจ สำมำรถใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  

1. ควำมสอดคล้องกันเจตนำของผู้ส่งสำรและพฤติกรรมของผู้รับสำรเมื่อใดก็ตำมที่เจตนำ
ของผู้ส่งสำรและผู้รับสำรสอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันก็ถือได้ว่ำกำรสื่อสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจนั้น
สัมฤทธิ์ผล ซึ่งระยะเวลำนั้นสำมำรถเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดหรือค่อยเป็นค่อยไปก็ได้  
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2. ระดับของควำมสอดคล้องระหว่ำงเจตนำของผู้ส่งสำรและพฤติกรรมของผู้รับสำรที่
ตำมมำโดยผลจำกกำรโน้มน้ำวใจอำจก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรมขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ระดับของกำรแสดงพฤติกรรมของผู้รับสำรด้วยว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยของกำรสื่อสำรในระดับใด 

3. ระดับควำมยำกทำงกำรสื่อสำรของผู้ส่งสำรสำมำรถน ำมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรตัดสิน
ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวของผลจำกกำรสื่อสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจได้ เนื่องจำกกำรสื่อสำรแต่ละครั้งมี
ควำมยำกง่ำยแตกต่ำงกัน โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของผู้รับสำรต่อเรื่องที่ต้องกำรโน้มน้ำวใจ ซึ่งส่งผลต่อกำรสื่อสำรโดยตรง 
 

กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
 ในกระบวนกำรสื่อสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและบรรลุตำม
เป้ำหมำยของกำรสื่อสำรที่ตั้งไว้ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเลือกสรรกลยุทธ์อย่ำงเหมำะสม โดยอรวรรณ 
ปิลันธน์โอวำท (2554) ได้สรุปตัวอย่ำงแบบจ ำลองกำรโน้มน้ำวใจของแรงค์ (Rank’s Model of 
persuation)ว่ ำ  ป ระกอบ ไปด้ วยขั้ น ตอนส ำคัญ ๆ  2 ป ระกำรคื อ  กำรท ำ ให้ โด ด เด่ น ขึ้ น 
(Intensification) และกำรท ำให้ไม่ส ำคัญ (Downplaying) ซึ่งมีรำยละเอียดของกลยุทธ์ดังนี้ 

1. กำรท ำให้โดดเด่นขึ้น (Intensification) 
กำรท ำให้โดดเด่นขึ้น (Intensification) คือกำรท ำจุดแข็งของเรำให้โดดเด่น รวมไปถึง
กำรท ำจุดอ่อนของคู่แข่งให้เด่นขึ้นเช่นเดียวกัน โดยมีกลยุทธ์ประกอบไปด้วย 

1.1 กำรน ำเสนอสำรซ้ ำๆ (Repetition) สำมำรถท ำได้ด้วยกำรสื่อสำรไปยังผู้รับ
สำรกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆซ้ ำๆ เพ่ือให้เกิดกำรจดจ ำในสิ่งที่เป็น
เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ส ำคัญจนผู้รับสำรเกิดกำรคล้อยตำมหรือเปลี่ยน
ปลงพฤติกรรมในที่สุด 

1.2 กำรเชื่อมโยง ( Association) เป็นกำรน ำเสนอสำรด้วยกำรเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืน
ที่สำมำรถส่งเสริมให้สำรมีควำมมีควำมน่ำเชื่อถือ หรือเพ่ิมคุณค่ำให้กับจุดแข็ง
ของเรำ และตอกย้ ำจุดอ่อนของคู่แข่ง 

1.3 กำรแต่งรูปโฉมของสำร (Composition) คือกำรปรับวิธีกำรน ำเสนอสำรให้มี
ควำมน่ำสนใจ หรือดึงดูดใจมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสำมำรถปรับแต่งรูปโฉมด้วยกำรใช้
ภำษำที่ทันสมัย ใช้ค ำที่เป็นที่นิยมของกลุ่มเป้ำหมำย หรือกำรใช้รูปภำพสื่อ
ควำมหมำยเพื่อกำรโน้มน้ำวใจก็ได้ 

2. กำรท ำให้ไม่ส ำคัญ (Downplaying) 
กำรท ำให้ไม่ส ำคัญ (Downplaying) คือกำรไม่กล่ำวถึงในส่วนไม่ดีหรือส่วนที่เป็นจุดอ่อน
ของเรำ และจุดแข็งของคู่แข่ง โดยมีกลยุทธ์ประกอบไปด้วย 

2.1 กำรละเว้นไม่พูดถึง (Omission) คือกำรเลือกไม่สื่อสำรจุดอ่อนหรือสิ่งที่ท ำให้
ผู้รับสำรเกิดควำมรู้สึกไม่พอใจ เนื่องจำกหำกสื่อสำรออกไปแล้วจะส่งผล
กระทบต่อตัวเรำหรือองค์กร 

2.2 กำรหันเหควำมสนใจ (Diversion)  เป็นกำรใช้เทคนิควิธีในกำรหันแหควำม
สนใจของผู้รับสำรต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ไปสนใจในสิ่งอ่ืนมำกกว่ำข้อเสียหรือ
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จุดอ่อนของเรำ ด้วยกำรพยำยำมสื่อสำรให้คนสนใจในประเด็นที่ไม่ใช่
สำระส ำคัญ เพ่ือเบี่ยงเบนควำมสนใจไป 

2.3 กำรสร้ำงควำมสับสน (Confusion) เป็นกำรสร้ำงประเด็นกำรสื่อสำรที่ไม่
ตรงไปตรงมำ ด้วยกำรโน้มน้ำวใจให้เข้ำใจเป็นอย่ำงอ่ืน ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำม
สับสนให้กับผู้รับสำร ผ่ำนทำงกำรใช้วัจนภำษำหรือ อวัจนภำษำก็ได้   

 
จุดจูงในสาร 

1. จุดจูงใจโดยใช้ควำมกลัว (Fear Appeals)  
เป็นกำรสื่อสำรที่เอำประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับควำมกลัวของผู้สื่อสำรมำใช้เพ่ือกำร

โน้มน้ำวใจ  ซึ่งขึ้นอยู่กับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ส่งสำร ควำมส ำคัญของเนื้อหำที่มีต่อผู้รับสำร ตลอดจน
บุคลิกภำพของผู้รับสำรด้วย หำกผู้สื่อสำรมีควำมน่ำเชื่อถือสูง จะสำมำรถสื่อสำรด้วยกำรใช้ควำมกลัว
ในระดับสูงมำโน้มน้ำวใจผู้รับสำรได้ นอกจำกนี้หัวข้อที่ต้องกำรโน้มน้ำวใจกับระดับควำมกลัวต้องมี
ควำมสัมพันธ์กัน หำกมีควำมสัมพันธ์กันมำกก็สำมำรถใช้ควำมกลัวในระดับสูงได้  

2. จุดจูงใจโดยใช้อำรมณ ์(Emotional Appeals)  
เป็นกำรสื่อสำรที่ใช้อำรมณ์มำโน้มน้ำวใจ ซึ่งสำรที่ใช้อำรมณ์มำเป็นจุดจูงใจจะสำมำรถโน้ม

น้ำวใจได้มำกกว่ำสำรที่ไม่ใช้อำรมณ์ ของผู้สื่อสำรมำใช้เพ่ือกำรโน้มน้ำวใจ   
3. จุดจูงใจโดยให้ควำมโกรธ (Anger Appeals)  
เป็นกำรสื่อสำรที่ ผู้ส่งสำรสร้ำงควำมโกรธหรือควำมไม่พอใจให้แก่ผู้รับสำรเพ่ือโน้มน้ำวใจ 

แล้วจึงค่อยสื่อถึงประเด็นที่เป็นเป้ำหมำยต่อไป โดยอำจกระตุ้นให้เกิดควำมโกรธมำกขึ้นหรือลดลง 
ตลอดจนน ำเสนอวิธีกำรที่เป็นทำงออกหรือแนวทำงในกำรแก้ไข 

4. จุดจูงใจโดยใช้อำรมณ์ขัน (Humerous Appeals) 
เป็นกำรสื่อสำรที่ใช้อำรมณ์ขันมำโน้มน้ำวใจด้วยกำรสื่อสำรด้วยกำรลดควำมตึงเครียดหรือใช้

กำรประชดชันเพื่อสร้ำงควำมสนุกสนำนระหว่ำงกำรโน้มน้ำวใจ 
5. จุดจูงใจโดยใช้รำงวัล (Rewards as Appeals)  
เป็นกำรสื่อสำรที่ใช้รำงวัลมำกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจ หำกเป็นรำงวัลที่เป็นที่ต้องกำรของ

ผู้รับสำรด้วยแล้วจะยิ่งช่วยให้ผู้รับสำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสื่อสำรมำกยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจำกรำงวัลจะ
เป็นสิ่งของที่เป็นรูปธรรมแล้ว รำงวัลสำมำรถเป็นสิ่งที่ผู้รับสำรจะได้รับในอนำคตเมื่อปฏิบัติตำมที่ผู้ส่ง
สำรบอก ซึ่งอำจเป็นรำงวัลที่เป็นนำมธรรมก็ได้ 

6. จุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ (Motivational Appeals) 
เป็นกำรสื่อสำรที่ใช้แรงจูงใจในด้ำนต่ำงๆเพ่ือโน้มน้ำวใจ โดยผู้รับสำรแต่บุคคลจะมีควำม

ต้องกำรหรือแจงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่แตกต่ำงกันไป ทั้งนี้จะต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำร ควำม
แตกต่ำงของผู้รับสำร และข้อจ ำกัดด้ำนต่ำงๆ ทั้งค่ำนิยม ประเพณีวัฒนธรรม หรือคุณธรรม  ซึ่งต้อง
อำศัยกำรวิเครำะห์ผู้รับสำรมำประกอบเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงผู้รับสำรได้มำกข้ึน  
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2.4 แนวคิดด้านการสื่อสารกับการศึกษา 
 กำรเรียนกำรสอนนั้นเป็นกำรสื่อสำรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย 1). ครูหรือผู้สอนเป็นผู้
ส่งสำร (Sender) 2). สำร (Message) ซึ่งก็คือเนื้อหำกำรเรียน หรือประสบกำรณ์ที่จัดขึ้น 3). สื่อ 
(Media) หรือช่องทำงในกำรน ำสำร (Channel) ซึ่งได้แก่สื่อกำรสอน 4). นักเรียนเป็นผู้รับสำร
(Receiver) 5). ผลของกำรรับสำร หรือกำรเรียนรู้ (Effect) และ 6). ปฏิกิริยำสนองกลับของนักเรียน 
(Feedback)  

กำรเรียนกำรสอนนั้นจัดขึ้นได้ในสภำวะที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นในห้องเรียน นอกสถำนที่ 
หรือบนโลกออนไลน์ ซึ่งกำรเรียนกำรสอนจะบรรลุวัตถุประสงค์ตำมหลักสูตรได้ต้องอำศัยสื่อกำรเรียน
กำรสอน หรือนวัตกรรมต่ำงๆ เพ่ือกำรศึกษำเข้ำมำช่วย เพรำะสื่อนั้นมีสมบัติพิเศษ (สมสิทธิ จิตร
สถำพร, 2547) ที่ครูหรือผู้สอนไม่มีนั่นคือ 1) สื่อสำมำรถจับยึดประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ หรือกิจกรรม
ต่ำงๆ ไว้ได้ด้วยกำรบันทึกเป็นภำพ เสียง และอ่ืนๆ 2) สื่อสำมำรถน ำมำปรุงแต่ง ดัดแปลง เพ่ือให้สิ่งที่
เข้ำใจยำก เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น เช่นท ำให้ใหญ่ขึ้น ย่อลง เป็นต้น และ 3) สื่อสำมำรถน ำมำขยำย ท ำส ำเนำ 
หรือเผยแพร่ได้ ท ำให้ควำมรู้ไปถึงผู้รับหรือนักเรียนได้มำกในเวลำเดียวกัน 

กำรเรียนกำรสอนหรือกำรศึกษำนั้นมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำคนหรือเยำวชนของชำติมำก 
นอกจำกจะเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ภูมิปัญญำ และสร้ำงทักษะกำรตัดสินใจที่ดีแล้ว ยังเป็นกำร
ถ่ำยทอดวัฒนธรรมจำกรุ่นไปสู่รุ่น นับแต่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมำ 
กำรศึกษำของประเทศไทย มุ่งเน้นผู้เรียนหรือนักเรียนเป็นศูนย์กลำง (Child Center)ดังนั้นผู้สอนจึง
ต้องให้ควำมส ำคัญและสนใจผู้เรียนในฐำนะปัจเจกบุคคลมำกยิ่งขึ้น ต้องมีกำรส ำรวจควำมสนใจ 
พฤติกรรม และควำมสำมำรถของผู้เรียน เพ่ือน ำมำสร้ำงหลักสูตร พัฒนำบทเรียน สื่อกำรสอน หรือ
ปรับปรุงกำรสอนโดยกำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอนแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1). ก ำหนด
จุดมุ่งหมำย (Goals) 2). กำรทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) 3). กำรออกแบบกิจกรรมและวิธีกำรสอน 
(Activities) และ 4). กำรทดสอบหลังเรียน (Post Test) 

 
การเรียนรู้ในวัยรุ่น 

 กำรเรียนรู้คือกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและควำมคิด โดยกำร
เรียนรู้ของมนุษย์ในช่วงอำยุต่ำงๆ ก็จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้สอนหรือผู้ที่จะพัฒนำสื่อกำรสอนจึงต้อง
พิจำรณำเลือกรูปแบบกำรสอน และกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้เหมำะสม อัปสรสิริ เอ่ียมประชำ 
(2557) บรรยำยว่ำมนุษย์ในมีพัฒนำกำร 4 ด้ำน คือด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และ
นักจิตวิทยำได้แบ่งพัฒนำกำรไว้ 6 ช่วงอำยุด้วยกันคือ วัยก่อนคลอด (ปฏิสนธิ – 9 เดือน) วัยทำรก 
(แรกเกิด – 2 ปี) วัยเด็ก (2 – 12 ปี ) วัยรุ่น (12 – 20 ปี) วัยผู้ใหญ่ (20-60 ปี) และวัยผู้ใหญ่ตอน
ปลำย (60 ปีขึ้นไป) 
 วัยรุ่น (Adolescence) นั้นเป็นวัยที่ Erikson เรียกว่ำระยะวิกฤติ (Crisis Period) เพรำะเป็น
วัยที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำกำรในทุกด้ำน เพ่ือไปสู่ควำมเป็นผู้ใหญ่ อัปสรสิริ เอ่ียมประชำ 
(2557) บรรยำยว่ำวัยรุ่นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยอย่ำงรวดเร็วและชัดเจน เริ่มแสดงสัดส่วน
ของควำมเป็นผู้ใหญ่ และสัญลักษณ์ทำงเพศ (Sex Characteristics) อย่ำงชัดเจน มีกำรแสดงทำง
อำรมณ์ที่เปิดเผย แปรปรวนง่ำย มีปัญหำขัดแย้งในจิตใจตนเองเสมอๆ จึงอำจขัดแย้งกับผู้ใหญ่ (สุชำ 
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จันทน์เอม, 2536) วัยรุ่นต้องเผชิญกับควำมคำดหวังจำกผู้ใหญ่มำกกว่ำวัยที่ผ่ำนมำ จึงต้องปรับตัว
อย่ำงมำก พยำยำมค้นหำตัวตนที่แท้จริง เป็นวัยที่เริ่มห่ำงจำกพ่อแม่ และมีควำมใกล้ชิดกับเพ่ือนรุ่น
เดียวกันแทน วัยรุ่นมีพัฒนำกำรทำงสติปัญญำที่รวดเร็ว และก้ำวหน้ำเทียบเคียงกับวัยผู้ใหญ่ (ศรีเรือน 
แก้วกังวำล, 2538)Piaget ( ) มีควำมเห็นว่ำสติปัญญำของมนุษย์จะพัฒนำสูงสุดเมื่ออำยุ 16 ปี ในวัย
นี้ วัยรุ่นสำมำรถคิดแก้ปัญหำได้อย่ำงมีระบบ สำมำรถแสวงหำเทคนิคในกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
กำรใช้เหตุผลในกำรตัดสินเรื่องรำวต่ำงๆ ได้ 

นอกเหนือจำกพัฒนำกำร 4 ด้ำนที่ได้กล่ำวไปแล้ว Lawrence Kohlberg เชื่อว่ำมนุษย์นั้นมี
พัฒนำกำรเชิงจริยธรรม ใน 3 ระดับ และแต่ระดับยังแบ่งออกเป็น 2 ขั้น โดย Kohlberg เรียกว่ำ 
Stages of Moral Development ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ของสังคม (Preconventional Morality) เป็นระดับที่เด็ก
รับรู้กฎเกณฑ์และข้อก ำหนดที่ดีหรือไม่ดีจำกผู้ปกครอง หรือครูซึ่งใน ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 
ขั้นคือ 

ขั้ น ที่  1  ก ำ ร เชื่ อ ฟั งแ ล ะก ำรถู ก ล ง โท ษ  (Obedience and Punishment 
Orientation) เด็กเชื่อว่ำถ้ำท ำควำมดีแล้วจะได้รำงวัล และท ำไม่ดีจะถูกลงโทษ 
ขั้นที่ 2 กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของตน (Relativistic Hedonism) ซึ่ง
มีหลักส ำคัญคือ กฎระเบียบต่ำงๆ นั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอน ขึ้นกับเหตุผลของเรื่องที่จะ
เผชิญตำมควำมรู้สึกของตนเอง คือเด็กท ำดีเพรำะอยำกได้รำงวัลโดยไม่ได้คิดถึง
ควำมยุติธรรม 

 ระดับที่ 2 ระดับจริยธรรมตำมกฎเกณฑ์ของสังคม (Conventional Morality) ในระดับนี้
เด็กจะประพฤติตนตำมควำมคำดหวังของผู้ปกครองหรือกลุ่มที่ตนเองเป็นสมำชิก ด้วยควำมกลัวที่จะ
ไม่เป็นที่ยอมรับจึงแสดงพฤติกรรมบำงอย่ำง โดยไม่ค ำนึงผลที่ตำมมำ ควำมซื่อสัตย์และจงรักภักดีเป็น
สิ่งส ำคัญ  

ขั้นที่ 3 เป็นคนดีตำมที่สังคมก ำหนด (Good Boy/Girl Orientation) เป็นระยะ
วัยรุ่น ให้ควำมส ำคัญกับเพ่ือนมำก จะท ำในสิ่งที่คนอ่ืนพอใจ และควำมดีที่ผู้อ่ืนเห็น
ว่ำดี 
ขั้นที่  4 ปฏิบัติตำมกฎอย่ำงเคร่งครัด (Maintenance of Social Order and 
authority) เป็นขั้นที่ปฏิบัติตำมกฎของสังคมอย่ำงเคร่งครัด คนดีคือคนที่ปฏิบัติตำม
ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมำย เพ่ือควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 

 ระดับที่ 3 ระดับจริยธรรมตำมหลักกำรด้วยวิจำรณญำณ หรือระดับเหนือกฎเกณฑ์ของสังคม 
(Postconventional Morality) ในระดับนี้ผู้ปฏิบัติจะตีควำมหมำยของหลักกำรและมำตรฐำนทำง
จริยธรรมด้วยวิจำรณญำณของตนเอง โดยปรำศจำกอิทธิพลของผู้มีอ ำนำจและกลุ่มที่ตนเองเป็น
สมำชิก  

ระดับที่ 4 สัญญำสังคม หรือหลักกำรท ำตำมค ำมั่นสัญญำ (Democratically Accepted 
Law) เป็นขั้นที่มีมุมมองทำงกฎหมำยที่ยืดหยุ่นมำกขึ้น โดยค ำนึงถึงประโยชน์และสิทธิของบุคคล 
มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม และเคำรพในกฎหมำย โดยถูกผิดขึ้นกับค่ำนิยมและควำมคิดของแต่ละ
บุคคล 
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ขั้นที่ 5 หลักคุณธรรมสำกล (Universal Principles) กำรเลือกปฏิบัติตำมจริยธรรม
ด้วยตนเอง อย่ำงคงเส้นคงวำ ค ำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ควำมเสมอภำค และสิทธิมนุษยชน  

 
ทฤษฎีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยรุ่น 

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้วว่ำวัยรุ่นนั้นเป็นวัยที่มีพัฒนำกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่วัยผู้ใหญ่อย่ำง
รวดเร็ว และมีพัฒนำกำรหลำยอย่ำงที่เฉพำะตัว ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเลือกวิธีกำรในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของวัยรุ่น และเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประชำกรใน
ศตวรรษท่ี 21 ไปพร้อมๆ กัน โดยทฤษฎีกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับวัยรุ่นมีดังต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว คอนสตรัคติวิสท์ (Constructivism) 
 กำรเรียนรู้ ในแนวนี้  เสนอโดย Jean Piaget และ John Dewey โดยมีควำมเชื่ อว่ ำ
กระบวนกำรเรียนรู้เกิดอยู่ภำยในตัวผู้เรียน โดยผู้เรียนสร้ำงสรรค์ควำมรู้จำกกำรสร้ำงควำมสั มพันธ์ 
ระหว่ำงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ กับควำมรู้ที่มีอยู่เดิม บทบำทของผู้สอนในกำรเรียนรู้แนวนี้จะเป็นผู้ที่จัดให้
เกิดสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม (Facilitators) นักเรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ โดยไม่
จ ำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียน แต่กำรเรียนรู้จะเกิดจำกสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญผู้สอนจะมีบทบำทที่
ส ำคัญอย่ำงน้อย 3 บทบำทคือ 1) ต้นแบบ (Modeling) 2) ผู้ฝึกสอน (Coaching) คอยให้ก ำลังใจ 
วิเครำะห์ และให้ค ำติชมผู้เรียน และบทบำทสุดท้ำยคือ 3) ผู้ผลักดันและให้ก ำลังใจ (Scaffolding) 
 ดังนั้นผู้เรียนใน ที่ใช้หลักกำรจำกทฤษฎีนี้จะเป็นผู้เรียนที่มีควำมกระตือรือร้นเสมอ (Active 
learners) กำรสอนแบบบรรยำยซึ่งเป็น Passive Process จะไม่เหมำะกับผู้เรียน เนื่องจำกนักเรียน
จะสร้ำงควำมรู้จำกข้อมูลที่ได้รับมำใหม่ ร่วมกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งควำมรู้เหล่ำนั้นจะแตกต่ำงกัน
ไปตำมพ้ืนฐำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนแต่ละคน รวมทั้งขนมธรรมเนียมประเพณีและ
ควำมเชื่อด้วย 
 แนวคิดแบบ คอนสตรัคติวิสท์นี้ ได้ถูกน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นกลุ่มแรก และประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงดี เทคนิคกำรสอนที่เหมำะสมกับกำรสอนใน
แนวนี้คือ กำรเรียนรู้จำกปัญหำ (Problem-based Learning) หรือ กำรเรียนรู้ด้วยกำรสืบสวน 
(Inquiry- Based) และกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
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ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนของกานเย (Gagne) 
 ทฤษฎีกำรเรียนรู้ของกำนเยนั้นผสมผสำนระหว่ำงทฤษฎีกำรเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
และพุทธนิยม เข้ำด้วยกัน (Behavior Cognitivist) โดยตั้งอยู่บนหลักกำรที่ว่ำควำมรู้นั้นมีหลำกหลำย
และบำงอย่ำงก็เข้ำใจได้ง่ำย บำงอย่ำงมีควำมซับซ้อนเข้ำใจได้ยำก ด้วยเหตุนี้กำนเยจึงจัดประเภทของ
กำรเรียนรู้จำกง่ำยไปยำกดังแสดงในภำพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จะเห็นได้ว่ำกำรเรียนรู้สัญญำณ (Signal-learning) นั้นอยู่ในล ำดับที่ง่ำยที่สุด เนื่องจำกเป็น

กำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำที่มักจะเกิดขึ้นอัตโนมัติ ผู้เรียนไม่สำมำรถบังคับพฤติกรรมของตนเอง
ให้เป็นอย่ำงอ่ืนได้ ส่วนกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ (Problem Solving) นั้นอยู่ในล ำดับที่สูงที่สุด และ
เป็นกระบวนกำรที่ เกิดในผู้ เรียน เพ่ือใช้ในกำรแก้ปัญหำที่มีควำมซับซ้อน และสำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้กับเหตุกำรณ์ที่มีควำมคล้ำยคลึงกันได้ในอนำคต 

 
2.5 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดค่ายเพื่อการเรียนรู้ 

ค่ำยเป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้หนึ่งที่จัดขึ้นในรูปของกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือ
พัฒนำส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงป้องกันและแก้ปัญหำของผู้เรียน เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
ต้องกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มี
บรรยำกำศ กิจกรรม กระบวนกำร สถำนที่ และสถำนกำรณ์ที่สำมำรถช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ตลอดเวลำ ทั้งที่เป็นกำรเรียนรู้ในระดับบุคคล (Individual) กำรเรียนรู้จำกเพ่ือน (Peer learning) 
กำรเรียนรู้ในกลุ่ม (Cooperative Leaning) กำรเรียนรู้จำกกำรสังเกตและกำรเลียนแบบจำกตัวแบบ 
(Observational Learning and Modeling) แ ล ะ เป็ น ก ำ ร เรี ย น รู้ จ ำ ก ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ จ ริ ง 

Problem 
Solving

Rule 
learnng

concept learning

Discramination learning

Verbal association

Chaining

Stimulus-response

Signal-learning ง่าย 

ยาก 

ภาพที ่ 2.2 ล าดับการเรียนรู้ของกานเย 
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(Experiential Learning) ซึ่งกระบวนกำรเหล่ำนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสูงสุดทั้งเชิง
ปริมำณและคุณภำพ เห็นคุณค่ำของกำรเป็นทีม พัฒนำบุคลิกภำพ พัฒนำคุณลักษณะทำงสังคม 
เสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำร รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและเห็นคุณค่ำของตนเอง ควำมรู้ทักษะ 
และคุณลักษณะค่ำยมีจุดประสงค์ที่ส ำคัญในกำรกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และพัฒนำสมำชิกค่ำยให้
เต็มศักยภำพของแต่ละบุคคลให้มำกท่ีสุด กำรสร้ำงบรรยำกำศภำยในค่ำยหรือกลิ่นอำย ของควำมรู้สึก
ที่เด็กจะได้รับในระหว่ำงกำรเข้ำค่ำยเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำร บรรยำกำศค่ำยมี
ส่วนส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ theme ค่ำย ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเพ่ือนร่วมค่ำยซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อควำมประทับใจโดยรวมต่อกิจกรรมทั้งหลำยในค่ำย(ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ, 2552) นอกจำกนี้กำรจัดค่ำยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชำวค่ำยแต่ละคนได้ร่วมกิจกรรมด้วย
ควำมสนุกในสภำพแวดล้อมธรรมชำติที่ปลอดภัยและกำรดูแลที่ถูกต้อง กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดควำมรู้
และทักษะกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในค่ำยซึ่งจะน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน โดยเน้นกำรสร้ำงสุขนิสัย
ประจ ำวัน ทักษะในกำรป้องกันภัย ช่วยให้เกิดควำมรู้สึกคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชำติเพ่ิมพูน
ทักษะพื้นฐำนของกำรอยู่ค่ำย เข้ำใจและยอมรับบุคคลอ่ืนที่แตกต่ำงกันไปในเรื่องเชื้อชำติศำสนำ และ
วัฒนธรรม และพัฒนำบุคคลโดยกำรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประชำธิปไตยทั้งนี้โดยเน้น กำรยอมรับบุคคล
อ่ืน สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชำธิปไตยอย่ำงมีประสิทธิภำพเข้ำใจและรับผิดชอบต่อส่วนรวมดี
ขึ้น 

ควำมหมำยของค่ำย ค ำว่ำ “ค่ำย” ได้มีนักคิดให้นิยำมเก่ียวกับค่ำยไว้มำกมำย ดังนี้ 
ค่ำย (Camp) หมำยถึง กำรที่กลุ่มบุคคลไปใช้ชีวิตร่วมกันในบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง อำจเป็น

ที่โล่งแจ้งหรือนอกเมืองหรือที่เหมำะสมอ่ืนๆ ในระยะเวลำหนึ่ง เพ่ือกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ภำยใต้ค ำน ำแนะน ำของผู้ค่ำยที่ได้รับกำรฝึกมำแล้ว จำก Encyclopedia 
Wikipedia ให้ควำมหมำยของ “ค่ำย” ว่ำ คือ กิจกรรมนันทนำกำรนอกสถำนที่ ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
เรียกว่ำ ชำวค่ำย (Camper) ซึ่งออกจำกพ้ืนที่เมืองเพ่ือไปพบกับธรรมชำติโดยใช้เวลำ 1 คืน หรือ
หลำยๆ คืน ปกติจะอยู่ในสถำนที่ตั้งแคมป์ หรือเต็นท์ก็ได้กำรออกค่ำยมักจะไปตำมอุทยำนแห่งชำติ
หรือพ้ืนที่ธรรมชำติเต็นท์Britannica Concise Encyclopedia ให้ควำมหมำยว่ำ หมำยถึงกิจกรรม
เพ่ือนันทนำกำร เป็นกำรใช้ชีวิตกลำงแจ้งและค้ำงแรมในป่ำโดยอำศัยเต็นท์รถพ่วง หรือรถบ้ำนและ
บำงครั้งมีเพียงถุงนอนเท่ำนั้น จำกควำมดังกล่ำว ค่ำยเป็นเป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้หนึ่งที่จัดขึ้นในรูป
ของกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนำส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงป้องกันและแก้ปัญหำของ
นักเรียน เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงและ
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 

องค์ประกอบของค่ำยโดยทั่วไปประกอบด้วยกิจกรรมใน 5 ลักษณะ (ศูนย์ส่งเสริมกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย กรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน, 2542) ได้แก่ กำรใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มกำร
นันทนำกำร กำรศึกษำ กำรใช้ชีวิตกลำงแจ้งหรือที่เหมำะสมอ่ืนๆ กำรปรับพฤติกรรมทำงสังคมและ
กำรบริหำรงำนค่ำย และหลักกำรในกำรบริหำรค่ำย ในกำรจัดค่ำยจะต้องเริ่มจำกกำรตั้งเป้ำหมำยผู้จัด
กิจกรรมจะต้องพยำยำมทุกวิถีทำงให้เป้ำหมำยของค่ำยสัมฤทธิ์ผล ด้วยกำรให้กลุ่มและสมำชิกของ
ค่ำยมีกำรพัฒนำขึ้น ผู้จัดจะต้องมีบทบำทในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถของสมำชิกทุกคนในค่ำย ให้
แต่ละคนมีบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่ในงำนของตนเอง เจ้ำหน้ำที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ทุก
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อย่ำงให้พร้อม รวมทั้งจัดเตรียมสถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พร้อมรับผิดชอบแก้ไขปัญหำ ขจัด
ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น ในกำรบริหำรงำนค่ำยต้องใช้เทคนิคกำรบริหำรที่ทันสมัยทันเหตุกำรณ์
และมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และผู้จัดจะต้องพยำยำมพัฒนำวิถีชีวิตตำมระบอบประชำธิปไตยให้
เกิดขึ้นในค่ำยด้วย เพรำะควำมเข้ำใจและกำรมีประชำธิปไตยจะไม่สำมำรถท ำได้เพียงโดยกำรบอก
กล่ำว แต่จะต้องได้ฝึกหัด ฝึกฝน ในบรรยำกำศท่ีเป็นประชำธิปไตยด้วย 

กำรจัดท ำหลักสูตรค่ำย ต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัดค่ำยเพ่ือก ำหนด ทิศทำงของ
ค่ำยซึ่งจะน ำไปสู่กำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้กรอบเนื้อหำหลัก กระบวนกำรเรียนรู้และรำยละเอียด
กิจกรรมที่เหมำะสมกับเนื้อหำ มีกำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ในกำรก ำหนดผลกำรเรียนรู้ควรก ำหนดให้
ครอบคลุม 3 องค์ประกอบ คือ 

- ด้ำนควำมคิดรวบยอด ที่ต้องกำรให้เด็กได้เรียนรู้หรือสำมำรถสรุปได้จำกกำรเข้ำค่ำยอำจจะ
เป็นควำมรู้ที่ต่อยอดจำกควำมรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้หรือควำมรู้เสริมทักษะอ่ืนๆ 

- ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ต้องกำรให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนำ ได้แก่ควำมอดทน 
ควำมรับผิดชอบ ควำมม่ันใจ และควำมสำมำรถในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น กำรยอมรับผู้อ่ืน กำร
รับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 

- ด้ำนทักษะกระบวนกำร ที่ต้องกำรให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่
เกิดในค่ำย เช่น กำรสื่อสำร กำรคิดวิเครำะห์คิดเชิงระบบ กำรวำงแผนกำรท ำงำนเป็นทีม ควำมเป็น
ผู้น ำ ผู้ตำม กำรคิดสร้ำงสรรค์กำรแก้ปัญหำ และทักษะชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ผู้น ำกิจกรรมจะมีบทบำท
กระตุ้นให้ผู้เข้ำร่วมสนใจเรียนรู้หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

กำรก ำหนดระยะเวลำกำรจัดค่ำยต้องสอดคล้องกับเนื้อหำ วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ำหมำย
สอดคล้องกับกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรของสมำชิกค่ำย กำรสร้ำงบรรยำกำศภำยในค่ำยจึ งมีควำม
จ ำเป็นให้รู้สึกถึงควำมอบอุ่น ปลอดภัย มีควำมเป็นประชำธิปไตย และกำรร่วมมือกัน หลีกเลี่ยงกำร
แข่งขันหรือเอำชนะ และที่ส ำคัญจะต้องมีควำมแตกต่ำงจำกสภำพห้องเรียนปกติที่เด็กเคยชินเด็กควร
รู้สึกสบำยๆ มีควำมสุข และสนุกกับกำรเรียนรู้ค่ำยที่ดีคือ เด็กแต่ละคนและเด็กทุกคนได้เรียนรู้เติม
เต็มควำมสำมำรถและศักยภำพของตนเอง 

กิจกรรมในระหว่ำงค่ำย ควรเป็นกิจกรรมน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของ
ค่ำยกิจกรรมสร้ำงสรรค์สะอำด สนุก สอดแทรกสำระ และสั้น กิจกรรมที่จัดขึ้นในค่ำยมีทั้งกิจกรรมเชิง
วิชำกำร และกิจกรรมนันทนำกำร วัตถุประสงค์ในกำรเลือกใช้กิจกรรมค่ำยสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม (ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ, 2552) ได้แก่ 

- กิจกรรมเพ่ือกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมบรรยำกำศในค่ำย ให้มีควำมสนุกสนำน 
เร้ำควำมสนใจ กระตุ้นให้สมำชิกแสดงควำมสำมำรถ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสมำชิกค่ำยกับ
ทีมงำน และก่อให้เกิดควำมประทับใจ 

- กิจกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้เนื้อหำหลัก กำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กสำมำรถเรียนรู้เนื้อหำหลัก
ผ่ำนกระบวนกำรที่สร้ำงสรรค์ ซึ่งมีหลำกหลำยรูปแบบ กิจกรรมควรมีควำมหลำกหลำย เหมำะกับ
รูปแบบกำรเรียนรู้ของสมำชิกค่ำยที่แตกต่ำงกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของค่ำยนั้นๆ 

- กิจกรรมเสริมคุณลักษณะ กิจกรรมที่เสริมสร้ำงพัฒนำทักษะ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่
ดีด้ำนต่ำงๆ สอดแทรกในระหว่ำงกำรใช้ชีวิตในค่ำย หรือในกิจกรรมหลัก ได้แก่ ทักษะกำรเป็นผู้น ำ ผู้
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ตำม กำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะชีวิต คุณธรรมกำรแก้ปัญหำควำมคิดสร้ำงสรรค์กำรพบปะสังสรรค์และ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงเป็นสุขเป็นต้น 

- กิจกรรมสรุป สะท้อนกำรเรียนรู้และประเมินผล กำรสรุปกิจกรรม สำมำรถท ำได้หลำยวิธี
เช่น กำรอภิปรำย กำรวำดรูป สรุปกิจกรรมร่วมกัน บทสรุปต้องสะท้อนตัวกิจกรรม และให้เด็ก
สำมำรถน ำมำประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจ ำได้ 

 
การจัดค่ายส าหรับเด็กควรมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จัดเพ่ือใคร หมำยถึง กลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรจัดค่ำยส ำหรับเด็กมีใคร

บ้ำง 
2. จัดอะไร หมำยถึง กิจกรรมสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กที่จะจัดให้กับสมำชิกของค่ำยเพ่ือให้

บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของค่ำย มีอะไรบ้ำง โดยกำรศึกษำจำกกิจกรรมที่มีผู้เคยจัดเอำไว้หรือสร้ำง
กิจกรรมขึ้นมำใหม่ 

3. จัดท ำไม หมำยถึง เหตุผลของกำรจัดค่ำยส ำหรับเด็กเพ่ือต้องกำรให้เกิดผลอะไรกับสมำชิก
ของค่ำย โดยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

4. จัดเมื่อไร หมำยถึง วัน เวลำ ในกำรจัดค่ำยส ำหรับเด็กจะต้องก ำหนดให้ชัดเจนว่ำเป็น
ช่วงเวลำใด กี่วันของช่วงปิดภำคเรียน ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นปัญหำของสมำชิกค่ำย 

5. จัดที่ไหน หมำยถึง กำรก ำหนดสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม อำจจะเป็นสถำนที่ในโรงเรียน
หรือนอกโรงเรียน ซึ่งควรเลือกสถำนที่ที่เหมำะสมกับกำรจัดกิจกรรม มีกำรวำงแผนกำรเดินทำง กำร
ส ำรวจสถำนที่กำรส ำรวจเส้นทำง เป็นต้น 

6. จัดอย่ำงไร หมำยถึง ผู้รับผิดชอบกำรจัดค่ำย จัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์สติปัญญำส ำหรับเด็ก
จะต้องมีกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมว่ำจะจัดในรูปแบบใด ใช้งบประมำณเท่ำไรจัดสถำนที่อย่ำงไร 

ด้วยเหตุนี้กำรเข้ำค่ำยเป็นกำรเรียนรู้จำกเพ่ือนและสมำชิกในค่ำยหำกกำรจัดค่ำยด้วย
กระบวนกำรของค่ำยแล้ว ค่ำยจะช่วยสอนให้คนมีควำมสำมำรถในกำรคิด ตัดสินใจ และมีควำมเข้ำใจ
ในสังคมมำกขึ้น กำรเข้ำค่ำยเป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หนึ่งที่ต้องกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน เรียนรู้กำรเป็นผู้น ำ ในขณะเดียวกัน
ก็สำมำรถเป็นทีมที่ดีทักษะกำรคิด กำรท ำงำนเป็นทีม ทักษะชีวิต เครือข่ำยเพ่ือน กำรด ำรงชีวิตเป็น
หมู่คณะ ควำมเข้ำใจตนเอง รู้จักที่จะให้อภัยกัน มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบสังคม ควำมรู้ใหม่ทักษะ
ใหม่ กำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ให้รู้จักช่วยตนเอง และช่วยผู้อ่ืน ค่ำยเป็นเสมือนห้องเรียนที่ฝึกให้คนเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เพ่ือที่จะก้ำวไปสู่สังคมได้อย่ำงมั่นใจ ค่ำยจึงช่วยสร้ำงคนได้เพรำะกำรที่ได้ไปใช้ชีวิต
ในช่วงเวลำหนึ่งในสังคมที่มีชีวิตเรียบง่ำย ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและกำรอยู่ร่วมเป็นหมู่คณะ มีชีวิตที่มีควำม
สนุกสนำน ได้เรียนรู้น้ ำใจของคนชำวค่ำย สร้ำงคนให้มีน้ ำใจ รู้จักกำรให้เพ่ือนมนุษย์ด้วยกันสอนให้
เป็นคนอย่ำงสมบูรณ์ซึ่งไม่อำจเรียนได้จำกต ำรำ และกำรเรียนรู้เป็นสิ่งจ ำเป็นที่ต้องจัดให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้ เรียน และกำรจะให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อสิ่งที่เรียนมี
ควำมหมำยต่อเขำเอง กำรเรียนรู้ที่ดีต้องตรงกับควำมสนใจและควำมจ ำเป็นของผู้เรียน สิ่งที่จะเรียนรู้
ต้องมีควำมท้ำทำย และสำมำรถบรรลุได้จะเห็นได้ว่ำค่ำยเป็นประสบกำรณ์กำรเรียนรู้นอกห้องเรียนที่
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ชำวค่ำยได้ทั้งควำมรู้ควำมสุข ควำมรัก ควำมทรงจ ำ เพ่ือน เครือข่ำยและที่ส ำคัญ คือ ประสบกำรณ์
ชีวิตกิจกรรมค่ำยให้อะไรมำกว่ำที่คิด 

 
2.6 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความรุนแรงในเยาวชน 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน 
ตำมพระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 ได้บัญญ ติไว้ในมำตรำ 4 ว่ำ  
 “เด็ก” หมำยควำมว่ำ บุคคลอำยุยังไม่เกินสิบห้ำปีบริบูรณ์ 

“เยำวชน” หมำยควำมว่ำ บุคคลอำยุเกินสิบห้ำปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
ซึ่งมีช่วงอำยุสอดคล้องกับค ำว่ำ “วัยรุ่น” ที่พระรำชบัญญัติส่งเสริมและประสำนงำนเยำวชน
แห่งชำติ พ.ศ. 2521 ได้ก ำหนดนิยำมของค ำว่ำวัยรุ่นว่ำ คือ บุคคลที่มีอำยุระหว่ำง 13 ถึง 25 
ปี และองค์กำรอนำมัยโลกได้ให้ควำมหมำยของวัยรุ่นว่ำเป็นช่วงทศวรรษที่ 2 ของชีวิต ซึ่งอยู่
ในช่วงอำยุ 10-19 ปี (World Health Organization, 2011) ดังนั้น งำนวิจัยฉบับนี้จึงขอ
น ำเอำทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัยรุ่นมำใช้ในกำรอธิบำยควำมหมำยและพฤติกรรมของเยำวชนด้วย
เช่นกัน 
ความหมายของ “วัยรุ่น” 
วัยรุ่น หรือ “Adolescence” มำจำกค ำกริยำในภำษำละตินว่ำ “Adolescere” หมำยถึง 

กำรเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ (Steinberg, 1996) ดังนั้น ช่วงวัยรุ่นจึงหมำยถึง ช่วงเวลำแห่งกำรเติบโต 
จำกวัยเด็กที่ยังขำดวุฒิภำวะไปสู่กำรเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงเป็นวัยแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ ำเป็นต้องมี
พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำไปพร้อมๆ กัน ในกำรเข้ำสู่วัยรุ่นของ
เด็กชำยและเด็กหญิงนั้นถือเอำกำรเข้ำสู่วุฒิภำวะทำงเพศเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเข้ำสู่วุฒิภำวะ
ทำงเพศไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลำยประกำร เช่น อำหำร สภำพควำมเป็นอยู่ ประเพณี
และวัฒนธรรม รวมถึงสภำพแวดล้อมอ่ืนๆ (พรพิมล เจียมนำคินทร์, 2539) 

วัยรุ่นถือเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต คืออยู่ระหว่ำงควำมเป็นเด็กและควำมเป็นผู้ใหญ่ เป็น
วัยที่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ กำรเป็นวัยรุ่นจึงมิได้มีเพียงกำรเติบโตทำง
ร่ำงกำยเท่ำนั้น หำกแต่หมำยรวมถึงกำรเติบโตทำงสังคมให้ได้รับกำรยอมรับสู่ควำมเป็นผู้ใหญ่อีกด้วย 

Erikson (1968) ให้ควำมเห็นว่ำ วัยรุ่นเป็นวัยที่มนุษย์พยำยำมค้นหำควำมต้องกำรที่แท้จริง 
เรียนรู้บทบำทหน้ำที่ และพัฒนำควำมสำมำรถเฉพำะตน เพ่ือที่จะวำงแผนชีวิตต่อไปในอนำคต ซึ่งถ้ำ
ในระยะนี้วัยรุ่นประสบควำมส ำเร็จในกำรค้นหำเอกลักษณ์ของตัวเอง ก็จะส่งผลให้วัยรุ่นเข้ ำใจใน
บทบำทหน้ำที่ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักควำมสำมำรถของตน รวมทั้งมีกำรวำงแผนชีวิตที่เหมำะสม 
ในทำงตรงกันข้ำม หำกเกิดควำมล้มเหลวในกำรค้นหำเอกลักษณ์เฉพำะตน วัยรุ่นก็จะสับสนใน
บทบำทหน้ำที่ และมีผลกระทบต่อกำรเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนำคต นอกจำกเป็นวัยที่ค้นหำเอกลักษณ์
ของตัวเองแล้ว วัยรุ่นยังปรำรถนำที่จะเป็นเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุ่นจะเลือกเอำลักษณะ
บำงอย่ำงของผู้อ่ืนมำใช้เป็นลักษณะของตนเอง โดยต้นแบบมักจะได้แก่ พ่อ แม่ ญำติพ่ีน้อง และครู
อำจำรย์ แต่กำรเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิได้จ ำกัดเฉพำะพฤติกรรมที่ดี วัยรุ่นอำจรับเอำลักษณะ
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ก้ำวร้ำว หรือรุนแรงมำได้หำกวัยรุ่นผู้นั้นประสบกับเหตุกำรณ์ที่โหดร้ำย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออำจ
จดจ ำพฤติกรรมที่ไม่ดีมำจำกบุคคลที่ใกล้ชิด ภำพยนตร์ ละคร หรือเกมต่อสู้ต่ำงๆ ก็ได้ 

Steinberg (1996) กล่ำวถึงควำมหมำยของวัยรุ่นอย่ำงกว้ำงๆ ว่ำ วัยรุ่นเป็นช่วงทศวรรษที่
สองของชีวิต และได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำนักสังคมศำสตร์ที่ศึกษำเกี่ยวกับวัยรุ่นโดยตรงมักจะจ ำแนกวัยรุ่น
ออกเป็น  3 ช่วงวัย ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้นมีช่วงอำยุตั้ งแต่  11 ถึง 14 ปี วัยรุ่นตอนกลำงมีอำยุ
ตั้งแต่ 15 ถึง 18 ปี และวัยรุ่นตอนปลำย หรือเยำวชนมีช่วงอำยุตั้งแต่ 19 ถึง 21 ปี ซึ่งมีควำม
สอดคล้องกับวัยเริ่มเข้ำเรียนในชั้นมัธยมต้น มัธยมปลำย และมหำวิทยำลัย 

เนื่องจำกในกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับวัยรุ่นมักพบปัญหำในกำรให้ค ำจ ำกัดควำมของวัยรุ่น
รวมถึงกำรก ำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกำรเป็นวัยรุ่น  Steinberg (1996) จึงได้เสนอแนะ
ตัวอย่ำงในกำรก ำหนดขอบเขตของกำรเป็นวัยรุ่นดังปรำกฏในตำรำงที่ 2.1  
 
  เมื่อเริ่มเป็นวัยรุ่น เมื่อสิ้นสุดวัยรุ่น 

ด้านร่างกาย มีอวัยวะสืบพันธุ์สมบูรณ์ แต่กำร
ท ำงำนของอวัยวะเพศยังไม่สมบูรณ์ 

สำมำรถสืบพันธุ์โดยกำรร่วมเพศ 

ด้านอารมณ์ เริ่มแยกตวัออกจำกผู้ปกครอง แยกตัวเป็นอิสระจำกผู้ปกครอง 

ด้านความรู้ความเข้าใจ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เหตุผลมำก
ขึ้น 

มีควำมสำมำรถในกำรใช้เหตุผลได้
เป็นอย่ำงดี 

ด้านความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 

เปลี่ยนจำกควำมสนใจในพ่อแม่มำ
เป็นสนใจเพื่อนฝูง 

พัฒนำควำมสัมพันธ์และควำมสนิท
สนมกับเพื่อนฝูง 

ด้านสังคม เริ่มเรียนรู้กำรท ำงำนแบบผู้ใหญ่ 
เรียนรู้เรื่องครอบครัว และหน้ำที่
พลเมือง 

มีภำวะของควำมเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว 
สำมำรถหำเอกลักษณ์ของตัวเองได้ 

ด้านการศึกษา เริ่มเข้ำเรียนในชั้นมัธยมต้น ส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ 

ด้านนิตินัย มีภำวะเป็นผู้เยำว์ บรรลุนิติภำวะ 

ตารางที่ 2.1 ขอบเขตของการเป็นวยัรุน่ (Steinberg , 1996) 

จันทร์เพ็ญ ชูประภำวรรณ และคณะ (2541) ระบุในรำยงำนกำรทบทวนองค์ควำมรู้ด้ำนเด็ก 
เยำวชน และครอบครัวว่ำ เด็กและเยำวชนมีอำยุตั้งแต่  0 ถึง 24 ปี แต่เยำวชนวัยรุ่นจะมีอำยุ
ตั้งแต ่15 ถึง 24 ปี สุชำ จันทน์เอม และสุรำงค์ จันทน์เอม (2521) ได้ให้ควำมหมำยของวัยรุ่นไว้ว่ำ 
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วัยรุ่น คือ วัยที่สิ้นสุดควำมเป็นเด็ก เป็นวัยที่เป็นสะพำนไปหำผู้ใหญ่ ไม่มีเส้นขีดขั้นที่แน่นอน
ว่ำเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุดวัยเมื่อใด แต่เรำยึดเอำควำมเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำยและรูปร่ำงเป็นส ำคัญ 
และถ้ำจะก ำหนดลงไปว่ำเริ่มเมื่อใด ก็ถือเอำตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจ ำเดือน และมีขนขึ้นในที่ลับ 
ส่วนเด็กชำยถือเอำตอนที่มีน้ ำกำม…  

กล่ำวโดยทั่วไป วัยรุ่นเริ่มจำกกำรมีวุฒิภำวะทำงเพศที่สมบูรณ์ สำมำรถจะเป็นพ่อแม่คนได้ 
แต่ในกำรก ำหนดอำยุที่ชัดเจนแน่นอนนั้นเป็นเรื่องที่ท ำได้ยำก จึงเห็นควรให้แบ่งเป็นช่วงอำยุดังนี้ คือ 
ก่อนวัยรุ่น อำยุ 10 ถึง 12 ปี วัยแรกรุ่น อำยุ 13 ถึง 16 ปี และ วัยรุ่นตอนปลำย อำยุ 17 ถึง 21 ปี 

พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์  (2538) ได้ ให้ควำมหมำยของวัยรุ่นไว้ว่ำ วัยรุ่นจะมีอำยุ
ตั้งแต ่12 ถึง 20 ปี โดยแบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คือ 

1. วัยย่ำงเข้ำสู่วัยรุ่น อำยุตั้งแต่ 11 หรือ 12 ปี ถึง 13 หรือ 14 ปี 
2. วัยรุ่นตอนต้น อำยุตั้งแต่ 13 ถึง 14 ปี ถึง 16 หรือ 17 ปี 
3. วัยรุ่นตอนปลำย อำยุตั้งแต่ 17 ปี ถึง 19 หรือ 20 ปี 

 
โดยได้เสนอเป็นแผนภูมิแสดงควำมคำบเกี่ยวของช่วงวัยต่ำงๆ แบ่งเป็นเพศชำยและเพศหญิง ดังใน
ภำพที่ 2.3  
เพศหญิง 

 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น 

พัฒนำกำรของวัยรุ่นในแต่ละท้องถิ่นอำจมีลักษณะบำงอย่ำงคล้ำยกัน เช่นกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันสภำพแวดล้อมก็มีส่วนส ำคัญที่ท ำให้วัยรุ่นมีควำม
แตกต่ำงกัน (UNFPA, 2005) ดังนั้น ในกำรศึกษำเกี่ยวกับวัยรุ่น นอกจำกจะศึกษำโดยตรงที่ตัววัยรุ่น
เองแล้ว กำรศึกษำบริบทแวดล้อมที่ส ำคัญต่อพัฒนำกำร และลักษณะนิสัยของวัยรุ่นก็เป็นสิ่งจ ำเป็นที่
ควรศึกษำประกอบไปพร้อมกัน 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

        

ก ำเนิด                                  วัยเด็ก วัยย่ำงเข้ำสู่วัยรุ่น วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 

เพศชาย 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

        

ก ำเนิด                                           วัยเด็ก วัยย่ำงเข้ำสู่วัยรุ่น วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 

ภาพที ่ 2.3 แสดงความคาบเกี่ยวระหวา่งวัยเด็ก วยัรุ่น และวยัยา่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
ที่มา: ดัดแปลงจาก พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย์ (2538: 103) 
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ด้วยเหตุผลนี้ Steinberg (1996) จึงเสนอให้ศึกษำบริบทแวดล้อมที่ส ำคัญ 4 ประกำร ที่มี
อิทธิพลต่อวัยรุ่นอันได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุ่น เพ่ือให้กำรศึกษำ
เกี่ยวกับวัยรุ่นมีควำมถูกต้องตำมจริง และไม่เกิดควำมคลำดเคลื่อน 

 
1. วัยรุ่นกับครอบครัว   

ครอบครัวเป็นสถำบันพ้ืนฐำนที่มีควำมส ำคัญต่อพัฒนำกำรของมนุษย์มำกที่สุดนับตั้งแต่เด็ก
จนโต ครอบครัวจะเป็นเสมือนเบ้ำหลอมให้คนมีพ้ืนฐำนที่ดีหรือไม่ดีต่ำงกันไป จำกกำรศึกษำปัญหำ
สังคมจะพบว่ำ ปัญหำของวัยรุ่นส่วนใหญ่ล้วนมีสำเหตุเบื้องต้นมำจำกปัญหำภำยในครอบครัว
ทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนำคินทร์, 2539) ดังนั้นในกำรแก้ปัญหำวัยรุ่น หนทำงหนึ่งที่สำมำรถเป็นไปได้
คือกำรเริ่มแก้ปัญหำของครอบครัวก่อน และเมื่อครอบครัวมีปัญหำน้อยลง ปัญหำของวัยรุ่นก็จะลด
น้อยลงตำมไปด้วย 

ในปัจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะมีขนำดลดลงจำกครอบครัวขยำย กลำยมำ
เป็นครอบครัวเดี่ยว หรือเป็นครอบครัวที่ขำดพ่อหรือแม่เนื่องมำจำกปัญหำกำรหย่ำร้ำงที่เพ่ิมมำกขึ้น 
โดยผลกระทบของกำรหย่ำร้ำงจะปรำกฏในพฤติกรรมทำงสังคมของวัยรุ่น  (พรพิมล เจียมนำคินทร์,  
2539) เช่น วัยรุ่นที่เติบโตขึ้นภำยในครอบครัวที่ควำมสัมพันธ์ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะไม่สำมำรถสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวใหม่ของตน เนื่องจำกขำดต้นแบบของครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่
ขำดควำมอบอุ่น พ่อแม่ขำดกำรดูแลเอำใจใส่ และขำดควำมรับผิดชอบจะสร้ำงปัญหำให้แก่ลูก 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับลูกที่อยู่ในวัยรุ่น ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรช่วยลดปัญหำสังคมที่มีพ้ืนฐำนมำจำก
ปัญหำครอบครัว พ่อแม่จึงควรวำงตัวเป็นเพ่ือนที่ดีของลูก หลีกเลี่ยงกำรโต้เถียงกันต่อหน้ำลูก อบรม
สั่งสอนลูกโดยมีควำมเมตตำเป็นพ้ืนฐำน 

เมื่อลูกย่ำงเข้ำสู่วัยรุ่น ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่และลูกจะเริ่มห่ำงเหินขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจำก
วัยรุ่นต้องกำรเป็นอิสระ พ่อแม่ควรหำโอกำสพูดคุยกับลูกในเรื่องต่ำงๆ เช่นกำรวำงตัวในสังคม กำร
เคำรพในสิทธิของผู้อ่ืน กำรคบเพ่ือน และกำรรู้จักคุณค่ำของเงิน หรืออบรมสั่งสอนโดยยึดหลักของ
เหตุผล และใช้กำรแนะน ำแทนกำรออกค ำสั่ง 

 
2. วัยรุ่นกับโรงเรียน 

นอกเหนือจำกสถำบันครอบครัวแล้ว โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งสถำบันที่มีคว ำมส ำคัญต่อ
พัฒนำกำรหรือกำรเจริญเติบโตของวัยรุ่นเป็นอย่ำงมำก วัยรุ่นใช้เวลำกว่ำหนึ่งในสำมของวันอยู่ภำยใน
โรงเรียนหรือสถำนศึกษำ สังคมในโรงเรียนถือเป็นสังคมภำยนอกบ้ำนที่เป็นประสบกำรณ์ครั้งแรกของ
เด็ก (พรพิมล เจียมนำคินทร์, 2539) เป็นสถำนที่ที่เด็กมีโอกำสได้พบเพ่ือนรุ่นเดียวกัน ได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ทั้งที่เป็นวิชำควำมรู้ และเป็นประสบกำรณ์ชีวิต เด็กจะได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน กำร
ท ำงำนเป็นหมู่คณะ ควำมรับผิดชอบงำนต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ควำม
มีน้ ำใจ เรียนรู้บทบำทกำรเป็นผู้ให้และผู้รับ รู้จักสิทธิและหน้ำที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยังได้เรียนรู้
ควำมสัมพันธ์กับเพ่ือนต่ำงเพศ โดยสิ่งต่ำงๆ ที่เด็กเรียนรู้ในโรงเรียนจะช่วยให้เด็กพัฒนำไปสู่กำรมีวุฒิ
ภำวะทำงสังคมเมื่อเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรใช้ชีวิตในสังคมเม่ือโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ 
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ภำยในโรงเรียน บุคคลที่มีควำมส ำคัญต่อวัยรุ่นเป็นอย่ำงมำก คือ ครู หน้ำที่ของครูโดยทั่วไป
คือ กำรถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ให้แก่ลูกศิษย์ พร้อมทั้งสั่งสอนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ครูเป็นบุคคลที่จะสร้ำงให้ เด็กมีวุฒิภำวะที่สมบูรณ์  จำกกำรศึกษำของพรพิมล เจียม
นำคินทร์ (2539) พบว่ำ เด็กวัยรุ่นคืออนำคตของชำติที่ต้องกำรเวลำในกำรเอำใจใส่ดูแลจำกครูเป็น
พิเศษมำกกว่ำในวัยอ่ืนๆ เด็กจะมีควำมเชื่อถือและไว้วำงใจต่อครูมำก แต่ในบำงครั้ง ปัญหำที่เกิดขึ้น
ภำยในห้องเรียน เช่น เด็กหนีเรียน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ อำจมีสำเหตุมำจำกตัวเด็ก หรือตัว
ครู โดยสมพร สุทัศนีย์ (2531: 64 อ้ำงถึงใน พรพิมล เจียมนำคินทร์, 2539: 179) ได้รวบรวมปัญหำ
ต่ำงๆ ที่เกิดจำกตัวครูไว้ เช่น ครูสอนไม่ดี ครูไม่มีควำมยุติธรรม ครูไม่สนใจและไม่ให้ควำมส ำคัญกับ
เด็ก และครูเจ้ำอำรมณ์ เหล่ำนี้ล้วนเป็นสำเหตุที่ท ำให้เด็กมีพฤติกรรมเป็นปัญหำได้ ดังนั้นครูที่สอน
เด็กวัยรุ่นจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในจิตวิทยำวัยรุ่นจึงจะสำมำรถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได้ 
นอกเหนือจำกควำมสำมำรถในกำรสอน คุณสมบัติที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของครูคือกำรมีอำรมณ์ขัน 
เพรำะอำรมณ์ขันจะช่วยระบำยควำมเครียด และสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนให้สนุกสนำน ท ำให้เด็ก
อยำกเรียนมำกขึ้น ดังมีค ำกล่ำวที่ว่ำ “ครูที่ดีที่สุด คือ ครูที่หัวเรำะสนุกสนำนไปกับเด็ก ส่วนครูที่เลว
ที่สุด คือ ครูที่หัวเรำะเยำะเด็ก” (สมบัติ พิศสะอำด, 2536: 49 อ้ำงถึงใน พรพิมล เจียมนำคินทร์,  
2539: 180) 

เมื่อพิจำรณำถึงขนำดของโรงเรียนและชั้นเรียนว่ำมีอิทธิพลต่อคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
หรือพัฒนำกำรของเด็กหรือไม่ Steinberg (1996) ตอบว่ำ โรงเรียนและห้องเรียนขนำดเล็กน่ำจะ
ดีกว่ำขนำดใหญ่ในแง่ที่ว่ำ เด็กจะมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในชั้นเรียน หรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียนได้ในอัตรำส่วนที่มำกกว่ำ อีกทั้งยังสำมำรถท ำงำนใกล้ชิดกับเพ่ือนๆ ได้
อย่ำงทั่วถึง จำกกำรศึกษำพบว่ำ นักเรียนในโรงเรียนขนำดเล็กจะมีโอกำสท ำหน้ำที่ผู้น ำ หรือได้รับ
มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อันจะน ำมำซึ่งควำมขยันหมั่นเพียร และควำมมั่นใจในตนเอง 
มำกกว่ำนักเรียนในโรงเรียนขนำดใหญ่ แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำ วัยรุ่นในชั้นเรียนขนำดใหญ่สำมำรถ
เรียนรู้ในเนื้อหำวิชำต่ำงๆ ได้เท่ำกับวัยรุ่นที่เรียนในชั้นเรียนขนำดเล็ก 

 
3. วัยรุ่นกับเพื่อน    

วัยรุ่นกับกลุ่มเพ่ือนถือเป็นสิ่งที่คู่กัน กำรคบเพ่ือนมีควำมส ำคัญมำกส ำหรับวัยรุ่น กลุ่มเพ่ือน
จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของวัยรุ่นเป็นอย่ำงมำก วัยรุ่นมักจะเลือกเพ่ือนที่มีรสนิยม
ตรงกัน มีทัศนคติคล้ำยคลึงกัน และมีขนำดของร่ำงกำยเท่ำๆ กัน (สุชำ จันทน์เอม และสุรำงค์ จันทน์
เอม, 2521) โดยเด็กชำยจะรวมกลุ่มกับเด็กชำยด้วยกันก่อน ในท ำนองเดียวกัน เด็กหญิงก็จะรวมกลุ่ม 
และมีกิจกรรมต่ำงๆร่วมกัน (Steinberg, 1996) จำกนั้นเมื่อย่ำงเข้ำสู่วัยรุ่นเด็กจะเริ่มมีควำมรู้สึก
อยำกคบเพ่ือนต่ำงเพศบ้ำง ลักษณะกำรคบเพ่ือนของวัยรุ่นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุ่นเติบโตขึ้น 
ซึ่ง Grimder (1966 อ้ำงถึงใน พรพิมล เจียมนำคินทร์, 2539: 83) ได้แบ่งขั้นตอนกำรพัฒนำกำรเป็น
กลุ่มของวัยรุ่นไว้ดังนี้ 
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ขั้นที ่1   กำรพัฒนำกำรของกลุ่มวัยรุ่นชำย-หญิง เป็นแบบอิสระต่อกัน 
ขั้นที่ 2   มีกำรรวมกลุ่มอย่ำงมีโครงสร้ำง โดยมีกำรแยกเพศของกลุ่มชำยและกลุ่มหญิงแม้ว่ำ

จะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
ขั้นที่ 3   กำรปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่นชำยหญิงมีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยหลำยกลุ่มและแต่ละกลุ่ม

ยังคงมีควำมสัมพันธ์ต่อกัน หมำยถึง มีลักษณะของกำรจับคู่แต่ยังอยู่ภำยในกลุ่ม 
ขั้นที ่4   เริ่มแบ่งแยกจำกคู่ที่อยู่ในกลุ่มมำเป็นคู่เดี่ยว 
กำรเข้ำกลุ่มของวัยรุ่นนั้นเกิดจำกวัยรุ่นมีควำมกังวลใจในกำรเปลี่ยนแปลงของรูปร่ำง ท ำให้

เกิดควำมไม่มั่นใจจึงต้องกำรกำรยอมรับจำกสังคมและกลุ่มเพ่ือน วัยรุ่นต้องกำรให้เพ่ือนยอมรับตน
เข้ำเป็นสมำชิกของกลุ่ม โดยอำจท ำกิจกรรมร่วมกัน แต่งกำยแบบเดียวกัน พูดจำโดยใช้ภำษำระดับ
เดียวกัน กำรเข้ำกลุ่มจะช่วยให้วัยรุ่นมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกว้ำงขวำงขึ้น และยังช่วยให้
เข้ำใจชีวิตมำกขึ้นเมื่อได้เห็นปัญหำของผู้อื่น 

ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวก็มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรคบเพ่ือนของวัยรุ่น ในครอบครัวที่ไม่
อบอุ่น วัยรุ่นจ ำเป็นต้องรวมกลุ่มกับเพ่ือนเพ่ือหำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อำศัยควำมเข้ำใจและควำม
อบอุ่นจำกเพ่ือนมำเป็นสิ่งทดแทนควำมรักจำกครอบครัว โดยวัยรุ่นจะยอมท ำตำมเพ่ือนทุกอย่ำงซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่ำกังวล หำกกลุ่มเพ่ือนมีพฤติกรรมเกเร สร้ำงควำมเดือดร้อนให้ผู้อ่ืนก็อำจท ำให้หลงท ำใน
สิ่งที่ผิด และสูญสิ้นอนำคตได้ 

 
4. วัยรุ่นกับกิจกรรม    

ตำมธรรมชำติของวัยรุ่นนั้น วัยรุ่นเป็นวัยที่มีควำมอยำกรู้อยำกเห็น อยำกทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่
ตนสนใจ ทั้งในเรื่องหลักกำรและแนวคิดต่ำงๆ เรื่องที่ท้ำทำย รวมถึงเรื่องเร้นลับ นอกจำกนี้วัยรุ่นยังมี
ควำมพยำยำมที่จะปรับปรุงตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องของตน และมีควำมมุ่งมั่นในงำนที่รับผิดชอบ 
วัยรุ่นจึงมักใช้เวลำว่ำงในกำรตอบสนองควำมต้องกำรเหล่ำนั้น ทำงเลือกของวัยรุ่นในกำรใช้เวลำว่ำง
อำจเป็นไปในทำงที่เกิดประโยชน์ หรือเกิดโทษต่อตัววัยรุ่นเอง หรือต่อสังคม พรพิมล เจียมนำคินทร์
(2539) กล่ำวว่ำ กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุ่นเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจำกเหตุผลเพียงข้อเดียว นั่นคือเพ่ือให้
ร่ำงกำยผ่อนคลำยควำมตึงเครียด และควำมกดดันที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือจำกงำนที่ได้รับมอบหมำย
จำกทำงบ้ำน 

กิจกรรมนันทนำกำรต่ำงๆ ที่วัยรุ่นสนใจ มักจะเกี่ยวข้องกับควำมถนัดของตัววัยรุ่นเอง เช่น
กำรประดิษฐ์สิ่งของ กำรวำดภำพ กำรเล่นดนตรี หรือกำรเล่นกีฬำ ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้มีประโยชน์ต่อ
พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนของวัยรุ่นอันได้แก่ ทำงร่ำงกำย เช่น วัยรุ่นสำมำรถเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงทำง
กำย และพัฒนำรูปร่ำงให้สมส่วนจำกกำรเล่นกีฬำ ทำงอำรมณ์ เช่น กิจกรรมดนตรีหรือศิลปะจะช่วย
ให้วัยรุ่นมีช่องทำงปลดปล่อยพลังงำนในตัว และท ำให้วัยรุ่นรู้สึกผ่อนคลำยจำกควำมตึงเครียด ทำง
สังคม เช่น กิจกรรมที่ต้องร่วมกันท ำกับผู้อ่ืน จะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนำบุคลิกภำพ และเรียนรู้วิธีกำรเข้ำ
สังคม และทำงสติปัญญำ เช่น กิจกรรมกำรประดิษฐ์สิ่งของ หรือกำรค้นคว้ำต่ำงๆ จะช่วยให้วัยรุ่น ได้
เรียนรู้ประสบกำรณ์ที่อยู่นอกเหนือต ำรำเรียน 
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แนวคิดความขัดแย้งและความรุนแรงในเยาวชน 
ความหมายของความขัดแย้ง 
 ลิวอิส เอ. โคเซอร์ (Lewis A. Coser,1956) มองว่ำ ควำมขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่ งของ

กระบวนกำรจัดเกลำทำงสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ ทั้งในควำมเกลียดและควำมรักต่ำงก็มี
ควำมขัดแย้งทั้งสิ้น แต่ควำมขัดแย้งสำมำรถแก้ปัญหำควำมแตกแยกและท ำให้เกิดควำมสำมัคคีภำยใน
กลุ่มได้เพรำะในกลุ่มมีทั้งควำมเป็นมิตรและควำมเป็นศัตรูอยู่ด้วยกัน โคเซอร์มีควำมเห็นว่ำควำม
ขัดแย้งเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม สำมำรถท ำให้สังคมเปลี่ยนชีวิตควำมเป็นอยู่
จำกด้ำนหนึ่งไปสู่อีกด้ำนหนึ่งได้ เพรำะหำกสมำชิกในสังคมเกิดควำมไม่พึงพอใจต่อสังคมที่ตนอยู่ ก็จะ
พยำยำมท ำกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของตนได้  

นอกจำกนี้ โคเซอร์ ยังเสนอว่ำ ควำมขัดแย้งยังสำมำรถท ำให้เกิดกำรแบ่งกลุ่ม ลดควำมเป็น
ปรปักษ์ พัฒนำควำมซับซ้อนของโครงสร้ำงกลุ่มในด้ำนควำมขัดแย้งและร่วมมือ และสร้ำงควำมแปลก
แยกกับกลุ่มต่ำง ๆ 

รำล์ฟ ดำห์เรนดอร์ฟ (Ralf Dahrendorf) เชื่อว่ำควำมขัดแย้งที่เกิดข้ึนในสังคมเป็นผลมำจำก
แรงกดดันจำกภำยนอกโดยสังคมอ่ืน ๆ และควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมสำมำรถควบคุมได้ด้วยกำร
ประนีประนอม ซึ่งควำมขัดแย้งสำมำรถท ำให้โครงสร้ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ประเภทของกำร
เปลี่ยนแปลงควำมรวดเร็วของกำรเปลี่ยนแปลง และขนำดของกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
กำรเปลี่ยนแปลง เช่นอ ำนำจของกลุ่ม ควำมกดดันของกลุ่ม 
 

ความหมายของพฤติกรรมความรุนแรง 
ปัญหำพฤติกรรมควำมรุนแรงทั้งต่อตนเองและต่อผู้อ่ืนเป็นปัญหำที่ไม่เคยหมดไปจำกสังคม 

และอำจมีแนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ ตำมจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมมำกขึ้นและโครงสร้ำง
ทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมควำมรุนแรงนั้นเป็นภัยคุกคำมต่อควำมสงบสุขของสมำชิกใน
สังคมไม่ว่ำจะเป็นเชื้อชำติใด วัฒนธรรมใด ล้วนมีควำมกังวลต่อควำมรุนแรงที่เกิดขึ้น ดังจะมีผู้ให้
ควำมหมำยที่หลำกหลำยต่อพฤติกรรมควำมรุนแรง ดังต่อไปนี้ บำร์เดน (Barden. 1994: 94) ให้
ควำมหมำยว่ำ กำรใช้ก ำลังทำงกำยหรือพลังอ ำนำจในกำรคุกคำมผู้อ่ีน ให้บำดเจ็บทำงกำยหรือทำง
จิตใจ หรือท ำให้รู้สึกขำดควำมปลอดภัยรวมถึงกำรเมินเฉยและกำรละเลยด้วยองค์กำรอนำมัยโลก 
(World Health Organization 2002: 4) ให้ควำมหมำยว่ำ กำรใช้ก ำลังหรืออ ำนำจทำงกำยอย่ำงจง
ใจ เพ่ีอข่มขู่คุกคำม ต่อต้ำน ตนเอง หรือผู้อ่ีน หรือกลุ่ม หรือชุมชนซี่งก่อให้เกิดผลที่ท ำให้เกิดกำร
บำดเจ็บ กำรตำย ท ำร้ำยจิตใจ กำรกีดกันและขัดขวำงกำรพัฒนำกำรพรดี ลิมปรัตนำกร (2547:44) 
ให้ควำมหมำยว่ำ พฤติกรรมควำมรุนแรง หมำยถึง กำรกระท ำที่เป็นกำรล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้ง
ทำงร่ำงกำย วำจำ และจิตใจต่อตนเอง ผู้อ่ืน กลุ่มคนหรือชุมชนอย่ำงจงใจ โดยกำรบังคับ ขู่เข็ญ ท ำ
ร้ำย ทุบตี คุกคำม กีดกันเสรีภำพ ทั้งในที่สำธำรณะและในกำรด ำเนินชีวิตส่วนตัว ซึ่งเป็นผลหรืออำจ
เป็นผลให้เกิดกำรบำดเจ็บ กำรตำย ควำมทุกข์ทรมำนทั้งทำงร่ำงกำย และจิตใจแก่ผู้ถูกกระท ำจำก
เอกสำรดังกล่ำว สรุปได้ว่ำพฤติกรรมควำมรุนแรง หมำยถึงกำรใช้ก ำลังทำงกำยก่อให้เกิดผลเสีย ทั้ง
ต่อร่ำงกำย จิตใจ และเพศ ของผู้อ่ืน รวมทั้งกำรฆ่ำตัวตำย และกำรท ำร้ำยตนเองในรูปแบบต่ำง ๆ
รวมทั้งกำรใช้วำจำคุกคำมหรือกำรข่มขู่ด้วย ส ำหรับผลที่เกิดจำกควำมรุนแรงที่ระบุไว้ในค ำนิยำมนี้ได้
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ครอบคลุมทั้งอันตรำยต่อจิตใจและท ำให้เกิดกำรพัฒนำไปในทำงที่ไม่ดี เช่น กำรบำดเจ็บและกำร
เสียชีวิต 

 
ความรุนแรงในวัยรุ่น 
ควำมรุนแรงในวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันมีจ ำนวนมำกขึ้น และทวีควำมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดังเรำจะ

เห็นเป็นข่ำวที่ปรำกฏอยู่ตำมหน้ำหนังสือพิมพ์รำยวันทั่วไป เช่น เด็กนักเรียนอำชีวะยกพวกตีกัน เด็ก
วัยรุ่นใช้ปืนยิงคู่อริ และยิงตัวตำย กลุ่มเด็กวัยรุ่นรุมข่มขืนเด็กผู้หญิง ฯลฯ มีกำรใช้อำวุธที่รุนแรงและ
อันตรำย เช่น มีด ปืน วัตถุระเบิด ควำมรุนแรงในเด็กวัยรุ่นน ำไปสู่สำเหตุกำรตำยในเด็กวัยรุ่นมี
จ ำนวนมำกขึ้นนอกจำกสำเหตุจำกอุบัติเหตุจำกยำนยนต์ที่เคยเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับหนึ่งเด็กวัยรุ่น
เป็นช่วงระยะเวลำของกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ วุฒิภำวะทำงด้ำนอำรมณ์กำรปรับตัว
เข้ำอยู่ในสังคม ที่ส ำคัญโดยธรรมชำติของเด็กวัยรุ่น เป็นช่วงระยะเวลำแห่งกำรเรียนรู้หำประสบกำรณ์ 
อยำกลองสิ่งแปลกใหม่และท ำในสิ่งที่ท้ำทำย โดยมีควำมรู้สึกว่ำตนเองแน่ เก่ง ไม่เหมือนใครและไม่มี
ใครเหมือน หลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่เกิดกับคนอ่ืนจะไม่เกิดกับตนเองและไม่ค ำนึงผลที่จะเกิดตำมมำใน
อนำคต ซึ่งเป็นสำเหตุน ำไปสู่กำรมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมต่ำง ๆ ในวัยรุ่น
มำกมำยเด็กวัยรุ่นเรียนรู้ชีวิตจำกชีวิตจริงที่เขำด ำเนินอยู่ ขณะเดียวกันเขำก็เรียนรู้ หรือซึมซับควำม
รุนแรงจำกชีวิตจริงที่เขำได้เห็นได้สัมผัสจำกคนใกล้ชิด ครอบครัว ชุมชน สังคม โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนจำกสื่อต่ำงๆ ที่มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อเด็กเล็กๆ และเด็กวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันควำมหมำย
ของค ำว่ำ Violence หรือ ควำมรุนแรง หมำยถึง กำรกระท ำที่มีหรือส่อว่ำมีเจตนำที่จะกระท ำให้
บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนได้รับบำดเจ็บ กำรบำดเจ็บนี้อำจเนื่องมำจำกกำรท ำร้ำยร่ำงกำยและจิตใจ 
ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ บทบำทของเด็กวัยรุ่นนั้นในควำมรุนแรงนั้น อำจเป็นทั้งผู้กระท ำ
และถูกกระท ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับโอกำสปัจจัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯจำกกำรศึกษำพบว่ำเด็กวัยรุ่นจะตกเป็น
ผู้ถูกกระท ำ ถูกท ำร้ำย เป็น2 เท่ำของผู้ใหญ่และในปัจจุบันพบว่ำเด็กที่ถูกท ำร้ำยและท ำร้ำยผู้อ่ืนจะมี
อำยุน้อยลงเรื่อยๆ และผู้ชำยโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทั้งผู้ท ำร้ำย และผู้ถูกท ำร้ำยสูงกว่ำเด็กผู้หญิง 
ยกเว้นบำงกรณีเรื่องทำงเพศ กลุ่มเด็กผู้หญิงจะเป็นผู้ถูกกระท ำสูงกว่ำเพศชำยและที่น่ำสนใจก็คือ เด็ก
ที่ถูกท ำร้ำยคนที่เป็นผู้กระท ำมักจะเป็นคนใกล้ชิดและมักจะเป็นคนในครอบครัวและสำเหตุกำรตำย
ควำมรุนแรงในเด็กวัยรุ่นมักจะเป็นสำเหตุจำกกำรใช้อำวุธปืน เป็นสำเหตุอันดับหนึ่ง นักวิชำกำรบำง
กลุ่มเชื่อว่ำสมมติฐำนของควำมรุนแรงเกิดมำจำกประสบกำรณ์หรือกำรเรียนรู้ควำมรุนแรงที่เคยได้รับ
รู้ได้เห็นมำก่อน (วิโรจน์ อำรีย์กุล.2553:ออนไลน์) ดังที่แสดงในภำพที่ 2.4  
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ภาพที ่ 2.4 แสดงคดีเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯทั่วประเทศ 

สาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น 
สำเหตุของพฤติกรรมควำมรุนแรงในวัยรุ่น มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ปัจจัยเสี่ยงของควำม

รุนแรงในวัยรุ่น องค์กำรอนำมัยโลก (2002: 17) ได้ให้ควำมเห็นไว้ 2 ประกำรคือ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภำพและพฤติกรรมของวัยรุ่นได้แก่ 

ธรรมชำติของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีควำมมุทะลุ ใจเร็ว หุนหัน ก้ำวร้ำว เป็นต้นขำดกำรควบคุมพฤติกรรมที่
เหมำะสม ด้อยกำรศึกษำ มีปัญหำขำดกำรดูแลเอำใจใส่ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำร้ำยผู้อ่ืน มีเจต
คติควำมเชื่อท่ีผิด มีประสบกำรณ์ถูกท ำโทษทำงกำยหรือเคยพบเห็นควำมรุนแรง 

2. ปัจจัยครอบครัวและคนใกล้ชิด สิ่งแวดล้อมทำงครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ
พฤติกรรมควำมรุนแรงของวัยรุ่น ได้แก่ 

2.1 บิดำมำรดำผู้ปกครองขำดกำรดูแลเอำใจใส่ควบคุมตั้งแต่เด็กและใช้กำรลงโทษเด็ก
ด้วยควำมรุนแรง หยำบคำย 

2.2 บิดำมำรดำมีควำมขัดแย้งกัน ครอบครัวขำดควำมสัมพันธ์ควำมผูกพันกันมักมีกำร
ท ำร้ำยกันในบ้ำน 

2.3 มำรดำมีบุตรเมื่ออำยุยังน้อย 
2.4 มีประสบกำรณ์ที่บิดำมำรดำแตกแยกหรือหย่ำร้ำงกันตั้งแต่วัยเด็ก 
2.5 คบเพ่ือนไม่ดีสรุปสำเหตุของพฤติกรรมควำมรุนแรงในวัยรุ่น เกิดจำกกำรไม่พร้อม

ของครอบครัวที่จะเลี้ยงดูบุตร เช่น พ่อ แม่มีอำยุยังน้อย หรือครอบครัวหย่ำร้ำง 
พ่อแม่ขำดกำรดูแลเอำใจใส่ วัยรุ่นขำดควำมรักควำมอบอุ่นจำกครอบครัว และ
ลักษณะของวัยรุ่นเองที่มีอำรมณ์รุนแรง ก้ำวร้ำว ขำดกำรศึกษำ ขำดกำรควบคุม
อำรมณ์และพฤติกรรมให้มีควำมเหมำะสม มีประสบกำรณ์ถูกท ำร้ำยหรือพบเห็น
ควำมรุนแรงมำก่อน 
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ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรง 
1.อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ศรีเรือน แก้วกังวำล (2549:337-338) เด็กให้ควำมส ำคัญกับเพ่ือน

ร่วมวัยมำกกว่ำในระยะวัยเด็กตอนกลำง เด็กจับกลุ่มกันได้นำนแน่นแฟ้น และผูกพันกับเพ่ือนในกลุ่ม
มำกขึ้น กลุ่มของเด็กไม่มีเฉพำะเพ่ือนเพศเดียวกันเท่ำนั้น แต่มีเพ่ือนต่ำงเพศเข้ำมำสมทบด้วย เด็กที่
สำมำรถเข้ำกลุ่มได้และมีกลุ่มในระยะวัยเด็กตอนกลำง จะเข้ำกับกลุ่มและมีชีวิตทำงสังคมที่สนุกสนำน
ได้ดีกว่ำเด็กที่ไม่มีพัฒนำกำรดังกล่ำวในช่วงวัยที่ผ่ำนมำ เด็กเริ่มลดควำมเอำใจใส่กับบุคคลต่ำงวัยไม่ว่ำ
เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กกว่ำ ระยะนี้จึงเริ่มต้นชีวิตกลุ่มที่แท้จริง(gang age) กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยอย่ำง
รวดเร็วและมำกมำยเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กรวมกลุ่ม เพรำะสำมำรถร่วมสุขร่วมทุกข์แก้ไขและเข้ำใจ
ปัญหำของกันและกันดีกว่ำคนต่ำงวัยซึ่งมีควำมคับข้องใจต่ำงกัน กลุ่มยังสนองควำมต้องกำรทำงสังคม
ด้ำนต่ำงๆ ซึ่งเด็กต้องกำรมำกในระยะนี้ เช่น กำรเป็นบุคคลส ำคัญกำรต่อต้ำนผู้มีอ ำนำจ กำรหนี
สภำพน่ำเบื่อของบ้ำน ฯลฯ จึงกล่ำวได้ว่ำกลุ่มมีควำมส ำคัญต่อชีวิตจิตใจและอนำคตของเด็กอย่ำงมำก
ที่สุด ครอบครัวเริ่มมีอิทธิพลน้อยลง ฉะนั้นลักษณะชั่วดีของกลุ่มจึงเป็นเครื่องชี้ชะตำชีวิตของเด็กใน
ระยะวัยรุ่นและระยะวัยผู้ใหญ่ กำรคบเพ่ือนร่วมวัยเป็นพฤติกรรมสังคมที่ส ำคัญยิ่งต่อจิตใจของเด็ก
วัยรุ่น แต่กำรคบเพ่ือนก็ย่อมมีทั้งคุณและโทษ เพ่ือนอำจเป็นผู้ประคับประคองจิตใจของวัยรุ่นในยำม
ทุกข์ร้อน ชี้แนะสิ่งมีประโยชน์ เพ่ือนท ำให้วัยรุ่นรู้สึกว่ำต่ำงคนต่ำงเป็นเจ้ำของชีวิตของกันและกัน 
เพ่ือนก็อำจชักน ำวัยรุ่นไปในทำงเสื่อมถอย ผู้เป็นอำชญำกรวัยรุ่นมำกมำยในแทบทุกประเทศนั้น เมื่อ
ค้นหำสำเหตุก็มักจะพบว่ำปัจจัยหนึ่งเกิดจำกเพ่ือนชักจูงประวัติเด็กวัยรุ่นตำมสถำนศึกษำที่เสียคน 
เสียเด็กไปโดยประกำรต่ำงๆ เช่น เกเร ติดยำเสพติดนั้นล้วนมีสำเหตุส ำคัญจำกกำรถูกเพ่ือนชักจูง
นอกจำกนี้ สุชำ จันทน์เอม (2549:267-268) กล่ำวว่ำ เมื่อมนุษย์เข้ำมำอยู่ในกลุ่มหรือสมำชิกแต่ละ
คนภำยในกลุ่มย่อมจะมีอิทธิพลต่อกัน ซึ่งอำจสรุปได้ดังนี้  1.กลุ่มมีอิทธิพลต่อกำรกระท ำต่ำงๆ เมื่อ
บุคคลเข้ำมำอยู่ในกลุ่ม แผนงำนต่ำงๆ ที่เป็นลักษณะของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของกลุ่ม 
ลักษณะกำรกระท ำก็เป็นกำรร่วมมือกันท ำให้งำนเสร็จเร็วที่สุด 2. กลุ่มมีอิทธิพลต่อควำมสัมพันธ์และ
ควำมคิด อัลพอร์ต (1920) ได้ท ำกำรทดลองเกี่ยวกับเด็ก โดยให้เด็กกลุ่มหนึ่งเขียนค ำหรือประโยคที่
แสดงควำมสัมพันธ์แบบอิสระต่อเนื่องกัน (Free-Association) ปรำกฏว่ำเด็กที่เป็นกลุ่มท ำเสร็จเร็ว
กว่ำเด็กที่ท ำคนเดียวแสดงว่ำควำมสัมพันธ์ภำยในกลุ่มมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก นอกจำกนี้ อัลพอร์ต 
ได้ท ำกำรศึกษำอิทธิพล 22 ของกลุ่มต่อแนวควำมคิดของเด็ก และพบว่ำอิทธิพลของกลุ่มมีอิทธิพลต่อ
แนวควำมคิดและกำรให้เหตุผลของเด็ก ยิ่งถ้ำเรำให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นกันอย่ำงเปิดเผย ยิ่งจะมี
อิทธิพลมำก 3. กลุ่มมีอิทธิพลต่อกำรจูงใจในกำรกระท ำต่ำงๆ พฤติกรรมภำยในกลุ่มมีทั้งลักษณะที่มี
กำรแข่งขัน (Competitive) และมีลักษณะที่ให้ควำมร่วมมือ (Cooperative) เพรำะฉะนั้นในกำร
วำงแผนหรือกำรจูงใจนั้น เรำค ำนึงถึงมำตรฐำนของกลุ่มเป็นใหญ่ เมื่อเด็กเข้ำมำอยู่ในกลุ่มก็พยำยำม
ปรับปรุงตนเอง เพ่ือยอมรับมำตรฐำนของกลุ่ม เพรำะจะท ำให้เกิดควำมรู้ สึกเป็นพวกเดียวกันจำก
เอกสำรข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ กำรคบเพ่ือนของเด็กวัยรุ่นเป็นไปตำมควำมต้องกำรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือน โดยกำรเข้ำกลุ่มของวัยรุ่นแต่ละคนมีเหตุผลที่แตกต่ำงกันไป 
เช่น วัยเดียวกัน เพศเดียวกัน มีทัศนคติคล้ำยๆกัน บำงคนอยำกหลบหนีควำมเบื่อหน่ำยภำยในบ้ำน 
วัยรุ่นให้ควำมส ำคัญกับเพ่ือนมำกเพรำะเพ่ือนมีควำมเข้ำใจวัยรุ่นด้วยกันมำกกว่ำวัยอ่ืนๆ แต่บำงครั้ง
กำรคบเพื่อนของวัยรุ่นก็ถูกเพ่ือนชักน ำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมต่ำงๆได้ 
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2. อิทธิพลของสื่อ สื่อมีทั้งประโยชน์และพิษภัย สื่อเป็นแหล่งให้ ควำมรู้ มำกมำย แต่ใน
ขณะเดียวกัน สื่อก็แฝงไปด้วยพิษภัย ทั้งภำพควำมรุนแรงจำกข่ำวอำชญำกรรม ภำพของละคร ที่มี
เนื้อหำรุนแรงควำมรุนแรงที่เด็กอำจจดจ ำและน ำไปเลียนแบบได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมรุนแรงวิโรจน์ อำ
รีย์กุล (2553:ออนไลน์) กล่ำวว่ำ ปัญหำควำมรุนแรงในเด็กวัยรุ่นจะมีปัจจัยต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วน
เกี่ยวข้องหลำยปัจจัยร่วมกัน ส่งเสริมให้มีควำมรุนแรงเกิดขึ้น เช่น ปัญหำทำงด้ำนพันธุกรรม ฮอร์โมน 
ควำมผิดปกติทำงด้ำนร่ำงกำย พ้ืนฐำนทำงด้ำนอำรมณ์  กำรเลี้ยงดูสภำพทำงด้ำนครอบครัว 
วัฒนธรรม ค่ำนิยม ควำมเชื่อถือ เชื้อชำติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ทำงด้ำนสังคมและกฎหมำยต่ำงๆ แต่
ปัจจัยที่ส ำคัญที่น ำไปสู่ควำมรุนแรงที่เรำพบเห็นเป็นประจ ำที่ปัจจุบันมีอิทธิพลอย่ำงมำก คือ สื่อต่ำงๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ วิดีโอ เกมคอมพิวเตอร์ และสิ่งที่จะชักจูงน ำไปสู่ควำมรุนแรงได้ง่ำยมำกขึ้น คือ 
พวกเหล้ำ เบียร์ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมต่ำงๆ ยำ สำรเสพติดฯลฯ ซึ่งกลุ่มเด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่ม
เสี่ยงและล่อแหลมต่อสิ่งดังกล่ำว ถ้ำหำกไม่มีกำรควบคุมก ำกับดูแลที่ดีในปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ เหล่ำนี้จะมี
ผลเสียเกิดขึ้นตำมมำกับเด็กวัยรุ่นมำกกว่ำผลดีที่เด็กวัยรุ่นควรจะได้รับจำกข้อมูลข้ำงต้นสรุปอิทธิพล
ของสื่อต่อควำมรุนแรงได้ว่ำ เด็กที่ได้รับชมภำพควำมรุนแรงจำกสื่อไม่ว่ำจะเป็น ภำพยนตร์ ละคร 
หรือภำพข่ำวควำมรุนแรง เด็กยังแยกแยะไม่ได้ว่ำสิ่งที่รับชมเป็นสิ่งที่ควรท ำหรือไม่ควรท ำ จึงเกิดกำร
เลียนแบบจำกสื่อ กำรได้รับชมภำพที่มีควำมรุนแรงบ่อยครั้งท ำให้เด็กซึมซับเอำควำมรุนแรงนั้นไว้กับ
ตนเองส่งผลต่อกำรมีพฤติกรรมควำมรุนแรง 

3.อิทธิพลจากเกมออนไลน์ เกมออนไลน์เป็นภัยคุกคำมต่อพัฒนำกำรทั้งทำงร่ำงกำย และ
สติปัญญำของเด็กรูปแบบใหม่ที่ยึดพ้ืนที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในครอบครัวไป ท ำให้เด็กขำดควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนเอง ส่งผลต่อกำรเรียน เด็กที่เล่นเกมออนไลน์ประเภทที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับ
ควำมรุนแรงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรเลียนแบบควำมรุนแรง ดังรำยละเอียดต่อไปนี้สมชำย 
เจริญอ ำนวยสุข(2548 :ออนไลน์ ) กล่ำวว่ำ ส ำหรับผลกระทบของกำรเล่นเกมออนไลน์นั้น ส่งผลให้
สุขภำพเสื่อมโทรม สัมพันธภำพระหว่ำงเพ่ือนลดลง ท ำให้เกิดปัญหำกำรหนีเรียน และกำรเล่นเกมที่มี
เนื้อหำเกี่ยวกับควำมรุนแรง ท ำให้เด็กกลำยเป็นคนก้ำวร้ำว ส่วนสำเหตุกำรเล่นเกมมำจำกควำมอยำก
ลอง เกมมีควำมท้ำทำย เพ่ือนชักชวน รู้สึกเข้ำกลุ่มเพ่ือนมีเรื่องพูดคุยและเกมต่ำงๆ มีควำม
หลำกหลำยชวนค้นหำ 
 

ผลกระทบจากความรุนแรงของวัยรุ่น 
องค์กำรอนำมัยโลก(2002 : 14) ได้กล่ำวถึงควำมรุนแรงที่เกิดโดยไว้ว่ำเป็นควำมรุนแรงที่เห็น

ได้ชัดเจน ตั้งแต่มีควำมรุนแรงมำกจนถึงขั้นเสียชีวิตและไม่ถึงแก่ชีวิตเช่น กำรต่อสู้โจมตีกัน กำรข่มขืน 
กำรท ำลำยสิ่งของ รูปแบบกำรใช้ควำมรุนแรงตั้งแต่ ใช้อวัยวะของร่ำงกำย เช่น กำรใช้มือต่อยตี ใช้เท้ำ
เตะถีบ หรือใช้อำวุธ เช่น ไม้ มีด ไปจนถึงกำรใช้ปืน จึงเป็นปัญหำที่ท ำให้เกิดกำรตำยก่อนวัยอันควร 
กำรบำดเจ็บและไร้ควำมสำมำรถ ควำมรุนแรงในวัยรุ่นไม่ได้สร้ำงควำมเสียหำยเฉพำะกับเหยื่อที่ถูกใช้
ควำมรุนแรงเท่ำนั้น แต่ยังส่งผลกระทบไปถึง ครอบครัว เพ่ือน และชุมชนด้วย ควำมรุนแรงในวัยรุ่นมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมรุนแรงรูปแบบอ่ืนๆ และน ำไปสู่กำรก่ออำชญำกรรมที่เป็นปัญหำสังคมด้วย 
ส่วนมำกเพศที่ก่อควำมรุนแรงมักเป็นเพศชำย เกิดขึ้นได้ทุก ๆ ภูมิภำคของโลกสรุปจำกข้อมูลเบื้องต้น
ได้ว่ำ ผลกระทบจำกปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงของวัยรุ่น เป็นควำมรุนแรงที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กำรยก
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พวกท ำร้ำยกัน กำรข่มขืน กำรท ำลำยสิ่งของ และกำรใช้อำวุธมีด ปืนท ำร้ำยผู้อ่ืนเป็นปัญหำท ำให้เกิด
กำรตำยก่อนวัยอันควร กำรบำดเจ็บและไร้ควำมสำมำรถควำมรุนแรงในวัยรุ่นยังส่งผลกระทบต่อ
สมำชิกในครอบรัว เพ่ือน และชุมชนด้วย 
 

แนวทางป้องกันพฤติกรรมความรุนแรง 
ปัญหำควำมรุนแรงในสังคม เป็นปัญหำเรื้อรังที่มีคู่กับคนในสังคมมำยำวนำน สร้ำงควำม

เสียหำยให้กับชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงผลกระทบต่อสภำพจิตใจของเหยื่อ และผู้ใกล้ชิดในครอบครัว
ที่ประเมินค่ำไม่ได้ หลำยหน่วยงำนร่วมรณรงค์ ต่อต้ำนควำมรุนแรงต่อสตรี และเด็ก แต่ในปัจจุบัน
ควำมรุนแรงในสังคมก็ยังไม่ได้ลดลงไป นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้ให้ควำมคิดเห็นในกำรป้องกันปัญหำ
ควำมรุนแรงดังต่อไปนี้สำโรช บัวศรี (สำโรช บัวศรี 2537) กล่ำวว่ำ มนุษย์ได้รับอิทธิพลจำก
สิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดมำแล้วถ้ำได้มีโอกำสอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลือกสรรไว้เป็นอย่ำงดี เช่นได้อยู่ในสังคม
ของผู้ที่มีวัฒนธรรม ได้รับกำรฝึกฝนให้อ่ำนออกเขียนได้ ได้รับกำรฝึกฝนในหน้ำที่ของพล เมืองที่ดี 
ได้รับกำรฝึกฝนในเรื่องกำรประกอบอำชีพที่สุจริต และได้รับกำรสั่งสอนและฝึกฝนในเรื่องจริยธรรม
อย่ำงเพียงพอ มนุษย์ผู้นั้นก็จะเกิดกำรเรียนรู้ และเข้ำใจชีวิตของตนรู้จักละอำยและเกรงกลัวต่อควำม
ชั่ว ปฏิบัติตนตำมแนวทำงของจริยธรรมที่ตนเองได้เล่ำเรียนและฝึกฝนมำ 

องค์กำรอนำมัยโลก (2002: 25-29) ซึ่งแบ่งเป็นกำรกัน 4 ด้ำนดังนี้ 
1.กำรป้องกันด้ำนตัวบุคคลกำรป้องกันที่ตัวบุคคลมีจุดประสงค์สองประกำร คือ ประกำรแรก

ต้องสนับสนุนและเสริมสร้ำงเจตคติและพฤติกรรมที่ดีในเด็กและวัยรุ่นเพ่ือเป็นกำรป้องกันก่อนที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรมควำมรุนแรง ประกำรที่สองเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมในบุคคลที่ก่อ
ควำมรุนแรงหรือมีควำมเสี่ยงที่จะใช้ควำมรุนแรง ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีกำรดังนี้ 

1.1 กำรให้กำรศึกษำ ได้แก่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนให้เท่ำเทียมกัน
โดยเฉพำะนักเรียนที่ยำกจนให้มีโอกำสได้ศึกษำเก่ียวกับกำรฝึกอำชีพและให้ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด 

1.2 กำรพัฒนำทำงสังคม มีกำรส่งเสริมกำรป้องกันกำรข่มเหงทำรุณ ตั้งแต่ในระดับ
ก่อนเข้ำโรงเรียน กำรส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงสังคม โดยเฉพำะเด็กและวัยรุ่นต้องสร้ำงเสริม
พัฒนำทักษะทำงสังคม เช่น กำรจัดกำรกับควำมโกรธ กำรแก้ไขปัญหำและกำรสร้ำงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

1.3 กำรบ ำบัด เป็นกำรแนะแนวให้ค ำปรึกษำกับเหยื่อของควำมรุนแรงหรือบุคคลที่
มีควำมเสี่ยงต่อกำรใช้ควำมรุนแรง กำรสนับสนุนของกลุ่ม และกำรบ ำบัดพฤติกรรมซึมเศร้ำ ควำม
ผิดปกติทำงจิต รวมทั้งพฤติกรรมกำรฆ่ำตัวตำย 

1.4 กำรรักษำ ส ำหรับประชำชนที่เสี่ยงต่อกำรท ำร้ำยตัวเอง รวมทั้งกำรให้ยำในกำร
รักษำผู้มีควำมผิดปกติทำงจิต กำรจัดท ำโครงกำรส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดและบุคคลที่กระท ำทำรุณ
หรือข่มเหงคู่ครองหรือเด็ก ซึ่งโครงกำรเหล่ำนี้ใช้รูปแบบกระบวนกำรกลุ่มเพ่ืออบรมเกี่ยวกับ บทบำท
ทำงเพศ กำรฝึกทักษะกำรจัดกำรกับควำมโกรธ และควำมรับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ของตน 

2. กำรป้องกันทำงด้ำนควำมสัมพันธ์ของบุคคลเป็นกำรป้องกันในระดับครอบครัว คือ 
ส่งเสริมสัมพันธภำพที่ดีงำมของครอบครัว และแก้ไขสัมพันธภำพที่ไม่ถูกต้องในครอบครัว อำจเป็น
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหยื่อและผู้กระท ำควำมรุนแรงเช่น ควำมขัดแย้งในชีวิตแต่งงำน กำรขำด
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ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่ำงบิดำมำรดำผู้ปกครองและเด็กและอิทธิพลทำงลบจำกผู้ใกล้ชิดหรือเพ่ือน 
ซึ่งประกอบด้วยวิธีกำรดังนี้ 

2.1 กำรฝึกฝนควำมเป็นพ่อแม่ มีเป้ำหมำยที่จะปรับปรุงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพ่อแม่
ผู้ปกครองกับเด็ก สนับสนุนพ่อแม่ผู้ปกครองในกำรอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยให้สำมำรถพัฒนำกำร
ควบคุมตนเอง ส ำหรับเด็กท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกข่มเหงจำกพ่อแม่และเป็นกำรป้องกันกำรกระท ำผิด
กฎหมำยในอนำคตด้วย 

2.2 กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก่คู่สมรสที่อำยุน้อย โดยเฉพำะกลุ่มที่ เสี่ยงต่อ
พฤติกรรมต่อต้ำนสังคม เด็กเร่ร่อน 

2.3 ครอบครัวบ ำบัด มีเป้ำหมำยเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกำรสื่อสำรและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว กำรสอนทักษะกำรแก้ไขปัญหำ 

2.4 กำรเยี่ยมบ้ำน ประกอบด้วย กำรเยี่ยมบ้ำนของพยำบำลและผู้เชี่ยวชำญทำง
สุขภำพที่จะสนับสนุนและแนะแนวดูแล เพ่ือแยกเด็กที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกกระท ำทำรุณหรือมี
ควำมเบี่ยงเบนที่จะมีพฤติกรรมในกำรกระท ำควำมผิด 

2.5 กำรอบรมทักษะควำมสัมพันธ์ เป็นกำรอบรมกลุ่มต่ำง ๆ ทั้งชำยและหญิงให้
เรียนรู้บทบำททำงเพศ ควำมสัมพันธ์ที่น ำไปสู่ควำมรุนแรงและทักษะชีวิต 

3. กำรป้องกันทำงด้ำนชุมชนเป็นกำรสร้ำงควำมรับรู้และตื่นตัวเรื่องควำมรุนแรงให้แก่สังคม
กระตุ้นให้ชุมชนเข้ำมำมีบทบำทร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสริมให้มีระบบดูแลเหยื่อที่ได้รับควำมรุนแรง 
ซึ่งมีวิธีกำรดังนี ้

3.1 กำรให้กำรศึกษำแก่สำธำรณะ โดยกำรรณรงค์ทำงสื่อต่ำง ๆ ที่จะเข้ำไปสู่ชุมชน 
หรือมุ่งเป้ ำหมำยไปท่ีโรงเรียน สถำนที่ท ำงำน สถำนพยำบำล และสถำบันต่ำง ๆ 

3.2 กำรปรับปรุงแก้ไขสภำพแวดล้อม เช่น ควำมสว่ำงของถนน เพ่ิมควำมปลอดภัย
ในเส้นทำงเดินของเด็กและเยำวชนจำกกำรไปกลับโรงเรียน ตรวจตรำและก ำจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น
มลพิษที่มีผลต่อกำรพัฒนำของเด็ก 

3.3 ส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรส ำหรับเยำวชน เช่น กีฬำ ดนตรี ศิลปะและกำร
แสดง 

3.4 กำรฝึกอบรม เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ผู้ เชี่ ยวชำญทำงสุขภำพและกำรศึกษำ
อำสำสมัครให้มีควำมสำมำรถในกำรแยกและจัดกำรควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ ได้ 

3.5 สนับสนุนให้กลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชนมีส่วนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกำรตรวจตรำ
รักษำควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 

3.6 สร้ำงควำมร่วมมือ กำรจัดระบบดูแลร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้
ผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือช่วยกันลดปัญหำควำมรุนแรงในชุมชน เช่น โรงเรียน สถำนที่ท ำงำน ค่ำยผู้อพยพ
สถำนดูแลผู้สูงอำยุ สถำนพยำบำล โรงพยำบำล 

4. กำรป้องกันทำงด้ำนสังคมเป็นกำรป้องกันที่มีเป้ำหมำยไปที่ปัจจัยด้ำนวัฒนธรรมสังคม 
และเศรษฐกิจเน้นไปที่กำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย นโยบำยสังคมโดยรวมและวัฒนธรรมควำมเชื่อ ดังนี้ 

4.1 ปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรยุติธรรม และกำรออกกฎหมำย ให้มีควำมถูกต้อง
ยุติธรรม เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมรุนแรงทำงเพศของคู่ครอง กำรลงโทษทำงกำยแก่เด็ก
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ในบ้ำน ในโรงเรียน หรือสถำนที่อ่ืน ๆ ต้องมีกำรรำยงำนและระบบกำรช่วยเหลือเมื่อเด็กถูกกระท ำ
ทำรุณหรือกำรข่มเหงทำรุณผู้สูงอำยุ หรือกำรกระท ำควำมรุนแรงทำงเพศในครอบครัว 

4.2 ร่วมท ำสนธิสัญญำกับนำนำประเทศในกำรป้องกันควำมรุนแรง 
4.3 ปรับเปลี่ยนนโยบำยเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจน ควำมเท่ำเทียมกันและส่งเสริม

ควำมเข้มแข็งของครอบครัว 
4.4 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมควำมเชื่อของสังคม ที่ส ำคัญคือ บทบำททำงเพศ ชนชำติ

กำรแบ่งแยกเชื้อชำติ ประเพณีท่ีน ำไปสู่ควำมรุนแรง 
4.5 กำรปฏิบัติในกำรลดอำวุธและกำรถอนทหำรในประเทศที่มี ควำมขัดแย้งรวมทั้ง

ทหำรรับจ้ำง 
4.6 ปรับเปลี่ยนนโยบำยและกฎหมำยในกำรครอบครองอำวุธจำกข้อมูลเบื้องต้น

สรุปแนวทำงป้องกันพฤติกรรมควำมรุนแรงได้ว่ำ เด็กควรได้รับกำรปลูกฝังด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งแต่ยังเล็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมได้รับกำรอบรม และกำรศึกษำอย่ำงเพียงพอ กฎหมำย
ครอบคลุมและเข้ำถึงสำมำรถช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของควำมรุนแรง ผู้คนในสังคมทุกหน่วย
ร่วมกันป้องกันควำมรุนแรงภำครัฐและเอกชนร่วมมือกัน เช่น มีมำตรกำรระยะสั้นคือร่วมกันรณรงค์
ในหน่วยงำนไม่ให้ใช้ควำมรุนแรง มำตรำกำรระยะยำวคือร่ำงระเบียบกฏหมำยให้ครอบคลุมสำมำรถ
ป้องกัน ช่วยเหลือ บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของควำมรุนแรงได้ 

มีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมควำมรุนแรงในเยำวชนดังจะน ำมำกล่ำวไว้ ณ ที่นี้เทวินทร์ 
ขอเหนี่ยวกลำง (2546: ออนไลน์) ได้ท ำกำรส ำรวจนักเรียนชำยระดับมัธยมปลำยและระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1,226 รำยเมื่อวันที่11-14 มิ.ย. 2546 พบว่ำ
นักเรียนมีควำมขัดแย้งในเรื่องต่ำง ๆ ที่มีโอกำสน ำไปสู่ควำมรุนแรงดังนี้ เหตุทะเลำะกับคนรอบข้ำง 
นักเรียนชำยร้อยละ 46.0 ได้ทะเลำะกับพ่อแม่ผู้ปกครองถึงขั้นโต้เถียงปะทะคำรมกันด้วยเหตุส ำคัญ
คือเรื่องกำรเที่ยวเตร่ ไม่ค่อยกลับบ้ำน ไม่สนใจกำรเรียน ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย ไม่ฟังค ำสั่งสอน และคบ
เพ่ือนที่ไม่ถูกใจผู้ปกครอง และในจ ำนวนนี้มีถึงร้อยละ 48.2 ที่มีควำมรู้สึกโกรธที่ถูกผู้ปกครองดุว่ำ 
นอกจำกนี้ในบรรดำนักเรียนชำยที่มีแฟนหรือคนรัก (ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 32.1 ของนักเรียนชำยที่ส ำรวจ) 
พบว่ำในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำมีอยู่ถึงร้อยละ 44.0 ที่เคยทะเลำะกับแฟนด้วยสำเหตุส ำคัญคือ กำรไม่
เข้ำใจกัน ควำมหึงหวง ถูกทิ้งหญิงคนรักปันใจให้ชำยอ่ืน อีกฝ่ำยเอำแต่ใจตนเองไม่ได้รับกำรเอำใจใส่ 
ร้อยละ 40.0 เคยถูกครูดุว่ำหรือลงโทษ ด้วยเหตุส ำคัญได้แก่ กำรฝ่ำฝืนกฎระเบียบโรงเรียน มำสำย ไม่
ยอมส่งกำรบ้ำน โดดเรียน และไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งในจ ำนวนนักเรียนชำยที่เคยถูกครูดุว่ำหรือลงโทษมีอยู่
ร้อยละ 16.0 ที่เคยคิดจะท ำร้ำยครูคนนั้น ร้อยละ 19.2 เคยทะเลำะวิวำทกับเพ่ือนร่วมสถำบัน ร้อย
ละ 17.1 เคยทะเลำะวิวำทกับคนอ่ืนนอกสถำบัน ด้วยสำเหตุส ำคัญได้แก่ เกิดอำกำรหมั่นไส้ ไม่ชอบ
หน้ำกัน กำรดูหมิ่นสถำบันกำรศึกษำ กำรแย่งแฟน/แย่งจีบผู้หญิงและกำรกระทบกระทั่งทำงร่ำงกำย
และวำจำ (เช่น เหยียบเท้ำ เดินชนกัน แซวกัน) และที่น่ำสนใจก็คือในบรรดำนักเรียนชำยที่เคย
ทะเลำะวิวำทกับคนอื่นนอกโรงเรียนมีถึงร้อยละ 62.4 ที่คิดจะไปท ำร้ำยคนที่เคยทะเลำะด้วย (ที่เหลือ
ร้อยละ 15.2 ไม่แน่ใจ และที่ ไม่คิดจะท ำร้ำยมี เพียงร้อยละ 22.4) ร้อยละ 18 กังวลว่ำจะถูก 
ท ำร้ำยร่ำงกำย (ในขณะที่ร้อยละ 30.1 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 52.3 ไม่หวำดระแวง)โดยเฉพำะนักเรียน
ที่เคยมีเรื่องทะเลำะวิวำทกับคนอ่ืนจะมีควำมกังวลเรื่องกำรถูกท ำร้ำยจำกกำรส ำรวจครั้งนี้พบว่ำมี
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ตัวอย่ำงนักเรียนชำยร้อยละ 17.6 ที่มีชีวิตอยู่อย่ำงหวำดระแวงว่ำจะถูกท ำร้ำยสูงมำกกว่ำปกติและ
ฝักใฝ่ หำอำวุธมำใช้ส ำหรับตัวเลขของนักเรียนที่มีควำมคิดว่ำอยำกจะพกพำอำวุธ 34 ติดตัว (เช่นปืน
หรือมีด) มีร้อยละ 21.1 ของนักเรียนชำยทั้งหมด โดยที่นักเรียนที่เคยมีปัญหำเรื่องกำรทะเลำะวิวำทมี
สูงถึงร้อยละ 34.1 ที่ต้องกำรพกพำอำวุธ และที่น่ำสนใจก็คือนักเรียนที่เคยมีเรื่องทะเลำะวิวำทมีถึง
ร้อยละ 44.2 มั่นใจว่ำตนเองจะหำอำวุธปืนมำใช้ได้ถ้ำหำกว่ำมีควำมต้องกำรใช้ขึ้นมำ (ในขณะที่มี
เพียงร้อยละ 29.8 ที่หำไม่ได้ ส่วนร้อยละ 26.0 ยังไม่แน่ใจว่ำจะหำได้หรือไม่)นอกจำกนี้ งำนวิจัยของ
ระพีพัฒน์ ศรีมำลำ (2547:ออนไลน์)ศึกษำเรื่องปัจจัยและควำมคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษำต่อ
กำรใช้ควำมรุนแรงในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ สำเหตุที่นักเรียนมัธยมศึกษำใช้ควำมรุนแรงเกิดจำก
ปัจจัยภำยในตัวเด็กเอง ได้แก่ กำรขำดกำรควบคุมอำรมณ์ กำรแสดงออกเพ่ือสร้ำงจุดเด่นให้ผู้อ่ืน
ยอมรับ รวมทั้งเป็นค่ำนิยม และเรื่องของศักดิศรี ส่วนปัจจัยภำยนอกได้แก่ กำรไม่เชื่อฟังค ำสั่งสอน
ของผู้ปกครอง กำรขำดควำมอบอุ่นในครอบครัว กำรแสดงควำมรุนแรงในครอบครัวกฎระเบียบของ
โรงเรียนไม่เข้มงวด กำรแก้แค้นแทนเพ่ือน กำรลงโทษของครู และอิทธิพลของสื่อในปัจจุบัน ส่วน
ควำมเห็นต่อกำรใช้ควำมรุนแรงนั้น เด็กมัธยมในกรุงเทพฯ เห็นว่ำ กำรใช้ควำมรุนแรงเป็นสิ่งเหมำะสม 
กับเห็นว่ำกำรใช้ควำมรุนแรงเป็นเรื่องท่ีไม่เหมำะสมแต่จ ำเป็นต้องใช้ 
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
ไชยรัตน์ (2552) กำรวิจัย เรื่อง รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำม

สมำนฉันท์ของเยำวชนไทย มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้ำง
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ให้กับเยำวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ได้แก่ 1. เพ่ือศึกษำ
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำง
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 3. เพ่ือทดสอบประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 4. เพ่ือขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย โดยกำรวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นกำรวิจัย
พัฒนำทดลอง (Experimental Development) ซึ่ งกลุ่มตั วอย่ำงที่ ใช้ ในกำรวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่  
1) เอกสำรและงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ ตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบัน  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และเยำวชนไทยใน 4 ภูมิภำค 3) ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรปลูกฝังสร้ำงเสริม
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย และ 4) ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ ซึ่งได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง ส ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ง
นี้ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภำษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ และรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังสร้ำงเสริมคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 2)แบบสอบถำมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย และ 3) แบบสอบถำมเกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทยผลกำรวิจัย พบว่ำ คุณลักษณะควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนไทย (Reconciliation) คือคุณลักษณะในตัวบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงควำม
ร่วมมือร่วมใจหรือควำมสำมัคคี(Unity) ควำมพอใจร่วมกัน (Satisfy)กำรเคำรพซึ่งกันและกัน 
(Respect)กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Help) ควำมไม่เห็นแก่ตัว (Unself-centered) หรือมีจิตส ำนึก
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เพ่ือส่วนรวม (Conscious) และมีควำมเห็นพ้องต้องกัน(Agree) ส ำหรับผลกำรพัฒนำรูปแบบกำร
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟำย (Delphi) 
พบว่ำ จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิรอบที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน โดยที่ทุกประเด็นมีค่ำมัธยฐำนตั้งแต่ 2.50ขึ้นไปและค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ไม่เกิน 
1.50ซึ่งมีควำมหมำยว่ำผู้ทรงคุณวุฒิมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด ยกเว้นในเรื่องหลักกำรของ
รูปแบบกำรเรียนรู้ที่ควรใช้หลักจิตวิทยำกลุ่มมนุษยนิยมเป็นฐำนคิดของรูปแบบกำรเรียนรู้ซึ่งมีระดับ
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  ในส่วนของผลกำรทดสอบประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทยและผลกำรขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทยนั้นคณะผู้วิจัยจะด ำเนินกำรวิจัยในปีที่ 2 

ทัศนีย์(2552)งำนวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อต้องกำรให้สังคม และกระบวนกำรยุติธรรมตระหนัก
ถึงปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพำะควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่ำงสำมีภริยำที่นับวันก็ยิ่งทวี
ควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดอำชญำกรรมขึ้นภำยในครอบครัว ระบบกระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำมีคดีควำมไม่น้อยที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงสำมีภริยำ ข้อพิพำทต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นโดยมำกจะเป็นกรณีที่ เกิดจำกควำมรุนแรงภำยใน
ครอบครัว ซึ่งถือเป็นกำรกระท ำที่ละเมิดสิทธิของบุคคลเพรำะกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติโดยวำงกรอบเพ่ือคุ้มครองบุคคลโดยเฉพำะเด็ก สตรี และคนชรำ ที่ ซึ่ง
ระบบกฎหมำยก็ได้ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำวได้มีกำรผลักดันให้มีกฎหมำยฉบับหนึ่งขึ้น เพ่ือเป็น
กรอบและแนวทำงในกำรคุ้มครองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจำกกรณีดังกล่ำว คือ พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพ่ือมำบังคับใช้กับกรณีกำรเกิดควำม
รุนแรงภำยในครอบครัวโดยเฉพำะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กำรให้ควำมส ำคัญต่อบุคคลผู้ถูกกระท ำ
ไม่ว่ำจะเป็นกระบวนกำรฟ้ืนฟูทั้งสภำพร่ำงกำยและสภำพจิตใจ บ ำบัดและฟ้ืนฟูผู้กระท ำควำมผิดให้
เกิดควำมส ำนึก และควำมรับผิดชอบในสิ่งที่ ได้กระท ำลงไป แต่กฎหมำยฉบับดังกล่ำวยังคงมี
ข้อบกพร่องอำจน ำมำคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ไม่คลอบคลุมเท่ำที่ควร เนื่องจำกควำมรุนแรงที่อยู่
ภำยใต้กรอบของกฎหมำยฉบับดังกล่ำวต้องเป็นควำมรุนแรงที่ไม่เกินขอบเขตที่ประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 295 ก ำหนดไว้เท่ำนั้น กล่ำวคือ ต้องเป็นกำรท ำร้ำยร่ำงกำย หรือท ำร้ำยจิตใจที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตรำยมำกนัก จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรของพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แต่เนื่องจำกควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
ส่งผลท ำให้ผู้ถูกกระท ำอำจได้รับอันตรำยสำหัสหรือถึงแก่ชีวิต กรณีดังกล่ำวนั้นต้องเข้ำสู่กระบวนกำร
ยุติธรรมแบบปกติโดยยังไม่มีช่องทำงอ่ืนที่ชัดเจนเพ่ือมำใช้ควบคู่กับกระบวนกำรยุติธรรมแบบปกติที่
มุ่งเน้นกำรลงโทษอย่ำงเดียว โดยไม่ได้ให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรบ ำบัด ฟ้ืนฟู สร้ำงควำมตระหนักให้
ส ำนึกผิด หรือกำรผสำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดควำมปรองดองภำยใน
ครอบครัว เนื่องจำกอำชญำกรรมดังกล่ำวไม่เหมือนอำชญำกรรมธรรมดำทั่วไป ซึ่งเมื่อเข้ำสู่
กระบวนกำรพิจำรณำของศำลแล้วในที่สุดผู้กระท ำผิดต้องได้รับโทษจ ำคุก ซึ่งมีควำมเห็นว่ำหำกมีกำร
กระท ำควำมผิดอำญำดังกล่ำวขึ้นระหว่ำงสำมีภริยำ กำรที่มุ่งลงโทษผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงเดียวอำจ
ไม่เหมำะสมกับข้อพิพำทที่เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน จึงได้เสนอแนวทำง
เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์มำปรับใช้กับกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่กับกรณีดังกล่ำว 
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เนื่องจำกกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์มุ่งบ ำบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ทั้งผู้ถูกกระท ำและตัวผู้กระท ำ
ควำมผิด ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี ประกอบกับต่ำงประเทศได้ให้ควำมส ำคัญต่อ
กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นอย่ำงมำกในกำรน ำมำปรับใช้กับกำรกระท ำควำมผิดอำญำไม่ว่ำจะเป็น
ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศญี่ปุ่นเหล่ำนี้ได้น ำรูปแบบของกำรไกล่เกลี่ยข้อ
พิพำท (กำรประนอมข้อพิพำทระหว่ำงผู้เสียหำยและผู้กระท ำควำมผิด) มำใช้กับกำรกระท ำควำมผิด
อำญำ และประเทศออสเตรเลียได้น ำรูปแบบกำรประชุมกลุ่มครอบครัวมำใช้กับกำรกระท ำควำมผิด
อำญำ เสนอแนวทำงกำรปรับใช้ ตัวบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำร ทำงเลือกของขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร ตลอดจนข้อจ ำกัดว่ำกรณีใดบ้ำงที่สำมำรถใช้กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์มำปรับใช้
ควบคู่กับกระบวนกำรยุติธรรมแบบปกติได้ เนื่องจำกอำชญำกรรมในครอบครัวบำงกรณีอำจเกิดขึ้น
จำกกำรกระท ำที่ติดเป็นนิสัย หรือมีเจตนำร้ำย แต่บำงกรณีอำจจะเกิดจำกควำมประมำท ควำมเผลอ
เลอ หรือกำรบันดำลโทสะ จึงจะต้องให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรน ำกระบวนกำรดังกล่ำวมำ
ปรับใช้ เพ่ือให้พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัวฉบับดังกล่ำว และ
รวมถึงกฎหมำยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยนั้นมำก
ยิ่งขึ้น เพื่อผสำนควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่ำงบุคคลในครอบครัวให้มีอยู่ต่อไป 

ไชยรัตน์ (2553) กำรวิจัย เรื่อง รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนไทย มีวัตถุประสงค์ คื อ เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้ำง
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ให้กับเยำวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ได้แก่ 1. เพ่ือศึกษำ
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำง
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 3. เพ่ือทดสอบประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 4. เพ่ือขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย โดยกำรวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะเป็นกำรวิจัย
พัฒนำทดลอง (Experimental Development) ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงที่ ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) 
เอกสำรและงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ ตั้งแต่ปี 2540 ถึงปัจจุบัน 2) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และเยำวชนไทยใน 4 ภูมิภำค 3) ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรปลูกฝังสร้ำงเสริม
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย และ 4) ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ ซึ่งได้มำจำกกำรเลือกแบบเจำะจง ส ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ง
นี้ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภำษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ และรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังสร้ำงเสริมคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 2)แบบสอบถำมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย และ 3) แบบสอบถำมเกี่ยวกับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 

ผลกำรวิจัย พบวำ คุณลักษณะควำมสมำนฉันทของเยำวชนไทย (Reconciliation) คือ
คุณลักษณะในตัวบุคคลที่สะทอนใหเห็นถึงควำมรวมมือรวมใจหรือควำมสำมัคคี  (Unity) ควำม
พอใจรวมกัน (Satisfy) กำรเคำรพซึ่งกันและกัน (Respect) กำรชวยเหลือเกื้อกูล (Help) ควำมไมเห็น
แกตัว (Unself-centered) หรือมีจิตส ำนึกเพ่ือสวนรวม (Public Consciousness) และมีควำมเห็นพ
องกัน (Agree) ซึ่งผลกำรวิเครำะหองคประกอบเชิงยืนยันของโมเดลคุณลักษณะควำมสมำนฉันทของ
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เยำวชนไทย พบวำ โมเดลมีควำมสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยพิจำรณำไดจำกคำไค-
สแควร Chi-Square)     มีคำเทำกับ 10.90 ที่ชั้นแหงควำมเปนอิสระ (degree of freedom)   9 มี 
คำควำมนำจะเปน หรือคำ p เทำกับ 0.28268 นั่นคือ คำไค-สแควรไมมีนัยส ำคัญทำงสถิติและคำดัชนี
วัดระดับควำมกลมกลืน (GFI) รวมทั้งคำดัชนีวัดระดับควำมกลมกลืนที่ปรับแก AGFI) มีคำเทำกับ 
1.00 และ 0.99 ตำมล ำดับ แสดงวำยอมรับสมมุติฐำนหลักที่วำ โมเดลกำรวิจัยสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

นัฏชนก (2553) งำนวิจัย เรื่องผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันทกับ
เด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดทำงอำญำของสถำนพินิจและคุมครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
มีวัตถุประสงคคือ1.เพ่ือศึกษำผลของกำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันทโดยใชกระบวนกำร
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมำปรับใชในสถำนพินิจและคุมครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียง
ใหม2.เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของทีมสหวิชำชีพ ผูน ำชุมชน ผูปกครอง เด็กและเยำวชนที่กระท ำผิด
ในผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันทโดยใชกำรประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนของสถำนพินิจและคุมครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม 3.เพ่ือส ำรวจปญหำและอุปสรรค
ของกำรด ำเนินกำรประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนในสถำนพินิจและคุมครองเด็กและเยำวชนจังหวัด
เชียงใหมส ำหรับกลุมตัวอยำงที่ใชในกำรศึกษำ ประกอบดวยเด็กและเยำวชนและผูปกครองเด็กและ
เยำวชนที่ถูกกลำวหำวำกระท ำควำมผิด ทีมสหวิชำชีพได้แก่  ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุมครองเด็ก
และเยำวชนจังหวัดเชียงใหม นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะหพนักงำนคุมประพฤติพนักงำนอัยกำร 
พนักงำนสอบสวน,ผูเสียหำย ที่เขำรวมกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันทโดยใชวีธีกำรประชุม 
กลมุครอบครัวและชุมชนของสถำนพินิจและคุมครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหมเครื่องมือที่ใชใน
กำรเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสัมภำษณแบบมีโครงสรำงผลกำรวิจัยมีดังนี้1. ผลกำรน ำ
กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันทโดยใชกระบวนกำรประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนมำปรับใชใน
สถำนพินิจและคุมครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหมดำนกำรบรรเทำผลรำยแกผูเสียหำยไดมีกำร
พูดคุยตกลงในเบื้องตนกอนท ำกำรจัดกำรประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ดำนเด็กและเยำวชนมีกำร
คัดเลือกกอนเขำรับกำรจัดกำรประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนจำก พนักงำนคุมประพฤตินักจิตวิทยำ 
นักสังคมสงเครำะหเพ่ือพิจำรณำถึงปจจัยที่สงผลใหเด็กกระท ำผิด 2. ดำนควำมพึงพอใจของทีม 
สหวิชำชีพ ผูปกครอง เด็กและเยำวชน, ผูเสียหำย พบวำทุกฝำยมีควำมพึงพอใจอยูในระดับดีทั้งใน 
ดำนสถำนที่กำรจัดประชุม ดำนกระบวนกำรจัดประชุมดำนกำรติดตอประสำนงำน เวลำและสถำนที่ 
3. ดำนปญหำและอุปสรรคพบวำ เด็กและเยำวชนและผูปกครองของเด็กและเยำวชนมีปญหำในเรื่อง
ของเวลำในกำรจัดประชุมซึ่งท ำใหตองเสียเวลำงำนและขำดเรียน และมีปญหำในดำนกำรเดินทำง
ส ำหรับเด็กและเยำวชนและผูปกครองซึ่งมีพ้ืนที่อยูหำงไกล ดำนทีมสหวิชำชีพผูน ำชุมชนและดำนผู
เสียหำยมีปญหำในเรื่องของเวลำที่สถำนพินิจฯจังหวัดเชียงใหมจัดประชุม บำงครั้งติดภำรกิจไม
สำมำรถเขำรวมประชุมได 

ดำริณ(2553)  งำนวิจัย เรื่อง กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ : ศึกษำกรณีกำรเบี่ยงเบน
คดีอำญำส ำหรับเด็กและเยำวชน มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษำเรื่องกำรเบี่ยงเบนคดีโดยใช้กระบวนกำร
ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ส ำหรับเด็กและเยำวชนโดยกำรประชุมกลุ่มครอบครัว และวิธีกำรพิจำรณำคดี
เยำวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มำใช้บังคับ รวมถึงปรัชญำแนวควำมคิดในเรื่องกระบวนกำร
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ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ และศึกษำโดยเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีกำรของกระบวนกำรยุติธรรมเชิง
สมำนฉันท์ส ำหรับเด็กและเยำวชนในประเทศสหพันธ์รัฐออสเตรเลีย จำกกำรศึกษำประเทศ
ออสเตรเลียซึ่งเป็นต้นแบบของรูปแบบกำรใช้กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ที่ใช้อยู่ในหลำยๆ 
ประเทศ มีแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยอำศัยคู่กรณีชุมชน และครอบครัวเข้ำมำก ำหนด และด ำเนินกำร
ตำมควำมเอ้ืออำทรต่อกัน ผลลัพธ์ของกระบวนกำรดังกล่ำว สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรด ำเนินคดี
อำญำ คือ กำรลดอำชญำกรรม และกำรแก้ไขกำรกระท ำควำมผิด กำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมเชิง
สมำนฉันท์ในรูปแบบกำรประชุมกลุ่มครอบครัวมำใช้เสริมกระบวนกำรยุติธรรมหลัก โดยจะต้องแก้ไข
เพ่ิมมำตรำ 63 แห่งพระรำชบัญญัติจัดตั้งศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรเบี่ยงเบนคดีออกจำกกระบวนกำรยุติธรรมในชั้นศำล 
แล้วจัดประชุมกลุ่มครอบครัว โดยน ำรูปแบบกำรประชุมกลุ่มครอบครัวตำมกฎหมำยของประเทศ
ออสเตรเลียมำเป็นต้นแบบ เพ่ือก ำหนดแผนแก้ไขฟ้ืนฟู รวมถึงกระบวนกำรส ำนึกผิด กำรให้อภัย กำร
ชดใช้เยียวยำแก่ผู้เสียหำยหรือได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำผิดด้วย 

สุรยุทธ (2554)กำรศึกษำค้นคว้ำนี้มีวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำแนวคิดอันเป็นที่มำของกำร
ระงับข้อพิพำทมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรระงับข้อพิพำท วิธีระงับข้อพิพำทในคดีอำญำ
ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรยุติธรรมของไทย ตลอดจนวิธีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรยุติธรรมเชิง
สมำนฉันท์ ตำมปฏิญญำว่ำด้วยหลักกำรขั้นพ้ืนฐำนกำรน ำกระบวนกำรยุติ ธรรมเชิงสมำนฉันท์มำใช้ 
โดยศึกษำเปรียบเทียบกับกำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ไปใช้ในระบบยุติธรรมทำงอำญำ
ของประเทศเยอรมันและประเทศแคนำดำเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยกำรวิจัยทำงกฎหมำย ควรมี
วิธีกำรวิจัยทำงเอกสำร กำรที่สังคมไทยไม่มีแนวคิดเชิงระบบและโครงสร้ำง จึ งก่อให้เกิดปัญหำต่อ
กระบวนกำรยุติธรรมหลำยด้ำนเช่น ด้ำนกำรด ำเนินคดีด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำควำมผิด ด้ำนกำร
ขำดควำมร่วมมือจำกประชำชน และด้ำนกำรที่บุคลำกรขำดจิตส ำนึกและทัศนะคติในกำรบริกำรควำม
ยุติธรรมโดยมิได้มีมำตรกำรใดมำช่วยกลั่นกรองหรือช่วยลดปริมำณคดีออกจำกระบบยุติธรรมจำก
กำรศึกษำพบว่ำ กำรกระท ำควำมผิดในทำงอำญำโดยเฉพำะควำมผิดทำงอำญำในด้ำนเศรษฐกิจนั้นซึ่ง
มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เพรำะระบบเศรษฐกิจมีควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ของ ประเทศ ฉะนั้นกำรประกอบธุรกิจในปัจจุบันนี้มีล้วนแต่มีวิธีกำรประกอบธุรกิจหลำยรูปแบบ จึง
ท ำให้มีผู้กระท ำควำมผิดในรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจมำก เช่นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดอันเกิดจำกกำรใช้เช็คเป็นต้น 
ดังนั้นกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์เป็นกำรระงับข้อพิพำทวิธีหนึ่งที่มองปัญหำอำชญำกรรมใน
ด้ำนเศรษฐกิจว่ำเป็นกำรกระทบต่อควำมสัมพันธ์ของบุคคล ไม่ใช่กระทบต่อรัฐดังเช่นแต่ก่อน ซึ่ง
บุคคลที่ได้รับผลกระทบคือผู้กระท ำควำมผิด ผู้เสียหำยและชุมชนได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำที่
เกิดขึ้นและผลของกำรด ำเนินกำรน ำมำ   ซึ่งควำมพอใจทุกฝ่ำย กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์
เป็นที่ได้รับควำมสนใจจำกหลำยประเทศทั่วโลก ว่ำสำมำรถน ำไปใช้แก้ปัญหำในกระบวนกำรยุติธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับทำงเศรษฐกิจได้ โดยจะน ำมำใช้ในควำมผิดอันยอมควำมได้ ,ควำมผิดต่อกรรมสิทธิ์และ
ทรัพย์สิน หรือควำมผิดต่อกำรอยูร่วมกันที่มีคุณธรรมทำงกฎหมำยคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สิน ของ
บุคคล หรือควำมผิดทำงอำญำที่มีโทษไม่เกิน 5 ปี ดังนั้นกำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์มำ
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ใช้ระงับข้อพิพำทในควำมผิดดังกล่ำวจะช่วยให้ปริมำณคดีที่ล้นศำลลดลงและช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ของรัฐอีกทำงหนึ่ง 

พิมพวรรณ (2554) งำนวิจัยเรื่อง ควำมขัดแย้งระหว่ำงสถำบันของนักศึกษำอำชีวศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหำนคร กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำสำเหตุ
ของควำมขัดแย้ง และแนวทำงกำรแก้ไขควำมขัดแย้งระหว่ำงสถำบันของนักศึกษำอำชีวศึกษำ เป็น
กำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพที่ใช้กำรสัมภำษณ์เป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชำกร 
ตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำอำชีวศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งจ ำนวน 8 คนโดยแบ่งเป็นตัวแทน
ชั้นปีที่ 1-4 ชั้นปีละ2 คน มีผลกำรเรียนอยู่ระหว่ำง 2.0 - 4.0 ที่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรก่อเหตุ
ทะเลำะวิวำทและเคยรับทรำบเหตุทะเลำะวิวำท ผลกำรศึกษำพบว่ำ สำเหตุของควำมขัดแย้งระหว่ำง
สถำบันของนักศึกษำอำชีวศึกษำเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถำบันและเพ่ือนร่วมสถำบันซึ่งสำเหตุ กำร
ทะเลำะวิวำทที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกำรดูหมิ่นเหยียดหยำมชื่อของสถำบัน จึงตอบโต้โดยเลือกใช้ควำม
รุนแรง ส่วนแนวทำงในกำรแก้ไขควำมขัดแย้งระหว่ำงสถำบันอำชีวศึกษำแบ่งเป็น 3ด้ำนประกอบด้วย 
ด้ำนนโยบำยเช่นกำรจัดกำรเจรจำระหว่ำงสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง  สนับสนุนจัดกิจกรรมร่วมกันแต่งกำย
ให้ถูกต้อง และควำมร่วมมือของอำจำรย์ในสถำบัน ได้แก่ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจระหว่ำงนักศึกษำ
อำชีวศึกษำกับกำรจัดกิจกรรมกำรทบทวนบทเรียนเลิกเรียนด้ำนกำรร่วมมือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เช่น กำรจัดต ำรวจประจ ำพ้ืนที่ที่มักเกิดกำรทะเลำะวิวำทเป็นประจ ำ และท ำอย่ำงต่อเนื่อง กำรให้
โอกำส กำรให้รำงวัล ค ำชม เพ่ิมพูนก ำลังใจจำกสังคม ดังนั้นเมื่อเกิดควำมเข้ำใจสำเหตุของกำร
ทะเลำะวิวำทและน ำแนวทำงกำรแก้ไขเหล่ำนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และจัดกำรให้เป็นจริงได้
ควำมขัดแย้งที่เคยเกิดข้ึนอำจจะลดลงหรือได้รับกำรยุติปัญหำจนเกิดควำมสมำนฉันท์ได้ 

จริยำ(2554)กำรศึกษำวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำ กำรเคลื่อนไหวรูปแบบยุทธวิธีของกระบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม กำรใช้
ทรัพยำกรของภำครัฐประชำชนที่แสดงออกมำต่อสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนน้ ำบริโภคของเทศบำลนครรำชสีมำเป็นกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้รับผิดชอบโครงกำร กลุ่ม
ผู้สนับสนุนโครงกำร และกลุ่มผู้คัดค้ำน วิธีกำรศึกษำใช้กำรศึกษำจำกเอกสำรกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก กำรสนทนำกลุ่ม และกำรสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ผลกำรศึกษำพบว่ำ สำเหตุที่น ำไปสู่ควำม
ขัดแย้งระหว่ำงภำครัฐกับภำคประชำชน คือ1) กระบวนกำรพิจำรณำและตัดสินใจด ำเนินโครงกำรมี
ข้อบกพร่อง 2) กำรขำดกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 3) ควำมขัดแย้งใน
ผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ำย นอกจำกนี้แล้วกำรรับรู้ และกำรสื่อสำรยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อกำรเพ่ิม
ควำมขัดแย้งอีกด้วย ในส่วนของกำรระดมทรัพยำกรที่น ำมำใช้ในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งของกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบโครงกำรกลุ่มผู้สนับสนุนโครงกำร และกลุ่มผู้คัดค้ำนโครงกำร พบว่ำมีกำรใช้ทรัพยำกรใน
รูปแบบคล้ำยคลึงกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง สื่อบุคคล แผ่นพับใบปลิว โปสเตอร์ป้ำย
ผ้ำคัทเอำท์ กำรยื่นหนังสือถึงบุคคลส ำคัญ วิทยุกระจำยเสียง เสียงตำมสำยหอกระจำยข่ำวและกำรจัด
เวทีปรำศรัย โดยแนวทำงกำรเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คัดค้ำน มีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนี้ กลยุทธ์กำรยึด
พ้ืนที่ทำงกำรเมือง กลยุทธ์กำรต่อสู้ทำงกำรเมืองเชิงสัญลักษณ์กลยุทธ์กำรสื่อสำรทำงกำรเมือง กล
ยุทธ์กำรต่อสู้ทำงกฎหมำย และกลยุทธ์กำรแสวงหำพันธมิตร นอกจำกนั้นยังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
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ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม 3 ปัจจัย ได้แก่ ผู้น ำแกนน ำ สมำชิก 
เครือข่ำยพันธมิตรและกำรสร้ำงพันธมิตร 

นิตยำ (2555) งำนวิจัยเรื่อง แนวทำงพัฒนำกำรท ำงำนกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน
ในกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ : ศึกษำกรณีสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนเขต 2 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ต่อกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนใน
กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ และแนวทำงกำรพัฒนำกำรท ำงำนกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและ
ชุมชนในกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ โดยมีกลุ่มตัวอย่ำง คือ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจ พนักงำน
ควบคุมประพฤติ นักจิตวิทยำ นักสังคมสงเครำะห์ รวม 61 คน พบว่ำ ภำพรวมควำมคิดเห็นของ
เจ้ำหน้ำที่ต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยเฉพำะ
กำรส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน อยู่ในระดับมำกท่ีสุด 
ผลกำรศึกษำควำมคิดเห็นต่อปัญหำและอุปสรรคในกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับ
ปำนกลำง ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำคือ ควรเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนทุกคน 

สุกำนดำ (2556) กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ผลกำรน ำหลักกำรของกระบวนกำรยุติธรรมเชิง
สมำนฉันท์มำใช้ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์คือ1) เพ่ือ
ศึกษำผลที่ได้รับจำกกำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ตำมกระบวนทัศน์ใหม่มำใช้ในสถำน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดขอนแก่น 2) เพ่ือศึกษำถึงควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่
เกี่ยวข้องต่อวิธีกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์มำใช้กับเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด
โดย วิธีกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน  3) ส ำรวจหำปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำรของกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ เพ่ือกำรป้องกันแก้ไข บ ำบัด ฟ้ืนฟูเด็กและเยำวชน
ที่กระท ำผิดกฎหมำยของสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดขอนแก่นตลอดจนศึกษำ
ควำมคิดเห็นของเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิด4) เพ่ือศึกษำควำมคิดเห็นของเด็กและเยำวชนที่
กระท ำควำมผิดและผู้ปกครองต่อกำรด ำเนินกำร และกำรได้รับควำมเป็นธรรมจำกมำตรกำรพิเศษ
ตำมกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ที่น ำมำใช้กบกรณีเด็กและเยำวชนที่กระท ำควำมผิดในสถำน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดขอนแก่นกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ใช้แบบ
สัมภำษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้ำงเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก พนักงำนอัยกำร พนักงำน
สอบสวน พนักงำนคุมประพฤติเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิด ผู้ปกครองเด็ก และเยำวชนที่กระท ำผิด 
จ ำนวน 31คน 

ผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้   ผลของกำรน ำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์โดยใช้
กระบวนกำรประชุมกลุ่มครอบครัวมำปรับใช้ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัด
ขอนแก่น ผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำบรรลุเป้ำหมำยอยำงมำก ทุกฝ่ำยได้รับควำมเป็นธรรม 
มีควำมเหมำะสมที่จะน ำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์โดยกำรประชุมกลุ่มครอบครัวมำใช้ใน
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดขอนแก่นต่อไปแต่มีเจ้ำหน้ำที่รัฐบำงส่วน มีควำมเห็น
ว่ำ ผลที่ได้รับไม่มีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรด ำเนินคดีตำมกระบวนกำรยุตธรรมปกติทั่วไป ควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีกำรตำมกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ที่น ำมำใช้โดยผ่ำนกำรประชุมกลุ่ม
ครอบครัว พบว่ำ เจ้ำหน้ำที่รัฐให้ควำมเห็นว่ำ เป็นหลักกำรสำกลที่นิยมน ำมำใช้ พิจำรณำกำรกระท ำ
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ควำมผิดของเด็กและเยำวชนในประเทศต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรให้ผู้เสียหำยได้รับกำรชดใช้ควำม
เสียหำย เด็กและเยำวชนมีควำมส ำนึกในกำรกระท ำควำมผิด และชุมชนให้กำรยอมรับ ท ำให้เด็กและ
เยำวชนสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงปกติสุข และกลับตนเป็นคนดีต่อไปได้ผลกำรศึกษำปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรประชุมกลุ่มครอบครัวของสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัด
ขอนแก่น พบว่ำมีปัญหำและอุปสรรคเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยเสียเวลำในกำรเดินทำงของเด็กและเยำวชน 
และผู้ปกครองเด็กและเยำวชน ที่ต้องไปรำยงำนตัวเจ้ำหน้ำที่สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
จังหวัดขอนแก่น ส่วนกลุ่มเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เห็นว่ำมีปัญหำและอุปสรรคในด้ำนกฎหมำย 
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน ท ำให้สำมำรถด ำเนินเนินกำรสมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่ต้องกำรให้
ควำมคุ้มครองเด็กและเยำวชน 

สุกัญญำ (2556) งำนวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำและสำเหตุควำมขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในชุมชน จังหวัดปทุมธำนีศึกษำแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในรูปแบบต่ำงๆในชุมชน
จังหวัดปทุมธำนีและศึกษำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในชุมชนจังหวัดปทุมธำนี 
โดยมีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 4 ขั้นตอน ได้แก่ กำรศึกษำจำกเอกสำร กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมำณ จำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้ประสบปัญหำจ ำนวน 200 ตัวอย่ำงทั้งในเขตเทศบำลและนอกเขต
เทศบำล กำรสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งแบบเจำะลึก 30 ตัวอย่ำง และกำร
สนทนำกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกผู้ประนีประนอมของศำล กลุ่มผู้อำวุโส ผู้น ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้ำน 
ก ำนัน อบต. เทศบำล และอ ำเภอจ ำนวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ สภำพปัญหำควำมขัดแย้งมี 4 ประกำร ได้แก่ควำมขัดแย้งจำกกำรไม่ได้รับควำม
เป็นธรรมจำกกำรบริกำรของรัฐควำมขัดแย้งที่เกิดจำกค่ำนิยมต่ำงกันตำมควำมเคยชินที่เคยปฏิบัติกัน
มำ ควำมขัดแย้งจำกกำรผลประโยชน์ขัดกัน และควำมขัดแย้งที่เกิดจำกอุดมกำรณ์ที่แตกต่ำงกันท ำให้
เกิดกำรแบ่งพรรคแบ่งพวกสำเหตุของควำมขัดแย้ง มำจำกสำเหตุด้ำนผลประโยชน์ด้ำนควำมสัมพันธ์
ด้ำนค่ำนิยม ด้ำนข้อมูลกำรสื่อสำร และสำเหตุด้ำนโครงสร้ำงกฎระเบียบของสังคมตำมล ำดับ 
นอกจำกนี้ยังพบว่ำมีแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 3 แนวทำงใหญ่ๆ เรียงตำมล ำดับ ได้แก่ กำรใช้
สันติวิธี  กำรไม่จัดกำรปัญหำ และกำรใช้วิธีรุนแรง ในส่วนของกำรใช้สันติวิธีนั้นแบ่งได้2 แนวทำง คือ 
กำรเจรจำ และกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ส่วนแนวทำงที่เหมำะสมที่ก่อให้เกิดควำมรู้สึก ชนะ-ชนะ 
จนเป็นผลส ำเร็จส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเจรจำไกล่เกลี่ยโดยคนกลำง 

ชินีเพ็ญ (2557) งำนวิจัย เรื่อง กำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพ้ืนที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ 1) บริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร 2) 
กระบวนกำรสื่อสำร3) ล ำดับควำมส ำคัญของกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และ 4) ควำมสัมพันธ์ของ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร กับกระบวนกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพ้ืนที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ กำรวิจัยเชิงคุณภำพผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คือ เจ้ำหน้ำที่รัฐผู้ท ำงำนด้ำนสื่อ ผู้น ำศำสนำ ผู้น ำชุมชน และประชำชนในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ โดยเป็นผู้ได้รับรำงวัลหรือมีต ำแหน่งที่มีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพ้ืนที่สำม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 25 คน ใช้วิธีกำรเลือกแบบเจำะจง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบ
สัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง โดยวิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก และวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรพรรณนำวิเครำะห์ 
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยเชิงปริมำณ คือ ประชำชนที่อำศัยอยู่ในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ตั้งแต่ 
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พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ในพ้ืนที่ที่ได้รับรำงวัลด้ำนควำมสมำนฉันท์ โดยกำรสุ่มอย่ำงง่ำยจ ำนวน 355 
คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยคือ แบบสอบถำม และวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ำควำมถี่ ค่ ำร้อยละ 
ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์กำรถดถอยพหุคูณผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) บริบทที่
เกี่ยวข้องที่มีควำมส ำคัญกบกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้มี 
6 ด้ำนคือ ด้ำนบทบำทหน้ำที่ ด้ำนวิธีกำรติดต่อสื่อสำร ด้ำนภำษำ ด้ำนประสบกำรณ์ ด้ำนถิ่นก ำเนิด 
และด้ำนศำสนำ ตำมล ำดับ 2) กระบวนกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพ้ืนที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย 2.1) เจ้ำหน้ำที่รัฐควรมีควำมรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมควรเปิด
โอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สำรที่ควรให้ควำมส ำคัญ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ สื่อที่
ควรให้ ควำมส ำคัญ คือ สื่อเฉพำะกิจ ทั้งนี้ผู้รับสำรที่เป็นประชำชนในพ้ืนที่มีควำมต้องกำรและ
ไว้วำงใจต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มีควำมจริงใจ และโปร่งใส 2.2) ผู้ท ำงำนด้ำนสื่อควรมีควำมรู้ในเรื่อง
ประเพณี วัฒนธรรม และสำมำรถน ำเสนอข้อมูลจำกหลำยกลุ่มในพ้ืนที่ สำรที่ควรให้ควำมส ำคือ สำร
ที่เก่ียวกับควำมไม่สงบในพ้ืนที่ สื่อที่ควรให้ควำมส ำคัญ คือ สื่อเฉพำะกิจ ทั้งนี้ผู้รับสำรที่เป็นประชำชน
ในพ้ืนที่มีควำมต้องกำรและไว้วำงใจต่อผู้ท ำงำนด้ำนสื่อที่มีควำมจริงใจ 2.3) ผู้น ำควรมีควำมรู้ในเรื่อง
ประเพณี วัฒนธรรม และสำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรก่อนสื่อสำรไปยังประชำชน เนื่องจำกเป็นสื่อ
บุคคลที่ประชำชนให้ควำมไว้วำงใจโดยเฉพำะผู้น ำศำสนำ รองลงมำคือ ผู้น ำชุมชน สำรที่ควรให้
ควำมส ำคัญ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ สื่อที่ควรให้ควำมส ำคัญ คือ สื่อบุคคล ทั้งนี้ผู้รับสำรที่เป็น
ประชำชนในพ้ืนที่มีควำมต้องกำรและไว้วำงใจต่อผู้น ำที่มีควำมจริงใจ และโปร่งใส 3) ล ำดับ
ควำมส ำคัญของกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพ้ืนที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้มุ่งเน้นที่เจ้ำหน้ำที่รัฐ ผู้
ท ำงำนด้ำนสื่อ ผู้น ำที่จะต้องสร้ำงควำมไว้วำงใจ สร้ำงควำมยุติธรรม และกำรสร้ำงคว ำมเข้ำใจ 
ตำมล ำดับ โดยอำศัยควำมจริงใจในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่ำว  4) บริบทด้ำนวิธีกำรติดต่อสื่อสำร
มีควำมสัมพันธ์กับกระบวนกำรสื่อสำรเพ่ือสร้ำงควำมสมำนฉันท์มำกท่ีสุด  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 

อุทัย(2557) กำรวิจัยนี้ เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำยุติธรรมเชิง
สมำนฉันท์กับ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งของชุมชนควนโส ต ำบลควนโส อ ำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลำ 
โดยใช้กำรสัมภำษณ์แบบเจำะลึกผู้น ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่รัฐในพ้ืนที่ และกลุ่มชำวบ้ำนทั้ง 11 หมู่บ้ำน 
ตลอดจนใช้กำรสนทนำกลุ่มและกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนมีหลำยคู่กรณีทั้งระหว่ำงชำวบ้ำนในชุมชน ระหว่ำงคนในและคนนอก
ชุมชน และระหว่ำงรัฐกับชุมชน โดยมีควำมขัดแย้งทั้งในระดับที่แสดงออกและไม่แสดงออกรวมถึง
ควำมขัดแย้งที่อยู่ในระดับควำมคิด โดยที่มำของควำมขัดแย้งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพยำกร
ของชุมชนทั้งในมิติกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรท ำประมง และกำรใช้ทรัพยำกรจำกป่ำเสม็ด ซึ่งทุกมิติมี
ควำมเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ชุมชนมีรูปแบบกำรจัดกำรควำมขัดแย้งตั้งแต่ใช้กำรเจรจำไกล่เกลี่ยโดยอำศัย
ระบบเครือญำติและผ่ำนคนกลำงซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือและไว้เนื้อเชื่อใจกัน ส่วนควำมขัดแย้งระหว่ำง
ชำวบ้ำนและรัฐ ยังคงเป็นควำมขัดแย้งที่ต้องร่วมกันหำแนวทำงผสำนควำมร่วมมือเพ่ือ  กำรจัดกำร
ทรัพยำกรของชุมชนต่อไป  เมื่อควำมขัดแย้งเกิดขึ้น หำกสังคมยึดหลักแนวคิดสมำนฉันท์ที่มีหลักกำร
คิดเชิงบวก มุ่งแก้ปัญหำควำมขัดแย้งเพ่ือให้เกิดกำรฟ้ืนสัมพันธภำพระหว่ำงคู่กรณี หรือกำรยอมรับ
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เข้ำใจซึ่งกันและกันอย่ำงมีควำมเอ้ืออำทรและมีควำมเมตตำ ย่อมเป็นอีกแนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ให้เกิดข้ึนในชุมชนได้ 

สุรพล(2558) งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอแนวควำมคิดและองค์ประกอบของหลัก
นิติธรรมที่สอดคล้องกับแนวทำงพุทธวิถีในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทย กำรวิจัยนี้
เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดยวิธีกำรวิจัยเอกสำรในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำรที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และวิธีกำรวิจัยกรณีศึกษำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกกำรสัมภำษณ์
เจำะลึกและกำรสนทนำกลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญสำมกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะกลุ่มทั้งใน
ภำครัฐบำล ภำคเอกชน และภำควิชำกำรผลกำรวิจัยพบว่ำ หลักนิติธรรมซึ่งเป็นเสำหลักส ำคัญของ
กำรพิทักษ์ระบอบประชำธิปไตยและกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชำชนมีควำมสอดคล้องกับ
หลักกำรและกลไกกำรปรองดองสมำนฉันท์โดยแนวทำงวิถีพุทธในสังคมไทย ซึ่งสำมำรถใช้เป็น
นวัตกรรมกลไกกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยวิถีพุทธเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงสังคม
ที่มุ่งสู่กำรสร้ำงสังคมธรรมำธิปไตยขึ้นในประเทศไทยได้ส ำเร็จ 

ภูเบศร์และกุลทิพย์(2558)งำนวิจัยเรื่อง เหวี่ยงและวีนออนไลน์ควำมขัดแย้งและกำรวิวำทใน
สื่อสังคมของวัยรุ่นควำมขัดแย้งและกำรวิวำทของวัยรุ่นในสื่อสังคมเป็นประเด็นส ำคัญที่ก ำลังได้รับ
ควำมสนใจติดตำมมำกขึ้นตำมควำมเข้มข้นของกำรใช้ชีวิตและกำรปะทะสังสรรค์ของวัยรุ่นในสื่อ
สังคม บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมขัดแย้งและกำรวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นในสื่อสังคม โดย
ชี้ให้เห็นว่ำควำมนิยมของกำรใช้สื่อสังคมในชีวิตประจ ำวันของกลุ่มวัยรุ่น และธรรมชำติเฉพำะของสื่อ
สังคม ท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง และกำรวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นของสื่อเหล่ำนี้มีลักษณะเฉพำะ โดยเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสื่อสำร รวมทั้งควำมขัดแย้ง และกำรวิวำท ของวัยรุ่นผ่ำนสื่อสังคมด้วยเทคนิคกำร
สนทนำกลุ่ม 16 กลุ่ม ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มชำย และหญิง อย่ำงละ 8 กลุ่มมี
ผู้ร่วมกำรสนทนำกลุ่มทั้งสิ้น 101 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็น
ประเด็นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือน และคนรัก กำรแข่งขันในกำรเรียนและสถำนภำพทำง
สังคม ผลกำรศึกษำยังพบควำมแตกต่ำงระหว่ำงชำยและหญิง กล่ำวคือ เพศชำยจะมีกำรแสดงควำม
ขัดแย้งและกำรวิวำทในสื่อสังคมน้อยกว่ำเพศหญิง นอกจำกนี้ ควำมขัดแย้งและกำรวิวำทอำจเริ่มจำก
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นนอกสื่อสังคม และเข้ำไปขยำยผลในสื่อสังคม และจบลงด้วยกำรใช้ควำมรุนแรง
ทำงกำยและควำมสัมพันธ์ภำยนอกสื่อสังคม 

จุติพรและคณะ(2559) งำนวิจัยเรื่อง กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและวิเครำะห์สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  
ศึกษำแนวคิดทฤษฎีด้ำนสื่อสำรมวลชนและน ำมำวิเครำะห์บทบำทของสื่อมวลชนที่มีต่อสถำนภำพ 
ควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และศึกษำรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรที่เหมำะสมแก่เยำวชนในกำร
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมไทยซึ่งเป็นกำรศึกษำวิจัยแบบผสม โดยมีกำรวิจัยเชิงปริมำณโดย
กำรท ำแบบสอบถำมกับกลุ่มเยำวชนเป้ำหมำย และเชิงคุณภำพโดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก( In-depth 
Interview) และกำรอภิปรำยกลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับรูปแบบกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย โดยกลุ่มตัวยอย่ำงประกอบไปด้วย กลุ่มเด็กและเยำวชนใน
สถำนศึกษำสำยสำมัญได้แก่กลุ่มเด็กและเยำวชนในโรงเรียน สังกัด กทม.กลุ่มเด็กและเยำวชนใน
โรงเรียน สังกัด ภำคเอกชนกลุ่มเด็กและเยำวชนในโรงเรียน สังกัด กระทรวงศึกษำธิกำร และ กลุ่ม
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เด็กและเยำวชนในโรงเรียน สังกัด สำธิต ผลกำรวิจัยพบว่ำ สื่อที่เหมำะสมในกำรสื่อสำรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ประกอบด้วยสื่อ Facebook Animation Short Film และสื่อกิจกรรม 

สุกัญญำ (2560) กำรวิจัยเรื่อง"กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของกำรกดไลก์(Like) กำรคอมเมนต์ 
(Comment) และกำรแชร์ (Share) บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ในบริบทของคนไทย" โดยศึกษำด้วย
กำรวิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) กับผู้ใช้งำนเฟซบุ๊ก อย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง และเคย
กดปุ่มสัญลักษณ์แสดงควำมรู้สึกปุ่มไลก์ (Like) ปุ่มรักเลย (Love) ปุ่มฮ่ำๆ (HaHa) ปุ่มว้ำว (Wow) 
ปุ่มโกรธ (Angry)ปุ่มเศร้ำ (Sad) ปุ่มคอมเมนต์ (Comment) และปุ่มแชร์ (Share) โดยกำรใช้กำรวิจัย
เชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหำข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับควำมหมำยฯกับผู้สนทนำกลุ่มจ ำนวน 21 คน เป็นเพศชำยจ ำนวน 10 คน และเพศหญิง
จ ำนวน 11 คน ผู้เข้ำร่วมสนทนำกลุ่มมีช่วงอำยุประมำณ 20-58 ปี มีอำชีพธุรกิจส่วนตัวจ ำหน่ำย
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตัวแทนประกันชีวิต เจ้ำหน้ำที่ไอทีสำรสนเทศ เจ้ำหน้ำที่โอเปอร์เรเตอร์ 
เจ้ำหน้ำที่สนับสนุนข้อมูลกำรตลำด เจ้ำหน้ำที่ดูแลกำรน ำเข้ำส่งออก (BOI)วิศวกรไฟฟ้ำและอำชีพ
เจ้ำหน้ำที่แนะน ำผลิตภัณฑ์ไอศกรีม หลังจำกนั้น ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลที่ได้รับมำพัฒนำแบบสอบถำม 
จำกนั้นใช้กำรวิจัยเชิงปริมำณ(Quantitative Research) ด้วยกำรส ำรวจ (Survey Research) จำก
กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 425 คน พบว่ำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.40 และเพศชำย 
ร้อยละ 36.90 ส่วนใหญ่มีอำยุ 27-59 ปี (ร้อยละ 38.80) รองลงมำมีอำยุ20.26 ปี (ร้อยละ 33.60) 
และน้อยที่สุดอำยุ 60 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 2.40)เป็นนักเรียน/ นักศึกษำ (ร้อยละ 44.70) รองลงมำ มี
อำชีพท ำงำนเอกชน (ร้อยละ 34.10) และน้อยที่สุด อำชีพว่ำงงำน (ร้อยละ 0.70) อำศัยอยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล (ร้อยละ 87.50) รองลงมำ อำศัยในจังหวัดอ่ืน (ร้อยละ 12.50) 

ผลกำรวิจัยพบว่ำ คนไทยให้ควำมหมำยของเฟซบุ๊ก7 ควำมหมำย โดยส่วนใหญ่ ให้
ควำมหมำยเฟซบุ๊กเป็นอันดับหนึ่ง คือ "พ้ืนที่ในกำรติดตำมข่ำวสำรของสังคม" (Social Watch & 
Monitoring Space) เช่นข่ำวสำร หรือบุคคลที่ต้องกำรติดตำม เช่น ครอบครัว ญำติ พ่ีน้อง เพ่ือน 
บุคคลที่น่ำเคำรพยกย่อง/น่ำสนใจ(ค่ำเฉลี่ย 4.04)รองลงมำ คือ พ้ืนที่บันทึกควำมทรงจ ำ (Memory 
Storage) เช่น รูปภำพ ข้อควำมโพสต์ต่ำงๆ ที่สนใจชื่นชอบ จัดเก็บเป็นอัลบั้มหรือไดอำรี่ส่วนตั ว 
(ค่ำเฉลี่ย = 3.96) และน้อยที่สุด คือ พ้ืนที่ในกำรอวด เช่น อวดสิ่งของ อวดควำมส ำเร็จ สิ่งที่ส ำคัญ 
เป็นสิ่งโดดเด่น (ค่ำเฉลี่ย 3.0 จำกกำรศึกษำผลกำรวิจัยยังพบว่ำ ระดับกำรใช้มีควำมเกี่ยวข้องกับกำร
ให้ควำมหมำยของกำรกดปุ่มสัญลักษณ์ต่ำงๆเกือบทุกสัญลักษณ์ จะเห็นได้จำกตัวอย่ำงผลกำรวิจัยว่ำ 
คนไทยใช้ปุ่มสัญลักษณ์ไลก์มำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.67จำก 5 คะแนน) และมีกำรให้ควำมหมำยปุ่มไลก์ 
42 ควำมหมำย ในขณะที่คนไทยใช้ปุ่มสัญลักษณ์โกรธน้อยที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 2.18จำก 5คะแนน) และมี
กำรให้ควำมหมำยเพียง 3ควำมหมำย 

ทั้งนี้คนไทยให้ควำมหมำยของกำรกดปุ่มไลก์แทนอำรมณ์ได้กับในทุกสถำนกำรณ์ จำกกำร
วิเครำะห์ควำมหมำยของปุ่มไลก์ พบว่ำมีควำมหมำยรวมทั้งสิ้น 42 ควำมหมำย เป็นควำมหมำยนัย
ตรง จ ำนวน 2 ควำมหมำย ได้แก่ 1) ถูกใจ และ 2) ชอบ (โพสต์ เพ่ือน องค์กร หรือคนที่เคำรพ) 
ในขณะที่ควำมหมำยนัยประหวัด (ซึ่งในนิยำมวิจัยนี้เป็นควำมหมำยที่ซ่อนอยู่ แปลควำมหมำย
เปรียบเทียบ) จ ำนวน 40 ควำมหมำย ได้แก่ 1) แกล้ง 2) โกรธ 3)เข้ำอกเข้ำใจกัน 4) เคำรพ ยกย่อง 
5) โฆษณำสินค้ำ/บริกำร 6) จองพ้ืนที่/ปักหมุด 7) แซว8) ตอบแทนน้ ำใจ 9) ตักเตือน 10) ติดตำม 
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11) น่ำอัศจรรย์ 12) แบ่งปัน 13) ประชำสัมพันธ์สินค้ำบริกำร หรือองค์กร 14) ประหลำดใจ 15)เป็น
คลังข้อมูลส่วนตัว 16) ผิดหวัง 17) พวกเดียวกัน 18) มำกกว่ำถูกใจ 19) ยินดี / ตื่นเต้น 20) ยิ้มยินดี 
21) ยิ้มให้เธอ 22) เยำะเย้ย 23) เยี่ยม 24) รัก (โพสต์ เพ่ือน องค์กร คนที่เคำรพ) 25) รักษำมำรยำท 
26) รับรู้ รับทรำบ 27)เศร้ำ 28) สนิทกัน 29) สร้ำงภำพลักษณ์ตนเอง 30) สะใจ สมน้ ำหน้ำ 31) 
เสียใจ 32) แสดงควำมคิดเห็น 33) ใส่ใจกัน 34) หัวเรำะ 35) หำแนวร่วม 36) เหงื่อตก 37) ให้
ก ำลังใจ 38) อ้อน งอแง 39) อ่อย และ 40) แอบชอบ 

ทั้งนี้ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมหมำยของกำรกดปุ่มไลก์ของคนไทยมีถึง 42 ควำมหมำย ซึ่ง
หมำยควำมรวมถึงทั้งควำมหมำยในเชิงบวก เช่น ชอบ ให้ก ำลังใจ และมีควำมหมำยเชิงลบ เช่น โกรธ 
ตักเตือน เศร้ำ ซึ่งมีควำมน่ำสนใจ ว่ำควำมหมำยด้ำนลบ ทั้ง 3 ควำมหมำยนี้ ให้ควำมหมำยตรงกันกับ
ปุ่มคอมเมนต์ (Comment) ดังนั้นหำกบุคคล องค์กรหรือแบรนด์ได้รับกำรกดไลก์ หรือคอมเมนต์จำก
เพ่ือนบนเฟซบุ๊กหรือผู้บริโภค จึงควรเฝ้ำระวังและตีควำมหมำยบริบทของกำรกดไลก์หรือคอมเมนต์ 
ให้ละเอียดก่อนที่จะตอบสนองกลับ 

 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

Robbins (1983)  จำกกำรศึกษำพบว่ำ กำรแก้ไขกับปัญหำต่ำงๆ นั้น เป็นวิธีกำรจัดกำร
ควำมขัดแย้งที่มีประสิทธิผลแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของควำมขัดแย้งแต่ละเหตุกำรณ์ และในทำงตรงข้ำม
ยังมีวิธีกำรที่มีประสิทธิผลอีกมำกมำยในส่วนเทคนิคที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่มีควำม
แตกต่ำงกัน โดยค ำนึงถึงสำเหตุของควำมขัดแย้งและควำมคุ้มค่ำของผลลัพธ์ที่ จะเกิดขึ้นในกำรแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้งนั้น 

Elsayed-EkJiouly and Buda (1996) ได้ศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงรูปแบบกำรจัดกำร
ควำมขัดแย้งของผู้บริหำรในภูมิภำคตะวันออกกลำง มีกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 913 ตัวอย่ำงและใน
สหรัฐอเมริกำ จ ำนวน 144 ตัวอย่ำง โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงรวมทั้งสิ้น 1,057ตัวอย่ำง  โดยเปรียบเทียบ
กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 5 ด้ำนที่คิดค้นโดย Rahim(1995) ประกอบด้วยรูปแบบบูรณำกำร รูปแบบ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รูปแบบหลีกเลี่ยง รูปแบบใช้อ ำนำจ และรูปแบบประนีประนอม โดยใช้กำรวิเครำะห์ 
MANCOVA พบผลกำรศึกษำว่ำ ผู้บริหำรชำวตะวันออกกลำงใช้รูปแบบบูรณำกำร และกำรหลีกเลี่ยง 
ในกำรจัดกำรกับควำมขัดแย้งระหว่ำงบุคคล ในขณะที่ผู้บริหำรชำวสหรัฐอเมริกำใช้รูปแบบกำร
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รูปแบบใช้อ ำนำจ และรูปแบบประนีประนอม 
 Gunderson, Elaine Ruth (1998) งำนวิจัยเรื่อง ผลของกำรฝึกอบรมกำรสื่อสำรเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเยำวชนและผู้ปกครอง เป็นกำรวิจัยกึ่งทดลอง วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยครั้งนี้
เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภำพของโครงกำรน ำร่องที่เรียกว่ำเยำวชนและผู้ปกครอง เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภำพของโปรแกรมเยำวชนและผู้ปกครองได้รับกำรมุ่งเน้นไปที่ค ำถำม: เมื่อพ่อแม่และเด็ก
วัยรุ่นของพวกเขำมีส่วนร่วมในเยำวชนและกำรฝึกอบรมให้ผู้ปกครองมีกำรปรับปรุงในกำรสื่อสำรและ
กำรท ำงำนร่วมกันในระบบครอบครัว จำกกำรประเมินพบว่ำมีคะแนนหลังกำรทดลองสูงขึ้นกว่ำก่อน
กำรทดลอง ชี้ให้เห็นว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยกำรสื่อสำรของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อลูก ผลมำจำก
กำรมีส่วนร่วมในเยำวชนและผู้ปกครองในกลุ่มทดลองกำรสื่อสำรที่ดีขึ้น 66% 
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lkeda, Veludo-de-Oliveira, and Campomar(2005) ได้ศึกษำผู้บริหำรสำยกำรตลำด
สัญชำติบรำซิลเกี่ยวกับควำมขัดแย้งในองค์กำร ที่รับรู้โดยผู้บริหำรสำยกำรตลำด พบว่ำ กำรสื่อสำร
เป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง รองลงมำคือปัจจัยด้ำนควำมคำดหวังที่แตกต่ำงกัน และ
โครงสร้ำงขององค์กำร 

Chaudhry et al. (2008) ได้ศึกษำเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศหญิงกับเพศชำย ใน
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งในองค์กำร เก็บข้อมูลโดยกำรวัดรูปแบบกำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดย
แบบสอบถำม มีจ ำนวนข้อค ำถำมจ ำนวน 37 ข้อ โดยวัดรูปแบบกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 5 ด้ำน 
ประกอบด้วย แบบบูรณำกำร รูปแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รูปแบบหลีกเลี่ยง รูปแบบใช้อ ำนำจ และ
รูปแบบประนีประนอม พบว่ำ ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญระหว่ำงเพศชำย และเพศหญิง ใน
กำรจัดกำรควำมขัดแย้งระหว่ำงบุคคล และพบแนวโน้มว่ำ เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบบูรณำ
กำร และกำรประนีประนอม ส่วนรูปแบบที่เป็นที่ชื่นชอบอันดับหนึ่งคือรูปแบบบูรณำกำร 

 
จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า   
ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ทั้งด้ำน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ และสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทำงด้ำนของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจำกด้ำนต่ำงๆ ท ำให้คนในสังคมมีแนวคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัย 
ส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคมไทยมำกยิ่งขึ้น เช่น ควำมขัดแย้งทำงด้ำนสังคม ควำมขัดแย้ง
ทำงด้ำนธุรกิจ ควำมขัดแย้งขององค์กร ควำมขัดแย้งทำงทรัพยำกร ฯลฯ จำกข้อมูลข้ำงต้นท ำให้เห็น
ว่ำทุกหน่วยงำนในสังคมตระหนักถึงปัญหำของควำมขัดแย้ง โดยมีผู้ที่ได้ศึกษำวิจัยข้อมูลในกำรแก้ไข
ปัญหำทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศไว้ ดังนี้ จริยำ(2554) ศึกษำสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งในกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ สุกัญญำ (2556) งำนวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำและ
สำเหตุควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน อุทัย(2557) กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษำยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์กับ กำรจัดกำรควำมขัดแย้ง Robbins (1983)  จำกกำรศึกษำพบว่ำ 
กำรแก้ไขกับปัญหำต่ำงๆ นั้น เป็นวิธีกำรจัดกำรควำมขัดแย้งที่มีประสิทธิผลแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ
ควำมขัดแย้งแต่ละเหตุกำรณ์Elsayed-EkJiouly and Buda (1996) ได้ศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำง
รูปแบบกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของผู้บริหำรในภูมิภำคตะวันออกกลำง lkeda, Veludo-de-
Oliveira, and Campomar(2005) ได้ศึกษำผู้บริหำรสำยกำรตลำดสัญชำติบรำซิลเกี่ยวกับควำม
ขัดแย้งในองค์กำร และ Chaudhry et al. (2008) ได้ศึกษำเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศหญิง
กับเพศชำย ในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งในองค์กำร ซึ่งผลจำกข้อมูลงำนวิจัยข้ำงต้นพบว่ำ วิธีกำร
จัดกำรควำมขัดแย้งที่มีประสิทธิผลแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของควำมขัดแย้งแต่ละเหตุกำรณ์ ขึ้นอยู่กับ
สภำพปัญหำและสำเหตุควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น ดังนั้นกระบวนกำรศึกษำและกำรแก้ไขจึงจ ำเป็นจะต้อง
ศึกษำถึงสภำพแวดล้อมของปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น และน ำปัจจัยควำมขัดแย้งมำแก้ไขปัญหำด้วยวิธี
ต่ำงๆ เช่น กระบวนกำรยุติธรรม วิธีทำงกฎหมำย วิธีกำรสื่อสำร สันติวิธี ฯลฯ ได้มีงำนวิจัยของ สุร
ยุทธ (2554) ได้ท ำกำรศึกษำแนวคิดอันเป็นที่มำของกำรระงับข้อพิพำทมำตรกำรทำงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรระงับข้อพิพำท วิธีระงับข้อพิพำทในคดีอำญำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรยุติธรรมของ
ไทย ที่จะเป็นวิธีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ได้ นอกจำกนี้ยังมีงำนวิจัย
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ของ ชินีเพ็ญ (2557) งำนวิจัย เรื่อง กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้เพ่ือจะเป็นแนวทำงในกำรสื่อสำรของประชำชนได้ดีขึ้น นอกจำกปัญหำของควำมขัดแย้งใน
สังคมที่เกิดขึ้น น ำมำสู่ควำมขัดแย้งของเด็กและเยำวชนที่ได้รับผลกระทบและน ำมำเป็นแบบอย่ำง ซึ่ง
มีงำนวิจัยที่ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้ง และควำมรุนแรงของเยำวชนทั้งในประเทศ 
และต่ำงประเทศไว้ดังนี้ ดำริณ(2553)  งำนวิจัย เรื่อง กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ : ศึกษำ
กรณีกำรเบี่ยงเบนคดีอำญำส ำหรับเด็กและเยำวชนนัฏชนก (2553) งำนวิจัย เรื่องผลกำรด ำเนินงำน
ตำมกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันทกับเด็กและเยำวชนที่กระท ำผิดทำงอำญำของสถำนพินิจและ
คุมครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่พิมพวรรณ (2554) งำนวิจัยเรื่อง ควำมขัดแย้งระหว่ำง
สถำบันของนักศึกษำอำชีวศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหำนครนิตยำ (2555) 
งำนวิจัยเรื่อง แนวทำงพัฒนำกำรท ำงำนกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนในกระบวนกำรยุติธรรม
เชิงสมำนฉันท์ : ศึกษำกรณีสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนสุกำนดำ (2556) กำรศึกษำวิจัย
เรื่อง ผลกำรน ำหลักกำรของกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์มำใช้ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยำวชนจังหวัดขอนแก่นภูเบศร์และกุลทิพย์(2558)งำนวิจัยเรื่อง เหวี่ยงและวีนออนไลน์ควำม
ขัดแย้งและกำรวิวำทในสื่อสังคมของวัยรุ่นควำมขัดแย้งและกำรวิวำทของวัยรุ่นในสื่อสังคมและ 
Gunderson, Elaine Ruth (1998) งำนวิจัย เรื่อง ผลของกำรฝึกอบรมกำรสื่ อสำรเกี่ ยวกับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเยำวชนและผู้ปกครองจำกงำนวิจัยข้ำงต้น พบว่ำ ควำมขัดแย้งและกำรวิวำท
ของเด็กและเยำวชนนั้น เป็นผลมำจำกพฤติกรรมกำรเรียนรู้ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมที่มีผลท ำให้
เด็กและเยำวชนเกิดควำมรุนแรง ซึ่งแนวทำงกำรแก้ไขจะต้องเสริมสร้ำงรูปแบบกำรสื่อสำรที่เหมำะสม
ให้กับเด็กและเยำวชนต่อไป   

จำกกรอบแนวคิดกำรวิจัยเรื่อง “กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย” ที่
ได้มีรูปแบบของกำรสื่อสำรที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ทำงด้ำนเนื้อหำ ประกอบด้วย ยุติธรรมชุมชน 
ยุติธรรมทำงเลือก ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ และสันติวัฒนธรรมสอดคล้องกับงำนวิจัย สุรพล(2558) ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน ำเสนอแนวควำมคิดและองค์ประกอบของหลักนิติธรรมที่สอดคล้องกับแนวทำง
พุทธวิถีในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยซึ่งสำมำรถใช้เป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ปรองดองสมำนฉันท์เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงสังคมได้ และในกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด
และแนวทำงกำรด ำรงชีวิตที่ต้องปรับให้เข้ำกับสังคมนั้นกำรปลูกฝังเด็กและเยำวชนในสังคมไทยมิ ให้
เกิดควำมขัดแย้งเป็นเรื่องจ ำเป็น เนื่องจำกเยำวชนไทยเป็นรำกฐำนของกำรเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ใน
อนำคต ซึ่งในกระบวนกำรดังกล่ำวจะเกิดผลได้จะต้องมีกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับควำมสนใจของ
กลุ่มเป้ำหมำย เช่น สื่อและรูปแบบกิจกรรมตำมกรอบแนวคิดจำกงำนวิจัยกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยประกอบด้วยสื่อ Facebook Animation Short Film และ
กิจกรรมที่จะเข้ำมำมีส่วนช่วยเสริมกำรสื่อสำรเพ่ิมเติมจำกเนื้อหำข้ำงต้น  ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ ไชยรัตน์ (2553) เรื่อง รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของ
เยำวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำม
สมำนฉันท์ให้กับเยำวชนไทยโดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ได้แก่ 1. เพ่ือศึกษำคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์
ของเยำวชนไทย 2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำมสมำนฉันท์ของ
เยำวชนไทย 3. เพ่ือทดสอบประสิทธิภำพของรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำม
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สมำนฉันท์ของเยำวชนไทย 4. เพ่ือขยำยผลกำรใช้รูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนไทยซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของงำนวิจัย กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์
ของเยำวชนในสังคมไทยที่ได้พัฒนำขึ้น โดยมีรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรดังนี้1.กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
2.กำรสร้ำงและสนับสนุนเครือข่ำย 3.กำรรู้จักกับปัญหำ4.กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 4.ทุกฝ่ำย
ร่วมแก้ปัญหำ5.กำรสร้ำงกำรแก้ไขปัญหำด้วยควำมโปร่งใส 6.กำรสร้ำงควำมยืดหยุ่น ในกำรไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำท7.กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท8.กำรสร้ำงกำรยุติปัญหำและ 9.กำร
สร้ำงควำมรับผิดชอบซึ่งจะเป็นกลไกในกำรไกล่เกลี่ย และยุติปัญหำได้โดยกระบวนกำรทั้งหมดนี้จะ
น ำไปสู่กำรสร้ำงคู่มือกำรใช้สื่อ และกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ เพ่ือกำรปลูกฝังเด็กและ
เยำวชนเกี่ยวกับกำรมีวินัย ควำมปรองดอง และกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งที่ถูกต้องและกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

กำรวิจัยเรื่อง “กำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 
2560” มีกำรน ำเสนอระเบียบวิธีวิจัย ทั้งสิ้น 5 ส่วน ประกอบไปด้วย   

3.1  วิธีกำรด ำเนินงำน 
3.2 กำรเลือกผู้ให้ข้อมูล 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.4 วิธีกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.5 กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
3.6 แนวทำงกำรจัดกิจกรรม  
3.7 เกณฑ์กำรประเมินแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.1  วิธีการด าเนินงาน 
3.1.1 ทบทวนเอกสำร ต ำรำ แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงควำม

สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยเพ่ือศึกษำวิธีกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรม 
3.1.2 สัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง 
3.1.3 น ำผลจำกกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นของตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง  

มำสร้ำงเนื้อหำเพ่ือใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 
3.1.4 ร่ำงคู่มือในกำรสร้ำงสื่อ เนื้อหำและกิจกรรม และน ำไปเปรียบเทียบกับองค์กรใน

ต่ำงประเทศเพ่ือให้ได้ต้นแบบของสื่อและกิจกรรม 
3.1.5 น ำข้อแนะน ำที่ได้จำกกำรศึกษำเปรียบเทียบกับองค์กรในต่ำงประเทศ มำปรับปรุงและ

พัฒนำคู่มือ 
3.1.6 น ำรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนประชำกรที่เป็น

เยำวชน ด้วยวิธีกำรแบ่งเป็นกลุ่มออกเป็น 4 ภูมิภำค ดังนี้คือ ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำคกลำง (รวมภำคตะวันออก และตะวันตก)  และภำคใต้ 

3.1.7 ประเมินผลสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชน
ในสังคมไทย พ.ศ. 2560 

3.1.8 สร้ำงคู่มือแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560 ฉบับสมบูรณ์ 

 
3.2 การเลือกผู้ให้ข้อมูล 

 3.2.1 การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ผู้วิจัยสร้ำงแบบสอบถำมขึ้นจำกกำรศึกษำเอกสำร แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือกำรก ำหนดรำยละเอียดให้ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เพ่ือศึกษำเพ่ือให้ได้แนวทำง
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รูปแบบของสื่อและกิจกรรม โดยท ำกำรเก็บแบบสอบถำมจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง 
และจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ร่วมกิจกรรมเพ่ือประเมินผลร่ำงคู่มือในกำรสร้ำงสื่อ และกิจกรรม 
 3.2.2 สัมมนาระดมความคิดเห็น 

 สัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง มำสร้ำงเนื้อหำ
เพ่ือใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 
 3.2.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเพ่ือศึกษำ
เปรียบเทียบแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมเพ่ือให้ได้ต้นแบบของสื่อและกิจกรรมที่เหมำะสม 

 3.2.4 การทดลองการจัดกิจกรรมและการใช้สื่อ 
 กำรทดลองกิจกรรมใช้กับกลุ่มเยำวชนที่มำจำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม (Cluster 

Sampling) โดยแบ่งเป็นภำคตำมลักษณะทำงภูมิศำสตร์ จำกนั้นจึงสุ่มหำเยำวชนกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละภำค
นั้น ด้วยกำรสุ่มตัวอย่ำงตำมสะดวก (Convenience Sampling) เพ่ือศึกษำประเมินผลกำรจัดกิจกรรมและ
สื่อเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์  

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยนี้เป็นแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ของกำรสัมภำษณ์กึ่งมีโครงสร้ำง 
(Semi-structured interview) ซึ่งมีข้ันตอนในกำรสร้ำง ดังนี้ 

3.3.1 ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร ต ำรำ แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.3.2 วิเครำะห์วัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดประเด็นค ำถำม 
3.3.3 สร้ำงแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
3.3.4 น ำแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบ

ควำมเที่ยงตรงของเนื้อหำ 
3.3.5 น ำแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 ท่ำน ตรวจสอบ 

คุณภำพของสื่อ 
 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เนื่องจำกกำรเก็บข้อมูลในกำรวิจัยครั้งนี้มีหลำยขั้นตอน และมีทั้งข้อมูลเชิงคุณภำพและ
ข้อมูลเชิงปริมำณ ซึ่งต้องใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นจึงน ำข้อมูลในขั้นตอนต่ำงๆ มำ
วิเครำะห์ดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 ข้อมูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกกำรสัมมนำตัวแทนยุติธรรมจังหวัด นั้นถูกน ำมำ
วิเครำะห์เชิงคุณภำพ มีกำรจัดกลุ่มข้อมูลและสกัดเนื้อหำของข้อมูลออกมำ และสรุปเป็นแนวทำงใน
กำรสร้ำงสื่อเพ่ือส่งเสริมควำมสมำนฉันท์ส ำหรับเยำวชน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภำพที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์
เชิงลึกจำกผู้ เชี่ยวชำญชำวต่ำงประเทศนั้น ถูกน ำจัดกลุ่มและหำรูปแบบที่ซ้ ำหรือแตกต่ำงจำก
สำระส ำคัญของสื่อที่นักวิจัยได้สร้ำงขึ้น จำกนั้นจึงน ำเอำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบกำรสื่อสำรเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยฉบับสมบูรณ์ต่อกระทรวงยุติธรรมต่อไป 



63 
 

 3.4.2 ข้อมูลเชิงปริมำณ ได้มำจำกกำรแจกจ่ำยแบบสอบถำมให้กับเยำวชน ผู้น ำ
กิจกรรม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรทดลองใช้สื่อและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ที่สร้ำง
ในข้อ 3.4.1 กับกลุ่มตัวอย่ำงที่เลือกไว้ ข้อมูลจำกแบบสอบถำมถูกน ำมำ ขจัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
ออกไป จำกนั้นจึงน ำไปใส่รหัส และน ำเข้ำโปรแกรมที่ช่วยวิเครำะห์ทำงสถิติ มีกำรวิเครำะห์สถิติเชิง
พรรณนำ (Descriptive Statistic) ของกลุ่มตัวอย่ำง เช่นควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย เป็นต้น จำกนั้นจึง
น ำเอำข้อมูลเชิงปริมำณนั้นไปวิเครำะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐำน ด้วยกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA)  
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3.5 กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารและสถานการณ์

ความขัดแย้ง 
 

สัมมนาระดมความคิดเห็น
จากส านักงานยุติธรรม

จังหวัดน าร่อง 

ร่างคู่มือในการสร้างสื่อ 
เนื้อหาและกิจกรรม และ

น าไปเปรียบเทียบกับองค์กร
ในต่างประเทศเพื่อให้ได้

ต้นแบบของสื่อและกิจกรรม 
 

ทดสอบคู่มือในการสร้างสื่อและ
กิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 

 

คู่มือในการสร้างสื่อและกิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

 

ภาพที ่ 3.1  แสดงกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
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3.6 แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. กำรจัดงำนสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง 

จัดสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง  เพ่ือศึกษำข้อมูล
ด้ำนเนื้อหำก่อนน ำไปออกแบบเป็นสื่อและกิจกรรม ส ำหรับน ำไปใช้ท ำกำรทดลองประเมินผลกับกลุ่ม
เยำวชน 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. เชิญตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่องมำร่วมสัมมนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำน

กำรสื่อสำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์  
2. น ำเนื้อหำจำกกำรสัมมนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสื่อ

และกิจกรรม  
3. ท ำร่ำงคู่มือในกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน

สังคมไทย 
2. กำรทดลองจัดค่ำยกิจกรรม (กำรวิจัยประเมินผล) 

กำรจัดค่ำยกิจกรรมกับเยำวชนซึ่งเป็นตัวแทน 4 ภูมิภำค ประกอบไปด้วย  ภำคเหนือ ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง(ภำคกลำง ภำคตะวันออก และตะวันตก)  และภำคใต้  เพ่ือทดสอบ
ร่ำงคู่มือในกำรสร้ำงสื่อ เนื้อหำและกิจกรรม ซึ่งก ำหนดจัดกิจกรรมจ ำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 1 ภูมิภำค   

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. แจกแบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมรู้ด้ำนสมำนฉันท์ 
2. ด ำเนินกิจกรรมตำมร่ำงคู่มือในกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์

ของเยำวชนในสังคมไทย  
3. แจกแบบสอบถำมเพ่ือประเมินควำมรู้และควำมพึงพอใจหลังจำกเข้ำร่วมกิจกรรม 
4. รวบรวมข้อมูลจำกกำรจัดกิจกรรม 
5. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
6. จัดท ำร่ำงคู่มือและให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ เพื่อแก้ไขและปรับปรุง 
7.  จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของ

เยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560 ฉบับสมบูรณ์ 
 

แนวทางการสร้างสื่อ 
สื่อที่ ใช้ในกำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนประกอบ ไปด้วย Facebook 

Animation Short Film โดยกำรศึกษำวิจัยจะใช้ Facebook เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรกับเยำวชน ซึ่งเนื้อหำ
ด้ำนควำมสมำนฉันท์ได้มำจำก กำรจัดงำนสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำ
ร่อง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ออกแบบสื่อและเนื้อหำที่เหมำะสมในกำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชน
ในสังคมไทย  

2. น ำสื่อไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 
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3. ทดลองใช้กับกลุ่มเยำวชน 
4. เก็บข้อมูลและประเมินผล  

 
3.7 เกณฑ์การประเมินแนวทางการสร้างสื่อและกิจกรรมการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560 
 

ส่ือ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
Facebook 
Animation 
Short Film 

1. ยอดกำรกดไลก์ ข้อมูลจำกสถิติกำรกดไลก์ 
2. กำรคอมเม้นท์ ข้อมูลจำกกำรคอมเม้นท์ 
3. แบบทดสอบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สมมติฐำน ค่ำคะแนน 80/100 

(กำรวัดทำงตรง) 
4. แบบสอบถำมกำรสร้ำงจิตส ำนึก สมมุติฐำน อยู่ในระดับดี (ใช้

มำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 
ระดับ ของ Likert Scale) 

กิจกรรมค่ำย 1. แบบทดสอบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สมมติฐำน ค่ำคะแนน 80/100 
(กำรวัดทำงตรง) 

2. แบบสังเกตเกี่ยวกับทัศนคติ  และ
จิตส ำนึก(Structured Observation) 

เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ  

3. แบบสังเกตกำรณ์ ของประสบกำรณ์ของ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรม(Structured 
Observation) 

เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ  

4. แบบอภิปรำยกลุ่ม (Focus Group) ผลของกำรอภิปรำยกลุ่ม (เก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การประเมินแนวทางการสร้างสื่อและกิจกรรมการสื่อสารเพือ่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนใน
สังคมไทย พ.ศ. 2560 

การใช้สื่อ Facebook Animation และ Short Film 
ในกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ให้กับเยำวชนนั้น ต้องเลือกใช้สื่อเหมำะสมกับเยำวชน โดยสื่อที่

เหมำะสมได้แก่ หนังสั้น (Short Film) ภำพเคลื่อนไหว (Animation) เฟซบุ๊ค (Facebook) และ
กิจกรรมค่ำย โดยในกำรวิจัยครั้งนี้จะมีกำรออกแบบสื่อเหล่ำนี้ และทดลองใช้กับเยำวชนกลุ่มตัวอย่ำง 
โดยมีเกณฑ์กำรประเมินดังต่อไปนี้ 

ข้อที่ 1ยอดกำรกดไลกแ์ละคอมเม้นท์ 
ส ำหรับสื่อในรูปแบบหนังสั้น ภำพเคลื่อนไหว และเฟซบุ๊คนั้นจะถูกน ำไปโพสต์ในสื่อโซเชียล

มีเดีย ซึ่งช่องทำงเผยแพร่เหล่ำนี้เยำวชนให้ควำมสนใจ และใช้งำนอยู่เป็นประจ ำ โดยหลังจำกที่
เผยแพร่สื่อเหล่ำนี้ออกไป จะมีกำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณ คือจ ำนวนกำรกดถูกใจ ( like) และจ ำนวน
กำรแสดงควำมคิดเห็น (Comment) 
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เกณฑ์กำรประเมินจำกจ ำนวนค่ำเป้ำหมำยจำกกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่
ยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง 

- อัตรำกำรเติบโตของยอดกำรกดไลก์ (ของเพจ ในฐำนะที่ Facebook เป็นช่องทำงกำร
สื่อสำร)  

- อัตรำกำรเติบโตของยอดกำรกดไลก์ (ของ Animation และ Short Film ในฐำนะที่เป็น
สื่อ)  

- ข้อมูลกำรคอมเมนท์ ประเมินผลในเชิงคุณภำพ 
ข้อที่ 2 แบบทดสอบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ  
โดยใช้แบบทดสอบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ ซึ่งในกำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อ

เนื้อหำของสื่อที่งำนวิจัยนี้ทดลองกับเยำวชนนั้น ใช้แนวทำงตำมที่ มนต์ชัย เทียนทอง (2548 , หน้ำ 
310) แนะน ำว่ำกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนในกำรวัดผลไม่ควรจะสูงจนเกินไป ควรก ำหนดให้
สอดคล้องกับผู้ใช้บทเรียน และบทเรียนส ำหรับบุคคลทั่วไป ควรก ำหนดคะแนนไว้ระหว่ำงร้อยละ 80-
85 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียนเป็น 8 ระดับ ของส ำนักวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (2554, หน้ำ 22) ที่ก ำหนดให้คะแนนร้อยละ 80 – 100 
สะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในระดับดีเยี่ยม 
 
 

ผลการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำเกณฑ์ข้ันต่ ำ   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อต่ ำกว่ำ 50% 
ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ 50 -54% 
ผลกำรประเมินพอใช้      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ 55-59% 
ผลกำรประเมินน่ำพอใจ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ 60-64% 
ผลกำรประเมินค่อนข้ำงดี      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ 65-69% 
ผลกำรประเมินดี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ 70-74% 
ผลกำรประเมินดีมำก      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ 75-79% 
ผลกำรประเมินดีเยี่ยม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ 80% ขึ้นไป 

ตารางที ่3.2  ตัวอย่างเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผล 

ข้อที่ 3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนควำมสมำนฉันท์ 
วิธีกำรวัด เจตคติ  จิตส ำนึกหรือควำมรู้สึกที่ได้รับมำกที่สุด  เป็นแนวคิดของ Krathwoh, 

Bloom, และ Masia (1964) ซึ่งได้รับกำรยอมรับจำกนักวิจัยด้ำนกำรวัดจิตส ำนึกในวงกว้ำงดังจะเห็น
จำกงำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึกซึ่งใช้เกณฑ์ประเมินเดียวกัน เช่น งำนวิจัยของ ธีรำพร ทอง
ปัญญำ วีรฉัตร์ สุปัญโญ ประสงค์ ตันพิชัย และสันติ ศรีสวนแตง (2558) เรื่องจิตส ำนึกต่อกำรพัฒนำ
ชุมชนของเยำวชน: กรณีศึกษำ กลุ่มเยำวชนอำสำสมัครพัฒนำชุมชนห้วยหมอนทอง  

วิทยำนิพนธ์ของอรุณี แสงเพ็ญ (2537) เรื่องกำรสร้ำงแบบวัดจิตส ำนึกต่อทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
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 วิทยำนิพนธ์ของ สมพงษ์  ปั้นหุ่น  (2542) เรื่อง กำรสร้ำงแบบวัดจิตส ำนึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่  
 และ ส ำอำง สีหำพงษ์. (2552) เรื่องผลกำรเรียนด้วยเทคนิคทำงวิทยำศำสตร์ที่ดีโดยใช้
เทคนิคกำรรู้คิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  กำรคิดวิจำรณญำณ  และจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งกำรวิจัยส่วนใหญ่ใช้กำรประเมินผลตำมแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ที่ใช้เกณฑ์ 5 
ระดับ โดยมีควำมหมำยกำรให้คะแนนดังนี้  (ชัชวำล เรืองประพันธ์,  2539 หน้ำ 15) 
 

 
 
 
 

 

ตารางที่ 3.3 ช่วงชั้นของการประเมินแบบ 4 ตัวเลือกของ Likert Scale 

การท ากิจกรรมค่าย 
1.แบบทดสอบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจ (เชิงปริมำณ) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ ซึ่งในกำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อ

เนื้อหำของสื่อที่งำนวิจัยนี้ทดลองกับเยำวชนนั้น ใช้แนวทำงตำมที่  มนต์ชัย เทียนทอง (2548, หน้ำ 
310) แนะน ำว่ำกำรก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนในกำรวัดผลไม่ควรจะสูงจนเกินไป ควรก ำหนดให้
สอดคล้องกับผู้ใช้บทเรียน และบทเรียนส ำหรับบุคคลทั่วไป ควรก ำหนดคะแนนไว้ระหว่ำงร้อยละ 80-
85 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลกำรเรียนเป็น 8 ระดับ ของส ำนักวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (2554 , หน้ำ 22) ที่ก ำหนดให้คะแนนร้อยละ 80 – 100 
สะท้อนมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในระดับดีเยี่ยม 
 

ผลการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำเกณฑ์ข้ันต่ ำ   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำและกิจกรรมต่ ำกว่ำ 50% 
ผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ก ำหนด  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อเนื้อหำของสื่อ ต่ ำกว่ำ  50 -54% 
ผลกำรประเมินพอใช้      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำและกิจกรรม 55-59% 
ผลกำรประเมินน่ำพอใจ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำและกิจกรรม 60-64% 
ผลกำรประเมินค่อนข้ำงดี      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำและกิจกรรม 65-69% 
ผลกำรประเมินดี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำและกิจกรรม 70-74% 

ผลกำรประเมินดีมำก      มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำและกิจกรรม 75-79% 
ผลกำรประเมินดีเยี่ยม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำและกิจกรรม 80% ขึ้นไป 

ตารางที่ 3.4 แสดงตัวอยา่งเกณฑ์วัด 8 ระดับของ Likert Scales 

ผลการประเมิน ตัวช้ีวัด 
มีผลน้อย 1.81 – 2.60  
มีผลปำนกลำง 2.61 – 3.40  
มีผลมำก 3.41 – 4.20  
มีผลมำกที่สุด 4.21 – 5.00  
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2.แบบสังเกต เกี่ยวกับทัศนคติ  และจิตส ำนึก (Structured Observation) 
ใช้วิธีกำรประเมินผลจำกกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพโดยใช้แบบสังเกตที่ได้เกณฑ์จำกกำรระดม

ควำมคิดเห็นจำกกำรสัมมนำยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง 
 

3.แบบสังเกต ของประสบกำรณ์ของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม(Structured Observation) 
ใช้วิธีกำรประเมินผลจำกกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพโดยใช้แบบสังเกตที่ได้เกณฑ์จำกกำรระดม

ควำมคิดเห็นจำกกำรสัมมนำยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง 
4.แบบอภิปรำยกลุ่ม (Focus Group) 
ผลของกำรอภิปรำยกลุ่ม (เก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ)  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 
พ.ศ. 2560 มีกำรแบ่งผลกำรศึกษำ ได้ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน
สังคมไทยจำกตัวแทนยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 19 จังหวัดน ำร่อง 

4.2 ผลจำกกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรสร้ำงสื่อ เนื้อหำและกิจกรรม กับผู้เชี่ยวชำญจำก
องค์กรในต่ำงประเทศ 

4.3 กำรประเมินผลสื่อในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 
4.4 ผลจำกกำรน ำรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 4 ภูมิภำค 
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง (รวมภำคตะวันออก และตะวันตก)  และ
ภำคใต้ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการรวบรวมข้อมูลด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย
จากตัวแทนยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 19 จังหวัดน าร่อง 
 กำรจัดงำนสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง
ภำยใต้ “โครงกำรกำรสัมมนำควำมคิดเห็นถึงแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำร เพ่ือกำร
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำชนในสังคมไทย ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง” จัดขึ้น 
ระหว่ำงวันที่  3-4 เมษำยน 2560 ณ โรงแรมทีเค พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหำนคร เพ่ือระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง และศึกษำ
ข้อมูลด้ำนเนื้อหำก่อนน ำไปออกแบบเป็นสื่อและกิจกรรม ส ำหรับน ำไปใช้ท ำกำรทดลองประเมินผล
กับกลุ่มเยำวชน 
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 โดยอยู่ในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 เนื้อหำในกำรสัมมนำ ครอบคลุมประเด็นด้ำนแนวทำงกำรสร้ำงสื่อ และแนวทำงด้ำน
กิจกรรมกำรสื่อสำรโดยใช้วิธีกำรแบ่งผู้ร่วมสัมมนำออกเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือเป็นตัวแทนของ4 ภูมิภำค 
ประกอบไปด้วย  ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง (รวมภำคภำคตะวันออก และ
ตะวันตก)  และภำคใต้เพ่ือรวบรวมปัญหำ และข้อสังเกตต่ำงๆ จำกผู้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนใน
พ้ืนที่จริง จำกนั้นใช้วิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมข้อสรุปร่วมกัน  
มีรำยชื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรมดังนี้ 

1. นำยไพโรจน์   ติณชำติอำรักษ์ 
2. นำยอำนัช  ทำนนุสรณ์ 
3. นำยเจริญ  น้อยพินิจ 
4. นำยธัญญะ  ระย้ำ 
5. นำยโยธิน  บัวแก้ว 
6. นำยประพันธ์ เอ่ียมปลัด 
7. นำยนริทร์  พรหมสำขำ ณ สกลนคร 
8. นำยทวีศักดิ์  สำรทรัพย์ 
9. นำยสมยศ  แย้มโสพิศ 
10. นำยพัศพงศ์  ใจคล่องแคล่ว 
11. นำยไตรรัตน์  ภูมิแสนโคตร 
12. นำยจิรำวุธ  หวังชิดกลำง 
13. นำยณัฐฐนนท์ ประคองใจ 
14. นำยธวัช  พันมำ 
15. นำยเชิดชำย  ช่วงเสน 
16. นำยชำนนท์  หันสวัสดิ ์
17. นำงชญำทิตย์ จิตหลัง 
18. นำงกรรณิกำร์ ชอินทรวงศ์ 
19. นำงศิริพร  น้อยพินิจ 

เชิญตัวแทนส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง

มำร่วมสัมมนำ
แลกเปลี่ยนควำม

คิดเห็นด้ำนกำรสื่อสำร
เพ่ือเสริมสร้ำงควำม

สมำนฉันท์ 

น ำเนื้อหำจำกกำร
สัมมนำแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นน ำมำใช้
เป็นแนวทำงในกำร

สร้ำงสื่อและ
กิจกรรม 

น ำสื่อไปให้
ผู้เชี่ยวชำญ

ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ทดลองใช้กับกลุ่ม
เยำวชน 

เก็บข้อมูลและ
ประเมินผล 

 

ภาพที ่ 4.1 ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยจากตัวแทนยุติธรรมจังหวัดทัว่
ประเทศ 19 จังหวัดน าร่อง 
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       สรุปผลการสัมมนาความคิดเห็นถึงแนวทางการสร้างสื่อและกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ของส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง 

4.1.1 ด้านแนวทางการสร้างสื่อ 
1. จำกกำรลงพ้ืนที่ในชุมชนท่ำนพบว่ำมีปัญหำเกี่ยวกับควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนหรือไม่

อย่ำงไร 
ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำ ปัญหำด้ำนควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในพื้นที่ เป็น

เรื่องกำรทะเลำะวิวำท ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่ผู้ใหญ่ไม่เป็นแบบอย่ำงที่ดีจึงส่งผลให้เกิดควำม
ขัดแย้งในกลุ่มเยำวชนมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ยังพบว่ำสำเหตุของควำมขัดแย้งที่น ำมำสู่กำรใช้ควำม
รุนแรงคือ กำรได้รับชมสื่อที่มีควำมขัดแย้งเพรำะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจนรู้สึกว่ำปัญหำ
ควำมขัดแย้งที่แก้โดยวิธีกำรใช้ควำมรุนแรงนั้นเป็นเรื่องปกติ  

• กำรทะเลำะวิวำท 
• สื่อกระตุ้นควำมขัดแย้ง เช่น กำรโพสต์คลิปวิดีโอ 
• ครอบครัวมีผลต่อควำมขัดแย้งของเยำวชน เช่น กำรให้ท้ำยเด็ก กำรแบ่งแยกควำมรวย

ควำมจน กำรแข่งขัน 
• กำรเลียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่ เช่น กำรไม่ท ำตำมกฎหมำย กำรเอำรัดเอำเปรียบ 
 
2. จำกกำรลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมของท่ำนเยำวชนมีควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้งมำก

น้อยเพียงใด 
ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำเยำวชนมีควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

น้อยและขำดองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง เช่น กำรไม่รู้จักสำเหตุของควำมขัดแย้ ง  ไม่
รู้จักวิธีกำรแก้ไขปัญหำโดยเฉพำะแนวทำงด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ อย่ำงกำรใช้
กระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก นอกจำกนี้ยังมีข้อเสนอแนะให้มีกำรจัดตั้ง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือ
แก้ไขปัญหำ  

• มีควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้งน้อย  เช่น กำรไม่รู้จักสำเหตุของควำมขัดแย้ง  ไม่
รู้จักวิธีกำรแก้ไขปัญหำด้วยกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก 

• กำรแก้ไข คือ  กำรตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 

3. ท่ำนคิดว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนยุติธรรม
ชุมชนที่เยำวชนควรทรำบนั้น มีประเด็นใดบ้ำง 

ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนในเรื่องคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้ำนยุติธรรมชุมชนที่เยำวชนควรทรำบมีหลำกหลำยด้ำน เช่น ด้ำนกำรใช้ภูมิปัญญำ
วัฒนธรรมท้องถิ่นในกำรแก้ไขควำมขัดแย้ง กำรใช้ระบบของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำ เช่นกำรใช้ผู้น ำ
ชุมชน หรือผู้อำวุโส ของชุมชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท  กำรให้ควำมรู้แก่เยำวชนถึง
สิทธิและหน้ำที่ของตนเองต่อสังคมตลอดจนให้ตัวอย่ำงของกำรกระท ำผิดเพ่ือไม่เอำเป็นเยี่ยงอย่ำง  
นอกจำกนี้ยังมีเรื่องกำรหวนคืนชุมชนของผู้กระท ำผิด โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงโอกำสในกำร
เริ่มต้นชีวิตใหม่เพ่ือไม่กลับไปกระท ำควำมผิดซ้ ำ 
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• สิทธิพึงมีพึงได้  
• หน้ำที่ของตนเองและต่อสังคม  
• กำรสืบสำนวัฒนธรรมดั้งเดิม  
• กำรเคำรพผู้อำวุโส 
• กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
• กำรสอนให้รู้จักแยกแยะควำมถูกผิดและข้อขัดแย้ง 
• กำรเป็นชุมชนที่ดี โดยต้อง เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันภำยในชุมชน ผู้น ำ ผู้ตำม กฎกติกำของ

ชุมชน 
• กำรอธิบำยหรือให้เห็นตัวอย่ำงของผู้กระท ำควำมผิดเพ่ือให้เกิดควำมเกรงกลัวและไม่

สร้ำงควำมขัดแย้ง 
• กำรหวนคืนชุมชนของผู้กระท ำผิด โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงโอกำสในกำรเริ่มต้น

ชีวิตใหม่เพ่ือไม่กลับไปกระท ำควำมผิดซ้ ำ 
• กำรสร้ำงผู้น ำที่มี่ส่วนร่วมในกำรช่วยแก้ไขควำมขัดแย้งภำยในชุมชน 
• กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน 
• กำรสร้ำงผู้น ำที่มี่ส่วนร่วมในกำรช่วยแก้ไขควำมขัดแย้งภำยในชุมชน 
• กำรให้ควำมรู้ 
 
4. ท่ำนคิดว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนยุติธรรม

ทำงเลือกที่เยำวชนควรทรำบนั้น มีประเด็นใดบ้ำง 
ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนในเรื่องคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ด้ำนยุติธรรมทำงเลือกที่เยำวชนควรทรำบนั้นจะต้องเริ่มจำกกำรให้ควำมรู้ถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกระบวนกำรยุติรรมกระแสหลัก และกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกเพ่ือให้เยำวชนเข้ำใจถึง
วิธีกำรแก้ไขปัญหำที่มีวิธีกำรต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังควรให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิและหน้ำที่ และวัฒนธรรม 
ประเพณีดั้งเดิมซึ่งสำมำรถน ำใช้เป็นทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งได้ โดยแบ่งกลุ่มเป้ำหมำย
ออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเยำวชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง เพ่ือสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเยำวชนที่เป็นเป้ำหมำย 

• อธิบำยให้เข้ำใจกระบวนกำรยุติธรรมกระแสหลัก และกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก 
เช่น   ค ำนิยำม ควำมหมำย กระบวนกำรทำงกฎหมำย 

• กำรให้ควำมรู้ข้อกฎหมำย โดยเฉพำะสิทธิและหน้ำที่ 
• วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม 
• ยุติธรรมกระแสหลัก หน้ำที่ทำงกฎหมำยคืออะไร  
• ควรแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็นสองกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเยำวชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง 

โดยก ำหนดให้มีคนต้นแบบ 
• กำรสร้ำงหลักสูตร 
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5. ท่ำนคิดว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนยุติธรรม
เชิงสมำนฉันท์ที่เยำวชนควรทรำบนั้น มีประเด็นใดบ้ำง 

ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนในเรื่องคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ด้ำนยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ที่เยำวชนควรทรำบคือ กำรให้ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำร
ประนีประนอมข้อพิพำท โดยเปิดโอกำสให้คู่กรณีได้มำพูดคุยกัน เพ่ือหำข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง
สองฝ่ำย แบบได้ประโยชน์ทั้งคู่ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ตลอดจนสถำนศึกษำ ที่
จะต้องขับเคลื่อนร่วมกัน ตลอดจนเสนอแนะให้มีกำรจัดตั้งยุติธรรมชุมชนในโรงเรียน 

• กระบวนกำรประนีประนอมข้อพิพำท  
• กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว เช่น กำรประชุมกลุ่มครอบครัว 
• กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ควำมรู้ผู้น ำชุมชน ผู้อำวุโส ในพ้ืนที่ ผู้น ำท้องถิ่น 
• สถำนศึกษำ เป็นแกนน ำหลักในกำรบูรณำกำร ครอบครัว ครูอำจำรย์ และผู้น ำในท้องถิ่น 

มำร่วมมือกัน 
• กำรดูแลเหยื่อ 
• เน้นกำรให้โอกำสคู่กรณีมำพูดคุยถึงข้อพิพำท 
• ประสำนสัมพันธภำพระหว่ำงคู่กรณี โดยหำข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ำย แบบได้

ประโยชน์ทั้งคู ่
• กำรจัดตั้งยุติธรรมชุมชนในโรงเรียน ควรมีทุกต ำบล 

 
6. ท่ำนคิดว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้ำนสั นติ

วัฒนธรรมที่เยำวชนควรทรำบนั้น มีประเด็นใดบ้ำง 
ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเยำวชนในเรื่องคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ด้ำนสันติวัฒนธรรมที่เยำวชนควรทรำบคือ กำรใช้แนวทำงที่มีส่วนร่วมจำกหลำยฝ่ำย  ๆ 
ครอบครัว วัดหรือชุมชน  และโรงเรียน จะต้องบู รณำกำรร่วมกัน ตำมแนวทำง (บ ว ร) ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 โดยเน้นถึงกำรใช้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หรือควำมเชื่อ
ดั้งเดิมของชุมชน ที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งและอยู่ร่มกันอย่ำงสันติได้ และอำศัย
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเยำวชนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดกำรท ำงำน
ร่วมกัน 

• ใช้แนวทำงของวิถีชุมชน  
• ควำมเชื่อดั้งเดิมตำมแนวทำงของบรรพบุรุษ ควำมเชื่อดั้งเดิมของพ้ืนถิ่น  
• ปลูกฝังวัฒนธรรมจำกครอบครัว 
• กำรปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีตำมรำกเหง้ำของตนเอง 
• ครอบครัว วัดหรือชุมชนและโรงเรียน จะต้องบูรณำกำรร่วมกัน ตำมแนวทำง (บ ว ร) 

ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 
• วิถีชีวิตชุมชน เช่น กำรเคำรพผู้อำวุโส ผู้น ำทำงศำสนำ 
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• กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับเยำวชนในพ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดกำรท ำงำนร่วมกัน 

• ให้เยำวชนและผู้ใหญ่มีโอกำสในกำรท ำงำนร่วมกัน 
 

7. ท่ำนคิดว่ำกำรสื่อสำรด้วยวิธีกำรใดดังต่อไปนี้ : เฟซบุ๊คอนิเมชั่น ภำพยนตร์สั้น และ
กิจกรรมกลุ่ม จะช่วยส่งเสริมให้เยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วม หรือมีบทบำทในกำรยุติปัญหำ
ควำมขัดแย้ง 

ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำกำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ให้แก่
เยำวชน จะต้องใช้วิธีกำรบูรณำกำรร่วมกัน ทั้ง เฟซบุ๊ค แอนิเมชัน ภำพยนตร์สั้น และกิจกรรมกลุ่ม 
โดย เผยแพร่ควำมรู้และเนื้อหำที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งนี้จะต้องระมัดรังด้ำนเนื้อหำให้มีควำม
เหมำะสมเนื่องจำกสื่อสังคมออนไลน์สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลไปได้อย่ำงรวดเร็ว อำจสร้ำงควำมเสียหำย
ได้   

• สื่อกิจกรรมสำมำรถใช้ได้ทั้ง 4 อันดับที่หนึ่งจะเป็น กิจกรรมกลุ่ม อันดับสอง เฟซบุ๊ค 
ภำพยนตร์สั้นกับแอนิเมชัน 

• ให้ท ำ เฟซบุ๊ค กับกิจกรรมกลุ่มคู่ขนำนกันไปด้วยกันอย่ำงต่อเนื่อง ใน เฟซบุ๊ค เปิดรับ
ข้อมูลอย่ำงตลอดเวลำ แอนนิเมชัน ภำพยนตร์สั้นและเกมส์จะใช้ในเชิงสร้ำงสรรค์เพ่ือ
กำรแก้ปัญหำ 

• เฟซบุ๊ค กับหนังสั้น ถ้ำตัวเด็กเองไม่มีส่วนร่วม จะไม่ได้รับกำรยอมรับ และ เฟซบุ๊ค เป็น
สิ่งที่ควบคุมยำก อีกท้ังจะกลำยเป็นดำบสองคมอีกเช่นกัน 

• กิจกกรมกลุ่ม คือ โครงกำรตำมโรงเรียน 
• สื่อที่มีส่วนร่วม คือ กิจกรรมกลุ่มและภำพยนตร์สั้น 
 
8. ในพ้ืนที่ของท่ำน มีปัญหำเกี่ยวกับควำมสมำนฉันท์ของเยำวชน อย่ำงใดบ้ำง 
ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำในพ้ืนที่มีปัญหำเกี่ยวกับควำมสมำนฉันท์ของเยำวชน

คือ กำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ผิด  ปัญหำควำมแตกต่ำงทำงชำติพันธุ์ ปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนสถำบัน 
ชุมชน ยำเสพติด นอกจำกนี้ยังพบว่ำในพ้ืนที่ยังขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือแก้ไขปัญหำร่วมกัน 

• กำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ผิด 
• ขำดทักษะกำรใช้ชีวิต เช่น กำรปฏิเสธไม่เป็น 
• ขำดองค์ควำมรู้ ควำมต่อเนื่องของงบประมำณในกำรด ำเนินกำรในเรื่องของเด็กและ

เยำวชน 
• กลุ่มชำติพันธุ์ เด็กนอกเมืองเรียนรวมกับเด็กในเมือง ท ำให้เกิดควำมแตกต่ำง 
• เยำวชนทะเลำะกันในเรื่อง เช่น สถำบัน ชุมชน ยำเสพติด 
• ขำดกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน ท ำให้

ปัญหำไม่จบ (บำงท่ีขำดผู้น ำชุมชน ประธำนชุมชนผู้ใหญ่บ้ำน อบต.อบจ.) 
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9. วิธีกำรใดบ้ำงที่ท่ำนคิดว่ำสำมำรถแก้ปัญหำที่เกี่ยวกับควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน

พ้ืนที่ของท่ำนได้ 
ผลกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นพบว่ำ วิธีกำรที่สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกี่ยวกับควำม

สมำนฉันท์ของเยำวชนในพ้ืนที่ได้ ได้แก่ กำรให้ควำมรู้ กำรปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกให้แก่เยำวชน 
โดยอำศัยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชน ที่น ำเด็ก
ระหว่ำงโรงเรียนจัดท ำกิจกรรมร่วมกันทั้งนี้จ ำเป็นจะต้องมีผู้รับผิดชอบหลักในกำรขับเคลื่อน เช่น 
พัฒนำสังคม และสถำบันกำรศึกษำ 

• ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน 
• FocusGroup ให้เยำวชนรู้ปัญหำและให้แก้ปัญหำด้วยตนเอง โดยมียุติธรรมจังหวัดคอย

เป็นพ่ีเลี้ยงในกำรให้ควำมรู้ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมตำมบริบทของพื้นที่ และให้มีกำรติดตำม
ประเมินผล เสริมองค์ควำมรู้ 

• ให้ควำมรู้ ปลูกจิตส ำนึก 
• สร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชน น ำเด็กระหว่ำงโรงเรียนจัดท ำกิจกรรมร่วมกัน 
• ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำมำแก้ปัญหำทุกอย่ำง 
• มีเจ้ำภำพหลักในกำรช่วยแก้ปัญหำ เช่น พัฒนำสังคม และสถำบันกำรศึกษำ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
• กำรประกวดเยำวชนคนดีประกำศให้เป็นวำระแห่งชำติ 
• ให้แต่ละสถำบันร่วมกันแก้ไขควำมขัดแย้งให้ยั่งยืน 
• ท ำสื่อที่เชื่อมระหว่ำงเยำวชนและผู้ใหญ่ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
• เปิดพื้นท่ี ฟังเสียงสะท้อนจำกเยำวชน 
• ใช้สื่อ เพื่อให้เด็กแก้ไขข้อพิพำทโดยสันติวิธี  
• เฟซบุ๊ค ประหยัด 
• แอนนิเมชั่นและหนังสั้น จะเป็นผู้ใหญ่ท ำ ท ำให้กำรมีส่วนร่วมน้อย 
• กิจกรรมกลุ่ม ส ำคัญมำก ซึ่งควรดูทีมวิทยำกร รูปแบบ กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม 
•  ผลลัพธ์ ได้คู่มือ เด็กแกนน ำขับเคลื่อน เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรแก้ปัญหำ 
• กำรจัดกิจกรรมให้ได้รับควำมรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิ หน้ำที่พลเมือง วิธีกำรปัญหำควำม

ขัดแย้งต่ำงๆ 
• บูรณำกำรร่วมกัน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อำสำสมัคร  
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4.1.2 ด้านกิจกรรมการสื่อสาร 
ด้ำนกิจกรรมกำรสื่อสำรมีผลสรุปข้อสังเกตด้ำนกิจกรรมค่ำยดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมขจัดความขัดแย้งในชุมชน 
ข้อเสนอแนะ  ควรก ำหนดขอบเขต ตีกรอบของประเด็นควำมขัดแย้งให้

ชัดเจน และวิทยำกรจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรคลี่คลำยปัญหำควำมขัดแย้งใน
กรณีท่ีมีคู่กรณีร่วมอยู่ในกิจกรรมเดียวกัน 
2. กิจกรรมมังกรลอดถ้ า  

ข้อเสนอแนะ  ควรระบุค ำแนะน ำด้ำนข้อจ ำกัดในกำรร่วมกิจกรรม เช่น  
ข้อจ ำกัดทำงศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ 
3. กิจกรรมปิด 

ข้อเสนอแนะ  ควรแตกต่ำงจำกกิจกรรมเปิด  เช่น กำรสร้ำงคุณค่ำทำง
ควำมรู้สึก  กำรสร้ำงพันธะสัญญำ กำรสู่ขวัญ เป้ำหมำยเพ่ือให้เกิดควำมสัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้ำหมำยสูงสุด 

 
4.2 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบการสร้างสื่อ เนื้อหาและกิจกรรม กับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรใน
ต่างประเทศ 

กำรจัดเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อจำกต่ำงประเทศถึงปัจจัยส ำคัญในกำร
พัฒนำสื่อและกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู้แก่เยำวชนเป็นกำรน ำสื่อไปให้ผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข 

โดยอยู่ในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 กำรจัดเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อจำกต่ำงประเทศถึงปัจจัยส ำคัญในกำร
พัฒนำสื่อและกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู้แก่เยำวชนในเรื่องกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ซึ่งผู้เชี่ยวชำญ
ประกอบด้วย 
 1. คริสติน ไฮน์ (Christine Hine, PhD) อำจำรย์ประจ ำคณะสังคมวิทยำ(Department of 
Sociology) จำก University of Surrey ประเทศอังกฤษ 

เชิญตัวแทน
ส ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดน ำร่องมำร่วม
สัมมนำแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นด้ำนกำร
สื่อสำรเพื่อเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ 

น ำเนื้อหำจำกกำร
สัมมนำแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นน ำมำใช้
เป็นแนวทำงในกำร

สร้ำงสื่อและกิจกรรม 

น ำสื่อไปให้
ผู้เชี่ยวชำญ

ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ทดลองใช้กับกลุ่ม
เยำวชน 

เก็บข้อมูลและ
ประเมินผล 

 

ภาพที ่4.2  ขั้นตอนการการศึกษาเปรียบเทียบการสร้างสื่อ เนื้อหาและกิจกรรม  

กับผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรในต่างประเทศ 
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 2. แอรอน เดวิส (Aeron Davis, PhD) อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเมือง
(Political Communication) จำก Goldsmith College, University of London ประเทศอังกฤษ
ซึ่งเนื้อหำที่สัมภำษณ์มีดังต่อไปนี้ 
 
คริสติน ไฮน์ (Christine Hine, PhD) 
 อำจำรย์ประจ ำคณะสังคมวิทยำ(Department of Sociology)จำก University of Surrey
ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์สื่อและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์  
และผู้แต่งหนังสือเรื่อง Virtual Ethnography (ชำติพันธุ์วรรณำบนโลกเสมือนจริง) ได้ท ำกำรศึกษำ
วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของอินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์ ต่อกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนใน
ปัจจุบันเชื่อว่ำกำรศึกษำวิจัยในเรื่องดังกล่ำวจะมีควำมซับซ้อนเพ่ิมมำกขึ้นโดยอย่ำงยิ่งในด้ำนที่
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กับผลกระทบในชีวิตจริงนอกโลกออนไลน์ตัวบ่งชี้ที่ส ำคัญนั้นมีหลำกหลำยแต่ละ
ตัวก็มีน้ ำหนักควำมส ำคัญแตกต่ำงกันไปโดยยกตัวอย่ำง เช่น ระบบของเฟซบุ๊คในกำรคัดสรรเนื้อหำ
ต่ำงๆที่จะเข้ำไปในหน้ำฟีด (Feed) ของผู้ใช้นั้นมีจะควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสร้ำงควำมนิยมและผล
ควำมส ำเร็จของเนื้อหำนั้น ๆ ในขณะที่ยอดผู้ติดตำมหรือยอดไลก์อำจจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนนักอำจ
มีควำมส ำคัญในระดับหนึ่งดังนั้นหำกต้องกำรให้เนื้อหำหรือ Content ที่สร้ำงขึ้นประสบควำมส ำเร็จ
จึงควรค ำนึงถึงระบบกำรท ำงำนของเฟซบุ๊ค ด้วยวิธีกำรท ำงำนของเฟซบุ๊คคือข้อควำมหรือเนื้อหำจะมี
คนเห็นได้ก็ต่อเมื่อข้อควำมนั้นมีคนดูหรือกดถูกใจหรือที่ดีที่สุดคือมีคนแชร์ 
 ส ำหรับควำมเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จบนโลกออนไลน์ อ่ืน ๆ ของสื่อที่ผลิต
ขึ้นนั้นคือควรมีเนื้อหำที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งในที่นี้คือวัยรุ่นควรเป็นเนื้อหำที่วัยรุ่นสนใจ รวมทั้งมี
ลูกเล่นอ่ืน ๆ ที่สำมำรถเรียกควำมสนใจให้มำกดถูกใจหรือกดแชร์ ค ำถำมก็คืออะไรที่จะมีผลต่อวัยรุ่น 
ไฮน์ยกตัวอย่ำงกำรใช้มีม (Meme) หรือ อินเทอร์เน็ตมีม (Internet meme)  ซึ่งก็คือแนวควำมคิด
หรือกระแสที่เผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ต เป็นค ำที่หมำยถึงกำรแพร่กระจำยของเนื้อหำจำกคนหนึ่งสู่
คนหนึ่ง หรือเป็นปรำกฏกำรณ์กำรแพร่ผ่ำนทำงไฟล์ดิจิตอลหรือไฮเปอร์ลิงก์จำกคนหนึ่งไป อีกคนหนึ่ง 
โดยวิธีต่ำง ๆ ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะเป็นอีเมล บล็อก บริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
โดยเนื้อหำมักจะเป็นกำรพูดหรือเรื่องตลก, ข่ำวลือ, ภำพตัดต่อ, หรือภำพต้นฉบับ เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ 
หรือแอนิเมชัน หรือข่ำวไม่ปกติ และอ่ืนๆ ซึ่งก ำลังเป็นที่นิยมมำกในปัจจุบัน นอกจำกนี้ ที่ส ำคัญควร
ให้เยำวชนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบและแชร์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำที่พวกเขำต้องกำร 
ยกตัวอย่ำงในประเทศอังกฤษเยำวชนที่นี่จะไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ำมำมีบทบำทเกี่ยวข้องหรือจับตำดู
พฤติกรรมรวมทั้งสื่อที่พวกเขำใช้มำกนักกำรถ่ำยทอดควำมรู้  หำกเน้นที่กำรสั่งสอนโดยตรงจะท ำให้
เยำวชนจะรู้สึกเหมือนเป็นกำรยัดเยียดและจะเกิดควำมรู้สึกต่อต้ำน 

คริสติน ไฮน์ได้ยกตัวอย่ำงคลิปวิดีโอบน YouTube ที่ชื่อ The cup of tea ซึ่งถูกใช้ใน
แคมเปญ Consent is Everything ของกองก ำกับกำรต ำรวจพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ำเธมส์ (Thames Valley 
Police) โดยแคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ต่อต้ำนกำรบังคับมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมยอม ซึ่งถือ
ว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำกในฐำนะแคมเปญในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก
ถึงปัญหำนี้ในเยำวชนผลงำนชิ้นนี้เป็นผลงำนของบริษัทโฆษณำ Blue seat studio และร่วมเขียนบท
โดยบล็อกเกอร์ชื่อดัง Rock star Dinosaur Pirate Princess โดยปล่อยเป็นคลิปแอนิเมชันควำมยำว
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สำมนำทีบน YouTube เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับสำธำรณชนว่ำกรณีใดบ้ำงที่ถือว่ำเป็นกำรบังคับมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่สมยอมโดยใช้กำรเปรียบเทียบกำรมีเพศสัมพันธ์กับกำรดื่มชำว่ำหำกว่ำอีกฝ่ำยหนึ่ง
ไม่ต้องกำรจะดื่มชำที่เสนอให้เรำก็ไม่มีสิทธิจะไปบังคับใจเขำกำรเปรียบเปรยที่เข้ำใจได้ง่ำยไม่สับสน
หรือคลุมเครือในกำรตีควำมและกำรอำศัยอำรมณ์ขันในกำรถ่ำยทอดข้อควำมและเนื้อหำที่จริงจังท ำ
ให้แคมเปญนี้ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่สนใจและได้รับกำรกล่ำวถึงในวงกว้ำงโดยเฉพำะคลิปดังกล่ำวมี
ยอดวิวตั้งแต่ตอนเริ่มเผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภำคม 2558 ถึงปัจจุบัน มำกกว่ำสี่ล้ำนวิวนอกจำกนี้
แคม เปญ นี้ ยั งใช้ ช่ อ งทำงอ่ืน  ๆ  ในกำรเผยแพร่ข่ ำวสำรและข้อมู ล เพ่ิ ม เติ ม เช่ น เว็บ ไซต์
www.consentiseverything.com 

 

ภาพที ่ 4.3 ภาพแคมเปญ The Cup of Tea  

 
 ไฮน์กล่ำวถึงปัจจัยควำมส ำเร็จของแคมเปญนี้ว่ำคือ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำหนัก 
ๆ ในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำยมีอำรมณ์ขัน ไม่หนักหรือดูเป็นกำรยัดเยียดจนเกินไปมีควำมน่ำสนใจและ
เลือกช่องทำงกำรน ำเสนอที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งก็คือเยำวชนได้อย่ำงแท้จริงโดยเน้นกำร
น ำเสนอผ่ำนสื่อออนไลน์ทั้งทำง YouTube และทำงเว็บไซต์ซึ่งผู้ชมที่ได้รับชมคลิปวิดีโอบนYouTube
หำกต้องกำรติดตำมรับทรำบกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้หรือต้องกำรให้กำรสนับสนุน
สำมำรถเข้ำไปหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้เป็นกำรต่อยอดสร้ำงควำมต่อเนื่ องให้กับกิจกรรมรณรงค์นี้
นอกเหนือไปจำกกำรใช้คลิปเป็นกำรสร้ำงกระแสให้ผู้คนพูดถึงตัวคลิปวิดีโอเองก็มีกำรน ำเสนอที่ตรงใจ
วัยรุ่นคือเข้ำใจง่ำยดูสนุกท ำให้เกิดควำมต้องกำรที่จะแชร์ให้ผู้อ่ืนได้รับทรำบ ซึ่งกำรแชร์คลิปบนโลก
ออนไลน์อย่ำงแพร่หลำยนี่เองท ำให้เกิดเป็นกระแสที่ท ำให้แคมเปญนี้เป็นที่รู้จักและจดจ ำในที่สุด 
ดอกเตอร์ไฮน์กล่ำวว่ำกำรแชร์ก็เป็นเหมือนกำรบ่งบอกตัวตนของผู้แชร์ระดับหนึ่งอย่ำงในประเทศ
อังกฤษผู้คนจะค่อนข้ำงระมัดระวังในกำรให้ควำมเห็นเกี่ยวกับเรื่องกำรเมืองให้คนอ่ืนทรำบแม้ว่ำจะไม่
มีกฎหมำยที่เข้มงวดในกำรบังคับก็ตำมส่วนหนึ่งเพรำะพวกเขำคิดว่ำเป็นเรื่องของมำรยำทในสังคม
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พวกเขำเห็นว่ำเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรเปิดเผยให้คนอ่ืนทรำบซึ่งต่ำงกับในประเทศอย่ำงบรำซิล  ที่
ผู้คนค่อนข้ำงเปิดเผยในกำรแสดงควำมเห็นทำงกำรเมือง 
 ส ำหรับกำรวัดผลควำมส ำเร็จนั้น ดอกเตอร์ไฮน์แนะน ำว่ำควรมีกำรวัดผลโดยใช้แบบสอบถำม
เพ่ือรับทรำบควำมคิดและทัศนคติของเยำวชนหลังกำรรับชมสื่อและกำรร่วมกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่ควร
ค ำนึงก็คือมีปัจจัยใดบ้ำงที่ควรควบคุมในระหว่ำงท ำกำรวิจัยเพ่ือให้ผลกำรวิจัยมีควำมเที่ยงตรงอีกทั้ง
ควรศึกษำจ ำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊คกลุ่มอำยุเพศรวมถึงควำมต้องกำรควำมชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้ใน
กลุ่มต่ำงๆเพ่ือใช้ก ำหนดเนื้อหำและสื่อที่ เหมำะสม  เพ่ือให้ตอบสนองควำมต้องกำรส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยให้มำกที่สุด 
 ดอกเตอร์ไฮน์เสริมอีกว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรสร้ำงสื่อที่
เยำวชนสำมำรถเข้ำมำใช้และออกควำมเห็นได้อย่ำงเสรีแต่ในขณะเดียวกันก็จ ำเป็นต้องมีกำรควบคุม
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรเผยแพร่เนื้อหำที่ไม่สมควรเช่นกำรใช้
ถ้อยค ำไม่สุภำพกำรโพสต์เนื้อหำที่ล่อแหลมหรืออำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง 
 
แอรอน เดวิส (Aeron Davis, PhD) 
 อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเมือง (Political Communication) จำก
Goldsmith College, University of London ประเทศอังกฤษ 
 เดวิสได้ให้ควำมเห็นในเรื่องควำมสัมพันธ์และบทบำทระหว่ำงสื่อกับควำมสนใจในเรื่องของ
สังคมและกำรเมืองไว้ว่ำปัจจุบันเนื่องจำกวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปคนมีแนวโน้มบริโภคสื่อแบบดั้งเดิม
น้อยลงรวมถึงกำรบริโภคข่ำวสำรด้วยคนอ่ำนข่ำวกำรเมืองน้อยลงแม้จะเป็นคนที่เรียนในด้ำนนี้หรือ
แม้แต่นักกำรเมืองเองเนื่องจำกกำรใช้ชีวิตที่รีบเร่งขึ้นจนไม่มีเวลำจึงท ำให้กำรติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆ
ผ่ำนสื่อออนไลน์กลำยเป็นสิ่งที่สะดวกกว่ำคนในปัจจุบันจึงมักมีพฤติกรรมเสพข่ำวสำรจำกกำรอ่ำน
จำกข่ำวที่มีคนส่งหรือแชร์ให้ทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นทำงเว็บไซต์เฟซบุ๊คหรือไลน์ ซึ่งสำมำรถ
เข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ มำกกว่ำที่จะติดตำมจำกสื่อดั้งเดิม อย่ำงเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ที่
มีข้อจ ำกัดเรื่องกำรเข้ำถึงมำกกว่ำ 
 ส ำหรับข้อมูลสถิติและแนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อหรือกำรเข้ำถึงข่ำวสำรดอก
เดวิสแนะน ำว่ำสำมำรถหำข้อมูลได้จำกเว็บไซต์ของ Pew Research Centerซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลวิจัย
เกี่ยวกับปัญหำทำงสังคม ควำมคิดเห็นของประชำชน และแนวโน้มทำงสังคมต่ำงๆ ซึ่งจะมีข้อมูลสถิติ
ทีเ่กี่ยวกับกำรบริโภคข่ำวสำรทำงอินเตอร์เน็ตแต่ละประเทศก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน ประชำชน
ในบำงประเทศอำจยังรับข่ำวสำรผ่ำนทำงกำรอ่ำนจำกหนังสือพิมพ์ ในขณะที่บำงที่ข่ำวออนไลน์อำจมี
บทบำทมำกกว่ำ ซึ่งกำรเปรียบเทียบข้อมูลเหล่ำนี้จะช่วยให้เห็นภำพรวมของพฤติกรรมและแนวโน้ม
กำรบริโภคข่ำวสำรทั่วโลกและในประเทศได้ชัดเจนขึ้น  
 เดวิสได้เล่ำถึงกำรให้ควำมสนใจต่อกำรเมืองของประชำชนอังกฤษว่ำ ในคนวัยผู้ใหญ่มักนิยม
ตอบแบบส ำรวจควำมเห็นทำงกำรเมืองทำงโทรศัพท์มำกกว่ำ และเนื่องจำกปัจจุบันคนใช้โทรศัพท์
บ้ำนน้อยลงกำรใช้มือถือจึงสะดวกกว่ำส ำหรับวัยรุ่นนั้นจะไม่ค่อยสนใจในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่
เป็นกำรเมืองกระแสหลักมำกนัก เนื่องจำกควำมรู้สึกต่อต้ำนสถำบันทำงสังคมต่ำงๆซึ่งมักเป็นสิ่งทีพบ
ได้บ่อยของคนในวัยนี้ อีกทั้งมีกำรศึกษำพบว่ำหลังจำกเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2008 มีผลท ำให้
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ท ำให้คนหนุ่มสำวให้ควำมสนใจต่อกำรเมืองน้อยลง โดยเฉพำะกำรเมืองประชำธิปไตยแบบกระแส
หลักแบบดั้งเดิม แต่จะให้ควำมสนใจกับกำรมีส่วนร่วมทำงสังคมในด้ำนอ่ืนๆมำกกว่ำเช่นกำรเข้ำ
ร่วมกับองค์กรเพ่ือสังคม หรือถ้ำจะให้ควำมสนใจก็มักจะเลือกสนับสนุนนักกำรเมืองที่ไม่ใช่
นักกำรเมืองกระแสหลักเช่นนักกำรเมืองฝ่ำยซ้ำยมำกกว่ำเช่น  นำย Jeremy Bernard Corbyn 
หัวหน้ำพรรคแรงงำนคนปัจจุบัน ที่ค่อนข้ำงจะเป็นที่นิยมในหมู่คนหนุ่มสำว 
 ในเรื่องของกำรรณรงค์ให้คนหนุ่มสำวหันมำให้ควำมสนใจกับเรื่องปัญหำในสังคมและเรื่อง
กำรเมืองนั้นควำมพยำยำมที่ผ่ำนมำของรัฐบำลมักจะไม่ได้ผลเนื่องจำกเหตุผลที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นว่ำ
คนหนุ่มสำวมักมีแนวโน้มจะต่อต้ำนสถำบันและมองกำรกระท ำใดๆของรัฐบำลด้วยควำมเคลือบแคลง
หรือเย้ยหยันโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข่ำวสำรที่รัฐบำลเป็นผู้ให้ข้อมูลมักจะถูกเพิกเฉยไม่สนใจที่ผ่ำนมำ
ควำมพยำยำมหนึ่งของรัฐบำลที่ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จพอสมควรในกำรกระตุ้นควำมสนใจในกำรมี
ส่วนร่วมทำงสังคมและกำรเมืองของคนหนุ่มสำวคือแคมเปญที่รณรงค์ให้คนหนุ่มสำวเขียนบันทึก
ออนไลน์แสดงควำมคิดเห็นควำมหวังและควำมต้องกำรที่ตนเองมีต่อกำรเมืองของอังกฤษประเทศซึ่งมี
คนให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมมำกพอสมควร 
 เดวิสได้ให้ค ำแนะน ำถึงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมส ำหรับเยำวชนที่ประสบควำมส ำเร็จไว้ว่ำ
แทนที่จะมุ่งเน้นกำรสั่งสอนควรเน้นที่กำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของพวกเขำมำกกว่ำตัวสื่อเองอำจไม่ได้
มีบทบำทส ำคัญหรือมีประสิทธิภำพเท่ำกับสิ่งที่สำมำรถเข้ำถึงเยำวชนได้สิ่งที่พวกเขำสำมำรถสัมผัส
และมีส่วนร่วมได้จริงๆเช่นอย่ำงเช่นกิจกรรมส ำหรับเยำวชนต่ำงๆดอกเตอร์เดวิสได้ยกตัวอย่ำงถึงศูนย์
เยำวชนซึ่งมีอยู่หลำยแห่งในประเทศอังกฤษ เช่น UK Youth (www.ukyouth.org) ที่มีกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆเพ่ือเยำวชนเช่นกิจกรรมค่ำยกิจกรรมกีฬำสันทนำกำรต่ำงๆซึ่งสำมำรถดึงดูดเยำวชนคน
หนุ่มสำวให้เข้ำร่วมได้มำกและช่วยให้พวกเขำไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีต่ำงๆเช่นยำเสพติดกำร
ทะเลำะวิวำทได้และยังสำมำรถใช้กิจกรรมเหล่ำนี้ในกำรถ่ำยทอดปลูกฝังแนวคิดค่ำนิยมที่ดีอ่ืนๆเช่น
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมมิตรภำพหน้ำที่พลเมืองให้กับเยำวชนได้ดีกว่ำและแนบเนียนกว่ำ โดยที่ไม่รู้สึก
เหมือนเป็นกำรยัดเยียดมำกจนเกินไป โดยสอดแทรกไปกับกิจกรรมอ่ืนๆที่เด็กสนใจเช่นกีฬำสันทนำ
กำรเช่นฟุตบอลจักรยำนพำยเรือตีปิงปองสนำมเด็กเล่นแค้มปิ้ง ศูนย์เยำวชนในอังกฤษมักจะได้รับกำร
สนับสนุนจำกรัฐบำลหรือองค์กรต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่จะให้บริกำรฟรี หรือคิดค่ำบริกำรที่ไม่สูงมำกนัก 
บำงแห่งอำจมีให้บริกำรอำหำรฟรีด้วยซึ่งสำมำรถดึงดูดเยำวชนที่มีรำยได้น้อยให้เข้ำร่วมได้มำกซึ่ง
เยำวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรถูกชักจูงไปในทำงไม่ดีได้ง่ำย 
 

UK Youth 
UK Youth เป็นองค์กรกำรกุศลที่มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสร้ำงอนำคตที่ดีแก่เยำวชน โดยกำร

ให้บริกำรกิจกรรมต่ำงๆที่เป็นประโยชน์แก่เยำวชนทุกคน ไม่ว่ำจะมีพ้ืนฐำนหรือฐำนะอย่ำงไร UK 
Youth ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1911 และท ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือและให้บริกำรแก่เยำวชนอำยุตั้งแต่ 
9 ถึง 25 ปี ผ่ำนทำงเครือข่ำยศูนย์เยำวชนทั่วประเทศมำโดยตลอด 
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พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 
 จำกรำยงำนชื่อ Digitalin2016 ของบริษัท WeAreSocial ดิจิตอลเอเจนซี่ชื่อดังในสิงคโปร์ซึ่ง
รวบรวมสถิติและพฤติกรรมกำรใช้งำน Internet ละ SocialMedia ทั่วโลกทั้งในภำพรวมและเจำะจง
เป็นรำยประเทศ ได้กล่ำวถึงภำพรวมของกำรใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยไว้ดังนี้ 
 
สถิติผู้ใช้ในประเทศไทยจำกจ ำนวนประชำกรทั้งหมด 68 ล้ำนคน เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่ำ 38 ล้ำน
คนคิดเป็น 56% ของประชำกร 

 เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่ำ 38 ล้ำนคนคิดเป็น 56% ของประชำกร 
 ทั้ง 38 ล้ำนคนนี้ใช้งำน SocialMedia ทั้งสิ้น 
 มีจ ำนวนเบอร์มือถือ/ซิมกำร์ดที่ลงทะเบียนมำกกว่ำ82 .78ล้ำนบำทมำกกว่ำจ ำนวน

ประชำกรทั้งหมด 
 มีผู้ใช้งำนโซเชียลมีเดียผ่ำนมือถือ34ล้ำนคน 

 

 

ภาพที ่ 4.4 ภาพรวมสถิติผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย 

 
ควำมถี่ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต 

 86% ใช้ทุกวัน 
 11% ใช้สัปดำห์ละครั้ง 
 3% ใช้เดือนละครั้ง 
 1% ใช้น้อยกว่ำเดือนละครั้ง 
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ภาพที ่ 4.5 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เนต็ของคนไทย 

โซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้มำกที่สุดคือ Facebook คือคิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมำคือ LINE โดยมี
จ ำนวนผู้ใช้มำกที่สุดอยู่ในช่วง 20 – 29 ปี คือคิดเป็นร้อยละ 37 และรองลงมำคือช่วงอำยุ 13 – 19 
ปี คือคิดเป็นร้อยละ 23 
 

 

ภาพที ่ 4.6 สื่อโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด 
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ภาพที ่ 4.7 จ านวนผู้ใช้เฟซบุ๊คในประเทศไทย แบ่งตามช่วงอาย ุ

ข้อมูลสถิติและแนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อออนไลน์ของวัยรุ่น 
อเมริกา 
 จำกผลกำรส ำรวจข้อมูลโดย Pew Research Center ซึ่งท ำกำรส ำรวจข้อมูลออนไลน์กับ
กลุ่มวัยรุ่นอเมริกันจ ำนวน 1,060 คน อำยุระหว่ำง 13-17 ปี พบว่ำสมำร์ทโฟนและเครื่องมือสื่อสำร
แบบพกพำอ่ืน ๆ เช่น แท็บเล็ตมีบทบำทส ำคัญต่อกำรใช้อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นกว่ำสำมในสี่ของวัยรุ่น
ที่ตอบแบบส ำรวจมีสมำร์ตโฟนใช้ร้อยละ 30 ที่เหลือใช้โทรศัพท์มือถือแบบธรรมดำในขณะที่วัยรุ่นที่
ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ซึ่งมีจ ำนวนค่อนข้ำงน้อยเพียงร้อยละ 12 โดยร้อยละ 91 ของวัยรุ่นที่ใช้สมำร์ท
โฟนหรือเครื่องมือสื่อสำรแบบพกพำอ่ืน ๆ เช่น แท็บเล็ตมีควำมถี่ในกำรเข้ำอินเตอร์เน็ตสูง คืออย่ำง
น้อยวันละครั้ง ในขณะที่วัยรุ่นที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้จะมีอัตรำกำรเข้ำใช้อินเตอร์เน็ตน้อยกว่ำ 
เฟซบุ๊คเป็นสื่อสังคมที่เป็นที่นิยมมำกที่สุดในหมู่วัยรุ่นโดยมีจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ 70 ของวัยรุ่นอำยุ
ระหว่ำง 13 ถึง 17 ปีที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยตำมมำด้วย อินสตำแกรมและแสน็ปแชต วัยรุ่นอเมริกันร้อย
ละ 71 ใช้สื่อสังคมมำกกว่ำ1ประเภท 
 จำกผลวิจัยโดย Pew Research Center แสดงว่ำจ ำนวนวัยรุ่นในอเมริกำที่ใช้อินเตอร์เน็ต
เป็นประจ ำทุกวันนั้นอยู่ในระดับที่สูงมำกคือสูงถึงร้อยละ 92 เลยทีเดียวซึ่งในจ ำนวนนั้นร้อยละ 24 
กล่ำวว่ำพวกเขำใช้อินเตอร์เน็ต"แทบจะตลอดเวลำ ทั้งนี้มีที่มำจำกกำรแพร่หลำยของโทรศัพท์มือถือ
ในปัจจุบันกว่ำครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเป็นหมำยในกำรวิจัยนี้ (กลุ่มอำยุระหว่ำง 13 ถึง 17 ปี)ใช้
อินเตอร์เน็ตหลำยครั้งต่อวัน 
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ภาพที ่ 4.8 ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในอเมริกา 

 
 นอกจำกนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่นที่น่ำสังเกตอีกประกำร
หนึ่ง คือ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเลือกใช้สื่อทำงสังคมกับฐำนะทำงสังคม โดยวัยรุ่นที่มำจำก
ครอบครัวที่มีรำยได้น้อยกว่ำ (มีรำยได้ต่อปีไม่ถึง 50,000เหรียญสหรัฐ) ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เฟสบุ๊ก 
กล่ำวคือ คิดเป็นร้อยละ 49จำกจ ำนวนวัยรุ่นทั้งหมดที่ท ำกำรส ำรวจ ในขณะที่อีก ร้อยละ ซึ่งเป็นเด็ก
ที่มำจำกครอบครัวที่มีรำยได้สูงกว่ำ (มีรำยได้ต่อปีมำกกว่ำ 50,000เหรียญสหรัฐ) ซึ่งจะนิยมใช้ สแนป
แซ็ต (Snapchat) เป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์ พบว่ำมีสัดส่วนของวัยรุ่นที่มำจำกครอบครัวที่มี
รำยได้สูงมำกกว่ำวัยรุ่นที่มำจำกครอบครัวที่มีรำยได้น้อย 
 เฟซบุ๊คยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่วัยรุ่นอเมริกันอำยุระหว่ำง13ถึง17ปีนิยมใช้มำกที่สุดคือ
ร้อยละ71ของวัยรุ่นที่ท ำแบบส ำรวจใช้เฟซบุ๊คตำมมำด้วยอินสตำแกรมที่มีผู้ใช้มำกกว่ำร้อยละ50หรือ
มำกกว่ำครึ่งหนึ่งและ แสนปแซ็ตอยู่ในอันดับสำม 
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ภาพที ่ 4.9 ความนยิมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในหมู่วัยรุ่นอายุระหว่าง 13 – 15 ป ี

 จำกกำรส ำรวจกำรมีและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในครัวเรือนของส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
พบว่ำประชำกรอำยุ 6 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นในทุกกลุ่มอำยุ โดยเฉพำะกลุ่มวัยรุ่นที่
มีอำยุระหว่ำง 15-24 มีสัดส่วนกำรใช้อินเทอร์เน็ตสูงกว่ำกลุ่มอ่ืนจำกร้อยละ 39.7 ในปี 2550 เป็น
ร้อยละ 51.9 ในปี 2554 และคำดว่ำกำรใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นนี้น่ำจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
เรื่อยๆ 
 กลุ่มวัยรุ่นอำยุ 15-24 ปีมักใช้อินเทอร์เน็ตค้นหำข้อมูลทั่วไป/สินค้ำหรือบริกำรมำกท่ีสุดร้อย
ละ 79.6 ล่นเกมส์ดำวน์โหลดเกมส์ร้อยละ 65.4 ำนข่ำวสำรหนังสือพิมพ์แมกกำซีนต่ำง ๆ ร้อยละ 
57.4 ดำวน์โหลดหนังเพลงดูทีวีวีดีโอฟังวิทยุร้อยละ 56.4 รับ-ส่งอีเมล์ร้อยละ 55.9 เป็นต้น 
 เป็นที่ยอมรับว่ำอินเทอร์เน็ตมีบทบำทต่อกำรเรียนรู้ของเด็กและเยำวชนมำกประกอบกับ
รัฐบำลรณรงค์ให้ภำครัฐรวมทั้งสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ น ำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอนเพ่ือพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ อินเทอร์เน็ตจึงถูกใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรศึกษำไม่ว่ำ
จะเป็นกำรศึกษำออนไลน์ (e-Learning) กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ต่ำงๆในสื่อออนไลน์ซึ่งสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันได้ทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำลเพ่ือกระจำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เช่น โครงกำรไซเบอร์สเกำท์ของ
กระทรวง ICT โครงกำรคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่  1 และชั้น
อ่ืน ๆ ในอนำคตโครงกำรบริกำรเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตฟรีในพ้ืนที่สำธำรณะ เป็นต้น  
 กำรเข้ำถึงหรือกำรใช้อินเทอร์เน็ตได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสะดวกสบำยในกำรใช้และ
สำมำรถเข้ำถึงด้วยอุปกรณ์ที่ทุกคนคุ้นเคยคือโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบำทต่อ
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ชีวิตประจ ำวัน โดยเฉพำะวัยรุ่นเป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกสำมำรถพกพำได้สะดวกและใช้ติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงกันได้อย่ำงรวดเร็วทุกที่ทุกเวลำนอกจำกนั้นยังใช้ท่องอินเทอร์เน็ต เล่นเกมส์ รับ-ส่งอีเมล์ ดำว
โหลดเพลง รูปภำพต่ำง ๆ และจำกกำรผลส ำรวจดังกล่ำวยังพบอีกว่ำวัยรุ่นอำยุ  15-24 ปีที่มี
โทรศัพท์มือถือและใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือเล่นเกมส์ต่ำง ๆ มำกถึงร้อยละ 42.2 
 จำกจุดนี้เองท ำให้สังคมเริ่มให้ควำมสนใจและห่วงใยเกี่ยวกับกำรใช้อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น
จำกผลกำรส ำรวจพฤติกรรมบริโภคสื่อของวัยรุ่นของบริษัทซินโนเวตจ ำกัดซึ่งเก็บข้อมูลจำกกลุ่มอำยุ  
15-24 ในหลำย ๆ ประเทศในแถบเอเชียพบว่ำวัยรุ่นไทยมีกำรใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน
และใช้เวลำในกำรเล่นเกมออนไลน์ผ่ำนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเกมอิเล็กทรอนิกส์
แบบพกพำสูงที่สุดครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเชียคือเฉลี่ยวันละ60 .7นำทีสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของวัยรุ่นใน
หลำยๆประเทศเช่นสิงค์โปร์ 59.4 นำที/วัน ฮ่องกง 56 นำที/วัน เกำหลี 46 นำที/วัน และจีน 43.2
นำท/ีวัน เป็นต้น 
 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของวัยรุ่นไทยกับประเทศอ่ืน ที่มีศักยภำพทำงด้ำนเทคโนโลยีสูง
กว่ำไทยแล้ว จะเห็นว่ำวัยรุ่นไทยนับว่ำน่ำเป็นห่วงมำก เนื่องจำกวัยรุ่นไทยยังไม่สำมำรถจัดระเบียบ
กำรใช้อินเทอร์เน็ตให้มีเหมำะสมขำดกำรจัดสรรเวลำในกำรใช้อินเทอร์เน็ตในทำงสร้ำงสรรค์เช่นค้นหำ
ข้อมูลเพ่ือกำรศึกษำเรียนรู้อ่ำนข่ำวสำรต่ำง ๆ รับส่งอีเมล์หรือท ำธุรกิจกำรค้ำ e-Commerce ขำด
วิจำรณญำณขำดควำมรู้เท่ำทันก็จะส่งผลเสียต่อกำรเรียนและสุขภำพของวัยรุ่นและยังส่งผลกระทบถึง
สังคมและครอบครัว 
 จึงเป็นหน้ำที่ของทุกภำคส่วนทั้งสถำบันครอบครัวสถำบันกำรศึกษำชุมชนรวมทั้งสถำน
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรจะหันมำให้ควำมร่วมมือช่วยกันด ำเนินงำนที่รับผิดชอบอย่ำงเหมำะสม
และช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กและเยำวชนซึ่งจะเป็นอนำคตของประเทศต่อไป 

รัตตยำ (2560) กล่ำวอ้ำงจำกผลกำรวิจัยของบริษัทซินโนเวลประเทศไทยจ ำกัดว่ำ วัยรุ่นไทย
มีและใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และท ำสถิติพูดคุยผ่ำนโทรศัพท์มือถือนำนถึง 1.7
ชั่วโมงต่อวัน 
 จำกผลกำรวิจัยส ำรวจควำมคิดเห็นของวัยรุ่นอำยุ  8-24 ปีในภูมิภำคเอเชีย รวมจ ำนวน
12,302 คน จำก 11 ประเทศ ประกอบด้วยจีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกำหลี มำเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย 
 วัยรุ่นไทยมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองมำกเป็นอันดับ 1 ของภูมิภำค เช่นเดียวกับกำร
พูดคุยผ่ำนโทรศัพท์มือถือเป็นตัวเองมำกเป็นอันดับ  1 ของภูมิภำค เช่นเดียวกับกำรพูดคุยผ่ำน
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีอัตรำเฉลี่ยกำรพูดคุยโทรศัพท์อยู่ที่ 1.7 ชั่วโมงต่อวัน ขณะที่อัตรำเฉลี่ยของ
ภูมิภำคอยู่ที่ประมำณ 49 นำทีต่อวัน พร้อมกันนี้ยังพบว่ำวัยรุ่นไทยยังเป็นที่ใช้บริกำรต่ำง ๆ จำกมือ
ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของภูมิภำคเอเชียโดย 67% ใช้มือถือไปกับกำรฟังเพลงสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของภูมิภำค
ซึ่งอยู่ที่ประมำณ 51% ขณะที่อีก 47% ใช้ไปกับกำรฟังวิทยุสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของภูมิภำคซึ่งอยู่ที่  23% 
ใช้มือถือในกำรถ่ำยรูป 65% สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยภูมิภำคซึ่งอยู่ที่ 47% และ 1 ใน 3 ใช้ไปกับกำรบันทึกวีโอ
32% สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยภูมิภำคซึ่งอยู่ที่ 21% 
 



88 
 

4.3  การประเมินผลสื่อในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย 
การประเมินผลสื่อ 

สื่อที่ใช้ในกำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนประกอบไปด้วย Facebook 
Animation และ Short Film โดยกำรศึกษำวิจัยจะใช้ Facebook เป็นช่องทำงหลักในกำรสื่อสำรกับ
เยำวชน ซึ่งเนื้อหำด้ำนควำมสมำนฉันท์ได้มำจำก กำรจัดงำนสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทน
ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญแล้ว 

โดยอยู่ในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน เฟซบุ๊คเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” กำรเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ (วันที่ 25  

มิถุนำยน 2560– 1 สิงหำคม 2560) 
- กำรเติบโตของ  Fanpage“วัยรุ่นวุ่นเนอะ” มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นในแบบสม่ ำเสมอ โดยเฉลี่ย

แล้ว จะมี Fanpage เพ่ิมข้ึน ในช่วงของกำรลงท ำกิจกรรมในพ้ืนที่มำกที่สุด 
- จ ำนวน Friends of Fans เพ่ิมขึ้นจ ำนวนทวีคูณจำกวันที่เริ่มด ำเนินกำร (วันที่ 25มิถุนำยน 

2560–1 สิงหำคม 2560) 
- จ ำนวนกำรพูดถึง เพจของ “วัยรุ่นวุ่นเนอะ” โดยมีกำรน ำไปแชร์ภำพ ข้อควำม ส่งต่อสิ่งใด

ที่อยู่ในเพจ มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
- จ ำนวนรำยงำนต่อสัปดำห์ ที่มีกำรเข้ำชม สิ่งที่ทำงเพจ ได้มีกำรโพส หรือมีกำรเข้ำมำพูดคุย

กันในเพจ มีกำรเพิ่มเป็นจ ำนวนทวีคูณ 
โดยสำมำรถแบ่งกำรล ำดับของสถิติในกำรอธิบำยได้ดังต่อไปนี้ 

เชิญตัวแทน
ส ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดน ำร่องมำร่วม
สัมมนำแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นด้ำนกำร
สื่อสำรเพื่อเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ 

น ำเนื้อหำจำกกำร
สัมมนำแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นน ำมำใช้
เป็นแนวทำงในกำร

สร้ำงสื่อและกิจกรรม 

น ำสื่อไปให้
ผู้เชี่ยวชำญ

ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ทดลองใช้กับกลุ่ม
เยำวชน 

เก็บข้อมูลและ
ประเมินผล 

 

ภาพที ่ 4.10 ขั้นตอนการประเมินผลสื่อในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย 
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ภาพที ่ 4.11 ยอดรวมการรับชม 

ยอดกำรรับชม มีอัตรำกำรเพ่ิมอย่ำงต่อเนื่อง แต่จะมีกำรเพ่ิมขึ้นมำกเป็นกรณีพิเศษในช่วงที่ทำงทีม
ผู้ด ำเนินกำรวิจัยได้ลงไปท ำกิจกรรมในพ้ืนที่ ซึ่งทำงทีมผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรกระตุ้น และให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีกำรเข้ำใช้ข้อมูลในเพจตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำน จึงท ำให้มีคนเข้ำในเพจเป็นช่วงเวลำ 
ดังภำพที่ 4.11 

 

 

ภาพที ่ 4.12 ยอดการรับชมโดยแบ่งตามประเภทของสิ่งที่เกิดขึ้น 

ยอดกำรรับชมโดยแบ่งตำมประเภทของสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนของกำรเข้ำชมในหน้ำหลักนั้น มีอัตรำกำรดู
ข้อมูลสูงสุด ส่วนอื่น ๆ เช่น ภำพ วีดีโอ และกำรกดถูกใจนั้น เป็นล ำดับข้อมูลที่มีควำมใกล้เคียงกัน 
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ภาพที ่ 4.13 จ านวนรวมของผู้ติดตามเพจ 

จ ำนวนรวมของผู้ติดตำมเพจ จำกภำพที่แสดง ปรำกฏให้เห็นว่ำ ในช่วงของระยะเวลำกำรเก็บข้อมูล
นั้น มีอัตรำกำรเพิ่มข้ึนของผู้ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

ภาพที ่ 4.14 การเข้าถึงข้อมูล 

กำรเข้ำถึงข้อมูล ในช่วงเวลำของกำรเก็บข้อมูล มีกำรรำยงำนผลของสถิติของกำรปฏิสัมพันธ์กับทำง
เพจ โดย มีกำรแสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น กำรแชร์ กำรตอบ โดยจำกกรำฟ  
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ภาพที ่ 4.15 การเข้าถึงข้อมูลโดยแสดงสถิติสูงสุด 

กำรเข้ำถึงข้อมูลโดยแสดงสถิติสูงสุด จะพบได้ว่ำในช่วงของวันที่ 7 ก.ค. 60 จะเป็นช่วงที่มีกำรแสดง
ควำมรู้สึกท่ีสูงที่สุด (ช่วงเวลำนี้เป็นกำรลงท ำกิจกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ) 

 

ภาพที ่ 4.16 การแสดงความรู้สึก 

กำรแสดงควำมรู้สึก facebook เพจ สำมำรถให้ผู้เข้ำชมเลือกกำรเลือกกำรแสดงอำรมณ์ได้ในหลำย
ลักษณะ ส ำหรับเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” มีอัตรำกำรแสดงอำรมณ์ “ถูกใจ” มำกทีสุด รองลงมำคือ 
“ฮ่ำๆ”  
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ภาพที ่ 4.17 การรับชมวีดีโอในเพจ 

กำรรับชมวีดีโอในเพจ มีกำรเช้ำชมวีดีโอเป็นจ ำนวน 2,600 นำทีโดยคิดเป็นอัตรำร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
กำรเข้ำชมจำกวันที่เริ่มต้นกำรท ำกิจกรรม จนวันที่สิ้นสุดกิจกรรม เป็นร้อยละ 1050 และยังมีผู้ที่เข้ำ
รับชมวีดีโอของทำงเพจ เป็นจ ำนวน 4,700 คน โดยคิดเป็นอัตรำร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของกำรเข้ำชมจำก
วันที่เริ่มต้นกำรท ำกิจกรรม จนวันที่สิ้นสุดกิจกรรม เป็นจ ำนวน 1,354 คน  

 

ภาพที ่ 4.18 ข้อมูลประชากรโดยรวมเกี่ยวกบัคนที่ถูกใจเพจ 

ข้อมูลประชำกรโดยรวมเก่ียวกับคนที่ถูกใจเพจ จำกข้อมูลที่แสดงผล พบว่ำ มีผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 65  
และผู้ชำยคิดเป้นร้อยละ 35 โดยกลุ่มของช่วงอำยุนั้น เป็นกลุ่มช่วงอำยุของกลุ่มตัวอย่ำงที่ทำงผู้วิจัยได้
ลงไปเก็บข้อมูล 
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ภาพที ่ 4.19 จ านวนคนที่เห็นเนื้อหาในเพจ โดยแบ่งกลุ่มอายุและเพศ 

จ ำนวนคนที่เห็นเนื้อหำในเพจ โดยแบ่งกลุ่มอำยุและเพศ จำกข้อมูลที่แสดงผล พบว่ำ มีคนที่เข้ำถึง
ข้อมูลในเพจโดยไม่ได้เป็นแฟนเพจ “วัยรุ่นวุ่นเนอะ” แยกเป็นผูหญิงร้อยละ 49 ผู้ชำย ร้อยละ 51  
และ ผู้ที่เข้ำถึงข้อมูลของเพจโดยเป็นแฟนเพจ “วัยรุ่นวุ่นเนอะ” แยกเป็นผูหญิงร้อยละ 65 ผู้ชำย ร้อย
ละ 35 

4.4 ผลจากการน ารูปแบบและวิธีการสื่อสารไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง4 ภูมิภาค ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก และตะวันตก)  และภาคใต้ 

กิจกรรมที่ใช้ในกำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนทั้งหมด ประกอบไป
ด้วย กิจกรรมเปิด 1 กิจกรรม กิจกรรมปิด 1 กิจกรรมและกิจกรรมเพื่อควำมสมำนฉันท์ 16 กิจกรรม 
ซึ่งเนื้อหำด้ำนควำมสมำนฉันท์ได้มำจำก กำรจัดงำนสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำน
ยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง  และผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญแล้ว 

โดยอยู่ในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
กำรท ำกิจกรรมทดลองกับกลุ่มตัวอย่ำง 4 โรงเรียน จำก กลุ่มตัวอย่ำง  4 ภูมิภำค 

ประกอบด้วย ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง(รวมภำคตะวันออก และตะวันตก)  
และภำคใต้มีโรงเรียนที่เข้ำร่วม คือ 

เชิญตัวแทน
ส ำนักงำนยุติธรรม

จังหวัดน ำร่องมำร่วม
สัมมนำแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นด้ำนกำร
สื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำง

ควำมสมำนฉันท์ 

น ำเนื้อหำจำกกำร
สัมมนำแลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็นน ำมำใช้
เป็นแนวทำงในกำร

สร้ำงสื่อและกิจกรรม 

น ำสื่อไปให้
ผู้เชี่ยวชำญ

ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ทดลองใช้กับกลุ่ม
เยำวชน 

เก็บข้อมูลและ
ประเมินผล 

 

ภาพที ่ 4.20 ขั้นตอนการน ารูปแบบและวิธกีารสื่อสารไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 4 ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
(รวมภาคตะวันออก และตะวันตก)  และภาคใต้ 
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- โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จ.ขอนแก่น วันที่ 25 มิถุนายน 60  
1. กิจกรรมยิ้มทักน้อง 
2. ยุติธรรมชุมชน 
- กิจกรรมมังกรลอดถ้ ำ 

3. ยุติธรรมทำงเลือก 
- กิจกรรมไม่แปลว่ำหยุด 

4. ยุติธรรมสมำนฉันท์ 
- กิจกรรมคุณจะท ำอย่ำงไร 

5. สันติวัฒนธรรม 
- กิจกรรม You and I 

6. กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

- โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 2 กรกฎาคม 60  
1. กิจกรรมยิ้มทักน้อง 
2. ยุติธรรมชุมชน 
- กิจกรรมถุงถ่ัวตัวแข็ง 

3. ยุติธรรมทำงเลือก 
- กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ 

4. ยุติธรรมสมำนฉันท์ 
- กิจกรรมแฮริชผู้มีควำมสุข 

5. สันติวัฒนธรรม 
- กิจกรรมหมู่บ้ำนแห่งสันติ 

6. กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 7 กรกฎาคม 60  

1. กิจกรรมยิ้มทักน้อง 
2. ยุติธรรมชุมชน 
- กิจกรรมค่ำยขจัดควำมขัดแย้งตำมวิถีชุมชน 

3. ยุติธรรมทำงเลือก 
- กิจกรรมค้นหำทำงเลือก 

4. ยุติธรรมสมำนฉันท์ 
- กิจกรรม ชื่อฉันคือนิทำน 

5. สันติวัฒนธรรม 
- กิจกรรม Up to You 

6. กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
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- โรงเรียนกระทู้วิทยาคม จ.ภูเก็ต 16 กรกฎาคม 60  
1. กิจกรรมยิ้มทักน้อง 
2. ยุติธรรมชุมชน 
- กิจกรรมต้นไม้ล้ม 

3. ยุติธรรมทำงเลือก 
- กิจกรรมอุโมงค์กระดำษ 

4. ยุติธรรมสมำนฉันท์ 
- กิจกรรม Body change 

5. สันติวัฒนธรรม 
- กิจกรรมกระแสไฟฟ้ำ 

6. กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 

ข้อสังเกตของนักวิจัยในการลงพื้นที่ของแต่ละกิจกรรม 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลของควำมพึงพอใจ ข้อสังเกต 

กิจกรรมเปิด 
1. ยิ้มทักรับ

น้อง 
1.1 เพ่ือสร้ำง
สัมพันธ์ภำพที่ดี
กับผู้ร่วมกิจกรรม 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ข้อสังเกตของผู้วิจัย มีข้อสังเกตว่ำ กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมในช่วงแรก ยังไม่มี
ควำมสนิทสนมกับวิทยำกร และเพ่ือนๆ 
เนื่องจำกคนละชั้นปี และคนละ
ห้องเรียน แต่เมื่อได้มีกำรเริ่มกิจกรรม
ละลำยพฤติกรรมโดยใช้ระยะเวลำอย่ำง
ต่อเนื่องมำกกว่ำครึ่งชั่วโมงข้ึนไปท ำให้
พฤติกรรมกำรแสดงออกมีมำกข้ึน เริ่มที่
จะมีควำมสนิทสนม และพร้อมที่จะเปิด
ใจเพ่ือรับกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อๆ ไป 

 1.2 เพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยและ
สนับสนุนควำม
ร่วมมือ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ในกิจกรรมนี้มีกำรน ำสื่อ facebook มำ
ใช้เป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรระหว่ำง
ผู้น ำกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม โดยให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำมำยัง page 
facebookในชื่อ “วัยรุ่นวุ่นเนอะ” ซ่ึง
หลังจำกผู้น ำกิจกรรมได้แนะน ำ page 
มีผู้เข้ำร่วมให้ควำมสนใจและมีส่วนร่วม
โดยกำรกดไลก ์คอมเม้นท์ และเข้ำชม 
Live ของ page และเม่ือมีกำรจัด
กิจกรรมในโรงเรียนต่อไป มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมของโรงเรียนก่อนหน้ำ  ได้
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลของควำมพึงพอใจ ข้อสังเกต 
ติดตำมดูกิจกรรม ซึ่งสังเกตได้จำก
จ ำนวนผู้เข้ำชม Live facebook ที่มี
อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุติธรรมชุมชน 
2. กิจกรรมถุง

ถั่วตัวแข็ง 
2.1 เพ่ือให้ผู้ร่วม
กิจกรรมสำมำรถ
แก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้ร่วมกิจกรรมมีควำมกระตือรือร้นที่จะ
ไม่ให้ถุงถั่วหล่นจำกหัว มีกำรแก้ไข
ปัญหำโดยกำรแก้มัดยำงและปรับรูปร่ำง
ของถุงให้เข้ำกับหัวของตนเอง 

 2.2 เพ่ือให้ผู้ร่วม
กิจกรรมสำมำรถ
หำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำง
โปร่งใส 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมต้องท ำกิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีกำรปรึกษำหำรือกัน
ในกำรที่จะหำวิธีไม่ให้เดินแล้วถุงร่วงลง
จำกหัวได้ 

3. กิจกรรม
ค่ำยขจัด
ควำม
ขัดแย้งตำม
วิถีชุมชน 

3.1 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ ได้ 
 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้น ำกิจกรรมด ำเนินกิจกรรมโดยให้ผู้
ร่วมกิจกรรมเล่ำเรื่องควำมขัดแย้ง
ภำยในชุมชนและวิธีกำรไกล่เกลี่ยโดยให้
ร่วมกันคิดและท ำเป็นกลุ่ม ท ำให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเห็นควำมขัดแย้งและ
วิธีกำรไกล่เกลี่ยที่หลำกหลำย โดยผู้น ำ
กิจกรรมจะร่วมสรุปวิธีกำรไกล่เกลี่ยที่
ถูกต้องร่วมด้วย 

 3.2 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีส่วนร่วมในกำร
แก้ปัญหำของกลุ่ม 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ในกำรคิดวิเครำะห์ แก้ไขปัญหำ กำร
ไกล่เกลี่ย ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วน
ร่วมในกำรแก้ปัญหำของกลุ่ม 

4. กิจกรรม
ค่ำยมังกร
ลอดถ้ ำ 

4.1 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รู้จักกับปัญหำ 
 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.95 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้น ำกิจกรรมให้โจทย์ปัญหำเกี่ยวกับ
กิจกรรมเพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมเตรียม
ปรึกษำกันภำยในกลุ่ม 

 4.2 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
แก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมมีกำรปรึกษำหำรือกัน
ภำยในกลุ่ม ท ำให้ทุกคนในกลุม่สำมำรถ
ผ่ำนกิจกรรมไปได้ ท ำใหก้ิจกรรมนี้ผ่ำน
พ้นไปได้ด้วยควำมเรียบร้อย 

5. กิจกรรม
ต้นไม้ล้ม 

5.1 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.95 มี
ควำมพึงพอใจต่อ

ผู้น ำกิจกรรมสร้ำงโจทย์ให้เกิดควำม
รับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม โดยที่ในกลุ่ม
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มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มร่วมกัน 

กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ต้องช่วยกันพยุงเพ่ือนที่เปรียบเสมือน
ต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้ในกลุ่มล้มลง  

 5.2 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถแก้ไข
ปัญหำร่วมกันได้ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้น ำกิจกรรมให้ผู้ร่วมกิจกรรมปรึกษำ
กันว่ำจะท ำอย่ำงไรที่จะไม่ให้ต้นไม้ล้มลง 
โดยที่ทุกคนในกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยน
ควำมคดิเห็นกันท ำให้เกิดกำรแก้ไข
ปัญหำร่วมกัน 

ยุติธรรมทำงเลือก 
6. กิจกรรมไม่

แปลว่ำหยุด 
6.1 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วย
ควำมยืดหยุ่นได้ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถประเมิน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนได้ และ
สำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในวิธีต่ำงๆ 
ได้ 

 6.2 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
แก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยทำงเลือกที่
เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้ 

7. กิจกรรม
ค้นหำ
ทำงเลือก 

7.1 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
แก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีกำรรับฟัง ร่วมกัน
แก้ไขปัญหำได้ 

 7.2 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วย
ควำมยืดหยุ่นได้ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยทำงเลือกที่
เหมำะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้ 

8. กิจกรรม
สื่อสำรเจ้ำ
ปัญหำ 

8.1เพื่อสร้ำง
สัมพันธ์ภำพที่ดี
กับผู้ร่วมกิจกรรม 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีสัมพันธภำพที่ดีกับ
ผู้อื่น และมีควำมสนิทสนมกันภำยใน
กลุ่มมำกข้ีน 

 8.2 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มร่วมกัน 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.95 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนในกลุ่ม
จะต้องสื่อสำรให้ตรงตำมท่ีคนแรก
สื่อสำรมำเพื่อส่งต่อข้อควำมที่ถูกต้องจึง
ท ำให้ทุกคนจะต้องมีควำมรับผิดชอบใน
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน 
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9. กิจกรรม

อุโมงค์
กระดำษ 

9.1 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รู้จักกับปัญหำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

เมื่อผู้น ำกิจกรรมก ำหนดโจทย์ให้กับ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมรู้จักกับปัญหำ ของกิจกรรมที่
จะเกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้ต้องเล่นเป็น
กลุ่ม ท ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีกำร
ปรึกษำหำรือกันภำยในกลุ่มเพ่ือที่จะหำ
วิธิกำรที่จะตัดกระดำษได้โดยให้ทุกคน
ในกลุ่มสำมำรถผ่ำนกระดำษนั้นไปได้
โดยที่กระดำษไม่ขำด  

 9.2 เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มร่วมกัน 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมคนใดคนหนึ่งตัด
กระดำษขำดอีกคนหนึ่งจะต้องรีบไปน ำ
กระดำษมำใหม่และช่วยกันตัดกระดำษ 
และวำงแผนกำรตัดเพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลำด ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน เพรำะ
ถ้ำหำกกลุ่มใดแพ้ทั้งกลุ่มจะต้องออกมำ
เต้นพร้อมกัน จึงท ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ควำมกระตือรือร้นในกำรช่วยเหลือกัน 
และปรึกษำกันว่ำจะท ำอย่ำงไรไม่ให้ตัด
กระดำษขำด 

ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ 
10. กิจกรรมคุณ

จะท ำ
อย่ำงไร 

10.1 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รู้จักกับปัญหำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้น ำกิจกรรมมีกำรวำงกิจกรรมโดยกำร
สร้ำงค ำถำมเพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้
รู้จักกับปัญหำ 

 10.2 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถสร้ำงกำร
ยุติปัญหำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนกำรคิด 
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสำมำรถ
สร้ำงกำรยุติปัญหำที่ผู้น ำกิจกรรมให้
ประเด็นปัญหำมำได้ 

11. กิจกรรมชื่อ
ฉันคือนิทำน 

11.1 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มร่วมกัน 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้น ำกิจกรรมได้ให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้
ท ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผิดชอบต่อ
กลุ่มร่วมกันโดยกำรใช้ชื่อของตนเองวำด
ออกมำเป็นรูปและเรียงร้อยเป็นนิทำน
เกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์  
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 11.2เพ่ือสร้ำง

เครือข่ำยและ
สนับสนุนควำม
ร่วมมือ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ในระหว่ำงที่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมก ำลังวำด
รูปอยู่นั้น ผู้น ำกิจกรรมได้อนุญำตให้ใน
กลุ่มปรึกษำและร่วมกันคิดในกำร
ออกแบบวำดรูปตำมกิจกรรม ท ำให้เกิด
ควำมร่วมมือ และหลังจำกวำดรูปเสร็จ
ได้ให้ถ่ำยรูปของตนเองโพสลงpage 
และกดแชร์ท ำให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำย
ไปยังเพื่อนๆ ที่ไม่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมได้
เข้ำมำดูผลงำนของตน 

12. กิจกรรมแฮ
ริชผู้มี
ควำมสุข 

12.1 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รู้จักกับปัญหำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้น ำกิจกรรมให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับ
ปัญหำโดยแบ่งกลุ่มให้แสดงพฤติกรรม
ด้วยสีหน้ำโกรธ เสียใจไม่เห็นด้วย แสดง
ถึงตัวแทนสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิด
ควำมไม่พอใจ และอีกกลุ่มหนึ่งแสดง
พฤติกรรมด้วยสีหน้ำอำรมณ์ดี แสดงถึง
ตัวแทนของควำมสมำนฉันท์ 

 12.2เพ่ือให้ผู้ร่วม
กิจกรรมสำมำรถ
หำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำง
โปร่งใส 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้น ำกิจกรรมมีกำรจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วม
กิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงโปร่งใสได้ โดยกำรให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมช่วยกันหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ 
โดยกำรพำกลุ่มผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่มีสี
หน้ำโกรธ เสียใจไม่เห็นด้วย เข้ำมำอยู่
ในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมด้วยสีหน้ำ
อำรมณ์ดี 
แสดงถึง กำรปรับควำมคิด อำรมณ์ ที่
จะเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และกำร
แก้ไขปัญหำให้เหมำะสมได้ 

13. กิจกรรม 
Body 
Change  

13.1 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รู้จักกับปัญหำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้น ำกิจกรรมให้โจทย์ปัญหำเพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ โดย
กำรให้แต่ละกลุ่มรวมตัวกันเพ่ือสร้ำง
บทบำทสมมติของตนเอง ในแต่ละกลุ่ม
จะต้องสร้ำงบทบำทสมมติตำมโจทย์
ของผู้น ำกิจกรรมท ำให้เกิดปัญหำ
เนื่องจำกต้องท ำกิจกรรมเป็นกลุ่มซึ่งมี
หลำยคนท ำให้มีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลของควำมพึงพอใจ ข้อสังเกต 
กันออกไป 

 13.2 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถสร้ำงกำร
ยุติปัญหำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

หลังจำกท่ีมีกำรพูดคุย แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นในกลุ่มท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถสร้ำงกำรยุติปัญหำที่เกิดข้ึนได้
และสำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำม
บทบำทสมมติส ำเร็จลงได้ 

สันติวัฒนธรรม 
14. กิจกรรม 

You and I 
14.1 เพื่อสร้ำง
สัมพันธภำพที่ดี
กับผู้ร่วมกิจกรรม 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.95 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงสัมพันธภำพที่ดี
กับผู้อ่ืน มีกำรให้เกียรติกัน โดยมีกำรฟัง
ควำมคิดเห็นของเพ่ือนอย่ำงตั้งใจ มีกำร
พูดคุยท ำควำมรู้จักกับผู้อ่ืน 

 14.2เพ่ือให้ผู้ร่วม
กิจกรรมสำมำรถ
หำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำง
โปร่งใส 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

หลังจำกท่ีผู้น ำกิจกรรมให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน 
โดยสรุปควำมคิดของตนเองกับของ
เพ่ือน และมีกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
ด้วยสันติวิธ ี

15. กิจกรรม 
Up to You 

15.1 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
รู้จักกับปัญหำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ดูสื่อผู้น ำกิจกรรม
ได้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ล ำดับเหตุกำรณ์
และวิเครำะห์ถึงปัญหำที่เกิดขึ้นในเรื่อง 
ท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
ภำยในกลุ่ม ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จัก
กับปัญหำที่เกิดข้ึนในสื่อหนังสั้น และสื่อ 
Infographics 

 15.2 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถแก้ไข
ปัญหำร่วมกันได้ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.90 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

หลังจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรมวิเครำะห์ถึง
ปัญหำที่เกิดขึ้น ผู้น ำกิจกรรมได้ให้โจทย์
ปัญหำกับผู้ร่วมกิจกรรมว่ำ จะมีวิธี
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์นี้ได้อย่ำงไร 
ท ำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันคิดและ
แก้ไขปัญหำเหล่ำนั้นร่วมกับเพ่ือนใน
กลุ่ม   

16. กิจกรรม
กระแสไฟ 
ฟ้ำ 

 

16.1 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วย
ควำมยืดหยุ่นได้ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีกำรแก้ไขปัญหำโดย
กำรพูดคุยกับคนในกลุ่มเพ่ือไม่ให้เกิด
ควำมขัดแย้งภำยในกิจกรรม 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลของควำมพึงพอใจ ข้อสังเกต 
 16.2เพ่ือให้ผู้ร่วม

กิจกรรมสำมำรถ
หำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำง
โปร่งใส 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมช่วยกันหำวิธีที่จะท ำ
กิจกรรมให้ด ำเนินต่อไปได้ด้วยควำม
เรียบร้อย 

17. กิจกรรม
หมู่บ้ำนแห่ง
สันติ 

17.1 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วย
ควำมยืดหยุ่นได้ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.85 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมวำดรูป และเชื่อมโยง
เนื้อเรื่อง ในหัวข้อหมู่บ้ำนแห่งสันติได้ 
โดยสำมำรถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องให้มีกำร
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้วยควำมยืดหยุ่น 
และกำรยุติปัญหำได้  

 17.2 เพื่อให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถสร้ำงกำร
ยุติปัญหำ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

กิจกรรมปิด 
18. กิจกรรม

ละลำย
พฤติกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ 

 

18.1 สร้ำง
สัมพันธภำพที่ดี
กับผู้อ่ืนได้ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.95 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

หลังจำกได้มีกำรท ำกิจกรรมอย่ำง
ต่อเนื่อง สังเกตได้ว่ำผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
พูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น มีควำม
สนุกสนำน มีควำมสนิทสนม ให้ควำม
สนใจ และกระตือรือร้นในกำรท ำ
กิจกรรมมำกยิ่งขึ้น  

 18.2 เพื่อสร้ำง
เครือข่ำยและ
สนับสนุนควำม
ร่วมมือ 

มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 4.92 มี
ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วมอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด 

หลังจำกได้มีกำร ให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เข้ำมำยัง page facebook ในกิจกรรม
เปิด ผู้น ำกิจกรรมได้มีกำรกระตุ้นควำม
สนใจและมีส่วนร่วมของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรเล่น
เกม ตอบค ำถำม ถ่ำยรูป กำรกดไลก ์
คอมเม้นท์ และเข้ำชม Live ของ page 
จึงท ำให้มีกำรกดแชร์ไปยังเพ่ือนของผู้
ร่วมกิจกรรม ท ำให้เกิดเครือข่ำยเพิ่ม
มำกขึ้น 
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ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ 

 
มากที่สุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ควำมพึงพอใจต่อ
บรรยำกำศโดยรวม 

     4.59 มำกที่สุด 
 

1. ควำมเหมำะสมของ
บรรยำกำศในกำรจัด
ค่ำย 

294 
(73.50) 

101 
(25.25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.72 มำกที่สุด 

2. ควำมเหมำะสมของ
สถำนที่ในกำรจัดค่ำย 

270 
(67.50) 

116 
(29.00) 

10 
(2.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.61 มำกที่สุด 

3. ควำมเหมำะสมของ
กิจกรรมต่ำงๆ ในกำร
จัดค่ำย 

300 
(75.00) 

93 
(23.25) 

7 
(1.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.73 มำกที่สุด 
 

4. ควำมเหมำะสมของ
ขั้นตอนกำรด ำเนิน 
งำนในส่วนต่ำง ๆ 

257 
(64.25) 

136 
(34.00) 

7 
(1.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.62 มำกที่สุด 

5. ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกิจกรรม 

198 
(49.50) 

173 
(43.25) 

19 
(4.75) 

10 
(2.50) 

0 
(0.00) 

4.35 มำกที่สุด 

6. กำรก ำกับดูแลของ
ผู้น ำกิจกรรม 

280 
(70.00) 

120 
(30.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

7. ควำมเหมำะสมของ
อำหำรหลักและ
อำหำรว่ำง 

250 
(62.50) 

129 
(32.25) 

14 
(3.50) 

7 
(1.75) 

0 
(0.00) 

4.55 มำกที่สุด 

8. พิธีเปิด-พิธีปิด 
 

217 
(54.25) 

149 
(37.25) 

34 
(8.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.46 มำกที่สุด 

ตารางที ่4.1 ตารางแสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลีย่ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ 

จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำ ควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวมต่อกิจกรรมค่ำยควำม
สมำนฉันท์ของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.59 และเมื่อพิจำรณำ
รำยด้ำนพบว่ำ  ควำมเหมำะสมของกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรจัดค่ำย  อยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73  ควำมเหมำะสมของบรรยำกำศในกำรจัดค่ำย  อยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72  กำรก ำกับดูแลของผู้น ำกิจกรรม  อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.70 ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในส่วนต่ำง ๆ  อยู่ในระดับมำกที่สุด 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62  ควำมเหมำะสมของสถำนที่ในกำรจัดค่ำย อยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.61 ควำมเหมำะสมของอำหำรหลักและอำหำรว่ำง  อยู่ในระดับมำกที่สุด 
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มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55  พิธีเปิด -พิธีปิด  อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.46  
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม  อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.35 

 
ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม 

 
มากที่สุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ควำมพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้ำร่วม 

     4.59 มำกที่สุด 

กิจกรรมเปิด        
1. กิจกรรมยิ้มทักรับ

น้อง 
299 

(74.75) 
93 

(23.25) 
8 

(2.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.73 มำกที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน  

2. กิจกรรมถุงถั่วตัว
แข็ง 

72(72.00) 28(28.00) 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.72 มำกที่สุด 

3. กิจกรรมค่ำยขจัด
ควำมขัดแย้งตำม
วิถีชุมชน 

63 
(63.00) 

35 
(35.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.61 มำกที่สุด 

4. กิจกรรมค่ำย
มังกรลอดถ้ ำ 

40(40.00) 54(54.00) 6(6.00) 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.34 มำกที่สุด 

5. กิจกรรมต้นไม้ล้ม 
 

61 
(61.00) 

39 
(39.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.61 มำกที่สุด 

ยุติธรรมทำงเลือก        

6. กิจกรรมไม่
แปลว่ำหยุด 

46(46.00) 47(47.00) 7(7.00) 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.39 มำกที่สุด 

7. กิจกรรมค้นหำ
ทำงเลือก 

51 
(51.00) 

42 
(42.00) 

7 
(7.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.44 มำกที่สุด 

8. กิจกรรมสื่อสำร
เจ้ำปัญหำ 

71(71.00) 28(28.00) 1(1.00) 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

9. กิจกรรมอุโมงค์
กระดำษ 

61 
(61.00) 

39 
(39.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.61 มำกที่สุด 
 

ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์        
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มากที่สุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความ
คิดเห็น 

10. กิจกรรมคุณจะท ำ
อย่ำงไร 

59(59.00) 37(37.00) 4(4.00) 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 มำกที่สุด 

11. กิจกรรมชื่อฉันคือ
นิทำน 

60 
(60.00) 

37 
(37.00) 

3 
(3.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.56 มำกที่สุด 

12. กิจกรรมแฮริชผู้มี
ควำมสุข 

58 
(58.00) 

42 
(42.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.58 มำกท่ีสุด 

13. กิจกรรม  Body 
Change 

71 
(71.00) 

27 
(27.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

สันติวัฒนธรรม        

14. กิจกรรม You and 
I  

70 
(70.00) 

30 
(30.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

15. กิจกรรม Up to 
You 

60 
(60.00) 

33 
(33.00) 

7 
(7.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 มำกที่สุด 

16. กิจกรรม
กระแสไฟฟ้ำ 

56 
(56.00) 

40 
(40.00) 

4 
(4.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.48 มำกที่สุด 

17. กิจกรรมหมูบ้ำน
แห่งสันติ 

65 
(65.00) 

33 
(33.00) 

2 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.63 มำกที่สุด 

กิจกรรมปิด        
18. กิจกรรมละลำย

พฤติกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ 

 

293 
(73.25) 

107 
(26.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.73 มำกที่สุด 

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลีย่ระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม 

จำกตำรำงที่  4.2 ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้ำร่วมโดยรวมของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพอใจกิจกรรมเปิด คือ กิจกรรมยิ้มทักรับน้อง 
และกิจกรรมปิด  คือ  กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์  มำกที่สุด  โดยมีระดับควำมคิดเห็นอยู่
ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ  4.73 

เมื่อพิจำรณำกิจกรรมรำยหัวข้อ  พบว่ำ  กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรม ดังนี้   
หัวข้อยุติธรรมชุมชนกลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  

กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 รองลงมำคือ
กิจกรรมค่ำยขจัดควำมขัดแย้งตำมวิถีชุมชนและกิจกรรมต้นไม้ล้มระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
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ที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.61 และกิจกรรมค่ำยมังกรลอดถ้ ำ  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด 
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34 ตำมล ำดับ 

หัวข้อยุติธรรมทำงเลือก  กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  
กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70  รองลงมำ
คือกิจกรรมอุโมงค์กระดำษ  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61กิจกรรม
ค้นหำทำงเลือก  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ4.44  และกิจกรรมไม่
แปลว่ำหยุด  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.39 ตำมล ำดับ 

หัวข้อยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์  กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกมำกไปน้อย  
ดังนี้กิจกรรม  Body Change ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.70 
กิจกรรมแฮริชผู้มีควำมสุข  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.58 กิจกรรม
ชื่อฉันคือนิทำน  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.56 กิจกรรมคุณจะท ำ
อย่ำงไร  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ตำมล ำดับ 

หัวข้อสันติวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  
กิจกรรม You and I ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ4.70  รองลงมำคือ
กิจกรรมหมูบ้ำนแห่งสันติ  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ4.63กิจกรรม Up 
to Youระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ4.53  และกิจกรรมกระแสไฟฟ้ำ  
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ4.48ตำมล ำดับ 

 
ระดับความคิดเห็นต่อสื่อแอนิเมชั่นส าหรับเยาวชน 

 
มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้ำนเนื้อหำ      4.65 มำกที่สุด 
1. สื่อแสดงให้เห็นถึง

ควำมสมำนฉันท์ 
288 

(72.00) 
100 

(25.00) 
12 

(3.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.69 มำกที่สุด 

2. ควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่
น ำเสนอ 

240 
(60.00) 

136 
(34.00) 

24 
(6.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.54 มำกที่สุด 

3. เข้ำใจล ำดับเหตุกำรณ์
ของเรื่อง 

256 
(64.00) 

136 
(34.00) 

8 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.62 มำกที่สุด 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรชม 

293 
(73.25) 

104 
(25.25) 

6 
(1.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.72 มำกที่สุด 

5. เนื้อหำเข้ำใจง่ำย
สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ 

288 
 (72.00) 

104 
(26.00) 

8 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

ด้ำนกำรออกแบบ      4.70 มำกที่สุด 
1. รูปแบบกำรน ำเสนอ 322 66 12 0 0 4.78 มำกที่สุด 
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มาก

ที่สุด(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความ
คิดเห็น 

เหมำะสม  (80.50) (16.50) (2.99) (0.00) (0.00) 
2. ควำมสวยงำมของ

ฉำกและตัวละคร 
256 

(64.00) 
104 

(26.00) 
40 

(10.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.54 มำกที่สุด 

3. ระยะเวลำในกำร
น ำเสนอ 

280 
(70.00) 

112 
(28.00) 

8 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.68 มำกที่สุด 

4. เสียงพำกย์และดนตรี
มีควำมเหมำะสม 

296 
(74.00) 

96 
(24.00) 

8 
(2.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.72 มำกที่สุด 

5. สนุกสนำนน่ำติดตำม 
 

316 
(79.00) 

72 
(18.00) 

12 
(3.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.76 มำกที่สุด 

ตารางที ่4.3  ตารางแสดงจ านวน  รอ้ยละ  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชน 

จำกตำรำงที่  3 พบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อสื่อแอนิเมชันส ำหรับเยำวชน ด้ำนเนื้อหำของกลุ่ม
ตัวอย่ำงโดยรวมอยู่ในระดับสูงมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.65 และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  สูง
ที่สุดคือ  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรชม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  
4.72  รองลงมำคือ  เนื้อหำเข้ำใจง่ำยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
ที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.70 ล ำดับต่อมำคือ  สื่อแสดงให้เห็นถึงควำมสมำนฉันท์  มีระดับควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.69  เข้ำใจล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง มีระดับควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.62  และควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่น ำเสนอ  มีระดับ
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.54  ตำมล ำดับ 

ส่วนควำมคิดเห็นต่อสื่อแอนิเมชันส ำหรับเยำวชน ด้ำนกำรออกแบบของกลุ่มตัวอย่ำงโดย
รวมอยู่ในระดับสูงมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70  และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  สูงที่สุดคือ  
รูปแบบกำรน ำเสนอเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.78  
รองลงมำคือ  สนุกสนำนน่ำติดตำม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76  
ล ำดับต่อมำคือ  เสียงพำกย์และดนตรีมีควำมเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72  ระยะเวลำในกำรน ำเสนอ  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.68  และควำมสวยงำมของฉำกและตัวละคร  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ4.54ตำมล ำดับ 

 
ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน 

 
มากที่สุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ค่าเฉลี่
ย 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้ำนเนื้อหำ      4.67 มำกที่สุด 
1. สื่อแสดงให้เห็นถึง 285(71.25) 115(28.75) 0 0 0 4.71 มำกที่สุด 
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มากที่สุด

(5) 
มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด(1) 

ค่าเฉลี่
ย 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ควำมสมำนฉันท์ (0.00) (0.00) (0.00) 
2. ควำมเข้ำใจเนื้อเรื่อง

ที่น ำเสนอ 
249 

(62.25) 
145 

(36.25) 
6 

(1.50) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.61 มำกที่สุด 

3. เข้ำใจล ำดับ
เหตุกำรณ์ของเรื่อง 

212 
(53.00) 

176 
(44.00) 

12 
(3.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.50 มำกที่สุด 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรชม 

309 
(77.25) 

91 
(22.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.000) 

4.77 มำกที่สุด 

5. เนื้อหำเข้ำใจง่ำย
สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ 

297 
(74.25) 

103 
(25.75) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.000) 

4.74 มำกที่สุด 

ด้ำนกำรออกแบบ      4.62 มำกที่สุด 
1. รูปแบบกำรน ำเสนอ

เหมำะสม 
321 

(80.30) 
79 

(19.70) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4.80 มำกที่สุด 

2. กำรแต่งกำยของตัว
ละครและฉำก
เหมำะสม 

230 
 (57.50) 

158 
 (39.50) 

12 
(3.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 มำกที่สุด 

3. ระยะเวลำในกำร
น ำเสนอ 

230 
(57.50) 

152 
(38.00) 

18 
(4.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.53 มำกทีสุ่ด 

4. เสียงพำกย์และดนตรี
มีควำมเหมำะสม 

248 
 (62.00) 

138 
(34.50) 

14 
(3.50) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.59 มำกที่สุด 

ตารางที ่4.4 ตารางแสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลีย่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน 

จำกตำรำงที่  4.4  พบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อสื่อภำพยนตร์สั้นส ำหรับเยำวชนด้ำนเนื้อหำของ
กลุ่มตัวอย่ำงโดยรวมอยู่ในระดับสูงมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.67  และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  
สูงที่สุดคือ  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรชม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.77  รองลงมำคือ  เนื้อหำเข้ำใจง่ำยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก
ที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74  ล ำดับต่อมำคือ  สื่อแสดงให้เห็นถึงควำมสมำนฉันท์  มีระดับควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.71  ควำมเข้ำใจเนื้อเรื่อที่น ำเสนอ  มีระดับควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61  และ  เข้ำใจล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง  มีระดับ
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 ตำมล ำดับ 

ส่วนควำมคิดเห็นต่อสื่อภำพยนตร์สั้นส ำหรับเยำวชนด้ำนกำรออกแบบของกลุ่มตัวอย่ำงโดย
รวมอยู่ในระดับสูงมำกที่สุด  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.62  และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  สูงที่สุดคือ  
สนุกสนำนน่ำติดตำม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.82  รองลงมำคือ  
รูปแบบกำรน ำเสนอเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.80
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ล ำดับต่อมำคือ  เสียงพำกย์และดนตรีมีควำมเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.59  กำรแต่งกำยของตัวละครและฉำกเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.55  และระยะเวลำในกำรน ำเสนอ  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.53  ตำมล ำดับ 
 

ค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ส าหรับผู้น ากิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความส าเร็จ  

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความส า

เร็จ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กิจกรรมเปิด   
1 กิจกรรมยิ้มทัก รับน้อง        
 1.1 เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ภำพ

ที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม 
360 
(90) 

40 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

 1.2เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและ
สนับสนุนควำมร่วมมือ 

340 
(85) 

60 
(15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน   
2 กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง     .   
 2.1 เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรม

สำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

16 
(80) 

4 
(20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.80 มำกที่สุด 

 2.2 เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรม
สำมำรถหำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำงโปร่งใส 

14 
(70) 

6 
(30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

3 กิจกรรมค่ำยขจัดควำม
ขัดแย้งตำมวิถีชุมชน 

 .      

 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 
ได้ 

18 
(90) 

2 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีส่วนร่วมในกำร
แก้ปัญหำของกลุ่ม 

17 
(85) 

3 
(15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 

4 กิจกรรมค่ำยมังกรลอดถ้ ำ        
 4.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมรู้จักกับปัญหำ 
19 
(95) 

1 
(5) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.95 มำกที่สุด 
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 4.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมแกไ้ขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

18 
(90) 

2 
(10) 

 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

5  กิจกรรมต้นไม้ล้ม        
 5.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมมีควำมรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มร่วมกัน 

19 
(95) 

1 
(5) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.95 มำกที่สุด 

 5.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถแก้ไข
ปัญหำร่วมกันได้ 

18 
(90) 

2 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

ยุติธรรมทำงเลือก   
6 กิจกรรมไม่แปลว่ำหยุด        
 6.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

สำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยืดหยุ่นได้ 

15 
(75) 

5 
(25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.75 มำกที่สุด 

 6.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
แก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

17 
(75) 

3 
(15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 

7 กิจกรรมค้นหำทำงเลือก        
 7.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

แก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
18 
(90) 

2 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

 7.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยืดหยุ่นได้ 

15 
(75) 

5 
(25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.75 มำกที่สุด 

8 กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ        
 8.1 เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่

ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม 
18 
(90) 

2 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

 8.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน 

19 
(95) 

1 
(5) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.95 มำกที่สุด 

9 กิจกรรมอุโมงค์กระดำษ        
 9.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

รู้จักกับปัญหำ 
14 
(70) 

6 
(30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

 9.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีควำมรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน 

17 
(85) 

3 
(15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 
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ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์   
10 กิจกรรมคุณจะท ำอย่ำงไร        
 10.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมรู้จักกับปัญหำ 
18 
(90) 

2 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

 10.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถสร้ำงกำร
ยุติปัญหำ 

15 
(75) 

5 
(25) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.75 มำกที่สุด 

11 กิจกรรมชื่อฉันคือนิทำน        
 11.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมมีควำมรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มร่วมกัน 

14 
(70) 

6 
(30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

 11.2เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและ
สนับสนุนควำมร่วมมือ 

18 
(90) 

2 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

12 กิจกรรมแฮริชผู้มีควำมสุข        
 12.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมรู้จักกับปัญหำ 
12 
(60) 

8 
(40) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.60 มำกที่สุด 

 12.2เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรม
สำมำรถหำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำงโปร่งใส 

14 
(70) 

6 
(30) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.70 มำกที่สุด 

13 กิจกรรม Body Change        
 13.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมรู้จักกับปัญหำ 
18 
(90) 

2 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

 13.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถสร้ำงกำร
ยุติปัญหำ 

17 
(85) 

3 
(15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 

สันติวัฒนธรรม   
14 You and I        
 14.1 เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ภำพ

ที่ดกีับผู้ร่วมกิจกรรม 
19 
(95) 

1 
(5) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.95 มำกที่สุด 

 14.2เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรม
สำมำรถหำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำงโปร่งใส 

16 
(80) 

4 
(20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.80 
 

มำกที่สุด 

15 Up to You        
 15.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมรู้จักกับปัญหำ 
17 
(85) 

3 
(15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 
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 15.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถแก้ไข
ปัญหำร่วมกันได้ 

18 
(90) 

2 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

16 กระแสไฟฟ้ำ        
 16.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วยควำมยืดหยุ่น
ได้ 

17 
(85) 

3 
(15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 

 16.2เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรม
สำมำรถหำวิธีกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำงโปร่งใส 

16 
(80) 

4 
(20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.80 มำกที่สุด 

17 หมู่บ้ำนแห่งสันติ        
 17.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพำทด้วยควำมยืดหยุ่น
ได้ 

17 
(85) 

3 
(15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.85 มำกที่สุด 

 17.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถสร้ำงกำร
ยุติปัญหำ 

16 
(80) 

4 
(20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.80 มำกที่สุด 

กิจกรรมปิด   
18 กิจกรรมละลำยพฤติกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ 
       

 18.1 สร้ำงสัมพันธภำพที่ดี
กับผู้อ่ืนได้ 

380 
(95) 

20 
() 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.95 มำกที่สุด 

 18.2 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยและ
สนับสนุนควำมร่วมมือ 

360 
(90) 

40 
(10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.90 มำกที่สุด 

ตารางที่ 4.5 ตารางแสดงจ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ส าหรับผู้น ากิจกรรม 

จำกตำรำงที่  4.5 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมส ำเร็จของกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ส ำหรับผู้น ำ
กิจกรรม  พบว่ำ  กิจกรรยิ้มทัก รับน้อง  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม มี
ค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.9  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและสนับสนุน
ควำมร่วมมือมีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่  4.85  ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.80  ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรม
สำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใส  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.70 ระดับควำมส ำเร็จ
มำกที่สุด 
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- กิจกรรมค่ำยขจัดควำมขัดแย้งตำมวิถีชุมชน วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.90ระดับควำมส ำเร็จมำก
ที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำของกลุ่ม  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่4.85ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมค่ำยมังกรลอดถ้ ำ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่4.95ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแก้ไข
ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.90  ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรมต้นไม้ล้ม  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  มี
ค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.95  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำร่วมกันได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.90ระดับควำมส ำเร็จมำก
ทีสุ่ด 

- กิจกรรมไม่แปลว่ำหยุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำม-ยืดหยุ่นได้  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.75 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุดวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4 .85  ระดับ
ควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรมค้นหำทำงเลือก  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  
มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่  4.90  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้วยควำมยืดหยุ่นได้  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.75ระดับ
ควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่  4.90  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.95  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมอุโมงค์กระดำษ  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.70  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.85  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด
   

- กิจกรรมคุณจะท ำอย่ำงไร  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ มี ค่ ำ เ ฉ ลี่ ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.90  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถสร้ำงกำรยุติปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.75  มีระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรมชื่อฉันคือนิทำน  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.70ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำง
เครือข่ำยและสนับสนุนควำมร่วมมือมีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมแฮริชผู้มีควำมสุข  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่4.60ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใสมีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.70 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 
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- กิจกรรม Body Change  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่4.90ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถ
สร้ำงกำรยุติปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.85 ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรม  You and Iวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.95ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใสมีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.80  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรม  Up to You  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.85ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถแก้ไขปัญหำร่วมกันได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมกระแสไฟฟ้ำ  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้วย
ควำมยืดหยุ่นได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.85  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จ
ที่4.80 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมหมู่บ้ำนแห่งสันติ  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยืดหยุ่นได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.85  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถสร้ำงกำรยุติปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.80ระดับ
ควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อ่ืนได้ มี
ค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.95  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและ
สนับสนุนควำมร่วมมือ  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.90  ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐำนที่ 1 ระดับควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวมของกิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์ของ
โรงเรียนที่ต่ำงกันแตกต่ำงกัน   
สมมติฐำนทำงสถิติดังนี้ 
H0 :ระดับควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวมของกิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์ของโรงเรียนต่ำงกัน
ไม่แตกต่ำงกัน 
H1:  ระดับควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวมของกิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์ของโรงเรียนต่ำงกัน
แตกต่ำงกัน   
 

กิจกรรมค่ำยควำม
สมำนฉันท์ 

โรงเรียน �̅� S.D. n F Sig 

ควำมพึงพอใจต่อ
บรรยำกำศโดยรวม 

    1.898 0.089 

 ภูเวียงวิทยำคม 4.49 0.65 100   
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 สำมัคคีวิทยำคม 4.49 0.65 100   
 กำญจนำภิเษกวิทยำลัย

ฉะเชิงเทรำ 
4.42 0.60 100   

 กะทู้วิทยำคม 4.52 0.60 100   
ตารางที ่4.6 ค่าสถิติการทดสอบความพงึพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันทข์องโรงเรียนที่แตกต่างกัน 

จำกตำรำงที่  4.6  ผลกำรทดสอบด้วยค่ำสถิติ F-test ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
(ANOVA) นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่ำ ค่ำ F ที่ค ำนวณ มีค่ำ 1.898  ค่ำ Sig = 0.089>ค่ำ 
α.05 ดังนั้น ยอมรับ Ho ปฏิเสธ H1 แสดงว่ำระดับควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวมของกิจกรรม
ค่ำยควำมสมำนฉันท์ของโรงเรียนต่ำงกันไม่แตกต่ำงกัน  จึงไม่ต้องทดสอบรำยกิจกรรม  หมำยควำม
ว่ำ  กิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนต่ำงๆนั้น ถึงแม้ว่ำจะต่ำงโรงเรียน  นักเรียนก็มีควำมพึงพอใจไม่
แตกต่ำงกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ  กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นสำมำรถน ำไปจัดได้ในโรงเรียนที่ต่ำงกัน ไม่ว่ำจะ
เป็นโรงเรียนในภำคเหนือ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้นั่นเอง   

  



115 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
กำรศึกษำเรื่อง กำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 

2560  สำมำรถสรุปผลกำรศึกษำวิจัยแบ่งเป็นหัวข้อต่ำงๆ ได้แก่ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 สรุปผลกำรสัมมนำควำมคิดเห็นแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำร เพ่ือกำร

เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำ
ร่อง 

5.1.2 ผลจำกกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรสร้ำงสื่อ เนื้อหำและกิจกรรม กับผู้เชี่ยวชำญจำก
องค์กรในต่ำงประเทศ 

5.1.3 สรุปผลกำรประเมินผลสื่อกำรสื่อสำรในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน
สังคมไทย 

5.1.4 สรุปผลจำกกำรน ำรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 4 ภูมิภำค 
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง (ภำคกลำง ภำคตะวันออก และ
ตะวันตก)  และภำคใต้ 

 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรท ำกำรวิจัย 

โดยผลกำรศึกษำวิจัยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.4 สรุปผลการวิจัย 

กำรสรุปผลกำรวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกันคือ 1) ผลจำกกำรสัมมนำเพ่ือหำ
แนวทำงในกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 2) 
กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรสร้ำงสื่อระหว่ำงไทยกับต่ำงประเทศ 3) ผลกำรประเมินผลสื่อกำรสื่อสำรใน
กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย 4) ผลจำกกำรน ำรูปแบบและวิธีกำรสื่อสำรไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง 4 ภูมิภำค ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง (ภำคกลำง ภำค
ตะวันออก และตะวันตก)  และภำคใต้ 
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5.4.1 สรุปผลการสัมมนาความคิดเห็นแนวทางการสร้างสื่อและกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อ
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ของส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง 
 กำรจัดงำนสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง
ภำยใต้ “โครงกำรกำรสัมมนำควำมคิดเห็นถึงแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำร เพ่ือกำร
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำชนในสังคมไทย ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง” เพ่ือระดม
ควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง และศึกษำข้อมูลด้ำนเนื้อหำก่อนน ำไป
ออกแบบเป็นสื่อและกิจกรรม ส ำหรับน ำไปใช้ท ำกำรทดลองประเมินผลกับกลุ่มเยำวชน  มีผลสรุปคือ 
จำกกำรลงพ้ืนที่ในชุมชนพบว่ำมีปัญหำเกี่ยวกับกำรทะเลำะวิวำท กำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ผิด  ปัญหำ
ควำมแตกต่ำงทำงชำติพันธุ์ ปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนสถำบัน ชุมชน ซึ่งสำเหตุของควำมขัดแย้งที่น ำมำ
สู่กำรใช้ควำมรุนแรงคือ กำรได้รับชมสื่อที่มีควำมขัดแย้งเพรำะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจน
รู้สึกว่ำปัญหำควำมขัดแย้งที่แก้โดยวิธีกำรใช้ควำมรุนแรงนั้นเป็นเรื่องปกติ  แต่ในขณะเดียวกันกลับ
พบว่ำเยำวชนมีควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้ง  น้อยและขำดองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำควำม
ขัดแย้ง จึงควรให้ควำมรู้แก่เยำวชน กำรปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกให้แก่เยำวชน โดยอำศัยควำม
ร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยเด็กและเยำวชน ที่น ำเด็กระหว่ำงโรงเรียน
จัดท ำกิจกรรมร่วมกันทั้งนี้จ ำเป็นจะต้องมีผู้รับผิดชอบหลักในกำรขับเคลื่อน เช่น พัฒนำสังคม และ
สถำบันกำรศึกษำทั้งนี้สำมำรถแบ่งเนื้อหำส ำหรับให้ควำมรู้แก่เยำวชนส ำหรับกำรผลิตสื่อและใช้เป็น
เนื้อหำประกอบกำรจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 
 ด้ำนยุติธรรมชุมชนที่เยำวชนควรทรำบ เช่น ด้ำนกำรใช้ภูมิปัญญำวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
กำรแก้ไขควำมขัดแย้ง กำรใช้ระบบของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำ  

ด้ำนยุติธรรมทำงเลือกท่ีเยำวชนควรทรำบ จะต้องเริ่มจำกกำรให้ควำมรู้ถึงควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกระบวนกำรยุติรรมกระแสหลัก และกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกเพ่ือให้เยำวชนเข้ำใจถึง
วิธีกำรแก้ไขปัญหำที่มีวิธีกำรต่ำงกัน นอกจำกนี้ยังควรให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิและหน้ำที่ และวัฒนธรรม 
ประเพณีดั้งเดิมซึ่งสำมำรถน ำใช้เป็นทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งได้ 

ด้ำนยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ที่ เยำวชนควรทรำบจะต้องให้ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำร
ประนีประนอมข้อพิพำท โดยเปิดโอกำสให้คู่กรณีได้มำพูดคุยกัน เพ่ือหำข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง
สองฝ่ำย ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ตลอดจนสถำนศึกษำ ที่จะต้องขับเคลื่อน 

ด้ำนสันติวัฒนธรรมที่เยำวชนควรทรำบ จะต้องใช้แนวทำงที่มีส่วนร่วมจำกหลำยฝ่ำยๆ 
ครอบครัว วัดหรือชุมชน  และโรงเรียน จะต้องบูรณำกำรร่วมกัน ตำมแนวทำง (บ ว ร) ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 โดยเน้นถึงกำรใช้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หรือควำมเชื่อ
ดั้งเดิมของชุมชน 

นอกจำกนี้ยังพบว่ำกำรสื่อสำรด้วย เฟซบุ๊ค แอนิเมชั่น ภำพยนตร์สั้น และกิจกรรมกลุ่ม 
จะช่วยส่งเสริมให้เยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วม หรือมีบทบำทในกำรยุติปัญหำควำมขัดแย้ง ซึ่งจะต้องใช้วิธี
กำรบูรณำกำรร่วมกัน โดยเผยแพร่ควำมรู้และเนื้อหำที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งนี้จะต้องระมัดรัง
ด้ำนเนื้อหำให้มีควำมเหมำะสมเนื่องจำกสื่อสังคมออนไลน์สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลไปได้อย่ำงรวดเร็ว 
อำจสร้ำงควำมเสียหำยได้ 

 



117 
 

5.4.2 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบการสร้างสื่อ เนื้อหาและกิจกรรม กับผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์กรในต่างประเทศ 

สรุปผลกำรจัดเก็บข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อจำกต่ำงประเทศถึงปัจจัยส ำคัญ
ในกำรพัฒนำสื่อและกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ควำมรู้แก่เยำวชนในเรื่องกำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งได้ท ำกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญจ ำนวน 2 ท่ำน ดังนี้ 

1.ดอกเตอร์คริสติน ไฮน์ (Doctor Christine Hine) อำจำรย์ประจ ำคณะสังคมวิทยำ 
(Department of Sociology) จำก University of Surrey ประเทศอังกฤษ 

2.ดอกเตอร์แอรอน เดวิส (Doctor Aeron Davis) อำจำรย์ประจ ำภำควิชำกำรสื่อสำร
เพ่ือกำรเมือง (Political Communications) จำก Goldsmith College, University of London 
ประเทศอังกฤษ 

คริสติน ไฮน์ ได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จบนโลกออนไลน์อ่ืนๆของ
สื่อที่ผลิตขึ้นนั้นคือควรมีเนื้อหำที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งในที่นี้คือวัยรุ่นควรเป็นเนื้อหำที่วัยรุ่นสนใจ
รวมทั้งมีลูกเล่นอ่ืนๆที่สำมำรถเรียกควำมสนใจให้มำกดถูกใจหรือกดแชร์ ดอกเตอร์ไฮน์ยกตัวอย่ำง
กำรใช้มีม (Meme) หรือ อินเทอร์เน็ตมีม (Internet meme) หรือเป็นปรำกฏกำรณ์กำรแพร่ผ่ำนทำง
ไฟล์ดิจิตอลหรือไฮเปอร์ลิงก์จำกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยวิธีต่ำง ๆ โดยมักจะเป็นภำพตัดต่อ  หรือ
ภำพต้นฉบับ เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ หรือแอนิเมชัน และอ่ืน ๆ พร้อมค ำบรรยำยที่ตลก สนุกสนำน ผ่ำน
ทำงอินเทอร์เน็ต ไม่ว่ำจะเป็นอีเมล บล็อก บริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งก ำลังเป็นที่นิยม
มำกในปัจจุบัน นอกจำกนี้ ที่ส ำคัญควรให้เยำวชนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบและแชร์ควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหำที่พวกเขำต้องกำร หำกเน้นที่กำรสั่งสอนโดยตรงจะท ำให้เยำวชนจะรู้สึกเหมื อนเป็น
กำรยัดเยียดและจะเกิดควำมรู้สึกต่อต้ำน 

คริสติน ไฮน์ ได้ยกตัวอย่ำงคลิปวิดีโอบน YouTube ที่ชื่อ The cup of tea ซึ่งถูกใช้ใน
แคมเปญ Consent is Everything ของกองก ำกับกำรต ำรวจพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ำเธมส์ (Thames Valley 
Police) โดยแคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ต่อต้ำนกำรบังคับมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมยอม ซึ่งถือ
ว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก ในฐำนะแคมเปญในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนัก
ถึงปัญหำนี้ในเยำวชน ผลงำนชิ้นนี้เป็น คลิปแอนิเมชันควำมยำวสำมนำทีบน YouTube เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับสำธำรณชนว่ำกรณีใดบ้ำงที่ถือว่ำเป็นกำรบังคับมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมยอม แคมเปญนี้
ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่สนใจและได้รับกำรกล่ำวถึงในวงกว้ำงโดยเฉพำะคลิปดังกล่ำวมียอดวิวตั้งแต่
ตอนเริ่มเผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภำคม 2558 ถึงปัจจุบันมำกกว่ำสี่ล้ำนวิวนอกจำกนี้แคมเปญนี้ยังใช้
ช่องทำงอ่ืนๆ ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรและข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเว็บไซต์ www.consentiseverything.co 
 ดอกเตอร์ไฮน์กล่ำวถึงปัจจัยควำมส ำเร็จของแคมเปญนี้ว่ำคือควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
เนื้อหำหนัก ๆ ในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำยมีอำรมณ์ขัน ไม่หนักหรือดูเป็นกำรยัดเยียดจนเกินไปมีควำม
น่ำสนใจและเลือกช่องทำงกำรน ำเสนอที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งก็คือเยำวชนได้อย่ำงแท้จริง
โดยเน้นกำรน ำเสนอผ่ำนสื่อออนไลน์ทั้งทำง YouTube และทำงเว็บไซต์ซึ่งผู้ชมที่ได้รับชมคลิปวิดีโอ
บนYouTubeหำกต้องกำรติดตำมรับทรำบกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้หรือต้องกำรให้กำร
สนับสนุนสำมำรถเข้ำไปหำข้อมูลเพ่ิมเติมได้เป็นกำรต่อยอดสร้ำงควำมต่อเนื่องให้กับกิจกรรมรณรงค์นี้
นอกเหนือไปจำกกำรใช้คลิปเป็นกำรสร้ำงกระแสให้ผู้คนพูดถึงตัวคลิปวิดีโอเองก็มีกำรน ำเสนอที่ตรงใจ

http://www.consentiseverything/
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วัยรุ่นคือเข้ำใจง่ำยดูสนุกท ำให้เกิดควำมต้องกำรที่จะแชร์ให้ผู้อ่ืนได้รับทรำบ ซึ่งกำรแชร์คลิปบนโลก
ออนไลน์อย่ำงแพร่หลำยนี่เองท ำให้เกิดเป็นกระแสที่ท ำให้แคมเปญนี้เป็นที่รู้จักและจดจ ำในที่สุด  

ไฮน์แนะน ำว่ำควรมีกำรวัดผลโดยใช้แบบสอบถำมเพ่ือรับทรำบควำมคิดและทัศนคติของ
เยำวชนหลังกำรรับชมสื่อและกำรร่วมกิจกรรมสิ่งหนึ่งที่ควรค ำนึงก็คือมีปัจจัยใดบ้ำงที่ควรควบคุมใน
ระหว่ำงท ำกำรวิจัยเพ่ือให้ผลกำรวิจัยมีควำมเที่ยงตรงอีกทั้งควรศึกษำจ ำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊คกลุ่มอำยุเพศ
รวมถึงควำมต้องกำรควำมชอบและพฤติกรรมของผู้ใช้ในกลุ่มต่ำงๆเพ่ือใช้ก ำหนดเนื้อหำและสื่อที่
เหมำะสม เพ่ือให้ตอบสนองควำมต้องกำรส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยให้มำกท่ีสุด 

ไฮน์เสริมอีกว่ำเป็นเรื่องส ำคัญที่จะต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรสร้ำงสื่อที่เยำวชน
สำมำรถเข้ำมำใช้และออกควำมเห็นได้อย่ำงเสรีแต่ในขณะเดียวกันก็จ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสมเพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรเผยแพร่เนื้อหำที่ไม่สมควรเช่นกำรใช้ถ้อยค ำไม่
สุภำพกำรโพสต์เนื้อหำที่ล่อแหลมหรืออำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง 

แอรอนเดวิส (Aeron Davis, PhD) แนะน ำให้ศึกษำข้อมูลสถิติและแนวโน้มเกี่ยวกับ
พฤติกรรมกำรบริโภคสื่อหรือกำรเข้ำถึงข่ำวสำร ซึ่งสำมำรถหำข้อมูลได้จำกเว็บไซต์ของ Pew 
Research Center ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับปัญหำทำงสังคม ควำมคิดเห็นของประชำชน และ
แนวโน้มทำงสังคมต่ำง ๆ ซึ่งกำรเปรียบเทียบข้อมูลเหล่ำนี้จะช่วยให้เห็นภำพรวมของพฤติกรรมและ
แนวโน้มกำรบริโภคข่ำวสำรทั่วโลกและในประเทศได้ชัดเจนขึ้น  

 เดวิสได้ให้ค ำแนะน ำถึงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมส ำหรับเยำวชนที่ประสบควำมส ำเร็จไว้ว่ำ
แทนที่จะมุ่งเน้นกำรสั่งสอนควรเน้นที่กำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของพวกเขำมำกกว่ำตัวสื่อเองอำจไม่ได้
มีบทบำทส ำคัญหรือมีประสิทธิภำพเท่ำกับสิ่งที่สำมำรถเข้ำถึงเยำวชนได้สิ่งที่พวกเขำสำมำรถสัมผัส
และมีส่วนร่วมได้จริงๆเช่นอย่ำงเช่นกิจกรรมส ำหรับเยำวชนต่ำง ๆ เดวิสได้ยกตัวอย่ำงถึงศูนย์เยำวชน
ซึ่งมีอยู่หลำยแห่งในประเทศอังกฤษ เช่น UK Youth (www.ukyouth.org) ที่มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ
เพ่ือเยำวชนเช่นกิจกรรมค่ำยกิจกรรมกีฬำสันทนำกำรต่ำงๆซึ่งสำมำรถดึงดูดเยำวชนคนหนุ่มสำว ให้
เข้ำร่วมได้มำกและช่วยให้พวกเขำไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีต่ำงๆเช่นยำเสพติดกำรทะเลำะวิวำทได้
และยังสำมำรถใช้กิจกรรมเหล่ำนี้ในกำรถ่ำยทอดปลูกฝังแนวคิดค่ำนิยมที่ดีอ่ืนๆเช่นกำรอยู่ร่วมกันใน
สังคมมิตรภำพหน้ำที่พลเมืองให้กับเยำวชนได้ดีกว่ำและแนบเนียนกว่ำ โดยที่ไม่รู้สึกเหมือนเป็นกำรยัด
เยียดมำกจนเกินไป  
 

5.4.3 สรุปผลการประเมินผลสื่อการสื่อสารในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน
ในสังคมไทย 

กำรใช้สื่อเฟซบุ๊คแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” เพ่ือใช้เป็นช่องทำงกำรสื่อสำรและสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูลพฤติกรรมในกำรรับสำรที่มีอยู่ในเฟซบุ๊ค 
แฟนเพจ กำรเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น รวมไปถึงกำรส่งต่อข้อมูลในเฟซบุ๊คแฟนเพจออกไปสู่
ภำยนอก ในเฟซบุ๊คแฟนเพจนี้ใช้ด ำเนินกำรในช่วงตลอดกำรท ำกิจกรรมลงพ้ืนที่กับเยำวชน น ำสื่อที่ใช้
ประกอบกำรท ำกิจกรรมใส่ไว้ในเฟซบุ๊ค แฟนเพจ เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่ำงได้เข้ำมำศึกษำและท ำควำม
เข้ำใจกับเรื่องที่นักวิจัยต้องกำรสื่อสำรเรื่องของควำมสมำนฉันท์ ทั้ง 4 หัวข้อ คือ ด้ำนยุติธรรมชุมชน 
ด้ำนยุติธรรมทำงเลือก ด้ำนยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ และด้ำนสันติวัฒนธรรม  ซึ่งในช่วงเวลำที่ท ำ
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กิจกรรมนั้น เฟซบุ๊คแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” เริ่มต้นจำกกำรให้ข้อมูลที่ส ำคัญของควำมสมำนฉันท์ 
และเมื่อมีกำรท ำกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ กลุ่มเยำวชนตัวอย่ำงจะเข้ำมำร่วมแบ่งปันข้อมูล แสดง
ควำมรู้สึก คอมเมนท์ถึงกิจกรรมที่ได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมอยู่ตลอด ไปจนกระทั่งหลังจำกจบกิจกรรม
ของแต่ละสถำนที่ไปแล้วกลุ่มตัวอย่ำงก็ยังมีกำรเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่อผู้วิจัย
ท ำกิจกรรมในสถำนที่อ่ืน กลุ่มตัวอย่ำงได้มีกำรเข้ำไปร่วมพูดคุย คอมเมนท์ แสดงควำมรู้สึกกับเพ่ือนที่
อยู่ในโรงเรียนอ่ืน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้สึกร่วมกัน ซึ่งกระบวนกำรนี้ก่ อให้เกิดเครือข่ำยของกลุ่ม
เยำวชนที่นอกเหนือไปจำกควำมเข้ำใจในเรื่องของควำมสมำนฉันท์เพียงอย่ำงเดียว แต่ยังคงก่อให้เกิด
กำรสร้ำงประสบกำรณ์ร่วมกันผ่ำนเฟซบุ๊คแฟนเพจขึ้นมำด้วย ดังจะพบได้จำกผลของอัตรำกำรเข้ำร่วม
เป็นสมำชิกแฟนเพจ และอัตรำกำรรับชมภำพ วีดีโอ ที่มีจ ำนวนกำรรับชมที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ 
โดยมีกำรเช้ำชมวีดีโอเป็นจ ำนวน 2,600 นำที คิดเป็นอัตรำร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของกำรเข้ำชมจำกวันที่
เริ่มต้นกำรท ำกิจกรรม จนวันที่สิ้นสุดกิจกรรม เป็นร้อยละ 10.50 และยังมีผู้ที่เข้ำรับชมวีดีโอของทำง
เพจ เป็นจ ำนวน 4,700 คน โดยคิดเป็นอัตรำร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของกำรเข้ำชมจำกวันที่เริ่มต้นกำรท ำ
กิจกรรม จนวันที่สิ้นสุดกิจกรรม เป็นจ ำนวน 1,354 คน 

โดยกำรเคลื่อนไหวของเฟสบุ๊คแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” หลังจำกกำรจัดกิจกรรมสิ้นสุดลง 
ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรติดตำมผลและสื่อสำรกับเยำวชนที่อยู่ในแฟนเพจ พบว่ำมีกำรเคลื่อนไหวทั้งจำก
กำรกดถูกใจและแสดงควำมคิดเห็นอยู่ในช่วงระยะแรกเท่ำนั้น  เนื่องจำกเฟสบุ๊คแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่น
เนอะ” ถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือใช้เป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรกับเยำวชนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยตลอดจนเผยแพร่
สื่อเพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนควำมสมำนฉันท์ส ำหรับเยำวชน ประกอบกับกำรท ำกิจกรรมโดยก ำหนด
ระยะเวลำ 3 เดือน เพ่ือกำรเก็บข้อมูลงำนวิจัย ทั้งนี้กำรเก็บข้อมูลงำนวิจัยได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงควรมี
ผู้ดูแลระบบโดยตรง รวมทั้งกำรผลิตเนื้อหำ และกำรสร้ำงสื่อ ต่อจำกคณะนักวิจัย เพ่ือใช้เป็นช่องทำง
ในกำรสื่อสำร ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยให้เกิดควำมเคลื่อนไหว และเกิดกำรมีส่วนร่วมกับแฟนเพจอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 
5.4.4 สรุปผลจากการน ารูปแบบและวิธีการสื่อสารไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 4 

ภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก)  
และภาคใต้ 

ระดับควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์ กลุ่มตัวอย่ำง มีควำมพึงพอใจต่อ
บรรยำกำศโดยรวมต่อกิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์ของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.59 และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ควำมเหมำะสมของกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรจัดค่ำย อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.73 ควำมเหมำะสมของบรรยำกำศในกำรจัดค่ำย  อยู่ในระดับมำก
ที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72  กำรก ำกับดูแลของผู้น ำกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.70 ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในส่วนต่ำง ๆ อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.62  ควำมเหมำะสมของสถำนที่ในกำรจัดค่ำย อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 ควำม
เหมำะสมของอำหำรหลักและอำหำรว่ำง อยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 พิธีเปิด-พิธีปิด 
อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.46  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมำกท่ีสุด มี
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ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.35 จึงสรุปได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์
ในระดับมำกท่ีสุด 

จำกผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวมทุกด้ำน อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มเยำวชนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงเป็นกลุ่มคนที่ยอมรับนวัตกรรมได้
อย่ำงรวดเร็ว ตำมแนวคิดของเอเวอเร็ต โรเจอร์ (Everett Roger) จึงกล่ำวได้ว่ำกำรจัดกิจกรรมค่ำย
ควำมสมำนฉันท์ในครั้งนี้ เป็นนวัตกรรมที่มีคุณลักษณะของนวัตกรรมตรงตำมทฤษฎีกำรแพร่กระจำย
น วั ต ก ร รม  (Diffusion of Innovation Theory) โด ย มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะคื อ  มี ค ว ำม เข้ ำ กั น ได้ 
(Compatibility) คือกำรที่นวัตกรรมได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมสอดคล้องหรือสำมำรถเข้ำกันได้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งเป็นเยำวชน ทั้งค่ำนิยม วัฒนธรรม ควำมเชื่อ ตลอดจนประสบกำรณ์ จึงส่งผลให้
ได้รับกำรยอมรับอย่ำงรวดเร็ว  นอกจำกนี้กิจกรรมยังมีควำมสำมำรถในกำรทดลองใช้ (Trialability) 
คือเป็นนวัตกรรมที่สำมำรถแบ่งเป็นส่วนย่อยๆเพ่ือน ำไปทดลองใช้ได้ง่ำย ซึ่งเห็นได้จำกกำรจัดกิจกรรม
ค่ำยควำมสมำนฉันท์ สำมำรถแบ่งเป็นกิจกรรมย่อยๆเพ่ือให้ควำมรู้ ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ตลอดจน
เป็นนวัตกรรมที่มีควำมสำมำรถในกำรสังเกตผล (Obsevability) คือกำรที่นวัตกรรมนั้นสำมำรถ
สังเกตเห็นผลได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลจำกกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเยำวชนจนเกิดกำรกำรยอมรับ
ในนวัตกรรมอย่ำงรวดเร็ว  

ส ำหรับระดับควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมที่เข้ำร่วมควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้ำร่วมโดยรวม
ของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.60 โดยกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพอใจกิจกรรม
เปิด คือ กิจกรรมยิ้มทักรับน้อง และกิจกรรมปิด  คือ  กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์  มำก
ที่สุด  โดยมีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ  4.73 

แสดงว่ำ กำรจัดค่ำยนั้น กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเริ่มต้น กิจกรรมปิดท้ำย มีควำมส ำคัญ โดย
กิจกรรมเริ่มต้น จะเป็นกิจกรรมที่ท ำให้กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้สึกอยำกมีส่วนร่วมในกิจกรรมค่ำย
กิจกรรมต่อๆไป ส่วนกิจกรรมปิดท้ำย จะท ำให้กลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถสรุปข้อคิดเห็นจำกกิจกรรมต่ำงๆ 
และน ำไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติจริงได้  นอกจำกนี้ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึง
พอใจกิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในระดับมำกที่สุดเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยท ำให้กลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีปัจจัยที่แตกต่ำงกัน อำทิ อำยุ ชั้นเรียน สถำนะทำงสังคม ฯลฯ ได้หลอมรวมกันจนไม่มี
ควำมแตกต่ำง อันจะน ำมำซึ่งกำรเปิดใจรับข้อมูลและร่วมกันท ำกิจกรรมได้จนลุล่วง 

เมื่อพิจำรณำกิจกรรมรำยหัวข้อ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรม ดังนี้   
หัวข้อยุติธรรมชุมชน กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกมำกไปน้อย  ดังนี้  

กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 รองลงมำคือกิจกรรมค่ำย
ขจัดควำมขัดแย้งตำมวิถีชุมชน กิจกรรมต้นไม้ล้ม และกิจกรรมค่ำยมังกรลอดถ้ ำ ด้วยระดับควำมพึง
พอใจมำกที่สุด ด้วยค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61, 4.61 และ 4.34 ตำมล ำดับ 

จึงกล่ำวได้ว่ำ หำกต้องกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน  กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง เป็น
กิจกรรมที่เหมำะสมที่สุด 

หัวข้อยุติธรรมทำงเลือก  กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกมำกไปน้อย ดังนี้ 
กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70 รองลงมำ
คือกิจกรรมอุโมงค์กระดำษ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61 กิจกรรม
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ค้นหำทำงเลือก ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.44 และกิจกรรมไม่
แปลว่ำหยุด ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.39 ตำมล ำดับ 

จึงกล่ำวได้ว่ำ หำกต้องกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยุติธรรมทำงเลือก  กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ 
เป็นกิจกรรมที่เหมำะสมที่สุด 

หัวข้อยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกมำกไปน้อย 
ดังนี้กิจกรรม Body Change ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70 กิจกรรม
แฮริชผู้มีควำมสุข ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.58 กิจกรรมชื่อฉันคือ
นิทำน ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.56 กิจกรรมคุณจะท ำอย่ำงไร 
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 ตำมล ำดับ 

จึงกล่ำวได้ว่ำ หำกต้องกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์  กิจกรรม Body 
Change เป็นกิจกรรมที่เหมำะสมที่สุด 

หัวข้อสันติวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่ำงมีระดับควำมพึงพอใจในกิจกรรมจำกมำกไปน้อย ดังนี้  
กิจกรรม You and I ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70 รองลงมำคือ
กิจกรรมหมูบ้ำนแห่งสันติ ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.63 กิจกรรม 
Up to You ระดับควำมคิดเห็นอยู่ ในระดับมำกที่ สุด มีค่ำเฉลี่ ยเท่ำกับ 4.53 และกิจกรรม
กระแสไฟฟ้ำ  ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.48 ตำมล ำดับ 

จึงกล่ำวได้ว่ำ หำกต้องกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสันติวัฒนธรรม  กิจกรรม You and I เป็น
กิจกรรมที่เหมำะสมที่สุด 

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมส ำเร็จของกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ส ำหรับผู้น ำกิจกรรมค่ำเฉลี่ยระดับ
ควำมส ำเร็จของกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ ส ำหรับผู้น ำกิจกรรม พบว่ำ กิจกรรมยิ้มทัก รับน้อง  
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่  4.9 ระดับ
ควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและสนับสนุนควำมร่วมมือมีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จ
ที่ 4.85 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค์มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่  4.80  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วม
กิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.70 ระดับควำมส ำเร็จ
มำกที่สุด 

- กิจกรรมค่ำยขจัดควำมขัดแย้งตำมวิถีชุมชน วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่  4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำของกลุ่ม มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 
4.85 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมค่ำยมังกรลอดถ้ ำ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.95 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 
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- กิจกรรมต้นไม้ล้ม วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  
มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.95  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถแก้ไขปัญหำร่วมกันได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมไม่แปลว่ำหยุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำม-ยืดหยุ่นได้ มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.75 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.85 ระดับควำมส ำเร็จมำก
ที่สุด 

- กิจกรรมค้นหำทำงเลือก วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้วยควำมยืดหยุ่นได้ มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.75 ระดับควำมส ำเร็จมำก
ที่สุด 

- กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม มี
ค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำม
รับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.95  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมอุโมงค์กระดำษ  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.70  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำม
รับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.85  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรมคุณจะท ำอย่ำงไร  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถสร้ำง
กำรยุติปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.75  มีระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรมชื่อฉันคือนิทำน  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.70 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและ
สนับสนุนควำมร่วมมือมีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรมแฮริชผู้มีควำมสุข วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.60 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใสมีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.70 ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 

- กิจกรรม Body Change วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถสร้ำง
กำรยุติปัญหำ มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.85 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรม  You and I วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.95 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำร
แก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใสมีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.80 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

- กิจกรรม Up to You  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ย
ควำมส ำเร็จที่ 4.85 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไข
ปัญหำร่วมกันได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 
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- กิจกรรมกระแสไฟฟ้ำ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำทด้วย
ควำมยืดหยุ่นได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.85  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วม
กิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใส มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.80 ระดับควำมส ำเร็จ
มำกที่สุด 

- กิจกรรมหมู่บ้ำนแห่งสันติ  วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยืดหยุ่นได้มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.85  ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถสร้ำงกำรยุติปัญหำ  มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.80ระดับควำมส ำเร็จมำก
ที่สุด 

- กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่นได้ มี
ค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่4.95 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยและสนับสนุน
ควำมร่วมมือ มีค่ำเฉลี่ยควำมส ำเร็จที่ 4.90 ระดับควำมส ำเร็จมำกที่สุด 

จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  พบว่ำ  กิจกรรมต่ำงๆ  บรรลุตำมวัตถุประสงค์ได้ในระดับ
ควำมส ำเร็จมำกท่ีสุดทุกกิจกรรม  ไม่ว่ำจะเป็นวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์รอง   

กำรทดสอบสมมติฐำนระดับควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวมของกิจกรรมค่ำยควำม
สมำนฉันท์ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 4 ด้วยกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ ด้วยกำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One-way ANOVA) พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวมของ
กิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์ของโรงเรียนทั้ง 4 ไมม่ีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 
0.05 หมำยควำมว่ำ กิจกรรมที่จัดขึ้นกับนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 4 แห่งนั้น ถึงแม้ว่ำแต่ละโรงเรียนจะ
อยู่กันคนละภูมิภำค และกลุ่มตัวอย่ำงก็เป็นเยำวชนที่อยู่ในบริบทของสังคมที่ไม่เหมือนกัน กลุ่ม
ตัวอย่ำงทั้ง 4 กลุ่มนั้นก็มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์ไม่แตกต่ำงกัน ดังนั้น
จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ เมื่อน ำกิจกรรมที่ทดลองในงำนวิจัยครั้งนี้ไปจัดให้กับกลุ่มเยำวชนในโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ไม่ว่ำจะเป็นโรงเรียนในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคตะวันออก และภำคใต้ ย่อมได้ผล
เป็นที่น่ำพอใจเช่นเดียวกัน 

นอกจำกนี้จำกผลจำกศึกษำยังพบว่ำในแต่ละรำยกิจกรรมมีจุดเด่นตำมวัตถุประสงค์และ
ควำมมุ่งหมำยของกิจกรรมที่แตกต่ำงกันไป โดยจุดเด่นของแต่กิจกรรม ได้แก่ 

ตารางท่ี 5.1 จุดเด่นของกิจกรรมค่ายสมานฉันท์   

ที ่ กิจกรรม จุดเด่นของกิจกรรม 
กิจกรรมเปิด 
1 ยิ้มทักรับน้อง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแรกท่ีจะท ำให้ผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมได้รู้จักกัน ในจุดเด่นของกิจกรรม คือ 
กิจกรรมสำมำรถสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยให้เกิดกำรรู้จักกัน 
และมีควำมสนิทสนมกันมำกยิ่งขึ้น 

ยุติธรรมชุมชน 
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ที ่ กิจกรรม จุดเด่นของกิจกรรม 
2 กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง จุดเด่นของกิจกรรม คือ เมื่อผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ท ำกิจกรรมนี้แล้ว สำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ได้ และเพ่ือเป็นกำรฝึกให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำของ
กลุ่มได้ 

3 กิจกรรมค่ำยขจัดควำมขัดแย้งตำมวิถีชุมชน จุดเด่นของกิจกรรม คือ  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ได้มีส่วนร่วมและสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำทใน
ชุมชนได้ 

4 กิจกรรมค่ำยมังกรลอดถ้ ำ จุดเด่นของกิจกรรม คือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนในกิจกรรมได้ 

5 กิจกรรมต้นไม้ล้ม จุดเด่นของกิจกรรม คือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  และผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำร่วมกันได้ 

ยุติธรรมทำงเลือก 
6 กิจกรรมไม่แปลว่ำหยุด จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม นอกจำกผู้เข้ำร่วม

กิจกรรมจะต้องช่วยกันไกล่เกลี่ยข้อพิพำท  
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ได้ 

7 กิจกรรมค้นหำทำงเลือก ล ำดับแรกของกิจกรรมนี้  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหำ และเมื่อเกิดปัญหำ
ในกิจกรรม 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยืดหยุ่นได้ 

8 กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ กิจกรรมนี้จะช่วยสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีระหว่ำงผู้
ร่วมกิจกรรมและเพ่ือนๆ และเสริมสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน 

9 กิจกรรมอุโมงค์กระดำษ จุดเด่นของกิจกรรม คือ กำรใช้กระดำษมำท ำ
กิจกรรมเป็นอุโมงค์กระดำษให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ช่วยกันแก้ไขปัญหำ และเมื่อกำรท ำอุโมงค์
กระดำษไม่ส ำเร็จผู้ร่วมกิจกรรมก็จะต้องมีควำม
รับผิดชอบโดยกำรเริ่มท ำอุโมงค์กระดำษใหม่
อีกครัง 

ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ 
10 กิจกรรมคุณจะท ำอย่ำงไร จุดเด่นของกิจกรรม คือ ฝึกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

รู้จักกับปัญหำที่จะเกิดข้ึนในชีวิตประจ ำวัน 



125 
 

ที ่ กิจกรรม จุดเด่นของกิจกรรม 
และฝึกให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถยุติปัญหำได้ 

11 กิจกรรมชื่อฉันคือนิทำน จุดเด่นของกิจกรรม คือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี
ควำมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  และผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำร่วมกันได้ 

12 กิจกรรมแฮริชผู้มีควำมสุข จุดเด่นของกิจกรรมนี้คือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหำ และเมื่อเกิดปัญหำ
ในกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไข
ปัญหำนั้นได้ 

13 กิจกรรม Body Change ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ โดยกำรให้แต่
ละกลุ่มรวมตัวกันเพ่ือสร้ำงบทบำทสมมติของ
ตนเอง ในแต่ละกลุ่มจะต้องสร้ำงบทบำทสมมติ
ตำมโจทย์ของผู้น ำกิจกรรมท ำให้เกิดปัญหำ
เนื่องจำกต้องท ำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งจุดเด่นของ
กิจกรรมนี้คือ กำรฝึกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ร่วมกันแสดงควำมคิดเห็นในกลุ่มของตนเอง 

สันติวัฒนธรรม 
14 กิจกรรม You and I จุดเด่นของกิจกรรม คือ ฝึกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม และ
สำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงโปร่งใสได้ 

15 กิจกรรม Up to You ฝึกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ล ำดับเหตุกำรณ์และ
วิเครำะห์ถึงปัญหำที่เกิดข้ึนในสื่อที่รับชม ท ำให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนพูดคยุกันภำยในกลุ่ม ท ำให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำที่เกิดข้ึนได้ 

16 กิจกรรมกระแสไฟฟ้ำ จุดเด่นของกิจกรรม คือ ฝึกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
มีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันโดยกำรพูดคุยกับคนใน
กลุ่มเพ่ือไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งภำยในกิจกรรม 

17 กิจกรรมหมู่บ้ำนแห่งสันติ ในกิจกรรมนี้จะเป็นกำรฝึกให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
สำมำรถสร้ำงกำรยุติปัญหำในกลุ่มท่ีเกิดขึ้นใน
กิจกรรมนี้ได้ 

กิจกรรมปิด 
18 กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เนื่องจำกกิจกรรมเปิดเป็นกิจกรรมสุดท้ำย ใน

กิจกรรมนี้จะมีจุดเด่นของกิจกรรมคือ เน้นกำร
สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีต่อกันก่อนจบกิจกรรม
ทั้งหมด และเน้นให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีกำรให้
ควำมรู้กับบุคคลอ่ืนๆ ที่ไม่เคยเข้ำร่วมกิจกรรม
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ที ่ กิจกรรม จุดเด่นของกิจกรรม 
ได้เข้ำใจเรื่อง ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมทำงเลือก 
ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ และสันติวัฒนธรรม  
โดยกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยให้มีควำมร่วมมือกัน 
กำรติดต่อสื่อสำรกัน หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
ร่วมกันด้วยควำมสมำนฉันท์หลังจำกสิ้นสุดกำร
จัดกิจกรรม  

ตารางที ่5.1 จุดเด่นของกิจกรรมค่ายสมานฉันท์ 

โดยจะเห็นได้ว่ำภำพรวมของกิจกรรมนั้นสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยได้อย่ำงครบถ้วน แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรน ำกิจกรรมไปใช้จะต้อง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ตำมที่ผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้คัดเลือกด้วยว่ำต้องกำรให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดกำรเรียนรู้
ด้ำนไหนและอย่ำงไร ซึ่งสำมำรถใช้จุดเด่นนี้เป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม 

 
5.5 อภิปรายผล 

ผลสะท้อนจำกกำรจัดงำนสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำ
ร่องภำยใต้ “โครงกำรกำรสัมมนำควำมคิดเห็นถึงแนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำร เพ่ือ
กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย ของส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง” พบว่ำ
ปัญหำควำมขัดแย้งของเยำวชนที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง กำรทะเลำะวิวำท กำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ผิด  ปัญหำ
ควำมแตกต่ำงทำงชำติพันธุ์ ปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนสถำบัน ชุมชน ซึ่งสำเหตุของควำมขัดแย้งที่น ำมำ
สู่กำรใช้ควำมรุนแรงคือ กำรได้รับชมสื่อที่มีควำมขัดแย้งเพรำะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบจน
รู้สึกว่ำปัญหำควำมขัดแย้งที่แก้โดยวิธีกำรใช้ควำมรุนแรงนั้นเป็นเรื่องปกติ สอดคล้องกับกำรศึกษำของ 
สุกัญญำ (2556) ที่พบว่ำสภำพปัญหำควำมขัดแย้งมี 4 ประกำร ได้แก่ควำมขัดแย้งจำกกำรไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรมจำกกำรบริกำรของรัฐควำมขัดแย้งที่เกิดจำกค่ำนิยมต่ำงกันตำมควำมเคยชินที่เคย
ปฏิบัติกันมำ ควำมขัดแย้งจำกกำรผลประโยชน์ขัดกัน และควำมขัดแย้งที่เกิดจำกอุดมกำรณ์ที่
แตกต่ำงกันท ำให้เกิดกำรแบ่งพรรคแบ่งพวก สำเหตุของควำมขัดแย้ง มำจำกสำเหตุด้ำนผลประโยชน์
ด้ำนควำมสัมพันธ์ด้ำนค่ำนิยม ด้ำนข้อมูลกำรสื่อสำร และสำเหตุด้ำนโครงสร้ำงกฎระเบียบของสังคม
ตำมล ำดับ ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับปัญหำควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับเยำวชน และในขณะเดียวกันพบว่ำ
เยำวชนมีควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้งน้อยและขำดองค์ควำมรู้ในกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้ง 
จึงควรให้ควำมรู้แก่เยำวชน  กำรปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกให้แก่เยำวชน โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงำนวิจัยของสุกัญญำ (2556) พบว่ำมีแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง 3 
แนวทำงใหญ่ๆ เรียงตำมล ำดับ ได้แก่ กำรใช้สันติวิธีกำรไม่จัดกำรปัญหำ และ กำรใช้วิธีรุนแรง กำรใช้
สันติวิธีนั้นแบ่งได้ 2 แนวทำง คือ กำรเจรจำ และกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ส่วนแนวทำงที่
เหมำะสมที่ก่อให้เกิดควำมรู้สึก ชนะ-ชนะ จนเป็นผลส ำเร็จส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเจรจำไกล่เกลี่ยโดย
คนกลำง 

ในขณะที่งำนวิจัยของนิตยำ (2555) เรื่อง แนวทำงพัฒนำกำรท ำงำนกำรประชุมกลุ่ม
ครอบครัวและชุมชนในกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ : ศึกษำกรณีสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก
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และเยำวชนเขต 2 พบว่ำ เมื่อเกิดควำมขัดแย้งควรเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนทุกคนเพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด  

โดยแนวทำงส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำจะต้องให้เยำชนเรียนรู้กระบวนกำรยุติธรรมเชิง
สมำนฉันท์ซึ่ง เป็นหลักกำรสำกลที่นิยมน ำมำใช้ พิจำรณำกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชนใน
ประเทศต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรให้ผู้เสียหำยได้รับกำรชดใช้ควำมเสียหำย เด็กและเยำวชนมีควำม
ส ำนึกในกำรกระท ำควำมผิด และชุมชนให้กำรยอมรับ ท ำให้เด็กและเยำวชนสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำง
ปกติสุข และกลับตนเป็นคนดีต่อไป (สุกำนดำ, 2556) 
 ผลจำกกำรสัมมนำระดมควำมคิดเห็นจำกตัวแทนส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดนี้สำมำรถน ำมำใช้
เป็นเนื้อหำส ำคัญเพ่ือให้ควำมรู้แก่เยำวชนผ่ำนทำงสื่อออนไลน์และสื่อกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์   

นอกจำกนี้จำกผลของกำรศึกษำกำรใช้สื่อเฟซบุ๊คแฟนเพจเพ่ือเป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรกับ
เยำวชนกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ ภำยใต้ชื่อ เฟซบุ๊คแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” ซึ่งมีกำรเก็บข้อมูล ตั้งแต่
วันที่ (วันที่ 25 มิถุนำยน 2560– 1 สิงหำคม 2560)  มีเกณฑ์กำรวัดผลโดยแบ่งออกเป็น กำรกดไลค์ 
ใช้เกณฑ์กำรประเมินจำกข้อมูลสถิติกำรกดไลค์ และ กำรคอมเม้นท์ ใช้เกณฑ์กำรประเมินจำกข้อมูล
สถิติกำรคอมเม้นท์ ท ำให้พบว่ำผลของกำรเก็บข้อมูลของเฟซบุ๊คแฟนเพจมีกำรเติบโต มีผลกำรตอบ
รับจำกกลุ่มตัวอย่ำงในอัตรำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีปฏิสัมพันธ์กับภำพ วีดีโอ และข้อควำมต่ำงๆ ที่
ทำงผู้ดูแลแฟนเพจได้น ำเสนอไว้ในแฟนเพจ มีกำรแสดงอำรมณ์ ร่วมคอมเมนท์ ร่วมแชร์ภำพ และ
แชร์ข้อควำมออกไปสู่เฟซบุ๊คส่วนตัวของตนเอง ซึ่งสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ เฟซบุ๊คแฟนเพจของ “วัยรุ่น 
วุ่นเนอะ” มีอัตรำกำรเติบโตที่ตรงตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ได้ก ำหนดเอำไว้ โดยสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่อง พฤติกรรมกำรใช้งำนเฟซบุ๊ค (Facebook) คือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Fanpage) มีไว้เพ่ือสร้ำงพ้ืนที่
ส ำหรับรวบรวมกลุ่มคนที่มีควำมคิดควำมชอบเหมือนกันไว้ด้วยกันหรือสำมำรถใช้เป็นช่องทำงกำร
สื่อสำรกำรตลำดของสินค้ำหรือบริกำรที่ท ำได้ง่ำยและช่วยประหยัดงบประมำณ นอกจำกนี้เฟซบุ๊ก
แฟนเพจยังช่วยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยกำรแทรกซึมบนหน้ำข่ำว
ใหม่ (News Feeds) จำกกำรกดไลค์ (วิลำส ฉ่ ำเลิสวิวัฒน์ และคณะ, 2554) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงต่อเนื่องและทันเวลำ (Real time) และแอพพลิเคชั่นที่อย่ำงหลำกหลำยรวมถึงกำรพูดคุยผ่ำน 
ทำงหน้ำกระดำนข้อควำม (Wall) หรือผ่ำนกล่องข้อควำม (Message) (Parsons, 2011 อ้ำงถึงใน 
นภวรรณ ตันติเวชกุล และ สำยฤดี พัฒนพงศำนนท์, 2556) 

และผลของกำรศึกษำกำรใช้สื่อเฟซบุ๊คแฟนเพจยังสอดคล้องกับ งำนวิจัยของ สุกัญญำ 
(2560) เรื่อง "กำรวิเครำะห์ควำมหมำยของกำรกดไลค์ (Like) กำรคอมเมนต์ (Comment) และกำร
แชร์ (Share) บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ในบริบทของคนไทย"  โดยคนไทยให้ควำมหมำยของเฟซบุ๊ก 7 
ควำมหมำย โดยส่วนใหญ่ให้ควำมหมำยเฟซบุ๊กเป็นอันดับหนึ่ง คือ "พ้ืนที่ในกำรติดตำมข่ำวสำรของ
สังคม" (Social Watch & Monitoring Space)  คือ พ้ืนที่บันทึกควำมทรงจ ำ (Memory Storage) 
เช่น รูปภำพ ข้อควำมโพสต์ต่ำงๆ ที่สนใจชื่นชอบ ซึ่งสำมำรถพบได้จำกผลสถิติของเฟซบุ๊คแฟนเพจ 
“วัยรุ่น วุ่นเนอะ” ที่มีกำรแสดงอำรมณ์ในเชิงบวกทั้งหมด โดยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงแสดงอำรมณ์ 
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ดังนี้คือ มีอัตรำกำรแสดงอำรมณ์ “ถูกใจ” มำกทีสุด รองลงมำคือ “ฮ่ำๆ” กำรแสดงอำรมณ์นั้น มีสถิติ
อัตรำกำรเติบโตที่เห็นได้อย่ำงชัดเจนในสื่อวีดีโอ โดยมีผล ดังนี้คือ มีกำรเช้ำชมวีดีโอเป็นจ ำนวน 
2,600 นำที โดยคิดเป็นอัตรำร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของกำรเข้ำชมจำกวันที่เริ่มต้นกำรท ำกิจกรรม จนวันที่
สิ้นสุดกิจกรรม เป็นร้อยละ 1,050 และยังมีผู้ที่เข้ำรับชมวีดีโอของทำงเพจ เป็นจ ำนวน 4,700 คน 
โดยคิดเป็นอัตรำร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของกำรเข้ำชมจำกวันที่เริ่มต้นกำรท ำกิจกรรม จนวันที่สิ้นสุด
กิจกรรม เป็นจ ำนวน 1,354 คน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ เฟซบุ๊คแฟนเพจนั้นมีควำมส ำคัญในแง่ของกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์และกำร
ถ่ำยทอดเรื่องรำวที่ผู้สื่อสำรต้องกำรส่งสำรให้แก่กลุ่มตัวอย่ำงได้อย่ำงเหมำะสม กลุ่มตัวอย่ำงมีควำม
สนใจที่จะเข้ำร่วมรับชม แสดงอำรมณ์ และยังมีกำรสื่อสำรตอบกลับมำสู่ผู้ดูแลเฟซบุ๊คแฟนเพจได้เป็น
อย่ำงดี 

จำกผลของกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมค่ำยควำมสมำนฉันท์  ของกลุ่มตัวอย่ำง  
สอดคล้องแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดค่ำยเพ่ือกำรเรียนรู้ที่ว่ำ  ค่ำยเป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้หนึ่งที่จัด
ขึ้นในรูปของกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือพัฒนำส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงป้องกันและ
แก้ปัญหำของผู้เรียน เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ต้องกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติ
จริงและเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่มีบรรยำกำศ กิจกรรม กระบวนกำร สถำนที่ และ
สถำนกำรณ์ที่สำมำรถช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลำ ทั้ งที่ เป็นกำรเรียนรู้ในระดับบุคคล 
(Individual) กำรเรียนรู้จำกเพ่ือน (Peer learning) กำรเรียนรู้ในกลุ่ม (Cooperative Leaning) กำร
เรียนรู้จำกกำรสังเกตและกำรเลียนแบบจำกตัวแบบ (Observational Learning and Modeling) 
และเป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง (Experiential Learning) ซึ่งกระบวนกำรเหล่ำนี้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงสูงสุดทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ เห็นคุณค่ำของกำรเป็นทีม พัฒนำ
บุคลิกภำพ พัฒนำคุณลักษณะทำงสังคม เสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำร รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น
และเห็นคุณค่ำของตนเอง ควำมรู้ทักษะ และคุณลักษณะค่ำยมีจุดประสงค์ที่ส ำคัญในกำรกระตุ้ น
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และพัฒนำสมำชิกค่ำยให้เต็มศักยภำพของแต่ละบุคคลให้มำกที่สุด กำรสร้ำง
บรรยำกำศภำยในค่ำยหรือกลิ่นอำย ของควำมรู้สึกที่เด็กจะได้รับในระหว่ำงกำรเข้ำค่ำยเป็นปัจจัย
ส ำคัญต่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำร บรรยำกำศค่ำยมีส่วนส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับ 
theme ค่ำย ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงเพ่ือนร่วมค่ำยซึ่งส่งผลโดยตรงต่อควำมประทับใจโดยรวมต่อ
กิจกรรมทั้งหลำยในค่ำย(ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ, 2552)  

และสอดคล้องกับทฤษฎีกำรเรียนรู้ตำมแนว คอนสตรัคติวิสท์ (Constructivism) ของ Jean 
Piaget และ John Dewey โดยมีควำมเชื่อว่ำกระบวนกำรเรียนรู้เกิดอยู่ภำยในตัวผู้เรียน โดยผู้เรียน
สร้ำงสรรค์ควำมรู้จำกกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับควำมรู้ที่มีอยู่เดิม บทบำทของ
ผู้สอนในกำรเรียนรู้แนวนี้จะเป็นผู้ที่จัดให้เกิดสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่ เหมำะสม (Facilitators) 
นักเรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ โดยไม่จ ำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียน แต่กำรเรียนรู้จะเกิด
จำกสิ่ งแวดล้อมเป็นส ำคัญผู้สอนจะมีบทบำทที่ส ำคัญอย่ำงน้อย 3 บทบำทคือ 1) ต้นแบบ 
(Modeling) 2) ผู้ฝึกสอน (Coaching) คอยให้ก ำลังใจ วิเครำะห์ และให้ค ำติชมผู้เรียน และบทบำท
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สุดท้ำยคือ 3) ผู้ผลักดันและให้ก ำลังใจ (Scaffolding) ซึ่งจำกจำกกำรลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมมีควำม
สอดคล้องกับทฤษฎีดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ผู้น ำกิจกรรมด ำเนิน
กิจกรรมโดยเปิดสื่อเป็นระยะเพ่ือเป็นตัวอย่ำงหรือเป็นกำรอธิบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือ
เป็นกำรให้ควำมรู้ และยกตัวอย่ำงที่เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม (ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดข้อที่1) 
ต้นแบบ (Modeling)) ซึ่งจำกกำรเปิดสื่อเพ่ือให้ควำมรู้กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นระยะ จะท ำให้
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเกิดกำรจดจ ำและเป็นต้นแบบให้กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ท ำ
ตำมแบบอย่ำงที่ดีได้ และนอกจำกนี้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเล่ำเรื่องรำวควำมขัดแย้งภำยในชุมชนหรือควำม
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นใกล้ตัว และวิธีกำรไกล่เกลี่ยโดยให้ร่วมกันคิดและท ำเป็นกลุ่ม ท ำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เห็นควำมขัดแย้งและวิธีกำรไกล่เกลี่ยที่หลำกหลำย โดยผู้น ำกิจกรรมจะร่วม วิเครำะห์ แนะน ำ ให้ค ำติ
ชม และสรุปวิธีกำรไกล่เกลี่ยที่ถูกต้องร่วมด้วย(ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดข้อที่ 2) ผู้ฝึกสอน (Coaching) 
คอยให้ก ำลังใจ วิเครำะห์ และให้ค ำติชมผู้เรียน) และระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมมีกำรน ำสื่อ facebook 
มำใช้เป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้น ำกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม โดยให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำ
มำยัง page facebook ในชื่อ “วัยรุ่นวุ่นเนอะ” ซึ่งหลังจำกผู้น ำกิจกรรมได้แนะน ำ page มีผู้เข้ำร่วม
ให้ควำมสนใจและมีส่วนร่วมโดยกำรกดไลค์ คอมเม้นท์ให้ก ำลังใจ และเข้ำชม Live ของ page ท ำให้
เกิด feedback ที่ดีและมีกำรให้รำงวัลเมื่อมีกำรตอบค ำถำมถูกต้อง ผู้น ำกิจกรรมคอยผลักดันและชื่น
ชมให้ก ำลังใจระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมอยู่ เสมอ (ซึ่งสอดคล้องกับ 3) ผู้ผลักดันและให้ก ำลังใจ 
(Scaffolding) 

รวมทั้งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของกำนเย (Gagne)  ที่ตั้งอยู่บน
หลักกำรที่ว่ำควำมรู้นั้นมีหลำกหลำยและบำงอย่ำงก็เข้ำใจได้ง่ำย บำงอย่ำงมีควำมซับซ้อนเข้ำใจได้
ยำก ด้วยเหตุนี้กำนเยจึงจัดประเภทของกำรเรียนรู้จำกง่ำยไปยำก ส่วนกำรเรียนรู้กำรแก้ปัญหำ 
(Problem Solving) นั้นอยู่ในล ำดับที่สูงที่สุด และเป็นกระบวนกำรที่เกิดในผู้เรียน เพ่ือใช้ในกำร
แก้ปัญหำที่มีควำมซับซ้อน และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับเหตุกำรณ์ที่มีควำมคล้ำยคลึงกันได้ใน
อนำคต ซึ่งจำกกำรลงพ้ืนที่ในกำรท ำกิจกรรมมีควำมสอดคล้องกับทฤษฎีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดังกล่ำว เนื่องจำกในกำรออกแบบกิจกรรมนี้มีกำรออกแบบวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ (Problem 
Solving) เช่น กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถ
แก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ซึ่งจำกกำรท ำกิจกรรมดังกล่ำว มีโจทย์คือผู้ร่วมกิจกรรมต้องน ำถุงถั่ววำง
ไว้บนหัวและเดินไปยังเส้นชัยโดยที่ถุงถั่วไม่ตกลงพ้ืน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นใน
กำรช่วยกันเพ่ือแก้ไขปัญหำที่จะไม่ให้ถุงถั่วหล่นลงพ้ืน มีกำรแก้ไขปัญหำโดยกำรแก้มัดยำงและปรับ
รูปร่ำงของถุงถั่วให้เหมำะสม และท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมในกลุ่มส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
หลังจำกจบกิจกรรมมีกำรสรุปกิจกรรม โดยผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถน ำกิจกรรมนี้มำวิเครำะห์
ประเด็นในกำรตอบค ำถำมเกี่ยวกับกำรน ำกิจกรรมดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้กับเหตุกำรณ์ ใน
ชีวิตประจ ำวันได้  

ระดับควำมคิดเห็นต่อสื่อแอนิเมชันส ำหรับเยำวชนพบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อสื่อแอนิเมชัน
ส ำหรับเยำวชน ด้ำนเนื้อหำของกลุ่มตัวอย่ำงโดยรวมอยู่ในระดับสูงมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.65
และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  สูงที่สุดคือ  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรชม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72 รองลงมำคือ เนื้อหำเข้ำใจง่ำยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีระดับ
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ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.70 ล ำดับต่อมำคือ  สื่อแสดงให้เห็นถึงควำม
สมำนฉันท์ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.69 เข้ำใจล ำดับเหตุกำรณ์
ของเรื่อง มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.62 และควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่
น ำเสนอ มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.54 ตำมล ำดับ 

ส่วนควำมคิดเห็นต่อสื่อแอนิเมชันส ำหรับเยำวชน ด้ำนกำรออกแบบของกลุ่มตัวอย่ำงโดย
รวมอยู่ในระดับสูงมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.70  และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  สูงที่สุดคือ  
รูปแบบกำรน ำเสนอเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.78  
รองลงมำคือ  สนุกสนำนน่ำติดตำม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.76  
ล ำดับต่อมำคือ  เสียงพำกย์และดนตรีมีควำมเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.72  ระยะเวลำในกำรน ำเสนอ  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ4.68  และควำมสวยงำมของฉำกและตัวละคร  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ4.54 ตำมล ำดับ 

ระดับควำมคิดเห็นต่อสื่อภำพยนตร์สั้นส ำหรับเยำวชนพบว่ำ ควำมคิดเห็นต่อสื่อภำพยนตร์
สั้นส ำหรับเยำวชนด้ำนเนื้อหำของกลุ่มตัวอย่ำงโดยรวมอยู่ในระดับสูงมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.67  
และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  สูงที่สุดคือ  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรชม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.77  รองลงมำคือ  เนื้อหำเข้ำใจง่ำยสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์  มี
ระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.74  ล ำดับต่อมำคือ  สื่อแสดงให้เห็นถึง
ควำมสมำนฉันท์  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.71  ควำมเข้ำใจเนื้อ
เรื่องที่น ำเสนอ  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.61  และ  เข้ำใจล ำดับ
เหตุกำรณ์ของเรื่อง  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.50 ตำมล ำดับ 

ส่วนควำมคิดเห็นต่อสื่อภำพยนตร์สั้นส ำหรับเยำวชนด้ำนกำรออกแบบของกลุ่มตัวอย่ำงโดย
รวมอยู่ในระดับสูงมำกที่สุด  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.62  และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ  สูงที่สุดคือ  
สนุกสนำนน่ำติดตำม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.82  รองลงมำคือ  
รูปแบบกำรน ำเสนอเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.80  
ล ำดับต่อมำคือ  เสียงพำกย์และดนตรีมีควำมเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.59  กำรแต่งกำยของตัวละครและฉำกเหมำะสม  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.55  และระยะเวลำในกำรน ำเสนอ  มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ
มำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ  4.53  ตำมล ำดับ 

สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ จุติพรและคณะ (2559) จำกงำนวิจัยเรื่อง กำรเสริมสร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย  ที่พบว่ำ สื่อที่เหมำะสมในกำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ประกอบด้วยสื่อ Facebook Animation Short Film และสื่อกิจกรรม 

นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับกำรศึกษำของขวัญฤทัย สำยประดิษฐ์ (2551: 43)  ที่กล่ำวถึง
คุณลักษณะของสื่อใหม่ ว่ำสื่อใหม่เป็นสื่อที่ตอบสนองควำมต้องกำรสำรสนเทศได้ตำมควำมต้องกำร 
เปิดรับสำรของผู้รับสำรมำกที่สุด เพรำะสื่อใหม่สำมำรถสร้ำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรบรรจุ
เนื้อหำของข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงเป็นระบบ มีกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรง่ำย อันจะส่งผลให้เกิด
ควำมส ำเร็จในงำนเผยแพร่และรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรได้มำกกว่ำ  
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ตลอดจนสอดคล้องกับกำรศึกษำของธิดำพร ชนะชัย (2550) และ ขวัญฤทัย สำยประดิษฐ์ 
(2551: 50-51) ที่สรุปประโยชน์ที่ได้จำก สื่อใหม่ (New Media) คือสำมำรถท ำให้ค้นหำค ำตอบใน
เรื่องบำงอย่ำงได้โดยกำรเปิดหัวข้อไว้ก็จะมีผู้สนใจและมีควำมรู้แสดงควำมคิดเห็นไว้มำกมำย ช่วย
ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรข้อมูลสำมำรถให้ข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนมำกได้ในระยะเวลำพร้อม ๆ กัน ซึ่งจำกกำรลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมมีกำรน ำสื่อใหม่ 
เช่น Facebook, Animation และShort Film มำปรับใช้ให้เข้ำกับกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำร
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนไทย ดังนี้  

1.พัฒนำสื่อ Facebook ซึ่งเป็นเครือข่ำยสังคมออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ 
สร้ำงเครือข่ำย และรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องกำรจะน ำเสนอ  

2. พัฒนำสื่อ Animation และ Short Film ตำมหัวข้อกระบวนกำรยุติธรรม ดังนี้  1) 
ยุติธรรมทำงเลือก 2) ยุติธรรมชุมชน 3) ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ 4) สันติวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้กับเยำวชนร่วมกับกำรจัดกิจกรรมค่ำย อันจะน ำไปสู่กำรเกิด
กำรรับรู้ และน ำไปปรับใช้ในสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ ำวันได้ 

 
5.6 ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรศึกษำ“แนวทำงกำรสร้ำงสื่อและกิจกรรมกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทย พ.ศ. 2560” ผู้วิจัยเสนอแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ ดังนี้ 

5.6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษำธิกำร ควรมีกำร

ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่มีควำมเกี่ยวข้องในเรื่องกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์  
โดยค ำนึงถึงปัจจัยที่มีควำมแตกต่ำง ของเยำวชน อำทิ ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง และพ้ืนที่  ตลอดจนปัจจัยจำกอิทธิพลของสื่อ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อหลัก ได้แก่ โทรทัศน์  
วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ์  และสื่อใหม่ เช่น สื่อออนไลน์ เพ่ือเป็นแนวทำงป้องกันไม่ให้เกิดควำม
ขัดแย้ง และสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในกลุ่มเยำวชน ซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำชำติใน
อนำคตอันจะน ำมำสู่ควำมปกติสุขในสังคม  

2) ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์  โดยให้เยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนะแนวทำง  ข้อคิดเห็นต่ำงๆที่
ก่อให้เกิดควำมสมำนฉันท์ในกลุ่มเยำวชน  เพ่ือให้กระบวนกำรสำมำรถด ำเนินไปในทิศทำงที่
เหมำะสม  และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งก็คือกลุ่มเยำวชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3) สำมำรถใช้ผลกำรศึกษำวิจัยเป็นแนวทำงให้ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำสื่อและกิจกรรมที่ได้
จำกกำรวิจัยไปใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์แก่เยำวชนในสถำนศึกษำท่ัวประเทศ 
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5.6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1)  กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยควรให้ควำมส ำคัญกับสื่อออนไลน์
โดยจัดท ำสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหำที่ให้ควำมรู้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ด้ำนต่ำงๆ
ส ำหรับเยำวชน  เนื่องจำกสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่เยำวชนให้ควำมสนใจ  อีกท้ังสำมำรถเผยแพร่
ไปยังพ้ืนที่ต่ำงๆทั่วประเทศได้อย่ำงกว้ำงขวำงในเวลำที่รวดเร็วและประหยัดค่ำใช้จ่ำย   
เพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยเยำวชนที่เข้มแข็งในกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งในพ้ืนที่ 

2) กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยควรให้ควำมส ำคัญกับสื่อกิจกรรม 
เนื่องจำกสื่อกิจกรรมเป็นสื่อที่มีกำรสื่อสำรแบบ 2 ทำง  สำมำรถให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ รวมถึง
สำมำรถสร้ำงให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ 

3) กำรใช้สื่อกิจกรรมเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยจะประสบ
ควำมส ำเร็จหรือไม่นั้น ปัจจัยที่เป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยให้ประสบควำมส ำเร็จคือ ตัวผู้น ำ
กิจกรรม ดังนั้นควรมีกำรคัดเลือกผู้น ำกิจกรรมที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำม
สมำนฉันท์ และควรมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เบื้องต้นเรื่องกำรจัดกิจกรรมและกำรใช้สื่อเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์เบื้องต้นแก่ผู้น ำกิจกรรม เพ่ือให้สำมำรถใช้สื่อและคู่มือกำรจัด
กิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4) กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยโดยสื่อออนไลน์  ควรมีกำรสร้ำง
ระบบกำรควบคุมหรือคัดกรอง  กำรแสดงควำมคิดเห็นของเยำวชนที่เข้ำมำแสดงควำม
คิดเห็นในสื่อออนไลน์ ให้มีเสรีภำพ ควำมเสมอภำคในกำรแสดงควำม แต่ในขณะเดียวกันก็
ต้องมีกำรควบคุมให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมเพ่ือป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรเผยแพร่
เนื้อหำที่ไม่สมควรเช่น กำรใช้ถ้อยค ำไม่สุภำพ กำรโพสต์เนื้อหำที่ล่อแหลม  หรือแสดงควำม
คิดเห็นที่อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง 

5) ในกระบวนเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนในสังคมไทยโดยสื่อออนไลน์และสื่อ
กิจกรรม ควรมีกำรวัดประเมินผลเพ่ือรับทรำบควำมคิดและทัศนคติของเยำวชนหลังกำร
รับชมสื่อและกำรร่วมกิจกรรม อันจะน ำไปสู่กำรออกแบบสื่อออนไลน์และสื่อกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภำพและปริสิทธิผลต่อไป 

6) เนื้อหำในสื่อออนไลน์และสื่อกิจกรรมเพ่ือกำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ของเยำวชนใน
สังคมไทย ควรมุ่งไปที่ควำมสนใจและควำมต้องกำรของเยำวชนเป็นหลัก แทนที่จะมุ่งเน้น
กำรสั่งสอนควรเน้นที่กำรเข้ำถึงควำมต้องกำรของเยำวชน ให้เยำวชนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ควำมคิดเหน็ในสิ่งที่ตนเองต้องกำรเป็นหลัก 
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5.6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าการวิจัย 
1) ควรมีกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดน ำร่อง 19 แห่งทั่วประเทศ 

โดยอำจมีกำรแบ่งเป็นระยะในกำรศึกษำ เพ่ือให้เยำวชนในสังคมไทยทั่วประเทศเกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมสมำนฉันท์ และพัฒนำเป็นเครือข่ำยของกลุ่มเยำวชนทั่วประเทศ
ต่อไป 

2) เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและงบประมำณ กำรวิจัยในครั้งนี้จึงต้องก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงจำก
เยำวชนใน 1 โรงเรียน ที่อยู่ใน 4 จังหวัด เป็นตัวแทนของประชำกรในแต่ละภำค ซึ่งลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่ำงอำจมีควำมเฉพำะและบริบทไม่เหมือนกับประชำกรที่อยู่ในภูมิภำคอ่ืน จึง
ควรทดลองน ำเอำกิจกรรมเพ่ือควำมสมำนฉันท์จำกคู่มือกิจกรรม กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็น
เยำวชนในจังหวัดอ่ืน ๆ หรือภูมิภำคอ่ืน ๆ ที่วิจัยในครั้งนี้ไม่ได้เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่ำงด้วย 

3) ควรมีกำรทดลองใช้สื่อประเภทต่ำง ๆ และกิจกรรม กับเยำวชนที่มีกลุ่มอำยุแตกต่ำงไปจำก
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรศึกษำกับเยำวชนที่อยู่ ในระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (อำยุ ระหว่ำง 11 - 15 ปี)  เพ่ือจะได้ทรำบวิธีกำรปลูกฝังให้เยำวชนทุก
ช่วงวัยตระหนักถึงควำมสมำนฉันท์ในรูปแบบต่ำง ๆ อันจะเป็นกำรท ำให้เยำวชนเหล่ำนี้
แก้ปัญหำควำมขัดแย้งได้ด้วยควำมปรองดอง  
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ภาคผนวก ก. 
ภาพสื่อและการจัดกิจกรรม 
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Facebook : วัยรุ่นวุ่นเนอะ 
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สื่อแอนิเมชั่น 
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ภาพการลงพื้นที่ทดลองกิจกรรม จ. ขอนแก่น ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 
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การลงพ้ืนที่ทดลองกิจกรรม จ. เชียงราย  ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 
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การลงพ้ืนที่ทดลองกิจกรรม จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560 
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การลงพ้ืนที่ทดลองกิจกรรม จ. ภูเก็ต ในวันที่ ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 
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การประเมินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ส าหรับผู้น ากิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กิจกรรมเปิด 
1 กิจกรรมยิ้มทัก รับน้อง ....... ....... ....... ....... ....... 

 1.1 เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกบัผูร้่วมกิจกรรม      

 1.2 เพื่อสรำ้งเครือข่ำยและสนับสนุนควำมร่วมมือ      
ยุติธรรมชุมชน 
2 กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง     . 

 2.1 เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำอย่ำง
สร้ำงสรรค ์

     

 2.2 เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปญัหำ
อย่ำงโปร่งใส 

     

3 กิจกรรมคำ่ยขจัดควำมขัดแย้งตำมวิถีชุมชน  .    

 3.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกลเ่กลี่ยข้อพิพำท
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ได ้

     

 3.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ
ของกลุ่ม 

     

4 กิจกรรมคำ่ยมังกรลอดถ้ ำ      

 4.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ      

 4.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแกไ้ขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์      

5  กิจกรรมต้นไมล้้ม      

 5.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผดิชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน 

     

 5.2 เพือ่ให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำร่วมกันได้      
ยุติธรรมทำงเลือก 
6 กิจกรรมไม่แปลว่ำหยดุ      

 6.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกลเ่กลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยดืหยุ่นได ้

     

 6.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแกไ้ขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์      

7 กิจกรรมค้นหำทำงเลือก      

 7.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแกไ้ขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์      

 7.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกลเ่กลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยดืหยุ่นได ้

     

8 กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ      
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 8.1 เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกบัผูร้่วมกิจกรรม      

 8.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผดิชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน 

     

9 กิจกรรมอโุมงค์กระดำษ      

 9.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหำ      

 9.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรับผดิชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน 

     

ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ 
10 กิจกรรมคณุจะท ำอย่ำงไร      

 10.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรูจ้ักกับปัญหำ      

 10.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถสร้ำงกำรยตุิปัญหำ      

11 กิจกรรมชื่อฉันคือนิทำน      

 11.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมคีวำมรับผดิชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน 

     

 11.2 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยและสนบัสนุนควำมร่วมมือ      

12 กิจกรรมแฮริชผู้มีควำมสุข      

 12.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรูจ้ักกับปัญหำ      

 12.2 เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงโปร่งใส 

     

13 กิจกรรม Body Change      

 13.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรูจ้ักกับปัญหำ      

 13.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถสร้ำงกำรยตุิปัญหำ      
สันติวัฒนธรรม 
14 You and I      

 14.1 เพื่อสร้ำงสัมพันธ์ภำพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม      

 14.2 เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงโปร่งใส 

     

15 Up to You      

 15.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรูจ้ักกับปัญหำ      

 15.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถแก้ไขปญัหำร่วมกัน
ได ้

     

16 กระแสไฟฟ้ำ      

 16.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยดืหยุ่นได ้

     

 16.2 เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงโปร่งใส 
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17 หมู่บ้ำนแห่งสันต ิ      

 17.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ด้วยควำมยดืหยุ่นได ้

     

 17.2 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถสร้ำงกำรยตุิปัญหำ      
กิจกรรมปดิ 
18 กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์      

 18.1 สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่นได ้      

 18.2 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยและสนบัสนุนควำมร่วมมือ      
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อกิจกรรม
ค่ำยควำมสมำนฉันท์ 

1. ควำมพึงพอใจต่อบรรยำกำศโดยรวม 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 ควำมเหมำะสมของบรรยำกำศในกำรจัดค่ำย ....... ....... ....... ....... ....... 
2 ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีในกำรจัดค่ำย ....... ....... ....... ....... ....... 
3 ควำมเหมำะสมของกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรจัดค่ำย ....... ....... ....... ....... ....... 
4 ควำมเหมำะสมของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในส่วนต่ำง ๆ     . 
5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกจิกรรม  .    
6 กำรก ำกับดูแลของผู้น ำกิจกรรม      
7 ควำมเหมำะสมของอำหำรหลักและอำหำรว่ำง      
8 พิธีเปิด-พิธีปิด      

 
2. ควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้ำร่วม 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กิจกรรมเปิด 
1 กิจกรรมยิ้มทัก รับน้อง      

ยุติธรรมชุมชน 
2 กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง     . 
3 กิจกรรมคำ่ยขจัดควำมขัดแย้งตำมวิถีชุมชน  .    
4 กิจกรรมคำ่ยมังกรลอดถ้ ำ      
5 กิจกรรมต้นไม้ล้ม      

ยุติธรรมทำงเลือก 
6 กิจกรรมไม่แปลว่ำหยดุ      
7 กิจกรรมค้นหำทำงเลือก      
8 กิจกรรมสื่อสำรเจ้ำปัญหำ      
9 กิจกรรมอโุมงค์กระดำษ      

ยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ 
10 กิจกรรมคณุจะท ำอย่ำงไร      
11 กิจกรรมชื่อฉันคือนิทำน      
12 กิจกรรมแฮริชผู้มีควำมสุข      
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13 กิจกรรม Body Change      
สันติวัฒนธรรม 
14 กิจกรรม You and I      
15 กิจกรรม Up to You      
16 กิจกรรมกระแสไฟฟ้ำ      
17 กิจกรรมหมู่บ้ำนแห่งสันต ิ      

กิจกรรมปดิ 
18 กิจกรรมละลำยพฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ์      
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การประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อบทเรียน 
ดังนี้ 
ข้อที่ ค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้ำนเนื้อหำ 
1. สื่อแสดงให้เห็นถึงควำม

สมำนฉันท์ 
     

2 ควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่น ำเสนอ      
3 เข้ำใจล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง      
4 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรชม      
5 เนื้อหำเข้ำใจง่ำยสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ 
     

ด้ำนกำรออกแบบ 
6 รูปแบบกำรน ำเสนอเหมำะสม      
7 กำรแต่งกำยของตัวละครและฉำก

เหมำะสม 
     

8 ระยะเวลำในกำรน ำเสนอ      
9 เสียงพำกย์และดนตรีมีควำม

เหมำะสม 
     

10 สนุกสนำนน่ำติดตำม      
จงบรรยำยเนื้อเรื่องคร่ำวๆ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำหนังสั้นเรื่องต่อไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การประเมินสื่อแอนิเมชั่นส าหรับเยาวชน 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมำย ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับระดับควำมคิดเห็นของท่ำนที่มีต่อบทเรียน 
ดังนี้ 
 

ข้อที่ ค ำถำม ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ที่สุด 
5 

มำก 
4 

ปำน
กลำง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

ด้ำนเนื้อหำ 
1. สื่อแสดงให้เห็นถึงควำมสมำนฉันท์      
2 ควำมเข้ำใจเนื้อเรื่องที่น ำเสนอ      
3 เข้ำใจล ำดับเหตุกำรณ์ของเรื่อง      
4 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรชม      
5 เนื้อหำเข้ำใจง่ำยสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ 
     

ด้ำนกำรออกแบบ 
6 รูปแบบกำรน ำเสนอเหมำะสม      
7 ควำมสวยงำมของฉำกและตัวละคร      
8 ระยะเวลำในกำรน ำเสนอ      
9 เสียงพำกย์และดนตรีมีควำม

เหมำะสม 
     

10 สนุกสนำนน่ำติดตำม      
จงบรรยำยเนื้อเรื่องคร่ำวๆ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำสื่อแอนิเมชั่นเรื่องต่อไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


