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ตารางที่ ๕๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีด้านการจัดกิจกรรม .. ๑๔๒ 

ตารางที่ ๕๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีด้านการใช้สื่อ ............ ๑๔๓ 

ตารางที่ ๕๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านบรรยากาศโดยรวม
 ........................................................................................................................................................ ๑๔๓ 

ตารางที่ ๕๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้านการจัดกิจกรรม ........ ๑๔๔ 

ตารางที่ ๕๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้านการใช้สื่อ ................. ๑๔๕ 

ตารางที่ ๕๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้านบรรยากาศโดยรวม .. ๑๔๖ 

ตารางที่ ๕๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดกิจกรรม ..... ๑๔๖ 

ตารางที่ ๕๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุตธิรรมจังหวัดนครสวรรค์ด้านการใช้สื่อ .............. ๑๔๗ 

ตารางที่ ๖๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ด้านบรรยากาศโดยรวม
 ........................................................................................................................................................ ๑๔๘ 

ตารางที่ ๖๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอยุธยาด้านการจัดกิจกรรม ............ ๑๔๘ 

ตารางที่ ๖๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอยุธยาด้านการใช้สื่อ ..................... ๑๔๙ 

ตารางที่ ๖๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอยุธยาด้านบรรยากาศโดยรวม ...... ๑๕๐ 

ตารางที่ ๖๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสกลนครด้านการจัดกิจกรรม ......... ๑๕๑ 

ตารางที่ ๖๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสกลนครด้านการใช้สื่อ .................. ๑๕๒ 

ตารางที่ ๖๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสกลนครด้านบรรยากาศโดยรวม ... ๑๕๒ 

ตารางที่ ๖๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรีด้านการจัดกิจกรรม ............. ๑๕๓ 

ตารางที่ ๖๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรีด้านการใช้สื่อ ....................... ๑๕๔ 

ตารางที่ ๖๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม ....... ๑๕๕ 

ตารางที่ ๗๐ การสงัเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุดรราชธานีด้านการจัดกิจกรรม ... ๑๕๕ 

ตารางที่ ๗๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีด้านการใช้สื่อ ................... ๑๕๖ 

ตารางที่ ๗๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีด้านบรรยากาศโดยรวม ... ๑๕๗ 

ตารางที่ ๗๓ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดนครราชสีมา ...... ๑๕๙ 

ตารางที่ ๗๔ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดเชียงราย ............ ๑๖๑ 



ซ 
 
ตารางที่ ๗๕ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรบัผู้วิจัย) จังหวัดปัตตานี .............. ๑๖๔ 

ตารางที่ ๗๖ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดนครปฐม ............ ๑๖๖ 

ตารางที่ ๗๗ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดเพชรบุรี ............. ๑๖๙ 

ตารางที่ ๗๘ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดลพบุร ี................ ๑๗๑ 

ตารางที่ ๗๙ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดสงขลา ............... ๑๗๔ 

ตารางที่ ๘๐ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ...... ๑๗๖ 

ตารางที่ ๘๑ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดอุบลราชธานี ..... ๑๗๙ 

ตารางที่ ๘๒ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดพิษณุโลก ........... ๑๘๑ 

ตารางที่ ๘๓ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดนครสวรรค ์........ ๑๘๓ 

ตารางที่ ๘๔ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ........................................................................................................................................................ ๑๘๖ 

ตารางที่ ๘๕ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดสกลนคร ............ ๑๘๘ 

ตารางที่ ๘๖ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดชลบุรี ................ ๑๙๑ 

ตารางที่ ๘๗ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดอุดรธานี ............ ๑๙๓ 

ตารางที่ ๘๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครราชสีมาด้านการจัดกิจกรรม ........... ๑๙๕ 

ตารางที่ ๘๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครราชสีมาด้านสื่อ ............................... ๑๙๖ 

ตารางที่ ๙๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครราชสีมาด้านบรรยากาศโดยรวม...... ๑๙๖ 

ตารางที่ ๙๑ การสังเกตการณ์จากตวัแทนจากครูจังหวัดเชียงรายด้านการจัดกิจกรรม .................. ๑๙๗ 

ตารางที่ ๙๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเชียงรายด้านสื่อ ..................................... ๑๙๘ 

ตารางที่ ๙๓ การสงัเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเชียงรายด้านบรรยากาศโดยรวม ............ ๑๙๙ 

ตารางที่ ๙๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดปัตตานีด้านการจัดกิจกรรม.................... ๑๙๙ 

ตารางที่ ๙๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดปัตตานีด้านสื่อ ....................................... ๒๐๐ 

ตารางที่ ๙๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดปัตตานีด้านบรรยากาศโดยรวม .............. ๒๐๑ 

ตารางที่ ๙๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครปฐมด้านการจัดกิจกรรม ................. ๒๐๒ 

ตารางที่ ๙๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครปฐมด้านสือ่ ..................................... ๒๐๓ 

ตารางที่ ๙๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครปฐมด้านบรรยากาศโดยรวม ........... ๒๐๔ 

ตารางที่ ๑๐๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเพชรบุรีด้านการจัดกิจกรรม ................ ๒๐๔ 
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ตารางที่ ๑๐๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเพชรบุรีด้านสื่อ .................................... ๒๐๕ 

ตารางที่ ๑๐๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเพชรบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม .......... ๒๐๖ 

ตารางที่ ๑๐๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดลพบุรีด้านการจัดกิจกรรม ................... ๒๐๗ 

ตารางที่ ๑๐๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดลพบรุีด้านสื่อ ....................................... ๒๐๘ 

ตารางที่ ๑๐๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดลพบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม ............. ๒๐๙ 

ตารางที่ ๑๐๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสงขลาด้านการจัดกิจกรรม .................. ๒๐๙ 

ตารางที่ ๑๐๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสงขลาด้านสื่อ ...................................... ๒๑๐ 

ตารางที่ ๑๐๘ การสังเกตการณ์จากตวัแทนจากครูจังหวัดสงขลาด้านบรรยากาศโดยรวม ............ ๒๑๑ 

ตารางที่ ๑๐๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการจัดกิจกรรม ......... ๒๑๑ 

ตารางที ่๑๑๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านสื่อ ............................ ๒๑๒ 

ตารางที่ ๑๑๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านบรรยากาศโดยรวม ... ๒๑๓ 

ตารางที่ ๑๑๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุบลราชธานีด้านการจัดกิจกรรม......... ๒๑๔ 

ตารางที่ ๑๑๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุบลราชธานีด้านสื่อ ............................ ๒๑๕ 

ตารางที่ ๑๑๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุบลราชธานีด้านบรรยากาศโดยรวม ... ๒๑๕ 

ตารางที่ ๑๑๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพิษณุโลกด้านการจัดกิจกรรม .............. ๒๑๖ 

ตารางที่ ๑๑๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพิษณุโลกด้านสื่อ .................................. ๒๑๗ 

ตารางที่ ๑๑๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพิษณุโลกด้านบรรยากาศโดยรวม ........ ๒๑๗ 

ตารางที่ ๑๑๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดกิจกรรม ........... ๒๑๘ 

ตารางที่ ๑๑๙ การสังเกตการณ์จากตวัแทนจากครูจังหวัดนครสวรรค์ด้านสื่อ ............................... ๒๑๙ 

ตารางที่ ๑๒๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครสวรรค์ด้านบรรยากาศโดยรวม ..... ๒๒๐ 

ตารางที่ ๑๒๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการจัดกิจกรรม ๒๒๐ 

ตารางที่ ๑๒๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านสื่อ ................... ๒๒๑ 

ตารางที่ ๑๒๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบรรยากาศโดยรวม
 ........................................................................................................................................................ ๒๒๒ 

ตารางที่ ๑๒๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสกลนครด้านการจัดกิจกรรม ............... ๒๒๒ 

ตารางที่ ๑๒๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสกลนครด้านสื่อ................................... ๒๒๓ 

ตารางที่ ๑๒๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสกลนครด้านบรรยากาศโดยรวม ......... ๒๒๔ 
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ตารางที่ ๑๒๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดชลบุรีด้านการจัดกิจกรรม ................... ๒๒๕ 

ตารางที่ ๑๒๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดชลบุรีด้านการใช้สื่อ ............................. ๒๒๖ 

ตารางที่ ๑๒๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดชลบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม.............. ๒๒๖ 

ตารางที่ ๑๓๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุดรธานีด้านการจัดกิจกรรม ............... ๒๒๗ 

ตารางที่ ๑๓๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุดรธานีด้านสื่อ ................................... ๒๒๘ 

ตารางที่ ๑๓๒ การสังเกตการณจ์ากตัวแทนจากครูจังหวัดอุดรธานีด้านบรรยากาศโดยรวม ......... ๒๒๙ 

ตารางที่ ๑๓๓ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ........ ๒๕๑ 

ตารางที่ ๑๓๔ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย .............. ๒๕๒ 

ตารางที่ ๑๓๕ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ................ ๒๕๓ 

ตารางที่ ๑๓๖ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม .............. ๒๕๔ 

ตารางที่ ๑๓๗ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ............... ๒๕๖ 

ตารางที่ ๑๓๘ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดลพบุร ี................... ๒๕๗ 

ตารางที่ ๑๓๙ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ................. ๒๕๘ 

ตารางที่ ๑๔๐ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ........ ๒๕๙ 

ตารางที่ ๑๔๑ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ........ ๒๖๑ 

ตารางที่ ๑๔๒ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดฺพิษณุโลก ............. ๒๖๒ 

ตารางที่ ๑๔๓ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ .......... ๒๖๓ 

ตารางที่ ๑๔๔ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ........................................................................................................................................................ ๒๖๔ 

ตารางที่ ๑๔๕ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร .............. ๒๖๖ 

ตารางที่ ๑๔๖ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ................... ๒๖๗ 

ตารางที่ ๑๔๗ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ............... ๒๖๘ 

ตารางที่ ๑๔๘ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดนครราชสีมา ................ ๒๗๐ 

ตารางที่ ๑๔๙ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดเชียงราย ...................... ๒๗๑ 

ตารางที่ ๑๕๐ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดปัตตานี ........................ ๒๗๒ 

ตารางที่ ๑๕๑ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดนครปฐม ...................... ๒๗๓ 

ตารางที่ ๑๕๒ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ครู จังหวดัเพชรบุรี ....................... ๒๗๔ 



ฎ 
 

ตารางที่ ๑๕๓ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดลพบุร ี.......................... ๒๗๖ 

ตารางที่ ๑๕๔ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดสงขลา ......................... ๒๗๗ 

ตารางที่ ๑๕๕ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดสุราษฎร์ธานี ................ ๒๗๘ 

ตารางที่ ๑๕๖ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดอุบลราชธานี ................ ๒๗๙ 

ตารางที่ ๑๕๗ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดพิษณุโลก ..................... ๒๘๐ 

ตารางที่ ๑๕๘ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดนครสวรรค ์.................. ๒๘๑ 

ตารางที่ ๑๕๙ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...... ๒๘๒ 

ตารางที่ ๑๖๐ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดสกลนคร ...................... ๒๘๔ 

ตารางที่ ๑๖๑ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดชลบุรี ........................... ๒๘๕ 

ตารางที่ ๑๖๒ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวัดอุดรธานี ...................... ๒๘๖ 

ตารางที่ ๑๖๓ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
 ........................................................................................................................................................ ๒๘๗ 

ตารางที่ ๑๖๔ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดเชียงราย ๒๘๙ 

ตารางที่ ๑๖๕ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดปัตตานี. ๒๙๐ 

ตารางที่ ๑๖๖ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดนครปฐม
 ........................................................................................................................................................ ๒๙๑ 

ตารางที่ ๑๖๗ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ๒๙๓ 

ตารางที่ ๑๖๘ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดลพบุร ี... ๒๙๔ 

ตารางที่ ๑๖๙ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดสงขลา .. ๒๙๕ 

ตารางที่ ๑๗๐ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ........................................................................................................................................................ ๒๙๗ 

ตารางที่ ๑๗๑ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
 ........................................................................................................................................................ ๒๙๘ 

ตารางที่ ๑๗๒ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก
 ........................................................................................................................................................ ๓๐๐ 

ตารางที่ ๑๗๓ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์
 ........................................................................................................................................................ ๓๐๑ 



ฏ 
 
ตารางที่ ๑๗๔ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดพระนคร -    

ศรีอยุธยา ........................................................................................................................................ ๓๐๒ 

ตารางที่ ๑๗๕ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดสกลนคร ๓๐๔ 

ตารางที่ ๑๗๖ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดชลบุรี .... ๓๐๕ 

ตารางที่ ๑๗๗ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ๓๐๗ 

ตารางที่ ๑๗๘ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดนครราชสีมา ............................. ๓๐๘ 

ตารางที่ ๑๗๙ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดเชียงราย ................................... ๓๐๙ 

ตารางที่ ๑๘๐ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดปัตตานี ..................................... ๓๐๙ 

ตารางที่ ๑๘๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ จังหวัดนครปฐม .................................. ๓๑๐ 

ตารางที่ ๑๘๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ จังหวัดเพชรบุรี ................................... ๓๑๑ 

ตารางที่ ๑๘๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดลพบุรี ....................................... ๓๑๑ 

ตารางที่ ๑๘๔ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดสงขลา ...................................... ๓๑๒ 

ตารางที่ ๑๘๕ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ............................. ๓๑๓ 

ตารางที่ ๑๘๖ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ............................. ๓๑๓ 

ตารางที่ ๑๘๗ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดพิษณุโลก .................................. ๓๑๔ 

ตารางที่ ๑๘๘ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดนครสวรรค์ ............................... ๓๑๕ 

ตารางที่ ๑๘๙ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .................... ๓๑๕ 

ตารางที่ ๑๙๐ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดสกลนคร ................................... ๓๑๖ 

ตารางที่ ๑๙๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดชลบุรี ........................................ ๓๑๗ 

ตารางที่ ๑๙๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดอุดรธานี .................................. ๓๑๗ 

ตารางที่ ๑๙๓ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดนครราชสีมา ....................... ๓๑๘ 

ตารางที่ ๑๙๔ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดเชียงราย ............................. ๓๑๘ 

ตารางที่ ๑๙๕ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดปัตตานี ............................... ๓๑๘ 

ตารางที่ ๑๙๖ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดนครปฐม............................. ๓๑๙ 

ตารางที่ ๑๙๗ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดเพชรบุร ี.............................. ๓๑๙ 

ตารางที่ ๑๙๘ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดลพบุร ี................................. ๓๑๙ 

ตารางที่ ๑๙๙ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดสงขลา ................................ ๓๑๙ 



ฐ 
 

ตารางที่ ๒๐๐ แบบทดสอบความรู้กอ่นและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ....................... ๓๒๐ 

ตารางที่ ๒๐๑ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ...................... ๓๒๐ 

ตารางที่ ๒๐๒ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ............................ ๓๒๐ 

ตารางที่ ๒๐๓ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดนครสวรรค ์......................... ๓๒๑ 

ตารางที่ ๒๐๔ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ............. ๓๒๑ 

ตารางที่ ๒๐๕ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดสกลนคร ............................. ๓๒๑ 

ตารางที่ ๒๐๖ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดชลบุรี .................................. ๓๒๑ 

ตารางที่ ๒๐๗ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดอุดรธานี .............................. ๓๒๒ 

ตารางที่ ๒๐๘ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา .......................... ๓๒๓ 

ตารางที่ ๒๐๙ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนจังหวัดเชียงราย ................................. ๓๒๔ 

ตารางที่ ๒๑๐ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนจังหวัดปัตตานี .................................. ๓๒๕ 

ตารางที่ ๒๑๑ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดนครปฐม ............................... ๓๒๖ 

ตารางที่ ๒๑๒ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ................................ ๓๒๗ 

ตารางที่ ๒๑๓ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดลพบุรี ................................... ๓๒๘ 

ตารางที่ ๒๑๔ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดสงขลา .................................. ๓๒๙ 

ตารางที่ ๒๑๕ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ......................... ๓๓๐ 

ตารางที่ ๒๑๖ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี ......................... ๓๓๑ 

ตารางที่ ๒๑๗ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก .............................. ๓๓๒ 

ตารางที่ ๒๑๘ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดนครสวรรค ์........................... ๓๓๓ 

ตารางที่ ๒๑๙ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ................ ๓๓๔ 

ตารางที่ ๒๒๐ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดสกลนคร ............................... ๓๓๕ 

ตารางที่ ๒๒๑ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดชลบุรี .................................... ๓๓๖ 

ตารางที่ ๒๒๒ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดอุดรธานี ................................ ๓๓๗ 

ตารางที่ ๒๒๓ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ........................... ๓๓๙ 

ตารางที่ ๒๒๔ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดเชียงราย ................................. ๓๔๐ 

ตารางที่ ๒๒๕ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดปตัตานี ................................... ๓๔๑ 

ตารางที่ ๒๒๖ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดนครปฐม ................................. ๓๔๒ 



ฑ 
 
ตารางที่ ๒๒๗ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี .................................. ๓๔๓ 

ตารางที่ ๒๒๘ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดลพบุร ี..................................... ๓๔๔ 

ตารางที่ ๒๒๙ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดสงขลา .................................... ๓๔๕ 

ตารางที่ ๒๓๐ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ........................... ๓๔๖ 

ตารางที่ ๒๓๑ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ........................... ๓๔๗ 

ตารางที่ ๒๓๒ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ................................ ๓๔๘ 

ตารางที่ ๒๓๓ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ............................. ๓๔๙ 

ตารางที่ ๒๓๔ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .................. ๓๕๐ 

ตารางที่ ๒๓๕ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดสกลนคร ................................. ๓๕๑ 

ตารางที่ ๒๓๖ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดชลบุรี ...................................... ๓๕๒ 

ตารางที่ ๒๓๗ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดอุดรธานี .................................. ๓๕๓ 



๑ 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร 
 ความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมขึ้น การเกิดความขัดแย้งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากเกินไปก็ท าให้สังคม
แตกแยก อย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่หากมีการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งอย่างถูกวิธี ก็จะท าให้เกิดประโยชน์ขึ้น การลดหรือจัดการกับความขัดแย้งในสังคมไทยเป็น
เป้าประสงค์หนึ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยรัฐบาลจะก าหนดให้มีการลดความ
ขัดแย้ง หรือการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นภารกิจหลักมาตั้งแต่เข้าบริหารประเทศ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๘; ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๙) โดยมีนโยบายที่ใช้สันติวิธีหรือความไม่รุนแรง
ในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งกลยุทธ์ใน
การใช้สันติวิธีในการลดความขัดแย้งสามารถท าได้ ๔ รูปแบบ (Dhammahaso, 2005) ด้วยกันคือ 
การเจรจา การไต่สวน การไกล่เกลี่ย และการประนีประนอม ซึ่งการลดความขัดแย้งทั้ง ๔ รูปแบบนั้น
ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นตัวกลางในการลดความ 
ขัดแย้งให้ส าเร็จ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติได้
มีความพยายามในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทย โดยมีการท าวิจัยและศึกษาค้นคว้ารูปแบบของสื่อและการจัดกิจกรรมกับกลุ่มของเด็กและ
เยาวชนเพื่อให้ความรู้การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในด้านสันติวิธีให้แก่เยาวชน (จุติพร ปริญโญกุล 
และคณะ, ๒๕๖๐) โดยมีความคาดหวังว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน และสถาบันการศึกษาจะเป็นกลไก
ส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ซึ่งผลก าร
ด าเนินการที่ผ่านมาได้มีการทดลองน ารูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมมาทดลองใช้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องซึ่งประสบความส าเร็จด้วยดี โดยเครื่องมือที่
คณะผู้วิจัยได้น าไปใช้ ประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการที่ออกแบบมาเพื่อใช้ส าหรับให้ความรู้แก่
เยาวชนในเรื่องความสมานฉันท์และความปรองดอง จากผลการวิจัยและศึกษาค้นคว้ารูปแบบของสื่อ
และการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อให้ความรู้รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในด้านสันติวิธี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีข้อเสนอแนะโดยสรุปว่าควรให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๙ จังหวัด โดยอาจมีการแบ่งเป็นระยะในการศึกษา เพื่อให้เยาวชน
ในสังคมไทยทั่วประเทศเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความขัดแย้งและความสมานฉันท์ 
และพัฒนาเป็นเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศต่อไปและควรมีการทดลองใช้สื่อประเภทต่าง ๆ 
และกิจกรรมกับเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษากับเยาวชนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เพื่อจะได้ทราบวิธีการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสมานฉันท์ในรูปแบบต่าง ๆ อันจะเป็น
การท าให้เยาวชนเหล่านี้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ด้วยความปรองดองและเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มี
คุณภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติจึงน าแนวคิดในการพัฒนาการสื่อสารเพื่อ
การจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมาผนวก
กับการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองตามกรอบของ ปยป. โดยน าผลจากรายงานการวิจัย
เรื่อง การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ จุติพร 
ปริญโญกุล และคณะ (๒๕๖๐) สรุปไว้มาทบทวนและพัฒนาเนื้อหาตามกรอบแนวทางการสร้างความ
สามัคคีปรองดองของ ปยป. และขยายผลจากโครงการและกิจกรรมน าร่อง มาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการ
จริงกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป เพื่อทดสอบดูว่าผลสัมฤทธิ์จากการใช้
กิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไปว่าจะได้ผลไปในท านองเดียวกันหรือไม่ ส านักงาน
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการวิจัยขยายต้นแบบ
การจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการวิจัยขยายผลการด าเนินงานตามข้อเสนอดังที่กล่าวมา
ข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป 
 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยในครั้งนี้ คือ ๑) ติดตามการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมใน
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ 
จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒) ขยายผลการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนใน
สังคมไทย ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องอีก ๑๕ จังหวัด ๓) พัฒนาและประเมินผลรูปแบบ
การสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดน าร่องทั้ง ๑๙ จังหวัด ๔) จัดท าคู่มือเป็นเอกสาร และวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสมต่อ
การน าไปใช้ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ม
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้เรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดอง จาก
โรงเรียนมัธยมในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๕ จังหวัด จ านวน ๑,๕๐๐ คน ด้วยการให้
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้วิธีการออกแบบ
แบบสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามผลจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ 
ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวแทน
โรงเรียนที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ตลอดจนพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ จากนั้นใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมและสื่อ โดยท าการเก็บแบบสอบถามจากตัวแทน
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง และการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมกิจกรรม คือ จาก
เยาวชนภายในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด และใช้แบบสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเยาวชนต่อกิจกรรม
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และสื่อภายใต้โครงการ เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา ประเมินแนวทางการสร้างสื่อ เขียนบรรยาย
ข้อมูล แล้วสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ๑๕ จังหวัด พบว่า ยุติธรรมจังหวัด ครู และ
เยาวชน มีความพึงพอใจต่อสื่อ และกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าคู่มือด้านการสื่อสาร
เพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถไปใช้ในการสร้าง
ความรู้และความเข้าใจด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนได้สรุปผลอัตราการเติบโต
ของ Facebook fanpage “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” มีดังต่อไปน้ี 

ยอดรวมการรับชม ในช่วงเดือนพฤษภาคม มีอัตราการรับชมสูงที่สุด และมีจ านวนผู้กดถูกใจ
มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ณ ปัจจุบันมียอดผู้กดถูกใจ Page ที่ ๑,๖๖๘ คน ส่วนแหล่งที่มาของ
การกดถูกใจมาจากการเข้าร่วมจาก Page โดยตรง ซึ่งเป็นการกระตุ้นผ่านการท ากิจกรรมในช่วงเวลา
นั้น ๆ ในด้านการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยพบว่า ผู้เข้าร่วม Facebook fanpage นั้นมีการ
เข้าถึงรูปภาพเป็นจ านวนมากที่สุด ด้านความคิดเห็น และการแชร์ พบว่าสมาชิกของ Facebook 
fanpage “วัยรุ่น วุ่นเนอะ”ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม และสมาชิกใหม่นั้นมีการตอบสนองเนื้อหาและ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยการกดไลก์ การกดแสดงอารมณ์ และการแชร์ตามล าดับ ในส่วนการแสดง
ความคิดเห็นส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมมีความสนุกสนานและให้ความรู้ในด้านการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีปรองดอง 

การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และได้ท าการลงพื้นที่จัดกิจกรรม
กับกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง ๑๙ จังหวัด ผู้วิจัยได้น าเน้ือหามาปรับปรุง และพัฒนา
เป็นคู่มือด้านการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปผลได้ดังนี ้

๑. รูปแบบการให้เนื้อหาและวิธีการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน
ไทยในสังคมไทยประกอบด้วยการให้เนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ทั้ง ๔ ด้าน 
ประกอบไปด้วย ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และสันติวัฒนธรรม ซึ่งมี
ช่องทางที่จะใช้ในการสื่อการกับเด็กและเยาวชนคือ Facebook เนื่องจากเป็นการสร้างเครือข่ายและ
ให้ความรู้ ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม หรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน 
นอกจากนี้มีการสอดแทรกสื่อ แอนิเมชัน และหนังสั้นเนื่องจากมีความเหมาะสมกับช่วงอายุ โดยมี
วิธีการสื่อสารโดยการการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรับผิดชอบ การสร้างการยุติปัญหา การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสร้างความยืดหยุ่นในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสร้าง
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การแก้ไขปัญหาด้วยความโปร่งใส ทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหา สร้างการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
รู้จักปัญหา และการสร้างและสนับสนุนเครือข่าย 

๒. ช่องทางและสื่อที่ ใช้ในการน าเสนอข้อมูลของกิจกรรมประกอบด้วย Facebook 
แอนิเมชัน และ หนังสั้น 

๒.๑ วิธีการการให้ความรู้ผ่าน Facebook 
   ๑) การโพสต์เรื่องราว เหตุทะเลาะวิวาท การแก้ปัญหา ตัวอย่างความ
ขัดแย้ง (ภาพ และ เนื้อหาประกอบ) เป็นการให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง 
   ๒) การโพสต์เรื่องอื่นๆ ที่เยาวชนสนใจกระแส หรือเรื่องที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียน การสอน โดยวิธีการสื่อสารที่ไม่ซับซ้อน บทความ สั้น และยาว ภาพถ่าย ภาพอินโฟกราฟิก
ที่สื่อสาร เข้าใจได้ง่าย สามารถเก็บไว้อ่าน หรือแชร์ต่อได้โดยง่าย เป็นการให้ความรู้ เยาวชนเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการ สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ 
   ๓) การใช้ภาพ ดารา นักแสดงหรือ net Idol ที่ได้รับความนิยมโดยโพสต์
ด้วยค าพูดที่ก าลังเป็นที่นิยมและเกี่ยวข้องกับความสมานฉันท์ เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนสนใจใน
เนื้อหาและความรู้ที่ต้องการสื่อสาร 

๒.๒ วิธีการให้ความรู้ผ่านแอนิเมชัน และ หนังสั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เยาวชน
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการ สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ 
   ๑) การใช้ แอนิเมชันที่ทางทีมงานสร้าง ๑-๒ เดือน/๑ คลิป (ตลอดจน ๑ ปี 
อาจจะใช้เพียง ๕ คลิป) เนื่องจากมีสื่ออื่น ๆ ที่น ามาใช ้

๒) ใช้แอนิเมชันของผู้อื่นที่ได้ท าเผยแพร่เอาไว้แล้ว ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง 
เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ 

๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเยาวชนตามบริบทความขัดแย้งของแต่ละพื้นที่  
ประกอบด้วยทั้งหมด ๑๘ กิจกรรมดังน้ี 

๓.๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า (กิจกรรมเปิด) ใช้ส าหรับกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน 
  ๓.๒ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมเลือกได้ให้เลย และ
กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว (ยุติธรรมทางเลือก) เหมาะสมส าหรับบริบทในพื้นที่ที่เยาวชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านยาเสพติด และการทะเลาะวิวาท/ท าร้ายร่างกายในกลุ่มวัยรุ่น 

๓.๓ กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง กิจกรรมก้าวคนละก้าว กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง (ยุติธรรมชุมชน) เหมาะสมส าหรับบริบทในพื้นที่ที่เยาวชนมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/ท าร้ายร่างกายในกลุ่มวัยรุ่น การเข้าสังคมไม่ได้ การจับ
กลุ่มโดยมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงและก่ออาชญากรรม 
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๔. กิจกรรม What will you do? กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 
และกิจกรรม “เปลี่ยน” (ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) เหมาะสมส าหรับบริบทในพื้นที่ที่เยาวชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านการทะเลาะวิวาท/ท าร้ายร่างในกลุ่มวัยรุ่น 

๕. กิจกรรมสันติรวมใจ กิจกรรมตามใจเธอ กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น กิจกรรมหมู่บ้านของ
ฉัน (สันติวัฒนธรรม) เหมาะสมส าหรับบริบทในพื้นที่ที่เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านความคึก
คะนองในเรื่องเพศที่น าไปสู่การกระท าความผิดอาญา ความรุนแรงในครอบครั ว เด็กแว้น การเข้า
สังคมไม่ได้ และการจับกลุ่มโดยมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงและก่ออาชญากรรม 

๖. กิจกรรมด้วยรักและผูกพันธ์ (กิจกรรมปิด) เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่มุ่งเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และความผูกพันธ์หลังจากจบกิจกรรมให้เยาวชนมีเครือข่ายและน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่
ต่อ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จากคู่มือดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถน าไปเผยแพร่ และน าไปใช้เพื่อ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยได ้

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ไม่มีการลงพื้นที่ท ากิจกรรม ทีม
งานวิจัยจะไม่มีกิจกรรมหรือภาพที่จะกระตุ้นการเข้ารับชมให้กับ Fanpage จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้า
รับชม Page ในช่วงเวลานั้นน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากต้องการให้มีการติดตามหรือเข้ารับชมข้อมูล
อยู่เสมอ ผู้ดูแล Page จะต้องมีการพูดคุยหรืออัพโหลดข้อมูลเพื่อดึงดูดให้มีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
อยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป คือ ในการพัฒนาบุคลากรในส านักงานยุติธรรมจังหวัดให้
เป็นผู้น ากิจกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความยั่งยืนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในเยาวชน 
เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่จึงสะดวกที่จะลงไปท ากิจกรรมและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งการที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงมีศักยภาพที่จะสร้างเครือข่าย
เยาวชนที่ครอบคลุมระดับประเทศได ้

อย่างไรก็ดี ควรมีการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่บุคลากรในส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้มีทักษะเพียงพอในการเป็นผู้น ากิจกรรมได้ และการทดลองในบางจังหวัดมี
ขนาดของห้องไม่เพียงพอในการท ากิจกรรม หากมีการด าเนินการท ากิจกรรมจะต้องสอบถามในเรื่อง
ของขนาดห้องให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดอบรมคู่มือให้กับยุติธรรมจังหวัดเพ่ือให้
ยุติธรรมจังหวัดสามารถน าคู่มือไปจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนได้นอกจากนี้ยังสามารถน าคู่มือไปปรับใช้
ในการจัดกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป  
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Executive summary 
 Conflicts are normal in human society and it causes social change. Conflicts 
have both advantages and disadvantages. Conflicts might make the society broken as 
had happened during the period of political upheavals in the country. However, with 
appropriate conflict management, conflicts could turn to be useful. Reducing or 
dealing with conflicts in Thai society is a priority target of Prayuth Chan-o-cha’s 
government since taking office (Office of the Prime Minister, 2015; The Office of the 
Prime Minister, 2016). The government's policy is to apply peaceful or nonviolence 
methods to reduce conflicts that occur in the society and make people in the society 
live happily together. The strategy of using peaceful methods to reduce conflicts can 
be done in 4 ways (Dhammahaso, 2005), namely negotiation, inquiry, mediation and 
compromise. Reducing conflicts by employing these 4 methods requires 
communication as an intermediary to successful conflict resolution. 
 In the fiscal year 2017, the Office of National Harmony Board made efforts to 
develop a body of knowledge regarding communication methods to encourage 
reconciliation in Thai society by conducting a series of research and studying and 
developing the forms of media and organizing activities with groups of young people 
(Chutiporn Parinyokul et al., 2017). With the expectation that children, youth and 
educational institutions have an important role for driving reconciliation and harmony, 
the previous researches were to test successful communication methods and activities 
for conflict resolution by the examination of children and youth in the areas of pilot 
provincial justice offices' jurisdiction. The tools that the research team used are series 
of recreational activities designed to educate youth on harmony and reconciliation. 
 Based on the results of the research and study of the forms of media and 
activities with youth groups to instill knowledge, values and awareness of peace in the 
fiscal year 2017, there was a suggestion that operational research should be conducted 
in all 19 provincial justice offices. The study can be implemented in phases. This is to 
enable youth in Thai society throughout the country to gain knowledge and 
understanding on conflict management and reconciliation. In addition, it can build up 
a network of youth groups throughout the country. Various types of media and 
activities should also be put on trial with youth, especially the students in the upper 
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secondary school in order to know how to cultivate youth to be aware of reconciliation 
that will help these young people to resolve conflicts with harmony and grow into 
quality adults. 
 The Office of National Harmony Board therefore introduced the concept of 
communication development for conflict management and reconciliation in Thailand 
together with the driving of social harmony. Using the framework of RSR and results 
from the research report of Chutiporn Parinyokul et al. “Communication for enhancing 
the reconciliation of youth in Thai society in 2017” (Chutiporn Parinyokul et al., 2017), 
the research project is an expansion of the previous research by Chutiporn Parinyokul 
et al. This project is to apply the successful methods and activities to other areas 
throughout the country. An additional objective of this project is to test whether the 
same activities have the same or different effects to different sample groups. The 
Office of National Harmony Board therefore decided to conduct another research 
project for the expansion of communication and activity model to encourage harmony 
and reconciliation in Thai society in 2018 in cooperation with Rajamangala University 
of Technology Phra Nakhon as the researcher. 
 The objectives of the aforementioned research are: 1) follow up the 
implementation of communication methods and activities to encourage the 
reconciliation in the area of the previous four pilot provincial justice offices (Chiang 
Mai, Khon Kaen, Phuket and Chachoengsao) that have been implemented in the 2017 
fiscal year 2) expanding the implementation of communication methods and activities 
to encourage the reconciliation of youth to other 15 pilot provincial justice offices 3) 
develop and evaluate communication methods to encourage reconciliation among 
the youth in upper secondary school in 19 pilot provincial justice offices 4) prepare 
manuals in form of hard copies and videos that are suitable to use for enhancing the 
reconciliation of youth in Thai society. The samplings are 1,500 upper secondary 
students who participated in the project to enhance knowledge and understanding on 
the promotion of reconciliation as well as on creating awareness of harmony from 
upper secondary schools in the jurisdictional areas of 15 pilot provincial offices of 
justice who are selected by provincial offices of justice using purposive sampling 
method. 
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The research used in-depth interview which consists of designing questionnaires 
for collecting data and following up on results from the 4 provincial pilot justice offices 
(Chiang Mai, Khon Kaen, Phuket and Chachoengsao) that have been implemented in 
the 2017 fiscal year and from the school representatives that have implemented the 
fiscal year 2017. The results are used as a guideline for improvement as well as 
developing methods of communication and activities to encourage reconciliation and 
then use questionnaires to evaluate the results of activities and media by gathering 
questionnaires from provincial justice offices' representatives and from the sample 
group that participated in the activity who are youth in 15 pilot provincial justice 
offices’ areas. Data gathering and data analysis was conducted using forms for 
observing youth participation in activities and media under the research project. The 
research brought together the information obtained from questionnaires, in-depth 
interviews and observation to analyze content, evaluate media development 
methods, write data description and summarized the results of the research objectives. 

After the implementation of activities to strengthen the reconciliation of youth 
in Thai society in the 15 pilot provinces, research finding indicates that provincial justice 
offices, teachers and students have assessed the media and activities at the highest 
level of satisfaction. This proves that the communication manual for enhancing 
harmony of youth in Thai society in 2018 can be used to create knowledge and 
understanding on harmony among youth. 

The growth rate of Facebook fanpage "Busy being young" can be summarized 
as follows: total viewing during the month of May received the highest viewing rate 
and the number of people who press ‘Like’ has increased continuously. At present, 
there are 1,668 likes to the page. The source of the ‘Favorite’ press comes from 
students who have joined the page directly and received direct stimulus through 
activities during that time period. In terms of accessibility and participation, on average, 
it is found that the participants of Facebook fanpage have accessed to pictures the 
most. Regarding opinions and sharing, it is found that members of Facebook fanpage 
"Busy being young" who had participated in the activity as well as new members are 
constantly responding to the content and activities by pressing the like button and 
other emotion-expressing buttons and sharing respectively. The majority of comments 
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on the page is that activities are fun and they provide knowledge in encouraging 
reconciliation and harmony. 

Regarding the results from the assessment of communication patterns to 
encourage reconciliation among the youth in upper secondary schools in 19 provinces 
together with documentary research and relevant theories, the researcher utilized the 
aforementioned content to improve and develop a communication guideline for 
enhancing reconciliation of youth in Thai society, 2018, which can be summarized as 
follows: 

1. The form of providing content and communication methods for enhancing 
the reconciliation of Thai youth in Thai society consists of providing content about the 
strengthening of reconciliation in 4 areas, including community justice, alternative 
justice, reconciliation justice and peace culture. The communication channel to 
communicate with children and youth is via Facebook. This is because it can be used 
to build networks and educate simultaneously. Children and youth can create social 
networks or meet with those with the same goal. In addition, animations and short 
films are also included as they are appropriate with the age of the target group. The 
messages to communicate include creating relationships, responsibility, problem 
solving, creating problem solution, creating opportunities for access to mediation 
disputes, creating flexibility in mediation disputes, creating solutions with transparency, 
all parties to gather and solve problems, creating creative solutions, getting to know 
the problem and creating and supporting networks. 

2. Channels and media used to present information of activities, including 
Facebook, animations and short films. 

2.1 How to educate via Facebook 
1) Posting stories, conflicts, how to resolve conflicts, examples of conflicts 

(images and content) is to educate young people about the knowledge of principles 
and methods of building reconciliation and harmony, understanding of conflict issues. 

2) Posting other matters that young people are interested in or matters 
that are useful for exam and study by using uncomplicated communication such as 
short and long articles, photographs, graphic images that are easy to understand and 
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can be saved or shared easily. This can educate youth about principles and methods 
for creating reconciliation and harmony. 

3) The use of images of popular actors or social network idols by posting 
popular words that relate to the topic of reconciliation. It encourages young people 
to be interested in the content and knowledge needed to be communicate. 

2.2 Methods of providing knowledge through animation and short films in order 
to educate youth about principles and methods for creating reconciliation. 

1) Using animation that the team created 1-2 months / 1 clip (in 1 year 
may use only 5 clips) because there are other media that are used. 

2) Use the animation that have already been published by others with 
similar content relating to or promoting reconciliation in the presentation. 

3. The appropriateness of activities with youth in the context of conflicts in 
each area. There are 18 activities as follows: 

1. Hello activity (opening activity) is used to dissolve children and youth 
behavior. 

2. Activities such as “First button”, “Alternative” “You will get if you choose 
right” and “Binding paper” (alternative justice) are suitable for the context in which 
the youth has a drug risk behavior and quarrels / assaults in teenagers. 

3. Activities such as “Don’t drop the beans”, “Step by step”, “String of 
destiny” and “Keep it together” (community justice) are appropriate for the context 
in which the youth has a drug risk behavior. Brawl / physical assault in adolescents, 
inability to socialize, tendency to use violence and crimes. 

4. Activities such as “What will you do?”, “My Tale”, “Harmony is 
happiness” and "Change" (reconciliation justice) are suitable for the context in areas 
where youths have risky behavior in the form of brawl / physical assault in adolescents. 

5. Activities such as “Say it together”, “Up to you”, “ Electric youth”, “ My 
Home” (peace culture) are appropriate for the context in which the youth has a risky 
behavior about sex that leads to criminal offenses, family violence, inability to 
socialize, tendency to use violence and crimes. 
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6. Activities “With love and ties” (closing activities) is the last activities 
aimed at enhancing reconciliation and bonding after the activities have finished for the 
youth to create a network and distribute knowledge to others and apply in everyday 
life. 

From the manual shows that all activities can be publicized and can be used 
to strengthen the reconciliation of youth in Thai society. 

Suggestions for this research: during the absence of field activity, the research 
team will not have any activities or images to stimulate the viewership of the fanpage, 
resulting in fewer visitors. This shows that in order to ensure continuous follow-ups or 
access to the information, the page administrator must always post or upload 
information to attract young people to participate.  

Suggestions for the future research: personnel development in the provincial 
justice offices to be a leader in activities will be a part that will contribute to the 
sustainability of youth reconciliation because they are in the area, therefore are more 
convenient to organize activities and follow-up evaluation continuously. Also, there 
are provincial justice offices spreading across the country, thus they have the potential 
to create a youth network that covers the whole country. However, there should be 
trainings on recreation activities for personnel in the provincial justice offices in order 
to have enough skills to be activity leaders. Besides, room size in some schools is not 
suitable for activities. Thus, prior to conduct activities, the activity organizer must 
inquire about the size of the room to suit the number of participants. Trainings on 
activity manual should be provided for personnel in the provincial justice offices to 
enable them to use the activity manual to organize activities for youth. The activity 
manual can be adapted when organizing activities to suit other target groups. 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

  
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ความขัดแย้งเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ และเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมขึ้น การเกิดความขัดแย้งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากเกินไปก็ท าให้สังคม
แตกแยก อย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่หากมีการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งอย่างถูกวิธี ก็จะท าให้เกิดประโยชน์ขึ้น 

การลดหรือจัดการกับความขัดแย้งในสังคมไทยเป็นเป้าประสงค์หนึ่งของ รัฐบาลพลเอก  
ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยรัฐบาลจะก าหนดให้มีการลดความขัดแย้ง หรือการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เป็นภารกิจหลักมาตั้งแต่เข้าบริหารประเทศ (ส านักนายกรัฐมนตรี , ๒๕๕๘; ส านัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๙) โดยมีนโยบายที่ใช้สันติวิธีหรือความไม่รุนแรงในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในสังคม เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งกลยุทธ์ในการใช้สันติวิธีในการลดความ
ขัดแย้งสามารถท าได้ ๔ รูปแบบ (Dhammahaso, 2005) ด้วยกันคือ การเจรจา การไต่สวน  
การไกล่เกลี่ย และการประนีประนอม ซึ่งการลดความขัดแย้งทั้ง ๔ รูปแบบนั้นต้องอาศัยการสื่อสาร
เป็นตัวกลางในการลดความขัดแย้งให้ส าเร็จ 

ผลจากการศึกษาวิจัยของ จุติพร ปริญโญกุล และคณะ (๒๕๕๙) ชี้ให้เห็นว่าในประเทศ
เยอรมัน ได้ใช้การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เพลง เกม และกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อโน้มน้าวใจให้ประชาชนในชาติเกิดความปรองดองกัน โดยเริ่มจากการปลูกฝังเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง มีการจัดเวทีให้แสดงความคิดเห็น และเรียนรู้การจัดการความขัดแย้ง โดยหวัง
ว่าเยาวชนเหล่านั้นเมื่อเติบโตย่อมสามารถจัดการความขัดแย้ง และสร้างสังคมอันสงบสุขได้ และได้มี
การแนะน าสื่อที่เหมาะสมในการโน้มน้าวจิตใจเยาวชนไทย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติได้
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย โดยมีการท า
วิจัยและศึกษาค้นคว้ารูปแบบของสื่อและการจัดกิจกรรมกับกลุ่มของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ความรู้
การปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในด้านสันติวิธีให้แก่เยาวชน (จุติพร ปริญโญกุล และคณะ, ๒๕๖๐) 
โดยมีความคาดหวังว่ากลุ่มเด็กและเยาวชน และสถาบันการศึกษาจะเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ซึ่งผลการด าเนินการที่ผ่านมาได้มีการ
ทดลองน ารูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมมาทดลองใช้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดน าร่องซึ่งประสบความส าเร็จด้วยดี โดยเครื่องมือที่คณะผู้วิจัยได้น าไปใช้ ประกอบด้วย 
กิจกรรมสวัสดีจ้า กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก กิจกรรมทางเลือก กิจกรรมเลือกได้ให้เลย กิจกรรม
กระดาษกลมเกลียว กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง กิจกรรมก้าวคนละก้าว กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
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กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง กิจกรรม What will you do?  กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน กิจกรรม
สามัคคีแล้วมีความสุข กิจกรรมเปลี่ยน กิจกรรมสันติรวมใจ กิจกรรมตามใจเธอ กิจกรรมกระแสไฟใน
วัยรุ่น กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน และกิจกรรมด้วยรักและผูกพันธ์  
 จากผลการวิจัยและศึกษาค้นคว้ารูปแบบของสื่อและการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชนเพื่อให้
ความรู้รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกในด้านสันติ วิธี ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๐ ได้มี
ข้อเสนอแนะโดยสรุปว่าควรให้มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๙ 
จังหวัด โดยอาจมีการแบ่งเป็นระยะในการศึกษา เพื่อให้เยาวชนในสังคมไทยทั่วประเทศเกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความขัดแย้งและความสมานฉันท์ และพัฒนาเป็นเครือข่ายของกลุ่ม
เยาวชนทั่วประเทศต่อไปและควรมีการทดลองใช้สื่อประเภทต่าง ๆ และกิจกรรมกับเยาวชน โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งการศึกษากับเยาวชนที่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อจะได้ทราบวิธีการปลูกฝัง
ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสมานฉันท์ในรูปแบบต่าง ๆ อันจะเป็นการท าให้เยาวชนเหล่านี้แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งได้ด้วยความปรองดองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 
 ประกอบกับรัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวและการสร้างความสามัคคี
ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยในส่วนของการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
คณะกรรมการ ป.ย.ป. ได้มีการจัดระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ พรรคการเมือง กลุ่ม
การเมือง องค์กรพัฒนาภาคเอกชน นักวิชาการและประชาชนเพื่อจัดท าความเห็นร่วมเพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดอง โดยได้น าความเห็นจากทุกภาคส่วนมาจัดท าเป็นสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความ
สามัคคีปรองดอง ประกอบด้วยแนวคิดในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ๑๐ ประการ ได้แก่ รู้รัก
สามัคคี ยึดมั่นศาสตร์พระราชา ขจัดการทุจริต อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลคุณภาพชีวิต เคารพ
กฎหมาย รู้ทันข่าวสาร ยึดมั่นกติกาสากล ร่วมพัฒนาและปฏิรูปประเทศ และเดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งกรอบสัญญาประชาคมดังกล่าวจะกลายเป็นนโยบายส าคัญที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไป
ด าเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการสร้าง ความสามัคคีปรองดอง ซึ่ง
กระทรวงยุติธรรมจะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างความสามัคคีปรองดอง
ดังกล่าว 

ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติจึงน าแนวคิดในการพัฒนาการ
สื่อสารเพื่อการจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพมาภาคผนวกกับการขับเคลื่อน การสร้างความสามัคคีปรองดองตามกรอบของ ป .ย.ป. 
โดยน าผลจากรายงานการวิจัยเรื่อง การสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน 
ในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ จุติพร ปริญโญกุล และคณะ (๒๕๖๐) สรุปไว้มาทบทวนและพัฒนา
เนื้อหาตามกรอบแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองของ ป.ย.ป. และขยายผลจากโครงการและ
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กิจกรรมน าร่อง มาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติการจริงกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป  
เพื่อทดสอบดูว่าผลสัมฤทธิ์จากการใช้กิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างออกไปว่าจะได้ผลไปใน
ท านองเดียวกันหรือไม่ ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติจึงเห็นสมควร
ด าเนินโครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง
และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย โดยการจัดจ้างที่ปรึกษาด าเนินการวิจัยขยายผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอดังที่กล่าวมาข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑.๒.๑ ติดตามการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ

เยาวชนในสังคมไทยในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต 
และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑.๒.๒ ขยายผลการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทย ในพื้นที่ส านกังานยุติธรรมจังหวัดน าร่องอีก ๑๕ จังหวัด 

๑.๒.๓ พัฒนาและประเมินผลรูปแบบการสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องทั้ง ๑๙ จังหวัด  

๑.๒.๔ จัดท าคู่มือเป็นเอกสาร และวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาการวิจัยการขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมและสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มุ่งศึกษา
เพื่อขยายผลจากโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย โดย
น าสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมมาปฏิบัติใช้กับเด็กและเยาวชนเพื่อก าหนดเป็นนโยบายส าคัญที่ทุกส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการต่อไป ซึ่งจะท าให้แนวคิดของ ป.ย.ป. บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการ
ด าเนินการดังนี ้

๑.๓.๑ จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างความสมานฉันท์ รวมไปถึงการสร้างการรับรู้เรื่อง
การสร้างความสามัคคีปรองดอง 

๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการใช้สื่อเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
กลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ 

๑.๓.๓ จัดท าคู่มือเป็นเอกสาร และวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสมต่อการสื่อสารและการน าไปใช้
ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย 



๑๖ 
 
๑.๔ วิธีการด าเนินงาน 

ที่ปรึกษาจะต้องด าเนินงานโดยมีขอบเขตการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ จัดประชุมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๙ จังหวัด เพื่อชี้แจงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการด าเนินโครงการฯ 
 ๑.๔.๒ จัดประชุมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต 
และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวแทนโรงเรียนที่ได้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการสื่อสารและ
กิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 ๑.๔.๓ วิเคราะห์ภาพความขัดแย้งในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องเพิ่มเติมอีก ๑๕ 
จังหวัด เพื่อก าหนดกิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อ 
 ๑.๔.๔ จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน จ านวน ๑,๕๐๐ คน ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดน าร่องเพิ่มเติมอีก ๑๕ จังหวัด 
 ๑.๔.๕ จัดท ารายงานผลการวิจัย 
 ๑.๔.๖ จัดท าบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ที่มีเนื้อหาของรูปแบบและกิจกรรม
ประกอบเป็นภาษาอังกฤษ 

๑.๔.๗ จัดท าคู่มือเป็นเอกสารและวีดิทัศน์ ที่มีความเหมาะสมต่อการสื่อสารและการน าไปใช้
ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย โดยเนื้อหาวีดิทัศน์มีการแสดงค าบรรยาย
ไว้ใต้ภาพ (Subtitle) เป็นภาษาอังกฤษด้วย 

๑.๕ ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระยะเวลารวม ๓๓๐ วัน นับต้ังแต่ลงนามในสัญญา 

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑.๖.๑ มีผลการประเมินวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ

เยาวชนในสังคมไทยในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต 
และฉะเชิงเทรา) ที่ไดด้ าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อการน าผลมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 ๑.๖.๒ มีการจัดกิจกรรมด้วยการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย มาใช้กับเด็กและเยาวชน จ านวน ๑,๕๐๐ คน ในพื้นที่ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดน าร่องเพ่ิมเติมอีก ๑๕ จังหวัด 
 ๑.๖.๓ มีคู่มือเป็นเอกสาร และวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสมต่อการสื่อสารและการน าไปใช้ใน
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ในลักษณะต้นแบบการจัดกิจกรรมและ
รูปแบบการใช้สื่อในการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความ



๑๗ 
 

สมานฉันท์ในสังคมไทยที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดองของ ป.ย.ป. อัน
เป็นนโยบายส าคัญต่อการปลูกฝังสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนทั่วประเทศและ
มุ่งขยายผลไปในสังคมครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป 

๑.๗ คณะวิจัย 
 ๑.๗.๑ อาจารย์ ดร.รวีพร จรญูพันธ์เกษม   หัวหน้าโครงการวิจัย 
 ๑.๗.๒ อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส   นักวิจัย 
 ๑.๗.๓ อาจารย์สุพินดา สุวรรณศร ี   นักวิจัย 
 ๑.๗.๔ อาจารย์ดลพร ศรีฟ้า    นักวิจัย 

๑.๘ งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
- งบโครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์แห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 



๑๘ 
 
๑.๙ แผนการและขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดทั้งโครงการ ๓๓๐ วัน (๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) 

กิจกรรม/ขั้นตอน ช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (วัน) 
๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๑๘๐ ๒๑๐  ๒๔๐ ๒๗๐ ๓๐๐ ๓๓๐ 

๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง รวมทั้งวิธีการสื่อสารเพื่อสร้าง
ความสมานฉันท์ในเยาวชน เพื่อน ามาสร้างเป็นแนวคิด (Conceptual 
Framework) มาปรับใช้ใน การด าเนินงาน 

           

๒. สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล การประเมินผลต่อเนื่องจากในพื้นที่ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และ
ฉะเชิงเทรา) ที่ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

           

๓. ศึกษาและส ารวจบริบทของความขัดแย้งในพื้นที่ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดน าร่องเพิ่มเติมอีก ๑๕ จังหวัด 

           

๔. การจัดท าสรุปการประเมินผลการจัดกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และสรุปบริบทความขัดแย้งในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน า
ร่องเพิ่มเติมอีก ๑๕ จังหวัด 

           

๕.จัดท าแผนการและขั้นตอนการด าเนินงานตลอดจนแนวทางการ
ประเมินผลตลอดทั้งโครงการ 

           



๑๙ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (วัน) 
๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๑๘๐ ๒๑๐  ๒๔๐ ๒๗๐ ๓๐๐ ๓๓๐ 

๖. น ารูปแบบกิจกรรม วิธีการสื่อสารไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องอีก ๑๕ จังหวัด และประเมินผลกิจกรรม 
รวมทั้งผลรูปแบบการใช้สื่อ 

           

๗.จัดรายงานความก้าวหน้าของสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงใน
พื้นที่ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

           

๘.จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
ด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยจาก
ส านักงานยุติธรรมจังหวัด น าร่องที่มีเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรม การวัดผล
ภายหลังการท ากิจกรรม และวิธีการติดตามประเมินผล 

           

๙. จัดท าโครงร่างบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary Draft) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

           

๑๐. จัดท าโครงร่างเอกสารคู่มือและวีดิทัศน์ พร้อมค าบรรยายใต้ภาพเป็น
ภาษาอังกฤษ (Subtitle) โดยพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี 

           

๑๑. จัดท ารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) พร้อม
บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

           



๒๐ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ช่วงเวลาที่จะด าเนินการ (วัน) 
๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๑๘๐ ๒๑๐  ๒๔๐ ๒๗๐ ๓๐๐ ๓๓๐ 

๑๒. จัดท าคู่มือเป็นเอกสารและวีดิทัศน์ โดยเนื้อหาวีดิทัศน์แสดงค า
บรรยายใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ (Subtitle) 

           

๑๓. จัดท าโครงร่างเอกสารคู่มือและวีดิทัศน์ พร้อมค าบรรยายใต้ภาพเป็น
ภาษาอังกฤษ (Subtitle) โดยพิมพด์้วยกระดาษ A4 พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี 
จ านวน ๑๐ ชุด 

           

๑๔. ตรวจรับงวดงาน   * 
ครั้งที่ ๑ 

   * 
ครั้งที่๒ 

   * 
ครั้งที่ ๓ 

๑๕. สรุปและประเมินผลของโครงการ   * 
ครั้งที่ ๑ 

   * 
ครั้งที่๒ 

   * 
ครั้งที่ ๓ 

หมายเหตุ *นับตามจ านวนวันภายหลังจากลงนามในสัญญา 

ตารางที ่๑ แผนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 



๒๑ 
 

  

๑.๑๐ กรอบแนวคิด 
 การวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับเยาวชน
นั้น สามารถแก้ไขหรือท าให้ลดลงได้ด้วยการสื่อสารที่เหมาะสม หากสามารถลดความขัดแย้งของคน
ในสังคม ย่อมท าให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิด 

 

  

ความขดัแย้ง 

เยาวชน 

การสื่อสาร 
เพื่อโน้มน้าวใจ 

ความปรองดอง
สมานฉันท ์



๒๒ 
 
๑.๑๑ กรอบการด าเนินงาน 
 การด าเนินงานของการวิจัย เริ่มต้นจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและวรรณกรรม
ต่าง ๆ จากนั้นระดมความคิดเห็นจากยุติธรรมจังหวัด ๑๙ แห่ง เพื่อน าไปสู่การทดสอบคู่มือการสร้าง
สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ จากนั้นจึงน าผลการวิจัยไปสร้างเป็นคู่มือในการ
สร้างสื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒ กรอบการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการ

สื่อสาร 
 

สัมมนาระดมความคิดเหน็จาก
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง 

ทดสอบคู่มือในการสร้างสื่อและกิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ๑๙ จังหวัด 

คู่มือในการสรา้งสื่อและกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 



๒๓ 
 

  

 

บทที่ ๒ 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย” มีการศึกษาทบทวน
วรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เกี่ยวกับความขัดแย้ง และวิธีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ในเยาวชนดังต่อไปนี ้ 
 
๒.๑ การวิเคราะห์ภาพความขัดแย้งในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๕ จังหวัด  
 การรวบรวมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดที่ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และส านักงานยุติธรรมจังหวัด โดยใชว้ิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับเยาวชน อันเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญของการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาภายในพื้นที่อันส่งผลกระทบต่อเยาวชนโดยตรงและ
น ามาซึ่งความขัดแย้งที่จ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนใช้การจัดกิจกรรมค่ายและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก เพื่อให้เยาวชนมีเกราะป้องกันตนเอง
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  
 
 ๒.๑.๑ ข้อมูลทางสถิติการกระท าความผิดจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

สภาพปัญหาความขัดแย้งของเยาวชนที่น ามาสู่การด าเนินคดีทางกฎหมาย โดยอาศัยจาก
ข้อมูลทางสถิติล่าสุดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มีดังต่อไปน้ี (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, ๒๕๖๒)  

 

จ านวนเด็ก/เยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด  
(ข้อมูล ณ วันที่ : ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒) 

ชาย หญิง รวม 

๕,๔๗๓ ๔๖๙ ๕,๙๔๒ 
 

ตารางที ่๒ จ านวนเด็กและเยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด 



๒๔ 
 

จากตารางที่ ๒ จ านวนเด็กและเยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด พบว่า แยกเป็นเพศชาย ๕,๔๗๓ 
คน และหญิง ๔๖๙ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕,๙๔๒ คน โดยจะเห็นได้ว่ามีเยาวชนเพศชายที่ถูกควบคุม
เป็นจ านวนมากกว่า ๑๑.๖๗ เท่า ของเพศหญิง 
 

จ านวนเด็ก/เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทั่วประเทศ 

ชาย หญิง รวม 

๒,๘๖๓ ๒๖๒ ๓,๑๒๕ 
 

ตารางที ่๓ จ านวนเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 

จากตารางที่ ๓ จ านวนเด็กและเยาวชนที่ควบคุมทั้งหมด พบว่า แยกเป็นชาย ๒,๘๖๓ คน 
และหญิง ๒๖๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๒๕ คน 

จ านวนเด็ก/เยาวชนในสถานสถานพินิจฯ 

ที่มีสถานแรกรับฯ ๓๓ แห่ง 

ชาย หญิง รวม 

๒,๓๒๓ ๒๐๒ ๒,๕๒๕ 

จ านวนเด็ก/เยาวชนในสถานพินิจฯ 

ที่ไม่มีสถานแรกรับฯ ๔๔ แห่ง 

ชาย หญิง รวม 

๒๘๗ ๕ ๒๙๒ 
 
 

ตารางที ่๔ จ านวนเด็กและเยาวชนในสถานสถานพินิจฯที่มีสถานแรกรบัฯ ๓๓ แหง่ 
และไม่มีสถานแรกรับฯ ๔๔ แห่ง 

จากตารางที่ ๔ จ านวนเด็กและเยาวชนในสถานสถานพินิจฯที่มีสถานแรกรับฯ ๓๓ แห่ง 
พบว่า แยกเป็นชาย ๒,๓๒๓ คน และหญิง ๒๐๒ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๕๒๕ คน ในขณะที่ จ านวนเด็ก
และเยาวชนในสถานสถานพินิจฯ ที่ไม่มีสถานแรกรับฯ ๔๔ แห่ง พบว่า แยกเป็นชาย ๒๘๗ คน และ
หญิง ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๙๒ คน 
 
 
 
 



๒๕ 
 

  

๒.๑.๒ การจ าแนกจ านวนคดีตามอายุขณะกระท าผิด 

ภาพที่ ๓ การจ าแนกจ านวนคดีตามอายุขณะกระท าผิด 

จากภาพที่ ๓ โดยจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่อายุ ๑๐ – ๑๗ ปี มีจ านวนเยาวชนที่กระท าความผิด
แปรผันตามอายุที่สูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อจ าแนกตามอายุขณะกระท าผิด พบว่า มีอายุ ๑๐ ปี จ านวน ๘ 
คน อายุ ๑๑ ปี จ านวน ๒๐ คน อายุ ๑๒ ปี จ านวน ๖๓ คน อายุ ๑๓ ปี จ านวน ๒๑๔ คน อายุ ๑๔ 
ปี จ านวน ๔๘๙ คน อายุ ๑๕ ปี จ านวน ๑,๑๐๐ คน อายุ ๑๖ ปี จ านวน ๑,๙๑๙ คน อายุ ๑๗ ปี 
จ านวน ๒,๕๖๘ คน และอายุ ๑๘ ปี จ านวน ๒ คน  
 

๒.๑.๓ จ านวนคดีที่จ าแนกตามความผิด  

ภาพที่ ๔ จ านวนคดีที่จ าแนกตามความผิด 

จากภาพที่ ๔ เมื่อจ าแนกคดีตามความผิด พบว่า เยาวชนกระท า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษ สูงสุด จ านวนถึง ๓,๑๕๕ คดี หรือคิดเป็น ๕๘.๗๑% รองลงมาคือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
๘๙๘ คดี คิดเป็น ๑๖.๗๑% ล าดับที่สาม ไดแ้ก่ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ๕๙๕ คดี คิดเป็น 



๒๖ 
 

๑๑.๐๗% นอกจากนี้ยังพบ ความผิดอื่น ๆ ๒๗๗ คดี คิดเป็น ๕.๑๕% ความผิดเกี่ยวกับเพศ ๒๖๔ 
คดี คิดเป็น ๔.๙๑% ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง ๑๒๕ คดี คิด
เป็น ๒.๓๓% และความผิดเกี่ยวกับอาวุธและระเบิด ๖๐ คิดเป็น ๑.๑๒% อีกด้วย 

 
๒.๑.๔ จ านวนคดีจ าแนกตามอัตราโทษ 

ภาพที่ ๕ จ านวนคดีจ าแนกตามอัตราโทษ 

จากภาพที่ ๕ เมื่อจ าแนกจ านวนคดีตามอัตราโทษ พบว่าอัตราโทษสูงที่สุดได้แก่ โทษจ าคุกไม่
เกิน ๒๐ ปี จ านวน ๑,๒๗๔ คดี คิดเป็น ๒๑.๓๖% รองลงมาคือโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปี จ านวน ๑,๑๒๓ 
คดี คิดเป็น ๑๘.๘๓% โทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี จ านวน ๑,๐๐๗ คดี คิดเป็น ๑๖.๘๘% โทษจ าคุกไม่
เกิน ๑๕ ปี จ านวน ๕๖๒ คดี คิดเป็น ๙.๔๒% โทษจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี จ านวน ๔๘๓ คดี คิดเป็น 
๘.๑๑% โทษจ าคุก ๒๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๔๘๐ คดี คิดเป็น ๘.๐๕% โทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี จ านวน 
๔๓๕ คดี คิดเป็น ๗.๒๙% โทษจ าคุก ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๒๐๒ คดี คิดเป็น ๓.๓๙% โทษจ าคุกไม่
เกิน ๒ ปี จ านวน ๑๔๓ คดี คิดเป็น ๒.๔% โทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดอืน จ านวน ๙๒ คดี คิดเป็น ๑.๕๔% 
โทษจ าคุกตลอดชีวิต จ านวน ๖๙ คดี คิดเป็น ๑.๑๖% โทษประหารชีวิต จ านวน ๔๔ คดี คิดเป็น 
๐.๗๔% โทษจ าคุกไม่เกิน ๔ ปี จ านวน ๓๙ คดี คิดเป็น ๐.๖๕% และโทษปรับ จ านวน ๑๒ คดี คิด
เป็น ๐.๒% 

 
 
 
 
  



๒๗ 
 

  

๒.๑.๕ จ านวนคดีจ าแนกตามค าพิพากษา  

ภาพที่ ๖ จ านวนคดีจ าแนกตามค าพิพากษา 

จากภาพที่ ๖ เมื่อจ าแนกจ านวนคดีตามค าพิพากษา พบว่า มีค าพิพากษาให้ ฝึกและอบรม
สูงสุด เป็นจ านวน ๕๓ คดี คิดเป็น ๒๖.๙% รองลงมาคือ ไม่ต้องรับโทษและให้ใช้วิธีการอื่นส าหรับเด็ก 
จ านวน ๕๒ คดี คิดเป็น ๒๖.๔% ฝึกและอบรมและช าระค่าปรับ จ านวน ๒๗ คดี คิดเป็น ๑๓.๗๑% 
ฝึกและอบรมแทน จ านวน ๒๓ คดี คิดเป็น ๑๑.๖๘% ใช้วิธีการอื่นแทน จ านวน ๑๗ คดี คิดเป็น 
๘.๖๓% คุมประพฤติ จ านวน ๗ คดี คิดเป็น ๓.๕๕% เปลี่ยนแปลงให้ฝึกและอบรม จ านวน ๖ คดี คิด
เป็น ๓.๐๕% ว่ากล่าวตักเตือน จ านวน ๔ คดี คิดเป็น ๒.๐๓% ไม่มีความผิดแต่ให้ใช้วิธีการอื่นส าหรับ
เด็กจ านวน ๓ คดี คิดเป็น ๑.๕๒% อื่น ๆ ฝึกและอบรม จ านวน ๓ คดี คิดเป็น ๑.๕๒% และอื่น ๆ 
จ านวน ๒ คดี ๑.๐๒% 

นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล เฉพาะในพื้นที่ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ทั้ง ๑๕ แห่ง ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังน้ี  



๒๘ 
 

ที ่ หน่วยงาน 

อายุขณะกระท าผิด 

อื่น 
ๆ  

รวม 

อายุเกิน ๑๐ ปี แต่ไม่เกิน ๑๕ 
ปี 

อายุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง 
๑๘ ป ี

๑๐ 
ปี 

๑๑ 
ปี 

๑๒ 
ปี 

๑๓ 
ปี 

๑๔ 
ป ี

๑๕ ป ี ๑๖ ป ี ๑๗ ป ี

๑ สถานพินิจฯ ชลบุร ี   ๑ ๒ ๘ ๑๗ ๒๒ ๔๖  ๙๖ 

๒ สถานพินิจฯ เชียงราย ๑    ๙ ๒๑ ๒๙ ๕๒  ๑๑๒ 

๓ สถานพินิจฯ นครปฐม   ๑ ๕ ๖ ๑๗ ๒๕ ๒๘  ๘๒ 

๔ สถานพินิจฯ นครราชสีมา ๑ ๑ ๓ ๓ ๒๔ ๕๓ ๘๘ ๑๐๗ ๑ ๒๘๑ 

๕ สถานพินิจฯ นครสวรรค์  ๑ ๒ ๑๒ ๓ ๒๒ ๔๔ ๓๙  ๑๒๓ 

๖ สถานพินิจฯ ปัตตาน ี    ๒ ๖ ๓ ๑๔ ๓๒  ๕๗ 

๗ 
สถานพินิจฯ 
พระนครศรีอยุธยา 

   ๓ ๘ ๑๑ ๑๓ ๙  ๔๔ 

๘ สถานพินิจฯ พิษณุโลก  ๑   ๔ ๑๒ ๓๑ ๔๖  ๙๔ 

๙ สถานพินิจฯ เพชรบุร ี   ๑ ๓ ๔ ๑๔ ๙ ๑๘  ๔๙ 

๑๐ สถานพินิจฯ ลพบุรี    ๒ ๓ ๖ ๒๐ ๑๖  ๔๗ 

๑๑ สถานพินิจฯ สกลนคร  ๑ ๓ ๗ ๘ ๒๐ ๔๙ ๖๒  ๑๕๐ 

๑๒ สถานพินิจฯ สงขลา ๑ ๑  ๙ ๑๐ ๓๘ ๙๓ ๑๒๖  ๒๗๘ 

๑๓ สถานพินิจฯ สุราษฎร์ธาน ี  ๑  ๔ ๙ ๑๙ ๔๔ ๕๑  ๑๒๘ 

๑๔ สถานพินิจฯ อุดรธาน ี  ๒ ๒ ๓ ๙ ๒๒ ๔๑ ๔๓  ๑๒๒ 

๑๕ สถานพินิจฯ อุบลราชธาน ี  ๔ ๕ ๕ ๑๑ ๓๙ ๗๗ ๑๐๒ ๑ ๒๔๔ 

 ผลรวมทั้งหมด ๓ ๑๒ ๑๘ ๖๐ ๑๒๒ ๓๑๔ ๕๙๙ ๗๗๗ ๒ ๑,๙๐๗ 

ตารางที ่๕ อายุขณะกระท าผิดในพื้นที่ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง 

จากตารางที่ ๕ พบว่า มีจ านวนเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดถึง ๑,๙๐๗ คน โดยมีสาม
อันดับสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมามีจ านวนสูงที่สุด จ านวน ๒๘๑ คน รองลงมาคือจังหวัดสงขลา 
จ านวน ๒๗๘ คน และอันดับที่สาม คือจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๒๔๔ คน เมื่อจ าแนกตามอายุ
พบว่า จ านวนเยาวชนที่กระท าความผิดแปรผันตามอายุที่สูงขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลของภาพรวมทั่ว
ประเทศ โดยอายุที่พบการกระท าความผิดคือ ๑๗ ปี จ านวน ๗๗๗ คน อายุ ๑๖ ปี จ านวน ๕๙๙ คน 



๒๙ 
 

  

และอายุ ๑๕ ปี จ านวน ๓๑๔ คน นอกจากน้ียังพบสิ่งที่น่าสังเกตคือมีการกระท าผิดในช่วงอายุ ๑๐ ปี 
แม้จะเป็นเพียง ๓ รายเท่านั้น แต่ก็ถือว่าเป็นอายุที่น้อยมากในการกระท าความผิด ซึ่งหลายฝ่าย
จะต้องด าเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผู้กระท าความผิดอายุน้อยรายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น โดยเมื่อใช้เกณฑ์
การกระท าความผิดและเพศแล้ว สามารถจ าแนกได้ดังต่อไปน้ี 

ที่ 

หน่วยงาน ความผิดเกี่ยวกับ รวม 

 

ความสงบ
สุข 

เสรีภาพ 
ชื่อเสียง

และ 
การ

ปกครอง 

ชีวิตและ 
ร่างกาย 

ทรัพย์ เพศ 
ยาเสพติด 
ให้โทษ 

อาวุธและ 
วัตถุระเบิด 

ความผิด
อื่น ๆ 

ไม่ระบุ 
ฐาน

ความผิด  

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

๑ สถานพินิจฯ ชลบุรี ๓  ๑๔ ๔ ๒๖ ๒ ๕  ๑๙ ๓ ๔ ๑๕     ๙๕ 

๒ 
สถานพินิจฯ 
เชียงราย 

๓  ๑๓ ๑ ๕ ๑ ๓ ๒ ๔๖ ๗ ๑  ๒๕ ๔ ๑ ๐ ๑๑๒ 

๓ 
สถานพินิจฯ 
นครปฐม 

๔  ๑๗ ๒ ๑๑ ๑ ๘ ๑ ๑๘ ๒ ๕ ๗     ๗๖ 

๔ 
สถานพินิจฯ 
นครราชสีมา 

๙  ๒๔ ๓ ๒๓  ๗  ๑๓๕ ๑๕ ๖ ๔๖ ๑ ๖   ๒๗๕ 

๕ 
สถานพินิจฯ 
นครสวรรค์ 

๔  ๑๕ ๒ ๔๐ ๑ ๖  ๒๖ ๓ ๒ ๑๘  ๓   ๑๒๐ 

๖ 
สถานพินิจฯ 
ปัตตาน ี

   ๑ ๑๑ ๑ ๑  ๓๒  ๔ ๓  ๓   ๕๖ 

๗ 
สถานพินิจฯ 
พระนครศรีอยุธยา 

๓  ๗  ๗  ๑๒  ๑๐   ๓ ๑ ๑   ๔๔ 

๘ 
สถานพินิจฯ 
พิษณุโลก 

๒ ๑ ๖ ๒ ๑๓  ๓  ๕๑ ๔ ๒ ๕     ๘๙ 

๙ 
สถานพินิจฯ 
เพชรบุร ี

๒  ๑๓ ๑ ๑๑  ๕  ๑๓ ๑ ๑ ๑     ๔๘ 

๑๐ สถานพินิจฯ ลพบุรี ๓  ๕  ๓  ๓  ๒๔  ๑ ๒ ๑ ๒   ๔๔ 

๑๑ 
สถานพินิจฯ 
สกลนคร 

๕  ๑๑ ๑ ๑๕ ๑ ๓  ๗๕ ๗ ๓ ๑๙     ๑๔๐ 

๑๒ สถานพินิจฯ สงขลา ๓  ๘ ๑ ๓๔  ๖  ๑๘๐ ๑๐ ๒ ๑๖  ๓ ๑  ๒๖๔ 

๑๓ 
สถานพินิจฯ สุ
ราษฎร์ธานี 

๑  ๑๓  ๑๐  ๖  ๖๔ ๔ ๔ ๑๔  ๔   ๑๒๐ 



๓๐ 
 

ที่ 

หน่วยงาน ความผิดเกี่ยวกับ รวม 

 

ความสงบ
สุข 

เสรีภาพ 
ชื่อเสียง

และ 
การ

ปกครอง 

ชีวิตและ 
ร่างกาย 

ทรัพย์ เพศ 
ยาเสพติด 
ให้โทษ 

อาวุธและ 
วัตถุระเบิด 

ความผิด
อื่น ๆ 

ไม่ระบุ 
ฐาน

ความผิด  

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

๑๔ 
สถานพินิจฯ 
อุดรธานี 

๔  ๑  ๑๗ ๒ ๔  ๗๑ ๖ ๖ ๕ ๑ ๑   ๑๑๘ 

๑๕ 
สถานพินิจฯ 
อุบลราชธานี 

๓ ๑ ๑๒  ๒๓    ๙๓ ๔ ๑๐ ๕๙  ๗ ๑  ๒๑๓ 

 ผลรวมทั้งหมด ๔๙ ๒ ๑๕๙ ๑๘ ๒๔๙ ๙ ๗๒ ๓ ๘๕๗ ๖๖ ๕๑ ๒๑๓ ๒๙ ๓๔ ๓  
๑,๘๑

๔ 

ตารางที ่๖ การจ าแนกคดีตามความผิดในพืน้ที่ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง 

 จากตารางที่ ๖ เมื่อจ าแนกคดีตามความผิดในพื้นที่ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง พบว่า มีคดี
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษสูงที่สุด จ านวน ๙๒๓ คดี รองลงมาคือ อาวุธและวัตถุระเบิด จ านวน 
๒๖๔ คดี ล าดับถัดมาคือ คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจ านวน ๑๗๗ คดี ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไป
ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากส านักงานยุติธรรมน าร่องแต่ละจังหวัด เพื่อออกแบบกิจกรรมและการใช้สื่อ
ส าหรับเยาวชนต่อไป  

 ๒.๑.๖ ข้อมูลสภาพปัญหาความขัดแย้งของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน าร่องจากส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด  

เมื่อท าการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ท าการรวบรวมทุกจังหวัดน าร่องแล้วน ามาจัดกลุ่ม พบว่า
จากรายงานของส านักงานยุติธรรมจังหวัด ปัญหาที่พบได้มากที่สุดคือ การใช้ความรุนแรงและการ
ทะเลาะวิวาทสูงถึง ร้อยละ ๒๖.๙๒ รองลงมาคือปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมา ร้อยละ ๒๕ ล าดับ
ถัดมาได้แก่ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ ๒๓.๐๘ ในขณะที่ปัญหาการก่อกวนความ
สงบและสร้างความเดือดร้อน ร้อยละ ๑๓.๔๖ และปัญหาเยาวชนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
ร้อยละ ๓.๘๕ นอกจากนี้ยังพบปัญหาปัญหาความด้านขัดแย้งชาติพันธุ์ ปัญหาความขัดแย้งกับภาครัฐ 
(กรณีคนไร้สัญชาติ) ปัญหาการค้ามนุษย์และขายบริการทางเพศ และปัญหาการพนัน ซึ่งมีจ านวน
เท่ากันคือ ร้อยละ ๑.๙๒ โดยมีรายละเอียดของสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยภาพรวมได้ดังนี้  

 



๓๑ 
 

  

๒.๑.๗ การใช้ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท 
การใช้ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทเป็นปัญหาที่พบในมากที่สุดในกลุ่มเยาวชน 

เนื่องจากวัยรุ่นเยาวชนเลือกใช้วิธีการที่รุนแรงเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งมีทั้งความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล และความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เช่น ปัญหาการชกต่อย การยกพวกตีกัน หรือการท าร้ายร่างกาย
กันด้วยวิธีต่าง ๆ โดยที่ปัญหาการทะเลาะวิวาทของเยาวชนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคมอีกด้วย  

นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาความก้าวร้าว เกเร รุนแรง ซึ่งจัดเป็นโรคทางพฤติกรรมชนิดหนึ่ง
ของเด็กเรียกว่าโรคพฤติกรรมเกเรก้าวร้าว (conduct disorder) ต้องได้รับการกล่อมเกลาบ าบัดรักษา
อย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้ดีขึ้น ซึ่งข้อมูลของกรมสุขภาพจิตที่ผ่านมาพบว่าพ่อแม่ยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าความก้าวร้าวเป็นการพัฒนาความกล้าแสดงออกของเด็กปกติทั่ว ๆ ไป จึงไม่ห้าม
ปราม โรคนี้หากปล่อยไปเรื่อย ๆ เมื่อเด็กโตขึ้นกว่าร้อยละ ๔๐ อาจท าให้เป็นนักเลงอันธพาลได้ และ
น ามาสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น เกิดความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหายา เสพติด 
และพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร โดยผลส ารวจของกรมสุขภาพจิตในปี ๒๕๕๙ ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนอายุ ๑๓ - ๑๗ ปี ที่มีประมาณ ๔ ล้านกว่าคน พบเป็นโรคพฤติกรรมเกเรก้าวร้าว ร้อยละ ๓.๘ 
คาดว่ามีประมาณ ๑.๕ แสนคนทั่วประเทศ (บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อ้างถึงใน กรุงเทพธุรกิจ, 
๒๕๖๑)  

ไม่เพียงแต่พบความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างคนภายนอกเท่านั้น แต่ยังพบว่า
มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวโดยเยาวชนอาจ ตกเป็นเหยื่อจากการถูกพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครองท าร้ายร่างกายให้ได้รับความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
๑) ครอบครัวควรเป็นหลักในการชี้แนะ การประพฤติปฏิบัติตนอันดีในสังคม รวมทั้งไม่เป็น

ผู้ที่ใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวด้วย ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนได ้ 
๒) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการเรียนการสอน หรือหลักสูตรที่

ส่งเสริมความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง รวมทั้งสร้าง
จิตส านึกของการอยู่ร่วมกัน การให้อภัยและการเสียสละให้แก่เด็กและเยาวชน 

๓) ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันปัญหาการใช้ความความรุนแรง ภายในชุมชน
ของตนเอง โดยอาจจัดให้มีอาสาสมัครในชุมชนที่สามารถสอดส่องดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว หรือในชุมชนเกิดขึ้น เช่น การท า
ร้ายร่างกาย เป็นต้น 

๔) สร้างกลุ่มผู้น าเยาวชนเฝ้าระวังเป็นเครือข่ายในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ร่วมบูรณาการ และวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 



๓๒ 
 

๕) ชี้ให้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาท ทั้งโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ 
ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้นและโทษทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน 

๖) ในกรณีทะเลาะวิวาทควรให้ผู้ปกครองมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบร่วมด้วย  

๒.๑.๘ ปัญหายาเสพติดและสิ่งมอมเมา 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่พบในหลายพื้นที่ นอกจากจะเป็นปัญหาที่ขัดต่อกฎหมายแล้ว 

ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย จนลุกลามกลายเป็นปัญหาทางสังคมที่มีผู้
ได้รับผลกระทบหลายฝ่าย โดยขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรที่ติดยาเสพติดทั้งหมด ๒.๗ ล้านคน ใน
จ านวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๙ ปี จ านวน ๓ แสนคน ที่เข้ารับการบ าบัด และ
เมื่อปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ติดยาเสพติด คืออายุ ๑๑ ปี ประมาณ ๗ คน โดยมี
พฤติกรรมเสพยาบ้า และพบเด็กอายุ ๗ ปี ส่งยาเสพติด (กรุงเทพธรุกิจ, ๒๕๖๑)  

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่เริ่มริลองสิ่งใหม่ ๆ ท าให้ถูกชักจูงและล่อลวงไป 
สู่วงจรของยาเสพติดได้ง่าย ซึ่งปัญหานี้พบว่าเยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะผู้ค้า ผู้เสพ และ
ผู้ที่มีส่วนรู้เห็นในกระบวนการการค้ายา อย่างการเป็นเด็กส่งยา เป็นต้น ในขณะที่มีการพบการใช้สาร
มอมเมา พบการใช้เครื่องดื่มผสมน้ าใบกระท่อมหรือยาชนิดต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระบบประสาทอย่าง
แพร่หลายในหมู่เยาวชน รวมทั้งพบปัญหาผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ที่เกิดขึ้นเริ่มมีอายุน้อยลงด้วย โดยหลาย
ฝ่ายให้ความส าคัญว่าการสูบบุหรี ่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ชักน าไปสู่การทดลองสิ่งเสพติดชนิดอ่ืน ๆ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑) ครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน และป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไป

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
๒) ประชาชนภายในชุมชนจะต้องร่วมมือกันป้องกันและก าจัดยาเสพติดให้หมดไปจาก

ชุมชน 
๓) ส่งเสริมพัฒนาองค์กรเครือข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม 
๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจผลร้ายของยาเสพติดที่มีต่อตนเอง 

ครอบครัว สังคมและมั่นคงของประเทศ 
๕) ฝ่ายปกครองระดับจังหวัด อ าเภอ รวมทั้งก านันและผู้ใหญ่บ้าน ต้องเข้ามามีส่วนร่วม

เสริมสร้างความเข้มแข็งและเปิดพื้นที่ชุมชนสีขาวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจน
สร้างหน่วยเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๖) บูรณาการการท างานร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนถึง
ภัยของยาเสพติด เช่น พาไปพบปะพูดคุยกับผู้ต้องโทษที่กลับใจ หรือควรจะพาไป
พบผู้ติดยาขั้นรุนแรง 



๓๓ 
 

  

๗) สถานศึกษาควรเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด โดยอาศัยการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังควรจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรในการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย
จากยาเสพติด และการป้องกัน  

๘) เยาวชนที่ติดยาเสพติดควรมีมาตรการในการเข้ารับบ าบัดรักษา และเปิดโอกาสให้
กลับคืนสู่สังคมได้ ทั้งนี้จะต้องสร้างเสริมให้สังคมเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับผู้ติด
ยาเสพติด ยอมรับ และให้โอกาสได้กลับตัวกลับใจ 

๒.๑.๙ ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม  
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่มีความไม่เหมาะสม เช่น ปัญหาการลวนลาม ปัญหาชู้สาว ปัญหา

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการพรากผู้เยาว์ เป็นต้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนทั้งในฐานะ
ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า โดยเป็นผลจากปัจจัยหลากหลายด้าน เช่น การใช้สื่อออนไลน์ท าให้การถึง
สื่อลามกอนาจารเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ความคึกคะนอง สิ่งเสพติดมึนเมา หรืออาจสะท้อนถึงความ
อ่อนแอของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด จนท าให้ไม่มีความเกรงกลัวต่อการกระท าผิด และการ
ขาดพ้ืนฐานทางจริยธรรมที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งน ามาสู่ปัญหาทางสังคม  

โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะพบคดีของเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเป็นจ านวนมาก และ
บางส่วนผู้ต้องหาคือเยาวชนที่กระท าต่อเด็กและเยาวชนด้วยกัน โดยปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
เกิดขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถิติการรับแจ้งกรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ ของศูนย์
ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๐ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีเด็ก ถูกล่วงละเมิดทางเพศ จ านวน ทั้งสิ้น ๔๑๙ คน ในจ านวนนี้ 
เป็นเด็กที่ถูกกระท าจากบุคคลในครอบครัว จ านวน ๑๕๑ คน และถูกกระท าจากบุคคลภายนอก
ครอบครัว จ านวน ๒๖๘ คน  

นอกจากนี้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมที่น ามาสู่สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวีที่
พบบ่อย ในกลุ่มวัยรุ่น คือการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ซึ่งเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อส่วนมากมีความรู้เรื่อง
นี้อยู่แล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการได้รับเชื้อเอชไอวี แต่หลาย
คนก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทและได้รับเชื้อมา (ชมนภัส วังอินทร์, ๒๕๖๑) 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑) บูรณาการเครือข่ายจากทั้งภาคประชาสังคม เอกชน ให้เข้ามามีส่วนป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น ควรให้ความรู้แก่ประชาชนว่า ในกรณีที่พบเห็นเด็กและเยาวชน อยู่ใน
สภาวะเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สามารถโทรแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 
๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนเข้าไปพูดคุยและท าความเข้าใจถึง 
สภาพปัญหาให้กับกลุ่มเสี่ยง  



๓๔ 
 

๓) ครอบครัว สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้เรื่องเพศแก่เด็กเยาวชน 
อย่างถูกต้องเหมาะสม และรอบด้าน  

๔) ส่งเสริมค่านิยมการให้ความรู้ และพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องแก่สังคม ซึ่งประชาชนมัก
ไม่สื่อสารเรื่องเพศเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างตรงไปตรงมา ท าให้เยาวชนไม่รู้จักการ
ป้องกัน หรือการปฏิเสธ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพศสัมพันธ์ หรือการ
ล่วงละเมิด  

๕) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของความคึกคะนองทางเพศแก่เยาวชนว่า
สามารถน าไปสู่ผลร้ายเชิงบทลงโทษทางอาญาอย่างไร เพื่อให้เกิดความตระหนัก 

๖) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตาม เผ้าระวัง แนวโน้มการเกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม  

๒.๑.๑๐ ปัญหาการก่อกวนความสงบและสร้างความเดือดร้อน  
ปัญหาก่อกวนความสงบ เป็นปัญหาที่พบเจอในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น การรวมกลุ่มกันขับขี่

จักรยานยนต์ (กลุ่มเด็กแว้น) ที่สร้างความเดือดร้อนร าคาญจากมลพิษทางเสียงและจากความไม่
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้หลากพื้นที่ในประเทศไทยและมีการร้องเรียนจาก
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงน ามาสู่การปิดถนนล้อมจับจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายอยู่บอ่ยครั้ง  

นอกจากนี้ยังพบปัญหาการก่อกวนความสงบและสร้างความเดือดร้อน ที่มาจากการรวมกลุ่ม
กันเพื่อดื่มสุราและของมึนเมารวมทั้งการใช้ยาเสพติด และการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง  ๆ  
ทั้งลักเล็กขโมยน้อย การวิ่งราว ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนและน ามาสู่ความขัดแย้ง ระหว่าง
เยาวชนกับชุมชนและสังคม  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑) ครอบครัวและสถานศึกษาควรร่วมกันสร้างจิตส านึกสาธารณะให้แก่เยาวชน ในฐานะที่

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่ไม่ควรสร้างความเดือดร้อน หรือกระท าผิดทางกฎหมาย อัน
ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  

๒) หน่วยงานด้านกฎหมายควรมีมาตรการในการดูแลเยาวชนที่กระท าผิด โดยค านึงถึง
ปัจจัยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสุขภาพจิต เพื่อให้ปัญหาของเยาวชนได้รับการแก้ไขอย่าง
ถูกต้อง  

๓) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนเข้าไปพูดคุยและท าความเข้าใจถึง
ที่มาของการจับกลุ่มหรือรวมตัวกันกระท าความผิด เพื่อน าไปสู่การบ าบัดด้านพฤติกรรม 

๔) ชุมชนควรมีการสอดส่องดูแลเยาวชน ไม่ให้ไปก่อกวนความสงบในรูปแบบต่าง ๆ  



๓๕ 
 

  

๕) ในกรณีที่เด็กไปสร้างความเดือดร้อนควรด าเนินการกับผู้ปกครองให้มีส่วนในการ
รับผิดชอบเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนร าคาญดังกล่าว  

๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีกิจกรรมทางเลือกในเชิงสร้างสรรค์ให้ เยาวชนได้ไปใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์ เช่น ส่งเสริมการเล่นดนตรี กีฬา จิตอาสา หรือศิลปะ เป็นต้น 

๒.๑.๑๑ ปัญหาเยาวชนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
ปัญหาเยาวชนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นปัญหาทางจิตใจที่เกิดจากความรู้สึกว่า

ตอนเองไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่มีใครเข้าใจ เป็นภาระ เยาวชนที่มีภาวะดังกล่าว อาจมี
พฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม ไม่พบปะผู้คน ปลีกตัวไปอยู่ตามล าพัง หรือติดเกมและการพนัน 
รวมทั้งลุกลามไปสู่ปัญหาการ ดื่มสุราใช้สารเสพติด เยาวชนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในด้านสุขภาพจิตด้วย 
เนื่องจากต้องเผชิญกับภาวะเครียด ซึมเศร้า ปรับตัวได้ยากล าบาก และในขณะเดี่ยวกันปัญหานี้อาจ
น ามาสู่แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจ  

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติจากปัญหาเยาวชนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ อาจ
น ามาสู่ปัญหาโรคซึมเศร้า ซึ่งจากข้อมูลปี ๒๕๖๐ องค์การอนามัยโลกระบุว่าปัจจุบัน ๑ ใน ๒๐ คน
ของประชากรโลกก าลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้า และป่วยซ้ าสูงร้อยละ ๕๐ - ๗๐ ที่น่าเป็นห่วงคือเป็น
ต้นเหตุให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น ส่วนในประเทศไทยพบวัยรุ่นอายุ ๑๐ - ๑๙ ปี มีความเสี่ยงเป็น
โรคซึมเศร้าสูงร้อยละ ๔๔ หรือประมาณ ๓ ล้านกว่าคน จากจ านวนวัยรุ่นทั้งหมดประมาณ ๘ ล้านคน 
นอกจากนี้จากรายงานของกรมสุขภาพจิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ามีอัตราการฆ่าตัวตายในช่วงอายุ  
๑๐ - ๑๙ ปี อยู่ที่ ๔.๖๗% แม้มีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่ช่วงอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่
ก็สะท้อนให้เห็นปัญหาที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ (คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี อ้างถึงใน ไทยรัฐ, 
๒๕๖๑)  

การก่อคดีของเด็กและเยาวชน คือรูปแบบของการเจ็บป่วยทางจิตเวชที่ปะทุออกมาเป็น
ปัญหาสังคมที่เกิดมาจากความผิดปกติของตัวเด็กเอง การเลี้ยงดู และสภาพสังคม หากไม่ ได้รับการ
ดูแลเด็กจะก่อคดีอย่างซ้ าซาก เมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม (Antisocial 
Personality Disorder) ซึ่งเป็นลักษณะของอาชญากรสังคม ท าผิดโดยไม่รู้สึกว่าผิด โทษคนอื่นว่าเป็น
คนผิด เป็นที่มานิสัยฉ้อโกง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่สร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง (ไทยโพสต์, 
๒๕๖๑)  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
๑) ครอบครัวและโรงเรียน จะต้องให้ความเอาใจใส่กับเยาวชนกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ โดย

ค านึงถึงปัจจัยทางสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อน าไปสู่การบ าบัดรักษาและกลับสู่
สังคมอย่างมีคุณภาพ  



๓๖ 
 

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมให้
เหมาะกับวัยของเด็กและเยาวชนและเทคโนโลยีในปัจจุบนั 

๓) ประชาชนภายในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลเยาวชนให้เกิดความรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัย และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  

๔) ในกรณีที่เยาวชนมีภาวะซึมเศร้า หรือปลีกตัวออกจากสังคม ควรได้รับการเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ท าร้ายตัวเอง โดยอาจท างานร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์
เพื่อให้ความช่วยเหลือ  

๒.๑.๑๒ ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ 
ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ เป็นความขัดแย้งของเยาวชนในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากความแตกต่าง

ด้านชาติพันธุ์ มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย พวกเขาพวกเรา ท าให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง 
ในด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นที่อยู่อาศัย ล้วนน ามาซึ่งความไม่เข้าใจกัน เช่น ตัวอย่างของจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ามีเหตุการณ์ท าร่างกายกันระหว่างชาวเขาและคนเมืองที่มักจะยกพวกตีกันในงาน
ประเพณีต่าง ๆ อันมีเหตุมาจากความแตกต่างนี้ ซึ่งปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไข
จะยิ่งสร้างความเช่ือแบบผิด ๆ ที่จะถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อไป  

โดยลักษณะของความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ มักจะพบรูปแบบของการแก้ไขปัญหาด้วยการ
ทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรงระหว่างกัน  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
๒) ครอบครัวและโรงเรียนต้องฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากทั้งการใช้ชีวิต 

ภาษา วัฒนธรรม และความแตกต่างทางฐานะ 
๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดกิจกรรมที่เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีความแตกต่างทาง

ชาติพันธุ์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน หรือท าความใจซึ่งกันและกัน 
๔) ส่งเสริมค่านิยมความสามัคคีปรองดองภายในชาติ โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทาง 

ชาติพันธุ ์

๒.๑.๑๓ ความขัดแย้งกับภาครัฐ (กรณีไร้สัญชาติ) 
กรณีไร้สัญชาติเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ซึ่งจากการ

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน โดยส านักงานสถิติแห่งชาติในปี ๒๕๖๑ พบว่าในประเทศไทยมี
ประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยกว่า ๑ ล้าน ๘ แสนคน โดยปัญหาคนไร้สัญชาติเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
อย่างน้อย ๓ ฉบับคือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร และพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง  



๓๗ 
 

  

ปัญหาความขัดแย้งที่เรื้อรังที่ส่งผลต่อเยาวชนนี้มีสาเหตุมาจากการขอสัญชาติไทยยังเป็นเรื่อง
ที่ต้องผ่านกระบวนการยุ่งยากหลายขั้นตอน และยังพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การไม่มี
หลักฐานหรือเอกสารที่มายืนยันตนเอง กระบวนการในการตรวจสอบต้องมีการให้ปากค า ต้องใช้
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ใช้พยานบุคคล ที่มีความน่าเชื่อถือ ส่วนส าคัญคือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีไม่เพียงพอ 
และคนยื่นขอสัญชาติที่อยู่ในกระบวนการมีจ านวนมาก ซึ่งเป็นงานที่ต้องลงรายละเอียดเป็นกรณี  ๆ 
ไป ท าให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลนาน (นฤมล อรุโณทัย, ๒๕๖๑) ซึ่งสร้างปัญหาให้แก่เยาวชน
เป็นจ านวนไม่น้อยส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานหลายประการ 

แนวทางในการแก้ไข  
๑) หน่วยงานภาครัฐบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกัน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นกับเยาวชน 
๒) ควรส่งเสริมความพยายามที่จะท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐร่วมกับองค์กรพัฒนา

เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษา เพื่อไปเก็บข้อมูลร่วมกันหรือท าให้กระบวนการ
กระชับขึ้น  

๓) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญด้านรายละเอียดปลีกย่อยในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูลความรู้ แก่ผู้ไร้สัญชาติเจ้าหน้าที่ 

๔) ลดขั้นตอนของการตรวจสอบเอกสารให้มีความกระชับและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การ
ใช้สื่อออนไลน์ในการอ านวยความสะดวกให้ประชาชน  

๒.๑.๑๔ การค้ามนุษย์ และขายบริการทางเพศ 
ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรม และถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

ร้ายแรง มีความรุนแรง มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงขยายตัว มีเครือข่ายโยง
ใยกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากสังคมเกิดความเหลื่อมล้ าของรายได้ ประชาชนยากจน 
ขาดโอกาสทางการศึกษา การท างาน การสร้างรายได้ ไม่สามารถเข้าถึงบริการสังคมต่าง ๆ จึงเกิดการ
แสวงหาคุณภาพชีวิตและโอกาส ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ในขณะที่เจ้าของกิจการต้องการแรงงานราคา
ถูก ท าให้เกิดการหลอกลวง เพื่อแสวงประโยชน์จากผู้ที่ต้องการหางานท า ในรูปแบบการบังคับใช้
แรงงานในสถานประกอบการกิจการประมง การบังคับให้เด็กและหญิงขายบริการทางเพศ ขอทาน 
ฯลฯ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่จะสามารถถูกหลอกลวงและชักจูง ให้เข้าสู่ขบวน
การค้ามนุษย์ ทั้งในรูปแบบของผู้เสียหายและนายหน้า ผู้กระท าผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (เทียนทิพย์ 
เดียวกี่, ๒๕๖๑) 

โดยสถิติที่มีการรวบรวมล่าสุดในปี ๒๕๖๐ พบว่า ปี ๒๕๖๐ มีการด าเนินคดีค้ามนุษย์ ๓๐๒ 
คดี เป็นค้าประเวณี ๒๔๖ คดี สื่อลามก ๗ คดี ผลประโยชน์ทางเพศ ๒ คดี ขอทาน ๒๖ คดี แรงงาน 
๑๔ คดี แรงงานประมง ๗ คดี (ประชาไท, ๒๕๖๑)  



๓๘ 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 

๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและเยาวชนเข้าไปพูดคุยและท าความเข้าใจถึง
สภาพปัญหาให้กับกลุ่มเสี่ยง รู้จักระวังป้องกัน  

๒) ส่งเสริมให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

๓) ควรส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักวิธีการแก้ปัญหาทางการเงินที่ถูกกฎหมาย ด้วยการสอน
ทักษะการหารายได้เสริมที่เหมาะสมกับวัย และความสามารถเพื่อลดผลกระทบที่เกิด
จากปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย ควรมีมาตรการในการเฝ้าระวัง และด าเนินการ
ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ที่ล่อลวงเยาวชนให้เข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ 
และขายบริการทางเพศ 

๒.๑.๑๕ การพนัน 
การพนันเป็นปัญหาหนึ่งของเยาวชนที่น ามาสู่ความขัดแย้งได้ โดยเฉพาะปัจจุบันในยุคดิจิตอล

ที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทส าคัญกับสังคมในหากหลายมิติ รวมทั้งเป็นช่องทางของรูปแบบการพนัน
แบบใหม่ในสื่อออนไลน์ ท าให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงง่ายและตลอดเวลา ประกอบกับค่านิยมวัด
ความส าเร็จจากความร่ ารวยของคนอายุน้อยท าให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการการพนัน ทั้งการ
ซื้อหวยออนไลน์ การพนันฟุตบอล โดยพบว่าเยาวชนตกเป็นเหยื่อมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเข้าถึงได้ง่าย 
และมาในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ให้ดาวน์โหลดพร้อมทั้งสอนวิธีเล่น ประกอบกับมี
โปรโมชันที่ดึงดูดใจจนเยาวชนติดการพนันในที่สุด (ชมนภัส วังอินทร์, ๒๕๖๐)  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
๑) ครอบครัวควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน และเฝ้าระวังพฤติกรรมองลูกหลานอย่าง

ใกล้ชิดเพ่ือไม่ให้เข้าสู่การพนัน  
๒) ควรมีการตั้งกฎเกณฑ์ในระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนร่วมมือกันป้องกันและก าจัดการ

พนันให้หมดไปจากชุมชน 
๓) ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจผลร้ายของการพนันที่มีต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยหา

กรณีตัวอย่างที่เยาวชนสนใจมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความตระหนักและ
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว  

๔) สถาบันการศึกษาควรจัดกิจกรรม หรือหลักสูตรในการให้ความรู้แก่เยาวชนในการไม่ไป 
ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน 

๕) รัฐบาลควรออกกฎหมายจ ากัดไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการพนัน ได้ง่าย ต้องก าหนด
อายุชัดเจน และต้องมีบทลงโทษที่รุนแรง 
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๒.๑.๑๖ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งราย
จังหวัด 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ที่มีการ
รวบรวมผลจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ๑๕ จังหวัด อันประกอบไปด้วย ชลบุรี เชียงราย นครปฐม 
นครราชสีมา นครสวรรค์ ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก เพชรบุรี ลพบุรี สกลนคร สงขลา  
สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดรายจังหวัดดังต่อไปนี ้

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดชลบุร ี
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ปัญหา 

๑. ความรุนแรง
ในครอบครัว 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว  
๓. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อมใกล้ชิด 
๔. คร ู

๑. ส่งเสริมความรักความ
เข้าใจให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยจัดกิจกรรมที่
เยาวชนสามารถเชื่อม
ความสัมพันธ์กับบิดามารดา 
รวมถึงญาติพี่น้องใกล้ชิด 

๑. จัดให้มีอาสาสมัครใน
ชุมชนที่สามารถสอดส่อง
ดูแลและให้ความช่วยเหลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัวเกิดขึ้น เช่น 
การท าร้ายร่างกาย เป็นต้น 

๒. ความคึก
คะนองในเรื่อง
เพศ ที่น าไปสู่การ
กระท าความผิด
อาญา เช่น พราก
ผู้เยาว์ กระท า
อนาจาร ข่มขืน
กระท าช าเราหรือ
รุมโทรม 
ค้าประเวณีเด็ก
และเยาวชน 

๑. ตนเองและคู่กรณ ี
๒. สมาชิกในครอบครัว
ของทั้งสองฝ่าย 
๓. เพื่อน 

๑. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลของความ
คึกคะนองทางเพศแก่
เยาวชนว่าสามารถน าไปสู่
ผลร้ายเชิงบทลงโทษทาง
อาญาอย่างไร 
๒. ส่งเสริมให้บุพการีและครู
อาจารย์ปลูกฝังให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่น รวมถึงการ
วางตัวต่อเพศตรงข้าม 

๑. จัดกิจกรรมในลักษณะ
นิทรรศการที่เกี่ยวข้อง กับ
ผลของการกระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศ และผลกระทบ
ด้านลบของการมี
เพศสัมพันธ์โดยขาดองค์
ความรู้เรื่องความปลอดภัย
และการคุมก าเนิด 

๓. ยาเสพติด ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. ครูและเพื่อน 
๔. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อมใกล้ชิด 
๕. สังคม 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดยาเสพติด
ให้หมดไปจากชุมชน 
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ผลร้ายของยาเสพติดที่มีต่อ

๑. บูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่
สร้างความตระหนักรู้ แก่
เยาวชนถึงภัยของยาเสพติด 
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กรณีความ
ขัดแย้งที่พบบอ่ย 

ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ปัญหา 
ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
มั่นคงของประเทศ 

เช่น พาไปพบปะพูดคุยกับ 
ผู้ต้องโทษที่กลับใจ หรือ พา
ไปพบผู้ติดยาขั้นรุนแรง 

๔. การจับกลุ่ม
โดยมีแนวโน้มใช้
ความรุนแรงและ
ก่ออาชญากรรม 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อมใกล้ชิด 
๔. สังคม 

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กและเยาวชน
เข้าไปพูดคุยและท าความ
เข้าใจถึงที่มาของการจับ
กลุ่มหรือรวมตวักันกระท า
ความผิด เพ่ือน าไปสู่การ
บ าบัดด้านพฤติกรรม 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด 

ตารางที ่๗ ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดชลบุรี 

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑. ความขัดแย้ง
ด้านการใช้ความ
รุนแรงในการ
แก้ไขปัญหา 
ทะเลาะวิวาท 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. เพื่อน 
๔. สังคม  

๑. ส่งเสริมความเข้าใจการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยไม่ใช้ความรุนแรง  
๒. ให้ความรูท้างด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการในกรณีที่เกิด
ความขัดแย้งขึ้น 

๑. จัดให้มีโครงการให้
ความรู้แก่เยาวชนในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง 
๒. ส่งเสริม สร้างการรับรู้ 
และสร้างกลุ่มผู้น าเยาวชน
เฝ้าระวัง ติดตามโดยมี
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนร่วมบูรณาการอย่าง
สร้างสรรค์  

๒. ชู้สาว ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. สังคม 

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กและเยาวชน
เข้าไปพูดคุยและท าความ
เข้าใจถึงสภาพปัญหาให้กบั
กลุ่มเสี่ยง 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด 
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กรณีความ
ขัดแย้งที่พบบอ่ย 

ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหา 
๓. แหล่งมั่วสุม ๑. ตนเอง 

๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. เพื่อน 
๔. สังคม 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดยาเสพติด
ให้หมดไปจากชุมชน 
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ผลร้ายของยาเสพติดที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม
และมั่นคงของประเทศ 

๑. สร้างหน่วยเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๒. บูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรม ที่
สร้างความตระหนักรู ้แก่
เยาวชนถึงภัยของยา เสพ
ติด  

ตารางที ่๘ ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม 
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑. ความไม่
เหมาะสมทางเพศ
และวัย เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง 

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อนนักเรียน 
๓. โรงเรียน 
๔. ครอบครัว 
๕. สังคม  

๑. การสอดส่องดูแล
เยาวชน  
๒. สร้างความรู้และความ
เข้าใจเรื่องเพศศึกษาให้ครบ
ทุกด้านและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการกระท าที่ไม่
เหมาะสมทางเพศและวัย  
๓. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการเข้าสังคม 

๑. ครอบครัว โรงเรียน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณา
การความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา 

๒. ยาเสพติด ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. เพื่อน 
๔. สังคม 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดยาเสพติด
ให้หมดไปจากชุมชน 
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ผลร้ายของยาเสพติดที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม
และมั่นคงของประเทศ 

๑. บูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่
สร้างความตระหนักรู้แก่
เยาวชนถึงภัยของยาเสพติด 
เช่น พาไปพบปะพูดคุยกับ ผู้
ต้องโทษที่กลับใจ หรือพาไป
พบผู้ติดยาขั้นรุนแรง 

ตารางที ่๙ ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม 
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ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา 
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑. ความรุนแรง
ในครอบครัว 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อมใกล้ชิด 

๑. ส่งเสริมความรักความ
เข้าใจให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยจัดกิจกรรมที่
เยาวชนสามารถเชื่อม
ความสัมพันธ์กับบิดามารดา 
รวมถึงญาติพี่น้องใกล้ชิด 

๑. จัดให้มีอาสาสมัครใน
ชุมชนที่สามารถสอดส่อง
ดูแลและให้ความช่วยเหลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น 
เช่น การท าร้ายร่างกาย 
เป็นต้น 

๒. ความคึก
คะนองในเรื่อง
เพศ ที่น าไปสู่การ
กระท าความผิด
อาญา เช่น พราก
ผู้เยาว์ กระท า
อนาจาร ข่มขืน
กระท าช าเราหรือ 
รุมโทรม  

๑. ตนเองและคู่กรณ ี
๒. สมาชิกในครอบครัว
ของทั้งสองฝ่าย 
๓. เพื่อน 

๑. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลของความ
คึกคะนองทางเพศแก่
เยาวชนว่าสามารถน าไปสู่
ผลร้ายเชิงบทลงโทษทาง
อาญาอย่างไร 
๒. ส่งเสริมให้บุพการีและครู
อาจารย์ปลูกฝังให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น รวมถึงการวางตัว
ต่อเพศตรงข้าม 

๑. จัดกิจกรรมในลักษณะ
นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ
ผลของการกระท าความ 
ผิดเกี่ยวกับเพศ และ
ผลกระทบด้านลบของการ
มีเพศสัมพันธ์โดยขาด องค์
ความรู้เรื่องความปลอดภัย
และการคุมก าเนิด 

๓. ยาเสพติด ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. ครูและเพื่อน 
๔. สังคม 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดยาเสพติด
ให้หมดไปจากชุมชนส่งเสริม
ให้เยาวชนเข้าใจผลร้ายของ
ยาเสพติดที่มีต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคมและมั่นคง
ของประเทศ 

๑. บูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่
สร้างความตระหนักรู้แก่
เยาวชนถึงภัยของยาเสพ
ติด เช่น พาไปพบปะพูดคุย
กับผู้ต้องโทษที่กลับใจ หรือ
พาไปพบผู้ติดยาขั้นรุนแรง 

๔. ลัก ชิง วิ่ง 
ปล้น 

๑. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อมใกล้ชิด 
๒. สังคม 

๑.  ประชาชนร่ วมมื อกั น
ป้องกันการก่อเหต ุ 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล
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กรณีความ
ขัดแย้งที่พบบอ่ย 

ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหา 
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ถึงข้อเสีย และผลที่ตามมา
จากการก่ออาชญากรรม 

เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด 

๕. การจับกลุ่ม
โดยมีแนวโน้มใช ้
ความรุนแรงและ
ก่ออาชญากรรม
รวมกลุ่มขี่
มอเตอร์ไซค์ 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. สังคม 

๑. ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กและเยาวชน
เข้าไปพูดคุยและท าความ
เข้าใจถึงที่มาของการจับกลุ่ม
หรือรวมตัวกันกระท า
ความผิด เพ่ือน าไปสู่การ
บ าบัดด้านพฤติกรรม 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด 

ตารางที ่๑๐ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค ์
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑. ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครวั 
๓. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อมใกล้ชิด 

๑. ส่งเสริมความรักความ
เข้าใจให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยจัดกิจกรรมที่
เยาวชนสามารถเชื่อม
ความสัมพันธ์กับบิดามารดา 
รวมถึงญาติพี่น้องใกล้ชิด 

๑. จัดให้มีอาสาสมัครใน
ชุมชนที่สามารถสอดส่อง
ดูแลและให้ความช่วยเหลือ
เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัวเกิดขึ้น  

๒. ความคึก
คะนองในเรื่อง
เพศ ที่น าไปสู่การ
กระท าความผิด
อาญา เช่น พราก
ผู้เยาว์ กระท า
อนาจาร ข่มขืน
กระท าช าเราหรือ 
รุมโทรม  

๑. ตนเองและคู่กรณ ี
๒. สมาชิกใน
ครอบครัวของทั้งสอง
ฝ่าย 
๓. เพื่อน 

๑. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลของความ
คึกคะนองทางเพศแก่
เยาวชนว่าสามารถน าไปสู่
ผลร้ายเชิงบทลงโทษทาง
อาญาอย่างไร 
๒.ส่งเสริมให้บพุการแีละครู
อาจารย์ปลูกฝังให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง

๑. จัดกิจกรรมในลักษณะ
นิทรรศการที่เกี่ยวข้อง กับ
ผลของการกระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศ และผลกระทบ
ด้านลบของการ มี
เพศสัมพันธ์โดยขาด องค์
ความรู้เรื่องความปลอดภัย
และการคุมก าเนิด 



๔๔ 
 

กรณีความ
ขัดแย้งที่พบบอ่ย 

ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหา 
และผู้อื่น รวมถึงการวางตัว
ต่อเพศตรงข้าม 

๓. ยาเสพติด ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครัว 
๓. ครูและเพื่อน 
๔. สังคม 
 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดยาเสพติด
ให้หมดไปจากชุมชน 
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ผลร้ายของยาเสพติดที่มี ต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
มั่นคงของประเทศ 

๑. บูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมที่
สร้างความตระหนักรู้แก่
เยาวชนถึงภัยของยาเสพติด 
เช่น พาไปพบปะพูดคุยกับ 
ผู้ต้องโทษที่กลับใจ หรือพา
ไปพบผู้ติดยาขั้นรุนแรง 

๔. ลัก วิ่ง ชิง 
ปล้น 

๑. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อมใกล้ชิด 
๒. สังคม 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันการก่อเหต ุ
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ถึงข้อเสีย และผลที่ตามมา
จากการก่ออาชญากรรม 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด 

๕. การจับกลุ่ม
โดยมีแนวโน้มใช้
ความรุนแรงและ
ก่ออาชญากรรม 
ขี่มอเตอร์ไซค์แว้น 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครัว 
๓. สังคม 

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กและเยาวชน
เข้าไปพูดคุยและท าความ
เข้าใจถึงที่มาของการจับกลุ่ม
หรือรวมตัวกันกระท า
ความผิด เพ่ือน าไปสู่การ
บ าบัดด้านพฤติกรรม 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องใน
พื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด 

ตารางที ่๑๑ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์ 



๔๕ 
 

  

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดปัตตาน ี
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑. ความขัดแย้ง
ด้านการใช้ความ
รุนแรงในการ
แก้ไขปัญหา  

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. เพื่อน 
๔. สังคม  

๑. ส่งเสริมความเข้าใจการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดย
ไม่ใช้ความรุนแรง  
๒. ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งขึ้น 

๑. จัดให้มี โครงการให้
ความรู้แก่เยาวชนในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง 
๒. ผู้ปกครองควรสอดส่อง
ดูแลไม่ให้ใช้ความรุนแรง 

๒. ยาเสพติด ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. เพื่อน 
๔. สังคม 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดยาเสพติดให้
หมดไปจากชุมชน 
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ผลร้ายของยาเสพติดที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
มั่นคงของประเทศ 

๑. สร้างหน่วยเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๒. บูรณาการการท างาน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรม 
ที่สร้างความตระหนักรู ้แก่
เยาวชนถึงภัยของ ยาเสพ
ติด  

๓. การรวมกลุ่ม
เพื่อก่อกวน ความ
สงบ ขี่
มอเตอร์ไซค์ แว้น 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. สังคม 

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลเด็กและเยาวชนเข้า
ไปพูดคุยและท าความเข้าใจ
ถึงที่มาของการจับกลุ่มหรือ
รวมตัวกันกระท าความผิด 
เพื่อน าไปสู่การบ าบัดด้าน
พฤติกรรม 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด 

๔. ความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มชาติ
พันธ์ุ และศาสนา 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกในครอบครัว 
๓. เพื่อน 
๔. สังคม 

๑. ส่ ง เสริมการอยู่ ร่ วมกัน
อย่างสันติ ระหว่าง เยาวชน ที่
เป็นชาวเขากับกลุ่มคนเมือง 
 

๑. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความเข้าใจในความ
แตกต่างของชาติพันธ์ุ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างปรองดอง 

ตารางที ่๑๒ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดปัตตานี 

 



๔๖ 
 

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑.การทะเลาะ
วิวาท/ท าร้ายร่าง
ในกลุ่มวัยรุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อน 
๓. ผู้ปกครอง 
๔. เด็กและเยาวชน 
ในสถานศึกษา/ชุมชน 
 
 
 

๑.ควรส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทักษะ
เกี่ยวกับการสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแก่พ่อ 
แม่ ผู้ปกครองไม่ให้มีปัญหา
ด้านอารมณ์และจิตใจ เพื่อ
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การเลี้ยงดูบุตร รวมทั้งให้พ่อ
แม่ ผู้ปกครองมีทักษะการ
เลี้ยงดูลูกและอบรมสั่งสอนลกู
ด้วยความรักและเข้าใจ 
๒. สถานศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องควร มีการ
ส่งเสริมการสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของ
เด็กและเยาวชน ฝึกทักษะให้
เด็กและเยาวชนรู้จักจัดการ
ปัญหาและควบคุมอารมณ์
ตนเอง ภายใต้หลักการและ
เหตุผล คุณธรรม จริยธรรม 
และร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ปกครองและครูในการ
ร่วมกันดูแลเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

๑. การบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
สถานศึกษา วดั ชุมชน ใน
การให้ความรูท้ักษะต่าง ๆ 
และแนวทางการป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดจาก
ครอบครัว เช่น ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจ
กลายเป็นปัญหาความ
รุนแรงในสังคมต่อไป 
๒. ควรมีกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะการ
สร้างความรู้สึกเห็นอกเห็น
ใจ การเข้าใจกนั ความ
สามัคคี เช่น กจิกรรมพี่
ช่วยน้องในช่วงเปิดเทอม 
การมีเพือ่นคู่ห ู( Buddy ) 
โดยจับคู่เด็กที่มีความ
แตกต่างกัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งการจัด
กิจกรรมการฝกึทักษะให้
เด็กรู้จักจัดการปัญหาและ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง 
 
 



๔๗ 
 

  

กรณีความ
ขัดแย้งที่พบบอ่ย 

ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหา 
๒. ยาเสพติด 
(การสูบบุหรี่) 

๑. ตนเอง 
๒. เด็กและเยาวชน 
ในสถานศึกษา/ชุมชน 
๓. คร ู
๔. ครอบครัว 

๑. ครอบครัวควรสอดส่อง
ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
อบรม สั่งสอน ให้รู้ถึงโทษภัย
ของยาเสพติด คอยส่งเสริมให้
รู้จักใช้เวลาในทางที่เป็น
ประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬา 
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหันเหไป
สนใจในยาเสพติด รวมทั้ง
สร้างความรักความเข้าใจและ
สัมพันธภาพอันดีต่อกันของ
คนในครอบครวัเป็นที่ปรึกษา
และให้ก าลังใจแก่กันและกัน 
พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการไม่ใช้สารเสพติด เช่น 
ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งจะน ามาสู่ การ
ท าลายสุขภาพของตนเอง 
และคนในครอบครัวอีกด้วย 
๒. สถานศึกษาควรมีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัย
สารเสพติดอย่างสม่ าเสมอ
และมีการจัดกจิกรรมให้แก่
นักเรียนอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์รวมทั้งเป็นการ
ปลูกฝังจิตส านึกในการร่วมกนั 
สอดส่องดูแล เพ่ือป้องกัน
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่
อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา 
ชุมชนและสังคม ต่อไป 

๑. การวางแผนอย่างมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณา
การร่วมกันระหว่าง
ครอบครัว ชุมชน 
สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
รวมทั้งจัดกิจกรรมการ
สร้างจิตส านึกเพ่ือร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและแก้ไขปัญหาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเหตุของ
ปัญหายาเสพติด เช่น 
ปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งซึ่งจะน ามาสู่ปัญหายา
เสพติดของเด็ก และ
เยาวชนต่อไป และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การให้ความช่วยเหลือแก่
เด็กและเยาวชนที่พลั้ง
พลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเพ่ือเป็นการให้
โอกาสแก่เด็กและเยาวชน
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป 



๔๘ 
 

กรณีความ
ขัดแย้งที่พบบอ่ย 

ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหา 
๓. พฤติกรรมไม่
เหมาะสมทางเพศ 

๑. ตนเอง 
๒. ครอบครัว 
๓. เด็กและเยาวชน 
ในสถานศึกษา/ชุมชน 

๑. การให้ค าแนะน าเรื่องการ
เลี้ยงดูอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในแต่ละระดับ
พัฒนาการแก่ผู้ปกครองตั้งแต่
แรกเกิดอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
เป็นวัยรุ่นที่มีพื้นฐานด้าน
จิตใจที่มั่นคง ให้ค าแนะน าใน
ครอบครัวและความสัมพันธ์ที่
ดีกับเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นให้
ค าแนะน าเรื่องการรับสื่อ 
ต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน
อย่างเหมาะสม  
๒.ให้ความรู้แกเ่ด็กและ
เยาวชนเก่ียวกับเรื่อง
เพศศึกษา ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องเพศและทักษะ
ต่าง ๆ เช่น ทักษะการคบ
เพื่อนต่างเพศ ทักษะการ
แก้ปัญหาเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ และพฤติกรรม
เสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น 
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับ แนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิด 
จากพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
ทางเพศ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ 
ให้ความช่วยเหลือให้เด็กและ
เยาวชนได้รับทราบ 

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน บูรณาการให้
ความรู้แนวทางการ 
ป้องกันและร่วมกัน แก้ไข
ปัญหาพฤติกรรม ไม่
เหมาะสมทางเพศ ลด
ปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัย
อันควร และโรคที่อาจเกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์ 
รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนอีกด้วย 

ตารางที ่๑๓ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๔๙ 
 

  

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก 
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ วิธีแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑. ยาเสพติด 
(การสูบบุหรี่ใน
ห้องน้ า) 

๑. ตนเอง 
๒. ผู้ปกครอง 
๓. คร ู
๔. เพื่อนที่อยู่ภายใน
โรงเรียน 
 

๑. คนภายในครอบครัว และ
คนใกล้ชิดไม่สูบบุหรี่ให้เป็น
ตัวอย่าง 
๒. ให้ฝึกการปฏิเสธเมื่อเพื่อน 
และคนใกล้ชิดชักชวนให้ลอง
หรือชวนสูบบุหรี ่
๓. หลีกเลี่ยงสถานที่
สภาพแวดล้อมที่มีส่วนเอ้ือ ให้
มีการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด (บุหรี่)  

๑. บูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สถานศึกษา ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในการ
จัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียนเพื่อเป็นเขตปลอด
ยาเสพติด บุหรี่ และ
แอลกอฮอล ์

๒. ท้องก่อนวัน
อันสมควร (คณุ
แม่วัยใส) 

๑. ตนเอง 
๒. ลูกที่อยูใ่นครรภ์ 
๓. ผู้ปกครอง 
 

๑. ให้วัยรุ่นได้เรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษา รวมทั้งทักษะการ
คบเพื่อนต่างเพศ และทกัษะ
ในการการปฏิเสธ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย 
๒. สามารถเข้าถึงบริการและ
การให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม 

๑. บูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน เพ่ือหาวิธีป้องกัน
การมีบุตรเพิ่มและลดการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 

๓. รวมกลุ่มขี่
จักรยานยนต์
สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญ 

๑. ตนเอง 
๒. ผู้ปกครอง 
๓. ประชาชนในชุมชน 

๑. บุคคลในครอบครัว และ
บุคคลใกล้ชิดท าตัวให้เป็น
แบบอย่างที่ดี กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
๒. การพูดคุยกันถามไถ่ถึง
เรื่องทั่ว ๆ ไป พร้อมสังเกต
พฤติกรรม คอยให้ค าปรึกษา
ในเรื่องต่าง ๆ  
๓. สถาบันการศึกษา ควรจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนา
จิตใจ จัดการเรียนรู้ที่เป็น
รูปธรรมให้กับนักเรียน 

๑. หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สถานศึกษา บูรณา
การการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุน เช่น 
การให้ความรูก้ฎหมาย 
รวมถงึผลเสีย/ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นในการกระท า
ความผิด 



๕๐ 
 

กรณีความ
ขัดแย้งที่พบบอ่ย 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบ วิธีแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

ปัญหา 
๔. การทะเลาะ
วิวาท/ท าร้าย
ร่างกาย/ (ข้อหา
ร่วมกันฆ่า 
ร่วมกันพยายาม
ฆ่า มีอาวุธปืนใน
ครอบครองโดยไม่
รับอนุญาต) 

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อน 
๓. ผู้ปกครอง 
๔. เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน 
๕. คุณคร ู

๑. บุคคลในครอบครัว และ
บุคคลใกล้ชิดท าตัวให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชน หากพบว่าเด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าว บุคคลใน
ครอบครัวไม่ควรเพิกเฉย ควร
บอกกล่าวและสื่อสารพูดคุย
ด้วยเหตุผล 
๒. สถาบันการศึกษา ควรมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข โดยให้
หลักการเหตุผล คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อลดปัญหา 

๑. หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน สถานศึกษา บูรณา
การการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขการใช้ความ
รุนแรง ตลอดจนเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อลด
พฤติกรรมก้าวร้าวและ
ความรุนแรง 

๕. การเข้าสังคม
ไม่ได ้

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อน 
๓. คุณคร ู

๑. บุคคลในครอบครัว และ
บุคคลใกล้ชิดหากิจกรรมที่ท า
ให้มีส่วนร่วมกนั ฝึกการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

๑. สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดกิจรรมที่
สนับสนุนการเพิ่มทักษะ 
และเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น 

ตารางที ่๑๔ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 



๕๑ 
 

  

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดเพชรบุร ี
กรณีความ

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑. การทะเลาะ
วิวาท 

๑. ตนเองและคู่กรณ ี
๒. ครอบครัว 
๓. เพื่อนนักเรียน 

๑. ครอบครัวต้องใส่ใจ 
๒. สร้างจิตส านึกของการอยู่
ร่วมกันให้แก่เด็กและเยาวชน 
๓. ชี้ให้เห็นโทษของการ
ทะเลาะวิวาท ทั้งโทษทาง
กฎหมายและโทษทางสังคม
ให้แก่เด็กและเยาวชน 

๑. โรงเรียนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต้อง
ร่วมมือกันป้องกันไม่ให้
เกิดความรุนแรงทั้งการ
สร้างจิตส านึก การ
เสริมสร้างทักษะการใช้
ชีวิตในการอยู่ร่วมกัน  

๒. ยาเสพติด 
(ส่วนใหญ่เป็น
บุหรี่) 

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อนนักเรียน 
๓. คร ู
๔. ครอบครัว 

๑. สร้างจิตส านึกเกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติดให้แก่เด็ก
และเยาวชน 
๒. ครอบครัวต้องเป็นตัวอย่าง
ให้กับเด็กและเยาวชน 
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยา 
เสพติด 

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องบูรณาการร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

๓. ความไม่
เหมาะสมทางเพศ 

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อนนักเรียน 
๓. ครอบครัว 

๑. สร้างความรู้และทักษะตาม
วัยเรื่องเพศศึกษาให้ครบทุก
ด้าน 
๒. ให้ความรูแ้ละแนวทางการ
แก้ไขหากเกิดปัญหาทางเพศ 
๓. การสอดส่องดูแลของครู 
ครอบครัว และเพ่ือนนักเรียน
ด้วยกัน 

๑. ครอบครัว โรงเรียน วัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องร่วมมือกันให้ความรู้ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การกระท าที่ไม่เหมาะสม
ทางเพศ 

๔. การเข้าสังคม
ไม่ได ้

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อนนักเรียน 
๓. ครูและโรงเรียน 
๔. ครอบครัว 

๑. ครอบครัวและโรงเรียน
ต้องฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมที่มีความหลากทั้งการ
ใช้ชีวิต ภาษา วัฒนธรรม และ
ความต่างของฐานะ 

๑. หากิจกรรมที่เป็นการ
ส่งเสริมการอยูร่่วมกันของ
คนในสังคมให้เหมาะกับวัย
ของเด็กและเยาวชนและ
เทคโนโลยีในปจัจุบัน 

ตารางที ่๑๕ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี 



๕๒ 
 

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดลพบุร ี
กรณีความขัดแย้ง

ที่พบบ่อย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา 

๑. ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครัว 
๓. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อม
ใกล้ชิด 
๔. คร ู

๑. ส่งเสริมความรักความ
เข้าใจให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยจัดกิจกรรมที่
เยาวชนสามารถเชือ่ม
ความสัมพันธ์กับบิดามารดา 
รวมถึงญาติพี่น้องใกล้ชิด 

๑. จัดให้มีอาสาสมัคร
ในชุมชนที่สามารถ
สอดส่องดูแลและให้
ความช่วยเหลือเมื่อมี
เหตุการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัวเกิดขึ้น 
เช่น การท าร้าย
ร่างกาย เป็นต้น 

๒. ความคึกคะนอง
ในเรื่องเพศ ที่
น าไปสู่การกระท า
ความผิดอาญา เช่น 
พรากผู้เยาว์ 
กระท าอนาจาร 
ข่มขืนกระท าช าเรา
หรือรุมโทรม 

๑. ตนเองและคู่กรณ ี
๒. สมาชิกใน
ครอบครัวของทั้งสอง
ฝ่าย 
๓. เพื่อน 

๑. เสริมสร้างความรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกับผลของความ
คึกคะนองทางเพศแก่
เยาวชนว่าสามารถน าไปสู่
ผลร้ายเชิงบทลงโทษทาง
อาญาอย่างไร 
๒. ส่งเสริมให้บุพการีและครู
อาจารย์ปลูกฝังให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น รวมถึงการวางตัว
ต่อเพศตรงข้าม 

๑. จัดกิจกรรมใน
ลักษณะนิทรรศการที่
เกี่ยวข้องกับผลของ
การกระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศ และ
ผลกระทบด้านลบของ
การมีเพศสัมพนัธ์โดย
ขาดองค์ความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยและ
การคุมก าเนิด 

๓. ยาเสพติด ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครัว 
๓. ครูและเพื่อน 
๔. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อม
ใกล้ชิด 
๕. สังคม 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดยาเสพติด
ให้หมดไปจากชุมชน  
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ผลร้ายของยาเสพติดที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
มั่นคงของประเทศ 

๑. บูรณาการการ
ท างานร่วมกันในการ
จัดกิจกรรมทีส่ร้าง
ความตระหนักรู ้แก่
เยาวชนถึงภัยของยา
เสพติด เช่น พาไป
พบปะพูดคุยกับผู้
ต้องโทษที่กลับใจ หรือ
พาไปพบผู้ติดยาขั้น
รุนแรง 



๕๓ 
 

  

กรณีความขัดแย้ง
ที่พบบ่อย 

ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะในการ

แก้ไขปัญหา 
๔. การจับกลุ่มโดย
มีแนวโน้มใช้ความ
รุนแรงและก่อ
อาชญากรรม 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครัว 
๓. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อม
ใกล้ชิด 
๔. สังคม 

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กและเยาวชน
เข้าไปพูดคุยและท าความ
เข้าใจถึงที่มาของการจับกลุ่ม
หรือรวมตัวกันกระท า
ความผิด เพ่ือน าไปสู่การ
บ าบัดด้านพฤติกรรม 

๑. ส่งเสริมให้ชุมชน
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
ร่วมกันสอดส่องดูแล
เด็กและเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

ตารางที ่๑๖ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดลพบุร ี

ข้อมลูบรบิทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 
กรณีความขัดแย้ง

ที่พบบ่อย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา 

๑. ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครัว 
๓. เพื่อนบ้านและ
บุคคลแวดล้อม
ใกล้ชิด 

๑. ส่งเสริมความรักความ
เข้าใจให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว โดยจัดกิจกรรมที่
เยาวชนสามารถเชื่อม
ความสัมพันธ์กับบิดามารดา 
รวมถึงญาติพี่น้องใกล้ชิด 

๑. จัดให้มีอาสาสมัคร 
ในชุมชนที่สามารถ
สอดส่องดูแลและให้
ความช่วยเหลือเมื่อมี
เหตุการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัวเกิดขึ้น 
เช่น การท าร้าย
ร่างกาย เป็นต้น 

๒. ความคึกคะนอง
ในเรื่องเพศ ที่
น าไปสู่การกระท า
ความผิดอาญา เช่น 
พรากผู้เยาว์ 
กระท าอนาจาร 
ข่มขืนกระท าช าเรา
หรือรุมโทรม
ค้าประเวณ ี

๑. ตนเองและคู่กรณ ี
๒. สมาชิกใน
ครอบครัวของทั้งสอง
ฝ่าย 
๓. เพื่อน 
 

๑. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลของความ
คึกคะนองทางเพศแก่
เยาวชนว่าสามารถน าไปสู่
ผลร้ายเชิงบทลงโทษทาง
อาญาอย่างไร 
๒. ส่งเสริมให้บุพการีและครู
อาจารย์ปลูกฝังให้เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
และผู้อื่น รวมถึงการวางตัว
ต่อเพศตรงข้าม 

๑. จัดกิจกรรมใน
ลักษณะนิทรรศการที่
เกี่ยวข้องกับผลของ
การกระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศ และผล 
กระทบด้านลบของ
การมีเพศสัมพนัธ์โดย
ขาดองค์ความรู้เรื่อง
ความปลอดภัยและ
การคุมก าเนิด 
 



๕๔ 
 
กรณีความขัดแย้ง

ที่พบบ่อย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา 

๓. ยาเสพติด ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครัว 
๓. ครูและเพื่อน 
๔. สังคม 
 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดยาเสพติด
ให้หมดไปจากชุมชน 
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ผลร้ายของยาเสพติดที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
มั่นคงของประเทศ 

๑. บูรณาการการ
ท างานร่วมกันในการ
จัดกิจกรรมทีส่ร้าง
ความตระหนักรู้แก่
เยาวชนถึงภัยของยา
เสพติด เช่น พาไป
พบปะพูดคุยกับ  
ผู้ต้องโทษที่กลับใจ 
หรือพาไปพบผู้ติดยา 
ขั้นรุนแรง 

๔. การพนัน ๑. ตนเอง 
๒. สมาชิกใน
ครอบครัว 
๓. ครูและเพื่อน 
๔. สังคม 

๑. ประชาชนร่วมมือกัน
ป้องกันและก าจัดการพนันให้
หมดไปจากชุมชน 
๒. ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจ
ผลร้ายของการพนันที่มีต่อ
ตนเอง ครอบครัว สังคม 

๑. บูรณาการการ
ท างานร่วมกันในการ
จัดกิจกรรมทีส่ร้าง
ความตระหนักรู้แก่
เยาวชนถึงภัยของการ
พนัน  

ตารางที ่๑๗ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดสกลนคร 

 



๕๕ 
 

  

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดสงขลา 
กรณีความ 

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา 

๑.การทะเลาะ
วิวาททั่วไปในกลุ่ม
วัยรุ่น  

๑. เด็กและเยาวชน 
๒. ผู้ปกครอง 
๓. โรงเรียน 

๑.สร้างความเข้าใจใน
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
กัน 
๒. ให้ความรูใ้นเรื่องโทษ
ของการใช้วิธีการรุนแรง
หรือแสดงพฤติกรรมการ
ใช้ความรุนแรง เพื่อให้
นักเรียนได้ตระหนักถึง
ผลเสียดังกล่าว 
๓.จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคค ี

๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดกิจกรรมใหค้วามรู/้
สร้างความสามัคคี  
๒. จัดหลักสูตร แนวทาง
การศึกษา และกิจกรรม
เกี่ยวกับสิทธิ การ
ป้องกันตนเองจากความ
รุนแรง และการ
หลีกเลี่ยงการใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอน
เกี่ยวกับทักษะชีวิต 

๒. ความขัดแย้ง
ภายในครอบครัว 

๑. บุคคลใน
ครอบครัว 
 

๑. ให้ค าแนะน าแก่วัยรุ่น
ที่มีปัญหา โดยหา
บุคลากรที่มีประสบการณ์ 
เข้าใจความรู้สึกและ
ความต้องการของวัยรุ่น
มาช่วยแก้ปัญหา 

๑. ผู้ปกครอง ครู และ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ต้อง
เข้าใจปัญหาความ
ขัดแย้งและหาแนว
ทางแก้ไข และสามารถ
ให้ค าปรึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนได้อย่างตรงจุด 

ตารางที ่๑๘ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดสงขลา 

 



๕๖ 
 

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
กรณีความ ขดัแย้ง

ที่พบบ่อย 
ผู้ได้รับผลกระทบ วิธีการแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหา 

๑. การล้อเลียนปม
ด้อยหรือความ
ผิดปกติของผู้อ่ืน 
การพูดจาโอ้อวดกัน 

๑. ตนเองและคู่กรณ ี
๒. ครอบครัว 
๓. โรงเรียน  

๑. สร้างจิตส านึกการอยู่
ร่วมกัน การเคารพ การ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนการช่วยเหลือ
แบ่งปัน  
 
 

๑. ผู้ปกครองและโรงเรียน 
สร้างความเข้าใจแก่เยาวชน
และเคารพในการเป็นตัวตน
ของแต่ละบุคคล และพร้อม
ให้ความช่วยเหลือเพ่ือน 
ตามก าลัง ความสามารถ  

๒. การชักชวนหรือ
บังคับให้ดื่มของมึน
เมาหรือเสพยาเสพ
ติด 

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อนนักเรียน 
๓. คร ู
๔. ครอบครัว 
๕. สังคม 

๑. ป้องกันและ
ปราบปรามให้ยาเสพติด 
หมดไปจากประเทศ 
๒. สร้างความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องโทษของการ
เสพหรือการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยา เสพติด 
๓. เยาวชนเห็นถึง
บทลงโทษของผู้เสพและ
ผู้จ าหน่ายยาเสพติด
(ศึกษาดูงานในเรือนจ า)  
๔. ร้านค้า ร้านขายของ 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด ไม่ขาย 
เครื่องดื่มมึนเมาแก่
เยาวชน 

๑. โรงเรียน ผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
บูรณาการแก้ไขปัญหา และ
ผู้ปกครอง ต้องท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ตารางที ่๑๙ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 



๕๗ 
 

  

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอดุรธาน ี
กรณีความ 

ขัดแย้งที่พบบอ่ย 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ วิธีแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข้
ปัญหา 

๑. ความไม่
เหมาะสมทางเพศ
เรื่องชู้สาว 

๑. ตัวเยาวชนและ
คู่กรณ ี
๒. ครอบครัว 
๓. โรงเรียน 
๔. ชุมชนสังคม 

๑. สร้างการรับรู้และ
ทักษะชีวิตให้เหมาะสม
กับเพศ และวยั 
๒. จัดกิจกรรมที่สร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับเยาวชน 
๓. มีทีมสหวิชาชีพจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสอดส่องดูแล 
ป้องกันแก้ไขปัญหา 

๑. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
สถานศึกษา ครอบครัว 
ชุมชน รวมถึงศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ต้องบูรณาการจัดท า
แผนแนวทางปอ้งกันปัญหา
และมอบหมายภารกิจ ใน
การด าเนินงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และร่วมกันจัด
คณะท างานติดตามดูแล 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่าง
เบ็ดเสร็จครบวงจรและ
สรุปผลเป็นระยะ ๆ  
ทุกไตรมาส 

๒. การทะเลาะ
วิวาท 

๑. ตัวเยาวชนและ
คู่กรณ ี
๒. ครอบครัว 
๓. ชุมชน 
๔. โรงเรียน 

๑. ส่งเสริมทักษะชีวิต
เยาวชนคนรุ่นใหม่ เก่ง 
ดี มีคุณภาพ รักชาติ 
พัฒนาสังคม 
๒. สร้างโอกาสในเด็ก
และเยาวชนได้แสดง
ความ สามารถในเชิง
สร้างสรรค ์
๓. มีทีมสหวิชาชีพจาก
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสอดส่องดูแล 
ป้องกันแก้ไข้ปัญหา
ร่วมกัน 

๑. โรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาต้อง
ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข
ไม่ให้เกิดความรุนแรงทั้ง
การสร้างจิตส านึก การมี
หลักสูตรการศกึษา การ
เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต
ในการอยู่ร่วมกัน การให้
อภัยและการเสียสละ 

ตารางที ่๒๐ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี 

 



๕๘ 
 

ข้อมูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธาน ี
กรณีความ ขดัแย้ง

ที่พบบ่อย 
  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ วิธีแก้ไขปัญหา 

ข้อเสนอแนะในการ 
แก้ไขปัญหา 

๑. ยาเสพติด ๑. ตนเอง 
๒. ครอบครัว 
๓. โรงเรียน 
๕. สังคม 

๑. ให้ความรูแ้ก่เยาวชนให้
เข้าใจผลร้ายของยาเสพติดที่
มีต่อตนเอง ครอบครัว 
สังคมและมั่นคงของประเทศ 
๒. ชุมชนและครอบครัว
ร่วมกันสอดส่อง ดูแล และ
แจ้งเบาะแสยาเสพติด ใน
พื้นที ่
๓. บูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่ชุมชน 

๑. บูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมที่สร้างความ
ตระหนักรู้แก่เยาวชนถึง
ภัยของยาเสพติด  

๒. การทะเลาะ
วิวาท  

๑. ตนเอง 
๒. เพื่อนนักเรียน 
๓. ครอบครัว 
๔. โรงเรียน 
๕. สังคม  

๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กและเยาวชน
เข้าไปพูดคุยและท าความ
เข้าใจถึงผลเสยีของการ
ทะเลาะวิวาท เพื่อน าไปสู่
การบ าบัดด้านพฤติกรรม  

๑. ส่งเสริมให้เยาวชน
เข้าใจถึงผลดีผลเสียของ
การทะเลาะวิวาทและ
เข้าใจแนวทางการ
สมานฉันท ์ 

ตารางที ่๒๑ ขอ้มูลบริบทความขัดแย้งของเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

๒.๒ ความขัดแย้ง 
ความขัดแย้ง เป็นค าซ้อน ประกอบไปด้วยค าว่า ขัด ซึ่งหมายถึงการฝ่าฝืน ขืนไว้ และค าว่า 

แย้ง ที่แปลว่าไม่ตรง ทานไว้ หรือต้านไว้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๔) ให้ความหมาย
ของค าว่าขัดแย้ง คือ ไม่ลงรอยกัน 

ความขัดแย้งในสังคมเป็นเรื่องปกติ และเกิดขึ้นอย่างที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้ (ลิขิต ธีรเวคิน, 
๒๕๕๓) ลิวอิส เอ. โคเซอร์ (Coser, 1956) มองว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ เพราะไม่ว่าจะรักหรือเกลียดก็มีความขัดแย้งทั้งสิ้น แต่ความ
ขัดแย้งก็สามารถแก้ปัญหาความแตกแยก และท าให้เกิดความสามัคคีภายในสังคมได ้เพราะในสังคมมี
ทั้งความเป็นมิตรและความเป็นศัตรูอยู่ด้วยกัน โคเซอร์มีความเห็นว่าความขัดแย้งเป็นตัวสนับสนุนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถท าให้สังคมเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้าน
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หนึ่งได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อสังคมที่ตนอยู่ ก็จะพยายามท าการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของตนได้ นอกจากนี้ โคเซอร์ ยังเสนอว่า  
ความขัดแย้งยังสามารถท าให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปักษ์ พัฒนาความซับซ้อนของโครงสรา้ง
กลุ่มในด้านความขัดแย้งและร่วมมือ และสร้างความแปลกแยกกับกลุ่มต่าง ๆ 

ในขณะที่ ราล์ฟ ดาห์เรนดอร์ฟ (Dahrendorf, 1988) เชื่อว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม
เป็นผลมาจากแรงกดดันจากภายนอกโดยสังคมอื่น ๆ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมสามารถ
ควบคุมได้ด้วยการประนีประนอม ซึ่งความขัดแย้งสามารถท าให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ประเภทของการเปลี่ยนแปลงความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลง และขนาดของการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง เช่นอ านาจของกลุ่ม ความกดดันของกลุ่ม 

ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล (๒๕๔๕) อธิบายค าว่า ความขัดแย้ง ว่าเป็นความแตกต่างของ
จุดประสงค์ ความเชื่อและค่านิยมระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งความขัดแย้งในสถานการณ์ใดก็
ตามเป็นการแสดงออกของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ความหมายนี้จะเห็นได้ว่าความขัดแย้ง เป็น
ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุ่มคน ที่มีความคิดเห็น ค่านิยม และเป้าหมายไม่เป็นไป
ในทางเดียวกัน รวมไปถึงความขัดแย้งที่เป็นรูปแบบของการต่อสู้เพื่อทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด หรือการที่
ฝ่ายหนึ่งรุกล้ าหรือขัดขวางการกระท าของอีกฝ่าย เพื่อให้เป้าหมายของตนบรรลุผล ซึ่งความขัดแย้ง
ดังกล่าวอาจสะท้อนออกมาในรูปของความไม่รุนแรงหรือรุนแรงก็ได้  

รัฐพล เย็นใจมา และสุรพล สุยะพรหม (๒๕๖๑) อธิบายว่าความขัดแย้งนั้นมีความหมายทั้ง
ในแง่บวกและแง่ลบ กล่าวคือ ถ้ามองในแง่บวก ความขัดแย้งท าให้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม ทั้งในด้านทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อหาทางออกร่วมกันในอย่างสมานฉันท์ 
ความขัดแย้งในแง่ลบท าให้เกิดผลเสีย ท าให้ตนเอง องค์กร หรือสังคมมีบรรยากาศไม่ดี และสะท้อน
ออกมาในรูปแบบของความรุนแรง 

๒.๒.๑ ทฤษฎีความขัดแย้ง 
เนื่องจากความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับสังคมมนุษย์ จึงท าให้มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับ

ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากนักคิดหลายท่าน 
 ๒.๒.๑.๑ ความขัดแย้งตามแนวคิดของโซเครติส (Socrates) นักปราชญ์ชาวกรีก  

ที่ใช้วิธีถามตอบ ในการสอนลูกศิษย์ (Sotheb Soontornbhesaj, 1997) โดยผู้ถามจะถามจนผู้ตอบ
ไม่สามารถแย้งได้และยอมจึงจะบอกค าตอบที่ถูกต้อง โดยความขัดแย้งแบบนี้เรียกว่า ความขัดแย้ง
แบบสมเหตุสมผลมากกว่าเดิม (Logical Consistency) 

๒.๒.๑.๒ ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Karl Mark (1904) โดย Mark เชื่อว่า
ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่คู่กับการเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งเป็นกฎพื้นฐานของชีวิต และความขัดแย้ง
เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคม เขายังเชื่ออีกว่า จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งมาจาก
เศรษฐกิจ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นเพราะแต่ละกลุ่มมีความสนใจทางเศรษฐกิจที่ตรงข้ามกัน 
ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และจะน าไปสู่ความขัดแย้งทางสังคม



๖๐ 
 
และการเมือง ดังนั้นแนวคิดของ Mark จึงอยู่ที่เศรษฐกิจ การต่อสู้ของชนชั้น การแสวงหาประโยชน์ 
และการปฏิวัติ 

๒.๒.๑.๓ ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Gaetano Mosca (1939) นักสังคม
วิทยาชาวอิตาลี Mosca เชื่อว่าความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือ 
ระหว่างกลุ่ม เป็นเรื่องปกตธิรรมชาติและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการด ารงชีวิต และยังเป็นสาเหตุใน
การสร้างความก้าวหน้า ความเป็นระเบียบของสังคม และเสรีภาพทางการเมือง 

๒.๒.๑.๔ ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Georg Simmel (1955) นักสังคม
วิทยาชาวเยอรมันที่ชี้ให้เห็นว่า "ความขัดแย้ง" เป็นปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่สมาชิกมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน Simmel เชื่อว่าความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์และความสามัคคีกลมเกลียวภายในกลุ่ม ขณะเดียวกันความกลมเกลียวภายในกลุ่มก็เป็น
อีกสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นเดียวกัน 

๒.๒.๑.๕ ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Lewis A. Coser (1965) นักสังคม
วิทยาชาวอเมริกันที่พยายามชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งเป็นทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ 
นอกจากนี้ความขัดแย้งอาจน าไปสู่ความสามัคคีหรือความแตกแยกก็ได้ เช่น ความขัดแย้งกับกลุ่ม
ภายนอกจะน าไปสู่ความสามัคคีของคนในกลุ่ม 

๒.๒.๑.๖ ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Max Weber (1968) เชื่อว่าความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างบุคคลพบได้ทุกหนแห่งในสังคม ความขัดแย้งเกิดจากการกระท าของ
บุคคลที่ต้องการที่จะบรรลุความปรารถนาของตน ไปปะทะกับการต่อต้านของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ 
หลาย ๆ ฝ่าย และความขัดแย้งนี้เป็นผลมาจากการมีทรัพยากรหรือรางวัลอย่างจ ากัด Weber ยังถือ
ว่าการแข่งขัน (Competition) เป็นรูปแบบหนึ่งของความขัดแย้ง เพราะถึงแม้ว่าในการแข่งขันจะมี
กฎ กติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับ แต่การแพ ้- ชนะ ก็เป็นชนวนของความขัดแย้งได ้

๒.๒.๑.๗ ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
(1970) นักทฤษฎีชาวเยอรมัน เขามองว่าความขัดแย้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผู้ปกครองรัฐบางรัฐพยายาม
ที่จะครอบครองและควบคุมรัฐอื่น ๆ ไว้ จึงเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างรัฐขึ้น ถือเป็นความขัดแย้ง
ทางประวัติศาสตร์ (Historical Conflict) 

๒.๒.๑.๘ ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดของ Ludwig Feuerbach (1987) จาก
แนวความคิดนี้ของนักทฤษฎีชาวเยอรมัน ที่มองว่ามนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัว และมีความพยายาม
ที่จะครอบครองวัตถุต่าง ๆ ไว้ให้ได้มากที่สุด และเมื่อมนุษย์ไม่สามารถที่จะครองครองวัตถุได้มากดังที่
ตั้งใจ ความขัดแย้งจากการแก่งแย่งแข่งขันจึงเกิดขึ้น ปรากฏการณ์นี้จึงเรียกว่า "ความขัดแย้งทางวัตถุ" 
(Material Dialectic) 

๒.๒.๑.๙ ทฤษฎีความขัดแย้งของ Immanuel Kant (1991) นักคิดชาวเยอรมันที่มี
แนวคิดว่าความขัดแย้ง (Dialectic) เริ่มต้นจากการมีข้อขัดแย้ง (Antithesis) ต่อ "ข้อเสนอเบื้องต้น" 
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(Thesis) ซึ่งปกติมนุษย์แต่ละคนจะมีความขัดแย้งตามธรรมชาติ (Natural Dialectics) ซึ่งเป็น 
ความขัดแย้งในจิตใจ และมนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัว ละเมิดและเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ 

โดยสรุป ความขัดแย้งนั้นมีแนวคิดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม (Robbin, 1983) คือ ๑. แนวคิด
แบบดั้งเดิมที่เชื่อว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งเลวร้ายไม่มีประโยชน์ควรจะก าจัดออกไปให้หมดสิ้น  
๒. แนวคิดพฤติกรรมศาสตร์ที่เห็นว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงไม่ ได้ และ 
๓. แนวปฏิสัมพันธท์ี่ถือว่าความขัดแย้งเป็นพลังบวกช่วยส่งเสริมการท างานของกลุ่ม และความขัดแย้ง
บางอย่างเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อช่วยให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒ สาเหตุของความขัดแย้ง 
 ลิขิต ธีรเวคิน (๒๕๕๓) อธิบายว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ และ

หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาจาก ๔ สาเหตุใหญ่ ๆ คือ 
 ๒.๒.๒.๑ ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น เรื่องอาหาร การเงิน 

รายได้ ผลผลิต ทรัพย์สิน 
 ๒.๒.๒.๒ ความขัดแย้งในเรื่องสถานะทางสังคม  
 ๒.๒.๒.๓ ความขัดแย้งในของอ านาจ 
 ๒.๒.๒.๔ ความขัดแย้งในเรื่องของนามธรรม เช่น ความเชื่อที่แตกต่างกัน ความชอบ

ทีแตกต่างกัน 
 ๒.๒.๓ ประเภทของความขัดแย้ง 
  วิเชียร วิทย์อุดม (๒๕๔๗) แบ่งความขัดแย้งออกเป็น ๓ ประเภทคือ 
  ๒.๒.๓.๑ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคน ๒ คน 
หรือมากกว่านั้นก็ได ้
  ๒.๒.๓.๒ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
  ๒.๒.๓.๓ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่มภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องการ
แข่งขัน หรือ การเป็นปรปักษ์กนั 
 ๒.๒.๔ ข้อดีของความขัดแย้ง 
  ปรียาพร วงษ์อนุตรโรจน์ (๒๕๔๗) ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งก่อให้เกิดผลดีหลาย
ประการ กล่าวคือ 
  ๒.๒.๔.๑ มีความคิดที่แตกต่าง ท าให้เกิดการขับเคลื่อน 
  ๒.๒.๔.๒ ท าให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการท างานและ
แก้ปัญหา 
  ๒.๒.๔.๓ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทบทวนตนเอง ว่าได้กระท าสิ่งใดไม่ถูกต้องหรือไม ่
  ๒.๒.๔.๔ เป็นโอกาสในการตรวจสอบความสามารถของตนเอง 
  ๒.๒.๔.๕ ความขัดแย้งกับกลุ่มภายนอก ท าให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม 
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 ๒.๒.๕ ข้อเสียของความขัดแย้ง 
  ความขัดแย้งท าให้เกิดพลังลบและมีข้อเสียหลายประการ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๖) ดังนี ้
  ๒.๒.๕.๑ น าไปสู่ความเครียดมากขึ้น 

๒.๒.๕.๒ ท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร และเวลา 
๒.๒.๕.๓ ท าให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกมาก 
๒.๒.๕.๔ น าไปสู่ความยุ่งเหยิงไร้ซึ่งเสถียรภาพของกลุ่ม 

 ๒.๒.๖ การจัดการความขัดแย้ง 
  จะเห็นว่าความขัดแย้งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จิตราพัชร์ ชัยรัตนหิรัญกุล และธานี  
เกสทอง (๒๕๕๖) ชี้ให้เห็นว่าหากสามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างถูกวิธี เหมาะสมกับสถานการณ์ 
ก็จะท าให้เกิดประโยชน์ โดย สมยศ นาวีการ (๒๕๔๖) ได้เสนอวิธีการจัดการความขัดแย้งไว้ ๓ วิธีคือ 
  ๒.๒.๖.๑ วิธีการแบบแพ ้- แพ้ คือการลดความขัดแย้งแบบไม่จัดการกับความขัดแย้ง
โดยตรง เช่น อาจจะใช้วิธีแยกบุคคลออกจากกัน พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เผชิญหน้ากัน 

๒.๒.๖.๒ วิธีการแบบแพ ้- ชนะ เป็นการลดความขดัแย้งแบบให้ผู้หนึ่งแพ้ และผู้หน่ึง
ชนะ แต่อาจจะมีผลต่อเนื่องมาจากการจัดการความขัดแย้งแบบนี ้

๒.๒.๖.๓ วิธีการแบบชนะ - ชนะ วิธีการแบบนีบุ้คคลที่เกิดปัญหาความขัดแย้งกันจะ
ได้สิ่งที่เขาต้องการ เนื่องจากเขาจะมุ่งหาสาเหตุของความขัดแย้งโดยตรง และช่วยกันขจัดออกไป ซึ่ง
วิธีนี้จะไม่เกิดผลตามมาภายหลัง 
 ๒.๒.๗ ความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
  ความขัดแย้งระหว่างบุคคล เป็น “กระบวนการพลวัตที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายที่มี
ความเก่ียวข้องกัน โดยทั้งสองฝ่ายต่างแสดงออกทางอารมณ์ในทางลบ ด้วยการแสดงความไม่เห็นด้วย 
และขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของอีกฝ่าย” (Barki & Harwick, 2004) ความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลนั้นเกิดขึ้นได้หลากหลายมิติ และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้
  ๒.๒.๗.๑ องค์ประกอบของความขัดแย้งระหว่างบุคคล มีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน 
(บุษบา สุธีธร, ๒๕๖๐) คือ 
   ก. มีบุคคลที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายโดยทั้งสองฝ่ายมีความเกี่ยวข้อง มีอิทธิพล 
หรือมีการพ่ึงพากันและกันและรับรู้ในความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยระหว่างกัน 
   ข. มีการแสดงออกอารมณ์หรือพฤติกรรมในทางลบเพื่อให้เห็นถึงการไม่
ยอมรับกัน 
   ค. ทั้งสองฝ่ายต่างต้องการบรรลุเป้าหมายหรือความต้องการของตนเอง 
   ง. ความขัดแย้งมีแนวโน้มเกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่ตนเอง
รับรู้หรือคิดว่ามีอยู่อย่างจ ากัด 
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   จ. ความขัดแย้งมักเกิดขึ้นร่วมกับพฤติกรรมการขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายบรรลุ
เป้าหมายของตัวเอง 
  ๒.๒.๗.๒ ประเภทของความขัดแย้งระหว่างบุคคล  
   ความขัดแย้งระหว่างบุคคลมีการศึกษา พบว่ามีลักษณะเฉพาะ โดยสามารถ
ประเภทของความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ ๔ ประเภท (Beebe, Beebe & Redmond, 1996) 

ก. ความขัดแย้งแบบเทียม (pseudo conflict) เป็นความขัดแย้งซึ่งแท้จริง
แล้วทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีปัญหาหรือความไม่ลงรอยใด ๆ แต่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดด้านภาษา 
หรือการสื่อความหมายที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจไม่ตรงกัน เมื่อมีการให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้
เกิดขึ้นความขัดแย้งดังกล่าวก็หมดไป เช่น การบอกสี ซึ่งคนสองคนอาจเรียกสีเดียวกันเป็นคนละชื่อก็
ได ้

ข. ความขัดแย้งพื้นฐานทั่วไป (simple conflict) เป็นความขัดแย้งพื้นฐาน
อันเนื่องจากความแตกต่างด้านความคิด การรับรู้ การให้นิยามความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ หรือ
เป้าหมายของสองฝ่ายที่แตกต่างกัน ซึ่งพบได้ทั้งในชีวิตการท างานและชีวิตประจ าวัน ความขัดแย้ง
ประเภทนี้ทั้งสองฝ่ายต่างรับรู้ถึงความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งที่แตกต่างไปนั้น  เช่น การรับรู้ค าว่า
ความรักของผู้ชายกับผู้หญิง หรือการปฏิบัติงานของพยาบาลผู้ให้บริการกับความคาดหวังของคนไข้
ผู้รับบริการ 

ค. ความขัดแย้งที่เกิดจากการถือตนเองเป็นใหญ่ (ego conflict) เป็นความ
ขัดแย้งที่เกิดจากความยึดมั่น ถือมั่นในตนเอง ไม่ใส่ใจในความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้อื่น ความ
ขัดแย้งมักเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย เกิดความความรู้สึกว่าตนเองก าลังถูกอีกฝ่ายรุก
ไล่เพื่อท าให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าหมดคุณค่า ไม่มีความน่าเชื่อถือ มีการใช้ค าพูดและกิริยาท่าทางที่แสดงออก
ให้เห็นว่าเป็นการต าหนิ การวิจารณ์ การดูถูก ปัดความผิดให้พ้นตัว หรือติเตียนตัวบุคคลมากกว่าจะ
พูดกันถึงเหตุผลหรือเนื้อหาของความเห็นที่ไม่ตรงกัน ความขัดแย้งประเภทนี้มักมีระดับความรุนแรง
เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งที่จัดการได้ยากที่สุด หากทั้งสองฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือ 

ง. ความขัดแย้งอันสืบเนื่องจากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (online 
conflict) ปัจจุบันความขัดแย้งได้ขยายขอบเขตไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันจากการสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ หรือสื่อเครือข่ายสังคมประเภทต่าง ๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Facebook Line หรือ 
IG ฯลฯ เนื่องจากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ยังมีข้อจ ากัดด้านอวัจนภาษา แม้จะได้มีความพยายาม
สร้างสัญลักษณ์ เช่น อิโมคอน สติกเกอร์ เพื่อสื่อความหมายด้านอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ เข้าเป็น
ส่วนประกอบกับตัวหนังสือซึ่งเป็นวัจนภาษา จากการวิจัย (Suler, 2005) พบว่า การสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์อาจท าให้เกิดภาวะการสูญเสียการยับยั้งชั่งใจ ที่นักจิตวิทยาเรียกภาวะดังกล่าวว่า 
disinhibition effect ซึ่งเป็นภาวะที่คนปกติจะไม่แสดงออกเมื่ออยู่เผชิญหน้า เช่น ความรุนแรง หรือ
ความก้าวร้าวโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะทางอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ 

 



๖๔ 
 
  ๒.๒.๗.๓ การตอบสนองต่อความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
   เมื่อมีความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดขึ้น ก็จะมีการจัดการหรือตอบสนองต่อ
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในเรื่องนี้มีผู้ศึกษาไว้มาก และพบว่ามีการรวบรวมงานวิชาการ สร้างเป็น
ต้นแบบการตอบสนองต่อความขัดแย้งขึ้น ซึ่งต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน มาจากนักวิชาการ 
๒ ค่าย (บุษบา สุธีธร, ๒๕๖๐) คือ 

ก. ต้นแบบการตอบสนองความขัดแย้งของ DeVito (2007) โดยแนวคิดนี้ 
พัฒนามาจาก Blake & Mouton (1984) ซึ่งต้นแบบนี้มองความขัดแย้งระหว่างบุคคลเป็นปฏิสัมพันธ์ 
๒ มิติ กล่าวคือเป็นมิติที่ตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง และมิติที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้อ่ืน ดังแสดงในภาพที่ ๗ 
 

 การแข่งขัน เอาชนะ 
 
 
 

ความร่วมมือ 

  
 

 
การหลีกเลี่ยง 

 
 
 
การยินยอม 

   
 ความต้องการของผู้อ่ืน 

ภาพที่ ๗ ต้นแบบการตอบสนองความขัดแย้งของ DeVito (2007) 

   ต้นแบบการตอบสนองความขัดแย้งของ DeVito (2007) จึงท าให้เกิดการ
ตอบสนองต่อความขัดแย้งระหว่างบุคคลใน ๕ ลักษณะด้วยกับคือ 

๑) การแข่งขัน (Competition: I win, You lose) การตอบสนองต่อ
ความขัดแย้งแบบนี้ เน้นการบรรลุความต้องการของตนเอง โดยให้ความส าคัญกับความต้องการผู้อื่น
น้อยมาก หรือไม่ให้ความส าคัญเลย การสื่อสารจึงมีลักษณะของการเอาชนะ โดยใช้พฤติกรรม
แสดงออกหรือค าพูดที่แสดงความก้าวร้าวเพื่อเอาชนะและบรรลุความต้องการของตน วิธีการแบบนี้
เหมาะสมกับคู่ขัดแย้งมีเวลาน้อย หรือต้องการความเร่งด่วนในการตัดสินใจ ข้อจ ากัดของวิธีการแบบน้ี
คือการท าลายความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกัน และไม่เหมาะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งในลักษณะที่ต้องปะทะ หรือเผชิญหน้ากับความขัดแย้งกันโดยตรง 

๒) การหลีกเลี่ยง (Avoidance: I lose, You lose) เป็นวิธีตอบสนอง
ต่อความขัดแย้งที่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของทั้งตนเองและผู้อื่น ด้วยการเปลี่ยนประเด็นที่
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การประนี 
ประนอม 
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จะพูดถึงหรือการหนีจากปัญหาปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามทาง โดยเลือกที่จะไม่พบเห็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา ไม่พูดถึง ไม่คิดถึงเรื่องดังกล่าว คนที่เลือกแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบนี้
เพราะไม่รู้วิธีจัดการกับความขัดแย้ง หรือไม่ต้องการเผชิญความขัดแย้ง แต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในภายหลัง วิธีนี้มีข้อดีตรงที่ท าให้คู่ขัดแย้ง
มีเวลาคิดเพื่อตอบสนองต่อความคิดเห็นที่ขัดแย้ง หรือการแก้ไขปัญหานั้น ๆ มากขึ้น และเหมาะกับ
ประเด็นปัญหาที่ไม่ค่อยส าคัญนัก (Smit Sachchukorn, 2007) ข้อดีอีกประการหนึ่งของการ
หลีกเลี่ยงคือช่วยไม่ให้ต้องเผชิญกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม การ
หลีกเลี่ยงนิยมใช้ส าหรับคนอ่อนแอ ไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้า เป็นการแสดงออกให้เห็นว่า
ผู้ใช้วิธีนี้ไม่ใส่ใจที่จะแก้ปัญหา และเมื่อไม่ได้รับการคลี่คลาย ปัญหาเล็กหรือความขัดแย้งเล็ก  ๆ ที่
เกิดขึ้นอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่พร้อมจะพัฒนาไปสู่ความรุนแรงในการแสดงออกในอนาคตได้ 

๓) การยินยอม (Accommodation: I lose, You win) วิธีนี้ตรงกัน
ข้ามกับวิธีเอาชนะ เป็นการให้ความส าคัญกับความต้องการผู้อื่นมากกว่าตนเอง เป้าหมายของวิธีการนี้
คือการเสียสละให้อีกฝ่ายในสิ่งที่เขาต้องการ บางครั้งท าเพื่อให้เกิดความสงบสุข หรือเพื่อรักษา
สัมพันธภาพที่ดีให้อยู่ต่อไป จะเห็นได้ว่าวิธีนี้ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือความรู้สึกไม่ยุติธรรมใน
ฝ่ายที่ยินยอม ข้อจ ากัดของวิธีนี้คือการยินยอมท าให้ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อการแก้ปัญหา การ
ยินยอมท าให้หมดพลังไม่ต่อสู้ดิ้นรนในการคิดสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
กันอาจเป็นไปในลักษณะยอมจ านน ด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่ก าหนดบทบาทให้ต้องตอบสนองใน
ลักษณะของการยินยอม ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในลักษณะสะท้อนกลับเมื่อฝ่ายที่ยอมเสมอมาไม่
ยินยอมอีกต่อไป การใช้วิธีประนีประนอมเพื่อลดข้อขัดแย้งอาจจะใช้ได้ผลกับความขัดแย้งใน
ผลประโยชน์อันเกิดจากความจ ากัดของทรัพยากร (Scarce Resources) ที่จะมีผลสนองต่อความ
ต้องการของแต่ละฝ่ายได้ (รัฐพล เย็นใจมา และสุรพล สุยะพรหม, ๒๕๖๑) 

๔) การประนีประนอม (Compromise: I win and Lose, You win 
and lose) เป็นวิธี “พบกันครึ่งทาง” ระหว่างความต้องการของตัวเองกับผู้อื่น เป็นความพยายามที่
จะให้สองฝ่ายได้รับความพอใจบ้าง และต้องยอมเสียสละบ้าง ซึ่งผลที่เกิดคือไม่มีฝ่ายใดได้รับความ  
พึงพอใจทั้งหมดเสียทีเดียว โดยทั้งสองฝ่ายต่างต้องเสียในสิ่งที่ตัวเองอยากได้บางส่วนข้อดีของการใช้
วิธีน้ีคือใช้เวลาน้อยกว่าวิธีการร่วมมือแก้ไขปัญหา การประนีประนอมยังท าให้เกิดความรู้สึกเท่าเทียม
และความสมดุลในอ านาจที่มีระหว่างกัน ท าให้ยังคงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้ ดังนั้นจึงอาจ
ใช้ได้ดีในสถานการณ์ที่วิธีอื่นใช้ไม่ได้ผล หรือไม่สามารถตกลงกันตามความต้องการ แต่ในมุมกลับคือ
ทั้งสองฝ่ายไม่ได้อะไรตามที่ตั้งไว้เลยทั้งสองฝ่าย ดังนั้นในเวลาต่อมา ปัญหาความขัดแย้งอาจกลับมา
อีกหรืออาจเกิดสถานการณ์เริ่มต้นของความขัดแย้งใหม่ได้ วิธีการนี้จึงไม่ได้ให้ทางออกใหม่ ๆ กับการ
แก้ปัญหา โดยเฉพาะในบางสถานการณ์ที่การประนีประนอมดาเนินการตัดสินโดยผู้ที่ไม่เข้าใจ  
ในปัญหาที่แท้จริง 
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๕) การร่วมมือ (Collaboration: I win, You win) เป็นพฤติกรรม
ตอบสนองที่ให้ความส าคัญกับความต้องการของทั้งตนเองและผู้อื่น เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหา ให้ความ
ใส่ใจต่อการสื่อสารและรับฟังความต้องการระหว่างกันและกัน โดยหวังให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย 
ทั้งนี้ วิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรูปแบบนี้ท าให้ทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ตามต้องการ  
(win - win) เป็นวิธีการที่ใช้เวลาและทั้งสองฝ่ายต้องรับฟังความต้องการของกันและกัน มีความตั้งใจ
ที่แน่วแน่ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายเผชิญอยู่ ไม่ว่าความขัดแย้งนั้นจะเป็นประเด็นของ
ความคิดเห็น ผลประโยชน์ หรือทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดก็ตาม การร่วมมือเป็นวิธีการที่ใช้พลังและ
เวลามากในการจัดการกับปัญหาในลักษณะการเป็นหุ้นส่วน และเกิดประโยชน์ต่อเมื่อแต่ละฝ่าย
ต้องการแสวงหาแนวทางที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย วิธีการนี้ช่วยท าให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหา อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงการให้ความนับถือในความคิดเห็นและความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
คู่ขัดแย้ง แต่วิธีนี้อาจเสียเวลามากเกินไป และฝ่ายที่มีความสามารถและทักษะในการเจรจาอาจใช้
ประโยชน์จากความสามารถในการสร้างข้อตกลงที่เป็นประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายได้ 

ข. ต้นแบบการตอบสนองความขัดแย้งระหว่างบุคคล ของ Wood (2010) 
เน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกและลบ ดังแสดงในภาพที่ ๔ คือ 

 

จัดการกับปัญหา (Active) 

 

 
 

การออกจากปัญหา 
(Exit) 

 

 
การส่งเสียง 

การแสดงออก 
(Voice) 

 
การลอยตัว 
เหนือปัญหา 
(Neglect) 

 

 
การแสดงความภักดี 

(Loyalty) 

ไม่จัดการกับปัญหา (Passive) 

ภาพที่ ๘ ต้นแบบการตอบสนองต่อความขัดแย้งระหว่างบุคคลของ Wood (2010) 

1) การออกจากปัญหา (Exit response) เป็นการจัดการกับปัญหาที่
ให้ผลทางลบกับความสัมพันธ์ ผู้ที่ตอบสนองความขัดแย้งด้วยวิธีนี้จะ เดินออกจากปัญหา ไม่ยอมให้
พบ หรือการปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องที่เป็นปัญหา การตอบสนองแบบนี้เหมาะกับประเด็นที่มีความ
ขัดแย้งในมิติด้านเน้ือหา ซึ่งก็ใช้ได้ในเวลาสั้น ๆ 
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) ผลเชิงลบต่อปฏิสัมพันธ์ (Destructive) 
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2) การลอยตัวเหนือปัญหา (Neglect response) เป็นการไม่จัดการ
กับตัวประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่ให้ผลทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือปฏิเสธว่ามีปัญหา
หรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น หรือแสดงออกให้เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กที่ ไม่ได้ มีความส าคัญอย่างใด โดยไม่
พูดคุย ไม่แสดงความเห็น หรือเพิกเฉยต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน การตอบสนองระหว่างกันด้วยวิธีนี้
ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้หมดไป (destructive) อีกทั้งยังไม่ได้ช่วยลดความตึงเครียด หรือความไม่ลงรอย
ระหว่างกัน 

3) การแสดงความภักดี (Loyalty response) เป็นวิธีที่ไม่จัดการกับ
ปัญหาความขัดแย้งที่ให้ผลทางบวกในแง่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน การตอบสนองในแบบนี้คล้าย
กับแบบที่สองคือไม่จัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง (passive) โดยไม่พูดคุยหรือแสดงออกในประเด็น
ความขัดแย้งที่สองฝ่ายต้องการเพื่อให้เกิดทางออกที่ยอมรับได้ โดยคิดว่าแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง 
และมีการตอบสนองด้วยการให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันทั้ง ๆ ที่เผชิญกับความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้ที่เลือกใช้การตอบสนองความขัดแย้งแบบนี้จะต้องใช้ความอดทนของตนเองเพื่อ
รับมือกับปัญหาความขัดแย้งหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้น  

4) การส่งเสียง การแสดงออก (Voice response) การตอบสนองด้วย
วิธีนี้เป็นการแสดงออกที่เน้นไปที่ประเด็นความขัดแย้ง หรือความแตกต่างทางความคิดของสองฝ่าย 
โดยการรับฟังและแสดงให้เห็นความพยายามอย่างยิ่งที่จะคลี่คลายประเด็นที่เป็นปัญหานั้นให้หมดไป
ด้วยวิธีการละมุนละม่อม โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ให้ได้ การตอบสนองด้วยวิธีการนี้ต้อง
อาศัยความเชื่อมั่นในตัวเองและความเชื่อมั่นในอีกฝ่าย ที่จะช่วยกันคลี่คลายปัญหาที่มีความเห็นที่
แตกต่างกันนั้นด้วยการให้เหตุและผลที่มีอยู่ของแต่ละฝ่าย ดังนั้นการขอโทษ หรือการแสดงความ
เสียใจในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สามารถใช้เป็นแนวทางที่ท าให้การตอบสนองด้วยวิธีนี้ได้ผลดี  
 ๒.๒.๘ สันติวิธี 
  สันติวิธีเป็นวิธีแก้ไขความขัดแย้ง ที่ไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ และการแก้ไขความ
ขัดแย้งนั้นต้องมีความเป็นธรรม ยุติธรรม เที่ยงธรรม ยกย่องและให้เกียรติทุกคนในฐานะที่เป็นเพื่อน
มนุษย์ร่วมโลก (Dhammahaso, 2005) ซึ่งสามารถท าได้ใน ๔ แนวทางด้วยกัน คือ 
  ๒.๒.๘.๑ การเจรจา (Negotiation) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี
ด้วยการแสดงออก ซึ่งข้อเสนอที่ต้องการให้ได้รับการตกลงบนพื้นฐานของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ร่วมกัน (Ikle, 1964) และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความรู้สึกกัน 
(Watthnasap. 2009) หรือเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจ ความพยายาม ความมุ่งหมายที่จะมีการ
ตกลงร่วมกันเพื่อหาข้อยุติทีจ่ะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อกันในอนาคต (Suriya, 1983) 
  ๒.๒.๘.๒ การไต่สวน (Inquiry) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธีที่มุ่ง
จัดการข้อพิพาททั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ระบบการไต่สวนระหว่างประเทศเกิดขึ้นเพื่อระงับ
ข้อพิพาทระหว่างประเทศ ทั้งนี้หากไม่สามารถตกลงกันได้โดยทางการทูตอันเนื่องมาจากความเห็น
ขัดแย้ง ก็ให้จัดตัง้คณะกรรมาธิการไต่สวนขึ้นเพื่ออ านวยการศึกษา วิเคราะหป์ัญหา โดยหาข้อเท็จจริง
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ด้วยการสืบสวนที่ปราศจากความล าเอียงและด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผลการศึกษาไม่มีลักษณะชี้ขาด 
หรือลักษณะบังคับ และไม่มีผลผูกพันให้รัฐคู่กรณียอมรับแต่อย่างใด แต่ก็อาจมีประโยชน์ในการยุติ
ความขัดแย้ง (Eiamta, 1982) 
  ๒.๒.๘.๓ การไกล่เกลี่ย (Reconciliation) เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบ
สันติวิธี ในกรณีที่คู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ จึงต้องอาศัยบุคคลที่สามที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ
เข้าร่วมในการเจรจาเพื่อหาข้อตกลง หรือหาทางออกให้กับปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน โดยอาจ
ด าเนินการในลักษณะคนกลาง (Mediation) (Watthnasap, 2009) หรืออาศัยคนกลางเป็นคนติด
ต่อเชื่อมประสาน (Good Officer or Facilitator) (Eagleton, 1948) 
  ๒.๒.๘.๔ การประนีประนอม เป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยการมุ่งแสวงหา
ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลและเป็นที่ตกลงปลงใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย (Goodrich & Hambro, 1949) 
เป็นการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างของคู่กรณี โดยยึดหลักการที่ว่าประเด็นใด สามารถที่จะ
หาทางออกร่วมกันได้บนพื้นฐานของเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้รีบด าเนินการในทันที ส่วนประเด็นใดยังคงมี
ความแตกต่างในทางความคิดหรือเหตุผล ให้สงวนเอาไว้เพื่อรอจังหวะและโอกาส ที่เหมาะสมที่จะน า
กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง (Choomak, 1987)  
 จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพนั้น ใช้การสื่อสารเป็นหลัก โดยการ
สื่อสารนั้นท าได้หลายระดับขึ้นกับว่าจะมุ่งการแก้ปัญหาในมิติใด 
 
๒.๓ การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 
 การสื่อสารเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และรวมกันอยู่
เป็นสังคมได้ เนื่องจากการสื่อสารช่วยสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ช่วยให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ตลอดจนใช้เพื่อความอยู่รอดในการด ารงชีวิต ซึ่งการสื่อสารใด ๆ ก็ตามย่อมมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ส าคัญต่อการสื่อสารนั้น ๆ และต้องการให้บรรลุตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัย 
ต่าง ๆ เป็นส่วนประกอบ ทั้งจากตัวผู้ส่งสาร เนื้อสารที่มีสาระส าคัญ ช่องทางการสื่อสาร ตลอดจน
ผู้รับสาร ที่ท าให้กระบวนการสื่อสารครบถ้วนสมบูรณ์ได้ นอกจากนี้สิ่งส าคัญที่ช่วยให้การสื่อสาร
ประสบความส าเร็จก็คือแนวทางการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ที่สามารถช่วยให้การสื่อสารเป็นไป
ตามความต้องการของผู้ส่งสาร 
 มิลเลอร์และเบอร์กูน (Miller & Burgoon, 1973) ได้อธิบายถึงการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
(Persuasive Communication) ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารใช้เมื่อตั้งใจจะมีอิทธิพลเหนือผู้รับสารหรือผู้ถูก
โน้มน้าวใจ ขณะที่ คัทลิบ และเซ็นเตอร์ (Cutlip & Carter, 1964) กล่าวถึงการโน้มน้าวใจว่ามี
วัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน หรือความคิดที่แตกต่างกันให้หายไป 
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร หรือเพื่อรักษาความคิดเห็นที่ดีให้คงอยู่ โดยมีลักษณะส าคัญคือ  
ผู้โน้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้รับสาร ซึ่งผู้โน้มน้าวพยายามโน้มน้าวให้ผู้รับสารเลือก
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ในสิ่งที่ตนเองน าเสนอ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ ความคิด หรือ
พฤติกรรม  
 ๒.๓.๑ ลักษณะของการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ 
  ลิตเติ้ลจอห์น และจาบูช (Littlejohn & Jabusch, 1987 อ้างถึงใน ปราณี นุ่มไทย, 
๒๕๔๓) ได้สรุปถึงลักษณะของการสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ ว่ามีลักษณะส าคัญ ๗ ประการ ดังนี้  
  ๒.๓.๑.๑ การโน้มน้าวใจมีผลในการเปลี่ยนแปลงผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสาร – การ
โน้มน้าวใจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมและค่านิยม โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ลึกซึ้งเท่านั้น อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวหรือแบบคงอยู่อย่างถาวร 
ซึ่งการท าให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นยอมปฏิบัติตามนั้นต้องอาศัยการสื่อสารและทักษะการโน้มน้าวใจของผู้พูด
เพื่อให้การโน้มน้าวใจนั้นมีประสิทธิภาพ  
  ๒.๓.๑.๒ การโน้มน้าวใจนั้นเกี่ยวข้องกับทางเลือก – โดยปกติผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมี
ทางเลือกมากกว่าหนึ่ง และผู้โน้มน้าวใจจะพยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกที่ตน
เสนอ โดยผู้โน้มน้าวใจจะต้องมั่นใจว่าการกระท าที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดมาจากการถูกบีบบังคับ หาก
การกระท าน้ันเกิดจากการบีบบังคับ ถือว่าการกระท าน้ันมิได้เป็นผลทีเ่กิดข้ึนจากการโน้มน้าวใจ 
  ๒.๓.๑.๓ การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเป็นกระบวนการ – การโน้มน้าวใจเป็นการ
สื่อสารที่การส่งสารและการรับสารจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันในการติดต่อสื่อสารในแต่ละครั้ง ผู้ส่งสาร
และผู้รับสารอาจมีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างกันได้ และทั้ง ๒ ฝ่ายร่วมกันสร้างความหมายต่อสิ่ง
ที่สื่อสารตลอดจนรับผิดชอบร่วมกันต่อผลลัพธ์ของการสื่อสาร 
  ๒.๓.๑.๔ การโน้มน้าวใจไม่สามารถแยกออกได้จากบริบท – บริบทของในที่นี้คือ
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในขณะที่สื่อสารที่เป็นปัจจัยก าหนดลักษณะ รูปแบบ เนื้อหาและทิศ
ทางการสื่อสาร ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจและบริบทจึงไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ บริบทต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบด้วย ภูมิหลังของคู่สื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
  ๒.๓.๑.๕ ผลของการโน้มน้าวใจมาจากหลายปัจจัย – การโน้มน้าวใจเป็นผลของ
ปัจจัยด้านบุคคล สังคมและวัฒนธรรม แม้ว่ากลยุทธ์ของผู้โน้มน้าวใจจะมีความส าคัญต่อการท าให้
ผู้รับสารเปลี่ยนแปลง แต่ไม่มีสูตรกลยุทธ์ใดที่จะรับประกันการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์ 
ดังนั้นผู้โน้มน้าวใจต้องเลือกใชก้ลยุทธ์ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น กลุ่มของผู้รับสาร เพศของผู้รับ
สาร หรือสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น 
  ๒.๓.๑.๖ ผู้มีส่วนร่วมในการโน้มน้าวใจต่างพึ่งพากัน – การโน้มน้าวใจมิได้เป็นเพียง
การกระท าของฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่ง แต่ผู้มีส่วนร่วมทั้ง ๒ ฝ่ายทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น หรือเกิดผลลัพธ์ทางใดทางหนึ่งขึ้น ถึงแม้ว่าอิทธิพลของแต่
ละฝ่ายจะไม่เท่ากันก็ตาม 
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  ๒.๓.๑.๗ ผู้รับสารมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงตนเอง – ในขณะที่ผู้โน้มน้าวใจ
พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ผู้รับสารนั้นมิได้เป็นฝ่ายตั้งรับเพียงอย่างเดียว แต่ผู้รับสารนั้น
สามารถเป็นผู้โน้มน้าวใจตนเองได้ กล่าวคือ ผู้รับสารที่ไม่เปิดต่อการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าผู้โน้มน้าวใจจะใช้กลยุทธ์ใดในการโน้มน้าวใจก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของผู้รับสาร
จะต้องเป็นผลมาจากการประมวลข้อมูลที่ได้รับของผู้รับสารเอง 
 ๒.๓.๒ ผู้รับสาร 
  ผู้รับสารเป็นองค์ประกอบส าคัญในการที่ท าให้การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจประสบ
ความส าเร็จ วาระดี ปัทมานนท์ (๒๕๕๑) จ าแนกกลุ่มผู้รับสารออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ 
  ๒.๓.๒.๑ กลุ่มเชื่อ (Believer) เป็นกลุ่มที่ง่ายที่สุดในการท าการสื่อสาร หรือชักจูงให้
ปฏิบัติตาม เพราะเป็นกลุ่มที่ได้รับทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ หรือข้อมูลต่าง  ๆ ที่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับผู้สื่อสารหรือผู้โน้มน้าวใจ จึงเช่ือและเห็นด้วยในสิ่งที่ได้สื่อสารออกไป  
  ๒.๓.๒.๒ กลุ่มสงสัย (Skeptic) เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะสื่อสารทั้งในด้านบวกและด้านลบ คนกลุ่มนี้จึงเกิดความสงสัยในประเด็น
ต่าง ๆ ซึ่งการให้ข้อมูลกับคนกลุ่มนี้จึงต้องเริ่มจากการพูดเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายสงสัยและให้ข้อมูล หรือ
ตอบข้อซักถามเพื่อให้หายจากความสงสัยก่อน แล้วจึงให้ข้อมูลประกอบเหตุผล 
  ๒.๓.๒.๓ กลุ่มเฉื่อย (Apathetic) เป็นกลุ่มที่ไม่สนใจ ไม่ตอบโต้ และไม่แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เนื่องจากรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเอง การให้ข่าวสารกับคน
กลุ่มนี้จึงต้องพยายามดึงเรื่องให้ใกล้ตัว ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ควรนิ่งเฉย เรื่องที่เขานิ่งเฉยนั้นเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องโดยตรง และส่งผลกระทบต่อเขาโดยตรง 
  ๒.๓.๒.๔ กลุ่มปรปักษ์ (Hostile) กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยากที่สุดในการโน้มน้าว เพราะ
เป็นกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราก าลังจะสื่อสาร และจะพยายามต่อต้าน การให้ข่าวสารกับกลุ่มคน
ประเภทนี้จึงต้องท าให้เกิดความปั่นป่วนในความคิด หรือเกิดความไม่สมดุล ไม่กลมกลืนทางความคิด 
(Dissonance) เสียก่อน โดยอาจจะให้คนที่เขานับถือเป็นผู้จูงใจ 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่จะท าการโน้มน้าวบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น เพื่อให้เกิดการตอบสนอง
จะต้องท าการศึกษาพื้นฐานคนกลุ่มนั้นเสียก่อน เพราะพื้นฐานของแต่ละคนแตกต่างกันท าให้ต้องใช้วิธี
ในการโน้มน้าวที่แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถท า
ให้ผู้บริโภคเกิดการตอบสนองได้ 
 ๒.๓.๓ องค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการโน้มน้าวใจ 
  อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (๒๕๕๔) ได้แบ่งองค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการโน้มน้าวใจ
ไว้ดังนี้คือ 
  ๒.๓.๓.๑ ความแตกต่างภายในขอผู้งรับสาร ผู้ส่งสารแต่ละคนมีปัจจัยต่าง ๆ กัน เช่น 
ความน่าเชื่อถือ อ านาจทางสังคม บทบาทในสังคม สัมพันธภาพกับผู้รับสาร และลักษณะทาง
ประชากรอื่น ๆ 
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  ๒.๓.๓.๒ ความแตกต่างภายในผู้ส่งสาร สารแต่ละชิ้นมีเนื้อหาที่สามารถใช้โน้มน้าว
ใจแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ เนื้อหารายละเอียดของสาร ลักษณะวิธีการโน้มน้าวใจ การจัดเรียบ
เรียงสาร ข้อโต้แย้ง ภาษาและลักษณะท่วงท านองลีลาที่ใช้เพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร 
  ๒.๓.๓.๓ ความแตกต่างของช่องทางการสื่อสาร ความสามารถในการโน้มน้าวใจของ
สื่อแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เช่น การเปรียบเทียบการสื่อสารผ่านบุคคล กับการสื่อสารผ่านสื่อ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
  ๒.๓.๓.๔ ความแตกต่างภายในบริบท ในการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจมีบริบทเป็น
องค์ประกอบซึ่งอาจมีความแตกต่างกันไป ทั้งตัวผู้สื่อสาร สถานการณ์ ความคุ้นเคยกันระหว่างผู้ส่ง
สารและผู้รับการ สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น ซึ่งส่งผลให้การโน้มน้าวใจมีความแตกต่างกัน 
  นอกจาก ๔ องค์ประกอบข้างต้น การโน้มน้าวใจยังต้องพิจารณาที่  ลักษณะทาง
ประชากร ทัศนคติ ความรู้ของผู้รับสาร ลักษณะทางด้านอารมณ์ การให้ความส าคัญต่อสารของผู้รับ
สาร และวธิีการที่ผู้รับสารรับรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๓.๔ สารที่เหมาะสมในการโน้มน้าวใจ 
  นอกจากจะวิเคราะห์ว่าผู้รับสารแล้ว การสร้างเนื้อหาหรือสารที่เหมาะสม ก็มี
ความส าคัญที่ท าให้ผู้รับสารสามารถจดจ าได้ และโน้มน้าวให้ผู้รับสารเกิดการปฏิบัติตาม โดย ชิพ ฮีธ 
และแดน ฮีธ (Heath & Heath, 2007) ระบุว่าลักษณะของสารดังนี ้ 
  ๒.๓.๔.๑ มีความเรียบง่าย คือการสร้างแนวคิดที่เรียบง่ายแต่มีความลึกซึ้งเพื่อให้
ผู้รับสารเมื่อรับฟังแล้วสามารถจดจ าและน าไปปฏิบัติได้ง่ายโดยอาจเป็นเพียงค า ข้อความ หรือ
ประโยคที่ง่ายต่อการรับรู้และจดจ า  
  ๒.๓.๔.๒ เหนือการคาดหมาย คือ การท าให้ผู้รับสารหันมาให้ความสนใจในกรณีที่
ต้องใช้เวลาในการอธิบายแนวคิด เช่น การน าเสนอในสิ่งที่เป็นความขัดแย้งกับสัญชาตญาณโดยทั่วไป 
เรื่องเหลือเชื่อ หรือเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ เหนือความคาดหมาย ซึ่งจะท าให้ผู้รับสารติดตามและสนใจ
ในการค้นหาค าตอบหรือไขข้อข้องใจ  
  ๒.๓.๔.๓ สามารถจับต้องได้ การสื่อสารที่เป็นรูปธรรม สามารถเห็นภาพได้ชัดเจน
หรือจับต้องได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น  
  ๒.๓.๔.๔ มีความน่าเชื่อถือ นอกจากตัวของผู้ส่งสารแล้วตัวข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสาร
จะต้องมีความน่าเชื่อถือในตัวของมันเอง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความระแวงสงสัยหรืออคติของผู้รับสาร
ได ้
  ๒.๓.๔.๕ มีความเร้าอารมณ์ ผู้สื่อสารจะต้องเลือกกลวิธีตลอดจนการสรรหาค าที่
เหมาะสม ในการเร้าอารมณ์ของผู้รับสาร ซึ่งทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารและ
เนื้อหา ว่าต้องการให้ผู้รับสารเกิดอารมณ์ร่วมแบบได้ต่อสารนั้น ๆ 
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  ๒.๓.๔.๖ เป็นเรื่องเล่า เรื่องเล่านั้นมีข้อดีคือสามารถช่วยให้ผู้ส่งสารถ่ายทอดข้อมูล
หรือความรู้ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตและเข้าถึงผู้รับสารได้ง่าย เพราะช่วยให้ผู้รับสารเกิด
จินตนาการร่วมตามเรื่องทีเ่ล่าซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติตามได ้
 ๒.๓.๕ ผู้ส่งสาร 
  ผู้ส่งสารนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะ
การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สื่อสารจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร 
โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกที่ดีและมีแนวโน้มที่จะยอมรับสารที่
ต้องการส่งให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ส่งสารควรปฏิบัติ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, ๒๕๕๔) ดังนี ้ 
  ๒.๓.๕.๑ ผู้ส่งสารควรจะใช้การแนะน าตนเองให้เป็นประโยชน์ในการที่จะได้รับการ
ยอมรับจากผู้รับสาร เช่น ความน่าไว้วางใจ ความสามารถเฉพาะตน หรือความกระตือรือร้น 
  ๒.๓.๕.๒ ผู้ส่งสารที่ต้องการจะเป็นผู้โน้มน้าวใจที่ดีจะต้องมีการปฏิบัติตนให้
สอดคล้องไปด้วยในกิจกรรมที่กระท าประจ าวัน ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่ท าการสื่อสารเท่านั้น  
  ๒.๓.๕.๓ ผู้ส่งสารจะต้องระวังว่าผู้รับสารอาจคิดว่าผู้สื่อสารเป็นบุคคลที่มีบทบาทอยู่
ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ในขณะที่ท าการสื่อสารให้องค์กรอ่ืน ท าให้ผู้รับสารอาจสับสนใจบทบาทของผู้
ส่งสารที่เป็นคนคนเดียวกันแต่สังกัดต่างองค์กรกัน  
  ๒.๓.๕.๔ ผู้ส่งสารจะต้องให้ความส าคัญกับการเป็นผู้น าทางความคิด หากผู้ส่งสาร
สามารถเป็นผู้น าทางคิดเห็นทางสังคมได้ จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 
  ๒.๓.๕.๕ ผู้ส่งสารควรเรียนรู้ทัศนคติของกลุ่มผู้รับสาร และแสดงตนว่าตนเองมี
ทัศนคติที่มีความคล้ายคลึงกัน  
  ๒.๓.๕.๖ ผู้ส่งสารสามารถอ้างถึงผู้มีอ านาจหน้าที่ซึ่งเป็นบุคคลที่รับสารให้ความ
เชื่อถือ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนสารที่ต้องการจะสื่อให้มีน้ าหนักมากขึ้นได้ 
  ๒.๓.๕.๗ ผู้ส่งสารจะต้องปรับสารของตนเองให้เข้ากับผู้รับสารส่วนใหญ่ให้ได้ เพื่อ
ง่ายต่อการสื่อสร้างและการรับรู้ของผู้รับสาร  
 ๒.๓.๖ ผลของการโน้มน้าวใจ 
  การโน้มน้าวใจจะเกิดผลหรือไม่นั้น สามารถพิจารณาจากความส าเร็จว่าบุคคลที่ถูก
โน้มน้าวใจนั้นมีการแสดงออกมาทางพฤติกรรมหรือไม่ หรือหากไม่มีการแสดงออกมาทางพฤติกรรมก็
สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นความล้มเหลวในการโน้มน้าวใจ โดยผู้ส่งสารสามารถประเมินพฤติกรรม 
ได้ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการสื่อสารที่ต้องการให้เกิดกับผู้รับสารหรือไม่ วาระดี  
ปัทมานนท,์ (๒๕๕๑) ซึ่งหลักส าคัญในการประเมินผลจากการโน้มน้าวใจ สามารถใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  ๒.๓.๖.๑ สอดคล้องกับเจตนาของผู้ส่งสารและพฤติกรรมของผู้รับสาร เมื่อใดก็
ตามที่เจตนาของผู้ส่งสารและผู้รับสารสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ก็ถือได้ว่าการสื่อสารเพื่อ 
โน้มน้าวใจนั้นสัมฤทธิ์ผล ซึ่งระยะเวลานั้นสามารถเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดหรือค่อยเป็นค่อยไปก็ได้  
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  ๒.๓.๖.๒ ระดับของความสอดคล้องระหว่างเจตนาของผู้ส่งสารและพฤติกรรมของ
ผู้รับสารที่ตามมาโดยผลจากการโน้มน้าวใจ อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมขึ้น ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระดับของการแสดงพฤติกรรมของผู้รับสารด้วยว่า เป็นไปตามเป้าหมายของการสื่อสารใน
ระดับใด 
  ๒.๓.๖.๓ ระดับความยากทางการสื่อสารของผู้ส่งสารสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การตัดสินความส าเร็จหรือล้มเหลวของผลจากการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจได้ เนื่องจากการสื่อสารแต่ละ
ครั้งมีความยากง่ายแตกต่างกัน โดยมีปัจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผู้รับสารต่อเรื่องที่ต้องการโน้มน้าวใจ ซึ่งส่งผลต่อการสื่อสารโดยตรง 
 ๒.๓.๗ กลยุทธก์ารสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 
  ในกระบวนการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม โดย อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 
(๒๕๕๔) แนะน าให้ใช้แบบจ าลองการโน้มน้าวใจของแรงค์ (Rank’s Model of persuasion) ซึ่ง 
ประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญ ๆ ๒ ประการ คือ  
  ๒.๓.๗.๑ การท าให้โดดเด่นขึ้น (Intensification) คือการท าจุดแข็งของผู้ส่งสารให้
โดดเด่น รวมถึงท าจุดอ่อนของผู้รับสารให้เด่นขึ้นเช่นเดียวกัน ซึง่ประกอบไปด้วย 

ก. การน าเสนอสารซ้ า  ๆ (Repetition) จากผู้ส่งสาร ไปยังผู้รับสาร
กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดการจดจ าตามวัตถุประสงค์ส าคัญ จนผู้รับสาร
เกิดการคล้อยตามหรือเปลี่ยนปลงพฤติกรรมในที่สุด 

ข. การเชื่อมโยง (Association) เป็นการน าเสนอสารด้วยการเชื่อมโยงกับ
สิ่งอื่นที่สามารถส่งเสริมให้สารมีความมีความน่าเชื่อถือ หรือเพิ่มคุณค่าให้กับจุดแข็งของผู้ส่งสาร และ
ตอกย้ าจุดอ่อนของผู้รับสาร 

ค. การแต่งรูปโฉมของสาร (Composition) คือการปรับวิธีการน าเสนอ
สารให้มีความน่าสนใจ หรือดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถปรับแต่งรูปโฉมด้วยการใช้ภาษาที่ทันสมัย 
ใช้ค าที่เป็นที่นิยมของผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย หรือการใช้รูปภาพสื่อความหมายเพื่อการโน้มน้าวใจก็ได้ 
  ๒.๓.๗.๒ การท าให้ไม่ส าคัญ (Downplaying) คือการไม่กล่าวถึงส่วนไม่ดีหรือส่วนที่
เป็นจุดอ่อนของผู้ส่งสาร และจุดแข็งของผู้รับสาร ซึ่งประกอบไปด้วย 

ก. การละเว้นไม่พูดถึง (Omission) คือการเลือกไม่สื่อสารจุดอ่อนหรือสิ่ง
ที่ท าให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกไม่พอใจ เนื่องจากหากสื่อสารออกไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งสาร 

ข. การหันเหความสนใจ (Diversion) เป็นการเบนความสนใจของผู้รับสาร
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ไปสนใจในสิ่งอื่นมากกว่าข้อเสียหรือจุดอ่อนของผู้ส่งสาร ด้วยการพยายามสื่อสาร
ให้ผู้รับสารสนใจในประเด็นที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 
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ค. การสร้างความสับสน (Confusion) เป็นการสร้างประเด็นการสื่อสารที่
ไม่ตรงไปตรงมา ด้วยการโน้มน้าวใจให้เข้าใจเป็นอย่างอื่น ซึ่งสามารถสร้างความสับสนให้กับผู้รับสาร 
ผ่านทางการใช้วัจนภาษาหรืออวัจนภาษาก็ได้ 
 ๒.๓.๘ จุดจูงใจในสาร 
  ความส าคัญของการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ คือสารต้องมีจุดจูงใจ โดยจุดจูงใจนั้นท า
ได้หลายลักษณะดังนี้ 
  ๒.๓.๘.๑ จุดจูงใจโดยใช้ความกลัว (Fear Appeals) เป็นการสื่อสารที่เอาประเด็น
หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความกลัวของผู้รับสารมาใช้เพื่อการโน้มน้าวใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ส่งสาร ความส าคัญของเนื้อหาที่มีต่อผู้รับสาร ตลอดจนบุคลิกภาพของผู้รับสารด้วย หากผู้ส่ง
สารมีความน่าเชื่อถือสูง จะสามารถสื่อสารด้วยการใช้ความกลัวในระดับสูงมาโน้มน้าวใจผู้รับสารได้ ที่
ส าคัญหัวข้อที่ต้องการโน้มน้าวใจกับระดับความกลัวต้องมีความสัมพันธ์กัน หากมีความสัมพันธ์กัน
มากก็สามารถใช้ความกลัวในระดับสูงได ้
  ๒.๓.๘.๒ จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ (Emotional Appeals) เป็นการสื่อสารที่ใช้อารมณ์
มาโน้มนา้วใจ ซึ่งสารที่ใช้อารมณ์มาเป็นจุดจูงใจจะสามารถโน้มน้าวใจได้มากกว่าสารที่ไม่ใช้อารมณ์  
  ๒.๓.๘.๓ จุดจูงใจโดยให้ความโกรธ (Anger Appeals) เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสาร
สร้างความโกรธหรือความไม่พอใจให้แก่ผู้รับสาร แล้วจึงค่อยสื่อถึงประเด็นที่เป็นเป้าหมายต่อไป โดย
อาจกระตุ้นให้เกิดความโกรธมากขึ้นหรือลดลง ตลอดจนน าเสนอวิธีการที่เป็นทางออกหรือแนวทางใน
การแก้ไข 
  ๒.๓.๘.๔ จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ขัน (Humorous Appeals) เป็นการสื่อสารที่ใช้
อารมณ์ขันมาโน้มน้าวใจด้วยการสื่อสารด้วยการลดความตึงเครียด หรือใช้การประชดชันเพื่อสร้าง
ความสนุกสนานระหว่างการโน้มน้าวใจ 
  ๒.๓.๘.๕ จุดจูงใจโดยใช้รางวัล (Rewards as Appeals) เป็นการสื่อสารที่ใช้รางวัล
มากระตุ้นให้เกิดความสนใจ หากเป็นรางวัลที่เป็นที่ต้องการของผู้รับสารด้วยแล้วจะยิ่งช่วยให้ผู้รับสาร
เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากรางวัลจะเป็นสิ่งของที่เป็นรูปธรรมแล้ว รางวัล
สามารถเป็นสิ่งที่ผู้รับสารจะได้รับในอนาคตเมื่อปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารบอก ซึ่งอาจเป็นรางวัลที่เป็น
นามธรรมก็ได้ 
  ๒.๓.๘.๖ จุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจ (Motivational Appeals) เป็นการสื่อสารที่ใช้
แรงจูงใจในด้านต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวใจ โดยผู้รับสารแต่ละคนมีความต้องการหรือแรงจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความต้องการ ความแตกต่างของผู้รับสาร และ
ข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ ทั้งค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม หรือคุณธรรม ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ผู้รับสาร
มาประกอบเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้น 
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๒.๔ เด็กและเยาวชน 
 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ ว่า  
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่าอายุที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๗๓ แห่งประมวล 
กฎหมายอาญา แต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ ์
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 และพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้
ความคุ้มครองเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
 ในขณะที่พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดนิยามใน
มาตรา ๔ ว่า  
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และ 
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์   
 ส่วนองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของวัยรุ่นว่าเป็นช่วงทศวรรษที่ ๒ ของชีวิต ซึ่งอยู่
ในช่วงอายุ ๑๐ - ๑๙ ปี (World Health Organization, 2011) ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึงขอน าเอา
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับวัยรุ่นมาใช้ในการอธิบายความหมายและพฤติกรรมของเยาวชนด้วยเช่นกัน 
 วัยรุ่น หรือ “Adolescence” มาจากค ากริยาในภาษาละตินว่า “Adolescere” หมายถึง 
การเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ (Steinberg, 1996) ดังนั้น ช่วงวัยรุ่นจึงหมายถึง ช่วงเวลาแห่งการเติบโต 
จากวัยเด็กที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจ าเป็นต้องมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน ในการเข้าสู่วัยรุ่นของ
เด็กชายและเด็กหญิงนั้นถือเอาการเข้าสู่วุฒิภาวะทางเพศเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ ทั้งสองเพศจะเข้าสู่วุฒิภาวะ
ทางเพศไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมหลายประการ เช่น อาหาร สภาพความเป็นอยู่ ประเพณี
และวัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ (พรพิมล เจียมนาคินทร,์ ๒๕๓๙) 
 วัยรุ่นถือเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต คืออยู่ระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ เป็น
วัยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การเป็นวัยรุ่นจึงมิได้มีเพียงการเติบโต
ทางร่างกายเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงการเติบโตทางสังคมให้ได้รับการยอมรับสู่ความเป็นผู้ใหญ่อีก
ด้วย 
 Erikson (1968) ให้ความเห็นว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มนุษย์พยายามค้นหาความต้องการที่แท้จริง 
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และพัฒนาความสามารถเฉพาะตน เพื่อที่จะวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคต ซึ่งถ้า
ในระยะนี้วัยรุ่นประสบความส าเร็จในการค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเอง ก็จะส่งผลให้วัยรุ่นเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม 
ในทางตรงกันข้าม หากเกิดความล้มเหลวในการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตน วัยรุ่นก็จะสับสนใน
บทบาทหน้าที่ และมีผลกระทบต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต นอกจากเป็นวัยที่ค้นหาเอกลักษณ์
ของตัวเองแล้ว วัยรุ่นยังปรารถนาที่จะเป็นเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุ่นจะเลือกเอาลักษณะ
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บางอย่างของผู้อื่นมาใช้เป็นลักษณะของตนเอง โดยต้นแบบมักจะได้แก่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และครู
อาจารย์ แต่การเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุ่นอาจรับเอาลักษณะ
ก้าวร้าว หรือรุนแรงมาได้หากวัยรุ่นผู้นั้นประสบกับเหตุการณ์ที่โหดร้าย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจ
จดจ าพฤติกรรมที่ไม่ดีมาจากบุคคลที่ใกล้ชิด ภาพยนตร์ ละคร หรือเกมต่อสู้ต่าง ๆ ก็ได ้
 Steinberg (1998) กล่าวถึงความหมายของวัยรุ่นอย่างกว้าง ๆ ว่า วัยรุ่นเป็นช่วงทศวรรษที่
สองของชีวิต และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่านักสังคมศาสตร์ที่ศึกษาวัยรุ่น มักจะจ าแนกวัยรุ่นออกเป็น ๓ ช่วง
วัย ได้แก่ วัยรุ่นตอนต้นมีช่วงอายุต้ังแต่ ๑๑ ถึง ๑๔ ปี วัยรุ่นตอนกลางมีอายุต้ังแต่ ๑๕ ถึง ๑๘ ปี และ
วัยรุ่นตอนปลาย หรือเยาวชนมีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๙ ถึง ๒๑ ปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัยเริ่มเข้าเรียนใน
ชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย 
 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ (๒๕๔๑) ระบุในรายงานการทบทวนองค์ความรู้ด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวว่า เด็กและเยาวชนมีอายุตั้งแต่ ๐ ถึง ๒๔ ปี แต่เยาวชนวัยรุ่นจะมีอายุตั้งแต่ 
๑๕ ถึง ๒๔ ปี  
 สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม (๒๕๒๑) ได้ให้ความหมายของวัยรุ่นไว้ว่าคือ วัยที่
สิ้นสุดความเป็นเด็ก เป็นวัยที่เป็นสะพานไปหาผู้ใหญ่ ไม่มีเส้นขีดขั้นที่แน่นอนว่าเริ่มเมื่อใดและสิ้นสุด
วัยเมื่อใด แต่เรายึดเอาความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและรูปร่างเป็นส าคัญ และถ้าจะก าหนดลงไปว่า
เริ่มเมื่อใด ก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริ่มมีประจ าเดือน และมีขนขึ้นในที่ลับ ส่วนเด็กชายถือเอาตอนที่มี
น้ ากาม  
 กล่าวโดยทั่วไป วัยรุ่นเริ่มจากการมีวุฒิภาวะทางเพศที่สมบูรณ์ สามารถจะเป็นพ่อแม่คนได้ 
แต่การก าหนดอายุที่ชัดเจนแน่นอนนั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก จึงควรแบ่งเป็นช่วงอายุดังนี้ คือ ก่อน
วัยรุ่น อายุ ๑๐ ถึง ๑๒ ปี วัยแรกรุ่น อายุ ๑๓ ถึง ๑๖ ปี และวัยรุ่นตอนปลาย อายุ ๑๗ ถึง ๒๑ ปี 
 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (๒๕๓๘) ได้ใหค้วามหมายของวัยรุ่นไว้ว่า วัยรุ่นจะมีอายุตั้งแต่ ๑๒ 
ถึง ๒๐ ปี โดยแบ่งวัยรุ่นออกเป็น ๓ ระยะ คือ ๑. วัยย่างเข้าสู่วัยรุ่น อายุตั้งแต่ ๑๑ - ๑๓ ปี ๒. วัยรุ่น
ตอนต้น อายุตั้งแต่ ๑๓ - ๑๗ ปี และ๓. วัยรุ่นตอนปลาย อายุต้ังแต่ ๑๗ - ๒๐ ปี 
 ๒.๔.๑ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น 
  พัฒนาการของวัยรุ่นในแต่ละท้องถิ่นอาจมีลักษณะบางอย่างคล้ายกัน เช่นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้วัยรุ่น
มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการศึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่น นอกจากจะศึกษาโดยตรงที่ตัววัยรุ่นเอ งแล้ว 
ควรศึกษาบริบทแวดล้อมที่ส าคัญต่อพัฒนาการ และลักษณะนิสัยของวัยรุ่นไปพร้อม ๆ กัน ด้วย
เหตุผลนี้ Steinberg (1996) จึงเสนอให้ศึกษาบริบทแวดล้อมที่ส าคัญ ๔ ประการ ที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น
อันได้แก่ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน และกิจกรรมของวัยรุ่น  
  ๒.๔.๑.๑ ครอบครวั  

ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการของมนุษย์มากที่สุด
นับต้ังแต่เด็กจนโต ครอบครัวจะเป็นเสมือนเบ้าหลอมให้คนมีพื้นฐานที่ดีหรือไม่ดีต่างกันไป 
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จากการศึกษาปัญหาสังคมจะพบว่า ปัญหาของวัยรุ่นส่วนใหญ่ล้วนมีสาเหตุเบื้องต้นมาจาก
ปัญหาภายในครอบครัวทั้งสิ้น (พรพิมล เจียมนาคินทร์, ๒๕๓๙) ดังนั้นในการแก้ปัญหาวัยรุ่นทางหนึ่ง
ที่เป็นไปได้ คือเริ่มแก้ปัญหาของครอบครัวก่อน และเมื่อครอบครัวมีปัญหาน้อยลง ปัญหาของวัยรุ่นก็
จะลดน้อยลงตามไปด้วย 
  ในปัจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะมีขนาดลดลงจากครอบครัวขยาย 
กลายมาเป็นครอบครัวเดี่ยว หรือเป็นครอบครัวที่ขาดพ่อหรือแม่  เนื่องมาจากปัญหาการหย่าร้าง 
ที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลกระทบของการหย่าร้างจะปรากฏในพฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น (พรพิมล 
เจียมนาคินทร์, ๒๕๓๙) เช่น วัยรุ่นที่เติบโตขึ้นภายในครอบครัวที่ความสัมพันธ์ไม่ดีมีแนวโน้มที่จะไม่
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวใหม่ของตน เนื่องจากขาดต้นแบบของครอบครัวที่อบอุ่น 
ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น พ่อแม่ขาดการดูแลเอาใจใส่ และขาดความรับผิดชอบจะสร้างปัญหา
ให้แก่ลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกที่อยู่ในวัยรุ่น ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมที่มีพื้นฐานมา
จากปัญหาครอบครัว พ่อแม่จึงควรวางตัวเป็นเพื่อนที่ดีของลูก หลีกเลี่ยงการโต้เถียงกันต่อหน้าลูก 
อบรมสั่งสอนลูกโดยมีความเมตตาเป็นพื้นฐาน เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และ
ลูกจะเริ่มห่างเหินขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากวัยรุ่นต้องการเป็นอิสระ พ่อแม่ควรหาโอกาสพูดคุยกับลูกใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น การวางตัวในสังคม การเคารพในสิทธิของผู้อื่น การคบเพื่อน และการรู้จักคุณค่าของ
เงิน หรืออบรมสั่งสอนโดยยึดหลักของเหตุผล และใช้การแนะน าแทนการออกค าสั่ง 
  ๒.๔.๑.๒ โรงเรียน 
  โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตของ
วัยรุ่นเป็นอย่างมาก พอ ๆ กับครอบครัวเพราะวัยรุ่นใช้เวลากว่าหนึ่งในสามของวันอยู่ที่โรงเรียน 
สังคมในโรงเรียนถือเป็นสังคมภายนอกบ้านที่ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเด็ก (พรพิมล  
เจียมนาคินทร์, ๒๕๓๙) เป็นสถานที่ที่เด็กมีโอกาสได้พบเพื่อนรุ่นเดียวกัน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งที่เป็น
วิชาความรู้ และเป็นประสบการณ์ชีวิต เด็กจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การท างานเป็นหมู่คณะ 
ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความมีน้ าใจ เรียนรู้
บทบาทการเป็นผู้ให้และผู้รับ รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และยังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์
กับเพื่อนต่างเพศ โดยสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กเรียนรู้ในโรงเรียนจะช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่การมีวุฒิภาวะทาง
สังคมเมื่อเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นรากฐานของการใช้ชีวิตในสังคมเมื่อโตขึ้นเป็นผูใ้หญ่ 
  ที่มีความส าคัญมากที่สุดต่อวัยรุ่นภายในโรงเรียน คือ ครู หน้าที่ของครูโดยทั่วไปคือ 
การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ พร้อมทั้งสั่งสอนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ครูเป็นบุคคลที่จะสร้างให้เด็กมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์ พรพิมล เจียมนาคินทร์ (๒๕๓๙) พบว่า เด็กวัยรุ่น
คืออนาคตของชาติที่ต้องการเวลาในการเอาใจใส่ดูแลจากครูเป็นพิเศษมากกว่าในวัยอื่น ๆ เด็กจะมี
ความเชื่อถือและไว้วางใจต่อครูมาก แต่ในบางครั้ง ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียน เช่น เด็กหนีเรียน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อาจมีสาเหตุมาจากตัวเด็ก หรือตัวครู สมพร สุทัศนีย์ (๒๕๓๑: ๖๔ อ้าง
ถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร์, ๒๕๓๙: ๑๗๙) ได้รวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากตัวครูไว้ เช่น ครูสอน
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ไม่ดี ครูไม่มีความยุติธรรม ครูไม่สนใจ และไม่ให้ความส าคัญกับเด็ก และครูเจ้าอารมณ์ สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กมีพฤติกรรมเป็นปัญหาได้ ดังนั้นครูที่สอนเด็กวัยรุ่นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในจิตวิทยาวัยรุ่น จึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได้ นอกเหนือจากความสามารถในการสอน 
คุณสมบัติที่ส าคัญประการหนึ่งของครูคือการมีอารมณ์ขัน เพราะอารมณ์ขันจะช่วยระบายความเครียด 
และสร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุกสนาน ท าให้เด็กอยากเรียนมากขึ้น ดังมีค ากล่าวที่ว่า “ครูที่ดี
ที่สุด คือ ครูที่หัวเราะสนุกสนานไปกับเด็ก ส่วนครูที่เลวที่สุด คือ ครูที่หัวเราะเยาะเด็ก” (สมบัติ  
พิศสะอาด, ๒๕๓๖: ๔๙ อ้างถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร,์ ๒๕๓๙: ๑๘๐) 
  Steinberg (1996) ยังพบว่าขนาดของโรงเรียนและชั้นเรียนว่ามีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การเรียนการสอน หรือพัฒนาการของเด็ก เขาพบว่าโรงเรียนและห้องเรียนขนาดเล็กน่าจะดีกว่าขนาด
ใหญ่ เพราะเด็กจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโรงเรียน ในอัตราส่วนที่มากกว่า อีกทั้งยังสามารถท างานใกล้ชิดกับเพื่อน ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจะมีโอกาสท าหน้าที่ผู้น า หรือได้รับมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ อันจะน ามาซึ่งความขยันหมั่นเพียร และความมั่นใจในตนเอง มากกว่านักเรียนใน
โรงเรียนขนาดใหญ่ แต่วัยรุ่นในชั้นเรียนขนาดใหญ่สามารถเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ได้เท่ากับวัยรุ่น
ที่เรียนในชั้นเรียนขนาดเล็ก 
  ๒.๔.๑.๓ เพื่อน 
  วัยรุ่นกับเพื่อนถือเป็นสิ่งที่คู่กัน การคบเพื่อนมีความส าคัญมากส าหรับวัยรุ่น เพื่อน
จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นมาก วัยรุ่นมักจะเลือกเพื่อนที่มีรสนิยมตรงกัน มี
ทัศนคติคล้ายคลึงกัน และมีขนาดของร่างกายเท่า ๆ กัน (สุชา จันทน์เอม และสุรางค์ จันทน์เอม , 
๒๕๒๑) โดยเด็กชายจะรวมกลุ่มกับเด็กชายด้วยกันก่อน ในท านองเดียวกัน เด็กหญิงก็จะรวมกลุ่มและ
มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน (Steinberg, 1996) จากนั้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะเริ่มมีความรู้สึกอยาก
คบเพื่อนต่างเพศบ้าง ลักษณะการคบเพื่อนของวัยรุ่นจะมีเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวัยรุ่นเติบโตขึ้น ซึ่ง 
Grimder (1966 อ้างถึงใน พรพิมล เจียมนาคินทร์, ๒๕๓๙: ๘๓) ได้ล าดับพัฒนาการวัยรุ่นของในการ
คบเพื่อน ไว้ดังนี ้

ก. การพัฒนาการของกลุ่มวัยรุ่นชาย - หญิง เป็นแบบอิสระต่อกัน 
ข. มีการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้าง โดยมีการแยกเพศของกลุ่มชายและกลุ่มหญิง

แม้ว่าจะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
ค. การปฏิสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายหญิงมีลักษณะเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มและแต่ละ

กลุ่มยังคงมีความสัมพันธ์ต่อกัน หมายถึง มีลักษณะของการจับคู่แต่ยังอยู่
ภายในกลุ่ม 

ง. เริ่มแบ่งแยกจากคู่ที่อยู่ในกลุ่มมาเป็นคู่เดี่ยว 
  การเข้ากลุ่มของวัยรุ่นนั้นเกิดจากวัยรุ่นมีความกังวลใจในการเปลี่ยนแปลงของ
รูปร่าง ท าให้เกิดความไม่มั่นใจ จึงต้องการการยอมรับจากสังคมและเพื่อน วัยรุ่นต้องการ ให้เพื่อน
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ยอมรับตนเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยอาจท ากิจกรรมร่วมกัน แต่งกายแบบเดียวกัน พูดจาโดยใช้
ภาษาระดับเดียวกัน การเข้ากลุ่มจะช่วยให้วัยรุ่นมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสังคมกว้างขวางขึ้น และยัง
ช่วยให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเมื่อได้เห็นปัญหาของผู้อื่น 
  ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็มีความเกี่ยวข้องกับการคบเพื่อนของวัยรุ่น ครอบครัวที่
ไม่อบอุ่น วัยรุ่นจ าเป็นต้องรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อาศัยความเข้าใจและความ
อบอุ่นจากเพื่อนมาเป็นสิ่งทดแทนความรักจากครอบครัว โดยวัยรุ่นจะยอมท าตามเพื่อนทุกอย่าง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่น่ากังวล หากกลุ่มเพื่อนมีพฤติกรรมเกเร สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นก็อาจท าให้หลงท าใน
สิ่งที่ผิด และสูญสิ้นอนาคตได ้
  ๒.๔.๑.๔ กิจกรรม 
  ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองสิ่งใหม่ ๆ ที่ตน
สนใจ ทั้งในเรื่องหลักการและแนวคิดต่าง ๆ เรื่องที่ท้าทาย รวมถึงเรื่องเร้นลับ นอกจากนี้วัยรุ่นยังมี
ความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องของตน และมีความมุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบ 
วัยรุ่นจึงมักใช้เวลาว่างในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ทางเลือกของวัยรุ่นในการใช้เวลาว่าง
อาจเป็นไปในทางที่ เกิดประโยชน์  หรือเกิดโทษต่อตัววัยรุ่นเอง หรือต่อสังคมก็ได้ พรพิมล  
เจียมนาคินทร์ (๒๕๓๙) กล่าวว่า กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุ่นเลือกปฏิบัตินั้น เกิดขึ้นจากเหตุผลเพียงข้อ
เดียว คือเพื่อให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียด และความกดดันที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือจากงานที่
ได้รับมอบหมายจากทางบ้าน กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่วัยรุ่นสนใจ มักจะเกี่ยวข้องกับความถนัด
ของตัววัยรุ่นเอง เช่น การประดิษฐ์สิ่งของ การวาดภาพ การเล่นดนตรี หรือการเล่นกีฬา ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้มีประโยชน์ต่อพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของวัยรุ่น คือ  

ก. ทางร่างกาย เช่น วัยรุ่นสามารถเสริมสร้างความแข็งแรงทางกาย และพัฒนา
รูปร่างให้สมส่วนจากการเล่นกีฬา  

ข. ทางอารมณ์ เช่น กิจกรรมดนตรีหรือศิลปะจะช่วยให้วัยรุ่นมีช่องทางปลดปล่อย
พลังงานในตัว และท าให้วัยรุ่นรู้สึกผ่อนคลายจากความตึงเครียด 

ค. ทางสังคม เช่น กิจกรรมที่ต้องร่วมกันท ากับผู้อื่น จะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนา
บุคลิกภาพ และเรียนรู้วิธีการเข้าสังคม และ 

ง. ทางสติปัญญา เช่น กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ หรือการค้นคว้าต่าง ๆ จะช่วย
ให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่อยู่นอกเหนือต าราเรียน 
 ๒.๔.๒ การเรียนรู้ในวัยรุ่น 
  การเรียนรู้คือกระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด โดย
การเรียนรู้ของมนุษย์ในช่วงอายุต่าง ๆ ก็จะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้สอนหรือผู้ที่จะพัฒนาสื่อการสอนจึง
ต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนให้เหมาะสม อัปสรสิริ  
เอี่ยมประชา (๒๕๕๗) บรรยายว่ามนุษย์ในมีพัฒนาการ ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และนักจิตวิทยาได้แบ่งพัฒนาการของมนุษย์ไว้ ๖ ช่วงด้วยกันคือ วัยก่อนคลอด (ปฏิสนธิ – 
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๙ เดือน) วัยทารก (แรกเกิด – ๒ ปี) วัยเด็ก (๒ – ๑๒ ปี ) วัยรุ่น (๑๒ – ๒๐ ปี) วัยผู้ใหญ่ (๒๐ - ๖๐ 
ปี) และวัยผู้ใหญ่ตอนปลาย (๖๐ ปีขึ้นไป) 
  วัยรุ่น (Adolescence) นั้นเป็นวัยที่ Erikson (1968) เรียกว่าระยะวิกฤติ (Crisis 
Period) เพราะเป็นวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการในทุกด้าน เพื่อไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ อัปสรสิริ 
เอี่ยมประชา (๒๕๕๗) บรรยายว่าวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็วและชัดเจน เริ่ม
แสดงสัดส่วนของความเป็นผู้ใหญ่ และสัญลักษณ์ทางเพศ (Sex Characteristics) อย่างชัดเจน มีการ
แสดงทางอารมณ์ที่เปิดเผย แปรปรวนง่าย มีปัญหาขัดแย้งในจิตใจตนเองเสมอ ๆ จึงอาจขัดแย้งกับ
ผู้ใหญ่ (สุชา จันทน์เอม, ๒๕๓๖) วัยรุ่นต้องเผชิญกับความคาดหวังจากผู้ใหญ่มากกว่าวัยที่ผ่านมา จึง
ต้องปรับตัวอย่างมาก พยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริง เป็นวัยที่เริ่มห่างจากพ่อแม่ และมีความใกล้ชิด
กับเพื่อนรุ่นเดียวกันแทน วัยรุ่นมีพัฒนาการทางสติปัญญาที่รวดเร็ว และก้าวหน้าเทียบเคียงกับวัย
ผู้ใหญ่ (ศรีเรือน แก้วกังวาล , ๒๕๓๘) ส่วน Piaget (1972) มีความเห็นว่าสติปัญญาของมนุษย์จะ
พัฒนาสูงสุดเมื่ออายุ ๑๖ ปี ในวัยนี้ วัยรุ่นสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ สามารถแสวงหา
เทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการใช้เหตุผลในการตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 
  นอกเหนือจากพัฒนาการ ๔ ด้านที่ได้กล่าวไปแล้ว Lawrence Kohlberg (1976) 
เชื่อว่ามนุษย์นั้นมีพัฒนาการเชิงจริยธรรม ใน ๓ ระดับ และแต่ละระดับยังแบ่งออกเป็น ๒ ขั้น โดย 
Kohlberg เรียกว่า Stages of Moral Development ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๒.๔.๒.๑ ระดับที่  ๑ ระดับก่อนกฎเกณฑ์ของสังคม (Pre -  conventional 
Morality) เป็นระดับที่เด็กรับรู้กฎเกณฑ์และข้อก าหนดที่ดีหรือไม่ดีจากผู้ปกครองหรือครู ซึ่งใน ระดับ
นี้แบ่งออกเป็น ๒ ระดับย่อย คือ 

ก. ขั้นที่ ๑ การเชื่อฟังและการถูกลงโทษ (Obedience and Punish- 
ment Orientation) เด็กเชื่อว่าถ้าท าความดีแล้วจะได้รางวัล และท าไม่ดีจะถูกลงโทษ 

ข. ขั้นที่ ๒ กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของตน (Relativistic 
Hedonism) ซึ่งมีหลักส าคัญคือ กฎระเบียบต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งไม่แน่นอน ขึ้นกับเหตุผลของเรื่องที่จะ
เผชิญตามความรู้สึกของตนเอง คือเด็กท าดีเพราะอยากได้รางวัลโดยไม่ได้คิดถึงความยุติธรรม 
  ๒.๔.๒.๒ ระดับที่ ๒ ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม (Conventional 
Morality) ในระดับน้ีเด็กจะประพฤติตนตามความคาดหวังของผู้ปกครองหรือกลุ่มที่ตนเองเป็นสมาชิก 
ด้วยความกลัวที่จะไม่เป็นที่ยอมรับ จึงแสดงพฤติกรรมบางอย่างโดยไม่ค านึงผลที่ตามมา ความซื่อสัตย์
และจงรักภักดีเป็นสิ่งส าคัญ 

ก. ขั้นที่ ๑ เป็นคนดีตามที่สังคมก าหนด (Good Boy/Girl Orientation) 
เป็นระยะวัยรุ่น ให้ความส าคัญกับเพื่อนมาก จะท าในสิ่งที่คนอื่นพอใจ และความดีที่ผู้อื่นเห็นว่าดี 

ข. ขั้นที่  ๒ ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด (Maintenance of Social 
Order and authority) เป็นขั้นที่ปฏิบัติตามกฎของสังคมอย่างเคร่งครัด คนดีคือคนที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมาย เพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 
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  ๒.๔.๒.๓ ระดับที่ ๓ ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ หรือระดับเหนือ
กฎเกณฑ์ของสังคม (Post conventional Morality) ในระดับนี้ผู้ปฏิบัติจะตีความหมายของหลักการ
และมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยวิจารณญาณของตนเอง โดยปราศจากอิทธิพลของผู้มีอ านาจและกลุ่ม
ที่ตนเองเป็นสมาชิก  

ก. ขั้นที่ ๑ สัญญาสังคม หรือหลักการท าตามค ามั่นสัญญา (Demo- 
cratically Accepted Law) เป็นขั้นที่มีมุมมองทางกฎหมายที่ยืดหยุ่นมากขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์
และสิทธิของบุคคล มองเห็นประโยชน์ส่วนรวม และเคารพในกฎหมาย โดยถูกผิดขึ้นกับค่านิยมและ
ความคิดของแต่ละบุคคล 

ข. ขั้นที่ ๒ หลักคุณธรรมสากล (Universal Principles) การเลือกปฏิบัติ
ตามจริยธรรมด้วยตนเอง อย่างคงเส้นคงวา ค านึงถึงหลักมนุษยธรรม ความเสมอภาค และสิทธิ
มนุษยชน 

จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเรียนรู้เฉพาะ การเลือกวิธีการที่ให้ความรู้ หรือสื่อสารที่
เหมาะสมกับวัยของเขาจึงเป็นเรื่องส าคัญเพื่อให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 
 ๒.๔.๓ สื่อกิจกรรม 
  สื่อกิจกรรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนได้
ประสบการณ์หรือเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนด้วย การดู การฟัง การสังเกต การทดลอง การสัมผัส จับต้อง
ด้วยตนเอง รวมถึงการร่วมแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทในละคร การละเล่น เกม กีฬา การ
แข่งขันต่าง ๆ ตลอดจนการท างานร่วมกับบุคคลอื่น ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ด้วย
ความเพลิดเพลิน บางกิจกรรมอาจใช้สื่อวัสดุหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้
ผู้เรียนรับรู้และเรียนรู้เน้ือหาสาระในกิจกรรมได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
  ๒.๔.๓.๑ สื่อกิจกรรมมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เนื่องจาก
คุณสมบัติต่อไปนี ้

ก. เป็นเครื่องมือส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ  ค่านิยม 
หรือทักษะของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน 

ค. เป็นเครื่องมือเร้าความสนใจของเด็ก ให้ติดตามเรื่องราวด้วย ความ
สนใจและไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นการเรียน 

ง. เป็นเครื่องมือท าสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงท าให้จ าได้นาน  
  ๒.๔.๓.๒ สื่อประเภทกิจกรรมมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหลายประการ 
ดังนีค้ือ 
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ก. ช่วยรวมวัสดุอุปกรณ์หรือประสบการณ์ที่กระจัดกระจายไว้ในที่แห่ง
เดียวกัน 

ข. ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกและสามารถท างานกับบุคคลอื่นได้ 
ค. ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ 
ง. ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนจากการได้สัมผัสด้วยตัวเอง 
จ. เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน 

  ๒.๔.๓.๓ ลักษณะสื่อกิจกรรมที่ดี มีดังต่อไปน้ีคือ 
ก. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ การท ากิจกรรมและ

ประเมินผลกิจกรรม 
ข. ผู้เรียนได้ฝึกฝนพฤติกรรมการเรียนทั้งทางด้านความรู้ เจตคติและ

ทักษะผสมผสานกันเป็นบูรณาการอย่างเป็นระบบ 
ค. มีลักษณะของการกระท าเด่นชัดด้วยการก าหนดค าที่แสดงถึงการ

กระท าไว้ด้วยทุกครั้ง 
ง. ก าหนดเงื่อนไขส าหรับประกอบกิจกรรมไว้ชัดเจน สามารถวัดผล และ

สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนได ้
จ. มีเกณฑ์หรือมาตรฐานในการด าเนินกิจกรรม ก าหนดพฤติกรรมที่ถือ

เป็นระดับต่ าสุดที่พึงพอใจ 
ฉ. ใช้เวลาพอเหมาะที่ผู้ เรียนจะสามารถด าเนินกิจกรรมให้ประสบ

ผลส าเร็จ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจได้ 
ช. มีการชี้แนวทางหรือน าทางในการด าเนินกิจกรรมได้เด่นชัด 
ซ. กิจกรรมต้องตรงกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
ฌ. กิจกรรมไม่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัย

ของผู้เรียน 
ญ. เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

  ๒.๔.๓.๔ สื่อกิจกรรมที่น ามาใช้กับการเรียนการสอน มีหลายประเภท ดังนี้ 
ก. การสาธิต (Demonstration) 
ข. การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
ค. นาฏการ (Dramatization) 
ง. การใช้ชุมชนเพ่ือการศึกษา (Community Study) 
จ. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
ฉ. การศึกษานอกสถานที่ (Field Trip) 
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 ๒.๔.๔ การจัดค่ายเพื่อการเรียนรู้ 
 ค่ายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่จัดขึ้นในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อ
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี
บรรยากาศ กิจกรรม กระบวนการ สถานที่ และสถานการณ์ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตลอดเวลา ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ในระดับบุคคล (Individual) การเรียนรู้จากเพื่อน (Peer learning) 
การเรียนรู้ในกลุ่ม (Cooperative Leaning) การเรียนรู้จากการสังเกตและการเลียนแบบจากตัวแบบ 
(Observational Learning and Modeling) และเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Experiential 
Learning) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสูงสุดทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ เห็นคุณค่าของการท างานเป็นทีม พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาคุณลักษณะทางสังคม เสริมสร้าง
ทักษะการสื่อสาร รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเอง ความรู้ทักษะ และ
คุณลักษณะค่ายมีจุดประสงค์ที่ส าคัญในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาสมาชิกค่ายให้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลให้มากที่สุด การสร้างบรรยากาศภายในค่ายหรือกลิ่นอายของความรู้สึกที่
เด็กจะได้รับในระหว่างการเข้าค่ายเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาการ บรรยากาศค่ายมี
ส่วนส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ theme ค่าย ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมค่ายซึ่ง
ส่งผลโดยตรงต่อความประทับใจโดยรวมต่อกิจกรรมทั้งหลายในค่าย (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, ๒๕๕๒) นอกจากนี้การจัดค่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวค่ายแต่ละคนได้ร่วมกิจกรรมด้วย
ความสนุกในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ปลอดภัยและการดูแลที่ถูกต้อง กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดความรู้
และทักษะกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่าย ซึ่งจะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเน้นการสร้างสุข
นิสัยประจ าวัน ทักษะในการป้องกันภัย ช่วยให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคย และเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ
เพิ่มพูนทักษะพื้นฐานของการอยู่ค่าย เข้าใจและยอมรับบุคคลอื่นที่แตกต่างกันไปในเรื่องเชื้อชาติ
ศาสนา และวัฒนธรรม และพัฒนาบุคคลโดยการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มประชาธิปไตย ทั้งนี้โดยเน้นการ
ยอมรับบุคคลอื่น สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพเข้ าใจและ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมดีขึ้น 
 ความหมายของค่าย ค าว่า “ค่าย” ได้มีนักคิดให้นิยามเกี่ยวกับค่ายไว้มากมาย ดังน้ี 
 ค่าย (Camp) หมายถึง การที่กลุ่มบุคคลไปใช้ชีวิตร่วมกันในบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง อาจเป็น
ที่โล่งแจ้งหรือนอกเมืองหรือที่เหมาะสมอื่น ๆ ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้ค าน าแนะน าของผู้ค่ายที่ได้รับการฝึกมาแล้ว Encyclopedia Wikipedia 
ให้ความหมายของ “ค่าย” ว่า คือ กิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียกว่า ชาว
ค่าย (Camper) ซึ่งออกจากพื้นที่เมืองเพื่อไปพบกับธรรมชาติโดยใช้เวลา ๑ คืน หรือหลาย ๆ คืน 
ปกติจะอยู่ในสถานที่ตั้งแคมป์ หรือเต็นท์ก็ได้การออกค่ายมักจะไปตามอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่
ธรรมชาติเต็นท์  Britannica Concise Encyclopedia ให้ความหมายว่า หมายถึงกิจกรรมเพื่อ
นันทนาการ เป็นการใช้ชีวิตกลางแจ้งและค้างแรมในป่าโดยอาศัยเต็นท์รถพ่วง หรือรถบ้านและ
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บางครั้งมีเพียงถุงนอนเท่านั้น จากความดังกล่าว ค่ายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่จัดขึ้นในรูปของ
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงป้องกันและแก้ปัญหาของ
นักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบของค่ายโดยทั่วไปประกอบด้วยกิจกรรมใน ๕ ลักษณะ (ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน, ๒๕๔๑) ได้แก่ การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคณะหรือเป็นกลุ่ม
การนันทนาการ การศึกษา การใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือที่เหมาะสมอื่น ๆ การปรับพฤติกรรมทางสังคม
และการบริหารงานค่าย และหลักการในการบริหารค่าย ในการจัดค่ายจะต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมาย
ผู้จัดกิจกรรมจะต้องพยายามทุกวิถีทางให้เป้าหมายของค่ายสัมฤทธิ์ผล ด้วยการให้กลุ่มและสมาชิก
ของค่ายมีการพัฒนาขึ้น ผู้จัดจะต้องมีบทบาทในการเสริมสร้างความสามารถของสมาชิกทุกคนในค่าย 
ให้แต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในงานของตนเอง เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมอุปกรณ์
ทุกอย่างให้พร้อม รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมรับผิดชอบแก้ ไขปัญหา 
ขจัดข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในการบริหารงานค่ายต้องใช้เทคนิคการบริหารที่ทันสมัยทัน
เหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และผู้จัดจะต้องพยายามพัฒนาวิถีชีวิตตามระบอบ
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในค่ายด้วย เพราะความเข้าใจและการมีประชาธิปไตยจะไม่สามารถท าไ ด้
เพียงโดยการบอกกล่าว แต่จะต้องได้ฝึกหัด ฝึกฝน ในบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยด้วย 
  ๒.๔.๔.๑ การจัดท ากิจกรรมค่าย ต้องมีการก าหนดเป้าหมายของการจัดค่ายเพื่อ
ก าหนด ทิศทางของค่ายซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดผลการเรียนรู้กรอบเนื้อหาหลัก กระบวนการเรียนรู้
และรายละเอียดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา มีการก าหนดผลการเรียนรู้ในการก าหนดผลการเรียนรู้
ควรก าหนดให้ครอบคลุม ๓ องค์ประกอบ คือ 

ก. ด้านความคิดรวบยอด ที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้หรือสามารถสรุปได้
จากการเข้าค่าย อาจจะเป็นความรู้ที่ต่อยอดจากความรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือความรู้เสริม
ทักษะอื่น ๆ 

ข. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนา 
ได้แก่ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมั่นใจ และความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น 
การยอมรับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

ค. ด้านทักษะกระบวนการ ที่ต้องการให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกิดในค่าย เช่น การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์คิดเชิงระบบ การวางแผนการ
ท างานเป็นทีม ความเป็นผู้น า ผู้ตาม การคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหา และทักษะชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้
ผู้น ากิจกรรมจะมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสนใจเรียนรู้หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ง. การก าหนดระยะเวลาการจัดค่ายต้องสอดคล้องกับเนื้อหาวัตถุประสงค์ 
และกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับการเรียนรู้และพัฒนาการของสมาชิกค่าย การสร้างบรรยากาศภายใน
ค่ายจึงมีความจ าเป็นให้รู้สึกถึงความอบอุ่น ปลอดภัย มีความเป็นประชาธิปไตย และการร่วมมือกั น 
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หลีกเลี่ยงการแข่งขันหรือเอาชนะ และที่ส าคัญจะต้องมีความแตกต่างจากสภาพห้องเรียนปกติที่เด็ก
เคยชินเด็กควรรู้สึกสบาย ๆ มีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ค่ายที่ดีคือ เด็กแต่ละคนและเด็กทุกคน
ได้เรียนรู้เติมเต็มความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
  ๒.๔.๔.๒ กิจกรรมในระหว่างค่าย ควรเป็นกิจกรรมน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์สะอาด สนุก สอดแทรกสาระ และสั้น กิจกรรมที่จัดขึ้นใน
ค่ายมีทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการ วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้กิจกรรมค่าย
สามารถแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๔) ได้แก ่

ก. กิจกรรมเพื่อกลุ่มสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมบรรยากาศในค่าย 
ให้มีความสนุกสนาน เร้าความสนใจ กระตุ้นให้สมาชิกแสดงความสามารถ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกค่ายกับทีมงาน และก่อให้เกิดความประทับใจ 

ข. กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาหลัก การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กสามารถ
เรียนรู้เนื้อหาหลักผ่านกระบวนการที่สร้างสรรค์ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมควรมีความ
หลากหลาย เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของสมาชิกค่ายที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ค่ายนั้น ๆ 

ค. กิจกรรมเสริมคุณลักษณะ กิจกรรมที่ เสริมสร้างพัฒนาทักษะ 
คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่ดีด้านต่าง ๆ สอดแทรกในระหว่างการใช้ชีวิตในค่าย หรือในกิจกรรม
หลัก ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตาม การท างานเป็นทีม ทักษะชีวิต คุณธรรมการแก้ปัญหาความคิด
สร้างสรรค์การพบปะสังสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุขเป็นต้น 

ง. กิจกรรมสรุป สะท้อนการเรียนรู้และประเมินผล การสรุปกิจกรรม 
สามารถท าได้หลายวิธีเช่น การอภิปราย การวาดรูป สรุปกิจกรรมร่วมกัน บทสรุปต้องสะท้อนตัว
กิจกรรม และให้เด็กสามารถน ามาประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจ าได ้
  ๒.๔.๔.๓ การจัดค่ายส าหรับเด็กควรมีข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อตอบค าถามต่อไปนี ้

ก. จัดเพ่ือใคร หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดค่าย
ส าหรับเด็กมีใครบ้าง 

ข. จัดอะไร หมายถึง กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กที่จะจัดให้กับสมาชิก
ของค่ายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค่าย มีอะไรบ้าง โดยการศึกษาจากกิจกรรมที่มีผู้เคยจัด
เอาไว้หรือสร้างกิจกรรมขึ้นมาใหม่ 

ค. จัดท าไม หมายถึง เหตุผลของการจัดค่ายส าหรับเด็กเพื่อต้องการให้
เกิดผลอะไรกับสมาชิกของค่าย โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

ง. จัดเมื่อไร หมายถึง วัน เวลา ในการจัดค่ายส าหรับเด็กจะต้องก าหนดให้
ชัดเจนว่าเป็นช่วงเวลาใด กี่วันของช่วงปิดภาคเรียน ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นปัญหาของสมาชิกค่าย 
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จ. จัดที่ไหน หมายถึง การก าหนดสถานที่ในการจัดกิจกรรม อาจจะเป็น
สถานที่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ซึ่งควรเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม มีการวาง
แผนการเดินทาง การส ารวจสถานที่การส ารวจเส้นทาง เป็นต้น 

ฉ. จัดอย่างไร หมายถึง ผู้รับผิดชอบการจัดค่าย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
สติปัญญาส าหรับเด็กจะต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมว่าจะจัดในรูปแบบใด ใช้งบประมาณเท่าไร
จัดสถานที่อย่างไร 
  ด้วยเหตุนี้การเข้าค่ายเป็นการเรียนรู้จากเพื่อนและสมาชิกในค่ายหากการจัดค่าย
ด้วยกระบวนการของค่ายแล้ว ค่ายจะช่วยสอนให้คนมีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และมีความ
เข้าใจในสังคมมากขึ้น การเข้าค่ายเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท างานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้น า ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเป็นทีมที่ดีทักษะการคิด การท างานเป็นทีม ทักษะชีวิต เครือข่ายเพื่อน การ
ด ารงชีวิตเป็นหมู่คณะ ความเข้าใจตนเอง รู้จักที่จะให้อภัยกัน มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบสังคม ความรู้
ใหม่ทักษะใหม่ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ให้รู้จักช่วยตนเอง และช่วยผู้อื่น ค่ายเป็นเสมือนห้องเรียนที่ฝึก
ให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อที่จะก้าวไปสู่สังคมได้อย่างมั่นใจ ค่ายจึงช่วยสร้างคนได้เพราะการที่ได้
ไปใช้ชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งในสังคมที่มีชีวิตเรียบง่าย ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและการอยู่ร่วมเป็นหมู่คณะ มี
ชีวิตที่มีความสนุกสนาน ได้เรียนรู้น้ าใจของคนชาวค่าย สร้างคนให้มีน้ าใจ รู้จักการให้เพื่อนมนุษย์
ด้วยกันสอนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่อาจเรียนได้จากต ารา และการเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องจัด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และการจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อ
สิ่งที่เรียนมีความหมายต่อเขาเอง การเรียนรู้ที่ดีต้องตรงกับความสนใจและความจ าเป็นของผู้เรียน สิ่ง
ที่จะเรียนรู้ต้องมีความท้าทาย และสามารถบรรลุได้จะเห็นได้ว่าค่ายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ห้องเรียนที่ชาวค่ายได้ทั้งความรู้ความสุข ความรัก ความทรงจ า เพื่อน เครือข่ายและที่ส าคัญ คือ 
ประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมค่ายให้อะไรมากว่าที่คิด 

๒.๕ การทบทวนวรรณกรรม 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาเรื่องความขัดแย้งอยู่เป็นจ านวนมากทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยประเด็นที่ท าการศึกษามีอยู่หลากหลาย การศึกษายืนยันว่าความขัดแย้ง
เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นในสังคม โดยอาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคล หรือกลุ่ม ความขัดแย้งสามารถเกิดได้ทุก
ช่วงวัย และประเด็นของความขัดแย้งในแต่ละช่วงวัยก็อาจแตกต่างกัน รวมถึงการบริหาร หรือลด
ความขัดแย้งก็แตกต่างกันไป ขึ้นกับบริบทของความขัดแย้ง เช่น งานวิจัยเชิงคุณภาพ ของ จริยา 
ชาตะสุวัจนานนท์ (๒๕๕๔) ที่สนใจศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
การเคลื่อนไหวรูปแบบยุทธวิธีของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การใช้ทรัพยากรของภาครัฐ
ประชาชนที่แสดงออกมาต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนน้ าบริโภคของเทศบาลนครราชสีมา จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม และ
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การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ และ
กลุ่มผู้คัดค้าน  

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน คือ  
๑) กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจด าเนินโครงการมีข้อบกพร่อง ๒) ขาดกระบวนการที่เหมาะสม
ในการจัดการความขัดแย้ง ๓) ความขัดแย้งในผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย นอกจากนี้แล้ว การรับรู้
และการสื่อสารยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มความขัดแย้งอีกด้วย ในส่วนของการระดมทรัพยากรที่
น ามาใช้ในสถานการณ์ความขัดแย้งของกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มผู้สนับสนุนโครงการ และกลุ่มผู้
คัดค้านโครงการ พบว่ามีการใช้ทรัพยากรในรูปแบบคล้ายคลึงกัน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 
สื่อบุคคล แผ่นพับใบปลิว โปสเตอร ์ป้ายผ้า คัทเอาท์ การยื่นหนังสือถึงบุคคลส าคัญ วิทยุกระจายเสียง 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว และการจัดเวทีปราศรัย โดยแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้คัดค้าน 
มีหลากหลายรูปแบบ เช่น กลยุทธ์การยึดพื้นที่ทางการเมือง กลยุทธ์การต่อสู้ทางการเมืองเชิง
สัญลักษณ์กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมือง กลยุทธ์การต่อสู้ทางกฎหมาย และกลยุทธ์การแสวงหา
พันธมิตร นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการเคลื่อนไหวทาง
สังคม ๓ ปัจจัย ได้แก่ ผู้น าแกนน า สมาชิกเครือข่ายพันธมิตร และการสร้างพันธมิตร 

ความขัดแย้งยังเกิดได้ในกลุ่มเดียวกัน ดังเช่น งานวิจัยของ สุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ (๒๕๕๖) 
ที่ศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ประสบปัญหาจ านวน ๒๐๐ ตัวอย่าง ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการความขัดแย้งแบบเจาะลึก ๓๐ ตัวอย่าง และการสนทนากลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้ประนีประนอมของศาล กลุ่มผู้อาวุโส ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อบต. เทศบาล และ
อ าเภอ จ านวน ๓๐ คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่า 
สภาพปัญหาความขัดแย้งมี ๔ ประการ ได้แก่ ความขัดแย้งจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
บริการของรัฐความขัดแย้งที่เกิดจากค่านิยมต่างกันตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติกันมา ความขัดแย้ง
จากการผลประโยชน์ขัดกัน และความขัดแย้งที่เกิดจากอุดมการณ์ที่แตกต่างกันท าให้เกิดการแบ่ง
พรรคแบ่งพวกสาเหตุของความขัดแย้ง มาจากสาเหตุด้านผลประโยชน์ด้านความสัมพันธ์ด้านค่านิยม 
ด้านข้อมูลการสื่อสาร และสาเหตุด้านโครงสร้างกฎระเบียบของสังคมตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามี
แนวทางการจัดการความขัดแย้ง ๓ แนวทางใหญ่ ๆ เรียงตามล าดับ ได้แก่ การใช้สันติวิธีการไม่จัดการ
ปัญหา และการใช้วิธีรุนแรง การใช้สันติวิธีนั้นแบ่งได้ ๒ แนวทาง คือ การเจรจา และการด าเนินการ
ตามกฎหมาย ส่วนแนวทางที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดความรู้สึก ชนะ - ชนะ จนเป็นผลส าเร็จส่วนใหญ่
เกิดจากการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง 
 การศึกษาความขัดแย้งของเด็กและเยาวชนก็มีมากเช่นกัน โดยการแก้ปัญหาความขัดแย้งของ
เยาวชนที่ได้ผลดี คือ การแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ งานวิจัยของ สรวงธร นาวาผล 
และพรรณี บัวเล็ก (๒๕๖๑) ที่สัมภาษณ์เยาวชนที่เคยกระท าผิดในลักษณะของการใช้ความรุนแรง 
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แล้วพบว่าเยาวชนเหล่านี้มีโลกทัศน์ที่แคบ มีการรับรู้และตีความภายใต้ข้อจ ากัดและประสบการณ์ของ
เพื่อนที่มีความคิดคล้าย ๆ กัน ประกอบกับการเลี้ยงดูที่ขาดความเข้าใจและการสื่อสาร เลยท าให้การ
รับรู้ความรักของคนในครอบครัวบิดเบี้ยว และมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากสังคมปกติ 

ส่วน พิมพวรรณ วิเศษศรี (๒๕๕๔) สนใจศึกษาความขัดแย้งระหว่างสถาบันของนักศึกษา
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการ
สัมภาษณ์นักศึกษาอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งจ านวน ๘ คน โดยเป็นตัวแทนชั้นปีที่ 
๑ - ๔ ชั้นปีละ ๒ คน มีผลการเรียนอยู่ระหว่าง ๒.๐ - ๔.๐ ที่เคยมีประสบการณ์ในการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทและเคยรับทราบเหตุทะเลาะวิวาท ชี้ให้เห็นว่า ความขัดแย้งระหว่างสถาบันของนักศึกษา
อาชีวศึกษามีสาเหตเุกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันและเพื่อนร่วมสถาบัน การทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นเป็น
เรื่องของการดูหมิ่นเหยียดหยามชื่อของสถาบัน จึงตอบโต้โดยเลือกใช้ความรุนแรง ส่วนแนวทางใน
การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาแบ่งเป็น ๓ ด้านประกอบด้วย ด้านนโยบาย เช่น 
การจัดการเจรจาระหว่างสถาบันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนจัดกิจกรรมร่วมกันแต่งกายให้ถูกต้อง และ
ความร่วมมือของอาจารย์ในสถาบัน ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจระหว่างนักศึกษาอาชีวศึกษากับการ
จัดกิจกรรมการทบทวนบทเรียนเลิกเรียนด้านการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การจัดต ารวจ
ประจ าพื้นที่ที่มักเกิดการทะเลาะวิวาทเป็นประจ า และท าอย่างต่อเนื่อง การให้โอกาส การให้รางวัล 
ค าชม เพิ่มพูนก าลังใจจากสังคม ดังนั้นเมื่อเกิดความเข้าใจสาเหตุของการทะเลาะวิวาทและน าแนว
ทางการแก้ไขเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และจัดการให้เป็นจริงได้ความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้น
อาจจะลดลงหรือได้รับการยุติปัญหาจนเกิดความสมานฉันท์ได ้

ส่วน ภูเบศร์ สมุทรจักร และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (๒๕๕๘) สนใจความเหวี่ยง และ วีน 
ออนไลน์ ความขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมของวัยรุ่น ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ก าลังได้รับความ
สนใจติดตามมากขึ้น ตามความเข้มข้นของการใช้ชีวิต และการปะทะสังสรรค์ของวัยรุ่นในสื่อสังคม 
โดยชี้ให้เห็นว่าความนิยมของการใช้สื่อสังคมในชีวิตประจ าวันของกลุ่มวัยรุ่น และธรรมชาติเฉพาะของ
สื่อสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้ง และการวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นของสื่อเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะ โดยเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร รวมทั้งความขัดแย้ง และการวิวาท ของวัยรุ่นผ่านสื่อสังคมด้วยเทคนิคการ
สนทนากลุ่ม ๑๖ กลุ่ม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มชาย และหญิง อย่างละ ๘ กลุ่ม 
มีผู้ร่วมการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น ๑๐๑ คน ผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งในกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็น
ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน และคนรัก การแข่งขันในการเรียนและสถานภาพทาง
สังคม ผลการศึกษายังพบความแตกต่างระหว่างชายและหญิง กล่าวคือ เพศชายจะมีการแสดงความ
ขัดแย้งและการวิวาทในสื่อสังคมน้อยกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ ความขัดแย้งและการวิวาทอาจเริ่มจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกสื่อสังคม และเข้าไปขยายผลในสื่อสังคม และจบลงด้วยการใช้ความรุนแรง
ทางกายและความสัมพันธ์ภายนอกสื่อสังคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยคนกลาง เป็นวิธีที่นิยมใช้เพื่อลด
ความขัดแย้งในโรงเรียน ตัวอย่างเช่น โดยการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยคนกลางของ ครู ผู้ปกครอง และ
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นักเรียน โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (จิตพิสุทธิ์ แทนวัน และธัญญา อภิปาลกุล, 
๒๕๕๓) โดยทดลองคัดเลือกนักเรียนมาท าหน้าที่ ๓ กลุ่ม คือ สารวัตรนักเรียน ทีมเจรจาไกล่เกลี่ย 
และคณะท างานคุมประพฤติ จ านวน ๑๕ คน มาท าหน้าที่พบว่าสามารถลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน และนักเรียนให้การยอมรับผู้ที่ท าหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ถึงขนาดมีความสนใจที่จะ
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคนกลาง  
 ที่โรงเรียนวัดบ้านต าแย จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีแนวคิดที่จะลดความรุนแรงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นลง ด้วยการใช้วิธีเจรจา ไกล่เกลี่ยคนกลาง โดย จีรภา เจริญวงค์ และธัญญา 
อภิปาลกุล (๒๕๕๕) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกปรอง และ
นักเรียน เพ่ือให้ทราบลักษณะของปัญหา จากน้ันมีการทดลองสร้างผู้ไกล่เกลี่ยคนกลางขึ้นจ านวน ๑๐ 
คน มีการอบรม และฝึกปฏิบัติการ ผลคือผู้ไกล่เกลี่ยปฏิบัติงานได้ดี และผู้ที่วิวาทกันไม่กลับมาทะเลาะ
กันอีก ในท านองเดียวกัน ชุณารักษ์ หมื่นศรีจูม และธัญญา อภิปาลกุล (๒๕๕๓) ได้ทดลองใช้การ
เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ที่โรงเรียนค าแคนวิทยาคม แล้วสามารถลดความขัดแย้งในโรงเรียนได้เช่นกัน 
ในขณะที่ สุธัมมา นามวงษา และชัญญา อภิปาลกุล (๒๕๕๓) น าเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยคน
กลาง ไปใช้ลดความรุนแรงของนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านค าแคน จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากผู้วิจัย
ส ารวจพบว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย ทางเพศ ทางจิตใจ และเกิดจากความสูญเสีย และ
เมื่อมีการน าการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางมาทดลองใช้ พบว่าสามารถลดความรุนแรงของความขัดแย้ง
ลงได้ ทนง หลักค า และเสาวนี ตรีพุทธรัตน์ (๒๕๕๔) น าเทคนิคการไกล่เกลี่ย เจรจา ไปใช้ลดความ
ขัดแย้งของนักเรียน ที่โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และอภิสิทธิ์ แพไธสง และชัญญา อภิปาลกุล 
(๒๕๕๔) ได้ใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ที่โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ก็ได้ผลไปในท านองเดียวกับ
งานวิจัยอ่ืน ๆ คือการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง สามารถลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้  

ในเมื่องานวิจัยก่อนหน้านั้นให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น อภิญญา ดิสสะมาน (๒๕๕๘) 
จึงได้เสนอแนวนโยบายในการลดความขัดแย้งและความรุนแรงของนักศึกษาระดับอาชีวะ ด้วยวิธีการ
ไกล่เกลี่ยด้วยเพื่อน (Peer Mediation) เช่นกัน และพบว่าได้ผลลดความขัดแย้งได้  

วิธีลดความขัดแย้งที่ท ากันมากอีกวิธีหนึ่ง คือการสร้างกิจกรรม และการมีคู่มือเพื่อลดความ
ขัดแย้ง เช่น การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์และความขัดแย้งของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จ านวน ๓๒๒ คน ของ วิไลรัตน์ แสงศรี และธวัชชัย พึ่งธรรม 
(๒๕๕๘) พบว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น นักศึกษาร้อยละ ๒๕.๔๒ ใช้วิธีกลมกลืน ร้อยละ ๒๒.๖๐ ใช้
วิธีให้ความร่วมมือ ร้อยละ ๒๒.๒๗ ใช้วิธีประนีประนอม ร้อยละ ๒๐.๙๑ ใช้วิธีหลีกเลี่ยง และมีเพียง
ร้อยละ ๘.๘๐ ใช้วิธีการแข่งขัน ผู้วิจัยแนะแนวทางลดความขัดแย้ง โดยให้มหาวิทยาลัยจัดท าคู่มือ
นักศึกษาที่ระบุถึงบทลงโทษอย่างชัดเจน ในกรณีที่ใช้ความรุนแรงแก้ไขความขัดแย้ง ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่ีน้อง และปรับวิธีการรับน้องให้สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

สุรไกร นันทบุรมย์ และวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (๒๕๕๘) ได้ใช้กิจกรรมลดอคติตามแนวคิด
พหุวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การพัฒนาการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณ การอภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงละคร การใช้บทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จ าลอง 
การใช้กรณีตัวอย่าง และการเผชิญสถานการณ์ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนศึกษานารี ผลการวิจัยพบว่าหลังการท ากิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติ
ความเข้าใจในความเป็นชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ในประชาคมอาเซียน สูงกว่าก่อนท ากิจกรรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

สุเมษย์ หนกหลัง (๒๕๖๐) ได้ท าการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาว่าโปรแกรมการศึกษานอก
ระบบด้วยกิจกรรมนันทนาการ มีผลต่อการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นตอนต้นในชนบทหรือไม่ โดยมี
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง แต่กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อกิจกรรม
ในระดับมากที่สุด 
 กิจกรรมค่ายก็เป็นอีกวิธีที่ใช้ลดความขัดแย้ง เช่น การบูรณาการค่ายคุณธรรมเชิงพุทธ  
กับนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อลดความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรง ที่แนะน าโดยพระครูปลัดวิสุทธิ์ 
นริสสโร และอุทัย สติมั่น (๒๕๕๘)  

ส าหรับภาครัฐเอกก็เห็นความส าคัญของการลดความขัดแย้ง และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือ
ลดความขัดแย้ง เรียกว่า ส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อด าเนินการร่วมกับยุติธรรมจังหวัด สร้างกิจกรรมลดความขัดแย้งในพื้นที่กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมและการสื่อสารที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก เช่น งานวิจัยเชิงทดลองของ ไชยรัตน ์ปราณี 
(๒๕๕๒) ที่สนใจการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ให้กับ
เยาวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ๔ ประการคือ ๑. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสมานฉันท์ของ
เยาวชนไทย ๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชน
ไทย ๓. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์
ของเยาวชนไทย ๔. เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์
ของเยาวชนไทย ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง คือ ๑) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะความสมานฉันท์ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ถึงปัจจุบัน ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และเยาวชนไทยใน  
๔ ภูมิภาค ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย 
และ๔) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้เครื่องมือที่
ประกอบด้วย ๑) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะความสมานฉันท์ และรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย ๒)แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย และ๓) แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย 

ผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะความสมานฉันท์ของเยาวชนไทย (Reconciliation) คือ
คุณลักษณะในตัวบุคคลที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจหรือความสามัคคี  (Unity) ความพอใจ
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ร่วมกัน (Satisfy) การเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Help) ความไม่เห็น
แก่ตัว (Un – self - centered) หรือมีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม (Conscious) และมีความเห็นพ้อง
ต้องกัน (Agree) ส าหรับผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความสมานฉันท์
ของเยาวชนไทยโดยใช้ เทคนิคเดลฟาย (Delphi) พบว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิรอบที่ ๓ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน โดยที่ทุกประเด็นมีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 
๒.๕๐ ขึ้นไปและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน ๑.๕๐ ซึ่งมีความหมายว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นเรื่องหลักการของรูปแบบการเรียนรู้ที่ควรใช้หลักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม
เป็นฐานคิดของรูปแบบการเรียนรู้ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ส าหรับงานของ ทัศนีย์ แสวงสุข (๒๕๕๒) สนใจการสร้างความสมานฉันท์กับความขัดแย้งใน
ครอบครัว เนื่องจากความขัดแย้งนี้สามารถทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดอาชญากรรม 
เนื่องจากอาชญากรรมดังกล่าวไม่เหมือนอาชญากรรมธรรมดาทั่วไป ซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของศาลแล้วในที่สุดผู้กระท าผิดต้องได้รับโทษจ าคุก ซึ่งมีความเห็นว่าหากมีการกระท าความผิดอาญา
ดังกล่าวขึ้นระหว่างสามีภริยา การที่มุ่งลงโทษผู้กระท าความผิดอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมกับข้อ
พิพาทที่ เกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน จึงได้เสนอแนวทางเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มาปรับใช้กับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่กับกรณีดังกล่าว เพราะ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มุ่งบ าบัด แก้ไข ฟื้นฟู ทั้งผู้ถูกกระท าและตัวผู้กระท าความผิด 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ประกอบกับต่างประเทศได้ให้ความส าคัญต่อกระบวนการดังกล่าว
เป็นอย่างมากในการน ามาปรับใช้กับการกระท าความผิดอาญาไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมนี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่นเหล่านี้ได้น ารูปแบบของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (การประนอมข้อ
พิพาทระหว่างผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด) มาใช้กับการกระท าความผิดอาญา และประเทศ
ออสเตรเลียได้น ารูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้กับการกระท าความผิดอาญา เสนอแนวทาง
การปรับใช้ ตัวบุคคล หรือองค์กรที่มีหน้าที่ด าเนินการ ทางเลือกของขั้นตอนการด าเนินการ ตลอดจน
ข้อจ ากัดว่ากรณีใดบ้างที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้ควบคู่กับ
กระบวนการยุติธรรมแบบปกติได้ เนื่องจากอาชญากรรมในครอบครัวบางกรณีอาจเกิดขึ้นจากการ
กระท าที่ติดเป็นนิสัย หรือมีเจตนาร้าย แต่บางกรณีอาจจะเกิดจากความประมาท ความเผลอเลอ หรือ
การบันดาลโทสะ จึงจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการน ากระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้ 
เพื่อให้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัวฉบับดังกล่าว และรวมถึง
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นมากยิ่งขึ้น 
เพื่อผสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคคลในครอบครัวให้มีอยู่ต่อไป 

ในขณะที่ นัฏชนก หลักดี (๒๕๕๓) สนใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ใช้กับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าผิดทางอาญาของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิด ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
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จังหวัดเชียงใหม่ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์พนักงานคุมประพฤติพนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวน ผู้เสียหาย โดยใช้วีธีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ผลการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้กระบวนการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน มาปรับใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่ ด้านการบรรเทาผลร้ายแก่ผู้เสียหาย ได้มีการพูดคุยตกลงในเบื้องต้นก่อนท าการจัดการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน ด้านเด็กและเยาวชนมีการคัดเลือกก่อนเข้ารับการจัดการประชุม
กลุ่มครอบครัวและชุมชน จากพนักงานคุมประพฤตินักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อพิจารณาถึง
ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กกระท าผิด ๒. ด้านความพึงพอใจของทีมสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน 
ผู้ เสียหาย พบว่าทุกฝ่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ทั้งในด้านสถานที่การจัดประชุมด้าน 
กระบวนการจัดประชุมด้านการติดต่อประสานงาน เวลาและสถานที่ ๓. ด้านปัญหาและอุปสรรค
พบว่า เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนมีปัญหาในเรื่องของเวลาในการจัดประชุม
ซึ่งท าให้ต้องเสียเวลางานและขาดเรียน และมีปัญหาด้านการเดินทางส าหรับเด็กและเยาวชนและ
ผู้ปกครองซึ่งมีพื้นที่อยู่ห่างไกล ด้านทีมสหวิชาชีพผู้น าชุมชนและด้านผู้เสียหายมีปัญหาในเรื่องของ
เวลาที่สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุม บางครั้งติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 

เช่นเดียวกับ ดาริณ ดรุณกานต์ (๒๕๕๓) ที่สนใจกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่ใช้ใน
การเบี่ยงเบนคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน โดยเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มครอบครัว  
และวิธีการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ มาใช้บังคับ รวมถึงปรัชญาแนวความคิด
ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และศึกษาโดยเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการของ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสหพันธ์รัฐออสเตรเลีย  
ผลการศึกษาพบว่าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นต้นแบบของรูปแบบการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ที่ใช้อยู่ในหลาย ๆ ประเทศ มีแนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยคู่กรณีชุมชน และครอบครัว
เข้ามาก าหนด และด าเนินการตามความเอื้ออาทรต่อกัน ผลลัพธ์ของกระบวนการดังกล่าว สอดคล้อง
กับเป้าหมายในการด าเนินคดีอาญา คือ การลดอาชญากรรม และการแก้ไขการกระท าความผิด  
การน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในรูปแบบการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้เสริม
กระบวนการยุติธรรมหลัก โดยจะต้องแก้ไขเพ่ิมมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบน
คดีออกจากกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล แล้วจัดประชุมกลุ่มครอบครัว โดยน ารูปแบบการประชุม
กลุ่มครอบครัวตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียมาเป็นต้นแบบ เพื่อก าหนดแผนแก้ไขฟื้นฟู
รวมถึงกระบวนการส านึกผิด การให้อภัย การชดใช้เยียวยาแก่ผู้เสียหายหรือได้รับผลกระทบจาก  
การกระท าผิดด้วย 

ในขณะที่ สุรยุทธ สุนทรวารี (๒๕๕๔) สนใจศึกษาแนวคิดการระงับข้อพิพาท ตามหลักการ
ขั้นพื้นฐานการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ เปรียบเทียบกับการน ากระบวนการ
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ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ใช้ในระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศเยอรมันและประเทศแคนาดา 
ผลการวิจัยพบว่า การที่สังคมไทยไม่มีแนวคิดเชิงระบบและโครงสร้าง จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อ
กระบวนการยุติธรรมหลายด้านเช่น ด้านการด าเนินคดีด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด ด้านการ
ขาดความร่วมมือจากประชาชน และด้านการที่บุคลากรขาดจิตส านึกและทัศนะคติในการบริการความ
ยุติธรรมโดยมิได้มีมาตรการใดมาช่วยกลั่นกรองหรือช่วยลดปริมาณคดีออกจากระบบยุติธรรมจาก
การศึกษาพบว่า การกระท าความผิดในทางอาญาโดยเฉพาะความผิดทางอาญาในด้านเศรษฐกิจนั้นซึ่ง
มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะระบบเศรษฐกิจมีความส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้า
ของ ประเทศ ฉะนั้นการประกอบธุรกิจในปัจจุบันนี้มีล้วนแต่มีวิธีการประกอบธุรกิจหลายรูปแบบ จึง
ท าให้มีผู้กระท าความผิดในรูปแบบการด าเนินธุรกิจมาก เช่นการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นต้น 
ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งที่มองปัญหาอาชญากรรมใน
ด้านเศรษฐกิจว่าเป็นการกระทบต่อความสัมพันธ์ของบุคคล ไม่ใช่กระทบต่อรัฐดังเช่นแต่ก่อน ซึ่ง
บุคคลที่ได้รับผลกระทบคือผู้กระท าความผิด ผู้เสียหายและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นและผลของการด าเนินการน ามา ซึ่งความพอใจทุกฝ่าย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็น
ที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลก ว่าสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจได้ โดยจะน ามาใช้ในความผิดอันยอมความได้ ,ความผิดต่อกรรมสิทธิ์และ
ทรัพย์สิน หรือความผิดต่อการอยูร่วมกันที่มีคุณธรรมทางกฎหมายคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สิน ของ
บุคคล หรือความผิดทางอาญาที่มีโทษไม่เกิน ๕ ปี ดังนั้นการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มา
ใช้ระงับข้อพิพาทในความผิดดังกล่าวจะช่วยให้ปริมาณคดีที่ล้นศาลลดลงและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ของรัฐอีกทางหนึ่ง 

ส่วน นิตยา เจริญเลิศทรัพย์ (๒๕๕๕) สนใจศึกษาแนวทางพัฒนาการท างานการประชุมกลุ่ม
ครอบครัวและชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยเลือกศึกษากรณีสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต ๒ จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่ประกอบไปด้วย ผู้อ านวยการ
สถานพินิจ พนักงานควบคุมประพฤติ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ รวม ๖๑ คน พบว่า ความ
คิดเห็นในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน 
อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง  

เช่นเดียวกับ สุกานดา กิจหรารักษ์ (๒๕๕๖) ที่สนใจผลการน าหลักการของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น การศึกษาครั้ง
น้ีมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วย พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน พนักงานคุมประพฤติเด็ก
และเยาวชนที่กระท าผิด ผู้ปกครองเด็ก และเยาวชนที่กระท าผิด จ านวน ๓๑ คน 
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ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผลของการน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยใช้กระบวนการ
ประชุมกลุ่มครอบครัวมาปรับใช้ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ผู้ให้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบรรลุเป้าหมายอยางมาก ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม มีความ
เหมาะสมที่จะน ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการประชุมกลุ่มครอบครัวมาใช้ในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นต่อไปแต่มีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วน มีความเห็นว่า ผลที่
ได้รับไม่มีความแตกต่างไปจากการด าเนินคดีตามกระบวนการยุตธรรมปกติทั่วไป ความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่น ามาใช้โดยผ่านการประชุมกลุ่มครอบครัว 
พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้ความเห็นว่า เป็นหลักการสากลที่นิยมน ามาใช้ พิจารณาการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชนในประเทศต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ความเสียหาย 
เด็กและเยาวชนมีความส านึกในการกระท าความผิด และชุมชนให้การยอมรับ ท าให้เด็กและเยาวชน
สามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และกลับตนเป็นคนดีต่อไปได้ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการประชุมกลุ่มครอบครัวของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น 
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเสียเวลาในการเดินทางของเด็กและเยาวชน และ
ผู้ปกครองเด็กและเยาวชน ที่ต้องไปรายงานตัวเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดขอนแก่น ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เห็นว่ามีปัญหาและอุปสรรคในด้านกฎหมาย 
ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน ท าให้สามารถด าเนินเนินการสมเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้
ความคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ส่วน ชินีเพ็ญ ศรีชัย (๒๕๕๗) ศึกษาเน้นไปที่การสื่อสารเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน โดยมีผู้ให้ข้อมูลเชิง
คุณภาพหลัก คือ เจ้าหน้าที่รัฐผู้ท างานด้านสื่อ ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นผู้ได้รับรางวัลหรือมีต าแหน่งที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างความ
สมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๒๕ คน ที่สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา
วิเคราะห์  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ที่ได้รับรางวัลด้านความสมานฉันท์ โดยการสุ่มอย่าง
ง่ายจ านวน ๓๕๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า ๑) บริบทที่เกี่ยวข้องที่มีความส าคัญกบการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี ๖ ด้านคือ ด้านบทบาทหน้าที่ ด้านวิธีการติดต่อสื่อสาร ด้านภาษา ด้าน
ประสบการณ์ ด้านถิ่นก าเนิด และด้านศาสนา ตามล าดับ ๒) กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ๒.๑) เจ้าหน้าที่รัฐควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรมควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สารที่ควรให้ความส าคัญ คือ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา สื่อที่ควรให้ ความส าคัญ คือ สื่อเฉพาะกิจ ทั้งนี้ผู้รับสารที่เป็นประชาชนใน
พื้นที่มีความต้องการและไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความจริงใจ และโปร่งใส ๒.๒) ผู้ท างานด้านสื่อ
ควรมีความรู้ในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม และสามารถน าเสนอข้อมูลจากหลายกลุ่มในพื้นที่ สารที่ควร
ให้ความส าคือ สารที่เกี่ยวกับความไม่สงบในพื้นที่ สื่อที่ควรให้ความส าคัญ คือ สื่อเฉพาะกิจ ทั้งนี้ผู้รับ
สารที่เป็นประชาชนในพื้นที่มีความต้องการและไว้วางใจต่อผู้ท างานด้านสื่อที่มีความจริงใจ ๒.๓) ผู้น า
ควรมีความรู้ในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนสื่อสารไปยัง
ประชาชน เนื่องจากเป็นสื่อบุคคลที่ประชาชนให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะผู้น าศาสนา รองลงมาคือ 
ผู้น าชุมชน สารที่ควรให้ความส าคัญ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา สื่อที่ควรให้ความส าคัญ คือ  สื่อ
บุคคล ทั้งนี้ผู้รับสารที่เป็นประชาชนในพื้นที่มีความต้องการและไว้วางใจต่อผู้น าที่มีความจริงใจ และ
โปร่งใส ๓) ล าดับความส าคัญของการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้น
ที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ท างานด้านสื่อ ผู้น าที่จะต้องสร้างความไว้วางใจ สร้างความยุติธรรม และการสร้าง
ความเข้าใจ ตามล าดับ โดยอาศัยความจริงใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ๔) บริบทด้านวิธีการ
ติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความสมานฉันท์ มากที่สุด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

เช่นเดียวกับ อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (๒๕๕๗) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษายุติธรรม
เชิงสมานฉันท์กับการจัดการความขัดแย้งของชุมชนควนโส ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ และกลุ่มชาวบ้านทั้ง ๑๑ 
หมู่บ้าน ตลอดจนใช้การสนทนากลุ่มและการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษา 
พบว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนมีหลายคู่กรณีทั้งระหว่างชาวบ้านในชุมชน ระหว่างคนในและคน
นอกชุมชน และระหว่างรัฐกับชุมชน โดยมีความขัดแย้งทั้งในระดับที่แสดงออกและไม่แสดงออก
รวมถึงความขัดแย้งที่อยู่ในระดับความคิด โดยที่มาของความขัดแย้งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรของชุมชนทั้งในมิติการใช้ประโยชน์ที่ดิน การท าประมง และการใช้ทรัพยากรจากป่าเสม็ด 
ซึ่งทุกมิติมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ชุมชนมีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตั้งแต่ใช้การเจรจาไกล่เกลี่ย
โดยอาศัยระบบเครือญาติและผ่านคนกลางซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือและไว้เนื้อเชื่อใจกัน ส่วนความ
ขัดแย้งระหว่างชาวบ้านและรัฐ ยังคงเป็นความขัดแย้งที่ต้องร่วมกันหาแนวทางผสานความร่วมมือเพื่อ 
การจัดการทรัพยากรของชุมชนต่อไป เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น หากสังคมยึดหลักแนวคิดสมานฉันท์ที่
มีหลักการคิดเชิงบวก มุ่งแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้เกิดการฟื้นสัมพันธภาพระหว่างคู่กรณี หรือการ
ยอมรับเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างมีความเอื้ออาทรและมีความเมตตา ย่อมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนได ้

ต่อมา สุรพล ศรีวิทยา (๒๕๕๘) ท างานวิจัยเพื่อน าเสนอแนวความคิดและองค์ประกอบของ
หลักนิติธรรมที่สอดคล้องกับแนวทางพุทธวิถีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย การ
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และวิธีการวิจัยกรณีศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
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เจาะลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มทั้งใน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาควิชาการผลการวิจัยพบว่า หลักนิติธรรมซึ่งเป็นเสาหลักส าคัญของ
การพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนมีความสอดคล้องกับ
หลักการและกลไกการปรองดองสมานฉันท์โดยแนวทางวิถีพุทธในสังคมไทย ซึ่งสามารถใช้เป็น
นวัตกรรมกลไกการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยวิถีพุทธเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
ที่มุ่งสู่การสร้างสังคมธรรมาธิปไตยขึ้นในประเทศไทยได้ส าเร็จ 

ต่อมา จุติพร ปริญโญกุล และคณะ (๒๕๕๙) ท างานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านสื่อสารมวลชนและน ามาวิ เคราะห์บทบาทของ
สื่อมวลชนที่มีต่อสถานภาพ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสาร 
ที่เหมาะสมแก่เยาวชนในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม 
โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการท าแบบสอบถามกับกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย และเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการอภิปรายกลุ่ม (Focus group) เกี่ยวกับรูปแบบการ
สื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย 
กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสายสามัญได้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัด กทม.  
กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ และกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สังกัด สาธิต ผลการวิจัยพบว่า สื่อที่เหมาะสมในการ
สื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ประกอบด้วยสื่อ Facebook Animation Short Film และสื่อ
กิจกรรม 

ส าหรับงานวิจัยในต่างประเทศ Stephen Robbins (1983) พบว่า การแก้ไขกับปัญหาต่าง ๆ 
นั้น เป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่มีประสิทธิผล  แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความขัดแย้งแต่ละ
เหตุการณ์ และในทางตรงข้ามยังมีวิธีการที่มีประสิทธิผลอีกมากมายในส่วนเทคนิคที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน โดยค านึงถึงสาเหตุของความขัดแย้งและความคุ้มค่าของ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้น 

ขณะที่ Elsayed - EkJiouly and Buda (1996) สนใจศึกษาความแตกต่างระหว่างรูปแบบ
การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๙๑๓ ตัวอย่าง
และในสหรัฐอเมริกา จ านวน ๑๔๔ ตัวอย่าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๗ ตัวอย่าง โดย
เปรียบเทียบการจัดการความขัดแย้ง ๕ ด้านที่คิดค้นโดย Rahim (1995) ประกอบด้วยรูปแบบบูรณา
การ รูปแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รูปแบบหลีกเลี่ยง รูปแบบใช้อ านาจ และรูปแบบประนีประนอม โดยใช้
การวิเคราะห์ MANCOVA พบผลการศึกษาว่า ผู้บริหารชาวตะวันออกกลางใช้รูปแบบบูรณาการ และ
การหลีกเลี่ยงในการจัดการกับความขัดแย้งระหว่างบุคคล ในขณะที่ผู้บริหารชาวสหรัฐอเมริกาใช้
รูปแบบการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รูปแบบใช้อ านาจ และรูปแบบประนีประนอม 



๙๗ 
 

  

 สุดท้าย Chaudhry et al. (2008) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศ
ชาย ในการจัดการความขัดแย้งในองค์การ เก็บข้อมูลโดยการวัดรูปแบบการจัดการความขัดแย้งโดย
แบบสอบถาม มีจ านวนข้อค าถามจ านวน ๓๗ ข้อ โดยวัดรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง ๕ ด้าน 
ประกอบด้วย แบบบูรณาการ รูปแบบเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รูปแบบหลีกเลี่ยง รูปแบบใช้อ านาจ และรูปแบบ
ประนีประนอม พบว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างเพศชาย และเพศหญิง ในการ
จัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล และพบแนวโน้มว่า เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบบูรณาการ 
และการประนีประนอม ส่วนรูปแบบที่เป็นที่ช่ืนชอบอันดับหนึ่ง คือ รูปแบบบูรณาการ 





๙๙ 
 

  

 

บทที่ ๓ 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การจัดท าโครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี

ปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ 
จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของภาคเหนือที่
ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวแทนโรงเรียนที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงตลอดจนพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมใน
การเสริมสร้างความสมานฉันท์จากนั้นจึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายและการรับชมสื่อแบบวัด
ครั้งเดียวหลังการทดลอง ส่วนการวัดผลด้านความพึงพอใจใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
โดยใช้แบบสอบถาม มีรายละเอียดระเบียบวิธีวิจัยประกอบไปด้วย  

๓.๑ วิธีการด าเนินงาน 
๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
๓.๓ แนวทางการประเมินผลตลอดทั้งโครงการ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

๓.๑ วิธีการด าเนินงาน 
๓.๑.๑ ทบทวนเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความ

สมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย 
๓.๑.๒ จัดประชุมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๙ จังหวัด เพื่อชี้แจงนโยบาย 

วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการด าเนินโครงการฯ หลังจากนั้นด าเนินการติดตามผลจากส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด ที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการจัดประชุม
และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรม
ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

๓.๑.๓ จัดประชุมและสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามผลจากตัวแทนโรงเรียนน า
ร่อง ๔ จังหวัดที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 



๑๐๐ 
 

๓.๑.๔ วิเคราะห์ภาพความขัดแย้งในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องอีก ๑๕ จังหวัด 
เพื่อก าหนดกิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อ (ดังผลการวิเคราะห์ภาพความขัดแย้งในพื้นที่ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๕ จังหวัด ที่น าเสนอในบทที่ ๒ หัวข้อที่ ๒.๑) 

๓.๑.๕ จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องอีก ๑๕ 
จังหวัด โรงเรียนละ ๑๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ คน 

๓.๑.๖ พัฒนาและประเมินผลรูปแบบการสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นทีท่ าการศึกษา (ดังรายงานผลการด าเนินงาน น าเสนอในบทที่ ๔) 

๓.๑.๗ จัดท ารายงานผลการวิจัย 
๓.๑.๘ จัดท าบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของรูปแบบ

และกิจกรรมประกอบเป็นภาษาอังกฤษ 
๓.๑.๙ จัดท าคู่มือเป็นเอกสาร ที่มีความเหมาะสมต่อการสื่อสารและการน าไปใช้ในการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย และวีดิทัศน์ภาพรวมของการจัดกิจกรรม โดย
เนื้อหาวีดิทัศน์มีการแสดงค าบรรยายไว้ใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษ (Subtitle)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทบทวนเอกสาร ต ารา แนวคดิ ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ออกแบบและตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
เพื่อประเมินผลต่อเนื่องโครงการที่ได้

ด าเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

จัดประชุมและเก็บข้อมูลด้วยสัมภาษณ ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ตัวแทน

ส านักงานยุติธรรม และตัวแทนโรงเรียน ๔ 
จังหวัดน าร่อง (เชียงใหม ่ขอนแก่น ภูเก็ต 

และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
บริบทความขัดแย้งในพื้นที่เพ่ือปรับปรุงและ

พัฒนารูปแบบของสื่อและการจัดกิจกรรมคา่ย 

ด าเนินการวิจัยเชิงทดลองด้วยการจัด
กิจกรรมค่ายและการใช้สื่อกบัเยาวชนกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน ๑,๕๐๐ คน และ
ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจน

สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของเยาวชน ใน
พื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัด ๑๕ จังหวัด

น าร่อง 

คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายและการใช้สื่อเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 

วิเคราะหแ์ละสรุปผลการวิจยัเพื่อให้ได้
รูปแบบการสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์
ในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ศึกษาและส ารวจบริบทความขัดแย้งในพื้นที่
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๕ จังหวัด 

ออกแบบการจัดกิจกรรมค่ายและการใช้สื่อ 
รวมทั้งเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่แบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

ติดต่อและประสานงานกับตัวแทนส านักงาน
ยุติธรรม และตัวแทนโรงเรียน เพื่อ

เตรียมการจัดกิจกรรมในพื้นที่น าร่อง 



๑๐๒ 
 
๓.๓ แนวทางการประเมินผลตลอดทั้งโครงการ 

การจัดท าโครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง และ
ตัวแทนโรงเรียน ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อติดตามและประเมินผล จากนั้นจึงน าผลมาปรับปรุงเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมค่าย และการใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ทั้งนี้จ าเป็นจะต้อง
ส ารวจบริบทด้านความขัดแย้งของเยาวชนภายในพื้นที่จังหวัดน าร่องทั้ง ๑๕ จังหวัด ผ่านการประชุม
และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัด และการวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) เพื่อน ามาก าหนดเป็นสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสม จากนั้นจึงใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) 

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมค่าย และการรับชม
สื่อแบบวัดครั้งเดียวหลังการทดลอง ส่วนการวัดผล ด้านความพึงพอใจใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยใช้การเก็บแบบสอบถามโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๓ ส่วนคือ  

- ติดตามการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน
ในสังคมไทยในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น 
ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ขยายผลการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน
ในสังคมไทย ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องอีก ๑๕ จังหวัด 

- พัฒนาและประเมินผลรูปแบบการสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องทั้ง ๑๙ จังหวัด 
 

๓.๓.๑ ติดตามการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทยในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น 
ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓.๓.๑.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง และ

ตัวแทนโรงเรียน ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๘ ท่าน 

 
 
  



๑๐๓ 
 

  

 ๓.๓.๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการ
ออกแบบแบบสัมภาษณ์ จากการทบทวนเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย เพื่อน าไปเก็บข้อมูลและติดตาม
ผลจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องและตัวแทนโรงเรียน ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น 
ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน าผลการศึกษา
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงตลอดจนพัฒนาวิธีการใช้สื่อและกิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท ์

แนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) น้ีใช้วิธีการตั้งค าถามปลายเปิด 
เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ แล้วใช้วิธีการตั้งค าถามเจาะลึกต่อไป 
ซึ่งมีแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโครงการที่ได้ด าเนินการไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการน าไปใช้ประโยชน์ ต่อยอด และเกิดผลกับเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการอย่างไรบ้าง รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงในการพัฒนาโครงการให้มี
ความเหมาะสมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ส าหรับเยาวชน 
 ๓.๓.๑.๓ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะชี้แจงหัวข้อการสัมภาษณ์ก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์และขอความร่วมมือในการเปิดเผยข้อเท็จจริง และในระหว่างการให้สัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้ประเด็นค าถามที่เตรียมไว้ถามค าถาม โดยอาจมีค าถามเจาะลึกนอกเหนือจากแนว
ค าถามที่เตรียมไว้ตามความเหมาะสมของประเด็นต่าง ๆ และบันทึกเสียงรวมทั้งจดบันทึก
การสนทนาหลังจบการสัมภาษณ์ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลทันทีหลังการสัมภาษณ์
แต่ละครั้ง และท าการถอดเสียงสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียง 

  ๓.๓.๑.๔ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เนื้อหา และ
เขียนบรรยายข้อมูลเชิงพรรณนาในประเด็นต่าง ๆ แล้วสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
๓.๓.๒ ขยายผลการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ

เยาวชนในสังคมไทย ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องอีก ๑๕ จังหวัด 
การส ารวจบริบทด้านความขัดแย้งของเยาวชนภายในพื้นที่จังหวัดน าร่องทั้ง ๑๕ จังหวัด 

จัดท าขึ้นเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาของเยาวชนภายในพื้นที่ผ่านการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จาก
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๕ จังหวัด และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร เพื่อน ามาเคราะห์
และก าหนดเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสม 



๑๐๔ 
 

๓.๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้เชี่ยวชาญจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๕

จังหวัด (สุราษฏร์ธานี ปัตตานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี 
เพชรบุรี ลพบุรี เชียงราย นครสวรรค์ สงขลา ชลบุรี สกลนคร และอุบลราชธานี) ที่มีความรู้
ความเข้าใจต่อบริบทด้านความขัดแย้งของเยาวชนภายในพื้นที่จากสภาพปัญหาที่แท้จริง  
 ๓.๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้วิธีการออกแบบแบบสัมภาษณ์ จาก

การทบทวนเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของเยาวชน 
เพื่อน าไปก าหนดเป็นกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมในการให้ความรู้ด้านความสมานฉันท์แก่
เยาวชนในพื้นที่  

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นี้ใช้วิธีการตั้งค าถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ แล้วใช้วิธีการตั้งค าถามเจาะลึกต่อไป ซึ่งมี
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมด้านสภาพปัญหาความขัดแย้งของเยาวชน 
ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งของเยาวชนที่พบบ่อย ผลกระทบที่เกิดกับเยาวชน 
วิธีการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

- การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
การศึกษานี้ใช้การการวิเคราะห์เอกสารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) อันได้แก่ ข่าวตัด (Clipping) และเอกสารจากส านักงานยุติธรรมจังหวัด ๑๕ จังหวัด
น าร่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาความขัดแย้งของเยาวชน ที่เกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๓.๒.๓ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก   
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะชี้แจงหัวข้อการสัมภาษณ์ก่อนด าเนินการ

สัมภาษณ์และขอความร่วมมือในการเปิดเผยข้อเท็จจริง และในระหว่างการให้สัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้ประเด็นค าถามที่เตรียมไว้ถามค าถาม โดยอาจมีค าถามเจาะลึกนอกเหนือจากแนว
ค าถามที่เตรียมไว้ตามความเหมาะสมของประเด็นต่าง ๆ และบันทึกเสียงรวมทั้งจดบันทึก
การสนทนาหลังจบการสัมภาษณ์ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลทันทีหลังการสัมภาษณ์
แต่ละครั้ง และท าการถอดเสียงสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียง 

- การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา

ความขัดแย้งของเยาวชนภายในพื้นที่ จากข่าวตัด (Clipping) และเอกสารจากส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด ๑๕ จังหวัดน าร่อง โดยน ามาศึกษาตามล าดับเหตุการณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการ



๑๐๕ 
 

  

วิเคราะห์และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดกิจกรรมค่ายและสื่อที่มีความเหมาะสมกับ
เยาวชนในแต่ละพ้ืนที่ 
 ๓.๓.๒.๔ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิเคราะห์
เอกสาร มาประมวลเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งของเยาวชนในประเด็นต่าง ๆ และเขียน
บรรยายข้อมูลเชิงพรรณนา แล้วสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
๓.๓.๓ พัฒนาและประเมินผลรูปแบบการสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่ม

เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องทั้ง ๑๕ จังหวดั 
 ๓.๓.๓.๑ การออกแบบกิจกรรมค่ายและการใช้สื่อในพื้นที่น าร่อง ๑๕ จังหวัด 

  เมื่อได้ข้อมูลบริบทด้านความขัดแย้งของเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดน าร่องทั้ง ๑๕ 
จังหวัดแล้ว ผู้วิจัยน าประเด็นความขัดแย้งของเยาวชนที่เด่นชัดในแต่ละพื้นที่มาท าการ
วิเคราะห์แนวทางการใช้สื่อและการจัดกิจกรรมค่ายที่มีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ อันประกอบไปด้วย ยุติธรรมชุมชนยุติธรรมทางเลือกยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และสันติวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางในการคัดเลือก ดังต่อไปน้ี 

- สภาพปัญหาความขัดแย้งที่มีลักษณะโดดเด่นภายในพื้นที่ 
- ข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรมของเยาวชนในแต่ละพ้ืนที่ 
- จุดเด่นของกิจกรรมและสื่อที่มีความสอดคล้องกับบริบทความขัดแย้งของ

เยาวชนแล้วจึงก าหนดเป็นสื่อและกิจกรรมเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในขั้น
ต่อไป  

โดยมีการปรับแก้ไขชื่อกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการใหค้ าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมผู้วิจัยได้น าเอกสารคู่มือด้านการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม ซึ่งในรอบ
ที่ ๑ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรม จ านวน ๓ ท่าน มี
ความคิดเห็น ดังนี้ ๑) ควรปรับแก้ชื่อกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
กิจกรรมนั้น ๆ ๒) ตั้งชื่อกิจกรรม ให้ชวนจ าและกระชับ ๓) ควรปรับรายละเอียดในการท ากิจกรรมให้
เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ และ ๔) ชื่อกิจกรรมไม่ควรซ้ ากับชื่อกิจกรรมทั่ว ๆ ไป ควรมีชื่อเฉพาะตาม
ลักษณะกิจกรรม ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการตั้งชื่อกิจกรรมไว้ ดังนี้ 

๑. เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนโดยใช้เพียงค าหรือข้อความธรรมดา ๆ ให้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และ
สามารถสื่อถึงเนื้อหาที่ผู้อ่านจะได้รับเพียงแค่อ่านช่ือเรื่อง ก็สามารถท าให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเนื้อหาในเรือ่ง
มีลักษณะแบบไหน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร และการตั้งชื่อเรื่องแบบนี้ยังท าให้ผู้อ่านสามารถ
พิจารณาได้ว่าเนื้อหาเรื่องราวนี้เป็นสิ่งที่ต้องการอ่านหรือไม่ ในระยะเวลาอันสั้น 



๑๐๖ 
 

๒. มีพลังเรียกร้องความสนใจ เป็นการใช้ค าที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจที่จะเข้ามาอ่านเน้ือหามาก
ขึ้น โดยส่วนมากจะเป็นค าประเภทนี้จะเป็นค าที่ชี้ให้เห็นถึงความพิเศษ และประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ
จากการอ่าน ที่มากกว่าความรู้ทั่วไป 

๓. กระตุ้นความอยากรู้ด้วยค าถาม เป็นการตั้งชื่อบทความที่จะไปกระตุ้นความรู้สึกให้กับผู้ที่
ได้รับชมรู้สึกสงสัย และต้องการหาค าตอบจากการอ่านชื่อเรื่อง โดยค าที่สามารถน ามาตั้งชื่อบทความ 
เพื่อกระตุ้นความอยากรู้ เช่น รู้หรือไม่ ท าไม แบบไหน ท าอย่างไร ผู้วิจัยได้แก้ไขชื่อกิจกรรมให้
สอดคล้องกับกิจกรรมและปรับให้มีความน่าสนใจ ดังตารางที่ ๒๒ 

ลักษณะกิจกรรม ชื่อกิจกรรมเดิม ชื่อกิจกรรมใหม่ 
กิจกรรมเปิด กิจกรรมยิ้มทัก รับน้อง กิจกรรมสวัสดีจ้า 
ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง 
 กิจกรรมค่ายขจัดความขัดแย้ง

ตามวิถีชุมชน 
กิจกรรมก้าวคนละก้าว 

 กิจกรรมค่ายมังกรลอดถ้ า กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
 กิจกรรมตน้ไม้ล้ม  กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมไม่แปลว่าหยุด กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก 
 กิจกรรมค้นหาทางเลือก กิจกรรมทางเลือก 
 กิจกรรมสื่อสารเจ้าปัญหา กิจกรรมเลือกได้ให้เลย 
 กิจกรรมอุโมงค์กระดาษ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมคุณจะท าอย่างไร กิจกรรมWhat will you do? 
 กิจกรรมชื่อฉันคือนิทาน กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน 
 กิจกรรมแฮริชผู้มีความสุข กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 
 กิจกรรม Body Change กิจกรรมเปลี่ยน 
สันติวัฒนธรรม กิจกรรม You and I  กิจกรรมสันติรวมใจ 
 กิจกรรม Up to You  กิจกรรมตามใจเธอ 
 กิจกรรมกระแสไฟฟ้า  กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น 
 กิจกรรมหมู่บ้านแห่งสันติ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
กิจกรรมปิด กิจกรรมละลายพฤติกรรมกลุ่ม

สัมพันธ ์
กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ตารางที ่๒๒ การปรับชื่อกิจกรรม 

 รอบที่ ๒ ผู้วิจัยได้น าชื่อกิจกรรมที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของ
กิจกรรม โดยใช้แบบสอบถาม ๕ ระดับ (Likert, 1967) ดังตารางที่ ๒๓ 



๑๐๗ 
 

  

ชื่อกิจกรรมเดิม ชื่อกิจกรรมใหม่ ผู้เชีย่วชาญ 
คนที่ ๑ 

ผู้เชีย่วชาญ 
คนที่ ๒ 

ผู้เชีย่วชาญ 
คนที่ ๓ 

กิจกรรมยิ้มทัก รับน้อง กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ ๔ ๕ 
กิจกรรมถุงถั่วตัวแข็ง กิจกรรมระวังไว้อย่าให ้

ถั่วร่วง ๕ ๕ ๕ 
กิจกรรมค่ายขจัดความ
ขัดแย้งตามวิถีชุมชน 

กิจกรรมก้าวคนละก้าว 
๔ ๔ ๔ 

กิจกรรมค่ายมงักรลอด
ถ้ า 

กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
๕ ๕ ๔ 

กิจกรรมต้นไมล้้ม  กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔ ๔ ๕ 
กิจกรรมไมแ่ปลว่าหยุด กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๔ ๔ ๔ 
กิจกรรมค้นหา
ทางเลือก 

กิจกรรมทางเลือก 
๔ ๕ ๔ 

กิจกรรมสื่อสารเจ้า
ปัญหา 

กิจกรรมเลือกได้ให้เลย 
๔ ๔ ๔ 

กิจกรรมอุโมงค์
กระดาษ 

กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
๔ ๔ ๔ 

กิจกรรมคุณจะท า
อย่างไร 

กิจกรรม What will you do? 
๔ ๔ ๕ 

กิจกรรมชื่อฉนัคือ
นิทาน 

กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน 
๔ ๔ ๔ 

กิจกรรมแฮริชผู้มี
ความสุข 

กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 
๕ ๕ ๕ 

กิจกรรม Body 
Change 

กิจกรรมเปลี่ยน 
๔ ๔ ๔ 

กิจกรรม You and I กิจกรรมสันติรวมใจ ๔ ๔ ๔ 
กิจกรรม Up to You กิจกรรมตามใจเธอ ๕ ๔ ๔ 
กิจกรรมกระแสไฟฟ้า กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น ๔ ๔ ๔ 
กิจกรรมหมู่บ้านแห่ง
สันต ิ

กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
๔ ๔ ๕ 

กิจกรรมละลาย
พฤติกรรมกลุ่มสัมพันธ ์

กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
๔ ๔ ๔ 



๑๐๘ 
 

ชื่อกิจกรรมเดิม ชื่อกิจกรรมใหม่ ผู้เชีย่วชาญ 
คนที่ ๑ 

ผู้เชีย่วชาญ 
คนที่ ๒ 

ผู้เชีย่วชาญ 
คนที่ ๓ 

ค่าเฉลี่ย (แต่ละท่าน) ๔.๒๗ ๔.๒๒ ๔.๓๓ 
ค่าเฉลี่ย (รวม ๓ ท่าน) ๔.๒๗ 

ตารางที ่๒๓ การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรม 

 จากตารางที่ ๒๓ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๓ ท่าน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(�̅�= ๔.๒๗) ซึ่งแสดงว่า ช่ือของกิจกรรมสามารถน าไปใช้ได้ เมื่อปรับแก้ไขชื่อตามความเหมาะสมแล้ว
จึงน ากิจกรรมไปทดลองใช้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

๓.๓.๓.๒ การน ากิจกรรมไปทดลองกับเยาวชนภายในพื้นที่จังหวัดน าร่องทั้ง ๑๕ จังหวัด 
เมื่อได้แนวทางแนวใช้สื่อและการจัดกิจกรรมค่ายที่มีความเหมาะสมต่อการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์แล้ว ผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาเชิงทดลองโดยการจัดกิจกรรมค่าย
และการใช้สื่อให้แก่เยาวชนภายในพื้นที่จังหวัดน าร่องทั้ง ๑๕ จังหวัด เพื่อประเมินผลการจัด
กิจกรรม โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนส างานยุติธรรมจังหวัด และ
ตัวแทนโรงเรียน การส ารวจความพึงพอใจและวัดความรู้ความเข้าใจจากเยาวชนในด้านความ
สมานฉันท์ ตลอดจนการใช้แบบสังเกตการณ์โดยผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดโครงการ  
จนแล้วเสร็จ 

๑) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๕ จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปัตตานี 
นครปฐม พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี เพชรบุรี ลพบุรี เชียงราย 
นครสวรรค์ สงขลา ชลบุรี สกลนคร และอุบลราชธาน ี

- กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างความสมานฉันท์ รวมไปถึงการสร้างการ
รับรู้เรื่องการสร้างความสามัคคีปรองดอง จากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดน าร่อง ๑๕ จังหวัด (สุราษฏร์ธานี ปัตตานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก 
นครราชสีมา อุดรธานี เพชรบุรี ลพบุรี เชียงราย นครสวรรค์ สงขลา ชลบุรี สกลนคร และ
อุบลราชธานี ) โรงเรียนละ ๑๐๐ คนรวมทั้งสิ้น ๑๕ โรงเรียน จ านวน ๑,๕๐๐ คน  
ด้วยการให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม.๔ – ม.๖) มาเป็นตัวแทนในการร่วมโครงการ 

- ตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดและตัวแทนโรงเรียน 
 
 



๑๐๙ 
 

  

๒) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกตการณ์

การมีส่วนร่วมมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี ้
๑. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒. วิเคราะห์วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดประเด็นค าถาม 
๓. สร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
๔. น าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ ท่าน ตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือ และความตรงของเครื่องมือวิจัย 
๕. น าเครื่องมือวิจัยไปใช้เพื่อการเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้วิธีการออกแบบแบบสัมภาษณ์ 

ทบทวนเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทย เพื่อน าไปเก็บข้อมูลจากตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดและ
ตัวแทนโรงเรียนทั้ง ๑๕ จังหวัดน าร่อง 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) นี้ใช้วิธีการตั้งค าถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ แล้วใช้วิธีการตั้งค าถามเจาะลึกต่อไป ซึ่งมี
แนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมด้าน การใช้สื่อ หนังสั้น แอนิเมชัน และ
ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ตลอดจนแนวทางการจัด
กิจกรรมค่ายเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยว่าเป็นอย่างไร 
 - การออกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินความรู้และความพึงพอใจ 
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการก าหนด
รายละเอียดให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ผ่านมาจากการศึกษาเรื่องการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย โดยจุติพร ปริญโญกุล และคณะ 
(๒๕๖๐) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายและสื่อโดยใช้เกณฑ์การประเมินผลเดียวกัน 
จากนั้นน าแบบสอบถามไปตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ทั้งความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
และความตรง (Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง แล้วใช้แบบสอบถามเพื่อท าการส ารวจจาก
ตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง จากกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมกิจกรรมคือ จากเยาวชน
ภายในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด (สุราษฏร์ธานี ปัตตานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก 
นครราชสีมา อุดรธานี เพชรบุรี ลพบุรี เชียงราย นครสวรรค์ สงขลา ชลบุรี สกลนคร และ
อุบลราชธาน)ี จ านวน ๑,๕๐๐ คน 

 
 



๑๑๐ 
 
  โดยแนวทางการสร้างแบบสอบถามมีดังต่อไปน้ี 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ 
๑. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมีประเด็นค าถามดังต่อไปน้ี 
- ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย 
- ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย 
- ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย 
- ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ 
- ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
- การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม 
- ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง 
- พิธีเปิด - พิธีปิด 

๒.ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม มีกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
 กิจกรรมเปิด 

- กิจกรรมสวัสดีจ้า 

   ยุติธรรมชุมชน 
- กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง 

- กิจกรรมก้าวคนละก้าว 

- กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 

- กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง  

 ยุติธรรมทางเลือก 
- กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก 

- กิจกรรมทางเลือก 

- กิจกรรมเลือกได้ให้เลย 

- กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 

   ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
- กิจกรรม What will you do? 

- กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน 

- กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 

- กิจกรรมเปลี่ยน 

 



๑๑๑ 
 

  

สันติวัฒนธรรม 
- กิจกรรมสันติร่วมใจ 

- กิจกรรมตามใจเธอ 

- กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น 

- กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

กิจกรรมปิด 
- กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

  

 แบบประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน 
๑. ด้านเนื้อหา มีประเด็นค าถามดังต่อไปนี ้

- สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ 

- ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ 

- เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง 

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม 

- เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์

  ๒. ด้านการออกแบบมีประเด็นค าถามดังต่อไปน้ี 
- รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม 

- การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม 

- ระยะเวลาในการน าเสนอ 

- เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม 

- สนุกสนานนา่ติดตาม 

  ๓. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามบรรยายเนื้อเรื่องคร่าว ๆ 
  ๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหนังสั้นเรื่องต่อไป  

 
แบบประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชน 

๑. ด้านเนื้อหา มีประเด็นค าถามดังต่อไปนี ้
- สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ 
- ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ 
- เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม 



๑๑๒ 
 

- เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์
๒. ด้านการออกแบบมีประเด็นค าถามดังต่อไปน้ี 
- รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม 
- ความสวยงามของฉากและตัวละคร 
- ระยะเวลาในการน าเสนอ 
- เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม 
- สนุกสนานน่าติดตาม 

๓. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามบรรยายเนื้อเรื่องคร่าว ๆ 
๔. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่องต่อไป 
 

 แบบสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 แบบสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผู้วิจัยใช้ในการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของ
เยาวชนต่อกิจกรรมและสื่อภายใต้โครงการ เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตามที่ปรากฏซึ่งใช้
เกณฑ์ประเมินความส าเร็จ ๕ ระดับ จากมากที่สุด ถึงน้อยที่สุดโดย มีประเด็นที่ใช้ในการ
สังเกตตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังต่อไปน้ี  

  กิจกรรมเปิด 
๑. กิจกรรมสวัสดีจ้า 

   ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้  
   ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได ้
  ยุติธรรมชุมชน 

๒. กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง     . 
  ๒.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์   

   ๒.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส  
๓. กิจกรรมก้าวคนละก้าว  .   

   ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ 
   ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม   

๔. กิจกรรมบุพเพสันนิวาส     
   ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา     
   ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

๕. กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง      
   ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  
   ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได ้   



๑๑๓ 
 

  

ยุติธรรมทางเลือก 
๖. กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก     

   ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได้  
   ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์    

๗. กิจกรรมทางเลือก      
   ๗.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์    
   ๗.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ 

๘. กิจกรรมเลือกได้ให้เลย     
   ๘.๑ สามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้  
   ๘.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเลือกได้ให้เลยวามรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  

๙. กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว      
   ๙.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา     
   ๙.๒ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน  
  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

๑๐. กิจกรรม What will you do? 
   ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา 
   ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา 

๑๑. กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 
   ๑๑.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน 
   ๑๑.๒ สามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได ้

๑๒. กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 
   ๑๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา 
   ๑๒.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส 

๑๓. กิจกรรมเปลี่ยน 
   ๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา 
   ๑๓.๒ ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา 

สันติวฒันธรรม 
๑๔. กิจกรรมสันติร่วมใจ 

   ๑๔.๑ สามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้
   ๑๔.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส 

๑๕.กิจกรรมตามใจเธอ 
   ๑๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา 
   ๑๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได ้



๑๑๔ 
 

๑๖. กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น 
   ๑๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้
   ๑๖.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส 

๑๗. กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
   ๑๗.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้
   ๑๗.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา    

กิจกรรมปิด 
๑๘. กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน     

   ๑๘.๑ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ 
   ๑๘.๒ สามารถสร้างเครอืข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ 
 
 ๓) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - การสัมภาษณ์เชิงลึก   

  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะชี้แจงหัวข้อการสัมภาษณ์ก่อนด าเนินการ
สัมภาษณ์และขอความร่วมมือในการเปิดเผยข้อเท็จจริง และในระหว่างการให้สัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้ประเด็นค าถามที่เตรียมไว้ถามค าถาม โดยอาจมีค าถามเจาะลึกนอกเหนือจากแนว
ค าถามที่เตรียมไว้ตามความเหมาะสมของประเด็นต่าง ๆ และบันทึกเสียงรวมทั้งจดบันทึก
การสนทนาหลังจบการสัมภาษณ์ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลทันทีหลังการสัมภาษณ์
แต่ละครั้ง และท าการถอดเสียงสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียง 

 - การส ารวจความพึงพอใจและวัดความรู้ความเข้าใจ 
  การส ารวจความพึงพอใจและวัดความรู้ความเข้ าใจใช้การเก็บข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก่อนการจัดกิจกรรมค่ายและรับชมสื่อให้เยาวชน กลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละโรงเรียน ทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านความสมานฉันท์ และเมื่อจัดกิจกรรม
เสร็จสิ้นแล้วให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านความสมานฉันท์ซ้ าอีกครั้ ง  และใช้
แบบสอบถามเพื่อส ารวจความพึงพอใจสื่อและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไป  

 - การสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  ผู้วิจัยใช้ในการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อกิจกรรมและสื่อภายใต้
โครงการ เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ตามที่ปรากฏ 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

  

๔) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน 
   - วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลน ารูปแบบข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์

เชิงลึก และการสังเกตการณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา และเขียนบรรยายข้อมูล แล้วสรุปผลตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย 
   - เกณฑ์การประเมินแนวทางการสร้างสื่อและกิจกรรมโครงการวิจัยขยาย
ต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทยแบ่งออกเป็นสื่อ และกิจกรรมดังต่อไปนี ้

ชนิดของสื่อ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
Facebook 
Animation 
Short Film 

๑. ยอดการกดไลค์ ข้อมูลจากสถิติการกดไลค์ 
๒. การคอมเมนต ์ ข้อมูลจากการคอมเมนต ์

๓. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ สมมติฐาน ค่าคะแนน ๘๐/๑๐๐ 
(การวัดทางตรง) 

๔. แบบสอบถามการสร้างจิตส านึก สมมุติฐาน อยู่ ในระดับดี  ( ใช้
มาตราส่วนประเมินค่า ๕ ระดับ 
ของ Likert Scale) 

กิจกรรมค่าย ๑. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ สมมติฐาน ค่าคะแนน ๘๐/๑๐๐ 
(การวัดทางตรง) 

๒. แบบสังเกตเกี่ยวกับทัศนคต ิและ
จิตส านึก(Structured 
Observation) 

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  

๓. แบบสังเกตการณ์ ของประสบการณ์
ของการเข้าร่วมกิจกรรม
(Structured Observation) 

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ตารางที ่๒๔ เกณฑ์การประเมินแนวทางการสร้างสื่อและกิจกรรม 

 การวัดผลการใช้สื่อ Facebook Animation และ Short Film 
 ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนจากข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาของ 
จุติพร ปริญโญกุล และคณะ (๒๕๕๙) พบว่าการเลือกใช้สื่อเหมาะสมกับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา 
ได้แก่ หนังสั้น (Short Film) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เฟซบุ๊ก (Facebook) และกิจกรรมค่าย 
โดยในการวิจัยครั้งนี้จะมีการทดสอบสื่อเหล่านี้ โดยทดลองใช้กับเยาวชนกลุ่มตัวอย่างและมีเกณฑ์การ
ประเมินดังต่อไปน้ี 



๑๑๖ 
 
 ข้อที่ ๑ ยอดการกดไลค์และคอมเมนต ์
 ส าหรับสื่อในรูปแบบหนังสั้น ภาพเคลื่อนไหว และเฟซบุ๊กนั้นจะถูกน าไปโพสต์ในสื่อ
โซเชียลมีเดีย ซึ่งช่องทางเผยแพร่เหล่านี้เยาวชนให้ความสนใจและใช้งานอยู่เป็นประจ า โดยหลังจากที่
เผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไป จะมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ คือจ านวนการกดถูกใจ (like) และจ านวน
การแสดงความคิดเห็น (Comment)  
 โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินเดียวกับกับงานวิจัยของ จุติพร ปริญโญกุล และคณะ
(๒๕๖๐) ซึ่งได้แนวทางนี้มาจากจ านวนค่าเป้าหมายจากการประชุมระดมความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ยุติธรรมจังหวัดน าร่องของงานวิจัยที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย  

- ข้อมูลอัตราการเติบโตของยอดการกดไลค์ (ของเพจ ในฐานะที่ Facebook เป็น 
ช่องทางการสื่อสาร)  

- ข้อมูลอัตราการเติบโตของยอดการกดไลค์ (ของ Animation และ Short Film  
ในฐานะที่เป็นสื่อ)  

- ข้อมูลการคอมเมนต ์ประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
 ข้อที่ ๒ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อ  
 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อ ในการวัดความรู้ความเข้าใจต่อ
เนื้อหาของสื่อที่งานวิจัยนี้ทดลองกับเยาวชนนั้นใช้แนวทางตามที่ มนต์ชัย เทียนทอง (๒๕๔๘, หน้า 
๓๑๐) แนะน าว่าการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลไม่ควรจะสูงจนเกินไป ควรก าหนดให้
สอดคล้องกับผู้ใช้บทเรียน และบทเรียนส าหรับบุคคลทั่วไป ควรก าหนดคะแนนไว้ระหว่างร้อยละ ๘๐ 
- ๘๕ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ สะท้อนมาตรฐาน
การเรียนรู้ในระดับดีเยี่ยม 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัด 
ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  มคีวามรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด  มคีวามรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อร้อยละ ๕๐ - ๕๔ 
ผลการประเมินพอใช ้ มคีวามรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อร้อยละ ๕๕ - ๕๙ 
ผลการประเมินน่าพอใจ มคีวามรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อร้อยละ ๖๐ - ๖๔ 
ผลการประเมินค่อนข้างด ี มคีวามรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อร้อยละ ๖๕ - ๖๙ 
ผลการประเมินดี มคีวามรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อร้อยละ ๗๐ - ๗๔ 

ผลการประเมินดีมาก  มคีวามรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อร้อยละ ๗๕ - ๗๙ 
ผลการประเมินดีเยี่ยม มคีวามรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ตารางที ่๒๕ เกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อ 



๑๑๗ 
 

  

 ข้อที่ ๓ การสร้างจิตส านึกด้านความสมานฉันท์ 
 วิธีการวัดเจตคติ จิตส านึกหรือความรู้สึกที่ได้รับมากที่สุด เป็นแนวคิดของ Bloom 
(Krathwoh, 2002) ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักวิจัยด้านการวัดจิตส านึกในวงกว้างซึ่งการวิจัยส่วน
ใหญ่ใช้การประเมินผลตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ที่ใช้เกณฑ์ ๕ ระดับ โดยมีความหมาย
การให้คะแนนดังนี ้(ศิริชัย พงษ์วิชัย, ๒๕๕๒) 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัด 
มีผลน้อยที่สุด ๑.๐๐ – ๑.๘๐ 
มีผลน้อย ๑.๘๑ – ๒.๖๐ 
มีผลปานกลาง ๒.๖๑ – ๓.๔๐ 
มีผลมาก ๓.๔๑ – ๔.๒๐ 
มีผลมากที่สุด ๔.๒๑ – ๕.๐๐ 

ตารางที ่๒๖ เกณฑ์การวัดการสร้างจิตส านึกด้านความสมานฉันท ์

 การวัดผลการท ากิจกรรมค่าย 
๑. แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ (เชิงปริมาณ) 

 โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อ ซึ่งในการวัดความรู้ความ
เข้าใจต่อเนื้อหาของสื่อที่งานวิจัยนี้ทดลองกับเยาวชนนั้น ใช้แนวทางตามที่ มนต์ชัย เทียนทอง 
(๒๕๔๘, หน้า ๓๑๐) แนะน าว่าการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลไม่ควรจะสูงจนเกินไป ควร
ก าหนดให้สอดคล้องกับผู้ใช้บทเรียน และบทเรียนส าหรับบุคคลทั่วไป ควรก าหนดคะแนนไว้ระหว่าง
ร้อยละ ๘๐ - ๘๕ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้คะแนนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ 
สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดีเยี่ยม 

ผลการประเมนิ ตัวชี้วัด 
ผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า  มคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  มคีวามรู้ความเขา้ใจต่อเนื้อหาของสื่อ ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ - ๕๔ 
ผลการประเมินพอใช ้ มคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมร้อยละ ๕๕ - ๕๙ 
ผลการประเมินน่าพอใจ มคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมร้อยละ ๖๐ - ๖๔ 
ผลการประเมินค่อนข้างด ี มคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมร้อยละ ๖๕ - ๖๙ 
ผลการประเมินดี มคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมร้อยละ ๗๐ - ๗๔ 

ผลการประเมินดีมาก  มคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมร้อยละ ๗๕ - ๗๙ 
ผลการประเมินดีเยี่ยม มคีวามรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ตารางที ่๒๗ เกณฑ์การวัดความรู้ความเข้าใจ 



๑๑๘ 
 

๒. แบบสังเกตประสบการณ์ของการเข้าร่วมกิจกรรม (Structured Observation) 
 ใช้วิธีการประเมินผลจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสังเกตที่ได้เกณฑ์จากการ
ระดมความคิดเห็นจากการสัมมนายุติธรรมจังหวัดน าร่อง



๑๑๙ 
 

  

บทที่ ๔ 
ผลการด าเนนิงานวิจัย 

จากการด าเนินงานวิจัย ของ โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ปี ๒๕๖๑ รายงาน
วิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลด้วยการติดตามผลจากการด าเนินงานที่ผ่านมาของงานวิจัย การ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงานที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัดที่เป็นโครงการต้นแบบ (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต 
และฉะเชิงเทรา) และตัวแทนโรงเรียนที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก) เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์  

นอกจากนี้ ยังได้วิเคราะห์ภาพความขัดแย้งในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องอีก ๑๕ 
จังหวัด เพื่อก าหนดกิจกรรมและรูปแบบการใช้สื่อ (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 

จากข้อมูลทั้งหมดที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมจนถอดออกมาเป็นแผนการด าเนินงานใน บทที่ ๓ 
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ต่อไปน้ี คณะผู้วิจัยจะขอรายงานผลการด าเนินงาน โดยแบ่งออกเป็นดังนี ้

๔.๑ รายงานผลการด าเนินงานวิจัยจากการลงพ้ืนที่ใน ๑๕ จังหวัด  
๔.๒ สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของเพจเฟซบุ๊ก “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔.๓ ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) 
 

๔.๑ รายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงานผลการด าเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะด้านการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนในสังคมไทยจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ที่มีเกณฑ์การคัดเลือกกิจกรรมการ
วัดผลภายหลังการท ากิจกรรม และวิธีการติดตามประเมินผล ซึ่งประกอบไปด้วย แบบสังเกตการณ์
ของยุติธรรมจังหวัด แบบสังเกตการณ์ของผู้วิจัย แบบสังเกตการณ์ของครู บริบทความขัดแย้งของ
เยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ข้อสังเกตเพิ่มเติม ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์จาก
ยุติธรรมจังหวัด ๑๕ จังหวัดที่ลงพื้นที่ท ากิจกรรม ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของ
ครู ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของเยาวชน แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม การประเมินสื่อ
ภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน และการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชน  



๑๒๐ 
 

ทีมวิจัยได้เลือกพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในการท ากิจกรรมตามการ
สัมภาษณ์ยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่นั้น ๆ และท าการเจาะจงกลุ่มโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนสหศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมตามรายชื่อ ดังนี ้

๑. โรงเรียนโคราชพิทยาคมจังหวัดนครราชสีมา 
๒. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  
๓. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลจังหวัดปัตตาน ี
๔. โรงเรียนทวารวด ีจังหวัดนครปฐม 
๕. โรงเรียนท่ายางวิทยาคมจังหวัดเพชรบุร ี
๖. โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
๗. โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 
๘. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๙. โรงเรียนปทุมพิทยาคมจังหวัดอุบลราชธาน ี
๑๐. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
๑๑. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ 
๑๒. โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑๓. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจังหวัดสกลนคร 
๑๔. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี  
๑๕. โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

  

๔.๑.๑ แบบสังเกตการณข์องยุติธรรมจังหวัด 
๔.๑.๑.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

 
ข้อ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ดา้นความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๔ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๔ 

รวม ๔.๐๐ 
ตารางที ่๒๘ สังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาด้านการจัดกิจกรรม 
จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง

ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่จังหวัด
นครราชสีมาด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
พบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๔ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๓ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๓ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๓ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๓ 



๑๒๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๓.๙๒ 

ตารางที ่๒๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาด้านการใช้สื่อ 

ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความ
สมานฉันท์ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
ส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างเครือข่ายของเยาวชนได้การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความ
สนใจของเยาวชน มีผลการประเมินในระดับมากการสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชนสื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม มีและผลการ
ประเมินในระดับปานกลาง  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารวา่ง ๓ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๓ 

รวม ๓.๘๐ 

ตารางที ่๓๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาด้านบรรยากาศโดยรวม 



๑๒๓ 
 

  

ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากดังหัวข้อต่อไปนี้
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวัน - เวลาในการจัดกิจกรรมอาหารหลักและ
อาหารว่างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 

จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ต่อการจัดกิจกรรมพบว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมี
การฝึกให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์วางแผนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนการร่วมมือเพื่อให้งานส าเร็จความ
สามัคคีซึ่งเป็นการเผยแพร่ภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรมในอีกทางหนึ่งยุติธรรมจังหวัดสามารถจัด
กิจกรรมสันทนาการได้เพราะเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ท าจังหวัดบางคนเคยได้รับการอบรมในการท า
กิจกรรมสันทนาการมาแล้วและปัจจุบันมีโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดให้กับนักเรียน และมีความ
สนใจเข้าร่วมอบรมในด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ ความสามารถในการเป็นวิทยากรในด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการเพิ่มขึ้น และจัด
กิจกรรมสันทนาการได้หลากหลายมากขึน้ 

ทั้งนี้หากนักเรียนเล่นกิจกรรมเสร็จควรมีการสอบถามเด็กว่าเกมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง และ
วิทยากรสรุปภาพรวมอีกครั้ง 

๔.๑.๑.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ
และบันเทิง 

๔ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๔ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การมสี่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๔ 

รวม ๔.๐๐ 

ตารางที ่๓๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดเชียงรายด้านการจัดกิจกรรม 

ผลการประเมินกิจกรรมโดยผู้ร่วมสังเกตการณ์จากโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัด
เชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยในด้านการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน อยู่ในระดับมาก ข้อ ๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่าง



๑๒๔ 
 
สาระและบันเทิง อยู่ในระดับมาก ข้อ ๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ของผู้น ากิจกรรม อยู่ในระดับมาก ข้อ ๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ อยู่
ในระดับมาก ข้อ ๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ข้อ ๖ การมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๖๖ 

ตารางที ่๓๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดเชียงรายด้านการใช้สื่อ 

ในด้านการใช้สื่อ มีการประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ๑ 
การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้อยู่ในระดับมาก ข้อ ๔ การสื่อสารผ่านทาง 
Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะ



๑๒๕ 
 

  

ส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๖ สื่อแอนิเมชันมี
เนื้อหาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ข้อ ๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๙ สื่อภาพยนตร์เป็น
สื่อที่เหมาะสมส าหรับส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนอยู่ในระดับมาก ข้อ 
๑๐ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๑๑ สื่อภาพยนตร์รูปแบบการน าเสนอ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อ ๑๒ สื่อภาพยนตร์มีการออกแบบที่สวยงามอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๖๐ 

ตารางที ่๓๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดเชียงรายด้านบรรยากาศโดยรวม 

ในด้านการบรรยากาศโดยรวม มีการประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อ ๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม อยู่
ในระดับมากที่สุด ข้อ ๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๔ อาหารหลักและ
อาหารว่าง อยู่ในระดับมาก ข้อ ๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๑.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี  

 
ข้อ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น า
กิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
 



๑๒๖ 
 

 
ข้อ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕.๐๐ 

ตารางที ่๓๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดปัตตานีด้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียน
เดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรม
จังหวัดนครปฐม ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด ในทุกหัวข้อ ได้แก่ 
กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนกิจกรรมมี
ความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและบันเทิงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 



๑๒๗ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๓๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดปัตตานีด้านการใช้สื่อ 

ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตัวแทน
จากยุติธรรมจังหวัดปัตตานีได้ให้ระดับการประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การใช้ Facebook 
เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของเยาวชนได้ การใช้ Facebook สามารถ
กระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ และการสื่อสารผ่านทาง 
Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ สื่อ
แอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อแอนิเมชัน
มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่
สวยงาม 

ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมากที่สุด 
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชน สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย และสื่อภาพยนตร์ มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๓๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดปัตตานีด้านบรรยากาศโดยรวม 

บรรยากาศในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก บรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม มีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ อาหารหลักและอาหารว่าง อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม  



๑๒๘ 
 

จากการสังเกตการณ์ ตัวแทนของส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้ให้ความเห็นว่าการด าเนิน
กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสนิทสนมกันโดยไม่ รู้ตัว ท าให้เกิดความสามัคคี 
กิจกรรมมีความสนุก ผู้ร่วมกิจกรรมมีอารมณ์ร่วมกับทีมวิทยากร ไม่น่าเบื่อ จุดเด่นของวิทยากรมี
ความสามารถดึงดูดได้ มีอุปกรณ์เช่น กลอง ช่วยเพิ่มความสนุก กิจกรรมเกิดความสามัคคีพร้อม
สอดแทรกสาระ 

หากมีการจัดกิจกรรมเชิงสันทนาการ ยุติธรรมจังหวัดมีความมั่นใจว่า จะสามารถด าเนินการ
ได้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทีมที่ได้รับการฝึกฝนจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ 

มีความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก เพราะจะได้เทคนิคและ
เรียนรู้กิจกรรมจากทีมที่มีประสบการณ์ สามารถน ามาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ และมีรูปแบบกิจกรรม
ที่น่าสนใจดึงดูด 

และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อยากให้ทีมวิทยากรสันทนาการอบรมการเรียนรู้ให้กับทีม
ยุติธรรมในการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน และควรมีการจัดกิจกรรมหลายโรงเรียนในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะใน ๓ จังหวัดชายแดนใต ้

๔.๑.๑.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น า
กิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕.๐๐ 

ตารางที ่๓๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครปฐมด้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่ โรงเรียน
ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัด
นครปฐม ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในทุกหัวข้อ ได้แก่ กิจกรรม



๑๒๙ 
 

  

มีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนกิจกรรมมีความ
เหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและบันเทิงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๓๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครปฐมด้านการใช้สื่อ 

 ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครปฐมได้ให้ระดับการประเมินผล
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ความสมานฉันท์ได้การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในระดับมากที่สุด 
ส่วนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด



๑๓๐ 
 
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนสื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อแอนิเมชันรูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสมและสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ได้ให้ผลการประเมินในระดับมากที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๘๐ 

ตารางที ่๓๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครปฐมด้านบรรยากาศโดยรวม 

ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมากที่สุด 
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกบัความสนใจของเยาวชน 
 ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม อาหารหลักและอาหารว่างมีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดใน
ขณะที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมในระดับมาก 

จากการสังเกตการณ์ ตัวแทนของส านักงานยุติธรรมจังหวัดได้ให้ความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดี
มาก มีความน่าสนใจ สนุกสนานส าหรับเด็ก สามารถช่วยละลายพฤติกรรมของเด็กได้ก่อนเข้า
สาระส าคัญ จึงอยากให้จัดต่อเนื่อง มีเทคนิคในการดึงดูดเด็ก ๆ ให้สนใจเข้าสู่วิชาการได้ดี ถ้ามีการจัด
กิจกรรมเชิงสันทนาการเช่นนี้ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดสามารถด าเนินการได้ แต่อาจจะไม่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านสันทนาการ จึงจ าเป็นต้องให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถก่อนถึง
จะออกพื้นที่ได้ดี ทางส านักงานยุติธรรมจังหวัดมีความสนใจอย่างยิ่งหากมีการจัดอบรมให้กับทีม
ยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมสันทนาการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดมีความพร้อมในการด าเนินการ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการท าค่ายกิจกรรมใน
ลักษณะคล้าย ๆ กัน แบบนี้มาก่อน และมีความสนใจในการเข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมสันทนาการ 



๑๓๑ 
 

  

๔.๑.๑.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันทข์อง
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕.๐๐ 

ตารางที ่๔๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีด้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่ โรงเรียน  
คงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัด
เพชรบุรี ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด ในทุกหัวข้อ ได้แก่ กิจกรรม
มีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน และการมีส่วนร่วม
ของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่ งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรมและความเหมาะสม
ของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 



๑๓๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เปน็สื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๔๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีด้านการใช้สื่อ 

 ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้ให้ระดับการประเมินผล
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ความสมานฉันท์ได้ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในระดับมากที่สุด 
ส่วนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อแอนิเมชันรูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสมและสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ได้ให้ผลการประเมินในระดับมากที่สุด 
 ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมากที่สุด 
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชน สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

 

 



๑๓๓ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใชต้่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๔๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม 

 ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า อาหารหลักและอาหารว่าง และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมบรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการจัดกิจกรรม และวัน – เวลาในการจัด
กิจกรรมมีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด 
 จากการสังเกตการณ์พบว่าเป็นกิจกรรมที่ดี และมีความน่าสนใจตรงมีการน ากิจกรรมมาใช้
สร้างความสนุกสนาน ช่วยละลายพฤติกรรม พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ที่ไม่มีในบทเรียน เช่น เรื่อง
ยุติธรรมทางเลือก ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นต้นซึ่งช่วยให้เยาวชนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งปกติแล้ว
ถ้าผ่านทางส านักงานยุติธรรมจังหวัด จะเป็นเชิงวิชาการมากเกินไป ถ้ามีการจัดกิจกรรมเชิงสันทนา
การเช่นนี้ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดอาจสามารถด าเนินการได้ เพราะปัจจุบันก็มีการจัดกิจกรรมกับ
เยาวชนอยู่แล้ว แต่การจัดกิจกรรมที่เป็นด้านสันทนาการอาจยังไม่คล่องตัว หากทางกระทรวงยุติธรรม
สามารถจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ก็น่าจะท าให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ทางส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดมีความสนใจอย่างยิ่งหากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรม
สันทนาการ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อาจเพิ่มเนื้อหาแนะน าหน่วยงานทางด้านยุติธรรมในพื้นที่
เสริมเข้าไป และควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการติดตามผลและขยายต่อยอดขึ้นไป
เป็นระยะ นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ก็ต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้มีการแชร์ความรู้
ที่ได้ออกไปสู่กลุ่มเพื่อน หรือสังคมอื่นนอกโรงเรียน  

 

 

 



๑๓๔ 
 

๔.๑.๑.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ดา้นความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕.๐๐ 

ตารางที ่๔๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรีด้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่จังหวัด
ลพบุรี ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ด้านการจัด
กิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด ในทุกหัวข้อ อันประกอบไปด้วยกิจกรรมมีความ
เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน กิจกรรมมีความเหมาะสมใน
การแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและบันเทิง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๓ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๓ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๓ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๓ 



๑๓๕ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนือ้หาเข้าใจง่าย ๔ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๔ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๓ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๓ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๓ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๓ 

รวม ๓.๓๓ 

ตารางที ่๔๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรีด้านการใช้สื่อ 

ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตัวแทน
จากยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้ให้ระดับการประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ โดยในหัวข้อการใช้ 
Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของเยาวชนได้ การใช้ Facebook 
สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ และการสื่อสาร
ผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับปานกลางและได้ให้ผลการประเมินใน
ระดับมาก ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อแอนิเมชัน
รูปแบบการน าเสนอเหมาะสมและสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม 

ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับปานกลาง 
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชน สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

 

 



๑๓๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๒ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๔.๒๐ 

ตารางที ่๔๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรดี้านบรรยากาศโดยรวม 

บรรยากาศในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก บรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ อาหารหลักและอาหารว่าง อยู่ ในระดับมาก ในขณะที่ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม  
อยู่ในระดับน้อย เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุด  

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะคือ การจัดกิจกรรมในวันเวลาที่อยู่ในช่วงใกล้สอบ อาจสร้าง
ความกังวลใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้ จึงควรก าหนดการจัดกิจกรรมที่ไม่กระทบต่อการเรียนของ
นักเรียน ด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการ ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรี มีความคิดเห็นต่อการจัด
กิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สามารถสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านความสมานฉันท์ได้เป็น
อย่างดี หากให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจัดหวัดจัดกิจกรรมตามรูปแบบนี้ สามารถท าได้ในเชิง
วิชาการให้ความรู้ แต่เรื่องการสันทนาการจะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นผู้น าในการ
จัดกิจกรรม จึงสนใจให้มีการจัดอบรมเพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
และเทคนิคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และมีข้อเสนอแนะคือ การจัดกิจกรรมควรมีเป็นประจ าทุกปีเพื่อติดตาม
ผลและให้ความรู้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

๔.๑.๑.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๔ 



๑๓๗ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๑๖ 

ตารางที ่๔๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสงขลาด้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่จังหวัด
สงขลา ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสงขลา พบว่า ผลการ
ประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และกิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่าง
สาระและบันเทิง และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรม 
มีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานใน
ส่วนต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ในส่วนของความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๔ 

 



๑๓๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๔.๙๑ 

ตารางที ่๔๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสงขลาด้านการใช้สื่อ 

ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า การ
ประเมินสื่อ Facebook และภาพยนตร์สั้น อยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินสื่อแอนิเมชันด้าน
การออกแบบที่สวยงามอยู่ในระดับมาก  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๓ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๓ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๓.๘๐ 

ตารางที ่๔๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสงขลาด้านบรรยากาศโดยรวม 

ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง บรรยากาศ
ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด สถานที่ในการจัดกิจกรรม อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม อาหารหลักและอาหารว่าง อยู่ในระดับ 
ปานกลาง ตามล าดับ 

 

 



๑๓๙ 
 

  

๔.๑.๑.๘ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๔๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบา้น
นาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรม
จังหวัดนครปฐม ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในหัวข้อกิจกรรมมี
ความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนกิจกรรมมีความ
เหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและบันเทิงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้ านความ
สมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และการมีส่วน
ร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม และได้ระดับผลการประเมินที่ระดับมาก ในหัวข้อ ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 



๑๔๐ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๔ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๖๗ 

ตารางที่ ๕๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการใช้สื่อ 

ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ตัวแทน
จากยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ระดับการประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การใช้ 
Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของเยาวชนได้ การใช้ Facebook 
สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ และการสื่อสาร
ผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับมากที่สุด ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชน สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงามและ
ได้ให้ผลการประเมินในระดับมาก สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย 

ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมากที่สุด 
ในหัวข้อสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
และมีระดับการประเมินผลในระดับมาก ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการ
สร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และสื่อภาพยนตร์ มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความ
สนใจของเยาวชน 

 



๑๔๑ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๓ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๔๐ 

ตารางที ่๕๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านบรรยากาศโดยรวม 

บรรยากาศในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ในขณะที่มี
ระดับการประเมินผลที่ระดับมาก อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม อาหารหลักและอาหาร
ว่าง วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม และสถานที่ในการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินผลที่ระดับปาน
กลาง 

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะคือ การจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี สร้างการรับรู้ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์แก่เยาวชน 

ด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการ ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นต่อ
การจัดกิจกรรมว่าสามารถด าเนินการได้ เนื่องจากบุคคลากรมีความพร้อม และเคยจัดกิจกรรมที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน เช่น โครงการป้องกันปัญหาอาชญากรรมโครงการยุติธรรม
เคลื่อนที่ในโรงเรียน 

หากให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมตามรูปแบบนี้ สามารถท าได้ในเชิง
วิชาการให้ความรู้ แต่เรื่องการสันทนาการจะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นผู้น าในการ
จัดกิจกรรม จึงสนใจให้มีการจัดอบรมเพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
และเทคนิคต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และมีข้อเสนอแนะคือ การจัดกิจกรรมควรมีเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
ติดตามผลและให้ความรู้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 



๑๔๒ 
 

๔.๑.๑.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๔ 

รวม ๔.๖๗ 

ตารางที ่๕๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานดี้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่จังหวัด
นครราชสีมาด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี  
พบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้  Facebook สามารถกระตุ้ น ให้ เยาวชนเกิ ดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 



๑๔๓ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๔.๙๒ 

ตารางที ่๕๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีด้านการใช้สื่อ 

ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ตัวแทน
จากยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ระดับการประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การใช้ 
Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชนมีระดับการประเมินผลในระดับมาก และFacebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
เครือข่ายของเยาวชนได้ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอ
เหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม สื่อภาพยนตร์พบว่า ได้ให้ผลการประเมินใน
ระดับมากที่สุด ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อ
ภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และสื่อภาพยนตร์ มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๕๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ด้านบรรยากาศโดยรวม 



๑๔๔ 
 

บรรยากาศในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดดังนี้ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสถานที่
ในการจัดกิจกรรมวัน - เวลาในการจัดกิจกรรมอาหารหลักและอาหารว่างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรม 

๔.๑.๑.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๔ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๔ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๔ 

รวม ๔.๐๐ 

ตารางที ่๕๕ การสังเกตการณจ์ากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้านการจัดกิจกรรม 

ผลการประเมินกิจกรรมโดยผู้ร่วมสังเกตการณ์จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัด
พิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยในด้านการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน อยู่ในระดับมาก ข้อ ๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่าง
สาระและบันเทิง อยู่ในระดับมาก ข้อ ๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ของผู้น ากิจกรรม อยู่ในระดับมาก ข้อ ๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ อยู่
ในระดับมาก ข้อ ๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ข้อ ๖ การมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 

 

  



๑๔๕ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อทีเ่หมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๖๖ 

ตารางที ่๕๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้านการใช้สื่อ 

ในด้านการใช้สื่อ มีการประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๑ 
การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้อยู่ในระดับมาก ข้อ ๔ การสื่อสารผ่านทาง 
Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะ
ส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๖ สื่อแอนิเมชัน 
มีเนื้อหาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ข้อ ๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๙ สื่อภาพยนตร์เป็น
สื่อที่เหมาะสมส าหรับส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนอยู่ในระดับมาก  



๑๔๖ 
 
ข้อ ๑๐ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๑๑ สื่อภาพยนตร์รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อ ๑๒ สื่อภาพยนตร์มีการออกแบบที่สวยงามอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๖๐ 

ตารางที ่๕๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกด้านบรรยากาศโดยรวม 

ในด้านการบรรยากาศโดยรวม มีการประเมินผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อ ๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม อยู่
ในระดับมากที่สุด ข้อ ๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๔ อาหารหลักและ
อาหารว่าง อยู่ในระดับมาก ข้อ ๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๑.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันทข์อง
ผู้น ากิจกรรม 

๔ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๔ 

รวม ๔.๓๓ 

ตารางที ่๕๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุตธิรรมจังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดกิจกรรม 



๑๔๗ 
 

  

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่จังหวัด
นครสวรรคด์้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค ์พบว่า 
ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 

๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 

๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 

๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 

๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 

๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 

๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 

๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 

๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๕๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ด้านการใช้สื่อ 

ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยการใช้ Facebook เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนการใช้ Facebook 
สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้อยู่ในระดับมาก
และ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของเยาวชนได้การสื่อสารผ่านทาง 
Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนสื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอ



๑๔๘ 
 
เหมาะสมสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงามสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์สื่อ
ภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๖๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ด้านบรรยากาศโดยรวม 

ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ 
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวัน - เวลาในการจัดกิจกรรมอาหารหลักและ
อาหารว่างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 

๔.๑.๑.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕.๐๐ 

ตารางที ่๖๑ การสังเกตการณจ์ากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอยุธยาด้านการจัดกิจกรรม 



๑๔๙ 
 

  

ผลการประเมินกิจกรรมโดยผู้ร่วมสังเกตการณ์จากตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านการจัดกิจกรรม มีการประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อ ๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชน อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น า
กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ข้อ ๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด  
ข้อ ๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผา่นทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๗๕ 

ตารางที ่๖๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอยุธยาด้านการใช้สื่อ 

ในด้านการใช้สื่อ มีการประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ ๑ 
การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์



๑๕๐ 
 
ให้แก่เยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้อยู่ในระดับมาก  ข้อ ๔ การสื่อสารผ่านทาง 
Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะ
ส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๖ สื่อแอนิเมชัน 
มีเนื้อหาเข้าใจง่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ข้อ ๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงามอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๙ สื่อภาพยนตร์เป็น
สื่อที่เหมาะสมส าหรับส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อ ๑๐ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๑๑ สื่อภาพยนตร์รูปแบบ 
การน าเสนอเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อ ๑๒ สื่อภาพยนตร์มีการออกแบบที่สวยงามอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๖๐ 

ตารางที ่๖๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอยุธยาด้านบรรยากาศโดยรวม 

ในด้านการบรรยากาศโดยรวม มีการประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อ ๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ ๔ อาหารหลักและ
อาหารว่าง อยู่ในระดับมาก ข้อ ๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๑.๑๓โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู จังหวัดสกลนคร 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๔ 



๑๕๑ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ

ผู้น ากิจกรรม 
๔ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๑๗ 

ตารางที ่๖๔ การสงัเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสกลนครด้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่ โรงเรียน
สกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรม
จังหวัดสกลนคร ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในหัวข้อ กิจกรรมมี
ความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน และการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ในขณะที่มีระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่ง
สัดส่วนระหว่างสาระและบันเทิงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น า
กิจกรรมและความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และการประเมินผลที่ระดับปาน
กลาง ได้แก่ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนนิกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 



๑๕๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๖๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสกลนครด้านการใช้สื่อ 

 ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้ให้ระดับการประเมินผล
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนFacebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ความสมานฉันท์ได้การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในระดับมากที่สุดส่วน
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนสื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อแอนิเมชันรูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ได้ให้ผลการประเมินในระดับมากที่สุด 
 ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมากที่สุด 
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๒ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๔.๒๐ 

ตารางที ่๖๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสกลนครด้านบรรยากาศโดยรวม 



๑๕๓ 
 

  

ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า อาหารหลักและอาหารว่าง และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในขณะที่บรรยากาศในการจัดกิจกรรม
สถานที่ในการจัดกิจกรรม ในระดับมาก และวัน – เวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับน้อย 
 จากการสังเกตการณ์พบว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีรูปแบบที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายเหมาะสม ควร
เพิ่มเติมเนื้อหาหลักและวิชาการ ทีมวิทยากรมีความสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพซึ่งควรจัดกิจกรรมใน
ลักษณะนี้เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งหากทางกระทรวงยุติธรรมมีการ
จัดอบรมให้บุคลากรจากส านักงานยุติธรรมจังหวัด ให้สามารถต่อยอดกิจกรรมที่ทางยุติธรรมจังหวัด
ขับเคลื่อนอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ผู้น าชุมชนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งมีการ
พัฒนาขยายองค์ความรู้ในการสร้างวิทยากร เพื่อเผยแพร่และจัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง และจัด
กิจกรรมที่มีทั้งด้านสันทนาการและเนื้อหาทางวิชาการอย่างเป็นรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๔.๑.๑.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๕๐ 

ตารางที ่๖๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรีด้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่จังหวัดชลบุรี 
ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรี พบว่า บรรยากาศใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม และการมีส่วนร่วม
ของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก 



๑๕๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช ้Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๔ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๓ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๓ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๔.๓๓ 

ตารางที ่๖๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรีด้านการใช้สื่อ 

บรรยากาศในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทน
จากยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ให้ระดับการประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ในส่วนของการ
ประเมินสื่อ Facebook อยู่ในระดับมาก แอนิเมชัน และภาพยนตร์สั้นในภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 

 

 



๑๕๕ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๒๐ 

ตารางที ่๖๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดชลบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม 

บรรยากาศในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า บรรยากาศในการ
จัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๑.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๔ 

รวม ๔.๕๐ 

ตารางที ่๗๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุดรราชธานดี้านการจัดกิจกรรม 

จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่ โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรม
จังหวัด ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด ในหัวข้อ กิจกรรมมีความ
เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนความเหมาะสมของขั้นตอน



๑๕๖ 
 
การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ในขณะที่มีระดับ
มากในหัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสม ในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและบันเทิง มีความ สามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม และความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การด าเนินกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๔ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๔ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๒๕ 

ตารางที ่๗๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีด้านการใช้สื่อ 

 ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีได้ให้ระดับการประเมินผล
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนFacebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ความสมานฉันท์ได ้ในระดับมากที่สุดส่วนการสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 
ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด



๑๕๗ 
 

  

ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนสื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อแอนิเมชันรูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ได้ให้ผลการประเมินในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๔.๔๐ 

ตารางที ่๗๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีด้านบรรยากาศโดยรวม 

ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมาก ใน
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และ
สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 
 ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า บรรยากาศในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
ในการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในขณะที่สถานที่ในการจัดกิจกรรมอาหาร
หลักและอาหารว่าง วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
 นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมคือ การจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกับการให้ความรู้เป็นสิ่ง
ที่มีความส าคัญ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ด้านกฎหมายและภารกิจงานของ
กระทรวงยุติธรรมได้ โดยส านักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีต้องการให้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากร
ของส านักงานยุติธรรมจังหวัด เพื่อให้สามารถน ารูปแบบดังกล่าวไปต่อยอด เพิ่มพูนทักษะ และ
ประสบการณ์ ให้กับบุคลากรในการท าหน้าที่เผยแพร่องค์คามรู้พร้อมกับความสนุกสนาน จึงอยาก
ได้รับการสนับสนุนให้กระทรวงยุติธรรมมีแผนด าเนินโครงการเพื่อการจัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้
ด้านการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวด้วย  

 

 

 

 



๑๕๘ 
 
๔.๑.๒ แบบสังเกตการณข์องผู้วิจัย 

๔.๑.๒.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  
๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมทางเลือก  
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมเปลี่ยน 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมตามใจเธอ 
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม
ได ้

๕ 

 ๑.๒ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความ
ร่วมมือได้ 

๔ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง 
ๆ ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได ้

๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 



๑๕๙ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมตามใจเธอ 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได ้

๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได ้

๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๔.๙๑ 

ตารางที ่๗๓ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดนครราชสีมา 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
กิจกรรมสวัสดีจ้า มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุน

ความร่วมมือได้ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ในส่วนวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือไดพ้บว่าอยูใ่นระดับมาก 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันใน

ขณะที่ท ากิจกรรม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบ
ในกลุ่มและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมทางเลือก 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของเพื่อน

เวลาที่เกิดเหตุการภกเถียงกันในการท ากิจกรรมกลุ่ม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผลใน
ระหว่างทีท่ ากิจกรรมได ้จากการประเมินวัตถุประสงค์พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

 



๑๖๐ 
 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมเปลี่ยน 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จักและร่วมกัน

แก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจากการประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

สันติวัฒนธรรม กิจกรรมตามใจเธอ 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้น า

กิจกรรมตั้งโจทย์ได้ จากการประเมนิตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยูใ่นระดับมากที่สุด 
กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด

ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 

๔.๑.๒.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  
๑. กิจกรรมเปิด ชื่อกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ชื่อกิจกรรมกระดุมเม็ดแรก  
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน  
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม
ได ้

๕ 

 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความ
ร่วมมือได้ 

๕ 



๑๖๑ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก  

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๗๔ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดเชียงราย 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

 



๑๖๒ 
 

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาจากหลายระดับชั้นมัธยมปลายต่างชั้น
เรียนซึ่งบางส่วนไม่รู้จักกันมาก่อนเมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ ดังนั้นในหัวข้อ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อ
ช่วยสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมและเพื่อน ๆ และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ร่วมกัน จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี
ระหว่างผู้ร่วมกิจกรรมและเพื่อน ๆ และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก  
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจาก
การประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 
 เป็นกิจกรรมที่ตั้งโจทย์สร้างสถานการณ์สมมติที่สามารถสร้างความขัดแย้งกับเยาวชนได้ตาม
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหา ผ่านการส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอ ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และน าเสนอ
ทางออกที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรู้จักกับปัญหาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ได้ในระดับมากที่สุด  

สันติวัฒนธรรม กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่า นักเรียนสามารถร่วมกันหาทางออกด้วยกันได้ดี เมื่อ
ประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหาในกลุ่มที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมนี้ได้ ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 



๑๖๓ 
 

  

๔.๑.๒.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ กิจกรรม 
ประกอบไปด้วย  

๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจา้  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมก้าวคนละก้าว 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ๕ 
 ๑.๒ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 
 



๑๖๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๗๕ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดปัตตานี 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ 

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาจากหลายระดับชั้นมัธยมปลายต่างชั้น
เรียนซึ่งบางส่วนไม่รู้จักกันมาก่อน เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ ดังนั้นในหัวข้อ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมก้าวคนละก้าว 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของกลุ่ม ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจาก



๑๖๕ 
 

  

การประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 
เป็นกิจกรรมที่ตั้งโจทย์สร้างสถานการณ์สมมติที่สามารถสร้างความขัดแย้งกับเยาวชนได้ตาม

ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหา ผ่านการส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอ ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และน าเสนอ
ทางออกที่เหมาะสม ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรู้จักกับปัญหา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ได้ในระดับมากที่สุด 
 สันติวัฒนธรรม กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่านักเรียนสามารถร่วมกันหาทางออกด้วยกันได้ เมื่อ
ประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม 
และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 

๔.๑.๒.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
 จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 
กิจกรรม ประกอบไปด้วย  

๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒.  ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
๓.  ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมทางเลือก 
๔.  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมเปลี่ยน 
๕.  สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมตามใจเธอ 
๖.  กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 

 



๑๖๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้ ๕ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก   

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมตามใจเธอ 

 ๕.๑ ผู้เข้ารว่มกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๗๖ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดนครปฐม 



๑๖๗ 
 

  

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้ร่วมกิจกรรมไดใ้นระดับมาก เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท ากิจกรรม
ตั้งแต่เริ่มแรก โดยไม่จ าเป็นต้องกระตุ้นมาก แสดงออกถึงความกระตือรือร้น สามารถร่วมกันท า
กิจกรรมร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ ช่วยลดความรู้สึกเขินอายที่
นักเรียนบางคนมีในตอนแรกให้หมดไป นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น การสลับคู่เพื่อท า
กิจกรรมยังท าให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักกันอย่างทั่วถึง ดังนั้นในหัวข้อ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่าย
และสนับสนุนความร่วมมือได ้พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันและ

จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบในกลุ่มและสามารถ
แก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด  

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมทางเลือก 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการประเมินตาม
วัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมเปลี่ยน 
 เป็นกิจกรรมที่ตั้งค าถามและให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันหาค าตอบ ซึ่งช่วยให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมสมองและวางแผนการท างานร่วมกัน จากการประเมินตามวัตถุประสงค์
แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมรู้จักกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท ากิจกรรมและสามารถท าให้ปัญหานั้นสามารถ
ยุติลงได ้ในระดับมากที่สุด 

สันติวัฒนธรรมกิจกรรมตามใจเธอ 
 เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกภายในกลุ่ม พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันท ากิจกรรม
ได้ โดยจะต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีภายในกลุ่ม เพื่อบรรลุความส าเร็จได ้ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 



๑๖๘ 
 

๔.๑.๒.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี 
 จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 
กิจกรรม ประกอบไปด้วย  

๑.  กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒.  ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
๓.  ยุติธรรมทางเลือก ชื่อกิจกรรมเลือกให้ได้เลย  
๔.  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน  
๕.  สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น 
๖.  กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้ ๕ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 

 
ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้ารว่มกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกให้ได้เลย   

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน  

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 
 
 



๑๖๙ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๗๗ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรบัผู้วิจัย) จังหวัดเพชรบุรี 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจากการประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมากที่สุด นักเรียนส่วนใหญ่แสดงออกถึงความกระตือรือร้น ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการท ากิจกรรม กิจกรรมเปิดสามารถใช้ละลายพฤติกรรมช่วยสร้างความคุ้นเคยกับผู้น า
และผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันเอง ลดความรู้สึกเขินอาย กล้าแสดงออกมากขึ้น ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาได้

เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการประเมินพบว่า
ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใสใน
ระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมเลือกให้ได้เลย 
 เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา กิจกรรมออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวิตในการตัดสินใจ รวมทั้งเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนรับฟังและท า
ตามค าแนะน าได้ดี มีการปรึกษาพูดคุยกันเพื่อหาทางแก้ปัญหา และร่วมกันบอกทิศทางให้ตัวแทน
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กลุ่มสามารถเดินไปยังเป้าหมายที่ต้องการ จากการประเมิน พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา 
และความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 
 เป็นกิจกรรมที่ตั้งค าถามและให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยกันหาค าตอบและเขียนลงบนกระดาษ
เป็นภาพวาด ให้สอดคล้องกับหัวข้อ“นิทานจากชื่อฉัน” แล้วส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอ ซึ่งช่วยให้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมสมองและวางแผนการท างานร่วมกัน จากการประเมินตาม
วัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน และสามารถสร้าง
เครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับมากที่สุด 

สันติวัฒนธรรม กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น 
 เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกภายในกลุ่มยกมือท าสัญญาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม 

เมื่อผู้น ากิจกรรมพูดค าว่าไฟฟ้า “กระแสตรง” หรือ “กระแสสลับ” โดยให้ผู้น ากิจกรรมยกมือสลับกับ
ผู้ร่วมกิจกรรม(เพื่อให้เกิดความขัดแย้งและสับสน)จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่านักเรียน
สามารถแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันท ากิจกรรมได้ โดยจะต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีภายในกลุ่ม เพื่อ
บรรลุความส าเร็จ เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสามารถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได้และสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใสในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 

๔.๑.๒.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  
๑. กิจกรรมเปิด ชื่อกิจกรรมสวัสดีจ้า 
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมก้าวคนละก้าว 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ชื่อกิจกรรมกระดุมเม็ดแรก 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรม What will you do? 
๕. สันติวัฒนธรรม ชือ่กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน  
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ๔ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก  

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได้ ๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๔.๙๑ 

ตารางที่ ๗๘ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดลพบุร ี
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ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาจากหลายระดับชั้นมัธยมปลายต่างชั้น
เรียนซึ่งบางส่วนไม่รู้จักกันมาก่อนเมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ ดังนั้นในหัวข้อ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมก้าวคนละก้าว 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาได้
เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของกลุ่ม ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจาก
การประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรม What will you do? 
 เป็นกิจกรรมที่ตั้งโจทย์สร้างสถานการณ์สมมติที่สามารถสร้างความขัดแย้งกับเยาวชนได้ตาม
ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหา ผ่านการส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอ ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และน าเสนอ
ทางออกที่เหมาะสม ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรู้จักกับปัญหา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ได้ในระดับมากที่สุด  

สันติวัฒนธรรม หมู่บ้านของฉัน 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่านักเรียนสามารถร่วมกันหาทางออกด้วยกันได้ เมื่อ
ประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม 
และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรม และสามารถยุติปัญหาที่เกิดขึ้น 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
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สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด  

๔.๑.๒.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 
 จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 
กิจกรรม ประกอบไปด้วย  

๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมเลือกได้ให้เลย 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมเปลี่ยน 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ๕ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๔ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได ้ ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย 

 ๓.๑ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วม
กิจกรรม 

๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได ้ ๕ 

 ๖.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ๕ 

รวม ๔.๙๑ 

ตารางที ่๗๙ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดสงขลา 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

 กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
กิจกรรมสวัสดีจ้า มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุน

ความร่วมมือได้ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ในส่วนวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้พบว่าอยู่ในระดับมาก 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันใน

ขณะที่ท ากิจกรรม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบ
ในกลุ่มและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมเลือกได้ให้เลย 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วม

กิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ผ่านมามีการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองได้ดี จาก
การประเมินวัตถุประสงค์พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

 



๑๗๕ 
 

  

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมเปลี่ยน 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จักและร่วมกัน

แก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกัน จากการประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

สันติวัฒนธรรมกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ

ยืดหยุ่นได้และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้น ากิจกรรมตั้งโจทย์ได้ จากการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด

ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 

๔.๑.๒.๘ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี  
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ กิจกรรม 
ประกอบไปด้วย  

๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมทางเลือก 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมเปลี่ยน 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมสันติร่วมใจ 
๖.  กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ๕ 
 ๑.๒ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 



๑๗๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน  

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๘๐ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

 



๑๗๗ 
 

  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ 

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาจากหลายระดับชั้นมัธยมปลายต่างชั้น
เรียนซึ่งบางส่วนไม่รู้จักกันมาก่อน เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ ดังนั้นในหัวข้อ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาได้

เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของกลุ่ม ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมทางเลือก 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจาก
การประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมเปลี่ยน 
เป็นกิจกรรมที่ตั้งโจทย์สร้างสถานการณ์สมมติที่สามารถสร้างความขัดแย้งกับเยาวชนได้ตาม

ประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหา ผ่านการส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอ ซึ่ง
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และน าเสนอ
ทางออกที่เหมาะสม ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรู้จักกับปัญหา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ได้ในระดับมากที่สุด 
 สันติวัฒนธรรม กิจกรรมสันติร่วมใจ 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่านักเรียนสามารถร่วมกันหาทางออกด้วยกันได้ เมื่อ
ประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ ร่วมกิจกรรม 
และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อมกับการใช้สื่อ ช่วยให้สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับมากที่สุด 



๑๗๘ 
 

๔.๑.๒.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธาน ี
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  
๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมเลือกได้ให้เลย 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรม What will you do? 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้ ๕ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๔ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ ได ้ ๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? 
 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 



๑๗๙ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได้ ๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๔.๙๑ 

ตารางที ่๘๑ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดอุบลราชธานี 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
กิจกรรมสวัสดีจ้า มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุน

ความร่วมมือได้ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ในส่วนวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือไดพ้บว่าอยู่ในระดับด ี

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันใน

ขณะที่ท ากิจกรรม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบ
ในกลุ่มและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมเลือกได้ให้เลย 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วม

กิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ผ่านมามีการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองได้ดี จาก
การประเมินวัตถุประสงค์พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรม What will you do? 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จักและร่วมกัน

แก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการ ผลัดกันเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจากการประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

 



๑๘๐ 
 

สันติวัฒนธรรม กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้น า

กิจกรรมตั้งโจทย์ได้ จากการประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยูใ่นระดับมากที่สุด 
กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด

ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 

๔.๑.๒.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  

๑. กิจกรรมเปิด ชื่อกิจกรรมสวัสดีจ้า 
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ชื่อกิจกรรมกระดุมเม็ดแรก 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข  
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมสันติรวมใจ  
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกจิกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้ ๔ 
 ๑.๒ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

 



๑๘๑ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
ยุติธรรมทางเลือกกระดุมเม็ดแรก 
๓ กิจกรรม  

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมสันติรวมใจ 

 ๕.๑ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดกีับผู้ร่วมกิจกรรม ๕ 

 ๕.๒ เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมดว้ยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๔.๙๑ 

ตารางที ่๘๒ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดพิษณุโลก 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาจากหลายระดับชั้นมัธยมปลายต่างชั้น
เรียน ซึ่งบางส่วนไม่รู้จักกันมาก่อนเมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ ดังนั้นในหัวข้อ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

 



๑๘๒ 
 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมบุพเพสันนิวาส  
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจาก
การประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมประดุมเม็ดแรก 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันใน

ขณะที่ท ากิจกรรม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบ
ในกลุ่มและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จักและร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกัน ได้ในระดับมากที่สุด 

สันติวัฒนธรรม กิจกรรมสันติรวมใจ 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่านักเรียนสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน เมื่อ
ประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อยู่ ในระดับ
มากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 

๔.๑.๒.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  
๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชมุชน ชื่อกิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรม What will you do? 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 



๑๘๓ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ๕ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 

 
ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรม กระดาษกลมเกลียว 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๘๓ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดนครสวรรค ์



๑๘๔ 
 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
กิจกรรมสวัสดีจ้า มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุน

ความร่วมมือได้ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ในส่วนวัตถปุระสงค์ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้พบว่าอยู่ในระดับด ี

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันใน

ขณะที่ท ากิจกรรม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบ
ในกลุ่มและสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือกกิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรู้จักกับปัญหา สามารถแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหาต่อกลุ่มร่วมกันได้ จากการประเมินวัตถุประสงค์พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรม What will you do? 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จักและร่วมกัน

แก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็น
ผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจากการประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

สันติวัฒนธรรมกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้น า

กิจกรรมตั้งโจทย์ได้ จากการประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยูใ่นระดับมากที่สุด 
กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด

ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับ
มากที่สุด 

 



๑๘๕ 
 

  

๔.๑.๒.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  
๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมสันติร่วมใจ 
๖. กิจกรรมปิด ชื่อกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดจี้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ๕ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๔ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม ๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับปิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 



๑๘๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได ้ ๕ 

 ๖.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ ๔ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๘๔ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจากการประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

 กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
กิจกรรมสวัสดีจ้า มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุน

ความร่วมมือได้ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ในส่วนวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได้พบว่าอยู่ในระดับมาก 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วม

กิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ผ่านมามีการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองได้ดี จาก
การประเมินวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องประชุมระดมความคิดเห็น และหาหนทาง
แก้ปัญหาเพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม มีการผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทาง
ออกร่วมกัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาได้

เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 
 



๑๘๗ 
 

  

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จักและร่วมกัน

แก้ไขปัญหา มีความสามัคคี และรู้จักปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้สังคมเล็ก ๆ ในกลุ่มเดินทางไปในทิศทาง
เดียวกันได้ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ พบว่า อยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

สันติวัฒนธรรมกิจกรรมสันติร่วมใจ 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่านักเรียนสามารถร่วมกันหาทางออกด้วยกันได้ เมื่อ

ประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม 
และผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด

ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ในระดับมากที่สุด และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุน
ความร่วมมือในระดับมาก 

๔.๑.๒.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จงัหวัดสกลนคร 
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  
๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 
๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมสันติร่วมใจ 
๖. กิจกรรมปิดช่ือกิจกรรมด้วยรักและผูกพนั 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ๔ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 



๑๘๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ได ้

๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ 
 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น

ได ้
๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๔.๙๑ 

ตารางที ่๘๕ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดสกลนคร 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

 



๑๘๙ 
 

  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้ร่วมกิจกรรมได้ในระดับมาก เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาจากหลายดะดับชั้นมัธยมปลายต่าง 
ชั้นเรียน ซึ่งบางส่วนไม่รู้จักกันมาก่อน เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและสามารถละลายพฤติกรรมได้ ดังนั้นในหัวข้อ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได ้พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้ พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาได้

เป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากการประเมินตาม
วัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใสในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยแจกกระดาษ A4ให้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ แผ่น และมีข้อแม้
ว่าต้องฉีกกระดาษไม่ให้ขาดออกจากกัน ให้สามารถรอดตัวคนได้ มีการผลัดกันเป็นผู้น า และผู้ตามที่ดี 
เพื่อหาทางออกร่วมกันจากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา 
และความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกนัในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน 
 เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันแต่งนิทาน แล้วส่งตัวแทนกลุ่มมาน าเสนอ ซึ่งช่วย
ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมสมอง และวางแผนการท างานร่วมกัน จากการประเมินตาม
วัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน และสามารถสร้าง
เครือข่าย และสนับสนุนความร่วมมือ ในระดับมากที่สุด 

สันติวัฒนธรรมกิจกรรมสันติร่วมใจ 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่านักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มเพื่อร่มกันท ากิจกรรมได้ โดย
จะต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีภายในกลุ่ม เพื่อบรรลุความส าเร็จ เมื่อประเมินตาม
วัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรม และสามารถ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส 
ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ



๑๙๐ 
 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย และสนับสนุนความร่วมมือ ใน
ระดับมากที่สุด 

๔.๑.๒.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี
 จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 
กิจกรรม ประกอบไปด้วย  

๑)  กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒)  ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
๓)  ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมทางเลือก 
๔)  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมเปลี่ยน 
๕)  สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมตามใจเธอ 
๖)  กิจกรรมปิดช่ือกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้ ๔ 
 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือ

ได ้
๕ 

ยุติธรรมชุมชน 
๒  กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได ้ ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 



๑๙๑ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

�̅� 
สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมตามใจเธอ 
 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได ้ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่น
ได ้

๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๔.๙๑ 

ตารางที ่๘๖ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดชลบุรี 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
กิจกรรมสวัสดีจ้า มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่าย  และ

สนับสนุนความร่วมมือได้ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท า
กิจกรรมร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน และสามารถละลายพฤติกรรมได้ในส่วนวัตถุประสงค์ ผู้ร่วม
กิจกรรมสามารถสร้างเครือข่าย และสนับสนุนความร่วมมือไดพ้บว่าอยู่ในระดับดี 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันใน

ขณะที่ท ากิจกรรม จากการประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบ
ในกลุ่ม และสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันในกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมทางเลือก 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วม

กิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันเนื่องมาจากกิจกรรมที่ผ่านมามีการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองได้ดี จาก
การประเมินวัตถุประสงค์พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 

 



๑๙๒ 
 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมเปลี่ยน 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้จัก และร่วมกัน

แก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็น
ผู้น า และผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกัน จากการประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

สันติวัฒนธรรม กิจกรรมตามใจเธอ 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรู้จักกับปัญหา และแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันได้ จากการประเมินตามวัตถุประสงค์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด

ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย และสนับสนุนความร่วมมือ ใน
ระดับมากที่สุด 

๔.๑.๒.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี
จากการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มีกิจกรรมทั้งหมด ๖ 

กิจกรรม ประกอบไปด้วย  
๑. กิจกรรมเปิด ช่ือกิจกรรมสวัสดีจ้า  
๒. ยุติธรรมชุมชน ชื่อกิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
๓. ยุติธรรมทางเลือก ช่ือกิจกรรมทางเลือก 

๔. ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชื่อกิจกรรมเปลี่ยน 

๕. สันติวัฒนธรรม ชื่อกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
๖. กิจกรรมปิดช่ือ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการ
ประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า 

 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมได ้ ๕ 
 ๑.๒ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความร่วมมือได ้ ๕ 

 



๑๙๓ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับการ
ประเมนิ 

�̅� 
ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 

 ๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยวิธีการต่าง ๆ ได ้ ๕ 

 ๒.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาของกลุ่ม ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก 

 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน 

 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา ๕ 

 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

สันติวัฒนธรรม 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 

 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 

 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได ้ ๕ 

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๘๗ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ส าหรับผู้วิจัย) จังหวัดอุดรธานี 

ในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องมาจาก การประเมิน
วัตถุประสงค์รายกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า 
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมสวัสดีจ้า พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับ

ผู้ร่วมกิจกรรมไดใ้นระดับมาก เนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมาจากหลายระดับชั้นมัธยมปลายต่างชั้น
เรียนซึ่งบางส่วนไม่รู้จักกันมาก่อน เมื่อได้ร่วมกิจกรรมสวัสดีจ้าแล้ว นักเรียนสามารถท ากิจกรรม



๑๙๔ 
 
ร่วมกันได้อย่างสนุกสนาน และสามารถละลายพฤติกรรมได้ ดังนั้นในหัวข้อ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างเครือข่าย และสนับสนุนความร่วมมือได้ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมบุพเพสันนิวาส 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้

ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการผลัดกันเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เพื่อหาทางออกร่วมกันจาก
การประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความ
ยืดหยุ่นได้ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในระดับมากที่สุด  

ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมทางเลือก 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยทักษะการต่อรอง เพื่อร่วมกัน
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาโดยแต่ละฝ่ายจะแสดงความต้องการ ความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจน
ความคาดหวังของตนเองให้ทราบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความตั้งใจเดิมมาคล้อยตามตนเอง 
โดยรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีต่อกันทักษะการต่อรองจะต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร และทักษะการ
สร้างสัมพันธภาพซึ่งตัวกิจกรรมออกแบบมาเพื่อให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จากการ
ประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นไดใ้นระดับมากที่สุด 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมเปลี่ยน 
 เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยมีโจทย์ให้ร่วมกันท าท่าทางตาม
ค าสั่งที่ก าหนด ซึ่งช่วยให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และน าเสนอทางออกที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จากการประเมินตามวัตถุประสงค์
แล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา ได้ใน
ระดับมากที่สุด 

สันติวัฒนธรรม กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน 
 จากการสังเกตการณ์กิจกรรมนี้พบว่านักเรียนสามารถร่วมกันหาทางออกด้วยกันได้ โดย
นักเรียนสามารถร่วมมือกันท ากิจกรรม และร้อยเรียงเรื่องราวเพื่ออธิบายไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อ
ประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความยืดหยุ่นได้
สามารถสร้างการยุติปัญหาในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
 หลังจากด าเนินกิจกรรมมาจนถึงการปิดด้วยกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้เรื่องความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานไปพร้อม ๆ กับการใช้สื่อ ช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เมื่อประเมินตามวัตถุประสงค์แล้วพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นได้ และผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่าย และสนับสนุนความร่วมมือ ใน
ระดับมากที่สุด 

 



๑๙๕ 
 

  

๔.๑.๓ แบบสังเกตการณข์องครู 
๔.๑.๓.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๔ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๖๐ 

ตารางที ่๘๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครราชสีมาด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรม ในหัวข้อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ

ผู้น ากิจกรรม และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวม
การจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ใหแ้ก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๔ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสือ่ที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 



๑๙๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๔ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๒๕ 

ตารางที ่๘๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครราชสีมาด้านสื่อ 

สื่อ 
ในส่วนของการประเมินสื่อในหัวข้อ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่มีความเหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และมีการออกแบบที่สวยงามอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในภาพรวมสื่อ Facebook แอนิเมชัน และภาพยนตร์สั้น มรีะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๔ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔ 

ตารางที ่๙๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครราชสีมาด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการจัดกิจกรรมวัน – เวลาในการจัดกิจกรรม
อาหารหลัก และอาหารว่างอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในภาพรวมทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับมาก  



๑๙๗ 
 

  

๔.๑.๓.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๙๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเชียงรายด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย และได้รับชมสื่อด้านความสมานฉันท์ มีความรู้ความ

เข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธี ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาศัยตัวกลางใน
การไกล่เกลี่ย ทั้งด้านยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมทางเลือก และสันติวัฒนธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับบริบทของปัญหาความขัดแย้งที่เป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีการ
ผสมผสานความเชื่อ และประเพณีที่หลากหลายให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ การจัดกิจกรรมใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วน
ต่าง ๆ ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 
 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 



๑๙๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๙๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเชียงรายด้านสื่อ 

สื่อ 
 ในส่วนของการประเมินสื่อ Facebook แอนิเมชัน และภาพยนตร์สั้น ระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในทุก ๆ ด้านดังนี้ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
ส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างเครือข่ายของเยาวชนได้ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สื่อ
แอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อแอนิเมชัน
มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม 
สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อ
ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อภาพยนตร์
มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 

 



๑๙๙ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๙๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเชียงรายด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
 บรรยากาศในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่าการให้
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ส าหรับเยาวชนสามารถน ามาให้ความรู้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนที่อยู่ ใน
ระดับการศึกษาชั้นที่ต่ ากว่าระดับมัธยมปลายได้ เพราะสื่อที่ใช้ในการให้ความรู้ ตลอดจนกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมเข้าใจได้ง่าย และเป็นการให้ความรู้ไปพร้อมกับการบันเทิงซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย
ความเครียดจากแรงกดดันทางการศึกษาไปด้วยในตัว เนื่องจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จะให้ความสนใจ และทุ่มเทกับการเตรียมตัวสอบ และการเรียนเพิ่มเติมมากกว่าระดับชั้นการศึกษา
อื่น ควรจัดกิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ และสามารถขยาย
ผลไปสู่ ครอบครัว และชุมชนได้ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้มีผู้น าการจัดกิจกรรมด้านความสมานฉันท์ในระดบั
โรงเรียนซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู ้และน าไปเผยแพร่ต่อไปได ้

๔.๑.๓.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๔ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๘๐ 

ตารางที ่๙๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดปัตตานีด้านการจัดกิจกรรม 



๒๐๐ 
 

การจัดกิจกรรม  
จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อ

เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่
จังหวัดปัตตานี การประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
จังหวัดปัตตานี ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด อันประกอบไปด้วย 
กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่ เยาวชน 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และการมี
ส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม และให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมาก ในหัวข้อกิจกรรม
มีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ และบันเทิง 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๙๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดปัตตานีด้านสื่อ 



๒๐๑ 
 

  

สื่อ 
ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมาก

ที่สุด ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มี
เนื้อหาเข้าใจง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากครูจังหวัดปัตตานีได้ให้ระดับการประเมินผล
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ความสมานฉันท์ได้ และการสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ที่ระดับมาก
ที่สุด และได้ให้ผลการประเมินในระดับมากที่สุด ในหัวข้อที่เกีย่วข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ สื่อ
แอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม และได้ให้ผลการ
ประเมินในระดับมาก ในหัวข้อ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่าย 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๙๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดปัตตานีด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า บรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการจัดกิจกรรม อาหาร
หลัก และอาหารว่าง วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม มี
ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด 



๒๐๒ 
 

๔.๑.๓.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๔ 

รวม ๔.๕๐ 

ตารางที ่๙๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครปฐมด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อ

เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่
โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนครู พบว่า 
ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด ในหัวข้อดังต่อไปนี้ กิจกรรมมีความ
เหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม 
ในขณะที่ในด้าน กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ และบันเทิงความ
เหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม ได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 
 
 



๒๐๓ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้
๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรือ่งที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๙๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครปฐมด้านสื่อ 

สื่อ 
ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนตัวแทนครู ได้ให้ระดับการประเมินผลในหัวข้อ 

ต่าง ๆ อยู่ที่ระดับมากที่สุด ได้แก่การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ หัวข้อที่
ได้รับการประเมินผลที่ระดับมาก ได้แก่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ผลการประเมินใน
ระดับมากที่สุดได้แก่สื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และ
สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ในขณะที่หัวข้อที่ได้ประเมินผลที่ระดับมาก ได้แก่สื่อแอนิเมชัน
เป็นสือ่ที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 

ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมาก
ที่สุดในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย หัวข้อที่ได้รับการประเมินผลที่ระดับมาก ได้แก่สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของ
เยาวชน 



๒๐๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกจิกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๔๐ 

ตารางที ่๙๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครปฐมด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า หัวข้อที่มีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด 

ได้แก่ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสถานที่ในการจัดกิจกรรมในขณะที่หัวข้อที่ได้ประเมินผลที่ระดับ
มาก ได้แก่อาหารหลักและอาหารว่าง วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรม 

๔.๑.๓.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๑๐๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเพชรบุรีด้านการจัดกิจกรรม 

 
 



๒๐๕ 
 

  

การจัดกิจกรรม  
จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อ

เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่
โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนครู พบว่า 
ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด ในทุกหัวข้อ อันประกอบไปด้วย
กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่ เยาวชน 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ในหัวข้อ
กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ และบันเทิงในขณะที่หัวข้อความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมได้ระดับการประเมินผลที่ระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๔ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๔ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๔ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๔ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔ 

ตารางที ่๑๐๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเพชรบุรีด้านสื่อ 

 



๒๐๖ 
 

สื่อ 
ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนครู ได้ให้ระดับการประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ อยู่

ที่ระดับมากทุกหัวข้อดังต่อไปนี้Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของเยาวชน
ได้ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชน การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ความสมานฉันท์ได้ และการสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมี
การออกแบบที่สวยงาม สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชน และสื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่าย มีระดับการประเมินผลในระดับมาก 

ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมาก 
ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์
ให้แก่เยาวชน สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๖๐ 

ตารางที ่๑๐๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดเพชรบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
 ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า มีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด ในหัวข้อ 
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการจัดกิจกรรม และมีระดับการประเมินผลที่ระดับมาก ใน
หัวข้ออาหารหลัก และอาหารว่าง วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการ
จัดกิจกรรม 



๒๐๗ 
 

  

๔.๑.๓.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 

ขอ้ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๔ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๑๐๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดลพบุรีด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อ

เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่
จังหวัดลพบุรี ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ด้านการ
จัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด อันประกอบไปด้วยกิจกรรมมีความเหมาะสม
ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และให้ระดับการ
ประเมินผลที่ระดับมากในหัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ และบันเทิง 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรูด้้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 



๒๐๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๔ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๑๐๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดลพบุรีด้านสื่อ 

สื่อ 
ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมาก

ที่สุด ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มี
เนื้อหาเข้าใจง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้ให้ระดับการ
ประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง
เครือข่ายของเยาวชนได้ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ และการสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ อยู่ที่
ระดับมากที่สุด และได้ให้ผลการประเมินในระดับมากที่สุดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน 
ได้แก่สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม และได้
ให้ผลการประเมินในระดับมาก ในหัวข้อ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน
ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่าย 



๒๐๙ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใชต้่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๖๐ 

 ตารางที ่๑๐๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดลพบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า บรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการจัด

กิจกรรมมีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารหลัก และอาหารว่าง วัน – เวลา
ในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๓.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๐๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสงขลาด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรม ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน ตามหัวข้อดังนี้ 

กิจกรรมความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนกิจกรรมมีความ



๒๑๐ 
 
เหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ และบันเทิงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๐๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสงขลาด้านสื่อ 

สื่อ 
ในส่วนของการประเมินสื่อ Facebook แอนิเมชัน และภาพยนตร์สั้น ระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้ สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ สื่อ
แอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน มีเนื้อหาเข้าใจ
ง่าย รูปแบบการน าเสนอเหมาะสมสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่



๒๑๑ 
 

  

เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความ
สมานฉันท์ มีเนื้อหาเข้าใจง่าย มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๓ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๒๐ 

 ตารางที ่๑๐๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสงขลาด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม และสถานที่ในการจัดกิจกรรมความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ค่าย ในหัวข้อกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง และกิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากอาหารหลัก
และอาหารว่าง อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ  

๔.๑.๓.๘ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๔ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๔ 

รวม ๔ 

ตารางที ่๑๐๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการจดักิจกรรม 



๒๑๒ 
 

การจัดกิจกรรม  
จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อ

เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ของจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในหัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสมใน
การแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ และบันเทิง ได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมาก อันประกอบไปด้วย 
กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่ เยาวชน 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม และได้ให้ระดับ
การประเมินผลที่ระดับปานกลาง ในหัวข้อความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๔ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๔ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๔ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๐๘ 

ตารางที ่๑๑๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านสื่อ 



๒๑๓ 
 

  

สื่อ 
ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ระดับการ

ประเมินผลอยู่ที่ระดับมากที่สุด ในหัวข้อ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่าย
ของเยาวชนได้ ประเมินผลอยู่ที่ระดับมาก ได้แก่ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนการใช้ สามารถกระตุ้นให้เยาวชน
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ และการสื่อสารผ่านทาง เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ และได้ให้ผลการประเมินในระดับมาก ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ 
สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม มีการออกแบบที่สวยงาม เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน และมีเนื้อหาเข้าใจง่าย ในขณะที่ระดับความ
คิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมาก ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ เป็นสื่อที่
เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความ
สมานฉันท์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย และมีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจ 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๔ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔ 

ตารางที ่๑๑๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า บรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการจัด

กิจกรรม อาหารหลัก และอาหารว่าง วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งหมด 

 



๒๑๔ 
 

๔.๑.๓.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๑๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุบลราชธานีด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรม ระดับความคิดเห็น ในหัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับถ่ายทอด

ความรู้ด้านความสมานฉันท์แก่เยาวชน หัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่าง
สาระและบันเทิง และความสามารถความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น า
กิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อทีเ่หมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๖ สื่อแอนิเมชันมเีนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 



๒๑๕ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๗ สื่อแอนิเมชันรปูแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔ 
๘ สื่อแอนิเมชันมกีารออกแบบที่สวยงาม ๔ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๔ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๐๘ 

ตารางที ่๑๑๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุบลราชธานีด้านสื่อ 

สื่อ 
ในส่วนของการประเมินสื่อในหัวข้อ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง

เครือข่ายของเยาวชนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งในภาพรวมทางด้านสื่อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๔.๖๐ 

ตารางที ่๑๑๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุบลราชธานีด้านบรรยากาศโดยรวม 

บรรยากาศโดยรวม 
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ในหัวข้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ใน
ภาพรวมทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับมาก 



๒๑๖ 
 

๔.๑.๓.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๑๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพิษณุโลกด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรม ระดับความคิดเห็น นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย และได้รับชมสื่อ

ด้านความสมานฉันท์ ได้รับทั้งความสนุกสนาน และความรู้ความเข้าใจวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยการใช้สันติวิธี ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ที่อาศัยตัวกลางในการไกล่เกลี่ย ทั้งด้าน ยุติธรรมชุมชน 
ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมทางเลือก และสันติวัฒนธรรม และความสามารถความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 



๒๑๗ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๔ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๔ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท ์ ๔ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๙๒ 

ตารางที ่๑๑๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพิษณุโลกด้านสื่อ 

สื่อ 
 สื่อที่ใช้ในการให้ความรู้ ตลอดจนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเข้าใจได้ง่าย และเป็นการให้
ความรู้ไปพร้อมกับการบันเทิงซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ผ่อนคลายความเครียดจากแรงกดดันทางการศึกษา
ไปด้วยในตัวควรจัดกิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อให้เด็ก  และเยาวชนมีความรู้ และ
สามารถขยายผลไปสู่ครอบครัว และชุมชนได้ ในส่วนของการประเมินสื่อในหัวข้อ Facebook 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของเยาวชนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งในภาพรวม
ทางด้านสื่อ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๔ 

รวม ๔.๘๐ 

ตารางที ่๑๑๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพิษณุโลกด้านบรรยากาศโดยรวม 

 
 



๒๑๘ 
 
 บรรยากาศโดยรวม 
 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ควรส่งเสริมให้มีผู้น าการจัดกิจกรรมด้านความสมานฉันท์
ในระดับโรงเรียนซึ่งจะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้  และน าไปเผยแพร่ต่อไปได้ ในหัวข้ออุปกรณ์
เครื่องใช้ในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ในภาพรวมทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๓.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๑๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครสวรรค์ด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรม ระดับความคิดเห็น ในหัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับถ่ายทอด

ความรู้ด้สนความสมานฉันท์แก่เยาวชน หัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่าง
สาระ และบันเทิง และความสามารถความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 
 
 



๒๑๙ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้
๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๔ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๔ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๔ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๔ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๔ 

รวม ๔.๐๘ 

ตารางที ่๑๑๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครสวรรค์ด้านสื่อ 

สื่อ 
ในส่วนของการประเมินสื่อในหัวข้อ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง

เครือข่ายของเยาวชนได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งในภาพรวมทางด้านสื่อมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากการใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สื่อ
แอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อแอนิเมชัน
มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม 
สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน สื่อ
ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย สื่อภาพยนตร์
มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

 



๒๒๐ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๔ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๔ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๔ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๔.๒๐ 

ตารางที ่๑๒๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดนครสวรรค์ด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ในหัวข้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ในภาพรวมทุก ๆ ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนี้ สถานที่ในการจัดกิจกรรมวัน – เวลาในการจัด
กิจกรรมอาหารหลัก และอาหารว่าง 

๔.๑.๓.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๒๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
กิจกรรมทั้งหมด อยู่ในระดับมากที่สุดกิจกรรมสันทนาการที่เลือกมามีความเหมาะสมกับ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งอยู่ในวัยรุ่น จึงมีความชื่นชอบการได้แสดงออกร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ 



๒๒๑ 
 

  

นอกจากนี้ยังมีความสนุกสนาน ได้ใช้ก าลังร่างกาย ท าให้ได้คลายความเครียด ความเหน่ือยล้าจากการ
เรียน ท าให้นักเรียนเต็มใจร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และเต็มที่กับกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมยัง
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ นักเรียนจึงสามารถเสนอความคิดเห็นของตนเองได้อย่างที่
ต้องการโดยไม่มีความกังวลหรือรู้สึกกดดัน  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๒๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านสื่อ 

สื่อ 
ในส่วนของการประเมินสื่อในหัวข้อ Facebook เกม และสื่อที่เลือกใช้สามารถถ่ายทอด

ความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้กับเยาวชน และให้ความรู้เรื่องความยุติธรรมได้อย่างเหมาะสม ทั้งใน
เรื่องการส่งเสริมความสามัคคี การป้องกันความขัดแย้ง การอยู่ร่วมกันในสังคม ขอสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมแบบนี้เพ่ือเด็ก และเยาวชนอย่างตอ่เนื่องอยู่ในระดับมากที่สุด 



๒๒๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๒๓ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
 บรรยากาศในการจัดกิจกรรม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม วัน - เวลาในการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมากอาหารหลัก
และอาหารว่าง อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

๔.๑.๓.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จงัหวัดสกลนคร 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๒๔ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสกลนครด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อ

เสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่
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โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ด้วยการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนครู 
พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในทุกขัวห้อ อันประกอบไปด้วย 
กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของขั้นตอนการ
ด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ในหัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทงิ 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๔ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๔ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๔ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๔.๗๕ 

ตารางที ่๑๒๕ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสกลนครด้านสื่อ 

สื่อ 
ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้ให้ระดับการ

ประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ อยู่ทีร่ะดบัมากที่สุด ดังต่อไปนี้ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
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สร้างเครือข่ายของเยาวชนได้ ประเมินผลที่ระดับมาก ได้แก่ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนการใช้ Facebook 
สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้ และการสื่อสาร
ผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และได้ให้ผลการประเมินในระดับมากที่สุด ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน ได้แก่ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสื่อ
แอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงามสื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน และสื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่าย 

ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมาก
ที่สุด ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์สื่อภาพยนตร์มี
เนื้อหาเข้าใจง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๒๖ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดสกลนครด้านบรรยากาศโดยรวม 

 บรรยากาศโดยรวม 
ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า มีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในทุกหัวข้อ ได้แก่ 
บรรยากาศในการจัดกิจกรรมสถานที่ในการจัดกิจกรรมอาหารหลัก และอาหารว่าง วัน – เวลาในการ
จัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 

๔.๑.๓.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จงัหวัดชลบุร ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 
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ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ

ผู้น ากิจกรรม 
๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๒๗ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดชลบุรีด้านการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดดังนี้ กิจกรรมมี

ความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนกิจกรรมมีความ
เหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ และบันเทิงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 

๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 



๒๒๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๒๘ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดชลบุรีด้านการใช้สื่อ 

สื่อ 
ในส่วนของการประเมินสื่อ Facebook แอนิเมชัน และภาพยนตร์สั้น ระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในทุก ๆ ด้าน ดังนี้ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนFacebook สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของเยาวชนได้การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชนสื่อแอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสมสื่อแอนิเมชันมีการ
ออกแบบที่สวยงามสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่
เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์สื่อภาพยนตร์มีเนื้อหาเข้าใจง่ายสื่อ
ภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๒๙ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดชลบุรีด้านบรรยากาศโดยรวม 

บรรยากาศโดยรวม 
ในส่วนของการประเมินบรรยากาศในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดดังนี้บรรยากาศในการจัด
กิจกรรมสถานที่ในการจัดกิจกรรมวัน – เวลาในการจัดกิจกรรมอาหารหลัก และอาหารว่างอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 



๒๒๗ 
 

  

๔.๑.๓.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ กิจกรรมมีความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ กิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระและ
บันเทิง 

๕ 

๓ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของ
ผู้น ากิจกรรม 

๕ 

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการด าเนินกิจกรรม ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๓๐ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุดรธานีด้านการจัดกิจกรรม 

การจัดกิจกรรม  
จากแบบสังเกตการณ์โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง 

ความสามัคคีปรองดอง และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ที่ได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ในการประเมินผลจากการสังเกตการณ์จากตัวแทนครู พบว่าด้านการ
จัดกิจกรรมได้ให้ระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุดในทุกขัวห้อ อันประกอบไปด้วย กิจกรรมมี
ความเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชนความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานใน
ส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
ด าเนินกิจกรรม ในหัวข้อกิจกรรมมีความเหมาะสมในการแบ่งสัดส่วนระหว่างสาระ และบันเทิง 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมส าหรับ

ถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๒ Facebook สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของ
เยาวชนได้ 

๕ 

๓ การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได ้

๕ 



๒๒๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๔ การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ๕ 
๕ สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ

สมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๖ สื่อแอนิเมชันมีเน้ือหาเข้าใจง่าย ๕ 
๗ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๕ 
๘ สื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงาม ๕ 
๙ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้าน

ความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน 
๕ 

๑๐ สื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์ ๕ 
๑๑ สื่อภาพยนตรม์ีเนื้อหาเข้าใจง่าย ๕ 
๑๒ สื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๓๑ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุดรธานีด้านสื่อ 

สื่อ 
ในขณะที่ด้านการใช้สื่อพบว่า ตัวแทนจากยุติธรรมจังหวัดลพบุรีได้ให้ระดับการ

ประเมินผลในหัวข้อต่าง ๆ อยู่ทีร่ะดับมากที่สุด ดังต่อไปนี้ การใช้ Facebook เป็นช่องทางการสื่อสาร
ที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน Facebook สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างเครือข่ายของเยาวชนได้การใช้ Facebook สามารถกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสมานฉันท์ได้การสื่อสารผ่านทาง Facebook เป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ และได้ให้ผลการประเมินในระดับมากที่สุด ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อแอนิเมชัน 
ได้แก่ สื่อแอนิเมชันรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสื่อแอนิเมชันมีการออกแบบที่สวยงามสื่อ
แอนิเมชันเป็นสื่อที่เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ให้แก่เยาวชน และสื่อ
แอนิเมชันมีเนื้อหาเข้าใจง่าย 
 ในขณะที่ระดับความคิดเห็นต่อสื่อภาพยนตร์พบว่า มีระดับการประเมินผลในระดับมาก
ที่สุด ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่ เหมาะสมส าหรับถ่ายทอดความรู้ด้านความ
สมานฉันท์ให้แก่เยาวชนสื่อภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงวิธีการสร้างความสมานฉันท์สื่อภาพยนตร์มี
เนื้อหาเข้าใจง่าย และสื่อภาพยนตร์มีเนื้อเรื่องที่ตรงกับความสนใจของเยาวชน 



๒๒๙ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ๕ 
๒ สถานที่ในการจัดกิจกรรม ๕ 
๓ วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม ๕ 
๔ อาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๕ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม  ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๓๒ การสังเกตการณ์จากตัวแทนจากครูจังหวัดอุดรธานีด้านบรรยากาศโดยรวม 

  บรรยากาศโดยรวม 
ส่วนบรรยากาศในภาพรวม พบว่า มีระดับการประเมินผลที่ระดับมากที่สุด ในทุก

หัวข้อ ได้แก่ บรรยากาศในการจัดกิจกรรม สถานที่ในการจัดกิจกรรม อาหารหลัก และอาหารว่าง  
วัน – เวลาในการจัดกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 
 
๔.๑.๔ บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน 

๔.๑.๔.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนโคราชพิทยา

คม จังหวัดนครราชสีมา 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นายเดช ดีหมื่นไวย์ 
ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  

๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 
ไม่มีสถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 
ไม่มีสถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน 
๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
เนื่องจากไม่มีสถานการณ์ความขัดแย้งเลยไม่มีผลกระทบกับนักเรียน 

๒.๔ วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
ไม่มี 

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
ไม่มีข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน

โรงเรียน หรือไม่ อย่างไร 
- โรงเรียนมีโครงการดังต่อไปนี ้

โครงการเสริมสร้างอุดมการณค์วามรักชาติโดยร่วมมือกับกองทัพบก โครงการพี่รับน้อง 
กิจกรรมคณะสี โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน โครงการห้องเรียนสีขาว 

๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 
 โรงเรียนต้องการรูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 
 

๔.๑.๔.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- อาจารย์สนธยา จั้งจินตวิวัฒน์  
 



๒๓๑ 
 

  

ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน 
บริบทของเยาวชนในพื้นที่พบว่า ที่จังหวัดเชียงรายจะมีความหลากหลายทางชาติพัฃนธุ์ 

เนื่องจากเป็นการอยู่ร่วมกันของคนเชื้อชาติไทย รวมทั้ง ชนกลุ่มน้อยจากเผ่าต่าง ๆ ทั้งยังเป็นพื้นที่มี
พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณสามเหลี่ยมทองค า ซึ่งเชื่อมดินแดน ๓ ประเทศ คือ
ไทย ลาวพม่า ส่งผลให้เยาวชนในพื้นที่มีความเสี่ยงด้านปัญหายาเสพติดสูงนอกจากนี้ยังพบปัญหา
การค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในขณะที่สภาพปัญหาความขัดแย้งของเยาวชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนระดับอาชีวศึกษา พบว่ามีการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ก าลัง และพบปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทเป็นปัญหาหลัก  
ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 

โรงเรียนมีกิจกรรม และโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในโรงเรียน 
ส่งเสริมความร่วมมือกันในหมู่นักเรียน เช่น กิจกรรมค่ายลูกเสือยุวกาชาด และเมื่อมีกรณีเด็กทะเลาะ
วิวาท จะมีครูฝ่ายปกครองท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
 

๔.๑.๔.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด  
จากครโูรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
- นางนาตอนงค์ แก้วทอน ต าแหน่ง ครู  
- นางสาวนูรฮยนีช เจ๊ะปูเต๊ะ นักศึกษาฝึกงาน 

ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  
๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 

- ไม่มี 
๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 

- ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ทะเลาะวิวาท 
๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 

- การขู่กันไปจนกระทั่งถึงการต่อยตี 
- ได้รับบาดเจ็บ 

๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
- จับทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน 
- ใช้การเจรจาร่วมกัน 

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
- จัดกิจกรรมร่วมกันให้เกิดความสามัคคีมากขึ้น 

 



๒๓๒ 
 
ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 

๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
โรงเรียน หรือไม่ อย่างไร 

- กิจกรรมกีฬาส ี
- กิจกรรมรุ่นพี่รุ่นน้อง 
- กิจกรรมทางศาสนา เช่น การอบรม เชิญวิทยากร 

๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคี และดูแลสอดส่องควมขัดแย้งในโรงเรียน 
 
๔.๑.๔.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

 บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัดจากครูโรงเรียนทวารวดี 
จังหวัดนครปฐม 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นายมนต์ชัย ธีรพันธ์ ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
- นางสาวบุญเพ็ญ มาสขุ ครูหวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
- นางณัฐพร โพธิ์เอี่ยม ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  
๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 

- ชุมชนโดยรอบไม่มีความขัดแย้งใด ๆ ปรากฏให้เห็น 
- เยาวชนขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 

๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 
- นักเรียนในโรงเรียนมีความขัดแย้งบางส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจในการ
ท างานร่วมกัน แต่นักเรียนก็มีวิธีการขจัดความขัดแย้งได้ เนื่องจากนักเรียนมีระบบ
สายรหัสระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเมื่อมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น นักเรียนจะกล้าเข้ามา
ปรึกษาปัญหากับคร ู
- วินัยจราจร 

๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
- นักเรียนได้รับผลกระทบคือนักเรียนมคีวามไม่สบายใจบ้าง 
- เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดกับนักเรียน 

๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
- นักเรียนจะเข้ามาปรึกษาครูประจ าช้ันเป็นส่วนใหญ ่ท าให้สมารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์ 



๒๓๓ 
 

  

- สร้างจิตส านึก เน้นการปฏิบัติจริง 
๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

- ครูต้องมีความใกล้ชิดกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนกล้ามาปรึกษาปัญหา และครูต้อง
มีความเป็นธรรมในการแก้ปัญหา 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 ๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร 
 - มี คือ การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้น ม.๔ 

- โรงเรียนจัดให้มีโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และโครงการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่
จัดเพื่อให้นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง มีกิจกรรมสายรหัสที่ดีมี
ประสทิธิภาพ ท าให้นักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- โรงเรียนจัดให้มีโครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนต่อเนื่องทุกป ี
 ๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 
 - ขอให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับนักเรียนเพื่อสร้างเจต
คติที่ดีต่อเพ่ือน ทั้งในโรงเรียนและภายนอก 
 - ทางโรงเรียนจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม.๔ ที่เข้ามาทุกปีการศึกษา
เพื่อหลอมรวมให้มีความคิด และความเข้าใจ ในการปรับตัวให้เข้าสังคมกับเพื่อนใหม่ที่มาจาก 
ต่างโรงเรียน เมื่อเปิดภาคเรียนที่ ๑ จะมีการจัดนักเรียนอบรมมารยาทให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
และจัดสายรหัสให้กับนักเรียนเพื่อให้รู้จักกับพี่น้อง สานสัมพันธ์ให้ช่วยเหลือ  และดูแลกันจนจบ
การศึกษาระดบัชั้น ม.๖ จึงท าให้นักเรียนทุกคนจะรู้จักกันทั้งหมด 
 - โรงเรียนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดกิจกรรมในลักษณะของการตั้งชมรมของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนในชมรมมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการขจัดความขัดแย้งและเสริมสร้าง
ความสมานฉันท ์
 - ต้องการต ารวจจราจรปฏิบัติหน้าที่หน้าโรงเรียนทั้งเช้าและเย็น 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 

๔.๑.๔.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนท่ายาง

วิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นายเจนจบ นพคุณ ครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔ 
ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  

๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 
- ไม่พบความขัดแย้ง โดยปกติแล้วผู้ปกครองของนักเรียน และคนในชุมชนจะท า
หน้าที่คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนมากกว่า 

๒.๒ สถานการณ์ความขดัแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 
- การทะเลาะวิวาทในนักเรียน ซึ่งมีทั้งผู้ชาย และผู้หญิง สาเหตุมาจากความขัดแย้ง

บนสื่อออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค และลุกลามมาเป็นการใช้ก าลังวิวาทกันในชีวิตจริง และ
การทะเลาะวิวาทกับนักเรียนต่างโรงเรียน จากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัว ไม่ถูก
ชะตากัน 

๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
- จะได้รับการลงโทษตามกฎของโรงเรียน โดยก่อนลงโทษจะมีการไต่สวนเรื่องราวจาก

ฝ่ายปกครอง 
๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

- อาศัยครูที่ปรึกษาในการสอดส่องดูแลนักเรียน 
๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

- ครูที่ปรึกษามีบทบาทมากในการดูแลสอดส่องไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง โดยครู
ต้องให้ความเป็นกันเอง ให้เด็กไว้ใจที่จะเข้ามาขอค าปรึกษา และต่อไปเด็กก็จะคอย
ช่วยเป็นหูเป็นตา และมารายงานเมื่อเกิดปัญหาระหว่างนักเรียนให้ 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน

โรงเรียน หรือไม่ อย่างไร 
มี คือ การจัดกิจกรรมโครงการค่ายพุทธบุตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

และเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุธ ทุกวันศุกร์จะมีการนั่งสมาธิ สวดมนต์ และนักเรียนจะได้รับ
การอบรมปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยพระสงฆ์ กิจกรรมพี่รหัสซึ่งนักเรียนมัธยมปลายจะเป็น
ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือน้องนักเรียนช้ันมัธยมต้น 

 
 



๒๓๕ 
 

  

๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 

ต้องการ ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอยู่เป็น
ประจ าอยู่แล้ว เช่น กรมต ารวจ ซึ่งได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร ยาเสพติด เป็นต้น และโรงเรียน
ยินดีหากมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ปรองดองให้กับนักเรียน โดยขอให้
ประสานงานติดต่อเข้ามาก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะได้จัดนักเรียนให้มาร่วมกิจกรรมได้อย่างถูก
กลุ่มเป้าหมาย 

๔.๑.๔.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนเทศบาล ๔ 

ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นายณัฐวุฒิ อ่อนสลุง ต าแหน่ง ครู คศ.๓  
- นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมชม ต าแหน่ง ครู  
- นายประกาศ แจ้งถิ่นป่า ต าแหน่ง ครู คศ.๓ 

ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  
๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 

-  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เนื่องจากตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท าให้
เกิดปัญหา  
ชาวบ้านไม่พึงพอใจต่อการท ากิจกรรของโรงเรียนที่อาจมีเสียงดัง 

-  ปัญหาจากการที่นักเรียนทิ้งขยะ และปลิวไปในบริเวณบ้านของชาวบ้าน จนเกิดความ
ขัดแย้งกัน 

-  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบ้านใกล้เรือนเคียง 
๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 

- ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสาร  

- ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนต่างระดับชั้น 
๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 

- ปัญหาทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียนส่งผลกระทบกับการเรียน และยังลุกลามไปเป็น
ปัญหาของผู้ปกครองที่ต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา และน ามาสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ผู้ปกครองด้วยกัน 

- ส่งผลให้นักเรียนไม่อยากมาเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการพบกับคู่ขัดแย้ง  
- นักเรียนทีมี่ปัญหาทะเลาะวิวาท จะต้องเข้าฝ่ายปกครอง เพ่ือโดนท าโทษด้วยการตัด

คะแนนความประพฤติ 
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๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
- เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างนักเรียน นักเรียนจะมาแจ้งให้ครูฝ่ายปกครอง

ทราบเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา  
- ด าเนนิการปรับทัศนคติต่อการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนและสังคม 

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
- เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไข  
- ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนภายในโรงเรียนเกิด

ความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน 
-  ฝึกฝนให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน

โรงเรียน หรือไม่ อย่างไร 
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนมีส่วนร่วม เช่น การมีค่ายคุณธรรม กีฬาสี 

๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 

- ความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์
ของเยาวชนภายในโรงเรียนคือ มีคณะวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ ความสนุกสนาน ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
๔.๑.๔.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนเทศบาล ๕

(วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

- นางสาววรรณามณี ต าแหน่ง ครู คศ.๒  
ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน 

จากการสัมภาษณ์ครู พบว่า ไม่มีสถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียน และใน
ด้านสถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อยนั้นอาจจะมีความขัดแย้งภายใน
ห้องเรียนอยู่บ้าง เช่น ความขัดแย้งทางความคิด การแสดงความคิดเห็นภายในห้องเรียน จนท าให้
กระทบกับความรู้สึกของนักเรียนแต่ไม่มีความขัดแย้งที่ท าให้เป็นประเด็นที่เกิดการทะเลาะวิวาทย์ ซึ่ ง
วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาคือ ครูที่ปรึกษาจะเข้าไปพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ย และรับฟังความคิดเห็น และทาง
โรงเรียนมีคู่มือนักเรียนเพื่อควบคุมความประพฤติของนักเรียน โดยคู่มือนี้จะมีระเบียบของการใช้ชีวิต
ภายในโรงเรียนให้นักเรียนรับทราบ และปฏิบัติครูมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ดังนี้  

 



๒๓๗ 
 

  

๑. ให้นักเรียนพูดคุยกันมากขึ้น  
๒. ให้ใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นก่อนที่จะพูดออกไป  

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
โรงเรียนมีกิจกรรม และโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในโรงเรียน 

เช่น โครงการกีฬาสีของโรงเรียนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนทุกชั้นปี โครงการปรับพฤติกรรม
ของนักเรียนส าหรับนักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมน้อย 
 

๔.๑.๔.๘ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี  
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูบ้านนาวิทยาคม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นางสาวดวงเทพิน ขันธ์เสือ ต าแหน่ง ครู  
- นายเทพ รักบ ารุง ต าแหน่ง ครูช านาญการ ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  
๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 

- ไม่มี 
๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 

- หยอกล้อเกินกว่าเหต ุ
๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 

- ด้านจิตใจชั่วคราว 
๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

- พูดคุยท าความเข้าใจ 
- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบตัดคะแนความประพฤต ิ

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
- ปรับความเข้าใจ ซักถามปัญหา 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน

โรงเรียน หรือไม่ อย่างไร 
- จัดตั้งสภานักเรียนให้นักเรียนมส่ีวนร่วม 
- พี่ดูแลน้อง 
- จัดระบบไปลา มาไหว้ 
- จัดชมรมตามความสนใจ 
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- มีกิจกรรมหลักสูตรบูรณาการท าให้นักเรียนทุกห้องได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ทุกวันศุกร์ ฝึกการ
ท างานต่าง ๆ  
๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 
- อยากให้หน่วยงานภายนอกมาอบรมให้ความรู้ในการสร้างความสทานแนท์ในโรงเรียนผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ  
- ต้องการให้จัดหาทุการศึกษาจากหน่วงาน 
- สร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยให้หน่วยงานยุตธรรมจังหวัดมาพบปะให้ความรู้ ภาคเรียนละ 

๑ ครั้ง 
- อยากให้บุคลากรมาเล่าประสบการณ ์
- อยากให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานที่สถานกักกัน ที่คุมขังต่าง ๆ 
- เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม รุบรู้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

 
๔.๑.๔.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธาน ี
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนปทุมพิทยา

คม จ.อุบลราชธาน ี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นายสุรพล กิจเกียรติ ์
ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  

๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 
- ไม่มี 
๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 
- การทะเลาะวิวาทของนักเรียนในโรงเรียน 
๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
- นักเรียนเกิดความแตกแยก มีการนัดหมายกันเพื่อทะเลาะวิวาท และตีกันเกิดความขัดแย้ง
ของกลุ่มใหญ่ 
๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
- ทีมงานสายสืบในกลุ่มสภานักเรียนสอดส่องดูแลรายงานเรื่องการทะเลาะวิวาทเพื่อแจ้งครู
กิจการนักเรียน เพื่อสอบสวนเรื่องการทะเลาะวิวาททางโรงเรียนมีการลงโทษ และการให้
อภัยสร้างเสริมความปรองดองระหว่างคู่กรณีด้วยการให้ท ากิจกรรมรับผิดชอบร่วมกัน หรือ
เล่นกีฬาทีมด้วยกัน 
 
 



๒๓๙ 
 

  

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
- หากมีการทะเลาะวิวาทอีกจะท าการเชิญผู้ปกครอง ตัดคะแนนความประพฤติ หรือพักการ
เรียนตามระเบียบของโรงเรียน 
 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
โรงเรียน หรือไม่ อย่างไร 
- โรงเรียนมีกิจกรรมค่ายคุณธรรมปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมอันดีงามแก่นักเรียน มีกิจกรรม
คณะสีเพื่อสร้างความสมัคคีให้แก่นักเรียน ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจนักกีฬา เล่นกีฬาเพื่อ
มิตรภาพ 
๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 
- โรงเรียนต้องการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเสริมสร้างความสามนฉันท์ของ
นักเรียน 
 
๔.๑.๔.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

บริบทความขัดแย้งของเยาวชนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
ความขัดแย้งของโรงเรียน 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
- อาจารย์ยุทธนา อยู่ป้อม 

ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน 
จากการสัมภาษณ์ครู พบว่า สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนนั้น เท่าที่

พบก็มีปัญหาการดื่มเหล้าสุราท าให้ขาดสติ และบางครั้งน าไปสู่การทะเลาะวิวาท รวมถึงปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทในเยาวชน จากการจับกลุ่มมั่วสุม และเรื่องชู้สาว ในด้านสถานการณ์ความขัดแย้งของ
นักเรียนภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนไม่มีปัญหาความขัดแย้งแบบรุนแรง มีแค่การทะเลาะวิวาทกัน
บ้างเล็กน้อยตามวัย เมื่อมีความขัดแย้งกัน นักเรียนที่ได้รับผลกระทบมักจะไม่ค่อยอยากมาโรงเรียน 
ซึ่งวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาคือเรียกนักเรียนที่มีปัญหาขัดแย้งมาพูดคุยท าความเข้าใจกัน และท า
ข้อตกลงให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการขัดแย้งนอกโรงเรียน  
ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 

มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของเด็ก และเยาวชนเช่นโครงการบัดดี้ 
กิจกรรมค่ายเยาวชน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 



๒๔๐ 
 

๔.๑.๔.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์
 บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนแม่วงก์
พิทยาคม จ.นครสวรรค ์
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- อาจารย์อุไรวรรณ ชื่นอารมย์ 
ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน 

๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 
ไม่มี 
๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 
การทะเลาะวิวาทจากการสื่อสารผิด การใช้ค าพูดหยาบคายต่อกัน 
๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
นักเรียนกลุม่ทีมี่ปัญหาต่อกันจะเกิดความไม่พอใจ หากจะต้องร่วมงานกัน 
๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
นักเรียนกลุม่ทีมี่ปัญหาต่อกันจะขออนุญาตครูไม่ร่วมงานกับกลุ่มท่ีมปัีญหากัน 
๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
ในส่วนการดูแลของโรงเรียนใช้วิธีการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในการปรับลดพฤติกรรม

อารมณ์ของนักเรียนที่มีปัญหากัน มีการเชิญผู้ปกครองของแต่ละฝ่ายมารับทราบปัญหาของบุตรหลาน 
ป้องกันการน าบุคคลภายนอกมาร่วมสร้างปัญหาเพิ่มเติม 
ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 

มีการร่วมมือกันทุกภาคส่วน บ้าน โรงเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน 
๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน

โรงเรียน หรือไม่ อย่างไร 
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนโดยคละเพื่อนต่างห้องร่วมด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมแนะนแนวทุกวันจันทร์ นักเรียนพบครูที่ปรึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย จัดตั้งสภานักเรียน โดยให้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ครู โรงเรียนมีข้อมูลรอบด้านของนักเรียนอาจป้องกันปัญหา

ที่จะเกิดขึ้นได้ทางหนึ่ง 
๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ

เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมโดยหน่วยงานเป็นผู้จัดด าเนินการให้ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างชุด
กิจกรรมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ และเผยแพร่ให้โรงเรียนน ามาด าเนินกิจกรรมที่โรงเรียนแล้ว
รายงานผลการด าเนินงาน 



๒๔๑ 
 

  

๔.๑.๔.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 บริบทความขัดแย้งของเยาวชนในโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นางสาวกัญญาพัขร หวังมั่น ต าแหน่ง ครู ค.ศ. ๑  
ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 จากการสัมภาษณ์ครู พบว่า สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนนั้นพบได้
น้อยมากที่มีบ้างก็จะมีที่มาจากปัญหายาเสพติด เช่น การดื่มเหล้าสุราท าให้ขาดสติ และบางครั้ง
น าไปสู่การทะเลาะวิวาท ในด้านสถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนไม่
มีปัญหาความขัดแย้งแบบรุนแรง มีแค่การทะเลาะวิวาทกันบ้างเล็กน้อยตามวัย เมื่อมีความขัดแย้งกัน 
นักเรียนทีไ่ด้รับผลกระทบมักจะไม่ค่อยอยากมาโรงเรียน ซึ่งวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาคือ เรียกนักเรียนที่
มีปัญหาขัดแย้งมาพูดคุยท าความเข้าใจกัน และท าข้อตกลงให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการขัดแย้งนอก
โรงเรียน ข้อเสนอแนะของครูต่อการแก้ไขปัญหาในอนาคตคือ ควรมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของเด็ก และเยาวชนเช่นโครงการบัดดี้พี่น้อง(ดูแลให้ค าปรึกษากันไปตามสาย
รหัสตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ลงมาที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 ทางโรงเรียนเองมีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริม
ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่นักเรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น 
 

๔.๑.๔.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จงัหวัดสกลนคร 
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนสกลราช

วิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นายปิยพงษ์ ธรรมรักษ์ ครูหวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๘๗๙๕๓๓๘๙๙ 

ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  
๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 

- ปัญหาความขัดแย้งพบได้น้อย เนื่องจากชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ 
๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 

- ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนภายในโรงเรียน เนื่องมากจากปัญหาเชิงชู้สาว 
ซึ่งน ามาสู่ความขัดแย้ง และการทะเลาะวิวาท 
 



๒๔๒ 
 

๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
- นักเรียนที่ได้รับผลกระทบคือคู่กรณี จากความไม่เข้าใจกัน และแสดงออกผ่าน

ทางการโพสต์โต้ตอบในสื่อสังคมออนไลน์  
- ทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
- เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างนักเรียน ในเบื้องต้นนักเรียนจะพูดคุยท า
ความเข้าใจกันก่อน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะน าเรื่องมาปรึกษาครูให้
ด าเนินการพูดคุยเจรจาไกล่เกลี่ยให้ หรือหากมีความขัดแย้งที่รุนแรง ทางโรงเรียน
อาจมีการเชิญผู้ปกครองของแต่ละฝ่ายมารับทราบปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือและ
ดูแลแก้ไขต่อไป  

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
- การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เช่น กีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด 
บาสเกตบอลต้านยาเสพติด หรือกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ๔ เพื่อแนะน าให้นักเรียนท ากิจกรรม หรือท าความรู้จักกัน 
จะได้มีความจริงใจ แกรงใจ และเข้าใจกัน จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งได้ 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 ๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร 
 - โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับโรงเรียน ในระดับชั้นเรียนมี
กิจกรรมพบปะ หรือค่ายวิชาการเพื่อให้รู้จักกัน หรือกิจกรรมพี่รหัสน้องรหัสสัมพันธ์ ให้พี่ดูแลน้อง 
น้องเคารพพี่ ช่วยลดปัญหา และความขัดแย้งได ้
 ๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 
 - โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพราะโรงเรียนขาด
งบประมาณ และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 

  

๔.๑.๔.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนโรงเรียนอ่าง

ศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นางสุภรณ ์ด้วงสังข์ ต าแหน่ง ครู ช านาญการพิเศษ  
ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน 

จากการสัมภาษณ์ครู พบว่า สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคือเด็กแว้น 
และเรื่องของยาเสพติด และในด้านสถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย
เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาท ซึ่งวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาคือ ครูฝ่ายปกครองเข้าไปพูดคุยเพื่อไกล่
เกลี่ย และรับฟังความคิดเห็น และเมื่อเกิดเหตุวิวาทให้นักเรียนแจ้งครูเพ่ือไกล่เกลี่ยเรื่องราว 
ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 

โรงเรียนมีกิจกรรม และโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในโรงเรียน 
เช่น โครงการตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันปัญหาของยาเสพติด หน่วยงาน สพฐ. เข้ามาอบรมเรื่องความ
สามัคคี 

ข้อเสนอแนะของครู ยินดีหากจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ให้กับนักเรียน แบบ
สันทนาการ เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และเกิดความรู้ และรับความสนุกสนานไปพร้อม ๆ 
กัน 
 

๔.๑.๔.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี
บริบทความขัดแย้งของเยาวชนจากตัวแทนโรงเรียน ๑๕ จังหวัด จากครูโรงเรียนอุดรธานี

พิทยานุกูล จังหวัดอุดรธาน ี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

- นางจุฬาภรณ์ น้อยบุดดี หมายเลขโทรศัพท ์๐๘๑๓๘๐๕๖๖๙ 
ส่วนที่ ๒ บริบทด้านความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน  

๒.๑ สถานการณ์ความขัดแย้งของชุมชนโดยรอบโรงเรียนคืออะไร 
- ปัญหาความขัดแย้งระหว่างของชาวบ้านโดยรอบโรงเรียน 

๒.๒ สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนที่พบบ่อย 
- ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนภายในโรงเรียน เช่น ปัญหาเชิงชู้สาว 
- ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนักเรียนต่างระดับชั้น  

๒.๓ นักเรียนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง 
- ปัญหาทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียนส่งผลกระทบกับการเรียน 

 - ส่งผลให้นักเรียนไม่อยากมาเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการพบกับคู่ขัดแย้ง  
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๒.๔ วิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
- เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างนักเรียน นักเรียนจะมาแจ้งให้ครูฝ่าย
ปกครองทราบเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เช่น การว่ากล่าวตักเตือน หรือการตัดคะแนน
ความประพฤติ  

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
- เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้ง ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการแก้ไข  
- ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนภายในโรงเรียน

เกิดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกัน เช่นการจัดกิจกรรมค่ายอบรม หรือการละลาย
พฤติกรรม  

- ฝึกฝนให้นักเรียน รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง 
- เน้นให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  

ส่วนที่ ๓ แนวทางการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
 ๓.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร 
 - โรงเรียนมีศูนย์ยุติธรรมในโรงเรียน ที่มีผังการบริหารงานอย่างชัดเจน 
 ๓.๒ โรงเรียนมีความต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของเยาวชนภายในโรงเรียนอย่างไร 
 - มีความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจเยี่ยม  และให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินงาน เพื่อที่จะได้จัดโครงการต่าง ๆ รองรับ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายใน
โรงเรียนของเยาวชน และนักเรียน 
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๔.๑.๕ ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
๔.๑.๕.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
จากการสังเกตการณ์ต่อการจัดกิจกรรมพบว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมีการฝึกให้เด็กรู้จักคิด

วิเคราะห์วางแผนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนการร่วมมือเพื่อให้งานส าเร็จความสามัคคีซึ่งเป็นการ
เผยแพร่ภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรมในอีกทางหนึ่งยุติธรรมจังหวัดสามารถจัดกิจกรรมสันทนา
การได้เพราะเจ้าหน้าที่ของส านักงานที่ท าจังหวัดบางคนเคยได้รับการอบรมในการท ากิจกรรมสันทนา
การมาแล้ว และปัจจุบันมีโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดให้กับนักเรียน และมีความสนใจเข้าร่วม
อบรมในด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  และพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ ความสามารถในการเป็นวิทยากรในด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการเพิ่มขึ้น และจัด
กิจกรรมสันทนาการได้หลากหลายมากขึ้น 

ทั้งนี้หากนักเรียนเล่นกิจกรรมเสร็จควรมีการสอบถามเด็กว่าเกมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง และ
วิทยากรสรุปภาพรวมอีกครั้ง 

๔.๑.๕.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
 จากการสังเกตการณ์ของตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายต่อการจัดกิจกรรม 

ตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี  และ
สร้างสรรค์ ในรูปแบบที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจมากกว่าเป็นการนั่งฟังบรรยาย จากการติดตามผล
ของเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และโรงเรียนอื่น ๆ ที่น าคลิปในเพจไปเปิดให้ดูในโอกาสที่ไปจัดโครงการ 
อื่น ๆ ร่วมกับเด็ก และเยาวชน ก็ได้รับการตอบรับที่ดี และอยากให้มาจัดกิจกรรมให้บ้าง หากมีการ
จัดท ากิจกรรมสันทนาการเช่นนี้กับเยาวชนทางยุติธรรมจังหวัดคิดว่าทางทีมยุติธรรมจังหวัดเองก็
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ โดยสร้างทีมขึ้นมา และขอให้ทีมวิจัยช่วยสอนหรือเสริมทักษะในการท า
กิจกรรมร่วมกับทีมยุติธรรม ศึกษาจากเพจวัยรุ่น วุ่นเนอะเพื่อดูข้อเด่นข้อด้อย และประสบการณ์ที่
เคยจัดกิจกรรมจากหลายจังหวัด หากมีการจัดอบรมให้แก่ทีมยุติธรรมจังหวัด ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงรายก็สนใจที่จะเข้าร่วมอย่างมาก นอกจากนี้ยังเสนอแนะว่าควรมีการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ เน้นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ ใน
กระบวนการยุติธรรม เช่น สถานพินิจ  

๔.๑.๕.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี
 จากการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  และ
สร้างความร่วมมือกันได้อย่างรวดเร็วผ่านทางกิจกรรม แม้ว่าในตอนแรกผู้จัดกิจกรรมจะมีความกังวล
ในเรื่องของความแตกต่างทางด้าน ศาสนา เช้ือชาติ และความคิด แต่เมื่อได้สอบถาม และพูดคุยกับทั้ง
ครู นักเรียน ท าให้ทราบว่า สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ เมื่อเริ่มกิจกรรมผู้วิจัยก็พบว่า นักเรียนใน
โรงเรียนถึงแม้จะแตกต่างทางศาสนา แต่ก็สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้เป็นอย่างดี กิจกรรมสันทนา
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การช่วยท าให้เด็ก ๆ มีความสนิทสนมกันด้วยความรวดเร็ว และมีความสุขตลอดการจัดกิจกรรม และ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 โดยพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรม และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมค่าย ท าให้ผู้น ากิจกรรม และทีมงานรับทราบถึง
ความคิดเห็น และแนวโน้มในการรปับรูปแบบกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ 
การใช้ช่องทางทางเฟซบุ๊กเพจของเด็กช่วยสามารถเผยแพร่ใช้กิจกรรมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางได้
เป็นอย่างดี 

๔.๑.๕.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
 จากการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  และ
สร้างความร่วมมือกันได้อย่างรวดเร็วผ่านทางกิจกรรม แม้ว่าบางคนไม่เคยรู้จักกันหรือท างานร่วมกัน
มาก่อน ทุกคนสนุกสนานร่วมกันสามารถเปิดใจ และยอมรับในการเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่นทักษะในการสื่อสาร และ
ทักษะการน าเสนออีกด้วย  
 โดยพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรม และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมค่ายดังกล่าว ซึ่งช่วยให้คณะนักวิจัยสามารถทราบ
เสียงสะท้อน (Feedback) ได้แบบทันทีทันใด ช่วยให้สามารถกระตุ้นส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
เยาวชน ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นได ้

๔.๑.๕.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี
จากการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  และ

สร้างความร่วมมือกันได้อย่างรวดเร็วผ่านทางกิจกรรม แม้ว่าบางคนไม่เคยรู้จักกันหรือท างานร่วมกัน
มาก่อน ทุกคนสนุกสนานร่วมกันสามารถเปิดใจ และยอมรับในการเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะอื่น ๆ เช่นทักษะในการสื่อสาร และ
ทักษะการน าเสนออีกด้วย  

โดยพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรม และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมค่ายดังกล่าว ซึ่งช่วยให้คณะนักวิจัยสามารถทราบ
เสียงสะท้อน (Feedback) ได้แบบทันทีทันใด ช่วยให้สามารถกระตุ้นส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
เยาวชน ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นได้ 

๔.๑.๕.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 
จากการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการใช้สื่อพบว่า เมื่อผู้น ากิจกรรมทวนความรู้

ด้วยการถามตอบปากเปล่า เกี่ยวกับเนื้อหาด้านความสมานฉันท์ และการใช้สื่อ นักเรียนสามารถตอบ
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ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และจดจ าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ด้วยยุติธรรม
ทางเลือกได ้

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้น ากิจกรรมมีผลต่อการจัดกรรมมาก หากผู้น ากิจกรรมสามารถสื่อสารได้
ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายก็จะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น และ
สนุกสนาน โดยผู้น ากิจกรรมควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เยาวชนสนใจ  

ทั้งนี้หากหากนักเรียนได้ใช้สื่อออนไลน์ขณะที่ท ากิจกรรมไปด้วย ก็จะช่วยเช่ือมโยงการสื่อสาร
ในกิจกรรมกับสื่อได้เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับกิจกรรมในขณะร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถประเมินผลได้อีกช่องทาง
หนึ่ง หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธใ์ห้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ 

๔.๑.๕.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจ และให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม 

๔.๑.๕.๘ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี  
จากการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมพบว่า การจัดกิจกรรมสามารถช่วยดึงให้เด็กที่มีความ

แตกต่างกัน เข้ามาพูดคุยกันได้เป็นอย่างดี เด้กทั้งหมดเข้าร่วมเพจของโครงการฯ และได้ให้ข้อคิดเห็น
ในการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี  
 โดยพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรม และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมค่ายดังกล่า ซึ่งช่วยให้คณะนักวิจัยสามารถทราบ
เสียงสะท้อน (Feedback) ได้แบบทันทีทันใด ช่วยให้สามารถกระตุ้นส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
เยาวชน ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นได้  

นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมเปิด เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนสามารถท าความรู้จักกันได้มาก
ขึ้น และเข้าถึงผู้อื่นได้ง่าย ผ่านกระบวนการที่สนุกสนาน แม้ว่าก่อนหน้านี้นักเรียนจะมาจากต่างห้อง 
และต่างระดับชั้นกันก็สามารถร่วมมือกันเพื่อร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ 

๔.๑.๕.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธาน ี
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ต่อการจัดกิจกรรมพบว่า เป็นกิจกรรมที่ดี 

ที่ท าให้นักเรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง และช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่ประสบปัญหา หรือมีความ
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ขัดแย้งกันให้สามารถมีทางออกที่ดี และเหมาะสม และยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันกับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และอยากให้มีการจัดอบรมยุติธรรมจังหวัดในด้านการสันทนาการให้ความรู้ 

อยากให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี และให้
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมด้วย และให้ไปจัดกิจกรรมในลักษณะนี้
ให้กับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ ์

๔.๑.๕.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
จากการสังเกตการณ์ของตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกต่อการจัดกิจกรรม 

ตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ให้เด็กรู้จักการแก้ไขปัญหา 
และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม และกลุ่มเพื่อนได้ดี หากมีการจัดท ากิจกรรมสันทนาการ
เช่นนี้กับเยาวชน ทางยุติธรรมจังหวัดคิดว่าทางทีมยุติธรรมจังหวัดเองก็สามารถด าเนินกิจกรรมได้ แต่
ควรมีการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานยุติธรรมจังหวัดในการเป็นวิทยากร เพื่อให้สามารถ
เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมได้ โดยหากมีการจัดอบรมให้แก่ทีมยุติธรรมจังหวัด ส านักงานยุติธรรม
จังหวัดพิษณุโลกก็สนใจที่จะเข้าร่วม เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นการสร้าง
จิตส านึกของเด็กและเยาวชน ในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ระหว่างเด็ก และเยาวชน
ด้วยกันเอง 

๔.๑.๕.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ต่อการจัดกิจกรรมพบว่า เป็นกิจกรรมที

เหมาะสมกับวัยรุ่น แต่จะดูเหมือนจะเร่งสีสันเพื่อความสนุกท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมสนใจ แต่ไม่แน่ใจว่า
กิจกรรมจะน าไปปรับใช้ได้มากน้อยเพียงใด และยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีความช านาญ 
และได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางด้านนี้ และสนใจเข้าร่วมหากมีการอบรมการจัดกิจกรรมสันทนาการ 
และเปิดรับสมัครเฉพาะคนที่สนใจหรือถนัดด้านการขจัดความขัดแย้ง 

๔.๑.๕.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการสังเกตการณ์การลงพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการของทีมวิจัย ตัวแทนส านักงาน

ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความคิดเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ ดี มีการสอน
บทเรียนจากเกมให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมเกมรูปแบบต่าง ๆ ท าให้
รู้สึกไม่น่าเบื่อ และได้เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง หากมีการจัดท ากิจกรรมสันทนาการเช่นนี้กับ
เยาวชน ทางยุติธรรมจังหวัดคิดว่าทางทีมยุติธรรมจังหวัดเองก็สามารถด าเนินกิจกรรมได้ แต่ทั้งนี้อาจ
ต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม และหากเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้
ทีมงานวิจัยเข้ามาจัดอบรมการท ากิจกรรมสันทนาการให้ เนื่องจากสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมในโครงการอ่ืน ๆ ได ้
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๔.๑.๕.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จงัหวัดสกลนคร 
 จากการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถสร้างความร่วมมือกันได้อย่างรวดเร็ว
ผ่านทางกิจกรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ไม่เคยรู้จักกันหรือท างานร่วมกันมาก่อน สามารถเปิดใจ
และยอมรับในการเรียนรู้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้ร่วมกิจกรรมยังสามารถถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับยุติธรรมทางเลือก จากการให้ความรู้ผ่านสื่อ และการท ากิจกรรมได้  
 โดยพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อกิจกรรม และความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมค่ายดังกล่าว ซึ่งช่วยให้คณะนักวิจัยสามารถทราบ
เสียงสะท้อน (Feedback) ได้แบบทันทีทันใด ช่วยให้สามารถกระตุ้นส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
เยาวชน ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นได้ 

๔.๑.๕.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจงัหวัดชลบุรี ต่อการจัดกิจกรรมว่าผู้ด าเนินกิจกรรมสันทนาการ

มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม
ให้ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และสนุกสนานพร้อมกับมีส่วนร่วมกับผู้ด าเนินกิจกรรมตลอดเวลาไม่มี
ความเบ่ือหน่าย 

ทางยุติธรรมจังหวัดสามารถด าเนินกิจกรรมได้แต่ต้องมีการฝึกฝนทีมงาน และฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอจึงจะท าให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ 
หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรมจังหวัดสนใจ
เข้าร่วมเนื่องจากทีมกิจกรรมจะได้มีทักษะความรู้ ตลอดจนเทคนิคการด าเนินกิจกรรมให้มีความ
สนุกสนาน และเพื่อให้งานของยุติธรรมจังหวัดด าเนินไปได้ด้วยดี เมื่อต้องจัดกิจกรรมสันทนาการจะได้
ไม่ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้เข้าร่วม 

๔.๑.๕.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี
 จากการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการใช้สื่อพบว่า หลังจากการเปิดสื่อแล้ว 
เมื่อผู้น ากิจกรรมทวนความรู้ด้วยการถามตอบปากเปล่า เกี่ยวกับเนื้อหาด้านความสมานฉันท์ และการ
ใช้สื่อ นักเรียนสามารถตอบได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และจดจ าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
สมานฉันท์ด้วยยุติธรรมทางเลือกได้  
 นอกจากนี้ยังพบว่ากิจกรรมเปิด เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนสามารถท าความรู้จักกันได้มาก
ขึ้น และเข้าถึงผู้อื่นได้ง่าย ผ่านกระบวนการที่สนุกสนาน แม้ว่าก่อนหน้านี้นักเรียนจะมาจากต่างห้อง 
และต่างระดับชั้นกันก็สามารถร่วมมือกันเพื่อร่วมกิจกรรมกลุ่มได้  
 ทั้งนี้เมื่อใช้การจัดกิจกรรมร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นักเรียนสามารถเข้ามามีส่วนร่มใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม และอธิบายถึงองค์ความรู้ด้านความสมานฉันที่ได้รับจาก
กิจกรรมได้ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารในกิจกรรมกับสื่อได้เป็นอย่างดี  



๒๕๐ 
 
๔.๑.๖ ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์  
ยุติธรรมจังหวดั ๑๕ จังหวัด ที่ลงพืน้ที่ท ากิจกรรม 

๔.๕๐ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด 
๓.๕๐ - ๔.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
๑.๐๐ - ๑.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

๔.๑.๖.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๓ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๓ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๓ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม เปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๕ 



๒๕๑ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๓๓ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ การก ากับ
ดูแลของผู้น ากิจกรรม และพิธีเปิด - พิธีปิด อยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของสถานที่ กิจกรรม 
ต่าง ๆ ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ความเหมาะสมของอาหาร
หลัก และอาหารว่าง อยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๖.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนตา่ง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๔.๓๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมบุพเพสนันิวาส ๔ 
 



๒๕๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม สามัคคีแล้วมีความสุข ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๑๓๔ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด
ค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม การ
ก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด อยู่
ในระดับมาก กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า  ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ยุติธรรม
ทางเลือก กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุขสันติ
วัฒนธรรม กิจกรรมหมู่บ้านของฉันอยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๖.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 

 
 



๒๕๓ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปดิ – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๓๕ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสม
ของอาหารหลัก และอาหารว่างความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ 

 ในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และกิจกรรมเปิด - 
กิจกรรมปิดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายส่วนความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมมีผลการประเมินดังนี้ กิจกรรมเปิดกิจกรรมสวัสดีจ้า อยู่ในระดับมาก
ที่สุดยุติธรรมชุมชนกิจกรรมก้าวคนละก้าว ยุติธรรมทางเลือกกิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน สันติวัฒนธรรมกิจกรรมหมู่บ้านแห่งสันติกิจกรรมปิด กิจกรรม
ด้วยรักและผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด 



๒๕๔ 
 

๔.๑.๖.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔.๘๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๓๘ 

ตารางที ่๑๓๖ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 

 



๒๕๕ 
 

  

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายความ
เหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก  
และอาหารว่าง และผลการประเมินในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิดกิจกรรมเปิด
กิจกรรมสวัสดีจ้า อยู่ในระดับมากที่สุด ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง อยู่ในระดับมาก 
ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมเปลี่ยน สันติวัฒนธรรมกิจกรรม
ตามใจเธอ กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๖.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกให้ได้เลย ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม นิทานจากชื่อฉัน  ๕ 

 



๒๕๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๓๗ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ผลการประเมินในระดับมากที่สุด 
ในทุกหัวข้อได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของขั้นตอนการ
ด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด การ
ก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย และความเหมาะสมของ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย และระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ส่วนความพึงพอใจต่อกิจกรรม 
ที่เข้าร่วมมีผลการประเมินดังนี้ กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้ายุติธรรมชุมชน ประคองกันให้มั่นคง  
ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมเลือกให้ได้เลย ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน  
สันติวัฒนธรรมกิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพันอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๔.๑.๖.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด - พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 
 
 



๒๕๗ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๓๘ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดลพบุร ี
ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน

การจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด
ค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  
การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด 
กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า อยู่ในระดับมาก ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมก้าวคนละก้าว ยุติธรรม
ทางเลือก กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรม What will you do? สันติ
วัฒนธรรม กิจกรรมหมู่บ้านของฉันและกิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๖.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 



๒๕๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๔.๓๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดจี้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 
ตารางที ่๑๓๙ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดสงขลา 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดสงขลา 
พบว่าความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม ทุกหัวข้อ
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ยุติธรรมจังหวัดสงขลามีข้อเสนอแนะว่า เป็นการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ถ้า
เป็นไปได้อยากให้เผยแพร่หลักสูตร กระบวนการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่สนใจให้น าไปใช้ประโยชน์ 

 

 



๒๕๙ 
 

  

๔.๑.๖.๘ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๓ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนนิกิจกรรม ๓ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๔ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๓๘ 

ตารางที ่๑๔๐ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสม
ของอาหารหลัก และอาหารว่าง และผลการประเมินในระดับมากได้แก่ ความเหมาะสมของกิจกรรม



๒๖๐ 
 
ต่าง ๆ ในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และกิจกรรมเปิด – 
กิจกรรมปิด และผลการประเมินในระดับปานกลาง ได้แก่ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และความ
เหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายส่วนความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมมีผลการประเมินดังนี้ 
กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า อยู่ในระดับมากที่สุด ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วงอยู่ใน
ระดับมากยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมเปลี่ยน สันติ
วัฒนธรรมกิจกรรมสันติร่วมใจ กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๖.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? ๔ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

 



๒๖๑ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๘๐ 

ตารางที ่๑๔๑ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด
ค่าย ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม การ
ก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด อยู่
ในระดับมากที่สุด กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้ายุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง 
ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมเลือกได้ให้เลย สันติวัฒนธรรม หมู่บ้านของฉัน และกิจกรรมปิด กิจกรรม
ด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรม what will you do? 
อยู่ในระดับมาก 

มีข้อเสนอแนะว่า กิจกรรมความขยายไปยังโรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดใน
พื้นที่ เป็นกิจกรรมที่ดีควรขยายผลต่อไปอีก 

๔.๑.๖.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๔.๓๘ 
 

 

 



๒๖๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมบุพเพสันนวิาส ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติรวมใจ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔ 

รวม ๔.๓๘ 

ตารางที ่๑๔๒ ความพึงพอใจต่อกจิกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดฺพิษณุโลก 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศ  
ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด
ค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  
การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด
อยู่ในระดับมาก กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ยุติธรรม
ทางเลือก กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุขสันติ
วัฒนธรรม กิจกรรมสันติรวมใจ อยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน  
อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๖.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 



๒๖๓ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๓ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๘ พิธีเปิด – พิธปีิด ๔ 

รวม ๓.๘๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๔๓ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค ์

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง  ๆ ความ
เหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ความเหมาะสม
ของอาหาร และพิธีเปิด - พิธีปิด อยู่ในระดับมาก การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรมมีผลของความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง และผลของความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมอยู่ในระดับมาก 

 



๒๖๔ 
 

๔.๑.๖.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม นิทานจากช่ือฉัน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๑๔๔ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



๒๖๕ 
 

  

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด
ค่าย ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม การ
ก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด 
กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ยุติธรรมทางเลือก 
กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน อยู่ในระดับมากที่สุด 
สันติวัฒนธรรม กิจกรรมสันติร่วมใจ และกิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๖.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จงัหวัดสกลนคร 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๔.๓๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๔ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม นิทานจากช่ือฉัน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๕ 



๒๖๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๓๘ 

ตารางที ่๑๔๕ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วน  
ต่าง ๆ ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด และการก ากับดูแลของ
ผู้น ากิจกรรม ผลการประเมินในระดับมากได้แก่ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย และ
ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย และผลการประเมินในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมเปิดกิจกรรมสวัสดีจ้า อยู่ในระดับมากที่สุด ยุติธรรมชุมชน
ระวังอย่างให้ถั่วร่วงอยู่ในระดับมาก ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมกระดาษกลมเกลียวอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน สันติวัฒนธรรม กิจกรรมสันติร่วมใจ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะคือ 
กิจกรรมสันทนาการเป็นกิจกรรมที่ดีมาก แต่ควรพิจารณาเรื่องเนื้อหาด้านวิชาการให้มากขึ้น และหาก
เป็นการจัดกิจกรรมนอกสถานที่อาจจะช่วยเพิ่มบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มากขึ้น  

๔.๑.๖.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๔.๓๘ 
 



๒๖๗ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๓๘ 

ตารางที ่๑๔๖ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดชลบุรี 
พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม ทุกหัวข้อมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๖.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔.๒๕ 
 



๒๖๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๔ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๕๐ 

ตารางที ่๑๔๗ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ผลการ
ประเมินในระดับมากได้แก่ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอน
การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมความเหมาะสมของอาหารหลัก และ
อาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด และผลการประเมินในระดับปานกลาง ได้แก่ ความเหมาะสมของ
สถานที่ในการจัดค่ายกิจกรรมเปิดกิจกรรมสวัสดีจ้า อยู่ในระดับมาก ยุติธรรมชุมชนบุพเพสันนิวาส 
ยุติธรรมทางเลือกกิจกรรมทางเลือกอยู่ในระดับมากที่สุดยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมเปลี่ยนอยู่ใน
ระดับมากสันติวัฒนธรรมกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

 

 

 

 



๒๖๙ 
 

  

๔.๑.๗ ความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ คร ู
๔.๕๐ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด 
๓.๕๐ - ๔.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
๑.๐๐ - ๑.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

๔.๑.๗.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๓ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๓ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๓ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๕ 

 



๒๗๐ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๔๘ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดนครราชสีมา 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครู พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อบรรยากาศโดยรวม อยู่ในระดับมาก ในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
ค่าย ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงาน การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม กิจกรรมเปิดกิจกรรม
สวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชนประคองกันให้มั่นคง ยุติธรรมทางเลือกกิจกรรมทางเลือก ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กิจกรรมเปลี่ยน สันติวัฒนธรรมกิจกรรมตามใจเธอ กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุตธิรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๔ 
 



๒๗๑ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๑๔๙ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ ครู จังหวดัเชียงราย 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ความ
เหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ความเหมาะสม
ของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม การก ากับดูแลของผู้น า
กิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด อยู่ในระดับมาก 
กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรม
กระดุมเม็ดแรก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุขสันติวัฒนธรรม กิจกรรม
หมู่บ้านของฉันอยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 



๒๗๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๕๐ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดปัตตานี 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสม
ของอาหารหลัก และอาหารว่างความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่ายความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ส่วนความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมมีผลการ
ประเมินดังนี้ กิจกรรมเปิดกิจกรรมสวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมก้าวคนละก้าว ยุติธรรมทางเลือก
กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน สันติวัฒนธรรม 
กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๔โรงเรียนทวารวดี จงัหวัดนครปฐม 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจดัค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 



๒๗๓ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔.๘๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๕๑ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดนครปฐม 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่ายความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย
ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการก ากับ
ดูแลของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิดอยู่ในระดับ
มากที่สุด และผลการประเมินในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิดส่วนความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมที่เข้าร่วมมีผลการประเมินดังนี้ กิจกรรมเปิดกิจกรรมสวัสดีจ้ายุติธรรมชุมชน กิจกรรม
ประคองกันให้มั่นคง ยุติธรรมทางเลือกกิจกรรมทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมเปลี่ยน สันติ
วัฒนธรรมกิจกรรมตามใจเธอ กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด 



๒๗๔ 
 

๔.๑.๗.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกจิกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกให้ได้เลย ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๕๒ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดเพชรบุรี 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง อยู่ในระดับ



๒๗๕ 
 

  

มากที่สุด และหัวข้อ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการ
จัดค่าย และพิธีเปิด - พิธีปิด อยู่ในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมมีผลการ
ประเมินดังนี้ กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้าอยู่ในระดับมาก ยุติธรรมชุมชน ประคองกันให้มั่นคง 
ทางเลือก กิจกรรมเลือกให้ได้เลย อยู่ในระดับมากที่สุด ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมนิทานจากชื่อ
ฉันอยู่ในระดับมากสันติวัฒนธรรม กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน
อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุ ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

 



๒๗๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๕๓ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดลพบุร ี

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด
ค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม การ
ก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด 
กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมก้าวคนละก้าว ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรม
กระดุมเม็ดแรก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรม What will you do? สันติวัฒนธรรม กิจกรรม
หมู่บ้านของฉัน และกิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 



๒๗๗ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๔ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔ 

รวม ๔.๑๗ 

ตารางที ่๑๕๔ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดสงขลา 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครู พบว่าความพึงพอใจ
ต่อบรรยากาศโดยรวม ในหัวข้อความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ที่เข้าร่วม ในหัวข้อ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

๔.๑.๗.๘โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๓ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔ 
 
 
 



๒๗๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๔ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๑๕๕ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ผลการประเมินในระดับมากที่สุด
ได้แก่ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสม
ของอาหารหลัก และอาหารว่าง และผลการประเมินในระดับมากได้แก่ ความเหมาะสมของกิจกรรม
ต่าง ๆ ในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และกิจกรรมเปิด – 
กิจกรรมปิด และผลการประเมินในระดับปานกลาง ได้แก่ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และความ
เหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ส่วนความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมมีผลการประเมินดังนี้ 
กิจกรรมเปิดกิจกรรมสวัสดีจ้า อยู่ในระดับมากที่สุด ยุติธรรมชุมชนกิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วงอยู่ใน
ระดับมาก ยุติธรรมทางเลือกกิจกรรมทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมเปลี่ยน สันติวัฒนธรรม
กิจกรรมสันติร่วมใจ กิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๙โรงเรียนปทุมพทิยาคม จังหวัดอุบลราชธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 



๒๗๙ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๔ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? ๔ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔ 

รวม ๔ 

ตารางที ่๑๕๖ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดอุบลราชธานี 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครู พบว่า ความพึงพอใจ
ต่อบรรยากาศโดยรวม อยู่ในระดับมาก ในด้านความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
ค่ายอยู่ในระดับมากเช่นกัน 



๒๘๐ 
 

๔.๑.๗.๑๐โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม สามัคคีแล้วมีความสุข ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติรวมใจ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔ 

รวม ๔.๘๓ 

ตารางที ่๑๕๗ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดพิษณุโลก 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ความ
เหมาะสมของสถานที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของ
อาหาร และพิธีเปิด - พิธีปิด อยู่ในระดับมาก กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชน กิจกรรม



๒๘๑ 
 

  

บุพเพสันนิวาส ยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมสามมัคคี
แล้วมีความสุขสันติวัฒนธรรม กิจกรรมสันติรวมใจ อยู่ในระดับมากที่สุด และกิจกรรมปิด กิจกรรม
ด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมาก 

๔.๑.๗.๑๑โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวดันครสวรรค ์

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธเีปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม What will you do? ๕ 

สันติวฒันธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๕๘ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดนครสวรรค ์



๒๘๒ 
 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครู พบว่า ในด้านความ
เหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมค่ายอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๑๒โรงเรียนวงัน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม นิทานจากช่ือฉัน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรกัและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๕๙ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๒๘๓ 
 

  

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด
ค่าย ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม การ
ก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด - พิธีปิด 
กิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ยุติธรรมทางเลือก 
กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน สันติวัฒนธรรม 
กิจกรรมสันติร่วมใจ และกิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพันอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จงัหวัดสกลนคร 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๕ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๕ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรม นิทานจากช่ือฉัน ๔ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๔ 



๒๘๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๕๐ 

ตารางที ่๑๖๐ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดสกลนคร 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายความ
เหมาะสมของสถานที่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม 
ความเหมาะสมของอาหาร และพิธีเปิด - พิธีปิดอยู่ในระดับมากที่สุด กิจกรรมเปิดกิจกรรมสวัสดีจ้าอยู่
ในระดับมาก ยุติธรรมชุมชนระวังอย่างให้ถั่วร่วง ยุติธรรมทางเลือกกิจกรรมกระดาษกลมเกลียวอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน สันติวัฒนธรรมกิจกรรมสันติร่วมใจ
อยู่ในระดับมากกิจกรรมปิด กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๕ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๓ 
๖ การก ากับดแูลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๕ 

รวม ๔.๓๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔ 

 



๒๘๕ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๔.๓๘ 

ตารางที ่๑๖๑ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดชลบุรี 

จากการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครู พบว่า อาหารหลัก
และอาหารว่าง พิธีเปิด - ปิด ยุติธรรมชุมชนกิจกรรมประคองกันให้มั่นคงอยู่ในระดับมาก ในภาพรวม
แล้ว ทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๗.๑๕โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕ 
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔ 
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔ 
๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ๔ 
๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔ 
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๕ 
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔ 
๘ พิธีเปิด – พิธีปิด ๔ 

รวม ๔.๒๕ 
 
 



๒๘๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� 
กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๕ 

ยุติธรรมชุมชน 

๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๕ 

ยุติธรรมทางเลือก 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๕ 

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๕ 

สันติวัฒนธรรม 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕ 

กิจกรรมปิด 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๕ 

รวม ๕ 

ตารางที ่๑๖๒ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมคา่ยความสมานฉันท์ คร ูจังหวัดอุดรธานี 

ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม อันประกอบไปด้วย ความเหมาะสมของบรรยากาศใน
การจัดค่ายความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย
ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมการก ากับ
ดูแลของผู้น ากิจกรรมความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และพิธีเปิด – พิธีปิดอยู่ในระดับ
มากที่สุดกิจกรรมเปิด กิจกรรมสวัสดีจ้า ยุติธรรมชุมชนบุพเพสันนิวาส ยุติธรรมทางเลือกกิจกรรม
ทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมเปลี่ยน สันติวัฒนธรรมกิจกรรมหมู่บ้านของฉัน กิจกรรมปิด 
กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
๔.๑.๘ แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันทท์ี่เขา้ร่วมของเยาวชน 
 รายงานผลสรุปความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยดังนี้ 

๔.๕๐ - ๕.๐๐ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด 
๓.๕๐ - ๔.๔๙ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
๑.๐๐ - ๑.๔๙ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 



๒๘๗ 
 

  

๔.๑.๘.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

รวม ๔.๘๒ ๐.๔๓ 

ตารางที ่๑๖๓ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมามีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๑ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๘๑ ๐.๓๒ 



๒๘๘ 
 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย และความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๕.๐๐ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
สถานที่ในการจัดค่าย และความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๙๐ ล าดับต่อมาคือ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของอาหารหลัก และ
อาหารว่า และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียง ตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติธรรม และยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ กิจกรรม
เปิดยุติธรรมทางเลือก และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือ 
กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

๔.๑.๘.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๔ ๐.๔๗ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๔.๘๐ ๐.๔๒ 



๒๘๙ 
 

  

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๔ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

รวม ๔.๗๕ ๐.๕๔ 

ตารางที ่๑๖๔ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

 ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็น ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๕ อยู่ในระดับมากที่สุด  
 เมื่อพิจารณา ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงาน
ในส่วนต่าง ๆ และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ 
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๗๐ และล าดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และกิจกรรมเปิด - 
กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ กิจกรรมเปิด ยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ และล าดับสุดท้าย 
กิจกรรมปิดมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

๔.๑.๘.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 



๒๙๐ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๙ ๐.๔๐ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๖๐ ๐.๘๔ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

รวม ๔.๗๘ ๐.๔๗ 

ตารางที ่๑๖๕ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดปัตตานี 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี มีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย๔.๗๙อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
๔.๗๘ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายความเหมาะสมของสถานที่
ในการจัดค่ายความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของขั้นตอนการ
ด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมา ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้ายคือ 
ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมชุมชนยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐รองลงมาคือ กิจกรรมเปิด 
และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ 



๒๙๑ 
 

  

และล าดับสุดท้ายคือ ยุติธรรมสันติธรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๘.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม  

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. ความเหมาะสมของกจิกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๔ ๐.๔๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

รวม ๔.๘๓ ๐.๓๘ 

ตารางที ่๑๖๖ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็น ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๔ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๓ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  



๒๙๒ 
 

เมื่อพิจารณา ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 
๕.๐๐ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ล าดับต่อมา
คือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมา ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย 
ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมชุมชน กิจกรรมยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมเปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ 
รองลงมาคือ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 
๕.๐๐ และล าดับสุดท้าย กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยคือ ๔.๙๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๘.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

 รวม ๔.๘๓ ๐.๓๓ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๙๐ ๐.๓๒ 



๒๙๓ 
 

  

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕ กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

รวม ๔.๘๐ ๐.๔๕ 

ตารางที ่๑๖๗ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี มีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็น  ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๓ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ อยู่ในระดับมากที่สุด  
 เมื่อพิจารณา ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๕.๐๐ ล าดับต่อมาคือ ความเหมาะสมของ
บรรยากาศในการจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสม
ของอาหารหลัก และอาหารว่าง และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยรวม
ทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ กิจกรรมยุติธรรมทางเลือก กิจกรรมเปิด 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้าย กิจกรรม
ปิด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๘.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 



๒๙๔ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๔ ๐.๔๒ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๔ กิจกรรม What will you do? ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

รวม ๔.๘๓ ๐.๓๘ 

ตารางที ่๑๖๘ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดลพบุร ี

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๓ อยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 
๕.๐๐ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ล าดับต่อมา
คือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมา ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย 
ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด 



๒๙๕ 
 

  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติวรรม มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ รองลงมาคือ กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ล าดับ
ต่อมา กิจกรรมเปิดยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมทางเลือกมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้าย 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๘.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 

 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

รวม ๔.๗๔ ๐.๔๒ 

ตารางที ่๑๖๙ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดสงขลา 
 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมิน 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๑ ๐.๔๘ 



๒๙๖ 
 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม
มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๔ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่ายมีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานใน
ส่วนต่าง ๆ และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ความ
เหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย ความ
เหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ รองลงมาคือ กิจกรรมเปิด และยุติธรรมชุมชน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับสุดท้ายคือ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๘.๘ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี  

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๔ ๐.๔๒ 
 



๒๙๗ 
 

  

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

รวม ๔.๘๓ ๐.๓๘ 

ตารางที ่๑๗๐ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็น ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๓ อยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณา ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 
๕.๐๐ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ล าดับต่อมา
คือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมา ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ระยะเวลาใน
การด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย 
ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ รองลงมาคือ กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ 
ล าดับต่อมา กิจกรรมเปิด ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมทางเลือกมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับ
สุดท้าย ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 

 



๒๙๘ 
 

๔.๑.๘.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธาน ี

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๑ ๐.๔๘ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔ กิจกรรม What will you do? ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

รวม ๔.๕๐ ๐.๗๑ 

ตารางที ่๑๗๑ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี มีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๑ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 



๒๙๙ 
 

  

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานใน
ส่วนต่าง ๆ และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ความ
เหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ต่อมาคือ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย ความเหมาะสมของอาหาร
หลัก และอาหารว่าง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ ยุติธรรมชุมชนกิจกรรมปิด และ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ กิจกรรมเปิด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ 
ล าดับสุดท้ายคือ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๘.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 

๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๓ ๐.๔๓ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา X  SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑. กิจกรรมเปิด ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๒. กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๓. กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๔. กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข ๔.๕๐ ๐.๗๑ 

 



๓๐๐ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา X  SD. 
๕. กิจกรรมสันติรวมใจ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๖. กิจกรรมปิด ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

 รวม ๔.๗๗ ๐.๔๐ 

ตารางที ่๑๗๒ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก มี
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๗ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่ายความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด
ค่ายการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ความเหมาะสมของ
บรรยากาศในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ต่อมาคือ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และกิจกรรม
เปิด – กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของอาหารหลัก 
และอาหารว่างมีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ รองลงมาคือ กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ 
ล าดับต่อมาคือ ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ต่อมาคือ กิจกรรมเปิด และยุติธรรมทางเลือก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ และล าดับสุดท้าย ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุก
หัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๘.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
 
 



๓๐๑ 
 

  

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๘๓ ๐.๒๘ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๒ กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๔ กิจกรรมWhat will you do? ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๘๐ ๐.๖๓ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

รวม ๔.๘๐ ๐.๔๘ 

ตารางที ่๑๗๓ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชน จังหวัดนครสวรรค ์

 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์มีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๓ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอน
การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ และความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ ๕.๐๐ ล าดับต่อมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ล าดับต่อมาคือ 
การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ต่อมาคือ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง และกิจกรรม
เปิด - กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียง ตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ กิจกรรมยุติธรรมทางเลือกกิจกรรมเปิด
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้าย กิจกรรม
ปิด๔.๗๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  



๓๐๒ 
 

๔.๑.๘.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 

๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๘ ๐.๓๖ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน ๔.๕๐ ๐.๘๕ 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

รวม ๔.๘๒ ๐.๓๙ 

ตารางที ่๑๗๔ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัด
พระนครศรอียุธยา 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อ
บรรยากาศโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 



๓๐๓ 
 

  

 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย และความเหมาะสมของ
ขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๕.๐๐ รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ล าดับต่อมาคือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
ค่าย และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ระยะเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุดท้ายคือ ความ
เหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ รองลงมาคือ กิจกรรมปิดและยุติธรรมชุมชนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ ล าดับต่อมาคือ กิจกรรมเปิด และยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับ
สุดท้ายคือ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด 

๔.๑.๘.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จงัหวัดสกลนคร 

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๔๐ ๐.๕๒ 

๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 

๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๐ ๐.๔๓ 

 
 



๓๐๔ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๔ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๔.๓๐ ๐.๔๘ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

รวม ๔.๓๐ ๐.๔๘ 

ตารางที ่๑๗๕ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดสกลนคร 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล จังหวัดสกลนครมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
๔.๖๘ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐
รองลงมาคือความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่ายมีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ล าดับต่อมาคือความ
เหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐
ล าดับต่อมาคือระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ
๔.๖๐ ต่อมาคือความเหมาะสมของอาหารหลัก และอาหารว่าง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ และล าดับสุดท้าย
ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดยกเว้นหัวข้อความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมชุมชน และกิจกรรมปิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือกิจกรรมเปิด 
และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ ยุติธรรมทางเลือกมีค่าเฉลี่ย
๔.๖๐ และล าดับสุดท้ายยุติธรรมสันติวัฒนธรรมมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดยกเว้นหัวข้อยุติธรรมสันติวฒันธรรมมีความพึงพอใจระดับมาก 



๓๐๕ 
 

  

๔.๑.๘.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๒๐ ๐.๙๒ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๖๓ ๐.๕๖ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๕๐ ๐.๘๕ 

๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๕.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

รวม ๔.๗๒ ๐.๕๔ 

ตารางที ่๑๗๖ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดชลบุร ี

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี มคีวามพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๓ อยู่ในระดับมากที่สุดและความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่
ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย 



๓๐๖ 
 
ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และกิจกรรมเปิด - กิจกรรมปิด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุดท้าย คือ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๒๐ 
โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ยกเว้นความเหมาะสมของอาหารหลัก
และอาหารว่าง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ รองลงมาคือ กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ 
ต่อมาคือ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ กิจกรรมเปิด และยุติธรรมทางเลือก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุดท้ายคือ ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 

๔.๑.๘.๑๕โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธาน ี

ที ่ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อบรรยายการโดยรวม   

๑. ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๓. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๔. ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนิน งานในส่วนต่าง ๆ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๖. การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. กิจกรรมเปิด – กิจกรรมปิด ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

 รวม ๔.๗๔ ๐.๔๗ 
 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม   

๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

 



๓๐๗ 
 

  

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

รวม  ๔.๗๕ 

ตารางที ่๑๗๗ ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานีมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์โดยแบ่งออกเป็นความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๑ อยู่ในระดับมากที่สุดและความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ อยู่
ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวมพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่ายความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงาน
ในส่วนต่าง ๆ และการก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมา  
คือ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
คือ ๔.๗๐และล าดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง และกิจกรรมเปิด - 
กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมพบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจมากที่สุดเรียง 
ตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ กิจกรรมเปิดยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยุติธรรมสันตวิัฒนธรรม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๐ และล าดับสุดท้าย 
กิจกรรมปิดมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 
 
๔.๑.๙ แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค ์

รายงานผลสรุปความพึงพอใจการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย
ดังนี้ 

๔.๕๐ - ๕.๐๐ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด 
๓.๕๐ - ๔.๔๙ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
๑.๐๐ - ๑.๔๙ คะแนนหมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 
๔.๑.๙.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๘๐ ๐.๓๒ 

รวม ๔.๗๗ ๐.๔๘ 

ตารางที ่๑๗๘ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา มี
ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติธรรมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ ยุติธรรมทางเลือก และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับ
ต่อมาคือ กิจกรรมเปิดยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยรวม
ทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้
จัดโครงการฯ อีก เนื่องจากกิจกรรมท าให้เกิดความสนุกสนานและเกิดความรู้  



๓๐๙ 
 

  

๔.๑.๙.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๔ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

รวม ๔.๗๗ ๐.๔๘ 

ตารางที ่๑๗๙ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดเชียงราย 

 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มี
ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติธรรม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ ยุติธรรมทางเลือก และยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับ
ต่อมาคือ กิจกรรมเปิดกิจกรรมปิด และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยรวมทุก
หัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้จัด
โครงการฯ อีก เนื่องจากกิจกรรมท าให้เกิดความสนุกสนาน และความสามัคคีกัน 

๔.๑.๙.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 

รวม ๔.๗๗ ๐.๕๐ 

ตารางที ่๑๘๐ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดปัตตานี 



๓๑๐ 
 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี มีความ
พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ กิจกรรมเปิด และยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ๔.๘๐ ล าดับต่อมา
คือ ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยรวมทุก
หัวข้อนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้จัด
โครงการฯ อีก เนื่องจากกิจกรรมท าให้เกิดความสนุกสนานและเกิดความรู้  

๔.๑.๙.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๔๐ ๐.๕๒ 

๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

รวม ๔.๖๐ ๐.๕๑ 

ตารางที ่๑๘๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค ์จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ อยู่ในระดับมากที่สุด  

โดยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ กิจกรรมเปิดและ
ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ รองลงมาคือ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แลละยุติธรรมสันติ
วัฒนธรรม และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุท้าย ยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ย 
๔.๔๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ยกเว้นยุติธรรมทางเลือกมีความพึง
พอใจอยู่นะดับมาก นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้จัดโครงการฯต่อเนื่องทุกปี 
เนื่องจากเป็นโครงการฯที่สนุก เข้าใจง่าย  

 



๓๑๑ 
 

  

๔.๑.๙.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕ กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

รวม ๔.๗๘ ๐.๔๖ 

ตารางที ่๑๘๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค ์จังหวัดเพชรบุรี 

  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี มี
ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ กิจกรรมเปิด ยุติธรรมทางเลือก และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือ ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ๔.๗๐ 
โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด   

๔.๑.๙.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบรุี จังหวัดลพบรุี 

ข้อ ประเดน็พิจารณา 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๒ กิจกรรมก้าวคนละก้าว ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๓ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๔ กิจกรรม What will you do? ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

รวม ๔.๗๘ ๐.๔๒ 

ตารางที ่๑๘๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดลพบุร ี



๓๑๒ 
 
 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย๔.๗๘ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมสันติ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมา กิจกรรมเปิดกิจกรรมปิด และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับสุดท้าย ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ 
โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะคือ 
ต้องการให้จัดโครงการฯทุกปี เนื่องจากเป็นโครงการฯที่สนุก เข้าใจในเนื้อหาที่อบรม ไม่น่าเบ่ือ เพราะ
ที่ผ่านมามีแต่โครงการที่ให้นั่งฟังโดยไม่มีส่วนร่วม และกิจกรรมในโครงการฯนี้เป็นกิจกรรมที่
สนุกสนาน ท าให้ได้รู้จักเพ่ือนต่างห้องหรือต่างช้ันเรียนมากยิ่งขึ้น 

๔.๑.๙.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

รวม ๔.๗๗ ๐.๔๔ 

ตารางที ่๑๘๔ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดสงขลา 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา
มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ กิจกรรมเปิดยุติธรรม
ทางเลือกยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ยุติธรรม
ชุมชน และยุติธรรมสันติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด 



๓๑๓ 
 

  

๔.๑.๙.๘ โรงเรียนบา้นนาวทิยาคม จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๔๐ ๐.๕๒ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

รวม ๔.๖๐ ๐.๕๑ 

ตารางที ่๑๘๕ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ กิจกรรมเปิดและ
ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ รองลงมาคือ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แลละยุติธรรมสันติ
วัฒนธรรม และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุท้าย ยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ย 
๔.๔๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ยกเว้นยุติธรรมทางเลือกมีความ  
พึงพอใจอยู่นะดับมากนอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้จัดโครงการฯต่อเนื่องทุกปี 
เนื่องจากเป็นโครงการที่สนุก เข้าใจง่าย  

๔.๑.๙.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอบุลราชธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๔ กิจกรรม What will you do? ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

รวม ๔.๗๐ ๐.๕๓ 

ตารางที ่๑๘๖ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดอุบลราชธานี 



๓๑๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี มีความ
พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ กิจกรรมเปิดยุติธรรมชุมชนยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๗๐ และล าดับต่อมาคือ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๖๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะ
คือ ต้องการให้จัดโครงการฯ อีก เนื่องจากท าให้รู้จักเพ่ือนมาก  

๔.๑.๙.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
ที ่ ประเดน็พิจารณา X  SD. 
๑. กิจกรรมเปิด ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๒. กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๓. กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๔. กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๕. กิจกรรมสันติรวมใจ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๖. กิจกรรมปิด ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

 รวม ๔.๗๗ ๐.๔๔ 

ตารางที ่๑๘๗ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดพิษณุโลก 

 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก  
มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๗ อยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ กิจกรรมเปิด 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ รองลงมาคือ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยุติธรรมสันติธรรม และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ 
โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๙.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

๒ กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๔.๘๐ ๐.๔๒ 



๓๑๕ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๔ กิจกรรม What will you do? ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

รวม ๔.๘๓ ๐.๓๘ 

ตารางที ่๑๘๘ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดนครสวรรค ์

 ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์มีความ
พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๓ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ กิจกรรม
เปิด และยุติธรรมทางเลือกมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือ ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะ
คือ ต้องการให้จัดโครงการฯ อีก เนื่องจากกิจกรรมท าให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน 

๔.๑.๙.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๕ กิจกรรมสันติรวมใจ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

รวม ๔.๖๓ ๐.๕๕ 

ตารางที ่๑๘๙ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยามีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย๔.๖๓ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ กิจกรรมเปิดและ
ยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมาคือ ยุติธรรมสันติวัฒนธรรม และกิจกรรมปิด 



๓๑๖ 
 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุดท้ายคือ ยุติธรรมชุมชน และยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะ
คือ ต้องการให้จัดโครงการฯ อีก เนื่องจากท าให้รู้จักเพ่ือนมากขึ้น และกิจกรรมท าให้เกิดความสามัคคี  

๔.๑.๙.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จงัหวัดสกลนคร 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒ กิจกรรมระวังอย่าให้ถั่วร่วง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว ๔.๔๐ ๐.๕๒ 
๔ กิจกรรมนิทานจากชื่อฉัน ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๕ กิจกรรมสันติร่วมใจ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๕๒ 

รวม ๔.๖๐ ๐.๕๑ 

ตารางที ่๑๙๐ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดสกลนคร 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล จังหวัดสกลนคร มีความ
พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ กิจกรรมเปิดและ
ยุติธรรมชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ รองลงมาคือ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และยุติธรรมสันติ
วัฒนธรรม และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุดท้าย ยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ย 
๔.๔๐ โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ยกเว้นยุติธรรมทางเลือกมีความพึง
พอใจอยู่นะดับมาก นอกจากนี้นักเรียนมีข้อเสนอแนะคือ ต้องการให้จัดโครงการฯต่อเนื่องทุกปี 
เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่สนุก เข้าใจง่าย  

๔.๑.๙.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๒ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๗๐ ๐.๔๘ 

๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 



๓๑๗ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๕ กิจกรรมตามใจเธอ ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๖๐ ๐.๗๐ 

รวม ๔.๗๐ ๐.๕๓ 

ตารางที ่๑๙๑ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี มีความพึง
พอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐รองลงมาคือ กิจกรรมเปิดยุติธรรมชุมชนยุติธรรมทางเลือก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๗๐ ล าดับสุดท้ายคือ ยุติธรรมสันติธรรม และกิจกรรมปิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ 
โดยรวมทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๙.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

�̅� SD. 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓ กิจกรรมทางเลือก ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๔ กิจกรรมเปลี่ยน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ๔.๘๐ ๐.๔๒ 

รวม ๔.๗๘ ๐.๔๖ 

ตารางที ่๑๙๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงคจ์ังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานีมีความ 
พึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมากที่สุด 

โดยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ยุติธรรมสันติธรรมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือยุติธรรมชุมชนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และกิจกรรมปิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคอื 
๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือยุติธรรมทางเลือก และกิจกรรมเปิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยรวมทุก
หัวข้อมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  



๓๑๘ 
 
๔.๑.๑๐ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม  

๔.๑.๑๐.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสมีา 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๓๐ ๑.๔๒ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๓.๗๐ ๐.๙๕ 

ตารางที ่๑๙๓ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดนครราชสีมา 

จากตารางที่ ๑๙๓ พบว่า นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา มีคะแนน
ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๓๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๓.๗๐ 
คะแนน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

๔.๑.๑๐.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๑๐ ๑.๓๗ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๔๐ ๐.๗๐ 

ตารางที ่๑๙๔ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดเชียงราย 
จากตารางที่ ๑๙๔ พบว่า นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีคะแนน

ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๑๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔.๔๐ 
คะแนน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๓ โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกูล จงัหวัดปัตตาน ี
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๐๐ ๑.๓๓ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๒๐ ๑.๐๓ 

ตารางที ่๑๙๕ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดปัตตานี 
จากตารางที่ ๑๙๕ พบว่า นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี มีคะแนน

ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔.๒๐ คะแนน 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

 

 



๓๑๙ 
 

  

๔.๑.๑๐.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม  
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๕๐ ๑.๙๐ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔ ๑.๔๑ 

ตารางที ่๑๙๖ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดนครปฐม 
จากตารางที่ ๑๙๖ พบว่า นักเรียนโรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม มีคะแนนความรู้เพ่ิมขึ้น

จากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๕๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔ คะแนน แสดงให้เห็น
ว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี  
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๐๐ ๑.๓๓ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๔๐ ๐.๗๐ 

ตารางที ่๑๙๗ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดเพชรบุร ี  
จากตารางที่ ๑๙๗ พบว่า นักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี มีคะแนน

ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๐๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔.๔๐ 
คะแนน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

๔.๑.๑๐.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๑๐ ๑.๗๓ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๐๐ ๐.๖๗ 

ตารางที ่๑๙๘ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดลพบุร ี  
จากตารางที่ ๑๙๘ พบว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี มีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๑๐ คะแนน และหลัง
การเรียนรู้ ๑๔.๐๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปอ้มนอก) จังหวัดสงขลา 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๘.๒๐ ๒.๔๔ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๓.๒๐ ๑.๐๓ 

ตารางที ่๑๙๙ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดสงขลา 



๓๒๐ 
 

จากตารางที่ ๑๙๙ พบว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา มี
คะแนนความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๘.๒๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ 
๑๓.๒๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๘ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี  
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๔๐ ๑.๔๐ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๓.๘๐ ๑.๐๐ 

ตารางที ่๒๐๐ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดสุราษฎรธ์านี 
จากตารางที่ ๒๐๐ พบว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคะแนน

ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๔๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๓.๘๐ 
คะแนน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวดัอุบลราชธาน ี
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๔๐ ๑.๑๐ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๓.๐๐ ๐.๘๐ 

ตารางที ่๒๐๑ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดอุบลราชธานี 
จากตารางที่ ๒๐๑ พบว่า นักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานีมีคะแนน

ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๔๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๓ คะแนน 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๐๐ ๒.๑๒ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๐๐ ๑.๓๖ 

ตารางที ่๒๐๒ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก 

จากตารางที่ ๒๐๒ พบว่า นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลกมีคะแนน
ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔ คะแนน 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  
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๔.๑.๑๐.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๗๐ ๒.๕๐ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๐๐ ๑.๐๕ 

ตารางที ่๒๐๓ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดนครสวรรค ์
จากตารางที่ ๒๐๓ พบว่า นักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ มีคะแนน

ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๗๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔ คะแนน 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๐๐ ๑.๒๓ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๒๐ ๐.๘๐ 

ตารางที ่๒๐๔ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากตารางที่ ๒๐๔ พบว่า นักเรียนโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดอยุธยา มีคะแนน

ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔.๒๐ คะแนน 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๗๐ ๓.๒๓ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๔๐ ๐.๙๗ 

ตารางที ่๒๐๕ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดสกลนคร 

จากตารางที่ ๒๐๕ พบว่า นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล จังหวัดสกลนคร มีคะแนน
ความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๗๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔.๔๐ 
คะแนน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๙.๓๐ ๒.๑๒ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๓๐ ๑.๓๖ 

ตารางที ่๒๐๖ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดชลบุร ี
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จากตารางที่ ๒๐๖ พบว่า นักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี มีคะแนนความรู้
เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๙.๓๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔.๓๐ คะแนน 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

๔.๑.๑๐.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี
การทดสอบ N คะแนนเต็ม �̅� SD. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐.๐๐ ๑.๘๙ 
หลังการจัดการเรียนรู้ ๑๐๐ ๑๕ ๑๔.๒๐ ๑.๐๓ 

ตารางที ่๒๐๗ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมกิจกรรม จังหวัดอุดรธานี 

จากตารางที่ ๒๐๗ พบว่า นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี มีคะแนนความรู้
เพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ที่ได้คะแนน ๑๐.๐๐ คะแนน และหลังการเรียนรู้ ๑๔.๒๐ คะแนน 
แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

 
๔.๑.๑๑ การประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรบัเยาวชน 

รายงานผลสรุปความพึงพอใจการประเมินสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยดังนี้ 

๔.๕๐ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด 
๓.๕๐ - ๔.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
๑.๐๐ - ๑.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

๔.๑.๑๑.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสมีา 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเขา้ใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๐ ๐.๔๑ 

 



๓๒๓ 
 

  

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
 รวม ๔.๘๐ ๐.๓๖ 

ตารางที ่๒๐๘ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมามีความ
พึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
สื่อเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สมานฉันท์เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และประโยชน์ที่ได้รับจากการชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๘๐ ล าดับสุดท้ายได้แก่ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับคา่เฉลี่ย ดังนี้ เสียงพากย์และดนตรี
มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ รองลงมาคือ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ระยะเวลาในการ
น าเสนอ และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือ การแต่งกายของ
ตัวละครและฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๔.๑.๑๑.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
 รวม ๔.๗๖ ๐.๔๗ 



๓๒๔ 
 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๔๓ 

ตารางที ่๒๐๙ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มี
ความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ อยู่ในระดับ
มากที่สุดและความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้
สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ  ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่
น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับสุดท้ายคือ เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ 
โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้สนุกสนานน่าติดตาม 
และเสียงพากย์ และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือระยะเวลาในการ
น าเสนอ และรูปแบบการน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือการแต่ง
กายของตัวละคร และฉากเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

 

 

 

 



๓๒๕ 
 

  

๔.๑.๑๑.๓ โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกูล จงัหวัดปัตตาน ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๒ ๐.๕๔ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากยแ์ละดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
 รวม ๔.๘๐ ๐.๔๔ 

ตารางที ่๒๑๐ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนจังหวัดปัตตานี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานีมีความ
พึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
๔.๘๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และประโยชน์ที่ได้รับจากการชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมา
คือ เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๗๐ ล าดับสุดท้าย สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการน าเสนอ
เหมาะสม และเสียงพากย์ และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการน าเสนอ และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้าย 
การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด  



๓๒๖ 
 

๔.๑.๑๑.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม  
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
 รวม ๔.๗๒ ๐.๕๒ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
 รวม ๔.๖๖ ๐.๕๑ 

ตารางที ่๒๑๑ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจ
ต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 
และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๖ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ 
รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๗๐ ล าดับสุดท้าย ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ระยะเวลาในการ
น าเสนอ และเสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมา สนุกสนาน
น่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้าย รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และการแต่งกายของตัว
ละครและฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด  



๓๒๗ 
 

  

๔.๑.๑๑.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี  
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 

 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

 รวม ๔.๗๖ ๐.๔๗ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   

๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 

๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๔๓ 

ตารางที ่๒๑๒ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนวัดคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี มีความพึง
พอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด  
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ เข้าใจล าดับเหตุการณ์
ของเรื่อง และประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ความเข้าใจเนื้อ
เรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับสุดท้ายคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ 
โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการน าเสนอ
เหมาะสม และเสียงพากย์ และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการน าเสนอ และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือ 
การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด  



๓๒๘ 
 

๔.๑.๑๑.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
 รวม ๔.๗๐ ๐.๕๐ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๔๐ ๐.๗๑ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๔๘ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๔๒ 

 รวม ๔.๗๐ ๐.๕๐ 

ตารางที ่๒๑๓ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดลพบุร ี

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรีมีความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
๔.๗๐ อยู่ในระดับมากที่สุดและความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบ
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๘๐ ล าดับต่อมา สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการชม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๗๐ และล าดับสุดท้าย ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ เสียงพากย์และดนตรี
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ ระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับ
ต่อมาคือ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ ล าดับ



๓๒๙ 
 

  

สุดท้ายคือ การแต่งกายของตัวละคร และฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นหัวข้อการแต่งกายของตัวละคร และฉากเหมาะสมมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 

๔.๑.๑๑.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปอ้มนอก) จังหวัดสงขลา 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
 รวม ๔.๗๖ ๐.๕๑ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๗๖ ๐.๔๑ 

ตารางที ่๒๑๔ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดสงขลา 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา
มีความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ อยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือสื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สมานฉันท์ และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือความเข้าใจ
เนื้อเรื่องที่น าเสนอมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่องมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 



๓๓๐ 
 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ เสียงพากย์และดนตรี
มีความเหมาะสมและสนุกสนานน่าติดตาม มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ เท่ากัน รองลงมาคือ 
ระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๐ และการแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๑.๘ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี  
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๔๐ ๐.๗๐ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
 รวม ๔.๖๒ ๐.๕๓ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๔๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๔๐ ๐.๘๔ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
 รวม ๔.๕๒ ๐.๖๕ 

ตารางที ่๒๑๕ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มี
ความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ รองลงมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับ



๓๓๑ 
 

  

วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ รูปแบบการน าเสนอ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ รองลงมาคือ สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ ล าดับต่อมาคือ เสียง
พากย์และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ล าดับสุดท้าย การแต่งกายของตัวละครและฉาก
เหมาะสม และระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๔๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นหัวข้อการแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม และระยะเวลาใน
การน าเสนอ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

๔.๑.๑๑.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวดัอุบลราชธาน ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
 รวม ๔.๗๖ ๐.๔๓ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๘๔ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๖๐ ๐.๘๔ 
 รวม ๔.๖๒ ๐.๖๓ 

ตารางที ่๒๑๖ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานีมีความ
พึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 



๓๓๒ 
 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมมีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และเนื้อหา
เข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้าย ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดย
ทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการน าเสนอ
เหมาะสม และระยะเวลาในการน าเสนอมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ รองลงมาคือ เสียงพากย์และ
ดนตรีมีความเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้ายคือ 
การแต่งกายของตัวละคร และฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๑.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
ที ่ ประเดน็พิจารณา X  SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
 รวม ๔.๗๒ ๐.๕๒ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา X  SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
 รวม ๔.๖๖ ๐.๕๑ 

ตารางที ่๒๑๗ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลกมคีวาม
พึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๖ อยู่ในระดับมากที่สุด 



๓๓๓ 
 

  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ 
รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๗๐ ล าดับสุดท้าย ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ระยะเวลาในการ
น าเสนอ และเสียงพากย ์และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมา สนุกสนาน
น่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้าย รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และการแต่งกายของตัว
ละครและฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

๔.๑.๑๑.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๓๙ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
 รวม ๔.๘๖ ๐.๒๕ 

ตารางที ่๒๑๘ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดนครสวรรค ์

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์มีความ
พึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๖ อยู่ในระดับมากที่สุด 



๓๓๔ 
 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐
รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ ๔.๘๐ ล าดับสุดท้ายคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการเสียง
พากย์และดนตรีมีความเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๕.๐๐ รองลงมาคือ 
น าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ ล าดับต่อมาคือ ระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ และ
ล าดับสุดท้ายคือ การแต่งกายของตัวละคร และฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

๔.๑.๑๑.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
 รวม ๔.๖๒ ๐.๕๑ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๕๓ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
 รวม ๔.๖๐ ๐.๕๐ 

ตารางที ่๒๑๙ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนคร-
ศรีอยุธยามีความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ 
อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 



๓๓๕ 
 

  

 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ 
รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่อง
ที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดย
ทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ระยะเวลาในการ
น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ เสียงพากย์
และดนตรีมีความเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตามมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุท้ายคือ 
การแต่งกายของตัวละคร และฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๑.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๕๐ ๐.๙๗ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
 รวม ๔.๖๘ ๐.๖๐ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
 รวม ๔.๖๔ ๐.๕๗ 

ตารางที ่๒๒๐ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดสกลนคร 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล จังหวัดสกลนครจังหวัด
ลพบุรีมีความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ อยู่
ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดย
ภาพรวมมีคา่เฉลี่ย ๔.๖๔ อยู่ในระดับมากที่สุด 



๓๓๖ 
 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ 
รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่อง
ที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดย
ทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ระยะเวลาในการ
น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐เสียงพากย์
และดนตรีมีความเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตามมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุท้ายคือ 
การแต่งกายของตัวละคร และฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๑.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๔๐ ๐.๗๐ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
 รวม ๔.๖๒ ๐.๕๓ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๔๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๔๐ ๐.๘๔ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
 รวม ๔.๕๒ ๐.๖๕ 

ตารางที ่๒๒๑ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมจังหวัดชลบุรีมีความ 
พึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๒ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดและความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๕๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 



๓๓๗ 
 

  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐รองลงมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้าย สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์  
มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ รูปแบบการน าเสนอ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ รองลงมาคือ สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ ล าดับต่อมาคือ เสียง
พากย์ และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ ล าดับสุดท้าย การแต่งกายของตัวละคร และฉาก
เหมาะสม และระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๔๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้นหัวข้อการแต่งกายของตัวละคร และฉากเหมาะสม และ
ระยะเวลาในการน าเสนอ มีความพึงพอใจในระดับมาก 

๔.๑.๑๑.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๔ ๐.๕๓ 

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๗. การแต่งกายของตัวละครและฉากเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๒ ๐.๕๘ 

ตารางที ่๒๒๒ ผลการประเมนิสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานีมีความพึง
พอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับมาก



๓๓๘ 
 
ที่สุดและความพึงพอใจต่อสื่อภาพยนตร์ส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐
รองลงมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์
กับวัตถุประสงค ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ระยะเวลาในการ
น าเสนอ และเสียงพากย ์และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมาคือ รูปแบบ
การน าเสนอเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ล าดับสุดท้ายคือ การแต่งกายของตัวละคร
และฉากเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๒ การประเมนิสื่อแอนิเมชนัส าหรบัเยาวชน 
รายงานผลสรุปความพึงพอใจการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนท าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยดังนี้ 
๔.๕๐ - ๕.๐๐ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด 
๓.๕๐ - ๔.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
๒.๕๐ - ๓.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๐ - ๒.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
๑.๐๐ - ๑.๔๙ คะแนน หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
  

๔.๑.๑๒.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสมีา 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๗๘ ๐.๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๙ 
 

  

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๔๓ 

ตารางที ่๒๒๓ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา มี
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเน้ือหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็น
ถึงความสมานฉันท์ และประโยชน์ที่ได้รับจากการชม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ และล าดับสุดท้าย ความเข้าใจ
เนื้อเรื่องที่น าเสนอ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม และระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ ความ
สวยงามของฉาก และตัวละคร และเสียงพากย ์และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ 
ล าดับสุดท้ายคือ สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  

๔.๑.๑๒.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท ์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๖ ๐.๕๑ 



๓๔๐ 
 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๘๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๘ ๐.๔๗ 

ตารางที ่๒๒๔ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

ผลการวิเคราะห์ พบว่าโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย มีความพึงพอใจต่อสื่อ
แอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๖ อยู่ในระดับมากที่สุดและความ
พึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยดังนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๐ รองลงมาคือสื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สมานฉันท์และความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมาเนื้อหาเข้าใจง่าย
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้ายคือเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่องมี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสมความสวยงามของฉากและตัวละครสนุกสนานน่าติดตามเสียงพากย์และดนตรีมี
ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมาคือ ระยะเวลาในการน าเสนอ เสียงพากย์ มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๒.๓ โรงเรียนเดชะปตัตนยานุกูล จงัหวัดปัตตาน ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๖ ๐.๕๑ 

 



๓๔๑ 
 

  

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๘ ๐.๔๗ 

ตารางที ่๒๒๕ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดปัตตานี 

 ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี มีความ
พึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๐ รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสมานฉันท์ และความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับต่อมา เนื้อหา
เข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้ายคือ เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของ
เรื่องมีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสมความสวยงามของฉากและตัวละครระยะเวลาในการน าเสนอเสียงพากย์และดนตรีมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมาคือ สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดย
ทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

๔.๑.๑๒.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม  
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๓๙ 

 



๓๔๒ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๘๔ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๕๐ ๐.๘๕ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๖๑ 

ตารางที ่๒๒๖ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดนครปฐม 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจ
ต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ ย ๔.๘๒ อยู่
ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ ๔.๙๐ รองลงมาได้แก่ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ ตามล าดับ โดยทุก
หัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ด้านการออกแบบ นักเรียนมคีวามพึงพอใจมากทีสุ่ดเรยีงตามล าดับค่าเฉลีย่ ดังน้ี รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม และระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมาคือ ความ
สวยงามของฉาก และตัวละคร และเสียงพากย ์และดนตรมีีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ 
และล าดับสุดท้าย สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  

๔.๑.๑๒.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุร ี  
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๗๘ ๐.๔๒ 



๓๔๓ 
 

  

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๐ ๐.๔๕ 

ตารางที ่๒๒๗ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี 

ผลการวิเคราะห ์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุรี มีความพึง
พอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๐ อยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ เข้าใจล าดับ
เหตุการณ์ของเรื่อง และประโยชน์ที่ได้รับจากการชม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับสุดท้ายคือ สื่อ
แสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดย
ทุกหัวข้อนักเรียนมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ด้านการออกแบบ นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ สนุกสนาน
น่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ ความสวยงามของฉากและตัวละคร ระยะเวลาในการ
น าเสนอ และเสียงพากย์ และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับสุดท้ายคือ 
รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  

๔.๑.๑๒.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๓๙ 



๓๔๔ 
 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
 รวม ๔.๗๘ ๐.๓๕ 

ตารางที ่๒๒๘ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดลพบุร ี

 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิต เทศบาลเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรีมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบ
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมและเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง
 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ ล าดับสุดท้าย ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ 
โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ เสียงพากย์
และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ รองลงมาคือ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๙๐ล าดับต่อมาคือ ระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ต่อมาคือ สนุกสนานน่าติดตาม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับสุดท้าย ความสวยงามของฉาก และตัวละคร มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

๔.๑.๑๒.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปอ้มนอก) จังหวัดสงขลา 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๓๙ 

 



๓๔๕ 
 

  

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๕.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
 รวม ๔.๗๘ ๐.๓๕ 

ตารางที ่๒๒๙ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดสงขลา 

 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา
มีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย๔.๗๒อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์  และเข้าใจ
ล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมาได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ ตามล าดับ โดยทุกหัวข้อนักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้นักเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ต้องการให้เพิ่มสื่อ
แอนิเมชันในหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสนุกและเข้าใจง่าย 

๔.๑.๑๒.๘ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี  
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๔ ๐.๕๓ 

 
 
 
 
 
 



๓๔๖ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๕๐ ๐.๘๕ 
 รวม ๔.๖๘ ๐.๕๖ 

ตารางที ่๒๓๐ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มี
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ อยู่ในระดับมากที่สุด  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ 
รองลงมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์
กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

ด้านการออกแบบ นักเรียนมคีวามพึงพอใจมากทีสุ่ดเรยีงตามล าดับค่าเฉลีย่ ดังน้ี รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ เสียงพากย์ และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ความสวยงามของฉากและตัวละคร และระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุดท้ายคือ สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

๔.๑.๑๒.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวดัอุบลราชธาน ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๓๙ 

 



๓๔๗ 
 

  

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
 รวม ๔.๗๔ ๐.๔๔ 

ตารางที ่๒๓๑ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนปทุมพทิยาคม จังหวัดอุบลราชธานี มีความ
พึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๔ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 
๔.๙๐ รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้ายคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ ระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับ
ต่อมาคือ เสียงพากย์ และดนตรีมีความเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
๔.๗๐ และล าดับสุดท้ายคือ ความสวยงามของฉาก และตัวละคร มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อ
นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

๔.๑.๑๒.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
ที ่ ประเดน็พิจารณา X  SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๔ ๐.๕๓ 



๓๔๘ 
 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา X  SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๕๐ ๐.๘๕ 
 รวม ๔.๖๘ ๐.๕๖ 

ตารางที ่๒๓๒ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 

 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลกมคีวาม
พึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๔ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๘ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ 
รองลงมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่าย
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ เสียงพากย์ และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ความสวยงามของฉากและตัวละคร และระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๖๐ ล าดับสุดท้ายคือ สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๒.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๔ ๐.๓๘ 



๓๔๙ 
 

  

 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๔ ๐.๓๘ 

ตารางที ่๒๓๓ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดนครสวรรค ์

 ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ มี
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเน้ือหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๔ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๘๔ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ และ
เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๙๐ รองลงมาคือ ความสวยงาม
ของฉากและตัวละครระยะเวลาในการน าเสนอ และเสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๘๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๒.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๕๐ ๐.๗๑ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
 รวม ๔.๖๖ ๐.๕๕ 

 



๓๕๐ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๕๐ ๐.๕๓ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๖๐ ๐.๙๗ 
 รวม ๔.๗๒ ๐.๕๗ 

ตารางที ่๒๓๔ ผลการประเมนิสื่อแอนเิมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๖ อยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการ
ออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมมีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ ล าดับต่อมาคือ เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และเนื้อหาเข้าใจง่าย
สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ และล าดับสุดท้ายคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่
น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ ระยะเวลาในการน าเสนอ และเสียงพากย์และดนตรี
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ และล าดับ
สุดท้ายคือ ความสวยงามของฉากและตัวละคร มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๒.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔..๖๐ ๐.๙๗ 
 รวม ๔.๗๐ ๐.๕๘ 

 



๓๕๑ 
 

  

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๘๐ ๐.๖๓ 
 รวม ๔.๗๘ ๐.๕๐ 

ตารางที ่๒๓๕ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดสกลนคร 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกุล จังหวัดสกลนครจังหวัด
ลพบุรีมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ อยู่
ในระดับมากที่สุดและความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมมีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ สื่อแสดงให้เห็นถึงความ
สมานฉันท์มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอมีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ และล าดับ
สุดท้ายคือ เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย ๔.๙๐ รองลงมาคือ ระยะเวลาในการน าเสนอเสียงพากย์และดนตรีมี
ความเหมาะสมสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และล าดับสุดท้าย ความสวยงามของ
ฉากและตัวละคร มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔.๑.๑๒.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุร ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๗๐ ๐.๔๘ 
๓. เขา้ใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๓๙ 

 



๓๕๒ 
 

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๖๐ ๐.๕๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๖๐ ๐.๘๔ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๕๐ ๐.๘๕ 
 รวม ๔.๘๒ ๐.๖๑ 

ตารางที ่๒๓๖ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดชลบุรี 

 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมจังหวัดชลบุรีมีความพึง
พอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ อยู่ในระดับมากที่สุด
และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๒ 
อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมเนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
คือ ๔.๙๐ รองลงมา ได้แก่ สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ และเข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ และความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ ตามล าดับ โดยทุก
หัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ รูปแบบการ
น าเสนอเหมาะสม และระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ รองลงมาคือ ความ
สวยงามของฉากและตัวละคร และเสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๖๐ 
และล าดับสุดท้าย สนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  

๔.๑.๑๒.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกลู จังหวัดอุดรธาน ี
ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านเนื้อหา   
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์ ๔.๖.๐ ๐.๗๐ 
๒. ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๓. เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๔. ประโยชน์ที่ได้รบัจากการชม ๔.๙๐ ๐.๓๒ 
๕. เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์ ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๒ ๐.๕๖ 

 



๓๕๓ 
 

  

ที ่ ประเดน็พิจารณา �̅� SD. 
 ด้านการออกแบบ   
๖. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
๗. ความสวยงามของฉากและตัวละคร ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๘. ระยะเวลาในการน าเสนอ ๔.๖๐ ๐.๗๐ 
๙. เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม ๔.๘๐ ๐.๔๒ 
๑๐. สนุกสนานน่าติดตาม ๔.๗๐ ๐.๖๗ 
 รวม ๔.๗๒ ๐.๕๘ 

ตารางที ่๒๓๗ ผลการประเมนิสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 

 ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี มีความพึง
พอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านเนื้อหาโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนในด้านการออกแบบโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
๔.๗๒ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๙๐ รองลงมาคือ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่
น าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ ล าดับต่อมาคือ เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๐ 
ล าดับสุดท้ายคือ เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง และสื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันคือ ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 ด้านการออกแบบนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ความ
สวยงามของฉากและตัวละครและเสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๘๐ 
รองลงมาคือ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม และสนุกสนานน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ๔.๗๐ 
ล าดับสุดท้ายคือ ระยะเวลาในการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๐ โดยทุกหัวข้อนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๔ 
 
๔.๒ สรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของเพจเฟซบุ๊ก “วัยรุ่น วุ่นเนอะ”  

เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยแยก
รายละเอียดออกเป็น ดังนี้ 

๔.๒.๑ ยอดรวมการรับชม 

 
ภาพที่ ๙ ยอดรวมการรับชม 

จากภาพด้านบนที่แสดงยอดรวมการรับชมข้อมูลภายในเพจ พบว่า จากช่วงเริ่มต้นของการ
ท ากิจกรรมมีการเข้ารับชมข้อมูลมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาของการด าเนินกิจกรรม และมีอัตราสูงมาก
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่สังเกตได้ว่ามัอัตราการรับชมสูงที่สุด และมีข้อสังเกตว่า ในช่วงวลาที่ไม่มีการ
จัดท ากิจกรรมนั้น แทบจะไม่มีผู้เข้าชมเลย เนื่องจากทีมงานวิจัยไม่ได้มีกิจกรรมหรือภาพที่จะสามารถ
เชื่อมโยงหรือดึงกระตุ้นการเข้ารับชมให้กับแฟนเพจ จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้ารับชมเพจในช่วงเวลานั้น
น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากต้องการให้มีการติดตามหรือเข้ารับชมข้อมูลอยู่เสมอ ผู้ดูแลเพจอาจจะ
ต้องมีการพูดคุยหรืออัพโหลดข้อมูลเพื่อดึงดูดให้มีคนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่เสมอ ซึ่งควรมีผู้ดูแลแฟนเพจ
เฉพาะไม่ให้เงียบหลังจากไม่มีการด าเนินกิจกรรมอีกหลังจากนี้ 

 
ภาพที่ ๑๐ ยอดรวมการรับชมแบบแยกส่วนรายละเอียด 



๓๕๕ 
 

  

จากภาพด้านบนที่แสดงยอดรวมการรับชมข้อมูลภายในเพจ โดยแยกส่วนรายละเอียด
ออกเป็นดังนี้คือ มีการเข้าชมหน้าหลักมากที่สุด แล้วถึงเข้าไปรับชมในการเฉพาะเจาะจง เช่น ภาพนิ่ง 
หรือวีดีโอ ในล าดับที่น้อยกว่า เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ผู้รับชมสามารถเลื่อนดูภาพ หรือวีดีโอได้เลย 
โดยไม่จ าเป็นต้องกดเข้าไปดูเฉพาะเนื้อหาบางเนื้อหาเท่านั้น 

๔.๒.๒ จ านวนผู้กดถูกใจเพจ  
จากวันที่เริ่มต้นเก็บข้อมูล วนัที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จ านวน ๓๐๗ คน จนถึงวันที่ ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๒ ที ่๑,๖๑๖ และณ ปัจจุบนัมียอดผู้กดถูกใจเพจที่ ๑,๖๖๘ คน  

 
ภาพที่ ๑๑ จ านวนผู้กดถูกใจเพจ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 
ภาพที่ ๑๒ จ านวนผู้กดถูกใจเพจ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



๓๕๖ 
 

 
ภาพที่ ๑๓ จ านวนผูต้ิดตามเพจ 

จากข้อมูลจ านวนรวมการถูกใจเพจ จะพบว่า อัตราการเติบโตของสมาชิกแฟนเพจ วัยรุ่น วุ่น
เนอะ นั้น มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ไม่ได้มีการท ากิจกรรม แต่ก็
ไม่ได้ท าให้จ านวนของแฟนเพจนั้นลดลง และนอกไปจากนั้นแล้ว หลั งจากจบกิจกรรมจากทั้ง ๑๕ 
โรงเรียนแล้ว ก็ยังคงเห็นได้ว่า ยังมีอัตราการเติบโตของจ านวนผู้กดถูกใจเพจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าจะมีอัตราการเติบใตที่น้อยกว่าในช่วงของการจัดกิจกรรมก็ตาม 

๔.๒.๓ แหล่งที่มาของการกดถูกใจเพจ  
แหล่งที่มาของการกดถูกใจเพจ สร้างโพสต ์จ านวนครั้งที่มีการกดถูกใจเพจ แบ่งย่อยตามที่ที่

ผู้คนคลิกถูกใจ ได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ ๑๔ แหล่งที่มาของการกดถูกใจเพจ 



๓๕๗ 
 

  

สัดส่วนของแหล่งที่มาของการกดถูกใจเพจนั้น มาจากการเข้าร่วมจากเพจโดยตรง ซึ่งเป็น
การกระตุ้นผ่านการท ากิจกรรมในช่วงเวลานั้น ๆ และนอกจากนั้นจะมาจากการแนะน าเพจหรือโพ
สจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่แชร์ออกไปยังหน้าเฟซบุ๊กของตนเอง ท าให้มีผู้ที่สนใจเข้ามารับชม
กิจกรรมได้เข้ามาเป็นสมาชิกแฟนเพจเพิ่มมากขึ้นด้วย 

๔.๒.๔ การเขา้ถึงโพสในแฟนเพจของผู้คน 

 
ภาพที่ ๑๕ การเข้าถึงโพสในแฟนเพจของผู้คน 

การเข้าถึงโพสทั้งหมดของแฟนเพจมาจากการเข้าร่วมเพจ และพูดคุยกันผ่านโพสต่าง ๆ รวม
ไปถึงการเข้ามาจากเฟซบุ๊กของเพื่อนที่ได้แชร์ออกไป โดยไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าโฆษราแต่อย่างใดใน
การด าเนินกิจกรรม  



๓๕๘ 
 

๔.๒.๕ ความรู้สึก ความคิดเห็น การแชร์ และอื่น ๆ  

 
ภาพที่ ๑๖ ความรู้สึก ความคิดเห็น การแชร์ และอื่น ๆ  

จากภาพข้างต้นจะพบได้ว่า ในโพสแต่ละโพสของแฟนเพจ เมื่อได้มีการลงเนื้อหาไปแล้ว จะมี
ผู้ที่เข้ามากดแสดงความรู้เป็นจ านวนมาก โดยในบางโพสนั้นมียอดการกดแสดงอารมณ์มากถึง ๔๙๖ 
ในขณะที่เวลานั้น เป็นการท ากิจกรรมกับนักเรียนเพียงโรงเรียนเดียว จึงเห็นได้ว่า สมาชิกของแฟน
เพจ วัยรุ่น วุ่นเนอะที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม และสมาชิกใหม่นั้นมีการตอบสนองเนื้อหาและกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจ านวนของการการแสดงความรู้สึกมากที่สุด รองลงมาคือการแชร์ การแสดงความ
คิดเห็น และสุดท้าย คือ อื่น ๆ 

 

 
ภาพที่ ๑๗ ความรู้สึก 



๓๕๙ 
 

  

เมื่อเข้าไปดูข้อมูลการแสดงความรู้สึกโดยจ าแนกเป็นรายละเอียดแล้วพบว่า มีการกดถูกใจ
มากเป็นอันดับแรก รองลงมาตามล าดับคือ ว้าว รักเลย ฮ่า ๆ โดยไม่มีการกดความรู้สึก เศร้า และ
โกรธเลย ซึ่งถือได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นโดยภาพรวมมีการแสดงความรู้สึกไปในเชิงบวกทั้งหมด 

๔.๒.๖ ความส าเร็จของโพสต์ประเภทต่าง ๆ  
ความส าเร็จของโพสต์ประเภทต่าง ๆ โดยวัดจากอัตราการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย 

 
ภาพที่ ๑๘ ความส าเร็จของโพสต์ประเภทต่าง ๆ 

จากภาพข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยกับเนื้อหาภายใน
เพจ โดยพบว่า ผู้เข้าร่วมแฟนเพจนั้นมีการเข้าถึงรูปภาพเป็นจ านวนมากที่สุด โดยเฉลี่ยมากถึง 
๑,๓๔๒ คน และการมีส่วนร่วม โดยเฉลี่ย แบ่งออกได้เป็น จ านวนการคลิกโพสต์ ๑๗๗ คน และมีส่วน
ร่วม ๑๙๖ คน มีการเข้าถึงสถานะของเพจเป็นจ านวน โดยเฉลี่ย ๔๕๑ คน และการมีส่วนร่วม โดย
เฉลี่ย แบ่งออกได้เป็น จ านวนการคลิกโพสต์ ๑๕ คน และมีส่วนร่วม ๓๑ คน มีการเข้าถึงวีดีโอเป็น
จ านวนโดยเฉลี่ย ๔๑๓ คน และการมีส่วนร่วม โดยเฉลี่ย แบ่งออกได้เป็นจ านวนการคลิกโพสต์ ๖๒ 
คน และมีส่วนร่วม ๒๒ คน 



๓๖๐ 
 

๔.๒.๖ ภาพการด าเนินกิจกรรมในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” 

 

 

ภาพที่ ๑๙ ภาพการด าเนินกิจกรรมในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” 

 
 
 



๓๖๑ 
 

  

๔.๓ ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติม) 
๔.๒.๑ โรงเรียนโคราชพทิยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจ และให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม 

๔.๒.๒ โรงเรียนเชียงรายวทิยาคม จังหวัดเชียงราย 
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ต่อการจัดกิจกรรมพบว่า เป็นกิจกรรมที่ดี 

เหมาะสมกับวัยรุ่น ยุติธรรมจังหวัดเชียงรายเล็งเห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ควรจัด
โครงการเพื่อให้ความรู้ด้านความสมานฉันท์ผ่านกิจกรรมค่าย และการใช้สื่อให้กับเยาวชนอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และสามารถขยายผลไปสู่ ครอบครัว และชุมชนได้ 

ควรส่งเสริมให้มีการฝึกบุคลากรต้นแบบในการจัดกิจกรรมด้านความสมานฉันท์ให้กับ
ยุติธรรมจังหวัด และตัวแทนในระดับโรงเรียน ให้สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการได้เอง เพื่อการต่อ
ยอดองค์ความรู้และการน าไปเผยแพร่ต่อไป  

ควรเพิ่มการจัดโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนภายในโรงเรียนและชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน  
อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในพื้นที่ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ควรจัดท าคู่มือการจัด
กิจกรรมค่ายและการใช้สื่อที่โรงเรียนสามารถน าไปใช้เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านความสมานฉันท์ได้ 

๔.๒.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตาน ี
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม 

๔.๒.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 



๓๖๒ 
 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม 

๔.๒.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุรี 
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม 

๔.๒.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
จากการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการใช้สื่อพบว่า เมื่อผู้น ากิจกรรมทวนความรู้

ด้วยการถามตอบปากเปล่า เกี่ยวกับเนื้อหาด้านความสมานฉันท์และการใช้สื่อ นักเรียนสามารถตอบ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และจดจ าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสมานฉันท์ด้วยยุติธรรม
ทางเลือกได ้

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้น ากิจกรรมมีผลต่อการจัดกรรมมาก หากผู้น ากิจกรรมสามารถสื่อสารได้
ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายก็จะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นและสนุกสนาน 
โดยผู้น ากิจกรรมควรเป็นผู้ที่มีความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เยาวชนสนใจ  

ทั้งนี้หากหากนักเรียนได้ใช้สื่อออนไลน์ขณะที่ท ากิจกรรมไปด้วย ก็จะช่วยเช่ือมโยงการสื่อสาร
ในกิจกรรมกับสื่อได้เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมในขณะร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถประเมินผลได้อีกช่องทาง
หนึ่ง หรือปรับเปลี่ยน กลยุทธใ์ห้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ 

๔.๒.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม 



๓๖๓ 
 

  

๔.๒.๘ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม 

๔.๒.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธาน ี
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม 

๔.๒.๑๐ โรงเรยีนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ต่อการจัดกิจกรรมว่ากิจกรรมสันทนาการมี

ความน่าสนใจและสามารถท าให้เยาวชนเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าใจยากได้เป็นอย่างดี หากสามารถน าไป
ขยายผลใช้กับโรงเรียนอื่น ๆ จะช่วยท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้ในแนวทางสมานฉันท์ได้มากขึ้น 
และทางยุติธรรมจังหวัดเห็นว่า ควรให้มีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเพื่อให้
มีทักษะและเทคนิคในการจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไป เนื่องจากยุติธรรม
จังหวัดยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการจัดกิจกรรมสันทนาการด้วยตนเอง และ
ทางยุติธรรมจังหวัดมีความสนใจที่จะเข้าร่วมรับการอบรมการจัดสันทนาการที่ช่วยส่งเสริมการขจัด
ความขัดแย้ง 

๔.๒.๑๑ โรงเรยีนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค ์
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ต่อการจัดกิจกรรมพบว่า เป็นกิจกรรมที่

เหมาะสมกับวัยรุ่น กิจกรรมสันทนาการดูมีสีสันเพื่อท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ แต่ในส่วนของ
ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมจะน าไปปรับใช้ได้มากน้อยเพียงใด และเจ้าหน้าที่ของ
ยุติธรรมจังหวัดยังไม่มีความช านาญ ที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมด้วยตนเอง และยังไม่เคยได้รับการ
ฝึกฝนเฉพาะทางด้านการจัดกิจกรรมประเภทนี้ ทางยุติธรรมจังหวัดมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 
หากมีการอบรมการจัดกิจกรรมสันทนาการ และเปิดรับสมัครเฉพาะคนที่สนใจหรือถนัดด้านการขจัด
ความขัดแย้ง 
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๔.๒.๑๒ โรงเรยีนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการสังเกตการณ์การลงพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการของทีมวิจัย ตัวแทนส านักงาน

ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความคิดเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี มีการสอน
บทเรียนจากเกมให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมเกมรูปแบบต่าง ๆ ท าให้
รู้สึกไม่น่าเบื่อและได้เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง หากมีการจัดท ากิจกรรมสันทนาการ เช่นนี้กับ
เยาวชน ทางยุติธรรมจังหวัดคิดว่าทางทีมยุติธรรมจังหวัดเองก็สามารถด าเนินกิจกรรมได้ แต่ทั้งนี้อาจ
ต้องจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม และหากเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้
ทีมงานวิจัยเข้ามาจัดอบรมการท ากิจกรรมสันทนาการให้ เนื่องจากสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมในโครงการอื่น ๆ ได ้

๔.๒.๑๓ โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกูล จังหวัดสกลนคร 
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน 

ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการเองได้
เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพหากมีการจัดอบรมให้กับทีม
ยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรมจังหวัดสนใจเข้าร่วม 

๔.๒.๑๔ โรงเรยีนอ่างศิลาพทิยาคม จังหวดัชลบุร ี
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ต่อการจัดกิจกรรมว่าผู้ด าเนินกิจกรรมสันทนาการ

มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วม
ให้ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจและสนุกสนานพร้อมกับมีส่วนร่วมกับผู้ด าเนินกิจกรรมตลอดเวลาไม่มี
ความเบื่อหน่าย ทางยุติธรรมจังหวัดสามารถด าเนินกิจกรรมได้แต่ต้องมีการฝึกฝนทีมงาน และฝึกฝน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจึงจะท าให้เกิดความเช่ียวชาญได้ 

หากมีการจัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรม
จังหวัดสนใจเข้าร่วม เนื่องจากทีมกิจกรรมจะได้มีทักษะความรู้ ตลอดจนเทคนิคการด าเนินกิจกรรมให้
มีความสนุกสนานและเพื่อให้งานของยุติธรรมจังหวัดด าเนินไปได้ด้วยดี เมื่อต้องจัดกิจกรรมสันทนา
การจะได้ไม่ท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายแก่ผู้เข้าร่วม 

๔.๒.๑๕ โรงเรยีนอุดรธานีพทิยานุกูล จังหวัดอุดรธาน ี
จากการสังเกตการณ์ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ต่อการจัดกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรมที่มีความ

น่าสนใจและให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้ทางด้านยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ไปพร้อม ๆ กัน ทางยุติธรรมจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ที่ออกจัดกิจกรรมแต่ไม่สามารถจัดกิจกรรม
สันทนาการเองได้เนื่องจากการจัดกิจกรรมให้สนุกสนานจะต้องมีทีมสันทนาการที่มืออาชีพ หากมีการ
จัดอบรมให้กับทีมยุติธรรมจังหวัดในด้านกิจกรรมเชิงสันทนาการทางยุติธรรมจังหวัดสนใจเข้าร่วม 



๓๖๕ 
 
 

บทที่ ๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความ

สามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยพ.ศ. ๒๕๖๑ จากการศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องการสังเคราะห์กรอบแนวคิดตลอดจนการวิเคราะห์ผลการทดลอง สามารถน าข้อมูลต่าง ๆ 
มาสรุปผลการวิจัยอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ติดตามการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทยในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น 
ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา) ที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

จากการประชุมและสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ได้แก่ 
ขอนแก่น ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการ
สื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์โดยวิธีการประชุม ณ โรงแรมอิมแพคอารีนา 
เมืองทองธานี ในด้านความขัดแย้งในพื้นที่ และการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้ านความ
สมานฉันท์ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จากการเก็บข้อมูลของส านักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ทางส านักงานฯ มีการพูดคุยเพื่อไกล่เกลี่ยในด้านบริบทความขัดแย้งในพื้นที่และได้
ด าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์กับเยาวชนในพื้นที่ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มีการด าเนินกิจกรรมต่อยอดโดยได้จัดท ากิจกรรมกับ
โรงเรียนอีก ๔ แห่งในพื้นที่ โดยกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด ซึ่งมีผล
ตอบรับดีมาก และมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาช่วยในการสื่อสารกับเยาวชน 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตไม่มีการน ากิจกรรมไปต่อยอด แต่ในภาพรวมที่คณะวิจัยได้
ลงพื้นที่ที่โรงเรียนกระทู้วิทยาคม เยาวชนมีความรู้และมีพฤติกรรมต่อเพื่อนที่ดีขึ้น แต่โรงเรียนที่ไม่ได้
มีการลงพื้นที่เช่นในอ าเภอถลาง ยังคงพบปัญหาด้านอาชญากรรมและการใช้ความรุนแรง 

ส านักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการด าเนินกิจกรรมต่อยอดโดยน าสื่อแอนิเมชัน และ
หนังสั้นใน Facebook Fanpage “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” ไปให้ความรู้กับเยาวชนในสถานศึกษาร่วมกับ
สถาบันพระปกเกล้า และได้มอบหลักสูตรให้ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทราเป็น
ผู้ดูแลหลักสูตรและจัดการอบรม วิเคราะห์ผลจากการประเมินผลต่อเนื่องจากในพื้นที่ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔ จังหวัดที่ได้ด าเนินการไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๓๖๖ 
 
 จากการประชุมกับตัวแทนโรงเรียน ๔ จังหวัดน าร่อง (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และ
ฉะเชิงเทรา) ที่ไดด าเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน าผลมาเปนแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสรางความสมานฉันท์ พบว่า โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
จังหวัดเชียงใหม่ได้น าความรู้ไปใช้สอดแทรกในหน่วยเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และได้น าสื่อใน
โครงการเปิดให้เยาวชนดูเพื่อให้ความรู้ และประยุกต์ใช้เมื่อมีการทะเลาะวิวาทโดยให้ครูฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ในส่วนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่นไดม้ีการน าแนวคิดเรื่องความ
สมานฉันท์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน โดยผ่านทางการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดียและสื่อแอนิเมชั่นที่ได้น ามาเผยแพร่ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อใช้
สื่อสารแนวคิดเรื่องความสมานฉันท์ ซึ่งปรากฎว่ามีผลตอบรับดีมาก เพราะเป็นสื่อที่เยาวชนเข้าถึงได้
ง่าย น าเสนอได้อย่างสนุกสนาน และสามารถอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ส่วนโรงเรียนกระทู้
วิทยา จังหวัดภูเก็ตได้มีการน าสื่อแอนิเมชั่น และหนังสั้นไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยแทรกเนื้อหาไปในบทเรียนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนที่มี
ความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างทางความ
เชื่อและทางศาสนา  และในส่วนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทราได้น าความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้น าแนวทางด้านความสมานฉันท์มาใช้ในการ แก้ไข
ปัญหาทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน ผ่านการรณรงค์ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคี ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันฟุตซอลและกีฬาสีภายในโรงเรียน (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) 

๕.๑.๒ ขยายผลการน าวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของ
เยาวชนในสังคมไทย ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๑๕ จังหวัด 

จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย ๑๕ จังหวัดสรุปผลได้ดังนี้  

๕.๑.๒.๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคมจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก ๔)มีผลของความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึง
พอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบ
สังเกตการณก์ารมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)ผลของแบบทดสอบวัด
ความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับ
เยาวชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับ
มากที่สุด 



๓๖๗ 
 

  

๕.๑.๒.๒ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย พบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึง
พอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบ
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๕.๑.๒.๓ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลจังหวัดปัตตาน ี พบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึง
พอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบ
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๕.๑.๒.๔ โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐมพบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์ของยุติธรรม
จังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของผู้วิจัยใน
ภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์ของครู 
ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึง
พอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบ
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 



๓๖๘ 
 

๕.๑.๒.๕ โรงเรียนท่ายางวิทยาคมจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก ๔)มีผลของความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึง
พอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบ
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๕.๑.๒.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีพบว่า ๑)ผลของ
แบบสังเกตการณ์ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในร ะดับมากที่สุด 
๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวดัในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ
มากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการ
ประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อ
แอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด 

๕.๑.๒.๗ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา พบว่า ๑)ผลของแบบ
สังเกตการณ์ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒)ผลของแบบ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ ในระดับ มากที่สุด  
๓)ผลของแบบสังเกตการณ์ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่ เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับ
มากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการ
ประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อ
แอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด 



๓๖๙ 
 

  

๕.๑.๒.๘ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบ
สังเกตการณ์ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก ๔)มีผลของความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๕)มีผลของ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๖)มีผลของความพึง
พอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบ
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

๕.๑.๒.๙ โรงเรียนปทุมพิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๖)มีผลของความพึงพอใจ
กิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบสังเกตการณ์
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชนในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด 

๕.๑.๒.๑๐ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลกพบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)มีผลของแบบสังเกตการณ์
ของครูในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๕)มีผลของความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๖)มีผลของความพึงพอใจ
กิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบสังเกตการณ์
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชนในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด 

 



๓๗๐ 
 

๕.๑.๒.๑๑ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์พบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด๒)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบ
สังเกตการณ์ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก ๔)มีผลของความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๕)มีผลของ
ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของ
ความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของ
แบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัด
ความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับ
เยาวชนในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด  

๕.๑.๒.๑๒ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ๑)ผลของแบบ
สังเกตการณ์ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒)ผลของแบบ
สังเกตการณ์ของผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของ
แบบสังเกตการณ์ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผล
ของความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
๕)มีผลของความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
๖)มีผลของความพึงพอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด  
๗)มีผลของแบบสังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)
แบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อ
ภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชนในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่
ในระดับมากที่สุด  

๕.๑.๒.๑๓ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจังหวัดสกลนครพบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)มีผลของแบบสังเกตการณ์
ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๕)มีผลของความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึง
พอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบ
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน
ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด  

 



๓๗๑ 
 

  

๕.๑.๒.๑๔ โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี พบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๕)มีผลของความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๖)มีผลของความพึงพอใจ
กิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบสังเกตการณ์
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชนในระดับมาก
ที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด  

๕.๑.๒.๑๕ โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีพบว่า ๑)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของ
ผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์
ของครู ในภาพรวมการจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ๕)มีผลของความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึง
พอใจกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบ
สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชน
ในระดับมากที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด  

สรุปในภาพรวม ๑๕ จังหวัด พบว่า ๑)มีผลของแบบสังเกตการณ์ของยุติธรรมจังหวัดมีผลการ
ประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๒)ผลของแบบสังเกตการณ์ของผู้วิจัยในภาพรวมทุก
จุดประสงค์มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๓)ผลของแบบสังเกตการณ์ของครู ในภาพรวม
การจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ๔)มีผลของความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่าย
ความสมานฉันท์ของยุติธรรมจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๕)มีผลของความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ๖)มีผลของความพึงพอใจ
กิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ที่เข้าร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ๗)มีผลของแบบสังเกตการณ์
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด ๘)แบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๙)มีผลการประเมินสื่อภาพยนตร์สั้นส าหรับเยาวชนในระดับมาก
ที่สุด ๑๐)มีผลการประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งในภาพรวม ๑๕ 
จังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมทุก ๆ ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 
ยุติธรรมจังหวัด ครู และเยาวชน มีความพึงพอใจต่อสื่อ และกิจกรรม แสดงให้เห็นว่าคู่มือด้านการ



๓๗๒ 
 
สื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถไปใช้ในการ
สร้างความรู้และความเข้าใจด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนได้ 

๕.๑.๒.๑๖ สรุปผลอัตราการเติบโตของ Facebook Fanpage “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” มีดังต่อไปน้ี 
ยอดรวมการรับชมในช่วงเดือนพฤษภาคมมีอัตราการรับชมสูงที่สุด และมีจ านวนผู้กดถูกใจมี

อัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง ณ ปัจจุบันมียอดผู้กดถูกใจเพจที่ ๑,๖๖๘ คน ส่วนแหล่งที่มาของการ
กดถูกใจมาจากการเข้าร่วมจากเพจโดยตรง ซึ่งเป็นการกระตุ้นผ่านการท ากิจกรรมในช่วงเวลาน้ัน ๆใน
ด้านการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยพบว่า ผู้เข้าร่วม Facebook Fanpage นั้นมีการเข้าถึง
รูปภาพเป็นจ านวนมากที่สุด ด้านความคิดเห็น และการแชร์ พบว่าสมาชิกของ Facebook Fanpage 
“วัยรุ่น วุ่นเนอะ” ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม และสมาชิกใหม่นั้นมีการตอบสนองเนื้อหาและกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องโดยการกดไลก์ การกดแสดงอารมณ์ และการแชร์ตามล าดับ ในส่วนการแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมมีความสนุกสนานและให้ความรู้ในด้านการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคีปรองดอง  

๕.๑.๓ การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่ม
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่องทั้ง ๑๙ จังหวัด 

การพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการสื่อสารเสริมสร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และได้ท าการลงพื้นที่จัดกิจกรรม
กับกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง ๑๙ จังหวัด ผู้วิจัยได้น าเน้ือหามาปรับปรุง และพัฒนา
เป็นคู่มือและวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสมต่อการสื่อสารและการน าไปใช้ในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผลการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

๕.๑.๓.๑ รูปแบบการให้เนื้อหาและวิธีการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของ
เยาวชนไทยในสังคมไทยประกอบด้วยการให้เนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ทั้ง ๔ ด้าน 
ประกอบไปด้วย ยุติธรรมชุมชนยุติธรรมทางเลือกยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และสันติวัฒนธรรม ซึ่งมี
ช่องทางที่จะใช้ในการสื่อการกับเด็กและเยาวชนคือ Facebookเนื่องจากเป็นการสร้างเครือข่ายและ
ให้ความรู้ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถสร้างเครือข่ายทางสังคม หรือผู้ที่มีเป้าหมายเหมือนกัน 
นอกจากนี้มีการสอดแทรกสื่อแอนิเมชัน และหนังสั้นเนื่องจากมีความเหมาะสมกับช่วงอายุ โดยมี
วิธีการสื่อสารโดยการการสร้างความสัมพันธ์สร้างความรับผิดชอบการสร้างการยุติปัญหาการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการสร้างความยืดหยุ่นในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการสร้าง
การแก้ไขปัญหาด้วยความโปร่งใสทุกฝ่ายร่วมแก้ปัญหาสร้างการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์การรู้จัก
ปัญหา และการสร้างและสนับสนุนเครือข่าย 

 
 
 



๓๗๓ 
 

  

๕.๑.๓.๒ ช่องทางและสื่อที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูลของกิจกรรมประกอบด้วย Facebook
แอนิเมชัน และหนังสั้น 

๕.๑.๓.๒.๑ วิธีการการให้ความรู้ผ่าน Facebook 
    ๑) การโพสต์เรื่องราว เหตุทะเลาะวิวาท การแก้ปัญหา ตัวอย่างความ
ขัดแย้ง (ภาพ และเนื้อหาประกอบ)เป็นการให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการสร้างความปองดองและสมานฉันท์ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้ง 
    ๒) การโพสต์เรื่องอื่น ๆ ที่เยาวชนสนใจกระแส หรือเรื่องที่มีประโยชน์ต่อ
การเรียน การสอบ โดยวิธีการสื่อสารที่ไม่ซับซ้อน บทความ สั้น และยาว ภาพถ่าย ภาพอินโฟกราฟิก
ที่สื่อสาร เข้าใจได้ง่าย สามารถเก็บไว้อ่าน หรือแชร์ต่อได้โดยง่ายเป็นการให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการ สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ 
   ๓) การใช้ภาพ ดารา นักแสดงหรือ net Idol ที่ได้รับความนิยมโดยโพสต์
ด้วยค าพูดที่ก าลังเป็นที่นิยมและเกี่ยวข้องกับความสมานฉันท์  เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนสนใจใน
เนื้อหาและความรู้ที่ต้องการสื่อสาร 

๕.๑.๓.๒.๒ วิธีการให้ความรู้ผ่านแอนิเมชัน และหนังสั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้
เยาวชนเก่ียวกับหลักการและวิธีการ สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ 
    ๑) การใช้ แอนิเมชันที่ทางทีมงานสร้าง ๑-๒ เดือน/๑ คลิป (ตลอดจน ๑ ปี 
อาจจะใช้เพียง ๕ คลิป) เนื่องจากมีสื่ออื่นอีกที่น ามาใช้ สัดส่วนของชิ้นงานที่ท าเองกับงานของคนอื่น
และน ามาโพสต ์

๒)ใช้แอนิเมชันของผู้อื่นที่ได้ท าเผยแพร่เอาไว้แล้ว ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง 
เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ มาใช้ในการน าเสนอ สัดส่วนของชิ้นงานที่ท าเองกับ
งานของคนอื่นและน ามาโพสต ์

๕.๑.๓.๒ ความเหมาะสมของกิจกรรมกับเยาวชนตามบริบทความขัดแย้งของแต่ละพื้นที่ 
ประกอบด้วยทั้งหมด ๑๘ กิจกรรมดังน้ี 

๕.๑.๓ .๒.๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า (กิจกรรมเปิด) ใช้ส าหรับกิจกรรมเพื่อละลาย
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน 

 ๕.๑.๓.๒.๒ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรกกิจกรรมทางเลือกกิจกรรมเลือกได้ให้เลย และ
กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว (ยุติธรรมทางเลือก) เหมาะสมส าหรับบริบทในพื้นที่ที่เยาวชนมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านยาเสพติด และการทะเลาะวิวาท/ท าร้ายร่างกายในกลุ่มวัยรุ่น 

๕.๑.๓ .๒ .๓ กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วงกิจกรรมก้าวคนละก้าวกิจกรรม
บุพเพสันนิวาสกิจกรรมประคองกันให้มั่นคง (ยุติธรรมชุมชน) เหมาะสมส าหรับบริบทในพื้นที่ที่
เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านยาเสพติดการทะเลาะวิวาท/ท าร้ายร่างกายในกลุ่มวัยรุ่น การเข้า
สังคมไม่ได้การจับกลุ่มโดยมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงและก่ออาชญากรรม 



๓๗๔ 
 

๕.๑.๓.๒.๔ กิจกรรมWhat will you do?กิจกรรมนิทานจากชื่อฉันกิจกรรมสามัคคี
แล้วมีความสุข และกิจกรรมเปลี่ยน (ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์) เหมาะสมส าหรับบริบทในพื้นที่ที่เยาวชน
มีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านการทะเลาะวิวาท/ท าร้ายร่างในกลุ่มวัยรุ่น 

๕.๑.๓.๒.๕ กิจกรรมสันติรวมใจกิจกรรมตามใจเธอกิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น
กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน (สันติวัฒนธรรม) เหมาะสมส าหรับบริบทในพื้นที่ที่เยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางด้านความคึกคะนองในเรื่องเพศที่น าไปสู่การกระท าความผิดอาญาความรุนแรงในครอบครัว เด็ก
แว้นการเข้าสังคมไม่ได้ และการจับกลุ่มโดยมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงและก่ออาชญากรรม 

๕.๑.๓.๒.๖ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน (กิจกรรมปิด) เป็นกิจกรรมสุดท้ายที่มุ่ง
เสริมสร้างความสมานฉันท์และความผูกพันหลังจากจบกิจกรรมให้เยาวชนมีเครือข่ายและน าความรู้ที่
ได้ไปเผยแพร่ต่อ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จากคู่มือดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถน าไปเผยแพร่ และ
น าไปใช้เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทยได้ 

 
๕.๒ อภิปรายผล 

ผลของแบบสังเกตการณ์ทุกกิจกรรมมีผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องมาจากกิจกรรมที่ใช้กับเยาวชนใหค้วามรู้ในด้านการขจัดความขัดแย้งในในสังคมและกิจกรรมที่ใช้
กับเยาวชนให้ความรู้ในด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก จากการที่ได้ศึกษาการลดหรือจัดการกับ
ความขัดแย้งในสังคมไทยที่เป็นเป้าประสงค์หนึ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยรัฐบาลจะ
ก าหนดให้มีการลดความขัดแย้ง หรือการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นภารกิจหลักของประเทศ 
(ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๘; ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๕๙) โดยมีนโยบายที่ใช้สันติวิธีหรือความไม่
รุนแรงในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งกล
ยุทธ์ในการใช้สันติวิธีในการลดความขัดแย้งสามารถท าได้ ๔ รูปแบบ (Dhammahaso, ๒๐๐๕)
ด้วยกันคือ การเจรจา การไต่สวน การไกล่เกลี่ย และการประนีประนอม ซึ่งการลดความขัดแย้งทั้ง ๔ 
รูปแบบนั้นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นตัวกลางในการลดความขัดแย้งให้ส าเร็จนั้น ท าให้ทีมวิจัยได้ศึกษา
งานวิจัยต่าง ๆ อธิเช่นสุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์ (๒๕๕๖) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชน ในจังหวัดปทุมธานีมีแนวทางการจัดการความขัดแย้ง ๓ แนวทางใหญ่ ๆ 
ได้แก่ การใช้สันติวิธีการไม่จัดการปัญหา และการใช้วิธีรุนแรง การใช้สันติวิธีนั้นแบ่งได้ ๒ แนวทาง คือ 
การเจรจา และการด าเนินการตามกฎหมาย ส่วนแนวทางที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดความรู้สึก ชนะ-ชนะ 
จนเป็นผลส าเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง และงานวิจัยของจีรภา  
เจริญวงค์ และธัญญา อภิปาลกุล (๒๕๕๕) ได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกปรอง และนักเรียน เพื่อให้ทราบลักษณะของปัญหา และทดลองสร้างผู้ไกล่เกลี่ย
คนกลาง มีการอบรม และฝึกปฏิบัติการ ผลคือผู้ไกล่เกลี่ยปฏิบัติงานได้ดี และผู้ที่วิวาทกันไม่กลับมา
ทะเลาะกันอีก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุณารักษ์ หมื่นศรีจูม และธัญญา อภิปาลกุล (๒๕๕๓)  
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ได้ทดลองใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ที่โรงเรียนค าแคนวิทยาคม แล้วสามารถลดความขัดแย้งใน
โรงเรียนได้เช่นกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทนง หลักค า และเสาวนี ตรีพุทธรัตน์ (๒๕๕๔) น า
เทคนิคการไกล่เกลี่ย เจรจา ไปใช้ลดความขัดแย้งของนักเรียน ที่โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และ
อภิสิทธิ์ แพไธสง และชัญญา อภิปาลกุล (๒๕๕๔) ได้ใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง ที่โรงเรียน
เปือยน้อยศึกษา ก็ได้ผลไปในท านองเดียวกับงานวิจัยอื่น ๆ คือ การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง สามารถ
ลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้ และอภิญญา ดิสสะมาน (๒๕๕๘) ได้เสนอแนวนโยบายในการลด
ความขัดแย้งและความรุนแรงของนักศึกษาระดับอาชีวะ ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยด้วยเพื่อน (Peer 
Mediation) เช่นกัน และพบว่าได้ผลลดความขัดแย้งได้ 
 จากการที่ได้ศึกษางานวิจัยดังกล่าวและน ามาปรับใช้มีผลท าให้เยาวชนมีความรู้ในด้านการ
ขจัดความขัดแย้งในในสังคมเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ ผลของแบบสังเกตการณ์ของยุติธรรมจังหวัด  
ผลของแบบสังเกตการณ์ของครู และผลของแบบสังเกตการณ์ของผู้วิจัยในภาพรวมทุกจุดประสงค์มี
ระดับการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 

กิจกรรมที่ใช้กับเยาวชนให้ความรู้ในด้านกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกิจกรรมที่ใช้กับ
เยาวชนให้ความรู้ในด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จากการที่ได้ศึกษางานวิจัยของ นิตยา 
เจริญเลิศทรัพย์ (๒๕๕๕) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการท างานการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของเจ้าหน้าที่ต่อการมีส่วนร่วมใน
การประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุ
กานดา กิจหรารักษ์ (๒๕๕๖) ที่สนใจผลการน าหลักการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น การศึกษาครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ประกอบด้วย พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน พนักงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่
กระท าผิด ผู้ปกครองเด็ก และเยาวชนที่กระท าผิด  

จากผลของการน ากระบวนการยุติธรรมชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาให้
ความรู้ในกิจกรรมโดยน าวิธีการกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชนมาประยุกต์ใช้ด้านการ
แบ่งกลุ่มการท ากิจกรรมในโรงเรียนให้กับเยาวชน พบว่า ประสบความส าเร็จอย่างมาก โดยใน
กิจกรรมได้ให้ความรู้และมุ่งเน้นการให้เนื้อหาเกี่ยวกับการที่เด็กและเยาวชนมีความส านึกในการ
กระท าความผิด และชุมชนให้การยอมรับ ท าให้เด็กและเยาวชนสามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และ
กลับตนเป็นคนดีต่อไป ท าให้ผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวมของทุกกิจกรรมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก 

กิจกรรมที่ใช้กับเยาวชนให้ความรู้ในด้านสันติวัฒนธรรม จากการที่ได้ศึกษางานวิจัยของ  
สุรไกร นันทบุรมย์ และวลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา (๒๕๕๘) ได้ใช้กิจกรรมลดอคติตามแนวคิดพหุ
วัฒนธรรมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือ การพัฒนาการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณการอภิปรายกลุ่มย่อย การแสดงละคร การใช้บทบาทสมมติ การใช้สถานการณ์จ าลอง 
การใช้กรณีตัวอย่างและการเผชิญสถานการณ์ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนศึกษานารี ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า หลังการท ากิจกรรม กลุ่มตัวอย่างมี
เจตคติความเข้าใจในความเป็นชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ในประชาคมอาเซียน สูงกว่าก่อนท า
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และจากงานวิจัยของพระครูปลัดวิสุทธิ์ นริสสโร และ
อุทัย สติมั่น (๒๕๕๘) พบว่ากิจกรรมค่ายก็เป็นอีกวิธีที่ใช้ลดความขัดแย้ง เช่น การบูรณาการค่าย
คุณธรรมเชิงพุทธกับนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อลดความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรงได้ 

จากผลของการให้ความรู้ในด้านสันติวัฒนธรรมในช่วงของการท ากิจกรรมกับเยาวชนจากการ
สังเกตพฤติกรรมโดยผู้วิจัย พบว่า เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประพฤติปฏิบัติ
ในการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมทั้งที่มีวัฒนธรรมเดียวกันหรือต่างวัฒนธรรม มีทัศนคติ พฤติกรรม
ต่อเพื่อน และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้น 

ผลการวิจัยของโครงการวิจัยขยายต้นแบบการจัดกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑เกี่ยวกับสื่อและ
กิจกรรมในคู่มือสอดคล้องกับงานวิจัยการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ (จุติพร ปริญโญกุลและคณะ, ๒๕๖๐) ในด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการ
สื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนโดยผ่านสื่อ Facebook เพื่อเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมในการรับสารก่อให้เกิดการสร้างประสบการณ์ร่วมกันผ่าน Facebook Fanpage
โดยสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน และหนังสั้นเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความสมานฉันท์ในด้าน
ยุติธรรมชุมชน ด้านยุติธรรมทางเลือกด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และด้านสันติวัฒนธรรมให้กับ
เยาวชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ภาณุวัฒน์ กองราช,๒๕๕๔) ในด้านการใช้ Facebook ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง ๑๓-๒๔ ปี เนื่องมาจากส่วนใหญ่เคยใช้บริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีใน 
Facebook ซึ่งประกอบไปด้วย การโต้ตอบบนกระดานสนทนา การเข้าร่วมกลุ่มต่าง ๆ การเล่นเกม 
การตอบค าถาม การแบ่งปันรูปภาพ การแบ่งปันวีดิโอ การค้นหาเพื่อนเก่า การส่งข้อความ การร่วม
แสดงความคิดเห็น การชอบ (Like) และจากการพิสูจน์สมมติฐานงานวิจัยพบว่า การติดการใช้งานมี
ผลมาจากการรับรู้ความเพลิดเพลิน และอิทธิพลทางสังคม ซึ่งจะท าให้วัยรุ่นมีความเพลิดเพลินในการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท าให้เกิดความชื่นชอบและสนุกสนาน รวมถึงเป็นการท ากระแสนิยม จึง
ท าให้อัตราในการใช้เพิ่มมากขึ้น จากการวิจัยดังกล่าวจึงท าให้มีผลของความพึงพอใจทางด้านการใช้
สื่อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากการศึกษางานวิจัยการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนใน
สังคมไทย พ.ศ.๒๕๖๐ พบว่า กิจกรรมค่ายใช้เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนมีผลของ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน จากการประเมินผลหลังเข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ.๒๕๖๐ จากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนโดยครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินหลังเข้าร่วมโครงการจากการสังเกตของครู  
ในประเด็น ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า มีค่าเฉลี่ย  
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ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจด้านความสมานฉันท์มากขึ้น สามารถอธิบายและบอกวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ 
ในด้านทัศนคติมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจาก นักเรียนมีความคิดที่จะใช้
แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง การใช้คนกลางในการไกล่เกลี่ยสามารถแก้ไข
ความขัดแย้งได้และในการสร้างความเข้าใจร่วมกันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และด้าน
พฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากนักเรียนมีความสามัคคีปรองดองต่อ
กัน สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีได้ ในด้านปัญหาความขัดแย้ง นักเรียนมีปัญหาความ
ขัดแย้งลดลง และน าความรู้ด้านความสมานฉันท์ไปถ่ายทอดกับผู้อื่นได้ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎี 
งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน มีการศึกษาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนมีอายุต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ ๒๐ ปี และพบว่ามีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebookเพื่อเปิดรับข่าวสารและ
เข้าถึงสังคมออนไลน์เช่นเดียวกัน จากการใช้สื่อดังกล่าวมีผลท าให้การสื่อสารต่าง ๆ สามารถเข้าถึง
กลุ่มเยาวชนได้มากยิ่งขึ้นและจากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของทอลแมน (Tolman’s Sign 
Learning Theory) กล่าวว่าการเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยใช้เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์เป็นแนวทางน าไปสู่เป้าหมายท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ (วนิษา แก้วสุข, ๒๕๕๗) 
ซึ่งตรงกับการใช้สื่อแอนิเมชันเป็นสื่อในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ การใช้สื่อแอนิเมชันนั้นเป็นสื่อที่
เน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสอดแทรกเนื้อหาสาระที่มีความรู้เข้าไปได้โดย
ที่ผู้ชมไม่รู้สึกว่าเป็นการบังคับ หรือสั่งสอน ผู้ชมสามารถซึมซับแนวคิดที่ผู้สร้างต้องการถ่ายทอดผ่าน
ทางเรื่องราวของตัวละคร และน ามาเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของตนและเกิดการเรียนรู้อย่าง
เข้าใจด้วยตนเองในที่สุด สอดคล้องกับการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากยุติธรรมจังหวัด
น าร่อง ๔ จังหวัดที่พบว่า มีการน ากิจกรรมไปต่อยอดในการให้ความรู้กับเยาวชนและใช้สื่อแอนิเมชัน 
และหนังสั้นใน Facebook Fanpage “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชน
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดเพื่อให้เยาวชนน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม และจากการรับชมสื่อ
แอนิเมชันและหนังสัน้ไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์ได้  

จากสรุปผลอัตราการเติบโตของ Facebook Fanpage “วัยรุ่น วุ่นเนอะ”ที่มียอดรวมการ
รับชมในช่วงเดือนพฤษภาคม มีอัตราการรับชมสูงที่สุด เนื่องมาจากในช่วงวลาที่ไม่มีการจัดท า
กิจกรรมนั้นไม่มีผู้เข้าชม เนื่องจากทีมงานวิจัยไม่มีกิจกรรมหรือภาพที่จะกระตุ้นการเข้ารับชมให้กับ 
Facebook Fanpage จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้ารับชมเพจในช่วงเวลานั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากต้องการ
ให้มีการติดตามหรือเข้ารับชมข้อมูลอยู่เสมอ ผู้ดูแล Page จะต้องมีการพูดคุยหรืออัพโหลดข้อมูลเพื่อ
ดึงดูดให้มีคนเขา้มามีส่วนร่วมอยู่เสมอ  

จ านวนผู้กดถูกใจเพจมีอัตราที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่ง ณ ปัจจุบันมียอดผู้กดถูกใจ 
Facebook Fanpage ที่ ๑,๖๖๘ คน แสดงให้เห็นว่า หลังจากจบกิจกรรมจากทั้ง ๑๕ โรงเรียนเพจ
ยังคงมีอัตราการเติบโตของจ านวนผู้กดถูกใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอัตราการเติบโตที่น้อย



๓๗๘ 
 
กว่าในช่วงของการจัดกิจกรรมก็ตามจากข้อสังเกตพบว่า ผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ออกจาก Page และ
Page มีความน่าสนใจในด้านรูปภาพกิจกรรมท าให้มีการแนะน าต่อเพื่อนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้เข้า
มาอยู่ในFanpageในส่วนการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่า กิจกรรมมีความ
สนุกสนานและให้ความรู้ในด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีปรองดอง ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า Facebook Fanpage “วัยรุ่น วุ่นเนอะ”สามารถน ามาเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการ
สื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้ างความสมานฉันท์ในสังคมไทยใน
กลุ่มเป้าหมายจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปได้ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะการท าวิจัยในครั้งนี ้
๕.๓.๒.๑ ในช่วงที่ไม่มีการลงพื้นที่ท ากิจกรรม ทีมงานวิจัยจะไม่มีกิจกรรมหรือภาพที่จะ

กระตุ้นการเข้ารับชมให้กับ Fanpage จึงท าให้มีจ านวนผู้เข้ารับชม Page ในช่วงเวลานั้นน้อย  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หากต้องการให้มีการติดตามหรือเข้ารับชมข้อมูลอยู่เสมอ ผู้ดูแล Page จะต้องมีการ
พูดคุยหรืออัพโหลดข้อมูลเพื่อดึงดูดให้มีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอยู่เสมอ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
๕.๓.๒.๑ การทดลองในบางจังหวัดมีขนาดของห้องไม่เพียงพอในการท ากิจกรรม หากมีการ

ด าเนินการท ากิจกรรมจะต้องสอบถามในเรื่องของขนาดห้องให้เหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๕.๓.๒.๒ น าคู่มือไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ต่อไป 
๕.๓.๒.๓ สามารถน าคู่มือไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมใหก้ับเยาวชนในจังหวัดอื่น ๆ ได ้
๕.๓.๒.๔ จัดอบรมคู่มือให้กับยุติธรรมจังหวัดเพื่อให้ยุติธรรมจังหวัดสามารถน าคู่มือไปจัด

กิจกรรมให้กับเยาวชนได้ 
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ภาคผนวก ก 
 

- รายงานการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง 
และการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

- การประชุมระหว่างตัวแทนโรงเรียน ๔ จังหวัดน าร่อง (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และ
ฉะเชิงเทรา)  

- ภาพการลงพื้นที่ ๑๕ จังหวัดน าร่อง 
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รายงานการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการ

เสริมสร้างความสมานฉันทใ์นสงัคมไทยปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 
วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑เวลา ๑๒.๓๐น. 

ณ ห้องประชมุ ๒๐๑ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจง้วัฒนะ 
ผู้เข้าประชุม 

ดร.รวีพร จรญูพันธ์เกษม ประธานการประชุม 
พันต ารวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ร่วมการประชุม 
บุหลัน อันทฤทธิ ์ ผู้ร่วมการประชุม 
พิเชียรพัฒนอินทรพานิช ผู้ร่วมการประชุม 
สมยศ แย้มโสพิศ ผู้ร่วมการประชุม 
อ้อยใจ สวนเสน่ห ์ ผู้ร่วมการประชุม 
ณัฐชยาน์ เสริมศิลป์ ผู้ร่วมการประชุม 
ประทุมทิพย์ สัมเภาว์มาลย ์ ผู้ร่วมการประชุม 
ธวัชจีรัญ พันมา ผู้ร่วมการประชุม 
ภาณุพันธ์ โรจนพานิช ผู้ร่วมการประชุม 
ณัฐวิชย ์ยันตะนะ ผู้ร่วมการประชุม 
ชญานิตย์ จิตหล้า ผู้ร่วมการประชุม 
สุชาดา กลับอ าไพ ผู้ร่วมการประชุม 
จิราณี เทศมงคล ผู้ร่วมการประชุม 
ณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ ผู้ร่วมการประชุม 
ภาวิณี ธรรมศิร ิ ผู้ร่วมการประชุม 
อรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ผู้ร่วมการประชุม 
ณัฐนันท์พิทักษา ผู้ร่วมการประชุม 
ชานนท์ พันสวาสด์ิ ผู้ร่วมการประชุม 
เชิดชาย ชินเสน ผู้ร่วมการประชุม 
ทวีศักดิ์ สารทรัพย ์ ผู้ร่วมการประชุม 
ชลิตา หนองน้ า ผู้ร่วมการประชมุ 
รัชนี ติณชาติอารักษ ์ ผู้ร่วมการประชุม 
โยธิน บัวแก้ว  ผู้ร่วมการประชุม 
บุษรินทร์ ผลขอประสาร ผู้ร่วมการประชุม 
ดลพร ศรีฟ้า ผู้ร่วมการประชุม 
สุพินดา สุวรรณศรี ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
ดร. รวีพร จรูญพันธ์เกษม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการ

ด าเนินกิจกรรมการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมไทย โดยผลที่คาดหวังคือ ได้รูปแบบในการสื่อสารกับเยาวชนที่เหมาะสม เพื่อน ามาพัฒนาเป็น
คู่มือประกอบการด าเนินกิจกรรมให้สามารถน าไปใช้กับเยาวชนทั่วประเทศ โดยมียุติธรรมจังหวัดทั้ง 
๑๙ จังหวัด น าร่องเข้าร่วมในการประชุมครั้งน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติขอให้ทีมนักวิจัย
สรุปผลการจัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทยกับโรงเรียนในพื้นที่ ๔ จังหวัดน าร่อง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และ
ฉะเชิงเทรา ให้ที่ประชุมทราบ ทีมงานวิจัยได้ชี้แจงที่ประชุมให้ทราบถึงการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา 
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและการเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน
สังคมไทยกับโรงเรียนในพื้นที่ ๔ จังหวัดน าร่อง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา ซึ่งแต่
ละแห่งมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการแทรกสลับกับเนื้อหาที่ให้ความรู้ และ
ปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันในสังคม วิธีการ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ แนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมชุมชน 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และสันติวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังน าสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ประกอบ โดย
เป็นช่องทางในการสื่อสารกับเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ Facebook แอนิเมชั่น ภาพยนตร์สั้น และ
กิจกรรมกลุ่ม โดยเผยแพร่ความรู้และเนื้อหาที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เยาวชนได้เปิดรับข้อมูล
ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เยาวชนได้มีการแนะน าเพื่อนให้เข้ามาในเพจเพื่อรับชมวี ดีโอในการจัด
กิจกรรม กดไลค์ และแสดงความคิดเห็น และได้สอบถามถึงการติดตามผลหลังการจัดกิจกรรม ซึ่ง
กิจกรรมได้รับผลตอบรับที่ดี จึงมีความต้องการขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่อื่น ๆ อีก ๑๕ จังหวัด
รวมเป็น ๑๙ จังหวัด จึงขอความร่วมมือส านักงานยุติธรรมจังหวัดในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน ์
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

ผู้แทนจากส านักงานยุติธรรมจังหวัดน าร่อง ๔จังหวัด ได้รายงานสรุปภาพรวมหลังการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย ในแต่ละพื้นที่  
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 
 ทีมวิจัยขอความร่วมมือให้ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างให้ 
โดยเลือกจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คละกลุ่มระหว่างนักเรียนทั่วไปและกลุ่มที่มีความ



๓๙๐ 
 
เสี่ยง เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มเยาวชนที่หลากหลาย และขออนุญาตประสานงานเพิ่มเติมเพื่อ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งนัดหมายช่วงเวลาในการลงพื้นที่ ส าหรับ
รายละเอียดในการลงพื้นที่ทีมวิจัยจะท าหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป 
 

นางสาวสุพินดา สุวรรณศรี  
ผู้บันทึกการประชุม 

 
 
ภาพจากการประชุม 
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การประชุมระหว่างตัวแทนโรงเรียน ๔ จังหวัดน าร่อง (เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และ
ฉะเชิงเทรา)  

การประชุมตัวแทนโรงเรียนกับผู้วิจัยที่ได้ด าเนินการกิจกรรมการสื่อสารและกิจกรรมในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบไปด้วยโรงเรียนน าร่องจ านวน ๔ 
แห่ง เพื่อน าผลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาวิธีการสื่อสารและกิจกรรมในการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์มีการแบ่งประเด็นทางการสัมภาษณ์ออกเป็น ๔ ประเด็น ประกอบไปด้วย บริบท
ปัญหาของเยาวชนในพื้นที่  ผลของการด าเนินงานที่ผ่านมา การน ากิจกรรมไปต่อยอด และ
ข้อเสนอแนะซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสายดังต่อไปนี ้

อาจารยพ์ิชญา  มณีศร   โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม   
อาจารย์ประไพภัค นันทวิสิทธิ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 
อาจารย์สุวิมล  ล าทุมลักษณ์ โรงเรียนกระทู้วิทยาคม 
อาจารย์ยรรยง ชาญวิรัตน์   โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 
อาจารย์ ดร.รวีพร  จรูญพันธ์เกษม  หัวหน้าโครงการวิจัย 
อาจารย์ ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส  ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์ดลพร   ศรีฟ้า   ผู้ร่วมวิจัย 
อาจารย์สุพินดา  สุวรรณศรี  ผู้ร่วมวิจัยและผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๔ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อติดตามและประเมินผลจากตัวแทนของโรงเรียนใน ๔ จังหวัดน าร่อง 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการการเสรมิสร้างความสมานฉันทข์องเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตัวแทนโรงเรียนเชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทราในการให้

ข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ “การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนใน
สังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐” ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อ – นามสกุล………พิชญา  มณีศร………………….………….………………..…………. 
 ๑.๒ ต าแหน่ง………………..อาจารย์…………………………………………………………………….………. 
 ๑.๓ โรงเรียน……………… สะเมิงพิทยาคม…………….………………………………………………….. 
ส่วนที่ ๒ การติดตามหลังเข้าร่วมโครงการ 

๒.๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการน าความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของ
โรงเรียน หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

ได้น าไปใช้กับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในกิจกรรมค่ายลูกเสือยุวกาชาด ได้น าความรู้ใน
ด้านการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และด้านความสามัคคีในการจัดกิจกรรมค่าย   

๒.๒ โรงเรียนของท่านได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนอย่างไรบ้าง  

น าความรู้ไปใช้ในสอดแทรกในหน่วยเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และได้น าสื่อในโครงการ
เปิดให้เด็กดูเพื่อให้ความรู้ 

๒.๓ โรงเรียนของท่านได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในด้านอ่ืนๆ 
 น าไปใช้ในกรณีเด็กทะเลาะวิวาท ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเด็กทะเลาะวิวาทได้พาเข้ามาในห้อง
ปกครองและมีครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 

๒.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน เป็น
อย่างไรบ้าง (เพิ่มขึ้น/ ลดลง) 

อยู่ในระดับปกติ ไม่เพิ่มขึ้นลดลง เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีเด็กทะเลาะวิวาทเป็นเด็กที่สนใจใน
การเรียน 

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
อาจารย์สนธยา จั้งจินตวิวัฒน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงการจัดกิจกรรมค่ายและการใช้สื่อภายใน

โรงเรียนน าร่องนี้ว่าควรจัดกิจกรรมค่ายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และ
สามารถขยายผลไปสู่ ครอบครัว และชุมชนได้ 
 ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้มีผู้น าการจัดกิจกรรมด้านความสมานฉันท์ในระดับโรงเรียนซึ่งจะเป็นการ
ต่อยอดองค์ความรู้และน าไปเผยแพร่ต่อไปได้    
 



๓๙๕ 
 

  

ส่วนที่ ๓ การประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการ 
๓.๑ ให้ท่านระบุเครื่องหมาย / เพื่อการประเมินผลในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในแต่

ละประเด็นประกอบด้วย ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
   ระดับ ๕ หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับ ๔ หมายถึงเห็นด้วยมาก 
   ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
   ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

การประเมินผล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านความรู้      
๑. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจด้านความสมานฉันท์ /     
๒. นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์ได้ 

/     

๓. นักเรียนมีความรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาด้านความขัดแย้งกับ
เพื่อนจะต้องแก้ไขอย่างไร 

/     

ด้านทัศนคติ      
๔. นักเรียนมีความคิดที่จะใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
การไม่ใช้ความรุนแรง 

/     

๕. นักเรียนมีความเห็นว่าการใช้คนกลางในการไกล่เกลี่ย
สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้  

/     

๖. นักเรียนรู้สึกว่าการสร้างความเข้าใจร่วมกันจะน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

/     

ด้านพฤติกรรม      
๗. นักเรียนมคีวามสามัคคีปรองดองต่อกัน /     
๘. นักเรียนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี /     
๙. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับเพ่ือนท่ีมีความแตกต่างได้  /    
๑๐. นักเรียนมปัีญหาความขัดแย้ง กระทบการะท่ังกันลดลง /     
๑๑. นักเรียนน าความรู้ด้านความสมานฉันท์ไปถ่ายทอดกับ
ผู้อื่น (เพื่อน/ ครอบครัว/ ชุมชน) 

/     

 
 



๓๙๖ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อติดตามและประเมินผลจากตัวแทนของโรงเรียนใน ๔ จังหวัดน าร่อง 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการ การเสริมสร้างความสมานฉนัท์ของเยาวชนในสงัคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตัวแทนโรงเรียน เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา ในการให้

ข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ “การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนใน
สังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐” ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อ – นามสกุล………ประไพภัค นันทวิสิทธิ์ ………………….………….………………..…………. 
 ๑.๒ ต าแหน่ง………………..อาจารย์…………………………………………………………………….………. 
 ๑.๓ โรงเรียน……………… กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา…………………………….. 
ส่วนที่ ๒ การติดตามหลังเข้าร่วมโครงการ 

๒.๑ ในปี พ .ศ . ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการน าความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของ
โรงเรียน หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

ได้น าไปใช้กับการจัดกิจกรรมของโรงเรียนได้น าแนวทางด้านความสมานฉันท์มาใช้ในการ 
แก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทภายในโรงเรียน ผ่านการรณรงค์ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคี ได้แก่ จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลและกีฬาสีภายในโรงเรียน 

๒.๒ โรงเรียนของท่านได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนอย่างไรบ้าง  

น าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องบทบาทหน้าที่พลเมือง และได้น าสื่อใน
โครงการไปเปิดให้เด็กดูเพื่อให้ความรู้ในด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

๒.๓ โรงเรียนของท่านได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในด้านอ่ืนๆ 
 ได้น าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเข้าค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้าน
คลองแดง ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นักเรียนภายในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๙ คน
ได้รวมตัวกันเพื่อน าองค์ความรู้มาต่อยอด มีนายนัฐธวิช พิกุล ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นหัวหน้ากลุ่มในการจัดกิจกรรม โดยสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้
ต้นแบบมาจากการจัดกิจกรรมค่ายของนักวิจัย   

๒.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน เป็น
อย่างไรบ้าง (เพิ่มขึ้น/ ลดลง) 

มีสถานการณ์ความขัดแย้งลดลง จากการที่ประธานนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการท าให้ประธาน
นักเรียนได้รับความรู้ด้านความสมานฉันท์ ได้ให้ความรู้ และคอยไกล่เกลี่ยเมื่อมีการทะเลาะวิวาทกัน 
ประกอบกับมีเด็กส่วนหนึ่งได้น าความรู้จากกิจกรรมมาปรับใช้กับเพื่อน และรุ่นน้องภายในโรงเรียนท า
ให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันของนักเรียนภายในโรงเรียนดีขึ้น 

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 



๓๙๗ 
 

  

อาจารย์ประไพภัค นันทวิสิทธิ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้
เรื่องความสมานฉันท์ผ่านการจัดกิจกรรมค่ายสื่อเช่นนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและ
สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่มีความสามัคคีมากขึ้น
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้น ากิจกรรมนี้ไปต่อยอดแล้วจึงอยากให้มีการจัดท าคู่มือ หรือสื่อส าหรับให้ความรู้
เพื่อน าไปใช้เผยแพร่ต่อไป 
 
ส่วนที่ ๓ การประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการ 

๓.๑ ให้ท่านระบุเครื่องหมาย / เพื่อการประเมินผลในแต่ละประเด็นเพื่อการประเมินผลใน
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละประเด็นประกอบด้วย ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐” 
โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
    ระดับ ๕ หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด 
    ระดับ ๔ หมายถึงเห็นด้วยมาก 
    ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
    ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
    ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

การประเมินผล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านความรู้      
๑. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจด้านความสมานฉันท์ /     
๒. นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์ได้ 

/     

๓. นักเรียนมีความรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาด้านความขัดแย้งกับ
เพื่อนจะต้องแก้ไขอย่างไร 

/     

ด้านทัศนคติ      
๔. นักเรียนมีความคิดที่จะใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
การไม่ใช้ความรุนแรง 

/     

๕. นักเรียนมีความเห็นว่าการใช้คนกลางในการไกล่เกลี่ย
สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้  

/     

๖. นักเรียนรู้สึกว่าการสร้างความเข้าใจร่วมกันจะน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

/     

ด้านพฤติกรรม      
๗. นักเรียนมคีวามสามัคคีปรองดองต่อกัน /     



๓๙๘ 
 

การประเมินผล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๘. นักเรียนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี /     
๙. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับเพ่ือนท่ีมีความแตกต่างได้ /     
๑๐. นักเรียนมปัีญหาความขัดแย้ง กระทบการะท่ังกันลดลง /     
๑๑. นักเรียนน าความรู้ด้านความสมานฉันท์ไปถ่ายทอดกับ
ผู้อื่น (เพื่อน/ ครอบครัว/ ชุมชน) 

/     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๙ 
 

  

แบบสัมภาษณ์เพื่อติดตามและประเมินผลจากตัวแทนของโรงเรียนใน ๔ จังหวัดน าร่อง 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการ การเสริมสร้างความสมานฉนัท์ของเยาวชนในสงัคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตัวแทนโรงเรียน เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา ในการให้

ข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ “การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนใน
สังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐” ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อ – นามสกุล………ยรรยง ชาญวิวัฒน…์…………………………………………………. 
 ๑.๒ ต าแหน่ง………......…อาจารย…์………………………………………………………………… 
 ๑.๓ โรงเรียน……….......…ภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น…………………… 
 ๑.๔ ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………….. 
ส่วนที่ ๒ การติดตามหลังเข้าร่วมโครงการ 

๒.๑ ในปี พ .ศ . ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีการน าความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของ
โรงเรียน หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

ทางโรงเรียนได้น าความรู้จากโครงการมาใช้กับโครงการผู้น าเยาวชน โดยน าเอาเฟซบุ๊คเพจที่
ทางทีมวิจัยได้เคยน ามาเผยแพร่ให้กับเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมค่าย (เฟซบุ๊คเพจ “วัยรุ่นวุ่นเนอะ” ซึ่ง
เป็นเพจที่บรรจุเนื้อหาแนวคิดด้านความสมานฉันท์ โดยน าเสนอผ่านสื่อที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
เช่น อนิเมชั่น หนังสั้น) มาใช้ในการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความสมานฉันท์และแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งไปสู่เยาวชนคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านความสมานฉันท์โดย 
เพื่อปลูกฝังเยาวชนเพื่อสร้างผู้น านักเรียนให้เป็นผู้น าที่ด ี

๒.๒ โรงเรียนของท่านได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนอย่างไรบ้าง  

มีการน าแนวคิดเรื่องความสมานฉันท์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเข้ามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอน โดยผ่านทางการใช้สื่อโซเชียลมีเดียและสื่อแอนิเมชั่นที่ได้น ามาเผยแพร่ให้กับกลุ่ม
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อใช้สื่อสารแนวคิดเรื่องความสมานฉันท์ ซึ่งปรากฎว่ามีผลตอบรับดี
มาก เพราะเป็นสื่อที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย น าเสนอได้อย่างสนุกสนาน และสามารถอธิบายเรื่องที่
ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย  

๒.๓ โรงเรียนของท่านได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในด้านอ่ืนๆหรือไม่ 
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการท ากิจกรรมค่าย  ซึ่งจ านวนหนึ่งเป็นนักเรียนที่

เป็นผู้น าในโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ท าให้มีความเข้าใจในแนวคิดเรื่องความสมานฉันท์มาก
ขึ้น และสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้วพบว่านักเรียน
น าความรู้ที่ได้จากกิจกรรมค่ายและสื่อไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยน าเอาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งมาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งภายในโรงเรียน เช่นเมื่อนักเรียนมีเหตุทะเลาะวิวาท 



๔๐๐ 
 
หรือมีเหตุขัดแย้งอื่นๆที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ผู้น าเยาวชนเหล่านี้ก็มีการน าเอาวิธีการในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้จัดการกับปัญหา 

๒.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน เป็น
อย่างไรบ้าง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 

ความขัดแย้งของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 
การทะเลาะวิวาท และปัญหายาเสพติด ซึ่งจ านวนกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากเดิมเท่าใดนัก 
แต่เริ่มสังเกตเห็นการน าเอาคนกลางมาไกล่เกลี่ยปัญหา ไม่ว่าจะเป็นผู้น านักเรียนหรือครูอาจารย์
ภายในโรงเรียน ซึ่งช่วยให้สามารถยุติปัญหาได้ จึงคิดว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภาพรวมถือว่า
ลดลง   

๒.๕ ข้อเสนอแนะในการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 
อาจารย์ยรรยง ชาญวิวัฒน์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการสร้างเครือข่ายเยาวชนในการเป็น

ผู้น าเพื่อให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยความสมานฉันท์ภายในโรงเรียน ซึ่งจะต้อง
อาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการจัดฝึกอบรม รวมทั้งมอบสื่อที่เป็นประโยชน์
ส าหรับการเผยแพร่ด้วย เพื่อให้เครือข่ายเยาวชนต้นแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริง และขยายผลไปสู่
การแก้ไขปัญหาต่างๆทางสังคม 
ส่วนที่ ๓ การประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการ 

๓.๑ ให้ท่านระบุเครื่องหมาย / เพื่อการประเมินผลในแต่ละประเด็น ด้านความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

    ระดับ ๕ หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด 
    ระดับ ๔ หมายถึงเห็นด้วยมาก 
    ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
    ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
    ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

การประเมินผล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านความรู้      
๑. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจด้านความสมานฉันท์ /     
๒. นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์ได ้

/     

๓. นักเรียนมีความรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาด้านความขัดแย้งกับ
เพื่อนจะต้องแก้ไขอย่างไร 

/     



๔๐๑ 
 

  

การประเมินผล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านทัศนคติ      
๔. นักเรียนมีความคิดที่จะใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
การไม่ใช้ความรุนแรง 

/     

๕. นักเรียนมีความเห็นว่าการใช้คนกลางในการไกล่เกลี่ย
สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้  

 /    

๖. นักเรียนรู้สึกว่าการสร้างความเข้าใจร่วมกันจะน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

/     

ด้านพฤติกรรม      
๗. นักเรียนมคีวามสามัคคีปรองดองต่อกัน  /    
๘. นักเรียนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี /     
๙. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับเพ่ือนท่ีมีความแตกต่างได้ /     
๑๐. นักเรียนมปัีญหาความขัดแย้ง กระทบกระทั่งกันลดลง /     
๑๑. นักเรียนน าความรู้ด้านความสมานฉันท์ไปถ่ายทอดกับ
ผู้อื่น (เพื่อน/ ครอบครัว/ ชุมชน) 

/     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๒ 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อติดตามและประเมินผลจากตัวแทนของโรงเรียนใน ๔ จังหวัดน าร่อง 
ที่ได้เข้าร่วมโครงการ การเสริมสร้างความสมานฉนัท์ของเยาวชนในสงัคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ตัวแทนโรงเรียน เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และฉะเชิงเทรา ในการให้

ข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ “การเสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนใน
สังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐” ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อ – นามสกุลสุวิมล ล าทุมลักษณ์ 
 ๑.๒ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าโรงเรียน กระทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต 
 ๑.๓ โรงเรียนกระทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต 
ส่วนที่ ๒ การติดตามหลังเข้าร่วมโครงการ 

๒.๑ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มีการน าความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของ
โรงเรียน หรือไม่ อย่างไรบ้าง 

จากการติดตามหลังการเข้าร่วมโครงการพบว่า แม้ว่าทางโรงเรียนจะไม่ได้จัดตั้งเป็นโครงการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ภายในโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมเฉพาะ แต่มีการประยุกต์ความรู้จากทาง
โครงการไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมค่าย การเลือกตั้งประธานนักเรียน และ
กิจกรรมกีฬาสี ซึ่งเป็นการน าแนวคิดด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์ที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีระหว่างกัน และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของเยาวชนภายในโรงเรียน  

๒.๒ โรงเรียนของท่านได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนอย่างไรบ้าง  

ครูที่เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการน าสื่อ แอนิเมชั่น และหนังสั้นไปประยุกต์ใช้
เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องโดยแทรกเนื้อหาไปในบทเรียนเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างนักเรียนที่มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจในความแตกต่างทางความเช่ือและทางศาสนา 

๒.๓ โรงเรียนของท่านได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ 
ทางโรงเรียนได้น าความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมโดยเฉพาะการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถเป็นแกนน าในการใช้หลักการและองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมค่ายและสื่อด้านความ
สมานฉันท์ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตจริงโดยพบผลเชิงประจักษ์ในแง่บวกที่สามารถเห็นความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ เช่น การใช้การไกล่เกลี่ยผ่านทางคนกลางเพื่อแก้ไข
ปัญหา และการร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อลดความขัดแย้งภายในโรงเรียน 

๒.๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียน เป็น
อย่างไรบ้าง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) 



๔๐๓ 
 

  

ด้านสถานการณ์ความขัดแย้งของนักเรียนภายในโรงเรียนในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พบว่า
จ านวนความขัดแย้งภายในโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่พบว่ามีการน าแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการเชิงสมานฉันท์มาใช้มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้น าด้านการแก้ไขปัญหา 
และได้รับความร่วมมือจากครูฝ่ายปกครองและครูประจ าช้ันท าหน้าที่เป็นคนกลางในร่วมไกล่เกลี่ย 

 
๒.๕ข้อเสนอแนะในการการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียนภายในโรงเรียน 

 - การจัดกิจกรรมค่ายที่ผ่านมาเป็นการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนเพียงกลุ่มเล็กๆเท่านั้นควร
เพิ่มการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนภายในโรงเรียนและชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน จะเป็น
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในพื้นที่ที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต  
 - ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความสมานฉันท์ จัดอบรมเพื่อฝึกบุคลากรต้นแบบใน
การให้ความรู้ รวมทั้งผลิตสื่อหรือคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายส าหรับใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่
ความรู้ด้านความสมานฉันท์ภายในโรงเรียนต่อไป 
ส่วนที่ ๓ การประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการ 

๓.๑ ให้ท่านระบุเครื่องหมาย / เพื่อการประเมินผลในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในแต่
ละประเด็น ประกอบด้วย ด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ของเยาวชนในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๐”โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
    ระดับ ๕ หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด 
    ระดับ ๔ หมายถึงเห็นด้วยมาก 
    ระดับ ๓ หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
    ระดับ ๒ หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
    ระดับ ๑ หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

การประเมินผล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ด้านความรู้      
๑. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจด้านความสมานฉันท์ /     
๒. นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยวิธีการเชิงสมานฉันท์ได้ 

 /    

๓. นักเรียนมีความรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาด้านความขัดแย้งกับ
เพื่อนจะต้องแก้ไขอย่างไร 

 /    

ด้านทัศนคติ      
๔. นักเรียนมีความคิดที่จะใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
การไม่ใช้ความรุนแรง 

/     



๔๐๔ 
 

การประเมินผล ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๕. นักเรียนมีความเห็นว่าการใช้คนกลางในการไกล่เกลี่ย
สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้  

/     

๖. นักเรียนรู้สึกว่าการสร้างความเข้าใจร่วมกันจะน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

/     

ด้านพฤติกรรม      
๗. นักเรียนมคีวามสามัคคีปรองดองต่อกัน  /    
๘. นักเรียนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี /     
๙. นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับเพ่ือนท่ีมีความแตกต่างได้ /     
๑๐. นักเรียนมปัีญหาความขัดแย้ง กระทบการะท่ังกันลดลง  /    
๑๑. นักเรียนน าความรู้ด้านความสมานฉันท์ไปถ่ายทอดกับ
ผู้อื่น (เพื่อน/ ครอบครัว/ ชุมชน) 

 /    

 
ภาพการลงพื้นที่ ๑๕ จังหวัดน าร่อง 

๑. โรงเรียนโคราชพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
 
 
 
 
 



๔๐๕ 
 

  

๒. โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 

 

 
 

๓. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี 

 

 
 



๔๐๖ 
 

๔. โรงเรียนทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

 

 
 

๕. โรงเรียนท่ายางวิทยาคม จังหวัดเพชรบุรี 

 



๔๐๗ 
 

  

 
 

๖. โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐๘ 
 

๗. โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา 

 

 
 

๘. โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 

 
 
 
 
 
 



๔๐๙ 
 

  

๙. โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 

๑๐. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
 
 
 
 
 



๔๑๐ 
 

๑๑. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 
 

๑๒. โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 



๔๑๑ 
 

  

๑๓. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 

 

 
 

๑๔. โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม จังหวัดชลบุรี 

 

 
 
 
 



๔๑๒ 
 

๑๕. โรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๓ 
 

  

ภาคผนวก ข  
 

- แบบประเมินที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
- แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน 
- ภาพการด าเนินกิจกรรมในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” 



๔๑๔ 
 

แบบประเมนิที่ใช้ในการท ากิจกรรม 
 

แบบสังเกตการณ์การมสี่วนร่วมในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์(ส าหรับผู้วิจัย) 
 

โรงเรียน....................................................................................................................................... 
ผู้สังเกตการณ์................................................................................................................................ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า      
 ๑.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้

ร่วมกิจกรรมได ้
     

 ๑.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและสนับสนุน
ความร่วมมือได ้

     

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง     . 
 ๒.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์      
 ๒.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง

โปร่งใส 
     

๓ กิจกรรมก้าวคนละก้าว  .    
 ๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

วิธีการต่าง ๆ ได ้
     

 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ
กลุ่ม 

     

๔ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส      
 ๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา      
 ๔.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์      

๕  กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง      
 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน      
 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได ้      

 



๔๑๕ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ยุติธรรมทางเลือก 
๖ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก      
 ๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

ความยืดหยุ่นได้ 
     

 ๖.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์      
๗ กิจกรรมทางเลือก      
 ๗.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์      
 ๗.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

ความยืดหยุ่นได้ 
     

๘ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย      
 ๘.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้ร่วมกิจกรรม 
     

 ๘.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน      
๙ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว      
 ๙.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา      
 ๙.๒ ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน      

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๑๐ กิจกรรมWhat will you do?      

 ๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา      
 ๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา      

๑๑ กิจกรรมนิทานจากช่ือฉัน      
 ๑๑.๑ ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม

ร่วมกัน 
     

 ๑๑.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างเครือข่ายและ
สนับสนุนความร่วมมือ 

     
 
 
 
 



๔๑๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑๒ กิจกรรมสามัคคีแลว้มีความสุข      
 ๑๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา      
 ๑๒.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง

โปร่งใส 
     

๑๓ กิจกรรมเปลี่ยน      
 ๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา      
 ๑๓.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา      

สันติวัฒนธรรม 
๑๔ กิจกรรมสันติร่วมใจ      

 ๑๔.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้ร่วมกิจกรรม 

     

 ๑๔.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง
โปร่งใส 

     

๑๕ กิจกรรมตามใจเธอ      
 ๑๕.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักกับปัญหา      
 ๑๕.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได ้      

๑๖ กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น      
 ๑๖.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

ความยืดหยุ่นได้ 
     

 ๑๖.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่าง
โปร่งใส 

     

๑๗ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน      
 ๑๗.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

ความยืดหยุ่นได้ 
     

 ๑๗.๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างการยุติปัญหา      
 
 
 



๔๑๗ 
 

  

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความส าเร็จ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กิจกรรมปิด 
๑๘ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน      

 ๑๘.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้อื่นได ้

     

 ๑๘.๒ ผู้ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและสนับสนุนความ
ร่วมมือ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑๘ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายความสมานฉันท์ 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อกิจกรรม
ค่ายความสมานฉันท ์
 

๑. ความพึงพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑ ความเหมาะสมของบรรยากาศในการจัดค่าย      
๒ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดค่าย      
๓ ความเหมาะสมของกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัด

ค่าย 
     

๔ ความเหมาะสมของขั้นตอนการด าเนินงานใน
ส่วนต่าง ๆ 

    . 

๕ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม  .    
๖ การก ากับดูแลของผู้น ากิจกรรม      
๗ ความเหมาะสมของอาหารหลักและอาหารว่าง      
๘ พิธีเปดิ – พิธีปิด      
๒. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วม 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

กิจกรรมเปิด 
๑ กิจกรรมสวัสดีจ้า      

ยุติธรรมชุมชน 
๒ กิจกรรมระวังไว้อย่าให้ถั่วร่วง     . 
๓ กิจกรรมก้าวคนละก้าว  .    
๔ กิจกรรมบุพเพสันนิวาส      
๕ กิจกรรมประคองกันให้มั่นคง      

ยุติธรรมทางเลือก 
๖ กิจกรรมกระดุมเม็ดแรก      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๗ กิจกรรมทางเลือก      
๘ กิจกรรมเลือกได้ให้เลย      
๙ กิจกรรมกระดาษกลมเกลียว      

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
๑๐ กิจกรรมWhat will you do?      
๑๑ กิจกรรมนทิานจากช่ือฉัน      
๑๒ กิจกรรมสามัคคีแล้วมีความสุข      
๑๓ กิจกรรม เปลี่ยน      
สันติวัฒนธรรม 
๑๔ กิจกรรมสันติรวมใจ      
๑๕ กิจกรรมตามใจเธอ      
๑๖ กิจกรรมกระแสไฟในวัยรุ่น      
๑๗ กิจกรรมหมู่บ้านของฉัน      
กิจกรรมปิด 
๑๘ กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน      

 
ข้อเสนอแนะ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
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การประเมินสื่อภาพยนตรส์ั้นส าหรับเยาวชน 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบทเรียน 
ดังนี้ 

ข้อที ่ ค าถาม ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด 

๕ 
มาก 
๔ 

ปาน
กลาง 

๓ 

น้อย 
๒ 

น้อย
ที่สุด 
๑ 

ด้านเนื้อหา 
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์      
๒ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ      
๓ เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง      
๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม      
๕ เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค ์
     

ด้านการออกแบบ 
๖ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม      
๗ การแต่งกายของตัวละครและฉาก

เหมาะสม 
     

๘ ระยะเวลาในการน าเสนอ      
๙ เ สี ย งพากย์ และดนตรี มี ค ว าม

เหมาะสม 
     

๑๐ สนุกสนานน่าติดตาม      
 
จงบรรยายเน้ือเรื่องคร่าว ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหนังสั้นเรื่องต่อไป 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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การประเมินสื่อแอนิเมชันส าหรับเยาวชน 
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อบทเรียน 
ดังนี้ 
ข้อที ่ ค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปาน
กลาง 

๓ 

น้อย 
๒ 

น้อย
ที่สุด 
๑ 

ด้านเนื้อหา 
๑. สื่อแสดงให้เห็นถึงความสมานฉันท์      
๒ ความเข้าใจเนื้อเรื่องที่น าเสนอ      
๓ เข้าใจล าดับเหตุการณ์ของเรื่อง      
๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการชม      
๕ เนื้อหาเข้าใจง่ายสัมพันธ์กับวัตถุประสงค ์      

ด้านการออกแบบ 
๖ รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม      
๗ ความสวยงามของฉากและตัวละคร      
๘ ระยะเวลาในการน าเสนอ      
๙ เสียงพากย์และดนตรีมีความเหมาะสม      

๑๐ สนุกสนานน่าติดตาม      
 
จงบรรยายเน้ือเรื่องคร่าว ๆ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอนิเมชนัเรื่องต่อไป 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 



๔๒๒ 
 

แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน 
 

๑. ข้อใดคือบทบาทของผู้ที่อยู่ร่วมกันในชมุชนเพ่ือการสร้างความสงบสุขใหแ้ก่ชุมชน 
ก. บทบาทในการลดข้อพิพาท 
ข. บทบาทในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน 
ค. บทบาทในการเฝ้าระวังแจ้งข่าวแจ้งเบาะแสการกระท าความความผิด 
ง. ถูกทุกข้อ 

๒. หากพบเห็นความขัดแย้งภายในชุมชนควรท าอย่างไรตามแนวทางสมานฉันท์ 
ก. แจ้งความด าเนินคดีทางกฎหมาย  
ข. ไม่เขา้ไปยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องของเรา 
ค. หาคนกลางมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ง. เลือกเข้าข้างใดข้างหนึ่งเพื่อแสดงจุดยืน 

๓. หากเพ่ือนบ้านในชุมชนเดียวกันเพิ่งพ้นโทษควรท าอย่างไรเพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคม
ต่อไปได้ 
ก. ให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจ 
ข. ไม่ให้ร่วมกิจกรรมใด ๆ ของชุมชน 
ค. ขับไล่ให้ไปอยูท่ี่อื่น 
ง. แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ต้อนรับ 

๔. การะบวนการจับกุม สอบสวน ฟ้องร้อง ลงโทษผู้กระท าผดิ ตรงกับข้อใด 
 ก. กระบวนการยุติธรรมหลัก 
 ข. กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 ค. กระบวนการยุติธรรมชุมชน 
 ง. กระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาความสงบ 

๕. การคุมประพฤติ การท างานบริการสังคม การพักการลงโทษ ตรงกับข้อใด 
ก. กระบวนการยุติธรรมหลัก 

 ข. กระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
 ค. กระบวนการยุติธรรมชุมชน 
 ง. กระบวนการยุติธรรมเพื่อรับใช้สังคม 

๖. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
ก. ใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาททางอาญา 
ข. ช่วยลดความแออดัของผู้ต้องขัง 
ค. ช่วยปัญหาการน าคดีความเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่จ าเป็น 
ง. ช่วยให้เจ้าหนี้ด าเนินคดีกับลูกหนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ 
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๗. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
ก. ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดต้องเข้าร่วมกระบวนการด้วยความสมัครใจ 
ข. ผู้เสียหายหรือผู้กระท าความผิดคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมกระบวนการด้วยความสมัครใจ 
ค. ผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดเข้าร่วมกระบวนการโดยไม่ต้องสมัครใจก็ได้  
ง. ถูกทุกข้อ 

๘. เมื่อเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งแล้วสามารถท าอย่างไร
ได้บ้าง 
ก. เมื่อเข้าร่วมแล้วจะตอ้งด าเนินการไปจนสิ้นสุดประบวนการ 
ข. สามารถยกเลกิกระบวนการนี้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการ 
ค. ยืนยันความต้องการของตนโดยไม่เจรจากับคู่กรณี 
ง. เมื่อได้ข้อยุติแล้วไม่จ าเป็นต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 

๙. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคนกลางในการไกล่เกลีย่ความขัดแย้งของคู่กรณี 
ก. ชี้แจงแนวทางของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์
ข. เตรียมความพร้อมของทั้งผู้เสียหายและผู้กระท าความผิดเพื่อให้ค าปรึกษารายบุคคล 
ค. บอกเล่าความรู้สึกและความเสียหายให้ผู้กระท าผิดได้รับฟัง 
ง. จัดการประชุมเมื่อพบว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเมิดข้อตกลง 

๑๐. เป้าหมายส าคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คืออะไร 
ก. การให้อภัย 
ข. การหาตัวผู้กระท าความผิด 
ค. การด าเนินคดีด้วยกฎหมายตามสมควร 
ง. การลงโทษผู้กระท าความผิดให้ไม่กล้ากระท าผิดซ้ า 

๑๑. สันติวัฒนธรรมคืออะไร  
ก. การยอมรับในคุณค่าความเห็นมนุษย์เสมอกนั  
ข. คุ้มครองและดแูลสทิธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 
ค. ปกป้องผูบ้ริสุทธิ์ให้พ้นจากความรุนแรง 
ง. ถูกทุกข้อ 

๑๒. หากมีคนที่ต่างเช้ือชาติ ศาสนา ภาษา อยู่ร่วมกันในสังคม เราควรปฏิบัติตนอย่างไร 
ก. ให้ความเข้าใจและการยอมรบัในความแตกต่าง 
ข. ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะคนเหล่านี้มีความแตกต่างจากคนทั่วไป 
ค. ไม่ยุ่งเก่ียวเพราะจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดได ้
ง. ถูกทุกข้อ  
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๑๓. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมที่มีสันติวัฒนธรรม 
ก. สังคมมีความมัน่คงปลอดภัย 
ข. คนในสังคมสามารถท าอะไรก็ได้ตามใจตนเอง 
ค. ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ง. ประชาชนมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

๑๔. วิธีการใดสามารถแก้ไขความขัดแย้งของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยนื 
ก. ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ทีทุ่กคนนับถือรว่มเป็นคนกลางในการแก้ไขปญัหา 
ข. สร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน 
ค. ร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องความปลอดภัยของชุมชน 
ง. ถูกทุกข้อ 

๑๕. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับยุติธรรมทางเลือก 
ก. เป็นกระบวนการก่อนและหลังการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก  
ข. น ามาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาททางอาญา เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทาง

ส่วนรวม 
ค. น ามาใช้ในการด าเนินคดีเพื่อลงโทษผู้กระท าผิดโดยไม่ผ่านการไกล่เกลี่ย 
ง. น ามาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาททางแพ่ง เจ้าหน้ีลูกหนี้  
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การทดสอบความรู้ก่อนร่วมกิจกรรม 
 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
๑     ๑๑     
๒     ๑๒     
๓     ๑๓     
๔     ๑๔     
๕     ๑๕     
๖      

คะแนน ๗     
๘     
๙     

๑๐     
การทดสอบความรู้หลังร่วมกิจกรรม 

 
ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
๑     ๑๑     
๒     ๑๒     
๓     ๑๓     
๔     ๑๔     
๕     ๑๕     
๖      

คะแนน ๗     
๘     
๙     

๑๐     
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ภาพการด าเนินกิจกรรมในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “วัยรุ่น วุ่นเนอะ” 
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