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ศศิรัศม์ วีระไวทยะ : การนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน (PROPOSED STRATEGIES FOR DEVELOPING SCHOOL - BASED PEACE
CULTURE PROMOTION NETWORK) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง, อ. ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม : อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร, 416 หน้า.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สัน ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ส ถานศึ กษาเป็นฐานในประเทศไทยและต่ างประเทศ เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยเงื่ อ นไข
ความสาเร็จ และนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานสาหรับประเทศไทย ผู้วิจัยใช้การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ และการศึกษาภาคสนามในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก 4 แห่ง ด้วยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก หลังจากนั้นได้นา
ข้อ มูล จากการวิ จัย เอกสาร การวิ จัยภาคสนาม และการสั มภาษณ์ ผู้ เชี่ยวชาญ มาวิ เคราะห์ เพื่อ ยกร่า งยุทธศาสตร์ ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในการสนทนากลุ่ม 2 ครั้งก่อนนาเสนอเป็นยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. แนวคิดและกระบวนการสร้า งเครื อข่ ายความร่วมมือ เพื่อเสริ มสร้า งสั นติ วัฒนธรรมโดยใช้ส ถานศึ กษา
เป็น ฐาน พบว่ า 1) สถานศึ กษาควรให้ความส าคั ญกั บการเสริ มสร้ า งสั นติ ภ าพภายในและสั น ติ ภ าพระหว่ า งบุคคล
2) เครือข่ายความร่วมมือมี 2 รูปแบบ คือ เครือข่ายแนวราบ เป็นเครือข่ายที่ดาเนินการเองโดยมีผู้บริหารและนักเรียนเป็น
แกนนา และเครือข่ายแบบผสม ซึ่งเป็นเครือข่ายที่สถานศึกษารับมอบนโยบายและแนวทางการร่วมมือตามที่หน่วยงานต้น
สัง กัดกาหนดร่ ว มกั บการดาเนินการเอง 3) องค์ประกอบเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อ ประกอบด้ วยเครื อข่ า ยภายนอกและ
เครือข่ายภายในสถานศึกษา 4) วิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันองค์ความรู้
ทรัพยากร และกิจกรรม
2. สภาพปัญหาภายในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวฒ
ั นธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย ประกอบด้ วยปัญหาด้า นแกนนาเครื อข่ าย ด้า นสมาชิกเครื อข่ าย และด้า น
กระบวนการ สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ปัญหาด้านหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนปัจจัย
เงื่อนไขภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ แกนนาเครือข่าย ความรู้ความเข้าใจและ
บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย ช่องทางการสื่อสาร และผู้ประสานงานเครือข่าย
ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก ได้แก่ นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน และการสนับสนุนจากชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสาหรับ
ประเทศไทย ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การปรับกระบวนทัศน์ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรม 2) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 3)ยุทธศาสตร์การค้นพบ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพ
4) ยุ ทธศาสตร์ การจัดการเครื อ ข่า ย 5) ยุทธศาสตร์ การศึ กษาเพื่อ สร้า งเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ 6) ยุ ทธศาสตร์ การจัด
การศึ กษาพัฒนานักเรี ยนเพื่อ นักเรี ยน 7) ยุ ทธศาสตร์การเชื่อมประสานเครื อข่ ายภาครั ฐและหน่ว ยงานต่ า งประเทศ
8) ยุ ทธศาสตร์ การจัดตั้ ง ศู นย์ ประสานงานกลางเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ 9) ยุ ทธศาสตร์ การสร้ า งเสริ มพลั ง แกนนา
10) ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผูน้ าทางการศึกษา ลายมือชื่อนิสิต
สาขาวิชา พัฒนศึกษา
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The objectives of this study were to analyze concepts and processes for developing school - based
peace culture promotion networks in Thailand and other countries as well as to study problems, conditional
factors, and propose strategies for developing school - based peace culture promotion network in Thailand.
The researcher employed document research, interview, and field research in four basic education
institutions chosen by a group of experts, using non-participant observation, focus group discussion, and indepth interview. Collected data from document research, field research, and expert interviews were analyzed
and examined in 2 sessions of focus group discussion before they were proposed as strategies for
developing school- based peace culture promotion network in Thailand.
Research findings were as follows:
1. Concepts and processes for developing school-based peace culture promotion network
summarized from document research revealed that 1) education institutions should give importance to the
promotion of both inner peace and interpersonal peace 2) types of collaborative networks were divided into
horizontal networks organized and led by school administrators and students and mixed networks which were
guided by policies and support from related organizations in cooperation with schools’ networks led by the
administrators and students; 3) networks consisted of external and internal constituents; and 4) networks
should be promoted through exchanging and sharing of knowledge, resources, and activities.
2. Internal problems hindering the development of school - based peace culture promotion network in
Thailand were linked to network leaders, members, and processes. External problems were those associated with
affiliated and related organizations. Internal factors found as conditional factors for success in developing schoolbased peace culture promotion network included network leaders, members’ knowledge, understanding, and
participation, internal relationships, communication channels, and network coordinators. Policies and support from
relating organizations and communities were indicated as external factors for network success.
3. Ten strategies for developing school - based peace culture promotion network in Thailand were
proposed: 1) strategies for paradigm shift in education management ; 2) strategies for knowledge
management ; 3) strategies for identifying and utilizing the potential of existing networks; 4) strategies for
network management 5) educational strategies for promoting networks; 6) educational management
strategies for student development; 7) strategies for building cooperation between government and
international organizations; 8) strategies for establishing centers for network collaboration; 9) strategies for
empowering network leaders; and 10) communication and public relation strategies.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่องในสังคมโลก อันเป็นผลของการเข้าสู่ภาวะ
ทันสมัย นับตั้งแต่การปฏิวัติทางเกษตรกรรม การปฏิวัติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกาลังอยู่ในช่วง
เปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่การปฏิวัติเทคโนโลยีไซเบอร์เนคติก ตลอดจนอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
ได้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ที่ล้วนมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อ ช่ วยให้ มนุ ษย์ แสวงหาสิ่ งจ าเป็ นต่ อ การด าเนิ นชี วิ ตส าหรั บ ตนเองและครอบครั ว สามารถ
ติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆ รอบตัวและในที่ไกลออกไปได้ง่ายขึ้น และเอื้อต่อการ
พัฒนาสังคมและตนเอง ซึ่งควรจะส่ งผลให้มนุ ษย์ มีความเป็นอยู่ ที่ดี สะดวกสบาย สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ตลอดจนมีสังคมที่กว้างขึ้น สามารถ
ติดต่อเชื่อมโยงและสร้างสายสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ง่ายขึ้น แต่ในความเป็นจริงการพัฒนาทางวัตถุ
และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดนี้กลับไม่สามารถทาให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ยิ่งพัฒนา
มากก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัว เกิดความฟุ้งเฟ้อ อยากได้อยากมี แต่ละคนแสดงออกถึงความไม่ลงรอยกัน
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย อิจฉาริษยา เคยชินกับภาพการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ตลอดจนมีการแสดง
ความคิดเห็นที่ รุนแรง จนถึงขั้นมีการใช้ความรุนแรงเป็ นเครื่องมือเพื่ อเอาชนะความขัดแย้ง เกิ ด
ความเกลียดชังและความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมทุกระดับแพร่กระจายไปทั่วโลก
ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุจากการมุ่งพัฒนาในเชิงวัตถุ ที่ล ะเลยการพัฒนาด้าน
จิตใจให้สอดคล้องและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขาดความรู้และความเข้าใจที่ถ่องแท้ใน
เนื้อหาสาระขององค์ความรู้ที่ปลูกฝังและถ่ายทอดให้แก่คนในช่วงอายุต่างๆ เพื่อเตรี ยมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงหรือเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีให้แก่คนในสังคม ทั้งในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ประชาธิ ป ไตย และการรู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ รวมทั้ ง แนวทางหรื อ เป้ า หมายในการพั ฒ นาคนไม่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่แท้จริงของสังคม การพัฒนาที่สร้างคนที่ มอง
ตนเองเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่ง แต่กลับละเลยการปลูกฝังทักษะชีวิตที่ทาให้รู้จัก
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) เท่าที่ควร มุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อให้ตนเอง
เหนือกว่าผู้อื่น มีอานาจหรือเป็นฝ่ายได้มากกว่าคนอื่น มองผู้อื่นด้ วยความรู้สึกแบ่งแยกโดยใช้
อัตลักษณ์มากาหนดเพื่อขีดเส้นแบ่งความเป็นอื่น (the Otherness) มองว่าคู่กรณีหรือผู้ที่คิดต่างว่า
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คือปัญหา ซึ่ง Erick (อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ , 2539) เรียกว่าการแยกประเภทเทียม คือ
รู้สึกว่าตนเท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่แท้จริง มองกลุ่มอื่น บางกลุ่ม หรือทุกกลุ่มล้วนไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็น
บางอย่างที่ต่ากว่ามนุษย์ เมื่อเห็นว่าคนอื่นไม่ใช่คนเหมือนตน จึงไม่ยากที่จะใช้ความรุนแรงกับ
ผู้อื่น ความเคยชินต่อวิธีคิดแบบลดทอนความเป็นมนุษย์ (Dehumanization) และการสร้างภาพ
ศัตรูทาให้เกิดความรู้สึกเป็นคู่ขั้วปฏิปักษ์ (Binary Opposition) แบ่งขั้ว ดี-เลว ขาว-ดา ถูก-ผิด ที่
ช่วยเป็นข้ออ้างให้คนในสังคมสร้างความชอบธรรมที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน คนในสังคมขาดการ
ได้รับการปลูกฝังให้รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จักและยอมรับในสิทธิของความเป็นมนุษย์
(Human Rights) การเคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยสันติวิธี การจัดการศึกษาที่เป็นไปแบบหลงทางโดย
ยังไม่ได้ช่วยปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่
มากพอ เท่าทันและถูกทิศทาง ทาให้คนไม่ได้มีฐานคิดในลักษณะที่ใฝ่สันติ หรือมีแบบแผนการ
ดาเนินชีวิตด้วยสันติวัฒนธรรมเท่าที่ควร มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่อ่อนแอ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ที่เปราะบางลง ซึ่งเป็นกับดักสาคัญของการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่ขาดสมดุล ระหว่างการ
พัฒนาในเชิงวัตถุกับการพัฒนามนุษย์ การพัฒนาที่ขาดสมดุล ทาให้มนุษย์ต้องเผชิญกับภาวะ
สังคมเสี่ยง (Risk Society) ได้แก่ คนในสังคมไม่มีความรู้สึกไว้วางใจกัน สังคมมีสภาวะแตกแยก
แบ่งเป็นฝักฝ่าย มีความเหลื่อมล้าของชนชั้นมากจนนาไปสู่การอิจฉาเคียดแค้นของคนในสังคม มี
ทุนทางสังคมต่า และผู้กระทาการ (Agencies) แสดงบทบาทการผลิตซ้า (Reproduction) ทาง
วัฒนธรรมที่นาไปสู่ วัฒนธรรมเสี่ยงมากยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ใกล้เคียงกับสภาพสังคมที่เห็นอยู่ใ น
ปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าสภาพปัญหาต่างๆ นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปราศจาก
การปลูกฝังหรือเสริมสร้างให้คนในสังคมเติบโต หรือได้รับการพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้อง
ประเทศต่างๆ ในโลกต่างตระหนักถึงปัญหาความสับสนวุ่นวาย และความขัดแย้งที่เกิด
จากการพัฒนามนุษย์ที่ไม่เท่าทันและไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ และ
เกิดความพยายามร่วมกันหลายประการในการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาคนแนวใหม่ เพื่อเตรียมคนให้พร้อมสาหรับการรับมือกับปัญหาและเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการพัฒนาโดยรวม โดยเล็งเห็นว่า เครื่อ งมือ สาคัญที่จะช่วยปลูกฝังให้คนเรียนรู้ที่จะ
เผชิญหน้ากับความเจริญและการพัฒนาที่ขาดสมดุลด้วยการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ตลอดจนช่วย
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม คือการศึกษา โดยปรับการจัดการศึกษาจากการเน้น
สาระในเชิงวิชาการเป็นการกล่าวถึงและเพิ่มความสาคัญในประเด็นการเรียนรู้เพื่อ อยู่ร่วมกัน
(Leaning to Live Together) การจัดการศึ กษาเพื่อ สันติ (Peace Education) การปลูกฝัง
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ประชาธิปไตย (Democracy) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ตลอดจนการ
ปลูกฝังในเชิงคุณค่า (Values) คุณธรรมจริยธรรม (Moral) เป็นต้น
ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของเป้าหมายในการจัดการศึกษาเช่น ในปี พ.ศ.2540
(1996) องค์กร UNESCO ได้จัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศด้านการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
(International Commission on Education for the Twenty - First Century) ทาการศึกษาและ
วิเคราะห์วิสัยทัศน์และมุมมองของนักคิดและผู้นาทางการศึกษาจากทั่วโลก และนาเสนอสี่เสาหลัก
ทางการศึกษาว่า การจัดการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จในศตวรรษหน้า จะต้องเป็นการศึกษาให้เกิด
การเรียนรู้ 4 แบบ ซึ่งต้องดาเนินไปตลอดชีวิต ได้แก่ การเรียนเพื่อรู้ (Learning to Know) การเรียนรู้
เพื่อที่จะปฏิบัติได้จริง (Learning to Do) การเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together)
และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) โดยในส่วนของการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to
Live Together) มีการกล่าวถึงประเด็นการจัดการศึกษาที่ควรมีการวางระบบ ซึ่งอาจช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือมีการขจัดความขั ดแย้งด้วยสันติวิธี โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักรู้และ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการความขัดแย้งและทางานร่วมกันบนความเคารพและถ้อยทีถ้อย
อาศั ย บนพื้นฐานความเชื่ อที่ว่ า การศึ กษาเป็นขุ มทรั พย์ ที่ส าคั ญในการพยายามที่จะแสวงหา
อุดมการณ์สันติภาพ ความเป็นอิสระ และความยุติธรรมของสังคม แต่ไม่ใช่ยามหัศจรรย์ที่รักษาทุก
โรค และสร้างอุดมการณ์ทุกอย่างได้ แต่เป็นหนทางหลักหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ลุ่มลึกและทาให้
คนอยู่กันได้อย่างกลมกลืน เป็นหนทางไปสู่การลดความยากจน ความโง่เขลา ความกดขี่และสงคราม
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541: 107-121)
ทางเลือกหนึ่งในความพยายามที่จะพัฒนาให้คนในสังคมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning
to Live Together) ที่ได้รับความสนใจและถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อจัดการศึกษาในระดับสากลอย่าง
มาก คื อ การศึ กษาเพื่ อสั นติภาพ (Peace Education) และการศึ กษาในกลุ่ มที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
สันติภาพ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ อันได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (UN) กองทุนเพื่อ
เด็กแห่ งสหประชาชาติ (UNICEF) และ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ต่างให้ความสนใจและให้ความสาคัญในประเด็นของการจัดการศึ กษา
เพื่อสันติภาพ (Peace Education) สันติศึกษา (Peace Study) และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
(Peace Culture /A Culture of Peace) เพราะปัญหาการไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาที่เกิ ดขึ้นทั่ วโลกและมีรากเหง้าของปัญหาที่ มั กเกิ ดจาก
ความสัมพันธ์ของคนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แม้จะมีบริบทของพื้นที่และสังคม
ที่แตกต่างกันก็ตาม
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ในระดับภูมิภาคอาเซียน ได้มีความพยายามสร้างความร่วมมือ ระหว่างประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซีย น โดยมีการจั ดท าปฏิ ญญาชะอา-หัว หิน ว่า ด้ว ยการสร้างความร่วมมือ ด้า น
การศึกษาเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2552 โดย
มีหลักการสาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อบทบาทของการศึกษาเรื่องการสร้างประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจ เสาหลักด้าน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง และเสาหลักด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ในส่วนของ
บทบาทของภาคการศึกษาในเสาหลักด้านประชาคมการเมือ งและความมั่นคง นอกจากมีการ
สนับสนุนให้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎบัตรอาเซียนผ่านการจัดหลักสูตรในโรงเรียนแล้ว ยังมี
การระบุ ใ ห้ หลั ก สู ต รในโรงเรี ยนต้ อ งมีก ารเน้ น ในหลั ก การแห่ งประชาธิ ป ไตย การเคารพสิ ท ธิ
มนุษยชน และค่านิยมในเรื่องแนวทางสันติภาพอีกด้วย (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
2552)
สาหรับประเทศไทย มีการให้ความสาคัญกับการพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อให้คนเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันอย่า งสันติและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยได้ระบุสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อ ง
ลงในแผนการพัฒนาประเทศหลายประการ ดังจะเห็นได้จากเป้าหมายและแนวทางในการจัด
การศึกษาตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติ ปั ญญา ความรู้ และคุ ณธรรม มีจริ ยธรรม และวั ฒนธรรมในการ
ด ารงชี วิ ต สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข และในมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547) มาตรฐานที่ 1 ซึ่งกาหนดคุณลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับประเด็นการ
จัดการศึกษาเพื่อให้ ผู้เรียนเรียนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในฐานะพลเมืองในชาติและพลโลก
จนมาสู่ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2550-2555) (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , 2550: ฎ) ที่ มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness Society) ซึ่งให้
ความสาคัญกับการพัฒนาให้คนไทยมีคุณธรรมนาความรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อ มมีคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนภายใต้ระบบการบริหารประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดารงไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข อยู่ ใ นประชาคมโลกได้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี
โดยอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวม ที่มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างจริงจัง มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคน
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โดยในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะการประกอบอาชี พ และมีค วามมั่ นคงในการด ารงชี วิ ต มี เป้ าหมายเพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะนาไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย เพื่อให้
เกิดการพัฒนาประเทศที่สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน
ประเด็นหรือสาระสาคัญที่ได้ถูกระบุให้เป็นเป้าหมายในแผนพัฒนาประเทศและพัฒนา
การศึกษาต่างๆ ข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสนใจและการให้ความสาคัญต่อ การ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมในระดับแผนหรือระดับนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ตื่นตัวในการเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็นเด็กหรือยังอยู่ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมการพัฒนาคน
รุ่น ใหม่ ที่ จ ะเติ บ โตต่ อ ไปและมี บ ทบาทส าคั ญ ยิ่ง ต่ อ การพั ฒ นาประเทศในอนาคต โดยมี ก าร
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาและการให้การศึกษา จากการมองคนในฐานะเป็นทรัพยากร
ทางกายภาพหรือวัตถุดิบในการพัฒนา ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในเชิงสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
และด้านความรอบรู้ทางวิชาการ มาสู่การพัฒ นาผู้เรียนที่มีค วามมั่นคงด้านจิ ตใจ มีสันติภาพ
ภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) ด้วยการยอมรับความแตกต่างและสามารถ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหรือความขัดแย้งเหล่านั้นได้ สู่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
มีสันติภาพภายนอกหรือสันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Peace) ในชุมชนที่กว้างขึ้น และ
ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีสันติวัฒนธรรมในที่สุด
อย่างไรก็ตามในระดับการปฏิบัติ ผลการสารวจปัญหาความรุนแรงในประเทศไทย หลาย
ชิ้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติของผู้เรียนในสถานศึกษา เช่น สมบัติ ตา
ปัญญา (2551: ออนไลน์) ซึ่งสารวจข้อมูลสถิติการรังแก ซึ่งศึกษาจากเด็กประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 8 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2549 พบว่า
นักเรียนกว่า 40% เคยถูกรังแก เดือนละ 2-3 ครั้ง การรังแกกันในหมู่เพื่อน ที่เกิดมากที่สุดอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 และลดลงตามระดับชั้นที่สูงขึ้น พฤติกรรมคล้ายกัน ทุกภาคที่ พบมากคือ ทา
ร้ า ยจิ ต ใจด้ ว ยวาจา ล้ อ เลี ย น เหยี ย ดหยามเชื้ อ ชาติ ผิ ว พรรณ และพบการคุ ก คามทางเพศ
นอกจากนั้นในภาคตะวันออกยังมีการแย่งเงินและของใช้ โดยระบุสถานที่เกิดความรุนแรง 5
อันดับประกอบด้วย ในห้องเรียนเวลาครูไม่อยู่ ทางเดินหน้าห้องเรียนหรือบันได สนาม โรงอาหาร
และในห้องเรียนต่อหน้าครู ทั้งนี้ผู้เรียนที่ให้ข้อมูลกว่า 41.2% ระบุว่า ครูหรือผู้ใหญ่แทบไม่ให้ความ
ช่วยเหลือแม้แต่น้อย และนักเรียนมากถึง 75.2% มองว่าโรงเรียนไม่ได้ช่วยหามาตรการหยุดการ
รังแกเลย สอดคล้องกับการสารวจในโครงการ Child Watch ของสถาบันรามจิตติ (สถาบันรามจิตติ,
2549) ซึ่งสารวจเด็กมัธยมศึกษาจานวน 70,000 คนทั่วประเทศในช่วงเดือ นกุมภาพันธ์ 2549
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พบว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้น เด็กได้รับความรุนแรง 9-10% มีการใช้
ความรุนแรงทั้งการกระทาทางกาย ทางคาพูด ตบ ตี เตะ โดยหากคิดจากเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น
ขึ้นไปถึงระดับอาชีวศึกษา รวม 700,000 คน พบว่า คดีความรุนแรงของเยาวชนเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3
ปี ซึ่งจากข้อมูลการวิจัยได้สรุปภาพรวมของสังคมไทยในส่วนที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในสองมิติ
คือ มิติทางบวก แม้จะพบว่าสุขภาพอนามัยแม่และเด็กดีขึ้นในภาพรวมและเด็กไทยได้รับการศึกษา
สูงขึ้น สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเด็กในหลายจังหวัดมีสิ่งยั่วยุน้อยกว่า ทั้งนี้เป็นผลมาจากจังหวัด
เล็กๆ ได้จัดกลไกการขับเคลื่อนลงสู่พื้นที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนด้วยความเอาใจใส่เข้มแข็ง มีการ
จั ด กิ จ กรรมส าหรั บเด็ ก ได้ หลากหลายกิ จ กรรม แต่ ใ นมิ ติ ทางลบ ข้ อ มู ลจากงานวิ จั ย ยื น ยั น
สถานการณ์ของเด็กปัจจุบันน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกาลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อม
กัน อาทิ สภาพครอบครัวอ่อนแอ เด็กเที่ยวกลางคืน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มสุรา โดยเฉพาะปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษ ในกลุ่มเยาวชน
ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์นอกสมรส ทะเลาะเบาะแว้ ง การใช้ความรุนแรง ถูกทาร้าย
และอุบัติเหตุ มีสถิติสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ (จรวยพร ธรณินทร์, 2549: ออนไลน์)
ตัวบ่งชี้ทางสถิติจากการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสภาพสถานการณ์จริงของปัญหา
การไม่ สามารถอยู่ร่ วมกันอย่า งสั นติ และการขาดการเสริม สร้ างสัน ติวัฒ นธรรมที่ใ ช้แ นวทาง
กระบวนการและความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
โครงสร้างความสัมพันธ์และการรับรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาเปลี่ยนไป ทั้งการรับรู้และการทา
ความเข้าใจระหว่างนักเรียนด้วยกัน ระหว่างครูกับนักเรียนและบุคคลอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การอยากมาโรงเรียน ทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่นของผู้เรียน ฯลฯ นอกจากนั้นยังเป็น
ภาพสะท้อนของปัญหาการอยู่ร่วมกันและการขาดความร่วมมือในสังคม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจะต้อ งให้ความสาคัญและ
กาหนดเป็นแนวทางดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม ได้มีความพยายามในการ
ดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาหลายลักษณะ ทั้งที่เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง
รูปแบบการสร้างสันติวิธี การสร้ างค่านิยมสันติวิธีร่วมกับจริยธรรมในระบบการสอนของกองการ
พัฒนาเด็กเล็ก สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) พ.ศ. 2542
และต่อยอดโดยสถาบันพระปกเกล้า ในการจัดโรงเรียนนาร่อง 2 แห่งในปี 2547 การกาหนดมาตรการ
ทางกฎหมายเรื่องนโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี พ.ศ. 2547 ของสานักนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรับผิดชอบโดยตรงในการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
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ความขั ดแย้งโดยตรง ได้แก่ สานักสั นติ วิธี และธรรมาภิ บาล สถาบันพระปกเกล้า มีการกาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาที่คุณธรรมนาความรู้ ใน พ.ศ. 2549 ที่นาไปสู่การกาหนดนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและกรอบคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่มีสาระในการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษา
โดยยึดคุณธรรมนาความรู้ สร้างความตระหนักสานึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉั น ท์ สั น ติ วิ ธี วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย มุ่ ง พั ฒ นาคนโดยใช้ คุ ณ ธรรมเป็ น พื้ น ฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ ที่ให้ความสาคัญกับการทางานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นตัวแบบ
ในการเชื่ อ มโยงความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น ครอบครั ว ชุ ม ชน สถาบั น ทางศาสนา และ
สถาบันการศึกษา มีเป้าประสงค์เพื่อให้การศึกษาช่วยสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีและใช้
สันติวิธีในการแก้ปัญหา มีการดาเนินโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา เป็นโครงการย่อยในยุทธศาสตร์ฯ ใช้กิจกรรมหลักคือการอบรม
ครูให้เป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediator) และจัดทาคู่มือการฝึกอบรมการจัดการความ
ขัดแย้งในสถานศึกษา มีโครงการฝึกอบรมเรื่อ งการสร้างสันติวัฒนธรรมเยาวชนในสถานศึกษา
เพื่อฝึกอบรมตัวแทนอาจารย์ ครู และนักเรียน เพื่อให้ความรู้และทาความเข้าใจกับนักเรียนในเรื่อง
ความขั ดแย้ งและการจั ดการความขั ดแย้ งด้ วยสันติ วิ ธี มี การจั ดสานเสวนาเพื่ อความสมานฉั นท์
แห่งชาติ โดยความร่วมมือของกระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และสถาบันพระปกเกล้า ในขณะเดียวกันสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ยังได้มี
แนวคิดที่จะฟื้นฟูการสอนศีลธรรมโดยริเริ่มโครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษาเพื่อเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา เป็นต้น
นอกจากนั้นยังได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับและกากับดูแลปัญหาเด็กและเยาวชน
เช่น พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ยการลงโทษ
นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา พ.ศ.2548 นอกจากนั้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง ได้ จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์
การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 – 2554 (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2551) เพื่อให้เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์
เฉพาะสาหรับประเด็นปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ติดเกม ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนการใช้ความรุนแรงและทะเลาะวิวาท
ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาด้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวม ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์มีการกาหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนและ
มาตรการระยะยาวในการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ สาหรับมาตรการเร่งด่วน ในส่วนของยุทธศาสตร์
การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนการใช้ความรุนแรงและทะเลาะวิวาท ได้กาหนดมาตรการ
เช่น มีการคัดกรองกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้
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สถานศึกษาร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแผนป้องกันและให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งจัดทา
แผนที่ บริ เวณจุ ดเสี่ ยง จั ดตั้ งเครือข่ ายแจ้ งข่ าวติ ดตามความเคลื่อนไหวของนั กเรี ยน มี การจั ดตั้ ง
สายตรวจพิเศษของตารวจ และหากจาเป็นผู้บริหารสามารถสั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจาเป็น
เป็นต้น ในส่วนของมาตรการระยะยาว ได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา และสร้างสถานศึกษาต้นแบบที่ดี รวมทั้งมีการรายงานการสารวจในทาง
สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ ของความรุ น แรงต่ อ เด็ ก ในโรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ โดย สมบั ติ ตาปั ญ ญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการระดมความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ เรื่องความรุนแรงในโรงเรียน
กระบวนการนโยบายสาธารณะว่าด้วยการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียน โดยคณะอนุกรรมการ
ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ตลอดจนศูนย์
ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล เสมสิกขาลัย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ยังได้จัดโครงการมหกรรมสันติวิธี วิถีสู่ความเป็นธรรมและสมานฉันท์ (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551) ฯลฯ อีกด้วย
จากการสารวจเบื้องต้น ความพยายามต่างๆ ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมข้างต้น มีทั้งที่
กาลังเริ่มดาเนินการและได้ดาเนินการลุล่วงไปแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แม้จะบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติ
ระดั บการด าเนินโครงการ และได้ รั บความร่ วมมื อ เป็นอั นดี ในการด าเนิ นงาน แต่ พบปั ญหาว่ า
เมื่อระยะเวลาการดาเนินโครงการต่างๆ สิ้นสุดลง ความร่วมมือหรือความพยายามในการผลักดันให้มี
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมต่างๆ ก็หยุดลงเช่นกัน ไม่มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมักเป็น
การดาเนินงานแบบแยกส่วน ขาดเจ้าภาพและการมองภาพใหญ่ ขาดการกาหนดยุทธศาสตร์หรือ
การวางแผนงาน ตลอดจนการกาหนดมาตรการที่สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆ อย่าง
เป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เมื่อดาเนิน
โครงการหรือมีการดาเนินงานเหล่านั้นจนแล้วเสร็จตามเงื่อนเวลาที่ได้กาหนดไว้ก็ถือว่าหมดความ
รับผิดชอบ หน้าที่หลักในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงตกเป็นความรับผิดชอบของ
สถานศึ ก ษาเพีย งอย่ า งเดี ยว ในขณะที่ มาตรการที่ถู ก กาหนดขึ้ นโดยหน่ วยงานต้ นสั ง กัด หรื อ
หน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นไปเพื่อรองรับหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่เป็นการสั่ง
การและมีลักษณะการตอบโต้ด้วยความเด็ดขาดรุนแรง มุ่งหาตัวผู้กระทาผิดและผู้ถูกกระทาเพื่อ
ยัดเยียดบทบาทของผู้ร้ายและเหยื่อ เน้นการลงโทษ เป็นการดาเนินงานตามกฎหมายทั้งเพื่อการ
ป้อ งปรามและการแก้ปั ญหา นอกจากนั้ นการจั ดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ างสั นติวั ฒนธรรมที่มี การ
ดาเนินการอยู่ หรือสิ้นสุดโดยหมดวาระไปแล้ว จะมีสาระสาคัญและผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมใน
ส่วนการให้ความรู้และฝึกอบรมเรื่องการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการ
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จัดการศึกษาเพื่อสันติภาพที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน อันจะนาไปสู่สันติวัฒนธรรม ทั้งที่
แนวทางและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมควรจะรวม
ตั้งแต่กระบวนการป้องกันโดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใช้สันติวิธีเป็นวิถีทางในการดาเนินชีวิต
หรือมีสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) ด้วยการดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมโดยยึดหลักคาสอนในศาสนาเพื่อที่จะไม่เดินทางไปสู่ความขัดแย้ง และมีสันติภาพภายนอก
หรือสันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Peace) โดยยอมรับความแตกต่างและสามารถอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างหรือความขัดแย้งเหล่านั้นได้ รู้จักปฏิบัติตนกับผู้อื่นโดยยึดหลักสันติภาพ
มีการใช้ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยึดหลักสันติวิธี และมีการปรับตัวที่ดี
กระบวนการเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ผู้ เ รี ย นมี สั น ติ ภ าพภายใน
(Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) ควรครอบคลุมในประเด็น เช่น การรู้จักดาเนินชีวิต
อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักคาสอนในศาสนา และการไม่ใช้ความรุนแรง รู้จักและเข้าใจตนเอง
รู้จักอดทนอดกลั้น ตระหนักและเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน รู้และ
เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ความเท่าเทียมและความยุติธรรม ในขณะที่การสร้าง
สันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) อาทิ การรู้จักและเข้าใจหรือการรู้จักปฏิบัติต่อผู้อื่น
ด้วยสันติภาพด้วยการยอมรับความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหรือความ
ขัดแย้งเหล่านั้นได้ และการ เสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักเลือกเผชิญหน้ากับความขัดแย้งและความ
รุน แรงอย่ า งเหมาะสม และมี ทักษะในการจั ดการความขั ดแย้งด้ วยสั นติ วิธี โดยมีลั กษณะการ
ดาเนินการที่ครบวงจรตั้งแต่การเตรียมการป้องกัน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกัน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีทักษะในการเยียวยาฟื้นฟูด้วยการ
ปรับตัว รู้จักให้โอกาส เข้าใจตนเองและผู้อื่น ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่าง และใช้แนวทาง
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น
ผู้วิจัยมีความสนใจวิเคราะห์ แนวคิดและกระบวนการสร้า งเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาสภาพ
ปัญ หาและปัจ จั ยเงื่ อ นไขความสาเร็จ ในการสร้า งเครื อ ข่า ยความร่ว มมือ เพื่ อ เสริม สร้ างสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย และนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสาหรับประเทศไทยที่เป็น
นโยบายเชิงรุก แนวทางและมาตรการที่สามารถนาสู่การปฏิบัติในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อสร้างเสริมสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เนื่องจากเล็งเห็นว่า การสร้างเสริมสันติ
วัฒนธรรมควรเริ่มตั้งแต่ผู้เรียนยังศึกษาโดยมีสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน เพราะ
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ในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นความคาดหวังของสังคม สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงในการปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจ และฝึกฝน ให้ผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาประเทศและจะต้องอยู่ร่วมกันต่อไปในอนาคต และผู้เรียนใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
สถานศึก ษา ดังนั้ นนอกจากสถานศึกษาจะเป็ นสถานที่ (Setting) ที่ ใช้ ป้อ นข้อ มู ลสร้ างเสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแล้วยังเป็นสถานที่ที่เป็นสังคมส่วนใหญ่ของผู้เรียน ที่จะใช้เป็น
สถานที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมอันเป็นผลจากการเรียนรู้ได้ไม่น้อ ยไปกว่าที่บ้านและในสังคมอื่น
และเป็นสถานที่ที่ได้รับการยอมรับให้ทางานเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่ง แนวทาง
และกระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพควรเกิดจากความร่วมมือของเครือข่าย
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้เรียน และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเอง และควรมีการดาเนินงานเชื่อมโยงกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการดาเนินงาน
การศึกษาจะดาเนินการโดยใช้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นฐาน เนื่องจาก
ระดับการศึกษาที่มีผู้เรียนมีวัยคาบเกี่ยวอยู่ ในระหว่างอายุ 10 -18 ปี โดยประมาณ ด้วยเหตุผล
แรกคื อ ในช่ ว งวั ย ดั ง กล่ า วเป็ น ช่ ว งวั ย ที่ ผู้ เ รี ย นจ ะต้ อ งศึ ก ษาอยู่ ใ นสถานศึ ก ษา ตามที่
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2544 กาหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) และ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระดับการศึกษาที่ มีจานวนผู้เรียนจานวนมากที่สุด
กระจายอยู่ในเขตเมืองและนอกเขตเมือ ง ซึ่งมีบริบทของพื้นที่ต่างกัน นอกจากนั้นถือว่าผู้เรียน
ในช่วงวัยนี้ยังเป็นเด็กตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กาหนด ในขณะเดียวกัน
เป็ น ช่ ว งอายุ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม วั ยรุ่ น ตอนต้ น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ช่ ว งหั ว เลี้ ยวหั ว ต่ อ ของชี วิ ต Erik Erikson
(พนม เกตุมาน, 2550) อธิบายว่า วัยรุ่นจะเกิดอัตลักษณ์ของตนในวัยนี้ และอัตลักษณ์ (Identity)
จะกลายเป็นบุคลิกภาพและเป้าหมายในการดาเนินชีวิตของแต่ละคน เด็กในช่วงวัยนี้จะมีความ
เป็ น ตั ว ของตั ว เองสู ง และมี ก ารแสดงออกอย่ า งตรงไปตรงมา มี ค วามคิ ด เชิ ง อุ ด มคติ สู ง
(Idealism) เพราะแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ มีระบบมโนธรรมและหลักการของตนเอง ดังนั้น
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ และ
ส่งผลต่อการเรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกันต่อไปในอนาคต จะต้องทาในช่วงอายุดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสมและเกิดแรงขับเคลื่อนมากที่สุด ในขณะเดียวกันผู้เรียนช่วงวัยดังกล่าวมักเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงตามการรับรู้ของสังคมมากที่สุด เมื่อเกิดกรณีหรือภาพข่าวความ
รุนแรงในเด็กและเยาวชนที่ปรากฏตามสื่อแขนงต่างๆ
จากหลักการและเหตุผลที่ได้ยกมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยการวิเคราะห์ แนวคิดและ
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กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานใน
ประเทศไทยและต่ างประเทศ ศึ ก ษาสภาพปั ญหาและปั จ จั ย เงื่ อ นไขความส าเร็ จในการสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย และ
น าเสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึ ก ษาเป็ น ฐานส าหรั บ ประเทศไทย ทั้ ง นี้ เพื่ อ น าผลการวิ จั ยไปใช้ ประโยชน์ ในการเป็ น
ข้อเสนอแนะ หรื อนาไปใช้ประกอบการกาหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ หรือมาตรการในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่มีลักษณะการ
ดาเนินการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมการป้องกันด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกัน ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและรู้จักแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และมีทักษะการ
เยียวยาฟื้นคืนดีด้วยการรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่าง สามารถ
นาหลักการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในการดาเนินชีวิต ซึ่งนาไปสู่การจัดการศึกษาที่ ทาให้
ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม (Learning to live together) อันจะนาพาประเทศไทยมุ่ง
พัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness Society) ได้ต่อไปในอนาคต
คาถามการวิจัย
1. แนวทางการเสริ มสร้ างสั น ติ วั ฒนธรรมโดยใช้ สถานศึ ก ษาเป็ นฐานที่ ด าเนิ น งานใน
ประเทศไทยและต่างประเทศมีอย่างไรบ้าง
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยทาอย่างไร และการดาเนินการดังกล่าวมีปัญหาและ
ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จอะไรบ้าง
3. ยุทธศาสตร์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสัน ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้า งสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทยและต่างประเทศ
2. เพื่อ ศึกษาสภาพปั ญหาและปัจ จัยเงื่อ นไขความสาเร็จ ในการสร้า งเครือ ข่ ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย
3. เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสาหรับประเทศไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเฉพาะแนวทาง กระบวนการ สภาพปั ญ หา และปั จ จั ย เงื่ อ นไข
ความสาเร็จ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบเป็นฐาน
2. ยุท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้า งสั น ติวั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานในงานวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมใน 2 ระดับ คือ สันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) และการ
เสริมสร้างสันติภาพภายนอกหรือสันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Peace)
3. การวิจัยนี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานใน 3 กระบวนการ คือ กระบวนการป้องกัน กระบวนการแก้ไข
และกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
4. การวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งที่
เป็นบุคคล กลุ่มบุคคล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งคาดว่าจะ
ประกอบด้วย สถานศึกษา ครอบครัว สถาบันทางศาสนา ชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยมีสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
5. การศึกษาสภาพปัญหา และปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อจัดการความขัดแย้งที่เกิดระหว่าง
นักเรียนด้วยกัน ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา เช่น การล้อเลียน การรังแกหรือ
การแกล้ง การทะเลาะวิวาท การใช้ภาษาที่รุนแรงต่อว่า การตบตีกัน การไม่ให้เข้าพวก เป็นต้น
6. การวิจัยนี้มุ่งศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในและนอกเขตเมือง ที่มี
การเปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 - 4 (มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย)
คาจากัดความในการวิจัย
สันติวัฒนธรรม (Peace Culture) หมายถึง การดาเนินชีวิตที่ไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
จากการมีสันติภาพภายในตน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) และสันติภาพภายนอก
หรือสันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Peace)
- สันติภาพภายในตน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) หมายถึง สภาพ
ที่บุคคลไม่ใฝ่หาความรุนแรง มีจิตใจสงบสุข (Peace of Mind) หรือเป็นคนดีมีคุณธรรม อาทิ รู้จัก
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ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมตามหลักคาสอนของศาสนา รู้จักและเข้าใจตนเอง อดทนอดกลั้น
ตระหนักและยอมรับความแตกต่าง รู้และเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รักความ
เท่าเทียมและความยุติธรรม
- สันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) หมายถึง สภาพที่บุคคลสามารถ
จัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม อาทิ มีทักษะในการสื่อ สารและจัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี รู้จักปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยหลักสันติภาพ มีความเอื้ออาทรและความร่วมมือต่อกัน เป็นต้น
การจัดการความขัดแย้ง หมายถึง การจากัดวงหรือทาให้ระดับความรุนแรงเบาบางลง
มิให้เสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่และควบคุมให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้น
กระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน หมายถึง การ
ดาเนินการหลายลักษณะของสถานศึกษา ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมเพรียง ปรองดอง
ลดความขัดแย้ง และ/หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครอบคลุมใน 3 ประเด็น ได้แก่
- กระบวนการป้องกัน หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการเรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่ วมกั น ผ่ านการให้ค วามรู้ การแนะแนวและให้ค าปรึ กษา กลไกการสอดส่อ งดูแล การจั ด
กิจกรรมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในสถานศึกษา
สถาบัน ทางศาสนา ชุ มชน และหน่ว ยงานอื่ นที่เกี่ย วข้อ ง ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ เรียนจะไม่เป็ น
ผู้ก่อให้เกิดความรุนแรงและไม่เป็นเหยื่อของความรุนแรงที่ไม่มีทางแก้ไข
- กระบวนการแก้ ไ ข หมายถึ ง วิธี เ ผชิ ญหน้ า และกระบวนการจั ดการกับ ความ
ขัดแย้งเมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงขึ้น เช่น การแก้ปัญหา/การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง
ด้วยสันติวิธี การเลือกวิธีการตอบสนองต่อปัญหาที่เหมาะสมในการลดพฤติกรรม ตลอดจนมีกลไก
การก ากั บ ติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ มาตรการหรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี
ประสิทธิภาพ และการใช้กระบวนมีส่วนร่วมในการกาหนดกฎกติกาต่างๆ เป็นต้น
- กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู หมายถึง การดาเนินการหลังเหตุการณ์ความขัดแย้ง
หรือความรุนแรงทั้งของเหยื่อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และผู้กระทาผิดที่ มีการสานึก
ผิด ให้รู้จักการขอโทษและการให้อ ภัย มีความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ความขัดแย้งและความ
รุนแรง สามารถปรับพฤติกรรม และกลับเข้าสู่สิ่งแวดล้อ มเดิมหรือ สิ่งแวดล้อ มใหม่ๆ ตลอดจน
ดาเนินชีวิตต่อไปได้ และมองไปข้างหน้าเพื่อป้องกันการเกิดซ้าของปัญหา เช่น การใช้กระบวนการ
ยุติธรรมเชิ งสมานฉันท์ การจัดกิจ กรรมเพื่อ ปรับพฤติกรรมและให้คาปรึกษา การประสานกั บ
ครอบครัวและการแก้ไขทางจิตวิทยา ตลอดจนการประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อ งในการหา
สิ่งแวดล้อมใหม่ให้ในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวในที่เดิมได้ เป็นต้น
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เครือข่ายความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (School – Based Network)
หมายถึง หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษาที่มีการดาเนินงานที่เชื่อมโยง
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการรับรู้มุมมอง มีวิสัยทัศน์ ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน
สมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เสริมสร้างซึ่งกันและกัน พึ่งพิงและมีปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนกัน มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา โดยมี
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการดาเนินงาน
การน าเสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน หมายถึง การนาเสนอนโยบายเชิงรุก แนวทาง
และมาตรการนาสู่การปฏิบัติที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบ จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ว่ามี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างการดาเนินงานที่เชื่อมโยงและเรียนรู้ร่วมกันอย่า งต่อเนื่องของ
หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อ ง
ในการเสริ ม สร้ า งในการเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยมี ส ถานศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการ
ดาเนินงาน ทั้งที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในระดับภายในตน (Intrapersonal
Peace หรือ Inner Peace) และสันติภาพภายนอก (Interpersonal peace) โดยครอบคลุมใน 3
กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการป้องกัน กระบวนการแก้ไขปัญหา และกระบวนการฟื้นฟู
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
การนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดสาคัญ ได้แก่
1) กระบวนการเสริมสร้างสันติ วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อ เสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรม 2 ระดับ คือ ระดับสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace)
และสันติภาพภายนอกหรือสันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal peace) ใน 3 กระบวนการ
ได้แก่ กระบวนการป้องกัน กระบวนการแก้ไข และกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน ให้ความสาคัญกับเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน และกลุ่มบุคคลที่มีการดาเนินงาน
เชื่อมโยงและเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางของการดาเนินงาน มีแนวคิด ในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย
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2.1 การจัดรูปแบบของเครือ ข่าย เช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายแนวราบ/แนวดิ่ง/ผสม
ลักษณะความสัมพันธ์แบบเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ บทบาทของแกนนาและสมาชิกเครือข่าย
เป็นต้น
2.2 องค์ประกอบของเครือ ข่าย เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ป กครอง สถาบันทาง
ศาสนา ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
2.3 วิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร
และกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ปัจจัยเงิ่อนไขความสาเร็จทั้งภายในและภายนอก
3) ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ของ จอร์จ เฮอร์เบิร์ ต มี้ด(George Herbert Mead)
ในเรื่อง การสวมบทบาท (role – taking) ร่วมกับทฤษฎีเครือข่ายสังคม (Social Network Theory)
ของ Richard Emerson เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการทาความเข้าใจองค์ประกอบเครือ ข่าย และ
สัญ ลั ก ษณ์ หรื อ ปฏิ สั มพั น ธ์ ที่ ส่ งต่ อ กั น ในการด าเนิ น งานลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยตีความจากองค์ประกอบของเครือข่ายในฐานะ
ตัวผู้กระทา (Actors/Nodes) ที่มีปฏิสัมพันธ์ (Relations / Ties) ที่สมาชิกเครือข่ายสร้างขึ้นและ
แสดงกันตามบทบาทของตน ซึ่งส่งผลถึงความคงอยู่และความมีประสิทธิภาพของความร่วมมือ
ภายในเครือข่าย โดยมีสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
แสดงเป็นแผนภาพ ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานได้แนวทางและ
กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวั ฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ที่เป็นรูปธรรมสามารถนาสู่การปฏิบัติได้
2. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่เป็นผลจากการ
ศึกษาวิจัยในสภาพจริงที่เป็นรูปธรรมสามารถนาสู่การปฏิบัติได้
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน และการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนได้อ งค์ความรู้เรื่อ งแนวทางและกระบวนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากการวิเคราะห์
แนวทางและกระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ของประเทศไทยและต่างประเทศ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เป็ น กรอบความคิ ด ในการวิ จั ย เรื่ อง
ข้ อ เสนอยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตอนที่ 1 ทฤษฎี แนวคิดและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับสันติวัฒนธรรม
ตอนที่ 2 สภาพ ปัญหา การดาเนินงานเสริ มสร้า งสันติ วัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษา
เป็นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ตอนที่ 5 ทฤษฎีสังคมวิทยา
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ทฤษฎี แนวคิดและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับสันติวัฒนธรรม
ในการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจะพบ
การให้คาจากัดความหรือประเด็นที่มีความคล้ายคลึง คาบเกี่ยว หรือถูกกล่าวถึงไปพร้อมๆ เรื่องที่
ต้องการศึกษา (การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม) ในหลายประเด็น ซึ่งจะนาเสนอต่อไปเพื่อความเข้าใจ
ที่เพิ่มขึ้นและมองเห็นกรอบการพัฒนาเป็นงานวิจัย ดังนี้
1.1 แนวคิดและแนวทาง
1.1.1 แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับสันติภาพ/ สันติสุข/ สันติ/ ศานติ (Peace)
ความหมายของสันติภาพ
โยฮัน กัล ตุง (Johan Galtung) บิ ดาแห่ งการวิจัย สันติ ภาพสมัยใหม่ นิยาม
ความหมายของสันติภาพโดยอ้างอิงจากงาน Peace by Peaceful Means (Galtung,1996: 9
อ้า งถึ ง ใน ชาญชั ยชั ย สุข โกศล, 2551) ซึ่ งจุ ด ประเด็ นให้ว งการการศึ ก ษาสัน ติ ภาพหั น มาให้
ความสาคัญกับ “สันติวิธี” (Peaceful Means) เพิ่มมากขึ้น โดยนิยาม “สันติภาพ” ใน 2 ความหมาย
ความหมายแรก คือ การปราศจากซึ่ง สภาวะความรุ นแรงทุก ชนิ ด ทั้ง ความรุน แรงทางตรง
เชิงโครงสร้าง และเชิงวัฒนธรรม หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สันติภาพ = สันติภาพทางตรง +
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สันติภาพเชิงโครงสร้าง + สันติภาพเชิงวัฒนธรรม ส่วนความหมายที่สองคือ การแปลงเปลี่ยน
ความขัดแย้ง (Conflict Transformation) โดยไม่ใช้ความรุนแรงและอย่างสร้างสรรค์ สันติภาพตาม
ความหมายทั้งสองประการน่าสนใจและมีประโยชน์ต่อ การกาหนดขอบเขตความคิดและท่า ที
ในการทาความเข้าใจ สันติศึกษาอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก ความหมายที่ส องของ“สั นติ ภ าพ” ให้ ความส าคั ญทั้ งวิ ธีก าร
(Means) และเป้าหมาย (Ends) ว่าต้องสอดคล้องไปพร้อมกัน ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีการใดๆ ก็ได้
เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมาย
ประการที่สอง ความหมายทั้งสองนี้ยังนาไปพบกับอีก 2 คา คือความหมายแรก
เน้นที่ “ความรุนแรง” ในฐานะสิ่งที่จะต้องขจัดออกไป ดังนั้นการศึกษาเรื่องสันติภาพจึงจาเป็นต้อง
ศึกษาเรื่องความรุนแรงด้วยเช่นกัน ในขณะที่ความหมายที่สองเน้นไปที่ “ความขัดแย้ง” ในแง่ที่
สันติภาพคือบริบทจะทาให้ความขัดแย้งสามารถคลี่คลายตัวไปได้อ ย่างสร้างสรรค์และโดยไม่มี
ความรุนแรงเกิดขึ้น ดังนั้นสันติศึกษาจึงควรต้ องยึดเรื่อง “ความรุนแรง” และ “ความขัดแย้ง” เป็น
ประเด็นแก่นในการศึกษาด้วย
ประการที่สาม ความหมายแรกของ “สันติภาพ” ไม่ได้กาหนดเป้าหมายไว้เพียง
แค่ส ภาวะที ่ไ ม่ม ีส งครามที ่ม ัก เป็น จุด สนใจหลัก ของการ ศึก ษาในระยะแรกของวงการนี้
ในขณะเดียวกัน “สันติภาพ” ก็ไม่ใช่ภาวะอันสันติโดยตัดขาดหรือ ปลีกวิเวกจากสังคมการเมือ ง
ดังที่มักจะเป็นในสังคมที่ศาสนาเข้มแข็ง ตรงกันข้ามสันติภาพตามความหมายแรกครอบคลุม ทั้ง
3 ระดับ (ทางตรง, เชิงโครงสร้าง และเชิงวัฒนธรรม) ทาให้การศึกษาเรื่องนี้จาต้องเปิดกว้างอย่าง
ที่สุดสาหรับประเด็นหัวข้อ แนวคิดทฤษฎี แนวการศึกษา (Approach) ตลอดจนขอบเขตและ
ระดับการวิเคราะห์อันหลากหลาย และเปิดกว้างต่อความหลากหลาย ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญสาหรับ
สันติศึกษา
กัลตุงเพิ่มเติมว่า เราควรมีนิยามของสันติภาพที่ชัดเจนและกระชับเพียงพอร่วมกัน
ขณะเดียวกันก็ควรนิยามสันติภาพในลักษณะพหูพจน์ ที่เปิดพื้นที่ให้มีความหมายหลากหลายและ
ให้ความหมายเหล่านี้ได้ปฏิสัมพันธ์และสนทนาต่อกันในลักษณะเป็นการทะนุบารุงซึ่งกันและกัน
นอกจากนั้ น การแปลงเปลี่ ยนขั บเคลื่ อ นสั นติ ภ าพ (Peace Transformation) ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมอันเป็นสันติ โดยต้องอาศัยปัจจัยอย่างน้อยสองประการ คือ การศึกษาเพื่อสันติ
(Peace Education) และสื่อสันติภาพ (Peace Journalism)
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2539: 3) นิยามสันติภาพแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเพื่อ ง่ายต่อ
ความเข้าใจ ซึ่งสอดคล้องกับ พระไพศาล วิสาโล (2538: 27) ซึ่งแบ่งสันติภาพออกเป็นสองกลุ่มใน
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แนวเดียวกันโดยแบ่งเป็นนิยามเชิงนิเสธ หรือสันติภาพเชิงลบ (Negative) และนิยามเชิงภาคเสธ
หรือสันติภาพเชิงบวก (Positive) อธิบายไว้ดังนี้
1) สันติภาพเชิงลบตรงข้ามกับภาวะที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม อาทิ ความขัดแย้ง
ความรุนแรง สงคราม การก่อการร้าย ความเกลียดชัง อคติ ฯลฯ ช่วยให้คนรับรู้เรื่องสันติภาพใน
สภาวะที่เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น และสามารถนาไปสู่ความสนใจเรื่อ งการจัดรูปแบบของสังคมและ
ปัญหาความเป็นธรรมอื่นๆ เป็นการให้ความหมายที่หยาบ เน้นแต่มาตรการทางการทหารเป็นหลัก
ในการผดุ ง สั น ติ ภ าพ มาตรการอื่ น เป็ น ส่ ว นประกอบ เช่ น มาตรการทางกฎหมาย การท า
สนธิสัญญาต่างๆ ซึ่งไม่สามารถวางพื้นฐานให้แก่สันติภาพอย่างแท้จริง และไม่เป็นหลักประกันถึง
สันติภาพระยะยาวได้
2) สั น ติ ภ าพเชิ ง บวก คื อ การท าความเข้ า ใจสภาวะสั น ติ โ ดยตรง โดยไม่
จาเป็นต้องนาสันติภาพไปจับคู่เป็นสิ่งตรงข้ามกับภาวะไม่พึงประสงค์ทางสังคม ให้ความสาคัญกับ
มาตรการทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เพราะสามารถอานวยประโยชน์ให้สังคมเกิดความผาสุก
ตรงตามความหมายของสั น ติ ภ าพได้ ม ากกว่ า และเด่ น ชั ด มากกว่ า มาตรการทางทหาร
ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมที่ปรากฏในรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม แต่การทาความเข้าใจสันติภาพโดยไม่เห็นความขัดแย้งเป็นปัญหา ย่อ มเป็นสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม และอาจเป็นอุปสรรคมากกว่าจะเป็นคุณ
ประเวศ วะสี (2544) นิยามว่า สันติภาพมีความหมายอย่างเดียวกับอิสรภาพ คือ
สภาวะที่เป็นอิสระจากการถูกบีบคั้นทั้งทางร่างกายหรือวัตถุ ทางสังคม ทางจิตใจ และทางปัญญา
การเป็นอิสระจากสภาวะดังกล่าวทาให้เกิดความสงบสุข หรือศานติ อีกทั้งยังมีความหมายไปไกล
สุดถึงพระนิพพาน คือความหลุดพ้นเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงอีกด้วย
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2543) กล่าวว่า การให้ความหมายสันติภาพ โดยจากัดเฉพาะเรื่อง
ของความขัดแย้ง ความรุนแรง หรือการปะทะกันระหว่างชาติ ทาให้มีความหมายแคบและเข้าใจคา
ว่าสันติภาพแคบตามไปด้วย โดยเสนอว่าสันติภาพควรจะหมายถึง การไม่ใช้ความรุนแรงต่อ 3 สิ่ง
ด้วยกัน คือ
1) การไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่น ในที่นี้หมายถึง ชาติอื่น ลัทธิอื่น หรืออะไรก็แล้วแต่
ที่เป็นอื่น
2) การไม่ใช้ความรุนแรงต่อตัวเอง โดยเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น คนชอบ
สูบบุหรี่ ถือเป็นการใช้ความรุนแรงต่อ ตัวเอง (รวมถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งถือ เป็นความรุนแรงกับ
ตัวเองเช่นกัน)
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3) การไม่ใช้ความรุนแรงกับสิ่งแวดล้อม เพราะในสิ่งแวดล้อมมีเครื่องดารงชีวิต
ของคนอื่นๆ รวมทั้งของตัวเราเองด้วย ถ้าเราใช้ความรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดความไม่
สงบและทาให้เกิดความไม่มีสันติภาพเกิดขึ้นได้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ให้ความหมายไว้ว่า สันติภาพ/ สันติสุข /
สันติ / ศานติ (Peace) หมายถึง สภาวะที่ปราศจากความรุนแรงทั้งทางกายภาพ ทางวาจา ทาง
โครงสร้าง และทางวัฒนธรรม รวมทั้งสภาวะที่ผู้คนในสังคมปลอดพ้นจากความหวาดกลัว มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน ร่วมมือกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความเชื่อมโยงกันทางจิตใจ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ได้ประกอบเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) หรือ พระพรหมคุณาภรณ์ ซึ่งเป็นพระภิกษุใน พุทธ
ศาสนารู ป แรกในโลกและคนไทยคนแรกที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพจากองค์ ก ร
UNESCO ในปี พ.ศ.2537 และนาเงินรางวัลทั้งหมดมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้จัดตั้งเป็นกอง
ทุนการศึกษาเพื่อสันติ ภาพ และมูลนิธิ การศึกษาเพื่อ สันติ ภาพ ป.อ.ปยุตโต ตามลาดับ (มูลนิธิ
การศึกษาเพื่อสันติภาพ ป.อ.ปยุตโต, 2551) ได้ให้คาจากัดความสันติภาพเพื่อคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ดังนี้
สั น ติ ภ าพ บ่ ง บอกถึ ง ดุ ล ยภาพของความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ สั ง คมและ
ธรรมชาติ และเป็นภาวะที่จักต้องได้รับการฟื้นฟู และการพัฒนาเพื่อ เป็นฐานการรองรับสันติสุข
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ท รง
ประสิทธิภาพสูงสุด ในการส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีความสามารถในการดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างมีสันติภาพขึ้นภายในตัวมนุษย์ และแผ่ขยายเปิดกว้างไปสู่สังคมและธรรมชาติ
สภาหลักสูตรและการสอนโลก (World Council of Curriculum and Instruction) ในการ
ประชุมวิชาการโลก (World Conference) ปี ค.ศ. 1975 (อ้างถึงใน ประชุมสุข อาชวอารุง, 2530) ได้
วิเคราะห์มโนทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพ และจาแนกประเภทของสันติภาพไว้ 9 ระดับคือ สันติภาพภายใน
บุคคล (Intrapersonal Peace) สันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Peace) สันติภาพภายใน
หมู่คณะ (Intragroup Peace) สันติภาพระหว่างหมู่คณะต่างๆ (Intergroup Peace) สันติภาพ
ภายในเผ่าพันธุ์ (Intraracial Peace) สันติภาพระหว่างเผ่าพันธุ์ (Interracial Peace) สันติภาพ
ภายในชาติ (Intranational Peace) สันติภาพระหว่างชาติ (International Peace) และสันติภาพ
โลก (World Peace)
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เมื่อพิจารณาระดั บของสั นติ ภาพทั้งหมด สั นติ ภาพภายในตั วบุคคลจะเป็นพื้นฐาน
สาคัญที่ส่งผลถึงสันติภาพในระดับที่สู งขึ้น การแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในตนจึงเป็ น การ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาที่อาจขยายไปสู่ความขัดแย้งในระดับที่สูงขึ้น และสันติภาพระหว่าง
บุคคล (Interpersonal Peace) จะเป็นขั้นต้นในลาดับต่อมาที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมและสื่อสารกับ
ผู้ อื่ น ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมนุ ษ ย์ โดยการสร้ า งสั น ติ ภ าพภายใน
(Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) และสันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Peace) จึง
เป็นพื้นฐานสาคัญในการป้องกัน และลดปัญหาความขัดแย้งในตนเองและระหว่างบุคคลให้หมดไป
และเป็นการควบคุมไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามกว้างออกไปอีกด้วย
โคทม อารียา (2530 อ้างถึงใน ทัศนีย์ จันอินทร์ ,2551) ได้สรุปเรื่องของสันติภาพใน
ระดับต่างๆ ตามมิติของการเป็นเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ และกระบวนการได้ดังนี้
ตารางที่1 ลักษณะของสันติภาพ
ระดับ
ตัวเราเอง
ครอบครัว

ตัวบ่งชี้สภาพ

ระหว่าง
ประเทศ

โลภ โกรธ หลง
ความรุนแรงทางกาย วาจา
ใจ
การประทุษร้ายต่อกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
ความเหลื่อมล้า
การสะสมอาวุธ ความ
ตึงเครียด การแทรกแซง

โลก

การสะสมอาวุธนิวเคลียร์

ชุมชน
ในประเทศ

กระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง

เป้าหมาย

ศีล
ขันติธรรม

การดับทุกข์
ความรัก

การไกล่เกลี่ย สันติวิธี
ระบบกฎหมายที่เป็นธรรม การ
ประกันสังคม สันติวิธี
กฎหมายระหว่างประเทศ ระบบการ
ป้องกันที่ไม่คุกคาม การพึ่งพาและร่วมมือ
กัน
ศาลโลก องค์การสหประชาชาติ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความยุติธรรม
สวัสดิภาพ
บูรณภาพ อิสรภาพ

ความเป็นหนึ่งเดียว
ของมวลมนุษย์

ที่มา: โคทม อารียา (2530 อ้างถึงใน ทัศนีย์ จันอินทร์, 2551)
แนวทางสันติภาพ (Yeshua Moser-Puangsuwan, 2000 อ้างถึงใน โคทม อารียา,
2551)
โคทม อารียา (2551) ได้นาเสนอคาสาคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับสันติภาพที่สื่อให้เห็น
ถึงกระบวนการสันติภาพ ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่
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1) ก่อนเกิดสงครามหรือความรุนแรง สิ่งที่ควรทาคือการส่งเสริมสันติภาพ และการ
ป้อ งกันสงครามโดยการสร้างสรรค์สันติวัฒนธรรม การป้อ งปราม (Deterrence) การเตือ นภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) และใช้การทูตช่วยป้องกัน (Preventive Diplomacy) เป็นต้น
2) เมื่อเกิดสงครามแล้ว ให้ใช้การสร้างสันติภาพ (Peace Making) โดยมักใช้การ
พูดคุย (Talk about Talk) การแทรกแซงไร้ความรุนแรง (Nonviolent Intervention) การหยุดภาวะ
สงคราม (Cessation of Hostilities) และการเจรจา (Dialogue) เป็นต้น
3) เมื่อมีการเจรจาจนทาข้อตกลงกันได้แล้วก็ต้องทาตามข้อตกลง ซึ่งบางครั้งมีความ
ยากลาบากมากในการลดสภาพความเป็นศัตรู จึงมักมีฝ่ายที่เป็นกลางมาช่วย เช่น เป็นกองกาลัง
รักษาสันติภาพ (Peace Keeping Force) ซึ่งเป็นการใช้กาลังระงับการสู้รบ ตามที่ฝ่ายสู้รบมี
นโยบายและแผนที่จะให้เกิดขึ้น
4) เมื่ออารมณ์สงครามสงบลงแล้ว ก็ถึงเวลาสร้างสรรค์สันติภาพ (Peace Building)
โดยการเยียวยา การคืนดี การสร้างความสมานฉันท์ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ การฟื้นฟูชุมชน เป็นต้น
Hans Kung (2003 อ้างถึงใน ปาริชาด สุวรรณบุบผา, 2551) ได้นาเสนอแนวทางการ
สร้างสรรค์สันติภาพที่ช่วยให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสงบสันติโดยใช้ "จริยธรรมโลก" (A Global
Ethic) เพื่อชี้ให้เห็นความสอดคล้องร่วมกันของความเชื่อของศาสนาทั้งหลายที่ต่างเสริมสร้างการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่เบียดเบียนกัน และสงบสันติ โดยมีเนื้อหาคาสอน ได้แก่
1) เคารพคุณค่าของชีวิตทั้งหลาย (Have respect for all life)
2) ปฏิสัมพันธ์ (กับผู้อื่น) อย่างซื่อสัตย์และยุติธรรม (Deal honestly and fairly)
3) พูดและปฏิบัติตามความเป็นจริง (Speak and act truthfully)
4) เคารพและเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน (Respect and love one another)
ในศาสนาคริสต์มีพระสมณสาสน์ สันติในโลก (Pacem in Terris) ปี ค.ศ.1963 เป็น
เอกสารที่พระศาสนจักรแสดงจุดยืนของตนเองต่อเหตุการณ์ของโลกโดยเฉพาะต่อประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาต่างๆ โดยกล่าวถึงหลักคุณธรรม 4 ประการ ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักในการ
สร้างสันติภาพ คือ ความจริง ความยุติธรรม ความรัก และเสรีภาพ (อัจฉรา สมแสงสรวง, ม.ป.ป:
ออนไลน์)
ความจริง คือ การตระหนักรู้และยอมรับในศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ทุกคน รวมทั้งรู้ถึง
หน้าที่ของตนที่ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่น และในมิติของศาสนสัมพันธ์ ด้วยความถ่อมตัว ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่
ตัวฉันเท่านั้นที่ตระหนักรู้ในความจริง ส่วนคนอื่นไม่ตระหนักรู้ และรู้ว่า ทุกศาสนาต่างร่วมแสวงหา
ความจริง
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ความยุติธรรม คือ การที่คนปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยการเคารพในสิทธิของเขาอย่างไม่
เลือกปฏิบัติ ยิ่งกว่านั้นต้องอ่อนไหวต่อสิ่งที่จะทาให้ความยุติธรรมถูกบั่ นทอน และต้องเชื่อมั่นว่า
เพื่อนร่วมสังคมในศาสนาที่ต่างกันก็อ่อนไหวในสิ่งที่เป็นความอยุติธรรมเช่นกัน
ความรัก คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเราและแบ่งปันในสิ่งที่มีให้แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะในเรื่อง
ของปัญญา คุณธรรม (จิตใจที่งดงาม) เคารพในความเป็นตัวตนของผู้อื่น เคารพว่าชาวมุสลิมคือ
ชาวมุสลิม มิใช่แค่มนุษย์คนหนึ่ง และต้องฟังและมีส่วนร่วมกับผู้อื่น ความรักที่แท้คือความปรารถนา
ให้ผู้อื่นเป็นสุข
เสรีภาพคือ การที่แต่ละคนมีอิสระในการกระทาตามเหตุผลของตน (ไม่ทาตาม
อาเภอใจหรือตกเป็นทาสอารมณ์ตนเอง) และรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทา (สามารถบังคับใจ
ตนเอง)
พระศาสนจั กรคาทอลิกในเอเชี ยได้เพิ่มองค์ประกอบอีก 4 เรื่อ งที่ มีส่ วนสาคัญใน
วัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ นั่นคือ 1) การฟังซึ่งกันและกัน 2) การแบ่งปัน คือการแบ่งปัน
ประสบการณ์ชีวิตของตนเองกับผู้อื่น 3) การทางานร่วมกัน โดยเฉพาะการทางานเพื่อนาไปสู่สันติ
และการอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ 4) การภาวนาร่วมกัน ซึ่งมิได้หมายถึง การมาออกเสียงสวด
ร่วมกัน แต่อาจเป็นการที่แต่ละคนได้มาไตร่ตรองถึงชีวิตภายในของตนเองอย่างเงียบๆ ซึ่งจะช่วยให้
แต่ละคนค้นพบความหมายของชีวิต มากกว่าการเปล่งเสียง หรืออ่านบทภาวนา (silent = listen)
จากนิยามความหมายและแนวทางการขับเคลื่อนสันติภาพข้างต้นพอจะสะท้อนกรอบ
แนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพได้ว่า
1) สั น ติ ภ าพมี ห ลายความหมาย แต่ ค วามหมายที่ เ ข้ า ใจคล้ า ยคลึ ง กั น คื อ การ
ปราศจากซึ่ ง สภาวะความรุ น แรงทุ ก ชนิ ด และการแปลงเปลี่ ย นความขั ด แย้ ง (Conflict
Transformation) โดยไม่ใช้ความรุนแรงและอย่างสร้างสรรค์ สันติภาพจึงเป็นได้ทั้งเป้าหมาย
(Goal) และวิธีการ (Means)
2) ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงไปพร้อมกับสันติภาพและการขับเคลื่อนสันติภาพ แบ่งเป็น 2
ด้าน คือ ด้านที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้
ด้านที่เป็นเชิงบวก เป็นการกล่าวถึงประเด็นที่ควรสนใจในการปลูกฝังให้เกิดสันติภาพ
เช่น อิสรภาพ สงบสุข ความเอื้ออาทรต่อกัน ความร่วมมือ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเชื่อมโยงกัน
ทางจิตใจ ดุลยของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ สันติสุข การพัฒนาที่ยั่งยืน การ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ คุณภาพมนุษย์ สมานฉันท์ เคารพคุณค่าของชีวิต ซื่อสัตย์ ความ
ยุติธรรม ความจริง ไม่เบียดเบียนกัน ศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ การรู้หน้าที่ของตนที่ต้องปฏิบัติต่อ
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ผู้อื่น เคารพและเมตตากรุณาซึ่งกันและกัน ความรัก เสรีภาพ การฟังซึ่งกันและกัน การแบ่งปัน และการ
ภาวนาร่วมกัน เป็นต้น
ด้านที่เป็นเชิงลบ เป็นภาวะที่ไม่พึ งประสงค์ ที่ต้องก าจัดไปเพื่อให้เกิ ดสันติภาพ ได้แก่
ความขั ดแย้ ง ความรุ นแรง สงคราม การก่ อการร้ าย ความเกลี ยดชั ง อคติ การถู กบี บคั้น ความอ
ยุติธรรม ความหวาดกลัว เป็นต้น
3) ควรมีการให้คานิยามสันติภาพที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายใน
การไปสู่เป้าหมายสันติภ าพที่หลากหลายนั้นๆ ซึ่ง จะส่งผลดีต่อ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพใน
หลายมิติ
4) ควรให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างสันติภาพในตัวคน (Intrapersonal Peace หรือ
Inner Peace) มากที่ สุ ด เพราะจะส่ ง ผลถึ ง การมี สั น ติ ภ าพภายนอกหรื อ ระหว่ า งบุ ค คล
(Interpersonal Peace) นั่นคือ รู้จักมีการดาเนินชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรง ไม่เดินไปสู่ความขัดแย้ง
และความรุนแรง มีทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ฯลฯ
1.1.2 แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสันติภาพ (Peace Education)
และสันติศึกษา (Peace Study)
จากการศึ ก ษาเอกสารเบื้ อ งต้ น ประเด็ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ (Peace
Education) และสันติศึกษา (Peace Study) เริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 สืบเนื่อง
จากเป็นยุคหลังสงคราม หลายฝ่ายจึงหันมาให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ที่เน้น
ให้คนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน โดยแต่เดิมการศึกษาเพื่อสันติภาพ (Peace Education) และสันติศึกษา
(Peace Study) จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย พอสรุปได้คือ การศึกษาเพื่อสันติภาพจะเน้นไปที่การ
จัดการศึกษาในประเด็ นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดสันติภาพ (Education for Peace) เช่น การ
จัดการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเรียนรูส้ ิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทั้งตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
ในขณะที่ สั นติ ศึ กษาจะเป็ นการศึ กษาศาสตร์ เกี่ ยวกั บสั นติ ภาพ (Education about Peace) เช่ น
สันติภาพคืออะไร ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสงครามและสันติภาพ แนวทางการส่งเสริมสันติภาพ เป็นต้น ใน
ปัจจุ บันทั้ งสองคามีความหมายใกล้เคี ยงกั น สอดคล้องกับที่ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2546) กล่าวถึ ง
ความหมายของการศึกษากับสันติภาพว่า สามารถพิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ของสันติภาพ (Education about Peace) เพื่อเรียนรู้และทาความเข้าใจถึงลักษณะความเป็นจริงของ
สันติภาพ หมายถึง สันติศาสตร์หรือสันติวิทยา และอีกลักษณะเป็นการศึกษาเรื่องสันติภาพเพื่อสร้าง
สันติภาพให้เกิดขึ้น (Education for Peace)หรือสันติศึกษา ในที่นี้จะขอยกคาอธิบายคาว่าการจัด
การศึกษาเพื่อสันติภาพ (Peace Education) เพียงคาเดียว ดังนี้
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1) แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ (Peace education)
บิช็ อบคาร์ลอส ฟิ ลิเป ซีเมเนส เบโล และคณะ (2547) กล่ าวว่าการศึ กษาเพื่ อ
สันติภาพ หมายถึง การศึกษาที่แสดงวิสัยทัศน์ในการต่อต้านสงคราม พยายามหลีกเลี่ยงความคิด
ที่ว่าสงครามเป็นเรื่องปกติธรรมดาและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งยังพยายามสร้างความเชื่อว่ายังมีวิธีที่
ไม่รุนแรงในการยุติความขัดแย้ง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตรา 26 ระบุว่า ประการแรก ทุกคนมีสิทธิที่
จะได้รับการศึกษาอย่างน้ อยในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
เพราะการสอนระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ ในขณะที่ระดับเทคนิคและระดับวิชาชีพ
ควรสอดคล้องกัน และควรเปิดกว้างให้ทุ กคนมีโอกาสทั ดเที ยมกั นในการศึ กษาระดั บที่สู ง ขึ้น สอง
การศึกษาควรแสดงออกถึงบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่และควรส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน อีกทั้งควรเอื้อให้เกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและมิตรภาพระหว่างชาติ เชื้อชาติ
และศาสนา อีกประการหนึ่ง การศึกษาควรก่อให้เกิดการพัฒนาในกิจกรรมขององค์การสหประชาชาติ
เพื่อดารงไว้ซึ่งสันติภาพ อย่างไรก็ดีการศึกษาเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชนต้องอาศัยการสนับสนุน
และร่วมมือจากทุกคน เป้าหมายของการศึกษาไม่เพียงแต่ให้บรรลุจุดประสงค์ด้านวรรณกรรมหรือ
วิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เพื่อสร้างคนที่มีคุณค่าในด้านจริยธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดี การศึกษาควร
มีเป้าหมายพื้นฐานเพื่อนาสังคมไปสู่ความสมบูรณ์แบบ โดยเชื่อว่าเป้าหมายของระบบการศึกษาที่เน้น
คุณค่าทางจริยธรรมควรเปลี่ยนจากสังคมที่เน้นอุดมคติและปัจเจก เป็นสังคมประชาธิปไตย มีส่วนร่วม
และกระจายอานาจจากส่วนกลาง
การศึกษาเพื่อสันติภาพเป็นความพยายามสร้างให้เกิดแนวทางใหม่ ๆ ที่ตรงกันใน
การท าความเข้ าใจและการดารงอยู่ ในโลก ซึ่งเริ่ มจากตัวเราแล้ วกระจายไปยังผู้ อื่ น ก่ อ ให้ เกิ ด
เครือข่ายความไว้วางใจ ความปลอดภัย และให้อานาจแก่ผู้คนและสังคมทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
การเอาชนะเหนือความไม่ไว้วางใจซึ่งนาไปสู่การเอาชนะที่เหนือความแตกต่างระหว่างกันได้
2) แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ (Peace education)
United Nation (UN, 2000 : online) ได้นาเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ (Peace Education) โดยแบ่งเผยแพร่เป็น 2 ด้าน คือสาหรับครู และสาหรับผู้เรียน ดังนี้
การจัดการศึกษาเพื่อสันติ ภาพ (Peace Education) สาหรับครู (Teacher as
Learner) เป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษาและวิธีการสอน (Theory and Pedagogy) โดย
อธิ บ ายว่ า การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพได้ ร วมวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารสอน ทฤษฎี
การศึกษา และการดาเนินงานเพื่อพัฒนามนุษย์โดยผ่านวิธีก ารเรียนรู้ ที่มีความหลากหลายด้าน
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สาขาวิ ช า มี ลั ก ษณะเป็ น พหุ วั ฒ นธรรม มี ห ลั ก การวิ ธี ก ารที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อสันติภาพ มีเป้าหมายที่จะปลูกฝัง
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพื่อให้บรรลุผลการเกิดสันติวัฒนธรรม มี หัวใจอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่อง
ความรุนแรง บนพื้นฐานว่าสันติภาพ หมายถึง การไม่มีความรุนแรงและการมีอยู่ของสิ่งที่เป็นบวก
โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงและสันติภาพได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ความรุนแรง
(ทางตรง)
เชิงบุคคล : การกระทาชาเรา การต่อว่า
การข่มขืน การทารุณ การคุกคาม ก่อ
การร้าย การฆาตกรรม การกาจัดชน
กลุ่มน้อย

สันติภาพ
(เชิงลบ)
การปราศจากความรุนแรง
เชิงบุคคลและสถาบัน

เชิงสถาบัน : สงคราม การคุกคามโดยรัฐ การ
ทาลายชีวิตพืชและสัตว์โดยภาค อุตสาหกรรม
(ทางอ้อม)
เชิงโครงสร้าง : การกดขี่ทางเพศ
การกีดกัน ความยากจน ความอด
อยาก การขาดแคลนบริการทาง
การศึกษา และบริการทาง
สาธารณสุข

(เชิงบวก)
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความยุติธรรมทางสังคม
มีความเท่าเทียมทางเพศ การมีสิทธิ
มนุษยชน

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงและสันติภาพ
ที่มา: United Nation, 2000 : online
ในห้องเรียน การศึกษาเพื่อสันติ ภาพ มีจุดประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะ ทัศนคติ และ
ความรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม และจัดสภาพแวดล้อ มที่แสดงให้เห็นถึงความ
อดทน ความเอาใจใส่ และความเคารพซึ่งกันและกัน ครูและผู้เรียนต้องเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนเรียนรู้
ที่จะพัฒนาความก้าวหน้าและสัมฤทธิผลทางการเรียนของตน ในขณะที่ครูจะต้องคอยดูแลเรื่อ ง

27
ความเป็นอยู่ของผู้เรียน โดยมีหลักการจัดการศึกษาเพื่อสันติที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้
ทักษะ และทัศนคติดังนี้
ด้านทักษะที่จาเป็น
การสื่อสาร การเป็นผู้ฟัง และผูโ้ ต้ตอบที่ดี
ความร่วมมือ
ความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ด้านศิลปะและสุนทรียภาพ
การเป็นคนกลาง ผู้ไกล่เกลี่ย และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ความอดทนและการควบคุมตนเอง
ความตระหนักในความรับผิดชอบและหน้าที่พลเมืองที่ดี
จินตนาการ
ความเป็นผู้นาและการมีวิสัยทัศน์

ด้านองค์ความรู้
ความตระหนักรู้ในตนเอง เท่าทันปัจจัยที่ทาให้เกิดอคติ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน :
ความขัดแย้งและสงคราม
สันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรง
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา
นิวเคลียร์และอาวุธต่างๆ
ความยุติธรรมและอานาจ
ทฤษฎีของการวิเคราะห์ความขัดแย้ง การป้องกันและการแก้ไข
วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ ศาสนา
สิทธิมนุษยชน และหน้าที่ความรับผิดชอบ
โลกาภิวัฒน์
แรงงาน
ความยากจนและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กฎหมายระหว่างประเทศและศาลสถิตยุติธรรม
สหประชาชาติ และระบบความร่วมมือ มาตรฐาน
และเครื่องมือ ระหว่างประเทศ
บริการทางสาธารณสุขและโรคเอดส์
การแลกเปลี่ยนทางยา

ด้านทัศนคติ
ความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศน์
การเคารพตัวเอง
ความอดทนอดกลั้น
เคารพในอุดมการณ์และความแตกต่างของความ
เป็นมนุษย์
เข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม
เข้าใจและตอบสนองต่อความแตกต่างทางเพศ
มีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจผู้อนื่
ไม่ใช้ความรุนแรงและมีความสมานฉันท์
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
มีความสามัคคีเป็นน้าหนึง่ ใจเดียวกัน ตระหนัก
แน่วแน่ในความเป็นพลโลก

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของทักษะ ทัศนคติ และองค์ความรู้ที่จาเป็นต้อง
ปลูกฝังในการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ
ที่มา: United Nation, 2000 : online
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การจัดการศึกษาเพื่อสันติ ภาพ (Peace Education) สาหรับผู้เรียน (Learner as
Teacher) จะเป็นการกล่าวถึงหลักสูตรที่อ งค์การสหประชาชาติ ได้อ อกแบบไว้เพื่อจัดการศึกษา
เพื่อสันติที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยแบ่งเป็น 5 unit ดังนี้
Unit 1 (สาหรับเด็กอายุ 8-12 ปี) ได้แก่ การคิดเชิงนิเวศวิทยา และการเคารพต่อชีวิต
(Ecological thinking and respect for life) เน้นการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและการพึ่งพา
อาศั ย กั น ของระบบสิ่ ง มี ชี วิ ต ในโลก เน้ น การสอนเกี่ ย วกั บ สิ่ งแวดล้ อ มและการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
Unit 2 (สาหรับเด็กอายุ 11-16 ปี) ปลูกฝังแนวคิดในเรื่องการอดทนและการเคารพต่อ
ศักดิ์ศรีและอัตลักษณ์ของบุคคล (tolerance and respect for dignity and identity) เน้นความ
เข้าใจด้านสิทธิและความรับผิดชอบส่วนบุคคล การสร้างสันติวัฒนธรรม ให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพอเพียง และการมีส่วนร่วม มีความเข้าใจว่าอัตลักษณ์ของบุคคลจะเป็นลักษณะเฉพาะที่
ช่วยแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวเองกับคนอื่น เป็นการจัดการศึกษาที่ สนับสนุนเรื่องศักดิ์ศรี
อัตลักษณ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล
Unit 3 (สาหรับเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป) เน้นการเรียนรู้เรื่องทักษะการคิดวิเคราะห์ และ
การปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (Critical thinking and active non-violence) ทักษะการเรียนรู้ที่
ต้องการให้เกิดสาหรับแนวคิดนี้คือการต่อต้านความรุนแรงและส่งเสริมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ด้วยสันติวิธี
Unit 4 (สาหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป) มีแนวคิดสาคัญคือความยุติธรรมในสังคมและ
หน้าที่พลเมือง (Social justice and civic responsibility) พื้นฐานในการจัดรูปแบบการเรียนรู้คือทา
ให้การเรียนรู้มีชีวิตชีวา และรับรู้ว่าการเรียนรู้ด้านสันติมีอยู่ทั่วทุกแห่งหน การปลูกฝังเรื่องหลักการ
ความยุติธรรมทางสังคมเป็นแนวคิดที่มองเห็นว่าสันติภาพ คือการไม่เกิดความรุนแรงทางตรงและ
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างหรือเชิงสถาบันต่างๆ
Unit 5 (สาหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป) มีแนวคิดหลักคือความเป็นผู้นาและความเป็น
พลโลก (Leadership and Global Citizenship) ที่เหมาะสาหรับสหัสวรรษใหม่โดยใช้ศักยภาพ
และสติปัญญาของเยาวชนในการสร้างสันติวัฒนธรรมร่วมกัน การจัดการศึกษาด้านความเป็นผู้นา
และความเป็ นพลโลกจึ งมี ความส าคั ญ สมาชิกในชุมชนต้ องสามารถจั ด การและรับมือกับกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เพิ่มขึ้นในแง่มุมต่างๆ ได้ดี
UNICEF และ UNESCO (2003: online) ได้ร่วมมือกันกาหนดและนาเสนอกรอบแนวทาง
ในการดาเนินงานจัดการศึกษาเพื่อสันติ (Peace Education) ในสถานศึกษา ใน Peace Education
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in UNICEF Working Paper Series เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมให้สถานศึกษานาไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี้
- จัดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งสันติที่ปราศจากความขัดแย้งที่รุนแรงสาหรับเด็ก
- ให้ความสาคัญกับเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก (Uphold children’s basic
rights as outlined in the CRC)
- พัฒนาให้สถานศึกษามีบรรยากาศของการมีพฤติกรรมที่มีสันติและเคารพต่อ
กันในหมู่สมาชิกในสังคมแห่งการเรียนรู้
- ใช้หลักการของความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก เลือ กที่รักมักที่ชังในการ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและมีการปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่าง
- วาดภาพความรู้เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพที่มีในชุมชนให้ปรากฎขึ้น ซึ่งรวมถึง
การรั บ มื อ กั บ ความขั ด แย้ ง ที่ อ าจจะส่ ง ผล หรื อ ไม่ ป รากฎความรุ น แรงหรื อ ฝั ง รากลึ ก ลงใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- รับมือกับความขัดแย้งด้วยแนวทางแห่งการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน
- บูรณาการความเข้าใจเรื่อ งสันติภาพ สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมในสังคม
และการตระหนักถึงปัญหาโลกร่วมกัน ลงในหลักสูตรเท่าที่จะเป็นไปได้
- จัดเวทีอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าของสันติภาพ และความยุติธรรมในสังคม
- ใช้วิธีการสอนและการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ การ
แก้ปัญหา และการเคารพความแตกต่าง
- ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ก น าเรื่ อ งการสร้า งสั น ติ ภาพไปใช้ใ นกิ จ กรรมทางการศึ ก ษา
เช่นเดียวกับการนาไปใช้ในชุมชนที่กว้างขึ้น
- ขยายโอกาสให้นักการศึกษาได้มีโอกาสสะท้อนความคิดและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องในประเด็นเกี่ยวกับสันติ ความยุติธรรมและสิทธิต่างๆ
จากแนวคิดและแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า การ
จัดการศึกษามีความสัม พันธ์กับการเสริมสร้าง ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกั บสันติภาพให้เกิดขึ้นกั บ
ผู้เรียนที่เป็นเด็กในวัยต่างๆ เพื่อที่จะเติบโตโดยเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ แต่แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีในเรื่องสันติภาพ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และมีการดาเนินการประกอบกันหลายอย่าง ทั้ง
การให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างทัศนคติข้างต้น ด้วยการให้องค์ความรู้ การจัดทรัพยากรหรือ
สิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงบริบทของสังคมที่อยู่ในขณะนั้นและ
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พัฒนาการตามวัยของผู้เรียนด้วย ซึ่งทาให้สาระในการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพในแต่ละพื้นที่
และในช่วงเวลาที่ต่างกันจะมีความยืดหยุ่นไม่ตายตัว โดยประเด็นหลักในการจัดการศึกษาเพื่อ
สันติภาพมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
การไม่ใช้ความรุนแรง การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน ความ
เท่าเทียม และความร่วมมือ เป็นต้น
1.1.3 แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับสันติวิธี (Non- Violence)
แนวคิดและแนวทางสันติวิธี (Non-Violence)
โคทม อารียา (2551) ได้นาเสนอความหมายของสันติวิธีผ่านทฤษฎีสันติวิธี ดังนี้
สันติวิธี หมายถึง การใช้วิธีการอันสันติ (Peaceful Means) ซึ่งบางครั้งคานธีใช้คาว่า
อหิงสา หมายถึง การเว้นจากการทาร้าย และบ่อยครั้งคานธีจะใช้คาว่า สัตยาเคราะห์ เพื่ออธิบายวิธี
ของตน ซึ่งสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2545 ที่ให้ความหมายของสันติวิธี
ว่า การยึดความจริงเป็นหลักการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ด้วยวิธีดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือคาสั่งที่ไม่ยุติธรรมแต่ไม่ใช้วิธีรุนแรง ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยคือ Nonviolence ซึ่งแปล
เป็นไทยว่าสันติวิธี หรือการไม่ใช้ความรุนแรง หรือไร้ความรุนแรง ถ้าเป็นการกระทาจะใช้คาว่า
Nonviolent Action ซึ่งแปลว่า ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง สันติวิธีมีความหมายต่างจากคาว่าสันติ
นิยม (Pacifism) หรือการต่อต้านอย่างสงบ (Passive Resistance) สันติวิธีมิใช่การยอมจานน
ต่อปัญหา แต่เป็นการต่อสู้วิธีหนึ่ง สันติวิธีไม่ใช่การรู้รักษาตัวรอดเพราะมีความเสี่ยงที่สูงไม่น้อย
กว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธ สันติวิธีเป็นวิธีการที่ยิ่งมีคนเข้าร่วมมากยิ่งได้ผลดี เหตุผลของการใช้สันติวิธี
คือความเชื่อว่าความรุนแรงไม่ใช่คาตอบโดยเฉพาะในระยะยาวและเชื่อ ว่า สันติวิธี ได้ผล แต่ไม่
จาเป็นว่าต้องได้ผลเสมอไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเหตุปัจจัย
สันติวิธีอิงอยู่กับทฤษฎีเรื่องของอานาจดังที่ ยีน ชาร์ป (Gene Sharp) นักเขียนคน
สาคัญในเรื่องสันติวิธี (Gene Sharp, 1973, 1979, 1980) กล่าวว่าบุคคลในสังคมแบ่งออกเป็น
ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง และอานาจของผู้ปกครองเป็นผลมาจากการยินยอมของผู้ถูกปกครอง
ส่วนสันติวิธีหรือการปฏิบัติการที่ไร้ความรุนแรงคือกระบวนการถอนความยินยอมและเป็นวิธีการที่
จะท้าทายเผด็จการ การล้างเผ่าพันธุ์สงครามและการกดขี่ต่าง ๆ ฯลฯ
สันติวิธี คือ การต่อสู้ที่หวังให้เกิดผล โดยต่างจากสงครามที่การไม่ใช้อาวุธ มีข้อสังเกต
ว่า สันติวิธีคือวิธีไปสู่สันติภาพโดยไม่ใช้ความรุนแรง แต่ผู้ใช้อ าจถูกกระทาด้วยความรุนแรง
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สันติภาพมีความหมายมากกว่าการไม่มีสงคราม แต่มิได้หมายถึงการปลอดความขัดแย้ง ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่ย่อมมีความขัดแย้งอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี มักนิยมใช้คาว่า "การ
แก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี " (Peaceful Conflict Resolution) หรือ"การจัดการความขัดแย้ง "
(Conflict Management) หรือ "การแปลงสภาพความขัดแย้ง " (Conflict Transformation) หรือ
"การก้าวพ้นความขัดแย้ง" (Transcending Conflict) ซึ่งคาทั้งหมดนี้มีนัยว่าความขัดแย้งมิได้ถูก
แก้ไขให้สิ้นไปทั้งหมด
ไพศาล วงศ์วรวิสิทธิ์ (2533) ให้ความหมายสันติวิธีว่า วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง หรือ
ตอบโต้ ใ นสถานการณ์ ห นึ่ ง ๆ โดยไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรงต่ อ กรณี โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที่ เ ป็ น การ
ประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิต มีเป้าหมายคือ การมุ่งแก้ปัญหาและทางานร่วมกับคู่กรณีหรือ
เปลี่ยนแปลงทัศนะให้มีความเข้าใจ อันนาไปสู่การหาข้อ ยุติที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ โดยแบ่งเป็น 2
ลักษณะคือ การไม่ใช้ความรุนแรงที่เน้นพื้นฐานทางศาสนาธรรม ได้แก่ สันตินิยมทางยุโรปและ
อหิ ง สาของคานธี และการไม่ ใ ช้ ความรุน แรงแบบเน้ น พื้ นฐานทางทฤษฎี แ ห่ง อ านาจ คือ การ
ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
ในสารานุกรมแห่งสันตินิยม (An Encyclopedia of Pacifism อ้างใน ชัยวัฒน์
สถาอานันท์, 2539) กล่าวถึงการไม่ใช้ความรุ นแรงหรือสันติวิธี ( Non-Violence ) ไว้ว่า การไม่ใช้
ความรุนแรงไม่ได้หมายถึงการไม่ทาสิ่งใด แต่หมายถึงการใช้ความพยายามมหาศาลที่จะเอาชนะ
ความชั่วด้วยความดี สันติวิธีมิได้อาศัยกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งและอาวุธอันชั่วช้า หากแต่อาศัยความ
กล้าทางศีลธรรม การควบคุมตนเองและความรู้ที่จะนาไปใช้กระทาการโดยไม่บิดพลิ้วว่า ในมนุษย์
ทุกคนไม่ว่าจะโหดร้าย หรือมีท่าทีเป็นศัตรูขนาดไหนก็ยังคงมีความกรุณา มีความรักในความ
ยุ ติ ธ รรม เคารพความดี แ ละมี สั จ จะที่ เ ข้ า ถึ ง กั น ได้ ถ้ า ใช้ วิ ธี ก ารถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งยาก แต่
ประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่ งที่เป็นไปได้และเป็นไปได้กับทุกคน ทั้งสามัญชน บุรุษและสตรี
รวมทั้ ง รั ฐ บาล เป้ า หมายของสั น ติ วิ ธี คื อ การมุ่ ง แก้ ปั ญ หาและท างานร่ ว มกั บ คู่ ก รณี ห รื อ
เปลี่ยนแปลงทัศนะของเขาให้มีความเข้าใจอันนาไปสู่การหาข้อยุติที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ ดังนั้นสันติ
วิธีจึงหมายถึง วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง หรือตอบโต้ในสถานการณ์หนึ่งๆ โดยไม่ใช้ความรุนแรง
ประเวศ วะสี (2548) ได้นาเสนอหน้าที่ของศูนย์สันติวิธีในการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆ 4 ประเภทได้แก่ 1) การแก้ตามสาเหตุ 2) การป้องกัน ร่วมกันทากรอบกติกา
และกลไก ให้ความรุนแรงเบาลง อาจกล่าวถึงการได้รับความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 3) การจัดการ
คลี่คลายความขัดแย้ง 4) การเสวนาหรือสรรค์เสวนา ซึ่งไม่ใช่การทะเลาะกัน แต่เป็นการฟังอย่าง
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ลึกซึ้ งเพื่ อให้ เกิด ความเห็ นใจ เข้ าใจความทุก ข์ของกัน และกัน เป็นเทคนิ คที่ ท าให้ คนเปลี่ย น
พฤติกรรม การไกล่เกลี่ยต้องอาศัยคนกลางเป็นผู้ประนีประนอม โดยเครื่องมือที่ช่วยสร้างสันติได้
นั้น หนึ่ง ต้องมีศูนย์หรือสถาบันสันติวิธีเกิดขึ้นทุกมหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อ
ทาการศึกษาวิจัย สร้างทักษะ สร้างคนกลางไกล่เกลี่ย สอง ตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการเชิ ญ คู่ ขั ด แย้ ง และเป็ น เจ้ า ภาพท าเรื่ อ งต่ า งๆ ต่ อ ไป ซึ่ ง ต้ อ งมี วิ ธี ก ารเลื อ ก
คณะกรรมการ เลือกประธานคณะกรรมการสันติวิธีแห่งชาติ และอาจจะต้องกาหนดให้มีอยู่ในทุก
จังหวัด
แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับสันติวิธีถูกกล่าวถึงอย่างมากในเรื่องของการจัดการความ
ขัด แย้ ง และความรุ น แรงด้ วยสั น ติ วิ ธี แต่ใ นความเป็ นจริ ง มโนทั ศ น์ข องสั น ติ วิ ธี ควรจะเป็ น วิ ธี
(Mean) ที่จะนาไปสู่เป้าหมายของการเกิดสันติภาพ (Goal) ที่มองได้ใน 2 ลักษณะคือการใช้สันติ
วิธีในการดาเนินชีวิตประจาวัน ตั้งแต่ยังไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือความรุนแรงใดๆ หรือการมี
สันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) เพื่อที่จะไม่เดินหรือเข้าไปสู่ภาวะที่มี
ความขัดแย้ง และความรุนแรง และอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อ เกิดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง
ต่างๆ บุคคลจะต้องสามารถใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาได้หรือมีสันติภาพภายนอก (Interpersonal
Peace)ในขณะเดียวกันการใช้สันติวิธีเป็นทักษะที่ต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝน รวมทั้งบูรณาการ
การใช้จริงในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง หากผู้แก้ปัญหาไม่มีทักษะในการใช้สันติวิธีที่มากพอ อาจไม่สามารถจัดการความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นได้และยังอาจทาให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย
1.1.4 แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับความขัดแย้ง (Conflict) และความรุนแรง
(Violence)
จากการให้ความหมายสันติภาพ การศึกษาเพื่อสันติภาพและสันติวิธีข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ต่างให้ความหมายและนาเสนอกรอบแนวคิดเกี่ย วกับสันติภาพและสันติ
วิธีโ ดยมีก ารกล่า วถึ งเรื่องความขัดแย้ง และความรุน แรงด้ วยเสมอ โดยมองเห็น ว่าเป็น เรื่ อ งที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงขอนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้งและความรุนแรง ดังนี้
 ความขัดแย้ง
ความหมายของความขัดแย้ง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของความขัดแย้ง
ว่าหมายถึง สภาพความไม่ลงรอยกัน คือไม่ยอมทาตามและยังมีการต้านเอาไว้
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Webster Dictionary (n.d.: online) อธิบายความหมายคาว่า ความขัดแย้ง
(Conflict) ไว้ว่ามาจากภาษาลาติน คือ “Confligere” ซึ่ง แปลว่า การต่อสู้ (Fight) การทาสงคราม
(Warfare) ความไม่ลงรอยต่อกันหรือเข้ากันไม่ได้ (Incompatible) ตรงกันข้าม (Opposition) การไม่
ถูกกัน ความคิดหรือการกระทาที่ไม่เหมือนกัน
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของความขัดแย้งไว้ต่างๆ เช่น Allan (1975: 4 อ้าง
ถึงใน มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ, 2549) กล่าวว่า ความขัดแย้งเป็นกระบวนการทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
แต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้และมีค่านิยมที่แตกต่างกัน โดยความแตกต่างนี้มัก
เกิดจากการรับรู้มากกว่าที่จะเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริงๆ สอดคล้องกับทฤษฎีความขัดแย้ง
(Conflict Theory) ซึ่ง แม็กซ์ วีเบอร์ (Max Weber อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์,2548) ให้ทัศนะว่า
ความขัดแย้งเกิดจากการกระทาของบุคคลที่ต้องการจะดาเนินการให้บรรลุความปรารถนาของตน
เกิดปะทะกับการต่อต้านของอีกฝ่ายหนึ่งหรือหลายกลุ่ม เนื่องจากการมีทรัพยากรหรือรางวัลอย่าง
จากัด ซึ่งทาให้คนหนึ่งได้รับและอีกคนหนึ่งไม่ได้ โดยการที่คนหนึ่งสามารถบรรลุความปรารถนาของ
ตนเองในสภาพที่มีทรัพยากรจากัดทาให้ผู้นั้นมีอานาจมากขึ้น นอกจากนั้น วันชัย วัฒนศัพท์และ
คณะ (2545) ให้ความหมายความขัดแย้งไว้ว่า ความขัดแย้งเป็นการต่อสู้ หรือการแข่งขันระหว่าง
ความคิด ความสนใจ หรือผลประโยชน์ มุมมองหรือรสนิยม ค่านิยม แนวทาง ความชอบ อานาจ
สถานภาพ ทรัพยากร ฯลฯ ความขัดแย้งอาจเกิดในตัวคนใดคนหนึ่งหรือขัดแย้งกับคนอื่น ระหว่างคน
ใดคนหนึ่งกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายๆ กลุ่ม เป็นต้น
จากค าจากั ดความและการให้ ความหมายข้ างต้น ความขั ด แย้ ง จึ งหมายถึ ง
สภาพความไม่ ลงรอยกัน ไม่ไ ว้ว างใจกั น เป็ นการต่อ สู้ กัน ระหว่ างความคิ ด ความสนใจ หรื อ
ผลประโยชน์ มุมมองหรือรสนิยม ค่านิยม แนวทาง ความชอบ อานาจ สถานภาพ ทรัพยากร ฯลฯ
ที่แตกต่างกัน เป็นกระบวนการทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นในตัวคนใดคนหนึ่ง หรือ ขัดแย้งกับคนอื่น
หรือระหว่างคนใดคนหนึ่งกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหลายๆ กลุ่ม
ระดับของความขัดแย้ง
วันชัย วัฒนศัพท์และคณะ (2545) แบ่งระดับของความขัดแย้งออกเป็น 3 ระดับคือ
1) ความขัดแย้งแฝงเร้น (Latent Conflicts) เป็นความขัดแย้งที่มีอยู่แต่ยังไม่เกิด
เต็มที่และยังไม่เป็นการแบ่งแยกอย่างชัดเจน คู่กรณีอาจยังไม่ตระหนักว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น
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2) ความขัดแย้งเริ่มปรากฏ (Emerging Conflicts) เป็นความขัดแย้งที่เกือบจะ
ปรากฏออกมา เริ่มเห็นว่าใครเป็นคู่กรณี มีการระบุข้อ พิพาทให้รู้กันแต่กระบวนการที่จะนาไปสู่
ความร่วมมือแก้ปัญหาหรือการเจรจาต่อรองยังไม่เกิดขึ้น
3) ความขัดแย้งที่ปรากฏชัดเจน (Manifest Conflicts) เป็นกรณีที่ความขัดแย้ง
ของคู่พิพาทเกิดขึ้นและมีการโต้ตอบกันแล้วอย่างชัดเจนและอาจมีกระบวนการที่ เข้าไปจัดการกับ
กรณีพิพาทนั้นแล้ว คู่กรณีอาจเข้าไปสู่กระบวนการเจรจาและหาทางออกหรืออาจถึงทางตันแล้ว
นอกจากนั้นยังได้อธิบายถึงสาเหตุของความขัดแย้ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย คือ
1) ปัญหาความสัมพันธ์ หมายถึง สิ่งที่เราเห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่ม
อื่นๆ ในสภาพของความขัดแย้งนั้นอาจทาให้ลักษณะของกลุ่มเปลี่ยนไป จากสาเหตุ เช่น ประวัติ
ของสัมพันธภาพ อารมณ์ที่รุนแรง การรับรู้ที่ผิดพลาดและลักษณะตายตัว การสื่อ สารที่ไม่ดีหรือ
การสื่อสารที่บกพร่อง พฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ซ้าแล้วซ้าอีกทาให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์จน
นาไปสู่ความขัดแย้ง
2) ค่านิยมที่แตกต่างกัน เป็นระบบของความเชื่อ ที่นาเราไปสู่การตัดสินใจว่า
อะไรดีหรือเลว อะไรถูกหรือผิด ซึ่งความแตกต่างในค่านิยมไม่จาเป็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง
เสมอไป
3) ปัญหาด้านข้อมูล ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นเมื่อ มีข้อ มูลมากหรือ น้อ ยเกินไป
เกี่ย วกับ เรื่อ งที่เ ราจะต้อ งตัด สิน ใจ มีก ารแปลผลของข้อ มูล ผิดพลาดและข้อ สรุป ที่ไ ม่ถูก ต้อ ง
มีความเห็นที่แตกต่างกันไปในข้อมูลและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่แตกต่างกันก็นาไปสู่ความขัดแย้งได้
4) ปั ญ หาด้ า นโครงสร้ า ง โครงสร้ า งเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ก าหนดไว้ แ ล้ ว ปั ญ หาด้ า น
โครงสร้ า งบางอย่ า งจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากร กฎระเบี ย บ บทบาท ภู มิ ศ าสตร์ ระยะเวลา
กระบวนการและระบบราชการที่ใช้อยู่ซึ่งโครงสร้าง เหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
5) ความต้องการหรือผลประโยชน์ การแข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือ
ความต้องการที่มีไม่จากัดกับปริมาณของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดนาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้
วงกลมของความขัดแย้ง
Moore (1986 อ้า งถึงใน วัน ชัย วัฒนศัพท์ , 2548) ได้นาเสนอเครื่อ งมือ ที่ใ ช้
วิเคราะห์ความขัดแย้ง ที่แบ่งประเภทของความขัดแย้งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้
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ข้อมูลข่าวสาร

Data
เจรจาได้ง่ายกว่า

ความสัมพันธ์
(Relationship

s)
ค่านิยม
(Value)

ผลประโยชน์
(Interest)
โครงสร้าง
(Structure)

เจรจาได้ยาก

ภาพที่ 4 วงกลมของความขัดแย้ง
ที่มา: วันชัย วัฒนศัพท์, 2548
Moore อธิบายว่า ความขัดแย้ง 3 ประเภทบนได้แก่ความขัดแย้งด้านข้อ มู ล
ข่าวสาร ด้านผลประโยชน์ และด้านความสัมพันธ์ มีแนวโน้มจะเจรจาได้ง่ายกว่าประเภทด้านล่าง
ความขัดแย้งที่สัมพันธ์กับค่านิยมและโครงสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดคือ
1) ความขัดแย้งด้านข้อมูล (Data Conflict) เป็นปัญหาพื้นฐานของความขัดแย้ง
อาจจะเกิดจากข้อมูลน้อยไป การแปรผลผิดพลาด การวิเคราะห์ออกมาด้วยความเห็นต่างกัน หรือ
แม้แต่ข้อมูลมากไป บางครั้งก็เป็นปัญหาความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูล (Perception)
2) ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (Interest Conflict) เป็นเหตุผลแห่งการแย่งชิง
ผลประโยชน์ ในสิ่งที่ดูเหมือนมีหรือมีไม่เพียงพอ เป็นเรื่องของทั้งตัวเนื้อหา กระบวนการและ
จิตวิทยา (เช่น ยุติธรรมหรือไม่)
3) ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (Structural Conflict) เป็นเรื่องของอานาจ แย่งชิง
อานาจ การใช้อานาจ การกระจายอานาจ ปัญหาโครงสร้าง รวมถึงกฎระเบียบ บทบาท ภูมิศาสตร์
ระยะเวลา และระบบ
4) ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ (Relationship Conflict) เป็นปัญหาด้าน
บุคลิกภาพ พฤติกรรมต่าง ๆ ในอดีต อารมณ์ที่รุนแรง ความเข้าใจผิด การสื่อสารที่บกพร่อง
5) ความขัดแย้งด้านค่านิยม (Values Conflict) เป็นปัญหาระบบของความเชื่อ
ความแตกต่างในค่านิยม ขนบประเพณี ประวัติการเลี้ยงดูที่หล่อหลอมเขาขึ้นมา
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การแบ่งระดับของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้งและการแยกแยะความ
ขัดแย้งแต่ละชนิดทีช่ ่วยให้เห็นความชัดเจนของความขัดแย้งว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อนาไปสู่
การแก้ไขที่ถูกต้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าความขั ดแย้งต่าง ๆ จะมีเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วจะผสมผสานกันอยู่เกือบทุกชนิดหรือมีทุกชนิดในเรื่องเดียวแต่ต่างกันในความ
รุนแรงของแต่ละประเภท ดังนั้นการแก้ไขหรือจัดการความขัดแย้งจึงต้องอาศัยการทาความเข้าใจ
ปัญหาและพิจารณาบนพื้นฐานขององค์ความรู้เพื่อให้การดาเนินการแก้ไขหรือจัดการความขัดแย้ง
ที่มีความสอดคล้องกับสภาพและความรุนแรงของปัญหา ซึ่งจะทาให้การแก้ไขและบริหารความ
ขัดแย้งมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในที่สุด
แนวคิดในการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Resolution)
เมื่อความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาด้วยเหตุปัจจัย และมีระดับความ
รุนแรงที่ต่างกัน จึงต้องมีแนวคิดในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น กระบวนการจัดการความขัดแย้งที่
ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้ง ได้แก่ การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) และการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง (Conflict Resolution) เป็นต้น
Rahim (1985 อ้างถึงใน เสริมศักด์ วิศาลาภรณ์ , 2534: 116) อธิบายว่า การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง หมายถึง การลดหรือการขจัดความขัดแย้ง ซึ่ง ทาให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลง
หรือสงบลง การแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความขัดแย้ง ส่วนการบริหาร
ความขัดแย้งไม่จาเป็นต้องลดปริมาณความขัดแย้งลง แต่จะเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย (Diagnosis)
และการเข้าแทรกแซง (Interventing)
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2539: 18-31) กล่าวถึง จุดสาคัญคือการตระหนักรู้ว่าความ
ขัดแย้งสามารถแก้ไขได้หลายวิธี เช่น การแก้ไขความขัดแย้งด้วยความรุนแรง (Violent Conflict
Resolution) และการแก้ไขความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง (Nonviolent Conflict Resolution) โดย
ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่อาจเป็นแกนสาคัญในการจัดรูป สร้าง
เอกภาพและธารงรักษาโครงสร้างทางสังคม ดังนั้นสันติภาพกับความขัดแย้งไม่ใช่สิ่ งตรงข้ามกัน
เพราะความขัดแย้งที่ถูกเก็บกดมิให้แสดงออกอย่างสันติต่างหากที่เป็นชนวนไปสู่ความรุนแรง อัน
เป็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับความขัดแย้งได้
กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
โครงสร้างกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Crawford และ Bodine อ้างถึงใน
วันชัย วัฒนศัพท์, 2548)
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1) การเจรจาไกล่ เ กลี่ ย (Negotiation) เป็ น กระบวนการแก้ ปั ญ หาที่ เ ป็ น การ
เผชิญหน้าระหว่างคู่กรณีหรือตัวแทน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหากันเองโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ
2) การเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation) เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็น
การเผชิญ หน้าระหว่างคู่กรณีหรือตัวแทน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ปัญหาโดยมีบุคคลที่สามเป็นคน
กลาง ที่จะช่วยเจรจา ที่เรียกว่าผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator)
3) การตั ด สิ น ใจโดยใช้ ฉั นทามติ (Consensus Decision - making) เป็ น
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้มีส่วนพิพาททุกฝ่ายหรือตัวแทนร่วมกันหาทางแก้ปั ญหาข้อ
พิพาทโดยการวางแผน ปฏิบัติการให้ทุกฝ่ายสามารถให้การสนับสนุน อาจมีหรือไม่มีคนกลางร่วม
ในการเจรจา
ความขัดแย้งและความรุนแรงมักถูกกล่าวถึงไปพร้อมๆกัน โดยความรุนแรงจะ
เป็นการแสดงออกรูปแบบหนึ่งของความขัดแย้ง เมื่อพิจารณาจากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
หากไม่สามารถทาให้เกิดหรือมีกระบวนการที่จะทาให้ความขัดแย้งเหล่านั้นมีทางออกหรือนาไปสู่
ข้อ ยุ ติ ไ ด้ ความขั ด แย้ ง จะลุ ก ลามและกลายเป็ นความรุ น แรง ทั้ ง ความรุ น แรงทางวาจา การ
แสดงออก และการใช้ความรุนแรงต่อกันในทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถอธิบายความหมายและประเภท
ของความรุนแรงได้ต่อไป
 ความรุนแรง
ความหมายของความรุนแรง
องค์การอนามัยโลก (The World Health Organization: WHO) ให้ความหมาย
ของการใช้ความรุนแรง หมายถึง การกระทาที่มีเจตนาแสดงออกมาทางร่างกาย การขู่บังคับ การ
แสดงอานาจต่อตนเอง บุคคลอื่น กลุ่มบุคคลหรือ ชุมชนเพื่อ ก่อ ให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต
สะเทือนใจ สูญเสีย หรือถูกทอดทิ้ง และจากความหมายของการกระทาความรุนแรงนี้เมื่อพิจารณา
ในมิติขององค์ประกอบของความรุนแรง (Components of Violence) พบว่า การเกิดภาวะความ
รุนแรงมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) ปั จ จั ย น าเข้ า หมายถึ ง ความจงใจที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ผลของการกระท า
(Intentionality) สามารถแสดงในรูปแบบการคุกคามบังคับทางกายภาพ ทางเพศ และทางจิตวิทยา
2) เหยื่อ หมายถึง ผู้ถูกกระทาซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม
ระดับชุมชน และระดับสังคม
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3) ผลลัพ ธ์ หมายถึ ง ผลจากการกระท าที่ เกิ ด จากความจงใจที่ มีต่ อ เหยื่ อ
แสดงออกในรูปของการบาดเจ็บ การตาย การสร้างความเสียหายทางจิตวิทยา และการเบี่ยงเบน
ต่างๆ
การกระทาความรุนแรงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิด
จากความตั้งใจ (Intentionality) และความรุนแรงที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ (Unintentionality)
พฤทธิสาณ ชุม พล (2546) อธิบายประเภทความรุนแรงว่า มีทั้งความรุนแรง
ทางตรง (Direct Violence) และความรุนแรงทางอ้อม (Indirect Violence) ความรุนแรงทางตรง
คือ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเปิดเผย เห็นได้อย่างชัดแจ้ง ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อตัว
บุคคล หรืออาจเป็นการใช้กาลั งระหว่างกลุ่มคน ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปและทราบทันทีว่าเป็นความ
รุนแรง ส่วนความรุนแรงทางอ้อมไม่เป็นรูปธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายแต่เป็นผล
จากการจัดระเบียบสังคมหรือโครงสร้างสังคมที่ทาให้คนกลุ่มหนึ่งเอาเปรียบ ใช้อานาจต่างๆ ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ครอบงาวิถีการดาเนินชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือเรียกว่าความ
รุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence)
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2539) กล่าวว่า สาเหตุที่ความรุนแรงในชีวิตสามารถดารง
และแพร่หลายอยู่ได้ เนื่องจากมนุษย์ มีความสามารถในการแยกตนและกลุ่มของตนจากผู้อื่นและ
กลุ่มอื่นหรือทางจิตวิทยาเรียกว่า มายาแห่งเอกลักษณ์ (Egocentric Perceiving) หรือมีการสัมผัส
รับรู้โดยมีตัวเองเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการขาดวุฒิภาวะคือขาดความสามารถในการรับรู้แง่มุมต่างๆ
ของสถานการณ์อย่างรอบด้าน โดยไม่สามารถมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากแง่มุมของผู้อื่ นได้และไม่เห็น
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อผู้อื่น เกิดการแยกประเภทเทียม (Pseudospeciation) ทีเ่ กิดจากการผสมความ
รุนแรงในการคิดคานึ งแบ่งประเภทเทียมด้ วยเงื่อนไขทางอาณาเขตทางวัฒนธรรมและการเมือ ง
ประเภทเทียม เช่น การแบ่งออกเป็นชาติ ชนเผ่า วรรณะ ชนชั้น ศาสนาและอุดมการณ์ต่างๆ
ก่อ ให้เกิดทัศนะว่าตนเท่านั้นที่เป็นมนุษย์ประเภทที่แท้จริงและกลุ่มอื่นทั้งหมดหรือ บางกลุ่มไม่
เหมือนเรา แต่เป็นสิ่งหรือบางอย่างที่ต่ากว่า
Hanragan (1993 อ้างถึงใน จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล และคณะ, 2545) กล่าวถึง
ทฤษฎีของความรุนแรงในเด็ก (Theory of Violence) ว่าสามารถอธิบายด้วยทฤษฎีทางด้าน
ชีววิทยา โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย ได้แก่
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1) สั ญ ชาตญาณ (Instinct) มนุ ษ ย์ มีสั ญ ชาติญ าณในการต่ อ สู้ การฆ่า เช่ น
เดีย วกั บสั ตว์ ทั่ว ไป ดั งนั้ นมนุษย์ จึง สามารถที่จะเป็ นผู้ กระท าความรุน แรงเมื่อ เวลาโอกาสที่
เหมาะสม
2) ประสาทสรี รวิ ท ยา (Neurophysiological) ปัจ จั ยที่ ทาให้ เ กิด ความรุ นแรง
ได้แก่ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางร่างกายโดยระบบประสาทอัตโนมัติที่มีกลไกกระตุ้นให้
เกิดความก้าวร้าวไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติของสัญชาติญาณ
โยฮัน กัลตุง (2000 อ้างถึงใน พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, 2546) ได้แบ่งความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน 4 ประการ ที่ประกอบด้วยการดารงชีวิต (Survival) การมีความเป็นอยู่ที่ดี
(Welfare) การมีเสรีภาพ (Freedom) และการมีเอกลักษณ์และความรู้สึกมีความหมายในชีวิต
(Identity) ซึ่งหากไม่ได้รับการตอบสนองหรือได้รับไม่เพียงพอ จะทาให้มนุษย์อยู่ในสภาวะที่ต้อง
เผชิญกับความรุนแรง และเกิดความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม ด้วยเหตุนี้ความต้องการขั้น
พื้นฐานดังกล่าวจะเป็นตัวเร่งที่ทาให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงขึ้น ซึ่งลักษณะการเกิด
ความรุนแรงมี 2 ลักษณะ คือ ความรุนแรงทางตรง เช่น การถูกทาร้ายร่างกาย และความรุนแรง
ทางโครงสร้าง เช่น การที่เด็กจานวนมากต้องเสียชีวิตเพราะขาดอาหาร ในขณะที่มีคนจานวนมาก
มีอาหารเหลือเฟือ นอกจากนั้น กัลตุงมองว่าผลของความรุนแรงนอกจากจะเป็นผลทางร่างกาย
หรือทางวัตถุแล้ว ยังส่งผลทางจิตใจอีกด้วย
เป้าหมายในการศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน
Jones และ Kmitta (อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์ , 2548) กล่าวถึงเป้าหมายใน
การศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียน ว่าประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ได้แก่
1) เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ที่ปลอดภัยในโรงเรียน โดย
ก. ลดเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในโรงเรียน
ข. ลดพฤติ กรรมต่อ ต้านสัง คมและก้ าวร้ าวซึ่ง ส่ว นใหญ่จ ะน ามาซึ่ งความ
รุนแรง
ค. ลดการเป็นปรปักษ์ต่อกันด้วยการพูดและการกระทาในกลุ่ม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งกลุ่ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความแตกต่ า งทา งเชื้ อ ชาติ ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและชนกลุ่มน้อย
ง. ลดอั ต ราการหยุ ด เรี ย น การพั ก การเรี ย น \ออกกลางคั น เนื่ อ งจาก
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยในโรงเรียน
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2) เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ในโรงเรียน โดย
ก. ปรับปรุงบรรยากาศของโรงเรียนให้ดีขึ้น
ข. ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้บริหาร และนักเรียนในโรงเรียน
ค. เพิ่มการให้ คุณค่าของความคิดเห็น หรือ มุมมองที่ต่างกันและฝึกความ
อดทน
ง. ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเกื้อกูลและให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
จ. ลดพฤติกรรมการลงโทษ และการแสดงอานาจระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก
3) เพื่อปรับปรุงการบริหารชั้นเรียน
ก. ลดการใช้เวลาของครูในการจัดการปัญหาระเบียบวินัยในชั้นเรียน
ข. เพิ่มการใช้ระเบียบวินัยและแก้ปั ญหาความขัดแย้งโดยใช้นักเรียนเป็ น
ศูนย์กลาง
4) ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านสังคมและอารมณ์ดีขึ้น
ก. พัฒนาศักยภาพของทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเชิงรุก
ข. พัฒนาศักยภาพในการหามุมมองได้มากขึ้น
ค. พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ง. เพิ่มความสามารถในการเห็นความสาคัญของผู้อื่น
จ. รู้จักและสามารถจัดการกับอารมณ์ของตน
ฉ. เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันออกแบบ และใช้โปรแกรมการศึกษา เรื่อ ง
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution Education: CRE) ในโรงเรียน
ช. เพิ่มการใช้พฤติกรรมของความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ในโรงเรียน บ้าน และ
ชุมชน
5) สร้างความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ในชุมชน
ก. เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในโรงเรียน
ข. สร้างเครือ ข่ายของโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมการศึกษาการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งกับโครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งของชุมชน
ค. พัฒนาชุมชนให้มีสันติภาพมากยิ่งขึ้น
ง. สร้างทางเลือกที่มีประสิทธิผลในระเบียบข้อ บังคับเดิมที่มีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระบบในโรงเรียน
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1.1.5 แนวคิ ด และแนวทางเกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์
(Restorative Justice)
ความหมายและหลักการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม (2550) ได้ น าเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่กาลังได้รับความ
สนใจอยู่ในต่างประเทศและองค์กรสหประชาชาติ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมานี้ โดยให้ความหมายอย่าง
กว้างๆ ไว้ว่า เป็นกระบวนการอานวยความยุติธรรมทางเลือก ซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายในการทาให้
ทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบได้กลับคืนสู่สภาพดีเช่นเดิม อันเป็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
โดยไม่ได้ทดแทนกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เพียงแต่ช่วยเสริมกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หลักการสาคัญของการดาเนินความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ประการแรก มองว่าอาชญากรรมไม่เป็นเพียงแต่การฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งต้อ งเอาตัว
ผู้กระทาความผิดมาลงโทษให้ได้เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง อาชญากรรมก่อให้เกิดความเสียหาย
(Harm) ด้วยและความเสียหายนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแท้จริงและส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย
ประการที่ สอง กระบวนการยุติ ธรรมไม่ ควรมุ่ง เน้ นเพีย งการจั บตั วผู้ กระท าผิ ดมา
ลงโทษ แต่ ค วรเน้ น การบรรเทาความเสี ย หายให้ แ ก่ ทุ ก ฝ่ า ยคื น สู่ ส ภาพดี ดั ง เดิ ม อี ก ด้ ว ย
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Restoration ซึ่งเป็นแนวคิดสาคัญของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ประการที่สาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ รัฐไม่ควรผูกขาดการดาเนินงาน ที่มุ่งเน้นการ
ลงโทษเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อ ยเพียงอย่างเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย หรือเหยื่อ
ผู้กระทาผิดและชุมชน มีโอกาสร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหา
ลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การทาความเข้าใจลักษณะและรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่าง
เป็นรูปธรรม ต้องพิจารณาใน 2 ส่วน คือ
1) กระบวนการที่ทาให้เกิดความสมานฉันท์ ต้องทาให้เกิดการฟื้นฟู โดยมีหลักการ
ว่าต้องเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นทางการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พบกันในบรรยากาศที่ทาให้เกิด
ความปรองดอง ส่งเสริมให้ผู้กระทาผิดได้สานึกผิด ชดใช้ และส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
กระบวนการที่ใช้อยู่ในต่างประเทศ ได้แก่ การประชุมกลุ่ม การประชุมวงกลม ฯลฯ
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2) ผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ที่เป็นหัวใจสาคัญของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์คือ “การแสดงความสานึกผิด” “การยินยอมที่จะปรับพฤติกรรม” และ“การเยียวยา
ชดใช้ที่ผู้กระทาผิดพร้อมจะชดใช้ให้ผู้เ สียหาย” ซึ่งอาจไม่ ใช่เงินเพียงอย่างเดียว อาจเป็นการ
บาเพ็ญประโยชน์สาธารณะ หรืออื่นๆ แล้วแต่กรณี
ประเภทความผิดที่สามารถใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
1) ความผิดที่เด็กเป็นผู้กระทา
2) ความผิดจากความรุนแรงในครอบครัว
3) ความผิดที่กระทาโดยประมาท
4) ความผิดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจาคุกระยะสั้น
การนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสถาบันการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้มีโครงการนาร่องการนากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสถาบันการศึกษา พบว่า ผู้นานักเรียนสามารถนามาใช้ในการระงับ
เหตุพิพาทหรือความไม่เข้าใจได้ ช่วยสร้างความสานึกว่า ตนเป็นคนที่มีความสามารถได้รับความ
ไว้วางใจในการให้ความเป็นธรรมกับเพื่อนในโรงเรียน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ คือ “เราจะอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง” สามารถแก้ไขปัญหากันเองได้ โดยทาความตกลง
หาข้อมูลที่แท้จริงเพี่อที่จะเยียวยาความขัดแย้งให้สาเร็จลงโดยทั้ง 2 ฝ่าย มีความพอใจในการตก
ลงซึ่งกันและกัน
แม้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จะเป็นการระงับความขัดแย้งหรือปัญหาทั้ง
ความขัดแย้งระหว่างนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับผู้ปกครองและผู้ปกครองกับนักเรียน
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ย วข้อ ง ในการทากิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แต่
อย่างไรก็ดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงเรียนจะต้องกระทาโดยคณะทางานในแต่ละระดับที่ผ่าน
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งมีหลักการและขั้นตอนการทางาน ดังนี้
1) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คือ กระบวนการยุติธรรมทางเลือ ก ผู้ที่มี
อานาจที่จะเลือกคือผู้เสียหายและผู้กระทาผิด การที่คู่กรณีเข้าร่วมในกระบวนการอาจโดยการ
เรียกร้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือโดยการเชิญชวนของคนกลาง หรื อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งความ
ประสงค์แล้วคนกลางจะเป็นผูไ้ ปเชิญอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หลักการสาคัญของกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการกระทาโดยความสมัครใจของคู่กรณีเท่านั้น
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หน้าที่ของคณะทางานคือ ชี้แจงให้คู่กรณีทราบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
คืออะไร แต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ต้องทาอะไร เมื่อทาแล้วจะได้และเสียอะไร ส่วนการตัดสินใจ
ว่าจะเข้าสู่กระบวนการหรือไม่เป็นอานาจการตัดสินใจของคู่กรณีเท่านั้น ประเด็นสาคัญคือ กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉั นท์ใช้ได้เมื่อผู้ เข้าสู่ กระบวนการมี ความคิดในทางบวก ไม่ ต้องการตอบโต้หรื อ
แก้ปัญหาหรือแก้ความขัดแย้งโดยใช้ความรุนแรง แต่ต้องการหาทางแก้ไขความขัดแย้ ง แก้ปัญหา
หาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน
2) คนกลางจะเตรียมความพร้อมของทั้งสองฝ่ายก่อนดาเนินการประชุมกลุ่มหรือการ
พบปะกัน โดยดาเนินการประชุมหรือหาทางออกร่วมกัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
- กระบวนการสานึกผิด ทาได้โดยให้ผู้ถูกกระทาได้พูดหรือบอกกล่าวให้ผู้กระทา
ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ความเจ็บปวดและผลกระทบที่ได้รับจาก
การกระทา การรับรู้เรื่องราวต่างๆ จากผู้ถูกกระทาโดยตรงทาให้ผู้กระทาผิดได้รับรู้ถึงผลร้ายจาก
การกระทาของตน
- กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ งร่วมกันปรึกษาหารือ ว่าจะ
แก้ไขผลร้ายที่ผู้เสียหายได้รับอย่างไร เป็นขั้นตอนที่ผู้กระทาผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อการ
กระทาของตน
- การทาข้อตกลงร่วมกัน โดยทั่วไปจะทาข้อ ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีรายละเอียดว่าแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไร ใช้เวลาเท่าใด เป็นต้น ในขั้นตอนนี้
ต้องระบุวิธีการติดตามผลด้วย เพื่อให้เชื่อได้ว่าเหตุการณ์เช่นนี้ จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องนามาพิจารณาในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เนื่องจากมีวิธีการคิด และการมองปัญหาที่
เป็นทางเลือกใหม่ซึ่งจะนาไปสู่แนวปฏิบัติที่ต่างออกไป ซึ่งเป็นที่ยอมรับและให้ความสาคัญใน
ระดับนานาชาติ และสามารถนามาใช้กับประเภทปัญหา/หรือความผิดที่เกิดกับเด็กในสถานศึกษา
ได้ โดยอาจน ามาใช้ เ ป็ น ขั้ น ตอนหรื อ กระบวนการหนึ่ ง ในส่ ว นของกระบวนการแก้ ไ ข หรื อ
กระบวนการเยียวยาฟื้นฟูเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ซึ่งจะช่วยให้
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.1.6 แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับสันติวัฒนธรรม (A Culture of Peace/ Peace
Culture)
องค์การสหประชาชาติ ให้ความหมายของวัฒนธรรมสันติภ าพ หรือสันติวัฒนธรรม
(Culture of Peace) ไว้ว่า คือ คุณค่า ทัศนคติ และรูปแบบพฤติกรรม วิถีการดาเนินชีวิตและการ
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กระทาทั้งหมดที่ได้รับแรงบันดาลใจและแสดงถึงการเคารพต่อชีวิตและต่อมนุษย์ เป็นการปฏิเสธ
ความรุนแรงและยึดมั่นในหลักการแห่งอิสรภาพ ความยุติธรรม ความเป็นเอกภาพ ความอดกลั้น
และความเข้าใจระหว่างชนชาติ ระหว่างกลุ่มชนและปัจเจกบุคคล
UNESCO (2007: online) น าเสนอสิ่ งจ าเป็น ในการสร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมไว้ ว่ า
ประกอบด้วย
1) การปลูกฝังวัฒนธรรมสันติภาพ/สั นติวัฒนธรรมผ่านระบบการศึ กษา (Foster a
Culture of Peace through Education) โดยการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีเนื้อหาในการ
กระตุ้นให้เกิดคุณค่า ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับสันติภาพ ซึ่งประกอบด้วย ความสงบ การแก้ไข
ความขัดแย้ง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างข้อตกลงร่วมกัน และการปฏิบัติที่ไร้ความรุนแรง
2) ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ แบบยั่ ง ยื น และการพั ฒ นาสั ง คม (Promote Sustainable
Economic and Social Development) โดยการลดความไม่พอเพียงทางเศรษฐกิจและสังคม การขจัด
ความยากจน การรับรองความมั่นคงทางอาหารที่เพียงพอ ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินที่ยั่งยืน ให้ความสนับสนุนสตรี สร้างมาตรการพิเศษเพื่อกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ
และการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที่ยั่งยืน เป็นต้น
3) สนับสนุนด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน (Promote Respect for All Human Rights)
ตราบที่สงครามและความรุนแรงยังดาเนินอยู่ สันติภาพจะต้องครอบคลุมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เพราะสถานการณ์ดังกล่าวมีโอกาสที่จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้สูง
4) สนับสนุนความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย (Ensure Equality between
Women and Men) โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สังคมและการตัดสินใจการเมือง
ของสตรี เพื่อลดโครงสร้างที่แบ่งแยกและขัดขวางสตรี
5) ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Foster Democratic Participation) ปัจจัย
พื้นฐานในการดารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงไว้ได้ คือการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมเนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญที่จะนาไปสู่รัฐบาลและการบริหารที่โปร่งใส การต่อต้านการก่อการ
ร้าย อาชญากรรม การคอรัปชั่น การค้ายาเสพย์ติด และการฟอกเงิน
6) ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ขันติธรรมและความสมานฉันท์ (Advance
Understanding, Tolerance and Solidarity) การขจัดสงครามและความรุนแรง เราจาเป็นต้อง
ก้าวข้ามและเอาชนะภาพลักษณ์แห่งศัตรูโดยการส่งเสริมความเข้าใจอันดี ขันติธรรมและความ
สมานฉั นท์ร ะหว่างผู้ค น โดยการเรี ยนรู้ ความแตกต่าง การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
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7) ส่ ง เสริ ม การสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว มและเสรี ภ าพในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Support Participatory Communication and the Free Flow of Information and Knowledge)
รวมถึงการจากัดความรุนแรงในสื่อ
8) สนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ (Promote International
Peace and Security) ได้แก่ การส่งเสริมเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ การปลดอาวุธ การทา
สนธิสัญญาด้านนิวเคลียร์ การเจรจาต่อรองเมื่อเกิดความขัดแย้งทางการทหาร
United Nation (UN, 1998 อ้างถึงใน Loreta Navarro-Castro and Jasmin Nario –
Galace, 2008) ได้ประกาศให้สันติวัฒนธรรม (A Culture of Peace) เป็นชุดของค่านิยม ทัศนคติ
ระเบียบแบบแผน พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่สะท้อนและกระตุ้นให้เกิดสิ่งต่อไปนี้
1) การเคารพต่อชีวิต สิทธิและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล
2) การปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ และให้คามั่นสัญญาที่จะป้อ งกันไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งรุนแรงที่มุ่งสู่การแก้ที่สาเหตุของปัญหา ผ่านการเจรจาและไกล่เกลี่ย
3) สร้างคามั่นสัญญาที่จะให้ความร่วมมือต่อการสร้างความเท่ าเทียมที่ตอบสนอง
ความต้องการในปัจจุบันและคนในรุ่นต่อไป
4) สนับสนุนสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมของหญิงและชาย
5) ให้ความเคารพต่อสิทธิของบุคคลในการแสดงออกทางความคิดและให้ข้อมูลอย่าง
อิสระ
6) สนับสนุนหลักการพื้นฐานของอิสรภาพ ความยุติธรรม ประชาธิปไตย ความอดกลั้น
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความร่วมมือ พหุวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเจรจา
และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม
และบุคคล
กลุ่มผู้ได้รับรางวัลโนเบลด้านสันติภาพ ได้ร่วมกันร่างปฏิญญา Manifesto 2000
(อ้างถึงใน วลัย พานิช , 2548) ซึ่ งเป็นหลักปฏิบัติตน 6 ประการที่ช่ว ยส่งเสริมสั นติวัฒนธรรม
มีดังนี้
1) ให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพในชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคลโดยไม่มี
การแบ่งแยกชนชั้นหรืออคติใดๆ
2) ไม่ ใช้ ความรุน แรงทุ กรู ปแบบทั้ง ทางร่ างกาย เพศ จิต ใจ เศรษฐกิจ และสั งคม
โดยเฉพาะต่อกลุ่มที่ด้อยโอกาสและอ่อนแออย่างเด็กและเยาวชน
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3) แบ่งปันกับผู้อื่น ทั้งการให้เวลาและทรัพยากร ด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยุติการ
เลือกที่รักมักที่ชัง ความไม่ยุติธรรมและการขูดรีดทางการเมืองและเศรษฐกิจ
4) รับฟังผู้อื่นเพื่อเกิดความเข้าใจกัน โดยมีเสรีภาพในการแสดงออกและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังผู้อื่น โดยไม่ยึดติดกับพวกของตน
5) สงวนรักษาโลกโดยส่งเสริม ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่รับผิ ดชอบ และให้ความ
เคารพต่อชีวิตทั้งปวง รวมทั้งรักษาความสมดุลของธรรมชาติบนโลก
6) สร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน สนับสนุนการพัฒนาชุมชนของตนโดยให้สตรีมี
ส่วนร่วมอย่า งเต็ มที่แ ละเคารพในหลัก ประชาธิ ปไตย เพื่อ ร่ วมสร้างสรรค์ความเป็นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกันในรูปแบบใหม่
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม เป็นการจัดการศึกษาที่มีกรอบแนวคิด
คล้ายคลึงกับการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพียงแต่มีเป้าหมายชัดเจนในแง่ของการมุ่งหวังให้เกิด
สัน ติภ าพที่ต่ อเนื่อ งถาวรจนถึ งระดั บการเป็ นแบบแผนในการดาเนิ นชี วิต โดยประเด็น ในการ
เสริมสร้างสั นติวัฒ นธรรม อาทิ การเสริ มสร้า งคุณค่ า ทัศ นคติ และรู ปแบบพฤติก รรม วิถีการ
ดาเนินชีวิตและการกระทาที่ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ สะท้อนการเคารพต่อชีวิต สิทธิและ
ศักดิ์ศรีของบุคคล ความเสมอภาคเท่าเทียม มีความอดทนอดกลั้น และเอื้ออาทรต่อกัน เป็นต้น
1.2 ปัจจัยเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ในการสัมมนานานาชาติเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การเพาะกล้าแห่งปัญญาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสันติ (Cultivating Wisdom, Harvesting Peace) ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2548 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549) ได้มีการนาเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ซึ่งมีสาระสาคัญแบ่งเป็น 4
ประเด็น ได้แก่
1) หลัก สูต รและกระบวนการเรี ยนการสอน ต้ อ งมีก ารปรับ กระบวนทัศ น์ข องการ
ออกแบบหลักสูตรจากเดิมที่เน้นเนื้อหาสาระและประเมินผลโดยดูจากผลสอบมากเกินไป มาเน้น
การพัฒนาคุณภาพหรือสันติภาพภายในของมนุษย์ (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) ใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังความมีเมตตา รักสันติ รวมถึง มีทักษะชีวิต กระบวนการคิด
วิ เ คราะห์ ทั ก ษะการเจรจาสื่ อ สาร ความยุ ติ ธ รรม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ มี สั น ติ ภ าพภายนอก
(Interpersonal Peace) โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีการฝึกประสบการณ์
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และเน้ นความเป็นองค์รวมของค่ านิยม คุณธรรม หลักแห่ง สันติสุ ขและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความเชื่อ ฯลฯ
2) การผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์ โดยสถาบันฝึกหัดครูต้องจัดให้มีหลักสูตร
และการฝึกฝนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ให้ ครอบคลุมประเด็นทั้ง 4
เสาหลักของการศึกษา ฯลฯ ตลอดจนมีระบบติดตามการประพฤติตนเป็นแบบอย่างของครูอย่าง
เป็นระบบ
3) บทบาทของสถานศึ ก ษา โรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษาต้ อ งทบทวนและก าหนด
วิสัยทัศน์ นโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ที่มีการระบุแผนงาน โครงการ หรื อ โปรแกรมการจัด กิจกรรมเฉพาะและ
สอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริม ให้พ่อ แม่ ครอบครัว ชุมชน มี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของการสร้างสันติวัฒนธรรม และเสนอแนะให้
มีเกณฑ์การประเมิน สมรรถนะคณาจารย์ด้านการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดพลังปัญญาเพื่อ นาไปสู่
สันติภาพด้วย
4) บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องให้ความสาคัญกับการปฏิรูปหลักสูตร การ
กาหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่ช่วยเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547 กระทรวงศึกษาธิ การได้จัดทามาตรการป้อ งกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อผ่านความเห็นชอบหลักการ
และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอานาจ
หน้าที่ เพื่อให้เกิดภาพการดาเนินงานร่วมกันที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในครั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการ มี
ข้ อ เสนอแนะและข้ อ ความเห็ น ในการด าเนิ น การเพื่ อ ลดปั ญ หาความรุ น แรงและพฤติ ก รรม
ไม่ เ หมาะสมของเด็ ก และเยาวชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเข้ ม แข็ ง โดยให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ดาเนินงานใน 3 ส่วน ได้แก่
1) ด้ า นนโยบาย ขณะนั้ น สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี แ นวคิ ด ในการยกร่ า ง
พระราชบัญญัติพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เร่งผลักดั นปัญ หาการใช้ ความรุน แรงของเด็กและเยาวชนและการใช้ ความรุนแรงต่ อ เด็ กและ
เยาวชน ให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อ กาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับแก้ไขปัญหานี้อ ย่างเป็น
ระบบ
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2) ด้ านพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยองค์ กร โดยเฉพาะศู น ย์ พิ ทั กษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก และครอบครั ว
กระทรวง ศึกษาธิการ เพื่อเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุน
สิทธิเด็กไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้
เข้มแข็ง ศึกษาพัฒนาและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ป้องกัน แก้ไขและพัฒนาความประพฤติเด็กและเยาวชน
3) ด้านระบบข้อมูล พัฒนาฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนให้สมบูรณ์ส ามารถเข้าถึงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ
จากแนวคิดและแนวทางที่เกี่ยวข้อ งกับสันติภาพ การศึกษาเพื่อ สันติภาพ สันติวิธี
ความขัดแย้งและความรุนแรงและสันติวัฒนธรรมตลอดจนสาระสาคัญในการนาเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา และกรอบการดาเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรงข้างต้น ทาให้สามารถสังเคราะห์
ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมได้พอสังเขป โดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ
ดังนี้
1) ด้านเนื้อหาสาระ (องค์ความรู้)
ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ต้อ งมีการกาหนด
กรอบเนื้อหาสาระที่จะต้องมีการให้ความรู้ที่ชัดเจนหรือ ทาความเข้าใจให้ตรงกัน ตลอดจนเป็น
กรอบในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน ได้แก่ การให้ความรู้ในเรื่อ งเกี่ยวกับสันติภาพ การศึกษาเพื่อ สันติภาพ สันติวิธี การ
จัดการและการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ
เรื่องอื่นๆ ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมทั้งในระดับสันติภาพภายใน (Intrapersonal
Peace หรือ Inner Peace) และภายนอก (Interpersonal Peace) เช่น ความรักและความเข้าใจ
ระหว่างกัน เข้าใจและรู้คุณค่าของตนเอง สิทธิและหน้าที่ของผู้เรียน การเคารพและยอมรับความ
แตกต่างและศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมโดยไม่ใช้ความรุ นแรง
การรู้จักคิดวิเคราะห์ การจัดการอารมณ์และความเครียด การฝึกความอดทนอดกลั้น คุณธรรม
จริยธรรมต่างๆ การฝึกทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นต้น
โดยเนื้อหาสาระต่างๆ สามารถทาได้โดยการสอดแทรกลงไปในหลักสูตร หรือ จัดกิจกรรมเสริม
ต่างๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันสร้างความ
เข้มแข็ง ภูมิคุ้มกัน หรือติดตั้งข้อมูลตั้งต้นที่ถูกต้องลงในตัวผู้เรียน ให้มีความพร้อมทั้งการดารง
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ชีวิตประจาวันที่เป็นเสมือนการเตรียมการป้องกัน การเผชิญปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ และ
การเยียวยาหรือฟื้นฟูภายหลังการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้เสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น
2) ด้านกระบวนการ/กิจกรรม
การเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน ท าได้ โ ดยการจั ด
กิจ กรรมการเรีย นการสอนบูร ณาการลงในเนื้อ หาวิช าที ่เ รีย นตามปกติ โดยต้อ งมีก ารปรับ
กระบวนทัศ น์ของเนื้อ หาที่ต้องการให้ผู้เรีย นเรียนรู้ก่อ น การจัดกิจกรรมพิเศษภายในโรงเรีย น
และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยให้ความสาคัญกับการสร้างความร่วมมือกับชุมชน บุคคล
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม เป็นต้น
ทั้ง นี้ก ารแสวงหาแนวทางเสริม สร้างสัน ติวัฒ นธรรมโดยใช้ส ถานศึก ษาเป็น ฐาน ด้ว ยการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายควรมีที่มาหรือเกิดจากความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง มากกว่าเป็นการสั่ง
การจากส่วนบนเพียงอย่างเดียว
3) ด้านการจั ดทรัพยากรหรือ องค์ ประกอบเสริม เช่ น การจัด ทาและพั ฒนา
ระบบฐานข้ อ มู ล เด็ ก และเยาวชนให้ ส มบู ร ณ์ เ ข้ า ถึ ง และสามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการเสริมแรงด้วยการยกย่อง
หรือให้รางวัลแก่ตัวอย่างที่ดี และการใช้ตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในอดีต
บอกเล่าประสบการณ์เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากเหตุการณ์จริง เป็นต้น
4) ด้านความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ชุมชน)
ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความจาเป็นต้อ ง
ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาความขัดแย้ง ความรุน แรง
ตลอดจนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อประโยชน์ในการจัดลาดับ
ความส าคั ญ และสร้ างเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ที่ จะน าไปสู่ก ารติ ด ตาม เฝ้า ระวั ง การส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และการแก้ปัญหาและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาที่ถูกจุดและตรง
ประเด็น รวมทั้ งเกิดจากความต้องการหรือ ความร่วมมือ ของผู้ที่เกี่ยวข้อ งอย่างจริงจังและเป็น
กระบวนการต่อเนื่อง เช่น หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ ฯลฯ) ครอบครัว/ผู้ปกครอง ผู้บริหาร/ครู รุ่นพี่และเพื่อน ชุมชนรอบข้าง
สื่อสารมวลชน รวมทั้งตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นต้น
5) ด้านผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ในการเสริ ม สร้ างสั นติ วั ฒนธรรมโดยใช้ ส ถานศึ กษาเป็ นฐาน ให้ เกิ ดขึ้ นและมี
สัมฤทธิผล ผู้นาเป็นปัจจัยเงื่อนไขสาคัญที่จะก่อให้เกิดกระบวนการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆ
อย่างเป็นรูปธรรม ผู้นาควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ และมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนทัศน์ใหม่ในการ
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จั ดการศึ กษาและจั ด กิ จกรรมต่ า งๆ ที่ ให้ ความส าคั ญ ในการเสริ มสร้ างสั นติ วั ฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน มากกว่าการมุ่งพัฒนาในเชิงเนื้อหาสาระเช่นในอดีต และต้องมีความจริงใจ
และมุ่ งมั่ นในการแก้ ปั ญหา และมี การปรับเปลี่ ยนกระบวนทั ศน์ และสร้ างความเข้ าใจในเรื่ อ ง
เครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพจริงๆ เนื่องจากในทางปฏิบัติ สังคมไทยยังคงมีลักษณะการ
ทางานหรือสายการบังคับบัญชาที่เป็นแบบบนลงล่าง หรือเคารพเชื่อฟังผู้นา หรือมีเครือข่ายความ
ร่วมมือส่วนใหญ่ในแนวดิ่ง ปรับเปลี่ยนไปสู่เครือข่ายความร่วมมือแนวราบ ที่สมาชิกเครือข่ายทุกคน
มีความเสมอภาคกัน ดังนั้นผู้นาจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้ สถานศึ กษาเป็ นฐาน ในที่ นี้ ผู้ น านอกจากจะหมายถึ ง กระทรวงศึ กษาธิ การ (ต้ นสั งกั ด )
ผู้บริหาร/ครู และผู้ปกครองแล้ว ยังต้องรวมไปถึงผู้นานักเรียน (ทั้งที่เป็นรุ่นพี่และเพื่อน หรือคนที่มี
ความสาคัญต่อผู้เรียนในสถานศึกษา) สถาบันทางศาสนา และผู้นาชุมชนที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย
ตอนที่ 2 สภาพปัญหา และแนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ของไทยและต่างประเทศ
2.1 สภาพปัญหา และแนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ของไทย
2.1.1 สภาพปัญหาด้านสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ปัจ จุบัน ปัญ หาความรุน แรงในโรงเรีย นทั้ง ในโรงเรีย นระดับ การศึก ษาขั ้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุ ดมศึกษา กาลังเป็นวิกฤติปัญหาหนึ่งของสังคมไทย ดังที่ปรากฏเป็น
ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งนับวันจะลุกลามจากเด็กผู้ชายสู่เด็กผู้หญิง และลดระดับชั้นและอายุ
ของคู่กรณี ลงเรื่อ ยๆ ถึงขั้นมีการบันทึกภาพการตบตีเป็นคลิปวิดีโอในโทรศัพท์มือ ถือ และ
เผยแพร่ทางสื่อประเภทต่ างๆ ตลอดจนเกิดขึ้นในกลุ่มที่เคยถูกจัดให้เป็นพวกเดียวกัน เช่น การรับ
น้องที่รุนแรง การกีดกันไม่ให้สาขาวิชาที่เปิดใหม่ในสถาบันเดียวกันที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง
ความปรองดองได้เปิดเรียนตามปกติ ปัญหาความรุนแรงดัง กล่า วนั้น เกิด ขึ้นจากพื้นฐานของ
ความขัด แย้ง ที่ขยายเพิ่มขึ้นกลายเป็นความรุนแรงจนเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน
ตามมา
ปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในและนอกสถานศึกษา ส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่อการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ซึ่งสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างมีความพยายามที่จะดาเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง
ด้ว ยสั นติ วิธี และต้อ งการเสริม สร้ างสัน ติวั ฒนธรรมโดยใช้ สถานศึก ษาเป็ นฐาน แต่เ นื่อ งจาก
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สถานศึกษาหลายแห่งยังไม่ทราบและไม่มีนวัตกรรมวิธีการใหม่ หรือเครื่องมือในการจัดการปัญหา
อย่างเหมาะสม มีผลการสารวจจากหลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อ งที่ชี้ให้เห็นถึงสภาวะหรือสภาพ
ปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในประเด็นความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงจานวนมากที่
สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้
ในปี พ.ศ.2545 บริ ษั ท รี ด เดอร์ ส ไดเจสท์ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท วิ จั ย การตลาด
ออราเคิล (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2545: ออนไลน์) ได้สารวจสถานการณ์การรังแกใน
โรงเรียนในช่วง 12 เดือนในปี 2545 ของผู้เรียนโดยสอบถามจากผู้ปกครอง 500 คน ใน 5 เมือง
ใหญ่ ในเอเชี ย ได้แก่ กรุงเทพฯ กัว ลาลั มเปอร์ มะนิลา สิง คโปร์ และไทเป พบว่า ในทั้ งหมด 5
ประเทศ มะนิลาและกรุงเทพฯ มีสถิติการรังแกในกลุ่ม ผู้เรียนสูงที่สุดในเอเชีย ซึ่งสอดคล้อ งกับ
ผลการสารวจในช่วงเวลาเดียวกันของสถาบันวิจั ยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล และ
สานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สารวจสุขภาพคนไทย ตั้งแต่ปี 2546 จนถึง
ปัจจุบัน มีตัวชี้วัดที่ชี้ให้เห็นว่า วัยรุ่นไทยเป็นข่าวหนั งสือพิมพ์ในเรื่องความรุนแรงเพิ่มขึ้น และ
มีการศึกษาชัดเจนว่า ทีวี คอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสให้ปลูกฝังนิสัย ความก้าวร้าวได้เช่นกัน
นอกจากนั้ น สมบั ติ ตาปั ญญา (2551) ผู้ ดู แลรั บผิ ดชอบโครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุน และคุ้มครองสุขภาพและมนุษยชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้สารวจข้อมูลด้าน
ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน โดยดูจากสถิติการรังแก ซึ่งศึกษาจากเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3,047 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2549 ใน 8 จังหวัดกระจาย
ในทุกภูมิภาค เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ขอนแก่น สงขลา พบว่านักเรียนกว่ า 40% เคยถูกรังแก
เดือนละ 2-3 ครั้ง และพบอีกว่าการรังแกกันในหมู่เพื่อนเกิดมากที่สุดในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ
ลดลงตามระดับชั้นที่สูงขึ้น พฤติกรรมคล้ายกันทุกภาคที่พบมากคือ ทาร้ายจิตใจด้วยวาจา ล้อเลียน
47.9% เหยียดหยามเชื้ อชาติ ผิ วพรรณ 27.9% และพบการคุ กคามทางเพศ 10.7% ยกเว้นภาค
ตะวันออกที่มีการแย่งเงินและของใช้ด้วย โดยระบุสถานที่เกิดความรุนแรง 5 อันดับ ประกอบด้วย
ในห้องเรียนเวลาครูไม่อยู่ ทางเดินหน้าห้องเรียนหรือบันได สนาม โรงอาหาร และในห้องเรียนต่อ
หน้าครู ทั้งนี้ผู้เรียนที่ให้ข้อมูลกว่า 41.2% ระบุว่า ครูหรือผู้ใหญ่แทบไม่ให้ความช่วยเหลือแม้แต่น้อย
และนักเรียนมากถึง 75.2% มองว่าโรงเรียนไม่ได้ช่วยหามาตรการหยุดการรังแกเลย
ข้อมูล ข้างต้น สอดคล้อ งกับรายงานสภาวการณ์ เด็กและเ ยาวชนรายจั งหวั ด
(Child Watch) ใน รอบปี 2547 – 2548 ของสถาบันรามจิตติ (2549) ที่สารวจกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศจานวน150,000 คน พบว่า เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ทั้งในระดับ ปวช. และปวส. ตกอยู่ในวัฏจักรของการใช้ความรุนแรง การใช้กาลังกันระหว่างเพื่อน
นักเรียนด้วยกัน และปัจจุบันเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้น เด็กได้รับความรุนแรง 9 -
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10% มี การใช้ ค วามรุ น แรงทั้ง การกระทาทางกาย ทางค าพูด ตบ ตี เตะ โดยหากคิ ดจากเด็ ก
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปถึงระดับอาชีวศึกษา รวม700,000 คน พบว่าคดีความรุนแรงของเยาวชน
เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว ง 2-3 ปี จากมี ค ดี เ ด็ ก ก่ อ อาชญากรรม 80 คดี เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น วั น ละ 200 คดี หรื อ
ประมาณ 40,000 คดีต่อปี ถึงแม้ว่าในการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในโครงการ Child
Watch ไม่ได้แสดงสถิติเจาะจงด้านความรุนแรงในสถานศึกษา แต่ยังมีข้อมูลเชิงประจักษ์จากการ
นาเสนอของสื่ อมวลชนมากมาย ที่แ สดงให้ เ ห็น ถึง ภาพพฤติ ก รรมที่ ไม่ เหมาะสมของเด็ กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เช่น กรณีการรับน้อง หรือการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนหญิง ที่มีระดับความรุนแรงสูง โดยผู้ประพฤติผิดมีอายุน้อยลง โดยความรุนแรง
ในสถานศึกษาส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นในระดับมัธยมศึก ษาและระดับอาชีวศึกษา (ยุทธศาสตร์การ
แก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ.2551-2554, 2551 : 6)
ขณะที่การสารวจล่าสุดในปี 2549 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (2549) พบว่า จากการสารวจเมืองใหญ่ทั่วโลก ประเทศไทยมีปัญหาความรุนแรงใน
สถานศึกษาเป็นอันดับ 2 รองจากญี่ปุ่น โดยอันดับถัดไป ได้แก่ อังกฤษและอเมริกาตามลาดับ
เป็นต้น
นอกจากนั้น ผลการสารวจข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน ปี 2549
สมัชชาเด็กและเยาวชน จ. อุดรธานี พบว่า ครูกว่าร้อยละ 77.3 ลงโทษด้วยการตี ร้อยละ 68.9 ใช้
วิธีการตะคอกใส่ ร้อยละ 54.1 พูดสบประมาท ประชดประชัน และมีนักเรียนร้อยละ 8 ถูกครูทาโทษ
โดยไม่มีเหตุผล ซึ่งหากปล่อยไว้ อาจเป็นการบ่มเพาะการใช้ความรุนแรงในผู้เรียนได้ ในขณะที่
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบแรก พ.ศ.25442548) จากโรงเรียนจานวน 30,010 แห่ง โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์กรมหาชน) แสดงให้เห็ นว่ า มาตรฐานการศึ กษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีมาก (สมศ.,2549) แต่ผลในทางปฏิบัติกลับพบว่า เด็กและ
เยาวชนไทยยังขาดคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
สถิติข้างต้นแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาที่
เพิ่มสูงขึ้นมีส าเหตุและรู ปแบบความรุนแรงต่างกัน ซึ่งชี้ให้ เห็นว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาเปลี่ยนไป ทั้งระหว่างนักเรียนด้วยกัน ระหว่ างครูกับนักเรียน และบุคคลอื่นๆ
และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอยากมาโรงเรียน ทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่นของผู้เรียน
ฯลฯ นอกจากนั้นยังเป็นภาพสะท้อนของปัญหาการการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกันที่อ่อนแอของนักเรียน ซึ่งส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งหน่วยงานที่
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เกี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และหาแนวทางในการเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2.1.2 แนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ส ถานศึกษา
เป็นฐาน
ก. นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
นับตั้งแต่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเริ่มให้ความสาคัญในการนา
ประเด็นการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีการนาเสนอ
กรอบแนวทาง การดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และมีการ
นาแนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมไปใช้ในปัจจุบัน กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถ
ยกตัวอย่าง เช่นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่สาคัญที่จะหล่อหลอมให้
เด็กเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังกล่าว นอกจากนั้นยัง มีการกาหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์และ
มาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา เช่น
1) นโยบายรัฐบาล
พ.ศ. 2549 พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ได้แถลงนโยบายด้านสังคมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาและคุณธรรม คือ เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้ มุ่ง
ขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง โดยคานึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา
ซึ่งต่ อมากระทรวง ศึกษาธิ การได้น าแนวนโยบายดั งกล่าวมาก าหนดเป็นยุ ทธศาสตร์การศึ กษา
โครงการคุณธรรมนาความรู้ และกรอบคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ โดยมีสาระสอดคล้องกันคือ การ
เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้ สร้างความตระหนักสานึกในคุณค่าของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย มุ่งพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็น
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถาบันการศึกษา มีเป้าประสงค์เพื่อให้การศึกษาช่วยสร้างความสมานฉันท์ ความ
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สามัคคี และใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหา โดยกาหนดกรอบคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้าใจ
ต่อมาในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายด้าน
การศึกษาต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551(2551: ออนไลน์) ที่ส่งผลถึงการกาหนดนโยบาย
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายจุ ริ น ทร์
ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งมีนโยบายที่ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาโดยมีการจัดสรรงบประมาณ
2553 สาหรับ การศึ กษาสูง ที่สุดในประวั ติศาสตร์ โดยมุ่งเน้ นการปฏิรูปการศึก ษารอบสองที่ มี
เป้าหมายหลัก คือ ต้องทาให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยเน้น 3 เรื่องคือ
1) คุณภาพ เน้นสร้างคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การบริหารจัดการ
ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 2) โอกาส เช่น การเรียนฟรี 15 ปี
การสนับสนุนการเรียนของเด็กในพื้นที่ห่างไกล เด็กพิการ และ 3) การมีส่วนร่วม โดยให้ทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมในการสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ
เพื่อทาหน้าที่ในการพัฒนาอบรมวิชาชีพครูเพื่อคุมคุณภาพของครู และการเข้ามาดูแลการผลิตครู
ของครูหรืออาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิกฤติ ที่รุนแรงเนื่องจากปัญหาการขาด
ครูของครู โดยในด้านคุณภาพมีรายละเอียดดังนี้
ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ มีนโยบายให้ผลิตผู้เรียนยุค
ใหม่ให้เป็นเด็กที่เก่ง ต้องเป็นคนดี และต้องมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
(1) เก่ง มีความสาคัญในฐานะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพประการหนึ่ง โดยในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องทาให้เด็กเก่งทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5 กลุ่มสาระสาคัญที่
ต้องเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาไทย
(2) ดี มีการกาหนดนโยบาย 3 ดี (“3 D”) โดยทุกสถานศึกษา ทั้งขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จะต้องรับนโยบาย 3D ให้เห็นเป็นรูปธรรมทุกระดับ ดังนี้
(2.1) Democracy ให้เด็กเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั กเรียนที่จบไปต้องรังเกียจการทุจริตและต่อ ต้านการซื้อ สิทธิ์
ขายเสียง เพราะการซื้อสิทธิขายเสียงนามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมะเร็งร้ายของระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ คือ มีการเลือกตั้ง ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ทุจริตถอนทุน เป็นเหตุผล
ให้ปฏิวัติ ยึดอานาจ แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ ก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยไม่ใช่สอนแค่ให้เด็กรู้ว่า
สิทธิและประชาธิปไตยคืออะไร แต่ต้องสอนให้อยู่ในจิตสานึก อยู่ในสายเลือดของเด็กไทยทุกคน
(2.2) Decency คุณธรรมจริยธรรม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ต้อง
มีกิจกรรมการสอนที่ทาให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม รู้ผิดชอบชั่วดีไม่เพียงแค่รู้ เด็กที่จบไปต้องทาได้

55
จริง ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจาวัน โดยทุกฝ่ายต้องช่วยกันในการทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติ
ได้จริง มีนโยบายการนาพระเข้ามาสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มข้นขึ้น โดย
หารือกับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อวางแผนจัดตารางสอนราย
สัปดาห์
(2.3) Drug - Free ห่างไกลยาเสพติด ต้องสนองนโยบาย ๕ รั้วป้องกัน
คื อ รั้ วชุ มชน รั้ ว ครอบครั ว รั้ ว สั ง คม รั้ ว ชายแดน และรั้ ว โรงเรี ย น การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย
คุณธรรม ความภาคภูมิใจในความเป็นประชาธิปไตยและห่างไกลยาเสพติด
2) นโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์ร ะดับ ชาติด้ านการพัฒ นาเด็ กตาม
แนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 – 2559) (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2550)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 – 2559) โดยให้จัดทา
แผนปฏิบัติการระยะสั้น 3 ปี (พ.ศ. 2550-2552) ทั้งแผนบูรณาการระดับชาติและระดับจังหวัด
และประกาศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีสาระสาคัญ คือ เป็น
ยุท ธศาสตร์ใ นการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนอย่ างเป็ น องค์ร วมและรอบด้ า น เน้ นบทบาทการ
ขับเคลื่อนโดยชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว ที่เป็นวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง เน้นสถาบันทาง
สังคมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนบริการและกิจกรรมเพื่อ การพัฒนาเด็ก และเยาวชน ซึ่ง มี
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่
(1) การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวแบบองค์รวม
(2) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ระบบข้อมูล ข่าวสารและการศึกษาวิจัย
(3) การส่งเสริมสื่อ มวลชนในการพัฒนาเด็กและบริหารจัดการสื่อ มวลชน
สาหรับเด็ก
(4) การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเด็ก ครอบครัว และชุมชน
(5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก
3) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
พ.ศ.2551-2554 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 และให้กระทรวงศึกษาธิการประสานกระทรวงต่างๆ
รวมทั้ง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการน ายุทธศาสตร์ไปใช้เป็น กรอบแนวทางการแก้ปัญ หาและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทาหน้าที่ติดตาม
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และประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในสถานศึกษาที่คานึงถึงพัฒนาการตามวัย ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
3.1) ยุทธศาสตร์เฉพาะสาหรับประเด็นปัญหาเร่งด่วน ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนติดเกม
(2) ยุ ทธศาสตร์ก ารแก้ ปั ญหาและพั ฒนาเด็ ก และเยาวชนใช้ความ
รุนแรงและทะเลาะวิวาท
(3) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาด้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
3.2) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวม
แต่ละยุทธศาสตร์มีการกาหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวใน
ส่วนของยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรงและทะเลาะวิวาท
กาหนด 2 มาตรการ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรง
และทะเลาะวิวาท
มาตรการเร่งด่วน
(1) สถานศึกษาคัดกรองกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
เช่น ทะเลาะวิวาท ความรุนแรง อีกทั้งในเรื่องการพนัน ยาเสพติด หรือเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ตลอดจนการขับขี่รถจักรยานบนถนนหลวงเพื่อให้ครู อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องสนใจและให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ
(2) สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแผน
และวิธีการป้องกันและการก่อเหตุ ตลอดจนการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ประสบเหตุ ได้แก่
จัดทาแผนที่บริเวณจุดเสี่ยงที่ล่อแหลมต่อ การเกิดการทะเลาะวิวาทและมีกล้องบันทึกภาพและ
วิทยุสื่อสารเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนได้อย่างเร่งด่วน
(3) สถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเครือข่าย
การแจ้งข่าว ติดตามความเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ตารวจและสถานศึกษาใกล้เคียง รวมถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนด้วย ได้แก่ จัด
อาสาสมัครสมาชิกเครือข่ายจากชุมชน สถานศึกษาละ 7 คน ให้ช่วยดูแลในกรณีเกิดเหตุจะต้อง
รายงานเข้าศูนย์วิทยุอาชีวศึกษาตลอดภายใน 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุจะสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน
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(4) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุ ษย์ กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงมหาดไทย สานัก งานต ารวจแห่ งชาติ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีการประสานงานอย่างจริงจังระหว่างครู อาจารย์ ตารวจ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะทาการดูแลหรือติดตาม และเป็นสายตรวจพิเศษของตารวจพร้อ มวิทยุสื่อสาร
ประจาตัวออกปฏิบัติการทุกวัน ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจะต้องรายงานให้ทราบทุกวัน
(5) หากจาเป็นให้ผู้บริหารสั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจาเป็นต่อ
สถานการณ์ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรการระยะยาว
(1) สถานศึกษาจัดปฐมนิเทศทาความเข้าใจกับนักเรียนก่อนรับเข้ามา
เรียน อีกทั้งจัดให้นักศึกษาคู่กรณีได้จัดทากิจกรรมร่วมกัน จัดกิจกรรมฝึกระเบียบวินัย จัดกลุ่ม
นักเรียนนิสัยดีเป็นแกนนา
(2) การวิจัยและพัฒนาสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาและสร้างสถานศึกษา
ต้นแบบ
(3) พัฒนาระบบเครือข่ายทางานป้องกันปัญหาโดยใช้ตารวจชุมชนและ
ผู้ปกครอง จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา รวมทั้งให้มีศูนย์การประสานงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและในเขตพื้นที่จังหวัด
4) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2546: ออนไลน์)
เกณฑ์การพิจารณาว่าเด็กและเยาวชนหรือผู้เรียนในสถานศึกษากระทา
ผิดและตัดสินให้มีการดาเนินการใดๆ กับเด็กเหล่านั้นในประเทศไทยจะยึดเกณฑ์การพิจารณา
จากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ภายใต้เงื่อนไขหรือกระทาตามกรอบการให้คาจากัด
ความของพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น การให้คาจากัดความในหมวดที่ 1 เช่น เด็ก หมายถึง
บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้านการสมรส และคาว่า เด็กที่
เสี่ยงต่อการกระทาผิด การเลี้ยงดูโดยมิชอบ ทารุณกรรม สืบเสาะและพินิจ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และการปฏิบัติต่อเด็ก ในหมวดที่ 2 เป็นต้น
5) ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการลงโทษนั ก เรี ย นและ
นักศึกษา พ.ศ. 2548 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) ได้ให้คาจากัดความและกาหนดบทลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษาไว้ เพื่อเป็นเกณฑ์กลางในการพิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
ไว้ดังนี้
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กระทาความผิด หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติ
ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วย
ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
การลงโทษ หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทา
ความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
โดยจะตัดสินลงโทษนักเรียนหรือ นักศึกษาที่กระทาความผิด มี 4 สถาน
ดังนี้ (1) ว่ากล่าวตักเตือน (2) ทาทัณฑ์บน (3) ตัดคะแนนความประพฤติ (4) ทากิจกรรมเพื่อให้
ปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรมและในปี 2550 เพิ่ม อี ก 1 สถานคือ การพัก การเรี ยนในกรณี ที่ (1) มี
พฤติกรรมก้าวร้าวเกินกว่าปกติ (2) แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอย่าง
ร้ายแรง (3) แสดงพฤติกรรมที่รุนแรงส่งผลกระทบกระเทือนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยก่อนที่
สถานศึกษาจะสั่งให้นักเรียน นักศึกษาพักการเรีย น จะต้อ งให้คณะกรรมการสถานศึกษาร่ว ม
พิจารณาด้วย เพื่อกลั่นกรองพิจารณาโทษสถานนี้อย่างรอบคอบและเป็นธรรม และข้อ 6 ห้าม
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ หรือ
ด้วยความพยาบาท โดยให้ค านึ งถึง อายุ ของนัก เรี ยนหรือ นักศึ กษา และความร้ ายแรงของ
พฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้
นิสัยและความประพฤติไม่ดี ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด และกลับประพฤติตน
ในทางที่ดีต่อไป
จะเห็นได้ว่า ยุทธศาสตร์หรือ มาตรการที่กาหนดขึ้นเพื่อดาเนิน การในการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษามักเป็นกฎ ข้อ บังคับหรือเป็นข้อ
กาหนดการดาเนินงานที่เป็นการใช้ไม้แข็ง ในเชิงการการาบ ลงโทษ ข่มขู่ ก่อให้เกิดความหลาบจา
หวาดกลัว ทาให้อับอาย รวมทั้งผลักไสให้เด็กหรือผู้เรียนออกจากระบบหรือความรับผิ ดชอบ ซึ่งยิ่ง
กลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้สังคมมากขึ้นอีกด้วย หลังจากมีการให้ความสาคัญในประเด็นการ
ปลูกฝังคุณธรรมในระบบการศึกษาส่งผลให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีได้รับความ
สนใจเพิ่ ม มากขึ้ นเช่ น กัน ต่อ มาในเดื อ นกั น ยายน ปี พ.ศ.2547 พั น ตารวจโททั กษิ ณ ชิน วั ต ร
นายกรั ฐมนตรี ขณะนั้ น ได้ ประกาศนโยบายที่จ ะจัดการความขัดแย้งโดยสันติ วิ ธีสืบเนื่ อ งจาก
ปัญหาความไม่สงบของเหตุการณ์ในภาคใต้ โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อลดทัศนคติที่เป็นลบ
ความล าเอี ย งเพื่ อ หยุ ด ยั้ ง ความเกลี ย ด และแก้ ปั ญ หาโดยไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรง ต่ อ มาในเดื อ น
พฤศจิ กายน 2548 มติ คณะรั ฐ มนตรี ชุด เดี ยวกั น ได้ ใ ห้ค วามเห็ น ชอบนโยบายส่ง เสริม ให้ ทุ ก
มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์และหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งและพัฒนาองค์กรในระดับประเทศ
เพื่อจัดทาข้อเสนอและดูแลข้อพิพาทและการสมานฉันท์ระดับประเทศ ซึ่งได้แก่ สานักสันติวิธีและ
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ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบัน
สันติศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์
คุณธรรม) สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นต้น สถาบันพระปกเกล้า
จึงได้จัดประชุมเพื่อดาเนินการสานต่อมติคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาแผนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ต่อมาในปี พ.ศ.2549 กระทรวงยุติธรรมและสถาบัน
พระปกเกล้าได้นาแนวคิดในการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีเข้าสู่โรงเรียนโดยเริ่ม จัดประชุม
ระดมสมอง และวางแผนยุติ ธรรมสมานฉัน ท์และการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลางในโรงเรียนเพื่ อ
ป้องกันข้อพิพาทรุนแรงในโรงเรียน และนาไปสู่การดาเนินโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคุณธรรมนาความรู้ โดยการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ ดร.
วิจิตร ศรีสะอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเน้นการอบรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
ในโรงเรียน การอบรมผู้เจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง เป็นต้น
ข. หลักสูตรและกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กาหนดให้บุคคลมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อ ยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้อ งจัดให้อ ย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็ บค่าใช้จ่าย การจั ดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้อ งคานึงถึ งการมีส่วนร่วมของ
องค์การปกครองท้องถิ่ นและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
กาหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ได้กาหนดให้มีการจัดทาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดทาสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ เพื่ อ เป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
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ประเทศชาติ และกาหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ จานวน 9 ปี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนด
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยมีการกาหนดหลักสูตรเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
ได้แก่ หลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลาง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางที่มี
โครงสร้างหลักยืดหยุ่น กาหนดจุดหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม 12 ปี สาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นๆ ละ 3 ปี ประกอบด้วย ช่วงชั้น
ที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3) ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6) ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1–3) และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6) โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
การจัดการศึกษามุ่งเน้นความสาคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึด
หลั ก ผู้ เ รีย นส าคั ญที่ สุ ด ทุ กคนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒนาตนเองได้ ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความสาคัญต่อ ความรู้เกี่ยวกับตนเอง และ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมทั้งความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมือ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความรู้ค วามเข้า ใจและประสบการณ์ เรื่อ งการจัด การ การบารุงรั กษา และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การกีฬา ภู มิปัญญาไทย และการประยุกต์ ใช้ภูมิปั ญญา ความรู้แ ละทักษะในการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
สถานศึกษาต้อ งจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้อ งกันและแก้ไขปัญหา จั ด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝัง
คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ไ ว้ ใ นทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่
ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ศิ ล ปะ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ อานวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
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บุคคลของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และสามารถเทียบโอนผลการเรียน
และประสบการณ์ได้ทุกระบบการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษา
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ น าไปใช้ จั ด การเรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษาได้
กาหนดโครงสร้างที่เป็นสาระการเรียนรู้ จานวนเวลาอย่างกว้าง ๆ มาตรฐานการเรียนรู้ ที่แสดง
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบ 12 ปี และเมื่อจบการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้นของสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
สถานศึกษาต้องน าโครงสร้า งดังกล่าว ไปจัด ทาเป็ นหลัก สูตรสถานศึ กษา โดยค านึงถึ งสภาพ
ปัญหา ความพร้อม เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ ต้องจัดทา
รายวิชาในแต่ละกลุ่มให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กาหนด นอกจากนี้ ยังสามารถจัดทาสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติม เป็นหน่วยการเรียนรู้รายวิชาใหม่ ๆ ที่มีความเข้มขึ้นอย่างหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้
เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล และต้องจัด
สาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มในทุกช่วงชั้น ให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ และระดับ
พั ฒ นาการของผู้ เ รี ย น โดยในช่ ว งการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ คื อ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดหลักสูตรเป็นรายปี และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จัดเป็นหน่วยกิต
หลักสูตรสถานศึกษามีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ได้แก่
(1) พัฒนาให้เด็กเกิดความสนุก และเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เปรียบเสมือน
เป็นวิธีสร้างกาลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีความรู้สูงสุดสาหรับ
ผู้เรียนทุกคน ควรสร้างความเข้มแข็ง ความสนใจ และประสบการณ์ให้ผู้เรียนและพัฒนาความ
มั่นใจ ให้เรียนและทางานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน ควรให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สาคัญ ๆ
ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อ สาร ส่งเสริมจิตใจที่
อยากรู้อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
(2) ส่งเสริ มการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวั ฒนธรรม
โดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจาแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ว่ามีอิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคม หลักสูตรสถานศึกษา
ต้องพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เข้าใจ
และยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนดารงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งใน
ระดับส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสร้างให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล และเป็นอิสระและเข้าใจในความรับผิดชอบ
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็น กิจ กรรมที่จั ดให้ผู้ เรี ยนได้ พัฒ นาความสามารถของตนตามศั กยภาพ
เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบั ติ
กิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองตามความถนัด และ
ความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบ
ทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบาย
ในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็ นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี คุณภาพ เพื่ อ
พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อ
สังคม ซึ่งสถานศึกษาต้องดาเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมแบ่งเป็น 2
ลักษณะ คือ
(1) กิ จกรรมแนะแนว ที่ ส่ง เสริ มและพัฒ นาความสามารถของผู้ เรี ยน ให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่ง
ผู้สอนทุกคนต้องทาหน้าที่แนะแนวให้คาปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลก
อาชีพและการมีงานทา
(2) กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทางาน โดยเน้นการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีการกาหนดโครงสร้างที่เป็นสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตร จานวนเวลา มาตรฐานการเรียนรู้ ที่แสดงคุณภาพผู้เรียนเมื่อ จบการศึกษา โดยมีการ
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการกาหนดเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาได้ตามศักยภาพ ไปควบคู่กับการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่ง รวมไปถึงการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในตน ทั้งในระดับสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner
Peace) และระดับสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) จากการเรียนรู้จากกิจกรรมที่บูรณา
การในหมวดสาระวิชาต่างๆ และการเปิดกว้างให้มีก ารจัดกิจกรรมเสริมขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ไม่ได้ละเลยต่อ การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา เพียงแต่
การก าหนดกรอบแนวคิ ด เป้ า หมายและกระบวนการในการเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมใน
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สถานศึกษา ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทาให้การนาไปปฏิ บัติ หรือนาไปใช้ ทาได้ไม่ถึง
เป้าหมายที่ต้องการ
ค. ตัวอย่างการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน ของไทย
รูปแบบการใช้ความรุนแรงของเด็กหรือผู้เรียนในสถานศึกษาที่ ปรากฏเป็น
ข่าวในสังคมไทยบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทและใช้อาวุธระหว่าง
นักเรียนต่างโรงเรียน กรณีนักเรียนใช้มีดแทงเพื่อนในโรงเรียนเดียวกัน เด็กชายรุมโทรมเด็กหญิง
การรีดไถ การถูกรังแก ฯลฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งได้มีความพยายามจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น
สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
- จัดทาหลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้สนใจทั้งข้าราชการและบุคคลทั่วไป
โดยจัด ทาคู่ มือ การศึก ษาการมีส่ วนร่วมของประชาชนและการแก้ไ ขปั ญหาความขัดแย้ง ด้ว ย
สันติวิธี
- มติ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ สั น ติ วิ ธี ห รื อ ส านั ก สั น ติ ศึ ก ษาขึ้ น ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุเรื่องการขจัดความขัดแย้งเป็นหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย และจัดตั้ง
สถาบันหรือองค์กรอิสระเพื่อแก้ปัญหาความขั ดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม ไทยเป็นการตั้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง ทาหน้าที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้นาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง และเพื่อให้มี
หลักสูตรเรื่องการขจัดความขัดแย้งเป็นหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย
- สานเสวนาเพื่อ ความสมานฉันท์แห่งชาติ โดยประชุมกลุ่มย่อ ย 4 กลุ่ม
สมานฉั น ท์ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธรรม สมานฉัน ท์ ภาคใต้ สมานฉั น ท์ท างการเมื อ ง และกลไก
โครงสร้างและการเสริมสร้างความสมานฉันท์
- จั ดท าหลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต รแนวคิ ด พื้ นฐานเกี่ ยวกั บ การจั ด การ
ความขัดแย้ง รับสมัครผู้สนใจทั้งข้าราชการและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
- จั ด โครงการฝึ ก อบรม เรื่ อ ง การสร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมเยาวชนใน
สถานศึกษา แก่ตัวแทนอาจารย์ ครู และนักเรียนเพื่อให้ความรู้และทาความเข้าใจกับนักเรียนใน
เรื่องของความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
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กระทรวงศึกษาธิการ
- มี น โยบายเร่ ง รั ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษาโดยยึ ด คุ ณ ธรรมน าความรู้
เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย
- จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2551 – 2554 เพื่อให้เด็กเยาวชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยกาหนดไว้ใ น 3
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวมซึ่งมีมาตรการเร่งด่วนและ
มาตรการระยะยาวโดยยุทธศาสตร์เฉพาะสาหรับประเด็นปัญหาเร่งด่วน 3 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนติดเกม
(2) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนใช้ความรุนแรง
และทะเลาะวิวาท
(3) ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ์
ในวัยเรียน
กระทรวงยุติธรรม
- จัดโครงการเยาวชนคนยุติธรรม Campus Tour ในโรงเรียน เช่น โรงเรียน
ราชวินิตมัธยม โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ โรงเรียนศึกษานารีวิทยาลัย
- แนะแนวกฎหมายที่จาเป็น รู้จักสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
- เยี่ยมชมกิจกรรมในเรือนจา
- สนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
อาทิ เป็นอาสาสมัครในการต่อต้านยาเสพติด แจ้งเบาะแสของผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ทุจริต หรือเป็น
สายลับ ปปง. รวมทั้งการให้เยาวชนได้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
ไปสู่กลุ่มคนในสังคมต่อไป
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เสมสิกขาลัย ร่วม
สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานพัฒนาจิตเพื่อ สุขภาพ
มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์ และสานั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจัด โครงการมหกรรมสันติวิธี
ครั้งที่ 2: Festival on Nonviolence # 2 วิถีสู่ความเป็นธรรมและสมานฉันท์
- จัดเวทีประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยและการดาเนินงานการใช้สันติ
วิธีเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ สังคมไทยและสังคมโลก
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- กิจกรรมห้องย่อยเพื่อการเรียนรู้ “สันติวิธีที่เราทาได้” เป็นการระดม
องค์กรและนักทางานสันติวิธีมาจัดฝึกอบรมและนาเสนอประสบการณ์ในการใช้สันติวิธีในรูปแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลาย
- เสวนาชาวบ้านและผู้ว่าราชการสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่แสดงวิสัยทัศน์
ของพรรคการเมืองเพื่อแก้ ไขปัญหาภาคใต้ด้วยสันติวิธี กิจกรรมรณรงค์และเวทีศิลปวัฒนธรรม
จากกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเยาวชน ศิลปินอิสระ ฯลฯ
- นิทรรศการ ซุ้มกิจกรรม และสินค้าจากร้านค้าทางเลือก
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ
สานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) โดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการการเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย ได้นาเสนอแนวทางการดาเนินโครงการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โดยกาหนด
ความหมายของสันติวัฒนธรรมเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินโครงการไว้ว่า สันติวัฒนธรรม (Peace
Culture) หมายถึง แบบแผนประเพณีหรือวิถีชีวิตที่ปฏิเสธความรุนแรง แต่เน้นความเอื้ออาทรความ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน และตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และได้มีการแต่งตั้ง
คณะทางานโครงการเสริม สร้ างสั นติ วัฒ นธรรมในโรงเรี ยนและพัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากรทาง
การศึกษา ซึ่งมีการดาเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ 2 การคัด เลื อ กสถานศึ กษาสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การเข้า ร่ว ม
โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม 80 สถานศึกษา
ส่ ว นที่ 3 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร One-day Workshop: Conflict
Resolution Education – A World of Possibilities
ส่ ว นที่ 4 หลั ก สู ต รการอบรม 3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รที่ 1 แนวคิ ด
พื้นฐานการจั ดการความขั ดแย้งด้ วยสัน ติวิ ธีใ นสถานศึก ษา หลักสู ตรที่ 2 นัก เจรจาไกล่เ กลี่ ย
หลักสูตรที่ 3 วิทยากรการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติวิธีในสถานศึกษา
ส่ ว นที่ 5 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต รและคู่ มื อ การ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา
ส่วนที่ 6 การอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนา 3 หลักสูตร
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แม้ ใ นปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ก ารด าเนิ น โครงการเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สั น ติ วั ฒ นธรรมในสถานศึ ก ษามี จ านวนหลายโครงการ แต่ เ ป้ า หมายในการเสริ ม สร้ า ง
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษามีกระบวนการขับเคลื่อนที่ยังไม่บรรลุผลสาเร็จเท่าที่ควร ถึงแม้จะมี
โครงการพิ เ ศษในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งลงไปด าเนิ น การในสถานศึ ก ษาจ านวนมากพอสมควร
เนื่องจากการดาเนินงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงใน
สถานศึกษาซึ่งกาลังเป็นวิกฤติปัญหาหนึ่งของสังคมไทย ดังปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับ
นักเรียนตีกันถึงขั้นใช้อาวุธเข้าต่อสู้กัน หรื อการตบตีทาร้ายกัน เป็นสิ่งที่กระทบกับความรู้สึกของ
คนในสังคมค่อนข้างมาก ส่งผลให้การกาหนดหรือจัดโครงการที่จะลงไปทาโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน มักมีลักษณะวิ่งไล่ตามปัญหา เน้นการรับมือกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะเดียวกัน
กระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยการเตรียมการปลูกฝังเพื่อ
ป้องกันการเกิดความขัดแย้งจะแสดงให้เห็นในรูปของการปลูกฝังในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ในการ
จัดการเรียนการสอนปกติและสอดแทรก บูรณาการลงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอ่อ นแอ
มีการดาเนินงานแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทา ไม่ได้รับความสาคั ญเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นในการ
ดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีประสิทธิภาพและครบวงจร
จึ ง ควรมี ก ารด าเนิ น งานแบบเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานที่ครบกระบวนการทั้งการปลูกฝังให้ความรู้เพื่อเตรียมป้อ งกันปัญหาความ
ขั ด แย้ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ใ ฝ่ สั น ติ หรื อ มี สั น ติ ภ าพภายในตนเอง
(Intrapersonel Peace) และมีสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) รู้จักปฏิบัติต่อผู้อื่นโดย
ยึดสันติภาพ คือ เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้ วยสันติวิธี และมีความรู้และ
เข้าใจการฟื้นฟูเยียวยา ฟื้นคืน หลังจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 สภาพปัญหา และการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานของต่างประเทศ
2.2.1 สภาพปั ญ หาด้ า นสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานของ
ต่างประเทศ
ในต่างประเทศรูปแบบการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาจะมีลักษณะของการ
พกอาวุธปืนเข้าไปในสถานศึกษาแล้วกราดยิงเพื่อนและครู การฆ่าตัวตาย รวมถึงในรูปแบบที่
เรียกว่า Bullying เช่น การล้อเลียน ข่มขู่คุกคาม ทะเลาะตบตี การลวนลามทางเพศ ซึ่งแฝงเป็นภัย
เงียบในทุกโรงเรียน และเป็นปัญหาร่วมของหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกา อังกฤษ
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สาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจนาไปสู่การทาร้ายกันถึงชีวิต
ได้ ในประเทศญี่ปุ่น พฤติกรรมรุนแรงของเด็กที่แฝงตัวอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ (Ijime) ถึงขั้นทาให้
เด็กหลายรายที่ถูกกระทาฆ่าตัวตายเพื่อหนีการถูกทาร้าย จากการข่มขู่ทาร้ายของเพื่อน ขณะที่
ประเทศอังกฤษมีสถิติเด็กฆ่าตัวตายเพื่อหนีการถูกเพื่อนทาร้ายในโรงเรียนอย่างน้อย 16 คนต่อปี
ส่วนในอเมริกามีงานวิจัย ที่พบว่า มีนักเรียนกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศใช้วิธีขู่บังคับเพื่อ นและ
รุ่นน้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ โดยมีเด็กเกือบ 3 ล้านคนกลายเป็นเหยื่อ ขณะที่ในจานวนนี้
ร้อยละ 14 เคยถูกทาร้ายร่างกายอย่างรุนแรง และเกือบ 2 แสนคนขาดเรียนทุกวันเนื่องจากกลัวถูก
เพื่อนทาร้าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : ออนไลน์) ไม่เพียงแต่เด็กกลุ่มที่ถูกกระทาเกิดความ
ทุกข์จากการคุกคามทาร้าย ขาดความสุขในการเรียน หรือกระทั่งได้รับอันตรายถึงชีวิตเท่านั้น แต่
ยังมีผลเสียต่อเด็กกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงในแง่ที่หากไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่
สังคมคาดหวังได้ทันท่วงทีแล้ว มีความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นอาชญากรและเป็นปัญหาของสังคม
โดยรวมในอนาคต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาของประเทศ
ต่า งๆ ได้ท าการรวบรวมค่า สถิ ติแ ละตัว ชี้วั ด ที่ เ ป็น รูป ธรรมของการเกิ ดปั ญหาความรุ นแรงใน
สถานศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น
National Center for Education Statistics (NCES), Institute of Education
Sciences (IES) (2007) ภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงการศึ ก ษาของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
(U.S.Department of Education) ได้สารวจความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกสังกัดและทุก
ระดับทั่วประเทศ ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 5 – 18 ปี ครูและผู้บริหารโดยแบ่ง
ช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างปี ค.ศ. 2004 – 2005 และ ปี ค.ศ. 2005 – 2006 แล้วนามาจัดทา
ฐานข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บผลจากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า นความรุ น แรงใน
สถานศึกษา พบว่าระหว่างปี 2005 – 2006 เกิดความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้นกว่าระหว่างปี
ค.ศ. 2004 – 2005 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยความรุนแรงในสถานศึกษาจะเกิดกับผู้เรียนที่มี
อายุระหว่าง 12 -18 ปีในสัดส่วนที่สูงที่สุด ปัญหาความรุ นแรงในสถานศึกษาที่พบ (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อาจใช้คาว่าอาชญากรรมในสถานศึกษา : School Crimes) จากการศึกษา ได้แก่
การเป็นอันธพาลและกลุ่มอิทธิพลในโรงเรียน การถูกทาให้เป็นเหยื่อ การลักขโมย การขู่กรรโชก
การท าร้ า ยร่ างกายเพื่ อ นและครูทั้ ง ที่ ไ ม่เ ป็ น อั นตรายถึ ง ชี วิ ตและทาให้ เ สีย ชี วิ ต การพกอาวุ ธ
การเหยี ยดผิว การมีเพศสัมพัน ธ์โดยไม่ ยินยอม การโต้ เถียงหรื อ ทาร้า ยกันทางวาจา การที่ค รู
ควบคุมชั้นเรียนไม่ได้จากความรุนแรงของเด็กที่มีต่อครู เป็นต้น โดยความรุนแรงในสถานศึกษายัง
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รวมไปถึงความรุนแรงที่เกิดจากหรือเกิดกับผู้เรียนนอกสถานศึกษาและการที่บุคคลภายนอกเข้ามา
ทาร้ายหรือก่อความรุนแรงกับผู้เรียนภายในสถานศึกษาอีกด้วย
2.2.2 แนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ส ถานศึกษา
เป็นฐานของต่างประเทศ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มี ความพยายามในการลดปัญหาความรุนแรงและ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สืบเนื่องจากหลายกรณี เช่น กรณีที่นักเรียน
สองคนในโรงเรียนโคลัมบาย รัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเอาวันคล้ายวันเกิดของฮิตเลอร์
หรือนาซี สะสมอาวุธไล่ยิงครูและเพื่อนนักเรียน กลายเป็นข่ าวไปทั่วโลกมีเด็ กบาดเจ็ บและตาย
นั บสิ บคน กระตุ้ นให้ ทั้ งโลกเริ่ มคิ ดใหม่ ว่ าความรุ นแรงในโรงเรี ยนมี มากกว่ าที่ เข้ าใจ หลั งจาก
เหตุ การณ์ นี้ มี เหตุ การณ์ ท านองเดี ย วกั น เกิ ดขึ้ น ในเมื อ งอื่ น ๆ ซึ่ งไม่ เพี ยงจะเกิ ดขึ้ นเฉพาะใน
สหรัฐ อเมริ กาเท่านั้น ยั งรวมถึ งประเทศอื่นๆ ในยุ โรป และเอเชี ยด้ วย ส่งผลให้ ในสมัย ของอดี ต
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน ได้ออกแถลงการณ์ประกาศนโยบายจัดการกับความรุนแรงของนักเรียน
และวัยรุ่นของรัฐบาล เช่น จัดกองกาลังตารวจพิเศษและเครื่องตรวจอาวุธหน้าสถานศึกษา มีกอง
กาลังตารวจพิเศษทุกเมืองที่มีหน้าที่เข้าไปจัดการกับเด็กวัยรุ่นที่มั่วสุมข้างถนน หรื อตามแหล่ ง
ชุมชนต่าง ๆ นอกเวลาเรียนและในเวลาค่าคืน เพราะการมั่วสุมหรือชุมนุมกันนอกสถานที่ เป็นที่มา
ของอาชญากรรมและความรุนแรง มีความพยายามในการเปิดโรงเรียนให้จัดกิจกรรมนอกเวลาเพิ่ม
มากขึ้ น เพื่ อลดปั ญหาการมั่ วสุ ม ของนั กเรี ยนตามท้ อ งถนนเมื่ อ โรงเรี ยนปิ ดในเวลาปกติ อดี ต
ประธานธิ บดี คลิ นตั นจึง แถลงนโยบายให้ เปิ ดโรงเรี ยนต่ อในตอนเย็ นหรื อค่ า และพยายามให้ มี
กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยกาหนดให้มีผู้จัดการดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ แทนการให้เด็กไปมั่วสุมและ
ติดยาเสพติดข้างถนน รังแกชาวบ้านผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและผู้หญิง โดยจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ครูที่มา
สอน หรือจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถมาบริหารจัดการในโรงเรียน เพื่อให้เด็ก มีกิจกรรม
สร้ างสรรค์ เช่ น เรี ยนคอมพิ วเตอร์ เรี ยนดนตรี ร้ องเพลง หรือ ศึ กษางานศิ ลปะ ให้มี ทางออกที่
สร้างสรรค์และพัฒนาขึ้น สามารถช่วยลดปัญหาความรุนแรงและอาชญากรรมที่เกิดจากและเกิดกับ
ผู้เรียนได้จริง ต่อมาในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช ได้ยกเลิกแถลงการณ์ดังกล่าวไป
สตี เ วน วอล์ ค (Steven Wolk) มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท อี ส เทิ ร์ น อิ ล ลิ น อยส์
(Northeastern Illinois University) ชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2551:
ออนไลน์) ได้แสดงความเห็นว่า หากสหรัฐอเมริกายังต้องการเป็นประเทศที่มีอานาจ โรงเรียนไม่
ควรเป็นเพียงสถานที่ที่กาหนดความสาเร็ จในหน้าที่การงานหรืออัตราเงินเดือ น แต่ควรเป็นที่ที่
กาหนดว่า “ผู้เรียนจะเป็นใครในอนาคต” โดยดาเนินการในสิ่งต่อไปนี้
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(1) สร้างผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ ปัจจุบันโรงเรียนในสหรัฐฯ มักใช้ สิ่งที่เรียกว่า
School Thing หรือเอกสารประกอบการเรียนโดยไม่พยายามฝึกให้เด็กอ่านหนังสือด้วยตนเอง ทา
ให้การสร้างผู้เรียนให้มีความรู้และศักยภาพในการเรียนรู้ เกิดความล้มเหลว ดังนั้น โรงเรียนควร
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหม่ ที่เน้นสร้างผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางการสร้างและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม การเมือง คุณธรรม
จริยธรรม ปล่อยให้ผู้เรียนมีแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นของตนเอง โรงเรียนและผู้ปกครองเพียงแค่
ผู้ดูแล สนับสนุน และควบคุมให้การเรียนรู้ของผู้เรียนให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง และสนับสนุนให้ผู้เรียน
ริเริ่มที่จะเรียนรู้บางเรื่องอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งทาให้ผู้เรียนเคารพในสติปัญญาและความแข็งแกร่งที่
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
(2) กาหนดหัวข้ อ ที่เ กี่ยวกับการใช้ชี วิตประจ าวัน และสถานการณ์โ ลกไว้ใ น
หลักสูตร โดยเฉพาะหัวข้อสาคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจาวัน ทักษะการคิด การสร้างจิตสานึกที่ดี
งาม คุณธรรมจริยธรรม และสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับโลก เช่น การเงิน ครอบครัว อาหารและ
ความสุข ซึ่ง การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในเชิงลึกเป็นสิ่งที่สาคัญ การสอนในห้องเรียนควรตั้ง
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับปัจจัยที่จาเป็นต่าง ๆ ในประเด็นข้างต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดเกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตและเป้าหมายของชีวิต
(3) สอนเรื่องการยอมรับความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และ
ชนชั้น อาจทาได้โดยการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละสังคม วัฒนธรรมสากลที่ควร
ปฏิบัติต่อกันและกัน การที่ผู้เรียนเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายจะทาให้ผู้เรียนไม่ตัดสินคนอื่ นจาก
การกระทาที่แตกต่างกันในแต่ละสังคม เป็นต้น
(4) ความรอบรู้เรื่อ งการต่างประเทศ โรงเรียนในสหรัฐฯ ถือ ว่ามีการเรียนรู้
เกี่ยวกับต่างประเทศน้อยมากและที่น่าตกใจคือ ปัจจุบันวัยรุ่นอเมริกันที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี
ประมาณร้อยละ 63 ไม่รู้ว่ามีประเทศอิรักบนแผนที่โลกทั้งที่อเมริกาเพิ่งเคยผ่านสงครามอิรักมาไม่
นาน หากผู้เรียนไม่มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศหรือสถานการณ์
ระดับโลก ย่อมไม่สามารถเข้าไปมีส่วนต่อการตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศในฐานะที่สหรัฐเป็น
ผู้นาโลกเสรีได้
(5) ความรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจาวัน จากการวิจัย พบว่า เด็กอเมริกันอายุ
ระหว่าง 8-18 ปี ใช้เวลากับสื่อโดยเฉลี่ยประมาณวันละ 6 ชั่วโมง 21 นาที ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต
รายการโทรทัศน์ วิทยุ MP3 ดีวีดี วีดีโอ และช่องทางอื่น ๆ และพบว่า ใน 1 ปี เด็กอเมริกันจะดู
โฆษณาประมาณ 2 หมื่นครั้ง เห็นความรุนแรงผ่านโทรทัศน์ 2 แสนครั้ง ดังนั้น โรงเรียนควรสอนให้
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ผู้เรียนรู้จักการเข้าถึงสื่อที่สร้างสรรค์มากขึ้น เพื่อสร้างพลังการเรียนรู้แก่ผู้เรียนไม่ใช่การตกเป็น
เหยื่อของสื่อได้ง่าย
(6) ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ที่ไม่จากัดเพียงเรื่อ งที่เกี่ยวกับด้าน
ศิลปะเท่ านั้น แต่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางความคิดและการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ดังนั้นโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรีย นและทากิจกรรมนอก
ห้องเรียน การสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นให้กับตนเอง
และโลก
(7) ความรับผิด ชอบต่ อ สังคมประชาธิ ปไตย ไม่ไ ด้เกี่ ยวข้อ งเฉพาะประเด็ น
สิท ธิเ ท่า นั้น แต่ รวมถึ งเรื่ องหน้ าที่ และความเท่ าเทีย มกั นของคนในสั งคม ซึ่ง หมายถึง ความ
รับผิดชอบที่คนในสังคมควรมีต่อกัน การสอนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้เรียนในโรงเรียน
เป็นการรับผิดชอบสังคม
(8) จิตสานึกเรื่องสันติภาพ การไม่ใช้กาลังและความรุนแรง ในสหรัฐฯ มีความ
รุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในปี 2005 เกิดคดีอาชญากรรมประมาณ 1.4 ล้านคดี ประกอบไปด้วยคดี
ทาร้ายร่างกาย คดีป ล้น คดี ฆาตกรรม เพิ่ มจากปี 2004 ทุกกรณี ซึ่งมากกว่า ประเทศอื่น ๆ ที่
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเข้ามีส่วนร่วมสงครามในต่างแดนหลาย
ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งล้วนนามาซึ่งความสูญเสีย และเด็กได้เรียนรู้ความรุนแรงเหล่านั้นทุกครั้ง ดังนั้น
โรงเรียนต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง และใช้วิธีสันติวิธีในการแก้ไขความ
ขัดแย้ง
นอกจากนั้ น ประเทศสหรัฐ อเมริ ก ายัง มี การก าหนดแนวทางในการพั ฒ นา
ผู้เรียนเพื่อให้สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและมีสันติวัฒนธรรม โดยความสาคัญกับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการเจริญเติบโตรอบด้าน อาทิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) จนถึงปัจจุบัน สถาบัน
SEARCH (SEARCH Institute) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ปัจจัยเงื่อนไข
สาคัญและวิธีการในการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตอย่างมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความรับผิดชอบ ในมิติต่างๆ โดยจัดทาเป็นโครงการและชุดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาสินทรัพย์ที่จาเป็นในการพัฒนาผู้เรียน 40 ประการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย (Development
Assets: DA, 2011: online) และทาเป็นโครงการนาร่องในสถานศึกษาของรัฐต่างๆ เช่น มิเนโซตา
อิลลินอยส์ แคลิฟอร์เนีย ฯลฯ ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (Preschool
- K-12) โดยแบ่งการพัฒนาผู้เรียนออกเป็น 4 ช่วงวัย และแบ่งสินทรัพย์ในการพัฒนาออกเป็น
สินทรัพย์ภายนอก (External Assets) และสินทรัพย์ภายใน (Internal Assets) มีรายละเอียดดังนี้
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1) สินทรัพย์ภายนอก (External Assets)
1.1) การสนับสนุน (Support)
1.1.1) ระดับอายุ 3 – 5 ปี ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว การ
สื่อสารภายในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่คนอื่นๆในชุมชน ความเป็นมิตร
ของเพื่อนบ้าน การจัดสภาพการเลี้ยงดูและการศึกษา บิดามารดาให้ความสนใจกับการดูแลและ
การศึกษา
1.1.2) ระดับอายุ 5 – 8 ปี ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว การ
สื่อสารภายในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่คนอื่นๆในชุมชน ความเป็นมิตร
ของเพื่อนบ้าน บรรยากาศของโรงเรียนที่อบอุ่น ครูมีความสัมพันธ์ที่ดี การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในโรงเรียน
1.1.3) ระดับอายุ 8 – 12 ปี ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว การ
สื่อสารภายในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่คนอื่นในชุมชน ความเป็นมิตร
ของเพื่อนบ้าน บรรยากาศภายในโรงเรียน การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ในโรงเรียน
1.1.4) ระดับอายุ 12 – 18 ปี ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัว การ
สื่อสารภายในครอบครัวอย่างสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่คนอื่นๆ ความเป็นมิตรของเพื่อน
บ้าน ให้ความสนใจบรรยากาศภายในโรงเรียน บิดามารดาให้ความสนใจในเรื่องการเรียน
1.2) การเสริมพลัง (Empowerment)
1.2.1) ระดับอายุ 3 – 5 ปี ได้แก่ ชุมชนยอมรับ เด็กมีพฤติกรรมที่ดีต่อ
ครอบครัวและชุมชน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนทาให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและมีสุขภาพดี
1.2.2) ระดับอายุ 5 – 8 ปี ได้แก่ ชุมชนยอมรับ เด็กมีส่วนร่วมในการ
ตัด สิ นใจของครอบครั วและเข้ า ร่ว มในกิ จ กรรมของชุ ม ชน มี โ อกาสช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่ น ในชุ ม ชน
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนที่จะทาให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและมีอิสระ
1.2.3) ระดับอายุ 8 – 12 ปี ได้แก่ การยอมรับของชุมชน และมองเด็ก
เป็นทรัพยากรโดยให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทั้งที่บ้านและในชุมชน ให้เด็กมีโอกาสช่วยเหลือ
ผู้อื่นในชุมชน และรู้สึกปลอดภัยทั้งที่บ้าน โรงเรียนและในชุมชน
1.2.4) ระดับอายุ 12 – 18 ปี ได้แก่ การเป็นที่ยอมรับในชุมชน ถูก
มองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า รู้จักให้บริการคนอื่นๆ ในชุมชน และมีความรู้สึกปลอดภัยทั้งที่บ้าน
โรงเรียน และในชุมชน
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1.3) ขอบเขตและความคาดหวัง (Boundaries and Expectations)
1.3.1) ระดั บ อายุ 3 – 5 ปี ได้ แ ก่ ครอบครั ว ดู แ ลเลี้ ย งดู แ ละให้
การศึกษาเด็ก ขอบเขตของเพื่อนบ้านที่จะช่วยดูแลความประพฤติของเด็ก ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใน
ชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดี อิทธิพลของเพื่อนเชิงบวก ครอบครัวและชุมชนส่งเสริมให้เด็กได้ทาสิ่งต่างๆ
ที่สนใจ
1.3.2) ระดับอายุ 5 – 8 ปี ได้แก่ ครอบครัวดูแลและติดตามความ
ประพฤติของเด็ก โรงเรียนมีกฎกติกาที่ชัดเจนชุมชนให้ความ สาคัญติดตามดูแ ลความประพฤติ
ของเด็ก ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดี อิทธิพลของเพื่อนเชิงบวก ครอบครัวและ
ชุมชนส่งเสริมให้เด็กประสบความสาเร็จในสิ่งต่างๆ ที่ทา
1.3.3) ระดับอายุ 8 – 12 ปี ได้แก่ ครอบครัวมีกฎกติกาชัดเจนและมี
การสอดส่องดูแลเด็ก โรงเรียนมีกฎกติกาที่ชัดเจน ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามความประพฤติ
ของเด็ก การเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในชุมชน อิทธิพลของเพื่อนเชิงบวก ความ
คาดหวังของผู้ปกครองและครูในการเรียนและทากิจกรรมต่างๆ ของเด็ก
1.3.4) ระดับอายุ 12 – 18 ปี ได้แก่ ขอบเขตของครอบครัวด้วยการ
กาหนดระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม ขอบเขตของโรงเรียนโดยกฎและระเบียบ ขอบเขตของเพื่อน
บ้านโดยการดูแลความประพฤติของวัยรุ่น การเป็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในชุมชน
อิทธิ พลของเพื่อนในทางบวก และความคาดหวั งที่สู งจากทั้ง บิดามารดาและผู้ ใหญ่ อื่นๆ เพื่ อ
ส่งเสริมให้ทาความดี
1.4) การใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ (Constructive Use of Time)
1.4.1) ระดับอายุ 3 – 5 ปี ได้แก่ ให้เ ด็กมีการเล่น และกิจกรรมที่
สร้างสรรค์ มีเวลาที่ออกนอกบ้านและพบกับชุมชน ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา จัดเวลาที่
บ้านให้มีประโยชน์แก่เด็ก
1.4.2) ระดับอายุ 5 – 8 ปี ได้แก่ สร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กเข้า
ร่วม ให้มีกิจกรรมสาหรับเด็กในโรงเรียน ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน ให้เด็กมี
เวลาร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอย่างพอเพียง
1.4.3) ระดั บ อายุ 8 – 12 ปี ได้ แ ก่ การสร้ า งกิ จ กรรมสร้ า งสรรค์
เพื่อให้เด็กเข้าร่วม เช่น ดนตรี ศิลปะ การแสดงหรือการเขียน กิจกรรมสาหรับเด็กในโรงเรียน การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของชุมชน ส่งเสริมให้เด็กมีเวลาส่วนตัวส่วนตัวที่บ้าน และใช้ท า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครอบครัว
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1.4.4) ระดับอายุ 12 – 18 ปี ได้แก่ การสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์
จัดโครงการกิจกรรมสาหรับเยาวชนและกิจกรรมทางศาสนาในชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีเวลา
เป็นส่วนตัวอย่างสร้างสรรค์ที่บ้าน
2) สินทรัพย์ภายใน (Internal Assets)
2.1) มีพันธะสัญญาในการเรียนรู้ (Commitment to Learn)
2.1.1) ระดับอายุ 3 – 5 ปี ได้แก่ การจูงใจให้เด็กเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งให้ดี ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างบ้านและภายนอก ให้เด็กเข้า
ร่วมโครงการนอกบ้านและโรงเรียน และสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.1.2) ระดับอายุ 5 – 8 ปี ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจใคร่รู้
และประพฤติตนเป็นคนดีที่โรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้และอยากไปโรงเรียน
มีผูปกครองให้ความร่วมมือในการทาการบ้านอย่างสม่าเสมอ สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับโรงเรียน และมีเวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้น
2.1.3) ระดับอายุ 8 – 12 ปี ได้แก่ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และปฏิบัติ
ตัวดีในโรงเรียน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การบ้าน การมีความรู้สึกที่ดีกับครูและคนอื่นๆใน
โรงเรียน การอ่านหนังสือเพื่อสุนทรีย์อย่างสม่าเสมอ
2.1.4) ระดับอายุ 12 – 18 ปี ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ การบ้าน การมีความรู้สึกที่ดีกับโรงเรียน การอ่านหนังสือเพื่อสุนทรีย์
2.2) มีค่านิยมเชิงบวก (Positive Values)
2.2.1) ระดับอายุ 3 – 5 ปี ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กเริ่มแสดงความ รู้สึก
ความเข้าใจต่อผู้อื่น ในประเด็นความไม่เท่าเทียม มีแสดงออกอย่างเหมาะสม เข้าใจและสามารถ
แยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จ ให้เด็กเริ่มเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และกฎเกณฑ์ ของ
ตนเอง
2.2.2) ระดับอายุ 5 – 8 ปี ได้แก่ ส่งเสริมให้เด็กเห็นใจ เข้าใจและ
รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ปกครองปลูกฝังความตระหนักและกติกาที่ยุติธรรม ปลูกฝังให้เกิดความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งที่บ้านและโรงเรียน และมีสุข
ภาวะในการดาเนินชีวิต
2.2.3) ระดับอายุ 8 – 12 ปี ได้แก่ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ยึดถือความ
เสมอภาคและเท่าเทียม เชื่อมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะในการ
ดาเนินชีวิต
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2.2.4) ระดับอายุ 12 – 18 ปี ได้แก่ รู้จักให้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น
ยึด ถือ ความเสมอภาคและความยุติ ธรรมในสั งคม เชื่ อ มั่ นในความถูก ต้อ ง ซื่ อ สั ตย์ มี ความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง และมีความยับยั้งชั่งใจ
2.3) ความสามารถทางสังคม (Social Competencies)
2.3.1) ระดับอายุ 3 – 5 ปี ได้แก่ รู้จักเริ่มวางแผนและตัดสินใจด้วย
ตนเอง มีความมั่นใจ รู้วัฒนธรรมของตนเองและความรู้สึกของผู้อื่น ความสามารถในการปฏิเสธ
ไม่ใช้กาลัง และถ้อยคาที่รุนแรง
2.3.2) ระดับอายุ 5 – 8 ปี ได้แก่ รู้จักตัดสินใจในกิจกรรมเพื่อการ
เรียนและการเล่นด้วยตนเอง รู้จักผูกมิตรและควบคุมตนเอง เรียนรู้ในวัฒนธรรมของตนและมี
ความรู้สึกเชิงบวกต่อเพื่อนที่แตกต่างจากตน เรียนรู้ที่จะสังเกตสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและ
อันตราย และรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ รู้จักแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้
กาลัง และถ้อยคาที่ทาร้ายผู้อื่น
2.3.3) ระดับอายุ 8 – 12 ปี ได้แก่ รู้จักตัดสินใจและพอใจกับผลการ
ตัดสินใจของตน เข้าใจความรู้สึกและอารมณ์ของตน มีความเห็นอกเห็นใจ อ่อนโยนและมีทักษะ
ในการผูกมิตร เข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง รู้จักถอยห่างและปฏิเสธที่จะทาสิ่งไม่ดีและอันตราย
ตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง
2.3.4) ระดับอายุ 12 – 18 ปี ได้แก่ การรู้จักวางแผนและตัดสินใจ มี
ความเห็นอกเห็นใจ อ่อนโยนและมีทักษะในการผูกมิตร มีความ สามารถและมีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่แตกต่าง รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงความกดดันเชิงลบจากเพื่อนและสถานการณ์
อันตรายต่างๆ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
2.4) มีอัตลักษณ์เชิงบวก (Positive Identity)
2.4.1) ระดับอายุ 3 – 5 ปี ได้แก่ รู้จักแสดงอานาจของตนในทางที่
ถูกต้องเหมาะสม ต้องการให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของตน รู้ถึงจุดมุ่งหมายของการกระทาของตน
2.4.2) ระดับอายุ 5 – 8 ปี ได้แก่ มีพลังในการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกั บ
ตนเอง ได้รับการชื่นชมจากผู้อื่น แสวงหาประสบการณ์และจินตนาการใหม่ๆ ที่มีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติในอนาคต มีความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือสถานที่ของตน
2.4.3) ระดับอายุ 8 – 12 ปี ได้แก่ มีพลังในการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตนเอง รู้จักชื่นชมตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิต และมองอนาคตของตนในเชิงบวก
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2.4.4) ระดั บ อายุ 12 – 18 ปี ได้ แ ก่ มี พ ลั ง ในตนเองที่ ส ามารถ
ตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นกับตน รู้จักชื่นชมตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิต และมองอนาคตของตนในเชิง
บวก
โอลวีอัส (Olweus, 2001 อ้างถึงใน สมบัติ ตาปัญญา,2551) ชาวนอร์เวย์ได้
สร้า งหลักสู ตรการป้ อ งกัน การรัง แกกันและนาไปใช้ ผลจากการวิจัย ในโรงเรี ยนหลายแห่ งกั บ
นักเรียนจานวนหลายหมื่นคน ในประเทศนอร์เวย์ และหลังจากนั้นมีผู้นาไปทดลองใช้ในอีกหลาย
ประเทศ พบว่า เกือบทั้งหมดสามารถลดอัตราการรังแกกันในโรงเรียนลงได้กว่าครึ่ง และยังมีผลต่อ
การลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อื่นๆ ของนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย หลักสูตรนี้ได้รับเลือกให้เป็น
“ต้นแบบของโครงการป้ องกันความรุนแรง(Blueprints for Violence Prevention)” โดยศูนย์วิจัย
เพื่อ การป้ องกัน ความรุ นแรง(Center for the Study and Prevention of Violence) ณ
มหาวิทยาลัยโคโลราโด เมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2539 และมีการนา
หลักสูตรนี้ไปใช้ในอีกหลายประเทศและพบว่าได้ผลดีเช่นกัน ยกเว้นประเทศญี่ปุน ซึ่งถึงแม้ว่า มี
ความพยายามนาหลักสูตรนี้ไปใช้เพื่อแก้ปัญหาเมื่อหลายปีก่อน แต่เนื่องจากปั ญหาการรังแกกัน
ในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างรุนแรงมาก จึงพบว่ายังมีปั ญหาอยู่ดังจะเห็นได้ในข่าวปีที่แล้ว ว่ายังมี
นักเรียนญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเนื่องจากถูกรังแก และมีความวิตกกังวลกันในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก (BBC
News, 2007; Parry, R. 2006; BBC News, 2006) รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่ นได้ตั้ง
กรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อทบทวนวิธีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายจาก
การถูกรังแกไม่ให้เกิดขึ้นอีก
นอกจากนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาแนวทางการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนเพื่อให้ประสบผลสาเร็จในการเรียนและการดาเนินชีวิต ตลอดจนแก้ปัญหา
การรังแก ในโปรแกรม Social and Emotional Learning: SEL (n.d..: online) โดยองค์กร CASEL
และเผยแพร่ เพื่อ จัด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนส าหรับ ผู้เ รีย นตั้ง แต่ ระดับ เตรียมอนุ บาลจนถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย (Preschool - K-12) ในรัฐต่างๆ ภายในสหรัฐอเมริกา และขยายเครือข่าย
ความร่ วมมือ ในการดาเนิ นการไปสู่ประเทศต่ างๆ เช่น สหราชอาณาจั กร (อังกฤษ เวลส์ และ
สกอตแลนด์) สวีเดน เนเธอร์แลนด์ สเปน อิสราเอล สิงคโปร์ ประเทศแถบละตินอเมริกา แคนาดา
และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งจาแนกแนวคิดหลักในการพัฒนาเรื่อ งทักษะทางสังคมและอารมณ์
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness) เข้าใจความรู้สึก ความ
สนใจ ค่านิยม จุดเด่นจุดด้อย ความสามารถ และความมั่นใจพื้นฐานของตน การจัดการตนเองได้
(Self – Management) รู้จักจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเองได้ ควบคุมและก้าวพ้น

76
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต รู้จักตั้งเป้าหมายให้กับชิวิตและเรียนรู้ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นและ
มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่สร้างสรรค์ มีความตระหนักรู้ในสังคม (Social Awareness) มี
ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ยอมรับและชื่นชมบุคคลหรือกลุ่มทั้งที่มีความเหมือนและแตกต่างจากตน
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของสังคม เคารพและใช้ทรัพยากรร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุ ม ชน มี ทั ก ษะในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ (Relationship Skills) รู้ จั ก การสร้ า งและรั ก ษา
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและน่าชื่นชม รู้จักป้อ งกันความกดดันทางสังคมที่ไม่เหมาะสม ป้องกัน
จัดการ และแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล รวมทั้งแสวงหาความช่วยเหลือในยามที่ต้องการ
ได้อย่างเหมาะสม และมีการตัดสินใจที่รับผิดชอบ (Responsible Decision- Making) มีการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรม ความปลอดภัย มาตรฐานที่เหมาะสม ความเคารพต่อผู้อื่น และ
มีทางเลือกที่หลากหลาย สามารถใช้การตัดสินใจทั้งในด้านวิชาการและสถานการณ์ในสังคม ที่
ช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันในโรงเรียนและชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักสุดท้ายคือการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางสังคมและอารมณ์ (Social – Emotional Skills) มีทัศนคติที่ดีทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น (Attitudes about Self and Others) และการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social
Interaction)
ผลการจัดการเรียนการสอนในโปรแกรม SEL ได้รับการประเมินและพบว่าสร้าง
ผลกระทบในเชิ ง บวก ช่ ว ยลดปั ญ หาการรั ง แก สามารถพั ฒ นาให้ มี ผู้ เ รี ย นทั ก ษะ 5 ด้ า น
ประกอบด้วย การสังเกตและจัดการกับอารมณ์ของตนเอง(recognizing and managing our
emotions) ห่วงใยและใส่ใจผู้อื่น (developing caring and concern for others) การสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงบวก (establishing positive relationships) การตัดสินใจที่รับผิดชอบ (making
responsible decisions) และรับมือ กับสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
(handling challenging situations constructively and ethically) ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านบทเรียน
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นฐาน (Evidence-Based Project) ทั้งในห้องเรียน กิจกรรมนอก
โรงเรียน และที่บ้านโรงเรียนสามารถนาโปรแกรม SEL ไปใช้สอนในโรงเรียนเพื่อ พัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นโรงเรียนยังสามารถใช้ SEL เป็นกรอบในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อ
สร้างความปลอดภัย ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ที่ จะอยู่ร่วมกัน และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้โรงเรียนและครอบครัวทางานร่วมกันในการส่งเสริมความสาเร็จทางสังคม
อารมณ์ และด้านวิชาการของเด็กอีกด้วย
Centers for Disease Control and Prevention (2009) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ทาการศึกษาวิจัย เรื่อง The Effectiveness of Universal School – Based Programs for the
Preventing of Violent and Aggressive Behavior โดยได้ทาการสอนนักเรียนทุกคนด้วยโปรแกรม
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ดังกล่าวเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงและการป้องกัน ตลอดจนมีการกล่าวถึงหัวข้อและทักษะที่ช่วยลด
พฤติกรรมก้าวร้าวและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ เช่น ความรู้สึกตระหนักรู้ในอารมณ์ของ
ตน (Emotional Self- Awareness) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และการรู้จักชื่นชมใน
ตนเอง (Self-Esteem) การมีทักษะทางสังคมทางบวก (Positive Social Skills) การแก้ปัญหาสังคม
(Social Problem Solving) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) และการทางานเป็น
ทีม (Team Work) เป็นต้น ใน Universal School – Based Programs จะประกอบด้วยโปรแกรม
ย่อย ๆ จานวนมาก เพื่อให้แต่ละระดับชั้นในสถานศึกษาสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมตาม
ช่วงอายุของผู้เรียน เช่น หลักสูตรการป้องกันความรุนแรงสาหรับวัยรุ่น ที่จะประกอบไปด้วยสาระ
เกี่ยวกับ สาเหตุของความรุนแรง ความรู้เกี่ยวกับทักษะการป้องกันความรุนแรง ซึ่งอาจใช้วิธีสอน
ด้วยการอภิปราย หรือเรื่องการยอมรับและชื่นชมตนเองจากการกระทาที่เป็นบวกและการให้รางวัล
เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนะคติที่ดีต่อตนเองและรู้จักเลือกตัวเลือกที่เป็นทางบวกเสมอ กิจกรรมการเรียน
การสอนอาจใช้การสอนภาคบรรยาย อภิปราย การแสดงบทบาทสมมุติ การฝึกฝนทักษะและการ
เสริมแรงต่างๆ เป็นต้น ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและมี
ความหลากหลาย ตลอดจนสถิติการเกิดความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้างในสถานศึกษาลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ โดยแต่ละระดับการศึกษาให้ผลที่แตกต่างกันแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม การแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็ก ใน
ต่างประเทศยังรวมถึงการจัดทาโครงการ Don’t Laugh at Me: DLAM เพื่อช่วยแก้ปัญหาการรังแก
และความรุนแรงของผู้เรียนในโรงเรียน (2005: online) มีหลักการและวิธีการดาเนินงานสาคัญ คือ
การใช้เพลงพื้นบ้านที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างคุณลักษณะที่ดี และอาศัยหลักการพื้นฐานของการ
เรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Learning: SEL) ซึ่งมีสาระหลักในเรื่องการ
แสดงความรู้สึก (Expressing Feelings) ความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ และการมีส่วนร่วม
(Caring, Compassion and Cooperation) การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง อย่ า งสร้ า งสรรค์
(Resolving Conflict Creatively) และการชื่นชมความหลากหลาย (Celebrating Diversity) ที่ให้
นักเรียนเรียนรู้ที่จะแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ
และยอมรับในความแตกต่าง เกิดสุนทรีย์ในการฟัง และเรียนรู้ที่จะป้อ งกันและแก้ปัญหาความ
รุนแรงด้ว ยสัน ติวิธี ผ่านเพลงพื้น บ้าน ด้ว ยกิจ กรรมการให้ค วามรู้เกี่ ยวกั บความรุ นแรง วิ ธีการ
ป้อ งกันและหลีกเลี่ยง การฟังอย่างตั้งใจ การยกตัวอย่างและให้แสดงความคิดเห็นเชิงบวกต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ การให้ผู้เรียนนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การร่วมเป็นสมาชิก
ของกลุ่มโดยเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของกลุ่ม การทากิจกรรมนอกเวลาเรียน เป็นต้น ซึ่งรวบรวมและ
จัดทาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และเผยแพร่ในลักษณะการจัดอบรม จัดค่าย การสร้าง
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หลักสูตร Don’t Laugh at Me: DLAM เพื่อ ใช้ในสถานศึกษาทุกระดับโดยเน้นตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 2 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Grade 2 - 8) จัดทาคู่มือและชุดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้ปกครอง ครูหรือนักการศึกษาและผู้เรียนในการนาไปใช้ จัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่โครงการและ
หลักสูตรดั งกล่าว โดยนอกจากมีการนาไปใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังมีการนาไปใช้ใน
ประเทศอื่นๆ เช่น อิสราเอลและยูเครน เป็นต้น
นอกจากนั้น ในประเทศต่างๆ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรม ดังนี้
ประเทศอั งกฤษ (Smith, 2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและ
กระบวนการแก้ไขของสถานศึกษาในอังกฤษ พบว่า กระทรวงศึกษาพยายามสร้างบรรยากาศแห่ง
การเคารพซึ่งกันและกันในโรงเรียน มีการใช้กฎหมายจัดการกับความรุนแรง เช่น การรังแกใน
โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Approach) โดยการกาหนดนโยบายทั้งโรงเรียน
(Whole-School Policies) โดยมีครูเป็นผู้กาหนดนโยบายในชั้นเรียนและนโยบายโรงเรียนเพื่อ
ป้องกันความรุนแรง มีผู้สนับสนุนคือ สมาชิกสมาคมโรงเรียน (Members of School Community)
มีกระบวนการคือ ครูซึ่ งเป็ นผู้เผชิญหน้ ากับปั ญหาจริ งจะนาเหตุการณ์แ ละเรื่ อ งราวต่างๆ มา
รายงานในที่ประชุมให้เครือข่ายอื่นๆ ทราบและร่วมกันตัดสินใจเสนอทางแก้ไข มีการฝึกฝนครูโดย
การให้ข้อ มูลและสนั บสนุนชุดเครื่อ งมือ ในการจัดการปัญหาการรังแกที่ เรียกว่า Anti-Bullying
Pack จัด หาผู้ช่ วยทางการศึ กษา Education Assistant เพื่อ ทาหน้ าที่พี่ เลี้ ยงในการเรี ยนรู้
(Learning Mentor) เพื่อแบ่งเบาภาระครู ใช้ การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ การไกล่เกลี่ยและ
การแก้ปัญหาความขัดแย้งให้กับนักเรียน ที่เรียกว่าการไกล่เกลี่ยโดยเพื่อนและการพัฒนาทักษะใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Peer Mediation and conflict resolution skills) รวมทั้งจัดตั้งศูนย์
Hotline ให้นักเรียนโทรศัพท์ปรึกษาเรื่องความรุนแรง เป็นต้น
ตัวอย่างโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ วัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานของประเทศอังกฤษ เช่น โครงการความร่วมมือในโรงเรียนที่ปลอดภัยกว่า
(Safer School Partnership: SSP) ในโรงเรียนมอร์เพ็ธ (Morpeth) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 11-16 ปี จานวน 1,200 คน ในกรุงลอนดอน เริ่ม จาก SSP จัดส่ ง
ผู้เชี่ยวชาญเข้า ไปทางานในโรงเรียนแบบเต็มเวลา โดยผู้เชี่ยวชาญมีการประสานการทางาน
เชื่อมโยงกับโรงเรียนประถมศึกษาอื่ นๆ ใกล้เคียงอีก 4 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียนมอร์เพ็ธ
(Morpeth) ที่สามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันและทาความตกลงในเรื่อ งการทางานของ SSP ว่าจะช่วยโรงเรียนในด้าน

79
ใดบ้างและช่วยอย่างไร โดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole school approach) มองภาพรวม
ในหลายมิติ ตั้งแต่การเข้าไปแทรกแซง สังเกตการณ์ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
การแก้ ปัญ หาผู้ ตกเป็น เหยื่ อ การกระท าความรุ นแรง และแก้ปั ญหาการกระทาผิด ต่ างๆ ของ
นักเรียน นอกจากนั้นยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนทุกด้าน ผลจากการ
ดาเนินงาน คือ ผู้เชี่ยวชาญ มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในทีมผู้บริหารโรงเรียนมากขึ้นและสามารถ
ทางานคู่กันไปได้ในทุกด้าน นอกจากนั้น ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถทางานเชื่อมโยงกับทีมตารวจใน
พื้นที่ของโครงการอย่างเข้มแข็งจึงประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ SSP
ประเทศญี่ปุ่น จากรายงาน White Paper on Youth 2005 และ National
Youth Development Policy (Cabinet Office, 2005: online) พบว่า ลักษณะของการขาดสันติ
วัฒนธรรมของเด็กญี่ปุ่น คือ ใช้การกีดกันหรือทาร้ายรังแกเด็กอื่นที่แตกต่างจากตนซึ่งเป็นเด็กส่วน
ใหญ่ของกลุ่ม ในขณะที่ผู้ถูกกระทาไม่สามารถจัดการความเครียด และอารมณ์ รวมทั้งไม่สามารถ
ปรึกษาครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดได้ โดยสาเหตุสาคัญของปัญหา คือ การเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบความสัมพันธ์ในครอบครัว สภาพชุมชนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อ นบ้านลดลง
และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพของครอบครัว จานวนครอบครัวแตกแยกหย่าร้าง
เพิ่มสูงขึ้น ทาให้เด็กที่เป็นผลผลิตของครอบครัวและชุมชนถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล และขัด
เกลาภายใต้ความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้อ งอย่างดี เท่าที่ควร ลักษณะสังคมในชุมชนสร้าง
ความรู้สึกเป็นอื่ นแปลกแยกเพิ่มขึ้น องค์ความรู้ เรื่อ งความร่วมมือ ร่วมใจ ความมีวินัย คุณธรรม
ศี ล ธรรมที่ เ ป็ น แบบแผนดั้ ง เดิ ม ของญี่ ปุ่ น ไม่ ไ ด้ ป ลู ก ฝั ง ลงไปให้ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว เด็ ก เช่ น ในอดี ต
สถานศึกษาที่มีหน้าที่บ่มเพาะปลูกฝังความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างทัศนคติ ที่จาเป็นในการดารงชีวิต
กลับให้ความสาคัญกับการเพิ่มเนื้อหาสาระในการเรียน และใช้มาตรการเด็ดขาดในการจัดการ
ปัญหาของเด็ก กลับกลายเป็นการเพิ่มความเครียด ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่เด็กยังไม่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่มากพอ ขาดที่ปรึกษา ไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคม แสวงหาการยอมรับและทางออกที่ผิดๆ ญี่ปุ่นจึงให้ความสาคัญกับการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพื่อดึงให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สถานศึกษา ครอบครัว ชุ มชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง กลับมาให้ความ
ร่วมมือสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยมีการดาเนินงาน เช่น จัดการฝึกอบรมเด็ก/เยาวชน ให้
การศึกษา ให้ความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการกระทาผิด และใช้
ความรุนแรงของเด็ก/เยาวชน ชุมชนท้องถิ่นและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนร่วมมือกันสนับสนุน
เด็กให้สามารถเข้าถึงหน่วยงานที่ให้คาปรึกษาหารือ ให้โอกาสแก่เด็กและจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
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พัฒนาให้สามารถปรับตัวได้ จัดตั้งศูนย์ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของเด็กและเยาวชน
เพื่อกาหนดมาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมให้ความช่วยเหลือส่งเสริม อาทิ สภาประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกับตารวจ ศูนย์ให้คาปรึกษาแก่เยาวชน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
เปิดโอกาสให้เยาวชนที่กระทาผิดรู้สึกสานึกตนและให้โอกาสได้พบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ตก
เป็นเหยื่อที่อยู่ในชุ มชนเดียวกัน ให้รู้จักการขอโทษ ยอมรับผิดและปรับปรุงตนเอง พร้อมกั บร่วม
กิจกรรมกับชุมชน ฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนจัดทาแผนปฏิบัติงานการให้คาปรึกษานักเรียน โดยเน้น
การปลู กฝังให้ เยาวชนรู้ จักรั บผิ ดชอบชั่ วดี มีศี ลธรรม มี โรงเรี ยนและชุมชนจัดที มสนับสนุนและ
จัดระบบการสนับสนุนหลายด้านเพื่อลดการกระทาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ชุมชนต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและช่วยชักจูงเด็กให้เข้าเรียนและเข้าสังคมได้ ตารวจ บุคลากรใน
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมมือกันจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อหาทางป้องกัน
การก่อคดีการใช้ความรุนแรง มีการควบคุมพื้นที่ในโรงเรียนมิให้เกิดเหตุการณ์ รุนแรง จัดทาคู่มือ
สาหรับโรงเรียน และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสฝึกทักษะการทางานและได้รับค่าตอบแทนจากการใช้
ทักษะของตน โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดระบบบูรณาการระหว่างโรงเรียนกับภาคธุรกิจ พัฒนา
ทักษะของนักเรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ และหาทางช่วยเหลือเด็กให้มีงานทา
และพยายามชักชวนเด็กที่ไม่เรียนหนังสือเข้าเรียน และเปิดโอกาสให้เด็กที่เคยกระทาความรุนแรง
มีงานทา เป็นต้น
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Times, 2012: online) ประสบ
ปัญหาความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียนระดับประถมศึกษาถูก
เพื่อนกลั่นแกล้งเอาชื่อไปล้อเลียนผ่านออนไลน์เป็นเวลานาน ทาให้ได้รับความอับอาย นักเรียนถูก
เพื่ อ นร่ ว มชั้ น ใช้ใ ห้ ไปซื้ อ ของ ตบ ตี เตะ ทาให้ ต้อ งพกอาวุธ มาโรงเรี ย นหรื อ หนี อ อกจากบ้ า น
นักเรียน/นักศึกษาที่เป็นแก๊งอิทธิพลชอบกลั่นแกล้งและกระทาความผิดต่อผู้อื่นถูกเรียกว่า “อัลฟา”
(Alpha) มีการกระทาความผิดทางเพศ เช่น การข่มขืนในโรงเรียน และในห้องเรียน โดยทาเป็นกลุ่ม
ใหญ่มากขึ้น เช่น 4 - 6 คน และผู้กระทากับผู้ถูกกระทามีอายุน้อยลงกว่าในอดีตมากขึ้น เป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและลงไปถึงระดับประถมศึกษามากขึ้น นอกจากนั้นยังเกิด
ปัญหาความเครียดจากการแข่งขันทางการเรียน การใช้ความรุนแรง และการรังแก จนส่งผลให้
ผู้ถูกกระทาฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น รัฐบาลภายใต้การนาโดยนายลี เมียง บัค ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลีปัจจุบัน (2554) ได้ประกาศมาตรการต่อต้านความรุนแรงในโรงเรียน พ.ศ.2555
โดยให้สถานศึกษาใช้การป้องกันมากกว่าการลงโทษ และเน้นการจัดการศึกษาด้านจริยธรรมและ
กีฬา ด้วยความร่วมมือของรัฐบาล โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งมีการประจานความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น โดยให้อานาจและความรับผิดชอบกับ ครูในการดูแลเรื่องความรุนแรงในโรงเรียน
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อย่างเต็มที่ มีการบันทึกความผิดลงในประวัตินักเรียน 5 ปีสาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ 10 ปีสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กาหนดให้จัดระบบ
ตารวจโรงเรียน (คล้ายสารวัตรนักเรียน) เพื่อ ตรวจตราเหตุ การณ์ความรุนแรงในโรงเรียน โดย
กระทรวงการศึกษาได้สนับสนุนโครงการนาร่องชื่อ “โครงการตารวจโรงเรียน” เริ่มในปี 2548 เพื่อ
ขยายไปยังโรงเรียนอื่นๆ ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้และคาปรึกษา และสอดส่องดูแล โดยเชิญ
ตารวจและครูที่เกษียณอายุราชการแล้วมาช่วยปฏิบัติงานในโครงการ มีการประสานและแจ้งไปยัง
ตารวจท้องที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 ดาเนินการในโรงเรียนไปแล้วจานวน 100
แห่งและได้ขยายไปยังโรงเรียนอีก 42 แห่งในปี 2551อยู่ในความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภูมิภาค มีการกาหนดบทลงโทษที่ไม่ยกเว้นครู หากเหตุ การณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของครู มีการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองในโรงเรียน ออกกฎหมาย
ชดใช้ค่าเสียหายแก่เด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ออกกฎข้อบังคับให้ผู้ปกครองเข้า
มารับผิดชอบการกระทาผิดของลูกมากขึ้น ออกกฎลงโทษอย่างรุนแรงกั บหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่
เสนอภาพโป๊และการให้ร้ายหรือรังแกผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bully) และออกกฎระเบียบ
ห้ามการขายเครื่อ งดื่ มแอลกอฮอล์แ ก่เด็ ก ทั้ง นี้ใช้ การให้ คาปรึก ษาแนะนาและการรัก ษาเป็ น
เครื่องมือสาคัญที่จะหยุดและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับ
องค์กรระหว่างประเทศ (UNESCO) ในการจัดการศึกษาเพื่อ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
ประเทศ (Education for International Understanding: EIU) ซึ่งมีการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในสถานศึกษา เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาความขัด แย้ง 12 ทักษะ
ได้แก่ วิธีชนะ – ชนะ (Win-Win Approach) การตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ (The Creative
Response) ความเห็ น อกเห็น ใจ (Empathy) ความมุ่ ง มั่น ในทางที่ เ หมาะสม (Appropriate
Assertiveness) พลังความร่วมมือ (Co- Operative Power) การจัดการอารมณ์ (Managing
Emotions) ความตั้งใจในการแก้ไข (Willingness to Resolve) การทาแผนที่สาเหตุความขัดแย้ง
(Mapping to Conflict) การพัฒนาทางเลือก (Development of Options) ทักษะการไกล่เกลี่ย
(Negotiation Skill) คนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย (The Third Party Mediator) และการสร้าง
มุมมองกว้าง (Broaden Perspectives) โดยจัดกิจกรรมฝึกทักษะต่างๆ จัดทาคู่มือการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีกิจกรรมการศึกษาดูงานที่แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนที่มีความขัดแย้งหลังเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว และชุมชนที่เป็นต้นแบบในการสร้าง
สันติภาพและการเรียนรู้แบบยั่งยืน โดยมี UNESCO เป็นผู้สนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณ
เป็นต้น
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ประเทศฟิลิปปินส์ จากผลการสารวจสถานการณ์การรังแกในโรงเรียนในช่วง
12 เดือนในปี 2545 ของผู้ เรียนของ 5 เมือ งใหญ่ ในเอเชีย ได้แก่ กรุ งเทพฯ กัว ลาลัม เปอร์
กรุงมะนิลา สิงคโปร์ และไทเป ในปี พ.ศ. 2545 ของบริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ร่วมกับบริษัทวิจัย
การตลาดออราเคิล ชี้ให้เห็นว่ากรุงมะนิลาและกรุงเทพฯ มีสถิติการรังแกกันของผู้เรียนสูงที่สุดใน
เอเชีย เด็กชาวฟิลิปปินส์ที่มีปัญหาการขาดสันติวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ
ยากจน และปัญหาทางเศรษฐกิจ ครอบครัวที่พ่อแม่มีบุตรมาก เด็กถูกทอดทิ้ง หรือถูกทารุณกรรม
อยู่ในชุมชนแออัดมีความเหลื่อมล้าและแตกต่างทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ และการนับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน ขาดโครงการส่งเสริมเด็ก ตลอดจนโอกาสและพื้นที่เพื่อให้เด็กหรือผู้เรียนได้แสดงออก
ในทางที่เหมาะสมตามความสามารถที่แตกต่างกัน เด็กทั้งในและนอกโรงเรียนต้องเผชิญกับกลุ่ม
แก๊งต่างๆ นอกจากนั้น นักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ มี
การรังแกสูงที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในลักษณะการรีดไถ การดูถูก การกลั่น
แกล้งกดดัน การทาร้ายร่างกาย การเล่นตลกที่หยาบคาย การรับน้องที่รุนแรง และการยกพวกตีกัน
เป็นต้น แนวทางการดาเนินการเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในฟิลิปปินส์ อาทิ การจัดตั้งศูนย์
การศึกษาเพื่อสันติภาพ (Center for Peace Education) ขึ้นที่ Miriam College เมือง Quezon
City ประเทศฟิลิปปินส์ มีการจัดทาหลักสูตร Peace Education เพื่อใช้สอนในโรงเรียนในทุกระดับ
การศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยกาหนดให้การศึกษาเพื่อสั นติภาพ
ในจะต้องประกอบด้วย 3 ด้าน (Loreta Navarro-Castro and Jasmin Nario – Galace, 2008)
คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติหรือคุณค่า แต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านความรู้ (Knowledge) เนื้อ หาสาคัญ ได้แก่ แนวคิดองค์รวมของ
สันติภาพ (Holistic Concept of Peace) ความขัดแย้งและความรุนแรง (Conflict and Violence)
ทางเลื อ กใหม่ แ ห่ ง สั น ติ ภ าพ (Some Peaceful Alternatives) ได้ แ ก่ การปลดอาวุ ธ
(Disarmament) การไม่ใช้ความรุนแรง (Non - Violence) การแก้ปัญหา การปรับเปลี่ยนและการ
ป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Resolution , Transformation and Prevention) สิทธิมนุษยชน/
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Rights) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Human Solidarity) การ
พัฒนาบนพื้นฐานของความยุติธ รรม (Development Based on Justice) การท าให้ เป็ น
ประชาธิปไตย (Democratization) การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
2) ด้านทัศนคติ/คุณค่า (Attitudes/Values) เน้นการปลูกฝังเรื่องการนับถือ
ตนเอง (Self – Respect) การเคารพผู้อื่น (Respect for Others) การเคารพต่อชีวิต /ไม่ใช้ความ
รุนแรง (Respect for Life/ Nonviolence) ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality) ความ
เมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Compassion)ความตระหนักในโลก (Global Concern) ความ
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ตระหนัก ในระบบนิเ วศน์ วิทยา (Ecological Concern) ความร่ว มมือ (Cooperation) การเปิ ด
กว้าง/ อดทนอดกลั้น (Opennness/ Tolerance) ความยุติธรรม (Justice) การมีวิสัยทัศน์เชิงบวก
(Positive Vision)
3) ด้านทักษะ (Skills) ที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ทักษะการโต้ตอบ/ตอบสนอง
(Reflection) ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Critical Thinking and Analysis) ทักษะการ
ตั ด สิ น ใจ (Decition – making) ทั ก ษะการจิ น ตนาการ (Imagination) ทั ก ษะการสื่ อ สาร
(Communication) ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution) ทักษะความเข้าใจ
แบบหยั่งรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น/ ทักษะการปรับตัว (Empathy) ทักษะการสร้าง/ การ
ทางานกลุ่ม (Group Building)
ลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพข้างต้นของประเทศฟิลิปปินส์
จะเน้นที่การจัดการศึกษาในหลากหลายมิติและในขณะเดียวกันก็เป็นการจัดการศึกษาแบบองค์
รวม มีจุดมุ่งหมายให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น โดย
ประมวลการจัดการศึกษาและการฝึกฝนหลายเรื่องเข้าด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาเกี่ยวกับการปลด
อาวุธ (Disarmament Education) สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) โลกศึกษา
(Global Education) การศึกษาเพื่อ แก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution Education)
พหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural Education) การศึก ษาเพื่อ ความเข้าใจระหว่า งประเทศ
(Education for International Understanding) การศึกษาเพื่อความร่วมมือของคนที่มีศรัทธาต่าง
ต่างกัน (Interfaith Education) พัฒนศึกษา (Development Education) การศึกษาเพื่อความเป็น
ธรรมทางเพศ (Gender- fair/ Non-sexist Education) และสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental
Education) บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ถ้าต้องการให้เกิดสันติภาพ ต้องสอนสันติภาพ เป็นต้น
สานปฏิรูปได้เสนอระบบการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็ก หรือระบบ
ดูแลช่วยเหลือ (Intervention Programs) ซึ่งเป็นข้อสรุปสาคัญร่วมกันประการหนึ่งของนักจิตวิทยา
ในหลายประเทศ (กทม.-มะนิลา"ขึ้นชื่อเด็กรังแกกันในโรงเรียน, 2546) )ที่เล็งเห็นว่า การลงโทษเด็ก
ในรูปแบบต่างๆ เป็นครั้งคราวเมื่อเกิดกรณีเด็กใช้ความรุ นแรงทาร้ายเพื่อนหรือคนรอบข้าง ไม่ใช่
วิธีการแก้ไขหรือแม้แต่ช่วยลดปัญหาความรุนแรงในเด็กลงได้ ซ้ายังอาจทาให้สถานการณ์การใช้
ความรุนแรงของเด็กรุนแรงยิ่งขึ้น ทว่าหากต้องการบรรเทาปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็ก จึงควร
กาหนดเป็นระบบการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากส่วนใหญ่พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของ
เด็กจะแฝงตัวเป็นภัยเงียบในรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองควรเข้ามาให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยระบบการสอดส่องพฤติกรรมนี้เป็นระบบที่โรงเรียนหลายแห่งในอเมริกา
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อังกฤษ และอีกหลายประเทศในยุโรป ใช้และสามารถบรรเทาการใช้ความรุนแรงของเด็กลงได้
มากกว่าร้อยละ 60 ของปัญหาที่มีอยู่เดิม โดยมีกิจกรรมสาคัญดังนี้
(1) โรงเรี ย นประกาศการเฝ้ า ระวั ง และป้ อ งกั น การใช้ ค วามรุ น แรงของ
นักเรียนให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของโรงเรียน โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและความตระหนัก
แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ตั้งแต่แรกเข้าและทุกภาคการศึกษา หากนักเรียนคนใดพบปัญหา
ดังกล่าว ต้องรีบแจ้งให้ครูรับรู้โดยเร็ว
(2) โรงเรียนจัดทาแบบสอบถามและสารวจความคิดเห็น จากนักเรียน ครู
ผู้ปกครองและบุคลากรในโรงเรียน เกี่ยวกับปริมาณ เวลาเกิดเหตุ และพื้นที่ที่มีความรุนแรงใน
โรงเรียน รวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหา วิธีการเผชิญหน้ากับความรุนแรง และวิธีการอื่นๆ ในการ
ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับโรงเรียน อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลสาหรับ เผยแพร่ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมรอบโรงเรียนรับทราบและร่วมมือในการสอดส่องดูแล
(3) โรงเรียนรณรงค์ให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ กับโรงเรียนในการแก้ไข
ปัญหา ด้วยการย้าถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมผู้ปกครอง การประชุมร่วมระหว่าง
ครูและผู้ปกครอง จดหมายข่าวของโรงเรียน และอื่นๆ เพื่อ ชี้และกระตุ้นให้ผู้ปกครองเห็นถึง
ความสาคัญของบทบาทตนในการช่วยให้ระบบการสอดส่องและป้องกันการใช้ความรุนแรงของ
เด็กประสบผลสาเร็จ อย่างน้อยที่สุดด้วยการช่วยสอดส่องพฤติกรรมของเด็กขณะที่อยู่กับพ่อแม่
แล้วแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นข้อมูล ให้ความมั่นใจกับเด็ก และผู้ปกครองว่าโรงเรียนจะช่วยและ
สามารถช่วยเหลือหากเด็ก เผชิญปัญหาความรุนแรง และขอให้ผู้ปกครองร่วมมือ กับโรงเรียน ใน
การแก้ไขกรณีที่ลูกมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับเพื่อน หรือถูกเพื่อนรังแกหรือทาร้าย
(4) ครูกับนักเรียนในห้องเรียนร่วมกันคิดหาวิธีรับมือกับการใช้ความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยครูกาหนดกิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมและเรียนรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหา เช่น กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ หรือตั้ง
โจทย์ให้ นักเรียนช่วยกันคิ ดแก้ไขและหาวิ ธีปฏิบัติต นหากเผชิญหน้า กับการใช้ความรุ นแรงทั้ ง
โดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทราบว่าควรจะทาอย่างไรเมื่อประสบเหตุเพื่อนใช้ความ
รุนแรงกับตน และพบเพื่อนที่โดนรังแกหรือถูกทาร้ายรุนแรง
(5) กิจกรรมอื่น ๆ เช่ น การเพิ่มบทบาทการสอดส่อ งดู แลของครูและ
บุคลากรในโรงเรียนในช่วงเวลาสาคัญ ต่างๆ ของวัน เช่น ช่วงพักกลางวันและเลิกเรียน และหาก
พบว่าเด็กลังเลและไม่กล้าแจ้งให้พ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ ทราบว่าตนถูกเพื่อนรังแกหรือกระทารุนแรง
หรื อ เห็ น เหตุ ก ารณ์ ก ารใช้ ค วามรุ น แรง ครู ป ระจ าชั้ น ควรหมั่ น สั ง เกตและบั น ทึ ก พฤติ ก รรม
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ความสัมพันธ์ระหว่างกันของนักเรียนในห้อง หรือใช้วิธีให้นักเรียนเขียนเรียงความและถกปัญหา
ดังกล่าวกับเพื่อน
จากสภาพปัญหา และแนวทางการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของไทยและต่างประเทศข้างต้น เห็นได้ว่า หลายๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหา ความสาคัญและความจาเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึก ษาเป็น ฐานให้เกิดขึ้น เพี ยงแต่ทางเลือ กของการดาเนินงานให้
เหมาะกับแต่ละปัญหาหรือบริบทดังกล่าวยังไม่มากพอ ไม่ต่อเนื่องครบวงจร และขาดการทางาน
ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันทางศาสนา ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานยังอยู่
ในความรับ ผิดชอบของสถานศึ กษาเป็น ส่ว นใหญ่ ขาดเครื อ ข่ ายความร่ว มมือ เสริ มสร้างสัน ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการดาเนินงาน
ของสถานศึ ก ษายั ง เป็ น ไปตามความคาดหวั ง ของสั ง คม ท าให้ ก ระบวนการเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร สิ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษา
สามารถเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบครบวงจร คือ ความ
ร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนัก เรียน
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
3.1 เครือข่าย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ได้ดาเนินโครงการการวิจัย EDKM และ
จากการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ พบว่าเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทาให้การขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว คือ การมีเครือข่ายสังคม (Social Network) โดยการถอด
บทเรียนการสร้างเครือข่ายสังคม มีการกาหนดประเด็นในการถอดบทเรียน โดยตีความเครือข่าย
ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย โดยหน่วยอาจเป็นได้ทั้ง ปัจเจกบุคคล กลุ่มขนาดเล็ก องค์กร
หรือแม้แต่รัฐ ในทุกกรณีการศึกษาเครือข่ายมิได้เน้นไปยังการบรรยายและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยเท่านั้นแต่มุ่งไปยังการทาความเข้าใจเครือข่ายโดยรวม และเรียกว่าเครือข่ายสังคม
และยังได้มีการรวบรวมความหมายของการเครือข่าย (Networks) ไว้ดังนี้
Kaduchin (2004 อ้างถึงใน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ให้
ความหมายว่ า เครื อ ข่ า ยสั ง คม เป็ น เซ็ ท ของความสั ม พั น ธ์ ห นึ่ ง ชุ ด เครื อ ข่ า ย 1 เครื อ ข่ า ย
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ประกอบด้วย เซ็ทของหน่วยซึ่งในทางคณิตศาสตร์ เรียกว่า Nodes ที่ Wasserman and Faust
(1994) เรี ยกว่า Actors ในการเลือ กมีความสัมพั นธ์กันนั้ นหน่ว ยที่ถูกเลือ ก เรียกว่า Alters
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆ เชื่อ มโยงกันด้วยเส้น (Ties) ซึ่งเส้นจะเป็นการแสดงถึงการ
เชื่อมโยงจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งหรือต่างฝ่ายต่างเชื่อมโยงเข้าหากันในรูปแบบเครือข่าย
สังคมของมนุษย์ สอดคล้องกับ Anklam (2003) เสนอว่า หน่วย คือ ตัว บุคคล และเส้นโยง
หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ปรากฏขึ้น ความสัมพันธ์อาจเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร การแก้ปัญหา การ
แนะนาสาหรับการตัดสินใจหรือมิติอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสมาชิกในหน่วยสังคมนั้นเลือกใช้สื่อสารกันและ
กัน Wellman & Berkowitz (1988: 4)
ในประเทศไทย นักวิชาการที่ศึกษาวิจัยเครือข่ายได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคม
ว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกๆด้านที่แสดงออกโดยการมีพฤติกรรมสังคมแบบต่างๆ เป็น
สายใยของความสั ม พัน ธ์ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ มระหว่า งบุค คลหนึ่ งกั บ บุค คลอื่ น ๆหลายคน
(เบญจา ยอดดาเนิน-แอดติกจ์, 2533 อ้างถึงใน พิมพวัลย์ ปรีดาสวัสดิ์ และวาทินี บุญชลักษมี,
2550, 1) ที่สมัครใจสื่อสารสัมพันธ์กันและดาเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันโดยยังคงความเป็น
อิสระ (เสรี พงศ์พิศ, 2546) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในการปรับตัวเข้าสู่ระบบที่
ทางาน เป็นการอยู่ร่วมเพื่ออยู่รอดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิด ความเชื่อและการมีวัฒนธรรม
ร่วมโดยผ่านสถาบันตนเองในรูปแบบการเกาะกลุ่มเพื่อคอยช่วยเหลือของกันและกันในการแก้ไข
บนเงื่อนไขทางธรรมชาติที่ต้องดารงอยู่ร่วมกัน (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2548: 62) โดยมีรูปแบบทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน โดยผ่าน
กระบวนการและกิจกรรมทางสังคม (อัจฉรา ปุราคม, 2550)
สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาแห่งชาติ (2544ข) ได้ให้ความหมายของคาว่ า
เครือข่ายไว้ว่า ความเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก กับการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม และ
รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่อเครือ ข่าย ซึ่งกลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่าย
ใหญ่ ในการเชื่อมโยงเครือข่ายไม่ใช่เพียงการมารวมตัวกันหรือ พบปะสังสรรค์ หรือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน แต่ต้องมีเป้าหมายในการทากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดย
เชื่อมโยงคน กลุ่ม องค์กร หน่วยงานมารวมกัน มีความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์ และมีการ
พัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันทากิจกรรมต่างๆ โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างเดียวกัน สิ่งที่
โยงสมาชิกเข้าด้วยกัน คือวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุร่วมกัน อาจใช้การรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยน
กัน มีผ ลประโยชน์ร่ว มกั น มีการน าทรั พยากรที่มี อ ยู่ มาใช้ร่ วมกัน มีก ารแลกเปลี่ย นเครื่อ งมื อ
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เครื่องใช้ ข้อมูลข่าวสารความรู้ บุคลากร เงินงบประมาณสนับสนุน ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ
อื่นๆ ร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบของการเป็นเครือข่าย ดังต่อไปนี้
1) การรับรู้มุ มมองร่วมกัน (common perception) มีค วามรู้สึ ก คิด เข้าใจปัญหา
ร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจของการเป็นเครือข่าย ทาให้เครือข่ายมีความต่อเนื่อง มีการประสานงาน และ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) เห็นภาพจุดหมายในอนาคตร่วมกัน
3) การมีความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของผลประโยชน์หรือความสนใจร่วมกัน
4) การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยอย่ า งกว้ า งขวาง (All Stakeholders
Participation) ซึ่งมีความสาคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขของการ
ทาให้เกิดการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทาอย่างจริงจังแข็งขัน
5) การเสริ ม สร้ า งซึ่ ง กั น และกั น (Complementary Relationship) ที่ ช่ ว ยท าให้
เครือข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
6) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน หรือการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน (Interdependence) สมาชิกต้อง
ถ้อ ยที ถ้อ ยอาศัย กั นเพื่อ ให้เ กิด การเสริ มสร้า งซึ่ง กัน และกัน ท าให้ สมาชิก เครื อ ข่ ายยึ ดโยงกั น
หนาแน่น โดยต้องทาให้สมาชิกเครือข่ายรู้สึกว่าการดารงอยู่ของแต่ละคน หรือหน่วยจาเป็นต่อการ
ดารงอยู่ของเครือข่าย ทาให้สมาชิกเกิดการปฏิสัมพันธ์กัน
7) ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) ด้วยการทากิจกรรมร่วมกันช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ระหว่างกันทาให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ปัจจัยเงื่อนไขสาคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและสามารถพัฒนา
ได้ คือ ภาวะผู้นา ประโยชน์ ความต่อเนื่องของกิจกรรม และการบริหารจัดการเครือข่าย
นอกจากนั้น ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2549) ได้กล่าวถึงหลักการทางานแบบเครือข่าย
ความร่วมมือว่า ประกอบด้วย ทุกฝ่ายมีเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิ โอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นการทางาน
แนวราบ ไม่มีการสั่งการจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านการทางานร่วมกัน
3.2 ประเภทเครือข่าย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยและสรุปการจาแนก
ประเภทเครือข่าย โดยเสนอประเภทเครือข่ายมาจากมุมมองหลายด้าน ดังนี้
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1) มุมมองจากการนักการศึกษาวิจัยด้านการจัดการความรู้ ได้แก่ Swan et al
(1999) พบว่า สามารถจาแนกเครือข่ายสังคมออกได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก เป็นเครือข่าย
สังคมเสมือนที่เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT focused) และประเภทที่สองเป็นเครือข่ายสังคมจริง
ของบุคคล (Human focused)
2) มุมมองความเชื่อมโยงของเครือข่าย ซึ่งจาแนกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่
- ประเภท Ego-centric หมายถึง เครือข่ายนั้นเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยเดี่ยว หน่วยต่อหน่วย และจะถูกพิจารณาว่าเป็นเครือข่ายเมื่อต้องมีการเชื่อมโยงของสาระ
ระหว่างหน่วยทั้ง 2 นั้น ไม่เช่นนั้นจะวิเคราะห์เครือข่ายไม่ได้ และเป็นไปได้ที่หน่วยเพียงหน่วยเดียว
จะเชื่อมโยงกับหน่วยจานวนมากได้ โดยเรียกว่าหน่วยนั้นมีเครือข่ายสังคมใหญ่
- ประเภท Socio-centric หมายถึง เครือข่ายทีอ่ ยู่ในระบบสังคมหนึ่งหรือที่
เรียกว่า อยู่ในกล่อง (in a box) เพราะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยในกลุ่มสังคมที่มีขอบเขต
ระดับหนึ่ง เช่น ในชั้นเรียนหรือองค์กร ถือเป็นเครือข่ายสังคมในระบบปิดและใช้กันมากในงานวิจัย
เครือข่ายสังคม
- ประเภทที่ส าม Open – system เป็น เครื อ ข่ ายที่ ไม่ จาเป็น ต้อ งระบุ
ขอบเขต ใช้ เ พื่อ ศึ ก ษาปรากฏการณ์ สัง คมในระบบกว้ า ง เช่ น เครื อ ข่ า ยการก่ อ การร้ าย หรื อ
เครือข่ายปัญญาชนโลก เป็นต้น ที่แม้จะเป็นเครือข่ายที่น่าสนใจที่สุดแต่ก็ศึกษาได้ยากที่สุดเช่นกัน
Chan & Liebowit (2006) ได้จาแนกเครือข่ายสังคมออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่
- เครือข่ายที่เป็นทางการ หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
ตามสายงานโครงสร้ างองค์ก รซึ่ง การไหลของสารจะเป็ นไปตามล าดั บขั้ นการสั่ง การ แล ะผล
การศึกษา พบว่า การไหลของสารตามเครือข่ายสังคมนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ฝังลึกที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร
- เครือข่า ยสังคมแบบไม่เ ป็นทางการ หมายถึง การเชื่อ มโยงความสัมพัน ธ์
ระหว่างหน่วยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของความสนิทและความคุ้นเคย ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวก เช่น
ชอบ ไว้ใจ หรือทางลบ เช่น เกลียด ไม่ไว้ใจ ความสัมพันธ์ประเภทนี้ได้รับความสนใจจากนักบริหาร
จัดการองค์กรอย่างยิ่ง มีผ ลการศึ กษา พบว่า งานสาคัญจานวนมากบรรลุ ผลสาเร็จเพราะใช้
เครือข่ายสังคมประเภทหลัง ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบอีกว่าองค์กรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหาวิธี ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมาวิ เคราะห์แ ละนาเอาประโยชน์จ ากเครือ ข่า ยสั งคมแบบไม่เ ป็น ทางการมาใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด
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Cross & Prusak (2002) และ Knoke & Yang (2008 อ้างถึงในสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554) ศึกษาพบความสอดคล้อ งว่ า ความสั มพันธ์ต่ างประเภทกั นก่อ ให้ เกิ ด
เครือข่ายที่แตกต่างกัน แม้ จะศึกษาพฤติ กรรมนั้นในสมาชิกสังคมกลุ่ มเดียวกัน ดั งนั้น แบบของ
มิตรภาพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจะมีรูปแบบโครงสร้างต่างกันออกไปแล้วแต่การตั้งคาถามเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ และยังพบอีกว่าเครือข่ายสังคมจะปรากฏขึ้นแม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรง
ทุกคนและโครงสร้างอาจปรากฏขึ้นแบบสุดขั้ว คือ สมาชิกสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นแบบทุกคนเชื่อมโยง
กัน หรืออยู่ในโครงสร้างแบบไม่สัมพันธ์กันเลย แต่โดยรูปแบบปรกติแล้วเครือข่ายสังคมจะปรากฏ
ขึ้นในลักษณะที่หน่วยบางหน่วยจะสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆมากกว่าเมื่อเทียบกับหน่วยที่เหลือ
3.3 การมีส่วนร่วม/ ความร่วมมือ (Participatory)
Cohen และ Uphoff (1980 อ้างถึงใน ประวีณา ชะลุย, 2549) ได้แบ่งการมีส่วนร่วม
หรือความร่วมมือออกเป็น 4 แบบ คือ
1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วยการริเริ่มตัดสินใจ
ดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ
2) การมี ส่ ว นร่ ว มปฏิ บั ติ ก าร (Implementation) ประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น
ทรัพยากร การบริหาร การประสานความร่วมมือ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบด้วยผลประโยชน์ด้านวัสดุ
ด้านสังคม และส่วนบุคคล
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
สอดคล้องกับ นเรศ สงเคราะห์สุข (2541) ซึ่งสรุปยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้ 2 ด้าน คือ
1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) สามารถทาได้หลายวิธี เช่น
การจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านเพื่อทาความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นต่างๆ
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มองค์กรต่างๆ ภายในชุมชนและระหว่างชุมชน การ
จัด ทัศ นศึ กษา ดูง าน และเชิญ ผู้มี ประสบการณ์ มาให้ ข้อ คิด เห็ น และแลกเปลี่ ยนแนวคิ ดและ
ประสบการณ์ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่างๆ การลงมือ ปฏิบัติจริง การถอด
ประสบการณ์และสรุปบทเรียนทีน่ าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทางานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
2) การพั ฒ นาผู้ น าและเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในความรู้ ห รื อ ความ
สามารถที่มีอยู่ จะช่วยให้ผู้นาสามารถริเริ่มกิจกรรมการแก้ไขปัญหาหรือกิจกรรมการพัฒนาได้
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โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นา ทั้ งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อ ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่
กว้างและชัดเจนขึ้น สนับสนุนให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสารที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดาเนินงานร่วมกันของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง จะทาให้เกิดกระบวนการจัดการและการจัดองค์กรร่วมกัน
3.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
Marriott และ Goyder (2009 อ้างถึงใน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)
ติดตามและประเมินการทางานของภาคีเครือข่ายการศึกษา เสนอว่า การสร้างเครือข่ายกับภาคี
เครือข่ายในองค์กรการศึกษา เริ่มจาก (1) การทาความคาดหวังให้ตรงกัน (2) ทาข้อตกลงสาคัญ
ร่วมเพื่อให้เข้าใจตรงกันในเรื่องความรับผิดชอบ (3) นาเครือข่ายที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมประชุม
หรือทากิจกรรมเบื้องต้น (4) ทาข้อตกลงที่จะเป็นเครือข่าย ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
WHO (2003) ได้นาเสนอ การดาเนินการสร้างเครือข่ายว่ามีลักษณะเป็นขั้นตอน
ประกอบด้วย
(1) สร้างช่องทางการสื่อสาร
(2) กาหนดโครงสร้างและการบริหารงานแบบเครือข่าย
(3) ตรวจสอบทักษะและสมรรถนะที่มีอยู่และที่ต้องการ
(4) วางแผนฝึกอบรมหรือประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
(5) จัดกิจกรรมร่วมสม่าเสมอ
(6) ติดตามผลทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
(7) สร้างพันธะสัญญาระยะยาวเรื่องการสนับสนุนทางการเงินจากผู้บริจาคหรือ
ผู้สนับสนุน
สอดคล้องกับ กุญชรี ค้าขาย (2553) ได้ถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายของโรงเรียน
ในโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พบว่า ในภาคปฏิบัติโรงเรียนได้ดาเนินการสร้างเครือข่าย
ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) สารวจเครือข่าย เพื่อพิจารณาว่าจะมีองค์กรใดบ้างที่มีศักยภาพที่จะทางาน
ร่วมกับเราเพื่อดาเนินการจนบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากพันธกิจและขอบข่ายงานขององค์กร
ต่างๆ เหล่านั้นที่จะช่วยเติมเต็มงานของสถานศึกษา ขณะเดียวกันก็มองหาวิธีการทางานร่วมกัน
อภิปรายถึงเวลา บทบาท แผนและรวมถึงประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับจากการทางาน
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(2) ทาความตกลงร่วมกัน เพื่อ ให้เกิดความชัดเจนร่วมกันว่าต่อ จากนี้ไปจะเริ่ม
ทางานไปด้วยกันในรูปแบบเครือข่าย
(3) หาวิธีการบริหารจัดการในการนาข้อตกลงร่วมและแผนปฏิบัติการไปใช้จริงให้
เกิดผลสาเร็จ ซึ่งต้องอาศัยแกนนาจากทุกองค์กรมาประสานกัน
(4) ทบทวนงานและบทบาทของภาคีเครือข่าย ด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เป็นฐานสาหรับการพิจารณาความก้าวหน้าของงาน การทาตามบทบาทของเครือข่าย และปัญหา
ความขัดแย้งหรือประโยชน์ของทุกฝ่าย
(5) ปรับแก้วิธีการทางาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อ งและแสวงหาวิธีทาให้ดีกว่าเดิม
ซึ่งตั้งแต่ข้อ (3) – (5) เป็นขั้นตอนที่ต้องทาสม่าเสมอจนกว่าจะจบโครงการ
3.5 ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
Samans (2005 อ้างถึงใน สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ได้เสนอปัจจัย
เงื่ อ นไขความส าเร็ จ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ ส าคั ญ ไว้ ใ นรายงานของ World
Economic Forum ว่าประกอบด้วย
(1) การสื่อสารที่เปิดใจและเปิดเผยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน
(2) การบอกบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการทางาน
(3) การอุทิศตนให้กับการทางานตามพันธกิจ
(4) การนากฏ กติกาและข้อตกลงร่วมไปปรับใช้จริง
(5) การยอมรับการนาเอาความแตกต่างระหว่างภาคี เครือ ข่ายเข้ามาใช้ในการ
ทางาน
(6) การมุ่งเน้นผลประโยชน์โดยทาให้ทุกฝ่ายบรรลุถึงประโยชน์เฉพาะองค์กรและ
ผลประโยชน์ร่วมกัน
(7) ทาความเข้าใจความต้องการเครือข่าย ซึ่งนาไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถนะของเครือข่ายแทนการอยู่อย่างเป็นอิสระต่อกัน
Leiderman et al (2006: online) เสนอว่าเคล็ดลับในการสร้างเครือข่ายให้ยั่งยืน
ประกอบด้วย (1) มีเป้าหมายร่วม (2) แบ่งปันทรัพยากร รางวัลและความเสี่ยง (3) กาหนด
บทบาทและความรั บผิ ด ชอบชั ด เจน (4) ยอมรับ ความช านาญการของกั นและกัน (5) ได้ รั บ
ผลประโยชน์ที่ลงตัว (6) มีวิสัยทัศน์ในการทางานร่วมกัน และ (7) สมาชิกจากทุกเครือ ข่ายต้อ ง
อุทิศตนเพื่อทางานตามความชานาญการของตนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ ยิ่งไปกว่านั้นมี
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งานวิจัยที่พบว่าเคล็ดลับในการสร้างเครือข่ายให้สาเร็จที่ได้รับการประเมินว่ามีความสาคัญสูงสุด
คือ ความไว้วางใจกันระหว่างกลุ่มคนหรือระหว่างองค์กรเครือข่าย
3.6 ข้อควรระวังในการสร้างเครือข่ายสังคม
เครื อ ข่ า ยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ภ ายในเครื อ ข่ า ยลดลง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การแยกตั ว
ของเครือข่ายหรือเกิดเครือข่ายที่ไม่มั่นคง Samans (2005 อ้างถึ งใน สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2554) จึงได้เสนอบทเรียนของการสร้างเครือข่ายสังคมไว้ในรายงานของ World
Economic Forum ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเครือข่าย ได้แก่
(1) การขาดความไว้วางใจและความเข้าใจตรงกันในเป้าหมายและภาระงานที่ต้อง
ปฏิบัติ
(2) การมี วั ฒ นธรรมการท างานที่ ขั ด กั น จนเกิ ด การกระทบกระทั่ ง และไม่ ห า
ทางแก้ไข
(3) การมีกรอบเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน
(4) การขาดความชัดเจนในการสื่อสาร
(5) การขาดทักษะ ความชานาญและสมรรถนะที่องค์กรอื่นๆต้องการ
(6) การมีบริบทในการทางานไม่เป็นมิตร
กุญชรี ค้าขาย (2553) ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายของโรงเรียนในโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พบว่า โอกาสที่เครือข่ายจะหลุดไปเกิดได้จาก
(1) องค์กรเจ้าภาพไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของหรือเจ้าภาพ ปล่อยความรับผิดชอบ
ส่วนใหญ่ให้เครือข่าย
(2) การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทุกฝ่ายนึกถึงแต่เรื่องงบประมาณก่อนเรื่องงาน
(3) การทากิจกรรมของแต่ละฝ่ายเชื่อมต่อกันไม่ได้
(4) การขาดการทากิจกรรมต่อเนื่อง ทิ้งช่วงเวลาไว้นานจนหมดความกระตือรือร้น
(5) การดาเนินงานผิดทิศทางและไม่ปรับแก้ให้ทันท่วงที
(6) องค์กรเจ้าภาพไม่แสดงความต้องการที่จะเรียนรู้จากความชานาญการของ
เครือข่าย
จากความหมายและหลั ก การเกี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยและความร่ ว มมื อ ข้ า งต้ น พอสรุ ป
ความหมายของเครือข่ายความร่วมมือ ได้ว่า ลาดับขั้นตอนที่สมาชิ กในกลุ่มเข้ามารวมกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาของกลุ่มหรือชุมชนและ/หรือสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่กลุ่มหรือชุมชน คือ การรับรู้มุมมอง
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การมีวิสัยทัศน์ การตระหนักในผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน สมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วม
อย่างกว้างขวาง เสริมสร้างซึ่งกันและกัน พึ่งพาอาศัยและมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนกัน โดยเน้น
การมีจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างเดียวกัน ทาให้มีความสนใจในการทากิจกรรมร่วมกันโดยเน้น
การมีส่วนร่วมและเกิดการปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิกในทุกขั้นตอน เพื่อให้การดาเนินการใดๆ บรรลุ
เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ โดยร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ แสวงหาทางเลื อ ก ด าเนิ น การ และประเมิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตและ/หรือกระบวนการเรียนรู้ตามแนวระบบโรงเรียน ที่ให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ทั้งในกระบวนการป้องกัน การะบวนการแก้ไข และ
กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
วิธีการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ให้มีความ
ยั่งยืน จะต้องทาให้เครือข่ายเกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบปัจเจก
ต่อปัจเจก (คนต่อคน) ปัจเจกต่อกลุ่ม (คนต่อกลุ่ม) และกลุ่มต่อกลุ่ม ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ทรัพยากร และทากิจกรรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการดาเนินงานต่างๆ ร่วมกัน และ
ควรมี ก ระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ ป ระกอบด้ ว ยการจั ด รู ป แบบของเครื อ ข่ า ย
องค์ประกอบของเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือ ข่าย เช่น มีการทาข้อตกลง สร้างช่องทางการ
สื่อ สาร การหาวิ ธี บริ หารจั ดการ การจั ดกิจกรรมร่ วมและการประเมิ นติ ดตามผล ในงานวิ จั ย นี้
สถานศึกษาถือเป็นแกนนาเครือข่าย (node) ที่สาคัญ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง และมีความน่าเชื่อ ถือ นอกจากนั้นเคล็ดลับในการสร้างเครือ ข่ายให้สาเร็จที่
สาคัญ ได้แก่ การมีเป้าหมายร่วมกัน การให้ทักษะและความชานาญการที่อีกฝ่ายต้องการ การได้
ผลประโยชน์ที่ลงตัวและการไว้วางใจกัน และมีข้อควรระวังในการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
สันติ วัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึก ษาเป็นฐานที่ สาคัญได้แก่ การไม่ ไว้ใ จกัน ขาดการสื่อ สาร จั ด
กิจกรรมไม่สม่าเสมอ การไม่มีหรือไม่เรียนรู้ความชานาญการของเครือข่ายและการมีวัฒนธรรม
การทางานที่เข้ากันไม่ได้
ตอนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
4.1 ความหมายของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
Luecke (อ้างถึงใน จักร ติงศภัทิย์, 2549) อธิบายว่ายุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เป็นคา
ภาษาไทยที่ ใ ช้ ภ าษาอั ง กฤษเหมื อ นกั น คื อ ค าว่ า Strategy มี ร ากศั พ ท์ม าจากภาษากรี ก ว่ า
Strategos และ Stratēgia ซึ่งรากศัพท์ประกอบด้วยคาว่า Stratos ซึ่งมีความหมายว่า กองทัพ กับ
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คาว่า ago หมายถึงการนา หรือ คาแนะนา หรือ การเคลื่อนย้าย ของผู้นากองทัพกรีกในสมัย
โบราณ ซึ่งเมื่อนามารวมกันแล้ว Strategy จึงหมายถึงวิธีการหรือแนวทางในการนากองทัพ หรือ
ยุทธวิธีของแม่ทัพในการจัดทัพและเคลื่อนย้ายกาลังพลเพื่อต่อ สู้กับกองทัพของข้าศึก อย่างไรก็
ตาม ในการนาไปใช้ คาว่ายุทธศาสตร์ยังถูกตีความไว้ในความหมายที่หลากหลายดังต่อไปนี้
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2549) อธิบายว่า ยุทธศาสตร์นิยมใช้สาหรับการรบหรือการ
สงคราม โดยยุทธศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในการรบ ระยะเวลาที่ใช้ การเคลื่อนย้ายกาลัง และ
การวางแผนล่วงหน้าก่อนรบจริง ดังนั้นหากพูดถึงแผนการรบจะใช้คาว่า แผนยุทธศาสตร์ ส่วนคา
ว่า กลวิธี หรือยุทธวิธี จะมีความหมายในเชิงเทคนิคของการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่
วางแผนไว้กลยุทธ์หรือวางแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้ว นอกจากนั้น ได้อ ธิบายว่า กลยุทธ์ หมายถึง
วิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้
ตามสถานการณ์ มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ
สอดคล้องกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2537) ที่ให้ความหมายคาว่า กลยุทธ์ แทนคาว่า
ยุทธศาสตร์ โดยอธิบายว่า กลยุทธ์ คือ วิธีการหรือเทคนิคในการปฏิบัติ อันเป็นวิธีการอันแยบคาย
ในการดาเนินงานไปสู่จุดหมายที่ต้องการ เป็นกลวิธีกึ่งกุศโลบายในการทางาน เป็นวิธีการปฏิบัติที่
ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสม โดยผ่านการคิดและไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ภาษาอังกฤษได้อธิบายคาว่า Strategy ไว้ว่า A strategy is
a plan of action designed to achieve a particular goal. ซึ่งถอดความได้ว่า ยุทธศาสตร์ คือ
การออกแบบการดาเนินการที่นาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์
พจนานุกรมฉบับออนไลน์ของ Merriam-Webster (2009: online) ได้ให้ความหมายไว้
อย่างหลากหลาย เช่น ยุทธศาสตร์ เป็นศาสตร์และศิลปะในการนา การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และ
กาลังทางทหาร ของประเทศหรือกลุ่ม ที่มุ่งไปสู่การกาหนดนโยบายในภาวะสงครามหรือสันติภาพ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายคาว่า ยุทธศาสตร์
ไว้ว่า วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทาง
ทหารตามความจาเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม
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สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้ าคุ ณทหารลาดกระบั ง (2551: ออนไลน์ ) ได้ สรุ ป
ความหมายของยุทธศาสตร์ได้ว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นคาที่มีความหมายกว้างและ
จะใช้ในความหมายที่แตกต่างกันไป ตามวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่องค์กร โดยมีความหมาย
ทั่วไป ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ หมายถึง การมองไปสู่อนาคต ภายใต้การพิจารณาถึงความเป็นไปได้
ในการใช้ความสามารถขององค์การเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ และการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ และชัดเจนว่าจะสามารถนาองค์การไปสู่ภารกิจ และเป้าหมายที่วางไว้
 ยุท ธศาสตร์ หมายถึง การวิ เคราะห์เ พื่อ วางกลยุท ธ์ ที่วิ เคราะห์ทุ กปั จจั ย ที่
เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในอนาคตที่จะมีผ ลกระทบต่อ องค์กรทั้งในแง่
โอกาสและอุปสรรค
 ยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางที่ชัดเจนขององค์กรกาหนดขึ้นเพื่อชี้นาการปฏิบัติใน
อนาคต
ส าหรั บความหมายในเชิ งแผน ที่ เรี ยกว่ า การวางแผนกลยุ ทธ์ หรื อแผนยุ ทธศาสตร์
(Strategies Plans) มีลักษณะดังต่อไปนี้
1) เป็นแผนงานระยะยาว (Long-range plan) ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ หรือแผน
ทั้งหมดขององค์กรเอาไว้ด้วยกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันหมายถึงแผนงานระยะยาวที่
กาหนดทิศทาง และแนวทางสาหรับแผนงานและโครงการในระยะสั้นอย่างครบถ้วนทั้งหมด ซึ่งใน
บางสถานการณ์งานด้านหนึ่งอาจจะมีความสาคัญมากกว่าอีกด้านหนึ่ง และยุทธศาสตร์จะเข้ามา
เป็นกลไกกาหนด และจัดลาดับความหมายสาคัญ รวมทั้งการชั่งน้าหนัก ความเสี่ยงหรือลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรให้น้อยลง
2) เป็นกระบวนการที่ประสานระหว่างผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร
กับผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายในตัวองค์กรเอง เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถใช้จุดเด่นหรือข้อ
ได้เปรียบขององค์กร ลดสิ่งที่เป็นจุดด้อย ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่สิ่งแวดล้อมภายนอกอานวยให้
และกาจัดสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค
3) เป็ น กระบวนการที่ ก ลุ่ม ผู้ น าในองค์ ก รร่ ว มกัน ก าหนดวิสั ย ทั ศน์ ข ององค์ก รใน
อนาคต พัฒนาแนวทางในการดาเนินงาน และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กาหนด
จากที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น พบว่ า ค าจ ากั ด ความของยุ ท ธศาสตร์ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี
ความหมายไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการทหาร แต่ในปัจจุบันมีการใช้คาว่า
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ยุทธศาสตร์ในมิติที่แตกต่างออกไปจากเดิมค่อนข้างมาก ดังตัวอย่างเช่น การใช้คาว่ายุทธศาสตร์
ในภาคธุ ร กิจ โดยใช้ค าว่ า Business Strategy ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยยุท ธศาสตร์ย่ อ ยๆ เช่ น
ยุทธศาสตร์การตลาด (Marketing Strategy) และ ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี (Technology Strategy)
เป็นต้น ดังนั้น ในภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ เป็นคาที่เริ่มกาเนิดมาจากคาศัพท์เฉพาะ
ในทางทหาร แต่ปัจจุบันได้มีการนามาใช้อย่างแพร่หลายในภาคส่วนต่างๆ และสิ่งที่สาคัญยิ่งของ
ยุทธศาสตร์ คือในยุทธศาสตร์จะต้องมีอ งค์ประกอบหลักๆ 3 องค์ประกอบคือ 1) เป้าหมาย
(Ends) 2) วิธีการไปสู่เป้าหมาย (Ways) 3) เครื่องมือ (Means) ที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ควรมีความสอดคล้อง มีห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม และที่สาคัญคือ มี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งต้องไม่นาไปใช้สับสนกับคาว่า ยุทธวิธี เพราะยุทธวิธีมุ่งไปที่
การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล ส่วนยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นไปที่การกาหนดเป้าหมายระยะยาว พร้อมทั้ง
วิธีการและทรัพยากรที่จะทาให้เป้าหมายดังกล่าวบรรลุผล
4.2 กระบวนการของยุทธศาสตร์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (อ้างถึงใน จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, 2549) กล่าวว่า
สิ่งสาคัญที่จะช่วยตั้งหลักในการคิดการมองและกาหนดยุทธศาสตร์ ที่จะช่วยให้เราตอบโจทย์ใน
อนาคตได้ชัดเจน คือคาถามหลักใน 3 นั่นคือ
(1) “เรากาลังจะไปไหน” (Where are you going to?) ซึ่งมีความสาคัญมากใน
ทางการบริหาร เพราะเป็นการกาหนดเป้าหมาย ซึ่งอาจหมายถึงผลกาไรหรือ ผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับหรืออาจเป็นความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานหรือประชาชน ฯลฯ แล้วแต่ภารกิจของหน่วย
นั้นๆ โดยจะมี คาว่า วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ วัต ถุป ระสงค์ เป้า ประสงค์ เป้า หมาย ฯลฯ ซึ่ งบอกถึ ง
ความหมายเดียวกัน แต่อยู่ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงแตกต่างกัน อยู่ด้วยเสมอ
(2) “เราอยู่ ที่ไหน” (Where are you now?) เพื่อ ที่จะทาให้ท ราบว่าสภาพหรื อ
สถานการณ์ขององค์กรหรือปัญหาในปัจจุบันเป็นอย่างไร หากไม่สามารถหาคาตอบข้อนี้ได้ การ
เดินทางไปยังเป้าหมายที่กาหนดไว้ก็อาจจะผิดพลาดได้เช่นกัน วิธีการหาคาตอบของข้อนี้อาจใช้
การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่เน้นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน
และการมองถึงจุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤต และโอกาสต่างๆ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์
(3) “จะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร” (How to get there?) ซึ่งก็คือ “ยุทธศาสตร์” เพราะจะชี้
ถึงแนวทางหรือวิธีการในการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในอนาคตได้ โดยอาจมียุทธศาสตร์ย่อย
หลาย ยุทธศาสตร์ที่มาประกอบกันจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
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ในการตอบคาถามข้างต้น นักยุทธศาสตร์ควรมีการประเมินสถานการณ์แวดล้อมหรือ
บริบทด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ที่มีและพึงจะมี
รวมถึงการวางยุทธศาสตร์ใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลักการสาคัญ
ของการกาหนดยุทธศาสตร์คือจาเป็นต้องมีข้อมูลที่รอบด้าน หรือที่เรียกว่า การ “รู้เขา-รู้เรา” และ
ข้อ มูล เกี่ยวกับแนวโน้ม หรือภาพอนาคตที่ จะเกิ ดขึ้น ซึ่งมั กใช้ ก ารวิเ คราะห์ เช่ น การวิเคราะห์
แนวโน้มและผลกระทบแนวโน้ม (Trend Analysis) หรือ การวิเคราะห์ SWOT เพื่อให้รู้จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อกาหนดทิศทางและวิธีการหรือยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ดารงค์ วัฒนา, 2548)
Luecke (2548 อ้างถึงใน ประวีณา ชะลุย , 2549) กล่าวไว้ถึงกระบวนการของ
กลยุทธ์ว่าสิ่งสาคัญที่สุดในการดาเนินธุรกิจ คือ แนวทางที่เป็นกระบวนการ ดัง แสดงในแผนภาพที่
4 ว่า เริ่มจากกาหนดกลยุทธ์จากพันธกิจขององค์กร ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กร และ
เป็นสิ่งที่องค์กรมุ่งสร้างเพื่อตอบสนองลูกค้าและผู้ถือหุ้นจากพันธกิจที่มี โดยทั่วไปการกาหนดกล
ยุทธ์มักเริ่มจากการวิจัยอย่างมีหลักการ และการวิเคราะห์เชิงลึกร่ว มกับกระบวนการโดยผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นผู้ตัดสินเพื่อกาหนดประเด็นสาคัญที่องค์กรจะต้องจัดการให้บรรลุผลสาเร็จในระยะ
ยาว และมีการจัดทาแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้นาของหน่วยงานระดับปฏิบัติการ
ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ระดับองค์การและหน่วยปฏิบัติการจะสอดคล้อ งและประสานกัน
อย่างลงตัว รวมทั้งสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้บรรลุผลสาเร็จ
พันธกิจ
เป้าหมาย
สภาพแวดล้อม
ภายนอก

การกาหนดกลยุทธ์
กลวิธีในการดาเนิน
กลยุทธ์
การวัดผลการ
ปฏิบัติงาน

ภาพที่ 5 กระบวนการของกลยุทธ์
ที่มา : Luecke (2548 อ้างถึงใน ประวีณา ชะลุย, 2549)

สภาพแวดล้อม
ภายใน
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2550) ได้สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ไว้ว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการ
วางแผนที่มีการกาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิด
เชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทางานที่คล่องตัว มีความสามารถในการปรับตัวสูง เพื่อทางาน
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการนาสู่
เป้าหมายในอนาคต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด (Survive)
และความก้าวหน้า (Growth) ขององค์กร หน่วยงาน หรือของธุรกิจในอนาคต มีส่วนอย่างมากต่อ
การสร้างความเป็นผู้นา (Leadership) หรือในการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ที่แสดงถึงจุดเด่นของ
หน่วยงาน ขององค์ก รหรือของธุรกิจในการวางแผนกลยุทธ์นั้น มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็น
เป้าหมายรวมขององค์ก รสาหรับการดาเนินในอนาคต มีการคิดในเชิงรุก มุ่งเอาดี เอาเด่น เอา
ก้าวหน้า ก้าวไกล มุ่งเอาชนะ เอาความยิ่งใหญ่ เน้นคุณภาพ เน้นความเป็นเลิศ
ในภาคธุรกิจ การวางแผนกลยุ ทธ์ หรื อ Strategic Planning มั กใช้ก ารวิเ คราะห์
จุดอ่อน-จุดแข็ง (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมมีผลกระทบสูงต่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์ก รมากกว่า
องค์ประกอบภายในขององค์กร ซึ่งสามารถควบคุมได้ง่ายกว่า นักวางแผนกลยุทธ์ จะทา SWOT
Analysis เพื่อสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (Alternatives) ที่มุ่งหา S สูง – O สูง, S สูง – T ต่า, W ต่า –
O สูง และ W ต่า – T ต่า
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทงั้ ในส่วนของเอกชนหรือในส่วนของรัฐ จะเน้นความสามารถ
ในการคาดคะเนสภาพหรื อแนวโน้ม ในอนาคต เพื่ อ ก าหนดหนทางหรื อ กลยุ ทธ์ การท างานใน
อนาคตของหน่วยงาน สู่จุดหมายที่ต้องการ เพื่อเตรียมเผชิญกับการแข่งขันหรือเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เน้นถึงความสามารถในการปรับตั วขององค์การ เพื่อนาองค์การไปสู่
จุดหมายที่ต้องการ
ความสาคัญของการวางแผนกลยุทธ์
1) การวางแผนกลยุทธ์ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
เพราะให้ความสาคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็น
สาคัญ
2) การวางแผนกลยุ ท ธ์ ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก ระดั บ มี ค วามเป็ น ตั ว เอง
รับผิดชอบต่อความสาเร็จและความล้มเหลวของตนมากขึ้น เพราะเป็นการวางแผนขององค์กร โดย
องค์กรและเพื่อองค์กรที่ไม่ได้เกิดจากการสั่งการ
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3) การวางแผนกลยุทธ์ เป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอานาจ ซึ่ง
เป็นกระแสหลักในการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการออกระเบียบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสู่มิติใหม่ของการปฏิรูป
ระบบราชการโดยสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4) การวางแผนกลยุทธ์ เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจัดทาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Performance Base Budgeting) ซึ่งสานักงบประมาณกาหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานในสังกัด จัดทาก่อนการกระจายอานาจด้านงบประมาณ
5) การวางแผนกลยุทธ์ ให้ความสาคัญต่อ การกาหนด “กลยุทธ์” ที่ได้จากการคิด
วิเคราะห์แบบใหม่ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่ าในอดีต ไม่ใช้ข้ออ้างความจากัดทางด้านทรัพยากร
และงบประมาณ ดังนั้นจึงเป็น รูปแบบการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ ที่ช่วยให้เกิดการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน
การวางแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1) การวิเคราะห์ภารกิจหรือพันธกิจ (Mission Analysis)
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental Analysis)
3) การวิเคราะห์องค์การ (SWOT หรือ Situation Analysis)
4) การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision)
5) การค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการดาเนินงาน (Obstacles)
6) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Decision)
7) การกาหนดนโยบาย (Policy Decision)
8) การกาหนดกิจกรรม (Activity) สาคัญตามกลยุทธ์
9) นโยบายการจัดทาเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
โดยสรุป กระบวนการของกลยุ ทธ์ หรือ กระบวนการยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การ
กาหนดเป้า หมาย วิเ คราะห์ สภาพแวดล้อ ม วิ เคราะห์ต นเอง แล้ วจึง หาทางเลื อ กและกาหนด
กลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดในสถานการณ์นั้นๆ สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549) ที่กล่าวไว้ในหนังสือการคิดเชิงกลยุทธ์ว่า เราสามารถคิดเชิงกลยุทธ์เมื่อมี
เป้ า หมายเฉพาะเจาะจงที่ ต้ อ งการท าให้ สาเร็ จ การไปถึ งเป้ า หมายต้ อ งมี ก ารวางแผนอย่ า ง
รอบคอบ โดยต้องมีการวิเคราะห์ตนเอง สภาพแวดล้อมก่อนดาเนินการ เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ปัจจัยภายใน เช่น ศักยภาพของตนเอง ความรู้ ความสามารถ ทรัพยากร และปัจจัยอื่นๆ ที่
เอื้อต่อความสาเร็จ และปัจจัยภายนอก เช่น เวลา สถานที่ ต้องมีการคาดการณ์อนาคตที่อาจส่งผล
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กระทบให้เป้าหมายที่วางไว้ไม่ประสบความสาเร็จ จากนั้นจึงเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมและประเมิน
ทางเลือกเหล่านั้นว่าใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ และมีความเป็นไปได้มากที่สุด นามาวางแผนเป็น
ขั้นตอน และในระหว่างการนามาปฏิบัติจะต้องตรวจสอบสถานการณ์อยู่เสมอ เมื่อ สถานการณ์
เปลี่ยนต้องพร้อมที่จะปรับตัวหาทางเลือกใหม่ๆ เมื่อพบว่าทางเดิมมีความเสี่ยงมากเกินไป
4.3 ยุทธศาสตร์การศึกษา
สานัก งานเลขาธิก ารสภาการศึก ษา (2552) ได้ ดาเนิน การจั ด ทายุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555) ประกอบด้วย 6 ด้านที่มี
สาระสาคัญดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้เด็กปฐมวัยทุกคนต้อง เตรียมความพร้อมอย่าง
น้อย 1 ปี ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และส่งเสริมการอ่านเป็นวาระชาติ
2) การพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยขอคืนอัตรา
เกษียณและเกษียณก่อนกาหนด พร้อมวงเงินให้แก่กระทรวงศึกษาธิการในอัตราเต็มร้อย ภายใน
เวลา 5 ปี ยกเลิกระบบลูกจ้างและจัดให้มีระบบคัดสรรครูที่มีคุณภาพเพื่อรับบรรจุเป็นข้าราชการ
ครู กาหนดภาระงานครูให้ชัดเจน
3) การพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ การศึก ษา โดยก าหนดเป้าหมายสัด ส่ว น
นักเรียน นักศึกษา: คอมพิวเตอร์ ในทุกระดับและประเภทการศึกษา
4) การจัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อ คุณภาพการศึ กษา โดยส่งเสริมสถานศึกษา
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก ปรับระบบการ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน จัดระบบคูปองเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับผู้ด้อยโอกาส ทั้งมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยยึด
พื้นที่โดยเฉพาะการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนชายแดน
5) การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยกระจายอานาจทุก
ด้านให้สถานศึกษา และส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความพร้อมให้พัฒนาเป็นองค์การมหาชน
6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมจัดการศึกษา โดย
ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2555 ต้องทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สูงขึ้น โดยมีคะแนนจากการทดสอบระดับชาติสูงกว่าร้อยละ 55.
วิทยากร เชียงกู ล (2552) ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2555) ดังกล่าวไว้ดังนี้
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ประเด็นที่พบว่าขาดไป คือ 1) การปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ เป็น
ธรรมและมีประสิทธิภาพ 2) การปฏิรูประบบบริหารจัดการและคุณภาพของผู้บริหาร ผู้ตรวจและ
ศึก ษานิเ ทศก์ และผู้บ ริห ารสถานศึ กษา ซึ่ง เป็น ปัจ จัย ที่มี ผลกระทบต่อ การจั ด การศึ กษามาก
3) การส่งเสริมให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชนหรือองค์กรภาคประชาชน มี
บทบาทในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางและมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่
สร้างสรรค์ เกิดความหลากหลายและทางเลือ กในการศึกษาเพิ่มขึ้นเช่นในประเทศอื่น ควรจัด
การศึกษาแบบใหม่ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมองว่าการจัดการศึกษาเป็นเรื่อ งที่ มี
ขอบเขตที่กว้างกว่าการจัดการศึกษาภาครัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียว
มีข้อวิพากย์และข้อคิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6 ด้าน ล้วน
เป็นประเด็นเดิมที่เคยกล่าวมาแล้วในรอบ 10 ปี ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการของกระทรวง
ศึกษาธิการล่าสุดยังคงเป็นข้อเสนอแบบกว้าง ๆ ตามหลักการหรือแนวทางที่ควรทา เช่น พัฒนา
การศึกษาให้ได้มาตรฐานขึ้ นแต่ไม่ มีการให้รายละเอียดที่เป็นรูปธรรมมากพอว่าจะทาให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างไร ไม่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาแบบวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาอุปสรรค และไม่
นาเสนอการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างถอนรากถอนโคน เป็นเพียงการเสนอยุทธศาสตร์แบบราชการ
ข้อเท็จจริงคือ ระหว่างปี 2550-2551 มีการเพิ่มงบประมาณการศึกษามากพอสมควร แต่คุณภาพ
การศึกษาโดยรวมของประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนจากคะแนนเฉลี่ย
การสอบวัดผลแห่งชาติ ระดับช่วงชั้น ป.6 ม.3 และการสอบ O-NET ม.6 เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยลดลง
จากปีก่อน ผู้เรียนต้องเสียเงินและเวลากับการเรียนกวดวิชามากขึ้น เด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านเกเร
และมีพฤติกรรมเสี่ยงภัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จที่เน้นทุนนิ ยมเพื่ อการบริโภค ซึ่งพ่อแม่ ผู้ ปกครอง ผู้บริหารประเทศ นั กธุ รกิ จเอกชน ครู
อาจารย์ และทุกฝ่าย ฯลฯ ต้องรับผิดชอบเนื่องจากไม่สามารถจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อ
สภาพเลวร้ายของสังคมภายนอกให้กับเด็กและเยาวชนได้เพียงพอ
กล่าวโดยรวม ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 6 ด้าน อาจถือเป็น
เพียงเข็มทิศหรือแผนพัฒนาแบบชี้แนะ มากกว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ หรือยุทธวิธีที่จะทาให้เกิดผล
จริ ง การปฏิ รู ป การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพจะต้ อ งระดมสมองจากทุ ก ฝ่ า ยที่ อ ยู่ ทั้ ง ในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการ มาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาความด้อยคุณภาพของการศึกษาไทยในด้านต่างๆ
อย่างวิพากษ์วิจารณ์ และหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ถึงรากเหง้า และหาทางออกในเชิง
ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน
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ดังนั้นจากแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ข้างต้น การยกร่างข้อ เสนอยุทธศาสตร์ก าร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐานในครั้งนี้ จึง
หมายถึ ง การจั ด ท าข้ อ เสนอที่ เ ป็ น แนวทางหรื อ มาตรการที่ ผ่ า นการคิ ด อย่ า งรอบคอบ จาก
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริ ม สร้ า งสั นติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึก ษาเป็น ฐาน ทั้ งที่ มีเป้ าหมายในการเสริ มสร้างสั นติ
วัฒนธรรมทั้งในระดับสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) และสันติภาพ
ภายนอก (Interpersonal Peace) ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจความตระหนัก ฝึกทักษะ และ
ปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน ให้แก่ผู้เรียนใน
สถานศึ กษา เพื่ อให้ผู้ เรี ยนและชุ มชนหรือ ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้อ งกั บผู้ เรี ยนเข้ ามามี ส่ว นร่ วมในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ทั้งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการป้องกัน แก้ไขและ
การเยี ย วยาฟื้ น ฟู โดยผู้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ ก ระบวนการของกลยุ ท ธ์ ข้ า งต้ น เป็ น แนวในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีความครอบคลุมการตั้งเป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์และกลวิธีดาเนินการ และประเมินผลเพื่อ
นามาปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมต่อไป ดังนี้
พันธกิจ สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ทั้งที่เป็นหน่วยงานและบุคคล
ภาครั ฐและเอกชน และผู้ที่ มีส่ วนเกี่ ยวข้ องกับผู้เรียนโดยตรง เช่น พ่ อแม่ผู้ ปกครอง รุ่นพี่ เพื่ อ น
สื่อมวลชน หรือบุ คคลที่ ได้รับการยอมรั บให้เป็นแม่ แบบให้กับผู้ เรียน ชุมชน รวมถึงสถาบั นทาง
ศาสนา ฯลฯ จะต้องมีส่วนร่วมในการในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม (Peace Culture) โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ทั้งในระดับสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) และ
ภายนอก (Interpersonal Peace)
เป้าหมาย เพื่อการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน ให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตอย่างมีสันติภาพทั้งภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner
Peace) ที่ ส่ ง ผลถึ ง การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ อื่ น อย่ า งมี สั น ติ วั ฒ นธรรมหรื อ มี สั น ติ ภ าพภายนอก
(Interpersonal Peace)
ตอนที่ 5 ทฤษฎีสังคมวิทยา
ในการวิจัย เรื่อง ข้อเสนอยุทธศาสตร์ก ารสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานครั้งนี้ นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วยกร่าง
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ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็น
ฐานโดยใช้ทฤษฎี ปฏิ สัมพัน ธ์สัญ ลักษณ์ (Symbolic Interaction) มาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎี
เครือข่ายสังคม (Social Network Theory) ดังนี้
5.1 ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)
ในงานวิจัย เรื่อง ข้อเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติ วัฒนธรรมโดยใช้ ส ถานศึก ษาเป็น ฐานนี้ ได้น าทฤษฎี ปฏิสั มพั นธ์สั ญลั กษณ์ (Symbolic
Interaction) มาเป็นกรอบแนวทางในการทาความเข้าใจองค์ประกอบของเครือข่าย และบทบาท
หน้าที่ของแต่ละสมาชิกในเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งประกอบการพิจารณาเพื่อ จัดทาข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็น
ฐาน จึงขอนาเสนอรายละเอียดของทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ดังนี้
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) เริ่มจากความคิดเรื่องการ
กระทาระหว่างกันหรือปฏิสัมพันธ์ (Interactionism) และสัญลักษณ์ (Symbol) ซึ่งเป็นหัวใจแล้วจึง
ขยายวงออกไปถึงมนุษย์แต่ละคน ความสั มพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม และสภาพของสังคม
มนุษย์ ทฤษฎีนี้จัดเป็นทฤษฎีประเภทจุลภาค เพราะให้ความสาคัญต่อมนุษย์แต่ละคนซึ่งช่วยให้
ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ (จิตใจตัวตน หรือ อัตตา บุคลิกภาพ) และสังคมครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ได้รับอิทธิพลการคิดและพัฒนาจากการ
ทางานของนักสังคมวิทยาอเมริกา 3 ท่าน คือ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) วิลเลี่ยม ไอ โทมัส
(William I .Thomas) จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) เน้นที่ตัวผู้กระทา (Actor)
และการตีความหมายของความจริงทางสังคม โดยให้ความสาคัญกับสิ่งภายใน (Inner) หรือ
ลักษณะทางพฤติกรรม (The aspect of human behavior) ตัวอย่างนักสังคมวิทยาในกลุ่มนี้ ได้แก่
เฮอร์เบิร์ต บลูเมอร์ (Herbert Blumer) เป็นผู้ริเริ่มใช้คาว่า Symbolic Interaction ใน
ปี ค.ศ.1937 (Riter: 2000:240 อ้างถึงใน ชิตชยางค์ ยมาภัย, 2549 :13) โดยให้ความเห็นว่า
ธรรมชาติของชีวิตสังคมตั้งอยู่บนฐานคติเบื้องแรกสามประการ (ชนิตา รักษ์พลเมือง, 2531) คือ
มนุ ษ ย์ก ระท าการต่ อสิ่ ง ต่า งๆ บนพื้ น ฐานแห่ง ความหมายที่สิ่ ง เหล่ านั้ น มีต่ อ เขา ความหมาย
เหล่านั้นเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในสังคมมนุษ ย์ และความหมายเหล่านั้นจะได้รับการ
จัดการ เปลี่ยนแปลง และเลือกสรรจากกระบวนการสื่อความหมายซึ่งแต่ละบุคคลใช้ในการจัดการ
กับสิ่งต่างๆ ที่ได้ประสบ
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Charles Horton Cooley (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2535) นักสังคมวิทยาชาวอเมริกันให้
ความสาคัญในเรื่องกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใช้ทฤษฎี “Looking –
glass self” คือ ความสานึกของตัวตนเป็นผลสะท้อนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และจากการที่
คนอื่นมองเราซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ หรือเป็นการมองตัวเองโดยใช้สายตาของคนอื่น เหมือนการ
มองตั วเองจากกระจกเงา แต่ละคนสามารถตัด สินใจว่าตั วเองควรเป็ นอะไร แค่ไหน โดยใช้
ความคิดที่คนอื่นมองตน หรือตัดสินว่าตนเป็นอย่างไรเป็นเกณฑ์สาคัญ โดยหลัก Looking - glass
self ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การสานึกถึงความมีอ ยู่ของตนเอง (Self Consciousness)
หมายถึงความสานึกว่าตนนั้นดารงอยู่มีความต้องการต่า ง ๆ ของชีวิตที่แยกจากผู้อื่นได้ และการ
สานึกในความมีอยู่ของผู้อื่น (Social Consciousness) หมายถึง ความสานึกได้ว่าบุคคลอื่นที่
แวดล้อมตนนั้น มีความต้องการ มีการกระทาต่างๆ ตามหน้าที่ และบทบาทของตน ซึ่งมีความ
ต้องการหรือเกิดความพอใจ เกิดการยอมรับ ในวัยต้นของชีวิตเด็กจะแสดงออกถึงความมีอยู่ของ
ตนเองชัด เจนมากกว่า วัยผู้ ใหญ่ คนวัยเด็กจะใช้ ตนเองเป็ นศูน ย์กลาง (Ego Centered ) ซึ่ ง
กระบวนการนี้จะมีความละเอียดลึกซึ้ง และเที่ยงตรงเพียงใด ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ
(Primary Relationship) คือกลุ่มครอบครัว จากพ่อแม่ หรือ คนเลี้ยง ที่ใช้ภาษาพูด และพฤติกรรม
ต่างๆ ที่เด็กได้เลียนแบบ และเด็กจะแปลความหมายของพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับ
ความรู้สึกของตนเอง
จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert Mead) (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2535) มองว่า
นอกเหนือจากสังคมโลกแล้ว สิ่งที่มนุษย์จะต้อ งตระหนักถึง ได้แก่ จิตใจ ความเป็นตัวตน และ
พฤติกรรมที่แสดงออก เป็นต้น Mead มองว่าความคิด ประสบการณ์และพฤติกรรมมีส่วนสาคัญต่อ
สังคมและมนุษย์สร้างความสัมพันธ์ ผ่านระบบสัญลักษณ์ (Symbols) ซึ่งไม่ได้หมายถึงวัตถุหรือ
เหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังอาจหมายถึงการกระทาจากวัต ถุและเหตุการณ์นั้นด้วย เช่น เมื่อ พูดถึง
เก้าอี้ นอกจากหมายถึงที่นั่งแล้ว ยังแสดงถึงการนั่ง ท่าทางที่นั่ง การครอบครองตาแหน่งอีกด้วย
สัญลักษณ์จึงหมายถึง วิธีการที่มนุษย์ปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับธรรมชาติและบริบททาง
สัง คม ถ้ าปราศจากสัญ ลั ก ษณ์ มนุษ ย์ จ ะมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์กั น ไม่ไ ด้ แ ละไม่ มีค าว่ าสั ง คมเกิ ด ขึ้ น
สัญลักษณ์ไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้สัญลักษณ์มนุษย์
จะไม่ใช้สัญชาตญาณในการสร้างพฤติกรรม เพื่อความอยู่รอด มนุษย์จึงสร้างระบบสัญลักษณ์
ขึ้นมาและต้องอยู่ในโลกแห่งการตีความหมาย (World of Meaning) คือการตีความหมายต่อสิ่ง
กระตุ้น และตอบสนองต่อสิ่งนั้น เช่น พิจารณาว่า อะไรคืออาหาร อะไรไม่ใช่อาหาร แล้วจึงนามา
กิน เป็นต้น
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จากแนวคิดจากนักสังคมวิทยาข้างต้น จะเห็นได้ว่าทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ให้
ความสาคัญกับการตีความสัญลักษณ์ (Symbol) ที่สมาชิกในสังคมมีต่อกัน สังคมสามารถดาเนิน
ไปได้ถ้าสมาชิกมีการตีความสัญลักษณ์ร่วมมาใช้ ดังนั้นสัญลักษณ์ร่วม (Common Symbols) จึง
เป็นวิธีเดียวที่มนุษย์จะปฏิสัมพันธ์กันได้ ดังนั้นสมาชิกจึงต้องรู้จักความหมายของสัญลักษณ์ที่ไป
สัมพันธ์กับผู้อื่น ที่ทาให้ทราบความหมายและความตั้งใจของผู้อื่น และสามารถตอบสนองการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดี โดยมีภาษาเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญที่สุด ไม่ใช่ ในฐานะของพาหะใน
การสื่ อ สารเท่ า นั้ น แต่ ภ าษาเป็ น แบบแผนชี วิ ต และการกระท าทางสั ง คมของมนุ ษ ย์ ที่ มี
ส่วนประกอบของอานาจ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีการเข้าใจโลก รวมทั้งสิ่งที่แต่ละคนอยากจะบอกคนอื่น
การส่งถ้อยคาต่างๆ ออกไป จึงเป็นสัญญาณบอกว่า แต่ละคนคิดอะไร และต้องการสัมพันธ์กับคน
อื่นอย่างไร
ในงานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (George Herbert
Mead) (1863-1931) ประกอบการวิ เ คราะห์ (วารุ ณี ภู ริ สิ น สิ ท ธิ์ , 2535) โดย Mead มองว่ า
นอกเหนือจากสังคมโลกแล้ ว สิ่งที่มนุษย์จะต้อ งตระหนักถึง ได้แก่ จิตใจ ความเป็นตัวตน และ
พฤติกรรมที่แสดงออก เป็นต้น ในทัศนะของ Mead ความคิด ประสบการณ์ และพฤติกรรมมีส่วน
ส าคั ญ ต่ อ สั ง คมและมนุ ษ ย์ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ผ่ า นระบบสั ญ ลั ก ษณ์ (Symbols) ซึ่ ง ไม่ ไ ด้
หมายความถึงวัตถุหรือเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังอาจหมายถึงการกระทาจากวัตถุและเหตุการณ์
นั้นๆ และชีวิตในสังคมสามารถดาเนินไปได้เมื่อสมาชิกในสังคมร่วมกันตีความสัญลักษณ์ร่วมมา
ใช้ มิเช่นนั้นจะสื่อสารกันไม่ได้ สัญลักษณ์ร่วม (Common Symbols) จึงเป็นวิธีเดียวที่มนุษย์จะ
ปฏิสัมพันธ์กันได้ มี้ดเรียกวิธีการรู้จักความหมายของสัญลักษณ์ที่ไปสัมพันธ์กับผู้อื่ นว่า การสวม
บทบาท (Role – Taking) นั่นคือ การรู้จักบทบาทของผู้อื่นจะทาให้เราทราบความหมายและความ
ตั้งใจของผู้อื่น และสามารถตอบสนองการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่นได้อย่างดี โดยมีสัญลักษณ์ที่สาคัญ
ที่สุด คือ ภาษา
จากการสวมบทบาทนี้ Mead ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อ ง Self (ตัวตน) ขึ้น โดยมองว่า
ความคิดเรื่องตัวตนเกิดขึ้นได้ เมื่อบุคคลคิดออกไปนอกตัวแล้วมองสะท้อ นกลับมา เหมือ นผู้อื่น
มองตนเองเท่ากับบทบาทของผู้อื่น (Role of Another) การรับรู้บทบาทนี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่กาเนิด
ต้องมาเรียนรู้ในภายหลัง และเรียนรู้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก โดยมีขั้นตอนของการพัฒนา 2 ขั้นตอน คือ
1. Play Stage (ขั้นการละเล่น) เมื่อเป็นเด็กเรามักเล่นบทบาทที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่น
บทพ่อแม่ ทหาร ตารวจ นักฟุตบอล ฯลฯ ซึ่งทาให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่นและ
บทบาทที่เล่นที่แตกต่างออกไป

106
2. Game Stage (ขั้นเล่นเกม) ในการเล่นกับเพื่อนในกลุ่ม เด็กต้อ งเรียนรู้ความ
สัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น ผ่านกติกาของเกมที่เล่น เพื่อ ให้ทราบว่า จะต้อ งวางตัวเองไว้ใน
ตาแหน่งใด ตาแหน่งหนึ่งในเกม เพื่อจะเล่นกับผู้อื่นให้ได้
Mead กล่าวว่า การพัฒนาความสานึกในตัวตน (Consciousness of Self) เป็นสิ่ง
สาคัญของความเป็นมนุษย์ ที่เป็นพื้นของความคิด การกระทา และการสร้างสังคม ถ้าปราศจาก
ความคิดเรื่อง Self มนุษย์จะไม่สามารถตอบสนองและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
ความเป็นตัวตน คือ ความสามารถในการจับเอาตนเองมาพิจารณาโดยมองตนเป็น
วั ต ถุ และเกิ ด ขึ้ น ภายในกระบวนการทางสั ง คม กลไกโดยทั่ ว ไปของความเป็ น ตั ว ตน คื อ
ความสามารถของบุคคลทั่วไปในการวางตัวเองเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีบุคคลอื่นอยู่ร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อ
แสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับบุคคลอื่น และเห็นสภาพพฤติกรรมของตนเองเช่นเดียวกับที่บุคคลอื่น
เห็น Mead ได้ทาการย้อนรอยเพื่อค้นหาจุดกาเนิดของความเป็นตัวตนผ่านการละเล่นและขั้นของ
การเล่น เกมในวั ยเด็ก โดยเฉพาะที่สาคัญ ที่สุดในระยะเวลาต่อ มาที่ มีการเกิ ดวิวัฒนาการของ
พฤติกรรมในวงกว้าง ความสามารถในการมองตนเองจากมุมมองเชิงสังคมจึงเป็นปัจจัยสาคัญใน
การเกิดวิวัฒนาการของความเป็นตัวตนตลอดจนกิจกรรมระดับกลุ่มที่ถูกจัดขึ้น โดยความเป็น
ตัวตนยังแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
- I คือ การตอบสนองของร่างกายต่อทัศนคติและการกระทาของสมาชิกในสังคม
- Me คือ ตัวตนในส่วนที่สังคมคาดหวังว่าบุคคลต้องกระทา ดังนั้น me จึงเป็น
ตัวตนทางสังคมของบุคคลที่เกิดจากการที่ บุคคลได้รับการขัดเกลาทางสังคม การควบคุมสังคม
สามารถแสดงให้เห็นได้ด้วย Me ในขณะที่ I คือแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือ กล่าว
อีกนัยหนึ่งว่า พฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากทั้งผู้อื่นและตนเอง เนื่องจากในตัวบุคคลมีส่วนประกอบอยู่ 2
ส่วน คือ I ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะตัว และ Me ซึ่งบุคคลนั้นคิดว่าตนควรมีพฤติกรรมอย่างไร การ
แสดงออกของบุคคลจะเริ่มต้นด้วย I และลงท้ายด้วย Me โดย Mead แสดงความคิดเห็นว่า อารมณ์
ในส่วนที่เป็นกระบวนการทางจิตเป็นส่วนที่ใหญ่กว่ากระบวนการทางสังคม ซึ่งรวมถึงการสะท้อน
ระดับสติปัญญา จิตภาพ การสื่อความหมาย และจิตใจ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถโดดเด่นใน
การสนทนาและโต้ตอบกับตนเอง ทุกกระบวนการทางจิตในมุมมองของ Mead ไม่ได้จากัดอยู่เพียง
แค่ภายในสมองแต่มักจะอยู่ในกระบวนการทางสังคมมากกว่า
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ทฤษฎีของ George Herbert Mead สรุปได้ดังนี้
1. แรกเกิดมนุษย์โดยทั่วไปจะไม่มีความเป็นตัวตน ระบบสังคมจะสร้างให้บุคคลเกิด
ความเป็นตัวตนเริ่มจากวัยเด็กโดยผ่านพ่อแม่ และกลุ่มเพื่อน หรือบุคคลที่ตัวเราให้ความสาคัญ
(Significant Others)
2. ความเป็ นตัวตนจะเริ่มเกิดจากเด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เริ่มจากพ่อ แม่ทาให้
เกิดความสานึกเกี่ยวกับจิตใจของตนเองในความเป็นตัวตน
3. ในการขัดเกลาทางสังคม ภาษาเป็นปัจจัยสาคัญที่สร้างความเป็นตัวตนทางสังคม
4. เมื่อทารกเติบโตขึ้น จะเริ่มพัฒนาความรู้สึกว่า สิ่งใดถูกผิดโดยยึดบุคคลอื่น เป็น
เกณฑ์พื้นฐาน นั่นคือ บุคคลเริ่มเข้าใจว่าสังคมต้องการให้ เขาปฏิบัติอย่างไรและจากผลสะท้อนที่
บุคคลอื่นมีต่อตน เด็กจะเริ่มรู้จักว่า ตัว เองคือใครและเริ่มมีเอกลักษณ์ของตัว (Self Identity) ซึ่ง
ในที่สุดเด็กจะถูกขัดเกลาให้เรียนรู้วัฒนธรรมของสังคม
5. ความเป็นตัวตนทางสังคม ประกอบด้วย ส่วนที่เป็น I คือลักษณะความเป็นตัว
ของตัวเอง กับส่วนที่เป็น Me คือการยอมรับความต้องการของคนหรือกลุ่ม
6. ผลกระทบจากการขัดเกลาทางสังคมเริ่มตั้งแต่เด็ก เพราะความเป็นตัวตนไม่ได้มีมา
แต่เกิด บุคลิกภาพของแต่ละคนเกิดจากประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งต้องสร้างโดยการเรียนรู้จาก
ผู้อื่นทั้งบุคคลสาคัญอื่น (Significant Others) และบุคคลอื่นทั่วไป (Generalized Others)
จากแนวคิ ดของนัก สังคมศาสตร์ข้างต้น การศึกษาวิจัยโดยใช้ทฤษฎี ปฏิสัมพัน ธ์
สัญลักษณ์มาอธิบาย จึงมุ่งศึกษาเพื่อทาความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและการตีความหมายต่าง ๆ
ของบุคคลกับโลกของเขา โดยมุ่งตอบคาถามว่า อะไรคือ สัญลักษณ์พื้นฐานที่ทาให้มนุษย์เกิด
ความเข้าใจ มีความหมาย และเกิดปฏิกริยาโต้ตอบหรือมีพฤติกรรมต่างๆ โดยในการวิจัยเชิง
คุณภาพจะมีมุมมองที่เกี่ยวข้อง (Patton, 1990: 75 อ้างถึงใน กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2546:
80-87) ดังนี้
1. การให้ความสาคัญกับโลกเชิงประสบการณ์ เช่น ในความเป็น จริงมีการกระทา
อะไร มีประสบการณ์ในสิ่งที่ทาเป็นอย่างไร มีกระบวนการสร้างความหมายอย่างไร บางมุมบาง
ด้านเป็นอย่างไร การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างไร สถานการณ์ทางสังคมเกิดขึ้นได้อย่ างไร การแก้ไข
ปัญหาใช้กลยุทธ์อย่างไร ผลกระทบที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ทาง
สังคม วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อ ยเป็นอย่างไร ทัศนะของบุคคลที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ เป็น
อย่างไร เป็นต้น
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2. การมองความจริงเป็นเชิงซ้อน โดยมองสังคมว่ามีทั้งด้านกว้าง ความหลากหลาย
และความลึก โดยมองว่า ความจริงมีอยู่หลายชั้นที่ทับซ้อนกันอยู่ หากค้นพบความจริงแต่ละชั้น การ
รับรู้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป
3. การสวมบทบาทผู้อื่น ทาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในประสบการณ์ที่ศึกษา
แต่ต้องพยายามรักษาความสมดุลระหว่างความเข้าใจแบบคนใน และการรักษาระยะห่างทาง
สังคมวิทยา เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์
4. อื่น ๆ เช่น การให้ความสาคัญกับวัฒนธรรม การเรียนรู้สัญลักษณ์ของกลุ่มที่
ศึกษา เช่น ภาษา คาศัพท์ การกระทา เครื่องหมาย พฤติกรรมการแสดงออก เป็นต้น การเข้าใจ
บริบทของการปฏิสัมพันธ์ การมองปฏิสัมพันธ์เป็นกระบวนการ การเข้าใจถึง ความเป็นตัวตนของ
บุคคล เช่น อารมณ์ ความรู้สึก แรงกระตุ้น ความลุ่มหลง แรงบันดาลใจ เป็นต้น
จากทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ของ George Herbert Mead ข้างต้น ผู้วิจัยจึ ง
สนใจที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบของเครือ ข่าย การจัดรูปแบบเครือข่ายและบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่สถานศึกษามีการดาเนินการอยู่ ที่วิเคราะห์
ความเป็นตัวตนทางสังคมในส่วนของ I และ Me ของผู้เรียนที่เกิดจากอิทธิพลของการตีความ
สัญลักษณ์ร่วม (Common Symbols) ในกลุ่มนักเรียนที่ส่งผลถึงการแสดงพฤติกรรมการใช้ความ
รุนแรง และการทะเลาะวิวาท และความสอดคล้อ งกับแนวทางการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่
สถานศึกษาดาเนินการซึ่งเป็นการขัดเกลาทางสัง คม เพื่อสร้าง Me ที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ที่
นาไปสู่ความเป็นตัวตนทางสังคม (self) ของนักเรียน ประกอบการวิเคราะห์เนื้อหาสาระซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ร่วม (Common Symbols) ที่สถานศึกษาและเครือข่ายจะต้องถ่ายทอดเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรม เป็นต้น
2) การสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการวิเคราะห์การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่สถานศึกษามีการดาเนินการอยู่ เพื่อให้ทราบว่า
บุคคลสาคัญอื่น (Significant Others) ที่นักเรียนให้ความสาคัญ ที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมของนักเรียนประกอบด้วยใครบ้าง เพื่อกาหนดบทบาทให้บุคคลเหล่านั้นเข้าร่วมเป็นผู้
แสดง (Actors) ในเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ซึ่งการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวจะใช้การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมประกอบด้วย ซึ่งจะกล่าวต่อไป
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5.2 ทฤษฎีเครือข่ายสังคม (Social Network Theory)
ทฤษฎีเครือข่ายสังคม (Social Network Theory) มีพัฒนาการมาจากพื้นฐานของ
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) มีนักคิดคนสาคัญ คือ Richard Emerson ซึ่งได้ต่อ
ยอดความคิด มาจาก George C. Homans ที่ให้ ความสนใจและเครื อ ข่า ยตามทฤษฎี การ
แลกเปลี่ยนในระดับจุลภาค (Micro Level Exchange Theory) ที่มองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็น
เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างกัน การที่บุคคลคนจะแสดงพฤติกรรมอย่างใดมี
เหตุผลมาจากรางวัล (Reward) หรือ การลงโทษ (Punish) ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวก (Positive
Reinforcement) และลบ (Negative Reinforcement) ตามลาดับ แต่ถู กวิพากษ์วิ จารณ์โดย
Talcott Parsons ว่า ขาดความชัดเจนในเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์กับสัตว์ชั้นต่า ที่นามาทาการ
ทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรม รวมถึงโต้แย้งว่าหลักการทางจิตวิทยาไม่สามารถอธิบายข้อเท็จจริงทาง
สังคมได้ (George Ritzer, 1992 : 298) ต่อมา Richard Emerson ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนา
เป็นทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับมหภาค (Macro Level Exchange Theory) โดยมีฐานคติสาคัญ
(Assumption) คือ ในเครือข่ายสังคม จะประกอบไปด้วยบุคคลผู้กระทาหรือตัวแสดง (Actor) ที่มี
ความสัมพันธ์ (Relation) ซึ่งกันและกันตามบทบาทหรือหน้าที่ที่แต่ละคนหรือคู่ความสัมพันธ์มีอยู่
ซึ่งคนแต่ละคนมิได้มีบทบาทเดียว แต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคม บางครั้งอาจเป็นไปตามทฤษฎีของการแลกเปลี่ยน เพราะบุคคลไม่
เพียงแต่ทาตามบทบาทหน้าที่ตามความคาดหวังของสังคม หรือบรรทัดฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมา
เท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการรับรู้และการตัดสินใจในการ
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ
Richard Emerson (George Ritzer, 2003 อ้างถึงใน ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2551) ได้
พัฒนาทฤษฎีการแลกเปลี่ยนในรูปแบบบูรณาการมากขึ้น โดยใช้แนวคิดเรื่องอานาจ (Power) การ
ใช้อานาจ และความสมดุลเชิงอานาจมาขยายขอบเขตของทฤษฎีการแลกเปลี่ยนให้มีนัยเชิง
โครงสร้าง ในปี 1972 เขาได้ตีพิมพ์เรียงความสาคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ พื้นฐานทางจิตวิทยาสาหรับการ
แลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange) ในผู้กระทาเดี่ยว (Single Actor) และความสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนกับสภาพแวดล้อม และการวิเคราะห์ระดับมหภาค (Macro Level) และความสัมพันธ์
เชิงแลกเปลี่ยนในโครงสร้างเครือข่าย (Network Structure) โดยมีปัจจัยพื้นฐาน ประกอบด้วย
อานาจและการพึ่ง พา (Power and Dependence) พฤติ กรรมนิย ม (Behaviorism) และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relation) ซึ่งหน่วยการวิเคราะห์ (Social Relations as Units of
Analysis) ส าคั ญในเครือ ข่า ย โดยตัว แสดงหรือ ผู้ กระท า (Actors) ในทฤษฎี การแลกเปลี่ ย น
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ระดับมหภาคนี้ เป็นได้ทั้งปัจเจกบุคคล (Individuals) หรือหมู่คณะ (Collectivities) ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนามาสู่ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนและเครือข่าย (Exchange Relationships
and Networks) ภายในเครือข่ายของตนเอง โดย เสนอว่าในเครือข่ายการแลกเปลี่ยนหนึ่ง จะ
ประกอบด้วย (1) โครงข่ายของความสัมพันธ์ทางสังคม (Web of Social Relation) (2) ตัวแสดงที่
หลากหลาย (Various Actors) ซึ่งมีโอกาสในการแลกเปลี่ยน (Exchange Opportunities) รวมถึง
มีความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน (Exchange Relations) ซึ่งกันและกัน และ (3) การแลกเปลี่ยน
ระดับบุคคลจะเป็นการสร้างโครงสร้างเครือข่ายเดี่ยว (Single Network Structure)
เกษม นครเขตต์ (ม.ป.ป: 10) กล่าวว่า ในทางสังคมศาสตร์ส ามารถนาทฤษฎี
เครือข่ายทางสังคม(Social Network Theory) ไปอธิบาย วิพากษ์ร่วมกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์
สัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) เพื่อใช้ในการอธิบายการศึกษาเครือข่ายทางสังคม ว่า
การกระทาระหว่างกันของบุคคลในสังคมมาจากการใช้สัญลักษณ์ ตีความหมาย และการแสวงหา
ความหมายที่แท้จริงของการกระทาต่างๆ โดยเฉพาะใช้ภาษาเป็นสื่อสาคัญในการติดต่อสื่อสาร ทา
ให้คนและสังคมมีความสัมพันธ์ต่อกัน จนสร้างเป็นกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมขึ้น ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทฤษฎีนี้จะช่วยอธิบายว่าการรวมกลุ่มทางสังคม เกิดจากการกระทา
ด้วยความตั้งใจ โดยมีสัญลักษณ์เป็นเครื่องกระตุ้นให้มีการโต้ตอบความหมายกัน การประสาน
กิจกรรมของทุก ฝ่า ยที่ อยู่ ในเครือ ข่า ยเข้ าด้ วยกัน จนเกิ ดความสั มพั นธ์ กัน ขึ้น และการสร้า ง
เครือข่ายสามารถทาได้หลายวิธี โดยผู้ปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย จะต้องมีเข้าใจ
พื้นฐานว่า แท้จริงแล้วเครือข่ายคือความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือขยายไปถึง
ระหว่างรัฐชาติโดยมีการสื่อสารและสาระที่นาเข้าสู่กระบวนการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสร้าง
และพัฒนาความสัมพันธ์ (รวมทั้งอาจทาลายความสัมพันธ์ได้ด้วย) การเกิดของเครือข่ายไม่ใช่การ
เรียกผู้คนมาร่วมประชุมในเวทีที่เป็นทางการ แต่เกิดจากการที่บุคคล หรือกลุ่ม/องค์กรได้มีโอกาส
ติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อการสนับสนุนให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายที่บุคคล กลุ่ม และองค์กรกาหนดไว้ ข้อพิจารณาที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การเป็น
เครือข่ายที่เข้มแข็งไม่จาเป็นต้องเกาะเกี่ยวกันอย่างเหนี่ยวแน่นเสมอไป การมีความสัมพันธ์แบบ
หลวม ๆ แต่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่าเสมอก็สามารถช่วย
ให้การทางานของเครือข่ายได้ดี
ดังนั้นในการนาทฤษฎีเครือข่ายสังคมมาประกอบการวิเคราะห์เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สั ญลักษณ์
ข้างต้น ผู้วิจัยจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทาหรือตัวแสดง (Actors) ที่เป็นเครือข่าย
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ความร่ ว มมื อ ในและนอกสถานศึ ก ษา และความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม (Social Relation) ใน
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง วั ต ถุ ซึ่ ง ได้ แ ก่ การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม และ
ความสัมพันธ์ในเชิงจิตใจ เช่น ความไว้วางใจ การเป็นเครือญาติใกล้ชิด หรือการมอบหมายสั่งการ
ฯลฯ ของสมาชิกในเครือข่าย ซึ่งอาจใช้ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่เกิด
จากคนสู่คน คนสู่กลุ่ม และกลุ่มสู่กลุ่ม ที่มีการเชื่อมโยงแบบต่างๆ เช่น แนวราบ แนวดิ่ง และผสม
เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเครือ ข่ายความร่วมมือข้างต้นจะมีประโยชน์ในการ
จัดรูปแบบ องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเครือข่ายที่ส่งผลถึงการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยมีสถานศึกษาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
โดยสรุป การวิจัยเรื่องการนาเสนอยุทธศาสตร์ การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานนี้ ผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม ของ
Richard Emerson ในเรื่อง ผู้กระทาหรือตัวแสดง (Actor) และความสัมพันธ์ทางสังคม (Social
Relation)ในการวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ ของ George Herbert Mead ใน
เรื่อ งการสวมบทบาท (Role taking) โดยตีความจากองค์ประกอบของเครือ ข่ายในฐานะตั ว
ผู้กระทา(actors/ nodes) ที่มีปฏิสัมพันธ์ (relations / ties) ที่สมาชิกเครือข่ายสร้างขึ้นและแสดง
กันตามบทบาทของตน แล้วส่งผลถึงการความคงอยู่และความมีป ระสิทธิภาพของความร่วมมือ
ภายในเครือข่าย โดยมีสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ แล้วนาไปสังเคราะห์แนวทางที่จะ
นาไปสู่ข้อเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ส่งผลให้สังคมดารงอยู่ได้หรือ เป็นสังคมหรือสถานศึกษาที่มีสันติวัฒนธรรม
ในที่สุด
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยภายในประเทศ
ทัศนีย์ จันอินทร์ (2551) ได้ศึกษาวิวัฒนาการของมโนทัศน์การศึกษาเพื่อ สันติภาพใน
ประเทศไทย ด้วยการศึกษามโนทัศน์ สภาพการดาเนินงานเพื่อสันติภาพในประเทศไทยและบริบท
ทางสังคมจากเอกสาร และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ และสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยนามโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพมาแบ่งเป็นกลุ่มและตั้งชื่อกลุ่มตามชื่อยุค
นั้นๆ จากนั้นสรุปและนาเสนอมโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ บทบาท
ของการศึก ษาเพื่ อ สัน ติ ภ าพ วิธี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ และมโนทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
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สันติภาพ ผลการศึกษาพบว่ามโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพสอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและ
บริบทสังคมโลก ทั้งด้านบทบาทของการศึกษาเพื่อ สันติภาพ วิธีการจัดการศึกษาเพื่อ สันติภาพ
และมโนทัศน์การ ศึกษาเพื่อสั นติภาพ ดังมีสาระสาคัญคือ บทบาทของการศึกษาเพื่อ สันติภาพ
เปลี่ ย นแปลงจากการถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นสั น ติ ภ าพจากต่ า งประเทศมาสู่ ก ารเรี ย กร้ อ ง
ประชาธิปไตยและสังคมที่เป็นธรรม การส่งเสริมกระบวนการภาคประชาสังคม และการแก้ปัญหา
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม ลาดับ วิธีการจัดการศึก ษาเพื่อสันติภาพเดิมเน้นการประชุม
วิชาการและจัดทาสิ่งพิมพ์ ต่อมามีการจัดการเรียนการสอนด้านสันติภาพ สอดแทรกสันติภาพใน
การเผยแพร่ ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จัดอบรมทักษะสันติภาพ การทาวิจัย การใช้เว็บไซต์เผยแพร่
สันติภาพ ส่วนมโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยครอบคลุมทั้งมิติความเป็นมนุษย์
มิติ ทางสั งคม และมิติ ด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม โดยมุ่ ง เน้ นที่ มิติ ทางสัง คมเป็ น หลั ก อย่ างไรก็ ตาม ใน
สังคมไทยมีการให้ความสาคัญกับสันติภาพภายในและสันติภาพเชิงบวกมาตั้งแต่ยุคสมัยแรกๆ ซึ่ง
แตกต่างจากวิวัฒนาการของตะวันตก
สมบัติ ตาปัญญา (2551) ได้จัดทารายงานวิจัยการสารวจระดับของความรุนแรงต่อเด็กใน
โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับปัญหาการรังแกกันในโรงเรียน ด้วยการ
สารวจข้อมูลโดยดูจากสถิติการรังแกซึ่งศึกษาจากเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 3,047 คน ในช่วงเดือนกุมภาพั นธ์-มีนาคม 2549 ใน 8 จังหวัดกระจายในทุกภูมิภาค
พบว่า นักเรียนกว่า 40% เคยถูกรังแก เดือนละ 2-3 ครั้ง การรังแกกันในหมู่เพื่อนเกิดมากที่สุดใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และลดลงตามระดับชั้นที่สูงขึ้น พฤติกรรมคล้ายกันทุกภาคที่พบมากคือ ทา
ร้ายจิตใจด้วยวาจา ล้อเลียน เหยียดหยามเชื้อชาติ ผิวพรรณ และพบการคุกคามทางเพศ ยกเว้น
ภาคตะวั น ออกที่ มี ก ารแย่ ง เงิ น และของใช้ ด้ วย โดยระบุ ส ถานที่ เ กิ ดความรุ น แรง 5 อั น ดั บ
ประกอบด้วย ในห้องเรียนเวลาครูไม่อยู่ ทางเดินหน้าห้องเรียนหรือบันได สนาม โรงอาหาร และใน
ห้อ งเรียนต่อหน้าครู ทั้งนี้ผู้เรียนที่ ให้ข้อ มูลกว่า 41.2% ระบุว่า ครูหรือ ผู้ใหญ่แทบไม่ให้ความ
ช่วยเหลือแม้แต่น้อย และนักเรียนมากถึง 75.2% มองว่าโรงเรียนไม่ได้ช่วยหามาตรการหยุดการ
รังแกเลย และเสนอว่าโรงเรียนน่าจะจัดครู ผู้นานักเรียน หรือผู้ปกครอง อาสาสมัครให้สอดส่อ ง
ดูแล “พื้นที่อันตราย (Hot Zones)” นี้เป็นพิเศษ และการลงโทษทางร่างกายบางประเภทไม่ควร
เกิดขึ้นเลยเพราะเป็นการทาร้ายร่างกายที่อาจเป็นอันตรายหรือทาลายศักด์ศรีของความเป็นมนุษย์
เอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (2548) ทาการสารวจความคิดความเข้าใจ ความรู้สึก และปัญหาของเยาวชน เกี่ยวกับ
เรื่อง อารมณ์และความรัก : กรณีศึกษากลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ปริญญาตรี ทั่วประเทศ จากพื้นที่เป้าหมาย 25 จังหวัดทั่วประเทศ จานวน 4,645 ตัวอย่าง ระหว่าง
วันที่ 7 เม.ย.- 17 พ.ค.47 ผลการสารวจพบเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันร้อยละ 71.0 มี
ปัญหาพฤติกรรมในการดาเนินชีวิตไม่ต่ากว่า 1 ปัญหาในทั้งหมด 9 ปัญหาที่สาคัญ โดยอันดับ 1)
คือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 32.7% 2)ทะเลาะวิวาท 31.5% 3)ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 28.8% (นับจากคน
ที่มีการใช้จ่ายในแต่ละเดือนในเรื่องพิเศษเกินกว่าปกติ เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ การจัดปาร์ตี้
การซื้อเครื่องสาอาง ซื้อเครื่องประดับ เล่นโบว์ลิ่ง ฯลฯ ตั้งแต่ 5 อย่างขึ้นไป) 4)เที่ยวสถานบันเทิง
26.9% 5)มีเพศสัมพันธ์ 23.8% 6)เล่นการพนัน 15.7% 7)สูบบุหรี่ 11.7 % 8)คิดฆ่าตัวตาย 8.4%
และ 9)เสพยาเสพติด 1.7% ส่วนเรื่องความกังวลใจ พบว่า 39.3% วิตกกังวลในเรื่องการเรียน
32.9% วิตกกังวลในเรื่องการเงิน/ค่าใช้จ่าย 26.9% วิตกกังวลในเรื่องอนาคตชีวิตของตนเอง 6.7%
วิตกกังวลปัญหาในครอบครัว 5.1% วิตกกังวลในเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อน นอกจากนี้ ในกลุ่ม
คนที่มีแฟนพบว่า 29.6% มีความกังวลว่าจะถูกแฟนหรือคนรักทาให้เจ็บช้าใจ (46.0% ไม่กังวล
และ 24.4 % ไม่แน่ใจ) สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือ พบว่าเยาวชน 15.5% (เกือบ 1 ใน 6 ) ที่รู้สึกว่า
ตนเองมีปมด้อย โดย 8.5% รู้สึกว่าฐานะครอบครัวของตนเองด้อยกว่าคนอื่น 6.7% รู้สึกว่าตนเอง
มีรูปร่างหน้าตาด้อยกว่าคนอื่นๆ 4.5% รู้สึกว่าความรู้ความสามารถของตนเองด้อยกว่าคนอื่น และ
2.3% รู้สึกว่าตนเองเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อ นน้อ ยกว่าคนอื่น 8.7 %ยัง “ไม่พอใจในตนเอง”
เนื่องจากเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของตัวเองยังไม่ดีพอ
นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข ประพนธ์ เจียรกูล และคณะ (2549) ดาเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
สร้างค่านิยมสันติวิธีร่วมกับจริยธรรมในระบบการสอน มีสถานศึกษานาร่อง 2 แห่ง คือ 1) โรงเรียน
อนุบาลสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 2) โรงเรียนบ้านป่าเริด อ.นาทวี จ.สงขลา (ต.ค. 48) (ต่อยอดจาก
ปี 42) ซึ่งเป็นวิจัยนาร่องเรื่องแรกในวงการศึกษาที่นาสันติวิธีเข้าสู่โรงเรียน ผลการวิจัยได้รูปแบบและ
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร ต่อมาปี 49-51 จึงได้ศึกษาเต็มรูปแบบในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
สมุทรปราการ 5 โรงเรียน สาระสาคัญในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง มีดังนี้ เทอมที่ 1
อบรมครู 5 ด้าน จานวน 4 วัน 1) การเสริมพลังกรอบความคิดทางบวกต่อตนและต่อเหตุการณ์
ปรับเปลี่ยนความคิดให้ค้นหาจุดแข็ง ความดีงาม ความภูมิใจในตนและการมองในเชิงบวกต่อ
เพื่ อ น ครู นั ก เรี ยน และเหตุก ารณ์ ในชีวิ ต 2) หลั กการสื่ อ สารทางบวกด้ว ยทั ก ษะฟัง ใจตาม
เหตุการณ์ต่างๆ 7 วิธี และฝึกปฏิบัติ 3) การเจรจาไกล่เกลี่ย วิเคราะห์ หาทางเลือกให้คู่กรณีพอใจ
4) วิธีสอนจริยธรรม สอดแทรกตามหลักจิตวิทยามนุษยนิยม 5) สร้างค่านิยม สอนให้เข้าใจว่าทุก
คนควรมีการตัดสินใจที่ดีหลายวิธีในแต่ละปัญหา วิเคราะห์ผลการตัดสินใจเพื่อ ให้เกิดปัญญา
กระจ่างชัดในการเลือกประพฤติปฏิบัติด้วยความภูมิใจ เทอมที่ 2 อบรม 3 วัน โดยทบทวนทักษะ
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เดิม และเพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารชั้นเรียนของนักเรียน และบันทึกผลการนาวิธีการทางบวก
ไปใช้ตลอด 3 เดือนที่ทดลอง ผลที่เกิดขึ้น ครูบางคนตั้งกรรมการสันติวิธีประจาห้องเรียน ครูทุกชั้น
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารชั้นเรียนและได้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียนตาม
โอกาสและเนื้อหาของบทเรียน โดยมีบันทึกความดีไว้ด้วย
ปิยะมาศ ยินดีสุข (2548) ได้ ทาการศึ กษาวิจัย การศึกษาเพื่อ พัฒ นาสุขภาวะทางจิ ต
วิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการในการจั ดการศึกษา
ของโรงเรียนวิถีพุทธ 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอ โศกและโรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะการจัดการศึกษาในแนวคิดการพัฒนาทางเลือกและแนวคิด
การพัฒ นากระแสหลัก โดยผู้ วิจัย ศึก ษาหลัก การแนวคิ ดทางพุ ทธศาสนาเพื่อ นาไปสู่ การจั ด
การศึกษาแนวพุทธ วิธีการจัดการเรียนการสอน ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา ตลอดจนศึกษา
ปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรมศีลธรรมผ่านการเรียนรู้ร่วมกันของโรงเรียน วัดและชุมชน จากการประกอบ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันและกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจาปีของชาวอโศก นักเรียนที่
ผ่านการศึกษาตามรูปแบบของชาวอโศกจะได้รับการฝึกหัดและพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรมและ
งานวิชาชีพเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและเลี้ยงตัวเองได้ สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ของชาวอโศก เพราะเป็นการจัดการศึกษาที่สร้างและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเห็นที่ถูกต้องในเรื่อง
ต่างๆของชีวิตตามแนวทางของพุทธศาสนา (สัมมาทิฐิ) โดยมีบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
วัดและชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนา แต่จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการจัดการศึกษาก็คือ การขาดแคลนบุคลากรทางศึกษาที่จะมาทาหน้าที่ในการดูแล
นักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่ อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และการที่ชุมชนและสังคม
ภายนอกชุมชนที่มีรูปแบบพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลัก ให้ความสนใจในวิถีชีวิตและ
การศึกษาของชาวอโศก ก็มีส่วนทาให้บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนลดลง การนาวิถี
พุทธเข้าสู่โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เป็นการเริ่มต้นของการนาพุทธศาสนาเข้าสู่โรงเรียนเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทย โดยเริ่มจากการให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าของวิถีพุทธ วิถีธรรมที่มีความสาคัญเพราะมีส่วนช่วยในพัฒนา ป้อ งกันตลอดจน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของนักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยการบูรณาการ
พุทธธรรมเข้าสู่การเรียนรู้ทุกด้านของโรงเรียน โดยมีสถาบันทางศาสนาให้ความร่วมมือ และ
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ช่วยเหลือในการฝึกอบรมนักเรียน นักเรียนจึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมาก
ขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาและการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านศีล
สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางพุทธศาสนา แต่สิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษาก็คือ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนาให้ซึมซับลงสู่ตัวครูต้องใช้เวลา เพราะ
แนวคิดและการปฏิบัติในพุทธศาสนาซึ่งมีมิติทั้งในด้านกว้างและด้านลึก จึงต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ความเข้าใจในพุทธศาสนาและการศึกษาเป็นอย่างดี สามารถนาพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาได้อย่างกลมกลืน ซึ่งในทางปฏิบัติโรงเรียนวิถีพุทธก็ขาดแคลนบุคลากรทีมีความรู้
ความสามารถที่จะมาดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
อภิชา แดงจารูญ (2548) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร โดยศึกษากิจกรรมวิธีการจัดรวมทั้งผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม ตัวอย่างประชากรคือ ผู้บริหารโรงเรียน 37 คน ครู 38 คน และนักเรียน 985
คน โดยใช้แบบสอบถาม และผู้บริหารโรงเรียน 6 คน ครู 6 คน และนักเรียน 36 คน ใช้การสัมภาษณ์
เป็ นเครื่ องมื อในการวิ จั ย และใช้ การหาค่ าความถี่ และค่ าร้ อ ยละในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผล
การศึกษามีดังนี้ 1) หลักการและเหตุผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมคือ เพื่อปลูกฝังลักษณะ
นิสัยที่ดีงามให้นักเรียนมีคุณธรรมเป็นคนดีมีคุณภาพ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น ได้แก่ การสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้าก่อนเข้าเรียน การอบรมศีลธรรมในชั่วโมง
เรียน การตั กบาตรประจาปี ทั้ งนี้พบว่า หลังจากที่ ได้ เข้าร่วมกิจกรรม นั กเรี ยนมีพฤติกรรมที่
เปลี่ ยนไปในทางที่ ดีขึ้ น สิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้มากที่สุดคือ นิทานและ
วิดีทัศน์ตามลาดับ 2) การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามแนวการบริหารจิตเจริญปัญญา มีการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับวัย โดยพบว่าหลังจากที่นักเรียน
ได้ฝึกกิจกรรมสาคัญ ได้แก่ การนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การกาหนดอิริยาบถย่อย การฟังธรรมและ
การร่วมกิจกรรมอื่นๆ นักเรียนได้เรียนรู้และสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เข้าใจเรื่องความ
ดีความชั่ว สามารถควบคุมอารมณ์และมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้น ส่วนในด้านการวางแผน การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ และการจัดอาคารสถานที่ ไม่พบว่ามีปัญหาแต่อย่างใด สาหรับการรับรู้และความ
เข้าใจของนักเรียนนั้นพบว่า นักเรียนตระหนักดีว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อตนเอง ที่สาคัญ
ช่วยให้นักเรียนมีภาวะทางอารมณ์และสติปัญญาที่ดีขึ้น
ปฬาณี ฐิ ติ วั ฒ นา และคณะ (2542) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาสั น ติ สุ ข ด้ ว ย
กระบวนการศีลธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้มีสันติสุข และอิทธิพลของ
ลักษณะพื้นฐานที่มีต่อคุณสมบัติแต่ละด้านของผู้มีสันติสุข โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ
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กลุ่มผู้ไม่เคยได้รับประสบการณ์ศีลธรรมจากวัดพระธรรมกาย จานวน 2,669 คน และกลุ่มผู้ได้รับ
ประสบการณ์ศีลธรรม จานวน 7,341 คน ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะของผู้มีสันติสุขเป็นผู้ที่
ได้รับประสบการณ์ศีลธรรม รักษาศีล 5 และนั่งสมาธิ เป็นผู้มีทัศนะที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นในระดับ
ดีมาก ซึ่งส่งผลให้เ กิดพฤติกรรมในระดับดีมากตามมา ผลการวิจัยพบว่าลักษณะพื้นฐานไม่มี
อิทธิพลต่อการมีเหตุผลเชิงศีลธรรม เข้าใจเรื่องโลกและชีวิตถูกต้อง
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2520) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องจริยธรรมของเยาวชนไทย โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (อายุ 11-25 ปี) จานวน
1,400 คน ใช้เครื่องมือวัดลักษณะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุ่งอนาคต ผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาทางจริยธรรมแสดงว่า ลักษณะการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและลักษณะมุ่ง
อนาคตควรปลูกฝังก่อนบุคคลจะมีอายุ 10 ปี เพราะเมื่อเริ่มวัยรุ่น ลักษณะที่สองประการนี้จะเริ่ม
คงที่ ผู้มาจากครอบครัวยากจนจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมช้ากว่ากลุ่มอื่นในช่วงวัยรุ่นตอนต้น
และจะก้าวทันกลุ่มอื่นเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือเมื่อเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และอุดมศึกษา ส่วนลักษณะมุ่งอนาคตนั้นกลุ่มวันรุ่นตอนต้นจะมีลักษณะนี้สูงและจะลดลงอย่าง
รวดเร็ ว เมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น ซึ่ ง แสดงว่ า วั ย รุ่ น ตอนปลายจะมี นิ สั ย การบั ง คั บ ใจตนเอง และ
ความสามารถในการอดได้รอได้ต่ากว่าผู้มีอายุน้อยกว่าตน
งานวิจัยภายในต่างประเทศ
National Center for Education Statistics (NCES) Institute of Education Sciences
(IES) ภายใต้ สัง กัด กระทรวงการศึก ษาของประเทศสหรั ฐ อเมริก า (U.S. Department of
Education) (2007) ได้ทาการสารวจความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกสังกัดและทุกระดับทั่ว
ประเทศ ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้เรียนที่มีอ ายุระหว่าง 5 – 18 ปี ครู และผู้บริหาร โดยแบ่ง
ช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างปี ค.ศ. 2004 – 2005 และ ปี ค.ศ. 2005 – 2006 แล้วนามาจัดทา
ฐานข้ อมู ล เชิง สถิ ติ เพื่ อ วิเ คราะห์ แ ละเปรีย บเที ยบผลจากการเก็ บข้ อ มู ล ด้า นความรุ นแรงใน
สถานศึกษา พบว่า ระหว่างปี 2005 – 2006 เกิดความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่ มสูงขึ้นกว่า ระหว่างปี
ค.ศ. 2004 – 2005 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยความรุนแรงในสถานศึกษาจะเกิดกับผู้เรียนที่มี
อายุระหว่าง 12 -18 ปีในสัดส่วนที่สูงที่สุด ปัญหาความรุ นแรงในสถานศึกษาที่พบ (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา อาจใช้คาว่าอาชญากรรมในสถานศึกษา : school crimes) จากการศึกษา ได้แก่
การเป็นอันธพาลและกลุ่มอิทธิพลในโรงเรียน การถูกทาให้เป็นเหยื่อ การลักขโมย การขู่กรรโชก
การทาร้ายร่างกายเพื่อนและครูทั้งที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตและทาให้เสียชีวิต การพกอาวุธ การ
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เหยียดผิว การมีเพศ สัมพันธ์โดยไม่ยินยอม การโต้เถียงหรือทาร้ายกั นทางวาจา การที่ครูควบคุม
ชั้นเรียนไม่ได้จากความรุนแรงของเด็กที่มีต่อครู เป็นต้น โดยความรุนแรงในสถานศึกษายังรวมไป
ถึงความรุนแรงที่เกิดจากหรือเกิดกับผู้เรียนนอกสถานศึกษาและการที่บุคคลภายนอกเข้ามาทา
ร้ายหรือก่อความรุนแรงกับผู้เรียนภายในสถานศึกษาด้วย
The National School Safety Center (NSSC) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดทา
โครงการโรงเรียนปลอดภัยเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาและเป็นสถานที่ที่มีสันติ
โดยได้นาเสนอกิจกรรมที่เป็นผลจากการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาความรุนแรง ได้แก่ การพัฒนาระบบการสอดส่อง
ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง จัดทาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้ความรู้ด้านปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษา
และวิธีแก้ไข จัดกิจกรรมแนะแนวและรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระบวนการลดปัญหาความรุนแรงใน
สถานศึกษาให้บ่อยขึ้น จัดตั้งคณะทางานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบกระบวนการลดปัญหาความรุนแรง
ในสถานศึกษาโดยมีผู้แทนนักเรียนเข้ามาทางานร่วมกับครู ผู้บริหาร และชุมชน จัดตั้งสภาหรือ
ศาลนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการลดปัญหาความรุนแรงใน
สถานศึกษา เป็นต้น (Constitutional Rights Foundation, 2007)
ฟอกก์ (Fogg, 1973 อ้างถึงใน ชลธิชา ขันติดิลกวงษา, 2540) ได้ศึกษาผลจากการสอน
วัยรุ่นด้วยวิธีการสร้างสรรค์ และสันติวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของนานาชาติ ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 63 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)การไม่นิยมความรุนแรง 2)การลด
ความตึงเครียด 3)การขจัดความขัดแย้ง 4)การสร้างแนวคิดเพื่อจุดประสงค์แห่งสันติภาพ ผล
ปรากฏว่ า วิ ธี ก ารสอนดั ง กล่า ว นอกจากจะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมีค วามสามารถในการส่ง เสริ ม
สันติภาพแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนยอมรับสภาพของตนอีกด้วย และที่สาคัญ คือ ยอมรั บวิธีการ
สอนดังกล่าว โดยนักเรียนจานวน 2 ใน 3 กาหนดว่า วิธีการส่งเสริมสันติภาพที่พวกเขาใช้คือ วิธีที่
พวกเขาถนัด และวิธีที่เกิดจากความคิดอย่างอิสระของตน นาเอาวิธีการสอนดังกล่าวไปใช้ในการ
ลดความตึงเครียดโดยให้ความสนใจผู้อื่น และในกลุ่มทดลองมีความสนใจเหตุการณ์ต่างๆของ
นานาประเทศมากกว่ากลุ่มควบคุม กลุ่มนักเรียนใจแคบมีความเข้าใจและมีทักษะในการส่งเสริม
สันติภาพน้อยกว่ากลุ่มนักเรียนใจกว้าง แต่นักเรียนใจแคบที่มีความพร้อมจะยอมรับวิธี การสอน
ดังกล่าวมากกว่า
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จรวยพร ธรณินทร์ (2549) ได้นาเสนอสรุปผลจากงานวิจัยการปลูกฝังสอนคุณธรรมจาก
ต่างประเทศ ที่เสนอแนะถึงการแก้ปัญหาสังคมในส่วนของเยาวชน ในประเด็นที่เกี่ยวกับการนา
ศีลธรรมกลับคืนสู่สถานศึกษา มีหลายประการที่ควรนาไปประยุกต์ใช้ ดังนี้
1. ต้องกาหนดคุณธรรมที่เหมาะสมกับวัย ได้แก่ วัยอนุบาล ฝึกให้รู้จักถูก ผิด ชั่ว ดี และ
ควบคุมอารมณ์ได้ วัยประถม ฝึกให้ประหยัด มีวินัย และใฝ่เรียนรู้ ส่วนวัยรุ่นมัธยม สอนให้รู้จักอัต
ลักษณ์ทางเพศ และอัตลักษณ์ทางสังคม
2. ต้องสอนคุณธรรมหลัก (Core Ethics) ที่เป็นพื้นฐานของคุณธรรมตัวอื่นๆ ได้แก่ ความ
รับผิดชอบ ความเป็นพลเมืองดี ความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ ความซื่ อสัตย์ การเคารพสิทธิผู้อื่น ความ
ยุติธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความขยันอดทนและเอาใจเขาใส่ใจเรา เมตตาเพื่อนมนุษย์
3. ในการฝึกคุณธรรมต้องใช้การเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ โดยให้เด็กรู้จักคิด ลงมือทา
เกิดความรู้สึกในทางที่ดี เน้นปรัชญาการสอนเชิงบวก "เมื่อรู้สึกต่อตนเองในทางที่ดีจะทาให้กระทา
ในทางสร้างสรรค์ และหาทางเลือกที่ดีเสมอไม่ว่าจะทาอะไร"
4. มหาวิทยาลัยอิลลินอย สหรัฐอเมริกาใช้ตัวชี้วัด 11 ตัวให้สถานศึกษาประเมินตนเอง
ในความสาเร็จของการเรียนการสอนคุณธรรม ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดตัวที่ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดตัวที่ 2 จัดการเรียนการ
สอนคุณธรรมให้ครอบคลุมทั้งการคิด พฤติกรรมที่ลงมือกระทา และเกิดเป็นความรู้สึก ตัวชี้วัดตัวที่
3 ใช้วิ ธีส่ งเสริม แบบบูร ณาการให้ เกิ ดความคิดในเชิงบวก ตั วชี้วั ดตั วที่ 4 สร้ างบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนที่อบอุ่น ตัวชี้วัดตัวที่ 5 สร้างโอกาสการเรียนรู้เชิงคุณธรรมให้แก่นักเรียน
ตัวชี้วัดตัวที่ 6 การสอนทุกวิชาให้สอนอย่างมีความหมาย สอดแทรกคุณธรรม และให้เกียรติ
นักเรียน ตัวชี้วัดตัวที่ 7 กระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรง จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดตัวที่ 8 กระตุ้นครูทุกคน
เป็นแบบอย่ างที่ดีของศิษย์ ตัวชี้วัดตัวที่ 9 สร้างกิจกรรมนักเรียนในการเป็นผู้นาที่มีคุณธรรม
ตัวชี้วัดตัวที่ 10 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชน สนับสนุนการทาดีของลูก และตัวชี้วัดตัวที่
11 การประเมินความสาเร็จของโรงเรียนให้ประเมินจากพฤติกรรมของเด็กนักเรียน
จากการศึก ษางานวิ จั ยที่ เ กี่ย วข้อ งพบว่ า ในประเทศไทย บทบาทของการศึ ก ษาเพื่ อ
สั น ติ ภ าพ วิ ธี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ และมโนทั ศ น์ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพมี ค วาม
สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและบริบทสังคมโลก โดยมีการให้ความสาคัญกับสันติภาพภายใน
และสั น ติ ภาพเชิ ง บวกอยู่ แ ล้ ว ประกอบกับ มี ง านวิจั ย หลายชิ้น ที่ มี ผ ลการวิ จั ย ออกมาตรงกั น
เกี่ยวกับสภาพการใช้ความรุนแรงของผู้เรียนในสถานศึกษา ที่ชี้ให้เห็นว่า สภาพปัญหาความรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรังแกกัน (ความรุนแรงทางตรง) หรื อ การที่โรงเรียนไม่สามารถช่ว ย
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แก้ปัญหาหรือยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ (ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง) และความเคยชินต่อ การ
ปฏิบัติต่อกันด้วยความรุนแรง และไม่เท่าเทียม (ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม) ส่งผลให้วิธีที่ใช้ในการ
เสริม สร้างและจั ดการศึกษาเพื่อสั นติภาพโดยใช้ สถานศึก ษาเป็ นฐาน จะอยู่ในรู ปของการจั ด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีล ธรรม และการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
ตลอดจนมีการออกมาตรการที่รุนแรงๆ เพื่อลงโทษ และรองรับความรุนแรงหรือ ความขัดแย้งที่
ปรากฎออกมาแล้ว นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนจานวนไม่น้อยที่ให้ความสาคัญต่อการเสาะหาและ
ประยุ ก ต์ วิ ธี ส อน เทคนิ ค ต่ า งๆ ที่ เ ชื่ อ ว่ า จะส่ ง ผลดี ต่ อ การเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ได้ต่อไป เช่น การสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ การใช้ศาสนาเป็นเสมือนเครื่องมือ
และสาระการเรียนรู้หลักที่ถูกใช้เพื่อนาไปสู่การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสันติ
การฝึ กจิ ต และวิ ปั สสนา การใช้ กิ จ กรรมพัฒ นาคุณ ธรรมในโรงเรีย น การใช้ก ระบวนการทาง
ศีลธรรม และการใช้เทคนิคในการใช้ภาพวาดแบบเซอร์เรียลลิส ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยหลาย
ชิ้นที่แสดงให้เ ห็นถึงสิ่ งที่จะต้ องทาควบคู่ไปกับการปลูกฝั งและจั ดมาตรการเพื่ อ กากับ ดูแลใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ การสารวจเพื่อ หาตัวชี้วัดหรือ ค่าบ่งชี้ เพื่อ ให้ทราบถึงสภาพปัญหา
ปัจจุบัน และทาความเข้าใจความแตกต่างทางพัฒนาการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยและภูมิหลัง
ตลอดจนบริบทอื่นๆ ซึ่งทาให้บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวงการการศึกษาสามารถแสวงหา
และศึกษาค้นคว้าวิธีการที่จะนาไปใช้ในการจัดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทยและต่างประเทศ
2) เพื่อ ศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริ มสร้ างสั น ติวั ฒ นธรรมโดยใช้ สถานศึ ก ษาเป็ นฐานในประเทศไทย และ 3) เพื่อ น าเสนอ
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒ นธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานสาหรับประเทศไทย โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
ขั้น ตอนที่ 1 แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้ส ถานศึ กษาเป็นฐาน โดยการวิ เคราะห์ เอกสารในต่ างประเทศ ส่ วนแนวคิ ด
กระบวนการ สภาพปัญหาและปัจจั ยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์เอกสารและ
การสัมภาษณ์ นอกจากนี้ กระบวนการและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน ใช้ ก ารศึ ก ษาภาคสนาม 4 แห่ ง ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
1.1.1 เอกสารที่ศึกษา ประกอบด้วย
1) เอกสารในประเทศไทย ได้แก่ ฐานข้อมูลทางสถิติและตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
สภาพ ปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
ยุทธศาสตร์ พระราชบัญญัติ ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง กฎกระทรวง มาตรการ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งในการเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ได้แก่ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์สันติวิธี
และธรรมาภิ บ าล สถาบั น พระปกเกล้ า ส านั กงานส่ งเสริ มสวั สดิ ภาพและพิ ทั กษ์ เด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การ
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นนราธิวาสราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงาน
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ตารวจแห่งชาติ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังศึกษาข้อ มูลจากบทความ รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย รายงานผลการดาเนินงาน และวารสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) เอกสารต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศฟิลิปปินส์ โดยศึกษาสภาพปัญหา แนวทาง
กระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
เช่น รายงานสถิติและสภาพการใช้ความรุนแรงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเทศต่างๆ จาก
ข่าว บทความ และรายงานการวิจัยที่ปรากฏในเว็บไซต์ เช่น National Center for Education
Statistics. U.S. Department of Education และอื่นๆ กระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์ของ CRE (และ
เว็บไซต์ของ National School Safety Center ทั้งที่เป็นนโยบาย งานวิจัย หลักสูตร และโครงการ
ความร่วมมือต่างๆ สรุปรายงานการประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องในประเด็น เครือข่ายการจัด
การศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน (International Network on Conflict Resolution Education and Peace Education:
INCREPE) รายงานการประชุมของสหประชาชาติ เรื่อ งบทบาทของภาคประชาสังคมในการ
ป้องกันความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ (United Nation’s Conference on the Role of Civil
Societies in the Prevention of Armed Conflict) เรื่อง การป้องกันความขัดแย้งที่ มีการใช้อาวุธ
GPPAC-UN Conference ซึ่งเป็นการประชุมการจัดการศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งและการศึกษา
ด้านสันติภาพที่มีประเทศเข้าร่วม 25 ประเทศ เอกสารหลักสูตรการศึกษาเพื่อสันติภาพ (peace
education) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (CRE) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative
Justice) ฯลฯ จากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น
1.1.2 แหล่งข้อมูล ได้แก่
1) หน่วยงานในระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ได้แก่ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้า สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
(อสมท.) สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง กระทรวงยุติธรรม กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
2) ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ และหอสมุดสภาวิจัยแห่งชาติ
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3) การสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
1.1.3 เกณฑ์การคัดเลือกเอกสาร ใช้หลักความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของ
เอกสารแต่ละฉบับ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์การพิจารณาภายนอก (External
criteria) จากความน่าเชื่อถือใน 5 ประเด็น ได้แก่ แหล่งที่มาของเอกสาร ผู้เขียน เอกสารที่สืบค้น
แหล่งอ้างอิงได้ ระยะเวลาตีพิมพ์หรือเผยแพร่ วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ และเกณฑ์การพิจารณา
ภายใน (Internal criteria) พิจารณาจากเนื้อหาสาระและผู้เขียนเอกสารใน 4 ประเด็น คือ ความ
เชี่ยวชาญของผู้เขียน มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ เนื้อหาสาระมีความถูกต้องศึกษาบนพื้นฐานของ
ข้อมูล ความรู้ และเนื้อหาสาระมีความชัดเจน สื่อความหมายได้ตรงตามประเด็น
1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร การสืบค้น
ข้อ มูลจาก Internet ตรวจสอบความน่าเชื่อ ถือ ของข้อ มูล จัดจาแนกประเภทของข้อ มูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล (Content analysis)
1.1.5 การตรวจสอบข้อมูล โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อ มูล จากการศึกษาสภาพ ปัญหา แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อมูล จานวน
2 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและการวิจัย (ดร.สุภาพร โกเฮงกุล) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสร้างความร่วมมือและภาษาต่างประเทศ (นางสาวภัทณิดา พันธุมเสน) จากนั้นนาผลการ
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาปรับปรุงเพิ่มเติมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
1.2 การสัมภาษณ์ (Interview) เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จาก
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สภาพปัญหาและปัจจัย
เงื่อนไขในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสภาพ
ปัญ หาและปัจ จั ยเงื่ อ นไขความสาเร็จ ในการสร้า งเครื อ ข่า ยความร่ว มมือ เพื่ อ เสริม สร้ างสั น ติ
วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการวิ เ คราะห์ และสร้ า งข้ อ สรุ ป เพื่ อ
สังเคราะห์และยกร่างยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจั ยคัดเลือ กผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณ วุฒิที่มีความ
หลากหลายในสาขาต่างๆ ที่เกี่ย วข้อ ง กับการศึกษา และกั บการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้น 10 คนโดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณา ดังนี้
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1) ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนักคิดในสังคมทางด้านการเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรม หรือการเสริมสร้างสันติภาพ โดยมีผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศ หรือมีประสบการณ์ในการทางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จานวน 1 คน
ได้แก่ นายชลัท ประเทืองรัตนา ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพระปกเกล้า
2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทานโยบายหรือนักวิชาการด้านการศึกษาที่มี
ประสบการณ์ แ ละมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท านโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลงานทางด้านวิชาการ หรือ งานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
หรือเคยดารงตาแหน่งหรือกาลังดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง จานวน 1
คน ได้แก่ ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
3) ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท านโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเสริ ม สร้ า ง
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา และการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีผลงานทางด้าน
วิชาการเป็นที่ยอมรับ หน่วยงานละ1 คน รวม 7 คน ประกอบด้วย
3.1) นางสาวกรรณิการ์ รัตนมณี สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
3.2) ดร.สายพันธ์ ศรีพงศ์พันธ์กุล สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3.3) นางสาว ทิ ช า ณ นคร ผู้ อ านวยการบ้ า นกาญจนาภิ เ ษก
กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
3.4) นางสาวศศกร วิชัย นักจิตวิทยา สถาบันนราธิวาสราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
3.5) พั น ต ารวจเอกธิ ติ แสงสว่ า ง รองผู้ บั ง คั บ การกองบั ง คั บ การ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (เปลี่ยนชื่อจากกองบังคับการปราบปราม
การกระทาผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี) สานักงานตารวจแห่งชาติ
3.6) นางสาวลั ด ดา ตั้ ง สุ ภ าชั ย ผู้ อ านวยการศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ทาง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
3.7) นายสุระ เกนทนะศิล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่) องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
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4) นั ก ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมหรื อ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ที่ มี ผ ลงานเป็ น ที่
ยอมรับระดับประเทศในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาและการแก้ปัญหาและพัฒนา
เด็กและเยาวชน จานวน 1 คน ได้แก่ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสนต์
1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์
ใช้แบบสัมภาษณ์ทผี่ ู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีประเด็นคาถาม ดังนี้
1) สภาพ แนวทาง และกระบวนการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในความรับผิดชอบมีอะไรบ้าง มีวิธีการและผลการดาเนินงานอย่างไร
ใครคือกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองสภาพปัญหาใดในขณะนั้น สอดคล้องหรือเป็นไปตามยุทธศาสตร์
แนวนโยบาย และระเบียบใด เริ่มและสิ้นสุดโครงการเมื่อใด
2) กระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึก ษาเป็นฐาน ให้
ความสาคั ญกับ การสร้า งเครือข่า ยความร่ วมมื อ โดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐานมากน้อ ยเพี ยงใด
กระบวนการเหล่านั้นมีวิธีการดาเนินงานอย่างไร และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และ
กิจกรรมใดบ้างและทาอย่างไร
3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติวั ฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน มีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไร ประเมินอย่างไร มีการติดตามผลหรือไม่
4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
1.2.3 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยนาหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน โดยจะสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และขออนุญาตบันทึกเสียง
ประกอบการสัมภาษณ์
1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากสัมภาษณ์ ผู้วิจัยถอดคาบันทึกเสียง นา
ข้ อ มู ล มาตรวจสอบ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล จากนั้ น น ามาสร้ า งสรุ ป ข้ อมู ล แบบอุ ป นั ย
(Analytical induction) ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการศึ ก ษาภาคสนามและยกร่ า ง
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็น
ฐานต่อไป
1.3 การศึกษาภาคสนาม (Field study) เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีแบบเจาะลึกเพื่อ
ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองและนอกเขตเมือง โดยผู้วิจัยจะใช้
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การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) การสนทนากลุ่ม (Focus group
discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
1.3.1 พื้นที่ที่ศึกษา เลือกพื้นที่โดยใช้แนวคิดของ สุภางค์ จันทวานิช (2547) ที่
กล่าวว่าในการเลือกพื้นที่เพื่อศึกษานั้นจะต้องพิจารณาพื้นที่ที่สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้
มีค วามเป็ นไปได้ ข องสนามที่ จ ะเข้ า ไปศึ กษา คื อ ขนาดไม่ ใ หญ่เ กิ น ไป พื้น ที่ อ ยู่ ไ ม่ ไกลเกิ น ไป
สามารถเดินทางไปติดต่อได้ อย่างปลอดภัย และความร่วมมือของพื้นที่ในการทาวิจัย นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังกาหนดเกณฑ์การเลือกสถานศึกษาเพื่อให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และได้ ข อให้ ข อให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเสนอชื่ อ เพื่ อ คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ ใ น
การศึกษา โดยพืจารณาสภาพสถานศึกษาที่มีความถี่ในการเลือก 2 ใน 3 ขึ้นไป ประกอบด้วย
1) ดร.วรัยพร แสงนภาบวร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2) ดร.สมศั กดิ์ ดลประสิ ท ธิ์ ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
สถานศึกษา
3) นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้เกณฑ์การเลือกพื้นที่ในการศึกษา ดังนี้
1) เป็นสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้ความร่วมมือ ในการ
วิจัย โดยมีข้อตกลงในการไม่เปิดเผยชื่อสถานศึกษาและบุคคลผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
2) เป็ นสถานศึ กษาที่ เคยประสบปั ญหานั กเรี ยนใช้ ความรุ น แรง โดยมี
รายละเอียดคือ
- สถานศึกษาที่เคยประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนในอดีต
แต่ปัจจุบันมีกระบวนการแก้ปัญหาจนปัญหาลดลง โดยกาหนดให้ (1) ภายในระยะเวลา 3 ปีที่
ผ่านมาต้ องไม่ปรากฏสภาพปัญหาความรุนแรงของนั กเรียนตามการรับรู้ของสังคม (2) เป็ น
โรงเรียนต้นแบบหรือ เคยได้รับรางวัลหรือได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคล
ทั่วไปในการแก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
และ (3) มีเครือข่ายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมหรือการดาเนินงานต่างๆ
ของโรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนในเขตเมือง 1 แห่ง และโรงเรียนนอกเขตเมือง 1 แห่ง
- สถานศึกษาที่ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียน และยังอยู่
ระหว่างการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหา โดยกาหนดให้ (1) ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมายังมี
สภาพปัญหาความรุนแรงของนักเรียนตามการรับรู้ของสังคม ปรากฏตามสื่อประเภทต่างๆ (2) มี
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ความพยายามในการสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในปั จ จุ บั น (3) มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมหรื อ การ
ดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนในเขตเมือง 1 แห่ง และโรงเรียนนอกเขตเมือง
1 แห่ง
จากเกณฑ์ ข้า งต้น ผู้ เชี่ ยวชาญได้ เลื อ กพื้น ที่กรณีศึ กษาส าหรับการวิจั ยครั้ง นี้
ประกอบด้วย
กรณี ศึ ก ษาที่ 1 โรงเรี ย น ก (สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในเขตเมืองที่เคยประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนในอดีต แต่ปัจจุบันมีกระบวนการ
แก้ปัญหาจนปัญหาลดลงแล้ว)
กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียน ข (สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองที่ยังคงประสบ
ปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียน และกาลังอยู่ในช่วงการพัฒนากระบวนการแก้ไข)
กรณี ศึ ก ษาที่ 3 โรงเรี ย น ค (สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
นอกเขตเมืองที่เคยประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนในอดีต แต่ปัจจุบันมีกระบวนการ
แก้ปัญหาจนปัญหาลดลงแล้ว)
กรณี ศึ ก ษาที่ 4 โรงเรี ย น ง (สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
นอกเขตเมืองที่ยังคงประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียน และกาลังอยู่ในช่วงการพัฒนา
กระบวนการแก้ไข)
1.3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
1) การสังเกต ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1) ประเด็นการสังเกต ได้แยกประเภทของการสังเกตตามแนวคิด
ของ Lofland (1971 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช , 2546: 158 - 163) ในการบันทึกการสังเกตให้
เป็นระบบ ดังนี้
ฉากและบุคคล (Setting) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพและทางสังคม
ของเหตุการณ์ที่กาลังสังเกต ประกอบด้วย สถานที่ บุคคลที่อยู่ในสถานที่ และลักษณะกายภาพ
อื่นๆ ที่เก็บได้จากสถานที่ และบุคคลเหล่านั้น เช่น สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในและรอบข้าง
ของสถานศึกษา ลักษณะและประเภทของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเข้าออกสถานศึกษา รวมทั้งชุมชน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ฯลฯ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสังเกตบุคคลที่
เป็ น ผู้ ก ระท าหรื อตั ว แสดง (Actors) ที่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้อ งในการเสริ มสร้ า งสัน ติ วั ฒ นธรรมของ
กรณี ศึกษาทั้ง 4 แห่ง ที่อ าจมี ความคล้ ายคลึงและแตกต่างกัน ทั้งเครื อ ข่า ยความร่ วมมื อ ใน
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สถานศึกษา อาทิ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่นๆ และนอกสถานศึกษา เช่น
ชุมชน สถาบันทางศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
พฤติกรรม (Acts) คือ การกระทาที่ผู้สังเกตเห็นในเหตุการณ์ที่เฝ้าสังเกต
อยู่ พฤติกรรมที่สังเกตเป็นพฤติกรรมทางสังคม เช่น พฤติกรรมและกิจกรรมระหว่างวัน การจัดการ
เรี ยนการสอน กิ จกรรมพัฒ นาผู้เ รีย น ระบบดูแ ลช่ว ยเหลื อ กิจ กรรมการเจรจาไกล่ เกลี่ย การ
แก้ปัญหาความรุนแรง และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน ทั้งในส่วนของวิธีการพูด
บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายความร่วมมือ การเป็นตัวแบบที่ดี และการปฏิสัมพันธ์กันของนัก เรียน
ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนรอบข้าง เป็นต้น
แบบแผนพฤติ ก รรม (Activities) เป็ น การน าเอาการกระท าในข้ อ
พฤติกรรมมาเรียงลาดับเพื่อเรียงร้อยการกระทาเหล่านั้นให้เป็นเรื่องที่มีความต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน
ได้แก่การกระทาที่มีการทาซ้าๆ สามารถเปรีย บเทียบน้าหนักพฤติกรรมได้ว่ าบ่อ ยมากน้อย เช่น
การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม การลงโทษ การ
พบปะหรือประชุมระหว่างเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และพฤติกรรมการ
เป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนด้วยกันเอง ที่ส่งเสริมและเป็ นอุปสรรคใน
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม เป็นต้น
ความหมาย (Meaning) หมายถึ ง การให้ค วามสาคัญ หรื อ การรับ รู้
เหตุการณ์หนึ่งๆ ของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เป็นการรับรู้ในสถานะของ “คนใน” โดยบุคคลแต่ละคน
หรือ สมาชิก เครือข่าย (actors) ต่างๆ ให้ความหมายการกระทาของที่มีต่อ คนอื่ นอย่างไร และ
เลือกใช้วิธีปฏิสัมพันธ์กันเช่นนี้เพราะอะไร เช่น การมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน แนวทางการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่มีการดาเนินการอยู่ การทางานในลักษณะ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เป็นต้น
ความสัมพันธ์ (Relationship) เป็นการกระทาของบุคคล โดยเป็นการ
กระทาระหว่างเครือข่ายในและนอกสถานศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และการกระทานั้น
เป็ น ไปตามบทบาทของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ มี ส ถานภาพความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งไร เช่ น
กระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในพื้นที่ที่ศึกษาให้ความสาคัญและเป็นผลมาจากเครือข่าย
ความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานหรือ ไม่ อย่างไร นักเรียนและครู หรือ ผู้บริหารและชุมชน
หรือครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดในการสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรม ใครเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ มีผู้เกี่ยวข้องใดบ้าง และมีการรวมตัวหรือเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือในลักษณะใด ใครเป็นผู้นาเครือข่ายและสมาชิกเครือข่าย และนักเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายโดยมีบทบาทในส่วนใด ประเภทและความเชื่อมโยงเครือข่าย เป็นต้น
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การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมองขยายจากคู่ความสัมพันธ์ไป
ยังภาพกว้างของเหตุการณ์ โดยจะพิจารณาว่ามีผู้กระทาใดบ้างในเหตุการณ์ และมีใครบ้างที่ไม่อยู่
ในเหตุการณ์ และผู้ที่ไม่อยู่นั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือไม่ เช่น ใครเป็นผู้ก่อให้เกิดความ
รุนแรง ใครมีบทบาทในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในสถานการณ์
ต่างๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องต่างๆ อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือหรือไม่อยู่ หรือควรอยู่
ในส่วนใด รวมทั้ง ผู้ที่มีส่ว นร่วมในการเสริม สร้างสันติวั ฒนธรรมของสถานศึกษา เข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือหรือไม่ และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และ
กิจกรรมอะไรและอย่างไร เป็นต้น
1.2) เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต ผู้วิจัยสร้างแบบบันทึกการสังเกต
เพื่อใช้บันทึกรายละเอียดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในขณะที่ศึกษาตามความเป็นจริง
มีการบรรยายถึงสิ่งแวดล้อม สถานที่ บุคคล เหตุการณ์ คาพูดของบุคคล โดยสรุปได้ว่า ใคร ทา
อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร กับใคร และทาไม โดยในการสังเกตในสถานการณ์จริงอาจมีการ
สอบถามเพิ่มเติมเพื่อนาข้อมูลมาประกอบซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นพฤติกรรม
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังใช้แบบบันทึกภาคสนาม (Field Note) ประกอบการสังเกตในพื้นที่ที่ศึกษา
2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
2.1) ผู้ร่ วมสนทนา ผู้ วิจั ยเลื อ กผู้เ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ ม แบบเจาะจง
ด้วยเทคนิควิธี snowball โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทน
ชุมชน และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของนักเรียน โดยไม่กาหนดจานวนผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มย่อย แต่ละครั้งและจานวนครั้งของการสนทนากลุ่มในแต่ละสถานศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจ โดยกาหนดให้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 7-12 คน/ครั้ง รวม 4 สถานศึกษา มีผู้สนทนา
กลุ่ม รวม 33 คน ในส่วนผู้เกี่ยวข้อ งในสถานศึกษาที่ขัดข้องร่วมการสนทนากลุ่มเพื่อให้ข้อ มูล
ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กรณีศึกษาที่ 1 โรงเรียน ก จัดการสนทนากลุ่มในวันที่ 23 ธันวาคม
2554 โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร 3 คน ครู 2 คน ผู้ปกครอง 1 คน และศิษย์เก่า
1 คน
- กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียน ข จัดการสนทนากลุ่มในวันที่ 23 กันยายน
2554 โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร 3 คน ครู 2 คน และผู้แทนนักเรียน 2 คน
- กรณีศึกษาที่ 3 โรงเรียน ค จัดการสนทนากลุ่ม ในวันที่ 2 กันยายน 2554
โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน นักเรียนในโรงเรียน 3 คน นักเรียนจาก
โรงเรียนใกล้เคียง 4 แห่งๆ ละ 1 คน ผู้ปกครอง 2 คน และผู้แทนชุมชน 2 คน
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กรณีศึกษาที่ 4 โรงเรียน ง จัดการสนทนากลุ่มในวันที่ 1 กันยายน 2554
โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ครู 1 คน และนักเรียน 4 คน
2.2) ประเด็ นการสนทนากลุ่ ม ผู้ วิจั ยน ากรอบแนวคิด ที่ไ ด้จ าก
การศึกษาเอกสารและการสังเกตจัดทากรอบการสนทนากลุ่ม ในประเด็นต่อไปนี้
สภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง และความรุ น แรง หรื อ
ปัญหาที่เกี่ ยวกับสันติ วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมี อ ะไรบ้าง อะไรคือ ปัจจัยเงื่อ นไขที่ทาให้เกิดปัญหา
เหล่านั้น ลาดับขั้นตอนของปัญหาเป็นอย่างไร ตนเองอยู่ในสถานะใดในสถานการณ์นั้นๆ และทา
อย่างไร เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เหล่านั้น
สภาพ แนวทางและกระบวนการเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมที่
สถานศึ ก ษาด าเนิ น การอยู่ มี อ ะไรบ้ า ง มี ก ระบวนการป้ อ งกั น แก้ ไ ข เยี ย วยาฟื้ น ฟู อย่ า งไร
กระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ดาเนินการสร้างสันติภาพในระดับใด (สันติภาพภายใน /
ภายนอก) อย่างไร ใครเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทาง
และกระบวนการเหล่านั้น เป็นต้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานมีการดาเนินงานหรือไม่ มีที่มา (การเกิด/การรักษาเครือข่าย) แนวทาง และ
กระบวนการเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานอย่างไร เป็นเครือข่ายความ
ร่ว มมื อในลั กษณะใด (เครือ ข่า ยแนวดิ่ง /ปฏิบั ติ ตามนโยบายของต้น สัง กัด หรือ เป็ นเครื อ ข่ า ย
แนวราบ/เครือข่ายที่เกิดจากความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเอง) มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร เครือข่าย
ความร่วมมือมาจากไหน ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมเครือข่าย เพราะอะไร ใครเป็นแกนนา
เครือข่าย เป็นเครือข่ายระยะยาวหรือเฉพาะเหตุการณ์ สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือเหล่านั้นเริ่ม
และสิ้นสุดการเป็นสมาชิกเมื่อใด เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมกัน
อย่างไร เป็นต้น
ผลการด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ เพื่ อ เสริม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้ส ถานศึ กษาเป็น ฐานเป็น อย่ างไร ประเมิ นอย่า งไร ใครเป็น ผู้รั บผิ ดชอบการ
ดาเนินงานของเครือข่า ยความร่วมมือ เหล่านั้น มีการติดตามผลหรือ ไม่ สมาชิ กในเครือ ข่ายมี
บทบาทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในชีวิตประจาวันอย่างไร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการสร้างเครือ ข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
ในส่ว นของการวิ เคราะห์เ ป็ นส่ ว นของการตีค วามเบื้ อ งต้ น โดยใช้
ทฤษฎีทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์และทฤษฏีเครือข่ายสังคมมาอธิบายประกอบการแสดงความ
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คิดเห็น เน้นการให้ความหมายให้ชัดเจนและสร้างสมมติฐาน (Assumption) ด้วย ผู้วิจัยจะบันทึก
วิธีการที่ใช้หรือความบกพร่องในการสังเกตปฏิกิริยาของผู้ถูกสังเกต ความรู้สึกส่วนตัวของผู้สังเกต
ตลอดจนข้อมูลที่ขาดหายไปที่ผู้วิจัยต้องการเพิ่มเติม (สุภางค์ จันทวานิช, 2547) รวมทั้งมีการใช้
อุปกรณ์ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น กล้องถ่ายรูป และเครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In - Depth - interview)
3.1) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ตามแนวทางของสุภางค์ จันทวานิช (2547) โดยต้องเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับชุมชนที่ศึกษา
ซึ่งจาเป็นสาหรับการหาข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับวิถีการดาเนินชีวิตที่เป็นอยู่ หรือ การเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้วิจัยไม่ได้อยู่ในสนาม บางครั้งการสังเกตโดยตรงอาจเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น
ผู้ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในสังคมหรือวัฒนธรรมนั้น และผู้ให้ข้อมูลสาคัญดีในแต่ละชุมชนมี
ไม่มากนัก ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) แบบ
เจาะจงด้วยเทคนิควิธี Snowball โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้แทนนักเรียน
ผู้แทนชุม ชน และผู้ ที่มีอิ ทธิ พลต่ อ การแสดงพฤติกรรมของนัก เรีย นในกรณีที่ ผู้ให้ ข้อ มูลส าคั ญ
เหล่านั้นมีความขัดข้องในการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจึงใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
3.2) ประเด็ น สัม ภาษณ์ ใช้ป ระเด็ นการค าถามเดีย วกัน กั บการ
สนทนากลุ่ม
1.3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยศึกษาภาคสนามแห่งละ 1 เดือน เพื่อเก็บข้อมูล
จากการสังเกต การสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึก แห่งละ 3 - 4 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม –
ธันวาคม 2554 โดยบันทึกปฏิกิริยาของผู้ถูกสังเกตและผู้ให้สัมภาษณ์ รวมทั้งข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์
มีการใช้อุปกรณ์ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น
1.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ใช้ แ นวทางการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ของสุภางค์ จันทวานิช (2547) ได้แก่
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มกระทาพร้อ มๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
สามารถทาต่อไปหลังจากเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง
2) การวิเคราะห์ข้อมูลต้องมีมุมมองของคนใน
3) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต้ อ งอาศั ย ส มมติ ฐ า นชั่ ว คราว (Working
Hypothesis) จานวนมากที่ผู้วิจัยคิดขึ้นเองตลอดเวลา
4) ผู้วิจัยต้องเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง
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ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสนทนากลุ่ม
ด้วยการจาแนกประเภท (Typological analysis) การเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison) การสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) และการตีความข้อมูล (Interpretation) โดยการลดทอน
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสามกระบวนการนี้จะกระทาไปพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในแต่ละครั้ง จากนั้น นาผลการวิเคราะห์ ข้อ มูลมานาเสนอแบบพรรณนาความ
ประกอบตาราง
1.3.5 การตรวจสอบข้อมูล
ผู้วิจัยใช้แนวทางของสุภางค์ จันทวานิช (2547) ในการตรวจสอบข้อมูลดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Data Triangulation) เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูล
ที่ผู้วิจัยได้มาถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบข้อมูล ด้านเวลา สถานที่ และบุคคลที่ต่างกันจะได้
ข้อมูลที่ตรงกัน
2) การตรวจสอบสามเส้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล (Methodology
Triangulation) คื อ ใช้ วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆ กั น เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล เรื่ อ งเดี ย วกั น โดย
การศึกษาจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 การนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 ยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
นาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาสรุปและวิเคราะห์ประเด็นสาคัญ จากนั้น
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์การ
สร้างเครือข่ ายความร่ว มมือเพื่อเสริมสร้างสัน ติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็น ฐาน แล้ว จึ ง
นาเสนอร่างดังกล่าวให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบต่อไป
2.2 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
นา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติ วัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มาตรวจสอบ โดยจัดสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 ครั้ง มีประเด็นในการ
สนทนากลุ่ม คือ
1) ความเห็ น ที่ มี ต่ อ ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2) มาตรการในการนายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
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2.2.1 การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2555 เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับ
นโยบาย จานวน 8 คน ประกอบด้วย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทานโยบายการศึกษาระดับชาติ จานวน 3 คน
ได้แก่ ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่า ดร.วรัยพร แสงนภาบวร และดร.สุภาพร โกเฮงกุล
- ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และการสื่ อ สาร
สาธารณะ จานวน 2 คน ได้แก่ ดร.อัมพร พงษ์กงั สนานันท์ และนางสุชาดา ไชยรัตน์
- ผู้เชี่ย วชาญด้านการเสริ มสร้า งสันติวั ฒนธรรม จานวน 3 คน ได้แ ก่
นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี นางพิสมัย แพ่งนุเคราะห์ และดร.ประวีณา อัสโย
2.2.2 การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ระดับปฏิบัติ จานวน 9 คน ประกอบด้วย
- นางวิภา เฟื่องฟูดารงชัย เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาเภอพนมสาร
คาม กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนเครือข่ายผู้ปกครอง
- นางสาวลั ด ดา ตั้ ง สุ ภ าชั ย ผู้ อ านวยการศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
- นายนพพร บุษบง ผู้แทนแกนนานักเรียน และที่ปรึกษาโครงการยุติธรรม
สมานฉันท์ในโรงเรียน
- นางสาวดวงแข บัวประโคน ผู้แทนภาคสื่อมวลชน ผู้ผลิตรายการคนกล้า
ฝัน และโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- พระมหาพงศ์ น ริ น ทร์ ฐิ ต ว โส ผู้ แ ทนสถาบั น ศาสนา ประธานกลุ่ ม
กัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ วัดสุทัศนเทพวราราม
- นายสงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- นางสุ ด ารั ต น์ ศรี ม า อาจารย์ ฝ่ า ยปกครองนั ก เรี ย น โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
- นายสาธิต อภัยโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน สานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพั ฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
- นายชวน เฉลิมโฉม รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2
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2.2.3 นาความเห็นที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาสรุป ปรับปรุงและแก้ไขร่าง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป
สรุปขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ดังภาพที่ 6

134
ภาพที่ 6 สรุปขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ทั้งในและต่างประเทศ
-

แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสารในต่างประเทศ
แนวคิด กระบวนการ สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ส ถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์เอกสารและการ
สัมภาษณ์
กระบวนการและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ใช้การศึกษาภาคสนาม 4 แห่ง

1. การวิเคราะห์เอกสาร
- สภาพและปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน

- แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานในประเทศไทยและต่างประเทศ
เอกสารในประเทศไทย

2. การสัมภาษณ์

3. การศึกษาภาคสนาม

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายในสาขา ที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา และกับการ

- ศึกษาเฉพาะกรณีแบบเจาะลึกเพื่อศึกษาสภาพ และปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลถึงการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน จานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
โครงการแนวทาง /กระบวนการและเครือข่า ยที่เ กี่ยวข้ องกั บการเสริ มสร้า งสัน ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

- แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย

- สภาพการสร้า งเครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ เพื่อ เสริม สร้ างสั น ติวั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองและเขตชนบท

เอกสารในต่างประเทศ

การสังเกต

การสัมภาษณ์

การสนทนากลุ่ม

Content analysis และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนที่ 2
การนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
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วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ โดยใช้การ SWOT analysis และยกร่างยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์ฯ โดยผู้เชี่ยวชาญในที่ประชุมการสนทนากลุ่มย่อย 2 ครั้ง แบ่งเป็นระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
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บทที่ 4
แนวคิด กระบวนการ สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในบทนี้เป็นนาเสนอผลการวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานของประเทศไทยและต่ า งประเทศ
ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทยที่มีการดาเนินการไปแล้ ว ได้
จากการศึ กษาวิ เ คราะห์ เ อกสารจากในและต่ า งประเทศ การสั ม ภาษณ์ผู้ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ
ข้อเสนอแนะในสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน และการศึกษาภาคสนาม 4 แห่ง เพื่อที่จะนาไปสู่การยกร่างยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสาหรับประเทศไทยที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการนาเสนอในบทนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แนวคิ ด และกระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ
ตอนที่ 2 แนวคิด กระบวนการ สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย
ตอนที่ 3 กระบวนการและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน:
ตอนที่ 1 การนาเสนอแนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานของ 5 ประเทศ ประกอบด้ ว ย
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และฟิลิปปินส์ นั้น โดยเน้นวิเคราะห์กระบวนการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมเฉพาะที่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานใน
ดาเนินงานดังกล่าว ผลจากวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้
1.1 แนวคิ ด ในการเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานของ
ต่างประเทศ

136
1.2 องค์ ประกอบของเครื อข่ ายความร่ วมมื อ เพื่ อ เสริ มสร้ างสั นติ วั ฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
1.3 รูปแบบและระดับการสร้างเครื อข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1.4 ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1.1 แนวคิด ในการเสริ ม สร้ า งสั น ติ วัฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ กษาเป็น ฐานของ
ต่างประเทศ
ผลการเวิเคราะห์เอกสารของ 5 ประเทศในภาพรวม สรุปได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ
เครือข่าย
ประเทศ
เพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
กระบวนการป้องกัน

สหรัฐอเมริกา (2552)

อังกฤษ (2553)

ญี่ปุ่น (2550)

สาธารณรัฐเกาหลี (2555)

ฟิลิปปินส์ (2551)

- พัฒนาโครงการและชุดเครื่องมือ -

- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ บ่ ง ปั น ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับปัญหาของเยาวชนเพื่ อ
กาหนดมาตรการให้หน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง จั ด ที ม ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ และส่งเสริม

- กาหนดมาตรการต่อต้านความ
รุนแรงในโรงเรียน พ.ศ.2555 ใช้
การป้อ งกันมากกว่ าการลงโทษ
และเน้นการศึกษาด้านจริยธรรม
และกีฬา
-ก าหนดนโยบายให้ ภ ายในปี
2014 แต่ละโรงเรียนต้องมี antiviolence counselor อย่างน้อย
1 คน เพื่อช่วยลดภาระงานของ
ครู และในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น middle school)ต้ องมี
ครู 1 คนทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
เพียงอย่างเดียว
- โครงการตารวจโรงเรียน

- จั ด ท า แ ล ะ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ใ ช้

ก า ร พั ฒ น า Development
Assets: DA ใช้ในโรงเรียน

ใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ลด
อาชญากรรมของเยาวชน(Youth
Crime Action Plan: YCAP)
- โครงการคว ามร่ ว มมื อ ใ น
โรงเรีย นที่ ป ลอดภั ยกว่ า (Safer
School Partnership: SSP) โดย
ใช้ School-based approach
และ whole -school policies
โดยครู เ ป็ น ผู้ ก าหนดนโยบาย
โรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในชั้น
เรียน เพื่อป้องกันความรุนแรง มี
ผู้ ส นั บ สนุ น คื อ สมาชิ ก สมาคม
โรงเรียน (members of school
community) และฝึกฝนครู โดย
ให้ข้อ มูลและ material ในการ
จัดการปัญหาความรุนแรง (antibullying pack) และประกาศ
Anti – bullying Campaign

- ใช้ แ นวคิ ด SEL

ในการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมและอารมณ์ ของผู้เรียน

- ใช้หลักสูต รป้องกั น การความ
รุ น แรงในสถานศึ ก ษา และ
โครง การโ รงเรี ย นปลอดภั ย
(school safety)

- ใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะ
ชีวิต (Universal School – Based
Programs for the Preventing
of Violent and Aggressive
Behavior)

- จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง

คาปรึกษาแนะแนวในโรงเรียน การ
ปลู กฝั งให้เยาวชนรู้ จักรับผิดชอบ
ชั่วดี มี ศี ลธรรม ที่ ชั ดเจน และจั ด
ที ม แ ล ะ ร ะ บ บ ส นั บ ส นุ น ที่
หลากหลายเพื่ อ ลดการกระท า
ความรุ นแรงของเด็ กและเยาวชน
และสร้ างเครื อข่ ายเพื่อช่วยชักจู ง
เด็กให้เข้าเรียนและเข้าสังคมได้

- ใช้ห ลัก สูตรป้อ งกั นการรั งแก
และจั ด ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
หาทางป้ อ งกั น และจั ด ท าคู่ มื อ
สาหรับโรงเรียนเพื่อลดการใช้

- จัด อบรมและจั ด ท าคู่ มื อ การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ งและการ
ไกล่ เ กลี่ ย คนกลางโดยเพื่ อ น
(conflict resolution and peer
mediation sourcebook)เพื่อใช้
ในการอบรมในสถานศึกษาและ
ชุมชน

- ร่วมกับ ยูนิ เซฟ Plan-UNICEF
ตั้ง โครงการ a child- friendly
school (Learn without Fear
เพื่อ ลดความรุนแรงในโรงเรียน)
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การ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict

- จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ง านการให้

หลักสูตรPeace Education ใน
โรงเรี ย นในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
ตั้ง แต่ ระดับ ประถมศึ กษาจนถึ ง
อุดมศึกษา
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ตารางที่ 2 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ (ต่อ)
เครือข่าย
ประเทศ
เพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

สหรัฐอเมริกา (2552)

อังกฤษ (2553)

ญี่ปุ่น (2550)

สาธารณรัฐเกาหลี (2555)

ฟิลิปปินส์ (2551)

Resolution Education : CRE) รวมทั้ ง ก าหนดให้ มี education คว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
และการเจรจาโดยเพื่ อน (peer assistant เรี ย กว่ า learning ควบคุมพื้นที่ในโรงเรียนมิให้เกิด
mediation) ในสถานศึกษา
mentor แบ่ ง เบาภาระครู ใ น เหตุการณ์
- นาโปรแกรมการให้ คาปรึกษา ระดับชั้นเรียน ตั้งศูนย์ hotline
(Mentoring Program) มาใช้โดย โทรศัพท์ปรึกษาเรื่องความรุนแรง
จั บ คู่ น ร. กลุ่ ม เสี่ ย งกั บ ผู้ ใ หญ่ ที่
เป็ น role model เพื่ อให้ ได้ รั บ
การดูแลเอาใจใส่ การสนับสนุน
และคาปรึกษา และ โปรแกรมให้
คาปรึกษา (Counseling program)
เป็ นความร่ วมมื อระหว่าง โรงเรี ยน
และเจ้ าหน้ าทที่ ประชาสงเคราะห์
ในการให้คาปรึกษาแก่ นร. ด้าน
ความรุนแรง

-

โครงการ Time for Action
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความรุ น แรงใ น
เ ย า ว ช น ร ะ ย ะ ย า ว แ ล ะ ใ ห้
ลอนดอนเป็ น เมื อ งที่ ดี เ ยี่ ย ม
ปลอดภั ย สุ ข ภาพดี มี สุ ข และ
ประสบความส าเร็ จ ในอนาคต
สาหรับเยาวชนรุ่นใหม่
- ใช้ แ นวคิ ด SEL ในการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคมและอารมณ์ ของผู้เรียน
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ตารางที่ 2 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ (ต่อ)
เครือข่าย
ประเทศ
เพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
กระบวนการแก้ไข

กระบวนการแก้ไข

สหรัฐอเมริกา (2552)

- ออกกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ องกั บ
กา ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ด้ า น ก า ร
แก้ปัญหาความขัดแย้ง
- อบรมกระบวนการเจรจาไกล่
เกลี่ ย และความยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์
- การด าเนิ น งานตามกรอ บ
กฎหมาย

อังกฤษ (2553)

ญี่ปุ่น (2550)

สาธารณรัฐเกาหลี (2555)

ฟิลิปปินส์ (2551)

- พัฒนาทักษะการไกล่ เกลี่ยและ - ดาเนินงานตามกรอบกฎหมาย
การแก้ ปั ญหาความขั ด แย้ ง ให้
นั กเรี ยน peer mediation and
conflict resolution skills
- ดาเนินงานตามกรอบกฎหมาย

- การด าเนิ น งานตา มกรอ บ - การแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง
กฎหมาย
และการไกล่ เ กลี่ ย คนกลางโดย
เพื่อน

- พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มูลที่ เ ป็ น
ประโยชน์ แ ก่ เ หยื่ อ ตามความ
ต้ อ งการและรั ก ษาความเป็ น
ส่ ว นตั ว เพื่ อ ปกป้ อ งมิ ใ ห้ ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย
- จั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอ กาสใ ห้
เยาวชนที่ ทาผิ ดสานึ ก ตนและมี
ความ สั มพั นธ์ ที่ดี กับ เหยื่อ ที่อ ยู่
ใน ชุ ม ชน เดี ย วกั น และ ร่ ว ม
กิจกรรมกับชุมชน

- โครงการให้ บ ริ ก ารและฟื้ น ฟู
เด็ กและเยาวชนในระดับ ชุม ชน
และระดับภูมิภาค

-

การด าเนิ น งานตามกรอบ
กฎหมาย
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ตารางที่ 2 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ (ต่อ)
เครือข่าย
ประเทศ
เพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

สหรัฐอเมริกา (2552)

อังกฤษ (2553)

ญี่ปุ่น (2550)

สาธารณรัฐเกาหลี (2555)

ฟิลิปปินส์ (2551)

- จัดระบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ทั ก ษะการท างานของนั ก เรี ย น
ช่วยเหลือให้มีงานทา ดึงเด็กที่ไม่
เรี ย นหนั ง สื อเข้ า เรีย น และช่ ว ย
เด็กที่เคยกระทาผิดให้มีงานทา
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จากตารางที่ 2 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาในต่างประเทศ
ข้างต้น พบว่า ทั้ง 5 ประเทศมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานมีส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าทั้ง 5 ประเทศจะมีสภาพปัญหาและ
บริบทของสังคมที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้
ในสหรั ฐ อเมริ ก า จะให้ ความส าคั ญกั บ ปั ญหาความรุ นแรงในสถานศึ ก ษา (school
violence) ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การพกอาวุ ธ (weapons) การรังแกและการก่ออาชญากรรมใน
โรงเรียน (bullying and crime) (เว็บไซต์,2552) โดยวิเคราะห์ปัญหาว่าอาจเกิดจากการข่มเหง
ภายในโรงเรียน (domestic abuse) โรงเรียนมีนักเรียนมากเกินไป ปัญหาการมีแก๊งอิทธิพลใน
โรงเรียน การใช้ยาเสพติด ความซึมเศร้าของเด็ก ปัญหาทางอารมณ์ ฯลฯ โดยที่ผู้ปกครอง ครู และ
เพื่อนไม่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ปัญหาร่วมกันเท่าที่ควร ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นไปแบบห่างเหิน
ในอังกฤษ (เว็บไซต์,2010 , Peter K. Smith,2004) ให้ความสาคัญกับความรุนแรงใน
สถานศึกษา ในเรื่องการรังแกและการก่ออาชญากรรมเด็ก (bullying and crime) จากสาเหตุหลัก
คือ การไม่เอาใจใส่ให้คาปรึกษาแนะนาของครอบครั ว การจั ดการศึกษาไม่ปลู กฝังให้เด็กเรียนรู้
เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจกันอย่างเพียงพอ และยอมรับความแตกต่างตั้งแต่วัยเด็กเนื่องจากสังคม
อังกฤษในปัจจุบันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และคนกลุ่มน้อยมากขึ้น โรงเรียนไม่มี
คุณภาพ เด็กเห็นและซึมซับความรุนแรงด้วยความคุ้นชิน แสดงออกและต้องการการยอมรับแบบ
ผิดๆ และมีแก๊งอิทธิพลเด็ก
ในขณะที่จากรายงานประจาปี White Paper on Youth 2005 และ National Youth
Development Policy 2005 ของประเทศญี่ปุ่น (Cabinet Office, 2005: online) ให้ความสาคัญ
กับความรุนแรงในสถานศึกษาในลักษณะการรังแก การตกเป็นเหยื่อผ่านทางออนไลน์ประเภท
ต่างๆ ยาเสพติด มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (เหล้า บุหรี่ และเพศ) การฆ่าตัวตาย การหนีเรียนและ
การออกกลางคัน จากสาเหตุ คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปลี่ยนไปทาให้พ่อแม่มีเวลาให้ลูก/
ดูแลเอาใจใส่ลูกน้อยลง การขาดการสื่อสารระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ปัญหาครอบครัวแตกแยกเพิ่ม
สูงขึ้น ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านลดลง สภาพการแข่งขันสูง ทาให้เด็กเกิดความเครียด ไม่
สามารถพูดคุยและปรึกษากับผู้ปกครอง เพื่อนบ้าน ครูและเพื่อนได้
ในสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Times, 2012: online) ให้ความสาคัญกับปัญหา
ความรุนแรงในสถานศึกษา ในประเด็นการรังแก การฆ่าตัวตาย และการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เรื่องเพศ โดยมีสาเหตุ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมเด็ก (นิยมการใช้ความรุนแรง เห็นความรุนแรง
จนเป็นความชาชิน ความเครียดจากการศึกษาที่เน้นการแข่งขันและคุกคามของเพื่อน การเข้าถึง
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สื่อลามกและรุนแรงได้ง่าย และพฤติกรรมเลียนแบบ) และด้านการดาเนินการต่อพฤติกรรมของ
เด็กที่ไม่จริงจังและขาดการมีส่วนร่วมและรับรู้จากครูและผู้ปกครอง (ครูมีภาระมาก ไม่สามารถ
ดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง โรงเรียนไม่ดาเนินการใดๆ กับนักเรียน ที่ใช้ความรุนแรงเล็กน้อย เช่น การ
ล้อเลียนเพื่อน การรังแก การโต้เถียง การข่มขู่ การใช้ให้เพื่อนไปทาสิ่งต่างๆ ให้ และการทะเลาะ
วิวาทเล็กน้อย นักเรียนที่กระทาความรุนแรงและความผิดในกรณีที่ต้องมีการพิพากษาที่มีอายุน้อย
กว่า 14 ปี ไม่ต้องได้รับการพิจารณาตัดสินโทษ เพียงถูกนาไปภาคทัณฑ์หรืออบรมระยะสั้น
ส่วนฟิ ลิปปิ นส์ (Plan Philippines, 2009) ให้ ความส าคัญกั บปัญหาความรุ นแรงใน
สถานศึกษา ในประเด็นการรังแก การก่ออาชญากรรมและพกอาวุธของเด็ก และการมีแก๊งอิทธิพล
เด็ก เนื่องจากสาเหตุหลักคือ การมีประชากรหนาแน่นมากเกินไป และประชากรที่มีมากนี้มีความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม การนับถือศาสนา เชื้อชาติ ผิวพรรณ มีช่องว่างของฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมมาก และส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนัก การปลูกฝังและให้ความรู้ใ นเรื่องการ
ยอมรับความแตกต่างให้แก่เด็กไม่เพียงพอ เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ดี จะเห็ น ได้ว่ า ทั้ ง 5 ประเทศ ให้ ความส าคั ญ กั บ ประเด็ นความรุน แรงใน
สถานศึกษาที่คล้ายคลึงกัน เช่น การรังแก การมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม (เหล้า บุหรี่ เพศ และยา
เสพติด) การพกอาวุธและการก่ออาชญากรรมเด็ก การมีแก๊งอิทธิพลเด็ก และการฆ่าตัวตายที่มี
ระดั บ และสาเหตุ ค วามรุ น แรงที่ ต่ า งกั น ออกไปท าให้ มี ก ารด าเนิ น โครงการและแนวทางการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับการใช้เครือ ข่ายซึ่งมีสถานศึกษาเป็นฐาน ทั้งใน
กระบวนการป้องกัน กระบวนการแก้ไข และกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู มีทั้งในส่วนที่คล้ายคลึงและ
ต่างกัน ครอบคลุมทั้ง 3 กระบวนการ ซึ่งทั้ง 5 ประเทศให้ความสาคัญในการดาเนินงานการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในกระบวนการ
ป้องกันมากที่สุด ดังนี้
1.1.1 กระบวนการป้องกัน
1) ระดับนโยบาย ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่นสาธารณรัฐ
เกาหลี และฟิลิปปินส์ มีการกาหนดนโยบาย วาระแห่งชาติ มาตรการ แผนปฏิบัติการและโครงการ
ตลอดจนการรณรงค์ที่มีการกาหนดเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกาหนดโครงการโรงเรียนปลอดภัย (School safety
Program) (2009: online) โรงเรีย นใช้ก ารสร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือ จากเครือ ข่า ยเดิม ที่
โรงเรียนมีอยู่ภายใน และเพิ่มการสร้างเครือ ข่ายกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและ
ชุม ชนเพื่อสนับ สนุนการดาเนินงาน โดยมีก ารทาข้อ ตกลง ให้ค วามรู้ และจัด กิจ กรรมร่ว มกัน
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เพื่อ ให้เครือ ข่ายดาเนิน การตามที่ไ ด้ตกลงไว้ ประกอบด้ว ยตรวจค้นอาวุธ ในโรงเรีย น (Metal
Detectors) ได้แก่ ครู ผู้แทนนักเรียน ผู้ปกครอง และตารวจ การจัดกิจกรรมก่อ นและหลังเลิก
เรียน (Before and After - School Program) ได้แก่ ครู นักเรียน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชน เครือข่ายเพื่อ ร่วมดาเนินการ Zero Tolerance เพื่อ ช่วยลดการ
พกอาวุธ การทะเลาะวิว าทระหว่า งกลุ่ม และการใช้ย าเสพติด ในโรงเรีย น โดยมีเ ครือ ข่า ย
ประกอบด้วย เครือข่ายครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยน และผู้ปกครองเพื่อร่วมสอดส่องดูแล
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนดังที่กล่าวมาแล้ว การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร โดย
ให้ความรู้และฝึกทักษะในเรื่องการสังเกตสัญญาณความรุนแรง การจัดการและแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในโรงเรียน โดยมีสมาชิกเครือข่ายได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้เชี่ยวชาญ ตารวจ สถาบันศาสนา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดตารวจหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีความ
เสี่ยงสูง (Police or Security Patrols) เพื่อ ช่วยในการสอดส่อ งและคัดแยกเด็กที่มีแนวโน้มก่อ
ปัญหาออกจากเด็กทั่วไป นอกจากนั้นยังใหความสาคัญในการจัดการอบรม สัมมนา และเสวนา
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในประเด็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาและกระบวนการยุติธรรม
เชิง สมานฉัน ท์ ตลอดจนมีก ารพัฒ นาโครงการและชุด เครื่อ งมือ การพัฒ นา Development
Assets: DA เพื่อใช้ในโรงเรียน และใช้แนวคิด SEL ในการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะทาง
สังคมและอารมณ์ ของผู้เรียน เป็นต้น
ประเทศอังกฤษ (2010: online; Smith, 2004) มีการกาหนดแผนปฏิบัติการเพื่อ
ลดอาชญากรรมของเยาวชน (Youth Crime Action Plan: YCAP) ในส่วนของการจัดทาโครงการ
ทาความดี (Making Good Scheme) โรงเรียนใช้การสร้างเครือข่ายนักเรียนที่มีอยู่เดิมภายใน
โรงเรียนให้ทางานร่วมกับชุมชน สถาบันศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก ในลักษณะ
คณะกรรมการยุติธรรมสาหรับเด็กพัฒนาขึ้นร่วมกับเด็กในโรงเรียน ชุมชน เพื่อทาหน้าที่ในการมี
ส่วนร่วมกระตุ้นให้เด็กทาความดี สร้างพื้นที่ในการทาความดี และนาเสนอผลงาน โดยใช้เครือข่าย
ความร่วมมือ ที่ประกอบด้วย สถานศึกษา ครอบครัว สถาบันทางศาสนา ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นเครือข่ายดังกล่าวยังร่วมกันสร้างช่องทางสื่อสารโดยจัดทาเว็บไซต์เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานและเผยแพร่ความดี และโครงการความร่วมมือในโรงเรียนที่ปลอดภัย
กว่า (Safer School Partnership: SSP) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญร่วมกับ
โรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนทั้งระบบ และโครงการ
Time for Action เพื่อป้องกันความรุนแรงในเยาวชนระยะยาวและให้ลอนดอนเป็นเมืองที่ดีเยี่ยม
ปลอดภัย สุขภาพดีมีสุข และประสบความสาเร็จในอนาคตสาหรับเยาวชนรุ่นใหม่ โดยการอบรมและ
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ฝึกทักษะการทางานให้แก่เด็ก รวมทั้งมีการใช้แนวคิด SEL ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์ของผู้เรียน เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่น (Cabinet Office, 2005: online) มีการกาหนดให้การแก้ปัญหา
การรังแกเป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมีการจัดทา “นโยบายพัฒนา
เยาวชนแห่งชาติ” ในปี 2546 และจัดตั้งศูนย์แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของเยาวชนเพื่อกาหนด
มาตรการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมให้ความช่วยเหลือและส่งเสริม โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากเครือข่ายเดิมที่โรงเรียนมีอยู่เดิมร่วมกับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชน
ภายนอกโรงเรียน ด้วยการให้ความรู้และรณรงค์เพื่อให้เครือข่ายเข้าใจเพื่อดึงให้เครือข่ายภายนอก
โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังและมีแนวทางในการดาเนินการตรงกัน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู ผู้นานักเรียน อาสาสมัครชุมชน ตารวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงต่างๆ)
ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี (The Korean Times, 2012: online) โดย
ประธานาธิบดี ลี เมียง บัค ได้กาหนดและประกาศใช้มาตรการต่อต้านความรุนแรงในโรงเรียน
พ.ศ.2555 ที่ใช้การป้องกันมากกว่าการลงโทษ และเน้นให้การศึกษาด้านจริยธรรมและพลศึกษา
และกาหนดนโยบายให้ภายในปี 2014 แต่ละโรงเรียนต้องมี Anti-Violence Counselor อย่างน้อย
1 คน เพื่อช่วยลดภาระงานของครู และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Middle School) ต้องมีครู 1
คนทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเพียงอย่างเดียว และกาหนดบทลงโทษสาหรับครูที่มีนักเรียนใช้ความ
รุนแรงด้วย มาตรการการดาเนินงานข้างต้น ใช้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากเครือข่ายที่มีอยู่
เดิ ม ภายในโรงเรี ย นมาสร้ างข้อตกลงในการน านโยบายที่ ประกาศขึ้ นใหม่ มาใช้ เป็ นกรอบในการ
ด าเนิ น งานเพิ่ ม เติ ม จากเดิ ม เครื อ ข่ า ยป ระ กอ บด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร ครู นั ก เรี ย น ชุ ม ช น
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศฟิลิปปินส์ (Loreta Navarro-Castro and Jasmin Nario – Galace, 2008)
มีการจัดทาและกระตุ้นให้ใช้หลักสูตร Peace Education ในโรงเรียนในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา และจัดอบรมและจัดทาคู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งและ
การไกล่เกลี่ยคนกลางโดยเพื่อน (Conflict Resolution and Peer Mediation Sourcebook)เพื่อใช้
ในการอบรมในสถานศึกษาและชุมชน โดยให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนที่มี
นั ก เรี ย นร่ ว มเป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น งาน นอกจากนั้ น องค์ ก าร Plan (Plan
Philippines,2009) ร่วมกับยูนิเซฟ Plan-UNICEF ตั้ง โครงการ a Child- Friendly School (Learn
without Fear เพื่อลดความรุนแรงในโรงเรียน) โดยสร้างเครือข่ายที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู
นักเรียน ชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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2) ระดั บสถานศึกษา ทั้ง 5 ประเทศ มีการสร้ างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่ อ
เสริมสร้า งสันติวัฒ นธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน ในกระบวนการป้อ งกัน เพื่อ ด าเนินการ
แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
2.1) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการให้ความรู้ การจัดอบรม การฝึกทักษะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันการรังแก มีหน้าที่จัดทาและพัฒนาหลักสูตรและคู่มือในการ
ป้องกันการรังแก การอบรมให้ครูเป็นผู้กาหนดนโยบายโรงเรียนและกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน เพื่อ
ป้องกันความรุนแรง มีผู้สนับสนุนคือสมาชิกสมาคมโรงเรียน (Members of School Community)
และฝึกฝนครูให้ใช้ชุดเครื่องมือ (Material) ในการจัดการปัญหาความรุนแรง (Anti-Bullying Pack)
การป้องกันความรุนแรง การใช้ชุดเครื่องมือการพัฒนา Development Assets: DA ในโรงเรียนโดย
แบ่งเป็น 4 ช่วงวัย การพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ 5 ด้าน การจัดทาโปรแกรมสาเร็จรูปการ
พัฒนาทักษะชีวิต (Universal School – Based Programs for the Preventing of Violent and
Aggressive Behavior) จั ดการศึ กษาเรื่ อ ง การแก้ ปั ญหาความขั ดแย้ ง (Conflict Resolution
Education : CRE) และการเจรจาโดยเพื่อน (Peer Mediation) ในสถานศึกษา จัดอบรมและจัดทา
คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยคนกลางโดยเพื่อน (Conflict Resolution and Peer
Mediation Sourcebook) เพื่อใช้ในการอบรมในสถานศึกษาและชุมชน จัดทาแผนปฏิบัติงานการให้
คาปรึกษาแนะแนวในโรงเรียน การปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบชั่วดี มีศีลธรรม ที่ชัดเจน และจัด
ทีมและระบบสนับสนุนที่หลากหลายเพื่อลดการกระทาความรุนแรงของเด็กและเยาวชน และสร้าง
เครือข่ายเพื่อช่วยชักจูงเด็กให้เข้าเรียนและเข้าสังคมได้ และรวมถึงการเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ข้างต้น
2.2) เครือข่ายความร่วมมือในลักษณะการร่วมสนับสนุนทรัพยากร โดยเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คาปรึกษาในสถานศึกษา เช่น การนาโปรแกรมการให้คาปรึกษา (Mentoring
Program) มาใช้โดยจับคู่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกับผู้ใหญ่ที่เป็น แบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อให้
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ การสนับสนุนและคาปรึกษา และ โปรแกรมให้คาปรึกษา (Counseling
Program) เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์ ในการให้คาปรึกษา
แก่นักเรียนด้านความรุนแรง การร่วมเป็น Anti-Violence Counselor การร่วมเป็นผู้ช่วยครู โดยทา
หน้าที่พี่เลี้ยงในการเรียนรู้ (Learning Mentor) เพื่อแบ่งเบาภาระครูในระดับชั้นเรียน ในโครงการ
ความร่วมมือเพื่อโรงเรียนที่ปลอดภัยกว่า (Safer School Partnership: SSP) รวมทั้งการตั้งศูนย์
Hotline เพื่อให้คาปรึกษาเรื่องความรุนแรง เป็นต้น
2.3) เครือข่ายเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนการทากิจกรรมของสถานศึกษา ทั้งใน
การสอดส่องดู แล ตรวจตรา เช่น การควบคุมพื้นที่ในโรงเรียนมิให้ เกิดเหตุการณ์ การร่วมเป็ น
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เจ้าหน้าที่ตรวจค้นอาวุธในโรงเรียน (Metal Detectors) ร่วมดาเนินการ Zero Tolerance เพื่อร่วม
สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนในการการพกอาวุธ การทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่ม และ
การใช้ยาเสพติดในโรงเรียน และโครงการตารวจโรงเรียน เป็นต้น และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เช่น การร่วมรณรงค์ในแคมเปญต่อต้านการรังแก (Anti – bullying Campaign) เป็นต้น
1.1.2 กระบวนการแก้ไข
จากการวิ เ คราะห์ เ อกสารต่ า งประเทศ พบว่ า ทั้ ง 5 ประเทศ มี ก ารสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา ในกระบวนการแก้ไข แบ่ง
ออกเป็น 2 แนวทาง คือ
1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบใน
การแก้ไขโดยตรง เช่น ตารวจเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยาและนักเจรจา
ไกล่เกลี่ยจากภายนอก เพื่อเข้าเผชิญสถานการณ์
2) การสร้างเครือ ข่ายนักเรียน ที่ผ่านการอบรมกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย
และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในลักษณะเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ย ในระดับชั้นเรียน
ระดับโรงเรียน หรือระดับสถานศึกษา เป็นต้น ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฟิลิปปินส์
1.1.3 กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
จากการวิเคราะห์เอกสารต่างประเทศ พบว่า มีประเทศญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ที่นาเสนอ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในส่วนของ
กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู โดยประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เหยื่อตามความต้องการและรักษาความเป็นส่วนตัว เพื่อปกป้องมิให้
ได้รับความเสียหายจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ทาผิดสานึกตนและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เหยื่อที่อยู่ ในชุมชนเดียวกั น และร่ วมกิจกรรมกั บชุ มชน โดยมีสมาชิ กเครื อข่ าย ประกอบด้ วย
สถานศึกษา (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) ครอบครัว อาสาสมัครชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตารวจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักจิตวิทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)รวมทั้งมีการจัดระบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานของนักเรียน ช่วยเหลือให้มีงานทา ดึงเด็กที่ไม่เรียนหนังสือเข้าเรียน และ
ช่วยเด็กที่เคยกระทาผิดให้มีงานทา โดยความร่วมมือของสถานศึกษา ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
หน่วยงานภาคเอกชน สาหรับประเทศฟิลิปปินส์ มีการจัดทาโครงการให้บริการและฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนในระดับชุมชน และระดับภูมิภาค ประกอบด้วยโครงการ อาทิ การให้บริการทางด้านสังคม
การดารงชีวิต การบริการด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ การปรับพฤติกรรม การจัดกิจกรรมด้านกีฬา
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และสันทนาการ และจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต เป็น
ต้น โดยความร่วมมือของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
1.2 องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
ผลจากการวิ เ คราะห์อ งค์ป ระกอบของเครื อ ข่า ยความร่ว มมื อ เพื่ อ เสริ มสร้ างสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา ในการดาเนินโครงการต่างๆ ของทั้ง 5 ประเทศ นาเสนอในตารางที่ 3
ต่อไปนี้

ครอบครัว

สถานศึกษา

สมาชิกเครือข่าย

ผู้บริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้นานักเรียน
นักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่มีปัญหา//เสี่ยง
โรงเรียนใกล้เคียง
ฝ่ายแนะแนว
พ่อแม่
ผู้ปกครอง
ญาติพี่น้อง
ปู่ย่าตายาย







พระ/บาทหลวง/
ครูสอนศาสนา


ร้านค้า
อาสาสมัครชุมชน
เพื่อนบ้าน
บุคคลทั่วไปในพื้นที่/
ชาวบ้าน










































































































หลักสูตร Peace Education



































โครงการให้บริการและฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนระดับชุมชน และ
ระดับภูมิภาค

สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการ a child- friendly
school

จัดอบรมและทาคูม่ ือการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งและ
การไกล่เกลี่ยคนกลางโดยเพื่อน

โครงการตารวจโรงเรียน




anti-violence counselor

ญี่ปุ่น
มาตรการต่อต้านความรุนแรง
ในโรงเรียน 2555

ระบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางาน

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

อังกฤษ
มาตรการลงโทษเพื่อ
จัดการการรังแก

แผนปฏิบัติงาน
การให้คาปรึกษาแนะแนว





ศูนย์แบ่งปันข้อมูล
ปัญหาเยาวชน

ใช้แนวคิด SEL เพื่อทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์

- peer mediation and
conflict resolution skills

สหรัฐอเมริกา
โครงการ
Time for Action

โครงการ Safer School
Partnership: SSP

Youth Crime Action Plan:
YCAP

โปรแกรม
การให้คาปรึกษา

การศึกษา CREและ
การเจรจาโดยเพื่อน

โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต

หลักสูตรป้องกันความรุนแรง+
school safety

ใช้แนวคิด SEL เพิ่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมและอารมณ์

ศาสนา

ประเทศ

โครงการพัฒนา
Development Assets: DA

ชุมชน
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาในต่างประเทศ
ฟิลิปปินส์
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สมาชิกเครือข่าย

กระทรวงศึกษาธิการ



ตารวจ
หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น/ เทศบาล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/
นักจิตวิทยา/นักวิชาการ
ภาคธุรกิจ/สถาน
ประกอบการ


สื่อมวลชน


รัฐบาล/องค์กร/กระทรวง
อื่นๆ






























































โครงการให้บริการและฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนระดับชุมชน และ
ระดับภูมิภาค

สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการ a child- friendly
school

จัดอบรมและทาคูม่ ือการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งและ
การไกล่เกลี่ยคนกลางโดยเพื่อน

หลักสูตร Peace Education

โครงการตารวจโรงเรียน

anti-violence counselor

ญี่ปุ่น
มาตรการต่อต้านความรุนแรง
ในโรงเรียน 2555

ระบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการทางาน

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

อังกฤษ
มาตรการลงโทษเพื่อ
จัดการการรังแก

แผนปฏิบัติงาน
การให้คาปรึกษาแนะแนว

ศูนย์แบ่งปันข้อมูล
ปัญหาเยาวชน

ใช้แนวคิด SEL เพื่อทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์

- peer mediation and
conflict resolution skills

สหรัฐอเมริกา
โครงการ
Time for Action

โครงการ Safer School
Partnership: SSP

Youth Crime Action Plan:
YCAP

โปรแกรม
การให้คาปรึกษา

การศึกษา CREและ
การเจรจาโดยเพื่อน

โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต

หลักสูตรป้องกันความรุนแรง+
school safety

ใช้แนวคิด SEL เพิ่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมและอารมณ์

ประเทศ

โครงการพัฒนา
Development Assets: DA

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาในต่างประเทศ (ต่อ)
ฟิลิปปินส์
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จากตารางที่ 3 ข้ า งต้น พบว่ า ในต่ างประเทศ การสร้ างเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ
เสริมสร้า งสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึ กษาเป็นฐาน จะให้ ความสาคั ญกับองค์ป ระกอบของ
เครือข่ายที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของสถานศึกษาอยู่แล้วเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้นา
นักเรียน นักเรียนทั่วไป นักเรียนในกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนใกล้เคียง บุคลากรทางการศึกษา และฝ่าย
แนะแนว โดยให้ความสาคัญกับผู้บริหารมากที่สุด และองค์ประกอบของเครือข่ายที่เป็นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/นักจิตวิทยา หน่วยงานปกครองส่วนท้อ งถิ่น /เทศบาล
องค์กร/กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตารวจ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคธุรกิจ เป็นต้น ในการเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าในต่างประเทศให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบาย การสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาในการกาหนดเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนทั้งในกระบวนการป้องกัน แก้ไขและเยียวยา
ฟื้นฟู ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งมีการดาเนินงานที่ถูกทางและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ทั้งนี้มีผู้บริหารเป็นสมาชิกเครือข่ายหลักที่มีความสาคัญเป็นอันดับแรก ในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ
ในภาพรวม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของทั้ง 5 ประเทศเกิดจากการวิเ คราะห์และทาความเข้าใจปัญหา และ
ศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือตามบริบทที่แตกต่างกันของสังคมในทั้ง 5 ประเทศ แล้วจึง
เลือกประเด็นและวิธีการที่จะนาไปสู่การสร้างสันติ วัฒนธรรมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่มีสถานศึกษาเป็นฐาน เป็นผู้ดาเนินการ ด้วยการให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างทัศนคติ
ทั้งในส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน โดยทั้ง 5 ประเทศให้ความสาคัญกับการให้เครือข่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนโดยปลูกฝังและสร้างสันติภาพทั้ง 2 ระดับ
ควบคู่กันไป อันได้แก่ ระดับสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) ด้วย
ปลูกฝังให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันความรุนแรง ผ่านทางการให้ความรู้ เช่น ในเรื่องการป้องกันการรังแก
การพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness) เข้าใจ
ความรู้สึก ความสนใจ ค่านิยม จุดเด่นจุดด้อย ความสามารถ และความมั่นใจพื้นฐานของตน การ
จัดการตนเองได้ (Self – Management) รู้จักจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเองได้ รู้จัก
ตั้งเป้า หมายให้กั บชี วิต และเรียนรู้ ที่ จะไปให้ ถึงเป้า หมายเหล่านั้ น มีค วามตระหนัก รู้ใ นสั งคม
(Social Awareness) มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ยอมรับและชื่นชมบุคคลหรือกลุ่มทั้งที่มีความ
เหมือนและแตกต่า งจากตน สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของสังคม เคารพและใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีทั กษะในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Skills)
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และมีการตัดสินใจที่รับผิดชอบ (Responsible Decision- Making) มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของ
คุณธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต (การเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม เป็นต้น และระดั บ
สันติภาพภายนอกหรือสันติภาพระหว่างบุคคล (Interpersonal Peace) เช่น ทักษะในการสื่อสาร
(ทักษะชีวิต) การมีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship
Skills) และมีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม เป็นต้น ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทั้ง
5 ประเทศเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงทั้งในลักษณะแนวดิ่งและแนวราบ และ
ความสัมพันธ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้วิจัยได้เปรียบเทียบรูปแบบและระดับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาของทั้ง 5 ประเทศ ดัง
แสดงในตารางที่ 4 ต่อไปนี้

interpersonal peace

inner peace

ระดับการสร้างสันติวัฒนธรรมของเครือข่าย
ความสัมพันธ์

การเชื่อมโยง

รูปแบบเครือข่าย
การสร้างเครือข่าย

แนวราบ

ผสม






เป็นทางการ






ไม่เป็นทางการ




ความรู้








ทักษะ







ทัศนคติ






ความรู้





ทักษะ




ทัศนคติ











































































ประเทศ














แนวดิ่ง





















































โครงการให้บริการและฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชนระดับชุมชน และระดับภูมิภาค



โครงการ a child- friendly school



จัดอบรมและทาคูม่ ือการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยคนกลางโดย
เพื่อน



หลักสูตร Peace Education



โครงการตารวจโรงเรียน



anti-violence counselor

ญี่ปุ่น
มาตรการต่อต้านความรุนแรงใน
โรงเรียน 2555

ระบบบูรณาการเพื่อพัฒนา
ทักษะการทางาน

พัฒนาระบบฐานข้อมูล

อังกฤษ
มาตรการลงโทษเพื่อ จัดการการรังแก

แผนปฏิบัติงาน
การให้คาปรึกษาแนะแนว

ศูนย์แบ่งปันข้อมูลปัญหาเยาวชน

ใช้แนวคิด SEL เพื่อทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์

peer mediation and
conflict resolution skills

สหรัฐอเมริกา

โครงการ
Time for Action

โครงการ SSP Safer School Partnership:

Youth Crime Action Plan: YCAP

โปรแกรม
การให้คาปรึกษา

การศึกษา CREและการเจรจา
โดยเพื่อน

โปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต

หลักสูตรป้องกันความรุนแรง+
school safety

ใช้แนวคิด SEL เพื่อทักษะ
ทางสังคมและอารมณ์

โครงการพัฒนา
Development Assets: DA
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรูปแบบและระดับการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาในต่างประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี
ฟิลิปปินส์
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1.3 รู ป แบบและระดั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการวิ เคราะห์ เ อกสารต่ า งประเทศ และการนาเสนอในตารางที่ 4 พบว่า ใน
ต่ า งประเทศมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั นติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
โดยจัดรูปแบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงแนวดิ่งและเครือ ข่ายแบบผสม เครือข่ายแนวดิ่งเกิดขึ้น
เมื่อเป็นการดาเนินงานในลักษณะการกาหนดมาตรการหรือนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
เครือข่ายแบบผสมเมื่อมีการดาเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือแนวดิ่งและเครือข่าย
แนวราบของสถานศึกษา อาทิ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนรอบนอก และสถาบันทาง
ศาสนา เป็นต้น โดยความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือมีทั้งแบบเป็นทางการ เช่น การเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อทาหน้ าที่เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่เกิดจากการทาข้อตกลง
การประชุมชี้แจงกาหนดบทบาทหน้าที่ และเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นผู้ทาหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ย
เป็นต้น และความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายในการสอดส่อง
ดูแลของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความสามารถ การทาความดี และกิจกรรมเพื่อการ
เยียวยาฟื้นฟูต่างๆ เป็นต้น ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ เป็นไปเพื่อการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในแก่นักเรียน
ทั้งในระดับการสร้างสันติภาพภายใน เช่น การเสริมสร้างทักษะชีวิต (การรู้จักตนเองและผู้อื่น การ
จัดการอารมณ์และความเครียด) ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของความขัดแย้ง การป้อ งกัน
ความรุนแรง คุณธรรมจริยธรรม และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น และระดับการ
สร้างสันติภาพภายนอก เช่น ทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย ทักษะการสื่อสาร การสร้างวินัยเชิงบวก
และทักษะการทางาน เป็นต้น
จากการวิเคราะห์เอกสารต่างประเทศ ในตารางที่ 2 – 4 ข้างต้น สรุปได้ว่าแนวคิดและ
กระบวนการสร้า งเครือ ข่า ยความร่วมมือ เพื่ อ เสริม สร้ างสั นติ วัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึ กษาใน
ต่างประเทศ มีลักษณะดังนี้
1) การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อ เสริม สร้า งสั นติ วัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึ กษาเป็นฐานของ
ต่างประเทศใช้การวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพของเครือข่ายในบริบทที่แตกต่างกันเป็นตัวตั้ง ใน
การเลือกเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือ และกระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน
2) การสร้ างเครื อข่ ายเพื่อ เสริม สร้า งสั นติ วัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึ กษาเป็นฐานของ
ต่างประเทศ ใช้การสร้างให้เครือข่ายความร่วมมือที่โรงเรียนมีอยู่เดิมให้มีการทางานร่วมกันมาก
ยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายที่เป็นนักเรียน ร่วมกับการสร้างความ
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ร่วมมือกับชุมชนภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเครือข่ายให้เกิดการดาเนินการที่
เข้มแข็งขึ้น โดยมีการกาหนดสมาชิกเครือข่าย สร้างข้อ ตกลงร่วมกัน ให้ความรู้ มีกระบวนการ
ติดตามประเมินผล และมีช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิก
3) รูปแบบและองค์ประกอบในการสร้างเครือข่ายเพื่อ เสริม สร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึก ษาเป็น ฐาน ที่ เ ป็ นการดาเนิ น งานเนื่ อ งมาจากการก าหนดนโยบาย มาตรการ และ
โครงการในระดับนโยบายของทั้ง 5 ประเทศที่ได้กล่าวมานั้น ใช้การสร้างเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยง
เครื อ ข่า ยแนวดิ่ ง ร่ วมกั บ การสร้า งเครือ ข่ า ยแนวราบด้ ว ยเสมอ (หรือ เป็ น เครื อ ข่า ยแบบผสม)
เนื่ อ งจากการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ก ารมอบหมาย ก าหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเป็นลาดับขั้น และเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการกากับ
ติดตามและประเมินผล โดยสถานศึกษามี สิท ธิและมี อิสระที่ จะประยุก ต์การน าไปปฏิ บัติ โดย
พิจารณาจากบริบทของปัญหา พื้นที่ และศักยภาพของเครือข่าย ทั้งนี้ องค์ประกอบของเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศส่วนใหญ่จะ
ให้ความสาคัญกับสมาชิกเครือข่ายที่อยู่ในสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารเป็นสมาชิกเครือ ข่ายที่มี
ความส าคั ญ หรื อ เป็ น แกนน าในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ สมาชิ ก อื่ น ๆ โดยใช้
ความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสร้างเครือข่ายเพื่อดาเนินโครงการ
school safety ที่ประกอบด้วย การตรวจค้นอาวุธในโรงเรียน (Metal Detectors) การจัดกิจกรรม
ก่อนและหลังเลิกเรียน (Before and After - School Program) โครงการ Zero Tolerance และ
การจัดตารวจหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน (Police or Security Patrols) ซึ่ง
หน่วยงานในระดับนโยบายได้วิเคราะห์ปัญหาและสร้างกระบวนการดาเนินงาน รวมทั้งกาหนด
รูปแบบของเครื อข่า ยผู้รั บผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้อ งไว้แล้ ว และมี การมอบหมายการด าเนิ นงาน
ดังกล่าวผ่านรัฐ (State) และรัฐเลือกสถานศึกษาและกาหนดให้สถานศึกษาเหล่านนั้นดาเนินการ
ตามโครงการดังกล่าว ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็สามารถพิจารณาบริบทของปัญหาและศักยภาพ
ของเครือข่ายในพื้นที่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีศักยภาพ เช่น ผู้ปกครอง หรือสมาชิกใน
ชุมชน และนักเรียน ที่มีความพร้อม ในแนวราบเพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าว
4) เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานของต่างประเทศ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือครบทั้ง 3 กระบวนการ แต่มีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการป้ องกั นมากที่สุ ด โดยเครือ ข่า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ เสริมสร้างสันติ วัฒนธรรมใน
กระบวนการป้องกันทาหน้าที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เครือข่ายเพื่อการสนับสนุนองค์ความรู้
เช่น หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักจิตวิทยา สถาบัน
ศาสนา รวมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในฐานะผู้เข้ารับการอบรมให้ความรู้ เครือข่าย
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เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการทากิจกรรม เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะสาขา นั กจิ ตวิท ยา องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ในรูป ของการ
สนับสนุนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
นักจิตวิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เครือข่ายในกระบวนการแก้ไขมี 2 ลักษณะ คือ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ทาหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขโดยตรง และเครือข่ายนักเรียน ที่ผ่านการ
อบรมกระบวนการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย และกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ เครื อ ข่ า ยใน
กระบวนการฟื้นฟู ได้แก่ เครือข่ายในการจัดกิจกรรมและฐานข้อมูลเพื่อช่วยปรับพฤติกรรมและเปิด
โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ก ลั บ ตั ว และท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและคู่ ก รณี ซึ่ ง ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษา
(ผู้บริหาร ครู นักเรียน) ครอบครัว อาสาสมัครชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตารวจ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง นักจิตวิทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)เป็นต้น และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพหรือการส่งต่อ เช่น สถานศึกษา ชุมชน สถาบันทางศาสนา และหน่วยงาน
ภาคเอกชน
5) เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานใน
ต่างประเทศ ช่วยเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมได้ใน 2 ระดับควบคู่กันไป คือ การสร้างสันติภาพ
ภายใน เช่น การพัฒนาทักษะชีวิต (การเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง การจัดการอารมณ์และ
ความเครียด) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และคุณธรรมจริยธรรม มีการพัฒนาทักษะทาง
สังคมและอารมณ์ ได้แก่ การตระหนักรู้ในตนเอง (Self – Awareness) เข้าใจความรู้สึก ความ
สนใจ ค่านิยม จุดเด่นจุดด้อย ความสามารถ และความมั่นใจพื้นฐานของตน การจัดการตนเองได้
(Self – Management) รู้จักจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเองได้ รู้จักตั้งเป้าหมายให้กับ
ชีวิตและเรียนรู้ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้น เป็นต้น และระดับสันติภาพภายนอกหรื อสันติภาพ
ระหว่างบุคคล เช่น ทักษะในการสื่อสาร (ทักษะชีวิต) การมีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย และมีการ
แสดงออกในทางที่เหมาะสม รวมทั้งมีความตระหนักรู้ในสังคม (Social Awareness) มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่น ยอมรับและชื่นชมบุคคลหรือกลุ่มทั้งที่มีความเหมือนและแตกต่างจากตน สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของสังคม เคารพและใช้ทรัพยากรร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มี
ทั ก ษะในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ (Relationship Skills) และมี ก ารตั ด สิ น ใจที่ รั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible Decision- Making) มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรมเป็นต้น
6) วิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานในต่างประเทศ มีการใช้กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจและสร้าง
ข้อ ตกลงและแบ่งหน้าที่ในการดาเนินงานเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ชัดเจน การอบรมให้
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ความรู้และฝึกทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกเครือข่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนในประเด็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การนาเครื่องมือ ในการแก้ปัญหาการ
รังแกไปใช้ การฝึกทักษะการสังเกตสัญญาณความรุนแรงของนักเรียน เป็นต้น การจัดกิจกรรม
ร่วมกันและการจัดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถในทางที่แตกต่างกัน
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดโอกาสเสี่ยงในการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อในสมาชิกเครือข่ายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ในการดาเนินการ
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เงื่ อ นไขความส าเร็ จ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ นาเสนอในตารางที่ 5 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ

ญี่ปุ่น

สาธารณรัฐเกาหลี

ฟิลิปปินส์

1. ความรู้ ค วามเข้ า ใจในสาเหตุ ข อง
ปัญหา เนื้อหา และกระบวนการในการ
สร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย อ เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานของแกนนาและสมาชิกเครือข่าย
2. บทบาทของนั ก เรีย นในการมี ส่ว น
ร่วม
3. ความสั ม พั น ธ์ ภ ายในเครื อ ข่ า ย
และความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย
1. น โ ย บ า ย มา ต ร กา ร แ ล ะ ก า ร
สนับสนุนจากหน่วยนโยบาย หน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และการให้ ค วามสาคั ญ กั บ การสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐาน

1. ความรู้ ความเข้ าใจในสาเหตุ ของ
ปัญหา เนื้อหา และกระบวนการในการ
สร้ างเครื อข่ า ยอเพื่ อเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ของแกนนาและสมาชิกเครือข่าย
2. บทบาทของนั กเรียนในการมี ส่วน
ร่วม
3. ช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิก
เครือข่าย
1. ความชั ด เจนในการก าหนด
นโยบาย มาตรการ และการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก ห น่ ว ย น โ ย บ า ย
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ สถานศึ ก ษา
เป็นฐาน
2. ความสัมพันธ์ การสนับสนุน และ
การมี ส่ ว นร่ ว มอ ย่ า ง จริ ง จั ง ขอ ง
เครือข่ายภายนอกสถานศึกษา

1. บทบาทของนั ก เรี ย นในการมี
ส่วนร่วม
2. ความสัมพันธ์ภายในเครือข่า ย
และความร่ ว มมื อ ของสมาชิ ก
เครือข่าย
3. ช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่ า ง
สมาชิกเครือข่าย

1. บทบาทของนัก เรีย นใน
การมีส่วนร่วม
2. ความสั ม พั น ธ์ ภ ายใน
เครือข่ ายและความร่วมมื อ
ของสมาชิกเครือข่าย
3. ช่ อ ง ท า ง กา ร สื่ อ ส า ร
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย

1. ความสั ม พั น ธ์ การสนั บ สนุ น
และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของ
เครือข่ายภายนอกสถานศึกษา
2. นโยบาย มาตรการ และการ
สนั บ สนุ น จากห น่ ว ยน โยบ า ย
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้อง และการให้ความสาคัญ
กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสั นติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

1. นโยบาย มาตรการ และ
การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ย
นโ ยบ า ย หน่ ว ยง าน ต้ น
สั ง กั ด ห รื อ ห น่ ว ยง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ก า ร ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การสร้ า ง
เครือ ข่า ยความร่ วมมือ เพื่ อ
เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

1.ความรู้ ค วามเข้ า ใจในสาเหตุ ข อง
ปัญหา เนื้อหา และกระบวนการในการ
ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานของแกนนาและสมาชิกเครือข่าย
2. บทบาทของนั กเรี ย นในการมี ส่ว น
ร่วม
3.ความสั ม พั น ธ์ ภายในเครื อ ข่ า ยและ
ความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย
1. นโยบาย มาตรการ และการ
สนับสนุนจากหน่วยนโยบาย หน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และการให้ ค วามสาคั ญกั บ การสร้ า ง
เครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐาน
2. ความสั มพั น ธ์ การสนั บ สนุน และ
การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของเครือข่าย
ภายนอกสถานศึกษา

ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน

ภายนอก
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1.4 ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ
จากตารางที่ 5 ข้างต้น สามารถสรุปปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้า งเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศได้ดังนี้
1.4.1 ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1) ความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา บริบทของพื้นที่ และศักยภาพของเครือข่าย
ที่แท้จริง ของผู้นาและสมาชิกเครือข่าย
2) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ แนวทาง และบทบาทหน้าที่ในการสร้าง
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของสมาชิกเครือข่าย ซึ่งเกิดจาก
การร่วมรับรู้ และมีส่วนร่วมในการดาเนินการจริง
3) ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย โดยหากสมาชิกเครือข่ายมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด มีความจริงใจในการดาเนินการร่วมกันโอกาสและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
การดาเนินงานก็จะบรรลุผลสาเร็จ
4) การส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมด้วยตนเองมากขึ้น จะส่งผลให้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริ มสร้างสันติ
วัฒ นธรรมโดยใช้ สถานศึก ษาเป็ นฐานมีค วามเข็ม แข็ งขึ้ น และเป็น เครือ ข่า ยความร่ วมมือ ที่ มี
สถานศึกษาเป็นแกนหลักในการดาเนินการอย่างแท้จริง
5) การสร้างช่องทางการสื่อสารภายในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย
และทันต่อเหตุ การณ์ช่วยทาให้การดาเนิ นงานเครื อ ข่ ายเพื่อ เสริม สร้างสันติวัฒ นธรรมมีความ
ถูกต้องแม่นยา และรวดเร็ว
1.4.2 ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
1) การกาหนดนโยบายและการสนับสนุนของหน่วยนโยบายที่มีเอกภาพและให้
ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่ช่วย
ให้การดาเนินการมีแนวทางที่ชัดเจน
2) ความสัมพันธ์ การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของเครือข่าย
ภายนอกสถานศึกษา
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ตอนที่ 2 แนวคิด กระบวนการ สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จ ในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในประเทศไทย จากการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์
2.1 แนวคิด กระบวนการ สภาพปัญหา และปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานใน
ประเทศไทย จากการวิเคราะห์เอกสาร
2.1.1 แนวคิ ด และกระบวนการในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยรวบรวมประสบการณ์การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในประเทศ
ไทยของ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
4) สถาบันพระปกเกล้า
5) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6) องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)
7) สถาบั น สุ ข ภาพจิ ต เด็ ก และวั ย รุ่ น นราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ กรมสุ ข ภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุข
8) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
9) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
10) กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แนวคิด กระบวนการ สภาพปัญหา และปัจจัยเงื่อนไขความ
สาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
นาเสนอในตารางที่ 6 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 6 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน
หน่วยงาน
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

กระบวนการป้องกัน

กระบวนการแก้ไข

กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู

เครื อ ข่ า ยคว ามร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง สั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึ กษาเป็นฐานเน้นการให้
ความรู้และสร้างเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจั ด การความขั ด แย้ ง ด้ ว ยสั น ติ วิ ธี โดยมี ก าร
ดาเนินงานประกอบด้วย การอบรมวิทยากรแกนนา
3 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ หลั ก สู ต รแนวคิ ด พื้ น ฐานการ
จั ด การความขั ด แย้ ง ด้ ว ยสั น ติ วิ ธี ใ นสถานศึ ก ษา
หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย หลักสูตรวิทยากรการ
จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติวิธีในสถานศึกษา
และให้ ค ว ามส าคั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
พัฒนาการสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนโดยใช้
การเจรจาไกล่เกลี่ย (School Mediation) เพื่อสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
และการส่ ง เสริ ม บทบาทความร่ ว มมื อ ของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง

โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การที่ ผู้ ผ่ า นการอบรม
สามารถนาความรู้และทัก ษะการเจรจาไกล่
เกลี่ย ที่ได้ จากการอบรมไปขยายผลเพื่ อการ
ป้ อ ง กั น แ ละ ใ ช้ ใ น กา รแ ก้ ไ ข เมื่ อ เผชิ ญ
สถานการณ์ได้จริง

-
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ตารางที่ 6 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย (ต่อ)
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน
หน่วยงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กระบวนการป้องกัน

กระบวนการแก้ไข

กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู

- ศึ ก ษาและสารวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ในเรื่ อ งการใช้
ความรุนแรงในสถานศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาที่แท้จ ริง และการให้ ความรู้แก่ค รู และเด็ ก
เกี่ ย วกั บสิ ท ธิ เ บื้ องต้ น หลั ก สู ต รป้อ งกั น การรั ง แก
ทั ก ษะชี วิ ต แนวทางการสร้ า งวิ นั ย เชิ ง บวก การ
จัดการห้องเรียน การสร้างความรู้สึกเป็น “พวกเรา”
ในห้องเรียน การป้องกันและการจัดการกับปัญหา
ความรุนแรงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการจัดรุ่น
พี่ที่ปรึกษา (Senior Consultant)
- การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต มี ก ารให้ ค วามรู้ แ ละจั ด
กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึ กทักษะ
ในเรื่องทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น ใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งมี ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ค รู แ ละ
ผู้ปกครองที่จะต้องร่วมเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน
- จัด บรรยากาศส่ งเสริ มการเรี ย นรู้ และการสร้ า ง
สันติวัฒนธรรมในโรงเรียน

-ใช้หลักสูตรการป้องกันความรุนแรง ด้วยการ
สร้ า งวิ นั ย เชิ ง บวก และทั ก ษะชี วิ ต มี ก าร
ดาเนิ นงานเพื่ อการจัด การกั บการรัง แกและ
การใช้ความรุนแรง ได้แก่ แนวทางการสังเกต
พฤติก รรมที่เ ป็ นสั ญญาณเตือ นการเกิ ดการ
รั ง แก และการใช้ ค วามรุ น แรง และการ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกรังแก วิธีแทรกแซงเพื่อ
ระงับ เหตุก ารณ์ และการติด ตามช่ วยเหลื อ
เป็นรายบุคคล สาหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

- การจัดอาสาสมัครและรุ่นพี่ที่ปรึกษา (Senior Consultant)
- จัดกิจกรรมที่ช่วยดึงให้ผู้ประสบปัญหาสามารถกลับเข้าสู่
สังคมและทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นได้
- จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและยอมรับถึง
ความสามารถด้านอื่นๆ ของผู้เรียน
- กระตุ้นให้ผู้เรียนที่เคยประสบปัญหาเกิดการแลกเปลี่ย น
เรียนรู้หรือบอกเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนคนอื่นๆ เรียนรู้
และแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
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กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู

- กาหนดนโยบายเฝ้าระวังทางวั ฒนธรรมในแผน
แม่ บ ทวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ปี 2550 – 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมคุณธรรมในกระแส
โลกาภิ วั ต น์ (ศึ ก ษาสภาพสั ง คม/วั ฒ นธรรมใน
ปัจ จุ บั น จั ด ทาคู่ มื อ เฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒนธรรม การ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง ทางวั ฒ นธรรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายทั่วประเทศ)
- ส่งเสริมการจัดพื้นที่และเวลาให้เด็กและเยาวชน
ได้ แ สดงศั ก ยภาพ ความสามารถ รู ป แบบต่ า งๆ
ตามความสนใจ โดยให้สังคม ชุ มชน ภาคธุร กิ จ
เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยมี
ภาครัฐสนับสนุนและติดตามผล (กิจกรรมเยาวชน
อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เครือข่ายร้า น
เกมสี ข าว กระตุ้ น ให้ เ กิ ด กระบวนการ social
sanction)
- แผนบูรณาการเชิงพื้นที่ (โครงการตาบลน่าอยู่) เชิง
ประเด็ น (โครงการจิ ต อาสา) เชิ ง กลุ่ มเป้ า หมาย
(โครงการเปลี่ยนใจนักซิ่ง) หรือเชิงกิจกรรม (โครงการ

-

-
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หน่วยงาน
ถนนเด็กเดิน) โดยเชื่อมโยงโครงการแต่ละหน่วยงานที่
ตอบสนองการเป้าหมายการพัฒนาเด็กในจังหวัด
สถาบันพระปกเกล้า

- จั ด ตั้ ง สานั ก สั น ติ วิ ธี แ ละธรรมาภิ บ าลขึ้ น เพื่ อ
รับผิดชอบการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข
ปั ญ หาความขั ด แย้ ง โดยตรง (ด้ า นวิ ช าการ:
ศึก ษาวิ จั ย การจั ด การศึ ก ษา จั ด ประชุม อบรมสัมมนา และเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้าน
การมีส่ว นร่ ว มของสาธารณชน และการจั ดการ
ความขั ด แย้ ง โดยสั น ติ วิ ธี ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ภูมิ ภาค และระดั บ ชาติ การส่ง เสริ ม การสร้ า ง
เครือข่ายโดยเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุข
- จัดทาและจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง (การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการแก้ไขปัญหาความ
ขัด แย้ ง ด้ ว ยสั น ติ วิ ธี หลัก สู ต รผู้ น าเพื่ อ แก้ ปั ญหา
ความขัดแย้ง หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิด
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หน่วยงาน
พื้น ฐานเกี่ ย วกั บ การจัด การความขัด แย้ง สาหรั บ
ข้าราชการและบุคคลทั่วไป โครงการฝึกอบรม เรื่อง
การสร้ า งสั น ติวั ฒ นธรรมเยาวชนในสถานศึ ก ษา
ร่วมกับ สกศ.) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในระดับต่างๆ
- ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องรูปแบบการสร้าง
ค่านิยมสันติวิธีร่วมกับจริยธรรมในระบบการสอนมี
สถานศึกษานาร่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยนาร่องเรื่องแรก
ในวงการศึกษาที่นาสันติวิธีเข้าสู่โรงเรียน
- จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่องที่เกี่ยวข้อง (การ
แก้ ปั ญ หาพฤติ ก รรมการใช้ ค วามรุ น แรงของ
เยาวชนในสถานศึ ก ษาด้ ว ยวิ ธีสมานฉัน ท์ สาน
เสวนาเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ)
- สร้างเครือข่ายความร่ ว มมือเพื่ อเสริมสร้างสัน ติ
วัฒนธรรมในระดับต่างๆ กับหน่วยงานทั้งไทยและ
ต่างประเทศ
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มั่นคงของมนุษย์

กระบวนการป้องกัน

กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
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จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ แ ละมาตรการในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กในระดับท้องถิ่น ส่งเสริม
การเรี ยนรู้ ของเด็ ก พั ฒนาทั กษะชี วิ ต โดยเน้ นการ
ส่งเสริมกระบวนการเรี ยนรู้ ของเด็ กในระดั บท้องถิ่ น
ด้ ว ยการสร้ าง ภู มิ คุ ม กั น ให้ แก่ เด็ ก ส่ ง เสริ ม
สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อเด็กในท้องถิ่น การส่งเสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ส่งเสริมให้แผนตาบลน่า
อยู่สาหรั บเด็ กและเยาวชน พัฒนาระบบฐานข้ อมู ล
พัฒนาเครือข่ายการทางานเพื่อเด็ก โดยในส่วนของ
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการท างานเพื่ อ เด็ ก
ประกอบด้ ว ย 4 มาตรการ ได้ แ ก่ ภาคเครื อ ข่ า ยมี
ศั ก ยภาพในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก
ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทุนทางสั งคมที่มีอยู่ใน
ท้ องถิ่ น มาร่ วมกั น จั ดท าศู นย์ การเรี ยนรู้ อย่ างเป็ น
รูปธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ในการจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนาเด็ก พัฒนาศั กยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสิทธิเด็กรวมทั้ง
เด็กชาติพันธ์ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

กระบวนการแก้ไข
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อสมท.

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการป้องกัน

กระบวนการแก้ไข

กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู

-รณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม สื่ อ มวลชนเพื่ อ ผลิ ต และ
สนั บ สนุ น สื่ อ ที่ สร้ า งสรรค์ และก าหนดเวลาการ
เผยแพร่ ร ายการในช่ ว งเวลาที่ เ หมาะสมอย่ า ง
เคร่งครัด
-พัฒนาสื่อต้นแบบที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมรายการที่
สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
-จัดให้มีเครือข่ายภาคีส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบ
ต่างๆ
โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยในระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน นาร่อง 24 โรง ใน 5 ภูมิภาค 6
จัง หวั ด (การรู้ จัก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล การคั ด
กรองนัก เรียน การส่งเสริมพัฒนาและจัด กิจกรรม
ส่งเสริม พัฒ นา การป้อ งกั นและแก้ไขปัญหา)เด็ ก
และเยาวชนที่ อ ยู่ ใ นระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และครอบครั ว ได้ รั บ การดู แ ละช่ ว ยเหลื อ ปั ญหา
พฤติ ก รรมลดลง โดยการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
เครือข่ายผู้ปกครอง รู้จักนักเรียนรายบุคคล(ครู-นร.)

ใช้ เ ครื อ ข่ า ยในระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน แก้ ปัญหาเด็ก และเยาวชนที่อ ยู่ใ น
ระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และครอบครั ว
ได้รับการดูและช่วยเหลือ
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หน่วยงาน

สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

คัดกรอง5ด้าน (4 ด้านที่เป็นปัญหา) (ให้ความสาคัญกับ
การจั ดนั ก จิ ตวิ ทยาลงไปในโรงเรี ยนและใช้ ระบบ
เครื อข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตและให้ความ
ช่ วยเหลื อด้ านการดู แลนั กเรี ยน ด้ านสุ ขภาพ ด้ าน
กฎหมาย)
- จั ด ท าชุ ด คู่ มื อ /เทคโนโลยี ระบบดู แ ลช่ วยเหลื อ
นั กเรี ยน (เครื่ องมื อคั ดกรอง รู ปแบบแนวทางการ
พัฒนาระบบแนะแนว)
- จั ดท าหลั ก สู ต รพั ฒนาศั ก ยภาพของบุ คลากร
สถานศึกษา (หลักสูตรการอบรมบุคลากรสาธารณสุข
หลักสูตรอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียน)
วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัยรุ่นและความรุนแรง
ร่วมมือกับ สพฐ.ทาโครงการโรงเรีย นปลอดความ
รุนแรง และหลั กสูต รป้ องกั นการรั งแก และจั ดท า
คู่มื อ การนาไปใช้ สาหรั บพ่ อ แม่ ครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา
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ตารางที่ 6 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย (ต่อ)
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน
หน่วยงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ตารวจ

กระบวนการป้องกัน

กระบวนการแก้ไข

- โครงการรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง
- โครงการกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนเพื่ออนาคต
ของชาติ
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน

-โครงการน าร่ อ งศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพเด็ ก เยาวชนและ
ครอบครั ว “ตุ ล าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ” ส านั ก งานศาล
ยุติธรรม
โครงการพั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (MQ)
เครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (โดยเยาวชน
ที่เคยกระทาผิด)
โครงการกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
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- ร่วมกับโรงเรียนในการให้ ความรู้ท าความเข้าใจ ต ารวจเท่ า นั้ น ที่ สามารถเข้ า เผชิ ญเหตุ แ ละ
กับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง (มีปัญหาครอบครัว อยู่ใน แก้ไขปัญหา
ชุม ชนและโรงเรี ยนที่ มีปั ญหาการใช้ ความรุ นแรง
เกี่ยวกับ การลงโทษ และการปลูกฝัง คุณลักษณะ
ให้แก่นักเรียน
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมระหว่างสถานศึกษา
และตารวจ
- เข้าร่วมสอดส่องดูแลร่วมกับชุมชนในกิจกรรมและ
พื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ต

กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
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ตารางที่ 6 แนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย (ต่อ)
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน

กระบวนการป้องกัน

กระบวนการแก้ไข

กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู

หน่วยงาน
ห้างสรรพสินค้า งานโรงเรียน ป้ายรถประจาทาง
โดยการประสานงานและของความร่ ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นทางการผ่านทาง
จดหมายเวียนและการประชุมชี้แจง
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จากตารางที่ 6 ข้างต้น พบว่า แนวคิดการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษา ในประเทศไทยของทั้ง 10 หน่วยงานมีการดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
และพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีการดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ดังนี้
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าดาเนินโครงการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา เน้นการให้
ความรู้และสร้างเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยมีการ
ดาเนินงานประกอบด้วย การอบรมวิทยากรแกนนา 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการ
จัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสถานศึกษา หลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย หลักสูตรวิทยากรการ
จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสัน ติวิธีในสถานศึกษา และให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่ อ
พัฒนาการสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนโดยใช้การเจรจาไกล่เกลี่ย (School Mediation) เพื่อ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือของผู้
ที่เกี่ยวข้อง
สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ร่ วมกับ กองทุ นการพั ฒนาเพื่ อสตรี แห่ ง
สหประชาชาติ (The United Nations Development Fund for Women - UNIFEM) (2553) จัดทา
หลักสูตรการป้องกันการรังแกกันของนักเรียนที่ประกอบด้วย การสร้างวินัยเชิงบวก และการจัดการ
ชั้นเรียน และมีการจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตมีการให้ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในเรื่องทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น โดยมีองค์ประกอบที่
ต้องการสร้างและพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพปัจจุบันและอนาคต 4
องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในคนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
และจัดทาเป็นชุดคู่มือสาหรับการจัดกิจกรรมและการสังเกตพฤติ กรรมเพื่อประเมินผล สาหรับครู
นักเรียน และผู้ปกครอง ใช้จัดกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนปกติใน 8 สาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมแนะแนว โฮมรูม ลูกเสือเนตรนารี และชมรมต่างๆ
กระทรวงวัฒนธรรม (2553) สร้างเครือ ข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมแก่เครือข่ายทั่วประเทศ และส่งเสริมการจัดพื้นที่และเวลาให้เด็ก
และเยาวชนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ รูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ โดยให้สังคม ชุมชน
ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีภาครัฐสนับสนุนและติดตามผล เช่น
เครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เครือ ข่ายร้านเกมสีขาว กระตุ้นให้เกิด
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กระบวนการแทรกแซงทางสังคม (Social Sanction) และจัดทาแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ (โครงการ
ตาบลน่าอยู่) เชิงประเด็น (โครงการจิตอาสา) เชิงกลุ่มเป้าหมาย (โครงการเปลี่ยนใจนักซิ่ง) หรือเชิง
กิจกรรม (โครงการถนนเด็กเดิน) โดยเชื่อมโยงโครงการแต่ละหน่วยงานที่ตอบสนองการเป้าหมายการ
พัฒนาเด็กในจังหวัด ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ และสถาบันศาสนา
เป็นต้น
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2552) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดทายุทธศาสตร์และมาตรการในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก พัฒนาทักษะชีวิต
ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ส่งเสริมสภาพแวดล้อ มที่เอื้อ ต่อ เด็กในท้อ งถิ่น การส่งเสริ ม
กระบวนการเรียนรู้ข องเด็ก ส่งเสริมให้แ ผนตาบลน่าอยู่ สาหรับ เด็กและเยาวชน พัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูล พัฒนาเครือข่ายการทางานเพื่อเด็ก โดยในส่วนของยุทธศาสตร์พั ฒนาเครือ ข่ายการ
ทางานเพื่อเด็ก ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ ภาคเครือข่ายมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาเด็ก ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทุนทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาร่วมกันจัดทาศูนย์
การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาเด็ก พัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสิทธิเด็กรวมทั้งเด็กชาติพันธ์ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (2551) มีการรณรงค์และส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อ
ผลิตและสนับสนุน สื่อที่สร้างสรรค์ และกาหนดสัดส่วนเวลาการเผยแพร่รายการต่างๆ ในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด พัฒนาสื่อต้นแบบที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมรายการที่สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง
จัดให้มีเครือข่ายภาคีส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ และให้ความสาคัญกับเครือข่ายภาคีที่เป็น
นักเรียนในและระหว่างสถานศึกษา
กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (2552) ร่ วมกั บ มู ลนิ ธิ ส าธารณสุ ขแห่ ง ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุขภาพ จัดทาโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ในการป้องกันและ
แก้ไขการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกิจกรรมย่อ ยคือ การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล การคั ดกรองนั กเรียน การส่ งเสริม พัฒนาและจั ดกิจ กรรมส่ งเสริม การพัฒ นา การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และให้ความสาคัญกับการจัดนักจิตวิทยาลงไปในโรงเรียน ตลอดจนใช้ระบบ
เครือข่ายเข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตและให้ความช่วยเหลือด้านการดูแลนักเรียน ด้านสุขภาพ ด้าน
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กฎหมาย รวมทั้งจัดทาชุดคู่มือ /เทคโนโลยีระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เช่น เครื่อ งมือ คัดกรอง
รูป แบบแนวทางการพั ฒ นาระบบแนะแนว ฯลฯ และหลั ก สู ต รพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
สถานศึกษา เช่น หลักสูตรการอบรมบุคลากรสาธารณสุข หลักสูตรอบรมนักจิ ตวิทยาโรงเรียน เป็น
ต้น เพื่อพัฒนาไปสู่โครงการโรงเรียนปลอดความรุนแรง
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดทาโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา
และพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ. 2551-2554 เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนใช้
ความรุนแรงและทะเลาะวิวาท โดยใช้เ ครือ ข่า ยนักเรียนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนที่เคย
กระทาผิด สถาบันศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ผู้พิพากษาสมทบ) ใน
การดาเนินงาน เช่น โครงการรู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง โครงการกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนเพื่อ
อนาคตของชาติ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน และโครงการเยียวยาฟื้นฟูเด็กและ
เยาวชน เช่น โครงการนาร่องศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว “ตุลาการเฉลิมพระ
เกียรติ ” สานักงานศาลยุติธรรม โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม (MQ) เครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (โดยเยาวชนที่เคยกระทา
ผิด) โครงการกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เป็นต้น
กองบัญชาการตารวจนครบาล สานักงานตารวจแห่งชาติ (2551) ร่วมกับโรงเรียน (เขต
เพชรเกษม) ในการให้ความรู้ทาความเข้าใจกับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง (มีปัญหาครอบครัว อยู่ในชุมชน
และโรงเรียนที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรงเกี่ยวกับการลงโทษ และการปลูกฝังคุณลักษณะให้แก่
นักเรียน จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมระหว่างสถานศึกษาและตารวจเข้าร่วมสอดส่องดูแลร่วมกับ
ชุมชนในกิจกรรมและพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ต ห้างสรรพสินค้า งานโรงเรียน ป้ายรถ
ประจาทาง โดยการประสานงานและของความร่วมมือกับสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นทางการ
ผ่านทางจดหมายเวียนและการประชุมชี้แจง
อย่างไรก็ดี ทั้ง 10 หน่วยงานในประเทศ มีการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญกับแก้ปัญหา
ความรุนแรงในสถานศึกษาในลักษณะการรังแก การมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ความขัดแย้ ง และการทะเลาะวิวาท และมีการดาเนินโครงการและแนวทางการเสริ มสร้างสันติ
วัฒนธรรมที่ให้ความสาคัญกับการใช้เครือข่ายซึ่งมีสถานศึกษาเป็นฐาน ทั้งในกระบวนการป้องกัน
กระบวนการแก้ไข และกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู ครอบคลุมทั้ง 3 กระบวนการ และให้ความสาคัญใน
การดาเนินงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานในกระบวนการป้องกันมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1) กระบวนการป้องกัน ทั้ง 10 หน่วยงานมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการป้องกัน อาทิ โครงการเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมในโรงเรียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึ กษา (2551) ร่ วมกั บสถาบั นพระปกเกล้าที่มี การอบรมวิ ทยากรแกนนา 3 หลั กสู ตร ได้ แก่
หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในสถานศึกษา หลักสูตรนักเจรจาไกล่
เกลี่ย หลักสูตรวิทยากรการจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสันติวิธีในสถานศึกษา ที่เน้นการฝึกอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะให้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
เพื่อให้สามารถนาไปขยายผลและปฏิบัติได้จริงในการเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ย การนาหลักสูตรการ
ป้องกันการรังแกและหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิตไปใช้ในโรงเรียน โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth
Consultants: YC) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ กองทุนการพัฒนาเพื่อ
สตรีแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Fund for Women - UNIFEM) (2553)
ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง กระทรวงศึกษาธิการ และชุมชน และโครงการพัฒนา
เครื อข่ ายในระบบการดู แลช่ วยเหลื อ นั กเรี ยน ในการป้ อ งกั นและแก้ ไขการใช้ ความรุ นแรงใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2552) มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ จัดทาโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการ
ป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วย
สถานศึกษา (ผู้บริหาร ครู นักเรียน ฝ่ายแนะแนว) กระทรวงศึกษาธิการ และนักจิตวิทยา เป็นต้น
นอกจากนั้นกระทรวงวัฒนธรรม (2553) ได้สร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม และส่งเสริมการจัดพื้นที่และเวลาให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ
รูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ โดยให้สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน ภาคธุรกิจ และสถาบันทาง
ศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีภาครัฐสนับสนุนและติดตามผล กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (2552) การใช้เครือ ข่ายที่ประกอบด้วย ครู ผู้นานักเรียน นักเรียน ครอบครัว
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
ในระดับท้องถิ่น การพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก และจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อเด็กในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจั ดกิจกรรมเพื่ อ
พัฒนาเด็ก เป็นต้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็ น ฐาน ในกระบวนการป้ อ งกั น ของประเทศไทยจากการวิ เ คราะห์ เ อกสาร ประกอบด้ ว ย
รายละเอียด คือ
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1.1) องค์ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง การ
เจรจาไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การป้องกันการรังแก ทักษะชีวิต แนว
ทางการสร้างวินัยเชิงบวก การจัดการห้องเรียน การสร้างความรู้สึกเป็น “พวกเรา” ในห้องเรียน การ
ป้องกันและการจัดการกับปัญหาความรุนแรงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ฯลฯ
1.2) ทรัพ ยากร ได้ แ ก่ คู่ มือ เอกสารองค์ ค วามรู้ และฐานข้ อ มูล ในเรื่ อ ง
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การ
ป้องกันการรังแก ทักษะชีวิต แนวทางการสร้างวินัยเชิงบวก การจัดการห้องเรียน ฯลฯ สถานที่และ
เวลาในการจั ดกิจกรรม (การอบรม การฝึกทักษะ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ) ระบบ
สนับสนุน เช่น ระบบการรณรงค์และส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อผลิตและสนับสนุน สื่อที่สร้างสรรค์ และ
กาหนดช่วงเวลาการเผยแพร่รายการที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด พัฒนาสื่อ ต้นแบบที่ดีต่อ สังคม
ส่งเสริมรายการที่สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง จัดให้มีเครือข่ายภาคีส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ
1.3) กิจกรรม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิก
เครือข่าย การประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานแก่เครือข่าย เช่น การเจรจา
ไกล่เกลี่ย การพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างวินัยเชิงบวก ฯลฯ การเปิดเวทีหรือพื้นที่และเวลาให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ รูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ รวมทั้งเปิ ดโอกาสสมาชิ ก
เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น เวทีการเสวนา การแสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ
มหกรรม/สมัชชาต่างๆ การจัดคาราวานเด็ก โดยดึงให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Consultants: YC) และการรณรงค์และส่งเสริมสื่อมวลชนเพื่อ
ผลิตและสนับสนุน สื่อที่สร้างสรรค์ เป็นต้น
2) กระบวนการแก้ไข
จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่ามีเพียง 4 หน่วยงานจากทั้งหมด 10 หน่วยงานใน
ประเทศที่ มีการกล่า วถึงการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่ อ เสริมสร้างสั นติวั ฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการแก้ไข ได้แก่ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในโครงการ
เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมในโรงเรี ย นและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนาความรู้และทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ยที่
ได้จากการอบรมไปขยายผลเพื่ อการป้อ งกัน และใช้ใ นการแก้ ไขเมื่อ เผชิญ สถานการณ์ไ ด้จริ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใช้หลักสูตรการป้องกันความรุนแรง ด้วยการสร้าง
วินัยเชิงบวก และทักษะชีวิต มีการดาเนินงานเพื่อการจัดการกับการรังแกและการใช้ความรุนแรง
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ได้แก่ แนวทางการสังเกตพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณเตือนการเกิดการรังแก และการใช้ความรุนแรง
และการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกรังแก วิธีแทรกแซงเพื่อระงับเหตุการณ์ และการติดตามช่วยเหลือ
เป็นรายบุคคล สาหรับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้เครือข่ายใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นผู้เข้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และกองบั ญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่ งชาติที่ระบุว่ามีเพี ยงตารวจ
เท่านั้นที่สามารถเข้าเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาได้
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็ น ฐาน ในกระบวนการป้ อ งกั น ของประเทศไทยจากการวิ เ คราะห์ เ อกสาร ประกอบด้ ว ย
รายละเอียด คือ
2.1) องค์ความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดการความขัดแย้ง การเจรจา
ไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีการดาเนินงานเพื่อการจัดการกับการรังแกและ
การใช้ความรุนแรง ได้แก่ แนวทางการสังเกตพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณเตือนการเกิดการรังแก และ
การใช้ความรุนแรง และการช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกรังแก วิธีแทรกแซงเพื่อระงับเหตุการณ์ และการ
ติดตามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ระเบียบปฏิบัติ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2.2) ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญ ผ่านการอบรม และมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหาความรุนแรง ระบบส่งเสริมให้เครือข่ายในกระบวนการ
แก้ไขมีความคล่องตัวในการดาเนินงาน ฯลฯ
2.3) กิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้เพื่อ เพิ่มทักษะและความมั่นใจแก่
สมาชิกเครือข่ายในกระบวนการแก้ไข การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเจรจาไกล่เกลี่ย และ
เครือข่ายในกระบวนการแก้ไข กิจกรรมการให้รางวัล ยกย่องเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ เป็นต้น
3) กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
จากการวิ เคราะห์ เ อกสาร พบว่า มี 2 หน่ วยงานที่ ก ล่ าวถึ ง การเสริ ม สร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในกระบวนการ
เยียวยาฟื้นฟู ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของการจัดอาสาสมัคร
และรุ่นพี่ที่ปรึกษา (Senior Consultant) จัดกิจกรรมที่ช่วยดึงให้ผู้ประสบปัญหาสามารถกลับเข้าสู่
สังคมและทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นได้ จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ยอมรับถึ งความสามารถด้านอื่ น ๆ ของผู้ เรีย น กระตุ้นให้ผู้ เรีย นที่เ คยประสบปั ญหาเกิด การ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ หรื อ บอกเล่า ประสบการณ์ ใ ห้นั กเรีย นคนอื่น ๆ เรี ย นรู้ และแสวงหาแนวทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในโครงการนาร่องศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
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เด็กเยาวชนและครอบครัว “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” สานักงานศาลยุติธรรม โครงการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และเสริ มสร้า งคุณ ธรรมจริย ธรรม (MQ) เครือ ข่ายเฝ้ าระวั ง
พฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง (โดยเยาวชนที่เคยกระทาผิด) โครงการกิจกรรมค่ายอบรมเยาวชนเพื่อ
อนาคตของชาติ และโครงการครอบครัวสัมพันธ์
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการป้องกัน ของประเทศไทยจากการวิเคราะห์เอกสาร ประกอบด้วย
รายละเอียด คือ
3.1) องค์ความรู้ เช่น แนวทางการให้คาปรึกษาและการปรับพฤติกรรม คุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมคาสอนของศาสนา การสร้างความรู้สึ กมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของสังคม แนว
ทางการพัฒนา EQ- MQ ความรู้และทักษะในการทางาน กระบวนการยุติธรรมทางเลือก/ยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ เป็นต้น
3.2) ทรัพยากร ได้แก่ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และการปรับ
พฤติกรรม นักเรียนที่มี ความพร้อม มีศักยภาพ และผ่า นการอบรมเพื่ อ ทาหน้าที่ รุ่นพี่ที่ปรึกษา
(Senior Consultant) สถานที่และโอกาส (เวที/ พื้นที่) เพื่อ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่
แตกต่างกัน และมีโอกาสทางานร่วมกับชุมชน การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้ส่งเสริมการ
เรียนรู้และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ฯลฯ
3.3) กิจ กรรม เช่น การจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดกิจกรรมบอกเล่า
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมที่ช่วยดึงให้ผู้ประสบปัญหาสามารถ
กลับเข้าสู่สังคมและทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น การบาเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาทักษะ
ในการประกอบอาชีพ การแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ เป็นต้น
2.1.2 องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา ของทั้ง 10 หน่วยงานในประเทศ นาเสนอในตารางที่ 7 ต่อไปนี้

177

สถาบัน ครอบครัว
ศาสนา

สถานศึกษา

นักเรียน (เพื่อน)
รุ่นพี่/รุ่นน้อง
ในโรงเรียน
โรงเรียนใกล้เคียง
ฝ่ายแนะแนว
พ่อแม่











































ตารวจ

ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง















สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

องค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพระปกเกล้า

กระทรวงวัฒนธรรม

การดาเนินงาน
องค์ประกอบเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
ผู้บริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้นานักเรียน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานในประเทศ

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

ตารางที่ 7 องค์ประกอบของเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาในประเทศ










ผู้ปกครอง





พระ
วัด/โบสถ์/มัสยิด
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ชุมชน






กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตารวจ

ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

องค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพระปกเกล้า



ชุมชนท้องถิ่น
ตารวจ
หน่วยงานปกครอง
ท้องถิ่น/ เทศบาล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/
นักจิตวิทยา/
นักวิชาการ
ภาคธุรกิจ
สื่อมวลชน

กระทรวงวัฒนธรรม

การดาเนินงาน
องค์ประกอบเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
ร้านค้า
อาสาสมัคร

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานในประเทศ

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

ตารางที่ 7 องค์ประกอบของเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาในประเทศ (ต่อ)
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จากตารางที่ 7 พบว่า ในประเทศไทย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบของเครือข่ายที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายของสถานศึกษาอยู่แล้วเป็นหลัก อาทิ ครู ผู้บริหาร นักเรียน (เพื่อน) ผู้นานักเรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง
ในโรงเรียน ฝ่ายแนะแนว บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น โดยให้ความสาคัญกับ
ครูมากที่สุด และให้ความสาคัญกับองค์ประกอบของเครือข่ายที่เป็นครอบครัว อาทิ พ่อแม่ ผู้ปกครอง
สถาบันทางศาสนา ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามลาดับ ในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยให้
ความสาคัญกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมเป็นเครือข่ายและกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
เสริ มสร้ างสั นติ วั ฒ นธรรมให้ แก่ นั กเรี ยน น้ อ ยกว่ าการสร้ างเครื อ ข่ ายความร่ วมมื อ ที่ ค านึ งถึ ง
ความสั มพั นธ์ ที่ ใกล้ ชิ ดของสมาชิ กเครื อข่ ายความร่ วมมื อที่ เป็ นผู้ มี อิ ทธิ พลและมี บทบาทในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนโดยตรง ทั้งในกระบวนการป้องกัน แก้ไขและเยียวยาฟื้นฟู โดย
ให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายในส่วนของชุมชนและสถาบันทางศาสนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสริ มสร้ างสันติ วั ฒนธรรมให้ กับนั กเรียน ทั้งนี้ ครู เป็ นสมาชิกเครื อข่ ายหลั กที่ การเสริ มสร้างสั นติ
วัฒนธรรมให้ประเทศไทยให้ความสนใจเป็นอันดับแรก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายมากขึ้น
ในภาพรวมการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของทั้ง 10 หน่วยงานในประเทศ เกิดจากการวิเคราะห์และทาความเข้าใจ
ปั ญ หาในภาพรวมของหน่ ว ยงานระดั บ นโยบาย และเรี ย นรู้ จ ากแนวคิ ด และประสบการณ์
ความสาเร็จ ในการดาเนิ นการจากแนวคิด และกระบวนการของต่า งประเทศมาประกอบการ
พิจารณาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
สถานศึก ษาที่ มีอ ยู่เ ดิม ให้ ท าหน้า ที่เ ป็น เครื อ ข่ ายหลั ก ในการเสริ ม สร้ างสัน ติวั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานและดึงให้เครือข่ายภายนอกสถานศึกษาเข้ามาเป็นเครือข่ายเสริม ด้วยการให้
ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างทัศนคติเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยทั้ง 10 หน่วยงานมีส่วนที่ให้
ความสาคัญโดยให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนโดย
ปลูกฝังและสร้างสันติภาพทั้ง 2 ระดับควบคู่กันไป อันได้แก่ ระดับสันติภาพภายใน ด้วยการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต ตระหนักรู้และเห็น
คุณค่าในคนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับ
อารมณ์และความเครียด มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของความขัดแย้ง การเข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่าง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น และระดับสันติภาพภายนอก
เช่น การปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร (ทักษะชีวิต) มีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย รู้จัก
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แสดงออกในทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ เป็นต้น ทั้งนี้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทั้ง
10 หน่วยงานเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงทั้งในลักษณะแนวราบและแบบผสม
โดยมีความสัมพันธ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้วิจัยได้เปรียบเทียบรูปแบบและระดับ
การสร้า งเครือ ข่ า ยความร่ว มมื อเพื่ อ เสริ ม สร้า งสั น ติวั ฒ นธรรมโดยใช้ สถานศึ กษาของทั้ ง 10
หน่วยงานดังแสดงในตารางที่ 8 ต่อไปนี้

ระดับการสร้างสันติวัฒนธรรมของ
เครือข่าย
interpersonal
Inner peace
peace
ความสัมพั
นธ์

การเชื่อมโยง

รูปแบบเครือข่าย

หน่วยงานในประเทศ

การสร้างเครือข่าย

แนวราบ

เป็นทางการ

ผสม



ไม่เป็นทางการ
















ความรู้





ทักษะ







ทัศนคติ







ความรู้






ทักษะ






ทัศนคติ
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ตารวจ

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง

สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

องค์การสื่อสารมวลชนแห่ง
ประเทศไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพระปกเกล้า

แนวดิ่ง
กระทรวงวัฒนธรรม

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
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ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรูปแบบและระดับการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาในต่างประเทศ
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2.1.3 รูปแบบและระดับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการวิเคราะห์เอกสารในประเทศและการนาเสนอในตารางที่ 8 พบว่า ในประเทศ
ไทยมีการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา โดยจัดรูปแบบเครือข่าย
ที่มีการเชื่อมโยงแนวราบและเครือข่ายแบบผสม ไม่ปรากฎการใช้เครือข่ายแนวดิ่งเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากในประเทศไทยการใช้เครือข่ายแนวดิ่งมีผลต่อทัศนคติในการทางานในลักษณะเครือข่าย
ความร่ ว มมือ นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารใช้ เ ครื อ ข่ ายแบบผสม ที่ มี ก ารด าเนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
เครือข่ายความร่วมมือแนวดิ่งและเครือข่ายแนวราบของสถานศึกษา อาทิ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
นักเรียน ชุมชนรอบนอก และสถาบันทางศาสนา เป็นต้น โดยความสัมพันธ์ของเครือ ข่ายความ
ร่วมมือมีทั้งแบบเป็นทางการ เช่น การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อทาหน้าที่เสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมที่เกิดจากการทาข้อตกลง การประชุมชี้แจงกาหนดบทบาทหน้าที่ และเข้าร่วมการ
อบรมเพื่อเป็นผู้ทาหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น และความสั มพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เช่น การเข้า
มามี ส่ ว นร่ ว มของเครื อ ข่ า ยในการสอดส่ อ งดู แ ลของชุ ม ชน การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการแสดง
ความสามารถ การทาความดี และกิจกรรมเพื่อการเยียวยาฟื้นฟูต่างๆ เป็นต้น ในการเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของประเทศไทย
เป็น ไปเพื่ อการเสริ มสร้า งสั นติวั ฒนธรรมในแก่นั กเรีย นทั้ งในระดับ การสร้า งสัน ติภ าพภายใน
(Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) เช่น การเสริมสร้างทักษะชีวิต (การรู้จักตนเองและ
ผู้อื่น การจัดการอารมณ์และความเครียด) ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติข องความขัดแย้ง การ
ป้องกันความรุนแรง คุณธรรมจริยธรรม และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น และระดับ
การสร้างสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) เช่น ทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย ทักษะการ
สื่อสาร การสร้างวินัยเชิงบวก และทักษะการทางาน เป็นต้น
จากการวิเคราะห์เอกสารในประเทศจาก 10 หน่วยงาน และนาเสนอในตารางที่ 8
สรุปได้ว่า แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาในประเทศ มีลักษณะ ดังนี้
1) การสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของ
ประเทศไทยใช้ก ารวิ เคราะห์ ปัญ หาในภาพรวมโดยหน่ ว ยงานระดับ นโยบายเป็น หลั กและน า
แนวคิดและกระบวนการที่ประสบผลสาเร็จจากต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของ
ประเทศไทย โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในสถานศึกษาที่มีอยู่เดิมให้ทาหน้าที่เป็น
เครือข่ายหลักในการเสริมสร้า งสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึก ษาเป็นฐานและดึงให้เครือ ข่า ย
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ภายนอกสถานศึ ก ษาเข้ า มาเป็ น เครื อ ข่ า ยเสริ ม ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และ
กระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน ความแตกต่างที่สาคัญในการสร้างเครือข่าย
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานของปร ะเทศไทย คื อ ในการสร้ า ง
สันติวัฒนธรรมระดับสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) ของประเทศ
ไทยจะให้ความสาคัญกับปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา ซึ่งมีการดาเนินงาน
อยู่แล้วในสถานศึกษา ร่วมกับการนาแนวคิดในการสร้างสันติภาพภายในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ผู้เรียนจากการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพที่เป็นหลักสากลมาใช้ประกอบกัน เช่น ความเข้าใจ
ธรรมชาติของความขัดแย้ง การตระหนักรู้ในตนเอง การยอมรับและเคารพในความแตกต่าง เป็นต้น
2) รูปแบบและองค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างเครือข่ายที่มีการ
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ายแนวราบและเครื อ ข่ ายแบบผสม เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานในลั ก ษณะการ
เชื่อมโยงเครือข่ายแนวดิ่งเพียงอย่างเดียวในประเทศไทย ไม่ได้รับความนิยม และไม่ส่งเสริมให้มี
การดาเนินการมากนัก เนื่องจากสร้างทัศนคติที่ไม่ดีให้กับสมาชิกเครือข่ายและไม่ก่อให้เกิดผลใน
การปฏิบัติจริง นอกจากนั้น สถานศึกษายังมีสิทธิและมีอิสระที่จะประยุกต์การนาไปปฏิบัติและ
สร้างเครือข่ายเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากบริบทของปัญหา พื้นที่ และศักยภาพของเครือข่าย โดย
ใช้ความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การใช้เครือข่ายในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในการป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการ
ก าหนดสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยในการด าเนิ น การในส่ ว นของการรู้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล ซึ่ ง
ประกอบด้วย ครู ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา และนักเรียนแล้ว ในการจัดกิจกรรมย่อย เช่น การส่งเสริม
พัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อ ดาเนินการได้ เช่น การดึงให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนใน
ลักษณะการสนับสนุนทรัพยากร และการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม เป็นต้น
3) เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานของประเทศไทย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือครบทั้ง 3 กระบวนการ แต่มีเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการป้องกันมากที่สุด โดยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมใน
กระบวนการป้องกัน ของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการแบ่งปันองค์ความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทักษะชีวิต ฯลฯ
จัดสรรทรัพยากร เช่น คู่มือ และฐานข้อมูลในเรื่องที่ เกี่ยวข้อง สถานที่และเวลาในการจัดกิจกรรม
ระบบสนับสนุนต่างๆ มีกิจกรรม เช่น การประชุมร่วมกัน การให้ความรู้ การเปิดเวทีหรือพื้นที่และ
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เวลาให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถ เปิดโอกาสสมาชิกเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การรณรงค์ เป็นต้น
4) หน่วยงานน้อ ยกว่า กึ่งหนึ่ งมีการกล่า วถึงการสร้ างเครือ ข่า ยความร่วมมือ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในกระบวนการแก้ไขและเยียวยาฟื้นฟู โดยใน
จานวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไข และการเยียวยาฟื้นฟู
5) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสัน ติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในประเทศ ช่วยเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมได้ใน 2 ระดับควบคู่กันไป คือ การสร้างสันติภาพภายใน
เช่น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็น
ต้น และระดับสันติภาพภายนอกหรือ สันติภาพระหว่างบุคคล เช่น ทักษะในการสื่อ สาร (ทักษะ
ชีวิต) การมีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย และมีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม เป็นต้น
6) วิ ธี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึก ษาเป็นฐานในประเทศไทย ใช้กิ จกรรมการจัดการเรียนการสอน การประชุ มร่ว มกั น
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย การประชุมชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน การเปิด
เวทีหรือพื้นที่และเวลาให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ รูปแบบต่างๆ ตาม
ความสนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสสมาชิกเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดคาราวาน
เด็ ก โดยดึ ง ให้ ชุ ม ชนและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม และการรณรงค์ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการให้รางวัล ยกย่องเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ เป็นต้น การจัดค่ายคุณธรรม
จริยธรรม การจัดกิจกรรมบอกเล่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมที่ช่วย
ดึงให้ผู้ป ระสบปั ญหาสามารถกลับเข้า สู่สัง คมและทากิจกรรมต่า งๆ ร่ว มกับ ผู้อื่ นได้ เช่น การ
บาเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ การแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ เป็นต้น
2.1.4 ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศ
ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ สรุปได้ดังตารางที่ 9
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1. ความรู้ ความ
เข้ า ใจในเนื้ อ หา
สา ร ะ บ ท บ า ท
ห น้ า ที่ แ ล ะ
แนวทางในการ
ด าเนิ น งานของ
เครือข่าย
2. ช่ อ งทางกา ร
สื่ อ ส า ร ภา ยใ น
เครือข่าย

1. ความรู้ ความ
เข้ าใจในเนื้ อหา
สาระ บทบาท
ห น้ า ที่ แ ล ะ
แนวทางในการ
ด าเนิ น งานของ
เครือข่าย
2. ความสัมพันธ์
ภายในเครือข่าย
3. บทบาทการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
นั ก เรี ย นในการ
เป็นแกนนา
4. ช่ องทางการ
สื่ อ สารภายใน
เครือข่าย

1. ความสัมพันธ์
ภายในเครือข่าย
2. บทบาทการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
นักเรียน
3. ช่ อ งทางการ
สื่ อ สารภายใน
เครือข่าย

ตารวจ

1. ความรู้ ความ
เข้ าใจในเนื้ อหา
สาระ บทบาท
ห น้ า ที่ แ ล ะ
แนวทางในการ
ด าเนิ น งานของ
เครือข่าย
2. ความสัมพันธ์
ภายในเครือข่าย
3. ช่ อ งทางการ
สื่ อ สารภายใน
เครือข่าย

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

1. ความสั มพั นธ์
ภายในเครือข่าย
2. บทบาทการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
นักเรียน
3. ช่ อ งทางการ
สื่ อ สารภายใน
เครือข่าย

องค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย

1. ความรู้ ค วาม
เข้ า ใจในเนื้ อหา
สาระ บทบาท
ห น้ า ที่ แ ล ะ
แนวทางในการ
ด าเนิ น งานของ
เครือข่าย
2. ความสัมพันธ์
ภายในเครือข่าย
3. บทบาทการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
นั ก เรี ย นในการ
เป็นแกนนา

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

1. ความสั ม พั น ธ์
ภายในเครือข่าย
2. บทบาทการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
นักเรียน
3. ช่ อ ง ท า ง กา ร
สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น
เครือข่าย

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

1. ความรู้ความเข้าใจ
ใ น เ นื้ อ ห า ส า ร ะ
บทบาทหน้ า ที่ แ ละ
แนวทางในการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
เครือข่าย
2. ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ภายในเครือข่าย
3. บทบาทการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน
4. ช่องทางการสื่อสาร
ภายในเครือข่าย

สถาบันพระปกเกล้า

ภายใน

1. ความรู้ความเข้าใจ
ใ น เ นื้ อ ห า ส า ร ะ
บทบาทหน้ า ที่ แ ละ
แนวทางในการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
เครือข่าย
2. ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ภายในเครือข่าย
3. บทบาทการมีส่วน
ร่วมของนักเรียน

กระทรวงวัฒนธรรม

ปัจจัยเงื่อนไข

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

ตารางที่ 9 ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย

1. ค ว า ม รู้
ความเข้ า ใจ
ใ น เ นื้ อ ห า
สาระ บทบาท
ห น้ า ที่ แ ล ะ
แนวทางใน
การเนิ น งาน
ของเครือข่าย
2.ช่องทางการ
สื่อสารภายใน
เครือข่าย
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ความชั ด เจนของ
นโยบาย มาตรการ
แนวทางการ
ด าเนิ น งาน และ
ความร่ วมมื อจาก
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง

ความชัดเจนของ
น โ ย บ า ย
มาตรการ แนว
ท า ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
คว า ม ร่ ว มมื อ
แ ล ะ ก า ร
สนั บ สนุ น จาก
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง

ตารวจ

ความชัดเจนของ
น โ ย บ า ย
มาตรการ แนว
ท า ง ก า ร
ดาเนินงาน และ
กา รสนั บ สนุ น
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง

สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ

ความชั ดเจนของ
น โ ย บ า ย
มาตรการ แนว
ท า ง ก า ร
ดาเนินงาน ความ
ร่วมมื อ และการ
สนั บ สนุ น จา ก
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง

องค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย

ค ว า ม ชั ด เ จ น
ของนโยบาย
มาตรการ แนว
ท า ง ก า ร
ดาเนินงาน และ
กา รสนั บ สนุ น
จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

ความชั ด เจนของ
นโยบาย มาตรการ
แนวทางการ
ดาเนินงาน และการ
ส นั บ ส นุ น จ า ก
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องและชุมชน

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

ความชั ด เจนของ
นโยบาย มาตรการ
แนวทางการ
ดาเนินงาน และการ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพระปกเกล้า

ภายนอก

ความชัดเจนของ แนว
ทางการด าเนิ น งาน
และการสนั บ สนุ น
จ า ก ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรม

ปัจจัยเงื่อนไข

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงาน

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

ตารางที่ 9 ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย (ต่อ)

ความชัดเจนของ การสนั บสนุ น
น โ ย บ า ย จากหน่วยงาน
มาตรการ แนว ที่เกี่ยวข้อง
ท า ง ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
คว า มร่ ว มมื อ
แ ล ะ ก า ร
สนั บ สนุ น จาก
ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง
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จากตารางที่ 9 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีปัจจัยเงื่อนไขภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนี้
1) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) บทบาทในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
การเสริ มสร้ างสั นติวั ฒนธรรมที่เหมาะสมกั บบริ บทของปั ญหาและสถานศึก ษา ของผู้นาและ
สมาชิกเครือข่าย
1.2) ความเข้าใจในสาเหตุ ของปัญหา บริบ ทของพื้น ที่ และศักยภาพของ
เครือข่ายที่แท้จริง ของผู้นาและสมาชิกเครือข่าย
1.3) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ แนวทาง และบทบาทหน้าที่ในการ
สร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของสมาชิกเครือข่าย ซึ่ง
เกิดจากการร่วมรับรู้ และมีส่วนร่วมในการดาเนินการอย่างแท้จริง
1.4) ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย โดยหากสมาชิกเครือข่ายมีความสัมพันธ์
กัน อย่ างใกล้ ชิด มี ความจริง ใจในการดาเนิ น การร่ วมกัน โอกาสที่แ ละมี กิจ กรรมร่ วมกัน อย่ า ง
สม่าเสมอการดาเนินงานก็จะบรรลุผลสาเร็จ
1.5) บทบาทการมี ส่ว นร่ วมของนั ก เรี ย น แกนน าเครื อ ข่า ย และสมาชิ ก
เครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ
1.6) การสร้างช่องทางการสื่อสารภายในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้
ง่ายและทันต่อเหตุการณ์ช่วยทาให้การดาเนินงานเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมมีความ
ถูกต้องแม่นยา และรวดเร็ว
2.1.3 ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
1) ผู้นาการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย ที่มีวิสัยทัศน์ และมีการนาสู่การ
ปฏิบัติที่จริงจัง
2) การกาหนดนโยบายและการสนับสนุนของหน่วยนโยบายที่มีเอกภาพและให้
ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่ช่วย
ให้การดาเนินการมีแนวทางที่ชัดเจน แต่อาจเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการบนพื้นฐานของความเข้าใจบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง
3) ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยภายในสถานศึ ก ษากั บ
เครือข่ายภายนอกสถานศึกษา ที่มีความจริงใจ รับรู้ปัญหา แนวทางดาเนินงาน และเป้าหมาย
ร่วมกัน
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2.2 การนาเสนอ แนวคิด กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สภาพปัญหา
และปัจจัยเงื่อนไข ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอแนวคิด กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สภาพปัญหา และปัจจัย
เงื่อ นไข ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เป็นผลจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนา
เด็กและเยาวชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยมีบทบาทร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา เพื่อ ให้ได้ข้อ คิดเห็นและข้อ มูลที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสภาพปัญหาและ
ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ และสร้างข้อ สรุปเพื่อ สังเคราะห์และยกร่าง
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานต่อไป ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น แล้วรวบรวมและสรุปจากการถอดคาให้สัมภาษณ์
จาแนกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้
2.2.1 สาเหตุ ของปั ญ หาการขาดสั น ติ วัฒ นธรรมของนั กเรี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน
2.2.2 การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) กระบวนการป้องกัน
2) กระบวนการแก้ไข
3) กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
2.2.3 แนวคิ ด และกระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) รูปแบบและองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ
2) กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
2.2.4 สภาพปัญหาและปัจจัยเงือ่ นไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
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2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1 สาเหตุของปัญหาการขาดสันติวัฒนธรรมของนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อ ง พบว่า ในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สถานศึกษา
จาเป็นต้องวิเคราะห์และทาความเข้าใจสาเหตุของปัญหาการใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท
หรือการขาดสันติวัฒนธรรมของนักเรียนในบริบทของสภาพความเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ เพื่อจะได้
แสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและกาหนดบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหา
ได้อย่างตรงเป้าหมาย ในขณะเดียวกันสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องก็จาเป็นต้อ งทาความเข้าใจ
สภาพและศักยภาพของสมาชิกที่จะเข้ามาร่วมเป็นเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสัน ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่านมี
ความคิดเห็นตรงกันในเรื่องสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแบ่งได้เป็น 3 ประการใหญ่ๆ ได้แก่
1) กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านวิชาการ และด้าน
การปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่ วมกันและเป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิตที่มี
อยู่อ่อนแอ เช่น การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมทั้งในระดับสันติภาพภายใน เช่น การปลูกฝังและ
สร้างความตระหนั งเรื่องคุณ ธรรมจริ ยธรรม ทั กษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสันติภาพ
ภายนอก เช่น ทักษะในการสื่อสาร การมีทักษะสังคม ทักษะในการจัดการความขัดแย้ง การรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและสื่อต่างๆ นอกจากนั้นกระบวนการจัดการศึกษายังให้คุณค่าของคนเก่ง
แบบเดียวและไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ ดังปรากฏในคาให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“นักเรียนที่ใช้ความรุนแรงส่วนใหญ่ผ่านระบบการศึกษาที่ไม่เห็นด้านดีของ
เขา การศึกษาที่เน้นคนเก่งแบบแคบ ให้คุณค่าแบบเชิงเดี่ยว คือคนเรียนหนังสือดีเป็น
คนดี ที่เหลือกลายเป็น Nobody Child ในขณะเดียวกันก็มีเด็กที่สอบได้ที่ 1 แต่ลุก
ขึ้นมาฆ่าตัวตาย เผาโรงเรียน หรือมีอารมณ์รุนแรงแสดงว่าเขาขาดบางอย่างที่ไม่ใช่
การศึกษา แต่เป็นทักษะในการจัดการกับสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวและตัวเอง ที่ต้องสร้างไม่
สามารถเกิดขึ้นเอง ทั้ง 2 กรณีแสดงให้เห็นว่าเด็กขาดภูมิคุ้มกัน คนที่มีบทบาทในการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเหล่านี้ต้องเป็นคนที่มีความสาคัญต่อเด็กและได้รับการยอมรับ”
(ทิชา ณ นคร, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
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“เด็กห่างวัด โรงเรียนมัวแต่สนใจจัดการศึกษาให้เด็กเก่งเคมี ฟิสิกส์ไปแข่งขัน
โอลิ มปิ ก แต่ ถามว่ าเราก าลั งภาคภู มิ ใจกั บเด็ กเพี ยงแค่ หยิ บมื อเดี ยวแล้ วบอกว่ า
เด็กไทยเก่ง แต่พอหันไปดูรอบข้าง เด็กอีกประมาณ 10 กว่าล้านคนที่ไม่ได้เก่งแบบ
เด็กโอลิมปิก นอกจากไม่เก่งแล้วยังอยู่ในสภาวะเสี่ยงของสังคม ในขณะที่การถ่ายทอด
หลักธรรมในการดาเนินชีวิต ไม่ได้ถูกย่อยให้เข้าใจและเอาไปใช้ได้ง่าย ลองถามเด็กว่า
ศี ลปาณาติ ปาตาคื ออะไร เด็ กอาจรู้ ความหมายแต่ คงถามกลั บว่ าตบยุ งผิ ดไหม
เช่นเดียวกับความรู้เรื่องวัฒนธรรมที่ถูกเข้าใจว่าเป็นเรื่องบนหิ้ง จับต้ องยาก ซึ่งตรงนี้
เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องย่อยสาระเหล่านี้และถ่ายทอดให้เด็กนาไปใช้และเห็นเป็น
เรื่องใกล้ตัวได้” (ลัดดา ตั้งสุภาชัย, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
“ปั ญ หาเด็ ก ใช้ ค วามรุ น แรงเกิ ด จาก 2 ส่ ว นประกอบกั น คื อ 1. ภาค
ครอบครัวอ่อนแอจะด้วยภาวะอะไรก็แล้วแต่ ทั้งความยากจน ความร่ารวยทาให้ไม่
มีเวลาดูแลลูกโดยใกล้ชิด 2. ความอ่อนแอของผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กคือโรงเรียน คาว่า
กฎ คือ คุณต้องปฏิบัติต ามแต่ก ฎระเบี ยบในโรงเรีย นของเราถูกละเลย เพิกเฉย
ไม่ได้เอามาปฏิบัติจริงจัง เมื่อกฎไม่ใช่กฎเด็กก็ไม่เคารพ ถ้าใช้ความรุนแรงแล้วไม่
ถูกลงโทษหรือปฏิบัติอะไรที่แสดงให้เห็นว่าผิดเขาก็ไม่รู้สึก นอกจากนั้นมาตรฐาน
กฎหมายของเราค่อนข้างให้เครดิตกับเด็กและเยาวชนสูงมาก ไม่ว่าเด็กทาความผิด
ในระดับรุนแรงแค่ไหนก็มักจะได้รับการยกเว้น แค่ไม่ไปโรงเรียน สอบตกอย่างมาก
ก็สอบซ่อม ซ่อมจนเรียนเลยไปถึงชั้นไหนแล้วตกทุกชั้น ชั้นต้นๆยังไม่ผ่านเลยจนครู
หมดแรงยอมให้ผ่านไปไม่มีการซ้าชั้น” (ธิติ แสงสว่าง, สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2554)
2) โครงสร้างและความสัมพันธ์ของครอบครัวเปลี่ยนไปจากในอดีต ที่ส่งผลต่อการ
ดูแลเอาใจใส่ในครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่กับ
ญาติที่มิใช่บิดามารดา ฯลฯ นอกจากนั้นสมาชิกในครอบครัวยังขาดการสื่อสารภายในครอบครัว
“โครงสร้ างครอบครั วทุ กวั นนี้เปลี่ ยนไป กว่ า 70% ของเด็ กอาศั ยอยู่ กั บ
ครอบครัวที่ ไม่ ใช่ ครอบครั วสมบูรณ์ แบบแต่ ก่อน พ่ อแม่ แยกทางกัน ต่ างคนต่างมี
ครอบครัวใหม่ ทิ้ งลูกให้ญาติเลี้ยง ให้ ความสาคั ญกับการทามาหากินเพราะความ
จาเป็นทางเศรษฐกิจ หรือไม่พ่อแม่ก็เลี้ยงตามใจมากเกินไปเพราะไม่มีเวลา” (สมเกียรติ
ชอบผล, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554)
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“ตอนนี้มีหลักสูตรการเรียนการสอนมากมาย แต่ไม่มีการสอนการเป็นพ่อ
แม่ที่ดี อาจารย์สายสุรีย์ (สายสุรีย์ จุติกุล: ผู้วิจัย)ใช้คาว่าเลี้ยงลูกตามยถากรรม
หรือเปิดคู่มือ เลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างเพราะปัญหาเศรษฐกิจคือ พ่อ แม่ไม่ทาหน้าที่
ที่ควร” (กรรณิการ์ รัตนมณี, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
3) เด็กเห็นตัวอย่างและซึมซับความรุนแรงที่สอดแทรกและจงใจแสดงให้เห็น
จนเป็นเรื่องปกติ จากการดารงชีวิตประจาวัน เช่น ครอบครัว สิ่งแวดล้อม และสื่อประเภทต่างๆ
โดยปราศจากภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทัน และการกลั่นกรอง
“สาเหตุ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลให้ พฤติ ก รรมนั ก เรี ย นเปลี่ ย นนอกจากการเลี้ ย งดู
สิ่งแวดล้อม สภาพครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ที่เพิ่มมาคือสื่อในส่วนที่
เป็นทั้ง Communication และ Transportation ที่ส่งผลถึงวิถีชีวิตเปลี่ยน เด็กใช้เวลา
เดิ นทางจากบ้านไปโรงเรี ยนนานกว่ าเดิม ระหว่ างนั้ นได้ ซึ มซั บความรุ นแรงตลอด
เส้นทาง คนแต่งตัวดีๆ ด่าทอกัน ใช้คาหยาบอยู่ตามถนน กลับบ้านครอบครัวก็สื่อสาร
กันน้อยลง เด็กไม่ได้ถูกฝังชิปส่ วนที่เป็นภูมิคุ้มกั นไว้และซึมซับหลายอย่างจากสื่ อ
ออนไลน์ ละคร ข่าว กลายเป็นความเคยชิน โดยปราศจากการควบคุม ผู้ใหญ่เองยัง
แยกแยะไม่ได้” (สุระ เกนทะนะศิล, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2554)
“เด็กมีโอกาสได้รับรู้ เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงรูปแบบต่างๆ มาด้วยตัวเอง
โดยไม่ มี ข้ อ มู ล อื่ น มาถ่ ว งดุ ล แล้ ว ตั ด สิ น ใจแบบสุ ด โต่ ง โดยใช้ วุ ฒิ ภ าวะและ
ประสบการณ์ของตนที่มองว่าทาแล้วคนยอมรับ เท่ มีที่ยืนในสังคม” (ทิชา ณ นคร,
สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
จากการสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นว่า จากการที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านวิเคราะห์สาเหตุ
ของการขาดสันติวัฒนธรรมในนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากประสบการณ์และมีความ
คิดเห็นคล้ายคลึงกันว่า สาเหตุหลัก 3 ประการ ได้แก่ ปัญหาด้านการศึกษา ด้านครอบครัว และด้าน
นักเรียน ส่งผลถึงการรับรู้ ความรู้สึกนึกคิด และการมีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นั้น สิ่งที่สาคัญที่มีผลต่อการสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดในนักเรียนโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสันติภาพภายใน เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักใน
คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิต และการคิดวิเคราะห์ เพื่อเป็นภูมิคุ้ม กันในการดาเนินชีวิตและการ

192
รับรู้ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยมีสันติภาพภายนอก เช่น มี
ทักษะในการสื่อสาร ทักษะสังคม ทักษะในการจัดการความขัดแย้ง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและ
สื่อ โดยต้องมีการสร้างกระบวนการหรือกลไกเพื่อเสริมสร้า งสันติวัฒนธรรมที่เหมาะสมและเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการดาเนินการ
2.2.2 การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ข้อเสนอแนะจากการสัม ภาษณ์ผู้ ทรงคุณ วุฒิเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างสัน ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ดังนี้
1) กระบวนการป้องกัน
จากการสัม ภาษณ์ พบว่ า ผู้ เ ชี่ย วชาญทั้ ง 10 ท่ า น ให้ ค วามสนใจในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในกระบวนการป้องกันสูงที่สุด โดยสามารถ
สรุปวิธีการในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการป้อ งกัน
จาแนกออกเป็นได้ 4 วิธี ได้แก่
1.1) การให้ความรู้ การฝึกทักษะ และสร้างทัศนคติหรือจิตสานึก เพื่อสร้าง
สันติภาพภายใน ในเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพ การไม่ใช้ความรุนแรง การรู้จักตนเอง การยอมรับความ
แตกต่าง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคาสอนของศาสนา
สันติภาพภายนอก เช่น มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะสังคม ทักษะในการจัดการความขัดแย้ง การ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสื่อ ฯลฯ ผ่านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นต้น โดยกระทรวงศึกษาธิการควรเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรและกิจกรรมที่มีอยู่
เดิมที่มีการสอดแทรกการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมไว้อยู่แล้วหรือมีส่วนที่สอดแทรกความรุนแรงลง
ไปในเนื้ อ หาสาระเหล่ า นั้ น และพิ จ ารณาเพิ่ ม เนื้ อ หาสาระเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมให้
เหมาะสมกับพัฒนาการตามช่วงวัย โดยส่งเสริมให้เริ่มปลูกฝังตั้งแต่อายุยังน้อยและปลูปฝังอย่าง
ต่อเนื่อง ปรากฎในคาให้สัมภาษณ์ดังนี้
“ส่วนที่ 1 ใช้แนวคิดหลักเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจัดกิจกรรมโดยลงมือ
ทาจริงและได้รับการสนับสนุน ส่วนที่ 2 ส่วนของครู ใช้ภาวะพี่เลี้ยง ใช้วินัยเชิงบวก
ในการปรับพฤติกรรมเด็ก ส่วนที่ 3 สาคัญที่สุดคือ การเรียนการสอน ตอนนี้ เรา
วิเคราะห์หลักสูตร ป.1- ป.6 เพื่อดูว่ามีประเด็นที่ช่วยเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมอยู่
ตรงไหน แล้วเสริมหรือเพิ่มตรงนั้นเพื่อ ป้องกัน กระทรวงคอยไล่ตามแก้ปัญหาไม่
ไหว ใช้การเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยทาคู่มือไว้ สามารถสร้างทักษะชีวิตที่ดีที่ช่วย
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ให้เด็กอยู่รอดปลอดภัย WHO กาหนดไว้ 12 ตัวเรามา group รวม 4 ตัว เพื่อให้จา
ง่าย ได้แก่ ตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเอง คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ จัดการอารมณ์กับความเครียด และสัมพันธภาพ บูรณาการกับ 8 กลุ่ม
สาระ ไว้ ใช้ใ นวิ ชาแนะแนวกั บกิ จกรรมพัฒ นาผู้ เรี ยน เพื่อ สร้า งให้เด็ กสามารถ
จัดการกับปัญหาต่างๆ และอยู่ในสังคมได้ ให้โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสจัด
กิจกรรมด้ว ยตนเองโดยใช้แ ผนการศึกษาเดิม แต่เพิ่ มเทคนิค RCA เข้า ไป คื อ
Reflect , Connect และ Apply Reflect คือสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้จากทุกกิจกรรม
นอกเหนือจากเนื้อหา เช่น เรียนประวัติศาสตร์เรื่องพระเจ้าตากจบแล้วได้อะไร ไม่
ต้องบอกว่าพระเจ้าตากรวบรวมไพร่พลเข้าตีเมืองจันทร์ สิ่งที่ได้เรียนรู้อาจเป็นเรื่อง
การสร้างพลังในการทางานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้คนฮึกเหิมที่จะทาสิ่งต่างๆ ให้สาเร็จ
และ Connect คือโยงว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้อะไรได้ในชีวิตประจาวัน แล้วลงมือ
ทา Apply” (สายพันธุ์ ศรีพงศ์พันธ์กุล, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554)
“การป้องกัน เราควรสร้างจิตสานึกหรือความรับผิดชอบให้เด็กตั้งแต่เล็ก
โดยฝังชิบที่จาเป็นของมนุษย์ (people ware) ที่ประกอบด้วย behavior พฤติกรรม
กับ habit ความเคยชิน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ปลูกฝังให้เด็กเลย ดูอย่างญี่ปุ่นเค้าปลูกฝัง
ความเคยชิน (habit) เรื่องความซื่อสัตย์ ฝึกความอดทน มีวินัยมาตั้งแต่เด็ก ทุก
วันนี้โลกเปลี่ยนไปแม้วัยรุ่นจะมีพฤติกรรม (behavior) ประหลาดแค่ไหน แต่ habit
ที่ดีไม่เคยเปลี่ยนเลย” (สุระ เกนทะนะศิล, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2554)
1.2) การจั ดพื้ นที่ และเวที ให้ นั ก เรี ยนได้ แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ และพั ฒนา
ความสามารถของตนเองที่ แตกต่ างกั นได้ เต็ ม ตามศั กยภาพ ให้ เกิ ดการค้ นพบและยอมรั บใน
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น เกิดการยอมรับและภาคภูมิใจ และมีการแสดงออกที่สร้างสรรค์
การมีจิตอาสา การมีสุนทรีในการใช้ชีวิต และการมีจิตใจที่ละเอียด การรู้และเข้าใจคุณค่าของคาสอน
ทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย การรู้เท่าทันสื่อ ฯลฯ
“กิจกรรมที่จัดในโรงเรียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้สนใจแก่นของกิจกรรม เช่น การมี
น้ าใจเป็ น นั ก กี ฬ าในการแข่ ง กี ฬ า ความภาคภู มิ ใ จในการร่ ว มกิ จ กรรม ต่ า งๆ
สาระสาคัญการทาบุญ เช่น พวกการปลูกฝังให้เกิดจิตใจที่ดีงามหายไป การจะทา
ให้ปัญหาเด็กตบตีกันหมดไป ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ต้องแก้ที่ต้นเหตุ
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ถ้าปลูกฝังให้เด็กปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ พวกนี้จะไม่ทารุนแรงและไม่ทาร้ายคนอื่น
แต่เดี๋ยวนี้เรากลับทาให้เด็กทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ได้ อย่างรุ่นแม่ใช้การเรียนเรื่องนก
กางเขนทาให้เห็นใจและเข้าใจคนอื่นตั้งแต่เด็ก เดี๋ยวนี้กิจกรรมที่สร้างให้เกิดสุนทรีย์
ไม่มี อย่างตอนเด็กๆ เดินไปโรงเรียนได้กลิ่นดอกไม้ก็รู้ว่านี่คือดอกสายหยุดแล้วจะ
ไปหาว่ า อยู่ ต รงไหน เพราะมี เ วลาไม่ ต้ อ งรถติ ด อย่ า งปั จ จุ บั น พอมี ค วามสุ ข
จิ น ตนาการอะไรต่ า งๆ ก็ เ กิ ด เด็ ก ถึ ง เก่ ง และอ่ อ นโยน” (สมเกี ย รติ ชอบผล,
สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554)
1.3) การจัดระบบสนับสนุน เช่น การตรวจตรา ตรวจค้น ตรวจสอบ การจัดทา
ฐานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมให้สื่ อเผยแพร่รายการที่
สร้ างสรรค์ การก าจั ดสื่ อร้ ายด้ วยการจั ดระบบกลั่นกรองที่มี ประสิ ทธิ ภาพและมี การกากั บการ
ดาเนินงานตามกรอบกฏหมายที่จริงจัง การสร้างความมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการ
สอดส่องดูแล ร่วมเป็นหูเป็นตา สังเกตพื้นที่เสี่ยงและพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณตั้ง ต้นที่จะนาไปสู่
ความรุนแรง ตลอดจนใช้ระบบเดิมที่โรงเรียนมีอยู่ให้ทางานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการ
เรียนการสอน ระบบกิจกรรม และระบบดูแลช่วยเหลือ เป็นต้น
“ระบบหลั ก ของโรงเรี ย นมี แ ค่ 3 ระบบ ระบบการเรี ย นการสอน ระบบ
กิจกรรม และระบบดูแลช่วยเหลือแต่ละระบบก็ ทางานไม่เหมือนกัน เด็กคนไหนมี
ปัญหาการเรียนเราก็ใช้ระบบการเรียนการสอนและระบบกิจกรรมนักเรียนนา แต่ถ้า
เอาพฤติกรรมเด็กเป็นตัวหลักระบบที่เป็นแกนกลางคือระบบดูแล และระบบที่เหลือ
คือการเรียนการสอนและระบบกิจกรรมนักเรียนก็จะเป็นตัวเสริม พูดง่ายๆ ถ้าเรา
ดูแลนักเรียนดี ขณะเดียวกันการเรียนการสอนก็ไม่น่าเบื่อกิจกรรมก็ส่งเสริมเด็กให้
สาเร็จ ถ้าตั้งโจทย์ใหม่ต้องการคุณลักษณะของเด็กที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ได้
แสดงความสามารถของเด็กอย่างเต็มที่ ตัวนี้ระบบกิจกรรมนักเรียนก็จะเป็นหลัก
ใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้อ อานวย ไม่ใช่เด็กทากิจกรรมก็ว่า และระบบดูแล
ช่ว ยเหลือ ที่ดี ก็ คือ ครูเ ห็น ว่ าถ้ า เด็ กคนไหนเขามี ค วามสามารถด้ า นไหนที่ จะมา
ชดเชยด้านลบเขาได้ก็ส่งเสริมเขาในทางที่เหมาะสม ถ้าพูดตามแนวคิดขององค์กร
ก็ต้องจัดการระบบหลักให้ดีโดยเอาระบบสนับสนุนทั้งหลายเรื่องบริหารทรัพยากร
เรื่ อ งพั ฒ นาคนอะไรต่ า งๆ เข้า มาช่ ว ย” (ยงยุ ท ธ วงศ์ ภิ ร มย์ ศ านต์ , สั มภาษณ์ ,
9 กันยายน 2554)
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1.4) การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) หรือแกนนาที่เป็น
นักเรียนที่ได้รับการยอมรับเพื่อทากิจกรรม ให้ความรู้ ร่วมเป็นเครือข่ายและอาสาสมัครในการ
สารวจ สอดส่อง การสังเกตรายบุคคล เป็นตัวแบบที่ดี และเป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียน
ด้วยกันบนพื้นฐานการยอมรับและเข้าใจซึ่งกันและกัน ดังนี้
“โรงเรียนมีลักษณะในการส่งเสริมให้เด็กทากิจกรรมสาธารณะ เหมือ น
นครปฐมโมเดล จะลดความก้าวร้าวหรือความรุนแรงของเด็กลงไปได้ เพราะเด็กแต่
ละคนจะมีโอกาสประสบคงามสาเร็จตามศักยภาพของตัวเอง ปัจจุบันอย่างที่บอก
ว่า ความเสมอภาคทางการศึ กษาไม่ไ ด้แ ปลว่า ต้อ งเหมื อ นกัน ทุก อย่ าง หากแต่
หมายถึงการที่เด็กแต่ละคนได้พัฒนาตามศักยภาพที่เขามี ถ้าเด็กเก่งเลข เก่งวาด
เขียน เก่งพละ เก่งเรื่องทาเครื่องไม้เครื่องมือประดิษฐ์ต่างๆ ก็ มีโอกาสที่จะประสบ
ความสาเร็จกันทั้งนั้น เช่นเด็กโรงเรียนนเรศวร ห้วยผึ้ง อ่านหนังสือไม่ออกแต่ชอบ
เล่นลิเก คุณหญิงกษมา (กษมา วรวรรณ: ผู้วิจัย ) ก็เอาลิเกไปสอนให้เล่น เด็ก
ตัวเล็กที่ไม่เคยอ่านหนังสือได้ในที่สุดก็อ่านหนังสือได้ และมีความภาคภูมิใจ ได้รับ
การยกย่ อ ง ส่ ง ผลถึ ง การประสบผลส าเร็ จ ในการเรี ย น จากเด็ ก ไม่ ค่ อ ยรู้ เ รื่ อ ง
เท่าไหร่” (สมเกียรติ ชอบผล, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554)
“การจัดคาราวานเสริมสร้างเด็ก ซึ่ง พม. (กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ : ผู้วิ จัย ) ให้งบประมาณสนั บสนุน อบต.(องค์ การบริ หารส่ว น
ตาบล: ผู้วิจัย) และเทศบาล โดยแต่ขั้นตอนจะผ่าน พมจ. (สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด: ผู้วิจัย) ให้เลือกพื้นที่ และจัดอบรมครูในระดับ
ท้องที่ให้จัดเวทีเด็กและเยาวชนในพื้นที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การแข่งกีฬา การ
สอนการบ้ า น หรื อ สอนพิ เ ศษเด็ ก หลั ง เลิ ก เรี ย นมี บ้ า งแต่ ก็ ยั ง มี น้ อ ย กิ จ กรรม
คาราวานเป็ นกิ จ กรรมที่ ตั้ งขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ด็ก ที่ เข้ า ร่ว มตามความสมั ครใจได้ แสดง
ความสามารถและมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ได้ รั บ การ
ยอมรับ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถจัดในวันหยุดซึ่งจะได้ทั้งเด็ก
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน” (กรรณิการ์ รัตนมณี, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
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2) กระบวนการแก้ไข
ในส่วนของกระบวนการแก้ไข จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน เห็น
ด้วยในการให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มีประสบการณ์และความเข้าใจ ผ่านการอบรม และมีความ
เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้เข้าไปทาหน้าที่และมีบทบาทในการแก้ ไข โดยความคิดเห็นของผู้ทรง
เชี่ยวชาญจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 ใน 10 ท่าน ได้กล่าวถึง กลุ่มผู้ใหญ่
เช่น ตารวจ นักจิตวิทยา ครู ผู้บริหาร สารวัตรนักเรียน และผู้เชี่ยวชาญอีก 4 ใน 10 ท่าน ได้
กล่าวถึงการใช้กลุ่มเด็กเข้าไปเป็นผู้ดาเนินการแก้ไข เช่น สภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน
นักเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ ดังนี้
“การเข้าแก้ไขปัญหาต้อ งใช้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คนอื่นเข้าไป
กลายเป็นยุ่งไม่เข้าเรื่อง เด็กไม่เชื่อไม่หยุด ดังนั้นต้องมีการอบรม สร้างข้อตกลง
กาหนดตัวคนทาหน้าที่ (Branding) และประชาสัมพันธ์ให้สังคมทั่วไปทราบว่าคน
เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิในการดาเนินการเรื่องนี้ นอกจากนั้นในกรณีที่เหตุการณ์
ไม่ รุ นแรงมากผู้ ใหญ่ คนอื่ น ไม่ ควรนิ่ งดู ดาย คิ ดว่ าไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งของตน ควรสร้ า ง
กระบวนการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแทรกแซงโดยสังคม (social sanction) เมื่อ
เห็นความไม่ดีไม่งามเล็กๆ น้อยๆ หรือสั ญญาณว่าจะเกิดความรุนแรงตั้งแต่เนิ่นๆ”
(สุระ เกนทะนะศิล, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2554)
“แต่ก่อนตารวจจะทางานร่วมกับครู ห้างร้าน มีสารวัตรนักเรียน มีการตกลง
กันเป็นกิจจะลักษณะ พอมีเหตุการณ์บุคคลเหล่านี้สามารถแจ้งเหตุไปที่คนเกี่ยวข้อง
เข้ าแทรกแซง แก้ ไขเหตุการณ์ ได้ ทันที แต่ ต้อ งมีการอบรมและตกลงกันก่อ น แต่
เดี๋ยวนี้งานนี้หายไป ความรุนแรงของเด็กเรื่องการตบตีกัน หนีเรียน ดูเป็นเรื่องเล็กๆ
ถูกมองข้ามไม่ค่อยมีคนอยากเข้าไปยุ่ ง แต่จริงๆ มีเยอะมากและสาคัญ เพราะเด็ก
พวกนี้ต่อไปก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะบ่มเพาะและสร้างความรุนแรงให้แก่สังคมได้ ”
(ธิติ แสงสว่าง, สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2554)
“การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยการใช้นักเรียนเป็นผู้แก้ปัญหาเอง ทาได้
โดยอบรมให้ ค วามรู้ ส ร้ า งผู้ เ จรจาไกล่ เ กลี่ ย และใช้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ที่ไม่มุ่งหาคนผิด เด็กเหล่านี้นอกจากจะได้รับการยอมรับจากเด็กด้วยกัน
ที่ทาให้สามารถหยุดความขัดแย้งได้ทันท่วงที และไม่ลุกลามใหญ่โตแล้ว ยังช่วยลด
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ภาระของครู และผู้ใหญ่ในการวิ่งตามแก้ปัญหาโดยปราศจากความเข้าใจ” (ชลัท
ประเทืองรัตนา, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2554)
3) กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ พบว่ า การเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมใน
กระบวนการฟื้นฟู ควรจะประกอบด้วยการให้คาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยา การทา
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการสานึกเรียนรู้จากเหตุการณ์ ปรับพฤติกรรมและฟื้นฟูจิตใจ การสร้างกิจกรรม
เพื่อ ให้ผู้กระทาและผู้ถูกกระทาได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านอื่นๆ เพื่อ ให้สังคมเกิดการ
ยอมรับและสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้ และในกรณีที่ปัญหามีความร้านแรงมากอาจ
ต้องมีกระบวนการส่งต่อเพื่อให้เด็กย้ายไปในสังคมหรือที่ใหม่ หลังการปรับพฤติกรรมแล้ว ดังคาให้
สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสาคัญในการเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ผ่าน
เหตุการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยเพียงใด ถ้า
เป็นไปได้ไม่ควรปล่อยผ่านทั้งสิ้น การที่เด็กเข้าสู่วงจรความขัดแย้งความรุนแรง
ย่อมแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความคับข้องใจและขาดภูมิคุ้มกันที่ดี การเยียวยาฟื้นฟูที่
ดีควรทาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือ นักจิตวิทยา ผ่านการให้คาปรึกษา การจัด
กิจกรรมฟื้นฟู และกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ให้มีการแสดงความสามารถในด้านอื่นๆ
และหาช่องทางส่งต่อที่มีประสิท ธิภาพเพื่อ ให้เด็ กสามารถเดินต่ อ ไปข้างหน้าได้
จริงๆ การให้คาปรึกษาและปรับพฤติกรรมต่างๆ ไม่ใช่ทาเฉพาะที่ตัวเด็กเท่านั้นแต่
ต้องรวมถึงบุคคลที่แวดล้อมตัวเด็กด้วย เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน คู่กรณี” (ศศกร วิชัย,
สัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2554)
สอดคล้องกับทิชา ณ นคร ที่กล่าวว่า
“การเยียวยาฟื้นฟู เด็ กจะเกิ ดขึ้น ไม่ ได้ เลยถ้า ไม่มี การให้ เด็ กได้ ครุ่ นคิ ด
เรี ย นรู้ จ ากเหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่ า นมา ในขณะเดี ย วกั น โรงเรี ย นอาจใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เรื่องราวเดียวกัน ให้บทเรี ยนกับนัก เรียนคนอื่ นๆ ได้เ รียนรู้ร่ว มกันโดยเปลี่ยนตั ว
ละครและเหตุการณ์เล็กน้อย คนที่จะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและปรับพฤติกรรมของ
เด็ ก จะต้ อ งเป็ น คนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและที่ ส าคั ญ ต้ อ งเป็ น คนที่ เ ด็ ก ยอมรั บ
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ไม่เ ช่น นั้นกระบวนการทุก อย่ างก็ จะไม่มี ประโยชน์ ” (ทิช า ณ นคร, สั มภาษณ์ ,
16 สิงหาคม 2554)
โดยสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1) สาเหตุของการขาดสันติวัฒนธรรมในนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
ปั ญ หาด้ า นการศึ ก ษา กระบวนการจั ด การศึ ก ษาและการสร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมใน
สถานศึกษาอ่อนแอ ไม่สามารถสร้ างสันติภาพภายใน ด้วยการปลูกฝังเรื่อ งคุณธรรมจริยธรรม
ทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสันติภาพภายนอก เช่น ทักษะในการสื่อสาร การมีทักษะ
สังคม ทักษะในการจัดการความขัดแย้ง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสื่อต่างๆ ได้จริงและให้
คุณค่าของคนเก่งแบบเดียวและไม่เรียนรู้จากประสบการณ์
ปัญหาด้านครอบครัว เนื่องจากโครงสร้างและความสัมพันธ์ของครอบครัวเปลี่ยนไปจากใน
อดีต ที่ส่งผลต่อการดูแลเอาใจใส่และการสื่อสารภายในครอบครัว
ปัญหาด้านนักเรียน เด็กเห็นตัวอย่างและซึมซับความรุนแรงจากการดารงชีวิตประจาวัน และ
สื่อประเภทต่างๆ โดยปราศจากภูมิคุ้มกัน และการกลั่นกรองจนเป็นเรื่องปกติ
2) แนวทางการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ทาได้โดย
กระบวนการป้องกันทาได้โดยการให้ความรู้ การฝึกทักษะ และสร้างทัศนคติหรือจิตสานึก
เพื่อ สร้างสันติภาพภายใน และสันติภาพภายนอก ผ่านการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร การจั ด พื้ น ที่ และเวที ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา
ความสามารถของตนเองที่ แตกต่า งกั นได้เต็ มตามศักยภาพ ให้เ กิด การค้น พบและยอมรั บใน
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น และมีการแสดงออกที่สร้างสรรค์ จัดระบบสนับสนุน และสร้าง
การมีส่วนร่วมกับครอบครัวและชุมชนในการป้องกัน ตลอดจนกากับการใช้ระบบที่โรงเรียนมีอยู่ให้
ทางานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และสร้างผู้แทนหรือแกนนาที่เป็นนักเรียนที่ได้รับการยอมรับร่วม
เป็นเครือข่ายและอาสาสมัครในการป้องกัน
กระบวนการแก้ไข ให้ใช้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ มีประสบการณ์และความเข้าใจ ผ่านการ
อบรม และมี ค วามเชี่ ย วชาญโดยตรงเป็ น ผู้ เ ข้ า ไปท าหน้ า ที่ แ ละมี บ ทบาทในการแก้ ไ ข โดย
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่ เช่น ตารวจ นักจิตวิทยา ครู ผู้บริหาร สารวัตรนักเรียน และ
กลุ่มเด็ก เช่น สภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน นักเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ
กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู ได้แก่ การจัดนักจิตวิทยาลงไปในโรงเรียนเพื่อให้คาปรึกษาและ
ทากิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากเหตุการณ์ ปรับพฤติกรรมและฟื้นฟูจิตใจ การสร้างกิจกรรม
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เพื่อ ให้ผู้กระทาและผู้ถูกกระทาได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านอื่นๆ เพื่อ ให้สังคมเกิดการ
ยอมรับและสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้ และในกรณีที่ปัญหามีความร้ายแรง อาจต้องมี
กระบวนการส่งต่อเพื่อให้เด็กย้ายไปในสังคมหรือที่ใหม่หลังการปรับพฤติกรรม ฯลฯ
อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในปัจจุบันมีแนวคิดและ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ สามารถนาไปใช้ได้
หลายแนวคิด เพียงแต่ในระดับนโยบาย ไม่ได้มีการกาหนดนโยบายที่ระบุการให้ความสาคัญใน
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ชัดเจน และไม่ได้กาหนดให้การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมเป็นเกณฑ์
หนึ่งในการประเมิ นคุณภาพโรงเรีย น ถึง แม้จะเปิดโอกาสให้มีการสร้า งอัตลั กษณ์โ รงเรี ยน แต่
ประเด็นสันติวัฒนธรรมไม่ได้ถูกหยิบยกมาใช้เท่าที่ควร ทาให้โรงเรียนไม่ได้ให้ความสาคัญในการ
ดาเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนทั้ง 3 กระบวนการทั้งการป้อ งกัน แก้ไข และเยียวยาฟื้นฟู
รวมทั้ งไม่ ไ ด้ส่ ง เสริ ม ให้นั ก เรีย นที่ มีศั ก ยภาพมี ส่ว นร่ วมในการจั ดกิ จ กรรมเพื่อ เสริม สร้ างสั น ติ
วัฒนธรรมด้วยตนเองโดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน (กรรณิการ์ รัตนมณี, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม
2554 ทิ ช า ณ นคร, สัม ภาษณ์ , 16 สิ ง หาคม 2554 และสมเกี ย รติ ชอบผล, สั ม ภาษณ์ , 23
กันยายน 2554) แต่จะมีความตื่นตัวในการดาเนินการเมื่อเกิดปัญหานักเรียนใช้ความรุนแรงเป็น
ครั้ งคราว โดยไม่รู้ จะจั ดการอย่ างไรและมั ก จะแก้ ปัญ หาด้ว ยการขจั ด นัก เรี ยนออกจากระบบ
การศึกษา และหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไข โดยไม่ได้วิเคราะห์เพื่อ
ทาความเข้าใจบริบท ปัญหาและศักยภาพของคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือได้ในพื้นที่ (ชลัท ประเทือง
รัตนา, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2554 ธิติ แสงสว่าง, สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2554 และศศกร
วิชัย, สัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2554) ในขณะที่ระดับสถานศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ขาดผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ในการนาแนวคิดและกระบวนการในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่มีต้นแบบ
ที่ดีต่างๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน หรือบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการ
สอนปกติ โดยฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และแสดงออกในทางที่เหมาะสมเพื่อสะท้อนความคิด
เหล่านั้น (สายพันธุ์ ศรีพงศ์พันธ์กุล, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554) ครูขาดความเข้าใจและทักษะ
ในการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีผ่านการสอนในเรื่องศาสนา และวัฒนธรรม ทาให้เด็กไม่ได้ถูกปลูกฝัง
ให้มีวัฒนธรรมและคุณธรรมที่ดีและสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต (ลัดดา ตั้งสุภาชัย,สัมภาษณ์,
16 สิงหาคม 2554 และสุระ เกนทะนะศิล สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2554) นอกจากนั้นโรงเรียนส่วน
ใหญ่ยังมองว่าการเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนและการทากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่ครู ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึ งความ
อ่อนแอในการดาเนินงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดาเนินการต่างๆ ของ
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โรงเรียนที่มีอยู่ (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2554) ซึ่งเป็นแนวคิดสาคัญที่
สามารถนามาสนับสนุนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นได้
2.2.3 แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสั มภาษณ์ ผู้ เชี่ ยวชาญทั้ ง 10 ท่ าน เกี่ ยวกั บแนวทางการเสริ มสร้ างสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มีการกล่าวถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
สร้างสันติ วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานทั้ง 3 กระบวนการ ในลักษณะองค์ประกอบและ
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก ดังนี้
1) องค์ประกอบและรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ
จากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น ในการก าหนด
องค์ ป ระกอบและรู ป แบบของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ดังนี้
1.1) องค์ ป ระกอบของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับนโยบายและระดับสถานศึกษา
จากคาสัมภาษณ์ ดังนี้
“ต้องมองเครือข่ายโดยมีสถานศึกษาเป็นฐานออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ
Macro ต้องดึงหน่วยงานหรือองค์กรที่มองปัญหาและมีแนวทางในระดับใหญ่เข้า
ไป เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ตารวจ สื่อ มวลชน ฯลฯ โดยเข้าไปในลักษณะของ
ความชัดเจนในนโยบาย องค์ความรู้ การสนับสนุนตัวบุคคลเพื่อให้ความร่วมมือ
ช่ว ยเหลื อ เป็ นต้ น กั บ เครื อ ข่า ยแบบ Micro คื อ ระดั บโรงเรี ยน ก็ คือ พวก ครู
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชนรอบๆ ตัวนักเรียนเอง โรงเรียนใกล้เคียง ที่มีความร่วมมือ
ในการดาเนินงาน 3 ระบบของโรงเรียนอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่และกากับ
ติดตามให้เครือข่ายในแต่ละระบบทางานให้เต็มที่ดีกว่า คือมีเครือข่ายอยู่แล้วแต่ไม่
ค่ อ ยท างานเต็ ม ที่ ปั ญ หามั น ก็ เ กิ ด ” (ยงยุ ท ธ วงศ์ ภิ ร มย์ ศ านต์ , สั ม ภาษณ,
9 กันยายน 2554)
โดยมีรายละเอียดคือ
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1.1.1) เครือข่ายระดับนโยบาย ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (สตช.) องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) สถาบันพระปกเกล้า
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ฯลฯ ดังนี้
“ในการจั ด คาราวานเสริ ม สร้ า งเด็ ก เราให้ เ งิ น สนั บ สนุ น ที่ อบต. กั บ
เทศบาล แต่ขั้นตอนจะผ่าน พม. จังหวัดให้เลือกพื้นที่ เราจะอบรมให้ครู ก และครู
ข ระดับ ท้ อ งที่ จั ด เวที เ ด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ และให้ เงิ น สนั บสนุ น เพื่อ ให้ จั ด
กิจกรรมเกี่ยวกับเด็กในพื้นที่ สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ สอนการบ้าน หรือสอนพิเศษ
เด็กหลังเลิกเรียนบ้าง กิจกรรมคาราวานสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กเข้าร่วมตามอัตภาพทั้ง
เด็ ก ในโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น โดยกระทรวงประสานกั บ พม.จั ง หวั ด และ
โรงเรียน” (กรรณิการ์ รัตนมณี ,สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
“การทางานในส่วนของภาครัฐ เรามีการทางานเชื่อมโยงเครือข่ายในระบบ
หรือกับหน่วยงานภาครัฐ ถ้าเป็น ต่างจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหอกใน
การขับเคลื่อน และในแต่ละพื้นที่ 77 จังหวัด เรามีศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมก็จะ
มีค ณะกรรมการที่ จะดู แลปัญ หา พฤติ กรรมความเบี่ ยงเบนของสั ง คม โดยเรา
ทางานเชื่อมโยงออกไปเขตพื้นที่ ตารวจ พม. ศธ. มท. ICT วัฒนธรรม บางทีก็มี
สานักพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย เป็นต้น นอกจากนั้นเราก็มีการฉีดวัคซีนให้คนใน
สังคมตลอด” (ลัดดา ตั้งสุภาชัย, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
เครื อ ข่ า ยระดั บ นโยบายควรต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานเสริ ม สร้ า ง
สันติวัฒนธรรมที่มีรูปแบบหลากหลายและมีทิศทางเดียวกัน และใช้ก ารกาหนดนโยบาย สั่งการ
มอบหมาย และขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนให้มีการดาเนินงาน โดยเครือข่ายระดับนโยบายควร
มีลักษณะเป็นเครือข่ายแบบผสมและเป็นทางการ คือ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
แนวราบ ในขณะที่เครื อข่ายความร่วมมื อ ระหว่างหน่วยงานกับ เขตพื้ นที่หรื อ หน่ว ยงานที่ดูแ ล
รับผิดชอบสถานศึกษาจะเป็นเครือข่ายแนวดิ่ง มีหน้าที่จัดองค์ความรู้และกิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจกับผู้บริหารและครู และอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คาปรึกษา การจัดทา
ข้อ ตกลงกับสถานศึกษา จัดระบบส่งเสริมสนับสนุน และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ มี
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ดังนี้
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ผู้เชี่ยวชาญ
การทาข้อตกลงกับสถานศึกษา
ระบบส่งเสริมสนับสนุน
การติดตามประเมินผล

สถานศึกษา

ภาพที่ 7 องค์ประกอบและรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ระดับนโยบาย : จากการสัมภาษณ์
1.1.2) เครือข่ายระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
วัด และชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความร่วมมือในการดาเนินงานของสถานศึกษาอยู่แล้ว เช่น
ความร่วมมือในระบบพื้ นฐานของสถานศึ กษา ได้ แก่ ระบบการเรี ยนการสอน ระบบกิจ กรรม
นักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ และเป็นเครือข่า ยความร่วมมือที่เกิดจากการศึกษาและเข้าใจ
บริบท หรือวาดแผนที่เครือข่ายที่มีสถานศึกษาเป็นฐานก่อน เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหา และศักยภาพ
ของเครือข่ายร่วมกัน โดยความร่วมมือของเครือข่ายที่มีสถานศึกษาเป็นฐานควรมีสมาชิกเครือข่าย
ที่ อ ยู่ ใ นสถานศึ ก ษาเป็ น แกนน าและสร้ า งเครื อ ข่ า ยภายในสถานศึ ก ษาให้ เ ข้ ม แข็ ง ก่ อ น โดย
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เสนอให้มีการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเป็น
แกนน าเครื อข่า ยความร่ว มมือเพื่อ รั บผิดชอบการเสริมสร้ างสั นติวัฒ นธรรมโดยมีค รู ผู้บ ริหาร
ผู้ปกครองและชุมชนเป็นผู้สนับสนุน ทั้งนี้ เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานในระดับสถานศึกษาควรเป็นเครือข่ายความร่วมมือแนวราบ ทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดพลังในการดาเนินงาน โดยพบว่า เครือข่ายในสถานศึกษามี
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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(1) เครือข่ายความร่วมมือที่มีผู้บริหารเป็นแกนนาทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงาน 3 ระบบของโรงเรียน ได้แก่ ระบบการเรียน
การสอน ระบบกิจกรรมนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ มีสมาชิกเครือ ข่ายได้แก่ ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง พระ และผู้นานักเรียน เครือข่ายความร่วมมือที่เป็นทางการของสถานศึกษาสามารถช่วย
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนตั้งแต่กระบวนการป้องกัน จากความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การปลูกฝังคุณธรรม ทักษะชีวิต กิจกรรมสร้าง
คุณลักษณะที่ดีต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ เครือข่ายความร่วมมือใน
ระบบกิจกรรมและระบบดูแลช่วยเหลือสามารถให้ความร่วมมือในกระบวนการแก้ไขและเยียวยา
ฟื้นฟู เช่น การจัดกิจกรรมการให้คาปรึกษา กิจกรรมสร้างความสามัคคี และปรับพฤติกรรม การจัด
เวทีหรือพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงความสามารถที่แตกต่าง และจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ฯลฯ
“เครือข่ายในโรงเรียนต้องเริ่มก่อน เช่น ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน
ต้องเข้าใจทิศทางเดียวกัน วิธีการสอนของครูต้องมีสันติวัฒนธรรมใช้วัฒนธรรมการ
สอนอีกแบบหนึ่ง ผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจการอบรมเด็ก เพราะเด็กส่วนใหญ่อยู่กับ
ผู้ปกครอง ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน ถ้าจะเอาให้เต็มที่ปลายทาง
ต้องเป็นแบบนี้ทั้งโรงเรียน เสร็จแล้ว ก็ขยายออกไปที่ชุม ชน และอาจต้อ ง map
รอบๆ ชุ ม ชน องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ โรงพั ก
ร้านอาหารรอบๆ ตามบริบทแวดล้อมของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน ทั้งโรงเรียนที่
เอื้อการเกิดสันติวัฒนธรรม หรือโรงเรียนที่เสี่ยงหรือมีความรุนแรงอยู่แล้ว คงต้องมี
วิธีจัดการและสร้างเครือข่ายขึ้นมาต่างกัน ” (ชลัท ประเทืองรัตนา, สัมภาษณ์, 25
สิงหาคม 2554)
(2) เครือข่ายที่มีนักเรียนเป็นแกนนาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมี
สมาชิกเครือข่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน (ร้านค้า รถรับจ้าง บริษัทเอกชน
สถานีตารวจ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด วัด ฯลฯ) ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นผู้ดาเนินการ/แกนนาหลัก เป็นระยะ สามารถให้ความร่วมมือใน
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานใน 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
ป้อ งกั น โดยให้ ความร่ ว มมื อ ในการเป็น สถานที่แ ละเป็น ผู้ เข้ า ร่ว มกิจ กรรมที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บการ
เสริ มสร้ างสั นติ วั ฒ นธรรมต่ างๆ เช่ น การจั ด การเยาวชนอาสาสมั ค รเฝ้ า ระวั งทางวั ฒ นธรรม
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กิจกรรมคาราวานเด็ก การจัดกิจกรรมทางศาสนา การร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมและ
สถานที่เสี่ยง การเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ย หรือการที่นักเรียนส่ว นร่วมในการดึงให้สมาชิกเครือข่าย
อื่นๆ มีส่วนในการตักเตือน หรือใช้กระบวนการแทรกแซงโดยสังคม (Social Sanction) และร่วม
เป็นอาสาสมัคร สอดส่อง แจ้งเหตุการณ์ และเข้าระงับเหตุ ในกระบวนการแก้ไข (ในกรณีที่มีความ
ชานาญและเป็นผู้รับผิดชอบโดยหน้าที่ เช่น ผู้บริหาร ตารวจ และผู้ปกครองอื่นๆ เป็นต้น) สรุปจาก
การให้สัมภาษณ์ ดังนี้
“กิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจะมีเรื่องการสร้างสันติ
วัฒนธรรม แทรกอยู่ โรงเรียนจะเป็นคนคัดเลือกผู้นาเยาวชนหรือประธานนักเรียน
มาอบรมรุ่นละ 100 คนมาเป็นเครือข่ายอบรมที่วัดซึ่งเป็นพื้นที่สังคม มีพระคุณเจ้า
เป็นครู ถ้าเราไม่ดึงให้วัดร่วมกับโรงเรียนให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ในที่สุดวัดก็จะเป็นที่
เสื่อมศรัทธา โรงเรียนเอาเด็กไปวัดและดึงชุมชนมาช่วยให้เขามีรายได้และได้บุญ
จากการทากิจกรรมให้วัด ได้ครบตามวัตถุประสงค์ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน แทนที่จะไป
จัดกิจกรรมที่โรงแรมก็เป็นชาวบ้านมานั่งทากับข้าวให้เด็ก ๆ พระก็มีเครือ ข่ายกับ
ทหารเกณฑ์ให้มานั่งดูแลด้วย เราทากิจกรรมนี้เป็นจิตอาสา เด็กเองไปอบรมที่วัดก็
ได้ไปช่วยพั ฒนาวั ด กวาดวัด ปลูก ต้นไม้ ทาให้วัด สะอาดร่วมกับชาวบ้าน เมื่ อ
กระทรวงถอนตั ว ออกมากิ จกรรมต่ า งๆ ก็ ยั ง มี เป็ น เครื อ ข่ า ยที่ ไ ม่ โ ดดเดี่ ย ว ใช้
ยุทธศาสตร์ สามเหลี่ ยมเขยื้ อนภูเขา” (ลัดดา ตั้งสุภาชัย, สัมภาษณ์, 16 สิ งหาคม
2554)
“สมาชิกเครือข่ายที่สาคัญที่สุดคือเด็กเอง ครูซึ่งอยู่กับเด็กทั้งวัน และพ่อแม่
แล้วพ่อแม่ถึงค่อยไปสร้างเครือข่าย อธิบายสร้างความเข้าใจกับชุมชน สาคัญคือทา
อย่างไรให้พ่อแม่ โรงเรียนและเด็กไปด้วยกัน เพราะสภาพเด็กที่มีปัญหามันฟ้องว่า
ทั้ง 3 ส่ว นนี้ไม่ ไปด้ว ยกัน ” (ทิชา ณ นคร, สัมภาษณ์ , 16 สิงหาคม 2554) ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมเกียรติ ชอบผล ดังนี้
“แกนนาเครือข่ายที่สาคัญที่สุดคือ เด็กด้วยกันเอง การให้เด็กได้มีโอกาส
ริเริ่ม ค้นพบตัวเอง และแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งมีบทบาทใน
การจัดการสังคมของตนเอง นอกจากจะเป็นการพัฒนาเด็กตามศักยภาพของแต่ละ
คนที่แตกต่างกันและสร้างการยอมรับและภาคภูมิใจแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
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คนที่มีความเข้าใจปัญหา และมีสามารถสังเกตเห็นสัญญาณของความขัดแย้งก่อน
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนร่วมมือ จากเพื่อน ผู้ใหญ่ควรมีหน้าที่แค่จัดองค์ความรู้
พื้นฐานที่จาเป็น เช่น ทักษะชีวิตและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทากิจกรรม
ต่างๆ” (สมเกียรติ ชอบผล, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554)
สามารถแสดงองค์ประกอบและรูปแบบเครื อ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ระดับสถานศึกษาจากการสัมภาษณ์ ได้ดังนี้

ชุมชน

นักเรียน

พระ

ผู้บริหาร

เป็นทางการ
ไม่เป็นทางการ
ครู

ผู้ปกครอง

สถานศึกษา

ภาพที่ 8 องค์ประกอบและรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ระดับสถานศึกษา: จากการสัมภาษณ์
2) กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญข้างต้น พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ 5 ใน 10 ได้กล่าวถึง
กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในระดับที่กว้างออกมาจากระดับสถานศึกษา ที่ส่งผลถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน หรือแบ่งกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้ สถานศึ กษาเป็ นฐาน ออกเป็ น 2 ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ นโยบายและระดั บ สถานศึ ก ษา
รายละเอียดดังนี้
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2.1) ระดับนโยบาย (Macro Level) กระบวนการสร้างความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานควรเริ่มตั้งแต่การที่หน่วยงานระดับนโยบาย
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพระปกเกล้า สื่อมวลชน กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
การประชุมหารื อเพื่อร่ วมวิเคราะห์สภาพปัญหาและแสวงหาวิ ธีการแก้ไข เพื่ อ กาหนดทิศทาง
เป้ า หมาย และแนวทางการด าเนิ น งานสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึ กษาเป็ นฐาน โดยเริ่ มจากร่ วมศึกษาทาความเข้า ใจและวิเคราะห์ปัญหาการขาดสัน ติ
วัฒนธรรมในนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวบรวมประสบการณ์การดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
และความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานทั้ ง ในและต่ า งประเทศ อาจมี ก ารจั ด ตั้ ง เจ้ า ภาพในการ
ดาเนินงาน ให้ความรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลายและประสบผลสาเร็จ รวมทั้งการดึงให้เครือข่ายที่มีศักยภาพและมีความพร้อมเข้ามามี
ส่วนร่วม รวมทั้งเชื่อมเครือข่ายที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่เดิม เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด ทีมงานสห
สาขาวิชา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา 183 เขต เขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา 42 เขต เครื อ ข่ า ย
สื่อมวลชน สภานักเรียน มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคมและเอกชน เป็นต้น ผ่านการทากิจกรรม
ร่วมกันในลักษณะสมัชชา พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมคาราวาน ร่วมกันกาหนดและถ่ายทอดนโยบาย
ที่มีความชัดเจนและให้ความสาคัญกับการสร้างเครือ ข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานลงสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนสร้างข้อตกลงร่วมกันในการ
ดาเนินงานพร้อมทั้งจัดทาหลักสูตร องค์ความรู้ ทรัพยากรและการสนับสนุนที่เป็นระบบ รวมทั้งมี
การประเมินและติดตามผล ทั้งนี้ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมื อเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในระดับนโยบาย คือ ผู้นาการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับนโยบาย (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยราชการต่างๆ ที่มี
วิสั ย ทั ศน์ มี ความรู้ ความเข้ า ใจ และการให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒนาผู้ เรี ย นให้ เ ป็ นผู้ มี สั นติ
วัฒนธรรมและสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้
2.2) ระดับสถานศึกษา (Micro Level) ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 10 ท่านได้ให้
ความสาคัญกับกระบวนการสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานในระดับสถานศึกษา ซึ่งควรเริ่มที่การทาความเข้าใจสภาพปัญหา และสภาพเครือข่ายใน
พื้นที่ก่อน จากคาสัมภาษณ์ดังนี้

207
“เครือข่ายในโรงเรียนต้องเริ่มก่อน... และอาจต้อง map รอบๆ ชุมชน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง ตามบริบทแวดล้อมของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน ......วิธีจัดการและสร้าง
เครือข่ายขึ้นมาก็ต่างกัน” (ชลัท ประเทืองรัตนา, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2554)
ตลอดจนให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ให้นักเรียนเป็นแกน
นาในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ดังนี้
“การจัดกิจกรรมในโรงเรียนต้องให้ความสาคัญที่ตัวเด็กเพราะเด็กเป็นแรง
สาคัญโดยเป็นตัวแบบ (Idol) ที่ให้คนอื่นเรียนรู้จากตนเองและภาคภูมิใจ” (ทิชา ณ
นคร, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
“กิจกรรมนักเรียนที่จะช่วยแก้ปัญหาวั ยรุ่น ต้องอาศัยวัยรุ่นเองเป็นเจ้าของ
ปัญหาเข้ามามีส่วนร่วม ในรูปแบบป้องกันปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้น เช่น การส่งเสริม
ให้ เด็ กท ากิ จกรรมที่ หลากหลาย คื อครู ที่ พู ดว่ าต้ องแก้ปั ญหารายวั นแสดงว่ ามอง
ปัญหาในเชิงระบบไม่ออก ถามว่าโรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีทางออก ถ้ าให้ทา
เฉพาะในกิจกรรมคาบบังคับ 1 ชั่วโมง แสดงว่าโรงเรียนไม่เข้าใจ เพราะจริงๆ เด็กไม่
ต้องการกิจกรรมตรงนั้น เขาต้องการกิจกรรมคิดเองทาเอง โดยโรงเรียนเอื้ออานวย
ความสะดวก ถ้ าโรงเรี ยนไม่ ค่ อ ยมี กิ จกรรมพวกนี้ พลั งของเด็ กทางบวกก็ ไม่ ได้
แสดงออก พลั งลบจะออกมาเยอะ โรงเรี ยนต้ องคุณมองภาพรวมทั้ งหมดของการ
แก้ปัญหาไม่ควรแก้เป็นจุดๆ ทีละเรื่อง ถ้าแก้เชิงระบบจะแก้ปัญหาง่ายมาก ถ้าระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมมีประสิทธิภาพ พอมีปัญหาทะเลาะวิวาทเด็กเอง
เช่ น กรรมการนั กเรี ยน สภานั กเรี ยนก็ เข้ าไปแก้ ได้ ” (ยงยุ ทธ วงศ์ ภิ รมย์ ศานต์ ,
สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2554)
“โรงเรียนควรสร้างเด็กขึ้นมาให้เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยโดยเพื่อน เพื่อนกับเพื่อน
คุยกันง่ายกว่าคุยกับอาจารย์ การหาทางออกร่วมกัน การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ รวมถึงการเข้าไปสู่ชุมชน สถานีตารวจ เด็กพวกนี้ก็ไปช่วยเวลามีเรื่องมีราว
เด็กเหล่านี้จะประสานทั้งชุมชน โรงเรียน และออกไปไกล่เกลี่ย” (ชลัท ประเทืองรัตนา,
สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2554)
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โดยสรุปจากการสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้แบ่งแนวคิดและกระบวนการสร้างความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในระดับสถานศึกษาออกเป็น 2
แนวทาง ได้แก่
1) การสร้างและเสริมพลังเครือข่ายความร่วมมือจากสมาชิกที่มีศักยภาพตามสภาพ
จริง โดยการดึงเครือข่ายภายนอกสถานศึกษาตามสภาพจริงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน (Outside – In Network) สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วม
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อทาความเข้าใจสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนร่วมกัน เพื่อแสวงหาแนว
ทางแก้ไขและค้นพบศักยภาพของเครือข่ายที่มีสถานศึกษาเป็นฐานในสภาพจริง การจัดกิจกรรมเพื่อ
ดึงให้เครือข่ายภายในและภายนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยอาจสร้างการมีส่วนร่วมโดยสถานศึกษาดึงให้ผู้ปกครอง วัด และชุมชน
เข้ามาทากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมตามที่โรงเรียนกาหนด และในลักษณะเชิงรุก คือ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนออกไปร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชุมชน และหน่วยงานภายนอกเพื่อ สร้าง
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการดาเนินงาน เมื่อสามารถระบุเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานแล้วควรมีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจและร่วมวางแผน
เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายมีการรับรู้สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขด้วยกันและมีส่วนร่ วมอย่าง
แท้จริง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตลอดจนมีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวถึงกันได้อย่าง
ทันท่วงที และมีการประเมินติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการยกย่อง ให้รางวัล
และประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้เครือข่ายและสังคมทราบ เป็นต้น
การสร้างและเสริมพลังเครือข่ายความร่วมมือจากสมาชิกที่มีศักยภาพตามสภาพจริง
สามารถเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจในบริบทและศักยภาพของโรงเรียนและเครือข่ายในสภาพจริงที่
หลากหลาย และแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ทาให้เครือข่ายความร่วมมืออาจมีลักษณะเป็น
เครือข่ายแบบผสมทั้งเครือข่ายแนวดิ่งและเครือข่ายแนวราบ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ที่
อาจเกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างคนสู่คน คนสู่กลุ่ม และกลุ่ มสู่กลุ่ม เพื่อให้สมาชิกรับรู้มุมมอง
มีวิสัยทัศน์ ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน เสริมสร้างซึ่งกันและกัน พึ่งพิงและมีปฏิสัมพันธ์เชิง
แลกเปลี่ยนกัน ตลอดจนเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนการจัดองค์
ความรู้ ทรัพยากร หรือการทากิจกรรมต่างๆ ขึ้นอยู่กับบริบทและศักยภาพของปัญหาและเครือข่ายใน
สภาพจริงที่แตกต่างกันไป เช่น ในกรณีที่โรงเรียนที่ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานตามที่หลักสูตร
กาหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกั บการเสริมสร้ างสันติวัฒนธรรม ทั้ งในระดับการเสริมสร้างสั นติภาพ
ภายใน ด้วยเครือข่ายภายในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนจัดกิจกรรมพัฒนา
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ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต ฯลฯ และ
ระดับการเสริมสร้างสันติภาพภายนอก เช่น การส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น
มีทักษะสังคม รู้จักการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม อยู่แล้วแต่การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร ยังคงมีปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียน และโรงเรียนยังมีการดาเนินงานจริงแบบทา
คนเดียวไม่มีเครือข่ายคอยให้การสนับสนุน แนวทางและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือก็
จาเป็นต้องใช้เครือข่ายแบบผสมที่มีการใช้เครือข่ายแนวดิ่งในการกาหนดนโยบายและมอบหมายการ
ดาเนินงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต้นสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นทางการและ
เป็นลาดับขั้น ควบคู่ไปกับการกระตุ้นและกากับการดาเนินงานให้เกิดเครือข่ายภายในแนวราบทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ระหว่างเครือข่ายภายใน (ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน)
ที่มีความเข้มแข็งให้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และระบบดูแลช่วยเหลื อที่แท้ จริง กับเครื อข่ายภายนอกโรงเรียน (หน่วยงานต้นสั งกัด เขตพื้นที่
การศึกษา) นอกจากนั้นโรงเรียนยังต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม เช่น การสอดส่องดูแลและการมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ ร่วมด้วย โดยอาจใช้การสร้างความสัมพันธ์แบบคนสู่
คน หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกชุมชน ชุมชนกับครู ผู้ปกครองกับชุมชน
เป็นต้น หรือในกรณีที่โรงเรียนขาดองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
และมีบริบทของครอบครัว โรงเรียน และสังคมแวดล้อมอ่อนแอส่งผลให้การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
และการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรมต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โรงเรียนจาเป็นต้อง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ชุมชนที่มีความพร้อมและสมัครใจ ใน
ลักษณะเครือข่ ายแนวราบที่ เป็ นทางการและไม่ เป็นทางการ เพื่ อสนั บสนุ นการเสริมสร้ างสั นติ
วัฒนธรรมของโรงเรียนในด้านองค์ความรู้ เช่น แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการเจรจาไกล่
เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น สนับสนุนทรัพยากร เช่น วิทยากรในการให้
ความรู้และร่วมกิจกรรม นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษา งบประมาณในการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ และการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น
2) การสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นแกนนาเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมด้วย
ตนเอง โดยเน้นการสร้างความเข้ มแข็ งให้กั บเครือ ข่ายความร่วมมื อภายในโรงเรี ยนก่ อนแล้ วจึ ง
แสวงหาและขยายเครือข่ายออกสู่ภายนอกสถานศึกษาโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน (Inside – Out
Network) ด้วยการสร้างผู้เรียนให้เป็นแกนนาเครือข่ายความร่วมมือโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการตัดสินในเลือกจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างสันติวัฒนธรรม ที่เหมาะสม
นักเรียนและสร้างสรรค์ โดยมีครูหรือผู้ ใหญ่เป็นที่ปรึกษา ในการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้นักเรียน
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แสดงศัก ยภาพของตนที่แ ตกต่า งกัน ให้ค วามรู้ แ ละฝึก ทัก ษะในเรื่อ งการเจรจาไกล่เ กลี่ ยและ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมผ่าน
ทางกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน และให้ นักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักเรียนด้วยกัน ส่งเสริมนักเรียนที่ได้รับการยอมรับและสามารถเป็นผู้เจรจาไกล่
เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพให้เป็นตัวแบบให้แก่นักเรียนรุ่นน้อ งและเพื่อ นๆ ส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
ขยายเครือข่ายความมือในระดับนักเรียนด้วยกันทั้งในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน และในระดับที่
สูงขึ้น จัดระบบสนับสนุนการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานทั้งในด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม รวมทั้งมีการกากับติดตามให้
เครือข่ายความร่วมมือภายในสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาทักษะชีวิต ฯลฯ และระดับการเสริมสร้างสันติภาพภายนอก เช่น การส่งเสริมให้
นักเรียนมีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะสังคม รู้จักการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มี
ทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย เป็นต้น และมีการแสวงหาและใช้เครือ ข่ายความร่วมมือภายนอก
สถานศึ ก ษาเพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ในการเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมที่โรงเรียนดาเนินการ เช่น ในกรณีที่โรงเรียนตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมและบริบทชุมชนที่เป็น
อุปสรรคต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน อยู่ในชุมชนแออัด โรงเรียนจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายความร่วมมือภายใน
สถานศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยตนเองโดยมีผู้บริหาร ครู เป็นผู้สนับสนุนและดึงให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนต้องใช้การสร้างเครือข่ายแนวราบ
โดยใช้การสร้ างความสัมพันธ์ทั้งแบบคนสู่คน คนสู่กลุ่ม และกลุ่มสู่กลุ่ม เพื่อให้เครือ ข่ายความ
ร่วมมือที่เกิดขึ้นมีพลังในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและการขยายเครือข่ายออก
ไปสู่ชุมชนในระดับที่กว้างขึ้น
2.2.4 ปัจ จัย เงื่ อ นไขความสาเร็ จ ในการสร้ างเครื อข่ ายเพื่อ เสริม สร้า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) ความเข้าใจในบริบทและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมืออย่างเต็ม
ศักยภาพ ของผู้บริหาร จากการสัมภาษณ์พบว่า ในกรณีที่ผู้บริหารขาดความเข้าใจ ไม่บูรณาการการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมทั้งในกระบวนการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟู ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน มอง
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เป็นเรื่องการเสียชื่อเสียงและกระบวนการลงโทษตามระเบียบ และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความ
ร่วมมือที่มีอย่างเต็มที่
“เครือข่ายโรงเรียนมีต้นทุนสูงมาก มีสมาคมครูผู้ปกครอง แต่โรงเรียนก็มัก
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากครูผู้ปกครองเต็มที่ ที่ใช้ประโยชน์คือ จะสร้างตึก จะสร้างสระ
ว่ า ยน้ า ขอสนั บ สนุ น แต่ โ รงเรี ย นไม่ ค่ อ ยใช้ ศั ก ยภาพในลั ก ษณะเครื อ ข่ า ยตา
สับปะรด ให้ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่ต่างๆ เราใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้
สมาคมครูผู้ ปกครองก็ มีส หวิช าชี พ บางคนก็เป็ นต ารวจเป็ น นายพล ใช้ ได้ ตาม
ศักยภาพ ถ้าเราทางานจริงๆ ก็ สามารถใช้เครือข่ายเฝ้าระวังได้และดูแลเด็กได้ ใน
ขณะเดียวกันเด็กเองก็มีทั้งเด็กที่ไม่เก่ง เด็กที่เก่ง เด็กที่เป็นประธานนักเรียน เราก็ทา
ชมรมมีกิจกรรมให้เขาทาจิตอาสา โรงเรียนต้องสอนทั้งรายวิชาและรายชีวิตให้กับ
เด็ก” (ลัดดา ตั้งสุภาชัย, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
“จะมีปัญหาถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจ มหาวิทยาลัยก็เหมือนกัน ถ้าผู้บริหารเข้าใจ
จะเห็นชัด ถ้าผู้บริหารแห่งหนึ่งเข้าใจก็จะออกมาอีกแบบหนึ่ง อีกแห่งไม่เข้าใจก็จะ
ออกมาอีกแบบหนึ่ง” (ชลัท ประเทืองรัตนา, สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2554)
1.2) ความเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ แ ละการให้ ค วามร่ ว มมื อ ของสมาชิ ก
เครือข่าย จากการสัม ภาษณ์พบว่า สมาชิกเครือ ข่ายความร่วมมือ ไม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง และไม่ให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง ดังนี้
“ปัจจัยที่เราเจอปัญหาคือ ความเข้าใจของคน เช่น โรงเรียน จะมีปัญหาถ้า
ผู้บริหารไม่เข้าใจ ...ฝ่ายปกครองจะต้องทาความเข้าใจ ไม่ใช่เฉพาะเด็ก ถ้าเราสอน
เฉพาะเด็กเมื่อเด็กเรียนไปปลูกฝังไป อยู่ในโรงเรียนกลับบ้านเห็นสภาพอีกอย่าง จะ
ท าให้ เ ขาไม่ รู้ สึ ก เรี ย นไปท าไม ผมว่ า ต้ อ งไปทั้ ง ระบบ” (ชลั ท ประเทื อ งรั ตนา,
สัมภาษณ์, 25 สิงหาคม 2554)
“มีกลไกของเครือข่ายที่โรงเรียนสามารถบริหารให้ตอบสนองแต่ละเรื่องได้แต่
ต้องคิด แบบเชื่ อมโยง ยกตั วอย่างสมั ยหนึ่ง บดิน ทร์ เดชาจะมี เครือ ข่ ายพ่อ แม่ ที่
เข้มแข็ง พ่อแม่คิดกันเองว่าเด็ก 80% ก็อยู่แถวนั้น จะมีถนนหลักๆ 4 - 5 เส้น เขา
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จะมี เ ครื อ ข่ ายว่ า ถ้า เห็ นเด็ ก ออกมานอกเวลาจะแจ้ ง ถ้า แต่ ละโรงเรี ย นให้ พ ลั ง
เครือข่ายพ่อแม่เต็มที่ เขาจะสร้างแนวทางใหม่ขึ้นมา หรือมีโรงเรียนบางจังหวัดทา
เครือข่ายทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกัน หมายถึงว่า ทั้งฝ่ายยุติธรรม เช่น ตารวจ อัยการ
ศาล พม. สาธารณสุข เข้ามาช่ว ยกันดูว่า จะร่วมกั นดูแลแก้ ปัญหาเด็ กนักเรีย น
อย่างไร มีการประชุมวางแผนและทาข้อตกลงร่วมกัน แต่ละโรงเรียนก็ต้องบริหาร
เครือ ข่ายให้ส อดคล้องกับบริบทของตัวเอง ยกตัว อย่า ง โรงเรียนประจาจั งหวั ด
ประจาอาเภอ ตาบล” (ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ , สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2554)
1.3) ความเข้ า ใจของครู ใ นการน าหลั ก สู ต รไปใช้ และกระบวนการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยการปลูกฝังระดับสันติภาพภายใน ที่โรงเรียนดาเนินการอยู่อ่อนแอ
จากการสัมภาษณ์พบว่า ครูขาดความเข้าใจในการนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมไปใช้ ดังนี้
“ในแง่หลักสูตรต้องนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมมาทา
เป็น นาร่อ งก่ อน ทั้ งเรื่อ งคุ ณธรรม ทัก ษะชี วิต การสื่อ สาร การเจรจาไกล่เ กลี่ ย
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ อาจต้ อ งเริ่ ม ท าความเข้ า ใจที่ ผู้ ป กครอง
ผู้บริหารโรงเรียนก่อนที่จะลงไปที่เด็กหรือทาควบคู่กันไปสอนที่เด็กอย่างเดีย วไม่ได้
เพราะเมื่อเขาออกมาจากบรรยากาศการอบรมหรือการเรียนรู้แล้วมันเป็นอีกโลกที่
เรียนรู้จากของจริงอีกอย่าง เขาจะอธิบายไม่ได้ว่าทาไมเรียนสันติวิธีมาครูยังตีหรือดุ
เขา ทาไมเพื่อนรังแก ล้อเลียน เกิดปัญหาอีก การมีนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่
คอยให้คาปรึกษาจึงสาคัญ” (ศศกร วิชัย, สัมภาษณ์, 28 กรกฎาคม 2554)
“แผนการดาเนินงานเหล่านี้คือ หลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อ ให้โรงเรียนทาได้
เพราะสมศ.(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : ผู้วิจัย)
ให้ทาอัต ลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนก็สร้างวั ฒนธรรมของตัว เองขึ้นมา อย่า ง
โรงเรียนสวนกุหลาบ สมัยก่อนก็มีรุ่นพี่รังแกรุ่นน้อง แต่ตอนหลังก็สร้างวัฒนธรรม
รุ่นพี่ต้องดูแลรุ่นน้องก็ไม่มีปัญหา แต่ครูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบการสร้างวัฒนธรรม
สถานศึกษาและไม่เห็นความสาคั ญ บางทีพอเด็กทะเลาะกัน แทนที่ผู้ อานวยการ
โรงเรียนจะลงมาแก้ปัญหาก็ไม่มา จริงๆ ต้องถือ ว่าเป็นเรื่องสาคัญมากที่เด็กอยู่
ด้วยกันแล้วทะเลาะกัน คืออาจไม่ใช้วิธีลงโทษแต่ต้องปรับพฤติกรรมให้เด็กรับรู้ว่า
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ไม่ น่ า นิ ย มยกย่ อ งและไม่ ท าให้ ค นประสบความส าเร็ จ และกระบวนการ
ประชาธิ ป ไตยไม่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การใช้ ก าลั ง ” (สมเกี ย รติ ชอบผล,
สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554)
2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) ผู้กาหนดนโยบายรัฐบาลในเรื่องการจัดการศึกษา และการควบคุมสื่อขาด
ความเข้าใจเปลี่ยนแปลงบ่อย และไม่มีการกากับติดตามให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจัง
“รัฐบาลหนึ่งกาหนดให้เวลาของครอบครัวและเยาวชนคือตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึง
สี่ทุ่ม วันนั้นไม่มีรถไฟฟ้า เด็กต้องเรียนพิเศษ ต้องแข่งขันกัน ผมเป็นคนหนึ่งที่ค้าน
ในทาเนียบ เวลาของเด็กจริง ๆ ต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่ 8 โมงถึงเที่ยงแต่รัฐ
ไม่ได้ให้เงินค่าหัวรายการเด็ก และผู้จัดละครเสียงดังกว่าว่าช่วงเวลาดังกล่าวต้อง
สร้างวัฒนธรรมไทย สร้างจิตสานึก สร้างความเคยชิน แต่ดูสาระของละครสองทุ่ม
ตอนนี้ สร้างเด็กที่มีแต่ความรุนแรง น้าเน่า ตบตี มีกระเทยทุกเรื่อง” (สุระ เกนทะ
นะศิล, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2554)
“ครั้งหนึ่งเราเคยนิยมชมเชย มี นโยบายส่งเสริ มเด็ กมี ทักษะใช้ คอมพิ วเตอร์
มากๆ พ่อแม่ปล่อยให้ เด็กอยู่ในร้านเกมมีแอร์ สะอาด ไม่ไกลหูไกลตา จนตอนนี้ผล
ของการติ ด การใช้ คอมพิ วเตอร์ โดยปราศจากการรู้ เท่ าทันก่ อให้ เกิ ดปั ญหาสั งคม
มากมาย สังคมเสื่อมทางสัมพันธภาพ ตอนหลังๆ เราทางานแก้ปัญหาไม่ไหว เราก็มา
เสริมสร้างเรื่องทักษะชีวิต ทาคู่มือไว้ให้ใครเอาไปใช้ก็ได้ทั้ งพ่อแม่ และครู” (สายพันธุ์
ศรีพงศ์พันธ์กุล, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554)
2.2) รัฐขาดเจ้าภาพหลัก และฐานข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายและบทบาทความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่ชัดเจน ขาดแนวทาง กระบวนการ
และบทเรียนความสาเร็จในการเสริมสร้ างสันติวัฒนธรรมที่หน่วยงานต่างๆ ดาเนินงาน ที่สามารถ
สนับสนุนด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขยายเครือข่ายต่อไป
“หลายเรื่องโครงการชอบนาร่องแต่ไม่ต่อเนื่องไม่ครอบคลุม ประเด็นคือเรา
ต้องการให้มีศูนย์ช่วยเหลือให้คาปรึกษา โดยกรมสุขภาพจิตต้องรับผิดชอบแต่ไม่ใช่
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ลอยอยู่ ที่ กรมหรื อศู นย์ เ ท่ า นั้ น ศู น ย์ ต้ อ งลงไปถึ งชุ มชน ถึ งระบบข้ า งล่ าง ต้ อ ง
สนับสนุนทั้งโรงเรียน ทั้งชุมชน สนับสนุนโรงเรียนคือ ต้องหาหรือสร้างบุคลากรเพราะ
ครูก็จะจัดการได้ไม่ลึกซึ้ง ท้องถิ่นมี อบต. เทศบาลที่มีฐานมีกลุ่มงานที่เล่นเรื่องเด็ก
และเยาวชน และมีนโยบายร่วมกันที่ผลักดันท้องถิ่นให้ต้องทางานพัฒนาเด็กให้เป็น
มาตรฐาน ที่นี้ไม่มีเครื่องมือ ก็ต้องมีบอร์ดหมายถึงคณะกรรมการระดับท้องถิ่นมา
จัดการ วางแผนเรื่องเด็กและเยาวชน เทคนิค ทักษะ วิธีต้องสนับสนุนจากข้างบน มี
เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา สาธารณสุข ที่เทศบาล และมีกิจกรรมที่จริงจัง” (กรรณิการ์
รัตนมณี, สัมภาษณ์, 16 สิงหาคม 2554)
ตอนที่ 3 กระบวนการและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน: ผลการวิจัยจากกรณีศึกษา
ในงานวิจัยตอนที่ 3 นี้ จะเป็นการนาเสนอกระบวนการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ
เสริม สร้า งสัน ติวัฒ นธรรมโดยใช้ส ถานศึก ษาเป็น ฐาน และสภาพปัญ หาและปัจ จัย เงื ่อ นไข
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการจริงในสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาจานวน 4 แห่ง เพื่อ
นาไปสู่การสังเคราะห์และนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสาหรับประเทศไทย โดยการนาเสนอในบทนี้ ผู้วิจัยได้แบ่ง
การนาเสนอแนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึก ษาเป็นฐานที่มีก ารดาเนิน การในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดการนาเสนอ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1.2.1 กระบวนการป้องกัน
1.2.2 กระบวนการแก้ไข
1.2.3 กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
1.3 ข้อมูลพื้นฐานของเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
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2. กระบวนการและปั จ จั ย เงื่ อ นไขในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2.1 ช่วงการก่อตัวของเครือ ข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
2.1.1 รูปแบบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ
2.1.2 องค์ประกอบ
1) เนื้อหา/องค์ความรู้
2) ทรัพยากร
3) กิจกรรม
2.1.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อ นไขในการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2 ช่ ว งการรั ก ษาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
2.2.1 รูปแบบของการรักษาเครือข่ายความร่วมมือ
2.2.2 องค์ประกอบ
1) เนื้อหา/องค์ความรู้
2) ทรัพยากร
3) กิจกรรม
2.2.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อ นไขในการรักษาเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
การนาเสนอจะเรียงลาดับ ดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 โรงเรียน ก (สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองที่ เคย
ประสบปัญหาการใช้ความรุน แรงของนัก เรีย นในอดีต แต่ปัจจุ บันมีก ระบวนการแก้ปัญ หาจน
ปัญหาลดลง) 1 แห่ง
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กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียน ข (สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองที่ยังคงประสบปัญหา
การใช้ความรุนแรงของนักเรียน และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหา) 1 แห่ง
กรณีศึกษาที่ 3 โรงเรียน ค (สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเขตเมืองที่ เคย
ประสบปัญหาการใช้ความรุน แรงของนัก เรีย นในอดีต แต่ปัจจุ บันมีก ระบวนการแก้ปัญ หาจน
ปัญหาลดลง) 1 แห่ง
กรณีศึกษาที่ 4 โรงเรียน ง (สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเขตเมืองที่
ยังคงประสบปั ญหาการใช้ ความรุ นแรงของนักเรียน และอยู่ ระหว่างการพัฒนากระบวนการแก้ไข
ปัญหา) 1 แห่ง
กรณีศึกษาที่ 1 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองที่เคยประสบปัญหาการ
ใช้ความรุนแรงของนักเรียนในอดีต แต่ปัจจุบันมีกระบวนการแก้ปัญหาจน
ปัญหาลดลง
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
โรงเรียน ก เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดทาการสอนมาเป็นเวลายาวนาน (เกิน 50 ปี) ได้รับรางวัลในด้าน
คุณภาพการศึกษาและมีความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการศึกษา โดยมีการเปิดทาการ
สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีจานวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 3,500 คน
ครูผู้สอนประมาณ 150 คน คิดเป็นสัดส่วนจานวนนักเรียน 24 คนต่อครู 1 คน นักเรียนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพรับราชการเป็นส่วน
ใหญ่ โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ในย่านสถานที่ราชการและสถานศึกษา สิ่งแวดล้อม
ในเชิงกายภาพรอบๆ โรงเรียนไม่มีแหล่งเสื่อมโทรม ในระยะรัศมี 3 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 20%
มาจากครอบครัวที่มีสภาพครอบครัวไม่สมบูรณ์ เช่น บิดามารดาแยกทางกัน เป็นครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว คนที่เลี้ยงดูเป็นญาติแต่ไม่ใช่พ่อแม่ (ยาย ป้า น้า) อยู่ร่วมกับพ่อหรือแม่ที่แต่งงานใหม่ และ
อาจมีมีน้องต่างบิดามารดาอยู่ร่วมด้วย เป็นต้น
ถึงแม้ว่าในอดีตโรงเรียน ก จะเคยเป็นโรงเรียนที่มีสถิติของนักเรียนใช้ความรุนแรงและ
ขาดสันติวัฒนธรรมค่อนข้างสูง มีข่าวปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ และสื่อประเภทต่างๆ บ่อยครั้ง
แต่ปั จจุ บัน สภาพโดยทั่ วไปของโรงเรีย นเปลี่ ยนไปโดยสิ้น เชิ งและไม่ ปรากฏข่ าวการขาดสัน ติ
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วัฒนธรรม และการใช้ความรุนแรงของนักเรียนโรงเรียนอีกเลย นอกจากนั้นโรงเรียน ก ยังได้รับ
รางวัลด้านการยกระดั บคุณภาพโรงเรียน การพัฒนาคุณ ภาพสถานศึ กษาจากหน่ วยงานด้า น
การศึกษาหลายแห่ง และได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่โรงเรียนอื่นๆ
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ก จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ผู้บริหาร และ
ศิษย์เก่า พบว่า โรงเรียน ก เป็นโรงเรียนที่มีการเปิดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นเวลายาวนาน
สามารถแบ่งสภาพทั่วไปของโรงเรียนได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคก่อตั้ง ยุคที่ประสบปัญหา และยุคการ
เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ยุคก่อตั้ง (พ.ศ. 2469 – พ.ศ.2513)
“ ในยุคแรกที่โรงเรียนเริ่มเปิดดาเนินกิจการโดยมีเป้าหมายหลักในการให้
โอกาสในการได้รับการศึกษาแก่เด็กทุกคน ช่วง 30 ปีแรก จานวนนักเรียนสูงสุด
ประมาณ 2,000 คน คุณ ภาพการจัดการศึกษามีผลสัม ฤทธิ์ที่ดี มาก โรงเรีย น
สามารถคัดสรรครูที่มีคุณภาพ มีกาลังในการลงทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
และจ้างครูต่างชาติมาร่วมจัดการเรียนการสอนในห้อ งเรียน การจัดกิจกรรมกีฬา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี โรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ดี
ของทุกคน ถึงแม้ว่าเด็กที่เข้ามาเรียนหนังสือจะเป็นเด็กต่างจังหวัดหรือเป็นเด็กที่
ห่างบ้าน แต่เมื่อเด็กขาดที่พึ่งครูก็เป็นที่พึ่งให้แก่เด็กได้ ใครๆ ก็อยากมาเข้าโรงเรียน
นี้ คนที่จบไปก็ประสบผลสาเร็จ” (ผู้บริหาร ก1, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2554)
ยุคประสบปัญหา (พ.ศ. 2514 – พ.ศ.2537)
“เมื่ อ โรงเรี ย นมี ชื่ อ เสี ย งมากขึ้ น มี ผู้ ส นใจเข้ า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น
(นักเรียน 7,000 คน ครู 300 คน) จานวนนักเรียนเพิ่มมากเกินกว่าการควบคุมและ
เอาใจใส่ ตามนโยบายการรั บ เด็ ก เข้ า เรี ย นที่ ส วนทางกั บ การประกาศใช้
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ครูใหญ่ และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2518 ทาให้โรงเรียน
ต้องยกเงินกองทุน สารองเลี้ยงชีพของครูแ ละบุค ลากรในโรงเรียนส่งมอบให้ต้ น
สังกัด ประกอบกับผลจากการยกระดับคุณภาพและเพิ่มปริม าณโรงเรียนรัฐบาล
ส่งผลให้ขั้นเงินเดือนครูหยุด ครูที่มีคุณภาพพากันลาออก สมองไหล ย้ายไปสอนใน
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โรงเรียนรัฐ ยิ่งไปกว่านั้นอิทธิพลปัจจัยการเมืองภายนอกที่รุนแรง ทาให้เกิดกระแส
การเรียกร้องต่อรอง ครูและบุคลากรด้ อ ยคุณภาพที่ยังคงอยู่กับโรงเรียน และมี
จานวนน้ อยก็ พากัน ประท้ว ง ไม่ จั ดการเรี ยนการสอนตามปกติ สภาพตึก เรี ย น
ห้องเรียนทรุดโทรม ห้องน้าสกปรก เด็กๆ ถูกทิ้ง ไม่มีความหวังและความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการจัดการศึกษาและชื่อเสียงของโรงเรียน ออกมามีพฤติกรรมนอกลู่นอก
ทางใช้ความรุนแรง แสวงหาการยอมรับจากภายนอก” (ผู้บริหาร ก1, สัมภาษณ์,
23 ธันวาคม 2554)
ยุคการเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน)
“เมื่อโรงเรียนต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการปิดโรงเรียนเนื่องจากประสบ
ปัญหาการขาดทุนและปัญหาสังคมเกินกว่าจะรับมือ กับการต้องลดขนาดนักเรียน
และโรงเรีย นลง โดยเน้นที่ คุณ ภาพมากกว่ าปริม าณ แต่ ยัง คงรัก ษาโรงเรีย นไว้
โรงเรียนจึงเลือกวิธีหลัง โดยลดจานวนนักเรียนและพัฒนาคุณภาพครู ด้วยการปรับ
หลักสูตรและจาเป็นต้องขึ้นค่าเล่าเรียนขึ้นเล็กน้อยในระยะแรก ซึ่งทาให้ต้องชี้แจง
ทาความเข้า ใจกับ ผู้ปกครองซึ่ งขณะนั้นส่ว นใหญ่ เป็นข้ าราชการชั้ นประทวน ก็
สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย คือค่อยๆ ลดจาก 1,100 คน จนเหลือ 500 –
700 คนใน 5 ปี” (ผู้บริหาร, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2554)
สาเหตุของปัญหา
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้บริหารโรงเรียน พบว่าโรงเรียน ก ได้วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาการขาดสันติวัฒนธรรมของผู้เรียน ว่าเกิดจากปัญหาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน และคุณภาพครู ที่ส่งผลต่อความศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และการ
ดูแลเอาใจใส่ของครู ดังนี้
“ตอนช่ว งที่เ ป็นข่ าวหนัก ๆ จนถู กเรียกว่าเป็นอั นธพาลขาสั้ น โรงเรีย น
พยายามอย่างที่สุดในการหาสาเหตุและวิธีแก้ไข พอมองย้อนเข้ามาในโรงเรียน มัน
ไม่ มี อ ะไรที่ จ ะดึ ง ให้ เ ด็ ก อยู่ ใ นโรงเรี ย นได้ เ ลย ครู เ ก่ ง ๆ ไม่ เ หลื อ เลย ครู ที่ เ หลื อ
นอกจากไม่มีคุณภาพแล้วยังสนใจแต่ประโยชน์ส่วนตน รวมกลุ่มเรียกร้องต่อรอง
ใช้นักเรียนเป็นเครื่องมือ โรงเรียนขาดทุนไม่มีเงินในการจัดหาครูต่างชาติ ปรับปรุง
ทัศนียภาพ และซื้อสื่อการเรียนที่มี คุณภาพ ห้องเรียนถูกทิ้ง โต๊ะเรียนตั้งสุมกันสูง
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ถึงเพดาน ยุงเต็มไปหมด พอน้าท่วมชั้นหนึ่ง เด็กก็นั่งเรียนบนโต๊ะที่แช่น้า เรียนกัน
ไปวันๆ เด็กถูกทิ้งเหมือนขยะ แถมยังถูกทุกคนถูกตีตราว่าเป็นอันธพาลก็ต้องทาท่า
ให้เป็นอันธพาล ไม่เหลือความภาคภูมิใจในการมาโรงเรียน” (ผูบ้ ริหาร ก1, สนทนา
กลุ่ม, 23 ธันวาคม 2554)
ซึ่งสอดคล้องกับผู้บริหาร ก2 ที่มองว่าสาเหตุของปัญหาผู้เรียนใช้ความรุนแรงในอดีต
เกิดจากปั ญหาคุณภาพการจัด การศึ กษาของโรงเรียน การแก้ปั ญหาที่มุ่ง เน้นไปที่ก ารปลูกฝั ง
คุณธรรม และการแก้ปัญหาความรุนแรงที่ตัวผู้เรียนเพียงอย่ างเดียว ไม่ช่วยแก้หรือ บรรเทาให้
ปัญหาเบาบางลง ดังนี้
“ช่ ว งนั้ น โรงเรีย น ชุ ม ชนรอบๆ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ต ารวจ
ผู้ปกครองจะเก่งเรื่องการเป็นหูเป็นตา คือถ้าใครพบเห็นนักเรียนไปรวมกลุ่มอยู่นอก
โรงเรียน ก็จะมีทีมคอยไล่กวดตามจับมาตักเตือนและลงโทษ ไม่เคยหมด บางคนก็
ตามๆ กันไป แบบนี้ไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหา ต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่ามนุษย์ทุกคน
ไม่ มี ใ ครอยากเป็ น คนไม่ ดี แต่ ถ้ า มาโรงเรี ย นก็ ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นหนั ง สื อ ไม่ ไ ด้ รั บ การ
มองเห็น หรื อยอมรับ จากสั ง คม มี โ จทก์ ( ศั ตรู ) เต็ม ไปหมด การมาโรงเรีย นก็ ไ ม่
น่าสนใจและไม่สนุกอีกต่อ ไป ออกไปพิ สูจน์ความแน่ (แสวงหาการยอมรับ ) ข้าง
นอกดีกว่า เราเรียนรู้ปัญหานี้กันมาพอสมควร พอสรุปได้ว่าปัญหาเด็กใช้ความ
รุนแรง ตีกัน ผูกติดกับคุณภาพโรงเรียน ทั้งทางคุณภาพและกายภาพ” (ผู้บริหาร ก1,
สนทนากลุ่ม, 23 ธันวาคม 2554)
ผู้วิจั ยวิ เคราะห์ สาเหตุ ของปั ญหาการที่ผู้ เรีย นขาดสัน ติวั ฒนธรรมของโรงเรีย น ก
โดยเปรีย บเทีย บผลการจัด การศึ กษาทั้ ง 3 ยุ ค จากการให้สั มภาษณ์แ ละการสนทนากลุ่ มกั บ
ผู้บริหารดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าสาเหตุสาคัญคือ คุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้าน
วิชาการและด้านคุณธรรมของโรงเรียนที่ด้อยลง เนื่องจากสัดส่วนจานวนนักเรียนต่อจานวนครูสูง
เกินไป คุณภาพครูด้อยลง ครูไม่เอาใจใส่เด็ก ไม่แสวงหาวิธีที่เหมาะสมที่จะทาให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนจึงมี
คุณภาพลดต่าลง สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในโรงเรียนที่ไม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อ
คุณ ภาพ แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ และพฤติ กรรมของผู้ เ รีย น ความพยายามในการแก้ปั ญหาของ

220
โรงเรียน ก จึงมุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยมองว่าจาเป็นต้องลดจานวนนักเรียน
เป็นอันดับแรก
1.2 ข้อมูลพืน้ ฐานของการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการขาดสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ก ที่
แสดงให้เห็นว่า สาเหตุหลักเกิดจากการขาดคุณภาพในการจัดการศึกษาทั้งในด้านวิชาการและ
คุ ณ ธรรมของโรงเรี ย นข้ า งต้ น ท าให้ โ รงเรี ย น ก เลื อ กที่ จ ะเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกระบวนการดังนี้
“ต้องตัดสิ นใจลดสั ดส่ว นจานวนนักเรียนต่อ ครู ลง (Down Sizing) ให้
สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่มี โดยตั้งเป้าให้เหลือนักเรียน 500 คน ภายใน 5 ปี
จากตอนนั้นมีอยู่ประมาณ 1,100 คน ผู้บริหารและครูต้องเริ่มจากเชิญ ผู้ปกครอง
ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นประทวนมาชี้แจงตามความเป็น
จริง ว่าโรงเรียนจาเป็นต้อ งเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ และขึ้นค่า
เทอมเล็กน้อยในช่วงแรกเพื่อแก้ปัญหาที่รุมเร้า ผู้ปกครองหลายคนตัดสินใจสู้ต่อกับ
โรงเรียน หลายคนก็ถอยออกไป โรงเรียนก็เจ็บปวด เห็นใจทุกคน ไม่อยากให้เด็ก
ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่โรงเรียนจาเป็นต้องเลือก ปีแรกลดนักเรียนเหลือ 900 คนและ
700 คนในปี ต่อมา มีการรับครูรุ่ นใหม่ เข้ามาและน าวิธีการเรีย นการสอนจาก
ต่างประเทศมาใช้ โดยจ้างครูต่างชาติมาร่วมบริหารกิจการและเป็นพี่เลี้ยงให้ครู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมให้แก่นักเรียนได้จริง มีกิจกรรมที่โดนใจ
เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนตามลาดับ ได้แก่ การ
จั ด การเรี ย นการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) มอนเตสเซอรี่
(Montessori) ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) และโปรแกรมฝึกการคิด
(Thinking School) ในที่สุด” (ผู้บริหาร ก1, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2554)
สรุปได้ว่า กระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ก
โดยการพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาโดยผู้บริหารของโรงเรียนที่
มองเห็ นว่ า สาเหตุ หลั กของการที่ เด็ กใช้ ความรุ นแรง มี ปั ญหาการขาดสั นติ วั ฒนธรรมเป็ นการ
แสดงออกปลายทางหรือผลข้างเคียงที่เกิดจากโรงเรียนไม่มีคุณภาพ ครูไม่ทาหน้าที่ในการจัดการเรียน
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การสอนที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการปลูกฝังในด้านความรู้วิชาการและคุณธรรมล้มเหลว ทั้งใน
ระดับการสร้างสันติภาพภายใน และสันติภาพภายนอก บรรยากาศในโรงเรียนไม่ส่งเสริมการเรียนรู้
ไม่สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่เด็ก โรงเรียนโดยผู้บริหารจึงเลือกที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มจาก
การบริหารจัดการงบประมาณภายในของโรงเรียนเองพร้อมกับลดจานวนนักเรียนลงให้สอดคล้อง
กับงบประมาณ ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงการเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มค่าเล่า
เรียนเพือ่ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ทาให้ผู้เรียนที่ยังคงสามารถเรียนต่อกับโรงเรียน
เป็นผู้เรียนที่สมัครใจ มีทุนทรัพย์ และมีความรู้ความเข้าใจต่อ เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน โรงเรียนจึงสามารถปรับปรุงสภาพทางกายภาพให้ส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้งบประมาณ
ในการจัดจ้างครูชาวต่างชาติและจัดหาสื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ดังนั้นการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมด้วยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ก จึงไม่ได้เป็นการ
ดาเนินงานที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาที่มีกระบวนการป้องกัน แก้ไข
และเยียวยาฟื้นฟูโดยตรง แต่เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาการขาดสันติวัฒนธรรมที่เน้นไปที่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถานศึกษาเป็นฐานทั้งระบบ โดยคาดหมายให้ผลของการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว ช่วยเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในนักเรียนได้
1.3 ข้อมูลพืน้ ฐานของเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น ก เพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมของนักเรียนดังกล่าว มีเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ปรากฏในการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ดังนี้
“ปีแรกที่เริ่มพัฒนาคุณภาพและลดขนาดผู้เรียน โรงเรียนยังไม่เปลี่ยนเครื่องแบบ
นักเรียนเป็นกลุ่มเดิมที่เหลือจากช่วงที่มีปัญหาหนักๆ โรงเรียนต้องชี้แจงกับผู้ปกครอง
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานและชุมชนภายนอก ถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
ทั้งด้วยจัดประชุม ประกาศตามสื่อต่างๆ เพื่อให้สังคมให้โอกาสเด็ก ขณะเดียวกันก็
ต้องป้องกันไม่ให้โจทย์เก่าตามมาแก้แค้น ในส่วนของเด็ก เราก็จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สนุกขึ้น มีกิ จกรรมน่าสนใจให้ท าตลอดทั้งในเวลาเรียน เลิกเรียน และ
วันหยุด จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรี ยน นั กเรียนมีผลสัมฤทธิ์กั บ
สุขภาพจิตดีขึ้น ปัญหาความรุนแรงที่กลัวกันก็ไม่มี สังคมเข้าใจ มีนักเรียนเข้าใหม่
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เรื่อยๆ รุ่นหลังๆ จะเลือกเข้าโรงเรียนเพราะชอบระบบการจัดการเรียนการสอนและ
พอมีฐานะ เครือข่ายผู้ปกครองก็ดีและเข้มแข็ง ...โรงเรียนให้ความสาคัญมากกับ
การชี้แจงกับศิษย์เก่าในยุคประสบปัญหา ที่บางส่วนยังภาคภูมิใจในวีรกรรมใน
อดีต โรงเรียนกลัวว่าพี่ๆ อาจมีความสัมพันธ์ขาดช่วงกับนักเรียนปัจจุบันเพราะเป็น
คนต่ า งประเภทกั น แต่ เ อาเข้ า จริ ง เมื่ อ ทุ ก คนเป็ น ผู้ ใ หญ่ ศิ ษ ย์ เ ก่ า หลายคนก็
กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสีย งในสังคม จะเห็นว่า รุ่น พี่ ก็ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่ า งๆ ของโรงเรี ย น เช่ น งานเลี้ ย งรุ่ น ก็ ดี งานประจ าปี ก็ ดี และมี ค วามเคารพ
โรงเรียน พี่น้องรักใคร่กลมเกลียว ทุกคนอยากให้คนภายนอกมองโรงเรียนและมอง
ตนเองในแง่ดี” (ผู้บริหาร ก1, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2554)
“ช่วงนั้นใครๆ ก็ตีกัน โรงเรียนแข่ง เตะบอลแพ้ชนะก็ตี แต่บังเอิญเราเป็นพวก
ขาสั้น แถมโรงเรียนก็มีชื่อเสียง รุ่นพี่รุ่นเก่าๆ ก็ประสบความสาเร็จกัน พอถึงรุ่นเรา
ขึ้ น บอร์ ด ท าโทษกั น ไม่ เ ว้ น แต่ ล ะวั น มี ติ ด ป ระกาศเตื อ นให้ ร ะวั ง โจท ก์
(บุค คลภายนอก) ระวัง การใส่เ ครื่อ งแบบไปเดิ นในที่ต่า งๆ ทุก วัน ไม่ค่ อ ยเรีย น
หนังสือ พวกตารวจ ร้านค้า รถเมล์ นี่ระแวง พอเห็นพวกเราขึ้นรถหรือไปไหนกัน
เยอะๆ กลัว รีบแจ้งโรงเรียน ถ้ามองกลับไปก็คงมองความขัดแย้งต่างๆ เป็นเรื่อ ง
เล็กน้อยและเป็นประสบการณ์น่าจดจา พูดถึงด้วยความประทับใจ แต่ถ้าพูดถึงคน
ที่ จ บจากโรงเรี ย นก็ อ ยากให้ พู ด ถึ ง ว่ า เป็ น คนที่ มี คุ ณ ภาพ ทุ ก วั น นี้ ก็ ป ระสบ
ความสาเร็จในชีวิตพอสมควร น้อ งๆ ลูกๆ รุ่นหลังก็เช่นเดียวกัน ดีใจที่เป็นศิษย์
โรงเรียนนี”้ (ศิษย์เก่า ก1, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2554)
“พิจารณาดีๆ เครือข่ายของโรงเรียนตั้งแต่ช่วงที่มีปัญหาจนถึงปัจจุบันทั้งที่เป็น
เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิ ษย์เก่า และนักเรียนปั จจุบันค่อ นข้า งเข้มแข็ง ให้
ความร่วมมือดีมากทุกครั้งที่มีการร้องขอ ทุกคนอยากเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน แต่
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ โรงเรี ย นและส าคั ญ มากคื อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานต้นสังกัดก็ต้องทบทวนบทบาทและแนวนโยบายของตัวเองให้ชัดว่าจะ
เอาอะไรกันแน่ ไม่ต้องสนับสนุนอะไรเลยก็ได้แต่อย่าสร้างปัญหาเพิ่ม โรงเรียนก็จะ
ได้ปรับตัวทัน และก้าวออกมาแสดงจุดยืนของตนเองในแนวทางที่สอดคล้องกัน
อย่างเข้มแข็ง” (ผู้บริหาร ก1, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2554)
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“ตอนนั้นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่คอยชี้แจงกับภายนอกถึงความเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน จะเป็นผู้บริหารและครูของโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ จริงๆ ก็ไม่ได้มุ่งว่าจะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเด็กตีกัน เพราะนักเรียนที่ตีกันมีเป็นส่วน
น้อ ยเมื่ อเที ยบกั บทั้ ง หมด แต่ปั ญ หาเด็ก ตี กัน ที่ ลดลงจนหมดไปในที่ สุด เป็น ผล
พลอยที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ส าเหตุ แ ละการแก้ ปั ญ หาที่ ต รงจุ ด ปั จ จุ บั น ยั ง มี
เครือข่ายอยู่ เพียงแต่จุดประสงค์ของเครือข่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษาและความรุนแรงเหมือนในอดีต แต่เป็นไปเพื่อป้องกันและเสริมสร้างสันติ
วั ฒน ธ ร รม ให้ สอ ดค ล้ อ งกั บ ภา รกิ จ ข อ ง โร งเ รี ย น แ ละ ข้ อ ป ฏิ บั ติ ขอ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในส่ ว นของการจั ด ระบบการเรี ย นการสอน ระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจการนักเรียน และระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเหมือนโรงเรียน
อื่น ๆ เด็ กตี กั น ไม่ มี แล้ ว แม้ แ ต่ก ารทะเลาะวิว าทเรื่ อ งเล็ ก น้อ ย หรื อ รัง แกกั น ใน
โรงเรียนก็ไม่มี บริบทของโรงเรียนและบริบทสังคมเปลี่ย นไปแล้ว ” (ผู้บริหาร ก2,
สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2554)
จากการสังเกต สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อ ย จะเห็นความสัมพันธ์ของเครือข่าย
ความร่ว มมื อในการเสริ มสร้ า งสั น ติ วั ฒนธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ นฐานของโรงเรี ย น ก ว่ า
โรงเรีย นเลื อกใช้วิธี การสร้า งเครือ ข่ ายแนวราบระหว่างกลุ่ม ต่ อ กลุ่มอย่างไม่เ ป็นทางการ จาก
เครือข่ายเดิมที่โรงเรียนมีอยู่ แต่ไม่ได้มีเป้าหมายของการรวมเครือ ข่ายที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจน เป็นการเครือข่ายร่วมมือเดิมที่มีหน้าที่รับทราบการดาเนินงานของโรงเรียน ข้อ
ปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทาบุญ สร้าง
ตึก ฯลฯ ตามปกติ ที่เป็นเครือข่ายแบบหลวมๆ ไปสู่เครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารเป็นแกนนาสาคัญ และให้ความสาคัญกับการ
สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือ ภายในสถานศึ กษาให้ เข้ มแข็ งก่ อ น จึง ค่อ ยขยายเครือ ข่ ายออกสู่
ภายนอกโรงเรียนแต่เน้นสมาชิกเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน
ครู ผู้ ป กครอง และศิ ษ ย์ เ ก่ า โดยในปั จ จุ บั น เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการเสริ ม สร้ า ง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ก จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ยังคงเป็น
เครือ ข่ ายตามโครงสร้ างที่มี อ ยู่เ ดิ มของโรงเรีย น และเพิ่ม สมาชิก เครื อ ข่ า ย คื อ นั กเรี ยน โดยมี
เป้าหมายของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม เพื่อการปลูกฝังลักษณะนิสัย การปกครองนักเรียน ด้วยการให้
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ความรู้ จั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะการเรี ย นการสอน กิ จ กรรมหลั ง โรงเรี ย นเลิ ก (After School
Program) และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยนาแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้ แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดกิจการนักเรียนที่มีประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. กระบวนการและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น พบว่ า โรงเรี ย น ก ซึ่ ง เป็ น สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในเขตเมืองที่เคยประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนในอดี ต แต่ปัจจุบันมีกระบวนการ
แก้ปัญหาจนปัญหาลดลงแล้ว เริ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน โดยในช่วงแรกเครือข่ายความร่วมมือเกิดขึ้นจาก
เครือข่ายเดิ มที่ มีอยู่ แต่ เน้ นการก าหนดมี เป้ าหมายร่วมกั น ในการพั ฒนาคุณภาพการศึ กษาของ
โรงเรียน ด้วยการลดขนาดนักเรียนลง พัฒนาคุณภาพครูและบรรยากาศในโรงเรียน เปลี่ยนระบบและ
วิธีการจัดการเรียนการสอน โดยคาดหมายให้ผลของการดาเนินการดังกล่าว ช่วยเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในนักเรียนได้ เริ่มด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากเครือข่ายผู้บริหารและ
ครูด้วยการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ใช้กิจกรรมการให้ความรู้
และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนถึงการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ต่อมาเมื่อ
โรงเรียนสามารถพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึ กษาของโรงเรี ย นและส่ งผลถึงการเสริ มสร้างสั นติ
วัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในนักเรียนได้ตามเป้าหมายแล้ว โรงเรียน ก ได้ใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริ มสร้ า งสั นติ วั ฒนธรรมโดยใช้ สถานศึ กษาเป็ นฐานที่ ใช้ ปั ญ หาเป็ นตั ว ตั้ งตามที่ มี อ ยู่ เดิ ม ซึ่ ง
ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง เพิ่มจากเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่
ความร่วมมือเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัย การปกครองนักเรียน ด้วยการให้ความรู้ จัดกิจกรรมในลักษณะ
การเรียนการสอน กิจกรรมหลังโรงเรียนเลิก และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจการ
นักเรียน เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอดีต และเป็นไปตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ช่วงการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
การก่ อ ตั ว ของเครื อ ข่ า ย ในปี พ.ศ. 2538 เริ่ ม จากคณะผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
(กรรมการบริหารโรงเรียน/เจ้าของกิจการ/มูลนิธิของโรงเรียน) ซึ่งเป็นผู้นาตามธรรมชาติ เป็นผู้ริเริ่ม
และรวบรวมเครื อข่ ายผู้บริ หาร เพื่อ ประชุ มปรึกษาหารื อ วิเคราะห์ ปั ญหาร่ วมกั น และขอความ
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เห็นชอบจากที่ประชุมในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสภาพปัญหาจริงเป็นตัวตั้ง และ
เนื่องจากสมาชิกในเครือข่ายผู้บริหารมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในลักษณะเครือญาติและเป็นผู้ร่วมงาน
ที่มีประสบการณ์ทางานร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน ทาให้สามารถสรุปเป้าหมายและแนวทางการ
ด าเนิ นการพั ฒนาคุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยนได้ ภ ายในระยะเวลาอั น สั้ น จากการ
สัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียน ทั้งในส่วนของกรรมการบริหารโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน
และผู้ปกครอง พบว่า หลังจากคณะผู้บริหารโรงเรียนเห็นชอบในการแก้ปัญหาและดึงนักเรียนกลับ
เข้าโรงเรียนโดยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะส่งผลถึงการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมของนั กเรียน และจั ดการประชุมครู เพื่อ ทาความเข้ าใจและสร้างข้ อ ตกลงร่วมกั นแล้ ว
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครูที่เหลืออยู่ในขณะนั้นส่วนใหญ่เป็นครูที่ด้อยคุณภาพกว่าครูที่ลาออกไป
จึงจาเป็นต้องสร้างข้อตกลงในการพัฒนาตนเองเพิ่มของครูและลดข้อเรียกร้องต่อรองที่อาจเกิดขึ้น
โดยคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารโรงเรียน เจ้าของกิจการ และมูลนิธิของโรงเรียน
เป็นผู้จัดสรรองค์ความรู้ งบประมาณและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพครูดังกล่าว
เมื่อคณะผู้บริหารและครูมีความเข้าใจตรงกันแล้ว จึงจัดการประชุมใหญ่เพื่อให้
คณะผู้บ ริหารได้ชี้แจงแนวทางในการพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรี ยนแก่ ผู้ปกครองของ
นักเรียนในขณะนั้นทุกคน พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงย่อยโดยครูประจาชั้นในระดับห้องเรียน เพื่อให้
ผู้ปกครองมีโอกาสในการรับทราบปัญหา แนวทางและข้อจากัดในการดาเนินการต่อไปร่วมกัน เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียน
เป็นผู้จัดสรรองค์ความรู้ และทรัพยากรที่จาเป็น ทั้งนี้ ผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือในการชาระ
ค่าเล่าเรียนที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อนาเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากร ที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้งในการปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการ
สอน จัดหาวิทยากรชาวต่างประเทศมาเป็นผู้สอนและพี่เลี้ยงให้แก่ครู ตลอดจนส่งครูไปศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาในต่างประเทศ ฯลฯ แม้จะเป็นการทยอยขึ้น (ใน 2 ปีแรกขึ้นค่าเล่าเรียนจากภาค
การศึกษาละ 2,000 บาทโดยประมาณ เป็นภาคการศึกษาละ 16,000 บาท) ทาให้ผู้ปกครองที่มี
ข้อจากัดทางด้านการเงินส่วนใหญ่จาเป็นต้องหาที่เรียนใหม่ให้แก่นักเรียน ในขณะที่กลุ่มที่เลือกอยู่
กับโรงเรียนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า มีความรู้ความเข้าใจและเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยน และเนื่ องจากการดาเนิ นการดัง กล่ าวเป็ นการเปลี่ย นระบบการจัด การศึ กษาทั้ ง
โรงเรี ยน ซึ่ ง ต้อ งอาศัย การมองเห็ นเข้ าใจสภาพปัญ หาและความเป็ นไปได้ ของผลการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่จะนาไปสู่การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของนักเรียน ซึ่งต้อ งใช้
เครือข่ายที่มีความเห็นชอบตรงกันและยอมรับในการปรับเปลี่ยน และขยายฐานการทาความเข้าใจ
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ที่มีพลัง มีอานาจต่อรอง รูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในขั้นการก่อตัวของเครือข่ายจึง
จาเป็นต้องใช้เครือข่ายแบบกลุ่มกับกลุ่ม
หลังจากโรงเรียนได้แนวร่วมในลักษณะเครือข่ายที่ประกอบด้วย ผู้บริ หาร ครู และ
ผู้ปกครอง ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแล้ว ได้ดึงชุมชนในรูปของศิษย์เก่า
เข้ามาส่วนร่วมผ่านสมาคมศิษย์เก่า โดยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจผ่านสื่อประเภทต่างๆ
เช่ น ป้ า ยประกาศหน้ า โรงเรี ย น วารสาร และเว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น เป็ น ต้ น ตลอดจนมี การ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมการเลี้ยงรุ่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
ซึ่งความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือจากศิษย์เก่าจะมีบทบาทสาคัญที่จะเป็นฐานของการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนในภาพกว้างแบบปากต่อปาก
2.1.1 รูปแบบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือ ข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานระหว่าง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
และศิษย์เก่า เป็นเครือข่ายแนวราบแบบกลุ่มสู่กลุ่ม และเป็นเครือข่ายที่ให้ความสาคั ญกับการเริ่ม
สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดภายในเครือข่าย โดยมีสถานศึกษาหรือโรงเรียนโดยผู้บริหารเป็นแกน
นาในการริเริ่มให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ บริหารจัดการงบประมาณ มีครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
(สมาคมศิษย์เก่า) มีความพร้อม และสมัครใจเป็นแนวร่วมในการดาเนินการ โดยมีเป้าหมายหลัก
ในการสร้า งเครื อข่ า ยเพื่ อการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร (งบประมาณ) ที่ ใ ช้ ในการพั ฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ที่ส่งผลถึงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของนักเรียน ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการก่อตัวของ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ก มา
จากเครือข่ายความร่วมมือเดิมที่โรงเรียนมีอยู่ โดยมีรูปแบบ ดังนี้
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พ.ศ. 2538 - 2540

คณะผู้บริหาร

ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเห็นชอบ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนทั้งระบบ

- ให้ ค วามรู้ แ ละ
สร้ างความเข้ าใจ
และสร้างข้ อตกลง
ใ น ก า ร พั ฒ น า
คุ ณภาพครู แ ละ
ผู้เรียน
- ส นั บ ส นุ น
ทรั พ ยากรในการ
พัฒนา

- ก า ร พั ฒ น า
ตนเอง
- ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพผู้เรียน

ประชุมให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจ
แนวทาง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

เครือข่าย
ผู้ปกครอง
สนับสนุน
งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และ
สร้างความเข้าใจ

สมาคม
ศิษย์เก่า

ปากต่อปาก

สังคม
ภายนอก

ความร่วมมือในการทา
กิจกรรมและการ
ประชาสัมพันธ์

ครู

ภาพที่ 9 รูปแบบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ก
2.1.2 องค์ประกอบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงเรียน ก พบว่า องค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในขั้นตอนของการก่อตัวของเครือข่าย
ประกอบด้วยสถานศึกษาหรือโรงเรียนโดยผู้บริหารเป็นแกนนาในการริเริ่ม โดยทาหน้าที่ให้ความรู้
สร้างความเข้าใจ บริหารจัดการงบประมาณ และมีครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า (สมาคมศิษย์เก่า)
เป็นแนวร่วมในการดาเนินการให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีรายละเอียด ดังนี้
1) เนื้อหา/องค์ความรู้ เนื่องจากโรงเรียน ก ไม่ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยตรง จึงไม่สามารถแบ่งระดับการสร้างสันติภาพได้
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แต่ ก ารจั ด องค์ค วามรู้ ทั้ ง หมดเป็ น ไปเพื่ อ การให้ ค วามรู้ เ ชิ ง วิ ช าการและการปลูก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่เน้นให้เครือข่ายมีความเข้าใจตรงกันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการป้องกัน โดยมี
รายละเอียดของเนื้อหา/องค์ความรู้ในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ในระยะการก่อตัว ได้แก่
1.1) องค์ความรู้ในการใช้ปัญหาของโรงเรียนเป็นฐานคิดในการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา
1.2) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน แนวทางและประโยชน์ของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนแบบโครงงาน (Project Approach) มอนเตสเซอรี่ (Montessori) ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child
Center) และโปรแกรมฝึกการคิด (Thinking School) ที่ช่วยเพิ่มการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
1.3) ความรู้ เ กี่ ย วกั บ แนวทางและปั จ จั ย ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู แ ละ
นักเรียน
1.4) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
2) ทรัพยากร ได้แก่
2.1) ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นที่ เ ป็ น แกนน า ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของโรงเรียน ที่มีอานาจตัดสินใจ มีความจริงใจในการดาเนินการและได้รับการยอมรับ
จากสมาชิกเครือข่าย
2.2) งบประมาณ ในการจ้างครูพิเศษ ครูพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญในการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบต่ างๆ การสอนภาษาต่ างประเทศ การจั ดกิ จกรรมเสริ ม
หลั กสู ตรต่ างๆ กิ จกรรมร่ วมภายในเครื อ ข่ าย และการศึ กษาดู งานในและต่ างประเทศ รวมทั้ ง
งบประมาณในการพัฒนาเชิงกายภาพ
2.3) วิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้ในเรื่องแนวคิดในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบต่างๆ
2.4) สถานที่และเวลาในการทากิจกรรมร่วมกันภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็น
กิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ
2.5) สื่อ หรือ ช่อ งทางการสื่อ สารระหว่างสมาชิกเครือ ข่าย เช่น เว็บไซต์
ป้ายประกาศ/ป้ายนิทรรศการภายในโรงเรียน วารสารและรายงานประจาปีของโรงเรียน
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3) กิจกรรม ได้แก่
3.1) การประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีสภาพปัญหาจริงเป็นตัวตั้ง
3.2) การประชุมชี้แจง ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและครู
3.3) การอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนแก่ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง
3.4) การศึกษาดูงานด้านแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สาหรับครูที่มีความพร้อมในประเทศอังกฤษ เพื่อให้เห็นต้นแบบการดาเนินการจริง เสริมแรง สร้าง
ขวัญกาลังใจในการทางาน เพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่ครูคนอื่นๆ
3.5) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดาเนินการเป็นระยะ
3.6) การเยี่ยมโรงเรียนของผู้ปกครอง
2.1.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าของ
โรงเรียน ก พบว่า สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีดังนี้
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
1.1.1) สมาชิกเครือข่ายที่เป็น ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียน
ขาดความเข้าใจและการยอมรับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแบบจาใจ สถานการณ์บังคับ เกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและความ
ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากร และการเผยแพร่ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงบประมาณทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ และเกณฑ์การเลือกบุคคล (ครู) เพื่อให้การสนับสนุน
ทรัพยากรในการพัฒนาตนเอง
1.1.2) สมาชิกเครือข่ายไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัด
ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในส่วนกิจกรรมการประชุม
ปรึกษาหารือ การประชุมชี้แจง การอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
สังสรรค์ต่างๆ
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1.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.2.1) ผู้นา/แกนนา ซึ่งในที่นี้คือผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์
มีการตัดสินใจเด็ดขาด ได้รับการยอมรับ ความตั้งใจและจริงใจในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.2) ลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติ และความโปร่งใส แกนนา
เครือข่ายมีแนวทางและลาดับ ขั้นตอนในการปฏิบัติและการบริหารจัดการงบประมาณชัดเจน
โปร่งใส และสามารถชี้แจงทาความเข้าใจ รายงานผลการดาเนินการแก่สมาชิกอื่นๆ ของเครือข่าย
เป็นระยะ
1.2.3) บทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิก สมาชิกเครือข่ายต้องมี
ความรู้สึกเห็นชอบและมีความเข้าใจในเป้าหมายและแนวทางการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตรงกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนและสมาชิกเครือข่ายต่างๆ จัดขึ้น ด้วยความรู้สึกรั กในโรงเรียน มี
ความเป็นพวกเดียวกัน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบถึงความสาเร็จ ความล้มเหลวและการวิพากษ์วิจารณ์
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการ
1.2.4) ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกเครือข่าย
ความร่วมมือควรเป็นแบบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
ผู้ปกครอง จะพบว่า ในกลุ่มผู้บริหารที่มีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิด เป็นเครือญาติและเป็นผู้ร่วมงาน
ที่มีประสบการณ์ทางานร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน จะมีความเห็นชอบร่วมกันและสามารถสรุป
เป้าหมายและแนวทางการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
ต่างๆ รวมถึงการทาความเข้าใจกับชุมชนภายนอกและสังคมจะทาได้ยากกว่า และต้อ งอาศัย
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ที่ มี พ ลั ง ในลั ก ษณะกลุ่ ม สู่ ก ลุ่ ม ในการด าเนิ น การ จึ ง จะสามารถสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือให้บรรลุผลสาเร็จได้
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา
2.1.1) หน่วยงานต้นสังกัด จัดทาและเปลี่ยนนโยบายการศึกษาที่ไม่
เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และไม่ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน จากคาสัมภาษณ์ ดังนี้
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“กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดก็ต้อ งทบทวนบทบาท
และแนวนโยบายของตัวเองให้ชัดว่าจะเอาอะไรกันแน่ ไม่ต้องสนับสนุนอะไรเลยก็
ได้แต่อย่าสร้างปัญหาเพิ่ม โรงเรียนจะได้ปรับตัวทัน และก้าวออกมาแสดงจุดยืน
ของตนเองในแนวทางที่สอดคล้องกันอย่างเข้มแข็ง ” (ผู้บริหาร ก1, สัมภาษณ์,
23 ธันวาคม 2554)
2.1.2) สังคมภายนอกยังตีตราและไม่ยอมรับเด็กนักเรียนและศิษย์
เก่าที่จบจากโรงเรียน รวมทั้งตัดสินภาพรวมของโรงเรียนแบบเดิม เช่น นิยมใช้ความรุนแรงในการ
ตัดสินปัญหา ไม่เรียนหนังสือ และเป็นนักเลง เป็นต้น
2.1.3) ปั ญ หาสั ง คมภายนอกเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย มี อิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผล
กระทบกับพฤติกรรมของนักเรียนมากกว่าการจัดการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมภาพในโรงเรียน
2.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) นโยบายและการสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีความชัดเจนในการกาหนดนโยบายการจัด
การศึกษาและแนวทางการสนับสนุน ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ของโรงเรียน และเป็นแนวนโยบายที่เป็นการวางแผนระยะยาว (มีความนิ่งในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่
เปลี่ยนประเด็นบ่อย)
2.2.2) ช่ อ งทางการสื่ อ สาร หน่ ว ยงานละชุม ชนภายนอก และ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานทั้งที่อยู่ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาร่วมกันสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อโรงเรีย นให้สังคมภายนอกได้รับรู้
และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และรายงานผลความสาเร็จในการดาเนินงานให้
สังคมได้รับรู้ โดยการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น ป้ายหน้าโรงเรียน วารสารและสื่อ
สิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทต่ า งๆ เว็ บ ไซต์ จั ด กิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ มภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ นการมี สั น ติ
วัฒนธรรมของโรงเรียน เช่น โครงการช่วยเหลือสังคม จัดกิจกรรมเปิดหรือเยี่ยมชมโรงเรียน จัดเวที
แสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน เป็นต้น
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2.2 ช่วงการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
หลังจากเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานของโรงเรียน ก ในขั้นตอนของการก่อตัวของเครือข่าย ในรูปของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาเชิงกายภาพ และการพัฒนาคุณภาพครู ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และสามารถแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทของนักเรียน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่
แสดงถึงผลของการจัดการศึกษาที่ด้อ ยคุณภาพของโรงเรียนสาเร็จภายในเวลาประมาณ 2 ปี
ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนเชื่อว่าส่งผลถึงสันติวัฒนธรรมของนักเรียนได้ถูกแก้ไขให้
หมดไป โดยความร่วมมือของเครือ ข่ายระหว่างกลุ่มสู่กลุ่ม ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ที่มีการแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง ได้ปรับเปลี่ยนรูปไปสู่เครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่เพิ่มสมาชิกเครือข่ายใน
ส่วนที่เป็นนักเรียนเข้าร่วมดาเนินการ โดยเพิ่มเป้าหมายจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ไปสู่เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
มากยิ่ง ขึ้ น ในการปลู ก ฝัง ลั กษณะนิ สั ย ในระบบการปกครองนั ก เรี ย น ด้ ว ยการให้ ความรู้ จั ด
กิจกรรมในลักษณะการเรียนการสอน กิจกรรมหลังโรงเรียนเลิก และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจการนักเรียน เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอดีต และเป็นไปตามที่หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 รู ป แบบของการรั ก ษาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการรักษาเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร ครู
ผู้ ป กครอง นั ก เรี ย นและศิ ษ ย์ เ ก่ า ยั ง คงเป็ น แบบกลุ่ ม สู่ ก ลุ่ ม และให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดภายในเครือข่าย โดยแกนนาเครือข่ายยังคงเป็นผู้บริหาร เป็นผู้สนับสนุนและ
ตัดสินใจในเชิงการบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ มีครูทาหน้าที่ให้ความรู้และจัด
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับสมาชิก และมีนักเรียน (ผ่านทางประธานคณะกรรมการนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
รวม 40 คนจาก 4 คณะ) เป็นแนวร่วมหลักในการดาเนินงาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า (สมาคมศิษย์เก่า)
ซึ่งมีศักยภาพเป็นแนวร่วมการดาเนินการตามรูปแบบเดิม โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
การสนับสนุนทรัพยากร (งบประมาณ) ในการดาเนินงาน และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครู
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และคุณภาพผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสรุปได้ว่าการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ก มีรูปแบบ ดังนี้
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน (2555)

ผู้บริหาร

สนับสนุนทรัพยากร
ประชุมติดตามผล

สังคม การดาเนินงาน

สนับสนุนทรัพยากร

ให้ความรู้

ครู

จัดกิจภายนอก
กรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นระยะ

ร่วมมือจัดกิจกรรมต่างๆ

เครือข่าย
ผู

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน
เลือกตั้ง

คณะ
กรรมการ
นักเรียน

เครือข่าย
ผู้ปกครอง
การสนับสนุน
งบประมาณ และ
ความร่วมมือใน
การทากิขกรรม

ประชาสัมพันธ์ และ
จัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมต่างๆ เป็นระยะ

สมาคม
ศิษย์เก่า

ปากต่อ
ปาก

สังคม

การสนับสนุน
งบประมาณและ
ความร่วมมือใน
การทากิขกรรม

ภาพที่ 10 รูปแบบของการรักษาเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ก
2.2.2 องค์ ประกอบของการรั กษาเครื อข่ ายความร่ วมมื อเพื่ อเสริ มสร้ างสั นติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงเรียน ก พบว่า องค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในขั้นตอนของการรักษาเครือข่ายประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและศิษย์เก่า โดยมีแกนนาเครือข่ าย คือ ผู้บริหาร และมีนักเรียนเป็น
แนวร่วมเครือข่ายเพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีรายละเอียด ดังนี้
1) เนื้อหา/องค์ความรู้ เป็นการถ่ายทอดเนื้อหา/องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพ
ภายใน และสันติภาพภายนอก ควบคู่กันไป ผ่านเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการปลูกฝังลักษณะนิสัยและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อตกลงในการ
ลงโทษที่มีการกากับการใช้ให้เกิดผลจริง ได้แก่
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1.1) เนื้อหา/องค์ความรู้ที่สาหรับนักเรียน แบ่งเป็น
1.1.1) ในส่วนของการปลูกฝังลักษณะนิสัย ยึดหลักพระพุทธศาสนา
เป็นพื้นฐานในการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นได้ปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ นอกจากนั้นได้นาแนวทางพัฒนาเยาวชนอื่นโดยประยุกต์ใน
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
- ตามกฎ Golden Rules 6 ประการ ประกอบด้วย มีมารยาท
อ่อนโยน (Do be Gentle) ฟังเพื่อเข้าใจ (Do Listen) มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน้าที่ และต่อ
ผู้อื่น (Do be Honest) อุตสาหะ พากเพียร พัฒนาตนเอง (Do Work Hard) เอื้ออาทรและเกื้อกูล
ผู้อื่น (Do be Kind and Helpful) ระวังรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Do Take Care of
Property)
- ตามหลักสูตร Seven Habits for Highly Effective Teens ซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่ใช้ได้ผลดีในประเทศสหรัฐอเมริกา ดัดแปลงมาจากหลักสูตร 7 for Highly Effective
People ที่มักใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ โดยมีการปรับเนื้อ หาและสื่อในการอบรม
ให้เหมาะสมกับเยาวชน โดยใช้อบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.1.2) ในส่วนของการปกครองนักเรียน เรื่องระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติของโรงเรียน ข้อห้าม ขั้นตอนในการดาเนินการหากนักเรียนใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท รังแก
หรือขาดสั นติวั ฒนธรรมที่ชัดเจน ตั้งแต่การตักเตือ น และการลงโทษในระดับต่างๆ มี การกากั บ
ติดตามที่เคร่งครัด
1.1.3) ในส่วนของกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน มีการจัดสรรองค์ความรู้ที่
เน้นการพัฒนาทักษะทางสังคม และส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา โดย
เพิ่มการพัฒนาทักษะทางวิชาการเล็กน้อย เพื่อดึงให้เด็กใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและในวันหยุดให้
เป็นประโยชน์ และค้นพบศักยภาพของตน และเกิดสุนทรียภาพและความภาคภูมิใจในตนเอง
1.2) เนื้อหา/องค์ความรู้ที่สาหรับผู้ปกครองและครู .ในเรื่องแนวทางการ
ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้แก่นักเรียน ระเบียบและการปฏิ บัติของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันและสามารถดาเนินการตามที่ได้ชี้แจงไว้อย่างจริงจัง และไม่ละเมิดสิทธิของโรงเรียนในการ
ปกครองดูแลนักเรียน ไม่เข้าแทรกแซงพฤติกรรมของนักเรียน ยกเว้นเพื่อระงับเหตุร้ายที่เกิดจาก
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน โดยมีข้อตกลงที่จะต้องแจ้งผู้บริหารหรือครูคนอื่นก่อนทุกครั้ง
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2) ทรัพยากร ได้แก่
2.1) ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแกนนาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนที่มีความจริงใจและตั้งใจดาเนินการอย่างจริงจังและมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่
สมาชิกเครือข่ายความ
2.2) งบประมาณ ในการจัดจ้างครูชาวต่างชาติเพื่อเป็นผู้สอนและพี่เลี้ยงให้แก่
ครูในโรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่เน้นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี ส่งเสริมการใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ และค้นพบศักยภาพของนักเรียน ทั้งในและนอกเวลาเรียน กิจกรรมการเลือกตั้ง
การให้นั กเรียนได้มีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ งงบประมาณในการพั ฒนาเชิ ง
กายภาพ
2.3) วิทยากรที่เป็นเด็กและเยาวชนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ ความรู้ในเรื่อง
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยการปลูกฝังลักษณะนิสัย การปกครองนักเรียน และการ
จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ
2.4) สถานที่ และเวลาในการเรี ยนรู้ และท ากิ จกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรี ยน
ร่วมกันภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์ต่างๆ
2.5) สื่อ หรือช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย เช่น เว็บไซต์ ป้าย
ประกาศ/ป้ายนิทรรศการภายในโรงเรียน วารสารและรายงานประจาปีของโรงเรียน
3) กิจกรรม ได้แก่
3.1) การเลือกตั้งคณะกรรมการโรงเรียนปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นผู้แทนนักเรียน
และเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนักเรียนเป็นผู้ ริเริ่มและรับผิดชอบการดาเนินงานเอง มีผู้บริหารและครู
เป็นผู้สนับสนุน
3.2) การอบรมให้ ความรู้ เ กี่ ยวกั บแนวทางการปลู กฝั งลั กษณะนิ สั ยให้ แ ก่
ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมักเป็นกิจกรรมพิเศษในช่วงวันหยุด ใน
แต่ละภาคการศึกษา และผู้เข้าร่วมตามความสมัครใจ
3.3) การประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างข้อตกลงระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองถึงในเรื่องระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน ข้อห้าม ขั้นตอนในการดาเนินการ
หากนั กเรี ยนใช้ความรุ นแรง ทะเลาะวิว าท รังแก หรือ ขาดสั นติวัฒ นธรรมที่ ชัดเจน ตั้งแต่กา ร
ตักเตือน และการลงโทษในระดับต่างๆ มีการกากับติดตามที่เคร่งครัด โดยมักเป็นการชี้แจงในการ
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ประชุมผู้ปกครองประจาปี ทั้งในลักษณะการประชุมรวมและแยกตามห้องเรียน ปีการศึกษาละ
อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.4) การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นหลั ง โรงเรี ย นเลิ ก ที่ มี ค วาม
หลากหลาย การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทางานเป็น
ทีม พัฒนาความเป็นผู้นา ค่ายคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ที่เน้นให้นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถที่แตกต่างกัน
3.5) การศึกษาดูงานสาหรับนักเรียนเกี่ยวกับ แนวทางการปลูกฝังลักษณะ
นิสัยที่ มีความพร้ อม ทั้ งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ให้เ ห็นต้ นแบบการดาเนิ นการที่ดี และเพิ่มพู น
ประสบการณ์
3.6) การประชุ มพบปะ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และติ ดตามผลการด าเนิ นการ
ระหว่างเครือข่ายเป็นระยะ ทั้งในลักษณะการประชุมเชิงวิชาการ และการสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์
เช่น งานคืนสู่เหย้า
3.7) การเยี่ยมโรงเรียนของผู้ปกครอง
2.2.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง ครู และศิษย์เ ก่าของ
โรงเรียน ก พบว่า สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีดังนี้
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
1.1.1) ความเชื่อ มั่ นและการยอมรั บ ต่อ วิสัย ทัศ น์และแนวทางการ
ดาเนินงานของแกนนาเครือข่ายที่มากเกินไป ทาให้สมาชิกเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ เช่น ครู ไม่มี
ส่วนร่วมในการเสนอทางเลือกอื่น หรือแบ่งปันทักษะความชานาญเฉพาะตัวในการดาเนินงานที่
ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์มากเท่าที่ควร และมีบทบาทเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามเท่านั้น
1.1.2) สมาชิกเครือข่ายที่เป็นผู้ปกครองและศิษย์เก่าบางส่วน ไม่มี
เวลาเข้าร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ ที่ โรงเรียนจัดขึ้ นเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ เครื อ ข่ายได้ มี โอกาสพบปะ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในส่วนกิจกรรมการประชุมปรึกษาหารือ การประชุมชี้แจง การอบรมให้ความรู้
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ สมาชิกเครือข่ายบางส่วนที่มีศักยภาพหลุด
จากเครือข่าย
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1.1.3) สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ครอบครั ว ชนชั้ น กลางที่ มี
สถานภาพทางสังคม การศึก ษา และรายได้ดี ทาให้บางส่วนมีความมั่นใจในตัวเองสูง พอใจใน
เครือข่ายความร่วมมือมีสถานศึกษาเป็นฐานแบบปิดภายในโรงเรียนที่มีอ ยู่ ไม่ค่อ ยเห็นชอบหรือ
ยอมรับการขยายเครือข่ายไปสู่เครือข่ายความร่วมมือในชุมชนใหม่ๆ ภายนอก มีความรู้สึกเป็นอื่น
(0therness)
1.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.2.1) แกนนาเครือข่าย ซึ่งในที่นี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความ
เปิ ดกว้า งทางความคิด ไม่เ ผด็ จ การ รับ ฟัง ความคิด เห็ น มีทั ก ษะในการสื่ อ สาร และมีก ารจั ด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ความชานาญของสมาชิกเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ
1.2.2) ผู้ ประสานงาน ในกรณี ศึ กษาโรงเรี ยน ก ได้ ก าหนดสมาชิ ก
เครือข่ายที่สามารถเชื่อมเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ ผู้แทนของสมาคมครูและผู้ปกครองที่ได้รับ
การยอมรับ ให้ทาหน้าที่ผู้ประสานเครือข่ายอื่นๆ เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการ
สนับสนุน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
1.2.3) ความสั มพันธ์ ของเครือ ข่าย ความสัมพั นธ์ทางสังคมของ
สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพวกเดียวกัน ที่ยอมรับซึ่งกันและกัน และ
เป็น กลุ่ มที่ มีอิ ทธิ พลหรื อมีค วามหมายต่ อ การแสดงพฤติ กรรมของนั กเรี ยนแบบใกล้ ชิด ได้แ ก่
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่มสู่กลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังในการ
ดาเนินการ สามารถประสานงานให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อ เนื่อง สม่าเสมอ ใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายของเครือข่ายอย่างเต็มที่และมีแนวร่วมที่เปิดกว้างเพื่อช่วยขยาย
เครือข่ายออกไป จึงจะสามารถรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ได้
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) หน่วยงานต้นสังกัด จัดทานโยบายการจัดการศึกษาไม่ชัดเจน
เปลี่ยนและเพิ่มประเด็นบ่อย ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การ
พัฒนาครู และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน และไม่ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของโรงเรียน
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2.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) ความชัดเจนในการกาหนดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีความชัดเจนในการออกนโยบายการจัดการศึกษาที่เอื้ อต่อการจัด
การศึกษา การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน
และเป็นแนวนโยบายที่หวังผลและมีการดาเนินงานระยะยาว (มีความนิ่งในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่เปลี่ยน
หรือเพิ่มประเด็นนโยบายบ่อย)
2.2.2) ความเข้ า ใจ ยอมรั บ และการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ภายนอก ชุมชนที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาต้อ งมีความเข้าใจ ให้ความสาคัญ มีการดาเนินงาน
และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มย่อย และการสังเกตกรณีศึกษาโรงเรียน ก วิเคราะห์
ได้ว่า ถึงแม้โรงเรียน ก จะเป็นตัวอย่างในการใช้ประสบการณ์และเรียนรู้จากต้นเหตุของปัญหา จน
สามารถปรับเปลี่ยนจากโรงเรียนที่เคยประสบปัญหาภาพลักษณ์ตามการรับรู้ของสังคมในเรื่อ ง
ความประพฤติของนักเรียนในอดีตที่ใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ฟ้องถึงการ
ขาดสันติวัฒนธรรมและสร้างปัญหาให้แก่สังคม ไปสู่สภาพในปัจจุบันที่ปัญหาหมดไป โรงเรียน
สามารถพัฒนาและได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อ มและมีคุณภาพการศึกษาสูง
ส่งผลให้ปัญหาการขาดสันติวัฒนธรรมอย่างในอดีตไม่เกิดขึ้นอีก แต่หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่า
โรงเรียน ก เลือกวิธีที่ใช้ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
การวิเคราะห์ปัญหาเป็นตัวตั้ง ที่เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุสาคัญของการเกิดปัญหา
จากประสบการณ์จริง ที่พบว่า เกิดจากคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในช่วงเวลาดังกล่าว
ไม่มีประสิทธิภาพ กระบวนการปลูกฝังด้านความรู้วิชาการและคุณธรรมล้มเหลว ทั้งการสร้าง
สันติภาพภายในและภายนอกหรือสันติภาพระหว่างบุคคล ครูไม่ทาหน้าที่ครูที่ดี เพราะสัดส่วนของ
จานวนนั ก เรี ยนต่ อครูสู งเกิ นไป ผู้ เรี ยนถูก ทิ้ ง ส่ง ผลให้ผู้ เรี ย นขาดศรัท ธาและความเชื่อ มั่น ใน
โรงเรียน และออกไปแสดงพฤติกรรมรุนแรงภายนอก โรงเรียนเลือกที่จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
โดยเริ่มที่การลดขนาดนักเรียนลง พัฒนาคุณภาพครูที่มีอยู่ เพื่อให้สัดส่วนนักเรียนต่อครูสมดุลกัน
และเปลี่ยนระบบวิ ธีการจัดการเรียนการสอนโดยนาแนวคิดและวิธีสอนจากต่างประเทศมาใช้
ส่งผลให้ จาเป็น ต้อ งเพิ่ มค่ าเล่ าเรียน เพื่อ จั ดสรรบุ คลากร จัด หาสื่อ การเรีย นการสอน และจั ด
สถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความตั้งใจของโรงเรียน โดยใช้การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือที่มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่มีสมาชิก
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ในช่วงการก่อตัวของเครือข่าย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ซึ่งเป็นการ
สร้ างเครื อข่ ายที่เ น้ นการทาให้ค วามร่ ว มมื อ ภายในสถานศึ ก ษามีค วามเข้ มแข็ง ก่ อ นจะขยาย
เครือข่ายออกสู่ภายนอกโรงเรียน โดยมีแกนนาเครือข่ายคือคณะผู้บริหาร
ผลของการตัดสินใจดาเนินการของโรงเรียนดังกล่าว ทาให้นักเรียนครึ่งหนึ่งที่ผู้ปกครอง
รับภาระไม่ไหวต้องออกไปจากโรงเรียน แม้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยวิธีการลดจานวน
นักเรียนและเปลี่ยนแนวคิดและวิธีในการจัดการศึกษาจะก่อให้เกิดผลสาเร็จ และช่วยให้สถิติปัญหา
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของผู้เรียนในโรงเรียน ก ลดลงจนหมดไป แต่หากวิเคราะห์จากการ
ดาเนินการดั งกล่าวจะพบว่า ปั ญหาการขาดสันติวัฒนธรรม และการใช้ความรุนแรงของผู้เรียน
โรงเรียน ก ไม่ได้ถูกแก้ไขให้หมดไป แต่การลดจานวนนักเรียนเป็นการหยิบตัวผู้แสดง (Actor) ที่มี
ปัญหาออกไปจากโรงเรียนและเปลี่ยนตัวผู้แสดงใหม่ ที่มีแนวโน้มไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งส่งผลให้ปัญหา
ลดลงจนหมดไปในที่สุด
จนถึงปัจจุบัน การสร้างเครื อข่ายความร่วมมือเพื่อเสริ มสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ก ที่แม้จะยังคงมีการดาเนินงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
ในช่วงการรักษาเครือข่าย ซึ่งผ่านการวิเคราะห์บริบทขององค์ประกอบและรูปแบบของเครือข่ายที่
เรียนรู้จากประสบการณ์การดาเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนเอง และมีการพัฒนาจากเครือข่ายเดิม
ที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว รวมทั้งยังคงให้ค วามสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในโรงเรียน แล้วจึงขยายเครือข่ายความร่วมมือออกสู่ภายนอกโรงเรียน แต่เป้าหมายของ
การทางานของเครือข่ายในช่วงการรักษาเครื อข่ ายนี้ เป็นไปเพื่อให้สอดคล้อ งตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการใช้แนวคิดและวิ ธีการจัดการเรียนการสอนจากต่างประเทศที่เน้ น
ปลูกฝังลักษณะนิสัยด้วยหลักการทางศาสนาและแนวคิด เช่น กฎ Golden Rules 6 ประการ และ
หลักสูตร Seven Habits for Highly Effective Teens ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การ
อบรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมเสริม เช่น ค่าย และกิจกรรมร่วมภายในระดับชั้น เพื่อช่วยเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมทั้งในระดับสันติ ภาพภายใน และสันติภาพภายนอกหรือสันติภาพระหว่างบุคคล
ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษสาหรับการแก้ปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งการให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างทัศนคติในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มุ่งให้
เกิดผลในกระบวนการป้องกันที่ช่วยเสริมคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนเท่านั้น เพราะการที่โรงเรียนไม่
ประสบปัญหาด้านสันติวัฒนธรรมเลยนับตั้งแต่การเปลี่ยนกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในช่วงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้แสดง (Actor) ในปัจจุบัน
เป็นผู้ที่ไม่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว ผลการดาเนินงานจึงประสบผลสาเร็จดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น
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ดัง นั้ น การวิ เ คราะห์ เครื อ ข่ ายความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ างสั น ติ วัฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ของโรงเรียน ก ที่พบว่า แม้โรงเรียน ก จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดาเนินงาน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน ที่ใช้ความเข้าใจและการ
วิเคราะห์ปัญหาเป็นตัวตั้งบนพื้นฐานความเข้าใจในบริบทของโรงเรียน ที่ส่งผลต่อความสาเร็จใน
การสร้ างสัน ติวั ฒนธรรม จนท าให้ผ ลความรุ นแรงลดลงจนหมดไป แต่ก ารดาเนิ นการของใน
ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานดังกล่าว มีลักษณะเฉพาะตัว และไม่ได้มี
จุดมุ่งหมายหลักในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยตรง แต่เป็นการกาจัดตัวแสดงที่เป็นปัญหา
ออกไป โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจัดการกับตัวความขัดแย้ง ความรุนแรง หรือ สาระของปัญหาที่
แท้จริง ซึ่งสถานศึกษาหรือโรงเรียนอื่นๆ ที่มีข้อ จากัดไม่สามารถดาเนินการอย่างเดียวกันได้ ไม่
สามารถนาผลของการวิเคราะห์มาถอดบทเรียนการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานเพื่อให้สถานศึกษาอื่นนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่หวังผลในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมได้โดยตรง แต่สามารถศึกษาในลักษณะของการสร้างเครือ ข่ายความ
ร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ก ที่ก่อตัวจากการพยายามทาความเข้าใจสาเหตุที่
แท้จริงโดยใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง และมีกระบวนการที่ทาให้สมาชิกเครือข่ายมีความเห็นชอบและให้
ความร่วมมือเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปเครือข่ายโดยมี
การเพิ่มสมาชิกที่เป็นนักเรียนที่มีศักยภาพ เพื่อการรักษาให้เครือข่ายความร่วมมือคงอยู่ต่อไปได้
อีกทั้งสามารถใช้ประกอบการวิเคราะห์ ในส่วนของสภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้าง
เครื อ ข่ า ยประกอบการพิ จ ารณาเพื่ อ ยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาต่อไป
เมื่ อ ศึ ก ษาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึ ก ษาเป็ น ฐานของโรงเรี ย น ก ด้ ว ยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา สามารถแสดงเป็ น
แผนภาพได้ดังหน้าต่อไป
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สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
การเมื อ ง (14 ตุ ล า ) นั ก เรี ย น

ก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียน
มีชื่อเสียงมาก

2469

2514

- โรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่
นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นเรี ย นดี ม าจาก
ต่า งจั ง หวั ด ผู้ ป กครองไม่ ใ กล้ ชิ ด
แต่นักเรียนไม่ขาดความอบอุ่น
- สมาชิก เครื อข่ า ยประกอบ ด้ ว ย
มู ล นิ ธิ โ รงเรี ย น ผู้ บ ริ ห าร ครู ครู
ช า ว ต่ า ง ช า ติ นั ก เ รี ย น เ ป็ น
เครือข่ายแนวราบที่ใกล้ชิด มีการ
ทากิจกรรมร่วมกันเป็นระยะกิจการ
โรงเรี ย นก้ า วหน้ า มี ก ารประชุ ม
ร่วมกันเป็นระยะ

ออกไปร่ ว มชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง
ภายนอกโรงเรียน
2516

- รั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย น มากไ ป
สัด ส่ว นนั กเรีย นต่ อครูม ากเกิ นไป
ครูดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง
- สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยประกอบด้ ว ย
มูลนิธิโรงเรียน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง
เป็ น เครื อ ข่ ายตา มโครงสร้ า ง
แนวราบที่ ไ ม่ ใ กล้ ชิ ด มี กิ จ กรรม
ประชุ ม และพบปะร่ วมกั น ภายใน
เครื อข่ ายลดน้ อยลงจนไม่สามารถ
บริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยให้ มี ก าร
ประชุ ม ร่ ว มกั น อย่ า งสม่ าเสมอ
เหมื อนในอดี ต มี เ พี ย งผู้ บริ ห าร
โรงเรี ย นที่ ยั งคงมี การประชุ ม เพื่ อ
แก้ ปั ญหาการใช้ ความรุ นแรงและ
การออกไปร่วมชุมนุมทางการเมือง
ของนักเรียน

ศธ.ประกาศใช้ พรบ.สงเคราะห์ครู
เอกชนฯและพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
รัฐบาล

โรงเรียนขาดทุนและมีปัญหาความ
รุนแรงสูงมาก นักเรียนถูกสังคม
เรียกว่านักเรียนนักเลง

2518
- การจัดการเรียนการสอนมีปัญหาการ
ปลูกฝั งความรู้และคุณธรรม เพื่อ สร้า ง
สันติภาพภายในและภายนอกล้มเหลว
ครู ท อดทิ้ ง นั ก เรี ย น ไม่ ท าการสอน
ประท้ ว ง ใช้ นั ก เรี ย นเป็ น เครื่ อ งมื อ
ต่อรองกั บโรงเรียน คุ ณภาพการศึกษา
ตกต่ า โรงเรีย นขาดทุน ภาวะครูสมอง
ไหล โรงเรียนทรุดโทรมลงเรื่อยๆ
- นัก เรีย นออกไปใช้ ความรุน แรงนอก
โรงเรียน
- สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม
ประกอบด้ ว ย มู ล นิ ธิ โ รงเรี ย น และ
ผู้ บ ริ ห าร กั บ เครื อ ข่ า ยครู ที่ มี ค วาม
ขัดแย้ งและเป็ นฝ่า ยตรงข้ามกัน มีการ
ตกลงต่อรองกันเป็นระยะ

2537
- สภาพโรงเรี ย นทรุ ด โทรม ครู ย้ า ย
ออกจากโรงเรี ย น เหลื อ ครู ที่ ด้ อ ย
คุ ณ ภาพ นั ก เรี ย นไม่ เ รี ย นหนั ง สื อ
ออกไปใช้ความรุนแรงนอกโรงเรีย น
จนมีข่าวปรากฏตามสื่อทุกประเภท
- สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย ประกอบด้ ว ย
มู ล นิ ธิ โ รงเรี ย น แ ละผู้ บ ริ ห าร มี
กิ จ กรรมการประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ
ปั ญหาพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นเป็ น
ระยะ มีการประสานเจ้าหน้าที่ตารวจ
และชุมชนภายนอก เช่น ร้านค้า รถ
ประจาทาง เพื่อ แจ้ งเหตุให้ สารวัต ร
นักเรียนและตารวจดาเนินการแก้ไข
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- โรงเรียนเลือกลดจานวนนักเรียนแทนการปิดกิจการและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- สมาชิกเครือข่าย ประกอบด้วย มูลนิธิโรงเรียน ผู้บริหาร
ครูและผู้ปกครองในขณะนั้น
- คณะผู้ บ ริ ห ารประชุ ม ของความเห็ น ชอบแนวทางการ
ด าเนิ น การร่ ว มกั น และจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงสาหรั บ ครู แ ละ
ผู้ปกครอง เพิ่มค่าเล่าเรียน และบริหารจัดการทรัพยากรเอง
- ผู้ปกครองที่รับภาระไม่ไหวตัดสินใจย้ายนักเรียนไปเรียนที่
อื่น
- โรงเรีย นชี้แ จงให้สมาคมศิ ษย์ เ ก่า และสัง คมทราบผ่ า น
ทางป้ายประกาศของโรงเรียน กิจกรรมคืนสู่เหย้า ฯลฯ
เหตุการณ์สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน
สภาพโรงเรียนและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

242

ภาพที่ 11 เหตุการณ์สาคัญและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ก
ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงการก่อตัวเครือข่ายความร่วมมือ

โรงเรียนตัดสินใจลดจานวนนักเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

242
โรงเรียนปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการมุง่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนตัดสินใจลดจานวนนักเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2538
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- จานวนนั กเรี ยนลดลงตามเป้ าหมายเหลือ ครึ่ง หนึ่ ง
ค่าเล่าเรียนเพิ่มสูงขึ้น 8 เท่าภายในเวลา 2 ปี ปัญหา
ความรุนแรงของนักเรียนหมดไป
- สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย ประกอบด้ ว ย มู ลนิ ธิ โรงเรี ย น
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า
- คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ประชุมร่วมกันเพื่อ
ขอความเห็ น ชอบและความร่ ว มมื อ ในการปรั บ การ
จั ด การเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ การ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน
การจัดหาสื่อการเรียนการสอนและครูชาวต่างชาติโดย
ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณและทรั พ ยากรจาก
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า มูลนิธิและภาคเอกชน และเริ่มให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรี ยน เช่น การจั ดกิ จกรรมวัน สาคัญ การเลือ กตั้ ง
ผู้แทนนักเรียน และมีการประชุมร่วมกันเป็นระยะ

ปัจจุบัน
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- ไม่มีปัญหาความรุนแรงของนักเรียน
- โรงเรียนมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ในต่างประเทศเพื่อนาแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบ
ต่างๆ มาใช้ ผู้บริหาร ครู และผู้แทนนักเรียน เดินทางไป
ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
- สมาชิกเครือข่าย ประกอบด้วย มูลนิธิโรงเรียน ผู้บริหาร
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า
- คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ประชุมร่วมกันในการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน การจัดหา
สื่อการเรี ยนการสอนและครูช าวต่า งชาติโดยขอรั บการ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากผู้ปกครอง ศิษย์
เก่ า มูลนิธิ และภาคเอกชน สนับ สนุ น ให้ นัก เรี ยนมีส่ว น
ร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือ และการเลือกตั้งกรรมการนักเรียน เป็นต้น
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- โรงเรียนเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมี
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการศึกษาที่มีความเป็นสากล
- ไม่มีปัญหาความรุนแรงของนักเรียนเลย (รวมถึงปัญหาการรังแก และปัญหาความ
รุนแรงเล็กน้อยต่างๆ ประจาวัน)
- สมาชิกเครือข่าย ประกอบด้วย มูลนิธิโรงเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และศิษย์เก่า
- คณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ประชุมร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมต่างๆ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน การจัดหาสื่อ
การเรี ย นการสอนและครู ช าวต่ า งชาติ โ ดยขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณและ
ทรัพยากรจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า มูลนิธิและภาคเอกชน เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วม
ของนั กเรีย นในการจัด กิจกรรมพัฒ นาผู้เ รียน ระบบการดูแลช่ วยเหลือ การเลื อกตั้ ง
กรรมการนักเรียน ฯลฯ เครือข่ายมีการประชุมหารือและร่วมศึกษาดูงานเป็นระยะ
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ภาพที่ 12 เหตุการณ์สาคัญและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ก
ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในช่วงการรักษาเครือข่ายความร่วมมือ

เหตุการณ์สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน
สภาพโรงเรียนและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
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ในกรณีศึกษาโรงเรียน ก ได้วิเ คราะห์สาเหตุของการใช้ความรุ นแรงและการขาดสัน ติ
วัฒนธรรมของนักเรียนว่าเกิดจากการด้อยคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้
ผู้เรียนขาดศรัทธาในโรงเรียน ผู้เรียนถูกสังคมภายนอกตีตรา และแสวงหาการยอมรับจากภายนอก
โรงเรียน ก ได้ใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและเรียกศรัทธาที่มีต่อ
โรงเรีย นคืน รวมทั้ งใช้แ นวคิ ดในการปลูก ฝัง คุณ ลั กษณะที่ดี ใ ห้แ ก่นั กเรี ยนโดยใช้ แนวคิ ดจาก
ต่างประเทศร่วมกับการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักของศาสนาที่เน้นกระบวนการป้องกัน โดยอาศัย
ความร่วมมือของเครือข่ายที่ประกอบด้วย สถานศึกษา: S (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) ซึ่งทาหน้าที่แกน
นาเครือข่าย เครือข่ายครอบครัว : F (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) สถาบันทางศาสนา: R (วัด) ชุมชน: C
(ศิษย์เก่า) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: O (กระทรวงศึกษาธิการ) โดยเครือข่ายความร่วมมือมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม พบว่า เครือข่ายสถานศึกษาจะมีหน้าที่หลักในการ
จัดสรรและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ปลูกฝังลักษณะนิสัย และระเบียบแนวทางปฏิบัติในการดูแลพฤติกรรมนักเรียน ให้กับสมาชิก
เครือข่ายภายในสถานศึกษาเอง อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจตรงกันในแนวทางการดาเนินงาน พร้อ มทั้งมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ
งบประมาณ การจัดวิทยากร พี่เลี้ยง การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและผู้เรียนให้
สอดคล้อ งกับ แนวคิด ต่า งๆ ในขณะที่มี ค รอบครั ว และชุ ม ชน ซึ่ ง ในกรณี ศึก ษาโรงเรี ย น ก ให้
ความสาคัญกับกลุ่มศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ จะให้การสนับสนุนการดาเนินการของโรงเรียนในด้าน
งบประมาณ วิทยากร โอกาส เวลาและสถานที่ในการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับโรงเรียนและสมาชิก
เครือข่ายอื่นๆ โดยมีสถาบันทางศาสนาให้ความร่วมมือในลักษณะการจัดพระวิทยากรเข้ามาทา
หน้ า ที่ ส อนพุ ท ธศาสนาในโรงเรี ย นอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อ ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ จาเป็นต้อ งเข้าร่วมเป็นเครือ ข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในลักษณะการ
กาหนดนโยบาย การสนับ สนุน และเกณฑ์ก ารวัด และประเมิน ผลที่ ส อดคล้ อ งกั บการพั ฒ นา
โรงเรีย นในสภาพความเป็ นจริ ง โดยสามารถสรุ ปการแลกเปลี่ ยนองค์ค วามรู้ ทรัพ ยากร และ
กิจกรรม ภายในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ของโรงเรียน ก ดัง แสดงในตารางที่ 10 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 10 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ก
การแลกเปลี่ยน
S
ภายในเครือข่าย
S
องค์ค วามรู้ แนวคิดในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การปลู ก ฝั ง ลั ก ษณะนิ สั ย
และระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ใ น ก า ร ดู แ ล พ ฤ ติ ก ร ร ม
นักเรียน
ทรั พ ยากร ผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น
แ ก น น า วิ ท ย า ก ร
งบประมาณ และช่ อ งทาง
การสื่อสาร
กิ จก ร รม ก ารอ บ รมใ ห้
ความรู้ การประชุ มชี้ แจงใน
โ ร ง เ รี ย น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
กรรมการนั ก เรี ย น การจั ด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

F
ทรั พ ยากร งบประมาณ
โอกาส สถานที่ และเวลาใน
กา รท า กิ จ กร ร มร่ วม กั บ
โรงเรียน

R

C

องค์ ความรู้ คุ ณ ธ ร ร ม ทรั พ ยากร งบประมาณ
จริยธรรมตามหลักคาสอน วิทยากร โอกาส สถานที่ และ
ของศาสนา
เวลาในก ารท ากิ จ กรรม
ร่วมกับโรงเรียน
ทรัพยากร พระวิทยากร
กิจกรรม พระเข้า มาสอน
พุ ท ธศาสนาในโรงเรี ย น
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

O
องค์ความรู้ แนวนโยบายใน
กา ร พั ฒ นา ผู้ เ รี ยน แ น ว
ทางการประเมิ น คุ ณ ภาพ
โรงเรียนและผู้เรียนที่ชัดเจน
การพัฒนาทักษะชีวิต
ทรั พ ยากร งบประมาณ
และระบบการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของโรงเรียน
กิ จ ก ร ร ม กา ร อ บ รม ใ ห้
ความรู้ การประชุ ม ชี้ แ จง
และการประชาสัมพันธ์
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ตารางที่ 10 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ก (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
S
ภายในเครือข่าย
F
องค์ ความรู้ แนวคิดในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การปลู ก ฝั ง ลั ก ษณะนิ สั ย
และระเบียบแนวทางปฏิ บั ติ
ในการดูแลพฤติกรรมนักเรียน

F

R

O

ทรั พยากร โอกาส สถานที่ องค์ ความรู้ คุ ณ ธ ร ร ม ทรัพยากร งบประมาณ และ
และเวลาในการท ากิ จ กรรม จริยธรรมตามหลักคาสอน ช่อ งทางการสื่อ สารระหว่ าง
ร่วมกัน
ของศาสนา
โรงเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์
เก่า รวมถึงชุมชนภายนอก
กิ จ กรรม กิ จ กรรมร่ ว มกั น ทรัพยากร พระวิทยากร

ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยทั้ ง เชิ ง กิจกรรม การร่วมกิ จ กรรม
ทรั พยากร โอกาส สถานที่ วิ ช าการและกิ จ กรรมสร้ า ง ทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น
และเวลาในการท ากิ จ กรรม ความสัมพันธ์ การพบปะและ
ร่วมกับโรงเรียน
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ใ น
กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ เครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุมชี้แจงในโรงเรียน การ
เยี่ยมโรงเรียน

R

C

กิจกรรม ร่วมชี้แจงทาความ
เข้ า ใจและประชาสั ม พั น ธ์
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
กา ร ศึ ก ษ า แล ะ คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนของโรงเรียน รวมทั้ง
ร่วมกิจกรรมระหว่างโรงเรียน
ครอ บค รั ว แ ละ ชุ ม ช น ที่
โรงเรียนจัดขึ้น
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อ งค์ ค วา มรู้ คุ ณ ธรร ม กิ จกรรม การร่ วมกิ จ กรรม กิ จ ก รรม การเป็ น พระ กิจกรรม กิจกรรมการมีส่วน องค์ความรู้ นโยบายการให้
จริยธรรมตามหลักคาสอน ทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น วิ ท ย า ก ร แล ะ ก า ร ร่ ว ม ร่ ว มระหว่ า งโรงเรี ย น วั ด นิ ม นต์ พ ระเข้ า มาสอนใน
ของศาสนา
กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศ า ส น า ที่ และชุมชน
โรงเรียน
โรงเรียนจัดขึ้น
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ตารางที่ 10 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ก (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย

C

S

F

R

C

ทรัพยากร ข้อตกลงในการ
นิ ม นต์ พ ระเข้ า มาสอนใน
โรงเรียน พระวิทยากร
กิจกรรม พระเข้ ามาสอน
พระพุทธศาสนาในโรงเรียน
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
องค์ค วามรู้ แนวคิดในการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การปลู ก ฝั ง ลั ก ษณะนิ สั ย
ของโรงเรียน

ทรั พ ยากร งบประมาณ
และช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ระหว่ า งโรงเรี ย นและศิ ษ ย์
เก่า รวมถึงชุมชนภายนอก

องค์ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรมตามหลักคาสอน
ของศาสนา

ทรั พ ยากร งบประมาณ
โอกาส สถานที่ และเวลาใน
กา รท า กิ จ กร ร มร่ วม กั บ
โรงเรี ย น และร่ ว มกั น ใน
ชุมชน

ทรั พ ยากร ช่ อ งทางการ
สื่อสารระหว่างโรงเรียนและ
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ร ว ม ถึ ง ชุ ม ช น
ภายนอก

ทรัพยากร พระวิทยากร

กิจ ก รร ม ร่ว มชี ้แ จ งท า กิจกรรม การร่วมกิ จ กรรม
ค ว า ม เ ข ้า ใ จ แ ล ะ ทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น
ประชาสัม พัน ธ์ก ารพัฒ นา ร่วมกับชุมชนและวัด
คุณ ภ า พ กา ร ศึก ษ าแ ล ะ
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน

O

กิจกรรม การร่วมกิ จ กรรม
การให้ ค วามรู้ เ ชิ ง วิ ช าการ
แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น
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ตารางที่ 10 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ก (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย

O

S

F

กิ จ ก ร ร ม ก ารเยี่ ยมช ม
โรงเรียน งานคืนสู่เหย้า การ
ประชุมสมาคมศิษย์เก่า การ
ท ากิ จ กรรมในโอกาสต่ า งๆ
ของโรงเรียน
กิจกรรม สถานศึกษาจัดทา
ห ลั ก สู ต ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางในการพั ฒ นา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้

รวมทั้งร่วมกิจกรรมระหว่าง
โรงเรี ย น ครอบครั ว และ
ชุมชนที่โรงเรียนจัดขึ้น

ทรัพยากร งบประมาณ

R

C

O

กิจกรรม จัดพระวิทยากร
สอนพุทธศาสนาในโรงเรียน
สัปดาห์ละ 1 ครั้งตามที่ ศธ.
กาหนด การร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น

ทรั พ ยากร งบประมาณ
โอกาส สถานที่ และเวลาใน
กา รท า กิ จ กร ร มร่ วม กั บ
โรงเรี ยน และช่ อ งทางการ
สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ติ ด ต า ม
แนวนโยบายของ ศธ.

กิ จ กรรม ประชุ ม ร่ ว มกั น
ระหว่ า งหน่ ว ยงาน บู ร ณา
ก า ร ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ มี
แนวทางใกล้ เ คี ย งกั น ให้ มี
เอกภาพ
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กรณีศึกษาที่ 2 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองที่ยังคงประสบปัญหาการใช้ความรุนแรง
ของนักเรียน และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหา
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรียน ข เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2 และเปิดทาการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2501 (เกิน 50 ปี) มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น
ประมาณ 2,200 คน ครู 100 คน (คิดเป็นสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 22 คน) เคยได้รับรางวัลยกย่อง
ให้ เ ป็ น โรงเรี ย นดี เด่ นหลายครั้ ง ทั้ ง ในด้ า นจริ ยธรรม สิ่ ง แวดล้ อ ม การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และ
สาธารณสุ ข รวมทั้ งมี ความร่ วมมื อ กั บหน่ วยงานเอกชน และหน่ วยงานต่ างประเทศในการจั ด
การศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ในเขตธุรกิจของ
กรุงเทพมหานคร สิ่งแวดล้อมในเชิงกายภาพรอบๆ โรงเรียน ภายในรัศมี 3 ตารางกิโลเมตร มีแหล่ง
เสื่อมโทรมที่เป็นชุมชนแออัด จานวน 13 ชุ มชน และนักเรียนเกือบทั้ งหมดของโรงเรี ยนมาจาก
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั้ง 13 ชุมชน มีโรงเรียนใกล้เคียงที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 แห่ง สายวิชาชีพ 2 แห่ง ในขณะเดียวกันก็มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ สถานประกอบการธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และศาสนสถานของศาสนาต่ างๆ ขนาดใหญ่ ได้ แก่ วั ด มั สยิ ด โบสถ์ และศาลเจ้ า
นักเรียนมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงาน ที่มีผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้าง
เป็นส่วนใหญ่ กว่าครึ่งมีสภาพครอบครัวไม่สมบูรณ์ เช่น บิดามารดาแยกทางกัน เป็นครอบครัวเลี้ยง
เดี่ยว คนที่เลี้ยงดูเป็นญาติแต่ไม่ใช่พ่อแม่ (ยาย ป้า น้า) อยู่ร่วมกับพ่อหรือแม่ที่แต่งงานใหม่ และอาจ
มีมีน้องต่างบิดามารดาอยู่ร่วมด้วย เป็นต้น
ในช่ วงปลายปี พ.ศ. 2552 มีข่ าวนักเรีย นชายระดับ ชั้น มัธยมศึ กษาตอนต้น ของ
โรงเรียนทาร้ายรุ่นพี่ชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยอาวุธร้ายแรงจนเสียชีวิตภายห้องโรงเรียน
ในช่วงพักกลางวัน ต่อหน้าเพื่อนจานวนมาก ปรากฏอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับ
สาเหตุของปัญหา
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้บริหารและครูโรงเรียน ข อธิบายและวิเคราะห์
เหตุการณ์ ดังนี้
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“หนังสือพิมพ์เขียนข่าวไม่ตรง สาเหตุจริงๆ ไม่ใช่การรีดไถเงิน เป็นเด็กม.1 ที่
เงียบๆ เพิ่งเข้าใหม่กับ ม.2 ที่อาจชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่เด็ก ม.1 พกมีดติดตัวมา
ส่วนคนที่เสียชีวิตไม่ใช่ต้นเหตุ ไม่เกี่ยวข้อง อยู่ ม.2 คนละห้อง เห็นเขาท้ากันเลยเข้าไป
ร่วมวง ไม่รู้จะเข้าไปห้ามหรือช่วย ครูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ พอกรูกันเข้าไปคนแทงก็
อ้างว่าป้องกันตัวกลัวถูกรุม.....จริงๆ โรงเรียนมีการตรวจกระเป๋าตอนเช้านาน ๆ ทีโดย
ครูกับกรรมการนักเรียน แต่ไม่จริงจังเท่าไหร่ แม้แต่ห้ามเด็กใช้โทรศัพท์ยังไม่ได้เลย”
(ครูแนะแนว ข 1, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2554)
“เป็นอุบัติเหตุจากการป้องกันตัว เกิดจากเด็ก ม.1 ถูกม.2 ไถเงินแล้วไม่ให้ ม.2
ก็เลยนัดเคลียร์กัน วันรุ่งขึ้นต่างก็เอามีดมา พอเพื่อนมายุให้ไปสู้กัน คือตัวช่างยุชอบ
เพื่อนผู้หญิง ม. 2 แต่ผู้หญิงชอบน้อง ม.1 คนนี้ คนตายไม่เกี่ยวนั่งอีกมุม พอทางนี้ชก
กัน ม.2 ทาท่าจะแพ้ เพื่อนรวมทั้งคนตายก็กรูเข้ามารุม ม.1 จนหลังชนกาแพงและควัก
มีดมาสะบัด โดนกันหลายคนเจ้านี่โดนตัดขั้วหัวใจเลยเสียชีวิต กว่าครูจะรู้เรื่องจนมีเด็ก
ตัวเปื้อนเลือดวิ่งไปบอก ไม่รู้ตอนนี้ตัวก่อเหตุไปไหนแล้ว เข้ากระบวนการอะไรก็ไม่รู้ แต่
ถ้าเด็กขี้โมโหอารมณ์ร้อน ก็ต้องมีกระบวนการบาบัดเยียวยาก่อน ไม่รู้มีแผลอะไรในใจ
เป็นเด็กใหม่เรียนปานกลางค่อนข้างอ่อนแต่ไม่ก้าวร้าว
ช่วงนั้นปัญหาเด็กใช้ความรุนแรงกรณีอื่นก็มี ทั้งผู้หญิงผู้ชาย กับทั้งในและ
ต่างโรงเรียน เหมือนฮิตกันเป็นช่วงๆ แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ ปัจจุบันแทบไม่มีเลย ครูต้อง
รู้จักสังเกตมาก พวกเด็กจะรู้สึกกันก่อน ครูไม่รู้ บางทีแค่เกลียดขี้หน้า ผู้หญิงมักจะ
ตบกันมากกว่าแต่จะไปทานอกโรงเรียน ชุมชนรอบๆ พวกร้านค้า ร้านขายอาหาร ร้าน
เกม รถสองแถว รถเมล์ หรือผู้ปกครองที่เห็นเหตุการณ์จะแจ้งเข้ามา” (ครูแนะแนว
ข 2, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2554)
“เด็กที่นี่เป็นเด็กจนมาจากชุมชนแตกแยก ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง พ่อแม่
ย้ายมาทางาน บางทีก็เป็นต่างด้าว เด็กสมัยนี้ขาดรัก ขาดความอบอุ่นเลยแสวงหา
การยอมรับและความรักจากใครก็ได้ พอมีปัญหาผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มา มีบ้างที่มา
ช้าแต่ก็ต้องเอามาให้ได้ ค่อนข้างมีปัญหาแต่เราต้องขอให้พ่อแม่กับผู้ปกครองจริงๆ
มาเซ็นชื่อรับทราบเพื่อที่จะดูแลเขาได้ สาเหตุปัญหาจริงๆ คือ 1 ครอบครัวแตกแยก 2
ขาดความรัก 3 เลียนแบบตามกระแส แล้วจะฮิตเป็นช่วงๆ พร้อมกัน” (ผู้บริหาร ข 1,
สนทนากลุ่ม, 23 กันยายน 2554)
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“พูดอย่างยุติธรรม ปัญหาคราวนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์รุนแรงเดียวที่บังเอิญ
เกิดขึ้นและตรงกับกระแสความสนใจของสังคม ตลอดเวลานักเรียนทั้งหมดไม่ได้เป็น
เช่นนั้น ปัญหาอื่น เช่น ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เด็กท้อง มีไม่ต่างจากโรงเรียนอื่ น
บางครั้งเด็กตบตีกันเกิดจากปัญหาไม่จริงจัง เป็นการจัดฉาก มีคนยุ มีตัวแสดง อยาก
เป็นดาราถ่ายคลิปตามสมัยนิยม เห็นเป็นเก๋.... เราเลือกเด็กไม่ได้ นักเรียนของเราเป็น
เด็กชุมชนแถวนี้ ครอบครัวก็ไม่ได้สมบูรณ์ โรงเรียนพยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้เค้า
เติบโตขึ้นอย่างมีพัฒนาการแต่ 2 ปีหลังนี้ก็ไม่มี ปัญหาแล้ว เด็กดีๆ ใฝ่เรียนและมี
อนาคตก็มีเยอะ” (ผู้บริหาร ข 2, สัมภาษณ์, 23 กันยายน 2554)
จากการสนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์ข้างต้น สรุปได้ว่า โรงเรียน ข วิเคราะห์ปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยมองว่า การที่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขาดสันติวัฒนธรรม ใช้
ความรุนแรง ทะเลาะเบาะแว้งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในช่วงวัยหนึ่งของนักเรียน และจะมี
เหตุการณ์เพียงส่วนน้อยที่จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติ (เป็นอันตรายถึงชีวิต) โดยวิเคราะห์ว่า
การที่ ผู้ เรี ยนขาดสั นติ วั ฒนธรรมสาเหตุ หลั กเกิ ดจากภู มิ หลั งที่ ผู้ เรี ยนมี สภาพความสั มพั นธ์ ใ น
ครอบครัวที่ไม่ค่อยดี การขาดความรัก ที่เกิดจากการที่ครอบครัวแตกแยก ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่
รายได้และฐานะทางครอบครัวไม่ดี ผู้ปกครองมีการศึกษาต่า ผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่เด็ก ขาด
การปลูกฝังและอบรมสั่งสอนในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม มีช่องว่างระหว่างผู้ปกครอง
และเด็ก และการไม่ให้ความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียนในการปลูกฝังด้านวิชาการควบคู่ไป
กับแนวทางในการดาเนินชีวิต ทาให้เด็กไม่มีภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต ขาดที่ปรึกษา เมื่อมีปัญหา
ก็ไม่ สามารถหาที่ ระบายหรื อได้ รับค าปรึ กษาที่ เหมาะสม ส่ งผลให้ มี พฤติ กรรมการแสดงออกที่
เหมือนระเบิดเวลา ในขณะเดียวกัน โรงเรียน ข ได้มีการเปรียบเทียบโดยพาดพิงถึงปัญหาที่เกิ ด
ขึ้นกับโรงเรียนอื่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริบทด้านนักเรียนที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ข ก็เกิดขึ้นกับโรงเรียน
อื่นเช่นเดียวกัน และชี้ให้เห็นว่าหากอยู่ในช่วงที่ผู้เรียนนิยมการใช้ความรุนแรง แม้โรงเรียนมีความ
พยายามในการปลูกฝังทั้งในเรื่องวิชาการและในเชิงคุณธรรมจริยธรรม ทั้งในระดับสันติภาพภายใน
และสันติภาพภายนอก โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมและมีการใช้วิทยากรพิเศษ และพระเป็นผู้สอน
พระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันให้ไม่ไปสู่ความรุนแรงและรู้จักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์ไปควบคู่กันกับการให้ความรู้ในเชิงวิชาการ ตามที่หลักสูตรกาหนดและมีการจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ประเด็ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแล้ ว โดยมี โ รงเรี ย นเป็ น
ผู้รับผิดชอบเพียงส่วนเดียวไม่เพียงพอ ผลการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมก็จะไม่บรรลุผลสาเร็จ ไม่
สามารถป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาฟื้นฟูได้อย่างทั่วถึง และเห็นผลเป็นรูปธรรม
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จากการสังเกตการณ์การตอบคาถามในการให้สัมภาษณ์ และวิธีการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ย่อยของโรงเรียน ข พบว่า ผู้บริหาร ที่ร่วมสนทนากลุ่มย่อย ส่วนหนึ่งหลีกเลี่ยงที่จะตอบคาถามในกรณี
เหตุการณ์รุนแรงที่เป็นข่าว รวมทั้งสถิติเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงและปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
ในโรงเรียน เพื่อพยายามปกป้องชื่อเสียงของสถานศึกษาและภาพลักษณ์ของนักเรียนโดยรวม โดย
แสดงความคิดเห็นว่าความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย และ
เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงเดียวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่มีสภาพปกติสงบสุขโดยไม่มีสัญญาณเตือน เป็นเหตุ
สุดวิสัยแม้ว่าโรงเรียนจะมีความพยายามสอดส่องดูแลและจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันอย่างเต็มที่
และวิเคราะห์สาเหตุหลักของปัญหา โดยมองว่าปัญหาสภาพครอบครัวที่ไม่มีเวลาดูแลบุตร สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และพฤติกรรมเลียนแบบที่ขาดความยับยั้ งชั่ง
ใจของเด็กเอง เป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการมองมุมเดียวโดยไม่ได้นาปัจจัยเงื่อนไข
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมาประกอบการวิเคราะห์ โดยมองว่าโรงเรียนได้จัดการเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือครบถ้วนตามที่กระทรวงศึ กษาธิการกาหนด
อีกทั้งพยายามชี้แจงให้เห็นว่านักเรียนคนดังกล่าวไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนแล้ว โรงเรียนจึงไม่เกิด
ปัญหาอีก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้หยิบตัวผู้แสดง (Actor) ที่เป็นปัญหาออกไป ส่งผลให้ผู้วิจัย
ไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมีการดาเนินงานที่แสดงถึงความพยายามในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ทั้งในกระบวนการป้องกัน แก้ไขและเยียวยาฟื้นฟูเท่าที่ควร ทาให้ผู้วิจัยจึงต้องทาการสนทนากลุ่มย่อย
โดยแยกเป็นกลุ่มเล็กๆ และแยกสัมภาษณ์รายบุคคล ได้แก่ กลุ่มครูแนะแนว กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
และชุมชนภายนอกโรงเรียนประกอบการเก็บข้อมูลซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายขึ้น
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1.2.1 กระบวนการป้องกัน
จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สังเกตและศึกษาจากเอกสารของโรงเรียน
พบว่า โรงเรียน ข มีก ารเสริมสร้า งสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน ในกระบวนการ
ป้อ งกัน ด้ วยการท าข้ อตกลงร่ ว มกับ ผู้ ป กครองในการสนั บสนุ น การจั ดการเรี ย นการสอนของ
โรงเรียน และทาความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการและการลงโทษช่วงต้นปีการศึกษา
ของทุกปี มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยให้
ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในช่วงต้นของภาคเรียนที่ 2 โดยสัดส่วนครูประจาชั้นต่อนักเรียน 1: 20
คน มีมาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันและตรวจสอบ เช่น การสุ่มตรวจปัสสาวะในนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เป็นครั้งคราว ให้นั กเรียนรวมกลุ่ม จั ดชมรม และจัดทาโครงการเพื่อ ดูแลช่ วยเหลือ นั กเรียนใน
โรงเรียน ทาความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการและการลงโทษ และจัดทากิจกรรมการ
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เรียนการสอนประจาวันเพื่อให้ความรู้ในการป้องปรามการใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาทและปัญหา
พฤติกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนา
ทั ก ษะชี วิ ต ในชั่ ว โมงแนะแนว มี ก ารน าพระสงฆ์ เ ข้ า มาสอนคุ ณ ธรรม ศี ล ธรรมในวิ ช า
พระพุทธศาสนา โดยเนื้อหาสาระในการให้ความรู้โดยรวม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเกิด สันติภาพ
ภายในตน ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้ผู้เรียนไม่เดินไปสู่ความรุนแรงและมี สันติภาพภายนอกหรือ
สันติภาพระหว่างบุคคล คือ รู้จักปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยยึดหลักสันติภาพ มีทักษะในการสื่อสาร ดังนี้
“ปกติมี การพั ฒนาทั กษะชี วิตในชั่วโมงแนะแนว ตามที่ หลักสู ตรกระทรวง
ศึ กษาก าหนด ใช้ กิ จกรรมพั ฒนาจิ ตใจ เช่ น พาเด็ ก ม.4 เข้ าใหม่ ไปค่ ายพั ฒนา
คุณธรรมจริยธรรม คล้ายวิชาลูกเสือ ไม่รู้ วิชาอื่นมีบูรณาการหรือไม่อย่างไร แต่การ
สอนแนะแนวจะเน้นให้เด็กรู้จักและเห็นคุณค่าในตัวเอง จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
เรื่ องที่สอน ทั้งด้านการศึ กษา ส่ วนตั ว สังคม ให้ เด็ กรู้จั กชี วิต อยู่ กับเพื่ อนอย่างมี
ความสุข ปฏิบัติ ตัวได้ถู กต้อง สอนเด็ กให้อย่ าติดสื่อ บางที ในมื อถื อมีคลิปโป๊เราก็
เข้าใจ ห้ามไม่ได้แต่ต้องสอน ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ถ้าสอนจะคุยกันรู้เรื่องกว่า ถ้าห้าม
เหมือนเอาไฟไปแหย่” (ครูแนะแนว ข 2, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2554)
นอกจากนั้น ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อช่วยรับผิดชอบ เป็นหูเป็นตา
สอดส่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียน เช่น จัดแถวเข้าโรงเรียน การแต่งกาย การทาความ
เคารพ และตรวจกระเป๋าหน้าโรงเรียน มีโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมชมรมตามความสามารถและความสนใจ ค่าย กิจกรรม
การแข่งกีฬาสีและวันสาคัญทั้งกิจกรรมภายใน และกิจกรรมที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนรอบโรงเรียน และพระในการสนับสนุนและเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านเครือข่ายแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการตามความสมัครใจเป็นครั้งคราว
“โรงเรียนมีโครงการให้ ตารวจมาพูดถึงระเบียบวินัย กฎเกณฑ์การลงโทษ
สาหรับการทะเลาะเบาะแว้ง ตีกัน ทาร้ายกัน ในชั่วโมงนิเทศ เหมือนชั่วโมงลูกเสือ
อาทิตย์หนึ่งมี 1 ครั้งตอนเย็น เรียกเด็กเป็นระดับตั้งแต่ ม.2 ขึ้นไปทั้งหมด บางครั้ง
อบรมโดยครูเอง บางทีเป็นวิทยากรข้างนอก ส่วนในชั่วโมงโฮมรู มและสร้างเสริม
ลั ก ษณะนิ สั ย เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งความประพฤติ ” (ครู แ นะแนว ข 1,
สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2554)
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การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในกระบวนการป้องกัน ของ
โรงเรี ยน ข เป็นกิ จกรรมที่ มีการด าเนิ นการตามที่ หลักสู ตรก าหนด ไม่ได้ ใช้ ปั ญหาเป็ นตัว ตั้ ง ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้กาหนดเป็นโครงการดาเนินงานที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่
ชัดเจน แต่ การให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ ยวข้ องส่วนใหญ่ เป็นการให้ความรู้เพื่ อการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และข้อตกลงในส่วนของระเบียบปฏิบัติ และการลงโทษ
เพื่อการป้องปรามมิให้นักเรียนใช้ความรุนแรง แต่ผลของพฤติกรรมความรุนแรงที่ปรากฏขึ้น แสดงให้
เห็นว่ากระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและการสร้างสันติวัฒนธรรมทั้งในการสร้างสันติภาพภายใน
และสันติภาพภายนอก ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดมีปัญหา ไม่สามารถเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมได้จริง
โดยในกรณีของโรงเรียน ข ปัญหาการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมอยู่ที่กระบวนการปลูกฝังให้ความรู้
เนื่องจากตัวสาระองค์ความรู้ที่สอน เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดเช่นเดียวกับโรงเรียน
อื่น แต่กิจกรรมต่างๆ ไม่ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน ครอบครัวและชุ มชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางและระบบการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้อย่างแท้จริง ต่อมาภายหลัง
เหตุการณ์รุนแรงในปี 2552 ศิษย์เก่าของโรงเรียน ข ได้เสนอโครงการมายังโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกงานและมีงานทาในช่วงวันหยุดและปิดภาคการศึ กษาในกิจการของตนเอง เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และค้นพบศักยภาพของตน โดยรับนักเรียนที่สมัครใจและ
โรงเรียนให้การรับรอง โดยไม่กาหนดผลการศึกษาและประวัติความประพฤติ
1.2.2 กระบวนการแก้ไข
จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สังเกต และศึกษาจากเอกสารของโรงเรี ยน ข
พบว่ า โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน ใน
กระบวนการแก้ไขโดยตรง เพียงแต่มีการกาหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน สาหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบบทบาทหน้าที่ของตน
เมื่อ เกิดเหตุการณ์ โดยมีการประชุมชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน และทาความตกลงร่วมกันในการ
ประชุมครูและผู้ปกครองทุกปีการศึกษา ในกรณีที่พบว่านักเรียนใช้ความรุนแรงจนมีเรื่องรายงานถึง
ฝ่ายปกครอง ที่อาจเกิดเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยส่วนใหญ่ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นภายนอกโรงเรียนๆ จะทราบจากการที่ชุมชนภายนอกแจ้งมาที่โรงเรียน เช่น ร้านค้าแผงลอย
ร้านสะดวกซื้อ รถสองแถว หรือผู้ปกครองอื่นๆ ที่เห็นเหตุการณ์ เช่น การทะเลาะวิวาท ชกต่อย ตบตี
พกอาวุธ ตลอดจนมีปัญหาความประพฤติร้ายแรง ขาดเรียนนานๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น โดย
กาหนดว่า ความผิดครั้งที่ 1 ตักเตือนและให้เจ้าตัวลงบันทึกรับรองการกระทาผิด ความผิดครั้งที่ 2
เรียกผู้ปกครองมาพบและผู้ปกครองลงบันทึกรับรองการกระทาผิด ความผิดครั้งที่ 3 ผู้ปกครองมา
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พบ ให้รับทราบการพักการเรียนและรับตัวนักเรียนกลับบ้าน ความผิดครั้งที่ 4 ให้ผู้ปกครองมาพบ
เพื่อลาออก แต่ในกรณีความรุนแรงที่ครูประจาชั้น ครูแนะแนวประสบเหตุ โดยไม่มีการรายงานถึง
ฝ่ายปกครองให้อยู่ในดุลยพินิจของครูประจาชั้น หัวหน้าระดับ และครูแนะแนวเป็นกรณีไป
1.2.3 กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
การสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สังเกต และศึกษาจากเอกสารของโรงเรียน ข พบว่ า
โรงเรียนมีการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการฟื้นฟู สาหรับครู
และนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบภายหลังเหตุการณ์ โดยสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นฝ่ายเสนอนักจิตวิทยาเพื่อเข้า
มาให้การปรึกษาและจัดกิจกรรมเยียวยาฟื้นฟูครู และนักเรียนในโรงเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็น
เวลา 1 เดือน โดยกิจกรรมที่นักจิตวิทยา มาจัดให้ครูและนักเรียนได้ทานั้น เน้นการปลูกฝังให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดสันติภาพภายในตน แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูสาหรับ
นักเรียนที่ใช้ความรุนแรงทั้งในกรณีที่เป็นข่าวและกรณีอื่นๆ
1.3 ข้อมูลพืน้ ฐานของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกต สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย จะเห็นความสัมพันธ์ของเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ข ว่า โรงเรียนเลือกใช้
วิธีการสร้างเครือข่ายแบบกลุ่มสู่กลุ่ม ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่ง
เป็นเครือข่ายแนวราบที่เป็นทางการตามโครงสร้างที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้าง
เครือข่ายเพื่อการสนับสนุนทรัพยากร (งบประมาณ) และกิจกรรมของโรงเรียน เช่น สมาคมผู้ปกครอง
และครู กรรมการนักเรียน หน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ตารวจ สถาบันศาสนา โดยให้
ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน ที่เน้นกระบวนการป้องกัน ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบปฏิบัติในการ
ลงโทษ และการให้นักเรียนทากิจกรรมที่มีประโยชน์โดยโรงเรียนวิเคราะห์ว่าจุดอ่อนของเครือข่าย
ความร่วมมือ คือ ครอบครัว หรือผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีบริบทครอบครัวไม่ดีนักและไม่ค่อยมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ไม่ได้
เรียนรู้และทบทวนสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาจากประสบการณ์ตรงองโรงเรียน ที่จะช่วยให้เข้าใจถึง
ข้อดีและข้อด้อยของการดาเนินงานเท่าที่ควร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและสนทนากลุ่ม ครูแนะแนวและนักเรียน พบว่า โรงเรียน ข
ยังมีเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ ที่มีศักยภาพแต่ไม่ได้ถูกดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติ
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วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียนเท่าที่ควร ได้แก่ เครือข่ายบุคคลจากชุมชนรอบนอก
โรงเรียน ซึ่งได้แก่ ร้านค้าหาบเร่แผงลอย ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า รถประจาทาง มอเตอร์ไซต์
รับจ้ าง ที่ เป็ นเครื อข่ายแนวราบแบบคนสู่ กลุ่ มแบบไม่เป็ นทางการ เป็ นไปโดยความสมั ครใจ มี
เครือข่ายศิษย์เก่าผ่านทางสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็งและมีศักยภาพตลอดจนมีช่องทางการสื่อสารที่
จะเอื้อต่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และมีความภาคภูมิใจได้ รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ภายนอกที่มีความ
พร้อ มด้านงบประมาณและทรัพยากรอื่ นๆ ที่เคยในการสนับสนุนโรงเรียนในด้านกายภาพอย่าง
สม่าเสมอ
2. กระบวนการและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2.1 ช่วงการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
เนื่องจากโรงเรียน ข ใช้เครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่แล้วตามโครงสร้างของโรงเรียน เช่น
สมาคมผู้ปกครองและครูมาเป็นเวลานาน การก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ข ที่เริ่มกล่าวถึงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
จึงเริ่มนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่เปิดโอกาสให้
สถานศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นาตามธรรมชาติ เป็นผู้ริเริ่มดาเนินงาน
ให้ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมผ่านกระบวนการเครือข่ายความร่วมมือที่โรงเรียนมีอยู่ จึงได้มีการให้ความรู้และชี้แจงให้
ครูทุกคนโดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะแนวดิ่งแบบผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เพื่อให้ขยายแนว
ทางการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่เน้นกระบวนการป้องกัน ไปสู่ผู้ปกครองที่ต้ อง
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโดยใช้ความสัมพันธ์แนวราบตามโครงสร้างอยู่แล้ว ด้วยการให้ความรู้และสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการลงโทษ ผ่านการประชุมผู้ปกครองประจาภาคการศึกษา
แต่ไม่ได้มีการตกลงในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
อย่างเป็นทางการ เพียงแต่สอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรม การใช้ความรุนแรง การ
ทะเลาะวิวาท ฯลฯ ไปกับการดาเนินงานเกี่ยวกับผู้ปกครองและครู และการพัฒนาผู้เรียนที่มีอยู่เดิม
มีศึกษานิเทศก์และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
เป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในภาพรวม
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“เริ่มตั้งแต่เด็กเข้ามาอยู่โรงเรียนนี้ เราจะเรียกผู้ปกครองมาทาความเข้าใจ
ระเบี ยบปฏิ บัติ ของโรงเรียน ให้เข้าร่วมสมาคมผู้ ปกครอง และท าความตกลงว่ า
ผู้ปกครองต้องเข้ามาร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ต้องช่วยกันดูแลนักเรียน
มีส่ วนร่ วมทั้ งระบบการจั ดการเรี ยนการสอน ระบบกิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยน พวก
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ กิจกรรมกีฬา วันสาคัญ ค่ายอะไรต่างๆ และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องมีทั้งการเยี่ยมบ้านเป็นรายบุคคล การประชุมผู้ปกครอง และ
อื่นๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดครบทุกประการ” ” (ผู้บริหาร ข 1, สนทนา
กลุ่ม, 20 กันยายน 2554)
“ภาพลักษณ์โดยรวมของโรงเรียนดีมาก ตั้งแต่อดีตเราเคยเป็นโรงเรียนผู้นา
โรงเรี ยนดี เด่ นในเชิ งวิ ชาการ สาธารณสุ ข และจริ ยธรรมศึ กษา ตั้ งแต่ ไหนแต่ ไร
เครือข่ายของโรงเรียน (ก่อน พ.ศ. 2544) พวกมูลนิธิเอกชน สภาสังคมสงเคราะห์
สมาคมทางศาสนา องค์กรหรือมูลนิธิต่างประเทศ ก็ให้การสนับสนุนโรงเรียนหลาย
ด้านทั้งการสร้างห้องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครูสอนภาษาอังกฤษและ
รางวั ลยกย่องต่างๆ ตอนปี 2548 ก็ได้ รับการประเมิ นผลงานดี เด่ นจาก สมศ.”
(ผู้บริหาร ข 2, สนทนากลุ่ม, 20 กันยายน 2554)
นอกจากนั้น เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน ในช่วงการก่อตัว ยังไม่ได้มีการกล่าวถึงการขอความร่วมมือหรือรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ชัดเจนโดยตรง เนื่องจากโดรงเรียนใช้กิจกรรมที่สอดแทรกลงใน
เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามปกติและกิจกรรมเสริมที่เป็นไป
ตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด แต่ ก ารขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณและความร่ ว มมื อ อื่ น ๆ จาก
ผู้ปกครองในการประชุมแต่ละครั้งจะเป็นการขอรับการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมพิเศษในเรื่อง
อื่นๆ ของโรงเรี ยน เช่น การปรั บปรุ งสิ่ง แวดล้อ มภายในโรงเรียน การสร้ างห้ อ งหรือ ตึ กสาหรั บ
กิจกรรมต่างๆ การเรี่ยไรเพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือทาบุญ หรือการขอรับความช่วยเหลือใน
ด้านงบประมาณ การสร้างและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
โดยสรุป กระบวนการสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือ เพื่ อเสริมสร้ างสันติวั ฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการก่อตัวเริ่มจาก 1) ผู้บริหารรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ 2)
สั่งการและทาความเข้าใจกับครูในโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบปฏิบัติในการลงโทษ 3) ให้ความรู้และสร้าง
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ข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติแก่ผู้ปกครองผ่านการประชุมผู้ปกครอง 4) ดาเนินการตามที่ได้
ชี้แจงในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลนักเรียน 5) ประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้า
ร่วมเครือข่ายในการให้การสนับสนุนงบประมาณ ห้องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 6) จัดกิจกรรม
เสริมภายในโรงเรียนร่ วมกับ เครือ ข่ายความร่ วมมือ เช่น กิจกรรมวัน สาคัญ ทางศาสนา กีฬาสี
กิจกรรมค่าย การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ฯลฯ
2.1.1 รูปแบบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ข ในช่วงการก่อตัว
เป็นเครือข่ายแบบผสมที่ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ครู
และผู้ปกครอง รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนภายนอก โดยเครือข่ายระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนโดยผู้บริหารและครู เป็นเครือ ข่ายระหว่างกลุ่มสู่กลุ่มที่มีความสัมพันธ์แนวดิ่งแบบเป็น
ทางการ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ มอบค าสั่ ง ติ ด ต่ อ ประสานงานกั น ตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ในขณะที่ เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า งโรงเรี ย น (ผู้ บ ริ ห าร ครู ) ผู้ ป กครอง และหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนภายนอกเป็นเครือข่ายแบบคนสู่กลุ่มที่มีความสัมพันธ์แนวราบ ทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ สามารถสรุปรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการก่อตัว ได้ดังนี้
พ.ศ.2544 - 2550
กระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบาย
กาหนดหลักสูตรขั้นพืน้ ฐาน 2544

รับมอบนโยบาย

ขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

หน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร
สนับสนุนงบประมาณ
คอมพิวเตอร์

สั่งการและชี้แจง

ชี้แจงและสร้างข้อตกลง

ครู

ผู้ปกครอง

ดูแล

นักเรียน

ชี้แจงและสร้าง
ข้อตกลง
พัฒนาผู้เรียน ระบบดูแล

ภาพที่ 13 รู ป แบบของการก่ อ ตั ว ของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ข
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2.1.2 องค์ประกอบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูแนะแนวของโรงเรียน พบว่า องค์ประกอบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในขั้นตอนของการก่อตัวของ
เครือข่าย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานภาคเอกชนภายนอก โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) เนื้อหา/องค์ความรู้ ที่โรงเรียน ข ใช้เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจใน
เครือข่ายทั้งหมดได้แก่
1.1) ความรู้เพื่อ สร้างสันติภาพภายใน ที่โรงเรียนมีการดาเนินงานอยู่แล้ว
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม หลักคาสอนทางศาสนา และการสร้างผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ความรู้เกี่ย วกับกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน
1.2) ความรู้เกี่ยวเพื่อสร้างสันติภาพภายนอก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติของโรงเรียนในการดูแลนักเรียนและการลงโทษเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของนักเรียน
2) ทรัพยากร ได้แก่
2.1) ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแกนนา ที่มีวิสัยทัศน์ มีอานาจตัดสินใจ มีแนว
การดาเนินงานที่ชัดเจนและมีความจริงใจ และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่าย
2.2) สถานที่และเวลาในการทากิจกรรมร่วมกันภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็นกิจกรรม
เชิงวิชาการ การประชุม การอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เช่น การแข่งกีฬา และกิจกรรม
วันสาคัญต่างๆ
2.4) งบประมาณในการจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอน การพั ฒนาผู้เ รีย น
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนปกติ การ
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเชิงกายภาพ
3) กิจกรรม
3.1) การประชุม ผู้ปกครองประจาภาคการศึ กษาเพื่อ ทาข้ อ ตกลงในการ
ดาเนิน การเพื่อพัฒ นาพัฒนาผู้เรี ยน ระบบดู แลช่วยเหลือ นักเรี ยน กิ จกรรมเสริม หลักสู ตรของ
โรงเรียน
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3.2) การจัดกิจกรรมร่วมภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ การ
ประชุม การอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เช่น การแข่งกีฬา และกิจกรรมวันสาคัญ
ต่างๆ
3.3) การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายที่เป็นตัวแทน
นักเรียน
2.1.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
1.1.1) แกนนาเครือข่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ซึ่งเป็นแกนนาตามธรรมชาติ
ไม่ไ ด้ให้ ความสาคัญ กับการสร้างเครื อ ข่ ายความร่ วมมือ เพื่อ เสริ มสร้ างสั นติ วัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ในการดาเนินงานเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ยอมรับ
ความจริง ปกปิดข้อเท็จจริง กลัวเสียชื่อ เสียง และมองว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นเหตุ
สุดวิสัยและมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย และเกิดจากสาเหตุนอกโรงเรียน ใช้การสอดแทรกและบูรณา
การเนื้อหาสาระที่มีอยู่เดิมและเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมลงไปในการดาเนินงาน
ในลักษณะเครือข่ายตามโครงสร้างเดิมที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม ตามปกติ ที่มีกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่อ่อนแอ โดยไม่ได้แจ้งเน้นย้าให้แก่สมาชิกในเครือ ข่ายให้เกิดความ
ตระหนักและทราบถึงเป้าหมายในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและบทบาทหน้าที่ในเครือข่ายโดย
ทั่วกัน
1.1.2) สมาชิกเครือข่ายที่เป็น ครู ผู้ปกครอง และกรรมการนักเรียนที่
เป็นเครือข่ายตามโครงสร้างเดิมของโรงเรียน ไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของตนในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน แต่ทาหน้าที่และให้ความร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย และ
เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่มีความร่วมมือกันแบบหลวมๆ
1.1.3) สมาชิกเครือข่ายอย่างเป็นทางการตามโครงสร้างเดิมที่โรงเรียนมี
อยู่ และให้ความสาคัญ เช่น ผู้ปกครอง ไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือในการดาเนินงานของ
โรงเรียนเท่าที่ควร ในขณะที่เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ และให้การช่วยเหลือ กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรี ย นโดยสมั ค รใจ ในการช่ ว ยสอดส่ อ งเป็ น หู เ ป็ น ตา ไม่ ค่ อ ยได้ รั บ การสนั บ สนุ น และให้
ความสาคัญในการสร้างช่องทางสื่อสารกับโรงเรียน เท่าที่ควร เช่น ชุมชนรอบนอก ร้านค้า หาบเร่
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แผงลอย ห้างสรรพสินค้า รถประจาทาง และรวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ
สภานักเรียน ฯลฯ
1.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.2.1) วิสัยทัศน์ของแกนนาเครือข่าย ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่ ผู้บริหาร ต้อง
ให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีกับเครือข่าย เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกาหนดเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน มีกิจกรรมร่วมและการติดตามผล
อย่างสม่าเสมอ
1.2.2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายต้องรับรู้ถึง
ปัญหา มีความเข้าใจ มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ มีส่วนร่วม และยอมรับซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีส่วนในการ
ปลูกฝังวิชาความรู้และคุณธรรมหรือการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี
ความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียน ไม่เป็นเพียง
ฝ่ายรับมอบหมายหน้าที่อย่างเดียว
1.2.3) ช่องทางการสื่อสาร โรงเรียนควรเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่าง
เครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับโรงเรียน เพื่อให้เครือข่ายและโรงเรียนได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ตรงกันและทันต่อเหตุการณ์ และดึงผู้ที่สมัครใจร่วมเป็นเครือข่ายใหม่ๆ
1.2.4) ความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย ในกรณีที่เครือข่ายภายใน
โรงเรียนที่เป็นความสัมพันธ์แบบกลุ่มสู่กลุ่มที่มีอยู่ไม่ใกล้ชิดและไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร หรือให้ความ
ร่วมมือในลักษณะเครือข่ายแนวดิ่งที่เป็นทางการ โรงเรียนต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งรายงานผลความสาเร็จของการดาเนินการ
ให้สมาชิกเครือข่ายทราบเป็นระยะ ไปพร้อมๆ กับแสวงหาเครือข่ายเพิ่มเติมแบบเครือข่ายแนวราบ
ที่เป็นความสัมพันธ์แบบคนสู่กลุ่ ม และคนสู่คน ที่มีความสัมพัน ธ์แบบเป็นทางการและไม่เป็ น
ทางการควบคู่ กัน ไป มี ความสมัค รใจและมี สายสัม พัน ธ์อั นดีกั บโรงเรี ยน เข้ าร่ วมเ ป็น สมาชิ ก
เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องมีการมอบหมายให้สมาชิกเครือข่ายที่สมาชิกอื่นๆ
ยอมรับ และมีความกระตือรือร้น ซึ่งในกรณีโรงเรียน ข จะหมายถึง ครู ให้ทาหน้าที่ผู้ประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา
2.1.1) นโยบายการจัดการศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียน
ไม่สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ที่ให้ความสาคัญหรือ
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แสดงให้เห็นถึงการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรมในการดารงชีวิต หรือความสาคัญของ
บทบาทของโรงเรี ยนและเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้มีสัน ติ
วัฒนธรรม ทาให้โรงเรียนมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมิน ละเลยการ
สร้างสันติวัฒนธรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในเกณฑ์ประเมินคุณภาพต่างๆ ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนคุณธรรมและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมอ่อนแอ นักเรียนยังคงมีปัญหาการใช้ความรุนแรง
เป็นระยะและผลของการประเมินไม่เป็นไปตามสภาพจริง
2.1.2) พื้นที่และชุมชนรอบนอกของสถานศึกษา มีความแตกต่างและ
หลากหลายเชิงกายภาพมาก ทั้งแหล่งเสื่อมโทรม ร้านเกม คิวรถรั บจ้างและที่รกร้าง ในขณะที่มี
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และตลาด ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ออกนอกโรงเรียนและ
เป็นแหล่งก่อความรุนแรงได้ง่าย
2.1.3) กระแสสังคมและค่านิยมของนักเรียนที่นิยมการใช้ความรุนแรง
รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปราศจากการควบคุม ก่อให้ เกิดกระแสการเลียนแบบของ
นักเรียนเป็นระยะ ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถป้องกันได้
2.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) การกาหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องทั้ งที่ เป็ น หน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด และหน่ วยงานในการประเมิ น คุณ ภาพโรงเรี ยน ต้อ งมี
ข้อ กาหนดในนโยบายการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญในการสร้า งเครือ ข่า ยความร่ วมมือ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และกาหนดให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ด้านการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
2.2.2) ความสั ม พั นธ์ ข องชุ ม ชนรอบนอกกับ โรงเรี ยน จากการ
วิเคราะห์ของโรงเรียนว่า ชุมชนรอบนอกมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และ
การทะเลาะวิวาท ของนักเรียน แกนนาเครือข่าย ซึ่งก็คือ ผู้บริหารโรงเรียน ต้องเปิด ใจกว้างและให้
ความสาคัญในการดึงความร่วมมือจากชุมชนที่มีความหลากหลายทางกายภาพ ให้เข้ามาเป็น
เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน โดยสร้างความสัมพันธ์ ที่
ใกล้ ชิ ด กั บ ชุ ม ชนรอบนอกโรงเรี ย นที่ มี ค วามสมั ค รใจ ในลั ก ษณะคนสู่ ก ลุ่ ม (คนในชุ ม ชนกั บ
โรงเรียน) และคนสู่คน (คนในชุมชนกับครูและผู้บริหาร)
2.2.3) เนื้อหาสาระในการถ่ายทอดเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
สมาชิกเครือข่ายทั้งในส่วนของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และกรรมการนักเรียน ต้องมีการสังเกตและ
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เท่าทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยหยิบยกปัญหาหรือ เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง และสอดคล้อ งกับ
สภาพปัจจุบันมาเป็นสาระและประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ
2.2 ช่วงการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริ หาร และครูแนะแนว พบว่า โรงเรียน ข ได้ น ายุท ธศาสตร์ การ
พัฒนาคน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 -2554) ที่เน้นการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
คน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ซึ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มี
คุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อ ย่างต่อเนื่อ งตลอดชีวิต มา
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่
“จัดการศึกษาโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมนาความรู้ ดารงชีวิตอย่างมีความสุข...มี
กระบวนการสาคั ญนาไปสู่ ความสาเร็ จคือน าคุณธรรมจริ ยธรรมและหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาในทุกระบบของโรงเรียน วางแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอย่ างเป็ นระบบ เริ่ มจากสร้ างความตระหนักและจิ ตสานึ กของการปลู กฝั ง
คุณธรรมจริยธรรม บูรณาการหลักพุทธธรรม พัฒนานักเรียนตามหลักไตรสิกขา ให้กินอยู่
ดู ฟังอย่างมีสติและใช้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ บ ว ร”
ผลจากการกาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนใหม่ในการพัฒนาผู้เรียนโดยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนโดยนายุทธศาสตร์ ความร่ วมมือ บ ว ร มาใช้ โรงเรียนจึงได้สร้างความร่วมมือกั บวัดในการน า
พระสงฆ์เข้ามาสอนคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมในวิชาพระพุทธศาสนาในทุกระดับชั้นๆ ละ 1 ครั้ง
ในหนึ่งเดือน มีการนาคณะสงฆ์เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการนั่งสมาธิ การเป็ น
พุทธศาสนิกชนที่ดี โดยบางครั้งเป็นกิจกรรมที่ทาร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งเปิด
โอกาสให้นักเรียนเป็นแกนนาเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียน เช่น มีการเพิ่มบทบาทนักเรียน
ในการมีส่วนร่วมดาเนินการและมีคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้แทนเครือข่ายความร่วมมือของนักเรียน
ทั้งหมด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง เช่น การจัดทาโครงการ
เสียงตามสายโดยให้นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมจัดรายการ สาระในรายการเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวสาร
สารคดี ประชาสัมพันธ์ นั ดหมายกิจกรรมสาคัญ และให้ความรู้ในวันสาคั ญทางศาสนา เหตุการณ์

263
ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก มีการให้นักเรียนจัดทาสมุดบันทึกความดีซึ่งเป็นช่องทางการหนึ่งใน
การสื่ อสารระหว่ างผู้ปกครองและครู มี การเพิ่ มการจั ดการเรียนรู้ เพื่ อส่ งเสริ มการพั ฒนาคุ ณภาพ
นักเรี ยนให้ มีคุ ณลั กษณะที่พึ งประสงค์ที่ ส่งเสริมให้ นักเรี ยนมีโอกาสได้ แสดงออกในด้ านคุณธรรม
จริยธรรม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง มีการพัฒนาการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจาปีการศึกษาที่มีระบบยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้คิดนโยบายและหา
เสี ยงในโครงการส่ งเสริมประชาธิ ปไตย เพื่ อฝึ กความรั บผิ ดชอบในตนเองและเรี ยนรู้ กระบวนการ
ประชาธิ ปไตย นอกจากนั้ นยั ง มี ก ารจั ดโครงการส่ งเสริ ม คุ ณธรรม จริ ยธรรมและค่ า นิ ยมที่ พึ ง
ประสงค์ และมีจิตสาธารณะ อุทิศตนทางานเพื่อสังคม
“ทุกครั้งที่มีเรื่องสภานักเรียนจะมาก่อน เขาคอยสอดส่องดูว่าใครมีเรื่องกัน
คนในโรงเรียนรู้จักสภานักเรียนแต่ไม่กลัว พี่เขาใจดี อย่างหน้าโรงเรียนต้องไหว้พระ
เขาก็จะกากับให้น้องจัดระเบียบเข้าแถว ไหว้พระ ตรวจอาวุธ ตรวจกระเป๋าทุกวัน
ยิ่งคนไหนแสบ ๆ จะค้นดูทุกซอกทุกมุม พี่เค้ารู้ สภานักเรียนมีสมาชิกตั้งแต่ ม.3 –
ม.6 ต้องมาจากการเลือกตั้ง ปีที่แล้วมี 3 ทีม นโยบายดี ๆ ทั้งนั้น อย่างช่วยน้อง ๆ
ให้เป็นคนรับผิดชอบ เวลากินข้าวเสร็จก็ให้ยกไปเก็บ ” (นักเรียน ข 2, สัมภาษณ์,
20 กันยายน 2554)
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2552 หลังจากโรงเรียนได้ประสบปัญหานักเรียนใช้ความรุนแรงทาร้าย
กัน จนถึ ง แก่ชี วิ ต หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งภายนอก ได้ แ ก่ กรมสุ ข ภาพจิ ตกระทรวงสาธารณสุ ข
สานักงานตารวจแห่งชาติ และชุมชนรอบนอกโรงเรียนที่เป็นศิษย์เก่า ได้เสนอขอความร่วมเป็น
เครือข่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เพื่อ เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพจิตครูและ
นักเรียนที่ร่วมรับรู้และอยู่ในเหตุการณ์ ที่ยังมีอาการตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็น
เวลา 1 เดือน และจัดนักจิตวิทยาเพื่อให้คาปรึกษาเป็นครั้งคราวตามที่โรงเรียนร้องขอ นอกจากนั้น
ยังมีการจัดทาโครงการให้ตารวจบรรยายถึงระเบียบวินัย กฎเกณฑ์การลงโทษสาหรับการใช้ความ
รุนแรง การทะเลาะวิวาท ในชั่วโมงพิเศษสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สอดแทรกการตักเตือนในการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ ในส่วนของเครือข่ายชุมชนรอบนอกที่เป็นศิษย์เก่า ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ ได้ติดต่อ
ประสานงานขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพิ่มรายได้ และ
ลดพฤติกรรมเสี่ยงโดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนไปทางาน หรือ ฝึกงานในช่วงโรงเรียนปิดภาค
การศึกษา
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“ในห้องเรียนมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะวิวาททุกคาบ สอนว่าทะเลาะ
กันไม่ดี นักเรียนเป็นคนไม่ต้องกัดกัน จะเอาคุณธรรม เอาพระพุทธเข้ามาเต็ม ๆ วิชา
พระพุทธศาสนาก็สอน อย่างครูวิชาเลขยังสอนว่านักเรียนผู้ชายไม่ใช่เลข ไม่ต้องคิดไม่
ต้ องตบกั น ต่ อไปถ้ าเราดี ขึ้ น ทุ กสิ่ งก็ จะมาหาเราเอง หนู ก็ เชื่ อ ” (นั กเรี ยน ข 2,
สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2554)
นอกจากนั้น โรงเรียน ข ยังได้ร่วมเป็นเครือข่ายกับสถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งมีบริบท
ชุมชนแบบเดียวกัน และบางส่วนเป็นโรงเรียนที่เคยมีปัญหาความรุนแรงต่อกัน ในลักษณะเครือข่าย
ผู้บริหารและครูแนะแนว และเครือข่ายคณะกรรมการนักเรียนที่มีกิจกรรมการเข้าประชุมร่วมกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการดาเนินงานภายในแต่ละโรงเรียน และประเด็นที่อาจก่อให้เกิด
ปัญหาความรุนแรงเป็นระยะ
อย่างไรก็ดี ในภาพรวมผลจากเหตุการณ์รุนแรงที่เป็นข่าวส่งผลให้นักเรีย นคนอื่นๆ ที่ยั ง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่เรียบร้อยขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการเรียนรู้จากเหตุการณ์
ถึงแม้โรงเรียนจะมีการนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และกฎหมาย รวมทั้งรุ่นพี่ที่จบการศึกษา
ไปแล้วมาให้ความรู้ จัดกิจกรรม และแนะนาแนวทางในการดาเนินชีวิ ต ระเบียบปฏิบัติต่าง รวมถึง
การศึกษาต่อ ในกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมชมรม แต่เนื้อหาสาระของเหตุการณ์ความรุนแรงที่
เกิดขึ้น ไม่ได้ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมเท่าที่ควร
โรงเรียนและเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ ของโรงเรียนหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึง หรือนาเหตุการณ์การใช้
ความรุนแรงต่อกันมาวิเคราะห์และเรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจัง ในปัจจุบันเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง
ทะเลาะวิวาทที่นักเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ยังคงมีให้เห็นอยู่
“ครั้งหนึ่งครูนาเหตุการณ์นี้มาพูดหน้าเสาธง ในลักษณะว่า ถ้าใครไม่มีเงินให้
ไปปรึกษาครู ห้ามไปเคลียร์กันเองไม่เช่นนั้นเอะอะอะไรก็ฆ่ากันตาย ส่วนเรื่องแฟนครู
บอกว่า ถ้าไม่ตายก็หาใหม่ได้ไม่ต้องแย่งกัน ถ้าคนไม่รักแย่งมาได้เค้าก็ไม่รักอยู่ดี ให้
เราเป็นคนดีดีกว่า สักวันหนึ่งต้องมีคนเห็นความดีของเรา ใครไม่เห็นก็โง่เองไม่ต้องรีบ
หา” (นักเรียน ข1, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2554)
“ทุ กวั นนี้ ยั งมี ผู้ หญิ งตบกั นแต่ เป็ นแบบธรรมดา แบบกระโดดคร่ อม จิ กหั ว
กระแทกพื้น ทะเลาะกับเพื่อนในห้องกันเอง จะมีคนคอยกันไม่ให้คนอื่นเข้าไปช่วย บาง
ทีคุยกันอยู่ดีๆ เกิดไม่ถูกคอขึ้นมาก็เอาเลย พวกนี้พอผ่านไปเทอมนึงปีนึงก็มาง้อกัน
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ขอคืนดีอโหสิกรรม บางทีก็มีถ่ายคลิป ไม่ได้เอาไว้แจ้งความแต่เอามาดูกันว่าตบไม่ได้
เรื่อง ทาแบบนี้ แล้ วเจ็ บมื อ แล้ วสอนเทคนิคให้ เพื่ อนต่อ คนถ่ายก็ ภูมิ ใจที่ถ่ ายได้ ”
(นักเรียน ข 2, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2554)
“มีพวกหนูบางส่วนเป็นสายให้ครู ถ้ามีอาการว่าคู่นี้ทาท่าจะตบกันก็จะรีบวิ่งไป
บอกครู แต่ต้องแอบๆ ไปเดี๋ยวถูกสกัด บางทีชุลมุนมากก็ไม่ทัน แต่ถ้าใครไม่พอใจหนูก็
ทาตลกใส่ก็ไม่มีใครทาอะไร จะมีพระมาสอนศีลธรรมคุณธรรม นานๆ ที บางคนก็ฟัง
บางคนก็ไม่ฟัง นานมากๆ ก็จะมีรุ่นพี่ที่ออกไปแล้วมาเล่าเรื่องสมัยตัวเองให้ฟัง เรื่อง
ตบกัน แย่งแฟน ชกต่อยอะไรอย่างนี้ แต่จะเป็ นกลุ่มเล็กเหมื อนชุมนุ มชมรม จริง ๆ
น่าจะจัดให้มีกลุ่มเพื่อนนั่งคุยกัน ใครมีปัญหาอะไรไม่ชอบหน้ากันก็มาคุยเคลียร์กันก็
จบ” (นักเรียน ข1, สัมภาษณ์, 20 กันยายน 2554)
โดยสรุปกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ข ในช่วงการรักษาเครือข่าย เริ่มจาก 1) ผู้บริหารปรับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน ประกาศและชี้แจงให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองทราบ 2) เพิ่มสมาชิกเครือข่ายและ
ประสานงานเพื่อจัดกิจ กรรมเสริมสร้างสัน ติวั ฒนธรรมร่วมกันโดยเน้ นการพัฒนาผู้เรียนด้า น
คุณธรรม จริยธรรมร่วมกัน เช่น วัดและตารวจ 3) กระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งเข้าร่วมเป็นเครือ ข่ายกับสถานศึกษา
ใกล้เคียงที่มีบริบทชุมชนใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนความเข้าใจ 4) ให้
ความรู้และสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติแก่ผู้ปกครองผ่านการประชุมผู้ปกครอง 5) เปิด
กว้างรับความร่วมมือจากหน่วยงานและชุมชนภายนอกที่สมัครใจ มีความพร้อม และสามารถให้
การสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ 6) จัดกิจกรรมเสริมภายในโรงเรียนร่วมกับเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างสม่าเสมอ เช่น การประชุม การอบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา กีฬาสี กิจกรรมค่าย การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ฯลฯ
2.2.1 รู ป แบบของการรั ก ษาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการรักษาเครือข่ายประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียง สถาบันศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ศิษย์เก่า รวมทั้งหน่วยงานเอกชนภายนอก เป็นเครือข่ายที่มีเป้าหมายสาคัญให้สมาชิกเครือข่ายมี
ส่ว นร่ ว มในการสนับ สนุ น ด้ านองค์ ค วามรู้ ทรั พยากร และกิ จ กรรม ในลั กษณะเป็ นเครื อ ข่ า ย
แนวราบที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดขึ้น เป็นเครือ ข่ายที่ประกอบด้วย เครื อ ข่ายแบบกลุ่มสู่กลุ่มที่มี
ความร่วมมือเป็นทางการ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน (ครูและผู้บริหาร) สถาบันทางศาสนา
ตารวจ กรรมการนักเรียน นักจิตวิทยา และผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
ติดต่อประสานงานกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน และเครือข่ายแบบคนสู่
กลุ่มที่ไม่เป็นทางการในกรณีที่สมาชิกเครือ ข่า ยที่เป็นบุคคลมีความตั้งใจและสมัครใจเข้าร่ว ม
เครือข่ายด้วยตนเอง เช่น นักเรียนทั่วไป ชุมชนรอบข้าง ร้านค้า รถประจาทาง และมอเตอร์ไซต์
รับจ้าง เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการรักษาเครือข่าย ได้ดังนี้

พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานศึกษาใกล้เคียง

กรมสุขภาพจิต

เสนอให้ความช่วยเหลือ
ร่วมเป็นเครือข่าย

บ้าน

พ.ศ. 2550 – 2552
พัฒนาผู้เรียน

วัด

บริบทชุมชนคล้ายกัน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ปกครอง
ผู้
บริหาร

โรงเรียน
นักเรียนใน
โรงเรียน

เสนอให้ความช่วยเหลือ
ร่วมเป็นเครือข่าย

กรรมการ
นักเรียน

ครู

ชุมชนรอบนอก
ภาคธุรกิจ ร้านค้า ศิษย์เก่า

ภาพที่ 14 รูปแบบของการเกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ข
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2.2.2 องค์ประกอบของการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร ครู แ นะแนว และนั ก เรี ย นของโรงเรี ย น ข พบว่ า
องค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ใน
ขั้นตอนของการรักษาเครือข่า ย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เครือข่ายโรงเรียน
ใกล้เคียง สถาบันศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ศิษย์เก่า รวมทั้งหน่ว ยงานเอกชนภายนอก มี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีรายละเอียด ดังนี้
1) เนื้อหา/องค์ความรู้ ได้แก่
1.1.1) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายใน เพื่อสร้างให้สมาชิกเครือข่ายมี
ความเข้าใจตรงกันในเรื่องต่อไปนี้
(1) องค์ ค วามรู้ ส าหรั บ นั ก เรี ย น ได้ แ ก่ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม หลักคาสอนทางศาสนา การสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ทักษะชีวิต ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ที่เ น้นให้ผู้เรียนการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และความรู้เกี่ยวกับการทางาน การค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง
(2) องค์ความรู้สาหรับสมาชิกเครื อ ข่ายอื่นๆ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ
การเยียวยาฟื้นฟูผู้เคยประสบเหตุการณ์การใช้ความรุนแรง และการเรียนรู้จากประสบการณ์
1.1.2) องค์ความรู้เพื่อ สร้างสันติภาพภายนอก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการและการแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ในเครือ ข่ าย และความรู้เกี่ ยวกับ การมีส่ วนร่ว ม และ
หลักการประชาธิปไตย และความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนในการดูแลนักเรียนและการ
ลงโทษเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของนักเรียน
2) ทรัพยากร ได้แก่
2.1) ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแกนนาที่มีความจริงใจ ยอมรับความจริง เปิด
กว้าง และตั้งใจในการดาเนินการอย่างจริงจังและมีแนวทางปฏิบัติให้แก่เครือข่ายที่ชัดเจน
2.2) ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชานาญเฉพาะสาขา เช่น นักจิตวิทยา ตารวจ พระ
ในการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง และจัดกิจกรรมให้ความรู้และเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
2.3) สมาชิกเครือข่ายที่เป็นนักเรียน สถานศึกษาใกล้เคียงและชุมชนรอบนอก
ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสภาพและปั ญ หา มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ศั ก ยภาพ เสี ย สละและ
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กระตือรือร้น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอแนวคิดและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ตนและเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นได้
2.4) สถานที่และเวลาในการเรียนรู้ และทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือต่างๆ
2.5) ช่องทางการสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่าย เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์
ป้ายประกาศ/ป้ายนิทรรศการภายในโรงเรียน วารสารและรายงานประจาปีของโรงเรียน
2.6) งบประมาณในการจัดกิจกรรม การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเชิงกายภาพ
3) กิจกรรม ได้แก่
3.1) การประชุมเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจและสร้างข้อตกลงระหว่างสมาชิก
เครือข่ายทั้งที่เป็นผู้ปกครอง และนักเรียน ในเรื่องระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน ข้อ
ห้าม ขั้นตอนในการดาเนินการหากนักเรียนใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท รังแก หรือ ขาดสันติ
วัฒ นธรรมที่ ชั ด เจน ตั้ งแต่ ก ารตั ก เตื อ น และการลงโทษในระดั บ ต่ า งๆ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามที่
เคร่งครัด โดยมักเป็นการประชุมผู้ปกครองประจาปี ทั้งในการประชุมรวมและแยกตามห้องเรียน ปี
การศึกษาละอย่างน้อย 1 ครั้ง
3.2) การอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สาหรับ
นักเรียนและสมาชิกเครือข่าย
3.3) การจัดกิจกรรมร่วมภายในและระหว่างเครือข่ายภายในโรงเรียนและ
ภายนอก ในรูปแบบของกิจกรรมเชิงวิชาการ เวทีวิชาการ การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ และกิจกรรม
สั ง สรรค์ เ พื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ เช่ น การแข่ ง กี ฬ า และกิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ต่ า งๆ อย่ า ง
สม่าเสมอ
3.4) การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนอย่างเป็นระบบปีละ 1 ครั้ง เพื่อฝึก
ความรับผิดชอบและความเป็นประชาธิปไตย
3.5) กิจกรรมเสียงตามสาย
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2.2.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
1.1.1) แกนน าและสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยในสถานศึ ก ษาไม่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญในการหยิบยกเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาเรียนรู้ร่วมกัน และมองว่าปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่รุนแรง
1.1.2) กระบวนการและกิจกรรมถ่ายทอดปลูกฝังคุณธรรม และการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่โรงเรียนจัดให้ทั้งการสร้างสันติภาพภายใน
และภายนอกอ่อนแอ นักเรียนใช้มีการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง และไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
1.1.3) วิธีการทางานของแกนนาและสมาชิกเครือข่ายในการแสวงหา
และประชาสัมพันธ์เพื่อชักชวนและกระตุ้นให้บุคคลและองค์กรที่มีศักยภาพเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้า งสันติวัฒนธรรมโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน ไม่มีลักษณะเป็นเชิงรุก ขาดผู้
ประสานงานเครือ ข่า ยที่มี ศัก ยภาพ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในการจู งใจให้ เครือ ข่า ยหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และศิษย์เก่าที่มีความพร้อมเข้าร่วมเครือข่าย โดยไม่รอให้
บุคคลและหน่วยงานเป็นฝ่ายเสนอตัวเข้าร่วมเครือข่ายเอง
1.1.4) สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยอย่ า งเป็ น ทางการตามโครงสร้ า งเดิ ม ที่
โรงเรียนมีอยู่ และให้ความสาคัญ เช่น ผู้ปกครอง และครู ขาดความกระตือรือร้น และมีบทบาทใน
การมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายแบบเดิม คือทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความร่วมมือกัน
แบบหลวมๆ ไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือในการดาเนินงานของโรงเรียนเท่าที่ควร ในขณะที่
เครือข่ายชุมชนรอบนอก ที่ให้ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ และสมัครใจ ในการช่วยสอดส่อง
เป็นหูเป็นตา ยังคงไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนและให้ความสาคัญในการสร้างช่องทางสื่อสารกับ
โรงเรียน เท่าที่ควร เช่น ชุมชนรอบนอก ร้านค้า หาบเร่แผงลอย ห้างสรรพสินค้า รถประจาทาง ฯลฯ
1.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.2.1) วิสัยทัศน์ของแกนนาเครือข่าย ในการยอมรับของผู้บริหาร
และการรู้จักหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน และโอกาสในการเรียนรู้เพื่อทาความเข้าใจและ
เตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก และไม่ปล่อยผ่านเรื่องราวเล็กน้อยที่เป็นสัญญาณเตือนถึง
ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอีก
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1.2.2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายต้อ ง
รับรู้ถึงปัญหา มีความเข้าใจ มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ มีส่วนร่วม และยอมรั บซึ่งกันและกัน รวมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ร่วมกับโรงเรียน ไม่เป็นเพียงฝ่ายรับมอบหมายหน้าที่อย่างเดียว
1.2.3) ช่องทางการสื่ อสาร โรงเรี ยนควรเปิ ดช่อ งทางการสื่ อ สาร
ระหว่างเครือข่ายทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการกับโรงเรียน เพื่อให้เครือข่ายและโรงเรียน
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันและทันต่อเหตุการณ์ และดึงผู้ที่สมัครใจร่วมเป็นเครือข่ายใหม่ๆ
1.2.4) ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย โรงเรี ย นยั ง คงให้
ความสาคัญกับการรับมอบนโยบายจากต้นสังกัดและจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายและ
เกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสาคัญกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงน้อย มีการใช้เครือข่ายความ
ร่วมมือแบบเดิมที่มีความสัมพันธ์แบบกลุ่มสู่กลุ่มที่ไม่เข้มแข็งและมีวิธีการจัดปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมและเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ไม่ประสบผลสาเร็จเท่ าที่ควร และขาดการประสานงาน
เครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกเครือ ข่ายที่เป็นผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงาน
ภาคเอกชนและชุมชนภายนอกที่มีศักยภาพจึงไม่ได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมเท่าที่ควร โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายอย่าง
สม่าเสมอ รวมทั้งรายงานผลความสาเร็จของการดาเนินการให้สมาชิกเครือข่ายทราบเป็นระยะ ไป
พร้อมกับแสวงหาเครือข่ายเพิ่มเติมแบบคนสู่กลุ่ม และคนสู่คน ที่มีศักยภาพ สมัครใจและมีสาย
สัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งต้องมีการมอบหมายให้สมาชิก
เครือข่ายที่สมาชิกอื่นๆ ยอมรับ และมีความกระตือรือร้น ซึ่งในกรณีศึกษา โรงเรียน ข จะหมายถึง
ครู ให้ทาหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างเครือข่าย
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา
2.1.1) นโยบายการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพโรงเรียน ไม่
สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ที่ให้ความสาคัญหรือ
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรมในการดารงชีวิต หรือความสาคัญของ
บทบาทของโรงเรี ยนและเครือข่ายในการเข้ามามีส่ วนร่วมในการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นผู้มีสัน ติ
วัฒนธรรม
2.1.2) พื้นที่และชุมชนรอบนอกของสถานศึกษา มีความแตกต่างและ
หลากหลายเชิงกายภาพมาก ทั้งแหล่งเสื่อมโทรม ร้านเกม คิวรถรับจ้างและที่รกร้าง ในขณะที่มี
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ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และตลาด ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ออกนอกโรงเรียนและ
เป็นแหล่งก่อความรุนแรงได้ง่าย
2.1.3) กระแสสังคมและค่านิยมของนักเรียนที่นิยมการใช้ความรุนแรง
รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปราศจากการควบคุม ก่อให้เกิดกระแสการเลียนแบบของ
นักเรียนเป็นระยะ ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถป้องกันได้
2.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) การกาหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องทั้ งที่ เป็ น หน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด และหน่ วยงานในการประเมิ น คุณ ภาพโรงเรี ยน ต้อ งมี
ข้อ กาหนดในนโยบายการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญในการสร้า งเครือ ข่า ยความร่ วมมือ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และกาหนดให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ด้านการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
2.2.2) ความเข้าใจบริบทและศักยภาพ รวมทั้งความสัมพั นธ์ของ
ชุมชนรอบนอกกับโรงเรียน จากการที่โรงเรียนได้วิเคราะห์ว่า ชุมชนรอบนอกมีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และการทะเลาะวิวาท ของนักเรียน แกนนาเครือข่าย ซึ่งก็คือ
ผู้บริหารโรงเรียน ต้องเปิดใจกว้างและให้ความสาคัญในการดึงความร่วมมือจากชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางกายภาพ ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่
นักเรียน โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนรอบนอกโรงเรียนที่มีความสมัครใจ ในลักษณะ
คนสู่กลุ่ม (คนในชุมชนกับโรงเรียน) และคนสู่คน (คนในชุมชนกับครู)
2.2.3) เนื้อหาสาระในการถ่ายทอดเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
สมาชิกเครือข่ายทั้งในส่วนของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และกรรมการนักเรียน ต้องมี การสังเกตและ
เท่าทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยหยิบยกปัญหาหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และสอดคล้อ งกับ
สภาพปัจจุบันมาเป็นสาระและประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ
เมื่ อ ศึ ก ษาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ข สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังหน้าต่อไป
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ภาพที่ 15 เหตุการณ์สาคัญและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ข ในช่วงการก่อตัวเครือข่ายความร่วมมือ
ฃฃ
โรงเรียนเปิด
ดาเนินการ
2501

เป็นโรงเรียนเริ่ม
ได้รับรางวัล
ดีเด่นหลายด้าน

2534

- โรงเรี ย นมี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการ
สนั บ สนุน การพั ฒ นาทางกายภาพและการจั ด
กิ จ กรรม ภายในโรงเรี ย น โดยสมาชิ ก มี ก าร
ประชุมร่วมกันเป็นระยะและผู้บริหารใช้การขอ
ความร่ ว มมื อ และการสนั บ สนุ น ต่ า งๆ ผ่ า นที่
ประชุม ในลักษณะการทาความเข้าใจและเรี่ยไร
ตามความสมัครใจ
- สมาชิ ก เครื อข่ า ยประกอบ ด้ ว ย ผู้ บริ ห าร ครู
นั ก เรี ย น ผู้ ป กครองเป็ น เครื อ ข่ า ยแนวราบที่
ใกล้ ชิ ด มี ก ารท ากิ จ กรรมท างศาสนาและ
กิ จ กรรมในโรงเรี ย นอื่ น ๆร่ ว มกั น เป็ น ระยะ มี
ผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่าย

2542
- โรงเรี ย นได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ภาคเอกชนและต่ า งประเทศในการ
พั ฒ นาทางกายภาพ จั ด ท าห้ อ ง IT
ปรับปรุงอาคารสถานที่ และจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณภาพผู้ เ รี ย น โดยการเสนอ
โครงการจากภาคเอกชนเข้ามาก่อน
- ส ม าชิ ก เ ครื อ ข่ าย ป ระ ก อ บ ด้ ว ย
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานเอกชน
และต่างประเทศ เป็นเครือข่ายแนวราบที่
สมาชิ กเครื อข่ ายที่ เป็ นภาคเอกชนและ
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรในการพัฒนาเชิงกายภาพของ
โรงเรียนมีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่าย

กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544

2544

โรงเรียนได้รับ
การประเมิน
ดีเด่นจากสมศ.

2548

- โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการ
สอนตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด มี ก าร
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้ เ รี ย น และระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ มี
กิ จ ก รร มก ารเ ลื อ กตั้ งกร รม กา ร
นักเรียน
- สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยประกอบ ด้ ว ย
ผู้ บ ริ ห าร ครู นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง
หน่ ว ยงานเอกชน และหน่ ว ยงาน
ต่ า งประเทศ เป็ น เครื อ ข่ า ยผสมทั้ ง
แบบแนวดิ่ ง ในการรั บ นโยบายศธ.
และเขตพื้ น ที่ และแนวราบระหว่ า ง
ผู้บ ริ ห าร ครู ผู้ป กครอง ชุ ม ชน และ
เพิ่มสมาชิกเครือข่ายที่เป็นกรรมการ
นั ก เ รี ย น รั บ ผิ ด ชอ บ งา น กิ จ ก า ร
นั ก เรี ย น มี ผู้ บ ริ ห ารเป็ น แกนน า
เครือข่าย

2549

ปรับวิสัยทัศน์
โรงเรียน
ตามแผนฯ 10

2550

-โรงเรี ย นเปลี่ ย น ผู้ บ ริ ห า ร
โรงเรียน ตามวาระ
- สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยประกอบ
ด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร ครู นั ก เรี ย น
ผู้ ป กครอง หน่ ว ยงานเอกชน
และหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
เป็นเครือข่ายแนวราบ ที่มีการ
ประชุ มชี้ แจงและติด ตามการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ป ก ติ มี
ผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่าย

นักเรียนทาร้ายกันถึง
ชีวิตในโรงเรียน
มีข่าวออกสือ่

2552

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผู้เชี่ยวชาญลงมาปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียน เช่น นักจิตวิทยา พระ ตารวจ
- สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยประกอบ ด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคี ยง
เป็ น เครื อ ข่ า ยแนวราบ มี ผู้ บ ริ ห ารเป็ น แกนน า
เครื อ ข่ า ย และนั ก จิ ต วิ ท ยาจากมี ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง โรงเรี ย นใกล้ เ คี ย งร่ ว มเป็ น
เครือข่ายเพิ่มเติม

- ทบทวนและนาเครือข่าย บ ว ร มาใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- จัดโครงการเสียงตามสาย บันทึกความดี
- สมาชิกเครือข่ายประกอบ ด้วย ผู้บริหาร ครู วัด นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เป็นเครือข่ายแนวราบ มีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่าย แต่เพิ่มบทบาท
การมีส่วนร่วมของแกนนานักเรียน และจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
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เหตุการณ์สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน
สภาพโรงเรียนและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

โรงเรียนยังคงได้รับรางวัลดีเด่นหลาย
ด้าน และเริ่มสร้างความร่วมมือกับ
เอกชนและต่างประเทศ
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ภาพที่ 16 เหตุการณ์สาคัญและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ข ในช่วงการรักษาเครือข่ายความร่วมมือ
นักเรียนทาร้ายกันถึง
ชีวิตในโรงเรียน
มีข่าวออกสือ่
2552
-หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องส่งผู้เ ชี่ยวชาญลง
ม า ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น โ ร ง เ รี ย น เ ช่ น
นักจิตวิทยา พระ ตารวจ
- สม า ชิ ก เครื อ ข่ า ยป ระ ก อ บ ด้ ว ย
ผู้บ ริห าร ครู นัก เรี ยน ผู้ ปกครอง ชุ มชน
และโรงเรี ย นใกล้ เ คี ย ง เป็ น เครื อ ข่ า ย
แนวราบมีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่าย
และนั ก จิ ต วิ ท ยาจากมี ห น่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้ อง รวมทั้ งโรงเรี ยนใกล้ เคี ยงร่ว ม
เป็นเครือข่ายเพิ่มเติม

ปัจจุบัน
2553
-เกิดเครือข่ายแนวราบที่มีความสัมพันธ์แบบคนสู่กลุ่มอย่างไม่เป็น
ทางการ จากการเข้าร่วมของชุมชนที่มีศักยภาพในการสอดส่องดูแล
มีค รือ ข่ ายโรงเรี ยนใกล้ เคี ย งในลั ก ษณะเครือ ข่า ยผู้บ ริห ารและครู
แบบกลุ่มสู่กลุ่ม และมีศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกัน
และเยียวยาฟื้นฟู โดยให้นักเรียนไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จาก
การงานท างานในภาคธุ ร กิ จ และมี เ ครื อ ข่ า ยนั ก จิ ต วิ ท ยาโดย
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอโครงการมาที่โรงเรียนและจัดสรร
ทรัพยากร (ค่าจ้าง) สาหรับนักจิตวิทยา
- สมาชิ กเครือ ข่ายประกอบ ด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรี ยน ผู้ป กครอง
ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง เป็นเครือข่ายแนวราบ มีผู้บริหารเป็น
แกนน าเครื อ ข่ า ย และเพิ่ ม บทบาทของนั ก เรี ย น (ในลั ก ษณะ
คณะกรรมการนักเรียน) ในการมีส่วนร่วมเป็นแกนนาเครือข่ายเพื่อ
จัดกิจกรรมและดาเนินการเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

2554
- ไม่ มี ปั ญหาความรุน แรงของนั ก เรี ย นปรากฏอยู่ ใ นสื่ อ ทุก ประเภท แต่ ยั ง มี
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนบ้าง ประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้
-มีเครือข่ายแนวราบที่มีความสัมพันธ์แบบคนสู่กลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ จาก
การเข้ าร่ ว มของชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพในการสอดส่ อ งดูแ ลมี ค รือ ข่ า ยโรงเรี ย น
ใกล้เคียงในลักษณะเครือข่ายผู้บริหารและครูแบบกลุ่มสู่กลุ่ม และมีศิษย์เก่า
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและเยียวยาฟื้นฟู โดยให้นักเรียนไปใช้เวลา
ว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ จ ากการงานท างานในภาคธุ ร กิ จ และให้ รุ่ น พี่ ที่ มี
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนปัจจุบันในชมรมต่างๆ
- สมาชิกเครือข่ายประกอบ ด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
โรงเรียนใกล้เคียง เป็นเครือข่ายแนวราบมีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่าย และ
เพิ่มบทบาทของนักเรียน (ในลักษณะคณะกรรมการนักเรียน) ในการมีส่วนร่วม
เป็ น แกนน าเครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด กิ จ กรรมและด าเนิ น การเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรม
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เหตุการณ์สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน
สภาพโรงเรียนและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
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ในกรณีศึก ษาโรงเรียน ข ได้วิเคราะห์สาเหตุของการใช้ความรุนแรงและการขาดสัน ติ
วัฒนธรรมของนักเรียนว่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในช่วงวัยหนึ่งของนักเรียน และจะมี
เหตุการณ์เพียงส่วนน้อยที่จะมีความรุนแรงมากกว่าปกติ โรงเรียน ข ได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนผ่านทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และใช้ระบบดูแลช่วยเหลือตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ซึ่งอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย
ที่ประกอบด้วย สถานศึกษา: S (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) ซึ่งทาหน้าที่ แกนนาเครือข่าย เครือ ข่าย
ครอบครัว: F (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) สถาบันทางศาสนา: R (วัด) ชุมชน: C (ร้านค้า รถประจาทาง
หาบเร่แผงลอย หน่วยงานเอกชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: O (กระทรวงศึกษาธิการ ตารวจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณภาพ และนักจิตวิทยา เป็นต้น) โดยสมาชิกเครือข่ายมีการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากรและกิจกรรม ซึ่งพบว่า เครือข่ายสถานศึกษาจะมีหน้าที่หลักใน
การจัด สรรและแลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู้ ในเรื่อ งการปลูก ฝั งคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม การสร้ า งเสริ ม
ลักษณะนิสัย การสร้างทักษะชีวิต และระเบียบปฏิบัติของโรงเรียนในการดูแลนักเรียนและการ
ลงโทษเพื่อใช้ควบคุมความประพฤติของนักเรียน ให้กับสมาชิกเครือข่ายภายในสถานศึกษาเอง
อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันในแนว
ทางการดาเนินงาน โดยโรงเรียนมีการประสานงานขอความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณ
และสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างช่องทางสื่อสารต่างๆ จากหน่วยงานเอกชนภายนอก
รวมทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศต่างๆ ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ ให้เป็นไป
ตามที่หลักสูตรและหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาและผู้เ รียน ทาให้โรงเรียนได้รั บการประเมินในระดับดีเ ด่น และได้รับรางวัลต่างๆ
หลายครั้ง มีสถาบันทางศาสนาให้ความร่วมมือในลักษณะการจัดพระวิทยากรเข้ามาทาหน้าที่สอน
พุทธศาสนาในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการ โดยเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ
เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานในลั ก ษณะการก าหนดนโยบาย การ
สนั บ สนุ น และเกณฑ์ ก ารวั ด และประเมิ น ผลในสภาพความเป็ น จริ ง โดยสามารถสรุ ป การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม ภายในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ข ดัง แสดงในตารางที่ 11 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 11 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ข
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย
S

S
องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลั ก ค าสอนทางศาสนา
และ ทั ก ษ ะชี วิ ต ตามที่ ศธ .
กาหนด การบริห ารจัด การและ
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ใ น
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
หลั ก การประชาธิ ป ไตย และ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นใน
การดูแลนักเรียนและการลงโทษ
ทรัพยากร ผู้บริหารที่เป็นแกนนา
วิ ท ยากร งบป ระมาณ และ
ช่องทางการสื่อสาร

F

R

ทรัพยากร โอกาส และเวลาใน องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
การทากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ตามหลักคาสอนของศาสนา
กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมกับ ทรัพยากร พระวิทยากร
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
กิจกรรม พระเข้ามาสอนพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1
ครัง้

C

O

ทรัพยากร โอกาส สถานที่ และ
เวลาในการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ
โรงเรี ย น ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

องค์ความรู้ แนวนโยบาย แนว
ทางการประเมินที่ให้ความสาคัญ
ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
และการพัฒนาทักษะชีวิต

กิจ กรรม การร่ ว มเป็ น หู เ ป็ น ตา
และการร่ ว มกิ จ กรรมที่ โ รงเรี ย น
จั ด ขึ้ น ในโอกาสต่ า งๆ การเปิ ด
โ อ ก า ส ใ ห้ นั ก เรี ย น ไ ด้ แ ส ด ง
ความสามารถและฝึกทั กษะการ
ประกอบอาชีพในชุมชน

ทรั พ ยากร งบประมาณ และ
ร ะ บ บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ดาเนินงานของโรงเรียน
กิ จ กรรม การอบรมให้ ค วามรู้
กา ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์

กิ จ กรรม การอบรมให้ ค วามรู้
การประชุมชี้แจงในโรงเรียน การ
เลือกตั้งกรรมการนักเรียน การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ตารางที่ 11 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ข (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย
F

S
องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลั ก ค าสอนทางศาสนา
และทั ก ษะชี วิ ต การมี ส่ว นร่ ว ม
และระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน
ในการดู แ ลนั ก เรี ย นและการ
ลงโทษ

F

R

ทรั พ ยากร ข้ อ ตกลงในการ
นิ ม น ต์ พ ร ะ เ ข้ า ม า ส อ น ใ น
โรงเรียน พระวิทยากร

C

O

ทรัพยากร โอกาส สถานที่ และ องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
เวลาในการทากิจกรรมร่วมกัน
ตามหลักคาสอนของศาสนา

กิ จ ก ร ร ม กิ จ ก ร ร ม ร่ ว ม กั น
ระหว่างเครือข่ ายทั้งเชิง วิชาการ
และกิจ กรรมสร้า งความสัม พัน ธ์
การพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทรัพยากร โอกาส สถานที่ และ ในเครือข่ายผู้ปกครอง
เวลาในการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ
โรงเรียน
กิ จ กรรม การอบรมให้ ค วามรู้
ประชุ ม ชี้ แ จงในโรงเรี ย น การ
สร้างข้อตกลงร่วมกัน

R

ทรั พยากร งบประมาณ พื้ น ที่
และโอกาสในการแสดง
ความสามารถของผู้ เ รี ย น และ
ทรัพยากร พระวิทยากร
ช่ อ งทางการสื่ อ สา รระหว่ า ง
กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น
กิ จ กรรม ร่ ว มชี้ แ จงท าความ
เข้ า ใจและสร้ า งข้ อตกลงในการ
ทางานร่วมกัน การประชาสัมพันธ์
รวมทั้ ง ร่ ว มกิ จ กรรมระหว่ าง
โรงเรี ยน ครอบครั ว และชุ มชนที่
โรงเรียนจัดขึ้น

กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง กิจ กรรม การเป็ น พระวิ ท ยากร กิจกรรม กิจกรรมการมีส่วนร่วม องค์ ค วามรู้ นโยบายการให้
ศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น
และการร่วมกิจกรรมทางศาสนา ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน นิมนต์พระเข้ามาสอนในโรงเรียน
ที่โรงเรียนจัดขึ้น

กิ จ กร ร ม พ ร ะ เข้ า มา สอ น
พระพุ ท ธศาสนาในโรงเรี ย น
สัปดาห์ละ 1 ครัง้
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ตารางที่ 11 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ มสร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ข (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย
C

O

S

F

R

ทรั พยากร ช่อ งทางการสื่ อ สาร
ระ หว่ า งโ รงเรี ย น และ ชุ ม ชน
ภายนอก สถานที่ เวลาและ
โอกาสให้ นั ก เรี ย นและชุ ม ชน
แสดงความสามารถและทั ก ษะ
การทางานที่แตกต่างกันร่วมกัน

ทรั พยากร ช่อ งทางการสื่ อ สาร องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว
ตามหลักคาสอนของศาสนา

กิ จ กรรม สถานศึ ก ษาจั ด ท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กั บ หลั ก สู ต รแกนกลางในการ
พัฒนาผู้เ รียนให้ มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้

กิจกรรม จัดพระวิทยากรสอน
พุทธศาสนาในโรงเรียนสัปดาห์
ละ 1 ครั้งตามที่ ศธ.กาหนด
การร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่
โรงเรียนจัดขึ้น

C

O

ทรัพยากร งบประมาณ โอกาส
สถาน ที่ แ ละเวลา ในการท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั บ โรงเรี ย น และ
กิ จ กรรม ร่ ว มกิ จ กรรมระหว่ า ง ทรัพยากร พระวิทยากร
โรงเรีย น ครอบครัว และชุ ม ชนที่ กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง ร่ ว มกั น ในชุ ม ชน การเปิ ด พื้ น ที่
และโอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดง
โรงเรียนจัดขึ้น
ศาสนาที่ โ รงเรี ย นจั ด ขึ้ น ร่ ว มกั บ ความสามารถและฝึกทั กษะการ
ชุมชนและวัด
ทางาน
กิ จ กรรม การท ากิ จ กรรมใน
โอกาสต่างๆ ของโรงเรียน
กิจกรรม การร่วมกิจกรรมการให้
ความรู้ เ ชิ งวิ ช าการและกิ จกรรม
สร้ า ง คว า มสั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้น
ทรัพยากร งบประมาณ โอกาส
สถาน ที่ แ ละเวลา ในการท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั บ โรงเรี ย น และ
ช่อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ ติ ด ตาม
แนวนโยบายของ ศธ.

กิจกรรม ประชุมร่วมกันระหว่าง
ห น่ ว ย ง า น บู ร ณ า ก า ร ก า ร
ดาเนินงานที่มีแ นวทางใกล้เคีย ง
กันให้มีเอกภาพ
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กรณีศึกษาที่ 3 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเขตเมืองที่ เคยประสบปัญหา
การใช้ ค วามรุ น แรงของนั ก เรี ย นในอดี ต แต่ ปั จ จุ บั น มี ก ระบวนการ
แก้ปัญหาจนปัญหาลดลง
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
โรงเรี ย น ค เป็ น โรงเรี ย นสหศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษประจ าอ าเภอ ในจั ง หวั ด ติ ด
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2498
(เกิน 50 ปี) มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 2,800 คน มีครู 110 คน (คิดเป็นสัดส่วนครู 1 คน ต่อ
นักเรียน 25 คน) เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนที่ได้
มาตรฐานสากล และมีการกาหนดวิสัยทัศน์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีพัฒนานักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ และโรงเรียนอื่นๆ ให้เป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็น แกนนา มีวิท ยากร และเป็นตั วอย่ างของโรงเรียนที่มีก ารสร้างเครื อ ข่า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และได้รับ
รางวัลในการจัดทาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติวัฒนธรรมที่มีการดาเนินงานเป็นรูปธรรมและ
ต่อ เนื่ อ งจากหลายสถาบัน ทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน เช่ น โครงการสร้ า งสั น ติ วั ฒนธรรมเยาวชน
โครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และมีนักเรียนของโรงเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการและ
การแข่งขันกีฬาระดับประเทศหลายคน
“โรงเรี ยนให้นัก เรี ยนใช้วิธี การไกล่เกลี่ยข้ อ พิพ าทเพื่อ แก้ไ ขปัญ หา การ
ทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนด้วยกัน จนทาให้สถิติการทะเลาะวิวาทลดลง และ
ปัจจุบันสถานศึกษาแห่งนี้ได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการไกล่เกลี่ยให้กับ
โรงเรียนอื่นในจังหวัด โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ” (ชุมชน ค1, สนทนากลุ่ม, 2
กันยายน 2554)
โรงเรียน ค ตั้งอยู่ในนอกเขตเมืองของจังหวัด แต่อยู่ในส่วนที่เป็นเส้นทางผ่านออกสู่
จั งหวั ดใกล้ เคี ย ง สิ่ งแวดล้ อมในเชิ งกายภาพรอบๆ โรงเรี ย น ภายในรั ศมี 3 ตารางกิ โลเมตร
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ประกอบด้วย วัด ตลาด ชุมชน สถานที่ราชการ ร้านค้าย่อย สถานีขนส่ง ท่ารถประจาทาง ที่ดินรกร้าง
(ป่าละเมาะขนาดเล็ก) ท้องนา ไม่มีแหล่งเสื่อมโทรมแต่มีสถานที่ลับตา เช่น ป่าละเมาะ และสถานที่
พลุกพล่านที่มีผู้คนมาอยู่รวมกันมากๆ เช่น ท่ารถประจาทาง นักเรียนเกือบทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่
อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียน นักเรียนเกือบครึ่งของโรงเรียนเป็นบุตรของศิษย์เก่าที่เคยศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน และนักเรียนประมาณ 70% ของนักเรียนทั้งหมดมาจากครอบครัวที่มีสภาพครอบครัวไม่
สมบูรณ์ เช่น บิดามารดาแยกทางกัน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คนที่เลี้ยงดูเป็นญาติแต่ไม่ใช่พ่อแม่
(ยาย ป้า น้า) อยู่ร่วมกับพ่อหรือแม่ที่แต่งงานใหม่ และอาจมีมีน้องต่างบิดามารดาอยู่ร่วมด้วย เป็น
ต้น ผู้ปกครองประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และค้าขายรายย่อ ย จึงมีฐานะทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกันไป
“เด็กสมัยนี้ลองไปดูจะพบว่า มาจากครอบครัวที่แตกแยกทั้งนั้น พ่อแม่ไม่
ค่อยมีความอดทน ขาดความเข้าใจและความรับผิดชอบในเรื่องการมีครอบครัว
การมีลูก เด็กถูกเลี้ยงมาด้วยปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา บ้างก็ถูกทิ้ง พ่อแม่ไม่ ว่าง
ต้องทางานรับจ้างที่ไม่มั่นคง เด็กของโรงเรียนมีประมาณ 70% ที่ครอบครัวเป็น
แบบนี้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะกลายเป็นเด็กมีปัญหา ครอบครัวแตกแยกไม่ใช่เหตุผล
ทั้งหมดของพฤติกรรมเด็ก ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของเด็กแต่ละคนด้วย แต่ครูก็ต้องทา
ความเข้าใจในส่วนนี้” (ผู้บริหาร ค1, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
ก่อนปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนเคยมีสถิติการใช้ความรุนแรงจากการทะเลาะวิวาทสูงกว่าใน
ปัจจุบัน มีปัญหาระหว่างนักเรียนเกิดขึ้นในปริมาณมากถึงประมาณ 5-6 คดี/วัน ส่งผลให้กลุ่มงาน
บริหารกิจการนักเรียนทั้งรองผู้อานวยการ หัวหน้าระดับ และครูประจาชั้น ต้องทาการไกล่เกลี่ย
และตัดสินคดีความทุกวัน โดยครูเป็นผู้เข้ามาจัดการทั้งระบบ นักเรียนไม่มีบทบาทในการมีส่วน
ร่วม มุ่งเน้นที่จะนาผู้กระทาความผิดมาลงโทษ และไม่ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในเชิงสมานฉันท์
ไม่ยุติปัญหาด้วยการสร้างให้นักเรียนมีจิตสานึกและเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง ทาให้เกิดปัญหา
ตามมาภายหลังอย่างต่อเนื่อง จนผู้บริหารและครูไม่มีเวลาในการพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพ
ผู้เรียนในด้านอื่นๆ ทั้งในลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบคนต่อคนจากปัญหาความไม่เข้าใจกัน
ส่วนบุคคล และแบบกลุ่มต่อกลุ่มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ปัญหาในลักษณะกลุ่มต่อกลุ่ม
ภายในโรงเรียนจะเกิดจากการที่โรงเรียน เปิดทาการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานทาให้มีจานวน
ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วหลายรุ่น นักเรียนหัวโจกของแต่ละรุ่นก็จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแก๊งอิทธิพลใหญ่
ในโรงเรียนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกัน จานวน 2 แก๊ง และมีการถ่ายทอดค่านิยมความขัดแย้งของแก๊ง
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อิทธิพลทั้งสองมาจนถึงปัจจุบัน นักเรียนส่วนหนึ่งที่ใช้ความรุนแรงในลักษณะกลุ่มต่อกลุ่มมักจะ
เป็นบุตรของผู้ปกครองที่เคยเป็นสมาชิกของแก๊งทั้งสอง ในขณะที่ความรุนแรงแบบกลุ่มกับกลุ่ม
ภายนอกโรงเรียน จะเกิดจากคู่กรณีที่เป็นโรงเรียนที่เป็นคู่อริที่เคยมีข้อพิพาทกันอย่างสม่าเสมอ
สาเหตุของปัญหา
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียน ค อธิบาย
และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดังนี้
“ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกเวลาจากคน 2 คนขึ้นไป กระบวนการนี้ใช้เมื่อเกิด
ความขัดแย้ง เป็นการใช้ทักษะในการเจรจาให้กลับมาเป็นเพื่อนก่อน เมื่อก่อนที่ใช้ครู
เป็นผู้ตัดสิน ชี้ถูกชี้ผิด แล้วพอออกจากห้องคนที่ผิดก็จะไปเอาคืน ปัญหาก็จะไม่จบ มี
ต่อเนื่อง ถ้าใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของนักเรียนโดยนักเรียนเอง ให้เพื่อนได้คุย
กัน เปิดใจกันมากกว่า เรื่องเดิมก็จะไม่ย้อนกลับมา ถ้าเคสหนัก เช่น รุมทาร้ายถึงจะ
ให้ส่งฝ่ายปกครอง ถ้าเป็นเคสพื้นฐาน เช่น มองหน้ากัน ชกต่อยกัน ก็ใช้ได้ ” (ครู ค1,
สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2554)
“ความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงเป็นเรื่อ งธรรมชาติของเด็ก ๆ วัยรุ่นที่
อาจมีการกระทบกระทั่งกัน เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกโรงเรียน เกิดจากการสื่อสารที่
ผิดพลาด ผ่านตัวกลางที่ไม่ดี คิดไม่เหมือนกัน บางทีก็เป็นเพราะอารมณ์ไม่ดีชั่ววูบ ”
(ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ค1, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
จะเห็นได้ว่า โรงเรียน ค ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงและการ
ขาดสันติวัฒนธรรมของนักเรียน ตามพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง ว่าความขัดแย้ง
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีคนอยู่ร่วมกัน 2 คน ขึ้นไป อาจเกิดจากความคิด ความเชื่อและการรับรู้ที่
แตกต่างกัน โดยมีข้อจากัดในเรื่องต่างๆ ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงหรือเร็วขึ้น
เช่น อารมณ์ สถานที่ หรือคนกลางที่ชอบยุแหย่ แต่แม้ว่าความขัดแย้ง ความรุนแรงจะมีโอกาสเกิดขึ้น
ได้ แต่โรงเรียนไม่ได้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องปกติ และปล่อยให้ปัญหานั้นๆ ผ่านไป แต่ให้
ความสาคัญกับการระงับและแก้ไขปัญหาอย่างเท่าทัน และใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่มุ่งตัดสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด โดยชี้ให้ทุกฝ่ายเห็นถึงภัยที่เกิดขึ้นจากการ
ทะเลาะวิ วาทว่า มิ ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายเฉพาะแก่ผู้ กระท าความผิด และผู้เสี ยหายเท่ านั้ น
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หากแต่เป็นภัยร้ายแรงต่อทั้ง โรงเรียน สังคมในโรงเรียน พ่อ แม่ จนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคม
โดยรวม ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดและหมดสิ้นไป
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากโรงเรียนได้นาแนวคิดในการกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
โรงเรี ยน จั ดท าโครงการสร้ างสั นติ วั ฒนธรรมเยาวชนในสถานศึ กษา และโครงการยุ ติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์มาใช้ในโรงเรียนโดยลาดับ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548 สถิติความรุนแรงของนักเรียนต่อปี
ในภาพรวมลดลงกว่า 95 % ภายในระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2550) และสามารถรักษาระดับการเกิด
ความรุนแรงของนักเรียนไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มลดลงได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากการ
ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
“ตอนแรกตั้งใจจะนาวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยมาทดลองใช้ในโรงเรียนเฉย ๆ
ตอนปี2548 แต่เมื่อเด็กไกล่เกลี่ยกันแล้วปรากฎว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
ซึ่ ง เมื่ อ ก่ อ นถ้ า ครู เ ป็ น คนตั ด สิ น เมื่ อ ออกจากห้ อ งไปเด็ ก ก็ ยั ง เป็ น คู่ ก รณี กั น
เหมือนเดิม พอปี 2549 เราจัดอบรมอีกครั้งและเผยแพร่โครงการของเรา จนได้พบ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้งของสถาบันพระปกเกล้าที่เข้ามาศึกษา
ดูง านที่โ รงเรี ยนเรา และแจ้ง ความประสงค์ ที่จ ะส่ งเสริ มกระบวนการไกล่เ กลี่ ย
พร้อมทั้งนางบประมาณมาจัดอบรมให้ และนาทีมงานของสถาบันพระปกเกล้ามา
อบรมให้เด็ก ๆ ในปี 2550 จึงทาให้โครงการของเราเข้มแข็งขึ้น และเด็กสามารถ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้” (ผู้บริหาร ค1, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2554)
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
โรงเรี ย น ค เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน ด้ ว ยการใช้
กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทในโรงเรี ย น จั ด ท าโครงการสร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมเยาวชนใน
สถานศึกษา และโครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน ซึ่งการดาเนินงานทั้งหมดมีหลักการ
พื้นฐาน คื อ ใช้ การเจรจาไกล่ เกลี่ ยคนกลาง และกระบวนการยุติ ธรรมเชิ งสมานฉัน ท์ ซึ่ง เป็ น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ใช้กระบวนการคิดทางบวก ที่ไม่ได้มุ่งหาคนทาผิด ไม่ตอบโต้หรือ
แก้ปัญหาหรือแก้ความขัดแย้งโดยใช้ความรุนแรง แต่ต้องการหาทางแก้ไขความขัดแย้ง แก้ปัญหา
หาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน โดยการเสริมสร้า งสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐานของ
โรงเรียน ค ใช้การดาเนินการที่มีรายละเอียดดังนี้
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1.2.1 กระบวนการป้องกัน
จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สังเกตและศึกษาจากเอกสารของโรงเรียน พบว่า
โรงเรียน ค มีการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการป้อ งกัน
ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนปกติ และนิมนต์พระเข้ามาสอน
คุณธรรมศีลธรรมเพิ่มเติม และจัดกิจกรรมอบรมเสริมหลักสูตรเพื่อ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
สาคัญๆ ในการแนวทางปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้ องต่อกระบวนการยุติธรรม
(Restorative Justice) การปลูกฝังให้นักเรียนพร้อมที่จะรับผิดและอภัย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
การฝึกทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย ฝึกให้นักเรียนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution
Education : CRE) ในโรงเรียน มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียนตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด โดยให้ครูเยี่ยมบ้านนั กเรียนทุกคนในช่ว งต้นของภาคเรียนที่ 2 โดยสัดส่วนครู
ประจาชั้นต่อนักเรียน 1: 20 คน มีมาตรการต่างๆ เพื่อการป้องกันและตรวจสอบ เช่น การสุ่มตรวจ
ปัสสาวะในนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นครั้งคราว มีการประชุม ผู้ปกครองรวมและเป็นรายบุคคล เพื่อ
สร้างความเข้าใจและทาข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน และพบปะกับผู้ปกครองที่
เคยเป็นสมาชิกของแก๊ง เปิดโอกาสให้นักเรียนรวมกลุ่ม จัดชมรม และมีส่วนจัดทาและนาเสนอ
โครงการสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน ทาความเข้าใจถึงระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการและ
การลงโทษ และจัดกิจกรรมประจาวันเพื่อให้ความรู้ในการป้องปรามการใช้ความรุนแรง ทะเลาะ
วิวาทและปัญหาพฤติกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม มีการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพัฒนาทักษะชีวิต โดยเนื้อหาสาระในการให้ความรู้ในการป้องกันเป็นส่ วนใหญ่ จะมุ่งการ
ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดสันติภาพภายในตน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันไม่ให้เดินไปสู่ ความรุนแรงทั้งในบทบาทของผู้กระทาและผู้ถูกกระทา .ในขณะที่เรื่อ ง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการเจรจาไกล่เกลี่ย จะให้ความสาคั ญในเรื่องการปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นอย่างมีสันติวัฒนธรรมหรือมีสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) เพื่อให้ความรู้
เบื้องต้นเพื่อเตรียมแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างมีสติ
1.2.2 กระบวนการแก้ไข
จากการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียน ค พบว่า โรงเรียน
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการแก้ไข ที่นอกจากจะเตรียมการ
ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการ
เจรจาไกล่เกลี่ยแก่นักเรียนทั้งโรงเรียนแล้ว ยังมีการมอบหมายให้ผู้แทนนักเรียนที่ได้รับการยอมรับ
และมีจิตอาสา รวมทั้งผ่านการอบรมและร่วมกิจกรรมการฝึกฝนอย่างหนักเป็นกรณีพิเศษ ให้เป็น
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คณะกรรมการไกล่เกลี่ยทาหน้าที่การเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งหรือการ
ทะเลาะวิวาท อย่างเป็นลาดับขั้นตอน
“คนที่เข้าไปเป็นประธานการไกล่เกลี่ยต้องมีความยุติธรรม ไม่สนใจว่าคนนี้
เป็นเพื่อน เพราะอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมรับ เราสามารถใช้คนไกล่เกลี่ยทุกระดับชั้นได้
ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ ปีแรก ๆ คัดมาจากแต่ละห้องเรียนกว่า 60 ห้องให้เพื่อน
ในห้องเสนอชื่อเข้ามา แต่พบว่าจะมีคนทางานอยู่ไม่ มาก ปีต่อไปเริ่มรู้แล้วว่าวิธีการ
เดิมใช้ไม่ได้จึงเปิดให้เป็นจิตอาสาเข้ามาทางาน มากกว่าที่จะบังคับ ให้เขามาด้วยใจ
ใครก็ได้ที่พร้อมใจจะทางานนี้ วันแรกเราจะเริ่มอบรมเพื่อปลูกจิตสานึก และสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้กับเขา แล้วค่อยให้ความรู้และฝึกทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย” (ผู้บริหาร
ค1, สัมภาษณ์, 2 กันยายน 2554)
“เราแบ่งงานออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนเป็นพวก
สภานักเรียนมีหน้าที่คิดโครงการที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ส่งเสริมการ
แสดงออกที่ถูกทาง กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มป้องกันและแก้ไขจะเป็นพวกสารวัตรนักเรียน
จะดูแลนักเรียนเช้าจรดเย็น ตั้งแต่โบกรถตอนเช้ากลุ่มหนึ่ง อีกกลุ่มจะตรวจตั้งแต่
หน้าโรงเรียนไป ตามพวกที่เกิดเหตุต่างๆ ซึ่งจะรับรู้ทั่วกัน เช่น ระเบียงทางเดิน
หน้าห้องน้าชาย กาแพงโรงเรียนด้านหลัง อีกกลุ่มจะเดินตรวจทุกอาคาร ตอนเย็น
จะออกนอกพื้นที่ประมาณ 100 เมตรรอบโรงเรียน” (นักเรียน ค1, สนทนากลุ่ม, 2
กันยายน 2554)
“สมาชิกสภานักเรียนจะมี ม. 6 เป็นหลัก ส่วนสารวัตรนักเรียนจะสร้างตั้งแต่
ม. 1 ขึ้นมา แล้วพวกนี้จะทาจนเข้าสายเลือด เพราะถ้ามาทาเฉพาะแค่ ม. 6 อยู่ไม่นาน
เดี๋ ยวก็ ไป แล้ วพอ ม. 6 ก็ จะไม่ค่ อยลงหนักเรื่ องนี้ จะไปคิ ดเรื่ องเตรี ยมสอบเข้ า
มหาวิทยาลัยมากกว่า แต่จริงๆ โรงเรียนเขาก็ทาเกียรติบัตรให้ด้วย แล้วไปใช้สมัครเข้า
มหาวิทยาลัยได้” (นักเรียน ค2, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
กระบวนการไกล่เกลี่ยเริ่มที่การดึงคู่กรณีออกจากเหตุการณ์และพาไปที่ห้องไกล่เกลี่ย เพื่อ
ถามและพูดคุยถึงสาเหตุของการทะเลาะวิวาท และเจรจาให้คู่กรณีสานึกถึงสิ่งที่ทาลงไป โดยไม่
ตัดสินว่าใครถูก ใครผิด จนทั้งคู่สามารถจับมือและให้อภัยกันได้ สมาชิกสภานักเรียนส่วนใหญ่จะ
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เป็นรุ่นพี่ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที 6 และสารวัตรนักเรียนจะมีตั้งแต่ชั้นมัธ ยมศึกษาปี
ที่ 1 – 6 ซึ่งทั้งหมดอาจไม่ใช่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง แต่ได้รับการยอมรับและผ่าน
การเลือกตั้ง ทั้งนี้สารวัตรนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยความสมัครใจ โรงเรียนให้
การเสริมแรงและตอบแทนด้วยการให้รางวัล ยกย่องชมเชย และออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนนักเรียน
ทั้ง 2 กลุ่ม นอกจากนั้นมีข้อสังเกตว่า สารวัตรนักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จะมีความกระตือรือร้นและมีผลการดาเนินงานดีที่สุด ในขณะที่นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นกลุ่มที่แนวโน้มว่าจะมีปัญ หาทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรงมากที่สุด
ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ไม่สามารถเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย
ได้ แต่จะมีส่วนร่วมในลักษณะการเป็นสายในการแจ้งข่าว
“โรงเรียนของเรามีประสบการณ์จะรู้ว่าควรเข้าไปจังหวะไหน ถ้าช่วงที่เค้า
กาลังวิวาทกันอยู่ก็จะเข้าไปพร้อมกันหลาย ๆ คน ฟังและพาทั้ง 2 ฝ่ายมานั่งสงบ
สติอารมณ์เสียก่อน ค่อยไกล่เกลี่ย เพราะถ้าไกล่เกลี่ยตอนนั้นเขาอาจโมโหได้ หรือ
อาจไปเร็วกว่านั้นหน่อยคือช่วงก่อนเกิดเหตุ เพราะมันจะมีสัญญาณ มีสายมาบอก
ให้รีบไปคุยกับเขาก่อน เพราะถ้าไม่คุยก่อนต่อไปอาจมีเรื่องกันได้ พอเริ่มจะคุยกันก็
ให้ไปคุยที่ห้องไกล่เกลี่ย เพราะไม่อยากให้คนอื่นฟังตรงที่คนอยู่เยอะๆ กลัวเค้าเสีย
ฟอร์ม” (นักเรียน ค2, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
“ถ้าเกิดการทะเลาะวิวาทจะนาคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายมานั่งในห้องเย็นให้สงบสติ
อารมณ์ก่อน เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายพร้อม เราในฐานะคนกลางจะแนะนาตัวแล้วให้ทั้ง 2
ฝ่ายแนะนาตัว แล้วเริ่มดาเนินการไกล่เกลี่ยโดยถามว่าเกิดอะไรขึ้น อะไรคือสาเหตุ
ที่ทาให้ทะเลาะกัน เมื่อรู้สาเหตุของปัญหาก็จะรู้ว่าต้องแก้อย่างไร เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่าย
เข้าใจกัน พอทั้งคู่รู้ถึงปัญหาก็ให้เลือกว่าจะขอโทษหรือจับมือกัน และพูดคุยว่าอยู่
ในโรงเรียนเดียวกันต้องเป็นเพื่อนที่ไม่มีปัญหากัน จะบอกทั้ง 2 ฝ่ายว่า ถ้ามีเรื่อง
กั น โรงเรี ย นก็ เ สี ย ชื่ อ เสี ย ง แล้ ว พู ด โน้ ม น้ า วให้ เ ขาอยากบ าเพ็ ญ ประโยชน์ เ พื่ อ
โรงเรียนร่วมกัน” (นักเรียน ค1, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
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“มีกระบวนการอยู่ คือ พอใครเข้าห้อ งมาในห้องไกล่เกลี่ย ต้อ งฟังอย่าง
ตั้งใจ เมื่ออีกคนหนึ่งพูดอีกฝ่ายต้องฟัง ในนั่นจะไม่มีการโต้เถียงกันแล้ว ไม่ด่ากัน
ไม่ พูด โกหก โดยมีก ารตกลงชี้แ จงก่อ นเข้า ห้อ ง” (ผู้ บริ หาร ค1, สั มภาษณ์ , 2
กันยายน 2554)
การที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ยที่ ได้รับการยอมรับ และมีจิตอาสา รวมทั้งผ่านการอบรม
และร่วมกิจกรรมการฝึกฝนอย่างหนัก ทาหน้าที่การเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาท อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เป็นฝึกการใช้ทักษะที่ให้ความสาคัญกับการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในระดับสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) หรือการรู้จักปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่างมีสันติ และมีทักษะการสื่อสารที่สร้างสันติภาพ
1.2.2 กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีสารวัตร
นักเรียนเป็นคนกลางแล้ว โรงเรียน ค ใช้กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู โดยให้คู่กรณีตกลงกันเพื่อทา
กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกันโดยความสมัครใจ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการทาลายกาแพง สร้าง
ความเข้าใจเห็นใจ ฝึกความเสียสละและปรับพฤติกรรม โดยไม่ถือว่าเป็นการลงโทษเพื่อให้หลาบ
จาหรืออับอาย
“เราโน้มน้าวให้เขาอยากบาเพ็ญประโยชน์เพื่อโรงเรียนร่วมกัน โดยเขาจะ
เป็นคนเลือกว่าจะบาเพ็ญประโยชน์อะไร และให้กาหนดวันบาเพ็ญประโยชน์ของ
ตนเอง ถ้าความผิดใหญ่ ๆ ก็จะมีการคุมประพฤติอย่างต่า 5 วัน สูงสุด 1-2 เดือน
เพราะต้องดูว่าหลังจากการไกล่เกลี่ยแล้ว เขามีบทบาทอย่างไรในโรงเรียน โดยให้
มารายงานตัวทุกวัน” (นักเรียน ค1, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
“วิธีการบาเพ็ญประโยชน์ เช่น ผู้หญิงอาจให้เช็ดกระจกหรือ ล้างห้อ งน้า
หญิง ส่วนผู้ชายจะให้ล้างห้อ งน้าชาย แต่ต้องรวบรวมหลายๆ คดีแล้วไปบาเพ็ญ
ประโยชน์พร้อมกัน เพราะห้องน้าชายกว้างมาก แต่ไม่ได้บังคับเพราะเขาจะเลือ ก
ระหว่างขัดหอพักกับล้างห้องน้าชายเอง ส่วนใหญ่จะเลือกขัดห้องน้าชาย เพราะถ้า
บอกให้ทาเขาก็จะไม่ทาหรือทาแบบไม่เต็มที่ บางทีก็มีกระปุกให้จับฉลาก แล้วให้
ทาตามนั้น” (นักเรียน ค3, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
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นอกจากนั้นยังเป็นการกระทาเชิงสัญลักษณ์ให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์อื่นๆ ทราบว่า คู่กรณีได้
ผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยและจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันอีก
“เด็กที่เคยโดนคดี หลังจากบ าเพ็ญประโยชน์แล้ว ส่วนใหญ่ก็ จะกลับใจ
ช่วยเหลืองานเรา เพราะเขาอยู่กับพวกแบบนี้ก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีเรื่อง จะบอกต่อ ๆ
กันมาแล้วส่งเรื่องมาให้พวกเรา” (นักเรียน ค2, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
ดังนั้น ในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู โรงเรียนใช้การให้นักเรียนเลือกที่จะบาเพ็ญประโยชน์
ร่วมกันด้วยตนเองซึ่ งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิด สันติ ภาพภายในตน (Intrapersonal Peace
หรือ Inner Peace) คือการเข้าใจตนเองและผู้อื่น และรู้จักการแสดงออกเพื่อบาเพ็ญประโยชน์ให้
ส่วนรวมหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างมีสันติวัฒนธรรมหรือมีสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace)
1.3 ข้อมูลพืน้ ฐานของเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกต สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มย่อย จะเห็นว่า เครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ค จะให้ความสาคัญและส่งเสริม
บทบาทของสมาชิกเครื อข่ ายที่ เป็ นนักเรี ยน เพื่ อเป็ นแกนน าเครือข่ายในการดาเนิ นงานและขยาย
เครือข่ายต่อไป โรงเรียนเลือกใช้วิธีการสร้างเครือข่ายทั้ง 3 แบบ นั่นคือ ระหว่างคนสู่คน (นักเรียนกับ
นักเรียน นักเรียนกับชุมชนรอบนอก ครูกับผู้ปกครอง) คนสู่กลุ่ม (นักเรียนกับผู้แทนโรงเรียนใกล้เคียง
และชุ มชนภายนอก ผู้ บริ หารและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ ง) และกลุ่ มสู่ กลุ่ ม (สารวั ตรนั กเรี ยนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) สมาชิกเครือข่ายประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
รอบนอกโรงเรี ย น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เทศบาล สื่ อ มวลชน สถาบั น พระปกเกล้ า
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในต่างประเทศ โดยให้สมาชิกเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในทั้ง 3 กระบวนการ ที่นอกจากจะเน้นการให้ความรู้สร้างความเข้าใจ และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสันติวัฒนธรรมแล้ว ยังให้ความสาคัญกับ
การฝึ กฝนทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ ยจนสมาชิกเครื อข่ ายสามารถปฏิ บั ติได้ จริ งและเห็นผลเป็ น
รูปธรรม ในขณะเดียวกัน การเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นคณะผู้เจรจาไกล่เกลี่ยที่ได้รับการยอมรับที่เกิด
ความภาคภูมิใจในตัวเองและได้รับการชื่นชมจากนักเรียนคนอื่นๆ เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกเครือข่าย
สร้างและยอมรับบุคคลหรือกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นต้นแบบ (Idol) ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความ
กระตือรือร้นของนักเรียนคนอื่นในการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ยที่ได้รับการยอมรับเช่นกัน
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โรงเรียน ค เลือกที่จะสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน โดยเริ่มจากการการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนให้เข้ มแข็งก่อน แล้วจึง
ขยายเครือข่ายออกสู่ภายนอกโรงเรียน โดยใช้พลังของเครือข่ายที่เป็นนักเรียนทั้งในบทบาทของ
การเป็นแกนนาเครือข่ายและผู้ประสานงานเครือข่าย ในขณะเดียวกัน ก็มีคณะผู้บริหารทาหน้าที่
เป็นผู้ช่วยประสานงานเครือข่าย แสวงหาสมาชิกเครือข่ายใหม่ๆ แสวงหาองค์ค วามรู้ ทรัพยากร
และจัดกิจ กรรมเพื่ อเสริมสร้ างสันติวั ฒนธรรม และสร้า งขวัญกาลั งใจในการดาเนิน งานอย่า ง
สม่าเสมอ
2. กระบวนการและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2.1 ช่วงการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
การก่อ ตั วของเครือ ข่ า ย ในปี พ.ศ. 2548 เริ่ ม จากผู้บ ริ หารโรงเรีย นซึ่ง เป็น ผู้ นาตาม
ธรรมชาติ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ริเริ่มที่จะนาแนวคิดเรื่องการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท และแนวทางปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องต่อกระบวนการยุติธรรม
จากโครงการเยาวชนพลยุติธรรม มาปรึกษาและขอความเห็นชอบร่วมกับคณะทางานสารวัตร
นักเรียนของโรงเรียนและผู้บริหาร จากนั้นจึงจัดอบรมให้ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโรงเรียน
ให้แก่ผู้แทนนักเรียนที่เพื่อนให้ความเชื่อถือและเลือกมาห้องเรียนละ 1 คน จากทุกระดับชั้น โดย
เชิญวิทยากรจากเครือข่ายหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ จากนั้นจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชั้นเรียนโดยมีคณะทางานสารวัตรนักเรียนเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย
ในระยะเริ่มต้นของโครงการครูและบุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบถึงกระบวนการทางาน
มากนัก บางส่วนไม่เชื่อมั่นและไม่เห็นความเป็นไปได้ของกระบวนการ ทาให้ไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือและความสนใจเท่าที่ควร ประกอบกับสมาชิกเครือข่ายนักเรียนที่มาจากการคัดเลือกจาก
นักเรียนแต่ละห้องเรียน มีบางส่วนที่ไม่ได้สมัครใจและไม่พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อทาหน้าที่
เป็ นนั กเจรจาไกล่ เกลี่ย ทาให้ ผลของการสร้า งเครือ ข่า ยในช่ว งการก่ อ ตั วไม่ป ระสบผลส าเร็ จ
เท่าที่ควร แต่เนื่องจากแกนนาในระยะการเกิดเครือข่ายเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจแนวทางการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน และมีความตั้งใจในการดาเนินงานและติดตามผลอย่างจริงจัง อีกทั้งยังมี
สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยที่ เ ป็ น ผู้ แ ทนนั ก เรี ย นเพื่ อ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น นั ก เจรจาไกล่ เ กลี่ ย ส่ ว นหนึ่ ง มี ก าร
ดาเนิน การด้ว ยความตั้ง ใจ เข้ มแข็งจริง จัง ทาให้ ผลในการสร้า งเครือ ข่า ยเพื่ อ เสริ มสร้ างสัน ติ
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วัฒนธรรมดังกล่าวส่งผลให้สถิติการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนในภาพรวมลดลงเป็นระยะ และเกิด
ปัญหาซ้าในคู่กรณีเดิม รวมทั้งโรงเรียนยังได้จัดการศึกษาตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงการจัดให้พระเข้ามาเป็นผู้สอนคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาพุทธศาสนา กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือควบคู่กันไป ทาให้
โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง และสถาบันศาสนาเพื่อการดาเนินงานดังกล่าว
นอกจากนั้นเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ย ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดี ยวกัน แกนนาเครือข่ าย (ผู้บริ หาร) ก็ท าหน้ าที่ในการแสวงหาการความร่ วมมื อ และ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดโรงเรียน
ให้ผู้ที่สนใจที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง หน่วยงานต้นสังกัด เข้ามาศึกษาดู
งานทาให้ครูและบุคลากรในส่วนที่เหลือเห็นความสาคัญ ให้ความร่วมมือและเกิดความเชื่อมั่นใน
การดาเนินโครงการในที่สุด ทาให้สถิติการทะเลาะวิวาทของโรงเรียนลดลงกว่า 95 % ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี และสมาชิกเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ย เกิดกาลังใจที่จะทางานอย่างต่อเนื่อ ง
รูปแบบเครือข่ายในระยะการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน ค จึงมีความสัมพันธ์
แบบคนสู่คนและคนสู่กลุ่ม โดยบุคคลที่มีบทบาทสาคัญที่สุดในการสร้างให้เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อ เสริมสร้า งสัน ติวั ฒนธรรมโดยใช้ส ถานศึก ษาเป็น ฐานข้อ ง โรงเรี ยน ค เกิด ขึ้น คือ แกนน า
เครือข่าย ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่ ผู้บริหาร
2.1.1 รูปแบบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ กษาเป็ น ฐาน ในช่ ว งการก่ อ ตั ว ที่ ป ระกอบด้ ว ย
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายแนวราบ ที่
แม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในลักษณะเครือญาติแต่เกิดจากเครือข่ายผู้ร่วมงานและครูกับ
ศิษย์ รวมทั้งผู้ปกครองที่มีความเข้าใจ ยอมรับและส่งเสริมกัน ในรูปแบบเครือข่ายทั้งที่เป็นและไม่
เป็นทางการ ที่ส่วนหนึ่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจเพื่อดาเนินงานในเรื่องใหม่เฉพาะเจาะจง คือ เพื่อสร้างนัก
เจรจาไกล่เกลี่ย และเครือข่ายที่เป็นทางการเพื่อดาเนินการจัดการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
(การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ ) โดยมีแกนนาเครือข่ายที่ มี
ความโดดเด่นและรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เป็นการใช้เครือข่ายระหว่างคนสู่คน
และคนสู่กลุ่ มที่มีค วามสั มพันธ์ แบบแนวราบที่อ าศัยความสมัครใจของสมาชิ กในการเข้ าร่ว ม
ดาเนินการ โดยเป้าหมายสาคัญในการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ คือ การสนับสนุนด้านองค์
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ความรู้ ทรัพยากร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรม โดยเน้นการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ
ภายในโรงเรียนให้เข้มแข็งแล้วจึงขยายเครือข่ายความร่วมมือออกสู่ภายนอกโรงเรียน
จากข้อ มู ล ข้า งต้ นสามารถสรุป รู ป แบบของเครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ เพื่ อเสริ มสร้ าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการก่อตัวของเครือข่าย ได้ดังนี้
พ.ศ. 2548
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศาสนา

ผู้ปกครอง

สถาบันศาสนา

ครู

เป็นวิทยากร ศึกษาดูงาน

แสวงหาความ
ร่วมมือและ
ทรัพยากรเพิ่ม

จัดอบรม
นาเสนอแนวคิดการเจรจาไกล่เกลี่ย
หารือขอความเห็นชอบในการ
นามาใช้

ผู้บริหาร
เห็นชอบการดาเนินงาน

คณะทางาน
สารวัตรนักเรียน
คณะผู้บริหาร

นักเจรจาไกล่เกลี่ย
เข้าอบรม

ผู้แทนนักเรียนห้องเรียนละ 1 คน
คัดเลือก

นักเรียนทั้งโรงเรียน

ภาพที่ 17 รูปแบบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ค
2.1.2 องค์ประกอบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียน ค พบว่า องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในขั้นตอนของการ
ก่อตัวของเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ โดยมีรายละเอียดในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ดังนี้
1) เนื้อหา/องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องสาหรับสมาชิกเครือ ข่ายที่เป็นผู้บริหาร ครู
นักเรียนผู้ปกครอง สถาบันศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.1) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายใน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
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1.2) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายนอก ได้แก่
1.2.1) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
1.2.2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ
1.2.3) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา
1.2.4) ความรู้เกี่ ยวกั บ ระบบดู แลช่ วยเหลือ นักเรียนตามที่หลั กสูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2) ทรัพยากร ได้แก่
2.1) วิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา เช่น พระ
และครู เป็นต้น
2.2) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการฟังอย่าง
ตั้งใจและกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา
2.3) งบประมาณในการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะเรื่อ ง
กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ กระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา
2.4) สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการ
ฟังอย่างตั้งใจและกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา
2.5) รางวัลและการเสริมแรงต่างๆ เพื่อ ให้สมาชิกเครื อข่ายมี กาลังใจในการ
ทางาน
3) กิจกรรม ได้แก่
3.1) การจั ดการเรี ยนการสอนคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามหลั กพุ ทธศาสนาตามที่
หลักสูตร กาหนด
3.2) การประชุมหารือ และขอความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารและสารวัตร
นักเรียนในการนากระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ และกระบวนการยุติธรรม
มาใช้ในสถานศึกษา
3.3) การอบรมให้ค วามรู้แ ละฝึก ทัก ษะเรื่อ งกระบวนการเจรจาไกล่เ กลี ่ย
เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ และกระบวนการยุติธรรมมาใช้ในสถานศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนใน
โรงเรียน
3.4) การคัดเลือ กผู้แทนจากทุกห้อ งเรียนและระดับชั้น จากการเสนอชื่อ โดย
เพื่อ นในห้องเพื่อเข้าร่วมเป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ยในเครือ ข่ายคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อ พิพาท
ระดับชั้นเรียน จานวนประมาณ 60 คน
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3.5) การจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชั้นเรียนโดยมี
คณะทางานสารวัตรนักเรียนเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย
3.6) การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง และแจ้งให้ชุมชนรอบนอกทราบ
ถึงการสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียน เช่น การร่วมสอดส่องดูแลและแจ้งเหตุก ารณ์มายัง
โรงเรียน เป็นต้น
3.7) การเปิดโรงเรียนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
2.1.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
1.1.1) ในระยะเริ่มต้นของโครงการครูและบุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบ
ถึงกระบวนการทางานมากนัก บางส่วนไม่เชื่อมั่นและไม่เห็นความเป็นไปได้ของกระบวนการ ทาให้
ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือและความสนใจเท่าที่ควร
1.1.2) สมาชิกเครือข่ายนักเรียนที่มาจากการคัดเลือกจากนักเรี ยนแต่
ละห้องเรียน มีบางส่วนที่ไม่ได้สมัครใจและไม่พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการเป็นนักเจรจาไกล่
เกลี่ย ทาให้ผลของการสร้างเครือข่ายในช่วงการก่อตัวของเครือข่ายไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
และสมาชิกบางส่วนหลุดจากการเป็นเครือข่าย
1.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.2.1) แกนนาเครือข่าย ในที่นี้คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีคิดริเริ่ม มี
ความกระตือรือร้นและตั้งใจในการนากระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและกระบวนการยุติธรรมมาใช้
ในโรงเรียน และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่าย
1.2.2) ผู้ ประสานงาน สมาชิ ก เครื อ ข่า ยที่ ทาหน้า ที่ ป ระสานงานมี
ความเข้าใจ และได้รับการยอมรับ ซึ่งในกรณีศึกษาโรงเรียน ค คือ คณะทางานสารวัตรนักเรียน
ที่สามารถเชื่อมเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน และติดตามการดาเนินงานได้อย่างเข้มแข็ง
1.2.4) สมาชิกเครือข่าย มีความเชื่อมั่นในการดาเนินงาน เข้าใจและ
มีส่วนร่วมในการเป้าหมายและแนวทางในการดาเนินงานร่วมกัน และสนับสนุนการดาเนินงานของ
เครือข่ายอย่างจริงใจ
1.2.3) ความสัมพันธ์ แม้ความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกเครือข่าย
ความร่วมมือของโรงเรียน ค จะไม่ได้เป็นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบเครือญาติ แต่ก็มีความใกล้ชิด
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แบบผู้ร่วมงานและครูกับลูกศิษย์ที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน (we – group
/ we feeling) ที่มีเป้าหมายร่วมกันและยอมรับซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังมีความเข้าใจต่อการ
สร้างสันติวัฒนธรรมที่เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สถาบัน
ศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะคนสู่คน และคนสู่กลุ่มที่ต้อ งอาศัยการทาหน้าที่ๆ
เข้มแข็งและมีสายสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกเครือข่ายอื่นๆ ของแกนนาเครือข่าย ร่วมกับความตั้งใจ
ในการทางานของผู้ประสานงานเครือข่าย
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา
2.1.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ไม่ได้ร่วมให้การสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในลักษณะบูรณาการการ
ทางานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษา และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากโรงเรียนมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษา
ดูงานแบบเป็นทางการ และเข้าร่วมอบรมจานวนมากและบ่อยครั้ง โดยไม่ได้นาผลที่ได้จากการ
เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ไปขยายผลอย่างจริงจัง
2.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
พั ฒ นา สั ง คม และควา มมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระ ทรวงยุ ติ ธ รรม สถา บั น พระป กเกล้ า
สถาบันอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ต้องทางานแบบบูรณาการร่วมกันในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่มีการกาหนด
แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน ด้วยการ เข้าร่วมเป็นเครือข่าย หรือจัดตั้งศูนย์
หรือผู้รับผิดชอบประสานงานกลางให้มีการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการติดตาม
การดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 ช่ วงการรั กษาเครื อข่ ายความร่ วมมื อเพื่ อเสริ มสร้ างสั นติ วั ฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
หลังจากเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ของโรงเรียน ค ในขั้นตอนของการก่อ ตัวของเครือ ข่า ย มีผลการดาเนินงานที่ประสบผลสาเร็ จ
ตั้งแต่ในช่วง 2 ปีแรกของการดาเนินงาน ที่ส่งผลให้สถิติการทะเลาะวิวาทของนักเรียนโรงเรียน ค
ลดลงกว่า 95% มีกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายตามที่โรงเรียนคาดหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
นัก เรีย น ชุม ชนรอบนอก และหน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ ง ซึ่ง เป็น เครือ ข่า ยเฉพาะกิจ ที ่ตั้ ง ขึ้น เพื ่อ
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ดาเนินงานในเรื่องใหม่ และมีแกนนาเครือข่ายที่มีเข้มแข็ง เป็นเครือข่ ายระหว่างคนสู่คน และคน
สู่กลุ่มนั้น
จากการสั ม ภาษณ์ผู้ บ ริห าร พบว่ า แม้ก ลุ่ มที่ เ ข้า ร่ วมเป็น สมาชิก เครื อ ข่า ยจะมี ความ
หลากหลายและเป็นไปตามเป้าหมาย แต่จานวนสมาชิกที่ร่วมเป็นเครือ ข่ายและมี การทาหน้าที่
อย่างเต็มที่มีเ พียงจานวนน้ อยเมื่อ เทียบกับจานวนสมาชิกเครือ ข่า ยทั้งหมด เนื่ อ งจากสมาชิ ก
เครือข่ายบางส่วนไม่ได้สมัครใจและมีความเข้าใจในเป้าหมายของการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ร่วมกันอย่างแท้จ ริง เข้า ร่วม แสดงให้เ ห็นว่ ามีปั ญหาที่ขั้ นตอนการได้ มาของสมาชิกเ ครือ ข่า ย
เข้าร่วมดาเนินการ
ในช่วงการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน โรงเรียน ค จึงเปลี่ยนวิธีการรับสมาชิกเครือข่ายจากกลุ่มนักเรียนโดยเน้นที่จิตอาสา และ
นาสมาชิกเครือ ข่ายนักเรียนนี้ไ ปทากิจกรรมเพื่อ ปลูกจิตสานึ ก สร้างทัศนคติเ กี่ยวกับการสัน ติ
วัฒนธรรมก่อน แล้วจึงให้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะในเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยและ
การบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน รวมทั้งเพิ่มการเสริมแรงและการให้รางวัล ไปพร้อม
กับการขยายเครือข่ายในลักษณะคนสู่กลุ่ม และกลุ่มสู่ก ลุ่ม ไปสู่โรงเรียนใกล้เคียง เพื่อ ทางาน
ร่วมกันในลักษณะเครือข่ายคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสถานศึกษา ทาให้ปัญหาการ
ทะเลาะวิวาททั้งภายในและระหว่างสถานศึกษาที่เคยมีอยู่หมดไป นอกจากนั้นยังเพิ่มเครือข่าย
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการใช้ แ ละบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร ทั้ ง ในส่ ว นของ
ผู้เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร งบประมาณ และแหล่งเรียนรู้
“เทศบาลเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งโดยให้ ง บประมาณในการสร้ า งที ม เช่ น ให้
งบประมาณสภานักเรียนไปเข้าค่าย และพาสารวัตรกับสภานักเรียนไปโครงการ
สานึกรักบ้านเกิด ในลักษณะ thank you party ตอบแทนที่เขาทางานให้โรงเรียน
มีเฉพาะเด็กกลุ่มนี้เท่านั้น” (ผู้บริหาร ค2, สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2554)
เครือข่ายชุมชนรอบนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมโดยช่วยให้เกิดการสอดส่องดูแล
เพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท รวมทั้งการมั่วสุมต่างๆ ของ
นักเรียน
“ส่ วนใหญ่ ตอนไปตรวจ ชุ มชนแถวนี้ ก็ จะแจ้ งว่ าวั นนี้ มี คนโดดเรี ยนเท่ าไหร่
ถ้าโดดออกไปเขาจะเห็นเลย รั้วหลังโรงเรียนไม่ค่อยมีครู ตรงป่าละเมาะ สวนมะม่วง
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ส่วนมากจะได้รับแจ้งว่าเป็นเรื่องชู้สาว กับมั่วสุมสูบบุหรี่ ตรงนั้นพวกแก๊ง 2 แก๊งจะ
ไม่อยู่ จะอยู่ในโรงเรียนมากกว่าออกมาข้างนอก” (นักเรียน ค3, สนทนากลุ่ม , 2
กันยายน 2554)
นอกจากนั้ น มี ก ารขยายเครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งานออกไปสู่ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา โดยนักเรียนที่เคยเป็นคณะกรรมการไกล่เกลี่ยในโรงเรียนไปจัดตั้งเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการดาเนินงานในลักษณะคณะทางานไกล่เกลี่ยในมหาวิทยาลัยหลังจากเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนั้นๆ และมีการขยายความร่วมมือไปสู่ภาคสื่อมวลชนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
เพื่อผลในการประชาสัมพันธ์และเสริมแรงให้แก่เครือข่ายในการดาเนินงาน โดยใช้กิจกรรมการรักษา
เครือข่ายความร่วมมือด้วยการขยายเครือข่ายเพิ่มเติม เช่น การอบรมให้ความรู้ การจัดค่ายปลูกฝัง
จิตสานึกและสร้างทัศนคติ การเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เครือข่าย
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาดูงาน เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 รู ป แบบของการรั ก ษาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการรักษาเครือข่ายประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา โรงเรียนใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
รอบนอก เป็นเครือข่ายระหว่างคนสู่กลุ่ม และกลุ่มสู่กลุ่มที่มีความสัมพันธ์แบบเครือข่ายแนวราบที่
อาศัยความสมัครใจของสมาชิกในการเข้าร่วมดาเนินการ ในลักษณะการร่วมเป็นเครือข่ายอย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเปิดโอกาสให้สารวัตรนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ของโรงเรี ยนเป็ น แกนนาเครื อ ข่ า ย มี ผู้ บ ริ ห ารและครู เ ป็ นผู้ ป ระสานงานเครื อ ข่ ายและให้ ก าร
สนับสนุนการดาเนินงาน เป้าหมายสาคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ คือ การสนับสนุน
ทั้งในด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม
จากข้อ มู ล ข้า งต้ นสามารถสรุป รู ป แบบของเครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ เพื่ อเสริ มสร้ าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการรักษาเครือข่าย ได้ดังนี้
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พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน
idol

ขยายเครือข่าย

คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยของ
มหาวิทยาลัย

ขอความร่วมมือ ร่วมเป็นเครือข่าย สนับสนุนทรัพยากร

ผู้บริหารและครู

ชี้แจงทาความเข้าใจ

ชุมชนรอบนอก
ร้านค้า
ศิษย์เก่า

สนับสนุน
ทรัพยากร

คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยของ
โรงเรียน

ผู้ปกครอง

จิตอาสา

สถาบัน
ศาสนา
(พระ)

นักเรียน

สนับสนุน
ทรัพยากร

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สถาบันพระปกเกล้า
เทศบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงยุติธรรม
สื่อมวลชน

ประชาสัมพันธ์

สังคม

ประชุมร่วม
สนับสนุน
ทรัพยากร
คณะกรรมการไกล่
เกลี่ยของโรงเรียน
ใกล้เคียง

คุณธรรมจริยธรรม

ภาพที่ 18 รูปแบบของการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ค
2.2.2 องค์ประกอบของการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียน ค พบว่า องค์ประกอบของเครือข่าย
ความร่ วมมื อเพื่ อเสริ มสร้ างสั นติ วั ฒนธรรมโดยใช้ สถานศึ กษาเป็ นฐาน ในช่ วงการรั กษาเครื อข่ าย
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา โรงเรียนใกล้เคียง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชนรอบนอก โดยเพิ่มสมาชิกเครือข่ายในส่วนที่เป็น โรงเรียนใกล้เคียง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสื่อมวลชน และชุมชนรอบนอก เช่น ร้านค้า
และศิษย์เก่าที่ออกไปขยายเครือข่ายเพิ่มในมหาวิทยาลัย เป็นต้น มีรายละเอียดการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ดังนี้
1) เนื้อหา/องค์ความรู้ ได้แก่
1.1) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายใน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
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1.2) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายนอก ได้แก่
1.2.1) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
1.2.2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ
1.2.3) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา
1.2.4) ความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามที่หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.2.5) ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการทางานและบริหารจัดการเครือข่าย
2) ทรัพยากร ได้แก่
2.1) วิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา เช่น
พระและครู เป็นต้น
2.2) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้ านกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการฟัง
อย่างตั้งใจและกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษาจากหลายๆ หน่วยงาน
2.3) งบประมาณในการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ และจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการฟั งอย่างตั้งใจ กระบวนการ
ยุติธรรมในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกาลังใจในการทางานของเครือข่าย
2.4) แหล่งเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศมีการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมใน
สถานศึกษา ด้วยกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจและกระบวนการยุติธรรม
ในสถานศึกษา
2.5) สื่อ อุปกรณ์ และด้านกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการฟังอย่าง
ตั้งใจและกระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา
2.6) รางวัลและการเสริมแรงต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายมีกาลังใจในการทางาน
3) กิจกรรม ได้แก่
3.1) การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาตามที่
หลักสูตร กาหนด
3..2) การประชุ ม หารื อ สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยเพื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานศึกษาในการนากระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ และกระบวนการ
ยุติธรรมมาใช้ในสถานศึกษา
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3.3) การอบรมให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสานึกและทัศนคติที่ดี และฝึกทักษะเรื่อง
กระบวนการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย เทคนิ ค การฟั ง อย่ า งตั้ ง ใจ และกระบวนการยุ ติ ธ รรมมาใช้ ใ น
สถานศึกษา
3.4) การจัดตั้งเครือข่ ายคณะกรรมการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา
ใกล้เคียง และในระดับมหาวิทยาลัย
3.5) การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงาน สร้างความสัมพันธ์และสร้างขวัญกาลังใจในการทางานของเครือข่าย
3.6) การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายที่มีการดาเนินงานในประเด็นที่ใกล้เคียงกันกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7) การประชาสัมพันธ์โครงการและการเผยแพร่ทางสื่อ หลายๆ ประเภท
อย่างต่อเนื่อง และแสวงหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม
3.8) การเปิดโรงเรียนให้ผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาดูงาน
3.9) การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทั้งในและต่างประเทศ
2.2.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
1.1.1) ผู้ ปกครองบางส่ วนยังขาดความเข้าใจถึ งอิท ธิพ ลของตน
(ครอบครัว) ที่มีต่อความประพฤติ การใช้ความรุนแรง และการทะเลาะวิวาทของนักเรียน และมี
บทบาทความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาน้อย
กว่าที่ควร
“ถ้าครอบครัวที่มีพ่อเป็นคนแข็งดุมาก เจ้าระเบียบใช้อารมณ์ แต่แม่ไม่มี
ปากเสียง รายไหนรายนั้น ลูกจะมีปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมากกว่าเด็ก
คนอื่น ทั้งเป็นผู้กระทาและผู้ถูกกระทา” (ครู ค1, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
“บางที่พ่อแม่ยุ่งน้อยหน่อ ยก็ ดี เราอบรมสั่งสอนให้เด็กทาอย่างหนึ่งกลับ
บ้านทาอย่างหนึ่ง อธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจ บางที่พอเด็กมีเรื่องก็มาโรงเรียนแบบใช้
อารมณ์” (ครู ค1, สนทนากลุ่ม, 2 กันยายน 2554)
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“มีบ้างที่พ่อแม่ของเด็กเคยเป็นสมาชิกแก๊ง ลูกก็อยากเป็นสมาชิกแก๊งบ้าง
พอลูกมีปัญหาก็เข้าข้างกัน ไม่ยอม โรงเรียนต้องเชิญผู้ปกครองมาชี้แจงตั้งแต่เนิ่นๆ
พอมีปัญหาจะได้จัดการกับพ่อแม่ถูก แต่ระยะหลังๆ ปัญหาแก๊งน้อยลง พ่อแม่ไม่
ค่อยเข้ามายุ่ง แต่กลายเป็นเอาแต่ทางาน เลยไม่ค่อยร่วมมือกับโรงเรียน บางทีต้อง
เข้ามารับทราบปัญหาของเด็กก็ให้เด็กถือจดหมายไป กลับมามี ลายเซ็นแต่ใครเซ็น
ก็ไม่รู้” (ผู้บริหาร ค1, สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2554)
1.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.2.1) แกนนาเครือข่าย ที่เป็นนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการไกล่
เกลี่ยที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่าย มีความกระตือรือร้น ตั้งใจและมีทัศนคติที่ดีในการทา
หน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ย การสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ และสามารถเป็นต้นแบบ
(Idol) ให้แก่สมาชิกเครือข่ายอื่นๆ ได้
1.2.2) ผู้ ป ระสานงาน ผู้ บ ริ ห ารที่ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานมี ค วาม
เข้าใจ กระตือรือร้นและได้รับการยอมรับ ที่สามารถเชื่อมเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการ
ทางานที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในเครือ ข่าย มีการแสวงหาองค์ความรู้ทรัพยากร และ
สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ ทาให้มีการขยายเครือข่ายได้กว้างขึ้น
1.2.4) สมาชิกเครือข่าย มีความเชื่อมั่นในผลของการดาเนินงาน
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการเป้าหมายและแนวทางในการดาเนินงานร่วมกัน และสนับสนุนการ
ดาเนินงานของเครือข่ายอย่างจริงใจ
1.2.3) ความสั ม พั น ธ์ แม้ ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของสมาชิ ก
เครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียน ค จะไม่ได้เป็นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแบบเครือญาติ แต่เป็น
ความสัมพันธ์แบบผู้ที่เข้าใจเป้าหมายที่เห็นความสาเร็จของการดาเนินงานร่วมกัน มีความรู้สึกเป็น
พวกเดียวกัน (We – Group / We Feeling) รับผิดชอบ และยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งประกอบด้วย
เครือข่ายคณะกรรมการไกล่เกลี่ยของโรงเรียน ค และโรงเรียนใกล้เคียง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
สถาบันศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพระปกเกล้า เทศบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สื่อมวลชน เป็นต้น และชุมชนรอบนอกโรงเรียน เช่น ร้านค้า รถรับจ้าง ฯลฯ โดยมีความสัมพันธ์ทั้ง
แบบคนสู่คน คนสู่กลุ่ม และกลุ่มสู่กลุ่ม

299
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา
หน่ วยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง ให้ ความส าคั ญ กับ การสร้ างเครือ ข่ ายเพื่ อ เสริม สร้ า ง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน แต่ขาดการทางานแบบบูรณาการทาให้มีลักษณะการ
ทางานเป็นแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทา และผลสาเร็จที่ได้จากการดาเนินงานไม่เกิดผลกระทบใน
ภาพรวม
2.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
พั ฒ นา สั ง คม และควา มมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระ ทรวงยุ ติ ธ รรม สถา บั น พระป กเกล้ า
สถาบั น อุด มศึก ษา องค์ ก ารบริห ารส่ วนท้ อ งถิ่ น ฯลฯ ต้อ งทางานแบบบูร ณาการในการสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้ างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่มีการกาหนด
แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน ด้วยการ เข้าร่วมเป็นเครือข่าย หรือจัดตั้งศูนย์
หรือผู้รับผิดชอบประสานงานกลางให้มีการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการติดตาม
การดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.2) หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ ไ ด้ ร่ ว มให้ ก ารสนั บ สนุ น การสร้ า ง
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในลักษณะบูรณาการการ
ทางานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดพลังในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษา และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากโรงเรียนมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษา
ดูงานแบบเป็นทางการ และเข้าร่วมอบรมจานวนมากและบ่อยครั้ง โดยไม่ได้นาผลที่ได้จากการ
เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน และใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ไปขยายผลอย่างจริงจัง
เมื่อศึก ษาการสร้างเครือ ข่ ายความร่วมมื อ เพื่อ เสริม สร้างสั นติวัฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ค สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังหน้าต่อไป
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ภาพที่ 19 เหตุการณ์สาคัญและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ค ในช่วงการก่อตัวเครือข่ายความร่วมมือ

โรงเรียนเปิด
ทาการสอน

2498

- ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
- มีผู้บริหารใหม่ย้ายมาปฏิบตั ิหน้าที่
(รองผู้อานวยการ)

2544

- โรงเรียนมีการพัฒนาทางกายภาพโดยลาดับ มีศิษย์เก่าจบ
จากโรงเรียน เป็นพ่อแม่ที่ส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนที่ตนเอง
เคยเรียน
-มีการรวมกลุ่มนักเรียนเป็นแก๊งใหญ่ ภายในโรงเรียน 2 แก๊งที่
มีความขัดแย้งกันมายาวนาน
-นั ก เรี ย นบางส่ ว นในโรงเรี ย นมี ค วามขั ด แย้ ง กั บ โรงเรี ย น
ใกล้เคียง และภายในโรงเรียนเดียวกัน
- สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยประกอบ ด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร ครู นั ก เรี ย น
ผู้ปกครองเป็ นเครือข่ายแนวราบที่ใ กล้ชิด มีการทากิจกรรม
การชี้แจงผู้ปกครอง กิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนเป็นระยะ

2545

เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุด
(ผู้อานวยการ)

2547

ผู้บริหารริเริ่มนาแนวคิดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
แนวทางปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมและทัศนคติต่อ
กระบวนการยุตธิ รรมจากโครงการเยาวชนพล
ยุติธรรมมาใช้ในโรงเรียน
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- ผู้ บริ ห ารประชุม ขอความเห็น ชอบจากคณะผู้ บ ริห ารและสารวั ตรนั กเรีย นในการน า
แนวคิดมาใช้ อบรมให้ความรู้ในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่นักเรียนทุกคน และให้
นักเรียนคัดเลือกผู้แทนจากทุกห้องเรียนมาเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย จานวนประมาณ 60 คน
สร้างเป็นเครือข่ายคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยในโรงเรียนรับผิดชอบการดาเนินงาน
โดยมีสารวัตรนักเรียนเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย
- โรงเรียนจัดการประชุมติดตามการดาเนินงานและอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายเป็นระยะ
-โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรม และการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามที่หลักสูตรกาหนดตามปกติ (มีการ
พบปะผู้ปกครองเป็นระยะ)
-สถิตินักเรียนเข้าร่วมเป็นแก๊งใหญ่ ภายในโรงเรียน 2 แก๊งที่มีความขัดแย้งกันมายาวนาน
และความรุนแรงที่ต้องถึงฝ่ายปกครอง และแจ้งครอบครัวลดลง
- เฉพาะสมาชิก คณะกรรมการเจรจาไกล่เ กลี่ ย ในโรงเรี ยนที่มี ความกระตือ รื อร้ นจะมี
ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานสูง เครือข่ายอื่นที่ไม่มีความพร้อมหลุดจากเครือข่าย
- สมาชิกเครือข่ายประกอบ ด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง มีผู้บริหารเป็นแกนนา
เครือข่าย เป็นเครือข่ายแนวราบที่ไว้วางใจ มีการทากิจกรรมให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจแก่นักเรียนในโรงเรียนและเครือข่ายเป็นระยะ

2550
- สถิติความรุนแรงลดลง 95% ตั้งแต่ 2 ในช่วงปีแรก
- หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องและชุม ชนภายนอกเข้ามา
ศึกษาดูงานในโรงเรียน
- โรงเรี ย นสร้ างระบบเสริ มแรงและตอบแทนการ
ดาเนินงานให้แก่สมาชิกเครือข่าย โดยให้เกียรติบัตร
ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นที่เปิดรับในลักษณะโควต้า
-หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ เ ชี่ ย วชาญให้ ก าร
สนับสนุนโรงเรียนในลักษณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
การให้ค วามรู้ การจัด กิ จกรรมสนับ สนุ นและสร้ า ง
ขวัญกาลังใจให้แ ก่สมาชิกเครือข่า ย รวมทั้งให้การ
สนับ สนุน งบประมาณในการจั ดกิจ กรรม เช่น การ
อบรมให้ความรู้ การพัฒนาห้องไกล่เกลี่ย เป็นต้น

301

เหตุการณ์สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน
สภาพโรงเรียนและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

ผู้บริหารที่มาใหม่เข้าร่วมเป็น
อาสาสมัครคุมประพฤติของ
กระทรวงยุติธรรมและเป็น
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

301
ภาพที่ 20 เหตุการณ์สาคัญและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ค ในช่วงการรักษาเครือข่ายความร่วมมือ
ปัจจุบัน

2550
- สถิติความรุนแรงลดลง 95% ตั้งแต่ 2 ปีแรก
-นักเจรจาไกล่เกลี่ยที่จบการศึกษาและศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา
ขยายให้ความรู้ สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ย
และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในระดับอุดมศึกษา และใช้
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
- โรงเรียนสร้างเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ยใหม่ขึ้น และสนับสนุนให้
นักเรียนเป็นแกนนาเครือข่าย รับผิดชอบการดาเนินงานเจรจาไกล่
เกลี่ ย และสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ ง
ชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียง โดยมีครูและผู้บริหารเป็นผู้ประสาน
เครือข่าย
- ผู้บริหารและผู้แทนเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ยร่วมเป็นเครือข่าย
ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานระดั บ นโยบาย เข้ า ร่ ว มประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่หน่วยงานและโรงเรียนอื่นๆ
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- จานวนเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาทของนักเรียนลดลง
จนเกือบไม่ มีการรายงานความรุน แรงถึง ฝ่ายปกครอง นักเรีย น
สามารถจัดการความขัดแย้งและยุติปัญหาด้วยการใช้กระบวนการ
ไกล่ เ กลี่ ย และยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ (คดี ค วามรุ น แรงถึ ง ฝ่ า ย
ปกครองไม่เกิน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา)
- โรงเรียน หน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจใน
การศึก ษาดูง าน ขอรับ ความรู้ จากโรงเรีย น และขอร่ว มเข้า เป็ น
สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของ
โรงเรียน
- มีนักเรียนเป็นแกนนาเครือข่ายที่แท้จริง และมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน และโรงเรียนส่งเสริมให้แกนนา
เครือข่ายที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ
- โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย และการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
เหตุการณ์สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน
สภาพโรงเรียนและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

302

- โรงเรียนร่วมเป็นเครือข่ายคณะกรรมการไกล่เกลี่ยโรงเรียนกับโรงเรียนใกล้เคียง
โดยทาหน้าที่แกนนาเครือข่าย และจัดสรรทรัพยากร (วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ )
ให้สมาชิก และร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมร่วมกัน
เป็นระยะ
- มีนักเรียนเป็นแกนนาเครือข่ายที่แท้จริง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนใน
โรงเรียนและชุมชน และโรงเรียนส่งเสริม ให้แ กนน าเครือข่ ายที่ มีศัก ยภาพเป็ น
ต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ
-โรงเรียนและมหาวิทยาลัย มากกว่า 1 แห่ ง ที่มีนัก ศึกษาเคยเป็นเครือข่ายนั ก
เจรจาไกล่ เ กลี่ ย ของโรงเรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ร่ ว มกั น จั ด ท าระบบสนั บ สนุ น ให้
เครือข่ายมีความคล่องตัวในการดาเนินงานและมีช่องทางในการศึกษาต่อมากขึ้น
- แกนนาเครื อข่า ย (นักเรียน) และผู้บริ หาร ในฐานะผู้ป ระสานงานเครือ ข่ า ย
ร่วมกันนาเสนอผลสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อขยายเครือข่ายและแสวงหาการ
สนั บสนุ นทรัพยากร รวมทั้ งสร้ างแรงจูง ใจในการด าเนิ นงานจากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนโดยผู้บริหารและนักเรียนร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้และจัดกิจกรรม
ตลอดจนเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
การเจรจาไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับหน่วยงานอื่นๆ
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302
ในกรณีศึกษาโรงเรียน ค ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงและการ
ขาดสันติวัฒนธรรมของนักเรียน ตามพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง ว่าความขัดแย้ง
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในกรณีที่มีคนอยู่ร่วมกัน 2 คน ขึ้นไป อาจเกิดจากความคิด ความเชื่อและการรับรู้ที่
แตกต่างกัน โดยมีข้อจากัดในเรื่องต่างๆ ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความขัดแย้ งที่รุนแรงหรือเร็วขึ้น
เช่น อารมณ์ สถานที่ หรือพฤติกรรมของคนกลางที่ชอบยุแหย่ แต่แม้ว่าความขัดแย้ง ความรุนแรงจะ
มีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่โรงเรียนไม่ได้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเรื่องปกติ และปล่อยให้ปัญหา
นั้นๆ ผ่านไป แต่ให้ความสาคัญกับการระงับและแก้ไขปัญหาอย่างเท่าทัน และใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นมา
เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่มุ่งตัดสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด โดยชี้ให้ทุกฝ่ายเห็นถึงภัย
ที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาท โรงเรียน ค นอกจากจะใช้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา
ทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนผ่านทางการจัด การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและใช้
ระบบดูแลช่วยเหลือตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดแล้ว ยังมีการให้ความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ
ของความขัดแย้ง ความรู้ในเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไป
พร้อมกันด้วย ในขณะเดียวกันได้จัดระบบสนั บสนุนโดยสร้างแกนนานักเรียนในการเป็นผู้เจรจา
ไกล่เกลี่ยและขยายเครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ยออกไปยังโรงเรียนใกล้เคียง และขยายเครือข่ายไป
ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวอาศัยความร่วมมือของเครือข่าย
ที่ประกอบด้วย สถานศึกษา: S (ผู้บริหาร ครู นักเรียน และสถานศึกษาใกล้เคียง) โดยในระยะ
เริ่มต้นมีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่ายที่สาคัญและได้มีการถ่ายโอนการเป็นแกนนาเครือข่ายลงสู่
นักเรียนในระยะต่อมา มีเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วย เครือ ข่ายครอบครัว : F (พ่อ แม่
ผู้ปกครอง) สถาบันทางศาสนา: R (วัด) ชุมชน: C (ร้านค้า ตลาด รถประจาทาง หาบเร่แผงลอย
ฯลฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: O (กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันพระปกเกล้า กระทรวงยุติธรรม
และสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น) โดยสมาชิกเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากรและ
กิจกรรม ซึ่งพบว่า เครือข่ายสถานศึกษาโดยผู้บริหารและนักเรียนจะมีหน้าที่หลักในการจัดสรรและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้กับ
สมาชิกเครือข่ายภายในสถานศึกษาเอง อันได้แก่ ครูและนักเรียน ทั้งในและต่างโรงเรียน รวมไปถึง
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่มีความสนใจ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันใน
แนวทางการดาเนินงาน โดยโรงเรียนประสานงานความร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณ การ
สร้างช่องทางสื่อสาร และการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดพระวิทยากรเข้ามาทา
หน้ า ที่ ส อนพุ ท ธศาสนาในโรงเรี ย นอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ ง ตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ โดยเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เข้าร่วมเป็น

303
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน โดยสามารถสรุป
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม ภายในเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ค ดัง แสดงในตารางที่ 12 ต่อไปนี้

304
ตารางที่ 12 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ค
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย
S

S
องค์ ค วามรู้ คุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ตามหลักค าสอนทางศาสนา และ
ทักษะชีวิต ตามที่ ศธ.กาหนด การ
เจรจาไกล่ เ กลี่ ย กระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การบริหาร
จัดการและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ใ น เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
หลักการประชาธิปไตย
ทรั พยากร ผู้ บริ ห ารที่เ ป็ นแกนน า
แกนนานักเรียนที่เป็นนักเจรจาไกล่
เกลี่ย วิท ยากร งบประมาณ และ
ช่องทางการสื่อสาร

F

R

ทรั พยากร โอกาส และเวลาใน องค์ ค วามรู้ คุ ณธรรมจริ ย ธรรม
การทากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
ตามหลักคาสอนของศาสนา
กิจ กรรม การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ทรัพยากร พระวิทยากร
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
กิ จ กรรม พระเข้ า มาสอนพุ ท ธ
ศาสนาในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

C

O

ทรั พ ยากร โอกาส สถานที่ และ
เวลาให้ นั ก เรี ย นมี บ ทบาทในการ
ไกล่ เ กลี่ ย ในชุ ม ชน และการท า
กิ จ กรรมร่ ว มกั บ โรงเรี ย น ช่ อ ง
ทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชน

องค์ ค วามรู้ แนวนโยบาย แนว
ทางการประเมินที่ให้ความสาคัญใน
การเสริ มสร้างสั นติวัฒนธรรม การ
เจรจาไกล่ เ กลี่ ย และกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ทรัพยากร งบประมาณ และระบบ
กิจกรรม การร่วมเป็นหูเป็นตาและ การสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
การร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นใน โรงเรียน
โอกาสต่ า งๆ การเปิ ด โอกาสให้ กิ จ กรรม การอบรมให้ ค วามรู้
นักเรียนได้แสดงความสามารถและ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง แ ล ะ ก า ร
ฝึกทักษะการไกล่เกลี่ยในชุมชนและ ประชาสัมพันธ์
ได้รับการยอมรับ

กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การ
จั ด กิ จ กรรมฝึ ก ทั ก ษะ การประชุ ม
ชี้ แ จงในโรงเรี ย น การเลื อ กตั้ ง
กรรมการนั ก เรี ย น การจั ด ท าห้ อ ง
ไกล่เกลี่ย
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ตารางที่ 12 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ค (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
S
ภายในเครือข่าย
F
องค์ ค วามรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ตามหลั ก ค าสอนทางศาสนา และ
ทั ก ษะชี วิ ต การมี ส่ ว นร่ ว ม การ
เจรจาไ กล่ เ กลี่ ย กระ บวน กา ร
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

F

C

O

ทรั พ ยากร โอกาส สถานที่ และ องค์ ค วามรู้ คุ ณธรรมจริ ย ธรรม
เวลาในการทากิจกรรมร่วมกัน
ตามหลักคาสอนของศาสนา

กิ จ กรรม การอบรมให้ ค วามรู้
ประชุ มชี้แ จงในโรงเรี ยน การสร้า ง
ข้อตกลงร่วมกัน

ทรัพยากร งบประมาณ พื้นที่ และ
โอกาสในการแสดงความสามารถ
ของผู้เรียน และช่องทางการสื่อสาร
ทรัพยากร พระวิทยากร
ระหว่ า งโรงเรี ย น ผู้ ป กครอง และ
กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง ชุมชน
ศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรม ร่วมชี้แจงทาความเข้าใจ
และสร้ า งข้ อ ตกลงในการท างาน
ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
ร่ ว มกิ จ กรรมระ หว่ า งโ รงเรี ย น
ครอบครั ว และชุ ม ชนที่ โ รงเรี ย น
จัดขึ้น

ทรัพยากร ข้อตกลงในการนิมนต์
พระเข้ า มาสอนในโรงเรี ย น พระ
วิทยากร

กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง กิ จ กรรม การเป็ น พระวิ ท ยากร กิ จ กรรม กิ จ กรรมการมี ส่ว นร่ ว ม องค์ความรู้ นโยบายการให้นิมนต์
ศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น
และการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน
พระเข้ามาสอนในโรงเรียน
โรงเรียนจัดขึ้น

กิจกรรม กิจกรรมร่ วมกั นระหว่า ง
เครื อ ข่ า ยทั้ ง เชิ ง วิ ชา กา ร แ ล ะ
กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ การ
ทรั พ ยากร โอกาส สถานที่ และ พบปะและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ น
เวลาในการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียน

R

R

กิ จ ก ร ร ม พ ร ะ เ ข้ า ม า ส อ น
พ ระ พุ ท ธ ศา สน า ใ น โ รง เรี ย น
สัปดาห์ละ 1 ครัง้
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ตารางที่ 12 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ค (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
S
ภายในเครือข่าย
C
ทรั พ ยากร ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนภายนอก
สถานที่ เวลาและโอกาสให้นักเรียน
และชุมชนแสดงความสามารถและ
ทั ก ษะการท างานที่ แ ตกต่ า งกั น
ร่วมกัน

F

R

C

O

ทรั พ ยากร งบประมาณ โอกาส
สถานที่ และเวลาในการทากิจกรรม
ร่ ว มกั บ โรงเรี ย น และร่ ว มกั น ใน
กิ จ กรรม ร่ ว มกิ จ กรรมระหว่ า ง ทรัพยากร พระวิทยากร
โรงเรี ย น ครอบครั ว และชุ ม ชนที่ กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง ชุมชน การเปิด พื้น ที่แ ละโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถและ
โรงเรียนจัดขึ้น
ศาสนาที่ โ รงเรี ย นจั ด ขึ้ น ร่ ว มกั บ ฝึกทักษะการทางาน
ชุมชนและวัด
กิจกรรม การทากิจกรรมในโอกาส
กิ จ กรร ม การร่ ว มกิ จ กรรมใ ห้
ต่างๆ ของโรงเรียน
คว า ม รู้ เ ชิ ง วิ ช า กา ร แ ละ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น

O

กิ จ กร ร ม สถ า น ศึ กษ า จั ด ท า
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ สอดคล้ อ ง
กับหลักสูตรแกนกลางในการพัฒนา
ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้และ
มี ทั ก ษะในการไกล่ เ กลี่ ย การเป็ น
แหล่งเรียนรู้และที่ศึกษาดูงาน

ทรั พ ยากร ช่ อ งทางการสื่ อ สาร องค์ ค วามรู้ คุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว
ตามหลักคาสอนของศาสนา

กิจกรรม จัดพระวิทยากรสอนพุทธ
ศาสนาในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตามที่ ศธ.กาหนด การร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น

ทรั พ ยากร งบประมาณ โอกาส กิ จ กรรม ประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สถานที่ และเวลาในการทากิจกรรม หน่วยงาน บูรณาการการดาเนินงาน
ร่ว มกั บ โรงเรี ย น และช่อ งทางการ ที่มีเอกภาพ
สื่ อ สารเพื่ อ ติ ด ตามแนวนโยบาย
ของ ศธ.
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กรณีศึกษาที่ 4 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเขตเมืองโรงเรียนที่ยังคง
ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรี ยน และอยู่ ระหว่างการพั ฒนา
กระบวนการแก้ไขปัญหา
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
โรงเรียน ง เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัดติดกรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทาการสอนมาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่
พ.ศ. 2466 (เกิน 50 ปี) เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ทาให้มีการจัดการเรียนสอนปกติ ตั้งแต่ชั้น
อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 และจะขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2555
ปัจจุบันมีจานวนนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 2,300 คน ครูผู้สอนประมาณ 70 คน คิดเป็นสัดส่วนจานวน
นักเรียน 32 คนต่อครู 1 คน ได้รับรางวัลให้เป็นโรงเรียนดีประจาตาบล โรงเรียนตั้งอยู่ช่วงรอยต่อของ
จังหวัดกับกรุงเทพมหานคร สิ่งแวดล้อมในเชิงกายภาพรอบๆ โรงเรียน ภายในรัศมี 3 ตารางกิโลเมตร
มีแหล่งเสื่อมโทรมที่เป็นชุมชนแออัด มีตลาดค้าปลีกและส่งขนาดใหญ่มากกว่า 2 แห่ง มีสถานีขนส่ง
เพื่อเดินทางและขนสินค้าออกต่างจังหวัด และมีท่ารถประจาทาง มีโรงเรียนใกล้เคียงที่เปิดสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสายวิชาชีพ มีสถาบันอุดมศึกษา มีสถาบันทางศาสนา เช่น ศาลเจ้า
และวัดใกล้เคียง ในขณะเดียวกันก็มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จานวนมาก นักเรียนส่ วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่มาจากต่างจังหวัด อาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนใกล้โรงเรียน และประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ กว่าครึ่งมีสภาพครอบครัวไม่สมบูรณ์ เช่น บิดามารดาแยกทางกัน บิดาหรือ
มารดามีครอบครัวใหม่ เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว คนที่เลี้ยงดูเป็นญาติแต่ไม่ใช่ พ่อแม่ (ยาย ป้า น้า)
อยู่ร่วมกับพ่อหรือแม่ที่แต่งงานใหม่ และอาจมีมีน้องต่างบิดามารดาอยู่ร่วมด้วย เป็นต้น
โรงเรียนต้องประสบปัญหาโดยตกเป็นจาเลยของสังคมจากการเป็นข่าวในสื่อ ประเภท
ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท และการขาดสันติวัฒนธรรรมของนักเรียน
หลายครั้ง เช่น ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2552 นักเรียนในโรงเรียนทาปืนลั่นใส่เพื่อนร่วมห้องเรียนในช่วงพัก
และปลายปี พ.ศ. 2553 มีข่าวนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนถูกทาร้าย
โดยนักเรียนโรงเรียนอื่นด้วยอาวุธร้ายแรงแต่ไม่เสียชีวิตบริเวณหน้าโรงเรียน หลังเลิกเรียน เป็นต้น
สาเหตุของปัญหา
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครูของโรงเรียน ง วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ดังนี้
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“เราไม่ใช่โรงเรียนเกรด A B C ด้านวิชาการก็ไม่ค่อยดี แถมยังต้องเปิดเป็น
โรงเรี ย นขยายโอกาส ท าให้ จ านวนกั บ ความรู้ ข องครู ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ จ านวน
นักเรียนกับระดับชั้นที่เพิ่มขึ้นมา ทาอย่างไรได้ เด็กของเราพอจบ ม.3 ไปสมัครสอบ
เข้าที่ไหน ก็ถูกมองว่าเป็นเด็กสลัม เหลือ ขอ เรียนก็ไม่ดี เกเร ไม่เคยเข้าที่ไหนได้
เราก็สงสาร ไม่มีที่เรียนก็ให้กลับมา ดีกว่าไปเกกมะเหรกเกเรข้างนอก เปิดเป็น
ขยายโอกาสให้ทีละปีๆ จนตอนนี้จะครบถึง ม.6 แล้ว (ม.5) ครูที่บรรจุในโรงเรียน
เรียนจบมาเพื่อสอนวิชาเด็กถึง ม. 3 ไปสอนเด็กม.ปลายนี่เรื่องใหญ่เลย” (ผู้บริหาร
ง1, สัมภาษณ์, 1 กันยายน 2554)
“พ่อแม่เด็กพวกนี้ส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไป หรือไม่ก็เป็นสาวโรงงาน หรือทางาน
เป็นกะ มาจากต่างจังหวัดเพื่อมาทางานในกรุงเทพฯ อยู่แถวนี้เพราะมันถูก เช้าขึ้น
ก็ไปแล้วกว่าจะกลับก็ดึก ไม่มีเวลาดูลูก ครอบครัวเดี๋ยวนี้กว่า 80% พ่อไปทางแม่
ไปทางและมีครอบครัวมีลูกใหม่ทั้งนั้น อายุน้อ ย รุ่นพวกเราเป็นตายายหรือ ไม่ก็
ทวดไปเลย เด็กบางคนยังมีพ่อหรือแม่อยู่ด้วยร่วมกับสมาชิกใหม่ ถูกกันบ้างไม่ถู ก
กันบ้าง บางคนแม่ทิ้งให้ญาติที่มีลูกของตัวเองดูแล ขี้เกียจเลี้ยงบ้าง บ้างก็ทิ้งให้ย่า
ยายเลี้ยงก็ไม่ทันกัน” (ผู้บริหาร ง2, สัมภาษณ์, 1 กันยายน 2554)
“ทุกวันนี้ ยังคงมีเด็กตบตี ทะเลาะวิวาท นอกเหนือจากที่รุนแรงมากจนเป็น
ข่าวไม่เว้นแต่ละวัน ลองดูอาวุธที่ตรวจและยึดมาได้ (มีกระสอบใส่อ าวุธประเภท
ดาบยาว มี ด ไม้ ห น้ า สาม ที่ ยิ ง หนั ง ยาง ระเบิ ด และปื น ที่ ท าขึ้ น เอง จ านวน 2
กระสอบใหญ่) แล้วก็ดูบันทึกที่เด็กต้องมาลงเป็นหลักฐาน มีไม่ใช้น้อย โรงเรียนทา
ตามขั้นตอนทุกอย่าง ทั้งพบผู้ปกครองตอนต้นเทอม มีระบบดูแลนักเรียนเยี่ยมบ้าน
เรียกมาคุย ตักเตือน ส่งจดหมายถึงผู้ปกครอง เชิญพบ ลงนามรับรองการพักการ
เรี ย น ผู้ ป กครองไม่ ค่ อ ยสนใจ บางที่ ส่ งใครมาก็ ไ ม่ รู้ บางที่ เ ด็ ก ก็ห ายไปเฉยๆ”
(ผู้บริหาร ง2, สัมภาษณ์, 1 กันยายน 2554)
“เด็กที่ชอบทะเลาะกับคนอื่นจะเป็นคนเดิมๆ นิสัยส่วนตัวไม่ค่อยมีอะไร กวนๆ
บางทีก่ ็ดูเป็นคนมีเพื่อนเยอะ แต่พอเข้ากลุ่มหรือไม่พอใจอะไร นั่งเรียนอยู่ดีๆ ก็จิกหัว
เพื่อน กระโดดขึ้นคร่อม ครูรีบห้ามแทบไม่ทัน พอถูกลงโทษรู้สึกเท่ห์ ชอบใจได้นอนอยู่
บ้ านไม่ ต้ องมาโรงเรี ยนจนเวลาเรี ยนไม่ พอ สอบไม่ ผ่ านแต่ ก็ ไม่ ต้ องซ้ าชั้ น เพราะ
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ระเบียบกระทรวงห้าม ทาอะไรเค้าไม่ได้ บางคนขึ้นมา ม.3 แล้วยังซ่อม ม.1 ไม่ผ่าน
เลย” (ครู ง1, สัมภาษณ์, 1 กันยายน 2554)
จากการสัมภาษณ์ข้างต้นสรุปได้ว่า โรงเรียน ง วิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดย
มองว่า สาหรับนักเรียนของโรงเรียนปัญหาการขาดสันติวัฒนธรรม การใช้ความรุนแรง ทะเลาะ
เบาะแว้งมี โอกาสเกิ ดขึ้ นได้ตลอดเวลา ในนัก เรีย นกลุ่มเดิม ๆ ที่มีพ ฤติ กรรมเสี่ย ง ทั้งในฐานะ
ผู้กระทาและผู้ถูกกระทา โดยแบ่งองค์ประกอบของสาเหตุเป็น 4 ด้านได้แก่
1) นักเรียนไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ ขาดความรัก รู้สึกไม่มีตัวตน
เรียกร้องความสนใจ ต้องการการยอมรับ เชื่อง่าย อยากเด่น ซึ่งเป็นผลจากสภาพภูมิหลังและ
สภาพแวดล้ อ มของที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว ไม่ ดี ถู ก เลี้ ย งดู อ ย่ า งละเลย ถู ก ทอดทิ้ ง มี
ครอบครัวที่แตกแยก รายได้และฐานะทางครอบครัวไม่ดี ผู้ปกครองมีการศึกษาต่า ผู้ปกครองขาด
ความเอาใจใส่เด็ก ขาดการปลูกฝังและอบรมสั่งสอนในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม มี
ช่องว่างระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ฯลฯ
2) โรงเรียนและครูไม่มีศักยภาพหรือคุณภาพในการจัดการศึกษา และการพัฒนาผู้เรียน
เพียงพอที่จะสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและสังคมภายนอก นักเรียนไม่เป็นที่
ต้องการ
3) การไม่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนของผู้ปกครอง ทั้งในการปลูกฝังด้านวิชาการควบคู่
ไปกับแนวทางในการดาเนินชีวิต ทาให้สิ่งที่โรงเรียนกับการดาเนินชีวิตไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4) มาตรการ ข้อกาหนดในการดาเนินการกับนักเรียนที่ใช้ความรุนแรง และการลงโทษ
ต่างๆ เช่นการไม่ให้ซ้าชั้น ปกป้องเด็กมากเกินไป ไม่กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กได้คิดทบทวนถึงการ
กระทาของตนเอง ทาให้นักเรียนไม่เกรงกลัวต่อการลงโทษและไม่เห็นผลเสียของการถูกทาโทษ
จากการสังเกตการณ์การตอบคาถามในการให้สัมภาษณ์ของโรงเรียน ง พบว่า ผู้บริหาร
และครู ผู้ให้ข้อมูล มีความพยายามและความตั้งใจในการดาเนินงานทุกวิถีทางเพื่อแก้ปัญหาของ
นักเรียนในโรงเรียนบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ นอกจากนั้นยังมีความจริงใจในการตอบ
คาถาม ไม่ปกปิดข้อมูล พยายามให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแก่ผู้วิจัย สิ่งที่สังเกตได้คือความรู้สึก
หาทางออกไม่ได้ ในประเด็นการเสริ มสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนในภาพรวม อันเกิดจาก
บริบทสาเหตุของปัญหาที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี ในการเก็บข้อมูลโรงเรียน ง ผู้วิจัย
ไม่สามารถใช้การสนทนากลุ่มย่อยได้ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญไม่สะดวกในการร่วมให้ข้อมูลใน
ลักษณะดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสัมภาษณ์รายบุคคล และการสังเกตในการเก็บข้อมูล
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานของการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร และครู ข องโรงเรี ย น ง พบว่ า แม้ ว่ า โรงเรี ย นไม่ ไ ด้ มี ก าร
กาหนดการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึ กษาเป็นฐานโดยตรง หากแต่มี
การดาเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.2.1 กระบวนการป้องกัน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้ส ถานศึก ษาเป็ น ฐาน กระบวนการป้ อ งกัน โดยโรงเรี ย นได้จั ดการเรีย นการสอนตามที่
กระทรวง ศึกษาธิการกาหนด ในส่วนของการพัฒนาผู้เรียน มีการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอนปกติ และมีการเชิญพระสงฆ์มาเป็นผู้สอนในในวิชาพระพุทธศาสนา
และทากิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อช่วยปลูกฝังให้นักเรียนเกิดสันติภาพภายในตน
(Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) ไปพร้อมกับการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดสันติภาพภายนอก
(Interpersonal Peace) เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เดินไปสู่ ความรุนแรงทั้งในบทบาทของผู้กระทาและ
ผู้ถูกกระทา สามารถทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมวัน
สาคั ญ ต่ า งๆ กิ จ กรรมกี ฬ าสี กิ จ กรรรมค่ า ยลู ก เสื อ เนตรนารี ชมรม ฯลฯ มี ก ารจั ด ระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน การพบผู้ปกครอง มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ เช่ น การปรั บปรุ งตึ กเรี ยนไม่ ให้มี มุ มลั บตาคน การสร้างหลั งคาขนาดใหญ่ คลุ มพื้ นที่
ส่วนกลางในโรงเรียนเพื่อใช้เป็นลานทากิจกรรมร่วมกัน ในเวลาเรียน หลังเลิกเรียน และในวันหยุด
เพื่อดึงให้นักเรียนเข้าร่วมทากิจกรรมกับโรงเรียนและไม่ออกไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนอกโรงเรียน ซึ่งผล
จากการก่อสร้างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนเข้ามาร่วมทากิจกรรมภายในโรงเรียนมากขึ้นและ
ออกไปอยู่ตามพื้นที่เลี่ยงลดลง มีการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน จัดทาโครงการพัฒนาคุณธรรม
และสร้างจิตสานึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ร่วมทากิจกรรมทางพุทธศาสนาและ
กิจกรรมอื่นๆ กับชุมชนรอบนอกโรงเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนควบคู่ไปกับการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนในเชิงรุก ในขณะเดียวกันก็มีการกาหนดเวรยามและมอบหมายให้ครูทาหน้าที่
ตรวจกระเป๋าหนังสือของนักเรียนทุกคนในตอนเช้า และยึดสิ่งที่อาจใช้เป็นอาวุธได้ รวมทั้งมีการลง
บันทึกการพกอาวุธและการใช้ความรุนแรงทุกครั้ง
1.2.2 กระบวนการแก้ไข
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร และนั ก เรี ย นของโรงเรี ย น ก พบว่ า โรงเรี ย นไม่ ไ ด้
กาหนดการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ในกระบวนการแก้ไขโดยตรง แต่จะปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อ แก้ไขปัญหาการ
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ทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงของนักเรียนอย่างเป็นลาดับ ขั้นตอน โดยครูจะเป็นผู้ดาเนินการ
เข้ า ระงั บ เหตุ ให้ นั กเรี ย นทั้ ง สองฝ่ ายมาลงบั นทึ ก เหตุ ก ารณ์ และลงโทษตามลาดั บ เช่ น การ
ตักเตือน การแจ้งผู้ปกครอง การทาทัณฑ์บน การตัดคะแนน การเชิญผู้ปกครองมาพบ และการพัก
การเรียน เป็นต้น นอกจากนั้นในบางกรณีครูอ าจช่วยแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือ และปรับ
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล และบริเวณรอบโรงเรียนจะมีชุมชนรอบนอกที่คอยให้ความช่วยเหลือร่วม
เป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแล และแจ้งข่าวกับโรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการ เช่น รถขายขนม
ยามในตลาด คนขับรถสองแถว แม่ค้าที่ท่ารถเมล์ เป็นต้น
1.2.3 กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู
จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารและครู ของโรงเรียน ไม่พบว่าโรงเรียน
ง มีการดาเนินงานสร้างสันติวัฒนธรรม ในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู แต่ครูส่วนหนึ่งในโรงเรียนจะ
จัดกิจกรรมเพื่อดึงให้ผู้ที่เคยใช้ความรุนแรง ทั้งฝ่ายกระทาและฝ่ายถูกกระทา มาทาร่วมกับครูเป็ น
รายบุคคล เช่น การเป็นผู้ช่วยครูในการเตรียมการสอน เตรียมการทาอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน เป็นต้น
1.3 ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกต และสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู ชุมชนรอบนอกโรงเรียน จะเห็นว่า ในส่วนของ
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในกระบวนการป้องกัน โรงเรี ยนมีการให้ความรู้เกี่ยวกั บคุณธรรม
จริ ยธรรมในการจั ดการเรี ยนการสอนปกติ มี จัดกิ จกรรมพั ฒนาผู้เรี ยน มีการประชุ มผู้ปกครอง
ประจ าปี การศึ กษา และกิ จกรรมในระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นั กเรี ย นตามที่ หลั กสู ต รก าหนด โดย
ความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่ายจะเป็นเครือข่ายแนวราบระหว่างคนสู่คน แบบเป็นทางการที่มี
ความสั มพั นธ์ ไม่ใกล้ชิ ด เพียงแต่ มีข้ อ ตกลงและมี หน้ าที่ ความรับผิดชอบและกิจกรรมที่ กระท า
ร่วมกันเป็นระยะ ได้แก่ ผู้ปกครอง และครู นอกจากนั้น ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของโรงเรียนเพื่อเป็นพื้นที่ให้นักเรียนทากิจกรรมช่วยดึงให้อยู่ในโรงเรียนมากขึ้นนั้น เกิดจากผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้มีศักยภาพในเชิงการพัฒนา เคยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสถานศึกษาเดิม เป็นผู้มี
บุ ค ลิ ก อ่ อ นโยน สนุ ก สนาน และได้ รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชนค่ อ นข้ า งมาก หน่ ว ย งานที่ เ ป็ น
บริษัทเอกชนในชุมชนรอบนอกโรงเรียนจึงขอให้การสนับสนุนการสร้างหลังคาขนาดใหญ่ในพื้นที่
ส่ วนกลางของโรงเรี ยน และร่ ว มเป็ นเครื อ ข่ ายในการด าเนิ นกิ จ กรรมต่ างๆ ของโรงเรี ยนอย่ า ง
สม่าเสมอ
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ในขณะที่ความสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ในกระบวนการแก้ไข จะมีทั้งเป็นเครือข่ายแบบคนสู่คน และคนสู่
กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และชุมชนรอบนอก ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ แต่
เข้ามามีส่วนร่วมโดยความสมัครใจ และในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูจะใช้เครือข่ายแนวราบแบบ
คนสู่คนที่ไม่เป็นทางการ โดยครูที่มีความสมัครใจจัดหากิจกรรมให้นักเรียนที่มีปัญหาความรุนแรง
ได้ทาเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสามารถปรับพฤติกรรมได้
2. กระบวนการและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
2.1 ช่วงการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสั ม ภาษณ์ และสั งเกต พบว่ า ช่ ว งการก่ อ ตั ว ของเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ
เสริมสร้ างสันติ วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ง ทั้ง การสร้ างเครื อ ข่ายใน
กระบวนการป้องกันและการแก้ไข เป็นไปเพื่อให้เกิดการดาเนินงานที่สอดคล้อ งตามที่หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กาหนด ที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและระบบดูแลช่ว ยเหลือ นักเรียน ด้วยการให้ค วามรู้และสร้างข้อ ตกลงร่วมกัน เกี่ยวกั บ
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมตามที่หลักสูตรกาหนด ระเบียบปฏิบัติในการลงโทษ
ผ่านการประชุมผู้ปกครองประจาภาคการศึกษา แต่ไม่ได้มีการตกลงในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาอย่างเป็นทางการ เพียงแต่ สอดแทรกประเด็น
เกี่ ยวกั บปั ญหาพฤติ กรรม การใช้ ความรุ นแรง การทะเลาะวิ วาท ฯลฯ ไปกั บการด าเนิ นงานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและครู รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยพัฒนาสภาพทาง
กายภาพของโรงเรียน โดยการสร้างเครือข่ายเหล่านี้ เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการเปลี่ยน
ผู้บริหารชุดใหม่ ตามวาระของโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ.2553 โดยผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นาตามธรรมชาติ เป็น
ผู้ริเริ่มดาเนินงานให้ตอบสนองตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ ไปพร้อมๆ กับการตระหนักถึงปัญหา และ
สาเหตุของการขาดสันติวัฒนธรรม ความขัดแย้งและความรุนแรง และการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
คณะผู้บริหารจึงเริ่มพิจารณาหาทางแก้ไขโดยนาปัญหาเป็นตัวตั้งและกาหนดนโยบายการพัฒนา
สภาพทางกายภาพของโรงเรียนให้ เอื้ อต่ อ การจั ดกิ จกรรมพัฒนาผู้ เรี ยน มีความปลอดภัย และ
สามารถดึงให้นักเรียนใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนมากขึ้น แล้วจัดการประชุมชี้แจงและรับมอบนโยบาย
การพัฒนาดังกล่าวร่วมกับผู้บริหารจากเขตพื้นที่การศึกษา และครู ในลักษณะความสัมพันธ์แนวดิ่ง
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แบบผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน และประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินใจเพื่อดาเนินการดังกล่าวไปสู่
ผู้ปกครอง และชุมชนภายนอกในลักษณะเครือข่ายแนวราบแบบคนสู่กลุ่มและคนสู่คน มีการใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างและ
พัฒนาโรงเรียนเชิงกายภาพ กับชุมชนรอบนอกโรงเรียน ส่งผลให้หน่วยงานที่เป็นบริษัทเอกชนใน
ชุมชนรอบนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการสร้างหลังคาขนาดใหญ่ขึ้นคลุมพื้นที่
ส่วนกลางของโรงเรียน และร่วมเป็นเครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดังนี้
“แต่ก่อนโรงเรียนแย่กว่านี้ ตึกเรียนโทรม ห้องเรียนมืด ในขณะที่กลางแจ้ง
มีฝุ่นตลบ ตึกเรียนเป็นตึกไม้เก่าที่มีมุมอับ นักเรียนทาอะไรที่ไหนก็ไม่เห็น เด็กชอบ
ไปซุ่มนัดตีกันตามหน้าห้อ งน้า ในห้อ งเรียน บรรยากาศไม่น่าเรียน ทึมๆ พอ ผอ.
ท่านนี้มา แล้วปรับสภาพทั้งหมดซ่อมแซมทาสีตึกใหม่ สร้างอาคารตรงนี้ขึ้นเพิ่ม ทา
ศูนย์เรียนรู้ ค่อยดีขึ้น โปร่ง เวลาโรงเรียนมีงาน พวกพ่อแม่ที่อยู่ในชุมชนฝั่งตรงข้าม
ก็เ ข้ า มาท าหั ต ถกรรม ท าของ ท าอาหารขาย” (ผู้ บริ หาร ง1, สั มภาษณ์ , 23
สิงหาคม 2554)
“แต่ก่อนไม่มีโดม (หลังคาขนาดใหญ่) ตรงนี้ แล้งมาก แดดแรง พอ ผอ.มา
ไปคุยกับเอกชนแถวนี้ คงชอบใจกัน เค้าเลยมาลงทุนทาโดมนี้ให้ พอมีโดมก็ร่มรื่น
ขึ้น ใครมีกิจกรรมอะไรก็มานั่งทารวมกันตรงนี้ แข่งกีฬา ซ้อ มการแสดง ตอนพัก
ตอนเลิกเรียน มาวิ่งเล่น ทาการบ้าน ทากิจกรรมต่างๆ ครูก็เดินไปเดินมา ตกเย็นไล่
เด็กลงจากตึกหมดแล้วล็อ กไม่ให้ขึ้นอีก เด็กก็ไม่เตลิดออกไปเดินตามห้าง หรือ
ออกไปหากิจกรรมอื่นนอกโรงเรียน” (ผู้บริหาร ง2, สัมภาษณ์, 23 สิงหาคม 2554)
นอกจากนั้น เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน ในช่วงการก่อตัว ไม่ได้กล่าวถึงการขอความร่วมมือหรือรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
เสริมสร้างสันติ วัฒนธรรมจากผู้ ปกครองโดยตรง เนื่องจากโรงเรี ยนใช้ กิจกรรมที่ สอดแทรกลงใน
เนื้อหาสาระและการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามปกติและกิจกรรมเสริมที่ เป็นไป
ตามที่ หลักสู ตรกาหนด แต่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพั ฒนาเชิงกายภาพ และ
ความร่วมมืออื่นๆ จากชุมชนภายนอกโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา
แทน เนื่ อ งจากตระหนั ก ถึ งข้ อ เท็ จ จริ ง ทางเศรษฐกิ จของผู้ ปกครองของนั ก เรี ยนส่ ว นใหญ่ ใน
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ขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนรอบนอกในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา
และเปิดโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น
2.1.1 รูปแบบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่ อ เสริ มสร้ า งสั น ติ วั ฒนธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน ในช่ ว งการก่ อ ตั ว ที่ ป ระกอบด้ ว ย
กระทรวงศึกษาธิการผู้บริหาร ครู สถาบันทางศาสนา และหน่วยงานภายนอกภาครัฐ (เขตพื้นที่
การศึกษา) ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายที่ไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เป็นเครือข่ายระหว่างกลุ่มสู่กลุ่มที่มี
ความสัมพันธ์แนวดิ่งแบบเป็นทางการ ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ติดต่อประสานงานกัน
ตามหน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบที่ไ ด้รั บมอบหมาย ยกเว้น สมาชิก เครือ ข่า ยที่เ ป็น ผู้ป กครองที่เ ป็ น
เครือข่ายแนวราบแบบกลุ่มสู่ กลุ่ม และชุมชนรอบนอกภาคเอกชนซึ่งมีเป้าหมายของการสร้าง
เครือ ข่ ายความร่ว มมื อ ในช่ วงแรกที่ เน้ นการสนั บสนุ นทรัพ ยากร (งบประมาณ) เป็ นหลั ก ที่ มี
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารแบบคนสู่คน
จากข้อ มู ล ข้า งต้ นสามารถสรุป รู ป แบบของเครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ เพื่ อเสริ มสร้ าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการก่อตัว ได้ดังนี้
พ.ศ. 2553
ชุมชนรอบนอก

ชุมชนรอบนอก

หน่วยงานภายนอก
เขตพื้นที่ /โรงงานเอกชน
ปรับปรุงสภาพทางกายภาพ
ป้องกันความรุนแรง

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ
สนับสนุนทรัพยากร
ผู้ปกครอง

ผู้บริหาร
ประชุมทาข้อตกลง
เรื่องกฎระเบียบ
สถาบันทางศาสนา
(พระ)

ชุมชนรอบนอก

นักเรียน
ครู

ประชุมชี้แจงนโยบายและแนว
ปฏิบัติ

สอนคุณธรรม
จริยธรรม

ชุมชนรอบนอก

ภาพที่ 21 รูปแบบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ง
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2.1.2 องค์ประกอบของการก่อตัวของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียน ง พบว่า องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในขั้นตอนของการ
ก่อ ตัวเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการผู้บริหาร ครู สถาบันทางศาสนา หน่วยงาน
ภายนอกภาครัฐ (เขตพื้นที่การศึกษา) ผู้ปกครอง และชุมชนรอบนอก มีรายละเอียดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้
1) เนื้อหา/องค์ความรู้ ได้แก่
1.1) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายใน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม หลักคาสอนทางศาสนา และการสร้ างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง ได้รับการยอมรับและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.2) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายนอก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติของโรงเรียนในการดูแลนักเรียนและการลงโทษ ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ ให้
ผู้เรี ยนมี ทักษะในการท างานร่ วมกั บผู้ อื่น และกิจกรรมในระบบดู แลช่ วยเหลือ นั กเรี ยน เพื่ อ ให้
ผู้ปกครองและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
2) ทรัพยากร ได้แก่
2.1) ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแกนนา ที่มีวิสัยทัศน์ มีอานาจตัดสินใจ มีแนว
การดาเนินงานที่ชัดเจนและมีความจริงใจ และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่าย
2.2) วิทยากรเพื่อ ให้ค วามรู้ ด้า นคุณ ธรรมจริ ยธรรมตามหลักพุ ทธศาสนา
ตามที่หลักสูตรกาหนด เช่น พระและครู เป็นต้น
2.3) สถานที่และเวลาในการทากิจกรรมร่วมกันภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็น
กิจกรรมเชิงวิชาการ การประชุม การอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ เช่น การแข่งกีฬา
และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
2.4) งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเชิงกายภาพ
3) กิจกรรม
3.1) การประชุม ผู้ปกครองประจาภาคการศึ กษาเพื่อ ทาข้ อ ตกลงในการ
ดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และ
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ชี้แจงทาความเข้าใจในระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
มีความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน
3.2) การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมตามที่หลักสูตรกาหนด
3.3) การจัดกิจกรรมร่วมภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ส่วนใหญ่เป็น
การประชุมผู้ปกครอง การประชุมครู และกิจกรรมทางศาสนา เช่น การนั่งสมาธิพร้อมกับชุมชน
ตลาดใกล้เคียง การตักบาตรประจาปีของชุมชน การจัดแข่งขันกีฬา และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
2.1.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
1.1.1) สมาชิกเครือข่ายที่เป็น ครู และผู้ปกครอง ที่เป็นเครือข่ายตาม
โครงสร้ างเดิมของโรงเรียน ขาดความเข้าใจในการนาองค์ ความรู้ต ามที่ ระบุ ในหลักสู ตร และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไปปฏิบัติ ไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่ แท้จริงของตนในการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมในโรงเรียน และบทบาทการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน แต่ทาหน้าที่และให้ความร่วมมือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย และถึงแม้จะเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ แต่กลับมีความร่วมมือกันแบบหลวมๆ ไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและแนวทาง
ดาเนินงานร่วมกันอย่างแท้จริง
1.1.2) นักเรียนที่มี ปัญหาการใช้ ความรุนแรง ปัญหาการทะเลาะวิวาท
และปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ไม่รู้ สึกถึงความรุ นแรงของตนเอง ไม่เข้ าใจและไม่สนใจต่ อผลของการ
ลงโทษที่ได้รับ ในทุกกรณี
1.1.3) สมาชิกเครือข่ายอย่างเป็นทางการตามโครงสร้างเดิมที่โรงเรียน
มีอยู่ เช่น ผู้ปกครอง ไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือในการดาเนินงานของโรงเรียนเท่าที่ควร
ในขณะที่เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ และให้การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยสมัครใจ
ในการช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา เช่น ยามในตลาด ร้านค้า หาบเร่แผงลอย ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
ไม่มีช่องทางสื่อสารกับโรงเรียน
1.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.2.1) แกนนาเครือข่าย ได้แก่ ผู้บริหารใหม่ที่กระตือรือร้น มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์จากโรงเรียนเดิม มีบุคลิกภาพอ่อนโยนและสนุกสนาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
มีวิสัยทัศน์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเชิงกายภาพ เพื่อ ลดพื้นที่เสียงในการเกิดความรุนแรง
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สร้างบรรยากาศที่ดีในโรงเรียนและเอื้อต่อ การเรียนรู้ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ทา
กิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในเครือข่าย มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในลักษณะคนสู่คน
1.2.2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายต้อ ง
รับรู้ถึงปัญหา มีความเข้าใจ มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ มีส่วนร่วม และยอมรับซึ่งกันและกัน รวมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ร่วมกับโรงเรียน ไม่เป็นเพียงฝ่ายรับมอบหมายหน้าที่อย่างเดียว
1.2.3) ช่องทางการสื่อสาร โรงเรียนควรมีช่องทางการสื่อ สารกับ
เครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับโรงเรียน เพื่อให้เครือข่ายและโรงเรียนได้รับข้อมูล
ข่ า วสารที่ ต รงกั น และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และดึ ง ผู้ ที่ ส มั ค รใจร่ ว มเป็ น เครื อ ข่ า ยใหม่ ๆ ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง
2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา
2.1.1) หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
ไม่ประเมินและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตามสภาพจริ ง ไม่ได้นาผลการประเมิน
คุณภาพมาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่มี
2.1.2) นโยบายที่กาหนดให้โรงเรียนห้ามทาโทษด้วยการตี และห้ามให้
นักเรียนซ้าชั้น และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2542 ที่ผ่อนปรนให้นักเรียนที่ผิดมากเกินไป
ทาให้นักเรียนไม่รับรู้และเรียนรู้ผลของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2.1.3) โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ ไม่ค่อ ยดีนัก และถูกตีตราว่ามีสภาพ
ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเด็กตั้งแต่อดีต ตามการรับรู้ของสังคมภายนอก และคู่กรณีที่เคยมีความ
ขัดแย้งกัน
2.1.4) พื้นที่และชุมชนรอบนอกของสถานศึกษา มีความแตกต่ างและ
หลากหลายเชิงกายภาพมาก ทั้งแหล่งเสื่อมโทรม ร้านเกม คิวรถรับจ้างและที่รกร้าง ในขณะที่มี
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และตลาด ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ออกนอกโรงเรียนและ
เป็นแหล่งก่อความรุนแรงได้ง่าย
2.1.5) กระแสสังคมและค่านิยมของนักเรียน ในการใช้ความรุนแรงที่
ก่อให้เกิดกระแสการเลียนแบบ
2.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) การกาหนดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้ น
สังกัดควรทบทวนแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพ
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โรงเรียนในสถานการณ์จริง ต้องกาหนดให้โรงเรียนให้ความสาคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และกาหนดให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
ด้านการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และความร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็น
ผู้มี สั นติ วั ฒนธรรม เป็ นตั วบ่ งชี้หนึ่ งในการพั ฒนาคุ ณภาพโรงเรี ยน และเพิ่ มการพิ จารณาลงโทษ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการซ้าชั้นได้
2.2.2) ความสัมพันธ์ของชุมชนรอบนอกกับโรงเรียน จากการที่
โรงเรียนได้วิเคราะห์ว่า ชุมชนรอบนอกมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง และ
การทะเลาะวิวาท ของนักเรียน แกนนาเครือข่าย ซึ่งก็คือ ผู้บริหารโรงเรียน ต้องให้ความสาคัญใน
การจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่สามารถดึงให้นักเรียนทากิจกรรมในโรงเรียน และดึงความร่วมมือจาก
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางกายภาพ ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมให้แก่นักเรียน
2.2.3) เนื้ อ หาสาระในการถ่ า ยทอดเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรม สมาชิกเครือข่ายทั้งในส่วนของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และกรรมการนักเรียน ต้องมี
การสังเกตและเท่าทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยหยิบยกปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมาเป็นสาระและประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ความร่วมมือ
2.2 ช่วงการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
หลังจากโรงเรียน ง ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการก่อ ตั ว โดยใช้เ ครือ ข่ายตามโครงสร้างเดิมที่โรงเรี ยนมีอ ยู่ เพื่ อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 กาหนด โดยเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายหลังการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ ซึ่งมีทักษะในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิง รุก โดยผู้บริหารได้ใช้การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบคนสู่คน
และคนสู่กลุ่ม กับชุมชนรอบนอกโรงเรียน เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนเชิงกายภาพ
และส่งเสริมให้นักเรียนออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มี
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น เช่น การการทาบุญตักบาตรใหญ่ประจาปีของตลาด ส่งผลให้หน่วยงาน
ที่เป็นบริษัทเอกชนในชุมชนรอบนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
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ในช่วงการรักษาเครือข่าย โรงเรียน ง ผู้บริหารยังคงเป็นแกนนาเครือข่าย ที่มีความเข้มแข็ง
ผู้บริห ารใช้การรัก ษาเครือ ข่ายด้วยการทาให้เครื อ ข่า ยเดิ มมีค วามร่วมมือ ที่ เป็น รูปธรรมและมี
กิจกรรมที่ต้องทาร่วมกันมากยิ่งขึ้น เช่น การลงนามในโครงการความร่วมมือ (MOU) โครงการ
โรงเรี ย นดี ป ระจ าต าบลกั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (หลั ง จากเขตพื้ น ที่ ฯ ได้ ล งนามร่ ว มกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ) การเปิดให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน มีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
โดยดึงให้ผู้ปกครองเข้ามาเป็นวิทยากร และทากิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน และเปิดพื้นที่ให้ชุมชน
สามารถเข้า มาจั ดกิ จกรรมต่ างๆ เช่น งานทาบุ ญตั กบาตร กิจกรรมตรวจสุ ขภาพให้กั บชุ มชน
กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ เวทีประชาคมเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น มีการจัดทาช่องทาง
สื่อ สารสาหรับสมาชิกเครือข่ายต่างๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ปกครอง
อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และให้ความสาคัญกับการเพิ่มสมาชิกเครือข่ายใน
ส่วนที่เป็นนักเรียนเข้าร่วมดาเนินการ โดยจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนดาเนินการตามกระบวนการประชาธิปไตย ตั้งแต่การหาเสียง แถลงนโยบาย เพื่อช่วยทา
หน้าที่รับผิดชอบในส่วนของกิจการนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างโรงเรียน
(ผู้บริหาร ครู นักเรียน) ครอบครัว และชุมชน ไปพร้อ มกับการจัดการเรียนการสอน การปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมโดยมีการนิมนต์พระมาสอนเป็นครั้งคราว (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือที่ทาอยู่เดิม และให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรม
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการที่นักเรียนจะใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่เน้น
กระบวนการป้องกัน โดยเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ง มี
รายละเอียดดังนี้
2.2.1 รู ป แบบของการรั ก ษาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริ มสร้ างสั นติ วั ฒนธรรมโดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐานในช่ วงการรั กษาเครือ ข่ าย ประกอบด้ วย
กระทรวงศึ กษาธิ การ ผู้บริ หาร ครู ผู้ ปกครอง สถาบั นทางศาสนา และชุ มชนรอบนอก รวมทั้ ง
หน่วยงานภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้น และเพิ่มการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือมากขึ้น โดยมีโรงเรียนเป็นฝ่ายรุกเข้าหาเครือข่ายชุมชนภายนอก ผู้ปกครอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น โดยใช้เครือข่ายแบบคนสู่คน คนสู่กลุ่ม และกลุ่มสู่ กลุ่ม ที่มี
ความสั มพั นธ์ แบบผสมทั้ งเครื อข่ายแนวดิ่งในการรับนโยบายจากหน่ วยงานต้ นสังกัด เขตพื้นที่
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การศึกษา ตามลาดับ และเครือข่ายแนวราบตามความสมัครใจ มีเป้าหมายของการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือที่เน้นการสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและเครือข่าย เป็นหลัก
จากข้อ มู ล ข้า งต้ นสามารถสรุป รู ป แบบของเครือ ข่ า ยความร่ ว มมือ เพื่ อเสริ มสร้ าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในช่วงการรักษาเครือข่าย ได้ดังนี้
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการ

ทา MOU โรงเรียนดีประจาตาบล

เขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมชี้แจงนโยบาย
และแนวปฏิบชุัตมิ ชนรอบนอก

ทา MOU โรงเรียนดีประจาตาบล

ปรับปรุงสภาพทางกายภาพ
ตรวจตราสอดส่อง
ให้ความรู้ป้องกันความรุนแรง

ร่วมมือทา
กิจกรรมชุมชน

ผู้ปกครอง
ประชุมทาข้อตกลงเรือ่ งกฎระเบียบ

ครู

ผู้บริหาร

สถาบันทาง
ศาสนา (พระ)

นักเรียน

สอนคุณธรรมจริยธรรม

มอบหมายหน้าที่
กรรมการนักเรียน

ภาพที่ 22 รูปแบบของการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ง
2.2.2 องค์ป ระกอบของการรักษาเครือข่ายความร่วมมื อเพื่ อเสริ มสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และนักเรียนของโรงเรียน ง พบว่า องค์ประกอบของ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในขั้นตอนของการ
รักษาเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง สถาบันทางศาสนา และ
ชุมชนรอบนอก รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีรายละเอียดการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ดังนี้
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1) เนื้อหา/องค์ความรู้ ได้แก่
1.1) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายใน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรม หลักคาสอนทางศาสนา และการสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง ได้รับการยอมรับและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.2) องค์ความรู้เพื่อสร้างสันติภาพภายนอก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติของโรงเรียนในการดูแลนักเรียนและการลงโทษ ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อ ให้
ผู้เรี ยนมี ทักษะในการท างานร่ วมกั บผู้ อื่น และกิจกรรมในระบบดู แลช่ วยเหลื อ นั กเรี ยน เพื่ อ ให้
ผู้ปกครองและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
2) ทรัพยากร ได้แก่
2.1) ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแกนนา ที่มีวิสัยทัศน์ มีอานาจตัดสินใจ มีแนว
การดาเนินงานที่ชัดเจนและมีความจริงใจ กระตือรือร้น และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่าย
2.2) วิทยากรเพื่อให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาตามที่
หลักสูตรกาหนด เช่น พระและครู เป็นต้น
2.3) สถานที่และเวลาในการทากิจกรรมร่วมกันภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็นกิจกรรม
เชิงวิชาการ การประชุม การอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การ
แข่งกีฬา และกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการทากิจกรรมของชุมชน
2.4) งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเชิงกายภาพ
3) กิจกรรม
3.1) การประชุม ผู้ปกครองประจาภาคการศึ กษาเพื่อ ทาข้ อ ตกลงในการ
ดาเนิน การเพื่อพัฒ นาพัฒนาผู้เรี ยน ระบบดู แลช่วยเหลือ นักเรี ยน กิ จกรรมเสริม หลักสู ตรของ
โรงเรียน
3.2) การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาการ การเรียนการสอน
คุณธรรม จริยธรรมโดยพระตามที่หลักสูตรกาหนด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยเพิ่ม บทบาทการมี ส่วนร่วมของนัก เรีย น ในการดาเนิน กิจกรรมต่า งๆ เช่น จัด การเลือ กตั้ ง
คณะกรรมการนักเรียน ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนดาเนินการตามกระบวนการประชาธิปไตย ตั้งแต่
การหาเสี ย ง แถลงนโยบาย เพื่ อ ช่ ว ยท าหน้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบในส่ว นของกิ จ การนัก เรี ย น และให้
ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการที่นักเรียนจะใช้ความรุนแรง
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3.3) การลงนามในโครงการความร่วมมือ (MOU) โครงการโรงเรียนดีประจา
ตาบล ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา
3.4) การเปิดให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน มีการจัดกิจ กรรมฝึก
อาชีพ โดยดึงให้ผู้ปกครองเข้ามาเป็นวิทยากร และทากิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียน และเปิดพื้นที่ให้
ชุมชนสามารถเข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานทาบุญตักบาตร กิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับชุมชน
กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ เวทีประชาคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.5) การจั ด ท าช่ อ งทางสื่ อ สารส าหรั บ สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ เช่ น
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ปกครอง อย่างเป็น รูปธรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของ
โรงเรียน และป้ายประกาศหน้าโรงเรียน เป็นต้น
2.2.3 สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการรักษาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
1) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.1) สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
1.1.1) แกนน าเครื อ ข่ า ยยั ง คงเป็ น ผู้ บ ริ ห ารคนเดิ ม ที่ มี ค วาม
กระตือรือร้น และมีแนวร่วมเครือข่ายที่เป็นครูเพิ่มเติม แต่ยังขาดการส่งเสริมให้สร้างและถ่ายโอน
อานาจหน้าที่ ไปยังแกนนาเครือข่ายที่เป็นนักเรียน ทาให้การสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมของโรงเรียน ง ที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน ที่เกิดจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ อาจไม่ยั่งยืน
และมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องเปลี่ยนผู้บริหารตามวาระ
1.1.2) ครูและผู้บริหารในสถานศึกษาไม่ได้หยิบยกเอาเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจริงมาเรียนรู้ร่วมกัน และยังคงใช้มาตรการป้องกันที่ให้ความสาคัญกับการให้ครูกวดขัน
ตรวจตราการพกพาอาวุธของนักเรียน และใช้การจัดการเรียนการสอนปกติและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อปลูกฝังลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนแบบเดิม
1.1.3) การดาเนินงานตามขั้นตอนการลงโทษไม่เด็ดขาด นักเรียนที่มี
ปัญหาความรุนแรงไม่รับรู้ต่อผลเสียของการถูกทาโทษตามระเบียบการลงโทษที่โรงเรียนมีการ
ดาเนินงานตามลาดับขั้น ในขณะเดียวกันก็ไม่สนใจและไม่เข้าใจถึงผลดีของการปฏิบัติต นตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนและขาดแรงจูงใจในการมาโรงเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
และกิจกรรมร่วมกับชุมชน
1.1.4) สมาชิกเครือข่ายอย่างเป็นทางการตามโครงสร้างเดิมที่โรงเรียน
มีอยู่ และให้ความสาคัญ เช่น ผู้ปกครอง และครู ขาดความกระตือรือร้น และมีบทบาทในการร่วม
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เป็นเครือข่ายแบบเดิม คือทาตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และยังมีความร่วมมือ กันแบบ
หลวมๆ ไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือ ในการดาเนินงานของโรงเรียนเท่าที่ควร ในขณะที่
เครือข่ายชุมชนรอบนอกรายย่อยๆ ที่ให้ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ และสมัครใจ ในการช่วย
สอดส่องเป็นหูเป็ นตา ยังคงไม่ค่อ ยได้รับการสนับสนุนและให้ความสาคัญในการสร้างช่อ งทาง
สื่อ สารกับโรงเรียน เท่าที่ควร เช่น ชุมชนรอบนอก ร้านค้า หาบเร่แผงลอย ห้างสรรพสินค้า รถ
ประจาทาง ฯลฯ
1.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1.2.1) วิสัยทัศน์ของแกนนาเครือข่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ในการรู้จักหยิบ
ยกปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียน และเปิ ดโอกาสให้มีการสร้างแกนน าเครื อข่ายที่ เป็นนักเรียน เพื่ อ
ส่งผ่านอานาจหน้าที่ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และการสร้างความร่วมมือกับสมาชิกเครือข่าย
ในชุมชน และผู้ปกครอง ให้แก่แกนนาเครือข่ายที่เป็นนักเรียน เพื่อให้เกิดการดาเนินงานบนพื้นฐาน
ความเข้าใจและเกิดผลในการปฏิบัติที่ยั่งยืน
1.2.2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย สมาชิกเครือข่ายต้อ ง
รับรู้ถึงปัญหา มีความเข้าใจ มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ มีส่วนร่วม และยอมรับซึ่งกันและกัน รวมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินงานเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ร่วมกับโรงเรียน ไม่เป็นเพียงฝ่ายรับมอบหมายหน้าที่อย่างเดียว
1.2.3) การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรของโรงเรียน ต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแสดง
ความสามารถและศักยภาพที่แตกต่าง ฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความอดทนอดกลั้น
ยอมรับความแตกต่างและความสามารถของผู้อื่น สามารถทางานและอยู่ร่วมกันได้
1.2.4) ความสัม พัน ธ์ข องสมาชิก เครือ ข่า ย เครือ ข่า ยภายใน
โรงเรีย นใช้ค วามสัม พัน ธ์แ บบคนสู่ค น คนสู่ก ลุ่ม และกลุ่ม สู่ก ลุ่ม ที่มีค วามใกล้ชิ ด กัน เพิ่ม ขึ้น
เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดโอกาสในการจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับเครือ ข่าย
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งเปิดโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ทาให้ชุมชนเกิดความรู้สึก
ร่ว มกัน เป็นเจ้า ของและมีส่วนร่วมในการจัดกิจ กรรมต่างๆ ภายในโรงเรีย น ไปพร้อ มกับ การ
แสวงหาเครือข่ายเพิ่มเติมที่มีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการมากขึ้น ส่งผลให้ทั้งโรงเรียนและ
สมาชิกเครือข่ายมีความกระตือรือร้นในการติดตามผลการดาเนินงานของโรงเรียนและเครือ ข่าย
เป็นระยะ
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2) สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.1) สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา
2.1.1) นโยบายที่กาหนดให้สถานศึกษาห้ามทาโทษด้วยการตี และ
ห้ามให้นักเรียนซ้าชั้น และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2542 ที่ผ่อนปรนให้นักเรียนที่ผิดมาก
เกินไป ทาให้นักเรียนไม่รับรู้และเรียนรู้ผลของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2.1.2) กระแสสังคมและค่านิยมของนักเรียน ในการใช้ความรุนแรงที่
ก่อให้เกิดกระแสการเลียนแบบ เป็นพักๆ
2.2) ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
2.2.1) การกาหนดนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้น
สังกั ดควรทบทวนแนวทางการประเมิน คุณภาพสถานศึ กษาใหม่ ให้ส อดคล้อ งกั บการพั ฒนา
คุณภาพโรงเรียนในสถานการณ์จริง ต้องมีข้อกาหนดในนโยบายการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญ
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และ
กาหนดให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และความร่วมมือของ
เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน และเพิ่มการพิจารณาลงโทษนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการซ้าชั้นได้
เมื่ อ ศึ ก ษาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของโรงเรียน ง สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังหน้าต่อไป
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ภาพที่ 23 เหตุการณ์สาคัญและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ง ในช่วงการก่อตัวเครือข่ายความร่วมมือ
พ.ศ.2466
โรงเรียนเปิดทา
การสอน

2466

ใช้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2544

2544

- โรงเรี ย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน กิ จ กรรม
พัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ เพื่อปลูกฝังความรู้
วิชาการ คุ ณธรรมจริย ธรรมและพัฒนาศักยภาพนักเรีย น
ดูแลและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และระบบดูแ ลช่ว ยเหลือ ที่ สอดแทรกการสร้า งสั น ติภ าพ
ภายใน (intrapersonal peace หรือ inner peace) ในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพ
ภายนอก (interpersonal peace) ในเรื่องการทางานเป็น
ทีม มารยาท ฯลฯ และมีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัด
กิจ กรรมทั้ง 3 ส่ ว น ได้แ ก่ ผู้ บ ริห าร ครู ผู้ ป กครอง และ
สถาบันศาสนา (พระ)
- สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือมีการประชุมทาความเข้าใจ
ในลักษณะการประชุมรวม ในการประชุมผู้ปกครองและครู
ประจาปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง และแยกประชุม
ระดับห้องเรียนภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และเป็นรายบุคคล
ในระบบดูแลช่วยเหลือปีละ 1 ครั้งและตามแต่กรณี

นักเรียนทาปืนลั่นใส่
เพื่อนในห้องเรียนช่วงพัก

ต้นปี
เปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของ
โรงเรียน (ผู้อานวยการ)

2552
- โรงเรี ย นส่ ง ผู้ บ าดเจ็ บ ไป
โรงพยาบาล ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
และผู้ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง
( ต า ร ว จ ) เ ป็ น ผู้ เ ข้ า ม า
ดาเนินการตามกฎหมาย
- นั กเรียนที่ก่อเหตุลาออก
จากโรงเรียน
- โรงเรี ยนก าหนดมาตรการ
ตรวจกระเป๋านักเรียนตอนเช้า
ก่อนเข้าโรงเรียน
- โรงเรียนนิ มนต์พระเข้ ามา
สอนพุทธศาสนาให้แก่เด็กใน
โรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง
- มี ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ค ณ ะ
กรรมการนักเรียน

กลางปี
ผู้บริหารย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
เพิ่มเติม (รองผู้อานวยการ)

ปลายปี
นักเรียนชายของโรงเรียนถูกทาร้าย
โดยนักเรียนโรงเรียนอื่นหน้าโรงเรียน
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- ผู้ บริ ห ารใช้ ปั ญหาเป็ นตั ว ตั้ งและก าหนด
นโยบายพั ฒ นาสภาพทางกายภาพของ
โรงเรี ย นให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒนาผู้ เรี ยน
ปลอดภัย และสามารถดึงให้นักเรียนใช้เวลา
อยู่ ใ นโรงเรี ย นมากขึ้ น จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง
นโยบายการพัฒนาร่วมกับผู้บริหารจากเขต
พื้ นที่ ก ารศึ กษา และครู ประชุ ม ผู้ ปกครอง
และชุ ม ชนภายนอกเพื่ อ ชี้ แ จงแนวทาง
ด าเนิ น การและขอรั บ การสนั บ สนุ น การ
ก่อสร้างและพัฒนาโรงเรียนเชิงกายภาพ
- ส ม า ชิ ก เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ประกอบด้วยเครือข่ายเดิม ได้แก่ ผู้บริหาร
ครู ผู้ ป กครอง และสถาบั น ศาสนา (พระ)
และเ ครื อ ข่ ายเพิ่ มเติ ม เพื่ อ ส นั บ สนุ น
งบประมาณ ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาและ
ชุมชนรอบนอก ที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน

- โรงเรียนมีการพัฒนาทางกายภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อลดพื้นที่เสี่ยง และสร้างพื้นที่
ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่ต่างกัน และมีการดึงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนออกไปมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
- เปิดโรงเรียนให้ชุมชนเข้ามาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทากิจกรรมต่างๆ เป็นระยะ
- ในกรณีการทะเลาะวิวาทภายในและระหว่างโรงเรียน ที่ไม่มีผู้บาดเจ็บรุนแรง
หรือเสียชีวิตโรงเรียนดาเนินการตามระเบียบการลงโทษฯ 2548 และมีผู้บริหาร
และครูบางส่วนจัดกิจกรรมเยียวยาฟื้นฟูให้แก่นักเรียนที่เคยประสบปัญหา
- ผู้รับผิดชอบโดยตรง (ตารวจ) เป็นผู้ดาเนินการตามกฎหมาย และรับผิดชอบการ
ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงรอบๆ โรงเรียนโดยไม่ได้มีการประสานความร่วมมืออย่างเป็ น
ทางการ
- โรงเรีย นยั ง คงส่ ง เสริ ม ให้ ค รูแ ละนั ก เรี ย นมี ส่ว นร่ ว มในการทากิ จ กรรมต่ า งๆ
ร่วมกับชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียน

326

เหตุการณ์สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน
สภาพโรงเรียนและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
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ภาพที่ 24 เหตุการณ์สาคัญและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียน ง ในช่วงการรักษาเครือข่ายความร่วมมือ
โรงเรียนแสวงหาและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในเชิงรุกมากขึ้น
เพื่อให้ร่วมมีบทบาทในการสอดส่องดูแล และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น

นักเรียนชายของโรงเรียนถูกทาร้าย
โดยนักเรียนโรงเรียนอื่นหน้าโรงเรียน

ปลายปี 2553

- ผู้รับผิดชอบโดยตรง (ตารวจ) เป็นผู้ดาเนินการตามกฎหมาย และ
รับผิดชอบการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงรอบๆ โรงเรี ยนโดยไม่ได้มีการ
ประสานความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
- โรงเรี ยนยังคงส่ งเสริมให้ค รูและนั กเรี ยนมี ส่ว นร่ว มในการท า
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียน
- สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ ประกอบด้วยเครือข่ายเดิม ได้แก่
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และสถาบันศาสนา (พระ) และเครือข่าย
เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาและ
ชุมชนรอบนอกที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

เหตุการณ์สาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อโรงเรียน
สภาพโรงเรียนและเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม

ปัจจุบัน

2554

- โรงเรีย นแสวงหาและพั ฒนาเครือ ข่ ายให้ มี ความร่ วมมื อเป็ น
รูปธรรมและมี กิจกรรมร่วมกั นมากขึ้ น จัดท า (MOU) โครงการ
โรงเรียนดีประจาตาบลกับเขตพื้นที่การศึกษา เปิดโรงเรียนเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอาชีพดึงให้ผู้ปกครอง
เป็นวิทยากร และทากิจกรรมต่างๆ และเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามา
จัดกิจกรรม จัดทาช่องทางสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน และ
เพิ่มสมาชิก เครื อข่ายที่เป็ นนักเรียนเพื่อช่ วยในส่วนของกิ จการ
นั ก เรี ย น จั ด ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการนั ก เรี ย น สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างโรงเรียน (ผู้บริหาร ครู นักเรียน)
ครอบครัว และชุมชน ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน การ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยมีการนิมนต์พระมาสอนเป็นครั้ง
คราว (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และระบบดูแลช่วยเหลือที่ทาอยู่เดิม
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- ไม่ปรากฏปัญหาความรุนแรงของนักเรียนโรงเรียน ง จนเป็นข่าว แต่ยังคงมีปั ญหา
รายวัน เช่น การตบตีของนักเรียนภายในโรงเรียน และการพกอาวุธมาโรงเรียน แต่มี
ปริมาณน้อยลง (3-4 กรณีต่อวัน)
- โรงเรียนยังคงให้ครูและกรรมการนักเรียนตรวจกระเป๋าหนังสือทุกเช้า จัดการเรียน
การสอนวิชาการและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบ
ดูแลช่วยเหลือตามปกติ โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น เปิดให้โรงเรียนเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ของชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอาชี พ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนออกไปทากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน (กรรมการนักเรียน) และเปิดช่องทางสื่อสารให้ชุมชนสามารถแจ้งและ
ติดต่อกับโรงเรียนได้ เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วย
สอดส่องดูแลให้ร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อการป้องกัน แต่ไม่ได้ประสานขอ
ความร่วมมือกับ ตารวจ ในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงรอบๆ โรงเรียน และผู้เชี่ยวชาญ
ด้า นการเสริ ม สร้า งสั นติ วั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ ค วามรู้ ฝึ ก ทั กษะ และสร้า งทั ศนคติ ที่
จาเป็ นในการจัดการความขัดแย้ งให้ แก่ส มาชิ กเครือข่ าย รวมทั้ งการสร้ างเวทีใ ห้
นักเรียนแสดงความสามารถที่หลากหลาย
- สมาชิก เครือ ข่า ยความร่ วมมือ ประกอบด้ วยเครือ ข่า ยเดิม ได้แ ก่ ผู้บ ริห าร ครู
ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา (พระ) และ เขตพื้นที่การศึกษาและ ชุมชนรอบนอกที่เป็น
หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
- สมาชิกเครือข่ายมีการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประชุมและทากิจกรรม
ร่วมกันเป็นระยะ
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กรณีศึกษาโรงเรียน ง วิเคราะห์ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยมองว่า สาหรับนักเรียน
ของโรงเรีย นปัญ หาการขาดสัน ติวัฒ นธรรม การใช้ ค วามรุน แรง ทะเลาะเบาะแว้ง มีโ อกาส
เกิด ขึ ้น ได้ต ลอดเวลา ในนัก เรีย นกลุ ่ม เดิม ๆ ที ่ม ีพ ฤติก รรมเสี ่ย ง ทั ้ง ในฐานะผู ้ก ระท าและ
ผู้ถูก กระทา โดยแบ่ง องค์ป ระกอบของสาเหตุเ ป็น 4 ด้า นได้แ ก่ นัก เรีย นไม่มีภูมิคุ ้ม กัน ที ่ดี
โรงเรียนและครูไม่มีศักยภาพหรือคุณภาพในการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียน การไม่ให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนของผู้ปกครอง มาตรการ ข้อ กาหนดในการดาเนินการกับนักเรียนที่ใช้
ความรุนแรง และการลงโทษต่างๆ ไม่ส่งเสริมให้เด็กได้คิดทบทวนถึงการกระทาของตนเอง และ
ไม่เห็นผลเสียของการถูกทาโทษ โรงเรียน ง ใช้การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้แก่ผู้เรียนผ่านทางการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและใช้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ร่วมกับการดึง ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท ากิจ กรรมต่า งๆ ร่ว มกับ โรงเรีย นมากขึ ้น โดยเพิ ่ม พื ้น ที ่ส ร้า งสรรค์ใ นการแสดง
ความสามารถและการท ากิจ กรรมต่า งๆ ในโรงเรีย นด้ว ยการปรับ ปรุง สภาพแวดล้อ มทาง
กายภาพในโรงเรียนโดยการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน และเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งทา
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU )กับเขตพื้นที่การศึกษาในการเป็นโรงเรียนดีปีประจาตาบล เพื่อ
เรีย กศรัท ธาในโรงเรีย นให้เ กิด ขึ ้น ซึ ่ง ต้อ งอาศัย ความร่ว มมือ ของเครือ ข่า ยที่ป ระกอบด้ว ย
สถานศึกษา: S (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) โดยมีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือ ข่ายที่สาคัญที่สุดที่ได้รับ
การยอมรับ จากสมาชิก เครือ ข่ายอื่นๆ มาก มีเครือ ข่ายความร่ว มมือ ประกอบด้ว ย เครือ ข่า ย
ครอบครัว : F (พ่อแม่ ผู้ปกครอง) สถาบันทางศาสนา: R (วัด) ชุมชน: C (ร้านค้า ตลาด รถ
ประจาทาง หาบเร่แผงลอย ฯลฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง: O (กระทรวงศึกษาธิการ และเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษา เป็น ต้น ) โดยสมาชิก เครือ ข่า ยมีก ารแลกเปลี่ย นองค์ค วามรู ้ ทรัพ ยากรและ
กิจกรรม พบว่า เครือข่ายสถานศึกษาโดยผู้บริหารจะมี หน้าที่หลักในการแสวงหาการสนับสนุน
และสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการจัดสรรและแลกเปลี่ยนทรัพยากรและกิจกรรม อันได้แก่
งบประมาณในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพ และกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ทั้งในลักษณะการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามาทากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน และการ
สนับสนุนให้นักเรียนออกไปร่วมทากิจกรรมในชุมชุมชนเพื่อ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในชุม ชน เพื่อช่วยสอดส่อ งดูแ ล สนับสนุนงบประมาณ สร้างช่อ งทางสื่อ สารระหว่างโรงเรีย น
และชุม ชน โดยมีก ารจัด พระวิท ยากรเข้ามาทาหน้า ที่ส อนพุท ธศาสนาในโรงเรีย นอย่า งน้อ ย
เดือ นละ 1 ครั้ง และมีก ารเลือ กตั ้ง กรรมการนัก เรีย นเช่น เดีย วกับ โรงเรีย นอื่น และมีก ารจัด
กิจ กรรมทางศาสนาที่โ รงเรีย นจัด ขึ้น อย่า งสม่าเสมอ ทั้งนี้ มีเ ขตพื้น ที่ก ารศึก ษา เข้า ร่วมเป็น
เครือ ข่า ยความร่ว มมือ เพื ่อ เสริม สร้า งสัน ติว ัฒ นธรรมโดยใช้ส ถานศึก ษาเป็น ฐานอย่า งเป็น

328
ทางการผ่านการทา MOU โดยสามารถสรุปการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม
ภายในเครือ ข่า ยความร่ว มมือ เพื่อ เสริม สร้า งสัน ติวัฒ นธรรมโดยใช้สถานศึก ษาเป็น ฐาน ของ
โรงเรียน ง ดังแสดงในตารางที่ 13 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 13 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ง
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย
S

S
องค์ ความรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ตามหลักค าสอนทางศาสนา และ
ทักษะชีวิต ตามที่ ศธ.กาหนด การ
มีส่วนร่วม หลักการประชาธิปไตย

F

R

ทรัพยากร โอกาส และเวลาในการ องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
ทากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
ตามหลักคาสอนของศาสนา

กิจ กรรม การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ทรัพยากร พระวิทยากร
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ และตามที่ กิจกรรม พระเข้ามาสอนพุทธ
ทรั พยากร ผู้ บริ ห ารที่เ ป็ นแกนน า ได้รับการร้องขอ
ศาสนาในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1
พระวิ ท ยากร งบประมาณในการ
ครัง้
พั ฒ น า สภา พ ท าง กา ยภา พ ใ น
โรงเรี ยน และช่ องทางการสื่ อสาร
ภายในโรงเรียน
กิ จ กรรม การอบรมให้ ค วามรู้
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การ
ประชุ ม ชี้ แ จงและสร้ า งข้ อ ตกลง
ภา ยใ น โรงเรี ยน กา รเลื อกตั้ ง
กรรมการนักเรียน

C

O

ทรั พ ยากร โอกาส สถานที่ และ
เวลาให้นักเรียนมีบทบาทในการทา
กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชนทั้ ง ภายใน
และภายนอกโรงเรียน งบประมาณ
ในการพั ฒ นาสภาพทางกายภาพ
ของโรงเรี ย น และการท ากิ จ กรรม
ร่วมกับโรงเรียน ช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

องค์ ค วามรู้ แนวนโยบาย แนว
ทางการประเมิ น คุ ณ ภาพ การ
สนั บ สนุ น ที่ ใ ห้ ค วามสาคั ญในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ทรัพยากร งบประมาณ และระบบ
การสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
โรงเรียน

กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การ
กิจกรรม การพัฒนาสภาพแวดล้อม ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง แ ล ะ ก า ร
ทางกายภาพของโรงเรียน การร่ วม
ประชาสัมพันธ์
กิ จ กรรมในชุ ม ชน และการดึ ง ให้
ชุ ม ชนเข้ า มาท ากิ จ กรรมต่ า งๆ ใน
โรงเรี ยนการร่ วมเป็ น หู เ ป็ น ตาและ
การเปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ยนได้ แสดง
ความสามารถและเป็ นส่วนหนึ่งกั บ
ชุมชน

330

330
ตารางที่ 13 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ง (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย
F

S

องค์ ค วามรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ทรั พ ยากร โอกาส สถานที่ และ
ตามหลั ก ค าสอนทางศาสนา และ เวลาในการทากิจกรรมร่วมกัน
ทักษะชีวิต การมีส่วนร่วม
กิจกรรม กิจกรรมร่ วมกั นระหว่า ง
ทรั พ ยากร โอกาส สถานที่ และ เครื อ ข่ า ยทั้ ง เชิ ง วิ ชา กา ร แ ล ะ
เวลาในการท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ การ
โรงเรียน
พบปะและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ น
กิ จ กรรม การอบรมให้ ค วามรู้ เครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุ มชี้แ จงในโรงเรี ยน การสร้า ง
ข้อตกลงร่วมกัน

R

F

ทรัพยากร ข้อตกลงในการนิมนต์
พระเข้ า มาสอนในโรงเรี ย น พระ
วิทยากร

R

C

O

องค์ ค วามรู้ คุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ตามหลักคาสอนของศาสนา

ทรัพยากร งบประมาณ พื้นที่ และ
โอกาสในการแสดงความสามารถ
ของผู้เรียน และช่องทางการสื่อสาร
ทรัพยากร พระวิทยากร
ระหว่ า งโรงเรี ย น ผู้ ป กครอง และ
กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง ชุมชน
ศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรม ร่วมชี้แจงทาความเข้าใจ
และสร้ า งข้ อ ตกลงในการท างาน
ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
ร่ ว มกิ จ กรรมระ หว่ า งโ รงเรี ย น
ครอบครั ว และชุ มชนที่โรงเรียนจั ด
ขึ้น

กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง กิ จ กรรม การเป็ น พระวิ ท ยากร กิ จ กรรม กิ จ กรรมการมี ส่ว นร่ ว ม องค์ความรู้ นโยบายการให้นิมนต์
ศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น
และการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน
พระเข้ามาสอนในโรงเรียน
โรงเรียนจัดขึ้น

กิ จ ก ร ร ม พ ร ะ เ ข้ า ม า ส อ น
พ ระ พุ ท ธ ศา สน า ใ น โ รง เรี ย น
สัปดาห์ละ 1 ครัง้
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ตารางที่ 13 การแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรม ภายในเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นฐานของโรงเรียน ง (ต่อ)
การแลกเปลี่ยน
ภายในเครือข่าย
C

O

S

F

R

ทรั พ ยากร ช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนภายนอก
สถานที่ เวลาและโอกาสให้นักเรียน
และชุมชนแสดงความสามารถและ
การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ทรั พ ยากร ช่ อ งทางการสื่ อ สาร องค์ ความรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ระหว่างโรงเรียนและครอบครัว
ตามหลักคาสอนของศาสนา

กิ จ กร ร ม สถ า น ศึ กษ า จั ด ท า
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ สอดคล้ อ ง
กับหลักสูตรแกนกลางในการพัฒนา
ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง
ประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

กิ จ กรรม จั ด พระวิ ท ยากรสอน
พุทธศาสนาในโรงเรียนสัปดาห์ละ
1 ครั้ ง กา รร่ ว มกิ จ กรรมท า ง
ศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น

C

O

ทรั พ ยากร งบประมาณ โอกาส
สถานที่ และเวลาในการทากิจกรรม
ร่ ว มกั บ โรงเรี ย น และร่ ว มกั น ใน
กิ จ กรรม ร่ ว มกิ จ กรรมระหว่ าง ทรัพยากร พระวิทยากร
โรงเรียน ครอบครัวและชุมชนที่โรงเรียน กิ จ กรรม การร่ ว มกิ จ กรรมทาง ชุม ชน การเปิ ด พื้น ที่ แ ละโอกาสให้
นั ก เรี ย นได้ แ สดงความสามารถที่
จัดขึ้น
ศาสนาที่ โ รงเรี ย นจั ด ขึ้ น ร่ ว มกั บ หลากหลาย
กิ จ กรรม กิ จ กรรมในโอกาสต่ างๆ
ชุมชนและวัด
ของโรงเรียน
กิ จ กรร ม การร่ ว มกิ จ กรรมใ ห้
คว า ม รู้ เ ชิ ง วิ ช า กา ร แ ละ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
ทรั พ ยากร งบประมาณ โอกาส กิ จ กรรม ประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สถานที่ และเวลาในการทากิจกรรม ห น่ ว ย ง า น บู ร ณ า ก า ร ก า ร
ร่ วมกั บโรงเรี ยน และช่ อ งทางการ ดาเนินงานที่มีเอกภาพ
สื่อสารเพื่อติดตามแนวนโยบายของ
ศธ.
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จากการศึกษาภาคสนามในกรณีศึกษา ทั้ง 4 แห่งข้างต้น สามารถเปรียบเทียบแนวคิด
กระบวนการ สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในตารางที่ 14 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 14 วิเคราะห์ผลการศึกษาภาคสนาม
สถานศึ กษาระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในเขตเมื องที่ เ คย สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานในเขตเมื องที่ยั งคงประสบปัญ หา
ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนในอดีต แต่ การใช้ค วามรุน แรงของนักเรีย น และกาลั งอยู่ในช่วงการ
ปัจจุบันมีกระบวนการแก้ปัญหาจนปัญหาลดลงแล้ว
พัฒนากระบวนการแก้ไข
การสร้างเครือข่าย ใช้ปัญหาของโรงเรียนเป็นฐาน ใช้เครือข่าย
เดิ ม ของโรงเรี ย น จุ ด เด่ น ที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเข้ ม แข็ ง มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั น แบบเครื อ ญาติ จุ ด อ่ อ น คื อ ไม่ ไ ด้ มี
เป้าหมายเพื่อแก้ที่ตัวปัญหาแต่ใช้การหยิบปัญหาออกไป

การสร้างเครือข่าย ใช้เครือข่ายเดิมที่โรงเรียนมี จุดอ่อนคือการ
ยอมรับและตระหนักว่าเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ
และผู้ ปกครองให้ ความร่ วมมือ น้อ ย จุด เด่น คือ ชุม ชนพร้ อมให้
ความร่วมมือ

ระยะก่อตัว
รูปแบบ
ผู้บริหารเป็นแกนนา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ใช้ความสัมพันธ์
ใกล้ชิด ขยายจากในไปนอก

ระยะก่อตัว
รูปแบบ
กระทรวงศึก ษาธิ การ ผู้ บริ ห ารเป็ น แกนน า ครู และผู้ป กครอง
และหน่วยงานเอกชนภายนอก เป็นเครือข่ายแบบผสม

องค์ประกอบ
องค์ความรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทรัพยากร โรงเรียนบริหารจัดการ ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุน
กิจกรรม ประชุมปรึกษา ชี้แจง สร้างข้อตกลง อบรมให้ความรู้
ศึกษาดูงาน ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละติดตามผลเป็นระยะ
และการเยี่ยมโรงเรียน

องค์ประกอบ
องค์ ความรู้ คุ ณธรรมจริ ยธรรม ระเบี ยบของโรงเรี ยน กิ จกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ทรั พ ยากร โรงเรี ย นบริ หารจั ดการ และชุ มชนสนั บสนุ นทาง
กายภาพ
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง สร้างข้อตกลง การจัดกิจกรรมร่วม
ภายในเครือข่าย ทั้งที่เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรม
สังสรรค์
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน ผู้ น า/แกนนา ลาดับ ขั้ น ตอนในการปฏิบั ติ และความ
โปร่ ง ใส บทบาทการมี ส่วนร่ วมของสมาชิ ก และความสั ม พั น ธ์
ใกล้ชิด
ภายนอก นโยบาย การสนั บสนุน จากต้น สัง กั ด ช่อ งทางการ
สื่อสาร ผลการดาเนินงาน

ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน แกนนาเครือข่ายหลีกเลี่ยงและไม่ยอมรับว่ามีปัญหา
สมาชิกเครือข่ายไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ขาดช่องทางการสื่อสาร
ความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย ห่างเหิน
ภายนอก การก าหนดนโยบายของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ความสัมพันธ์ของชุมชนรอบนอกกับโรงเรียน เนื้อหาสาระในการ
ถ่ายทอดเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมไม่ชัดเจน

ระยะรักษาเครือข่าย
รูปแบบ
ผู้บริหารเป็นแกนนา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ใช้ความสัมพันธ์
ใกล้ชิด ขยายจากในไปนอก เพิ่มเครือข่ายนักเรียน

ระยะรักษาเครือข่าย
รูปแบบ
ผู้บริหารเป็นแกนนา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เครือข่ายโรงเรีย น
ใกล้เ คียง สถาบัน ศาสนา หน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อง ศิษย์ เก่า และ
หน่วยงานเอกชนภายนอก
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องค์ประกอบ
องค์ความรู้ การปลูกฝังลักษณะนิสัย ระเบียบของโรงเรียน
ทรัพยากร โรงเรียนบริหารจัดการ ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุน
กิจกรรม เลือกตั้งกรรมการนักเรียน อบรมให้ความรู้ ประชุม
ชี้แจง สร้างข้อตกลง กิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน ศึกษาดูงาน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลเป็นระยะและการเยี่ยม
โรงเรียน

องค์ประกอบ
องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรม
พั ฒ นาผู้ เ รี ย น การเยี ย วยาฟื้ น ฟู การบริ ห ารจั ด การและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย
ทรัพยากร โรงเรียนบริหารจัดการ และชุมชนสนับสนุนทาง
กายภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรม ประชุมชี้แจง อบรมให้ความรู้ สร้างข้อตกลง จัด
กิจกรรมร่วม เลือกตั้งกรรมการนักเรียน เสียงตามสาย

ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน ผู้นา/แกนนา ผู้ประสานงานและความสัมพันธ์
ภายนอก นโยบายจากต้นสังกัด ความเข้าใจและมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภายนอก

ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน แกนนาเครือข่ายหลีกเลี่ยงและไม่ยอมรับว่ามีปัญหา
สมาชิกเครือข่ายไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร ขาดช่องทางการสื่อสาร
ความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย ห่างเหิน
ภายนอก นโยบายจากต้นสั งกั ด ความเข้าใจและมีส่วนร่ วมของเครือข่าย
ภายนอก

สถานศึกษาระดั บการศึกษาขั้นพื้ นฐานนอกเขตเมืองที่ เคย สถานศึ ก ษาระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานนอกเขตเมื อ งที่
ประสบปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนในอดีต แต่ ยังคงประสบปัญหาการใช้ ความรุนแรงของนั กเรีย น และ
ปัจจุบันมีกระบวนการแก้ปัญหาจนปัญหาลดลงแล้ว
กาลังอยูใ่ นช่วงการพัฒนากระบวนการแก้ไข
การสร้ างเครื อข่ าย สร้ างเครื อข่ ายขึ้ นใหม่ เพื่ อรั บผิ ดชอบเฉพาะ
ประกอบการใช้ เครื อข่ ายเดิ มที่ โรงเรี ยนมี ควบคู่ กั นไป จุ ดเด่ นคื อ
ผู้บริหารที่ มี ความตั้ งใจ กระตือรือร้ นและมี ความสัมพั นธ์ อั นดี กั บ
สมาชิกเครือข่ายอื่นๆ และมีการสร้างแกนนาใหม่ๆ ที่เป็นนักเรียนมา
รับผิดชอบการดาเนินงาน จุดอ่อนคือผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อย

การสร้ า งเครื อ ข่ า ย ใช้ เ ครื อ ข่ า ยเดิ ม ที่ โ รงเรี ย นมี และสร้ า ง
เครื อ ข่ า ยร่ ว มกั บ ชุ ม ชนที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานภาคเอกชน และ
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นทางการเพิ่ม จุดเด่นคือผู้บริหารใหม่
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน กระตือรือร้น จุดอ่อนคือผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมน้อย

ระยะก่อตัว
รูปแบบ
ผู้บริหารเป็นแกนนา ครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้
ความ สัมพันธ์แบบผสม ทั้งสั่งการและสมัครใจ

ระยะก่อตัว
รูปแบบ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ผู้ บ ริ ห าร(แกนน า) ครู และผู้ ป กครอง
หน่วยงานภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ไม่มี ความสัมพันธ์
ใกล้ชิด เป็นแนวดิ่งแบบเป็นทางการ

องค์ประกอบ
องค์ความรู้ กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา
เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ กระบวนการยุติธรรมในสถานศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือ คุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา
ทรัพยากร วิทยากร งบประมาณ สื่อ รางวัล โรงเรียนเป็นผู้บริหาร
จัดการ

องค์ประกอบ
องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ระเบียบของโรงเรียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ
ทรัพยากร โรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและชุมชนภายนอก
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง สร้างข้อตกลง การจัดกิจกรรมร่วม
ภายในเครือข่าย กีฬาสี และวันสาคัญทางศาสนา การพัฒนา
ทางกายภาพ
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กิจกรรม ประชุมหารือและขอความเห็นชอบ อบรมให้ความรู้และฝึก
ทักษะ จัดตัง้ เครือข่ายคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชัน้ เรียน
ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่างต่อเนื่อง เปิ ดโรงเรียนให้ ผู้ที่สนใจเข้ามา
ศึกษาดูงาน
ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน ผู้ น า/แกนน า ผู้ ป ระสานงาน สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย
ความสัมพันธ์
ภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน ผู้นา/แกนนา ความสัมพันธ์ระหว่างแกนนากับสมาชิก ไม่
ใกล้ชิ ด สภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยนมีมุ มอับสายตา ไม่ส่งเสริ มการ
เรียนรู้และการทากิจกรรม
ภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับ
ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง

ระยะรักษาเครือข่าย
รูปแบบ
มีนักเรียนเป็นแกนนา ผู้บริหาร ครู โรงเรียนใกล้เคียง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชนรอบนอก

ระยะรักษาเครือข่าย
รูปแบบ
มี ผู้ บ ริ ห ารเป็ น แกนน า ครู โรงเรี ย นใกล้ เ คี ย ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชนรอบนอก

องค์ประกอบ
องค์ ค วามรู้ กระบวนการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย ในสถานศึ ก ษา
เทคนิค การฟัง อย่ างตั้ งใจ กระบวนการยุ ติธรรมในสถานศึ กษา
ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ต า ม ห ลั ก
พระพุ ท ธศาสนาการเชื่ อ มโยงการท างานและบริ ห ารจั ด การ
เครือข่าย
ทรั พยากร วิ ทยากร งบประมาณ แหล่ งเรี ยนรู้ สื่ อ รางวั ล โดย
โรงเรียนเป็นผู้บริหารจัดการ
กิจ กรรม ประชุม หารือ อบรมให้ค วามรู้ และฝึ กทั กษะ จัดตั้ ง
เครื อ ข่ า ยกั บ โรงเรี ย นใกล้ เ คี ย ง จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั น ระหว่ า ง
เครื อข่ ายเข้ าร่วมเป็นเครือข่ ายที่มี การดาเนิ นงานที่ใกล้เคียงกั น
ประชาสั ม พั น ธ์ เปิ ด โรงเรี ย นให้ ผู้ที่ ส นใจเข้ า มาศึ ก ษาดู ง าน
ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายนอก

องค์ประกอบ
องค์ ค วามรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ระเบี ย บของโรงเรี ย น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ
ทรั พ ยากร โรงเรี ย นบริ หารจั ดการ และชุ มชนสนั บสนุ นทาง
กายภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
กิ จ กรรม ประชุ ม ชี้ แ จง อบรมให้ ค วามรู้ สร้ า งข้ อ ตกลง จั ด
กิจกรรมร่วม เลือกตั้งกรรมการนักเรียน สร้างช่องทางสื่อสารกับ
ชุ ม ชน สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น
ทางการ (MOU) เปิ ด โรงเรี ย นให้ ผู้ที่ สนใจเข้ า มาศึ ก ษาดู ง าน
ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ภายนอก

ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน ผู้นา/แกนนา ผู้ประสานงาน สมาชิกเครือข่าย ความสัมพันธ์
ภายนอก ท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบไม่บูรณาการและไม่
นาไปปฏิบัติ

ปัจจัยเงื่อนไข
ภายใน ผู้ น า/แกนน าได้ รั บ การยอมรั บ มี ผู้ ป ระสานงาน
ความสัมพันธ์กับสมาชิกอื่นๆค่อนข้างดี
ภายนอก ค่านิยมการใช้ความรุนแรงภายนอกโรงเรียน
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จากการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ และศึกษาภาคสนามข้างต้น สามารถสรุปแนวคิด
และกระบวนการ สภาพปัญหา และปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในประเทศไทยได้ ดังนี้
1) แนวคิ ด และกระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึ กษาเป็ นฐานของประเทศไทยส่ ว นใหญ่เ กิ ด จากการวิเ คราะห์ ปั ญ หาในภาพรวมโดย
หน่ ว ยงานระดั บ นโยบายเป็ น หลั ก และน าแนวคิ ด และกระบวนการที่ ป ระสบผลส าเร็ จ จาก
ต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย โดยสถานศึกษามีหน้าที่ทาให้เครือข่าย
ความร่วมมือในสถานศึกษาที่มีอยู่เดิมตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาดาเนินการโดยมีผู้บริหารเป็นแกนนาหลักในเครือข่าย เช่น เครือข่ายความร่วมมือใน
การจัดการเรียนการสอน เครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเครือ ข่าย
ความร่วมมื อในระบบดู แลช่ว ยเหลื อ นักเรียน เป็นต้ น ให้ เข้ามามีบทบาทหน้าที่ใ นการร่วมกั น
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานและดึงให้เครือข่ายภายนอกสถานศึกษาเข้า
มาเป็นเครือข่ายเสริม เพื่อสนับสนุนการดาเนินการของเครือข่ายในลักษณะการสนับสนุนองค์
ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
ศักยภาพเพียงพอมีบทบาทเป็นแกนนาเครือข่ายความร่วมมือโดยมีหน้าที่ในการให้ความรู้ แบ่งปัน
ทรัพยากร และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนด้วยตนเอง
2) ความแตกต่ า งที่ ส าคั ญ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒ นธรรมโดยใช้ส ถานศึก ษาเป็น ฐานของประเทศไทย คือ ในการสร้ า งสั นติ วัฒ นธรรมระดั บ
สั น ติ ภ าพภายใน ของประเทศไทยจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ ค วามรู้ เ พื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนา และให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบในการลงโทษ เพื่อกากับ
การแสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียน ซึ่งมีการดาเนินงานอยู่แล้วในสถานศึกษา
ร่วมกับการนาแนวคิดในการสร้างสันติภาพภายในและภายนอก จากแนวคิดในการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างสันติภาพที่เป็นหลักสากลมาใช้ประกอบกัน เช่น ความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
การตระหนักรู้ในตนเอง การยอมรับและเคารพในความแตกต่าง การมีทักษะในการสื่อสาร เป็นต้น
3) รูปแบบและองค์ ประกอบของการสร้ างเครื อ ข่ ายความร่ วมมื อ เพื่ อ เสริ มสร้ างสั นติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย มักใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายแนวราบและ
เครือข่ายแบบผสม และในกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างที่ดีจะพบว่า ต้องมีแกนนาเครือข่ายที่เข้าใจ
บริ บทของปั ญหา พื้นที่ และศักยภาพของเครื อ ข่าย และมี การสร้างเครื อ ข่ายความร่ วมมื อ ที่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด แบบคนสู่คน คนสู่กลุ่มและกลุ่มสู่กลุ่ม โดยใช้ความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการร่วมกันไป ทั้งนี้ องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ

337
วัฒนธรรมโดยใช้สถานเป็นฐาน ประกอบด้วยเครือ ข่ายภายในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
นักเรีย น และผู้ป กครอง เครื อข่า ยภายนอกสถานศึกษา เช่ น ชุ มชน สถาบัน ทางศาสนา และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ตารวจ ผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยา เป็นต้น
ทั้ ง นี้ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ โดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานนั้ น ตั ว ผู้ แ สดง (Actor) ใน
สถานศึ กษาจ าเป็นต้ องมีค วามเข้ าใจในบริบทของปั ญหา พื้ นที่ และศักยภาพของเครื อ ข่ายที่
แท้จ ริง เพื่อ จะได้ เลื อกเครือ ข่า ยที่ มีศั กยภาพ มี บทบาท และมี อิท ธิพ ลต่ อ การเสริม สร้ างสัน ติ
วัฒนธรรมจริง ที่สอดคล้องกับบริบท เช่น
ในกรณีที่โรงเรียนตั้งอยู่ในบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีนัก เช่น อยู่ในแหล่งชุมชน
แออัด ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความรู้ของครอบครัวนักเรียนค่อนข้างต่า ทาให้โรงเรียนมี
ข้อจากัดในการดึงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาเป็นเครือข่ายความร่วมมือ เนื่องจากการขาดความรู้
ความเข้าใจและขาดความรู้สึ กมีส่วนร่ วม โรงเรียนจะต้อ งให้ความสาคัญในการคัดเลื อกและให้
ความรู้ หรือสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็งเป็นอันดับแรกควบคู่
ไปกับความพยายามในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกเครือข่ายภายนอกโรงเรียนที่มีความ
พร้อมน้อยกว่าให้เข้ามาเป็นเครือข่ายเสริม โดยวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จะใช้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การเปิดเวทีหรือ
พื้นที่และเวลาให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพ ความสามารถ รูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ การ
จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาดูงาน และกิจกรรมการให้รางวัล ยกย่องเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ
ให้แก่นักเรียน ครูและผู้ปกครอง เป็นต้น
ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ในบริบทที่เครือข่ายภายนอกโรงเรียนมีความพร้อม มากกว่าเครือข่าย
ภายในโรงเรียนในการสนับสนุ นการเสริ มสร้างสั นติ วัฒนธรรมของโรงเรี ยน โรงเรียนก็ ควรสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือโดยดึงให้เครือข่ายภายนอกเข้ามามีบทบาทเป็นเครือข่ายหลักและมีเครือข่าย
ภายในโรงเรียนเป็นเครือข่ายเสริม การประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย การประชุมชี้แจงและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงาน การเปิดโอกาสสมาชิกเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน การเปิดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน การจัดคาราวานเด็กโดยดึงให้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการให้
รางวัล ยกย่องเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายที่เป็นชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
4) เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานใน
ประเทศ ช่วยเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมได้ใน 2 ระดับควบคู่กันไป คือ การสร้างสันติภาพภายใน
เช่น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น

338
และระดับสันติภาพภายนอกหรือสันติภาพระหว่างบุคคล เช่น ทักษะในการสื่อสาร (ทักษะชีวิต)
การมีทักษะในการเจรจาไกล่เกลี่ย และมีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม เป็นต้น
5) เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานของประเทศไทย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือครบทั้ง 3 กระบวนการ แต่มีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อการป้ องกั นมากที่สุ ด โดยเครือ ข่า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ เสริมสร้างสันติ วัฒนธรรมใน
กระบวนการป้องกัน ของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการแบ่งปันองค์ความรู้ในประเด็น เช่น ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย การป้องกันความรุนแรงและการรังแก และ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทักษะชีวิต ฯลฯ จัดสรรทรัพยากร เช่น คู่มือ และฐานข้อมูลใน
เรื่อ งที่เกี่ยวข้อง สถานที่และเวลาในการจัดกิจกรรม ระบบสนับสนุนต่างๆ มีกิจกรรม เช่น การ
ประชุ ม ร่ ว มกั น การให้ ค วามรู้ การเปิ ด เวที ห รื อ พื้ น ที่ แ ละเวลาให้ เ ด็ ก และเยาวชนแสดง
ความสามารถ เปิดโอกาสสมาชิกเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานและการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2.2 ปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศ
1.2.1 ปัจจัยเงื่อนไขภายในสถานศึกษา
1) บทบาทในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
การเสริ มสร้ างสั นติวั ฒนธรรมที่เหมาะสมกั บบริ บทของปั ญหาและสถานศึก ษา ของผู้นาและ
สมาชิกเครือข่าย
2) ความเข้าใจในสาเหตุข องปัญ หา บริ บทของพื้นที่ และศักยภาพของ
เครือข่ายที่แท้จริง ของผู้นาและสมาชิกเครือข่าย
3) ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ แนวทาง และบทบาทหน้าที่ในการ
สร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของสมาชิกเครือข่าย ซึ่ง
เกิดจากการร่วมรับรู้ และมีส่วนร่วมในการดาเนินการอย่างแท้จริง
4) ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย หากสมาชิกเครือข่ายมีความสัมพันธ์กัน
อย่ างใกล้ ชิ ด มี ความจริ งใจในการด าเนิ นการร่ วมกั นและมี กิ จกรรมร่ วมกั นอย่ างสม่ าเสมอการ
ดาเนินงานก็จะบรรลุผลสาเร็จ
5) บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย น แกนน าเครื อ ข่ า ยและสมาชิ ก
เครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ
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6) การสร้างช่องทางการสื่อสารภายในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้
ง่ายและทันต่อเหตุการณ์ช่วยทาให้การดาเนินงานเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมมีความ
ถูกต้องแม่นยา และรวดเร็ว
1.2.2 ปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา
1) การกาหนดนโยบายและการสนับสนุนของหน่วยนโยบายที่มีเอกภาพและ
ให้ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่
ช่วยให้การดาเนินการมีแนวทางที่ชัดเจน แต่อาจเป็นอุปสรรคต่อสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการบนพื้นฐานของความเข้าใจบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง
2) ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชน
จากการนาเสนอผลการวิจัยข้ างต้น ผู้วิจัยได้ นาเสนอการสรุปเปรี ยบเทีย บแนวคิ ด
กระบวนการ สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศ ในตารางที่
15 ต่อไปนี้
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แนวคิด

กระบวนการ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมจากหน่วยงานระดับนโยบายเป็นหลักและนา
แนวคิดและกระบวนการที่ประสบผลสาเร็จจากต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะกับ
บริบทของประเทศไทย สถานศึกษามีหน้าที่ทาให้เครือข่ายความร่วมมือในสถานศึกษา
ที่มีอยู่เดิมทางานให้เต็มศักยภาพเป็นเครือข่ายหลักในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมใน
โรงเรียน มีเครือข่ายภายนอกเป็นเครือข่ายเสริม ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นแกนนา
เครือข่ายความร่วมมือ
รูปแบบ
ใช้รูปแบบการสร้างเครือข่ายแนวราบและเครือข่ายแบบผสม หลีกเลี่ยงเครือข่าย
แนวดิ่ง แกนนาเครือข่ายต้องเข้าใจบริบทของปัญหา พื้นที่ และศักยภาพของ
เครือข่าย และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด แบบคนสู่
คน คนสู่กลุ่มและกลุ่มสู่กลุ่ม โดยใช้ความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการร่วมกันไป
องค์ประกอบ
1) เครือข่ายภายในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 2) เครือข่าย
ภายนอกสถานศึกษา เช่น ชุมชน สถาบันทางศาสนา และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ตารวจ ผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยา เป็นต้น
เป้าหมายของเครือข่าย
ครบทั้ ง 3 กระบวนการ แต่ มี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ การป้ อ งกั น มากที่ สุด สร้ างสั นติ
วัฒนธรรม 2 ระดับ ควบคู่กันไป

ใช้การวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพเครือข่ายในบริบทที่แตกต่างกันเป็นตัวตั้ง ใช้
การสร้างให้เครือข่ายความร่วมมือที่โรงเรียนมีอยู่เดิมทางานร่วมกันมากยิ่งขึ้น
โดยส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายนักเรียน ร่วมกับการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเครือข่ายให้
เกิดการดาเนินการที่เข้มแข็งขึ้น
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รูปแบบ
การดาเนินงานเนื่องจากนโยบาย มาตรการและโครงการในระดับนโยบาย ใช้ก าร
สร้างเครือข่ายที่มีการเชือ่ มโยงเครือข่ายแนวดิ่งร่วมกับการสร้างเครือข่าย
แนวราบด้วยเสมอ (หรือเป็นเครือข่ายแบบผสม) ในระดับสถานศึกษาใช้
เครือข่ายแนวราบ
องค์ประกอบ
1) เครือข่ายเพื่อการป้องกัน 1.1) เพื่อการสนับสนุนองค์ความรู้ เช่น หน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักจิตวิทยา สถาบันศาสนา
รวมทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 1.2) เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการทา
กิ จ กรรม เช่ น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน
ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะสาขา นั กจิ ตวิ ทยา องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในรู ปของการ
สนั บสนุ นวิ ทยากร ผู้ เชี่ ยวชาญ 1.3) เพื่ อสนั บสนุ นการท ากิ จกรรมต่ างๆ ของ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นักจิตวิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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วิธีการสร้างเครือข่าย
2) เครือข่ายเพื่อการแก้ไขมี 2 ลักษณะ 2.1) เครือข่ายเจ้าหน้าที่ หรือผู้ทาหน้าที่
องค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย รับผิดชอบในการแก้ไขโดยตรง และ
การป้องกันความรุนแรงและการรังแก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทักษะ 2.2) เครื อ ข่ า ยนั ก เรี ย น ที่ ผ่า นการอบรมกระบวนการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย และ
ชีวิต ฯลฯ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ทรัพยากร คู่มือ ฐานข้อมูล สถานที่ เวลาจัดกิจกรรม ระบบสนับสนุนต่างๆ 3) เครือข่ายเพื่อการเยียวยาฟื้นฟู ได้แก่ 3.1) เครือข่ายเพื่อช่วยปรับพฤติกรรม
วิทยากร งบประมาณ
และเปิ ด ให้ ก ลั บ ตั ว ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษา (ผู้ บ ริ ห าร ครู นั ก เรี ย น) ครอบครั ว
กิจกรรม เช่น ให้ความรู้ ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกเครือข่าย การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ อาสาสมั ครชุ มชน และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้ อง (ตารวจ ผู้ เชี่ย วชาญเฉพาะทาง
แนวทางการดาเนินงาน การเปิดเวทีหรือพื้นที่และเวลาให้เด็กและเยาวชนได้แสดง
นักจิตวิทยา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น )เป็นต้น และ 3.2) เครือข่ายเพื่อการ
ความสามารถ ตามความสนใจ เปิดโอกาสสมาชิกเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
พั ฒ นาทั ก ษะในการประกอบอาชี พ หรื อ การส่ ง ต่ อ เช่ น สถานศึ ก ษา ชุ ม ชน
และกัน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาดูงาน การเปิดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ สถาบันทางศาสนา และหน่วยงานภาคเอกชน
ชุมชน การจัดคาราวานเด็กโดยดึงให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน เป้าหมายของเครือข่าย
ร่วม และการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการให้รางวัล ยกย่องเพื่อสร้างขวัญ
ครบทั้ ง 3 กระบวนการ แต่ มี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ การป้ อ งกั น มากที่ สุด สร้ างสั นติ
กาลังใจ เป็นต้น
วัฒนธรรม 2 ระดับ ควบคู่กันไป
วิธีการสร้างเครือข่าย
องค์ความรู้ การพัฒนาทักษะชีวิต (การเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง การ
จัดการอารมณ์และความเครียด) กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทักษะการ
สื่ อ สาร (ทั ก ษะชี วิ ต ) ทั ก ษะในการเจรจาไกล่ เ กลี่ ย และแสดงออกในทางที่
เหมาะสม ฯลฯ
ทรัพยากร คู่มื อ ฐานข้อมูล สถานที่ เวลาจัดกิจ กรรม ระบบสนับสนุ นต่างๆ
วิทยากร
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เครือข่ายความร่วมมือ

สภาพปัญหา

ในประเทศ

ต่างประเทศ

สภาพสังคมและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนเปลี่ยนไป เด็กซึมซับความ
รุนแรงได้ง่ายจากการใช้ชีวิตประจาวัน และใช้สื่อ เกิดพฤติ กรรมเลียนแบบ เกิด
ปัญหาการรังแกในโรงเรียน เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดาเนินการต่างๆใน
สถานศึ ก ษาอ่ อ นแอ ท างานไม่ เ ต็ ม ที่ ระบบการปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติภาพภายในและภายนอกล้มเหลว ผู้ป กครอง ครูและ
พระหรือบุคคลที่มีหน้าที่ให้ความรู้และปลูกฝั งคุณธรรมให้แก่นักเรียนไม่เป็นตัว
แบบที่ดี การขาดความเข้าใจของสถานศึกษาในการนานโยบายต่างๆ ในการจัด
การศึกษาและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมไปใช้ ฯลฯ

กิจกรรม เช่น การประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจและสร้างข้อตกลงและ
แบ่งหน้าที่ในการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ชัดเจน การอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะในเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่สมาชิกเครือข่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในประเด็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉัน ท์
การน าเครื่ อ งมื อ ในการแก้ ปั ญ หาการรั ง แกไปใช้ การฝึ ก ทั ก ษะการสั ง เกต
สัญญาณแห่งความรุนแรงของนักเรียน เป็นต้น การจัดกิจกรรมร่วมกันและการ
จัดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความสามารถในทางที่แตกต่างกัน
และใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ และลดโอกาสเสี่ ย งในการมี พ ฤติ ก รรมไม่
เหมาะสม และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อในสมาชิกเครือข่ายที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการดาเนินการ
สภาพสังคมและความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนเปลี่ยนไป ขาดการสื่อสาร
ระหว่างคน เด็กซึมซับความรุนแรงได้ง่ ายจากการใช้ ชีวิตประจาวัน และใช้สื่อ
เกิ ด พฤติ ก รรมเลี ย นแบบ เกิ ด ปั ญหาการรั ง แกในโรงเรี ย น มี ก ารตั้ ง แก๊ ง เด็ ก
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการดาเนินการต่างๆในสถานศึกษาอ่อนแอ ทางานไม่
เต็มที่ ระบบการปลูกฝังและเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมเพื่อสร้างสันติภาพภายใน
และภายนอกล้มเหลว ผู้ปกครอง ครูและคนในสังคม นักการเมือง หรือบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการให้ความรู้แ ละปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นักเรียนไม่เป็นตัวแบบที่ ดี
ฯลฯ
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ภายในสถานศึกษา
1) บทบาทในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือก ความเข้าใจสาเหตุของปัญหา บริบท
พื้นที่ และศักยภาพเครือข่าย ของผู้นาและสมาชิกเครือข่าย
2) ความรู้ความเข้าใจสาระ แนวทาง และบทบาทหน้าที่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของสมาชิก ซึ่งเกิดจากการร่วมรับรู้ และมีส่วนร่วม
3) ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย มีความจริงใจในการดาเนินการร่วมกันและมี
กิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
4) บทบาทการมีส่วนร่วมของนักเรียน แกนนาเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายความร่วมมื อ
อื่นๆ
5) มีช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่าย

ภายในสถานศึกษา
1) ความเข้าใจสาเหตุของปัญหา บริบทพื้นที่ และศักยภาพเครือข่าย ของผู้นา
และสมาชิกเครือข่าย
2) ความรู้ความเข้าใจสาระ แนวทาง และบทบาทหน้าที่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของสมาชิก ซึ่งเกิดจากการร่วมรับรู้ และมีส่วนร่วม
3) ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย มีความจริงใจในการดาเนินการร่วมกันและมี
กิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
4) นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมด้วยตนเองมากขึ้น
5) มีช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่าย

ภายนอกสถานศึกษา
การกาหนดนโยบายและการสนับสนุนของหน่วยนโยบาย

ภายนอกสถานศึกษา
การกาหนดนโยบายและการสนับสนุนของหน่วยนโยบาย
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จากตารางที่ 15 ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แนวคิด กระบวนการ สภาพปัญหาและปัจจัย
เงื่ อ นไขความสาเร็ จ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ว มมื อ เพื่ อ เสริม สร้ า งสั น ติ วั ฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานของประเทศไทยและต่างประเทศส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน มีส่วนที่
ต่า งกั น คื อ แนวคิ ด ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานในต่างประเทศ จะใช้การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีความแตกต่างกัน
ออกไปขึ้นอยู่กับบริบทในแต่ละประเทศเป็นตัวตั้ง และยังให้ความสาคัญในการสร้างเครือข่ายที่มี
การเชื่อมโยงเครือข่ายแนวดิ่งร่วมกับการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือแนวราบ ในกรณีที่เป็นการ
ดาเนินการโดยรับมอบนโยบายมาจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลาดับ เพื่อผลในเรื่องความชัดเจนใน
การนาแนวทางไปปฏิบัติและการกากับติดตามการดาเนินอย่างมีระบบ ส่วนแนวคิดในการสร้าง
เครือข่า ยความร่วมมือเพื่อเสริ มสร้างสั นติวัฒนธรรมในประเทศไทย เกิดจากหน่วยงานระดั บ
นโยบายใช้การวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมและบูรณาการเข้ากับแนวคิดในการสร้างเครือ ข่าย
ความร่วมมือของต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จัดทาเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานแบบสาเร็จรูป และกระตุ้นให้
โรงเรียน/สถานศึกษานาแนวคิดและกระบวนการดังกล่าวไปใช้ในสถานศึกษา และหลีกเลี่ย งที่จะ
ใช้เครือข่ายแนวดิ่งในการดาเนินงานเนื่อ งจากเลี่ยงปัญหาด้านทัศนคติต่อ การดาเนินงานของ
เครือข่าย และนอกจากนั้นจุดที่มีความแตกต่างในกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานของไทยและต่างประเทศ คือ เป้าหมายใน
การสร้างเครือข่ายในการสร้างสันติวัฒนธรรมระดับสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ
Inner Peace) ของประเทศไทยจะให้ความสาคัญกับการให้ความรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมของศาสนา และให้ความรู้ในเรื่อ งเกี่ยวกับระเบียบในการลงโทษ เพื่อ กากับการ
แสดงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียน ซึ่งมีการดาเนินงานอยู่แล้วในสถานศึกษา ร่วมกับ
การนาแนวคิดในการสร้างสันติภาพภายในและภายนอก (Interpersonal Peace) จากแนวคิดใน
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างสันติภาพที่เป็นหลักสากลมาใช้ประกอบกัน เช่น ความเข้าใจธรรมชาติ
ของความขัดแย้ง การตระหนักรู้ในตนเอง การยอมรับและเคารพในความแตกต่าง การมีทักษะใน
การสื่อสาร ดังได้กล่าวมาแล้ว
นอกจากนั้น มีประเด็นสาคัญที่ทั้งในและต่างประเทศกล่าวถึง ในส่วนของปัจจัยเงื่อนไข
ความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่เหมือ นกัน ได้แก่
ความเข้าใจสาเหตุของปัญหา บริบทพื้นที่ และศักยภาพเครือข่าย ของผู้นาและสมาชิกเครือข่าย
ความรู้และความเข้าใจในสาระของการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและบทบาทหน้าที่ในการเข้าร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่าย การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย
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ช่องทางการสื่อสาร และความชัดเจนในการกาหนดนโยบายและแนวทางการจัดระบบการให้การ
สนับ สนุน จากหน่ว ยงานภาครัฐ ซึ่ งเป็ นสิ่ง ที่ต้อ งคานึงถึ งและใช้ประกอบการพิจ ารณายกร่า ง
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาใน
ลาดับต่อไป

346

บทที่ 5
การนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในบทนี้ เป็นการนาเสนอยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่สามารถนาไปใช้ได้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบั ติ
ผู้ศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากบทที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสารต่างประเทศ จานวน 5 ประเทศ
เอกสารภายในประเทศจาก 10 หน่ ว ยงาน การสัม ภาษณ์ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ แ ละผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ด้านการจัดทานโยบายการศึกษาระดับชาติ ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการแก้ปั ญหาเด็ก และเยาวชนและการเสริ มสร้ างสั นติวั ฒนธรรม รวมทั้ง สิ้น 10 คน และ
การศึกษาภาคสนามจากกรณีศึกษา จานวน 4 แห่ง มาสรุปประเด็นโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT
และยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ างเครื อ ข่ ายความร่ วมมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วัฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน แล้วนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญโดยจัดการสนทนากลุ่ม จานวน 2
ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับนโยบาย จานวน 8 คน เพื่อ ตรวจสอบ (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ประกอบด้วย
1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทานโยบายการศึกษาระดับชาติ จานวน 3 คน ได้แก่
1) ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่า
2) ดร. วรัยพร แสงนภาบวร
3) ดร. สุภาพร โกเฮงกุล
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการสื่อสารสาธารณะ จานวน
2 คน ได้แก่
4) ดร. อัมพร พงษ์กงั สนานันท์
5) นางสุชาดา ไชยรัตน์
1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม จานวน 3 คน ได้แก่
6) นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี
7) นางพิสมัย แพ่งนุเคราะห์
8) ดร. ประวีณา อัสโย
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2. การสนทนากลุ่ มผู้ ท รงคุณ วุฒิ ระดั บ ปฏิ บัติ จ านวน 9 คน เพื่อ ตรวจสอบ (ร่า ง)
ยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ประกอบด้วย
1) เลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาเภอพนมสารคาม กระทรวงยุติธรรม และผู้แทน
เครือข่ายผู้ปกครอง (นางวิภา เฟื่องฟูดารงชัย)
2) ผู้อานวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (นางสาวลัดดา
ตั้งสุภาชัย)
3) ผู้แ ทนแกนนานั กเรีย น และที่ ปรึ กษาโครงการยุติ ธ รรมสมานฉัน ท์ ในโรงเรี ย น
(นายนพพร บุษบง)
4) ผู้แทนภาคสื่อมวลชน ผู้ผลิตรายการคนกล้าฝัน และโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน (นางสาวดวงแข บัวประโคน)
5) ผู้แทนสถาบันศาสนา ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ
วัดสุทัศนเทพวราราม (พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวโส)
6) รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
(นายสงกรานต์ ขุนทิพย์ทอง)
7) อาจารย์ ฝ่ายปกครองนักเรี ยน โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลั ยราชภัฎสวนสุ นันทา
(นางสุดารัตน์ ศรีมา)
8) ผู้เชี่ ยวชาญด้ านเด็ กและเยาวชน สานั กงานส่งเสริมสวัสดิ ภาพและพิ ทั กษ์ เด็ ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายสาธิต
อภัยโรจน์)
9) รองผู้อานวยการเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 (นายชวน
เฉลิมโฉม)
ผลจากการสนทนากลุ่มย่อยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ครั้งเห็นชอบใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากการนาเสนอ
ผลการศึกษาข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม ของการสร้า งเครือข่ ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ประกอบกับผลของการวิเคราะห์เอกสาร และการศึกษา
ภาคสนามถึงปัจจัย เงื่อนไขความสาเร็จของการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติ
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วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากกรณีศึกษาสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง สามารถวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามปรากฏผลสรุปได้ดังนี้
1.1 จุดแข็ง (Strengths)
1.1.1 ระดับนโยบาย
1) มีนโยบายและแนวทางการดาเนินงานที่สนับสนุน และเกี่ยวข้องกับประเด็น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานจานวน
มาก เช่น นโยบายคุณธรรมนาความรู้ พ.ศ. 2549 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ.2551 – 2554 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง ฯลฯ
2) มีองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ที่เอื้อต่อการนาไปใช้
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน และการสร้างเครือ ข่ายโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน หลาย
รูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกนาไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีโครงสร้างหลักสูตร
ยืดหยุ่นเอื้อต่อการสร้างเครือข่ายเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เช่น
หลักสูตรแกนกลางเปิดโอกาสให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา คิดเป็น
ทาเป็น ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม
และพัฒนาหลักการในการจาแนกถูกและผิด มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาองค์รวมของ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยกิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน รวมทั้งมีการจัดระบบดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ที่ ช่ ว ยป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก เรี ย น และสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ
ผู้ปกครอง
4) แนวโน้มการจัดการศึกษาในกระแสโลก (Trends) ให้ความสาคัญกับการจัด
การศึกษาเพื่ อพั ฒนาคนให้มี สันติ วัฒนธรรม อยู่ร่ วมกั นบนความแตกต่าง และการท างานใน
ลักษณะเครือข่ายความร่ว มมือ ให้ เกิดพลัง ในการขับเคลื่อ นการพัฒ นาประเทศ มากกว่าการ
พัฒนาคนให้มีความรู้วิชาการเพียงอย่างเดียว
1.1.2 ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ
1) ในโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นาโดยธรรมชาติ มีวิสัยทัศน์ มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุน การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
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2) มีโครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่รองรับและเอื้อต่อการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และชุมชน และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
3) ในโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ แกนนาเครือข่ายที่รับผิดชอบการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีความเข้มแข็ง มีความ
เข้าใจ กระตือรือร้น สามารถนาแนวคิดไปปฏิบัติได้เห็นผลเป็นรูปธรรม มีทัศนคติและความสัมพันธ์
ที่ดีกับสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งมีการสร้างแกนนาเครือข่า ยใหม่ๆ ที่มีศักยภาพขึ้นมารับผิดชอบการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4) ในโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ นักเรียนจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนในทางที่ถนัด ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ กิจ กรรมการเรี ยนการสอน และกิจกรรมเสริมหลัก สูตร ร่วมกับ เพื่อ นครูและ
สมาชิกเครือข่ายอื่นๆ มีโอกาสแสดงผลงานและได้รับการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆ รวมทั้งมีโอกาส
ได้รับการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
5) มีเนื้อหา องค์ความรู้ และแนวทางการดาเนินงาน ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอ ทั้งที่สอดแทรกอยู่ในการจัดการเรียนการ
สอนปกติ และมีองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม ในส่วนที่เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) มีหน่วยงาน และบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่พร้อม
จะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งในส่วนที่เป็นเครือข่ายของสถานศึกษาอยู่แล้วและในส่วนที่สามารถเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายใหม่ของสถานศึกษา
7) สถานศึ ก ษาสามารถจั ด หาทรั พยากรและงบประมาณ ในการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมร่วมกันใน
เครือข่าย
1.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
1.2.1 ระดับนโยบาย
1) รัฐบาลให้ความสาคัญ ในการนานโยบายการศึกษาและการพัฒนาคนที่
เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
มาใช้ไม่ต่อเนื่อง
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2) นโยบายและแนวทางการดาเนินงานที่สนับสนุน และเกี่ยวข้องกับประเด็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ขาดเอกภาพ
มีประเด็นแยกย่อยจานวนมาก ขาดพลังในการขับเคลื่อ นการนานโยบายและองค์ความรู้สู่การ
ปฏิบัติ และขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3) ขาดการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารสาธารณะ ให้บุคคลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนที่สนใจ ทราบถึงแนวทางหรือ ทิศทางการดาเนินงานที่ต้อ งการ ข้อ
ค้นพบ บทเรี ยนและความสาเร็จในการด าเนิน งานตามนโยบายเกี่ยวข้ อ งกับ ประเด็นการสร้า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ทาให้ไม่จูงใจให้
เกิ ดการปฏิบั ติต าม และไม่จู ง ใจให้ เ ครื อ ข่ ายของหน่ วยงานที่มี ศั กยภาพทั้ ง ภาครั ฐและเอกชน
สนับสนุนการดาเนินงานและเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
4) ขาดเจ้าภาพ ขาดศูนย์/ ผู้รับผิดชอบประสานงานกลาง แต่ละหน่วยงานที่มี
นโยบายและแนวทางในการดาเนินงาน เรื่อง การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในลักษณะต่างคนต่างทา ทางานแบบเอกเทศ ไม่ร่วมเป็น
เครือข่าย ทาให้การดาเนินงานซ้าซ้อนและขาดพลังในการเปลี่ยนแปลง
5) อุดมการณ์ในการจัดการศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพนักเรียนและ
โรงเรียนของประเทศไทยในปัจจุบัน เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิงปริมาณและความสามารถใน
การแข่งขัน
1.2.2 ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ
1) โรงเรียนที่ไม่ประสบผลสาเร็จ มีผู้บริหารที่ขาดความเข้าใจ และการสนับสนุน
อย่างเต็มที่ในการนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมาใช้ในโรงเรียน รวมทั้งขาดความเข้าใจในบริบทและ
ศักยภาพของเครือข่ายที่มีโรงเรียนเป็นฐาน
2) ครูในโรงเรียนใช้อ งค์ความรู้ จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม และใช้ระบบ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี อ ยู่ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานไม่เป็ นหรือใช้อย่างไม่เข้าใจ เพียงแต่มีการดาเนินการตามที่
หลักสูตรกาหนดเท่านั้น มีวิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมทั้งการ
สร้า งสัน ติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรื อ Inner Peace) และสันติ ภาพภายนอก
(Interpersonal Peace) อ่อนแอ รวมทั้งไม่เป็นตัวแบบที่ดีในการมีสันติวัฒนธรรม และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเท่าที่ควร
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3) ผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่ขาดความสนใจ และความเข้าใจ ตลอดจนไม่มี
ส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นในสังคม และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านต่างๆ กับโรงเรียนอย่างแท้จริง
4) โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนรอบนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ หรือใช้สื่อและเทคโนโลยีได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวางแผนระยะยาวในการเข้าร่ว มกิจกรรมกับ
โรงเรียน ทาให้โรงเรียนที่เป็นแกนนาเครือ ข่ายต้องคอยจัดกิจกรรมเพื่อ ตอบสนองผู้สนใจเป็นราย
กรณี เช่น การใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ การเข้าไปศึกษาดูงาน
6) พระมีบทบาทน้อ ยในการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ การสร้างพฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนซึ่งแตกต่างจากในอดีต ส่งผลให้การสอนคุณธรรมจริยธรรม
โดยพระ ในวิชาพระพุทธศาสนา และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด และมี
การดาเนินงานในเกือบทุกโรงเรียน ไม่เกิดผลในการปฏิบัติ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมทั้งการสร้างสันติ ภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace)
และสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) อ่อนแอและไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
7) โรงเรี ย นไม่ เ ห็ น ความส าคั ญ ในการเสริม สร้ า งให้นั ก เรี ย นเป็ น คนมี สั น ติ
วัฒ นธรรม และอยู่ ร่ วมกับ ผู้อื่ น ได้ บนพื้ นฐานความเข้า ใจ แต่ มุ่ง การจั ด การเรี ยนการสอนที่ มุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและการแข่งขัน เครือข่ายความร่วมมือที่โรงเรียนมีอยู่จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อ
สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนเชิงวิชาการในโรงเรียน
1.3 โอกาส (Opportunities)
1.3.1 ระดับนโยบาย
1) มีหลายหน่วยงานในต่างประเทศ ที่ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างสัน ติ
วัฒนธรรมให้แก่นักเรียน และส่งเสริมการทางานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหา
สังคมในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ที่สามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
2) มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง ที่เอื้อต่อการนาเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
ในสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน การสร้าง
สันติวัฒนธรรมของนักเรียน การสร้างเครือข่ายโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
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1.3.2 ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ
1) ในโรงเรียนที่เปิดมายาวนาน มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วซึ่งมีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ที่สามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนได้ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ ทรัพยากร
เช่น งบประมาณ สื่อ วิทยากร โอกาสในการฝึกประสบการณ์เพื่อ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เครือข่ายความร่วมมืออื่นๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน
2) ในบางโรงเรียนแม้จะมี สภาพทางกายภาพของชุมชนรอบนอกไม่ดี แต่ มี
สมาชิกของชุมชนมีความพร้อม มีทัศนคติที่ดี และสมัครใจในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการ
สอดส่องดูแล และการแจ้งเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
1.4 ภาวะคุกคาม (Threats)
1.4.1 ระดับนโยบาย
1) การเปลี่ ย นรั ฐ บาล และสภาพการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น
บ่อยครั้ง ส่งผลทาให้นโยบายการจัดการศึกษาไม่นิ่ง
2) ผู้รับ ผิดชอบด้านการกาหนดนโยบายการจัด การศึก ษาของประเทศขาด
ความรู้ และไม่มีความเข้าใจ ในประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญและเป็นประเด็นหลัก เพื่อกาหนด
นโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาของประเทศ
3) ขาดผู้กลั่นกรองและกระบวนการที่ เป็นรูปธรรมในการกลั่นกรองสาร หรือ
เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดในช่องทางการสื่อสารที่มีจานวนมากและเข้าถึงได้ง่าย
1.4.2 ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ
1) สภาพและความสัมพันธ์ในสังคม ครอบครัว และชุมชนอ่อนแอ เป็นสังคมที่
มีความสัมพันธ์ห่างเหิน ขาดการสื่อสารและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
2) อิทธิพลของค่านิยมความรุนแรงที่แสดงเห็นในสังคม และแฝงอยู่ในสื่อ ที่
ปราศจากการกลั่นกรอง มีจานวนมากกว่า เข้าถึงและซึมซับได้ง่ายกว่าองค์ความรู้และกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น ก่อให้เกิดความชาชิน พฤติกรรมเลียนแบบ และค่านิยมที่ผิดๆ ทั้งโดยตั้งใจและไม่
ตั้งใจ
3) นักเรียนขาดภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันในการใช้สื่อทุกประเภท
จากรายละเอียดการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคามข้างต้น ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ SWOT ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จุดแข็ง S

จุดอ่อน W

ระดับนโยบาย
1) มีนโยบายและแนวทางการดาเนินงานที่สนับสนุน จานวนมาก
2) มีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้
3) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย
เพื่อเสริม สร้า งสัน ติวัฒ นธรรมโดยใช้สถานศึ กษาเป็นฐาน รวมทั้งมี การจัดระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน
4) แนวโน้มการจัดการศึกษาในกระแสโลก (trends) ให้ความสาคัญกับสันติวั ฒนธรรมและเครือข่ายความ
ร่วมมือ

ระดับนโยบาย
1) รั ฐ บาลให้ค วามสาคั ญกับ นโยบายการศึ ก ษาและการพั ฒ นาคน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ไม่ต่อเนื่อง
2) นโยบาย ขาดเอกภาพ ขาดพลั งในการขั บเคลื่ อนการน านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ และขาดการติ ดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ
3) ขาดการประชาสัม พั น ธ์ ทาให้ ไ ม่จู ง ใจให้เ กิ ด การปฏิ บั ติ ตาม และไม่ จู ง ใจให้ เ ข้ าร่ ว มเป็ น
เครือข่าย
4) ขาดเจ้าภาพ /ศูนย์ประสานงานกลาง หน่วยงานทาแบบเอกเทศ ทางานซ้าซ้อน ขาดพลังในการเปลี่ยนแปลง
5) อุดมการณ์ในการจัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพของไทย เน้นผลสัมฤทธิ์และความสามารถใน
การแข่งขัน

ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ
1) ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน เข้าใจ สนับสนุน
2) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรองรับ
3) แกนนาเครื อข่ายเข้ มแข็ ง เข้าใจ มี ความสัมพันธ์ ที่ดีกั บสมาชิก มีการสร้างแกนนาเครือข่ายใหม่ ๆ ขึ้ น
ทดแทน
4)นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนในทางที่ถนัด การส่งเสริมให้มีบทบาทเป็นผู้นา
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพื่อนครูและสมาชิกเครือข่ายอื่นๆ มีโอกาสแสดงผลงานและได้รับ
การยอมรับ ได้รั บการอบรมให้ค วามรู้และฝึกทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย กระบวนการยุติธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง
5) มีเนื้อหา องค์ความรู้ และแนวทางการดาเนินงานเพียงพอ

ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ
1) ผู้บริหารขาดความเข้าใจและการสนับสนุนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่าย
2) ครูใช้องค์ความรู้ กิจกรรมและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่เป็นหรือใช้อย่างไม่เข้าใจ และไม่
เป็นต้นแบบที่ดี
3) ผู้ ปกครองและชุมชนส่ วนใหญ่ ขาดความเข้ าใจ และความสนใจในการเข้าร่ วมเป็นเครื อข่ าย กั บ
โรงเรียนอย่างแท้จริง
4) โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเครือข่ายไม่เพียงพอ หรือใช้
ไม่เต็มศักยภาพ
5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวางแผนระยะยาวในการเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ SWOT ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (ต่อ)
จุดแข็ง S

จุดอ่อน W

6) มีหน่วยงาน และบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมจะเป็นวิทยากร ทั้งที่เป็นเครือข่ายเดิมและเข้า 7) โรงเรียนมุ่งการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและการแข่งขัน เครือข่ายของ
ร่วมเป็นเครือข่ายใหม่
โรงเรียนจึงเป็นไปเพื่อการสนับสนุนทรัพยากรในด้านวิชาการ
7) มีทรัพยากรและงบประมาณ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมร่วมกันในเครือข่าย
โอกาส O

ภาวะคุกคาม T

ระดับนโยบาย
1) หน่วยงานในต่า งประเทศ ให้ค วามสาคัญ และส่งเสริม สามารถเข้า ร่วมเป็นเครือข่ ายกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้
2) มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง

1.4.1 ระดับนโยบาย
1) รัฐบาล การเมือง และนโยบายการจัดการศึกษาไม่นิ่ง
2) ผู้รับผิดชอบการกาหนดนโยบายขาดความรู้และความเข้าใจ ในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการจัด
การศึกษาของประเทศ
3) ขาดกระบวนการกลั่นกรองสื่อที่มีจานวนมากและเข้าถึงได้ง่าย

ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ
1) ศิษย์เก่ามีศักยภาพ และพร้อมเป็นเครือข่าย สามารถสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรม
2) มี สมาชิ ก ของชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ ม มี ทั ศ นคติ ที่ ดี และสมั ค รใจในช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น
โรงเรียน

1.4.2 ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ
1) สังคม ครอบครัว และชุมชนอ่อนแอ ขาดการสื่อสารและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
2) ค่านิยมความรุนแรงในสังคม มีมากและเข้าถึงง่าย ก่อให้เกิดความชาชิน พฤติกรรมเลียนแบบ และ
ค่านิยมที่ผิดๆ
3) นักเรียนขาดภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันในการใช้สื่อทุกประเภท
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2. ข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม เพื่อปรับแก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และสังเคราะห์เพื่อร่างยุทธศาสตร์การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน แล้วตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยจัดการสนทนากลุ่มจานวน 2 ครั้งเพื่อขอความเห็นชอบและแก้ไขปรับปรุง (ร่าง)
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ผลจากการสนทนากลุ่ม มีข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข (ร่าง) ยุทธศาสตร์การ
สร้างเครือ ข่ายความร่วมมื อเพื่ อเสริ มสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สรุ ปและ
นาเสนอดังตารางที่ 17 ต่อไปนี้
ตารางที่ 17 ประเด็นการปรับแก้ไข (ร่ าง) ยุท ธศาสตร์ การสร้างเครื อ ข่า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากการสนทนากลุ่ม
การยกร่างยุทธศาสตร์โดยผู้วิจัย
1. ประเด็นสาคัญที่ต้องมีในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ได้แก่
1.1 การทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (แกนนา และสมาชิก
เครือข่าย) ทราบถึงสภาพปัญหา ศักยภาพของบุคคล
กลุ่มและหน่วยงาน เพื่อตัดสินใจเลือกให้เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพได้ ในขณะเดียวกันก็ควร
ตัดสมาชิกเครือข่ายที่ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ออกไป
1.2 การให้ความรู้ และจัดการความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน เพื่อให้ให้สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ
ตรงกัน และสามารถเลือกใช้แนวคิดและกระบวนการ
ที่เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
1.3 การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐที่มี
จานวนมากในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน อย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย
1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีจาเป็นต้องมี
การรับรู้ปัญหา แนวทางการแก้ไขร่วมกันบนพื้นฐาน
ของความเข้าใจในบริบทและศักยภาพของเครือข่าย
ที่แท้จริง และจะต้องพยายามส่งเสริมให้สมาชิก
เครือข่ายที่มีศักยภาพได้ทางานอย่างเต็มที่ ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องกระตุ้นในสมาชิกที่มีศักยภาพ
น้อยกว่าเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด การพิจารณา
ว่าเครือข่ายใดมีความพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ควร
เป็นไปเพื่อตัดหรือคัดสมาชิกใดสมาชิกหนึ่งออก แต่
ควรเลือกสร้างให้เครือข่ายที่มีศักยภาพกว่าเป็น
เครือข่ายหลักและเครือข่ายที่ไม่มีความพร้อมเป็น
เครือข่ายเสริมจึงมีข้อควรระวังในการระบุจุดอ่อน
และภาวะคุกคามในการวิเคราะห์ SWOT เพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์
2. ควรให้ความสาคัญกับการสร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยเพิ่มเติมและให้
ความสาคัญในการส่งเสริมสมาชิกเครือข่ายความ
ร่วมมือที่เป็นนักเรียนให้เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกน
นาในการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
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ตารางที่ 17 ประเด็นการปรับแก้ไข (ร่ าง) ยุท ธศาสตร์ การสร้างเครื อ ข่า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากการสนทนากลุ่ม (ต่อ)
การยกร่างยุทธศาสตร์โดยผู้วิจัย
1.4 การทาให้แกนนาทั้งที่เป็นผู้บริหารและนักเรียน
มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความคล่องตัวและมี
แรงจูงใจในการทางาน
1.5 การจัดให้มีผู้ประสานงานกลางเพื่ออานวย
ความสะดวก ด้านองค์ความรู้ ทรัพยากรและกิจกรรม
เพื่อลดความซ้าซ้อนของงาน
1.6 การประชาสัมพันธ์
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น ประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์การเข้าใจและเข้าถึง
พลังเครือข่าย ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ยุทธศาสตร์การเชื่อม
ประสานเครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนา ยุทธศาสตร์
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความ
ร่วมมือ และยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย
ด้วยตนเอง ซึ่งมีการกล่าวถึงในการเก็บข้อมูลทุก
ขั้นตอน
3. ในการยกร่างยุทธศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อเทคโนโลยี การรวบรวม
ฐานข้อมูลต่างๆ ควรมีการระบุประเภท/ชนิดของสื่อ
ให้ชัดเจนและทันสมัย
ควรเพิ่มเติมยุทธศาสตร์เป็น 10 ยุทธศาสตร์และ
เรียงลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ทั้งหมดเพื่อ
ความสะดวกในการนาไปใช้

จากข้อ เสนอแนะในการปรับแก้ ไข (ร่ าง) ยุทธศาสตร์ก ารสร้ างเครือ ข่ายความร่วมมื อ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากการประชุมกลุ่มย่อยข้างต้น ผู้วิจัย
จึง ได้ ป รับ แก้ ไ ขและน าเสนอยุ ทธศาสตร์ ก ารสร้า งเครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ดังนี้
3. การน าเสนอยุ ทธศาสตร์ ก ารสร้า งเครือ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ผู้วิจัยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อ น โอกาส และภาวะคุกคามของการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานทั้งในระดับนโยบาย และระดับ
สถานศึกษาหรือระดับปฏิบัติ และหาแนวทางเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง ลดจุดอ่อน ค้นหาหรือใช้
ประโยชน์จากโอกาส และหาแนวทางเพื่อ บรรเทาหรือเอาชนะต่อ ภาวะคุกคาม โดยจับคู่จุดแข็ง
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หลัก – โอกาสหลัก (SO) จุดแข็งหลัก – ภาวะคุกคามหลัก (ST) จุดอ่อนหลัก – โอกาสหลัก (WO)
และจุดอ่อนหลัก – ภาวะคุกคามหลัก (WT) มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการจับคู่จุดแข็งหลัก – โอกาสหลัก (SO)
เนื่ อ งจากจุ ด แข็ ง ของการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน คือ ในระดับนโยบาย แนวโน้มการจัดการศึกษาในกระแสโลก (Trend) ให้
ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีสันติวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และการทางานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
อีกทั้งหน่วยงานในต่างประเทศ ให้ความสาคัญ และส่งเสริม สามารถเข้าร่วมเป็นเครือ ข่ายกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ นอกจากนั้นยังมีนโยบายหรื อ
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม มี
องค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีสาระและกิจกรรม รวมทั้งระบบต่างๆ ที่
กาหนดในหลักสูตรและเอื้อต่อการนาไปใช้ หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกนาไปใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา และโอกาสหลักที่มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย
หลายช่องทาง
ในขณะที่ ระดั บ สถานศึ ก ษาหรื อ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก็ มี โ ครงสร้ า งของระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนที่รองรับและเอื้ อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการป้องกัน และ
แก้ไ ขปั ญหา ตลอดจนมี เนื้อ หา องค์ ความรู้ และแนวทางการด าเนิน งาน ที่ เกี่ ยวข้ อ งในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอ ทั้งที่สอดแทรกอยู่ในการจัดการ
เรียนการสอนปกติ และส่วนที่เพิ่มเติมโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเห็นได้ว่า
ในโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นาโดยธรรมชาติ จะมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความ
เข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุน การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพของตนในทางที่ถนัด ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเป็นผู้นาในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ร่วมกับเพื่อนครู
และสมาชิกเครือข่ายอื่นๆ มีโอกาสแสดงผลงานและได้รับการยอมรับจากสมาชิกอื่นๆรวมทั้งมี
โอกาสได้รั บ การอบรมให้ ค วามรู้แ ละฝึก ทั กษะการเจรจาไกล่เ กลี่ย กระบวนการยุ ติธ รรมเชิ ง
สมานฉั นท์ และเรื่อ งที่ เกี่ ยวข้ องนอกจากนั้ นยั งมี หน่ วยงาน และบุคคลที่ มีค วามเชี่ ยวชาญ มี
ศักยภาพ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
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โดยใช้ ส ถานศึ กษาเป็ น ฐาน ที่พ ร้ อ มจะเป็ น วิท ยากรให้ค วามรู้ ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็น เครือ ข่ ายของ
สถานศึกษาอยู่แล้วและในส่วนที่ สามารถเข้าร่วมเป็นเครือ ข่ายใหม่ของสถานศึกษา พร้อมทั้งมี
โอกาสหลั ก คือมีศิษย์เก่าและสมาชิ กอื่นในชุมชนที่ มีศักยภาพ และพร้อมเป็นเครื อข่าย สามารถ
สนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมมีสมาชิกของชุมชนมีความพร้อ ม มีทัศนคติที่ดี และ
สมัครใจในช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในกรณีนี้ มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
2.1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ น พบ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่ า ยอย่ า งเต็ม
ศักยภาพ
การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ที่ป ระสบผลส าเร็ จ ต้อ งอาศัยความเข้าใจ
สภาพปัญหา และศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือ และสามารถเข้าถึงเครือข่ายในสภาพความ
เป็นจริงซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในบริบทที่ต่างกัน การรู้จักและเข้าใจถึงองค์ประกอบ ข้อจากัด
และศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่อย่างแท้จริงจะช่วยให้การสร้างเครือ ข่ายความ
ร่วมมือเกิดความสาเร็จและคุ้มค่า
แนวทางหรือมาตรการ
1) หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ทั้งในระดับนโยบายและระดับสถานศึกษาหรือระดับ
ปฏิ บั ติ จั ดการประชุ ม หารื อผู้ เ ชี่ ยวชาญ เพื่ อ วิเ คราะห์ส าเหตุ แ ละท าความเข้า ใจปั ญ หาสั น ติ
วัฒนธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่นาไปสู่การกาหนดและคัดเลือ กเครือ ข่าย
ความร่วมมือ ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่
2) สถานศึ กษา และศู นย์ ประสานงานกลางเครื อ ข่ายความร่ วมมื อ จั ดการ
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องและผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่ เพื่อพิจารณากาหนดองค์ประกอบ
รูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการ องค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของเครือข่าย ผูกโยงเครือข่ายที่มีอยู่เดิม ใช้องค์ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติที่มี รวมทั้งสรรหา
สมาชิกเครือข่ายใหม่ๆ และพิจารณาขอความร่วมมือ และการสนับสนุนในการดาเนินงาน
3) สถานศึกษาจัดการประชุมเพื่อสร้างข้อตกลงและกาหนดบทบาทหน้าที่ใน
การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งในลักษณะการประชุมรวมและการประชุมย่อยแต่ละเครือข่าย
4) กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และศูนย์ประสานงานกลางเครือข่าย
ความร่วมมือ จัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือ ข่ายที่เปิดกว้ างให้
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หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ให้
สมาชิกรู้จักเครือข่ายอื่น และจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ อย่างสม่าเสมอ
2.1.2 ยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่าย
การสร้างข้อตกลง มอบหมายความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
รวมทั้งมี การมีการบริหารความเสี่ ยงและจัดการเครื อข่ายแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ ท าให้ เกิดการใช้ และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมร่ วมกันที่เหมาะสม เกิดตัวชี้วัดและวิธีการประเมิ น
เครือข่ายเชิงวิทยาศาสตร์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวทางหรือมาตรการ
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับสถานศึกษาหรือระดับ
ปฏิบัติสร้างข้อตกลง มอบหมายความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ให้แก่เครือข่ายความร่วมมือให้
เหมาะสมตามศักยภาพ และมีกระบวนการสร้าง พัฒนา และทะนุบารุงเครือ ข่ายความร่วมมือ
ผ่านกิจกรรมการพบปะ (Reunion) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปัน (Sharing) และการติดตามปรับปรุง
(Refresh) ทั้งในด้านความสัมพันธ์ (Relation) ภายในเครือข่าย และเครื่องมือที่ใช้ (Tools) ให้เกิด
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่าเสมอ
2) สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาใกล้เคียง
รวมทั้งสถานศึกษาที่อาจเคยมีปัญหาระหว่างกัน เพื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน องค์
ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมร่วมกัน บนฐานบริบทที่ใกล้เคียงกันและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
3) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบริหารความเสี่ยงในการจัดการ
เครื อ ข่า ยแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ เ ชิ งวิ ท ยาศาสตร์ โดยการจั ด กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ส มาชิ ก
เครือข่าย ควบคู่ไปกับการจัดระบบการยกย่องชมเชยให้รางวัล
4) สถานศึ กษาให้ก ารสนับ สนุ นกิ จกรรมการพั ฒนาบุ คลากรครู และจั ดท า
ตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพครูในการเป็นตัวแบบที่ดี
2.1.3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อนักเรียน
การส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรีย นสามารถค้ นพบ และพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง
มีความรู้ความเข้า ใจในเรื่อ งการเจรจาไกล่เ กลี่ย และกระบวนการยุติธ รรมเชิง สมานฉัน ท์
รวมทั ้ง มีบ ทบาทในการเป็น ผู ้ร ิเ ริ ่ม เป็น ผู ้น าการเปลี ่ย นแปลง (Change Agent) และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในฐานะแกนนาและสมาชิกเครือ ข่ายความร่วมมือ ที่เข้มแข็ง เป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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และยั่งยืน บนพื้นฐานความเข้าใจบริบทของปัญหาและการนาเสนอแนวคิดเพื่อ แก้ปัญหาที่
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
แนวทางหรือมาตรการ
1) กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและสถานศึกษาใช้เกณฑ์ความสามารถเฉพาะทาง ความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของนักเรียนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการพิจารณา
คุณภาพโรงเรียนและคุณภาพผู้เรียน
2) สถานศึกษา จัดการศึกษา และกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถที่
หลากหลายของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นพบและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีและยอมรับความสามารถที่แตกต่างของตนเอง
และผู้อื่นได้
3) กระทรวงศึ กษาธิการ สถานศึก ษา และศู นย์ประสานงานเครื อ ข่ายความ
ร่วมมือ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะ
การเจรจาไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้แทนนักเรียน เพื่อร่วมเป็น
เครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ยในและระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนทาหน้าที่แกนนาเครือข่ายใน
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
4) กระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษา จัดกิจกรรมและระบบส่งเสริมและจูงใจ
ให้นักเรียนที่มีศักยภาพ และมีความพร้อม ร่วมเป็นแกนนาในการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้มีการดาเนินงานโดยสมาชิกเครือข่ายที่เป็น
นักเรียนบนพื้นฐานความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เพิ่มโอกาสในการขยายเครือ ข่าย
ความร่ ว มมื อ ของนั ก เรี ย นทั้ ง ในระดั บ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ไป เช่ น
ระดับอุดมศึกษา และในการประกอบอาชีพต่อไป
5) กระทรวงศึ กษาธิการ สถานศึก ษา และศู นย์ประสานงานเครื อ ข่ายความ
ร่วมมือแกนนานักเรียนเพื่อเป็นวิทยากรตัวคูณ (1:5) ในการอบรมให้ความรู้และขยายเครือข่าย
ในเรื่องการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
2.1.4 ยุทธศาสตร์จัดการความรู้
การจัดการความรู้ รวบรวม วิเคราะห์ คัดเลือ กองค์ความรู้ ทรัพยากร และ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคม และศักยภาพของเครือข่าย และการจัดระบบความรู้ในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ที่ส่งผลถึงนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
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เป็นฐาน เกิดการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่
ยั่งยืน และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรม
แนวทางหรือมาตรการ
1) กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และศูนย์ประสานงานเครือข่ายความร่ วมมือ
ควรรวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบความรู้ที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ให้ง่ายต่อการ
นาไปใช้ ลดความซ้าซ้อน และมีการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาในการจัดระบบโควต้ารับนักศึกษาโดยพิจารณาจากผลการกระทาความดี การ
มีสันติวัฒนธรรม การมีความสามารถที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น
2.1.5
ต่างประเทศ

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเชื่ อ มประสานเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และหน่ ว ยงาน

หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง หน่ ว ยงานใน
ต่างประเทศ มีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อ งกับการสร้างเครือข่ายเพื่อ เสริมสร้างเสริมสร้างสันติ
วัฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็น ฐานในระดั บหนึ่ ง การเชื่ อ มประสานเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และ
หน่ ว ยงานต่ า งประเทศท าให้ ใ ห้ เ กิ ด พลั ง และเอกภาพในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันฐานข้อมูล องค์ความรู้ ทรัพยากร ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ในการ
ดาเนินงาน
แนวทางหรือมาตรการ
1) กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา ประสานงาน
หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น หน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน
ประสบการณ์ องค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย สอดคล้ อ งกั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลง (Trends) ในการจัดการศึกษาของโลก
2) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสถานศึ ก ษา จั ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ใน
การดาเนินงานและการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อให้เกิดฐานเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้น เกิดพลังและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนการ
สร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม
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3) กระทรวงศึ กษาธิ ก าร หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง และสถานศึ กษา รวบรวม
ฐานข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกลาง ทั้งในระดับนโยบายและระดับสถานศึกษาหรือระดับปฏิบัติ
เพือ่ เชื่อมโยงกับศูนย์ประสานงานกลาง ระหว่างสมาชิกเครือข่าย และผู้สนใจ เพื่อเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ และการสนับสนุน
2.2 ผลการจับคู่จุดแข็งหลัก – ภาวะคุกคามหลัก (ST)
เนื่ อ งจากจุ ด แข็ ง ของการสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน คือ ในระดับนโยบาย แนวโน้มการจัดการศึกษาในกระแสโลก (Trends) ให้
ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีสันติวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และการทางานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
นอกจากนั้นยังมีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม มีองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีสาระและ
กิจกรรม รวมทั้งระบบต่างๆ ที่กาหนดในหลักสูตรและเอื้อต่อการนาไปใช้ หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ
การเลือกนาไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งใน ระดับสถานศึกษาหรือระดับปฏิบัติ ที่มีโครงสร้างของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่รองรับและเอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง
และชุมชน และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในกระบวนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นในโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นาโดยธรรมชาติ มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึ กษาเป็นฐาน นักเรียน
มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนในทางที่ถนัด ได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทเป็นผู้นาใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ร่วมกับเพื่อนครูและสมาชิกเครือข่ายอื่นๆ มีโอกาสแสดงผลงานและได้รับการยอมรับจาก
สมาชิ ก อื่ น ๆ ตลอดจนมี เ นื้ อ หา องค์ ค วามรู้ และแนวทางการด าเนิ น งาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอ ทั้งที่สอดแทรกอยู่ในการจัดการ
เรียนการสอนปกติ และส่วนที่เพิ่มเติมโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน่วยงาน และ
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่พร้อมจะเป็นวิทยากรให้ความรู้ และเข้า
ร่วมเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา
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แต่ในขณะเดียวกันภาวะคุกคามหลัก คือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและรัฐบาลที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลต่อนโยบายการจัดการศึกษาไม่นิ่งและถูกจัดทาขึ้นบนพื้นฐานของการขาด
ความรู้ และความเข้าใจ มีการเปลี่ยนประเด็น ไม่ต่อเนื่อง และไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใน
กระแสโลก (Trend) แนวนโยบาย องค์ความรู้ และแนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นจุดเน้นและ
สอดคล้องกับปัญหาสังคมที่มีอยู่เดิม จานวนมาก จึงไม่ได้ถูกนาไปถ่ายทอดและจัดการศึกษา
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในกรณีนี้ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
2.2.1 ยุทธศาสตร์การปรับกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรม
การวิเคราะห์และทบทวนการจัดการศึกษาที่มีอยู่เดิม ตลอดจนปรับกระบวนทัศน์ใน
การจัดการศึกษาโดยปรับเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาที่พัฒนาในเชิงวิชาการที่เน้นเพิ่มสมรรถนะในการ
แข่งขัน สร้างความเป็นอื่น ไปสู่การจัดการศึกษาที่เสริมสร้างให้นักเรียนมีสันติวัฒนธรรม สามารถเรียนรู้
ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้
แนวทางหรือมาตรการ
1) กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และเนื้อหาการ
เรียนการสอน โดยขจัดในส่วนที่สอดแทรกความรุนแรงและเพิ่มเติมในประเด็นการสร้างความเห็น
อกเห็น ใจ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม การเรีย นรู้ทั ก ษะทางสั งคมและอารมณ์ (Social Emotional
Learning: SEL) การมีสุนทรีย์ในการดาเนินชีวิต และการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ลงไปใน
การจัดการเรียนการสอนปกติและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
2) กระทรวงศึ ก ษาธิ การประกาศนโยบายกระตุ้น ให้ส ถานศึ กษาจัด ท าหลั กสู ต ร
สถานศึกษาและเกณฑ์การวัดผลที่ตอบสนองกับหลักสูตรแกนกลางโดยให้ความสาคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีสันติวัฒนธรรม มีทักษะในการสื่อสาร และการมีทักษะชีวิต เทียบเท่าการพัฒนา
สมรรถในการแข่งขันเชิงวิชาการและพัฒนา 5 หมวดสาระ
2.2.2 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
การจั ด การศึก ษาเพื่อ ถ่ ายทอดประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ ที่จ าเป็ นในการสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ให้แก่ นักเรียน
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ที่มีเป้าหมายเดียวกันเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมให้แก่นักเรียน โดยไม่ผูกติดกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
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แนวทางหรือมาตรการ
1) กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนต้องดาเนินการ
และมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ
2) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง และศูนย์ประสานงานกลาง
เครือข่ายความร่วมมือ รวบรวมองค์ความรู้และจัดทาหลักสูตรการอบรม “บทบาทเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ให้กับนักเรียน ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง และศูนย์ประสานงานกลาง
เครือข่ายความร่วมมือจัดทา “คู่มือการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน” เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ให้ แก่สมาชิกเครือข่ายในระดับสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
2.3 ผลการจับคู่จุดอ่อนหลัก – โอกาสหลัก (WO)
เนื่องจากจุดอ่อนหลัก ใน ระดับนโยบาย คือการที่รัฐบาลให้ความสาคัญ ในการนา
นโยบายการศึกษาและการพัฒนาคน ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มาใช้ไม่ต่อเนื่อง การเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิง
ปริมาณและความสามารถในการแข่งขัน นโยบายและแนวทางการนานโยบายสู่การปฏิบัติที่ขาด
เอกภาพ มีประเด็นแยกย่อยจานวนมาก ขาดพลังในการขับเคลื่อนการนานโยบายและองค์ความรู้
สู่การปฏิบัติ และขาดการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ทางานแบบ
เอกเทศ ต่างคนต่างทา ไม่ร่วมเป็นเครือข่าย ขาดเจ้าภาพ ศูนย์ หรือผู้รับผิดชอบประสานงานกลาง
ทาให้การดาเนินงานซ้าซ้อนและขาดพลังในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ และ
การสื่อสารสาธารณะ ให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งตลอดจนประชาชนที่สนใจ ทราบถึ ง
แนวทางหรือทิศทางการดาเนินงานที่ต้องการ ข้อค้นพบ บทเรียนและความสาเร็จในการดาเนินงาน
ตามนโยบายเกี่ยวข้องกับประเด็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้ สถานศึกษาเป็นฐาน ทาให้ไ ม่จูงใจให้เ กิดการปฏิบัติ ตาม และไม่จูงใจให้เ ครือ ข่ายของ
หน่วยงานที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการดาเนินงานและเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ในขณะที่จุดอ่อนหลักใน ระดับสถานศึกษา/ระดับปฏิบัติ คือ โรงเรียนไม่เห็นความสาคัญในการ
เสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีสันติวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้บนพื้นฐานความเข้าใจ แต่
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและการแข่งขัน ผู้บริหารที่ขาดความเข้าใจ และ
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การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการนาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพือ่ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมาใช้ในโรงเรียน เครือข่ายของโรงเรียน
ส่วนใหญ่จึงเป็นไปเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมด้านวิชาการของโรงเรียน ครู
ในโรงเรียนใช้องค์ความรู้ จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม และใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ มี
อยู่ ให้เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานไม่เป็นหรือใช้อย่างไม่เข้าใจ เพียงแต่มีการดาเนินการตามที่หลักสูตรกาหนดเท่านั้น มีวิธีการ
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมทั้ ง การสร้ า งสั น ติ ภ าพภ ายใน
(Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) และสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace)
อ่อนแอ รวมทั้งไม่เป็นตัวแบบที่ดีในการมีสันติวัฒนธรรม และการทางานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะ
เครือข่ายความร่วมมือเท่าที่ควร ผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่ขาดความสนใจ และความเข้าใจ
ตลอดจนไม่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตขึ้นในสังคม และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ กับโรงเรียนอย่างแท้จริง โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรในการ
ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชนรอบนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ หรือ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีได้ไม่เต็มศักยภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวางแผนระยะยาวในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน เช่น การแจ้งเพื่อเข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียน และพระมีบทบาทน้อยใน
การปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ การสร้างพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรี ยนซึ่ง
แตกต่างจากในอดีต ส่งผลให้การสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยพระ ในวิชาพระพุทธศาสนา และใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ตามที่โรงเรียนกาหนด และมีการดาเนินงานในเกือบทุกโรงเรียน ไม่
เกิดผลในการปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมทั้งการสร้าง
สั น ติ ภ าพภายใน (Intrapersonal Peace หรื อ Inner Peace) และสั น ติ ภ าพภายนอก
(Interpersonal Peace) ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
ในขณะที่ โ อกาสหลั กใน ระดั บ นโยบาย คื อ มี หลายหน่ ว ยงานในต่า งประเทศให้
ความสาคัญกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้กับนักเรียน และส่งเสริมการทางานในลัก ษณะ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่สามารถเข้าร่วมเป็นเครือ ข่ายกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ ตลอดจนมีช่องทางการสื่ อ สาร
หลายช่ อ งทาง ที่ เ อื้ อ ต่ อ การน าเสนอเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งในสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และในระดับสถานศึกษาหรือระดับปฏิบัติ มี
โอกาสหลัก คือ มีศิษย์เก่าที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการสนับสนุนโรงเรียนได้ทั้งในส่วน
ขององค์ความรู้ ทรัพยากร เช่น งบประมาณ สื่อ วิทยากร กิจกรรมในการฝึกประสบการณ์เพื่อใช้

366
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ และการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน รวมทั้งมี
สมาชิ กของชุม ชนมี ความพร้อ ม มี ทัศนคติที่ ดี และสมั ครใจให้ ความช่ว ยเหลื อ โรงเรี ยนในการ
สอดส่องดูแล และการแจ้งเหตุ รวมทั้งสนับสนุนการทากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในกรณีนี้ ได้แก่
2.3.1 ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ
การรวบรวมข้อมูล นโยบาย หน่วยงาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สื่อ องค์ ความรู้
ทรั พ ยากรและประสบการณ์ ความส าเร็ จ ที่เ กี่ ย วข้อ งในการสร้ างเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่มีอย่างหลากหลาย ช่วยให้เกิดพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา การบูร
ณาการแนวทางการดาเนินงาน และการติดตามผล ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดฐานข้อมูลกลาง
และคลังความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ง่ายต่อการเข้าถึง ลดความ
ซ้าซ้อน และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้สนใจ
แนวทางหรือมาตรการ
1) จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อรวบรวมข้อมูล ผล
การศึกษาวิจัย และเป็นศูนย์ประสานงาน นโยบาย หน่วยงาน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สื่อ องค์ความรู้
ทรัพยากรและประสบการณ์ความสาเร็จที่เกี่ยวข้อ ง เพื่อ เกิดการจัดการและเข้าถึงข้อ มูลและ
เครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบ โดยมี 2 แนวทางย่อย คือ
1.1) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ โดยให้ศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ตั้งขึ้นเป็นแกนนาในระดับชาติ
1.2) สถานศึกษาที่มีประสบการณ์ มหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัด โดยให้สถานศึกษาเป็น
แกนนาในการดาเนินงานในพื้นที่
2) สรรหาผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกเครือ ข่ายมีประสบการณ์ เรื่อ ง การสร้า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมมาเป็นคณะผู้รับผิดชอบการดาเนินงานของ
ศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
3) ศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ จัดทาฐานข้อมูลเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และข้อมูลนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
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4) ศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ เปิดช่องทางการสื่อสารให้
เครือข่ายสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ที่
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ง่าย เช่น Website และ Facebook เป็นต้น
2.4 ผลการจับคู่จุดอ่อนหลัก – ภาวะคุกคามหลัก (WT)
เนื่องจากจุดอ่อนหลัก ระดับนโยบาย คือ รัฐบาลให้ความสาคัญ ในการนานโยบาย
การศึกษาและการพัฒนาคน ที่เกี่ยวข้อ งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มาใช้ไม่ต่อเนื่อง มีนโยบายและแนวทางการดาเนินงานขาด
เอกภาพ ขาดพลั งในการขับ เคลื่ อ นการนานโยบายและองค์ ความรู้สู่ การปฏิ บัติ และขาดการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ขาดการประชาสัมพันธ์ และการสื่ อ สารสาธารณะ ให้บุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนที่สนใจ ทราบถึงแนวทางหรือทิศทางการดาเนินงานที่
ต้องการ ข้อค้นพบ บทเรียนและความสาเร็จในการดาเนินงานตามนโยบาย ทาให้ไม่จูงใจให้เกิด
การปฏิบัติตาม และไม่จูงใจให้เครือข่ายของหน่วยงานที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุน
การดาเนินงานและเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ขาดเจ้าภาพ ขาดศูนย์/ ผู้รับผิดชอบประสานงานกลาง
แต่ละหน่วยงานที่มีนโยบายและแนวทางในการดาเนินงาน เรื่อ ง การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในลักษณะต่างคนต่างทา ทางาน
แบบเอกเทศ ไม่ร่วมเป็นเครือข่าย ทาให้การดาเนินงานซ้าซ้อนและขาดพลังในการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับจุดอ่อนหลักใน ระดับสถานศึกษาหรือระดับปฏิบัติ ที่มีมีผู้บริหารที่ขาด
ความเข้าใจ และการสนั บสนุนอย่า งเต็ มที่ ในการนาประเด็น ที่เ กี่ยวข้อ งกับ แนวทางการสร้า ง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมาใช้ในโรงเรียน
ครูในโรงเรียนใช้องค์ความรู้ จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม และใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีอยู่ ให้เอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานไม่เป็นหรือใช้อย่างไม่เข้าใจ เพียงแต่มีการดาเนินการตามที่หลักสูตรกาหนดเท่านั้น มี
วิธีการปลู กฝังคุ ณธรรมจริยธรรม การเสริม สร้า งสันติ วัฒนธรรมทั้งการสร้างสันติภ าพภายใน
(Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) และสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace)
อ่อนแอ รวมทั้งไม่เป็นตัวแบบที่ดีในการมีสันติวัฒนธรรม และการทางานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะ
เครือข่ายความร่วมมือเท่าที่ควร ผู้ปกครองส่วนใหญ่ขาดความสนใจ และความเข้าใจ ตลอดจนไม่
มีส่ วนร่ว มในการเลี้ย งดู บุต ร และเข้ าร่ ว มเป็น เครือ ข่ ายในการพั ฒ นาผู้เ รีย นในด้า นต่ างๆ กั บ
โรงเรียนอย่างแท้จริง โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และทรัพยากรในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนรอบนอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ หรือใช้สื่อและเทคโนโลยีได้ไม่เต็ม
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ศักยภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวางแผนระยะยาวในการเข้ าร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียน พระมีบทบาทน้อยในการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ การสร้างพฤติกรรมและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ แ ก่ นั ก เรี ย นซึ่ ง แตกต่ า งจากในอดี ต ส่ ง ผลให้ ก ารสอนคุ ณ ธรรม
จริยธรรมโดยพระ ในวิชาพระพุทธศาสนา และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ตามที่โรงเรียน
กาหนด และมีการดาเนินงานในเกือบทุกโรงเรียน ไม่เกิดผลในการปฏิบัติ
ในขณะที่ มีภาวะคุกคามหลักใน ระดับนโยบาย คือ การเปลี่ยนรัฐบาลและสภาพการ
เปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง ส่ ง ผลท าให้ น โยบายการจั ด การศึ ก ษาไม่ นิ่ ง
ผู้รับผิดชอบด้านการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศขาดความรู้ และไม่มีความ
เข้าใจ ในประเด็นที่ต้องให้ความสาคัญและเป็นประเด็นหลัก เพื่อกาหนดนโยบายและแนวทางใน
การจัดการศึกษาของประเทศ ขาดผู้กลั่นกรองและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการกลั่นกรองสาร
หรือ เนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดในช่องทางการสื่อสารที่มีจานวนมากและเข้าถึ งได้ง่าย ประกอบกับ
ภาวะคุกคามหลักใน ระดับสถานศึกษาหรือระดับปฏิบัติ ได้แก่ สภาพและความสัมพันธ์ในสังคม
ครอบครัว และชุมชนอ่อนแอ เป็นสังคมที่มีความสัมพันธ์ห่างเหิน ขาดการสื่อสารและความร่วมมือ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อิ ท ธิ พ ลของค่ า นิ ย มความรุ น แรงที่ แ สดงเห็ น ในสั ง คม และแฝงอยู่ ใ นสื่ อ ที่
ปราศจากการกลั่นกรอง มีจานวนมากกว่า เข้าถึงและซึมซับได้ง่ายกว่าองค์ความรู้และกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น ก่อให้เกิดความชาชิน พฤติกรรมเลียนแบบ และค่านิยมที่ผิดๆ ทั้งโดยตั้งใจและไม่
ตั้งใจ นักเรียนขาดภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันในการใช้สื่อทุกประเภท
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในกรณีนี้มี 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
2.4.1 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนา
แกนนาเครือข่ายเป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่สุดในการสร้างให้เครือข่ายเกิดขึ้นและมีการ
รวมตัวกันได้ การสร้างและใช้แกนนาเครือข่ายความร่วมมือที่มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับ มีค วาม
ตระหนัก และมีความกระตือรือร้น อย่างเต็มศักยภาพ จะเป็นองค์ประกอบหลักที่ทาให้การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เกิดความร่วมมือ
อย่างเป็นรูปธรรม ประสบผลสาเร็จ และมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในเครือข่าย
แนวทางหรือมาตรการ
1) ศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติ จัดอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะที่จาเป็นในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือแก่แกน
นาเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้แกนนาเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีความมั่นใจในการนา
ความรู้และทักษะต่างๆ ไปใช้
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2) ศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและระดับจังหวัดส่งเสริม
และประสานงานกับสถานศึกษา และแกนนา ให้เกิดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนา
ในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ รับรู้ปัญหาร่วมกัน และสร้างแนวร่วมในการดาเนินงาน และ
กิจกรรมการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างแกนนาเครือข่าย และสมาชิกอื่นๆ ในเครือข่าย
3) จัดระบบสนับสนุนแกนนาเครือข่าย เช่น ความรับผิดชอบในภาระงานด้านอื่นๆ
การตอบแทน การรับรอง การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล การประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอนาคต เช่น การลดภาระงานด้านอื่นๆ สาหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่รับผิดชอบการดาเนินงาน และการให้ใบรับรองและใบประกาศเกียรติคุณที่สามารถ
นาไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
4) สร้างและพั ฒนาแกนนาเครือข่ายใหม่ๆ ที่มีศั กยภาพและมีความพร้ อมขึ้น เพื่ อ
ทดแทนการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดกับแกนนาเครือข่ายเดิมได้ เช่น การโยกย้าย การจบการศึกษา
เป็นต้น
2.4.2 ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน
จาเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในวงกว้าง ทั้งในการสื่อสาร ประชาสัมพั นธ์เพื่อการรณรงค์ ให้
เกิดความรู้ความตระหนัก ปลูกฝังทัศนคติและคุณลักษณะที่ดี และสร้างความร่วมมือ ระหว่าง
เครือข่ายต่างๆ และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อการรายงานความก้าวหน้า นาเสนอตัวอย่าง
และผลความสาเร็จ ในการด าเนินงานของการสร้างเครื อ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริม สร้างสัน ติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
แนวทางหรือมาตรการ
1) รัฐใช้สื่อมวลชน ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ ในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตื่นตัวในเรื่อ งการใช้
เครือข่ายเพื่อการแก้ปัญหาความความรุนแรงของนักเรียน การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
พลังเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาสังคมต่างๆ โดยจัดทา
เป็นสื่อเพื่อรณรงค์ในประเด็นโดยเฉพาะ และกากับดูแลให้มีการสอดแทรกในการเผยแพร่เนื้อหา
ของสื่อประเภทต่างๆ ตามปกติ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ
2) รัฐกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบด้านการกลั่นกรองเนื้อหาสาระที่สื่อทุกประเภทนาเสนอ
มีการดาเนินการอย่างจริงจัง สาหรับสื่อที่มีเนื้อหารุนแรง ล่อแหลม โดยการใช้มาตรการกฎหมาย
และมาตรการเสริมแรง เช่น การให้รางวัล กากับการดาเนินงาน
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3) รัฐ ศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
และสถานศึกษา ผลิตสื่อและเผยแพร่เพื่อให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอตัวอย่าง และผล
ความสาเร็จในการดาเนินงานในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ของหน่ วยงานและสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบให้
เกิดการศึกษาและดาเนินงาน ลดภาระของสถานศึกษาในการเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้แก่
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจูงใจให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายและให้การสนับสนุน
การดาเนินงาน
4) ศูนย์ป ระสานงานกลางเครื อ ข่า ยความร่ วมมื อ ทั้ง ระดั บชาติและระดับจั งหวั ด
หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อง และสถานศึกษา สร้า งและยกย่อ งตัวแบบ (Idol) ที่ได้ รับการยอมรั บ มี
บทบาทและอิทธิพลต่อการปลูกฝัง ค่านิยม ทัศ นคติ การสร้างพฤติก รรมและคุณ ลักษณะที่พึ ง
ประสงค์ ของนักเรียนในด้านการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การมี
ส่วนร่วมในสังคม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประสบความสาเร็จ และก่อ ให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
ในทางสร้างสรรค์
5) สถานศึก ษาใช้สื่ อ และเทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อ สื่อ สาร ส่ งข้อ มูล ข่าวสาร
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ป ระสานงานกลางเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง
ระดับชาติและระดับจังหวัด แกนนาเครือข่าย ผู้บริหาร และนักเรียน เช่น ป้ายประกาศ กล่องรับ
ความคิดเห็น ป้ายนิทรรศการ (Post – It ) เสียงตามสาย สื่อสิ่งพิมพ์และแผ่นพับต่างๆ เป็นต้น
เพื่อให้การนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือ ข่ายความร่ว มมือเพื่อ เสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคามข้างต้น
เป็นไปตามลาดับ ผู้วิจัยจึงขอเรียงลาดับการนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การปรับกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
2) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
3) ยุทธศาสตร์การค้นพบ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพ
4) ยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่าย
5) ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
6) ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อนักเรียน
7) ยุทธศาสตร์การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศ
8) ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ
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9) ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนา
10)ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
การนายุทธศาสตร์ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ข้างต้นไปใช้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ของหน่วยงานหรือองค์กรระดับนโยบาย
สามารถนายุทธศาสตร์ทั้ง 10 ข้างต้นไปปรับใช้ แต่สาหรับระดับปฏิบัติหรือระดับสถานศึกษา
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อเลือกนายุทธศาสตร์ต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนและสามารถนายุทธศาสตร์ทั้ง 10 นี้ไปใช้อย่างเป็นลาดับขั้นตอน โดยสรุปเป็น
ตารางที่ 18 วิเคราะห์เงื่อนไขการนายุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ดังนี้
ตารางที่ 18 วิเคราะห์เงื่อนไขการนายุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานไปใช้



การสื่อสารประชาสัมพันธ์

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง
เครือข่ายความร่วมมือ



การสร้างเสริมพลังแกนนา

การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐ
และหน่วยงานต่างประเทศ



การจัดการศึกษา
พัฒนานักเรียนเพือ่ นักเรียน



การศึกษาเพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ

การจัดกาครือข่าย



การค้นพบ และใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพ

เครือข่ายความร่วมมือภายนอกสถานศึกษา
มีความพร้อมสูงกว่าภายใน
SO ผู้ บริ หารมี วิ สัยทัศน์ มี ความสั มพั นธ์ ดี กั บ
ผู้ ปกครองชุ มชน และ มี ผู้เชี่ ยวชาญพร้ อมเป็ น
วิ ท ยากรให้ ความรู้ มี ศิ ษย์ เก่ าและชุ ม ชนที่ มี
ศั ก ยภาพและพร้ อ มเป็ น เครื อ ข่ า ย สามารถ
สนั บสนุ นองค์ความรู้ ทรัพยากรและกิ จกรรม มี
ทัศนคติที่ดีและสมัครใจช่วยเหลือโรงเรียน
ST นโยบาย ไม่ก่ อ ให้ เ กิด การเปลี่ ย นแปลง
อย่างเป็นรูปธรรม
WO ผู้บริหารขาดความเข้าใจและสนับสนุน ครู
สอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และแข่งขัน ใช้องค์ความรู้
ที่มีอยู่อย่างไม่เข้าใจ การปลูกฝัง

การจัดการความรู้

สถานศึกษา

การปรับกระบวนทัศน์การจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
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ตารางที่ 18 วิเคราะห์เงื่อนไขการนายุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานไปใช้ (ต่อ)





การสื่อสารประชาสัมพันธ์



การสร้างเสริมพลังแกนนา



การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง
เครือข่ายความร่วมมือ



การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐ
และหน่วยงานต่างประเทศ

การจัดการศึกษา
พัฒนานักเรียนเพือ่ นักเรียน



การศึกษาเพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ



การจัดกาครือข่าย

คุณธรรมจริ ยธรรมอ่ อนแอ ครู และพ่ อ
แม่ ไ ม่ เ ป็ น ตั ว แบบที่ ดี โรงเรี ย นมี สื่ อ
เทคโนโลยี แต่ใช้ได้ไม่เต็มศักยภาพ แต่
มีหน่วยงานพร้อมเป็นเครือข่าย และใช้
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ด้ มี ช่ อ งทางการ
สื่อสาร มีศิ ษย์เก่าที่มี ศักยภาพ และมี
ความพร้ อ มสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้
ทรัพยากร และกิจกรรม ชุมชนมี ความ
พร้ อ ม มี ทั ศ นคติ ที่ ดี และสมั ค รใจ
สนับสนุนโรงเรียน
WT หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งขาดการ
วางแผนระยะยาว พระมีบทบาทน้อยใน
การปลู ก ฝั ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น น โ ย บ า ย ก า ร จั ด
การศึ ก ษาไม่ นิ่ ง ขาดการกลั่ น กรอง
เนื้อหาสาระในสื่อต่ างๆและเข้าถึงง่า ย
ความสัม พันธ์ในสังคม ครอบครัว และ
ชุมชนอ่อนแอ ห่างเหิน ขาดการสื่อสาร
และความร่ว มมือ ค่านิยมความรุนแรง
แฝงอยู่ในสื่อที่ปราศจากการกลั่นกรอง
มีมาก เข้าถึงได้ง่าย
เ ครื อ ข่ า ย ความร่ ว ม มื อ ภ าย ใ น
สถานศึ ก ษามี ค วามพร้ อ มสู ง กว่ า
ภายนอก
SO นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาในทาง
ที่ ถ นั ด มี บ ทบาทเป็ น ผู้ น าในการจั ด
กิจกรรมต่างๆ และได้รับการอบรมให้
ความรู้และฝึกทักษะการเจรจา

การค้นพบ และใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพ

สถานศึกษา

การปรับกระบวนทัศน์การจัด
การศึกษาฯ
การจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
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ตารางที่ 18 วิเคราะห์เงื่อนไขการนายุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานไปใช้ (ต่อ)

การสื่อสารประชาสัมพันธ์

การสร้างเสริมพลังแกนนา

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง
เครือข่ายความร่วมมือ

การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐ
และหน่วยงานต่างประเทศ

การจัดการศึกษา
พัฒนานักเรียนเพือ่ นักเรียน

การศึกษาเพื่อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ

การจัดกาครือข่าย

การค้นพบ และใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพ

การจัดการความรู้

สถานศึกษา

การปรับกระบวนทัศน์การจัด
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

ไกล่ เ กลี่ ย กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีองค์
ค ว า ม รู้ ใ น โ ร ง เ รี ย น เ พี ย ง พ อ มี
ผู้ เ ชี่ ย วชาญพร้ อ มเป็ น วิ ท ยากรให้
ความรู้
ST แต่มีนโยบายการจัดการศึกษาไม่
ต่อเนื่อง
WO ผู้ปกครองและชุมชนขาดความ
สนใจ ไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องขาดการวางแผนระยะยาว
พระมี บ ทบาทน้ อ ยในการปลู ก ฝั ง
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ ห้ แ ก่
นักเรียน
WT ผู้บ ริห ารที่ข าดความเข้า ใจ ครูใ ช้
องค์ความรู้ที่มีอย่างไม่เข้าใจ ไม่เป็นตัว
แบบที่ดี การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
อ่อนแอ โรงเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี
ได้ไม่เต็มศักยภาพผู้ปกครองส่วนใหญ่
ขาดการมีส่วนร่วม

จะเห็นได้ว่า โรงเรียนทุกแห่งควรเริ่มจากการนา ยุทธศาสตร์การปรับกระบวน
ทัศ น์ ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อเสริ ม สร้ า งสั น ติวั ฒ นธรรม ยุท ธศาสตร์ การค้น พบ และใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพและยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่าย ไปใช้เป็น
อันดับแรก โดยวิเคราะห์หลักสูตร และเนื้อหาการเรียนการสอน โดยขจัดในส่วนที่สอดแทรกความ
รุนแรงและเพิ่มเติมในประเด็นการสร้างความเห็นอกเห็นใจ คุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้ทักษะ
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ทางสังคมและอารมณ์ (Social Emotional Learning: SEL) การมีสุนทรีย์ในการดาเนินชีวิต และ
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ลงไปในการจัดการเรียนการสอนปกติและการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรต่างๆ และทาความเข้าใจสภาพปัญหา ตลอดจนศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือของ
โรงเรียน และความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายในสภาพความเป็นจริงในบริบทที่ต่างกัน เพื่อให้
รู้จักและเข้าใจถึงองค์ประกอบ ข้อจากัด และศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่อ ย่าง
แท้จริง เพื่อช่วยในการกาหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิ กในเครือข่าย เช่น แกนนา ผู้ประสานงาน
และสมาชิกเครือข่าย และเลือกแนวทางการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้อ ง
วิเคราะห์ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ของแกนนาและผู้ประสานงานเครือข่ายประกอบ
กันด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกิดความสาเร็จและมีความคุ้มค่า ทาได้โดย
โรงเรียนจัดการประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและทาความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น จัด
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องและผู้มีประสบการณ์ในพื้นที่ เพื่อพิจารณากาหนดองค์ประกอบ
รูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการ องค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบท
และศักยภาพของเครือข่าย กาหนดและคัดเลือกเครือข่ายความร่วมมือ ที่มีศักยภาพและสมัครใจ
ผูกโยงและรักษาเครือข่ายที่มีอยู่เดิม รวมทั้งสรรหาสมาชิกเครือข่ายใหม่ๆ ในส่วนที่ยังขาด และ
พิจารณาขอความร่วมมือ และการสนับสนุนในการดาเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ในพื้นที่ จากนั้นสถานศึกษาจัดการประชุมเพื่อสร้างข้อตกลงและกาหนดบทบาทหน้าที่ในการเข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย และสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งใน
ลักษณะการประชุมรวมและการประชุมย่อยแต่ละเครือข่าย และจัดกิจกรรมพบปะและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายที่เปิดกว้างให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ให้สมาชิกรู้จักเครือข่ายอื่น และจูงใจให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินการ อย่างสม่าเสมอ
ในกรณีที่โรงเรียนที่มีความเข้าใจในสภาพปัญหา บริบทและศักยภาพของเครือข่ายความ
ร่วมมือในสภาพจริงแล้ว การพิจารณาเลือ กใช้ยุทธศาสตร์อันดับต่อ ไปทาได้โดยนาผลของการ
วิเคราะห์บริบทของพื้นที่และศักยภาพของเครือข่ายที่โรงเรียนมีอยู่ ได้แก่ หากโรงเรียนมีเครือข่าย
ความร่ วมมือ ภายในสถานศึก ษามี ความพร้อ มสูง กว่ า ภายนอก หรื อ ตั้ง อยู่ใ นบริ บทสัง คมและ
สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีนัก เช่น อยู่ในแหล่งชุมชนแออัด ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความรู้
ของครอบครัวนักเรียนค่อนข้างต่า ทาให้โรงเรียนมีข้อจากัดในดึงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาเป็น
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เนื่องจากการขาด
ความรู้ ค วามเข้ า ใจและขาดความรู้ สึ กมี ส่ วนร่ วมของผู้ ป กครองและชุ มชน โรงเรี ย นจะต้อ งให้
ความสาคัญในการคัดเลือกและให้ความรู้ สร้างเครือ ข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนที่มีอยู่ให้มี
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ความเข้มแข็งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับความพยายามในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิก
เครือข่ายภายนอกโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อยกว่า โดยเลือก 4 ยุทธศาสตร์ต่อไปนี้เป็นตัวนา และ
ใช้อีก 3 ยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์เสริม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ โดยรวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบความรู้ที่ เกี่ยวข้องในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ให้ง่ายต่อการนาไปใช้ ลดความซ้าซ้อน และมีการดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยจัดการศึกษา
เพื่อให้ความรู้แก่เครือข่ายที่มีโดยการถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้ที่จาเป็ นในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ให้แก่ นักเรียน
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนา
นักเรียนเพื่อนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งมีบทบาทใน
การเป็นผู้ริเริ่มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในฐานะแกนนาและสมาชิกเครือ ข่ายความร่วมมือ ที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน บนพื้นฐานความเข้าใจบริบทของปัญหาและการนาเสนอแนวคิ ดเพื่อ
แก้ ปั ญ หาที่ ส ามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง โดยจั ด การศึ ก ษาและกิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การแสดง
ความสามารถที่หลากหลายของนักเรียนให้ค้นพบและพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีและยอมรับความสามารถที่แตกต่าง จัดอบรมให้ความรู้และฝึก
ทักษะการเจรจาไกล่เกลี่ย และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้แก่ผู้แทนนักเรียน เพื่อร่วม
เป็นนักเจรจาไกล่เกลี่ยในและระหว่างสถานศึกษา ทาหน้าที่แกนนาเครือข่ายในการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมและระบบส่งเสริมและจูงใจให้นักเรียนร่วมเป็นแกนนาเครือข่ายบน
พื้นฐานความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เพิ่มโอกาสในการขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไป
ทั้งในระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับที่สูงขึ้นไป เช่น ระดับอุดมศึกษา และในการประกอบ
อาชีพต่อไป และยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนา การสร้างและใช้แกนนาเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างเต็มศักยภาพ ให้เกิดความร่วมมือ อย่างเป็นรูปธรรม และมีความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในเครือข่าย โดยการจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนาในระดับต่างๆ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจ รับรู้ปัญหาร่วมกัน สร้างแนวร่วมในการดาเนินงาน และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
แกนนา และสมาชิกอื่นๆ ในเครือข่ายจัดระบบสนับสนุนแกนนาเครือข่าย เช่น การลดภาระงาน
ด้านอื่นๆ สาหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบการดาเนินงาน จัดระบบ
การตอบแทน การรับรอง การสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัล การประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในอนาคต เช่น การให้ใบรับรองและใบประกาศเกียรติคุณที่สามารถนาไปใช้ในการ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สร้างและพัฒนาแกนนาเครือข่ายใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและมีความ
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พร้อมขึ้น เพื่อทดแทนการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดกับแกนนาเครือข่ายเดิม และใช้ยุทธศาสตร์การ
เชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
และยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้
ทรัพยากร และกิจกรรม ในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในขณะที่โรงเรียนที่มีเครือ ข่ายความร่วมมือภายนอกสถานศึกษามีความพร้อ มสูงกว่า
ภายใน หรือโรงเรียนมีความพร้อม มีบริบทและศักยภาพของเครือข่ายและของโรงเรียนทั้งภายนอก
และภายในโรงเรียนเอื้อต่อการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน มีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนรอบนอก ที่
มีความหลากหลายมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพียงแต่ไม่ทราบ
ว่ามีองค์ความรู้และกระบวนการที่เกี่ยวข้องใดบ้างและควรเลือกแนวทางการดาเนินงานแบบใดมา
ใช้ สามารถเลือกโดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์ต่อไปนี้เป็นตัวนา และใช้อีก 3 ยุทธศาสตร์เป็นยุทธศาสตร์
เสริม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ การเชื่อมประสานเครื อข่า ยภาครัฐและหน่ว ยงานต่างประเทศ มา
ดาเนินการเพื่อให้เกิดพลังและเอกภาพในการขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบ่งปันฐานข้อมูล องค์ความรู้ ทรัพยากร ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนินงาน โดย
สถานศึกษาทาหน้าที่ประสานงานเครือข่ายต่างๆ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมฐานข้อมูล
เครื อข่า ยความร่ วมมื อกลางทั้ งในระดั บนโยบายและระดับสถานศึกษาหรื อ ระดับปฏิบัติ เพื่ อ
เชื่อ มโยงการดาเนินงานระหว่างสมาชิกเครือ ข่าย และใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ และอาจจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ ให้ทาหน้าที่ตามที่ ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์
ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ กาหนดไว้ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกลางและคลังความรู้
ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริม สร้างสัน ติวัฒนธรรม ที่รวบรวมนโยบาย หน่วยงาน วิ ทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ สื่อ องค์ความรู้ ทรัพยากรและประสบการณ์ความสาเร็จ ในการสร้างเครือข่ายความ
ร่ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรม ให้ เ กิ ดพั ฒ นาบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา บู ร ณาการการ
ดาเนินงาน และการติดตามผลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และง่ายต่อ การเข้าถึง โดยสถานศึกษา
สามารถดาเนินการตามมาตรการ คือสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ มหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ร่ ว มกั น จั ด ตั้ง ศู น ย์ ป ระสานงานกลางเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมือ ระดั บ จั ง หวั ด โดยให้
สถานศึกษาเป็นแกนนาในการดาเนินงานในพื้นที่ สรรหาผู้เชี่ยวชาญและสมาชิกเครือ ข่ายที่มี
ประสบการณ์ มารับผิดชอบการดาเนินงาน จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และ
ข้อ มูล นักเรี ยนระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่อ ยู่ใ นกลุ่ม เสี่ยง รวมทั้งเปิ ดช่อ งทางการสื่อ สารให้
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เครือข่ายสามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางสื่อออนไลน์ที่
เข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าหมายต่ างๆ ได้ง่ า ย เช่น website และ facebook เป็น ต้ น ร่ ว มกับ การใช้
ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวงกว้าง ที่มีเป้าหมาย
เพื่อการรณรงค์ ให้เกิดความรู้ความตระหนัก ปลูกฝังทัศนคติและคุณลักษณะที่ดี และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆ และเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้า นาเสนอ
ตัวอย่างและผลความสาเร็จในการดาเนินงานของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยสถานศึกษาสามารถดาเนินการโดยการสร้างและ
ยกย่องตัวแบบ (Idol) ที่ได้รับการยอมรับ มีบทบาทและอิทธิพลต่อการปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ
การสร้ า งพฤติ ก รรมและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ของนั ก เรี ย นในด้ า นการเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประสบ
ความสาเร็จ และก่อให้เกิดพฤติกรรมเลี ยนแบบในทางสร้างสรรค์ และใช้สื่อ และเทคโนโลยีใน
สถานศึ ก ษาเพื่ อ สื่ อ สาร ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ ศู น ย์
ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด แกนนาเครือข่าย ผู้บริหาร
และนักเรียน เช่น ป้ายประกาศ กล่องรับความคิ ดเห็น ป้ายนิทรรศการ (post – it ) เสียงตามสาย
สื่อสิ่งพิมพ์และแผ่นพับต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างเครือ ข่ายความ
ร่วมมือ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อนักเรียน และยุทธศาสตร์การสร้างเสริม
พลังแกนนา เป็นยุทธศาสตร์เสริมในการสร้า งเครือ ข่ายเพื่ อ เสริมสร้า งสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการวิเคราะห์การทายุทธศาสตร์ข้างต้นไปใช้ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) โรงเรียนที่มีเงื่อนไข ประกอบด้วย การมีเครือข่ายความร่วมมือภายในสถานศึกษามี
ความพร้อมสูงกว่าภายนอก ตั้งอยู่ในบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ค่อ ยดี เช่น ในแหล่งชุมชน
แออัด ครอบครัวของนักเรียนไม่ค่อยมีความรู้ มีค่อนข้างต่า มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ดี
ผู้ปกครองและชุมชนไม่ค่อ ยใหความสาคัญและไม่ให้ ความร่ วมมือ ในการเป็นเครือ ข่า ยความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ควรใช้ยุทธศาสตร์ดังนี้
1.1) ยุทธศาสตร์ตั้งต้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การปรับกระบวนทัศน์การจัดการศึกษา
เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การค้นพบ และใช้ประโยชน์จากเครือ ข่ายอย่างเต็ม
ศักยภาพ และยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่าย
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1.2) ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การศึกษา
เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การศึ ก ษาพั ฒ นานั ก เรี ย นเพื่ อ นั ก เรี ย น
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนา
1.3) ยุทธศาสตร์เสริม ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและ
หน่วยงานต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ และ
ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
2) โรงเรียนที่มีเงื่อนไข ประกอบด้วย มีเครือข่ายความร่วมมือภายนอกสถานศึกษามี
ความพร้อมสูงกว่าภายใน มีบริบทและศักยภาพของเครือข่ายและของโรงเรียนทั้งภายนอกและ
ภายในโรงเรีย นเอื้อ ต่ อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่อ เสริ มสร้ า งสัน ติ วั ฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน มีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนรอบนอก ที่
มีความหลากหลายมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน และพร้อ มให้ความช่วยเหลือ แต่ขาดความ
ชัดเจนในการนาองค์ความรู้และกระบวนการที่เกี่ยวข้องมาใช้ ควรใช้ยุทธศาสตร์ดังนี้
2.1) ยุทธศาสตร์ตั้งต้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การปรับกระบวนทัศน์การจัดการศึกษา
เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การค้นพบ และใช้ประโยชน์จากเครือ ข่ายอย่างเต็ม
ศักยภาพ และยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่าย
2.2) ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเชื่อ มประสานเครือ ข่ายภาครัฐและ
หน่วยงานต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ และ
ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
2.3) ยุทธศาสตร์เสริม ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การศึกษา
เพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การศึ ก ษาพั ฒ นานั ก เรี ย นเพื่ อ นั ก เรี ย น
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนา
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บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การนาเสนอยุทธศาสตร์ การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือ เพื่อ เสริมสร้าง
สั น ติ วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐาน มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด และ
กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในประเทศไทยและต่างประเทศ 2) ศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย
และ 3) นาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานสาหรับประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเอกสารจากในและต่างประเทศ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อ มูล นอกจากนั้นผู้วิจัย ใช้การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาที่เกี่ย วข้องกับการศึกษา การคุ้ มครองและพั ฒนาเด็กและเยาวชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยมีบทบาทร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมในสถานศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 10 คน เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นและ
ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิด กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขใน
การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสภาพปัญหา
และปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปเพื่อสังเคราะห์และยกร่าง
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ในการศึ ก ษาภาคสนาม ผู้ ศึ ก ษาเลื อ กพื้ นที่ ก รณี ศึ กษาโดยก าหนดเกณฑ์ ก ารเลื อ ก
สถานศึกษาเพื่อให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอให้ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 2
ใน 3 เสนอชื่อและเห็นชอบการคัดเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นพื้นที่ในการศึกษา จานวน 4
แห่ง ประกอบด้วย
กรณีศึกษาที่ 1 โรงเรียน ก (สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองที่เคยประสบ
ปัญหาการใช้ความรุนแรงของนักเรียนในอดีต แต่ปัจจุบันมีกระบวนการแก้ปัญหาจนปัญหาลดลง)
กรณีศึกษาที่ 2 โรงเรียน ข (สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเมืองที่ยังคงประสบปัญหาการใช้
ความรุนแรงของนักเรียน และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหา)
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กรณีศึกษาที่ 3 โรงเรียน ค (สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเขตเมืองที่ เคย
ประสบปัญหาการใช้ความรุน แรงของนัก เรีย นในอดีต แต่ปัจจุ บันมีก ระบวนการแก้ปัญ หาจน
ปัญหาลดลง)
กรณีศึกษาที่ 4 โรงเรียน ง (สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกเขตเมืองโรงเรียนที่
ยังคงประสบปั ญหาการใช้ ความรุ นแรงของนักเรียน และอยู่ ระหว่างการพัฒนากระบวนการแก้ไข
ปัญหา)
ในการศึกษาภาคสนามทั้ง 4 แห่ง ใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant
Observation) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth - Interview) โดยการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ในการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In -depth Interview) แบบเจาะจงด้วยเทคนิควิธี snowball โดยให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอชื่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนชุมชน และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยไม่กาหนดจานวนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ให้เป็นไปตามความสมัครใจ และในกรณีที่
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีความขัดข้องในการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแทน
เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน และสภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการ
จริงในสถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาจานวน 4 แห่ง เพื่อ เป็นฐานข้อมูลสาหรับยกร่างยุ ทธศาสตร์
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานต่อไป
จากนั้นผู้วิจัยนาข้อมูลจากทั้ง 3 ส่วนมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
(SWOT Analysis) เพื่อนาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติ
วั ฒ นธรรมโดยใช้ ส ถานศึ ก ษาเป็ น ฐานผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ใ ห้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบโดยจัดการสนทนากลุ่ มผู้เ ชี่ย วชาญ 2 ครั้ง จ านวนทั้ งสิ้น 17 ท่า น เป็น ผู้ตรวจสอบ
ปรับแก้ หรือให้คาแนะนา เพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ตอนที่ 1 สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและกระบวนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสั นติวัฒนธรรมโดยใช้ส ถานศึกษาเป็น ฐานในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
ผลการวิ เคราะห์ แนวคิด และกระบวนการสร้ างเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
สันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทยและต่างประเทศ ปรากฏผลดังนี้
1) ด้านการจัดรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
2) ด้านองค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือ
3) ด้านวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
1) ด้านการจัดรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
จากผลการวิจัยเอกสารในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์ และการศึกษากรณีศึกษา
พบว่า เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่มีการ
ดาเนินงานในประเทศไทยและต่างประเทศ ใช้ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ เครือข่ายความร่วมมือแนวราบ
และเครือข่ายความร่วมมือแบบผสม ไม่มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสั นติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่เป็นเครือข่ายแนวดิ่งเพียงอย่างเดียว โดยวิเคราะห์เครือข่ายความร่วมมือ
ที่มีการดาเนินงาน ดังนี้
1.1) เครือข่ายความร่วมมือแนวราบ ประกอบด้วย
1.1.1) เครือข่ายแนวราบที่มีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่าย จากผลการวิจัยแสดงให้
เห็นว่า ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
จากการเก็บข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายแนวราบที่มีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือข่าย
โดยผู้บริหารมีหน้าที่หลักในการจัดการเครือข่าย จัดกิจกรรมระหว่างเครือข่าย การกากับติดตาม
การดาเนินงานของเครือข่าย โดยการดาเนินงานเครือข่ายแนวราบที่มีผู้บริหารเป็นแกนนามักเป็น
การทางานในลักษณะการต่อยอดจากเครือข่ายที่โรงเรียนมีอยู่เดิม และมีบทบาทในการเป็นแกน
นาในการดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนอยู่แล้ว (เป็นแกนนาโดยธรรมชาติ) ในขณะที่สมาชิกอื่นๆ
ในเครือข่ายมีบทบาทในการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ รวมถึงการริเริ่มนาแนวคิดในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
ใหม่ๆ มาใช้ในสถานศึกษา โดยผู้บริหารต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายแบบคนสู่คน คน
สู่กลุ่ม และกลุ่มสู่กลุ่ม โดยใช้ความสัมพันธ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกัน เพื่อให้เกิด
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พลังในการดาเนินงาน เช่น การสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐานของกรณีตัวอย่าง ก และ ข ในช่วงการก่อตัวของเครือข่ายและการรักษาเครือข่าย เป็นต้น
1.1.2) เครือข่ายแนวราบที่มีนักเรียนเป็นแกนนาเครือข่าย ผลการวิจัยเอกสารและ
การศึกษากรณีศึกษา พบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาแบบเครือข่ายแนวราบที่มีนักเรียนเป็นแกนนาเครือ ข่าย จะปรากฎในโรงเรียนที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ในขณะที่สมาชิกเครือข่ายอื่นๆ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการน้อยกว่า และทาหน้าที่เป็นเครือข่ายเสริมคอยสนับสนุนการดาเนินการ
ของแกนนา ซึ่งผลของการสร้างเครือข่ายแนวราบที่มีนักเรียนเป็นแกนนาเครือข่าย ทาให้โรงเรียนมี
สมาชิกเข้าร่วมเป็นเครือข่ายที่เป็นนักเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงมากยิ่งขึ้น แบ่งเบาภาระของครูใน
การจัดการความขัดแย้งลง และมีการจัดการความขัดแย้งบนพื้นฐานของความเข้าใจและการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน สถิติความรุนแรงและปัญหาการขาดสันติวัฒนธรรมต่างๆ ลดน้อยลง สร้าง
ความภาคภู มิ ใ จ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี และเพิ่ ม โอกาสในการขยายเครื อ ข่ า ยออกไปในระดั บ
มหาวิทยาลัย เช่น การสร้างเครือข่ายกรรมการไกล่เกลี่ยในกรณีศึกษา ค ในช่วงการรักษาเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม คาราวานเด็ก เป็นต้น โดยเครือข่ายแนวราบที่มี
นักเรียนเป็นแกนนาเครือข่าย ใช้การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกเครือข่ายอื่นๆ แบบคนสู่คน คนสู่
กลุ่ม และกลุ่มสู่กลุ่ม ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกัน
1.1.3) เครือข่ายแนวราบที่มีผู้บริหารเป็นแกนนาเครือ ข่าย ปรากฏในผลการวิจัยที่
แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับหน่ วยงานต้นสังกัดแบบเครือข่ายแนวดิ่ง
โดย หน่วยงานต้นสังกัดมีความร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาสร้างความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นลาดับ ซึ่งใช้การสร้างความสัมพันธ์แบบคนสู่กลุ่มและกลุ่มสู่กลุ่มอย่าง
เป็นทางการ ประกอบกับการสร้ างเครือ ข่ายความร่วมมื อ กั บหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อ งและชุมชน
ภายนอกแนวราบ โดยผู้บริหารซึ่งเป็นแกนนาใช้การสร้างความสัมพันธ์แบบคนสู่คน และคนสู่กลุ่ม
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เครื อ ข่ายความร่วมมือ ในลักษณะนี้จะเกิดกับแกนน า
เครือข่าย (ผู้บริหาร) ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่ วยงานต่างๆ ศักยภาพในการสร้า ง
เครือข่าย ได้รับการยอมรับ มีความกระตือรือร้นและมีผลสาเร็จในการดาเนินงานสูงกว่าปกติ ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะตัว แต่เครือข่ายในลักษณะนี้อาจรักษาเครือข่ายได้ยากในกรณีที่มีการเปลี่ยน
ผู้บริหาร เช่น ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในกรณีศึกษา ง ช่วง
การรักษาเครือข่าย เป็นต้น
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2) ด้านองค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือ
จากผลการวิจัยเอกสารในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์ และการศึกษากรณีศึกษา
พบว่า สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมักกล่าวถึงและกาหนดองค์ประกอบเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ โดย
พิจารณาจากพื้นที่ในการปฏิบัติงานเป็นฐาน (Area – Based Network) แบ่งเป็น
2.1) เครือข่ายภายในสถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
2.2) เครือข่ายภายนอกสถานศึกษา เช่น ชุมชน สถาบันทางศาสนา และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ตารวจ ผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยา เป็นต้น
โดยมีข้อสังเกตที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในกรณีที่โรงเรียนมีเครือ ข่ายภายนอกที่มี
ศั ก ยภาพแต่ มี การสร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมื อ เพื่ อ ด าเนิ นการตามที่ หลั กสู ตรก าหนดในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ทั้งในระดับการเสริมสร้างสันติภาพภายใน (Intrapersonal
Peace หรือ Inner Peace) และระดับการสร้างสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) ด้วยการใช้
เครือข่ายภายในสถานศึกษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้ว แต่การดาเนินงานไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร ยังคงมีปัญหาการใช้
ความรุนแรงของนักเรียน โรงเรียนจะใช้การส่งเสริมให้เครือข่ายความร่วมมือภายนอกสถานศึกษาเข้า
มามีบทบาทในการเป็นเครือข่ายหลักหรือ เครือข่ายนา โดยมีเครือ ข่ายภายในสถานศึกษาซึ่งมี
ศักยภาพและความพร้อมน้อยกว่าเป็นเครือข่ายสนับสนุน (Outside – In Network) ในทางกลับกัน
หากโรงเรียนอยู่ในบริบทของเครือข่ายภายนอกสถานศึกษาไม่มีศักยภาพ และความพร้อมเพียงพอ
แต่ โรงเรี ยนพอจะส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนและเครือ ข่ ายภายในสถานศึกษาที่มี ศั กยภาพเป็ นแกนน า
เครือข่ายและรับผิดชอบการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมของโรงเรียนได้ โรงเรียนก็จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนก่อนแล้วจึงแสวงหาและขยายเครือข่ายออกสู่ภายนอก
สถานศึกษาโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน (Inside – Out Network) โดยสร้างผู้เรียนให้เป็นแกนนา
เครือข่ายความร่วมมือโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินในเลือกจัดกิจกรรม เช่น
การพัฒนาทักษะชีวิต การสร้างสันติวัฒนธรรม การสร้า งเครือ ข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ย การน า
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในโรงเรียน การจัดตั้งชมรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่า
ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยมีผู้บริหารและ
ครูเป็นที่ปรึกษา เปิดโอกาสและพื้นที่ให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนที่แตกต่างกัน ให้ความรู้และ
ฝึกทักษะในเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็นต้น
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3) ด้านวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ผลการวิจัยเอกสารในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์ และการศึกษากรณีศึกษา พบว่า ใน
การสร้างให้เครือข่ายความร่วมมือมีความเข้าใจ มีแนวทางในการดาเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
เป็น ไปในทิศ ทางเดีย วกัน สมาชิก ในเครือ ข่ายต้อ งมีการแลกเปลี่ยน และแบ่ งปัน องค์ความรู้
ทรัพยากร และกิจกรรมต่อไปนี้
องค์ความรู้ เช่น คุณธรรมจริยธรรม การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ย การ
ป้องกันความรุนแรงและการรังแก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ทักษะชีวิต ฯลฯ
ทรัพยากร เช่น คู่มือและฐานข้อมูลเครือข่ายและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม สถานที่
และเวลาจัดกิจกรรม ระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น ระบบการตอบแทนให้รางวัล การส่งเสริมให้ได้
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น วิทยากรในการให้ความรู้และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการ
ดาเนินงาน และการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง และการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
งบประมาณในการจัดกิจกรรม เป็นต้น
กิจกรรม เช่น การอบรมให้ความรู้ ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกเครือข่าย การประชุมชี้แจง
เกี่ ย วกั บแนวทางการด าเนิ น งาน การเปิ ด เวทีห รื อ พื้ นที่ แ ละเวลาให้ เด็ ก และเยาวชนได้ แ สดง
ความสามารถ ตามความสนใจ เปิดโอกาสสมาชิกเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ค่าย
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การศึ ก ษาดู ง าน การเปิ ด โรงเรี ย นให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน การจั ด
คาราวานเด็กโดยดึงให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการให้รางวัล ยกย่องเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยเงื่อนไขความสาเร็จในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานใน
ประเทศไทย
ผลการศึ กษาสภาพปั ญหาและปัจจั ยเงื่อ นไขความสาเร็จ ในการสร้า งเครือ ข่ ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
2.1 สภาพปัญหา
2.2 ปัจจัยเงื่อนไข
2.2.1 ปัจจัยเงื่อนไขภายใน
1) แกนนาเครือข่าย
2) ความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
3) ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย
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4) ช่องทางการสื่อสาร
5) ผู้ประสานงานเครือข่าย
6) ปัจจัยสนับสนุน
2.2.2 ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก
1) นโยบายและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1 สภาพปัญหา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในประเทศไทย จาแนกเป็น สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา
และสภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา ดังนี้
2.1.1 สภาพปัญหาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1) ด้านแกนนาเครือข่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ซึ่งเป็นแกนนาตามธรรมชาติ ไม่ได้ให้
ความสาคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึ กษา
เป็นฐาน ในการดาเนินงานเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ยอมรับความจริง
ปกปิดข้อเท็จจริง กลัวเสียชื่อเสียง และมองว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยและมี
โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย และเกิดจากสาเหตุนอกโรงเรียน ตัดสินใจเลือ กใช้วิธีการเสริ มสร้างสันติ
วั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ เ หมาะสมเพี ย งพอ ด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมเสริ ม
ตามปกติ ที่มีกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่อ่อนแอ โดยไม่ได้แจ้ง
เน้นย้าให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความตระหนักและทราบถึงความสาคัญและเป้าหมายในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและบทบาทหน้าที่โดยทั่วกัน นอกจากนั้นยังขาดการส่งเสริมให้สร้างและ
ถ่ายโอนอานาจหน้าที่ไปยังแกนนาเครือข่ายที่เป็นนักเรียน ทาให้การสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ยั่งยืน
2) ด้านสมาชิกเครือข่าย มีสภาพปัญหาประกอบด้วย 2 ด้าน ดังนี้
2.1) ขาดความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับ
สมาชิกเครือข่าย เช่น ครู ผู้ปกครอง กรรมการนักเรียน นักเรียน และศิษย์
เก่าของโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายตามโครงสร้างเดิมของโรงเรียนอยู่แล้ว ขาดความเข้าใจและการ
ยอมรับเป้าหมายและแนวทางการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและการเป็นเครือข่ายที่แท้จริง เข้าร่วม
เป็นเครือข่ายแบบจาใจ สถานการณ์บังคับ เกิดความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมและความชัดเจน
ในการจัดสรรทรัพยากร และการเผยแพร่ข่าวสาร และไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของตนใน
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การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน แต่ทาหน้าที่และให้ความร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย
และเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่มีความร่วมมือกันแบบหลวมๆ
2.2) ขาดความสนใจและความร่วมมือ
2.2.1) สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยอย่ า งเป็ น ทางการตามโครงสร้ า งเดิ ม ที่
โรงเรี ยนมี อยู่ และให้ ความส าคัญ เช่ น ผู้ ป กครอง ไม่ ให้ ค วามสนใจและความร่ว มมือ ในการ
ดาเนินงานของโรงเรียนเท่าที่ควร ในขณะที่เครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ และให้การช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนโดยสมัครใจ ในการช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนและให้
ความสาคัญในการสร้างช่องทางสื่อสารกับโรงเรียน เท่าที่ควร เช่ น ชุมชนรอบนอก ร้านค้า หาบเร่
แผงลอย ห้างสรรพสินค้า รถประจาทาง และรวมทั้งนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการ
สภานักเรียน
2.2.2) สมาชิกเครือข่ายไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้มีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในส่วนกิจกรรมการประชุม
ปรึกษาหารือ การประชุมชี้แจง การอบรมให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรม
สังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ
2.2.3) สมาชิกเครือข่าย เช่น ครู และผู้ปกครอง ที่เป็นเครือข่ายตาม
โครงสร้ างเดิมของโรงเรียน ขาดความเข้าใจในการนาองค์ ความรู้ต ามที่ ระบุ ในหลักสู ตร และ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ไปปฏิบัติ ไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของตนในการเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน และบทบาทการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนใน
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทาหน้าที่และให้ความร่วมมือตามที่ได้รับมอบหมาย และถึงแม้จะเป็น
เครือข่ายความร่วมมือที่มีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่กลับมีความร่วมมือกันแบบ
หลวมๆ ไม่มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและแนวทางดาเนินงานร่วมกันอย่างแท้จริง
2.2.4) สมาชิกเครือข่ายที่มีสถานภาพทางสังคม การศึกษาและรายได้
ดีบางส่วนมีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่เชื่อมั่นหรือยอมรับการขยายเครือข่ายไปสู่เครือข่ายความ
ร่วมมือในชุมชนใหม่ๆ ภายนอก
3) ด้านกระบวนการภายในเครือข่าย เช่น
3.1) กระบวนการและกิจกรรมถ่ายทอดปลูกฝังคุณธรรม และการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ เสริมสร้างสั นติวัฒ นธรรมที่โ รงเรียนจัดให้ทั้ งการสร้างสันติภาพภายในและ
ภายนอกอ่อนแอ ทาให้นักเรียนยังมีการทะเลาะวิวาทใช้ความรุนแรง ไม่รู้สึกถึงความรุนแรงของ
ตนเองและไม่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

387
3.2) วิธีการทางานของแกนนาและสมาชิกเครือข่ายในการแสวงหาและ
ประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ชั ก ชวนและกระตุ้ น ให้ บุ ค คลและองค์ ก รที่มี ศั ก ยภาพเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน ไม่มีลักษณะเป็นเชิงรุก ขาดผู้
ประสานงานเครือ ข่า ยที่มี ศัก ยภาพ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในการจู งใจให้ เครือ ข่า ยหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และศิ ษย์เก่าที่มีความพร้อมเข้าร่วมเครือข่าย โดยไม่รอให้
บุคคลและหน่วยงานเป็นฝ่ายเสนอตัวเข้าร่วมเครือข่ายเอง
3.3) แกนน าและสมาชิ ก ในเครื อ ข่ า ยในสถานศึ ก ษา เช่ น ผู้ บ ริ ห าร ครู
ผู้ปกครอง และนักเรียนไม่ได้ให้ความสาคัญ หยิบยกเอาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมาเรียนรู้
ร่วมกัน มองว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเรื่องเล็กน้อ ย ไม่รุนแรง และยังคงใช้
มาตรการป้องกันที่ให้ความสาคัญกับการให้ครูกวดขันตรวจตราการพกพาอาวุธของนักเรียน และ
ใช้การจัดการเรียนการสอนปกติและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
ปลูกฝังลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียนแบบเดิม
3.4) การดาเนินงานตามขั้นตอนการลงโทษไม่เด็ดขาด นักเรียนที่มีปัญหา
ความรุ น แรงไม่ รั บ รู้ ต่ อ ผลเสี ย ของการถู ก ท าโทษตามระเบี ย บการลงโทษที่ โ รงเรี ย นมี ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจและไม่เข้าใจถึงผลดีของการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและขาด
แรงจูงใจในการมาโรงเรียนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและกิจกรรมร่วมกับชุมชน และไม่
เข้าใจและไม่สนใจต่อผลของการลงโทษที่ได้รับ ในทุกกรณี
2.1.2 สภาพปัญหาภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.1) มี ก ารจั ด ท านโยบายการจั ด การศึ ก ษาไม่ ชั ด เจน เปลี่ ย นและเพิ่ ม
ประเด็นบ่อย ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การพัฒนาครู และ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน และไม่ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่สอดคล้อ งกับความ
ต้องการของโรงเรียน
1.2) มีนโยบายการจัดการศึกษาและเกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียน ที่
ไม่สัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ไม่มีการกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ที่ให้ความสาคัญหรือ
แสดงให้เห็นถึงการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรมในการดารงชีวิต หรือความสาคัญของ
บทบาทของโรงเรี ยนและเครื อข่ ายในการเข้ ามามี ส่ วนร่ว มในการพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ เป็ นผู้ มี สั นติ
วัฒนธรรม นอกจากนั้นไม่ประเมินและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนตามสภาพจริง ไม่ได้
นาผลการประเมินคุณภาพมาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่มี ทาให้โรงเรียนมุ่ง
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พัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมิน ละเลยการสร้างสันติวัฒนธรรมที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในเกณฑ์ประเมินคุณภาพต่างๆ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมและการเสริมสร้าง
สันติวัฒนธรรมอ่อนแอ นักเรียนยังคงมีปัญหาการใช้ความรุนแรงเป็นระยะ
1.3) มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมโดยใช้ ส ถานศึ กษาเป็นฐาน แต่ ขาดการทางานแบบบูรณาการทาให้ มีลักษณะการ
ทางานเป็นแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทา และผลสาเร็จที่ได้จากการดาเนินงานไม่เกิดผลกระทบใน
ภาพรวม
1.4) ระเบียบ มาตรการ การลงโทษในส่วนที่ผ่อนปรนให้กันักเรียนที่กระทา
ผิดมากเกินไป ทาให้นักเรียนไม่รับรู้และเรียนรู้ผลของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
2) สภาพสังคม เช่น พื้นที่และชุมชนรอบนอกของสถานศึกษา มีความแตกต่าง
และหลากหลายเชิงกายภาพมาก ทั้งแหล่งเสื่อมโทรม ร้านเกม คิวรถรับจ้างและที่รกร้าง ในขณะที่
มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และตลาด ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ออกนอกโรงเรียนและ
เป็นแหล่งก่อความรุนแรงได้ง่าย ปัญหาสังคมภายนอกเข้าถึงได้ง่าย มีอิทธิพลและส่งผลกระทบกับ
พฤติกรรมของนักเรียนมากกว่าการจัดการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตลอดจนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมภาพในโรงเรียน สังคมภายนอกตีตราเด็กและ
โรงเรียนตามการรับรู้ในอดีต และค่านิยมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนที่เกิดจากการเลียนแบบ
จากประสบการณ์ที่พบในสังคม
2.2 ปัจจัยเงื่อนไข
ผลการวิจั ย พบว่า ปั จ จัย เงื่ อ นไขที่ ส่ ง ผลถึ ง การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ปัจจัยเงื่อ นไข
ภายในสถานศึกษา และปัจจัยเงื่อนไขภายนอกสถานศึกษา ดังนี้
2.2.3 ปัจจัยเงื่อนไขภายใน ประกอบด้วย
1) แกนนาเครือข่าย วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มมีการตัดสินใจเด็ดขาด ได้รับการ
ยอมรับ ความตั้งใจและจริงใจ มีความเปิดกว้างทางความคิด เปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน ไม่เผด็จการ รับฟังความ
คิดเห็น มีทักษะในการสื่อสาร มีความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ และมีทัศนคติที่ดีกับเครือข่ายและต่อ
การทางาน มี กิจกรรมร่ วมและการติ ดตามผลอย่ างสม่าเสมอ ตลอดจนมี การจัดกิ จกรรมสร้ าง
ความสัมพันธ์และเรียนรู้ความชานาญของสมาชิกเครือข่ายอย่างสม่าเสมอ และมีแนวทางและลาดับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติและการบริหารจัดการงบประมาณชัดเจนโปร่งใส และสามารถชี้แจงทาความ
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เข้าใจ รายงานผลการดาเนินการแก่สมาชิกอื่นๆ ของเครือข่ายเป็นระยะ รู้จักหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้ น
เป็นบทเรียน และโอกาสในการเรียนรู้เพื่อทาความเข้าใจและเตรียมการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
และไม่ปล่อยผ่านเรื่องราวเล็กน้อยที่เป็นสัญญาณเตือนถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอีก รู้จักสร้างการ
บรรยากาศที่ ดี ในโรงเรี ยนและเอื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู้ และสามารถเป็ นต้ นแบบ (Idol) ให้ แก่ สมาชิ ก
เครือข่ายอื่นๆ ได้ รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นแกนนาเครือข่าย เป็นต้น
2) ความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
สมาชิกเครือข่ายต้องรับรู้ถึงปัญหา มีความเข้าใจ มีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ มีส่วน
ร่วม และยอมรับซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายและแนวทางการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานตรงกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดและร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนและสมาชิกเครือข่ายต่างๆ จัดขึ้น ด้วยจริงใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบถึง
ความสาเร็จ ความล้มเหลวและการวิพากษ์วิจารณ์ ที่อาจเกิดขึ้น ได้ รวมทั้งมีส่วนในการปลูกฝังวิชา
ความรู้และคุณธรรมหรือการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้สึกมี
ส่วนได้ ส่ วนเสียในการด าเนินงานเสริ มสร้างสั นติ วั ฒนธรรมร่ วมกั บโรงเรี ยน ไม่ เป็นเพี ยงฝ่ ายรั บ
มอบหมายหน้ าที่ อย่ างเดี ยว และเชื่ อ มั่ น ในการด าเนิ น งานและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
เครือข่ายอย่างจริงใจ เป็นต้น
3) ความสัมพันธ์ภายในเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน ต้องให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย จากผลการวิจัยพบว่า ในการ
ดาเนิ นงานที่ สมาชิ กเครื อ ข่า ยที่ มีทั ศนคติที่ ดี และมี ก ารยอมรั บซึ่ ง กัน และกั น มี โอกาสได้รั บ รู้
ตัดสินใจ และร่วมกิจกรรมกันเป็นระยะ โดยมีลักษณะการร่วมเป็นเครือข่ายแนวราบ และมีการ
สร้างและเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบหลากหลายทั้งแบบคนสู่ คน คนสู่กลุ่ม และกลุ่มสู่กลุ่ม จะมี
การทางานแบบเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง และต่อเนื่อง บนพื้นฐานความเข้าใจ ในบางกรณี
การมีความสัมพันธ์แบบคนสู่คนระหว่างแกนนาเครือข่ายกับสมาชิกเครือข่าย (ผู้บริหารกับชุมชน)
เช่น ในกรณีศึกษา ง ในช่วงการก่อตัวเป็นจุดเริ่มต้ นในการทาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือขึ้นได้
ในขณะที่ในกรณีศึกษา ข ในช่วงการรักษาเครือข่ายการใช้ความสัมพันธ์แบบคนสู่กลุ่ม ของชุมชน
กับโรงเรียน (มอเตอร์ไซต์รับจ้างกับฝ่ายปกครองของโรงเรียน) ทาให้เครือข่ายมีการทางานร่วมกัน
อย่างไม่เป็นทางการและเกิดเครือข่ายความร่ วมมือแบบใหม่ๆ เช่นเดียวกันกรณีศึกษา ก ในช่วง
การก่อตัวของเครือข่ายที่ต้องใช้ความสัมพันธ์แบบกลุ่มสู่กลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังและอานาจในการ
ต่อรองและดาเนินการตามที่ตั้งไว้ เป็นต้น ดังนั้น การสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน นอกจากต้ องสร้างให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานใน
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ส่วนความรับผิดชอบของตนแล้วอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้อ งให้ความสาคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ในเครือข่ายเพื่อให้เครือ ข่ายความร่วมมือ ดังกล่าวมีการทางานบนพื้นฐานความ
เข้าใจและมีการรวมเครือข่ายที่แน่นแฟ้นขึ้น
4) ช่องทางการสื่อสาร
การมีช่องทางการสื่อสารระหว่างเครือข่ายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กับโรงเรียน ทาให้เครือข่ายและโรงเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันและทันต่อเหตุการณ์ และดึงผู้
ที่สมัครใจร่วมเป็นเครือข่ายใหม่ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง
5) ผู้ประสานงานเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน ต้องมีผู้ประสานงานเครือข่าย ที่มีความเข้าใจ กระตือรือร้นและได้รับการยอมรับ สมาชิกที่
สามารถเชื่อมเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ทาหน้าที่ผู้ประสานเครือข่ายอื่นๆ เพื่อขอความร่วมมือใน
การเข้าร่วมกิจกรรม หรือการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ และติดตามการดาเนินงานได้อย่าง
เข้มแข็ง เช่น ครู สารวัตรนักเรียน ฯลฯ เพื่อให้เกิดการทางานที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
เครือข่าย มีการแสวงหาองค์ความรู้ทรัพยากร และสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ ทาให้มีการ
ขยายเครือข่ายได้กว้างขึ้น
2.2.4 ปัจจัยเงื่อนไขภายนอก
1) นโยบายและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรคานึงถึงประเด็น
ต่อไปนี้
1.1) การกาหนดนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานในการประเมินคุณภาพโรงเรียน ต้องมีข้อกาหนดในนโยบายการดาเนินงานที่ให้
ความสาคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน และกาหนดให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม และความ
ร่วมมือของเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียน และทบทวนแนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ
พั ฒนาคุ ณภาพโรงเรี ยนในสถานการณ์ จริ ง ต้ องก าหนดให้ โรงเรี ยนให้ ความส าคั ญในการสร้ าง
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และเพิ่มการพิจารณา
ลงโทษนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการซ้าชั้นได้
1.2) มี ก า ร ท า ง า น แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น ไ ด้ แ ก่
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สถาบัน
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พระปกเกล้า สถาบันอุดมศึ กษา องค์การบริหารส่วนท้อ งถิ่น ฯลฯ ต้อ งทางานแบบบูรณาการ
ร่วมกันในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ที่มีการกาหนดแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน ด้วยการ เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
หรือจัดตั้งศูนย์หรือผู้รับผิดชอบประสานงานกลางให้มีการดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
มีการติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
1.3) มีการกาหนดระบบสนับสนุน เช่น การจัดตั้งเจ้าภาพหลัก และฐานข้อมูล
เกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน แนวทาง
กระบวนการ และบทเรียนความสาเร็จในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่หน่วยงานต่างๆ ดาเนินงาน
ที่สามารถสนับสนุ นด้ านองค์ ความรู้ ทรัพยากร และกิ จกรรมให้ แก่ สถานศึ กษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขยายเครือข่ายต่อไป และมีการออกกฎหมายและข้อ กาหนดอื่นๆที่เอื้อ และร่ว ม
รับผิดชอบต่อการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม โดยมีการติดตามผลที่เป็นรูปธรรม เช่น กฎหมายการ
ควบคุมสื่อ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 นาเสนอยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสาหรับประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์เอกสารต่างประเทศ 5 ประเทศ และในประเทศ 10 หน่วยงาน การ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณด้านการจัดทานโยบายการศึกษาระดับชาติ ด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ ด้านการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนและการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม รวม
ทั้งสิ้น 10 คน และการศึกษาภาคสนามจากกรณีศึกษา จานวน 4 แห่ง มาสรุปประเด็น วิเคราะห์
SWOT และยกร่างยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน แล้วนา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เสนอในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้
ผลการวิจัยเป็นยุทธศาสตร์ จานวน 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
3.1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ กระบวนทั ศ น์ ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
สัน ติวั ฒ นธรรม เพื่ อ ให้ เ กิด การวิ เคราะห์ และทบทวนการจั ดการศึ ก ษาที่ มีอ ยู่ เดิ ม และปรั บ
กระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษาโดยปรับเปลี่ยนจากการจัดการศึกษาที่พัฒนาในเชิงวิชาการ
ที่เน้นเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขัน สร้างความเป็นอื่น ไปสู่การจัดการศึกษาที่เสริมสร้างให้นักเรียน
มีสันติวัฒนธรรม สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้
3.2 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดระบบความรู้ในการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ที่ส่งผลถึงนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถบรรลุ
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เป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน เกิดการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้มีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสันติวัฒนธรรม
3.3 ยุท ธศาสตร์ ก ารค้ น พบ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเครื อ ข่า ยอย่า งเต็ม ศั กยภาพ
เพื่อ ให้สมาชิกเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อ งทาความเข้าใจสภาพปัญหา และศักยภาพของเครือข่าย
ความร่วมมือ และสามารถเข้าถึงเครือข่ายในสภาพความเป็นจริงซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในบริบท
ที่ต่างกัน การรู้จักและเข้าใจถึงองค์ประกอบ ข้อจากัด และศักยภาพของเครือข่ายความร่วมมือใน
พื้นที่อย่างแท้จริงจะช่วยให้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกิดความสาเร็จและคุ้มค่า
3.4 ยุ ทธศาสตร์ การจั ดการเครื อข่ าย เพื่ อให้ เกิ ดการสร้ างข้ อตกลง มอบหมายความ
รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เกิดการใช้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และ
กิจกรรมร่วมกันที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.5 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ ให้เกิดการจัดการ
ความรู้ คัดเลือกองค์ความรู้ ทรัพยากร และกิจกรรมที่เหมาะสมกับ บริบทสังคม และศักยภาพของ
เครือข่าย การจัดการศึกษาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และการเรียนรู้ที่จาเป็นในการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ให้แก่ นักเรียน ผู้บริหาร ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีเป้าหมายเดียวกันเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่
นักเรียน
3.6 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถค้นพบ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ย
และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งมีบทบาทในการเป็นผู้ริเริ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในฐานะแกนน าและสมาชิ กเครือ ข่า ยความร่วมมือ ที่เ ข้มแข็ ง เป็นการสร้า งเครื อ ข่ายความ
ร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน บนพื้นฐาน
ความเข้าใจบริบทของปัญหาและการนาเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
3.7 ยุทธศาสตร์การเชื่อมประสานเครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศเกิด
พลังและเอกภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันฐานข้อมูล องค์
ความรู้ ทรัพยากร ประสบการณ์ และผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงาน
3.8 ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิด
ศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือ ข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมที่มีอย่างหลากหลาย ช่วยให้เกิดพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา การบูรณาการแนว
ทางการดาเนินงาน และการติดตามผล ให้เป็นอั นหนึ่งอันเดียวกัน เกิดฐานข้อ มูลกลางและคลัง

393
ความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมที่ง่ายต่อการเข้าถึง ลดความซ้าซ้อน
และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้สนใจ
3.9 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนา เพื่อสร้างและพัฒนาแกนนาเครือข่ายซึ่งมี
บทบาทสาคัญที่ สุดในการสร้างให้เครือ ข่ายเกิดขึ้นและมีการรวมตัวกันได้ ใช้แกนนาเครือ ข่าย
ความร่วมมือที่มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับ มีความตระหนัก และมีความกระตือรือร้น อย่างเต็ม
ศักยภาพ ทาให้ เกิด ความร่วมมืออย่างเป็นรู ปธรรม ประสบผลสาเร็ จ และมี ความสัมพั นธ์ที่ ดี
ภายในเครือข่าย
3.10 ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวงกว้าง
ทั้งเพื่อการรณรงค์ ให้เกิดความรู้ความตระหนัก ปลูกฝังทัศนคติและคุณลักษณะที่ดี และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆ และเพื่อการรายงานความก้าวหน้า นาเสนอตัวอย่างและผล
ความสาเร็จในการดาเนินงาน
การนายุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐานไปใช้ หน่วยงานในระดับนโยบาย สามารถนายุทธศาสตร์ทั้ง 10 ข้างต้นไป
ปรับใช้ได้ทั้งหมด แต่สาหรับระดับปฏิบัติหรือระดับสถานศึกษาไม่จาเป็นต้องนาทั้ง 10 ยุทธศาสตร์
ไปใช้ทั้งหมด โดยอาจเลือกใช้บางยุทธศาสตร์ หรือใช้บางยุทธศาสตร์นาและใช้ยุทธศาสตร์ที่เหลือ
เป็นยุทธศาสตร์เสริม แต่อย่างไรก็ดีสถานศึกษาจาเป็นต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของพื้นที่
และศักยภาพของเครือข่ายของโรงเรียนก่อน เพื่อเลือกนายุทธศาสตร์ต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับ
บริ บ ทของโรงเรี ย นและสามารถน ายุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 10 นี้ ไ ปใช้ อ ย่ า งเป็ น ล าดั บ ขั้ น ตอน โดย
ยุทธศาสตร์การปรับกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การ
ค้นพบ และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอย่างเต็มศักยภาพและยุทธศาสตร์การจัดการเครือข่ายนั้น
สถานศึกษาที่มีบริบทต่างกันสามารถนาไปใช้เป็นยุทธศาสตร์ตั้งต้นได้ทุกแห่ง
ในกรณีที่โรงเรีย นตั้งอยู่ในบริบทสั งคมและสิ่ งแวดล้อ มที่ มีความเสี่ย งในการก่อ ความ
รุนแรง เช่น อยู่ในแหล่งชุมชนแออัด ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความรู้ของครอบครัว
นักเรียนค่อนข้างต่า ทาให้โรงเรียนมีข้อ จากัดในดึงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เนื่องจากการขาดความรู้
ความเข้าใจและขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนจะต้องให้ความสาคัญ
ในการคัดเลือกและให้ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็ง
เป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับความพยายามในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกเครือข่าย
ภายนอกโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อยกว่า โดยเลือก 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การศึกษา
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เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อนักเรียน
และ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมพลังแกนนา เป็นยุทธศาสตร์นาและใช้ ยุทธศาสตร์การเชื่อม
ประสานเครื อ ข่ า ยภาครั ฐ และหน่ ว ยงานต่ า งประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ และยุทธศาสตร์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เป็น
ยุทธศาสตร์เสริม
ในขณะที่โรงเรี ยนมีความพร้อ ม มีบริบทและศักยภาพของเครือข่ายและของโรงเรียนทั้ ง
ภายนอกและภายในโรงเรียนเอื้อต่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มีผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนรอบนอก ที่
มีความหลากหลายมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพียงแต่ไม่ทราบว่า
มีองค์ความรู้และกระบวนการที่เกี่ยวข้องใดบ้างและควรเลือกแนวทางการดาเนินงานแบบใดมาใช้
สามารถเลือกใช้ยุทธศาสตร์การเชื่อมประสาน เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางเครือข่ายความร่วมมือ และยุทธศาสตร์การ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เป็นยุทธศาสตร์นา และใช้ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนเพื่อนักเรียน และยุทธศาสตร์การ
สร้างเสริมพลังแกนนา เป็นยุทธศาสตร์เสริม
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการวิจัย
ข้อค้ นพบจากการวิจั ยเพื่อ น าเสนอยุท ธศาสตร์ การสร้ างเครื อ ข่ ายความร่ วมมือ เพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานสาหรับประเทศไทย อภิปรายได้ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
2.1 การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรม
การด าเนิ น งานเพื่ อ เสริ ม สร้ างสั น ติ วัฒ นธรรมในสถานศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งผู้ เรี ย นที่ มี
สันติภาพทั้งสันติภาพภายใน (Intrapersonal Peace หรือ Inner Peace) ให้เป็นบุคคลที่ไม่ใฝ่หา
ความรุนแรง มีจิตใจสงบสุข (Peace of Mind) หรือเป็นคนดีมีคุณธรรม อาทิ รู้จักดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมตามหลักคาสอนของศาสนา รู้จักและเข้าใจตนเอง อดทนอดกลั้น ตระหนักและยอมรับความ
แตกต่าง รู้และเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น รักความเท่าเทียมและความยุติธรรม ฯลฯ
และมีสันติภาพภายนอก (Interpersonal Peace) คือเป็นบุคคลไม่มีความขัดแย้งกัน ไม่ใช้ ความ
รุนแรงในการดาเนินชีวิต อาทิ การมีทักษะในการสื่อสารและจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รู้จัก
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยหลักสันติภาพ มีความเอื้ออาทรและความร่วมมือต่อกัน ฯลฯ ควบคู่กันไป โดยมี
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เป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนๆ รู้ที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together) มีการดาเนินงานมาเป็น
เวลายาวนาน โดยในปัจจุ บันปรากฏอยู่ในพระราชบั ญญัติการศึ กษา พ.ศ.2542 (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ที่กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มี จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา” และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ในส่วนของหลักสูตร
สถานศึ ก ษา และการศึ ก ษาวิ จั ย ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมากมาย โดยการเสริ ม สร้ า งสั น ติ
วัฒนธรรมให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นสอดแทรกอยู่ในการจัดการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระต่างๆ เช่น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การฝึก
การทางานเป็นทีม และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ เป็นต้น
แต่ผลการเสริมสร้างสันติวั ฒนธรรมด้วยการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
เสริมให้แก่ผู้เรียนดังที่ได้กล่าวมา กลับยังไม่สามารถสร้างผู้เรียนที่มีสันติวัฒนธรรม และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลดีเท่าที่ควร และนับวันยังคงมีภาพการใช้ความรุนแรง การ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะและมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งชี้ให้เห็นว่ า
ปัญหา ใน 2 ส่วน คือ การตีความพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท และการต้องการการ
ยอมรับ การสร้าง Me ที่เป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ของนักเรียน และแนวทางการดาเนินงานที่ผ่านมาซึ่ง
เป็นการตีความสัญลักษณ์ของสันติวัฒนธรรมยังไม่ตรงกันซึ่งจอร์จ เฮอร์เบิร์ต มี้ด (วารุณี ภูริสินสิทธิ์
, 2535) กล่าวว่า สัญลักษณ์ร่วม (Common Symbols) เป็นวิธีเดียวที่มนุษย์จะปฏิสัมพันธ์ กันได้
ดังนั้นสมาชิกจึงต้องรู้จักความหมายของสัญลักษณ์ที่ไปสัมพันธ์กับผู้อื่น ที่ทาให้ทราบความหมาย
และความตั้งใจของผู้อื่น และสามารถตอบสนองการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างดี รวมทั้งสิ่งที่แต่
ละคนอยากจะบอกคนอื่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอื่นๆ ได้มี
ความพยายามทาความเข้าใจพฤติกรรมเด็กและศึกษาวิจัย ค้นหาแนวทางในการเสริมสร้างสันติ
วัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลา (Socialization) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเนื้อหา
สาระ และกระบวนการสร้างผู้เรียนให้อยู่ร่วมกันสอดคล้องและเท่าทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมได้ เช่น มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยสนับสนุ นระบบการจัดการ
เรียนการสอน (วิชาการ)และระบบกิจกรรม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียน
สามารถติดตาม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน โดยดึงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรีย นให้เข้ ามามีบ ทบาทและมีส่ วนร่วม มีกิจ กรรมย่ อ ย เช่ น การคัดกรองนัก เรียน การรู้จั ก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ
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เป็นต้น มี การจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อ พัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและ
เยาวชนในสภาพปัจจุบันและอนาคต ที่มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น รวมทั้งมีการอบรมและสร้างนักเจรจาไกล่เกลี่ย
และใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูต รเพื่อให้นักเรียนมีเวที
และพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงออกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มากขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามา
มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนและร่วมกับชุมชนภายนอกมากยิ่งขึ้น
เป็นต้น ซึ่งผลของการดาเนินงานในการนาร่องโครงการและและการนาหลักสูตรและแนวคิดต่างๆ ไป
ใช้โดยมีโรงเรียนร่วมดาเนินงานประสบผลสาเร็จอย่างดี
การปลู กฝั งคุณธรรมจริยธรรม การสร้างคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ และการฝึกการ
ทางานเป็นทีม ที่เป็นการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในอดีต การน า
แนวคิดและวิธีการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียนที่ผ่านการศึกษาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถนาไปใช้และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานในทุกพื้นที่ซึ่งมีบริบท
ต่างกัน การปลูกฝังด้วยการให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างทัศนคติเพื่อการป้องกันหรือเป็นภูมิคุ้มกัน
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนจาเป็นต้องทาให้เกิดทั้ง 3
การป้องกัน การแก้ไข และการเยียวยาฟื้นฟูโดยมีรายละเอียด ดังนี้
กระบวนการป้องกัน เช่น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการนิมนต์พระมาสอนในโรงเรียน การพัฒนาทักษะชีวิตใช้ในการจัด
กิจกรรมโฮมรูมแนะแนว การให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของความขัดแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ยและ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยการอบรมและฝึกทักษะให้แก่นักเรียน การใช้หลักสูตรป้องกัน
การรังแกที่มีการจัดทาคู่มือการจั ดการห้องเรียนและการสร้างวิ นัยเชิงบวกเพื่อ นาไปใช้แทนการ
ลงโทษ การสร้ างเวที และพื้ นที่ สร้ างสรรค์ เพื่ อ ให้ นั กเรี ยนได้ แสดงออกในทางที่ เหมาะสม เช่ น
คาราวานเด็ก เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เครือข่ายโรงเรียนปลอดความรุนแรง เป็นต้น
กระบวนการแก้ไข เช่น การให้ผู้ผ่านการอบรม (ผู้บริหาร ครู นักเรียน กรรมการนักเรียน สารวัตร
นักเรียน) เป็นผู้เข้าดาเนินการเจรจาไกล่เกลี่ย การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียน
ร่วมกันระหว่างนักจิตวิทยา ผู้ปกครอง และครู การจัดโครงการที่ปรึกษาต่างๆ เพื่อนที่ปรึกษา และ
การกาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้เข้าดาเนินการแก้ไขปัญหา ฯลฯ
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กระบวนการเยียวยาฟื้นฟู เช่น การปรับพฤติกรรมโดยนักจิตวิทยา การจัดระบบการส่ง
ต่อ การให้นักเรียนบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันหลังการเจรจาไกล่เกลี่ยในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสานึกรู้ในการกระทาของตนและเปิดโอกาสให้
ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และแสดงความสามารถที่แตกต่างกันและสร้างสรรค์ เป็นต้น
ทั้งนี้ การนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนข้างต้น
ให้บรรลุผล โรงเรีย นจาเป็นต้ องวิเ คราะห์สภาพปัญ หา บริ บทของโรงเรี ยน และศั กยภาพของ
เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ เช่น ในกรณีที่เป็นการดาเนินงานตามที่หลักสูตรและ
หน่วยงานต้นสังกัดติดตามและกากับให้โรงเรียนต้อ งดาเนินงาน เช่น การนิมนต์พระเข้ามาสอน
พุทธศาสนาในโรงเรียน หากโรงเรียนต้องทาความเข้าใจบริบทรอบๆ โรงเรียนในการเลือกวัดและ
พระที่มีวิธีการสอนที่เข้าถึงและทาให้นักเรียนสนใจและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียนได้ ใน
การใช้ระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนต้องวิเคราะห์ว่าใคร (Actor) หรือองค์ประกอบใดที่มีอิทธิพล
หรือมีบทบาทต่อการแสดงและพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อจะได้แสวงหาทางดาเนินการเพื่อส่งเสริม
หรือป้องกันองค์ประกอบเหล่านั้นได้ ในการแก้ไขโรงเรียนก็ต้องพิจารณาว่าบริบทและศักยภาพ
ของโรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อ มในการได้รับการพัฒนาเพื่อ เข้าเป็นผู้แก้ปัญหา หรือ ให้
คาปรึกษาหรือไม่ เช่นเดียวกับการเลือกกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการนาแนวคิด รับมอบนโยบายมาปฏิบัติโดยปราศจากความเข้าใจทั้งใน
เนื้อหาสาระและกระบวนการในการดาเนินงานซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ครู และการเลือกและใช้
การเสริ มสร้ างสั นติวั ฒนธรรมให้แ ก่นัก เรีย นดั งได้ กล่า วมาแล้ว ต้อ งอาศั ยการดาเนิน การแบบ
เครือข่ายความร่วมมือดังจะได้กล่าวต่อไป
2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ให้บรรลุผลสาเร็จ สถานศึกษาซึ่งเป็นฐานในการดาเนินงานต้องคานึงถึงประเด็นต่อไปนี้
2.2.1 ความเข้าใจสภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน และศักยภาพของเครือข่าย
สถานศึกษาโดยผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองจาเป็นต้องมีความเข้าใจสภาพ
ปัญหา บริบทของโรงเรียน และศักยภาพของเครือ ข่ายในมุมมองของคนใน ซึ่ งทาให้เข้าใจถึ ง
สาเหตุของปัญหาบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง จุดเด่นและข้อจากัดในการดาเนินงาน สอดคล้องกับกุญชรี
ค้าขาย (2553) ที่กล่าวว่าในภาคปฏิบัติโรงเรียนมีการสร้างเครือ ข่ายตามขั้นตอนเริ่มจากการ
สารวจเครื อ ข่ า ย เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า จะมี อ งค์ ก รใดบ้ า งที่มี ศั ก ยภาพที่ จ ะท างานร่ ว มกั บ เราเพื่ อ
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ดาเนินการจนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเข้าใจสภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน และศักยภาพของ
เครือข่ายจะช่วยให้สถานศึกษาทราบสาเหตุปัญหาที่แท้จริง รู้จักและเข้าใจถึงความพร้อมของ
เครื อ ข่ า ยแต่ ล ะกลุ่ ม ที่ แ ท้ จ ริ ง และความเป็ น ไปได้ ในการด าเนิ นงาน เป็ นผู้ ท าหน้ าที่ ขั ดเกลา
(Socialization agent) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลถึงการกาหนดรูปแบบ องค์ประกอบ และบทบาท
หน้าที่ของเครือข่ายดังจะได้กล่าวต่อไป
2.2.2 การกาหนดรูปแบบ องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย
การก าหนดรู ปแบบ องค์ ประกอบและบทบาทหน้ าที่ ของเครื อข่ ายความร่ วมมื อเพื่ อ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สถานศึกษาควรใช้รูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือแนวราบ ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) กล่าวว่าเป็นเครือข่ายที่ก่อให้เกิด
ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการด าเนิ น งานและความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นเครื อ ข่ า ยที่ สุ ด โดยใช้ เ ครื อ ข่ า ยของ
สถานศึกษาทั้งในลักษณะเครือข่ายภายในสถานศึกษา เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
และเครื อ ข่ า ยภายนอกสถานศึ ก ษา เช่ น ชุ ม ชน สถาบั น ทางศาสนา และหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ตารวจ ผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยา เป็นต้น โดยพิจารณาจาก
สภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน และศักยภาพของเครือข่าย โดยสามารถใช้เครือข่ายกลุ่มหนึ่งเป็น
เครือข่ายนาและใช้อีกกลุ่มเป็นเครือข่ายเสริม หรือใช้พร้อมกันได้ และปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือบรรลุวัตถุประสงค์คือการมีแกนนาเครือ ข่ายที่เข้มแข็ง และการมีผู้
ประสานงานที่ได้รับการยอมรับ
เมื่อสถานศึ กษาสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบทของโรงเรียน และศักยภาพของ
เครือข่ายได้ ก็จะทราบได้ว่าสมาชิกเครือข่ายใดควรจะทาหน้าที่แกนนาเครือข่าย ซึ่งในช่วงแรกของการ
เกิดเครือข่ายอาจเกิดจากแกนนาเครือข่ายตามธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงผู้บริหารในโรงเรียน แต่ในการ
รักษาเครือข่ายการเลือกแกนนาเครือข่ายอาจเกิดจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน
และเปลี่ยนแกนนาเครือข่ายไปสู่นักเรียน ซึ่งพบในการดาเนินงานในกรณีศึกษา ค และการดาเนินงาน
ในลักษณะเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาเด็ก การจัดเวทีและพื้นที่สาธารณะสาหรับเด็ก เป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Sobahle (2005 อ้างถึงในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ว่า ใน
แต่ละเครือข่ายจะมีบุคคลศูนย์กลางที่เรียกว่า Node ของเครือ ข่าย ซึ่งอาจเกิดจากแต่งตั้งและ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บุคคลเหล่านี้จะเป็นตัวนาการเปลี่ยนแปลง
นอกจากนั้นการสร้า งเครือ ข่ายความร่ว มมือ เพื่ อ เสริม สร้างสันติวัฒ นธรรมโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ให้บรรลุผลสาเร็จจะต้องมีสมาชิกเครือข่ายที่ทาหน้าที่ ผู้ประสานงาน เห็นได้
จากผลการวิจัยว่า การที่โรงเรียนส่วนใหญ่ที่แม้จะมีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะเครือข่าย
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ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานอยู่แล้ว แต่การประสานงาน
ให้สมาชิกเครือข่ายเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับรู้ และมีการดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างแท้จริงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมาชิกไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือใน
การดาเนินงาน เป็นต้น
2.2.3 ความสัมพันธ์ของเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ไม่ใช่การดาเนินงานที่เป็นการค้นพบเครือข่ายแล้วมอบหมายและกากับติดตามให้สมาชิกเครือข่าย
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
ได้แก่ คน กลุ่ม และองค์กร สอดคล้องกับ Kaduchin (2004 อ้างถึงใน สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 2554) ให้ความหมายว่า เครือข่ายสังคม เป็นเซ็ทของความสัมพันธ์หนึ่งชุด เครือข่าย 1
เครือข่ายประกอบด้วยเซ็ทของหน่วยซึ่งในทางคณิตศาสตร์ เรียกว่า Nodes ซึ่ง Wasserman and
Faust (1994) เรียกว่า Actors ในการเลือกมีความสัมพันธ์กันนั้นหน่วยที่ถูกเลือก เรียกว่า Alters
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆ เชื่อ มโยงกันด้วยเส้น (Ties) ซึ่งเส้นจะเป็นการแสดงถึงการ
เชื่อมโยงไหลเวียนของสารจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งหรือต่างฝ่ายต่างไหลเข้าหากัน
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐานในงานวิจัยนี้ ส่วนที่ไหลเข้าหากันในเครือ ข่ายนอกจากจะได้แก่ องค์ความรู้ ทรัพยากร
และกิจกรรม ที่นาเสนอไปแล้ว ให้เห็นถึงการความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ ายที่ส่งผลให้
การสร้างเครือข่ายจากกรณีศึกษาต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น การสร้างเครือข่ายในกรณีศึกษา ง
ในช่วงการรักษาเครือข่ายที่สมาชิกเครือข่ายให้น้าหนักในการพิจารณาให้การสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมจากการแลกเปลี่ยนทางความรู้สึกซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ที่ชุมชนมีต่อผู้บริหาร ในลักษณะของความชื่นชม และยอมรับ ในขณะที่ผู้บริหาร
ก็ให้ความรู้สึกมั่นคงแก่เครือข่าย มากกว่าการพิจารณาจากองค์ความรู้หรือสาระในการดาเนินงาน
นอกจากนั้น ในกรณีศึกษา ข ซึ่งมีนักเรียนที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการนักเรียนแต่ร่วมแจ้งเหตุให้ครู
แสดงให้ เ ห็ น ผลการสร้ า งตั ว ตน (Self) ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ จ ากผู้ อื่ น ทั้ ง บุ ค คลส าคั ญ อื่ น
(Significant Others) และบุคคลอื่นทั่วไป (Generalized Others) สวมบทบาทเป็นผู้แสดง (Actor)
ที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน ในขณะที่กรณีศึกษา ค ผู้บริหารใช้การทา
ความเข้าใจปัญหาและตีความสันติวัฒนธรรม (Common Symbol) ที่ต้องการให้เกิด และเลือกใช้
เครือข่ายนักเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อดาเนินการสร้างสันติวัฒนธรรม (Socialization Agent) และ
ส่งเสริมให้นักเจรจาไกล่เกลี่ยนั้นๆ ได้รับการยอมรับ ชื่นชม (Ideal Self) และเป็นต้นแบบ (Idol)
ให้แก่ผู้อื่นได้ เป็นต้น
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กระทรวงศึกษาธิการและ สมศ. ควรกาหนดให้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อ เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เป็นเกณฑ์การพัฒนาโรงเรี ยนที่ต้อ ง
ดาเนินการ และเป็นเกณฑ์หนึ่งในการประเมินคุณภาพโรงเรียน
2) รัฐ (กระทรางศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง) ควรกาหนดมาตรการการ
เสริมแรงและลงโทษในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ไม่สร้างพฤติกรรมการ
เลียนแบบ และไม่สอดแทรกกระบวนการที่ใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรง รวมทั้งมีการ
กากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรการเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
3) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรมี ก ารพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาในภาพรวมโดยการ
วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอดในหลักสูตร ขจัดเนื้อหาที่สอดแทรกความรุนแรงและ
ส่ง เสริ ม และสอดแทรกเนื้ อ หาสาระในการพั ฒ นาทั ก ษะชี วิต ทั กษะการเรี ย นรู้ท างสั ง คมและ
อารมณ์ (Social Emotional Learning) การเจรจาไกล่ เกลี่ย และกระบวนการยุติ ธรรมเชิ ง
สมานฉันท์ และเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างสุนทรีย์ในการดาเนินชีวิต
4) หน่วยงานภาครัฐ ที่มีการดาเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อ งกับการเสริ มสร้า งสัน ติ
วัฒนธรรม การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชน เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ควรมีการบูรณาการทางานในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกันเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เกิดการทางานที่ซ้าซ้อน และเพิ่มการจัดกิจกรรมในลักษณะการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์
สาหรับเด็ก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการการเรียนรู้ การแสดงออก และ
แสดงความสามารถ อย่างสร้างสรรค์และหลากหลาย โดยกระตุ้นให้เครือข่ายเด็กและเยาวชน
เครือข่ายนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานอย่างแท้จริง
5) หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี อ งค์ ค วามรู้ ทรั พ ยากร และมี ศั ก ยภาพด้ า นการ
เสริมสร้างสันติวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้ง ควรจัดอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้าง
ทัศนคติในการเสริมสร้างสั นติวัฒนธรรมให้แก่เด็ก รวมทั้งสร้างช่อ งทางการเข้าถึงข้อมูลเพื่อ ให้
ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการให้แก่สถานศึกษา นักเรียน และผู้สนใจได้
6) สื่อมวลชน ควรมีมาตรการควบคุมการเผยแพร่สื่อ ที่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง มี
การนาเสนอข่าว ข้อมูลต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ และลด ละ เลิกการนาเสนอข้อมูลในมุมของความ
รุนแรงที่เด็กซึมซับได้ง่ายและหวังผลทางการตลาด
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7) ชุมชนควรได้รับความรู้พื้นฐานในการสังเกตสัญญาณแห่งความรุนแรง วิธีการการ
แทรกแซงทางสังคม (Social Sanction) เมื่อ ประสบเหตุการที่จะนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม การเกิดความรุนแรงของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
3.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ /ระดับสถานศึกษา
1) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศควรทาความเข้าใจสาเหตุของ
ปัญหา บริบทของพื้นที่ และศักยภาพของเครือข่ายต่างๆ ของโรงเรียน
2) สถานศึกษาระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศควรปรับกระบวนทัศน์และ
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด กิ จ กรรม และระบบต่ า งๆ ในโรงเรี ย น และการก าหนด
บทลงโทษในประเด็นที่เกี่ยวข้องใหม่ จากการให้ความสาคัญในเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน
ประจาวัน ไปสู่การให้ความสาคัญในกระบวนการจัดกิจกรรมและการเป็ นแบบอย่างที่ดีของครู
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเน้นการจัดการศึกษาเพื่อ ให้เด็กสามารถอยู่
ร่วมกัน (Learning to Live Together) ได้จริง โดยให้ความสาคัญและสอดแทรกประเด็นการ
ปลู ก ฝั ง เกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งสั น ติ วั ฒ นธรรมทั้ ง ในระดั บ การสร้ า งสั น ติ ภาพภายใน ได้ แ ก่
คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต ความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และการ
สร้างวินัยเชิงบวก และสันติภาพภายใน เช่น ทักษะการสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง ทักษะ
สังคม การทางานเป็นทีม การเจรจาไกล่เกลี่ย กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ฯลฯ ด้วยวิธีการ
จัดกิจกรรมที่นอกจากจะจัดเป็นรายวิชาเฉพาะ สอดแทรกหรือบูรณาการลงในการจัดการเรียนการ
สอนปกติ ทุกวิ ชาแล้ว ยังต้ องให้ความส าคัญ กับ การทาให้ผู้บ ริหาร ครู และผู้ ปกครอง รวมทั้ ง
สมาชิกเครือข่ายร่วมมือต่างๆ มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็ก
3) สถานศึกษาควรสนับสนุนให้นักเรียนมีบทบาทในการเป็นแกนนาเครือข่ายความ
ร่วมมือและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมเพื่อนักเรียนเอง รวมทั้งสร้างวิทยากรตัวคูณที่
เป็นนักเรียนเพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการดาเนินงานไปสู่กลุ่มนักเรียนเพื่อให้
เกิดการดาเนินงานที่ยั่งยืน
4) สถานศึกษาควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรครู และพัฒนาตัวชี้วัดใน
การพัฒนาครูในด้านการเป็นตัวแบบที่ดี รวมทั้งพัฒนาครูให้เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินงานต่างๆ
ของผู้เรียน
5) ครอบครัว ชุ มชน สถาบัน ศาสนา หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งในพื้นที่ เช่น เขตพื้น ที่
การศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล สถาบันทางศาสนา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรมีก ารทางานในลักษณะเครือ ข่ายความร่วมมื อ เพื่อ เสริม สร้างสั นติวัฒ นธรรม ในลักษณะ
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เครือข่ายแนวราบที่มีการทางานอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดพลังในการดาเนินการและเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการทางานแบบร่วมมือให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1) ศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาด้านสันติวัฒนธรรม
ปัญหาเด็กและเยาวชน และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านปัญหาสังคม ที่เริ่มจากการวิเคราะห์และ
การทาความเข้าใจปัญหาตามสภาพจริงของคนใน และเริ่มจากหน่วยย่อยๆ และขยายผลในหน่วย
ที่ใหญ่ขึ้น เพื่อนาไปสู่การแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่มีทางเลือ กหลากหลาย ใหม่ และได้ผลในทาง
ปฏิบัติ
2) ศึกษาวิจัยเพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท และ
การขาดสันติวัฒนธรรมทั้งในระดับการสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก ของนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และปรากฏการณ์การเกิดค่านิยมการใช้ความรุนแรงเป็นช่วงเวลาในสังคม ที่
เกิดขึ้นทั่วโลก
2) ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างกระบวนการแทรกแซงทางสังคม
(Social Sanction) รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเข้ามาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบบ
ต่างๆ
3) ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทาการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสันติวัฒนธรรรมในระดับห้องเรียน ชั้นเรียน เพื่อให้
เกิ ดผลในการเสริ มสร้ างสั นติ วั ฒนธรรมทั้ ง ในกระบวนการป้อ งกัน แก้ ไ ข และเยี ย วยาฟื้น ฟู ที่
เหมาะสมในโรงเรียน
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวศศิรัศม์ วีระไวทยะ เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2517 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เป็นบุตรคนที่ 2 จากทั้งหมด 4 คน ของพลโทพรเทพและคุณจารุณีย์ วีระไวทยะ สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2537 และสาเร็จปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ประถมศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2540
ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒ นศึก ษา ภาควิช านโยบาย การจั ด การและความเป็ นผู้ น าทางการศึ ก ษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2550 และได้รับทุนวิจัย “ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ”
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปัจจุบันรับราชการเป็นนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ สานัก
นโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

