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The data were gathered by in-depth interview, focus group discussion, non-participant observation 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยคุแหง่โลกาภิวตัน์อนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
และวฒันธรรมตา่งๆที่เกิดขึน้ในโลกผสมผสานแปรรูปเข้าหากนัอยา่งใกล้ชิดมากขึน้ ทัง้ในด้านของ
การรับรู้และการกระท าตา่งๆอยา่งไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน โดยเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้แม้อยู่ห่างไกลและ
ข้ามประเทศ แต่ก็สามารถรับรู้และมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีการ
สือ่สารเป็นสือ่กลาง ปรากฏการณ์ดงักลา่วน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในทุกระดบัของสงัคม
มนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าในยุคเปลี่ยนผ่านของสถานการณ์ปัจจุบนั ได้สง่ผลกระทบต่อการปรับตัว 
จากการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม จากการสื่อสารท่ีเช่ือมโยงทุกมุมของโลกเข้าไว้ด้วยกัน ไม่อาจ
ปฏิเสธได้เลยว่า ยุคโลกาภิวตัน์ได้สง่ผลต่อความคิด ความเช่ือ การกระท าของเยาวชน ในหลาย
รูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไป 

วยัรุ่น หรือ เยาวชน เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของชาติ ศิลปวฒันธรรม และก าลงัจะก้าว
เข้าสูว่ยัผู้ใหญ่อนัเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ตอ่ประเทศชาติ เม่ือเด็กเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่น ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย เป็นวยัท่ีเข้าสูวุ่ฒิภาวะทางเพศท่ีสมบูรณ์และพร้อมท่ีจะเป็นพ่อแม่ได้ 
การเปลีย่นแปลงของร่างกายวยัรุ่นอยา่งรวดเร็วท าให้ต้องประสบปัญหาการปรับตวั การเข้าสงัคม 
และปัญหาด้านอารมณ์ มีความสนใจในเร่ืองของความมุ่งหมายในชีวิต อาชีพ ลกัษณะของเพื่อน 
ลกัษณะของคูค่รอง เป็นช่วงชีวิตของการน าพาตนเองก้าวเข้าสูว่ยัผู้ ใหญ่  อันถือได้ว่าเป็นช่วงอายุ
ท่ีเป็นหวัเลีย้วหวัตอ่ของชีวิต และสิ่งส าคญัอย่างหนึ่งท่ีจ าเป็นต้องท าความเข้าใจท่ีสดุ คือ “ความ
ต้องการได้รับการยอมรับจากสงัคม” 

เม่ือกล่าวถึงความต้องการได้รับการยอมรับจากสงัคมของวัยรุ่น และความต้องการมี     
อัตลกัษณ์ของตนเอง ส่งผลถึงพฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีแสดงออกมา โดยมีทิศทางท่ีต้องการความ
สนใจในบริบทของสงัคมท่ีแวดล้อมตนเอง การแสดงออกของวยัรุ่นจึงมีหลายรูปแบบ ซึ่งแนวคิด
ของ Bower and Bower (1976, อ้างถึงใน กุลกนก น่ิมหนู, 2537 : 18) ได้แบ่งพฤติกรรมการ
แสดงออกของวยัรุ่นเป็น 3 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือ ไม่กล้าแสดงพฤติกรรม หรือ ไม่กล้าแสดงออก 
เหนียมอาย ขาดความมั่นใจในตนเอง ลักษณะท่ีสอง มีความกล้าแสดงพฤติกรรม แต่มีการ
แสดงออกท่ีรุนแรง เสียหาย ก้าวร้าว เช่น ยกพวกตีกัน รวมกลุม่แข่งรถจักรยานยนต์ และในกลุม่
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สุดท้าย คือ ลักษณะท่ีมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น  ร้องเพลงในคอนเสิร์ต            
พดูสนุทรพจน์  พฤติกรรมทัง้หมดล้วนแล้วแต่มีสาเหตุมาจากความต้องการได้รับการยอมรับจาก
สถาบนัทางสงัคมตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่จิตใจของวยัรุ่นแตล่ะคน  

พัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่นมีลักษณะท่ีโดดเด่นในรูปแบบการรวมกลุ่มเพื่อนวัย
เดียวกนั วยัรุ่นจะเร่ิมลดความเอาใจใสบุ่คคลตา่งวยั ไม่วา่จะเป็นผู้ใหญ่ หรือเด็กกวา่ และหนัไปให้
ความส าคญักับเพื่อร่วมวยัมากกว่าในระยะวยัเด็ก มีความผูกพนักับเพื่อนในกลุม่มาก กลุม่ของ
วยัรุ่นมีทัง้เพื่อเพศเดียวกันและเพื่อนต่างเพศ วัยรุ่นท่ีสามารถเข้ากับกลุม่เพื่อนได้จะมีชีวิตทาง
สงัคมท่ีสนกุสนานมากกวา่วยัรุ่นท่ีไม่มีกลุม่ ระยะนีจ้ึงเป็นช่วงการเร่ิมต้นชีวิตกลุม่ท่ีแท้จริง (Gang 
Age) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็วเป็นแรงกระตุ้นให้วยัรุ่นรวมกลุม่ เพราะสามารถ
ร่วมทกุข์ร่วมสขุ แก้ไข และเข้าใจปัญหาของกันและกันดีกว่าคนต่างวยั อีกทัง้กลุม่ยงัสนองความ
ต้องการทางสงัคมด้านตา่งๆ ซึง่วยัรุ่นต้องการมากในระยะนี ้เช่น การเป็นบุคคลส าคญั การตอ่ต้าน
ผู้ มีอ านาจ การหนีสภาพน่าเบื่อของบ้าน เป็นต้น เม่ือเกิดการรวมกลุม่ วยัรุ่นจะสร้างกฎระเบียบ 
ภาษา และประเพณีประจ ากลุม่ เพื่อใช้เฉพาะสมาชิกของกลุม่เท่านัน้ และสมาชิกในกลุม่ทุกคน
จะต้องปฏิบติัตาม มิฉะนัน้อาจไม่ได้รับการยอมรับจากกลุม่ วยัรุ่นท่ีเข้ากลุม่และมีความจงรักภกัดี
ตอ่กลุม่ จะรับเอาค่านิยม ความเช่ือ และความสนใจของกลุม่มาปฏิบติั การรวมกลุม่ท าให้วยัรุ่น
รู้สกึอบอุ่นใจ กล้าขดัขืนผู้ใหญ่ กล้าตอ่ต้านในสิง่ท่ีพวกเขาไม่เห็นด้วย การชักน าให้วยัรุ่นรวมกลุม่
กันเพื่อท ากิจกรรมท่ีวัยรุ่นชอบจึงท าได้ง่ายกว่าวยัอ่ืนๆ (วิมลพรรณ รวยร่ืน , 2530, อ้างถึงใน 
อญัชนั สนัติไชยกลุ, 2547 : 11)  

จากท่ีกลา่วมา กลา่วได้วา่เร่ืองของคา่นิยม อนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลต่อการกระท าของ
วยัรุ่น  เน่ืองจากค่านิยมเป็นสิ่งท่ีกลุม่สงัคมหนึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งท่ีมีค่าควรแก่การกระท าท่ีถูกต้อง 
จนกระทัง่พฒันาเป็นบรรทดัฐานในความหมายของกลุม่วยัรุ่น ซึง่อาจจะอยูใ่นทิศทางเดียวกันหรือ
ตรงกนัข้ามกบับรรทดัฐานทางสงัคมก็ได้ และในปัจจุบนัจะเห็นได้ชัดว่ามีการตอกย า้ให้คุณค่ากับ
เงินตรา อ านาจ ต าแหน่ง วตัถุ ในสงัคมแห่งการบริโภค และการตอกย า้ดงักลา่วได้เป็นแรงบีบให้
วยัรุ่นหลายกลุ่มพยายามไขว่คว้าในสิ่งท่ีตนหวงั บางคนท าดีเท่าไรก็ไม่ได้ดี จึงแสดงพฤติกรรม
ออกมาในรูปของการท าไม่ดี เพื่อให้ตนเองมีตวัตนมีพืน้ท่ีทางสงัคมในการสร้างอัตลกัษณ์ และ
ตอ่รองกบัอ านาจทางสงัคม   

แม้ค่านิยมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่การให้คุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกระทั่ง
พฒันาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินความดีความงามในสงัคม ดังนัน้ บรรทัดฐานในการตดัสิน
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คุณค่าความดีความงามจึงเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สิ่งท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมากคือการให้
คุณค่าของวยัรุ่นซึ่งได้รับจากระบบโรงเรียน ย่อมให้ความส าคญัในด้านการศึกษา สืบเน่ืองจาก
วาทกรรมกระแสหลกัท่ีมีต่อการศึกษาว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการน าไปสูโ่อกาสและหน้าท่ีการ
งานท่ีดีในอนาคต และในขณะเดียวกันผู้ปกครองก็มีทศันคติเชิงบวกต่อผู้ ได้รับการศึกษาท่ีดี ใน
สถาบนัท่ีมีช่ือเสยีงในประเทศและตา่งประเทศ โดยปรากฏเดน่ชดัในกลุม่คนสงัคมชนบทท่ีต้องการ
ให้ลกูหลานได้เรียนระดบัสงูๆ เพื่อจะได้ไม่ต้องท างานล าบากเหมือนพ่อแม่นัน่เอง (นภสมน นิจนิ
รันดร์, 2554 : 4) การก้าวเข้าสูพ่ืน้ท่ีของสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงจึงเต็มไปด้วยการแข่งขัน 
แก่งแย่งชิงดี ปัญหาดงักล่าวเกิดจากการท่ีวยัรุ่นมีความมุ่งหวงัในความส าเร็จมากเกินไป ท าให้
การใช้ชีวิตตามช่วงวยัรุ่นหายไปและเปลี่ยนเป็นการด าเนินชีวิตแบบหุ่นยนต์ เป็นไปตามลกัษณะ
ของสงัคมเมืองท่ีมนษุย์ปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นหุ่นยนต์ละทิง้อารมณ์ความรู้สกึ และมีความรู้สกึว่า
ไม่เพียงพออยู่ตลอดเวลา ท าให้เปลี่ยนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นกลายเป็น
กิจวตัรประจ าวนัตามกระแสสงัคม วัยรุ่นยุคปัจจุบนัจึงมีวิถีชีวิตในวนัหยุดคล้ายคลงึกัน คือ อยู่
ตามศนูย์การค้า สถาบนักวดวิชา เป็นต้น วยัรุ่นกลุม่นีมี้เป้าหมายในชีวิตท่ีส าเร็จรูปเหมือนๆกนั จน
บางครัง้หลงลืมความเป็นตัวเอง และอยู่ในวังวนการศึกษาตามแบบแผนท่ีค่านิยมทางสงัคม
ก าหนดไว้มาตลอดจนไม่รู้วา่ความสขุท่ีแท้จริงของตนเองนัน้คืออะไร 

บรรทัดฐานทางสงัคม จึงเป็นสิ่งท่ีบ่งชีป้ลูกฝังแนวทางและให้ความส าคัญต่อการเป็น
วยัรุ่นท่ีดี เพื่อเตรียมความพร้อมไปสูก่ารเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ หากวยัรุ่นมีความประพฤติเป็นไป
ในแนวทางที่สงัคมต้องการ ย่อมได้ช่ือว่าเป็นวยัรุ่นท่ีดี และได้รับค าชม เกียรติบตัร ได้เป็นผู้น า มี
ช่ือเสยีงในสถาบนัทางสงัคมตา่งๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั เป็นต้น) แต่ในทางกลับกัน ไม่มีใคร
เกิดมาแล้วคุณสมบติัเท่าเทียมกันทุกประการ บางคนไม่สามารถเป็นไปตามบรรทดัฐานค่านิยม
ของสงัคมได้ จึงเกิดปัญหาเร่ืองการสวนทางกนัของคา่นิยมทางสงัคม กบัคา่นิยมของวยัรุ่น  

จากสภาพการณ์ดงักลา่ว อาจชีใ้ห้เห็นถึงภาพของสงัคมมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว มี
ผลท าให้วัยรุ่นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไป บางคนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สิง่แวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบนัได้ และบางคนอาจไม่สามารถปรับตวัได้ ซึง่วยัรุ่นแตล่ะคน จะ
มีวิธีการยืนหยัดในวิธีการด าเนินชีวิต ตามบรรทดัฐานสงัคมในการเป็นวัยรุ่นท่ีดี หรือเลือกท่ีจะ
ด าเนินชีวิตในรูปแบบอ่ืน ซึ่งไม่ตรงตามความเป็นวัยรุ่นท่ีดีท่ีสงัคมได้ตัง้บรรทัดฐานไว้ และ
ปรากฏการณ์ดงักลา่วได้น ามาซึง่การตีตรา การเบียดขบัจากระบบการศึกษา และให้ความหมาย
ของบรรทัดฐานทางสังคมท่ีแตกต่างของบรรทัดฐานหลัก และด้วยมุมมองหลังสมัยใหม่ 
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(Postmodernism) ท่ีเช่ือในการสร้างความจริงท่ีหลากหลาย และเช่ือว่ามนุษย์แต่ละคนสามารถ
สร้างความหมายของสรรพสิ่งจากมุมมองของตนเอง และสามารถสร้าง/ต่อรองความหมายกับ
บรรทดัฐานทางสงัคม  

ดงันัน้ การศกึษาในครัง้นีจ้ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอความแตกต่างทางความหมายของ
บรรทัดฐานทางสงัคมในวยัรุ่นแต่ละคน โดยใช้แนวทางการศึกษาแบบเร่ืองเลา่ เพื่อชีใ้ห้เห็นถึง
อิสรภาพในการด าเนินชีวิตในรูปแบบของตนเองและสามารถด ารงความเป็นมนุษย์ได้อย่าง
สมบูรณ์ในสงัคมทา่มกลางความแตกตา่งของมนษุย์ 
 
ค าถามการวิจัย 
 วยัรุ่นมีกระบวนการสร้างความหมายในบรรทดัฐานทางสงัคมด้านการศึกษา ด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศอยา่งไร  มีแนวทางและบทเรียนการใช้ชีวิตของ
วยัรุ่นอยา่งไรเพื่อสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่น ด้าน
การศกึษา ด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่น ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และ
ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศเพื่อสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจยัต้องการเปิดมมุมองใหม่เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของวยัรุ่น ซึง่มีมมุมองท่ีหลากหลาย
ภายใต้วาทกรรมหลกั (Grand Narrative) ท่ีกดทบัและผลติซ า้ความรู้กระแสหลกั และสง่ผลให้โลก
ของงานวิจยัทางสงัคมศาสตร์ไม่เคยให้ความส าคญัแก่ผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์โดยตรง  
 1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) 
  ผู้ให้ข้อมลูหลกั หรือผู้ เลา่ มี 2 กลุม่ ดงันี ้ 

 1.1 วยัรุ่นอายตุัง้แต ่17-25 ปี ท่ีมีความเต็มใจในการให้ข้อมลูเพื่อการเปิดมุมมองด้าน
การสร้างความหมายของบรรทัดฐานทางสังคม ทบทวนประสบการณ์ในชีวิตเพื่อ เข้าถึง
กระบวนการจ านน/ตอ่รองกบับรรทดัฐานของสงัคมเก่ียวกับการเป็นวยัรุ่นท่ีดี ด้านการศึกษา ด้าน
การประกอบอาชีพ และด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ จ านวน 11 คน  
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  1.2 ผู้ ท่ี มีบทบาทและประสบการณ์เก่ียวกับบรรทัดฐานทางสังคมของวัย รุ่น           
ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ประกอบด้วย 
ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นผู้ ขยายความในสว่นของการให้การศึกษาในระบบแก่วัยรุ่น 
รวมไปถึงบทบาทของผู้ปกครองในการดแูลความสมัพนัธ์ของวยัรุ่น จ านวน 5 คน  
 2. การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
  การคดัเลอืกผู้ให้ข้อมลู ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selection) โดยมีขัน้ตอนของการคดัเลอืกผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้
  2.1 ผู้วิจยัตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ให้ข้อมลู โดยผู้ ให้ข้อมูลจะต้องเป็นวยัรุ่นอายุ 17-
25 ปี โดยแบง่ประเภท ดงันี ้
   2.1.1 วยัรุ่นท่ีได้รับการเชิดชูจากสถาบนัทางสงัคม เช่น ประธานนกัเรียน นกัเรียน
ดีเดน่ นกัร้องดาวเดน่ประจ าโรงเรียน   
   2.1.2 วยัรุ่นท่ีไม่มีประวติัการถกูลงโทษจากสถาบนัทางสงัคมใดๆ 
   2.1.3 วยัรุ่นท่ีได้รับการตีตราจากสงัคมในทางลบ ว่าเป็นเด็กขีเ้กียจ เด็กเกเร เด็ก
ไม่เอาไหน โดยคดัเลอืกจากประวติัการท าโทษจากฝ่ายปกครองของโรงเรียนตัง้แต่ขัน้ท าทณัฑ์บน
ขึน้ไป  
 ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัทุกคนจะต้องมีความยินดีให้ข้อมูลเก่ียวกับการจ านน/ต่อรองกับ
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจตอ่บรรทดัฐานทางสงัคม  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การสร้างความหมาย หมายถึง การให้ค าจ ากัดความจากกระบวนทศัน์ในการสร้าง
ความจริงเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในท่ีนีห้มายถึงการให้ค าจ ากัดความของบรรทดัฐานทางสงัคม
จากกระบวนทศัน์ของวยัรุ่นแต่ละกลุม่ เป็นเร่ืองของวยัรุ่นและปฏิสมัพนัธ์ต่อสงัคมท่ามกลางการ
ยอมจ านนหรือการตอ่รองกบัความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของแตล่ะหนว่ยสถาบนัทางสงัคม 
 2. บรรทดัฐานทางสงัคม หมายถึง ระเบียบ แบบแผน ในการควบคมุพฤติกรรมของสมาชิก
ในสงัคม ก าหนดบทบาทหน้าท่ี เพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบร่ืน มีเสถียรภาพ และเป็น
ระเบียบ โดยทั่วไป บรรทัดฐานทางสงัคมอาจแบ่งได้ 3 ระดับ คือ กฎหมาย จารีตประเพณี        
และวิถีประชา 
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 2.1) บรรทดัฐานด้านการศกึษา หมายถึง กระบวนทศัน์ของสงัคมท่ีมีต่อการศึกษาของ
วัยรุ่น เช่น พฤติกรรมในห้องเรียน ความสัมพันธ์กับครู ความสัมพันธ์กับเพื่อน การสอบ  
กฎระเบียบสถานศกึษา สาขาวิชา เส้นทางอาชีพ เป็นต้น 
 2.2) บรรทดัฐานด้านการประกอบอาชีพ หมายถึง กระบวนทศัน์ของสงัคมท่ีมีต่อการ
ประกอบอาชีพของวัย รุ่น เช่น อาชีพท่ีได้รับการยอมรับจากสังคม เหตุผลในการเลือก         
ประกอบอาชีพ การท างานในวยัเรียน เส้นทางอาชีพของวยัรุ่นแตล่ะกลุม่ และการปรับตวัของกลุม่
ท่ีถกูตีตรา  
 2.3) บรรทดัฐานด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ หมายถึง กระบวนทศัน์ของสงัคมท่ีมี
ต่อความสมัพนัธ์ระหว่างเพศของวัยรุ่น เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศในบรรทดัฐานทางสงัคม 
เพศในความหมายของวยัรุ่น พฤติกรรมทางเพศ การปรับตวัของวยัรุ่นแต่ละกลุ่ม และเป้าหมาย
ของชีวิตคู ่ 
 3.  วยัรุ่น หมายถึง วยัท่ีพฒันาจากความเป็นเด็กไปสูค่วามเป็นผู้ ใหญ่ทัง้ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ช่วงอายุของวยัรุ่นอยู่ระหว่าง 12-24 ปี โดยก าหนดช่วงอายุ
ของวยัรุ่นตอนต้น วยัรุ่นตอนกลาง และวยัรุ่นตอนปลาย คือ 12-15 ปี  16-19 ปี  และ 20-24 ปี 
ตามล าดบั 
 4. เร่ืองเลา่ หมายถึง เร่ืองราวท่ีเป็นวิธีการในการบอกผู้ อ่ืนเก่ียวกับตนเอง แต่ยงัคงเป็น
การประกอบสร้างอตัลกัษณ์ของผู้ เลา่ น าไปสูก่ารศึกษาความเป็นจริงทางสงัคมผ่านการเลา่เร่ือง  
ผ่านกระบวนการให้ความหมายของประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทัง้ท่ีเป็นเร่ืองราวในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต เปิดโอกาสให้บุคคลได้สร้างสรรค์เร่ืองราวของตนเอง โดยผู้วิจัยท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ กระตุ้ นให้ผู้ เล่าได้เล่าเร่ืองราว ซึ่ง มิติแห่งการวิเคราะห์เร่ืองเล่า (Narrative Analysis) 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ตามแก่นเร่ือง การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ การ
วิเคราะห์จากการแสดงออกของผู้ เลา่เร่ือง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อให้สังคมตระหนักว่า ภายใต้มุมมองของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และแนวทาง
การศึกษาเร่ืองเล่าถึงวิถีการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ซึ่งไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวตามบรรทดัฐานของ
สงัคมท่ีได้ก าหนดสร้างความหมายของการศึกษา การประกอบอาชีพ และความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพศ ท่ีฝังลกึเป็นรากฐานของวาทกรรมทางสงัคม  การศึกษาการสร้างความหมายของบรรทดัฐาน
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ทางสงัคมในวัยรุ่น เพื่อท าความเข้าใจถึงความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมในวัยรุ่นภายใต้
เงื่อนไขและบริบทเดียวกนั วิเคราะห์กระบวนการสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์จากบทเรียนการ
ใช้ชีวิตของวยัรุ่น เพื่อป้องกนัปัญหาทางสงัคมทัง้ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ อนัเป็นสาเหตหุนึง่ของการเบียดขบัเยาวชนออกจากระบบการศึกษา ซึ่ง
เป็นวิธีการท่ีอาจขยายผลการน ามาสูปั่ญหาสงัคมท่ีมากกว่าเดิม  ผลของการศึกษาจึงน าไปสูก่าร
สร้างความเข้าใจตามความหมายของบรรทัดฐานทางสังคมท่ีแตกต่าง และท าให้คนในสงัคม      
เข้าใจความแตกตา่งดงักลา่ว อันจะน าไปสูก่ารเป็นสงัคมท่ีสมบูรณ์  มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
และมีความเสมอภาคทางสงัคมตอ่ไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 

 วยัรุ่นเป็นวัยท่ีมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ทัง้ทางสภาพร่างกายและจิตใจ แม้จะ
เป็นช่วงหัวเลีย้วหัวต่อของชีวิต คือกําลงัจะพ้นวยัเด็กและก้าวเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ จึงยังคงต้องการ
ความช่วยเหลอืแนะนําในการปฏิบติัตน  เน่ืองจากยงัขาดประสบการณ์ ความรอบคอบ และการ
เรียนรู้ มกัจะมีปัญหาในการปรับตวั ทําให้เกิดความคบัข้องใจ ความเครียด ความวิตกกังวล เม่ือ
ความซบัซ้อนทางสงัคม ได้ก่อให้เกิดกรอบเกณฑ์การตีตราคุณค่าของมนุษย์ และได้ให้อํานาจแก่
การสร้างวาทกรรมของระบบการศึกษา ทําให้สงัคมเช่ือว่า การศึกษาคือหนทางในการยกระดับ
ของชีวิต จึงเกิดปรากฏการณ์แขง่ขนัเพื่อเขาสูส่ถาบนัการศกึษาท่ีมีคณุภาพ วยัรุ่นท่ีดีต้องเรียนเก่ง 
มีความสามารถพิเศษทางภาษา ดนตรี กีฬา ดังนัน้ วัยรุ่นท่ีไม่เป็นไปตามบรรทัดฐานท่ีสงัคม
กําหนด จึงได้รับคําพูดถึงพฤติกรรมในลกัษณะตีตรา (Labeling) เช่น เด็กโง่ เด็กขีเ้กียจ เด็กเกเร 
คําพูดดงักล่าวมีความหมายเชิงลบ เหมารวมพฤติกรรมตามความคิดของปัจเจกบุคคล ซึ่งอาจเป็น
ผู้ใหญ่ในสงัคม ซึง่การกลา่วถึงลกัษณะดงักลา่วเป็นคําพูดท่ีแปลความหมายจากเพียง “สิ่งท่ีคิด” ไม่ใช่ 
“สิ่งท่ีเห็น” ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ลดทอนศักด์ิและสิทธ์ิท่ีมนุษย์คนหนึ่งพึงจะมี  การวิจัยครัง้นีมี้
วัตถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาการสร้างความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่นผ่านแนวทาง
การศกึษาแบบเร่ืองเลา่ เพื่อสร้างพืน้ท่ีท่ีหลากหลายในการตดัสินใจเลือกทางดําเนินชีวิตของตนเอง ไม่
ว่าจะเป็นไปตามบรรทัดฐานของสงัคมว่าด้วยการเป็นเด็กดี หรือการยืนหยัดท่ีจะดําเนินชีวิตท่ีสวน
กระแสสงัคม แม้ว่าการกระทํานัน้จะถูกตัง้คําถามจากวาทกรรมทางการศึกษา งานวิจัยชิน้นีจ้ึงเป็น
แหลง่เปิดพืน้ท่ีในการแสดงเหตผุลแหง่การกระทํา รับฟังจุดมุ่งหมายในชีวิตอยา่งเปิดกว้าง และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาท่ีเผชิญจากประสบการณ์ของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในพฒันาวยัรุ่นสูค่วามเป็นมนุษย์
ท่ีสมบูรณ์ การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์สรุปเป็นประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวยัรุ่น 
 2. แนวคิดและทฤษฎีบรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบัคณุลกัษณะของวยัรุ่นไทย 
 3. แนวคิดและทฤษฎีการสร้างความหมายแก่บรรทดัฐานทางสงัคม 
 4. แนวทางการศกึษาแบบเร่ืองเลา่ 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น
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1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับวัยรุ่น 
 จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดขึน้ในสงัคมยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญของเทคโนโลยี
ติดต่อสื่อสารท่ีไร้พรมแดนในปัจจุบนั สง่ผลให้ประเทศมีการไหลเข้าขอข้อมูลข่าวสาร ตลอดจน
รูปแบบและแนวคิดในการดําเนินชีวิตใหม่ๆทําให้รูปแบบวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทําให้สง่ผลกระทบต่อสงัคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในวยัรุ่น เน่ืองจากเป็นท่ี
ทราบกนัดีวา่ วยันีมี้การเปลีย่นแปลงอย่างมาก ดงัท่ีได้กลา่วมา และจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคม พบวา่ วยัรุ่นในปัจจุบนัมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป เช่น เช่ือกลุม่เพื่อน มักตาม
กระแสบริโภคนิยม และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึน้ เช่น การใช้สารเสพติด การมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การมีพฤติกรรมก้าวร้าว และการฆา่ตวัตาย (ยุพดี ศิริวรรณ และคณะ, 
2548) ซึง่พฤติกรรมเหลา่นี ้ล้วนมีผลตอ่การดําเนินชีวิตทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
 
  1.1 ความหมายของวยัรุ่น  
  วยัรุ่นเป็นช่วงวยัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆมากเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมตวัเข้าสูว่ ัย
ผู้ใหญ่ การศกึษาจิตวิทยาวยัรุ่นมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบุคคลวยันี ้
ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เช่น ทางด้านการเจริญเติบโตทางกาย ความแปรผนัทางอารมณ์ แนวคิด
ทางสงัคม และศีลธรรมจรรยา ตลอดจนความสามารถทางสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ การ
ปรับตวั อุปสรรคตา่งๆประจําวนัและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อความสนใจและความต้องการ
ของวยัรุ่น (Roger, 1972 : 9) 
  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเกิดความเปลีย่นแปลงเข้าสูว่ฒุิภาวะทัง้ร่างาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม 
จึงนบัว่าเป็นวิกฤติช่วงหนึ่งของชีวิต เน่ืองจากเป็นรอยต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ ใหญ่ ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวอาจมีผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นด้วยกันเอง และบุคคลรอบ
ข้าง หากกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถ
ปรับตวั บรรเทาปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดขึน้ และเป็นแรงผลกัดนักระตุ้นให้พฒันาการต่างๆในด้าน
อ่ืนเป็นไปได้ด้วยดี 
  ความหมายของวยัรุ่นมีความหลากหลาย ขึน้อยู่กับความแตกต่างของขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวฒันธรรม ตลอดจนความแตกตา่งทางสงัคมและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
วยัรุ่นในแตล่ะแหง่ อยา่งไรก็ตาม องค์การอนามยัโลกได้กําหนดให้ความหมายกว่างๆของวยัรุ่นไว้
ดงันี ้
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  - วัยรุ่น หมายถึง ช่วงอายุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในลักษณะท่ีพร้อมมี
เพศสมัพนัธ์ได้ 
  - วยัรุ่นเป็นระยะท่ีมีการพฒันาทางจิตใจมาจากความเป็นเด็กไปสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ 
  - วยัรุ่นเป็นระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพท่ีต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสูภ่าวะท่ี
ต้องรับผิดชอบและพึง่พาตนเอง 
  - วยันีจ้ึงครอบคลมุอายโุดยประมาณ คือ เด็กหญิงระหว่างอายุ 10-20 ปี และเด็กชาย
ระหว่างอายุ 12-22 ปี เน่ืองจากช่วงวัยดังกล่าวค่อนข้างยาว ทางการแพทย์และจิตวิทยา
พฒันาการจึงแบง่ช่วงดงักลา่วเป็น 2-3 ระยะ (แล้วแต่หลกัเกณฑ์ของผู้ เช่ียวชาญ) เน่ืองจากระยะ
ต้นกบัระยะปลายของวยั เด็กจะมีการเจริญเติบโต ทัง้กายและจิตใจ อารมณ์ แตกต่างกันมาก ใน
ท่ีนีจ้ะแบง่เป็น 3 ระยะ คือ 
  วยัรุ่นตอนต้น 
  เด็กหญิงอยู่ในช่วงอายุ 10-14 ปี เด็กชายอยู่ในช่วงอายุ 12-16 ปี ในระยะนีมี้การ
เปลีย่นแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็ว เช่น เด็กหญิงจะมีเต้านมใหญ่ขึน้ มี
ประจําเดือน มีการสร้างฮอร์โมนอิสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน มีขนตามรักแร้ และอวยัวะเพศ
ภายนอก มีรูปร่างสงูใหญ่ ค่อนข้างหลงตวัอย่าง (Narcissistic phase) มีความเพ้อฝัน (Magical 
Thinking) มีความเป็นอิสระ (Emancipation) แตย่งัต้องพึง่พาพอ่แม่ ยงัสนใจเพศเดียวกนั 
  วยัรุ่นตอนกลาง 
  เด็กหญิงอยู่ในช่วง 14-18 ปี เด็กช่วงในช่วง 16-20 ปี ในระยะนีมี้การเปลี่ยนแปลงท่ี
สําคญั คือ เป็นระยะท่ีดือ้รัน้ โมโหง่าย มักจะมีความขดัแย้งกับพ่อแม่เพื่อมีอิทธิพลในการเลือก
แนวทางการใช้ชีวิตของตนเอง เร่ิมสนใจเพศตรงข้าม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเร่ิมสมบูรณ์
เต็มท่ี เป็นระยะเร่ิมทดลองเก่ียวกับเพศ ซึ่งถ้าขาดความรู้ และการป้องกันจะก่อให้เกิดปัญหา
ตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ หรือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ รวมทัง้โรคเอดส์ ยงัคงมีความคิดเพ้อฝัน 
วยัรุ่นระยะนีจ้ึงมีปัญหามากและบอ่ยท่ีสดุ 
  วยัรุ่นตอนปลาย 
  เด็กหญิงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี เด็กชายอยู่ในช่วง 20-22 ปี เป็นระยะท่ี
เจริญเติบโตเข้าสูว่ยัผู้ใหญ่เต็มท่ี ดงันัน้ระยะนีจ้ึงมีลกัษณะรู้จักบทบาทของเพศเองเต็มท่ี มีความ
เป็นอิสระเต็มท่ีในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ค่อนข้างยอมรับการให้คําแนะนําได้ง่าย
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กวา่วยัต้นๆ ให้ความสนใจตอ่คําแนะนําตา่งๆ รวมทัง้เร่ืองการป้องกนัปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่
เหมาะสม 
  1.2 การเปลีย่นแปลงด้านสรีระ 
  ในช่วงวัยรุ่นเด็กหญิงเด็กชายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ทัง้รูปร่าง เสียง 
ความสงู และนํา้หนกั กลา่วคือ ทัง้สองเพศจะมีความสงูและนํา้หนกัเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็ว อย่างเห็น
ได้ชดั เด็กหญิงเร่ิมมีประจําเดือน สะโพกขยายออก เอวคอด หน้าอกโตขึน้ เสียงหวานแหลม มีขน
ขึน้ท่ีอวยัวะเพศ สว่นเด็กชายจะเร่ิมมีนํา้อสจิุ มีการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเอง มีหนวดเครา มีขน
ขึน้ท่ีอวยัวะเพศ รักแร้ เสยีงแตกพร่า กล้ามเนือ้แข็งแรง หน้าอกและไหลก่ว้างขึน้  
  จากการเปลีย่นแปลงด้านร่างกายท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ทําให้วยัรุ่นเกิดความรู้สกึวิตก
กงัวลในรูปร่างหน้าตาของตน และยิ่งเกิดปัญหาสิวหนุ่มสาว ความวิตกกังวลก็จะยิ่งมีมากขึน้ พ่อ
แม่ ผู้ปกครองควรให้คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีการดแูลรักษาความสะอาดใบหน้า สําหรับลกูสาววยัรุ่น 
แม่ควรแนะนําวิธีการดูแลรักษาความสะอาดในช่วงของการมีประจําเดือนด้วย ลกัษณะทาง
อารมณ์ท่ีสาํคญัอีกอย่างหนึ่งของวยัรุ่น คือ การมีอารมณ์ท่ีเรียกว่าพายุบุแคม คือ มีความรุนแรง
แตอ่่อนไหวไม่มัน่คง ถ้าต้องการจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้ ถ้าถกูขดัขวางจะตอบโต้อย่างรุนแรง แต่
ความต้องการนัน้จะเปลีย่นแปลงได้งา่ย หนัเหไปสูค่วามต้องการความสนใจใหม่ๆอยู่เสมอ พ่อแม่
ต้องรู้เทา่ทนัอารมณ์ของวยัรุ่น รู้จกัโอนอ่อนผอ่นตามอยา่งเหมาะสม  
  การเพิ่มความต้องการทางเพศ ทําให้วยัรุ่นเกิดความสนใจในเพื่อนต่างเพศ ต้องการให้
ตนเป็นท่ีรู้จกั เป็นท่ีสนใจของตา่งเพศ ต้องการความรู้เร่ืองเพศศกึษา และการแนะนําในการเตรียม
ตวัเข้าสูส่งัคมวยัรุ่นชายและหญิง 
  ความเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญาของวัยรุ่นจะพัฒนาขึน้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ
ร่างกาย ขนาดของมันสมองจะขยายออกมากขึน้ วัยรุ่นจึงเป็นผู้ ชอบคิด อยากรู้อยากเห็น ช่าง
ซกัถาม ใช้เหตผุล และแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา วยัรุ่นจะชอบแก้ปัญหาและ
ตดัสนิใจทําสิง่ตา่งๆด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ บิดามารดาต้องให้การสนบัสนุน ปลอ่ยให้ลกูได้
ใช้ความคิดเป็นของตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ก็จะสงูขึน้ 
  เม่ือวัยรุ่นพบความแปลกใหม่ในร่างกายของตนก็จะมีความไม่แน่ใจ มีความทุกข์ 
ต้องการปรับตวัให้เหมาะสม จึงหันหน้าเข้าหาผู้ ท่ีมีปัญหาเดียวกัน คือ เพื่อนวัยรุ่นด้วยกันเอง 
วยัรุ่นจึงเห็นความสาํคญัของเพื่อนวยัรุ่น เช่ือเพื่อนมาก และเช่ือพอ่แม่น้อยลง ในการเลน่ของวยัรุ่น 
อาจทําตวัอ่อนกว่าวยัเพราะในจิตใจวัยรุ่นต้องการกลบัเป็นเด็กอีก ไม่อยากเติบโต ไม่อยากเข้า
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สงัคมใหม่ ความสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นกับพ่อแม่จะเปลี่ยนรูปแบบไป วัยรุ่นไม่ต้องการให้พ่อแม่
บงัคบั ควบคุมตนเองอย่างแต่ก่อน แต่ต้องการผู้ช่วยคิดแนะนําและอยากให้พ่อแม่เป็นเพื่อนท่ีดี
ของตน พ่อแม่จึงต้องเปลี่ยนเป็นผู้แนะนํามากกว่าผู้ออกคําสัง่และควบคุมเข้มงวดอย่างแต่ก่อน 
วยัรุ่นจะเปรียบเทียบคณุสมบติัของพอ่แม่กับผู้ ใหญ่อ่ืนๆ พ่อแม่ขาดคุณสมบติัใด วยัรุ่นก็จะไปหา
ได้จากครูหรือผู้ มีช่ือเสยีงในสงัคมเป็นบุคคลทดแทน 
  ในช่วงวยัรุ่นอาจกลบัไปมีลกัษณะใจเร็วด่วนได้ อดไม่ได้ รอไม่ได้ จะเอาเด๋ียวนีท้นัที ทัง้ๆท่ี
เม่ือเป็นเด็กเคยใจเย็นและพดูกนัรู้เร่ือง นอกจากนัน้ในบางครัง้วยัรุ่นอาจรู้สกึเกียจคร้าน อยากอยู่เฉยๆ ไม่
ทํางาน ไม่หยิบจบัช่วยงานในบ้านเพราะสาเหตุทางร่างกาย และอารมณ์ ต้องตกัเตือนกนั 
  1.3 ความต้องการของวยัรุ่น (Needs) 
  ความต้องการ คือสภาพอินทรีย์ท่ีขาดสมดลุ ซึง่จะก่อให้เกิดแรงผลกัดนัให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อกลบัเข้าสูส่มดลุตามเดิม เช่น คนท่ีถูกทอดทิง้ เปลา่เปลี่ยว เขาก็
จะเกิดความต้องการความรักความสนใจจากผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัให้คนๆนัน้แสดงหาความรัก
ความสนใจจากผู้ อ่ืนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ เป็นต้น  
  จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ วิจัยพบว่า ความต้องการของวัยรุ่น มีลกัษณะตรงกับทฤษฎี
ความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs) ซึ่งเสนอความ
ต้องการของมนษุย์ตามลาํดบัขัน้ แม้วา่วยัรุ่นอาจจะมีความมทุะลทุางอารมณ์ไปบ้าง ก็ตาม   
  มาสโลว์ นักจิตวิทยาผู้หนึ่งได้อธิบายเร่ืองความต้องการของมนุษย์ว่ามีลําดับขัน้
ทัง้หมด 5 ขัน้ (Five General system of needs) ด้วยกัน เขียนเป็นรูปพีรามิดแห่งความต้องการ 
และอธิบายในแตล่ะขัน้ ดงันี ้
 

ความสําเร็จ 
ความต้องการ 
ทางสนุทรียะ 

ความต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ความต้องการเป็นท่ียอมรับ ยกย่อง 

และให้เกียรตช่ืิอเสียง 
ความต้องการเป็นความเป็นเจ้าของและความรัก 

ความต้องการความปลอดภยั 
ความต้องการทางสรีระ 
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ภาพที่ 1  ลาํดบัขัน้ความต้องการตามแนวคิดของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human 
needs) ซึง่บุคคลจะต้องได้รับการสนองขัน้ต่ําสดุเป็นลาํดบัแรก แล้วจึงแสวงหาการตอบสนอง
สงูขึน้ไปตามลาํดบั 
  ขัน้ท่ี 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการการ
ตอบสนองความหิว ความกระหาย ความเหน่ือย ความง่วง ความต้องการขบัถ่าย ความต้องการ
ทางเพศ ความต้องการดงักลา่วเป็นความต้องการพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตามแนวคิดของ
มาสโลว์นัน้ ความต้องการทางกายที่วา่นีจ้ะสาํคญัท่ีสดุต่อสตัว์ทัง้หลาย แต่สําหรับมนุษย์แล้ว แม้
จะจําเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ ถ้าขาดจะทําให้ถึงตาย แต่ก็อาจจะดูเหมือนว่ามีอย่างอ่ืน ท่ีมนุษย์ให้
ความสําคญักว่า เพราะจากการศึกษาพบว่า แม้มนุษย์จะพึงพอใจ เม่ือได้รับการตอบสนองทาง
กายนี ้แตม่นษุย์กลบัใช้ความพยายามน้อยเพื่อให้ได้รับซึง่ความต้องการทางกาย 
  ขัน้ท่ี 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการการ
คุ้มครอง ปกปักรักษา ความอบอุ่น ความปราศจากอนัตราย ต้องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความ
มั่นใจแก่เขาได้ว่า เขาจะไม่ถูกบีบคัน้ทางร่างกายและจิตใจ ความสําคัญของความต้องการ
ทางด้านนีส้าํหรับเด็กแล้วเห็นได้จากการไขว่คว้าพยายามของเขาท่ีจะมีความสมัพนัธ์ท่ีมั่นคงกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีเขาอยู่ ความต้องการความปลอดภัยตามแนวคิดของมาสโลว์นีจ้ะสอดคล้องกับ
คําอธิบายของนกัจิตวิทยากลุม่จิตวิเคราะห์ คือ อีริคสนั (Erivkson, 1968) ท่ีกลา่วถึงพฒันาการ
เก่ียวกบัความรู้สกึไว้ใจของเด็กท่ีมีตอ่บุคคลและสิง่แวดล้อมรอบตวั ซึ่งถ้าเด็กมีความรู้สกึดงักลา่ว
เกิดขึน้ก็แสดงวา่ความต้องการความปลอดภยัของเขาได้รับการตอบสนองแล้ว 
  ขัน้ท่ี 3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Needs) 
ได้แก่ ความอยากมีความสมัพนัธ์ด้านจิตใจกบัผู้ อ่ืน อยากมีเพื่อน มีกลุม่ มีพวก มีครอบครัว มีคน
เห็นอกเห็นใจรักใคร่ อยากรักคนอ่ืน และอยากให้คนอ่ืนรัก อยากให้คนอ่ืนยอมรับ ความต้องการ
ด้านนีมี้ความสําคญัมากต่อบุคคลจนยากท่ีจะประเมินค่าได้ ในวยัเด็กเล็กเราจะเห็นพฤติกรรมท่ี
เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการด้านนีจ้ากการแสดงความผกูพนักบัพอ่แม่ กับพี่น้อง เม่ือโตขึน้
เขาจะต้องการความรักและความเป็นเจ้าของจากกลุม่เพื่อนมากกว่าคนในครอบครัว พฤติกรรม
ต่างๆท่ีแสดงออกมาส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อให้ได้ความรักจากกลุ่มเพื่อและพฤติกรรมเพื่อสนอง
ความต้องการขัน้ท่ี 3 นี ้จะเกิดตอ่เม่ือความต้องการขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 ได้รับการสนองแล้ว 
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  ขัน้ท่ี 4 ความต้องการช่ือเสยีงและการยกยอ่ง (Self Esteem Needs) ได้แก่ความอยาก
มีหน้ามีตา มีช่ือเสียง มีคนยกย่องเลื่อมใส มีความเด่นดังเหนือคนอ่ืน ความต้องการด้านนีจ้ะ
สะท้อนให้เห็นได้จากการท่ีบุคคลจะรู้สึกมีความสุขเม่ือได้รับการยกย่องชมเชย เม่ือได้เกียรติยศ
ช่ือเสยีงและจากการท่ีคนเราตัง้เป้าหมายชีวิตซึง่มกัจะเป็นเป้าหมายท่ีสงูท่ีดีเป็นเป้าหมายท่ีมีหน้า
มีตา มีเกียรติในสายตาของผู้ อ่ืน 
  ขัน้ท่ี 5 ความต้องการท่ีจะเข้าใจและรู้จักตนเอง (Self-Actualization Needs) ได้แก่ 
การอยากรู้ความคิดของผู้ อ่ืนท่ีมีตอ่ตน อยากรู้วา่ตนเองสามารถแคไ่หน มีคณุสมบติัอยา่งไร และมี
วิธีการอยา่งไรได้บ้างที่จะพฒันาตน ความต้องการขัน้ท่ี 5 นีเ้ป็นท่ีสนใจศึกษากันมากท่ีสดุสําหรับ
นกัจิตวิทยากลุม่มนษุย์นิยมยงัเช่ือด้วยว่า ความต้องการด้านนีจ้ะไม่มีพลงัผลกัดนัพฤติกรรมของ
บุคคลเลย หากความต้องการที่ผา่นมาไม่ได้รับการตอบสนอง 
  วยัรุ่นมีความต้องการในเร่ืองทัว่ไปเช่นเดียวกบับุคคลวยัอ่ืน เช่น ความต้องการทางกาย 
ความต้องการความปลอดภยั ความต้องการความรัก ความต้องการเป็นท่ีรักยกยอ่ง ความต้องการ
อิสรภาพ และความต้องการความสําเร็จในชีวิต เป็นต้น แม้ว่าวยัรุ่นจะมีความต้องการด้านต่างๆ 
ไม่แตกตา่งจากวยัอ่ืนมากนกั แตก็่มีความต้องการบางประการท่ีเดน่ชดัมากกวา่วยัอ่ืน จนกลา่วได้
วา่เป็นลกัษณะเฉพาะวยั ซึง่ความต้องการเฉพาะวยัของวยัรุ่นไทยท่ีมีผลไปสูพ่ฤติกรรมที่แสดงออก
ของวยัรุ่นตามความเห็นของนกัจิตวิทยาไทย และผู้ใหญ่ไทยทัว่ไป ดงันี ้(ปรานี รามสตู, 2542) 
  1. เด็กวยัรุ่นต้องการความรัก ความรักทกุชนิดช่วยนําความสขุความอบอุ่นทางใจมาให้ 
วยัรุ่นต้องการความรักทัง้ในฐานะผู้ให้และผู้ รับ รักเพื่อน รักเพศตรงข้ามอย่างคู่รัก หากขาดความ
รักจะทําให้เด็กวยัรุ่นเกิดความพิการทางจิตใจ มีปมด้อย เขาจะทําบางสิง่บางอยา่งซึง่อาจจะขดักบั
บุคลิกภาพลกัษณะดัง้เดิมของตนเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักจากเพื่อน หรือเพื่อให้เป็นท่ีสนใจ
ของเพื่อนตา่งเพศ 
  2. วยัรุ่นต้องการเสรีภาพและต้องการเป็นผู้ใหญ่ เป็นการเตรียมตวัไว้ครองเรือน ทํามา
หากินด้วยตนเองในอนาคต ลกัษณะในข้อนีต้รงกับแนวคิดของสุภา มาลากุล (2524, อ้างถึงใน 
ปรานี รามสตู, 2542) ท่ีกลา่วว่าเด็กวยัรุ่นต้องการอิสระเสรี ต้องการเป็นผู้ ใหญ่ ต้องการหาเลีย้ง
ตนเอง ไม่ต้องการให้ผู้ ใหญ่มายุ่งเร่ืองสว่นตวั ต้องการสิทธิในการปกครองตนเอง เช่น ไปไหนมา
ไหนตามลําพัง ไม่ต้องการขออนุญาต หรือไม่อยากอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างท่ีเคยเป็น ขอเงินติด
กระเป๋าเป็นรายเดือน เม่ือถูกผู้ ใหญ่บงัคบัก็อยากโต้แย้งไปหมด ไม่ต้องการอยู่ในอาณัติของใคร 
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ความต้องการเป็นอิสรเสรีทัง้ในแง่การคิดและการกระทําของวยัรุ่นนี ้บางครัง้รุนแรงถึงกับทําให้
วยัรุ่นเบื่อหนา่ย ระอากบักฎเกณฑ์หรือระเบียบวินยับางประการ 
  3. เด็กวยัรุ่นต้องการเสมอหน้าทัดเทียมกับผู้ อ่ืนในทุกเรียน ไม่ว่าจะเป็นสถานะทาง
เศรษฐกิจ สงัคม รูปร่างหน้าตา เสือ้ผ้าเคร่ืองใช้ มีความรู้สกึเป็นปมด้อยง่ายมาก แม้จะเป็นเร่ือง
เลก็น้อยในสายตาคนอ่ืน หรือคนวยัอ่ืน เช่น ผอมไป อ้วนไป ก็เป็นปมด้อยสําหรับขา มีไฝ มีปาน 
เป็นสวิ ก็รู้สกึว่าเป็นปมด้อย อยู่โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงไม่เท่าโรงเรียนของเพื่อนก็รู้สกึเป็นปมด้อย ขี่
จกัรยานไม่เป็น ทําอะไรไม่ได้ ในขณะท่ีเพื่อนทําได้ก็เป็นปมด้อยอีก เป็นต้น 
  4. ต้องการมีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ อยากรู้อยากเห็น อยากลอง อยากกระทําใน
ทกุสิง่ ซึง่เป็นบอ่เกิดให้อยากริลองในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ ติดสรุายาเสพติด เป็นต้น 
  โดยสรุป วยัรุ่นเป็นเวลาแห่งการ 1) ค้นหาเพื่อให้รู้จักตนเอง 2) แสวงหาให้รู้จักสงัคม
และโลกภายนอก 3) ปรารถนาใครสกัคนหนึ่งท่ีเข้าใจ รักใคร่ ใกล้ชิด และผูกพนัด้วย 4) ความรัก 
ความสวยงามความสมหวงั ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้สกึมืดมน ผิดหวงั ว้าเหว่โดดเด่ียว 5) 
ความคิดเพ้อฝัน จินตนาการกว้างไกล 6) ผจญภยั ทดลอง ชอบเสี่ยง 7) อารมณ์ผนัผวน ไม่หนกั
แนน่ 
  1.4 ความสนใจของวยัรุ่น (Interests) 
  ความสนใจ หมายถึง แนวโน้มทางด้านจิตใจ หรือความรู้สกึของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึง่ซึง่มีอิทธิพลทําให้บุคคลนัน้เอาใจใส ่และรู้สกึพงึพอใจในการทํากิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกับสิ่งนัน้
(ปรานี รามสตู, 2542 : 56) 
  เด็กวยัรุ่นแต่ละคนจะมีความสนใจท่ีแตกต่างกัน โดยเน่ืองมาจาการศึกษา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ความสามารถ ความถนัด และระดับสติปัญญา แต่ก็มีจุดเด่นท่ีเป็น
ลกัษณะร่วมกันของความสนใจของเด็กวยัรุ่นท่ีต่างไปจากวัยเด็กก็คือ ความสนใจของวยัรุ่นจะ
ขยายขอบเขตออกไปสู่ชีวิตสงัคมนอกบ้านและความสนใจมักแคบเข้ามาในแนวเฉพาะเร่ือง 
ในขณะท่ีวยัเด็กจะมีความสนใจในสิง่ตา่งๆมากมาย แตจ่ะสนใจในสิง่ใกล้ตวัเทา่นัน้ 
  ความสนใจของวยัรุ่นมกัอยูใ่นแวดวงดงัตอ่ไปนี ้
  1. ความสนใจเก่ียวกับตวัเอง เช่น สนใจด้านรูปร่าง หน้าตา การวางตวั การแต่งกาย 
ทัง้นี ้เพื่อปรับปรุงตวัเองให้ดึงดูดใจของผู้ อ่ืนและเพื่อนต่างเพศ วยันีพ้ิถีพิถันกับการแต่งกายมาก 
แตเ่น่ืองจากยงัไม่ชํานาญจึงเคอะเขินและมากเกินพอดีในสายตาของผู้ใหญ่ 
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  2. ความสนในทางสงัคม แรกเร่ิมจะสนใจเพศเดียวกัน ต่อมาจะสนใจเพศตรงข้าม 
สนใจบาทบาทางสงัคมของบุคคล เช่น บทบาทผู้ นํา บทบาทพ่อบ้านแม่บ้าน สนใจรวมกลุม่หรือ
ชมรมต่างๆเพื่อจะได้มีโอกาสมีสว่นร่วมในสงัคม สนใจกิจกรรมสนัทนาการทุกชนิด เช่น ดนตรี 
กีฬา การพบปะสงัสรรค์ งานเลีย้งตา่งๆ สนใจความเป็นอยูแ่ละการดําเนินชีวิตในสงัคม 
  3. ความสนใจในการเลือกอาชีพและวิถีชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเป็น
ผู้ ใหญ่ ซึ่งสําคัญมากต่อชีวิตความเป็นผู้ ใหญ่ของเขาในเวลาต่อไป หาก เลือกเดินทางท่ีไม่
เหมาะสมกบัความสามารถและความถนดั อาจะทําให้ไม่ประสบความสาํเร็จเม่ือเป็นผู้ใหญ่ 
  4. ความสนใจทางศาสนา สนใจแสวงหาปรัชญาชีวิตและอุดมคติ เพื่อยึดเป็นหลกัใน
การดําเนินชีวิตตามความคิดฝันของตนตอ่ไป 
  จึงอาจกลา่วโดยสรุปแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวยัรุ่นได้ว่า วยัรุ่นคือบุคคลในช่วงอายุ 12-
25 ปี และเป็นช่วงอายท่ีุมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ มีความต้องการอิสรเสรี
ภาพในการดําเนินชีวิต เน่ืองจากความรู้สกึวา่ตนเองกําลงัโตเป็นผู้ ใหญ่ ความต้องการเช่นนีอ้าจจะ
สวนทางหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัความต้องการของผู้ใหญ่ในสถาบนัทางสงัคมต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นครอบครัว สถานศึกษา รัฐบาล ก่อเกิดเป็นบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเป็นกรอบเกณฑ์ในการ
ปฏิบติัตนของวยัรุ่น และได้ให้ความหมายของการกระทําตา่งๆโดยการตดัสนิวา่ดีและไม่ดี เกิดเป็น
วาทกรรมในการตีตราวัยรุ่นเหล่านี ้ทัง้ท่ีในความเป็นจริง ความเป็นมนุษย์ย่อมมีอิสรเสรีในการ
ดําเนินชีวิตไปตามทิศทางความสามารถและความต้องการของตนเอง  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่น 
  สริุยเดว ทรีปาตี (2556)  กลา่วถึงบรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกับวาทกรรมคุณลกัษณะ
ของวยัรุ่นไทยผา่นคําขวญัวนัเด็กวา่ คําขวญัวนัเด็กของไทยเป็นแคว่าทกรรมประจําปีท่ีผู้ ใหญ่มอบ
ให้กบัเด็ก โดยขาดความตอ่เน่ืองในการจัดการให้ฝันท่ีผู้ ใหญ่คาดหวงัจากเด็กเป็นจริง โดยขณะนี ้
เด็กไทยมีพฤติกรรมเสีย่ง ทัง้ด้านความรุนแรง เพศสมัพนัธ์ ยาเสพติด  
  จากการวิเคราะห์คําขวญัวนัเด็กตัง้แตปี่ พ.ศ. 2490 จนถึงปี 2556 มีทัง้สิน้ 51 คําขวญั 
โดยยคุอํานาจนิยมจนถึงยคุประชาธิปไตย คําขวญัเน้นไปท่ีหน้าที่ของเด็กและความรักชาติ ขณะท่ี
ยุคปฏิรูปการเมือง เน้นคุณธรรม จริยธรรม และยุคปัจจุบนัเน้นใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ และก้าวทัน
เทคโนโลยี เม่ือวิเคราะห์คําขวญัทัง้หมด พบว่า 3 คําแรกท่ีใช้บ่อยท่ีสดุ คือ ขยนัและเรียน 33 ครัง้ 
วินยั 16 ครัง้ คุณธรรมจริยธรรม 14 ครัง้ ขณะท่ี 3 คําท่ีมีการใช้น้อยท่ีสดุ คือ ความสขุ 1 ครัง้ 
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พอเพียง 1 ครัง้ จิตสาธารณะ 2 ครัง้ แต่ความจริงของเด็กไทยพบมีพฤติกรรมเสี่ยงมากมาย ทัง้
ด้านความรุนแรง เพศสมัพนัธ์ ยาเสพติด โดยพบเด็กติดเกม ดทีูวี ใช้โทรศพัท์มือถือ มีสือ่ลามกกว่า 
200 ล้านรายการผา่นเว็บไซต์ เด็กไทยไอคิวตํ่ากวา่คา่เฉลี่ย 91 ออกนอกระบบจากการศึกษามาก
ขึน้ เครียดจากการเรียนถึง 66.99% มีภาวะซึมเศร้า 29.10% หนีเรียน 22.85% สะท้อนให้เห็นว่า
คําขวญัแตล่ะปีเป็นเพียงวาทกรรมประจําปีท่ีผู้ ใหญ่มอบให้กับเด็ก โดยขาดความต่อเน่ืองในการ
จัดการให้ฝันท่ีผู้ ใหญ่คาดหวังจากเด็กเป็นจริงทัง้ เชิงระบบและกระบวนการพัฒนา ศักยภาพ
เด็กไทย 
  กระบวนทศัน์เก่ียวกับวยัรุ่นในสงัคมไทย เร่ิมต้นตัง้แต่ภาพลกัษณ์เดิมของวยัรุ่น ซึ่งมี
ความเป็นเด็ก โดยให้ความหมายในลกัษณะเป็นผู้บริสทุธ์ิ เป็นผ้าขาว เป็นผู้ ใหญ่ตวัเล็กๆ และเป็น
พลเมืองท่ีควรได้รับการปกป้องดแูล โดยแนวคิดเก่ียวกับการเลีย้งดูเด็กท่ีมีการเปรียบเทียบให้เด็ก
เป็นผืนผ้านัน้เป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับสถาบนัครอบครัวไทยในสงัคมไทยมาช้านาน เรามักจะยึดติดกับ   
วาทกรรมของความเป็นผ้าขาวท่ีให้ภาพของความบริสุทธ์ิผุดผ่อง และเป็นคู่ตรงข้ามกับสีดํา 
ภาพลกัษณ์ของเด็กจึงเป็นเร่ืองของความงาม ความดี และสมองของเด็กก็เป็นพืน้ท่ีท่ีควรจะบรรจุ
เฉพาะสิ่งท่ีพึงประสงค์เพื่อการเจริญเติบโตดงับรรทดัฐานของการพฒันาในสงัคมไปด้วยเช่นกัน 
หากจะพิจารณาถึงความเป็นจริงและรายละเอียดของแนวคิดดงักลา่วแล้ว จะสามารถแยกได้เป็น 
2 แนว คือ 
  แนวคิดแรกจะเปรียบเด็กเป็นผ้าขาว กลา่วคือ เด็กนัน้มีความบริสทุธ์ิ ไร้เดียงสา จําต้อง
ระมดัระวงัไม่ให้แปดเปือ้นจากสิง่สกปรกทัง้ปวงที่มีอยูชุ่กชุมในสงัคม เด็กจึงถกูปกป้องดุจไข่ในหิน 
การปกป้องเช่นนีเ้ป็นการใช้อํานาจต่อเด็กอย่างหนึ่ง เด็กจะถูกกระทําเหมือนวตัถุธาตุ และเป็น
เหยื่อความหวงัดีของผู้ใหญ่ 
  สว่นอีกแนวคิดหนึ่งเห็นว่า เด็กคือผ้าดํา เด็กเกิดมาด้วยความโง่เขลาเยาว์ปัญญาดุจ
ผ้าสดํีา ต้องขดัฟอกชําระให้ขาวสะอาดดดีู เด็กจะต้องเรียบร้อยเป็นผ้าพบัไว้ ว่านอนสอนง่าย เช่ือ
ฟังผู้ใหญ่ แนวความคิดนี ้เด็กยอ่มตกเป็นเหยื่อของอํานาจเช่นเดียวกนั 
  จากแนวคิดดงักลา่ว จึงนําไปสูก่ารอบรมเลีย้งดเูด็กในแต่ละครอบครัวซึ่งมีภูมิหลงัทาง
สงัคมและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ดงัท่ี กิติกร มีทรัพย์ (2544) ได้แสดงความเห็นไว้ในคํานํา
ของสารคดีอาชญากรเด็ก (อรสม สุทธิสาคร, 2544) ว่าพ่อแม่ท่ีเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมรอบตวัเด็ก
หรือสงัคมนา่กลวัเลวร้าย ก็จะปกป้องผ้าขาวหรือแต่งแต้มผ้าขาวให้เป็นสีต่างๆ ท่ีคิดว่าสู้สงัคมได้ 
สว่นพอ่แม่ที่คิดว่าเด็กคือผ้าดํา เม่ือรู้สกึว่าสงัคมไม่เป็นธรรม ต้องแย่งชิงแข่งขนักันมากก็ย่อมยิ่ง
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ขดัผ้าดําให้เป็นสีขาวมากขึน้ ข่มให้แข็งยิ่งขึน้ นัน่คือการใช้อํานาจกับเด็กหนักขึน้อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้นัน่เอง และการท่ีเด็กต้องเติบโตท่ามกลางการเลีย้งดูท่ีแฝงความสมัพันธ์เชิงอํานาจเช่นนี ้
สง่ผลให้เด็กมีวิถีคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันตามไปด้วย กลา่วคือ เด็กท่ีถูก
ใช้อํานาจอาจแบ่งได้เป็นสามกลุม่ กลุม่แรก สยบยอมเป็นผ้าพบัไว้ กลุม่ท่ีสอง เก็บกดอยู่เงียบๆ 
และมีความอดทนจํากดั กลุม่สดุท้าย เป็นขบถและเตลดิหนี เด็กกลุม่แรกมีจํานวนมาก กลุม่ท่ีสอง
มีน้อย และกลุม่ท่ีสามมีน้อยท่ีสดุ แต่กลุม่ท่ีสองจะน่ากลวัท่ีสดุ พวกเขาอาจดูเงียบๆ เรียบร้อยใน
ภาพภายนอก แตเ่ก็บกดความคบัแค้นไว้ภายใน เม่ือเด็กเหลา่นีเ้ติบโตและมีปฏิสมัพันธ์กับสงัคม 
สิ่งท่ีเด็กในกลุ่มแรกและกลุ่มท่ีสองแสดงออกจึงเป็นความถูกต้องตามครรลองของสงัคมและ
จัดเป็น “เด็กดี” แต่เม่ือใดท่ีเด็กแสดงการต่อต้านขัดขืนด้วยการไม่เช่ือฟัง รวมถึงมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากกรอบท่ีสงัคมกําหนด เด็กกลุม่นีจ้ะถกูเรียกวา่ “เด็กดือ้” หากเด็กมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้อยูใ่นระเบียบวินยัดงัเดิม เด็กกลุม่นีก็้จะได้รับการช่ืนชมวา่เป็น “เด็กวา่นอนสอนง่าย” 
อนัจะนําไปสูค่วามเป็นเด็กดีได้ดงัเดิม สว่นเด็กกลุม่ท่ีสามไม่ค่อยเช่ือฟัง เป็นขบถและเตลิดหนีนัน้ 
จะถกูสงัคมเรียกวา่ “เด็กเกเร เด็กร้าย เด็กอนัธพาล ฯลฯ” ตามแตร่ะดบัของพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ตามแนวคิดของทฤษฎีคู่ตรงข้ามซึ่งเป็นการตัดสินพฤติกรรมของเด็กอย่างขาดความละเอียด
รอบคอบ และปราศจากการนําปัจจัยแวดล้อมอ่ืนมาพิจารณาควบคู่ไปด้วย การด่วนตัดสินอัน
นําไปสูก่ารเลอืกใช้วิธีปฏิบติัของสงัคมตอ่เด็กเช่นนีจ้ึงสง่ผลให้เด็กจํานวนหนึ่งแสดงการต่อต้านขดั
ขืนด้วยวิธีการรุนแรง ขดัต่อระเบียบของสงัคม และในบางรายมีการกระทําผิดกฎหมายตามมา 
(ภทัทิรา วิภวภิญญโญ, 2554 : 65-67) 
  ปัจจุบันกระบวนทัศน์เก่ียวกับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป โดย
สมพงษ์ จิตระดับ (2552) ได้นําเสนอลกัษณะของเด็กและเยาวชนไทยในสงัคมเมือง เช่นใน
กรุงเทพมหานคร ว่ามีลกัษณะดงันี ้บริโภคนิยมสูง มีวัฒนธรรมนอนดึกต่ืนสาย สภาพร่างกาย
อ่อนแอ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เรียนรู้เร่ืองเพศเร็ว แสวงหาเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ยึดวัตถุ
สิ่งของเป็นตวัตดัสิน ขาดจิตอาสา ขาดรากเหง้าทางศีลธรรม เกิดภาวะไร้ความสขุสงู เลียนแบบ
โดยขาดการไตร่ตรอง เลน่พนนับอล ทํางานหนักไม่เป็น การแย่งชิงทําร้ายกันในรูปแบบต่างๆ มี
สภาวะเป็นหวัหน้าครอบครัวตัง้แตว่ยัเยาว์ 
  ลกัษณะตา่ง ๆ ข้างต้นนัน้ เกิดจากสภาพสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงเข้าสูยุ่คท่ีช่องทางในการ
บริโภคข้อมลูขา่วสารเพิม่มากขึน้ และมีการนําอุปกรณ์ลํา้สมยัตา่งๆมาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยพ่อ
แม่ดูแลบุตร ซึ่งเดิมการเลีย้งดูเด็กในสงัคมไทยนัน้มีความผูกพนัอยู่กับครอบครัวแบบขยายและ
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ความสมัพนัธ์กบัสมาชิกในชุมชน แตส่ถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนัทําให้ครอบครัวไทย
มีขนาดเลก็ลง ความผกูพนัระหวา่งสมาชิกในครอบครัวเร่ิมลดน้อยลง และกระบวนทศัน์ท่ีเก่ียวกับ
เด็ก ตลอดจนการอบรมเลีย้งดูเด็กในสงัคมปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคย โดยพ่อแม่หนัไปพึ่ง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเป็นพี่เลีย้งให้แก่ลูกมากขึน้ ช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวจึงเพิ่ม
ตามมา เด็กในสังคมไทยปัจจุบันจึงเติบโตมาเป็นวัยรุ่นท่ีขาดความรัก ความอบอุ่น อันนําไปสู่
ปัญหาสงัคมในท่ีสดุ   
 
  2.1 บรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบัการศกึษาของวยัรุ่น 
  วลัยา ภูมิภกัดีพรรณ (2547 : 132-133) ได้กลา่วไว้อย่างน่าสนใจเก่ียวกับวาทกรรม
ของระบบโรงเรียนท่ีมีต่อเยาวชนว่า โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันแห่งการส่งผ่านเจตนารมณ์ในการ
ควบคุมผู้ เรียน และผู้ เก่ียวข้องให้มีอัตลกัษณ์ทางสงัคมท่ีเป็นหนึ่งเดียวนี ้มีภารกิจในการอบรม
พฤติกรรมและสัง่สอนด้วยวิชาความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง วางอยู่บนเงื่อนไขของการตอบสนองต่อ
ระบบการส่งต่อการศึกษาและสง่เสริมให้เกิดอาชีพเฉพาะในสงัคมสมัยใหม่ท่ีต้องการเป็นหลกั 
ลาํดบัคณุคา่ความสาํคญัของความเป็นมนุษย์จึงถูกจํากัดอยู่เพียงแค่ท่ีว่าผู้ เรียนสามารถจะบรรลุ
เป้าประสงค์ของโรงเรียนหรือเป็นท่ีต้องการของคนในสงัคมได้หรือไม่ ความสําเร็จของมนุษย์ท่ีมี
ทกัษะเฉพาะ มีจริต และสติปัญญาการเรียนรู้ท่ีสามารถปรับตนเข้าสูร่ะบบและการได้รับความรู้/
วิชาท่ีตอบสนองต่อความคาดหวังของสงัคม จึงถูกทําให้มีคุณค่าเหนือกว่าความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลอ่ืน หากแตเ่ด็กอีกจํานวนหนึง่ท่ีมีความต้องการและความฝันตอ่การดําเนินชีวิตท่ีแตกต่าง ก็
จะถูกกําหนดคุณค่าออกมาเป็นเพียงแค่มนุษย์ชัน้สองท่ีถูกผลกัออกไปอยู่ชายขอบของโรงเรียน 
กระบวนการอบรมกลอ่มเกลาที่กําลงัดํารงอยูใ่นสงัคมเช่นนี ้กําลงัสร้างความกดดนัและทําให้เด็ก
ท่ีมีจริตการเรียนรู้และทกัษะท่ีแตกตา่ง ให้เกิดความรู้สกึตอ่การดถูกูความเป็นมนษุย์ของตนเอง สิ่ง
ท่ีเกิดขึน้ในสถาบันโรงเรียนก็คือ การสืบสานส่งผ่านอุดมการณ์การควบคุมมนุษย์ดําเนินต่อไป
อยา่งไม่มีท่ีสิน้สดุ กลายเป็นวงัวนของความชั่วร้ายตอกยํา้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของความเป็น
มนษุย์ท่ีมิได้บรรลตุามมาตรฐานท่ีถกูกําหนดขึน้ตลอดเวลา 
   ด้วยมายาภาพของการสร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามมาตรฐานท่ีคนสว่นใหญ่
ต้องการนัน้ นําไปสูข่ัน้ตอนของการอบรมฝึกฝนเด็กให้สยบยอมต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบ วินยั ด้วย
การใช้ตารางเวลาและกระบวนการฝึกอย่างสม่ําเสมอเป็นกิจวตัร เพื่อให้ร่างกายสยบยอมต่อ
ข้อกําหนดท่ีถูกสร้างขึน้ในสงัคมโรงเรียน รวมทัง้ความรู้ท่ีถูกสร้างขึน้ในรูปแบบของวิชาการก็ถูก
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นํามาใช้ตดัสนิด้วยมาตรฐานท่ีสามารถจะกําหนดคณุคา่ของผู้ เรียนได้ ภาคปฏิบติัการท่ีต้องการให้
ผู้ เรียนสยบยอมต่อข้อกําหนดในทุกเร่ือง เร่ิมตัง้แต่กระบวนการคดัสรรเด็กเข้าโรงเรียน โดยมีการ
กําหนดคณุลกัษณะของเด็กท่ีต้องมีความเก่งตรงตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนด ดงันัน้ เม่ือมีการ
ให้คณุคา่ขึน้อยูก่บัมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดขึน้ จึงสง่ผลให้การเลือกอนาคตของผู้ เรียนจากสาย
วิชาการเรียนรู้เป็นไปตามการให้คณุคา่ของสงัคม ซึง่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผู้ เรียนมากกว่า
ท่ีจะเกิดขึน้จากความต้องการอย่างแท้จริงของผู้ เรียน เพราะหากต้องการท่ีจะเป็นคนท่ีได้รับการ
ยอมรับและรู้สกึภมิูใจตอ่ความสําเร็จของตนเอง ก็ต้องเลือกหรือปฏิบติัตนในรูปแบบท่ีถูกกําหนด
ขึน้จากกฎกติกาต่างๆท่ีผู้ มีอํานาจในสงัคมให้ความสําคัญ อันมีนัยถึงการปฏิบัติตนได้ตรงต่อ
กฎเกณฑ์กติกาของโรงเรียน ท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ ปกครอง เพื่อให้การควบคุม
คุณลกัษณะเป็นไปอย่างเป็นระบบขัน้ตอนทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน ขัน้ตอนและรูปแบบการพบ
ผู้ปกครองยอกยํา้ให้เด็กและผู้ปกครองยอมรับถึงอุดมการณ์ของการให้คุณค่าความเป็นคนจะถูก
ตอกยํา้อย่างสม่ําเสมอเป็นระยะในแต่ละภาคเรียนของทุกปีการศึกษา  (วัลยา ภูมิภกัดีพรรณ. 
2547 : 132-133) 
  การกระทําดงักลา่วได้สง่ผลให้วยัรุ่นสว่นใหญ่ท่ีมีความต้องการการยอมรับจากสงัคม
เป็นทนุเดิมอยูแ่ล้ว ได้ถอยห่างจากวิถีแห่งการเรียนรู้จากความถนดัเฉพาะตน อันเป็นแนวทางใน
การสร้างอตัลกัษณ์และนําพาไปสูค่วามสามารถในการดํารงและดแูลชีวิตของตนเองและบุคคลอ่ืน
ต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ และมีความสขุต่อสิ่งท่ีตนเองเลือก ระบบการศึกษาได้สง่ผ่านการให้
คณุคา่ความเป็นวยัรุ่นท่ีดี ผ่านบรรทดัฐานทางสงัคมในด้านการศึกษา ด้วยการตีกรอบสาขาวิชา 
อาชีพ ด้วยสาระการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ เป็นตัวหล่อหลอมอนาคตของเด็กให้ได้รับการยกย่องใน     
คณุคา่ที่ตา่งกนั ด้วยนยัยะเช่นนี ้การตดัสนิคณุคา่ของความเป็นคนก็จะเป็นไปตามสาขาวิชาชีพท่ี
เรียน ทําให้ศกัยภาพการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของเด็กถูกจํากัดลงให้เป็นเพียงมนุษย์ท่ีสามารถจะ
ปฏิบัติงานได้ตามสิ่งท่ีถูกกําหนดในโรงเรียน เพื่อคงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามท่ีได้รับการ
ยอมรับจากสงัคมเทา่นัน้ (วลัยา ภมิูภกัดีพรรณ. 2547 : 132-133) 
 จึงอาจกลา่วได้ว่าแม้การศึกษาคือเคร่ืองมือของการพัฒนาตามกระบวนทศัน์ทางสงัคม 
การผลติทรัพยากรมนษุย์จากระบบการศกึษาจึงผลติซํา้เพื่อสนองนโยบายการพฒันาของรัฐ ทัง้ใน
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองการปกครอง อตัลกัษณ์แหง่ตวัตนของมนษุย์จึงถกูลดทอนไปใน
ระหวา่งกระบวนการผลติ เพื่อให้มนษุย์เป็นแรงงานสําเร็จรูป เป็นพลเมืองท่ีดีตามนโยบายของรัฐ 
สง่ผา่นสูส่ถานศกึษาหลอ่หลอมจดัระเบียบ และให้คณุคา่กบัศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์กบัคุณสมบติั
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บางประการท่ีตรงกับความต้องการของสถาบันทางสงัคมเท่านัน้ กลุม่คนชายขอบของสงัคมจึง
ไม่ใช่แคเ่พียงชนชาติไร้แผน่ดินเทา่นัน้ หากแต่เป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีคุณสมบติัไม่ตรงกับความต้องการ
ของรัฐ ก็ถกูจดัเป็นบุคคลชายขอบของสงัคมได้เช่นเดียวกนั 
  
  2.2 บรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพของวยัรุ่น 
  การประกอบอาชีพมีความสาํคญัตอ่การดํารงชีวิตของมนุษย์ การเลือกประกอบอาชีพ
ให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนดัของแต่ละบุคคลจึงมีความสําคญัมาก แต่ใน
สงัคมไทยกลบัไม่ได้รับการให้ความสาํคญักบัปัจจัยดงักลา่วเป็นหลกั เน่ืองจากสงัคมได้ก่อให้เกิด
บรรทดัฐานในการประกอบอาชีพ ปลกูฝังความคิดเก่ียวกับอาชีพท่ีดี มีเกียรติ สบาย เม่ือเกิดวาท
กรรมของคณุคา่ในการประกอบอาชีพ จึงเกิดเป็นกรอบในการกําหนดอาชีพของสงัคมไทย  
  การทับซ้อนของวาทกรรมเก่ียวกับคุณค่าของการประกอบอาชีพได้ฝังรากอยู่ใน
ความคิดของคนไทยจากปรากฏการณ์ของการช่วงชิงวาทกรรมการศึกษาจากชุมชนสู่ระบบ
โรงเรียน ซึ่งตามประวติัศาสตร์ชาติไทยได้เร่ิมมีระบบโรงเรียนตัง้แต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังบทพระราชนิพนธ์ เร่ือง โคลนติดล้อ ในตอน ความนิยมเป็นเสมียน      
(อศัวพาห ุ: 2458) 

    “...การตัง้โรงเรียนขึน้ทั่วทัง้พระราชอาณาจักร ให้โอกาสแก่บรรดาชาย
หญิงทกุ ๆ ขัน้ได้ศึกษาให้รู้อ่านรู้เขียนหนงัสือนัน้ กลบัให้ผลท่ีทําให้เป็นท่ีรําคาญ 
และอาจจะทําให้รําคาญยิ่งกว่าท่ีเป็นอยู่เด๋ียวนีก็้เป็นได้ โดยไม่กล่าวถึงความ
เสยีหายอย่างอ่ืนซึ่งจะพึงมีมาในไม่ช้าวนั เด็กทุก ๆ คนซึ่งเล่าเรียนสําเร็จออกมา
จากโรงเรียนล้วนแต่มีความหวังฝังอยู่ว่าจะได้มาเป็นเสมียน หรือเป็นเลขานุการ 
และถ้าหากเขาทัง้หลายนัน้ไม่มีความกระหายจะทํางานอยา่งที่พวกเขาเรียกกันว่า 
"งานออฟฟิศ" มากีดขวางอยูแ่ล้ว เขาก็อาจจะทําประโยชน์ได้มาก เพราะว่าถึงแม้
พวกหนุม่ ๆ นัน้จะมีความคิดเห็นวา่ตวัสาํคญัปานใด ก็คงจะต้องฟังความเห็นของ
ผู้ อ่ืน ถ้าความเห็นของสาธารณชนเห็นว่าชาวนา ชาวสวน พ่อค้าและช่างต่างๆ มี
เกียรติยศเสมอเสมียนและไม่ยกเสมียนขึน้ลอยไว้ในท่ีอันสงูเกินกว่าควร ก็จะเป็น
ประโยชน์ช่วยเหลอืได้มาก” 
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  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 6 เกิดจากค่านิยมในการเป็นเสมียนท่ีมีมากจนเกิน
ความต้องการของประเทศ และไม่ทําให้เกิดการพฒันาเท่าท่ีควร การให้คุณค่ากับการประกอบ
อาชีพจากวุฒิการศึกษาได้ฝังรากลกึในความคิดของคนไทยมานาน หากแต่ความเป็นพลวัตได้
ปรับเปลีย่นรูปแบบของการประกอบอาชีพในสงัคมไทยไปบ้างเพียงเท่านัน้  การสถาปนาอํานาจ
ของความรู้ให้อยู่ในกรอบของการสง่ผ่านความรู้ในโรงเรียน ได้ตีกรอบความคิดของคนในสงัคม 
เกิดบรรทดัฐานในการประกอบอาชีพว่า จําเป็นต้องผ่านการศึกษาระบบโรงเรียนเท่านัน้ จึงจะ
สามารถประกอบอาชีพท่ีมีเกียรติ ดังนัน้ อาชีพใดๆก็ตามท่ีอยู่ในรูปแบบอ่ืนจึงถูกมองข้ามจาก
สงัคม นอกจากนี ้บรรทดัฐานของการประกอบอาชีพ ยงัขึน้อยู่กับการพฒันาของระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการผลิตทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการศึกษา ในการป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
  2.3 บรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของวยัรุ่น 
  ความรู้เร่ืองเพศในสงัคมไทยมีมาช้านาน ดงัจะเห็นได้จากคําสอนของพุทธศาสนาท่ี
ยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัของชาวไทยทัว่ไป ภาพจิตรกรรมในวดั วรรณกรรม สภุาษิต โคลง กลอน ท่ี
สะท้อนความคิดและอุดมการณ์เก่ียวกับเร่ืองเพศในสงัคมไทย จากงานศึกษาของชลิดาภรณ์ สง่
สมัพนัธ์ (2551ก : 44-47) ชีว้่า เร่ืองเพศในสงัคมก่อนเปิดรับอารยธรรมตะวนัตกนัน้มองเร่ืองเพศ
เป็นเร่ืองของความอุดมสมบูรณ์ เช่น การนบัถืออวยัวะเพศท่ีถูกให้ความหมายว่าเป็นสญัลกัษณ์
ของการแพร่พนัธ์ุ และการเกิด เร่ืองเพศเป็นสว่นหนึง่ของการละเลน่พืน้บ้านอยา่งเปิดเผย และเร่ือง
เพศปรากฏในวดัพทุธศาสนาหลายวดัในประเทศไทยท่ีสะท้อนการแตง่กาย วิถีชีวิต การกระทําทาง
เพศระหวา่งหญิงกบัชาย หญิงกบัหญิง ชายกบัชาย  ทัง้ในแงม่มุขบขนัและเชิงสงัวาส ท่ีถูกอธิบาย
เร่ืองเพศเป็นเร่ืองธรรมชาติและปกติธรรมดาของชีวิตทางโลกย์ หรือเพื่อแสดงว่าเร่ืองเพศเป็น
อุปสรรคขวางทางสูนิ่พพานของมนษุย์ ความต้องการทางเพศเป็นองค์ประกอบหนึง่ของการดําเนิน
ชีวิต แตก็่เป็นเร่ืองของตณัหาท่ีทําให้เกิดทุกข์และฉุดรัง้มนุษย์จากการบรรลธุรรม การเรียนรู้ท่ีจะ
ควบคมุร่างกาย ความรู้สกึ และความต้องการทางเพศให้พอดีไม่มากเกินไปจึงเป็นเร่ืองสาํคญั 
  เพศท่ีเป็นท่ียอมรับในสงัคมไทยมีเพศหญิง เพศชาย และกะเทย โดยกะเทยนัน้มีการ
พดูถึงเขียนถึงในพระไตรปิฎกได้กลา่วถึงกะเทย หรือบณัเฑาะก์ อันหมายถึงบุคคลผู้ มีสองเพศใน
บุคคลเดียว และบณัเฑาะก์ถือเป็นข้อห้ามหนึง่ท่ีไม่ยินยอมให้บวช และพฤติกรรมรักร่วมเพศถือว่า
เป็นสิ่งผิดไม่ดีงามต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในพระไตรปิฎกได้ระบุเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งของ
พระสงฆ์วา่จะกระทํามิได้ และการควบคมุร่างกาย ความรู้สกึ และความต้องการทางเพศนัน้เป็นสิง่
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ท่ีกําหนดให้กบัทกุเพศวยั ฐานะทางสงัคมของเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดบัท่ีแตกต่างกัน โดย
เพศชายอยูใ่นฐานะที่เหนือกวา่ในแง่ของการสืบวงศ์สกุลและการบวชเรียน สว่นเพศหญิงนัน้จะมี
บทบาททางสงัคมได้ต้องอิงกบัเพศชาย เช่น บิดา หรือวงศ์ตระกลู หรือสามี 
  การเจริญพนัธ์ุนัน้เป็นสิง่สาํคญัและจําเป็น เน่ืองจากเก่ียวข้องกับทายาท การสืบสกุล 
การคมุกําเนิดจึงไม่อยู่ในพืน้ท่ีของความรู้เร่ืองเพศในยุคสมัยนัน้ อย่างไรก็ตาม การตัง้ครรภ์ การ
ดแูลครรภ์เป็นหน้าที่ร่วมกนัระหวา่งสามีภรรยา โดยสามีต้องคอยดแูลภรรยาทัง้ในระหว่างตัง้ครรภ์ 
ในช่วงการคลอด และหลงัคลอด เช่น เตรียมอุปกรณ์การทําคลอด เช่น ตดัไม้ไผ่ ต้มนํา้ การดูแล 
อยูไ่ฟ สทิธิในครรภ์เป็นของผู้หญิงไม่ว่าการคลอดนัน้เด็กจะรอดหรือไม่ ไม่ถือว่าเป็นความผิด ซึ่ง
จากงานศึกษาของกนกวรรณ ธราวรรณ (2545, อ้างถึงใน อุษณีย์ ธโนวรรย์, 2555 : 60)  พบว่า
หลกัฐานท่ีพอจะอ้างอิงเก่ียวกับการทําแท้งในกฎหมายตราสามดวงมีอยู่สองบท คือ บทพระ
อัยการลกัษณะผัวเมียเก่ียวกับการฆ่าเด็กในครรภ์มารดา ตามมาตรา 10 และมาตรา 15 เป็น
กฎหมายท่ีไม่มีการบญัญัติวา่ด้วยความผิดฐานทําให้แท้งลกูโดยตรง และไม่เอาผิดผู้หญิงท่ีทําให้
ตนเองแท้งลกูด้วย อีกบทหนึง่อยูใ่นหมวดของพระอยัการทาสของกฎหมายตราสามดวงมาตรา 94 
ซึง่แบง่กําหนดการตัง้ครรภ์ออกเป็นสองช่วง ในช่วงสามเดือนแรกเรียกวา่ “เขตรักษาท้อง” และช่วง
ท่ีสองจากสามเดือนจนครบกําหนด เรียกว่า “ทศมาส” ไม่ว่าจะคลอดหรือแท้ง ก็ถือว่าเป็นการ
คลอดเด็กทัง้สิน้ มาตรา 98 กําหนดต่อไปว่า ในการคลอดระยะท่ีสองนี ้ไม่ว่าเด็กท่ีคลอดจะรอด
หรือตาย กฎหมายในจารีตของไทยก็ยกประโยชน์ให้กับผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ทัง้หมด ธาวิต สขุพานิช 
(2542) วิเคราะห์วา่ ข้อมลูหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ตอ่เร่ืองนีช้ดัเจนอยา่งโต้แย้งไม่ได้เลย นัน่คือ 
สตรีทุกๆคนมีสิทธิเสมอกันหมด ไม่จํากัดชนชัน้หรือสถานภาพ จะยากดีมีจน เป็นเข้า สามัญชน 
ไพร่ หรือทาส สทิธินีมี้อยูพ่ร้อมในความเป็นหญิง ผู้ชายไม่มีสทิธิยุง่เก่ียวด้วยเลย (ธาวิต สขุพานิช, 
2542, อ้างถึงใน อุษณีย์ ธโนวรรย์, 2555 : 61)  
  ความเป็นชายและความเป็นหญิงถูกอบรมสัง่สอนผ่านคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อ
กํากับพฤติกรรมทางเพศไว้ผ่านระบบค่านิยม ความคิด ความเช่ือ โดยปลกูฝังผ่านการอบรมสัง่
สอน เช่น สภุาษิต คําสอนต่างๆ การกําหนดบทบาทหน้าท่ีของเพศไว้ชัดเจนในมิติของความเป็น
ชายหญิง เช่น กําหนดให้เพศชายเป็นผู้สบืสกลุ เป็นผู้ เข้มแข็ง แข็งแรงทางกายภาพ จึงอยู่ในฐานะ
ของผู้ นําครอบครัว โดยการเป็นผู้ นําที่ดีได้ต้องเป็นผู้ มีวิชา การมีวิชาจึงเสมือนการมีทรัพย์ เพื่อดูแล
หาเลีย้งครอบครัว ส่วนเพศหญิงอ่อนแอกว่า ต้องอยู่ในความปกป้องดูแล และมีหน้าท่ีดูแล
ครอบครัว ผู้หญิงจะประสบความสําเร็จได้ด้วยการมีสามีท่ีดี และสตรีนัน้มีรูปเป็นทรัพย์ เช่น ใน
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วรรณกรรมภาษิต และคําสอนประชุมโคลงโลกนิติ (กรมวิชาการ, 2543 : 339) มีคําสอนท่ีชีใ้ห้เห็น
ถึงการปฏิบติัตนของหญิงชายวา่  

   ฤๅษีโสภาคดว้ย ซูบทรง 
  สตัว์สีเ่ทา้งามยง  ใหญ่อ้วน 
  บุรุษรอบรู้คง  งามเพือ่ รู้แฮ 
  หญิงงามจกังามลน้ลว้น เลิศดว้ยสามี 

  วดัเป็นแหลง่ให้ความรู้ทางเพศศึกษามากท่ีสุดแก่ประชาชนไทยในโบราณกาล ทัง้ท่ี
เป็นภาพเขียนฝาผนงัในวดั โบสถ์ หรือในคําสอนของพระพุทธเจ้าและในหลกัธรรม พระพุทธองค์
เม่ือครัง้ยังมีชนม์ชีพอยู่ได้บัญญัติสิกขาบทเก่ียวกับการปฏิบัติตนระหว่างภิกษุกับภิกษุณี ห้าม
ไม่ให้ภิกษุณีมีคูค่รองหรือเสพกามคณุ 
  นอกจากนัน้ มีอรรถาธิบายถึงการเกิดของมนุษย์ การเกิดเป็นเพศหญิง เพศชาย การ
เกิดสงัคม การลงโทษภิกษุท่ีให้คําแนะนําแก่สตรีเพื่อนําไปสูก่ารทําแท้ง การปฏิบติัตนตามบทบาท
ของบิดามารดา บิดา อาจารย์ บุตร ภรรยา มิตร สมณพราหมณ์ (รวมเรียกวา่ ทิศหก) นอกจากนัน้ 
พระพุทธองค์ยังสอนให้ห้ามการประพฤติผิดในกามกับลกูเขาเมียเขา หรือหญิงท่ีมีเจ้าของ หรือ
หญิงต้องห้าม คําสอนต่างๆไม่เพียงให้ใช้กับสมาชิกครอบครัวเท่านัน้ แต่สามารถปฏิบัติได้กับ
สมาชิกทุกๆคน ในสงัคม เช่น สอนให้ซื่อสตัย์ต่อกัน (สจัจะ) รู้จักข่มจิตของตน (ทมะ) มีความ
อดทน (ขนัติ) สละให้ในสิง่ของตา่งๆของตนให้แก่ผู้ อ่ืน (จาคะ สอนให้มีพรหมวิหารสี่ คือ ปรารถนา
ให้เขาเป็นสขุ (เมตตา) ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ (กรุณา) มีความยินดีเม่ือผู้ อ่ืนได้ดี (มุทิตา) ไม่ยินดียิน
ร้ายเม่ือช่วยไม่ได้ (อุเบกขา) กับสอนให้มีความละอายต่อบาป (หิริโอตปัปะ ซึ่งถือว่าเป็นธรรมท่ี
คุ้มครองโลก) เป็นต้น  
  การสอนเพศศกึษาผา่นวรรณคดีในสมยัอยธุยา เช่น ขุนช้างขุนแผน ทําให้ผู้อ่านเข้าใจ
เพศศึกษาของสมัยอยุธยาเก่ียวกับการตัง้ครรภ์ การตัง้ช่ือเด็กประเพณีบว ช หมัน้ แต่งงาน 
พัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจเพื่อความพร้อมในการครองเรือน รวมทัง้ความผูกพันของ
อารมณ์เพศ (ชยัวฒัน์, สรีุย์ และจารุณี, 2524, อ้างถึงใน อุษณีย์ ธโนวรรย์, 2555 : 63)  
  ในสมยัลพบุรี จากจดหมายเหตลุาลแูบร์ แปลโดย กรมหม่ืนนราธิปประพนัธ์พงศ์ ทําให้
ทราบว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สตรีไม่ค่อยคบชู้ สู่ชาย ทัง้นีเ้พราะสามีทีอํานาจ
ลงโทษภรรยาของตวัได้ตามอําเภอใจทกุอยา่ง ตัง้แตข่าย จองจํา จนถึงฆา่ทิง้ ถ้าสามารถพิสจูน์ได้
ว่าเธอคบชู้ สูช่ายอ่ืน และบุตรไม่กล้าขดัขืนบิดามารดา เพราะกลวัถูกขายให้ไปเป็นโสเภณี หรือ
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เกรงวา่ตายไปแล้วต้องไปเป็นเปรต (ชยัวฒัน์, สรีุย์ และจารุณี, 2524, อ้างถึงใน อุษณีย์ ธโนวรรย์, 
2555 : 63) 
  การสร้างความรู้เร่ืองเพศในยุคสมัยนีต้ัง้อยู่บนอุดมการณ์ทางศาสนาเป็นสําคญั โดย
เป้าหมายของชีวิตคือการหลดุพ้นจากวฏัสงัสาร  เร่ืองเพศเป็นอุปสรรคหนึ่งท่ีเป็นกับดกัสําคญัของ
การติดรส รูป กลิ่น เสียง สมัผัส ดังนัน้ เร่ืองเพศจึงเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องควบคุมตนเอง รวมทัง้
ครอบครัว สงัคมก็เข้ามามีสว่นในการกํากับดูแลด้วย เร่ืองเพศในยุคนีถื้อว่าเป็นวิถีชีวิต เป็นเร่ือง
ธรรมชาติ การพดูจาหยอกล้อเร่ืองเพศไม่ถือว่าผิดบาป อย่างไรก็ตาม เพศชายมีอํานาจเหนือเพศ
หญิงในฐานะผู้ดแูล หรือผู้ มีสิทธิในตวัผู้หญิงในฐานะพ่อหรือสามีท่ีผู้หญิงอาจถูกขายไปเป็นทาส 
หรือคลมุถงุชนได้ 
 
3. แนวทางการศึกษาเร่ืองเล่า 
  วิธีการศกึษาเร่ืองเลา่ให้ความสาํคญักบัการแสดงออกด้วยภาษา การสือ่สารต่างๆท่ีคน
ใช้ในชีวิตประจําวนั เช่น นิทาน นิยายปรัมปรา ภาพวาด ดนตรี ฯลฯ ซึ่งเป็นการบอกเลา่ถึงสิ่งท่ีผู้
เลา่ปรารถนาจะให้ผู้ ฟังได้รับรู้ การสร้างเร่ืองราวถือเป็นการผลิตวาทกรรมอย่างหนึ่ง ในการเล่า
เร่ืองราว เหตกุารณ์และการกระทําถกูนํามาเช่ือมโยงและจดัระเบียบผา่นการวางโครงร่างของเร่ือง
ซึ่งเป็นแผนแบบของมโนทศัน์ท่ีความหมายของเหตุการณ์ต่างๆถูกสร้างขึน้มาโดยผู้ เล่าภายใต้
บริบทหนึง่ๆ เร่ืองราวท่ีถกูสร้างขึน้จะมีจุดเร่ิมต้น ช่วงกลาง และจุดจบของเร่ือง เร่ืองเลา่เป็นวิธีการ
ท่ีทําให้คนสามารถจบัภาพประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยใช้ภาษาซึ่งประกอบด้วยประโยคต่างๆ เพื่อ
แสดงลําดบัของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ นอกจากนี ้เร่ืองเลา่ยงัมีโครงเร่ือง (Plot) ซึ่งเป็นตวักํากับการ
จัดลําดับประโยคและเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ การวางโครงเร่ืองมีส่วนสําคัญในการทําให้
เหตุการณ์ต่างๆมีความหมายตามท่ีผู้ เล่าเร่ืองต้องการ โดยทั่วไปเร่ืองราวมักเก่ี ยวข้องกับการ
เปลีย่นแปลงประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตของผู้ เลา่เร่ือง โดยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้ และติดตาม
ด้วยการมีเหตกุารณ์ท่ีคนไม่ได้คาดหวงัหรือคาดคิดมาก่อนเกิดขึน้ และทําให้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้มา
ในตอนแรกเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งท่ีท่ีคาดไว้ หรือขาดดุลยภาพ หรือ อาจมีผลทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของบุคคล โครงเร่ืองมักเป็นการลําดับเหตุการณ์หนึ่งไปสู่
เหตกุารณ์หนึง่ และแม้วา่การศกึษาสาเหตหุรือคําอธิบายจะมิได้เป็นประเด็นสําคญัของการศึกษา
เร่ืองเล่า แต่เราก็ไม่อาจละเลยความเข้าใจในเชิงเหตุผลท่ีเช่ือมโยงเหตุการณ์ต่ างๆ เร่ืองเล่า
นําเสนอเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และตามด้วยเหตกุารณ์ตอ่มาภายใต้บริบทสงัคมนัน้ๆ 
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  ดงันัน้ ลกัษณะสําคญัของเร่ืองเลา่ คือ เร่ืองเลา่จะต้องบอกถึงลําดบัของเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ จากเหตุการณ์หนึ่งไปสูเ่หตุการณ์หนึ่ง (Temporal Ordering) และเร่ืองเลา่มีความหมาย
สาํหรับผู้ เลา่ โดยการเลา่เร่ือง ผู้ เลา่จะคํานงึวา่ กําลงัเลา่เร่ืองให้ใครฟัง เร่ืองเลา่จึงเป็นการกระทํา
ทางสงัคมและเคลื่อนไหวไปตามบริบททางสงัคมของผู้ เล่า (Elliot, 2005, อ้างถึงใน นภาภรณ์      
หะวานนท์, 2552 : 9) การศึกษาเร่ืองเลา่จึงเป็นความพยายามเข้าถึงความทรงจําท่ีผสมผสาน
ระหว่างสิ่งท่ีผู้ เลา่เช่ือว่าเกิดขึน้ (Facts) และผู้ เลา่มองว่าสิ่งนัน้มีความหมายอย่างไรกับบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง (Facilities) และตวัเร่ืองเลา่ซึ่งเป็นความจริงสําหรับผู้ เลา่ (Narrative Truth) เร่ืองเลา่จึง
สะท้อนทัง้ข้อเท็จจริงและความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน ดงันัน้ สิ่งท่ีเราเรียกว่า เร่ืองราวท่ีเป็นจริง 
(Stories that are believed) การศกึษาเร่ืองเลา่จึงเป็นสิง่ท่ีซบัซ้อน เร่ิมจากการมีเหตุการณ์เกิดขึน้
ในชีวิตของผู้ เลา่ โดยผู้ เลา่ตีความและเลอืกเก็บไว้ในความทรงจํา กลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของ
ผู้ เลา่ ซึ่งถูกนํามาบอกเล่าอีกครัง้ ในขณะท่ีนักวิจัยกับผู้ เล่าเร่ืองสนทนากันเร่ืองราวต่างๆได้ถูก
สร้างขึน้มาจากปฏิสมัพนัธ์และความเข้าใจท่ีเกิดขึน้ระหวา่งกนั จากนัน้นกัวิจัยได้นําเร่ืองเลา่ของผู้
เล่าเร่ืองมาตีความและเขียนเป็นเร่ืองราวผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์ เร่ืองเล่า       
(นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 9-10) 
  วิธีการศกึษาเร่ืองเลา่ให้กรอบการมองท่ีช่วยให้นกัวิจยัสามารถเข้าถึงประสบการณ์ของ
บุคคลผา่นเร่ืองราว มนษุย์ไม่เพียงแตจ่ะเป็นผู้ เลา่เร่ืองตา่งๆ แตม่นษุย์ยงัตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
เร่ืองเลา่ของตนเองและของผู้ อ่ืน คนมองสิง่ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองผา่นเร่ืองเลา่ และพยายามดํารงชีวิต
ตามเร่ืองเลา่ที่ตนเองจดจําหรือรือ้ฟืน้ขึน้มา เร่ืองเลา่เป็นบนัทึกประสบการณ์ของมนุษย์ท่ีถูกสร้าง
ขึน้ผา่นเร่ืองราวท่ีถกูนํากลบัมาเลา่ใหม่ วิธีการศกึษาเร่ืองเลา่จึงเหมาะกับการศึกษาความซบัซ้อน
ของชีวิต เพราะเร่ืองเลา่เปิดพืน้ท่ีให้คนสามารถนําเร่ืองต่างๆกลบัมาเลา่ใหม่อีกครัง้ คนมองความ
สมเหตสุมผลในชีวิตของตนเองตามเร่ืองเลา่ที่มีอยู ่การดําเนินชีวิตของคนไม่อาจแยกออกจากชีวิต
ท่ีถกูนํามาบอกเลา่ ดงันัน้ความเข้าใจชีวิตจึงไม่ใช่การตัง้คําถามว่าชีวิตเป็นอย่างไร แต่เป็นการตัง้
คําถามวา่ชีวิตได้รับการตีความ และตีความใหม่อย่างไร และชีวิตได้รับการนํามาเลา่และเลา่ใหม่
อยา่งไร 
  การศกึษาเร่ืองเลา่พยายามจับภาพของเร่ืองราวทัง้หมดแทนการมุ่งไปท่ีการทําความ
เข้าใจเฉพาะในหวัข้อท่ีศกึษาหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ ณ จุดๆหนึ่ง รวมทัง้เป็นการศึกษาปัญหา
ในรูปของการเลา่เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องทัง้กบัเร่ืองราวสว่นตวัของตวัผู้ เลา่และเร่ืองราวของสงัคม วิธี
การศกึษาเร่ืองเลา่มิใช่เป็นเพียงการให้ความสนใจกบัโครงสร้างของเร่ืองท่ีน่าสนใจและดึงดูดใจให้
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คล้อยตาม แต่เป็นความพยายามในการเข้าถึงสิ่งซึ่งอยู่เบือ้งหลงัหรือความเช่ือพืน้ฐานท่ีเป็นตัว
กําหนดการวางโครงเร่ืองเลา่ โดยนยันีว้ิธีการศกึษาเร่ืองเลา่จึงนําเสนอมมุมองใหม่ว่า การวิจัยเป็น
สิ่งท่ีถูกสร้างขึน้หรือการนําเร่ืองราวส่วนตัวและเร่ืองราวของสังคมกลับมาสร้างใหม่อีกครัง้ 
(Webster & Mertova, 2007, อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 10) เหตุการณ์แต่ละ
เหตกุารณ์เป็นสิง่สาํคญัสาํหรับชีวิตของแตล่ะบุคคลเพราะเหตกุารณ์นัน้ๆให้ความหมายว่าเราเป็น
ใคร โดยเร่ืองเล่าซึ่งเป็นตัวแทนและให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านีไ้ด้ให้โครงสร้าง
สําหรับทําความเข้าใจและสื่อความหมายนีอ้อกมา (Neisser & Fivush, 1994, อ้างถึงใน        
นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 10-11)    
  วิธีการศกึษาเร่ืองเลา่ไม่พยายามหาข้อสรุปเก่ียวกับความแน่นอน และไม่เช่ือในความ
จริงแท้ (Exact truth) เพราะเร่ืองราวซึง่มีพลงัอํานาจจนทําให้เราคล้อยตามไม่ได้เกิดจากการท่ีเรา
สามารถตรวจสอบสิ่งนัน้ได้ แต่เป็นเพราะวิธีการศึกษาเร่ืองเลา่ได้นํา “ความจริง” มาให้เรารับรู้ 
บุคคลสร้างความสมเหตสุมผลของชีวิตด้วยการสร้างเร่ืองเลา่เพื่ออธิบายประสบการณ์ของตนเอง 
ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างความจริงตามแบบท่ีบุคคลนัน้มองเห็นหรือรับรู้ ( Subjective 
Reality) เก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดขึน้ เร่ืองเล่าให้ความหมายด้วยการบอกเล่าและสร้างความสมัพันธ์
ระหวา่งความคิดตา่งๆและกระทําไปตามความคิดนัน้ โครงร่างของเร่ืองเลา่ (Narrative Plot) เป็น
ตวัเช่ือมชุดของการกระทํา ให้เหตผุล และสร้างความคาดหวงัจากการกระทํานัน้ๆ แนวคิดของเร่ือง
เลา่ให้ความสนใจกับวิธีการท่ีคนใช้ภาษาในฐานะเป็นวาทกรรมทัง้เพื่อทําความเข้าใจและสร้าง
ความสมเหตสุมผลให้กบัชีวิตของตนเอง และเพื่อตีความการกระทําระหวา่งกนั ดงันัน้ในการศึกษา
เร่ืองเล่า นักวิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาวาทกรรมเหล่านัน้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงเหตุผลท่ีคน
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยนัยนี ้ในการวิเคราะห์เร่ืองเล่า นักวิจัยจึงมิได้มุ่งไปท่ีการพยายาม
ตรวจสอบให้ได้ว่าข้อความหรือสิ่งท่ีคนพูดเป็นความจริงหรือไม่  แต่เป็นการพยายามหา
ความหมายจากคําพูดหรือข้อความท่ีคนเลือกใช้ หรืออีกนยัหนึ่งเป็นความสนใจว่าตวับท (Text) 
สร้างความหมายขึน้อย่างไร แต่สิ่งท่ีต้องคํานึงถึงก็คือ บางครัง้ความเข้าใจของมนุษย์ในเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ไม่จําเป็นต้องแสดงออกมาทางตวับทอย่างชัดเจนได้ การสร้างเร่ืองเลา่เป็นหวัใจสําคญั
ของการจัดระบบ วิธีการศึกษาเร่ืองเล่าจึงให้ความสําคัญกับการท่ีบุคคลนําเสนอความจริงท่ี
ซ้อนทับกันซึ่งมาจากมุมมองของผู้ เล่า และเป็นความจริงท่ีมีความเช่ือมโยงกัน โดยนักวิจัย
พยายามจับความหลากหลายและซับซ้อนของวาทกรรมท่ีต่างช่วงชิงกันเข้ามาในตัวเร่ืองเล่า 
(Hansen, 2006, อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 11)  
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  การมองเร่ืองเลา่ผ่านตวับทในฐานะวาทกรรมได้ขยายออกไปสูก่ารให้ความสนใจกับ
เร่ืองราวของชีวิตของแตล่ะบุคคล และสิ่งท่ีบุคคลได้แสดงออกมาหรืออีกนยัหนึ่งเป็นการมองชีวิต
ของบุคคลในฐานะเป็นเร่ืองราว ไม่ใช่ตวับทแบบทัว่ๆไป  ซึ่งเป็นการมองว่าเร่ืองราวเป็นวาทกรรม
แบบหนึง่ท่ีเหตกุารณ์และการกระทําถกูนํามาร้อยเรียงหรือเช่ือมโยงกนัโดยการใช้การวางโครงเร่ือง 
(Emplot) โครงเร่ืองเป็นแผนแบบของมโนทัศน์ (Conceptual Scheme) ซึ่งความหมายของ
เหตกุารณ์ซึง่สร้างขึน้ในบริบทนัน้ถกูนํามาเสนอเร่ืองเลา่ถกูนํามาใช้ว่าหมายถึงเร่ืองราวซึ่งสะท้อน
โลกทศัน์ทางวฒันธรรมหรืออุดมการณ์ ซึง่เป็นสิง่ท่ีถูกนํามาสร้างความชอบธรรมใช้กับสิ่งท่ีบุคคล
มองว่ามีคุณค่าและเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ นกัวิจัยจะให้ความสนใจกับเร่ืองราวท่ีเช่ือมโยงเหตุการณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึน้หรืออ้างอิงว่าเกิดขึน้ ดงันัน้จึงอาจนิยามเร่ืองราวว่าหมายถึง “เร่ืองเล่าซึ่งเกิดจาก
การวางโครงเร่ือง” (Emplot Narrative) ก็ได้ เร่ืองเลา่เช่ือมโยงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะของบทหรือ
ตอน (Episode) ของชีวิต เร่ืองเลา่ของเร่ืองราว (Storied Narrative) เป็นการแสดงออกทางภาษา
ท่ีสามารถบอกถึงความซบัซ้อนของการกระทําของมนุษย์ท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะของเหตุการณ์ท่ีถูก
นํามาเช่ือมโยงกันของลําดบัเหตุการณ์ โอกาสท่ีจะเกิดขึน้ และการเปลี่ยนแปลงของปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและบริบทของสิ่งแวดล้อม เร่ืองราวอาจถูกนําเสนอในรูปของ ประวัติชีวิต 
อตัชีวประวติั ประวติัศาสตร์ กรณีศกึษา รายงานเก่ียวกบัสิง่ท่ีคนจดจําได้ก็ได้ เป้าหมายอย่างหนึ่ง
ของมนษุย์ในการสร้างเร่ืองราวคือการพยายามท่ีจะขบัเคลื่อนชีวิตตนเองไปสูท่างออกของปัญหา 
สร้างความชัดเจน หรือคลี่คลายสถานการณ์ท่ียังไม่เรียบร้อยหรือเสร็จสมบูรณ์ เม่ือเร่ืองราวถูก
สร้างขึน้ บุคคลได้นําสิง่ตา่งๆที่อาจมีอยูม่ากมายในอดีต มาจดัระเบียบและเช่ือมโยงเพื่อให้ตนเอง
และผู้ฟังเกิดความเข้าใจสิง่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และเป็นพืน้ฐานสําหรับการมองออกไปในอนาคต 
ประเด็นสาํคญัคือมนษุย์ไม่ได้สร้างเร่ืองเลา่โดยเช่ือมโยงเฉพาะเหตุการณ์กับเหตุการณ์เท่านัน้ แต่
มนุษย์วางโครงเร่ืองของเหตุการณ์โดยเช่ือมโยงกับโครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีตนเอง
ดํารงอยู ่โครงเร่ืองจึงหมายถึงเร่ืองเลา่ซึง่เป็นเร่ืองราวท่ีคนเข้าใจและบอกถึงความสมัพนัธ์ระหว่าง
เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้กบัการตดัสนิใจหรือทางเลอืกของชีวิตท่ีผา่นมา โครงเร่ืองจึงทําหน้าท่ีเป็น
ตวัประกอบสร้างเหตุการณ์ให้เป็นเร่ืองราวโดย (1) กําหนดช่วงเวลาท่ีเร่ืองราวเกิดขึน้และจบลง 
ช่วงเวลาจะสัน้หรือยาวแค่ไหนก็ได้ (2) ให้หลกัเกณฑ์ในการเลือกเหตุการณ์ท่ีจะนําเข้ามาไว้ใน
เร่ืองราว (3) จดัลาํดบัเหตกุารณ์ลกัษณะของภาพเคลือ่นไหวท่ีคลี่คลายจากจุดเร่ิมต้นไปสูบ่ทสรุป
ของเร่ือง และ (4) ให้ความหมายกบัเหตกุารณ์ตา่งๆว่ามีสว่นสําคญัในการก่อรูปของเร่ืองราวท่ีถูก
สร้างขึน้ 
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 3.1 ตวัตนของผู้วิจยัและผู้ เลา่เร่ืองในการศกึษาเร่ืองเลา่ 
  วิธีการศกึษาเร่ืองเลา่ให้ความสนใจวา่บุคคลเข้าใจตนเองและประสบการณ์ของตนเอง
อย่างไร ซึ่งเป็นการเคลื่อนจากการค้นหาความจริงแบบวตัถุวิสยัไปสูก่ารเข้าถึงความจริงซึ่งผ่าน
การตีความของผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์ (Subjective Reality) รวมทัง้ยงัให้ความสนใจกับ
ประสบการณ์ของผู้ วิจัยท่ีจะมีผลต่อการตีความสิ่งท่ีได้รับฟัง (Self-critical Reflexivity) ซึ่ง
หมายถึงการที่ประสบการณ์ของผู้วิจยั เช่น ในฐานะที่เป็นผู้หญิง เข้าไปเป็นสว่นหนึ่งของการสร้าง
ความจริง หรืออีกนยัหนึง่เป็นการปฏิเสธเส้นแบง่ระหวา่งการเป็นผู้วิจัยหรือผู้ รู้ (The knowers) กับ
สิง่ท่ีวิจยั (Research Subjects) หรือสิง่ท่ีรู้ (The known) และมิได้มองวา่ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้วิจัย
กบัผู้ ท่ีเป็นเจ้าของประสบการณ์เป็นท่ีมาท่ีสําคญัของอคติในการวิจัยหรือมีสว่นทําให้ผลการวิจัย
บิดเบือนไปจากสิง่ท่ีควรเป็น การมองว่าตวัเองเป็นใคร มีจุดยืนอย่างไร ถูกหลอ่หลอมมาอย่างไร
เป็นรากฐานสําคญัท่ีจะนําไปสูก่ารเข้าใจเร่ืองราวของผู้ อ่ืน (Alvermann, 2000, อ้างถึงใน นภา
ภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 17)  การสะท้อนตวัตนของนกัวิจัยคือการเปิดเผยพืน้ฐานในเชิงคุณค่า
ของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการวิจัย (Savin Baden, 2004, อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 
18) นอกจากนีค้วามรู้สกึของนกัวิจยั เช่น ความเศร้า ความสะเทือนใจ ความเบื่อ ความไม่สบายใจ 
ความกังวลใจ หรือความสนใจของผู้วิจัยในกระบวนการวิจัย ก็ถือเป็นสว่นท่ีผู้ วิจัยได้นําทัศนะ 
ความรู้สกึ หรือตวัตน เข้าไปสู่กระบวนการวิจัย (Author Subjective) และมีสว่นสําคญัต่อการ
ตีความและเป็นการร่วมสร้างความจริงกบัผู้ เลา่เร่ืองด้วย 
  หลกัการสําคญัในการพูดคุยหรือสนทนากับผู้ เล่าเร่ือง คือ ความสมัพนัธ์ ท่ีมีพืน้ฐาน
ของความเข้าใจ ความเสมอภาค ไม่มีการบงัคบั กดดนัให้พูด ไม่ตดัสินผิดถูก ทัง้ผู้วิจัยและผู้ เลา่
เร่ืองอยู่ในบรรยากาศของความสบายใจในการพูดคุย แลกเปลี่ยน นักวิจัยไม่ใช่ผู้ถาม และผู้ เล่า
เร่ืองเป็นผู้ตอบ แตเ่ป็นบรรยากาศของการเอือ้อํานวยให้เร่ืองราวต่างๆได้รับการทบทวน รําลกึถึง 
และสือ่สารผา่นสิง่ท่ีเป็นเร่ืองเลา่ อยา่งไรก็ตาม ในสภาวการณ์ท่ีเป็นการสนทนาระหวา่งนกัวิจยักับ
ผู้ เลา่เร่ือง ย่อมมีความสมัพันธ์เชิงอํานาจท่ีเกิดขึน้อย่างปฏิเสธไม่ได้ในหลายๆกรณี บรรยากาศ
ของการพูดคุยอาจทําให้ผู้ เล่าเร่ืองกลายเป็นวัตถุเพื่อการศึกษาสําหรับนักวิจัย อย่างไรก็ตาม 
อํานาจเป็นสิง่ท่ีถกูสร้างขึน้ และอาจมีการสบัเปลี่ยนไปมาระหว่างนกัวิจัยและผู้ เลา่เร่ืองได้ (Alex 
& Hammarstrom, 2007, อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 18) การท่ีนกัวิจัยพยายามมอง
สถานการณ์หรือมโนทศัน์ท่ีเกิดขึน้ในขณะพดูคุยจากมมุมองท่ีหลากหลายซึ่งเป็นกระบวนการของ



30 

 

การสะท้อนกลบั (Reflexibility) จะช่วยให้นักวิจัยตระหนักถึงความสมัพนัธ์เชิงอํานาจในขณะ
พดูคยุ และมีผลตอ่การปรับทา่ทีในการพดูคยุใหม่เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีเสมอภาคมากขึน้ได้ ทุก
คนล้วนมีมมุมองท่ีหลากหลายต่อเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้สิ่งท่ีผู้ เลา่นํามาเลา่ จึงขึน้อยู่กับ
บริบท ผู้ ฟัง และความต้องการของผู้ เล่าเร่ือง ความไวต่อสถานการณ์ และความยืดหยุ่นขณะ
พดูคยุของนกัวิจยัจึงมีสว่นสาํคญัตอ่การสร้างบรรยากาศของความเสมอภาคและมีผลต่อเร่ืองราว
ท่ีผู้ เลา่เร่ืองนํามาบอกเลา่ โดยนยันีน้กัวิจัยจึงเป็นผู้ ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างเร่ืองราว (Co-
created Narratives) และทา่ทีของนกัวิจยัในกระบวนการวิจัยควรได้ถูกนํามาสะท้อนกลบัในการ
วิเคราะห์และตีความเร่ืองเลา่ด้วยเช่นกนั 
   คําถามสําคญัในเชิงจริยธรรมของการวิจัยท่ีมีต่อผู้ เลา่เร่ืองท่ีสําคญัก็คือ  การกลบัมา
เลา่เร่ืองใหม่อีกครัง้มีผลตอ่ตวัผู้ เลา่เร่ืองอยา่งไร การเลา่เร่ืองได้รับการมองวา่ การเลา่เร่ืองราวของ
ตนเองไม่ใช่การสะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึน้ออกจากตนเอง โดยมองว่าเป็นสิ่งต่างๆท่ีเกิดขึน้ ล้วน
ประกอบสร้างมาจากสิ่งต่างๆมากมายท่ีผู้ เลา่เร่ืองเองไม่อาจควบคุมได้ เช่น ความคิด ความเช่ือ 
สถานะของผู้ เลา่ ในความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างผู้ เลา่เร่ืองกับบุคคล
ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องสมัพนัธ์ ซึ่งเป็นการทําให้ผู้ เลา่เร่ืองสามารถแยกปัญหาท่ีเกิดขึน้ออกจากตนเอง 
ไม่โทษตนเอง (Externalizing the problems) การนําเร่ืองราวกลบัมาร้อยเรียงและเลา่ใหม่อีกครัง้ 
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เลา่เร่ืองได้จัดระบบข้อมูลและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของตนเองขึน้มา
ใหม่อีกครัง้ (Re-authoring) ผ่านเร่ืองเลา่ และเกิดปฏิภาณในการดําเนินชีวิตท่ีเกิดจากการบ่ม
เพาะประสบการณ์ของตนเอง 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การศกึษาการสร้างความหมายในบรรทดัฐานทางสงัคมของวยัรุ่นผ่านแนวทางการศึกษา
แบบเร่ืองเลา่ ได้แบง่เนือ้หาเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านการประกอบอาชีพ และด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ 
 
 1. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านการศกึษา 

ในการทบทวนวรรณกรรมด้านการศึกษา ผู้วิจัยได้พบการศึกษาความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ
ในระบบโรงเรียนท่ีสง่ผลกระทบต่อตวัตนของเด็กผ่านกระบวนการจัดระเบียบของโรงเรียน ผ่าน
การศกึษาของ วลัยา ภมิูภกัดีพรรณ (2547) เร่ืองปฏิบติัการความรุนแรงตอ่ตวัตนของนกัเรียน โดย
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เปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการกระทําความรุนแรงตอ่ตวัตนของเด็กซึ่งมีความหลากหลายให้ตกอยู่
ภายใต้มาตรฐานเดียวท่ีถูกกําหนดขึน้ในพืน้ ท่ีการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้วยวิธีการจาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตของผู้ เรียน โดยวิธีวิทยาศกึษาอตัชีวประวติั จากการศึกษาพบว่า 
ความรุนแรงท่ีได้รับความสนใจจากผู้ คน มักจะเป็นความรุนแรงท่ีปรากฏรูปธรรมชัดเจนทาง
ร่างกาย แต่งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นการศึกษาเพื่อเผยให้เห็นว่า การสร้างอัตลกัษณ์ทางสงัคมภายใต้
มาตรฐานเดียวกันภายในโรงเรียนมากดทับ/ปิดกัน้ศักยภาพการเรียนรู้ของผู้ เ รียนท่ี มี
ลกัษณะเฉพาะตน กลายเป็นคนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางสงัคมท่ีถูกสร้างขึน้จากอํานาจเหนือกว่าภายใน
สถาบนัการศกึษา เป็นการกระทํารุนแรงอยา่งแยบยลในสถาบนัท่ีถกูทําให้เช่ือวา่เป็นพืน้ท่ีให้ความ
อบอุ่น และเป็นพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้ แต่แท้ท่ีจริงแล้วก็เป็นพืน้ท่ีแห่งการใช้อํานาจกําหนดระเบียบ
กฎเกณฑ์และวินยัขึน้มาบงัคับผู้ เรียนผ่านความรู้และความหวังดี โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่าง
ของประวติัศาสตร์แหง่ตวัตนท่ีได้ก่อร่างผา่นประสบการณ์ท่ีตนเองเลือกเรียนรู้จากท่ีบ้าน โรงเรียน 
และสงัคมรอบข้าง ยอมรับอยา่งมีเสรีภาพและนําไปปฏิบติั จนกลายเป็นความปรารถนา จริยธรรม 
และสนุทรียะการดํารงอยูข่องตน ความรุนแรงเกิดขึน้เม่ือผู้ใหญ่ใช้อํานาจบงัคบัลกัษณะเฉพาะตน
ให้กลายมาเป็นวตัถุท่ีถูกควบคุมด้วยมาตรฐานสําหรับการสืบทอดอํานาจเพื่อการควบคุมต่อไป 
ด้วยกระบวนการตอกยํา้ให้ผู้ เรียนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ผ่านกิจวตัรประจําวนั มีการให้
รางวัลหากทําได้ตามท่ีคาดหวัง และลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม จึงเป็นการครอบงําผู้ เรียนทัง้
ร่างกายและความนึกคิดให้เป็นมนุษย์ท่ีไม่ตระหนกัและไม่สามารถเข้าถึงความปรารถนาแห่งตน 
ทัง้ยงัไม่สามารถที่จะเช่ือมโยงสิง่ท่ีตนเองเรียนรู้ให้เข้ากับสภาวะการดํารงอยู่ ศกัยภาพ และความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ชีวิตในมิติอ่ืนของผู้ เรียน ถกูสกดักัน้ให้ไม่ได้รับการพฒันาอยา่งเต็มท่ี สง่ผลต่อ
การลดทอนศกัยภาพของความเป็นมนษุย์ 

ลดัดาวลัย์  รัตนเพิ่มพนูผล (2552) ได้ทําการศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตของวยัรุ่นหญิง
ตอนปลาย โดยใช้แนวทางการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการ
รูปแบบการดําเนินชีวิต ศึกษาวัยรุ่นในช่วงเปิดภาคการศึกษาและช่วงปิดภาคการศึกษา ผล
การศึกษาพบว่า ในด้านการศึกษา วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความตัง้ใจศึกษา ให้สําเร็จตามหลกัสตูรท่ี
สถาบนักําหนด ด้วยวิธีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยค้นคว้า ด้านสขุภาพ พบว่า วยัรุ่นมีปัญหาการ
มีเวลาพกัผอ่นไม่เพียงพอ มีการออกกําลงักาย การดแูลนํา้หนกัรูปร่างและความสว่นงามตามสมัย
นิยม ด้านกิจกรรมยามว่าง พบว่า วัยรุ่นมีกิจกรรมยามว่างท่ีหลากหลาย ทัง้ด้านงานอดิเรก 
กิจกรรมเพื่อสงัคม การใช้คอมพิวเตอร์ และการเท่ียวสถานบนัเทิง เป็นต้น  
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บรรพชิต  โพธ์ิบอน (2557)  ได้ทําการศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผาสกุทางจิต
วิญญาณของวยัรุ่นท่ีกําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศึกษา โรงเรียนผกัไหมวิทยานุกูล จังหวดัศรี
สะเกษ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสนทนากลุม่ 
พบว่า วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างได้แสดงทัศนะเก่ียวกับความผาสุกทางจิตวิญญาณได้สอดคล้องกับ
แนวคิดท่ีผู้วิจยัยดึเป็นแนวทางในการทําการวิจยั โดยระดบัความผาสกุทางจิตวิญญาณของวยัรุ่น
มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัในหลายๆด้าน ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน สงัคม และปัญญา หากวยัรุ่นได้ใช้
ช่วงเวลาในชีวิตประจําวันไปกับการทํากิจกรรมต่างๆในทางท่ีดี สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
ร่วมกับครอบครัว พี่น้อง เพื่อนสนิท มีร่างกายแข็งแรง ร่าเริง เบิกบาน ตลอดจนมีสติปัญญาอัน
สมบูรณ์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน รู้หน้าที่และเป้าหมายในการดําเนินชีวิต มีคณุธรรมและจริยธรรม
อันเป็นเกราะป้องกันทางเสื่อมให้กับชีวิต ก็จะเป็นสิ่งท่ีช่วยสง่เสริมให้วยัรุ่นมีความผาสกุทางจิต
วิญญาณในระดบัสงูขึน้ได้ 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวยัรุ่น สรุปได้ว่า การให้ความหมายในบรรทดัฐาน
ทางสงัคมและแนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่นด้านการศึกษา พบว่าวยัรุ่นเป็นวยัท่ีกําลงัค้นหาตวัตน 
และสร้างอัตลกัษณ์ของตนเอง แนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่นขึน้อยู่กับสภาพสงัคมรอบข้าง เช่น 
ครอบครัว  โรงเรียน เพื่อน ครู อาจารย์ เป็นกลุม่บุคคลเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการกําหนดแนวทางใน
การดําเนินชีวิตด้านการศึกษา มีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้
ชีวิตในวัยทํางานในอนาคต และบรรทัดฐานทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน ได้ให้คุณค่ากับผล
การศกึษาท่ีดี สาขาวิชาที่นําไปสูอ่าชีพท่ีผลตอบแทนสงู ช่ือเสียงของสถาบนัการศึกษา ค่านิยมใน
ปัจจุบัน เกิดวาทกรรมการศึกษาท่ีสง่ผลต่อการเลือกแนวทางการศึกษาระหว่างบรรทดัฐานทาง
สงัคมหรือความต้องการของตนเองของวยัรุ่นในสงัคม 
 2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านการประกอบอาชีพ 

สุพรรณี ศรีสุขโข (2550) ได้ทําการศึกษาการพัฒนาตนเองในสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลง : 
ทัศนะของวัยรุ่นหญิงในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวันรุ่นหญิง ได้แก่ ตัววัยรุ่นหญิงท่ีได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มเพื่อ ครอบครัว 
สิ่งแวดล้อมทางสงัคม และสื่อมวลชน ท่ีหล่อหลอมให้วัยรุ่นหญิงแสดงพฤติกรรมออกมา โดย
ทศันคติเก่ียวกบัการดําเนินชีวิตมีความสมัพนัธ์กับความต้องการของวยัรุ่นหญิงต่อหน่วยงานหรือ
กลุ่มงานอยู่ในระดับต่ํา และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
เก่ียวกับการดําเนินชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง จากการศึกษาความต้องการ และแนวโน้มในการ
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ดําเนินชีวิตของวยัรุ่นหญิง พบว่า ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพนั ต้องการ
ให้พ่อแม่ให้อิสระในการตัดสินใจกระทําสิ่งต่างๆ โดยท่ีสิ่งสําคญัท่ีสดุคือตวัของวยัรุ่นหญิงเอง ท่ี
ต้องรู้เท่าทนัสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ต้องมีความเข้มแข็งท่ีจะปฏิเสธสิ่งไม่ดี 
และต้องรู้จกัการคบเพื่อนท่ีดี เรียนรู้การดําเนินชีวิตแบบพอเพียงเพื่อป้องกนัการใช้ชีวิตแบบฟุ้ งเฟ้อ 
 สมุนา จรณะสมบูรณ์ (2558) ได้ทําการศกึษา เร่ือง การวางแผนเลือกนาคตของนกัศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัรามคําแหง พบวา่ ปัจจยัท่ีใช้ในการวางแผนเลอืกอาชีพโดยภาพรวม คือ
ความต้องการสว่นตวัของนกัศกึษา สว่นครอบครัวมีอิทธิพลรองลงมา อาชีพในเป้าหมายเม่ือสาํเร็จ
การศึกษา สามารถเรียงลําดับ คือ ข้าราชการ/พนักงานราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอ่ืนๆ แนวโน้มในการเลือกอาชีพในอนาคตสามารถ
เรียงลาํดบัได้ คือ มีรายได้และผลตอบแทนสงู งานท่ีทําประโยชน์ให้แก่สงัคมและประเทศชาติ งาน
ท่ีสงัคมให้การยอมรับ งานท่ีมีเกียรติยศสร้างช่ือเสยีง งานท่ีตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 
การวางแผนอาชีพเรียงลําดับสูงสุดได้แก่ วิเคราะห์ความถนดั ความรู้ความสามารถของตนเอง 
วางแผนอาชีพก่อนการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และปรึกษาบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจและสาํรวจข้อมลูด้านอาชีพจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 
 อาชีพตามบรรทดัฐานทางสงัคมในความสนใจของวยัรุ่นคืออาชีพท่ีอยู่ในความต้องการ
ของตลาดแรงงาน นําไปสูผ่ลตอบแทนท่ีสูง และสามารถพฒันาคุณภาพชีวิตได้ วัยรุ่นจึงมีภาพ
อาชีพในอุดมคติของตนเอง และเปรียบเทียบกับความสามารถและความต้องการของตนเองและ
ครอบครัว เป็นอาชีพท่ีสงัคมให้การยอมรับ เป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาติ ซึง่การเลือกสาขาวิชาใน
ระบบการศกึษามีผลตอ่การประกอบอาชีพในอนาคตของวยัรุ่น 
 
 3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ 

กุลภา วจนสาระ (2544) ได้ทําการศึกษาเร่ือง เซ็นเตอร์พอยท์กับ “Preteen” การก่อตวั
ของวฒันธรรมวยัแรกรุ่น ศกึษาวิเคราะห์ถึงกลุม่ Preteen ท่ีก่อตวัขึน้บริเวณเซ็นเตอร์พอยท์ สยาม
แควร์ ในแง่พืน้ท่ีทางวฒันธรรมและพืน้ท่ีทางกายภาพ เพื่อตอบคําถามท่ีว่าพืน้ท่ีบริเวณสยาม  
สแควร์กลายเป็นพืน้ท่ีอ้างอิงของกลุม่วยัรุ่นได้อย่างไร ซึ่งการศึกษาพิจารณาจากความสมัพนัธ์
ระหวา่งพืน้ท่ีและลกัษณะของพืน้ท่ี และแนวคิดวฒันธรรมย่อยของวยัรุ่น ผลการศึกษาพบว่า เซ็น
เตอร์พอยท์ เป็นพืน้ท่ีหนึ่งในสังคมท่ีสะท้อนให้เห็นพัฒนาการแยกซอยย่อยของสังคมไทย 
กลายเป็นพืน้ท่ีสาํหรับประกอบพิธีกรรมของวยัรุ่นในการก้าวพ้นจากวยัเด็กและเตรียมตวัสูก่ารเป็น
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ผู้ใหญ่ และยงัเป็นพืน้ท่ีในการแสดงออกถึงตวัตน และอัตลกัษณ์ของวยัรุ่นกลุม่หนึ่งในสงัคม โดย
ภายในพืน้ท่ีดังกลา่ว วัยรุ่นจะมีการทดลองทําสิ่งต้องห้าม การประพฤติตัวขดัต่อแบบแผนและ
ธรรมเนียมปฏิบติั เพื่อสร้างตวัตนและเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตวัเอง 

ลดัดาวลัย์  รัตนเพิ่มพนูผล (2552) ได้ทําการศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตของวยัรุ่นหญิง
ตอนปลาย โดยใช้แนวทางการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านเพศสมัพันธ์พบว่าไม่เป็นเร่ือง
เสียหาย มีวุฒิภาวะในการตดัสินใจ รู้จักวิธีป้องกันการตัง้ครรภ์ โดยใช้ถุงยา งอนามัย และการ
รับประทานยาคุมกําเนิด สว่นแนวทางป้องกันและแก้ไข ผู้ปกครอง อาจารย์ สถาบนัการศึกษา 
หนว่ยงานภาครัฐ ควรมีสว่นร่วมในการวางแผน ออกกฎระเบียบ กําหนดหลกัสตูรและการปฏิบติั 
เพื่อส่งเสริมเยาวชนดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นอนาคตท่ีดีของ
ประเทศชาติตอ่ไป 

กิติยวดี  สดีา (2553) ได้ทําการศกึษา ครอบครัววยัรุ่นชนบทอีสานในยคุโลกาภิวตัน์ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาบทบาทและปัจจยัท่ีกําหนดบทบาทครอบครัววยัรุ่นชนบทอีสานในยุคโลกา
ภิวตัน์ พบวา่ครอบครัววยัรุ่นมีบทบาทด้านเศรษฐกิจ สงัคมวฒันธรรม ในระดบัปานกลาง และด้าน
การดแูลทางกายและจิตใจอยูใ่นระดบัมาก มีข้อค้นพบว่า ครอบครัววยัรุ่นสว่นใหญ่วยัรุ่นหญิงไม่
คมุกําเนิดร้อยละ 32.3 และวยัรุ่นชายไม่คมุกําเนิดมากถึงร้อยละ 81.5 และสว่นใหญ่ไม่ได้ปรึกษา
คูส่มรสเร่ืองการวางแผนครอบครัว 2) ครอบครัววยัรุ่นทัง้หญิงและชายตา่งมีความคิดท่ีจะนอกใจคู่
สมรส จึงมีความเสีย่งต่อการหย่าร้างสงู 3) ครอบครัววยัรุ่นยงัต้องพึ่งพาครอบครัวพ่อแม่ ทัง้ด้าน
การเงิน ท่ีอยูอ่าศยั และการเลีย้งดบูุตร เน่ืองจากครอบครัววยัรุ่น ไม่มีประสบการณ์เร่ืองการเลีย้งดู
บุตร และบางครอบครัวมีรายได้ต่ําหรือไม่มีรายได้ท่ีจะมาจุนเจือครอบครัวของตนเอง 4) ค่านิยม
เร่ืองบทบาทชายหญิง การแบ่งงานกันทําตามเพศ ยงัคงได้รับการสืบทอดและปฏิบติักันมาจาก
อดีตถึงปัจจุบนัอยา่งไม่เปลีย่นแปลง โดยมีปัจจยักําหนดบทบาทครอบครัววยัรุ่นชนบทอีสานในยุค
โลกาภิวตัน์ ได้แก่ อาย ุสภาพการทํางานท่ีเป็นงานประจํา อาชีพของแม่ท่ีมีรายได้มัน่คง  

นภสมน นิจนิรันดร์ (2554) ได้ทําการศึกษาปัญหาวยัรุ่นในสงัคมไทย : ภาพสะท้อนจาก
เร่ืองสัน้วรรณกรรมรามคําแหงประจําปี 2554 โดยสามารถสรุปได้วา่ ปัญหาของวยัรุ่นในสงัคมไทย
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่ียวกับค่านิยม รองลงมาคือปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหา
พฤติกรรมรุนแรง ปัญหาการพนนั และปัญหายาเสพติดตามลําดบั โดยสาเหตุของปัญหานัน้เกิด
จากตัวของวัยรุ่นเองและสภาพแวดล้อมประกอบกัน และทําให้เกิดผลกระทบทัง้ต่อตนเอง 
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ครอบครัว และสงัคม ดงันัน้จึงถือได้ว่าปัญหาของวยัรุ่นเป็นปัญหาสงัคมอย่างหนึ่งท่ีทุกฝ่ายต้อง
ร่วมกนัป้องกนัและแก้ไข 
 เร่ืองเพศตามบรรทัดฐานทางสงัคมไทยเป็นหัวข้อการสนทนาท่ีไม่นิยมเจรจากันในท่ี
สาธารณะ หรือเป็นประเด็นการปรึกษากันในครอบครัวได้อย่างเปิดเผย ทัง้วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้
อยากลองกับสภาพสรีระและระดับฮอร์โมนท่ีเปลี่ยนไป เพศตรงข้ามทัง้ในความหมายของเพศ
สภาพและเพศวิถี เป็นสิ่งดึงดูดท่ีแปลกใหม่แตกต่างจากวยัเด็ก และเพศสมัพนัธ์เป็นสญัลกัษณ์
ของความพร้อมเข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ ซึง่เป็นวยัท่ีวยัรุ่นเห็นวา่สามารถเลอืกทิศทางชีวิตของตนเองได้ จาก
การศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัปัญหาทางเพศของวยัรุ่นในปัจจุบนัเกิดจากความอยากรู้อยากลองใน
เร่ืองเพศของวัยรุ่น หรือเม่ือเกิดปัญหาทางด้านเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นไม่สามารถ ปรึกษาบุคคล
แวดล้อมได้ การเลอืกแก้ปัญหาจึงเป็นไปตามระดบัวฒุิภาวะของวยัรุ่นแตล่ะกลุม่  
    
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาการสร้างความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่นครัง้นี ้ได้แบ่งการ
วิเคราะห์เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษา ด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพศ โดยผู้ วิจัยมีเจตน์จํานงเพื่อเปิดพืน้ท่ีการนําเสนอประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่น ในการให้
ความหมายในบรรทดัฐานทางสงัคม ท่ีกระทําตอ่การดําเนินชีวิตของตนเอง โดยศกึษากระบวนการ
ยอมจํานนและการตอ่รองบรรทดัฐานทางสงัคม  เพื่อนําประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตของวยัรุ่น
ให้ก้าวเข้าสูโ่ลกของงานวิชาการ และนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สงัคมได้รับรู้ เน่ืองจาก
ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา แม้วา่จะมีปรากฏการณ์การใช้ตอ่รองกบับรรทดัฐานของสงัคมของวยัรุ่น
กลุ่มหนึ่ง และสามารถยืนหยดัใช้ชีวิตในแนวทางท่ีพวกเขาเหล่านัน้เลือกได้อย่างมั่นคง ใช้ชีวิต
อยา่งมีความสขุตามวิถีของตนเอง ทัง้ในด้านการเป็นเด็กดี ซึ่งอาจไม่จําเป็นต้องเรียนเก่ง ว่านอน
สอนงา่ย ขยนัอ่านหนงัสอื แตง่กายเรียบร้อย หรือวยัรุ่นท่ีประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ 
ไม่จําเป็นต้องเป็นหมอ พยาบาล วิศวกร นกับิน ฯลฯ แตก็่ไม่เคยมีใครให้ความสําคญักับความรู้ใน
ชุดนีเ้ลย เพราะผู้คนในสงัคมถกูทําให้เช่ือวา่ ความรู้ต้องอยูใ่นรูปของศาสตร์ตา่งๆ ท่ีมีคําอธิบายใน
รูปของทฤษฎีท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ความรู้ต้องเป็นสิ่งท่ียากเกินกว่าคนนอกศาสตร์จะเข้าใจได้ 
ความรู้ต้องกําหนดขึน้จากผู้ เช่ียวชาญหรือนกัวิชาการเท่านัน้ และแหลง่ของความรู้สามารถหาได้
เพียงจากแหล่งผลิตข้อมูลทางวิชาการ เม่ือเป็นเช่นนี ้ความรู้ซึ่งเกิดขึน้จากความเช่ือในการ
ดํารงชีวิต หรือความรู้ท่ีเกิดขึน้จากคําถามและข้อสงสยัท่ีปุถุชนธรรมดามีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว จึง
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ไม่ได้รับการสถาปนาให้เรียกวา่ “ความรู้” จนไม่ได้รับความสนใจท่ีจะนํามาใช้ในการอธิบายความ
เป็นไปของปรากฏการณ์ต่างๆ ในสงัคม ด้วยเหตุนี ้ผู้ คนส่วนใหญ่ในสงัคมจึงถูกทําให้รับรู้และ
เข้าใจบรรทดัฐานการเป็นวยัรุ่นท่ีดีจากชุดความรู้ท่ีจํากัดขอบเขตอยู่ภายใต้กรอบของอัตลกัษณ์
ทางสงัคม ซึ่งถูกสร้างขึน้จากเจตจํานงแห่งอํานาจเท่านัน้ จนทําให้วยัรุ่นบางกลุม่ถูกตอกยํา้และ
ผลิตซํา้ความหมายและคุณค่าเชิงลบ เม่ือเป็นเช่นนี ้ “ความไม่รักดี” “เรียนไม่เก่ง” และ “ไม่มี
อนาคต” ของวยัรุ่นบางกลุม่จึงถกูทําให้กลายเป็นสิง่ท่ีมัน่คง ถาวร และแปรเปลี่ยนไม่ได้  เพราะสิ่ง
เหลา่นีไ้ด้แทรกซมึเข้าไปในวิถีทางความคิดของผู้คน จนดูเสมือนว่าอัตลกัษณ์ท่ีถูกสร้างขึน้เหลา่นี ้
เป็นความจริงท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม การศกึษาทบทวนแนวคิดแบบหลงัสมัยใหม่ ได้
สร้างคณุูปการท่ีทําให้ผู้วิจยัได้ตระหนกัรู้วา่ อํานาจ (Power) คือตวัการสําคญัท่ีเข้ามาบงการชีวิต
และควบคุมความเป็นไปของมนุษย์แต่ละคน เพราะในขณะท่ีอํานาจได้สร้างให้คนบางกลุ่มดูมี
คณุคา่ในความเป็นมนษุย์ ขณะเดียวกันอํานาจก็ทําให้คนบางกลุม่ดูไร้คุณค่าในความเป็นมนุษย์
ด้วยเช่นกัน เม่ืออํานาจเป็นตวัการสําคญัในการสร้างความเป็นมนุษย์ให้เกิดแก่บุคคล มนุษย์ทุก
คนรวมถึงคูรั่กวยัรุ่นจึงมีสทิธิท่ีจะตอ่รองกบัความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ เพื่อเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ท่ี
ถกูสถาปนาโดยอํานาจ ไปสูค่วามเป็นมนษุย์ท่ีถกูสร้างขึน้จากความปรารถนาของตนเองได้เช่นกนั 
 ด้วยมุมมองดงักลา่ว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการศึกษาแบบเร่ืองเลา่ (Narrative) เข้ามาเป็น
กรอบความคิดในการศกึษาประวติัศาสตร์ของการใช้ชีวิตของวยัรุ่น เพื่อเผยให้เห็นถึงกระบวนการ
สร้างและดํารงไว้ซึ่งความหมายและคุณค่าทางสงัคมในวัยรุ่นแต่ละกลุ่ม รวมถึงการวิเคราะห์
ความหมายและคุณค่าท่ีถูกสร้างขึน้เหล่านีว้่าส่งผลต่อวัยรุ่นในแต่ละกลุ่มอย่างไร ทัง้นีก็้เพื่อ
นําไปสูก่ารวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของการวิจยั นัน่คือ การวิเคราะห์กระบวนการสร้าง
ความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมในวยัรุ่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าวยัรุ่นแต่ละกลุม่มีกระบวนการ
สร้างความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธความหมายทางสงัคม การยอม
จํานน และการต่อรอง จนนําไปสูก่ารมีพืน้ท่ีของตนเองในการดํารงอยู่ท่ามกลางวาทกรรมหลกั 
(Grand Narrative) ของสังคมได้อย่างไร ผู้ วิจัยจึงต้องใช้แนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีชนิดพิเศษ 
(Heterotopias) ร่วมกับแนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีทางสงัคม (Social Space) เข้ามาเป็นกรอบความคิดท่ี
สําคญั เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นว่าวยัรุ่นจะสามารถเปิดพืน้ท่ีในการสร้างความหมายของบรรทดัฐาน
ทางสงัคมของตนเองขึน้มาในสงัคมได้อย่างไร โดยผู้วิจัยได้กําหนดรายละเอียดของแนวทางการ
วิเคราะห์ในแตล่ะประเด็น ดงันี ้
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 แนวทางการวิเคราะห์การสร้างความหมาย (Semiology and Signification) เป็นการ
วิเคราะห์ซึง่อยูบ่นฐานทางความคิดของผู้วิจัยท่ีว่า มนุษย์แต่ละคนมีเสรีภาพของความปรารถนา
แหง่ตวัตนในการเลอืกท่ีจะเป็น และมีอิสระในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีความถูกต้อง
เหมาะสมกบัชีวิตของตนเพื่อการดํารงอยูใ่นสงัคมอยา่งมีคณุคา่  ทัง้นี ้การสืบสาวแนวคิดในสงัคม
ว่ามีทัศนคติต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่นแต่ละกลุ่มไว้อย่างไร และความสมัพันธ์เชิงอํานาจได้แบ่ง
ประเภทของความเป็นปกติ การจดัระเบียบทางสงัคม จนกระทัง่เข้ามาควบคมุและบงการให้การใช้
ชีวิตในวยัรุ่นมีภาพลกัษณ์ทางสงัคม และมีความหมายอยูเ่ฉพาะในกรอบท่ี   วาทกรรมอนุญาตได้
อย่างไร รวมถึงวิเคราะห์ให้เห็นภาพลกัษณ์และความหมายท่ีถูกสร้างขึน้ในแต่ละยุคสมัยนัน้จัด
กระทําอยา่งไรตอ่บรรทดัฐานการใช้ชีวิตของวยัรุ่น โดยวิเคราะห์ผา่นการใช้ภาษาท่ีสะท้อนออกมา
สูส่งัคมและวฒันธรรม ซึ่งแสดงนยัยะของความต่างระหว่างกลุม่วยัรุ่นท่ีได้รับการยกย่องยอมรับ
จากสถาบนัทางสงัคม กลุม่วยัรุ่นท่ีเลือกจะยอมจํานนต่อบรรทดัฐานทางสงัคม และกลุม่วยัรุ่นท่ี
ตอ่รองกบับรรทดัฐานทางสงัคมในความหมายของคนทัว่ไป ทัง้ในรูปแบบของภาษาเขียน ภาษา
พูด และภาษาในเชิงสัญญะ เช่น ความคิดความเช่ือเก่ียวกับการใช้ชีวิตในวัยรุ่น ประเพณี 
วฒันธรรม พิธีกรรมทางศาสนา การอบรมเลีย้งดูบุตร -ธิดา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อห้าม การ
นําเสนอเร่ืองราวชีวิตวยัรุ่นสูพ่ืน้ท่ีสาธารณะของสือ่ตา่งๆ คําบอกเลา่ และการให้ความเห็นเก่ียวกับ
การใช้ชีวิตของวัยรุ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อํานาจในงานวิจัยชิน้นี ้ผู้วิจัยให้ความ
สนใจกบัการกระทําและผลของอํานาจ มากกวา่จะสนใจสาเหตหุรือท่ีมาของอํานาจ และอํานาจท่ี
ผู้ วิจัยสนใจศึกษา ก็ไม่ใช่อํานาจท่ีผูกขาดอยู่ ท่ีศูนย์กลาง หรือมีแหล่งท่ีมาเพียงแหล่งเดียว 
อย่างเช่น อํานาจของสถานศึกษา อํานาจของสถาบนัครอบครัว หรืออํานาจของสื่อ หากแต่เป็น
อํานาจท่ีเกิดขึน้อยูต่ลอดเวลา กระจดักระจายอยูท่ัว่ไปเป็นเครือขา่ย ดํารงอยูใ่นทกุหนทกุแหง่ และ
ทกุระดบัความสมัพนัธ์ทางสงัคม  
 การสร้างความหมาย (Semiology and Signification) ของบรรทดัฐานทางสงัคมในฐานะ
ท่ีเป็นกระบวนการสร้างอํานาจให้กับวัยรุ่นกลุ่มต่างๆ เป็นเร่ืองของความแตกต่างหลากหลาย 
ผู้วิจยัจึงต้องการวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นวา่ วยัรุ่นแตล่ะกลุม่มีกระบวนการสร้างความหมายของ
บรรทัดฐานทางสงัคม เพื่อต่อต้านการครอบงําแห่งอํานาจของวาทกรรมได้อย่างไร รวมถึงการ
วิเคราะห์ให้เห็นว่าวัยรุ่นแต่ละกลุ่มมีกระบวนการสร้างสรรค์ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ เพื่อ
ปรับเปลีย่นตนเองจากการเป็นผู้ถูกกระทํามาเป็นผู้กระทําในการสร้างความหมายในบรรทดัฐาน
ทางสงัคมของตนเอง จนกระทัง่ประสบความสาํเร็จในการดํารงอยู่อย่างมีสนุทรียะได้อย่างไร โดย
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วิเคราะห์ผ่านการเป็นผู้ รับฟังการบอกเลา่ของวยัรุ่นแต่ละกลุ่มในฐานะของเพื่อนท่ีพร้อมจะร่วม
แบง่ปันอารมณ์และความรู้สกึของพวกเขา เพื่อเปิดพืน้ท่ีให้กลุม่วยัรุ่นได้บอกเลา่ถึงเร่ืองราวในชีวิต
ของตนเอง ความปรารถนาแห่งตวัตน การทบทวนตรวจสอบตนเอง การรู้จักตนเอง และการใ ช้
ศิลปะของการดําเนินชีวิต  

 
 

[ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กรอบความคิดในการวิจยั 

 

 

กระบวนการตอ่รอง/

กระบวนการสร้าง

ความหมาย 

การด ารงชีวติของวยัรุ่นแตล่ะกลุม่ท่ีได้รับ 

ความยตุธิรรมในด้านโอกาส 

และความเท่าเทียมในศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ 

บรรทดัฐานทางสงัคม 

- ด้านการศกึษา 

- ด้านการประกอบอาชีพ 

- ด้านความสมัพนัธ์ 

  ระหวา่งเพศ 

 

 

 

แนวทางการสร้าง

ความหมายในบรรทดัฐาน

ทางสงัคม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาการสร้างความหมายในบรรทดัฐานทางสงัคมของวยัรุ่นครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เลือกวิธี

วิทยา (Methodology) ซึ่งอยู่ภายใต้กระบวนทศัน์แบบหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) ผ่านเร่ือง
เล่าของผู้ ให้ข้อมูลหลัก ในการทบทวนความทรงจ าและเรียบเรียงล าดับเหตุการณ์ ตามแนวคิด
ปรากฏการณ์วิทยา ของ ซึ่งเป็นการสืบค้นเพ่ือจะอธิบายความหมายกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
เปิดเผยปรากฏการณ์ภายใต้การศึกษาตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง และตามการรับรู้จาก
ประสบการณ์จ านน/ตอ่รองกบับรรทดัฐานทางสงัคม โดยผู้วิจยัต้องแยกความเช่ือ และสิ่งท่ีผู้วิจยัรู้
เก่ียวกบัปรากฏการณ์ออกจากสถานการณ์ท่ีศกึษา มีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 
1. ผู้ให้ข้อมูลและการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 ผู้ให้ข้อมลูหลกั (key informant) หรือผู้ เลา่ มี 2 กลุม่ ดงันี ้ 

 1.1.1 วยัรุ่นอายตุัง้แต ่17  ปีขึน้ไป ท่ีมีความเตม็ใจในการให้ข้อมลูเพ่ือการเปิดมมุมอง
ด้านการสร้างความหมายของบรรทัดฐานทางสังคม ทบทวนประสบการณ์ในชีวิตเพ่ือเข้าถึง
กระบวนการจ านน/ต่อรองกับบรรทัดฐานของสังคมเก่ียวกับการเป็นวัยรุ่นท่ีดี ด้านการศึกษา      
การประกอบอาชีพ และความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ จ านวน 10 คน  
  1.1.2 ผู้ ท่ีมีบทบาทและประสบการณ์เก่ียวกับบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่น ด้าน
การศึกษา การประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ประกอบด้วย ผู้ ปกครอง ครู 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นผู้ขยายความในสว่นของการให้การศกึษาในระบบแก่วยัรุ่น รวมไปถึงบทบาท
ของผู้ปกครองในการดแูลความสมัพนัธ์ของวยัรุ่น จ านวน 5 คน  
 1.2. การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การคัดเลือกผู้ ให้ ข้อมูลหลัก ในการวิจัยครัง้นี  ้ เ ป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยมีขัน้ตอนของการคดัเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกั ดงันี ้
  1.2.1 ผู้วิจยัตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ให้ข้อมูลหลกั โดยผู้ ให้ข้อมูลหลกัจะต้องเป็น
วยัรุ่นอายุ 17-25 ปี เน่ืองจาก เป็นช่วงอายุท่ีมีวัยรุ่นบางกลุ่มบรรลุนิติภาวะอย่างถูกต้องตาม
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กฎหมาย (เน่ืองจากกฎหมายได้อนุญาตให้วยัรุ่นอายุ 17 ปีบรรลุนิติภาวะได้โดยการจดทะเบียน
สมรสเม่ือได้รับอนญุาตจากผู้ปกครอง) โดยแบง่ประเภท ดงันี ้
   1.2.1.1 วัยรุ่นท่ีได้รับการเชิดชูจากสถาบันทางสังคม เช่น ประธานนักเรียน 
นกัเรียนดีเดน่ ได้รับรางวลัเรียนดี และนกัร้องดาวเดน่ประจ าโรงเรียน   
   1.2.1.2 วยัรุ่นท่ีไม่ได้มีบทบาทในสถาบนัทางสงัคมอย่างเดน่ชดั และไม่มีประวตัิ
การถกูลงโทษจากสถาบนัทางสงัคมใดๆ 
   1.2.1.3 วยัรุ่นท่ีได้รับการตีตราจากสังคมว่าเป็นเด็กขีเ้กียจ เด็กเกเร เด็กไม่เอา
ไหน ชิงสุกก่อนห่าม เด็กขีย้า โดยคดัเลือกจากประวตัิการท าโทษจากฝ่ายปกครองของโรงเรียน
ตัง้แต่ขัน้ท าทัณฑ์บนขึน้ไป หรือวยัรุ่นท่ีออกจากระบบโรงเรียนก่อนส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั 
หรือวยัรุ่นท่ีตดัสินใจไมศ่กึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 
 ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลหลักทุกคนจะต้องมีความยินดีให้ข้อมูลเก่ียวกับการจ านน/ต่อรองกับ
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจตอ่บรรทดัฐานทางสงัคม 
 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นี เ้ก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 
สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 แนวสมัภาษณ์ข้อมลูสว่นบคุคล 
 ส่วนท่ี 2 แนวสมัภาษณ์เก่ียวกับประสบการณ์ของวยัรุ่น การให้ความหมายของบรรทัด
ฐานทางสงัคม 
 เจตน์จ านงของงานวิจยันีเ้ป็นการเปิดพืน้ท่ีให้วยัรุ่นได้สร้างตวัตนของตนเองให้เกิดขึน้ใน
สงัคม เพ่ือให้เกิดความหมายใหม่ในเร่ืองบรรทดัฐานทางสงัคมภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ท่ีก าลงั
หมุนวนสวนกระแสกับคล่ืนวัฒนธรรมในช่วงเปล่ียนผ่านของสังคมโลก กระบวนการต่อรองกับ
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจท่ีมีต่อกระบวนการสร้างความเป็นตวัตน อาจเป็นเสียงเล็กๆ ในสงัคมท่ี
เรียกร้องความทดัเทียมของศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ให้เกิดขึน้อย่างแท้จริง  
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth Interview) ใช้แนวค าถามท่ีสร้างขึน้ (Interview guideline) แบบมีแนวทางการสมัภาษณ์



41 

 

เป็นวิธีการหลกัในการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลรายบุคคล โดยมีวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 
 ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกและมีแนว
ทางการสมัภาษณ์ มีขัน้ตอนดงันี ้
 1. ผู้วิจัยแนะน าตวัต่อผู้ ให้ข้อมูลหลักและผู้ ให้ข้อมูลเสริม เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมลูด้วยตนเอง 
 2. ผู้วิจยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์กบัผู้ ให้ข้อมลูหลกัและผู้ ให้ข้อมลูเสริม วิธีการเก็บข้อมลู และ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับจากการวิจยั เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลู 
 3. ผู้วิจยัตรวจสอบคณุสมบตัิผู้ ให้ข้อมูล โดยค านึงถึงคณุสมบตัิ และอธิบายการพิทกัษ์
สิทธิของผู้ให้ข้อมลู จากนัน้จงึเร่ิมด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 การด าเนินการสัมภาษณ์ 
 1. การสมัภาษณ์แบบ มีแนวทางการสมัภาษณ์ (Semi-structure interview) แบง่แนวทาง
การสมัภาษณ์ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 แบบบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคลของวยัรุ่น และส่วนท่ี 2 คือ 
แนวค าถามตามแนวคิดการวิจยัเชิงคณุภาพ เก่ียวกับการให้ความหมายในบรรทดัฐานทางสงัคม
ของวยัรุ่น 
 2. ทบทวนขัน้ตอนการสมัภาษณ์และสิทธิของผู้ให้ข้อมลูอีกครัง้ 
 3. เก็บข้อมลูสว่นท่ี 1 แบบบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคลของวยัรุ่น 
 4. การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 
 เม่ือประเมินได้ว่าผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีความไว้วางใจและพร้อมท่ีจะให้ข้อมลูเชิงลึก ผู้วิจยัเร่ิม
สมัภาษณ์แบบเจาะลึก ตามแนวทางการสมัภาษณ์ ส่วนท่ี 2 โดยสถานท่ีในการสมัภาษณ์ ได้แก่ 
บ้านของผู้ให้ข้อมลู ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความสะดวกของผู้ ให้ข้อมลูและผู้วิจยัใน
การเดนิทาง โดยผู้ให้ข้อมลูจะได้รับการสมัภาษณ์เหมือนกนั ดงันี ้
  4.1 ก่อนการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ วิจัยสร้างบรรยากาศขณะสัมภาษณ์ไม่ให้
เคร่งเครียดจนเกินไป โดยเร่ิมการสนทนาในเร่ืองทั่วๆไป เช่น ความช่ืนชอบของผู้ ให้ข้อมูล การ
ด ารงชีวิต ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนๆ ในการสัมภาษณ์ให้เป็นธรรมชาติ มีความเป็นกันเอง ไม่
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เร่งรัด ไมว่ิพากษ์วิจารณ์ ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ หรืออารมณ์ตอ่ข้อมลูท่ีได้รับ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
ถกูต้อง แมน่ย า ให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัได้แสดงความรู้สกึของตนเองอยา่งเตม็ท่ี  
  4.2 ตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีผู้ ให้ข้อมลูพดู โดยรับฟังอย่างตัง้ใจ สบตาหรือพยกัหน้า เพ่ือ
แสดงอาการตอบสนอง ให้ผู้ ให้ข้อมูลตอบค าถามโดยไม่ชีน้ า ใช้ค าถามปลายเปิด ใช้ทกัษะและ
เทคนิคในการทบทวนหรือกลา่วซ า้ค าพดู เพ่ือให้ผู้ ให้ข้อมลูได้ส ารวจความคิดของตนเองและผู้วิจยั
สามารถตดิตามความคดิของผู้ให้ข้อมลูได้อย่างตอ่เน่ือง 
  4.3 ปรับถ้อยค าในบทสนทนาในขณะสมัภาษณ์เพ่ือความชดัเจนของข้อมลู ตาม
บริบทและสิ่งท่ีสงัเกตได้จากลกัษณะสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ การแสดงออก ของผู้ ให้ข้อมลู ขณะท่ี
ให้การสัมภาษณ์ โดยบันทึกย่อเฉพาะหัวข้อหรือประเด็นส าคัญ ประเด็นท่ีต้องการเพิ่มเติม 
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่ใช้ค าพดูของผู้ ให้ข้อมูล และบนัทึกเก่ียวกับความคิดเห็น ความรู้สึก 
ปัญหา การแก้ไข และผลการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัผู้วิจยัขณะเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข 
  4.4 สมัภาษณ์โดยใช้ทกัษะการสมัภาษณ์เชิงลึก โดยค านึงถึงสิทธิและความมี
ศกัดิศ์รีของผู้ให้ข้อมลู  
  4.5 ปิดการสัมภาษณ์เม่ือครบก าหนดเวลาท่ีได้ชีแ้จงแก่ผู้ ให้ข้อมูล หรือเม่ือ
สงัเกตเห็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความไม่พร้อมในการให้สมัภาษณ์ต่อไปของผู้ ให้ข้อมูล เช่น การ
แสดงความสะเทือนใจ เหน่ือย หรือไม่สบายใจ กระสบักระส่าย ผู้ วิจยัยุติการสมัภาษณ์ และให้
ความชว่ยเหลือแก่ผู้ให้ข้อมลู ผู้วิจยัจะท าหน้าท่ีรับฟังปัญหา และให้ค าปรึกษาข้อมลูเม่ือผู้ ให้ข้อมลู
ต้องการค าปรึกษา 
  4.6 กล่าวขอบคุณผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ วิจัย และอธิบายถึงการ
บนัทกึเสียงในการสมัภาษณ์ครัง้นีถ้กูเก็บไว้เป็นความลบั และจะท าการลบข้อมลูในส่วนท่ีเป็นการ
บนัทกึเสียงเม่ือการศกึษาวิจยัสิน้สดุลงภายใน 1 เดือน ผู้วิจยันดัหมายผู้ ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์
ครัง้ตอ่ไป โดยผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์รายละ 1-2 ครัง้ ใช้เวลาในการสมัภาษณ์ระหว่าง 45 นาที 
ถึง 1 ชัว่โมง 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ตวับทจากการสนทนาเล่าเร่ือง 
นอกจากผู้ วิจยัจะท าการวิเคราะห์ตวับทควบคู่ไปในขณะท่ีรับฟังเร่ืองราว โดยน ามาเช่ือมโยงกับ
แนวคดิทฤษฎีท่ีก าหนดไว้ตามกรอบความคดิในการวิจยั 
  ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมลูของ Colaizzi (1978 cite in Streu and Carpenter, 
1999) เน่ืองจากการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบของ Colaizzi มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งโดยทัว่ไปแล้ว 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทางปรากฏการณ์วิทยานัน้ สามารถท่ีจะน าหลายๆวิธีมาใช้ร่วมกนัได้ 
เพ่ือให้ข้อมูลท่ีมาจากประสบการณ์ตรงในการให้ความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมของผู้ ให้
ข้อมลูมากท่ีสดุ ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้
  1. ถอดข้อความเสียงการสนทนาของผู้ ใ ห้ ข้อมูลแต่ละคนแบบค าต่อค า 
(Verbatim) อ่านบทสนทนาของผู้ ให้ข้อมูลร่วมกับการฟังบนัทึกเสียงซ า้ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้อง อ่านค าบรรยาย หรือข้อมูลทัง้หมดของผู้ ให้ข้อมูลหลายๆครัง้ เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้หา
หรือปรากฏการณ์ท่ีส าคญั 
  2. จดัแยกข้อความท่ีส าคญั หรือดงึข้อความ หรือประโยคส าคญั ท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้ความหมายในบรรทดัฐานทางสงัคมของวยัรุ่น โดยขีดเส้นใต้ หรือแยกค าหรือข้อความนัน้ไว้  
  3. จัดกลุ่มความหมาย เป็นหัวข้อ เป็นหมวดหมู่ หรือน าข้อความหรือประโยค
ส าคญัๆมาก าหนดความหมายในแตล่ะประโยค 
  4. น าข้อความหรือประโยคส าคญั ท่ีก าหนดความหมายแล้ว น ามาจดัรวมกนัเป็น
ประเดน็ (Themes) ท่ีได้พบบอ่ย หรือหวัข้อใหมท่ี่พบจะถกูน ามาเพิ่มเตมิ จนไมมี่กลุม่ใหมเ่กิดขึน้ 
  5. ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ถกูน ามาผสมผสาน อธิบายปรากฏการณ์ท่ีได้ของผู้ ให้
ข้อมูลผ่านเร่ืองเล่าจากการทบทวนความทรงจ าในประสบการณอย่างละเอียดครบถ้วน โดยให้
เป็นไปในรูปแบบของการบรรยาย เขียนให้มีความต่อเน่ืองกัน และกลมกลืนกันระหว่างข้อความ
หรือประโยคตา่งๆ ซึ่งในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจยัพยายามลดทอนข้อมลูหรือหวัข้อท่ีไม่จ าเป็นออกไป โดย
สรุปรวมหรือจดัหวัข้อยอ่ยไปรวมกบัหวัข้อท่ีมีลกัษณะประเภทเดียวกนั หรือเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในหมวด
เดียวกนั 
  6. ตรวจสอบข้อสรุปความตรงของปรากฏการณ์เป็นการตรวจสอบปรากฏการณ์ท่ี
ประกอบด้วย การให้ความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของผู้ ให้ข้อมูลหลัก โดยน าประเด็น
ข้อสรุปของปรากฏการณ์ไปให้ผู้ ให้ข้อมูล ท่ีสามารถส่ือสารอธิบายหรือให้ข้อมูลท่ีหลากหลาย 
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(Informative Case) ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูท่ีได้รับคดัเลือกเป็นผู้ ให้ข้อมลูแก่ผู้วิจยัได้ดีท่ีสดุ และมีความ
ยินดีท่ีจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อสรุปของปรากฏการณ์แก่ผู้ วิจยั ซึ่งขัน้ตอนนี ้เรียกว่า เป็นขัน้ตอนของ
การตรวจสอบ (Member checking) วา่ข้อสรุปมีความเป็นจริงของผู้ ให้ข้อมลู รวมทัง้เปิดโอกาสให้
ผู้ให้ข้อมลูได้อธิบายเพิ่มเตมิในกรณีท่ีข้อมลูไมช่ดัเจน และเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิในสว่นท่ีเก็บไมค่รบ 
 
5. การเข้าสู่สนามวิจัย และผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 จากท่ีได้กล่าวไปในข้างต้นว่า การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาตามแนวคิดปรากฏการณ์
วิทยา ผา่นเร่ืองเลา่ประสบการณ์ชีวิต 
 ทัง้นี ้การสนทนาท่ีเกิดขึน้ในการศกึษาเป็นไปโดยมีจดุประสงค์เพ่ือเผยให้เห็นท่ีมา รวมถึง
การตอกตรึงให้ความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมในวยัรุ่น ด ารงสถานะเป็นความจริงในสงัคม
ได้อยา่งไรและมีผลอยา่งไรตอ่การสร้างความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมในวยัรุ่นนัน้ ผู้วิจยัจะ
ได้ท าการศกึษา โดยวิเคราะห์ผา่นตวับท (Text) ในฐานะท่ีเป็นการผลิตวาทกรรม เพ่ือหากฎเกณฑ์
ท่ีอยู่เบือ้งลึก ของวาทกรรม อันจะน าไปสู่การขุดคุ้ยให้เห็นถึงการท างานของอ านาจ ท่ีเข้าไปจัด
กระท าต่อ ความหมายทางสงัคมของบรรทดัฐานทางสงัคมในวยัรุ่น จนท าให้วยัรุ่นบางกลุ่มต้อง
กลายเป็นสิ่งท่ีไม่พึงปรารถนาของสงัคม และมกัถกูยกขึน้มาเป็นกลุ่มท่ีน ามาซึ่งปัญหาทางสงัคม
ในหลายกรณี 

สนามวิจยั (Fieldwork) ของการศึกษาครัง้นี ้เป็นการตีความประสบการณ์ชีวิตผ่านภาพ
สะท้อนของกระบวนการสนทนาพดูคุย (Reflexive Communication Process) ระหว่างผู้วิจยักบัผู้
เป็นเจ้าของประสบการณ์ ความหมาย (Meaning) จงึถกูสร้างขึน้จากการแลกเปล่ียนประสบการณ์
ทัง้ทางสว่นตวัและทางสงัคมระหว่างผู้วิจยักบัผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์ ภายใต้บริบทท่ีบคุคลทัง้
สองฝ่ายตา่งพฒันาความสมัพนัธ์ของตนเองขึน้มาในสนามวิจยั เร่ืองเล่า (Narrative) ท่ีเกิดขึน้จาก
การใช้เวลาร่วมกนัในการสนทนาพดูคยุระหว่างผู้วิจยักบัผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์ จึงเกิดขึน้ใน
ฐานะท่ีเป็นผลผลิตจากการแลกเปล่ียนความเข้าใจร่วมกนัของบคุคลทัง้สองฝ่าย (Ellis, Kiesinger 
& Tillmann-Healy. 1997,  citieding Dan Mahoney, 2007 : 581) ดงันัน้ ภายใต้ฐานคติซึ่งให้
ความส าคญักับการสร้างความรู้ท่ีเช่ือมโยงกับบริบทและการให้ความหมายของผู้ มีส่วนในการ
สร้างความรู้ วิธีวิทยาดงักล่าวจึงเปิดพืน้ท่ีให้ผู้วิจยัและผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์ ใช้อารมณ์และ
ความรู้สึกเข้าไปร่วมในการสร้าง เร่ืองเล่าจากประสบการณ์ชีวิตได้ การท่ีผู้ วิจยักับผู้ เป็นเจ้าของ
ประสบการณ์สามารถแลกเปล่ียนอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกันได้ ท าให้
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เร่ืองเล่าท่ีเกิดขึน้ไม่ได้เป็นเพียงการบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเอง แต่เป็นปฏิสมัพนัธ์ซึ่ งกนัและ
กันระหว่างผู้ วิจัยกับผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์ จนท าให้ความหมายของเร่ืองเล่าท่ีเกิดขึน้ไม่
เป็นไปตามเร่ืองเล่ากระแสหลกั (Grand Narrative) แตเ่ป็นความหมายใหม่ท่ีมีพลงั (Powerful) 
ตามวิถีทางท่ีทัง้สองฝ่ายร่วมกนัสร้างขึน้มา (Josselson. 1995 ; catering Dan Mahoney, 2007 : 
581) ดงันัน้ การใช้วิธีวิทยาดงักล่าวเข้ามาศึกษาประสบการณ์ชีวิต ท่ีมีต่อวยัรุ่น จึงช่วยให้ผู้ วิจัย
เข้าถึงเร่ืองเล่าท่ีเป็นประวัติศาสตร์แห่งชีวิต ซึ่งผู้ เป็นเจ้าของประสบการณ์แต่ละคนต้องการจะ
ถ่ายทอดได้อย่างลึกซึง้ หลากหลาย และเต็มไปด้วยความหมายท่ีเกิดขึน้จากความปรารถนาของ
เขาอยา่งแท้จริง 

ซึ่งตวับทท่ีว่านีผู้้ วิจยัจะวิเคราะห์จากเอกสารเชิงประวตัิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบับรรทดัฐาน
ทางสงัคมทัง้ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ และด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ  ในการ
น าเสนอชีวิตของวยัรุ่นสู่พืน้ท่ีสาธารณะของส่ือต่างๆ เป็นต้น และเม่ือผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ตวับทใน
เชิงเอกสาร (Verbal) จนเผยให้เห็นร่องรอยของการสร้างความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคม
ให้แกม่มุมองเร่ืองชีวิตของวยัรุ่นแล้ว อีกทางหนึ่งผู้วิจยั จะได้วิเคราะห์ตวับทในเชิงสญัญะ (Non – 
Verbal) เพ่ือเผยให้เห็นถึงความแยบยลในการท างานของวาทกรรมท่ีคอ่ย ๆ แทรกซึมความหมาย
ท่ีวยัรุ่นกลุ่มต่างๆสร้างขึน้ เข้าไปในวิถีทางความคิดของผู้คน และส่งผ่านลงสู่สมาชิกในสงัคมรุ่น
แล้วรุ่นเล่า จนกลายเป็นจิตใต้ส านึกและจิตวิญญาณของผู้ คนในสังคม โดยวิเคราะห์ผ่านการ
สนทนาพดูคยุกบัวยัรุ่นและผู้คนท่ีอยู่ล้อมรอบและเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัวยัรุ่นแตล่ะคน ในเร่ืองราว
เก่ียวกบัความคิดความเช่ือเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตของวยัรุ่น แบบแผนการในด ารงชีวิต การอบรม
เลีย้งด ูการบอกเลา่ และการให้ความเห็นเก่ียวกบัชีวิตวยัรุ่นดงักลา่ว เป็นต้น 

การศกึษาเร่ืองเลา่แหง่การสร้างความหมาย และเป็นการสร้างความรู้ใหม่เก่ียวกบับรรทดั
ฐานทางสงัคมของวยัรุ่นขึน้มาในสงัคม เพ่ือสร้างมนษุย์ท่ีสมบรูณ์  โดยผู้วิจยัจะได้วิเคราะห์ให้เห็น
ถึงกระบวนการก่อร่างสร้างความหมายท่ีเร่ิมจาก การก่อก าเนิด การสร้าง และการด ารงไว้ซึ่ง
ความหมายของบรรทัดฐานทางสังคมในวัยรุ่น ว่าในแต่ละขัน้ตอนนัน้วัยรุ่นมีมุมมองต่อ
ความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมภายใต้กระบวนการจดัแจงความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ และการ
ครอบง าแหง่อ านาจของวาทกรรมได้อยา่งไร รวมถึงวิเคราะห์ให้เห็นว่าวยัรุ่นเม่ือประสบปัญหาทาง
การศึกษา การประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศ  และผู้ คนท่ีอยู่ล้อมรอบวัยรุ่น
ดงักล่าวมีกระบวนการจดัแจงความสมัพนัธ์เชิงอ านาจไปสู่ระบบความสมัพนัธ์ในรูปแบบใด และ
ท าให้วยัรุ่นเหล่านีส้ามารถเปิดพืน้ท่ีแห่งการใช้ชีวิตของตนเองขึน้มาในสงัคมของพวกเขาได้อย่าง
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เสมอภาคและมีศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ท่ีเท่าเทียม โดยวิเคราะห์ผ่านการเป็นผู้ รับฟังค าบอก
เล่าวยัรุ่นอย่างอิสระ ในฐานะของเพ่ือนท่ีพร้อมจะร่วมแบง่ปันอารมณ์และความรู้สึกของพวกเขา 
เพ่ือเปิดพืน้ท่ีให้วยัรุ่นได้บอกเล่าประวตัิศาสตร์แห่งชีวิตของตนเอง ความปรารถนาแห่งตวัตน การ
ทบทวนตรวจสอบตนเอง การรู้จกัตนเอง การใช้ศิลปะของการด ารงอยู่ และการมีจริยธรรมแห่ง
ตวัตน เป็นต้น และวิเคราะห์ผ่านการสนทนาพูดคุยกับผู้คนซึ่งอยู่ล้อมรอบวัยรุ่นแต่ละคนท่ีเป็น
เจ้าของประสบการณ์ชีวิต ในประเด็นเก่ียวกับความคิดความเช่ือเร่ืองบรรทัดฐานทางสังคมใน
วยัรุ่น และน าไปสู่มุมมองการให้ความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมในวยัรุ่น ความคิดเห็นต่อ
รูปแบบของการกระท าท่ีตนเองมีตอ่การให้ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ และรูปแบบของการกระท า
และปฏิสมัพนัธ์ของตนเองตอ่วยัรุ่นท่ีอยูใ่นความดแูล เป็นต้น 

การประเมินการสนทนาตวับท ได้ใช้วิธีการประเมินตามยุคหลงัโครงสร้างนิยมท่ีเรียกว่า 
“การตรวจสอบแบบหลายเหล่ียมมมุ” (Crystallization) (Janesick, 2000 : 391-392, อ้างถึงใน 
นรินทร์ สงัข์รักษา, 2547 : 62-63) เป็นการมองในมิติต่างๆ และมีมุมมองท่ีต่างกัน คือไม่เช่ือ
รูปลักษณ์ท่ีแท้จริง ซึ่งขึน้อยู่กับใครเป็นคนมอง สามารถมองเห็นได้หลายมุมหลายด้าน การ
ประเมินในลกัษณะนีใ้ห้ความส าคญักับทศันะหลายด้านท่ีไม่มีรูปร่างท่ีแน่นอนและแท้จริง หาก
หมนุหรือมองตา่งมมุก็จะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป เสมือนแก้วคริสตลัท่ีฉายแววให้เห็นถึงมิติ
หรือแง่มมุตา่ง ๆ ท่ีส่งประกายในแตล่ะด้าน ดงันัน้ การศึกษาการสร้างความหมายในบรรทดัฐาน
ทางสงัคมของวยัรุ่น โดยศึกษาผ่านเร่ืองเล่าอนัเป็นประวตัิศาสตร์แห่งตวัตน เป็นกระบวนการก่อ
ร่างความเป็นอตัลกัษณ์จากการให้ความหมายของวาทกรรมในรูปแบบบรรทดัฐานทางสงัคม การ
จ านน ต่อรอง ต่ออ านาจของวาทกรรมทางด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และความสมัพนัธ์
ระหว่างเพศของวัยรุ่น จึงต้องมีการประเมินการสนทนาตัวบทอย่างรอบด้าน สิ่งท่ีได้จากการ
สนทนานี ้สามารถน าตวับทท่ีได้มาวิเคราะห์วาทกรรมแหง่บรรทดัฐานทางสงัคม 

 
6. การเข้าถงึเร่ืองเล่า    
 ผู้วิจยัเข้าถึงเร่ืองเล่าโดยใช้การจบัเหตกุารณ์วิกฤต (Critical Events) ท่ีอยู่ในเร่ืองราว
ตา่งๆของประสบการณ์ เร่ืองเล่าให้รายละเอียดของสถานท่ี เวลา ลกัษณะตา่ง ๆ ท่ีช่วยให้นกัวิจยั
สามารถระบเุหตกุารณ์วิกฤตได้ เหตกุารณ์พิเศษตา่ง ๆ ท าให้คนสามารถรือ้ฟืน้ประสบการณ์ชีวิต
ได้ ความทรงจ าเก่ียวกับเหตุการณ์วิกฤตท่ีเกิดขึน้ช่วยให้บุคคลปรับตวัและเคล่ือนไปสู่การน า
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เหตกุารณ์ส าคญัของชีวิตบคุคล การใช้เหตกุารณ์เหล่านีเ้ป็นจุดรวมความสนใจหลกัของการวิจยั
ชว่ยให้ผู้วิจยัสามารถก าหนดประเดน็หลกัในการวิเคราะห์ได้ (Event-driving Approach)  
 เหตุการณ์วิกฤตเป็นเหตุการณ์ท่ีน าการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญมาสู่ตวับุคคล เหตุการณ์
เหล่านีไ้ม่ได้ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้า ไม่ได้คาดหวงัว่าจะเกิดขึน้ และเป็นสิ่งท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ควบคมุของบุคคล ทุกคนมีเหตกุารณ์วิกฤตหรือเหตกุารณ์ส าคญัในชีวิต เร่ืองราวเป็นตวับอกถึง
เหตกุารณ์ส าคญัหรือเหตกุารณ์วิกฤตซึ่งสิ่งท่ีเกิดขึน้ถูกน ามาบอกแก่ผู้ ฟัง เหตกุารณ์วิกฤตจึงถูก
ส่ือสารจากคนรุ่นหนึง่สู่คนอีกรุ่นหนึ่ง คนจะกลัน่กรองเหตกุารณ์ท่ีส าคญัออกมา เหตกุารณ์เหล่านี ้
มีความส าคัญส าหรับการวิเคราะห์เร่ืองเล่า ในขณะท่ีบุคคลรือ้ฟื้นประสบการณ์บุคคลได้คล่ี
เร่ืองราวออกมา ดงันัน้ เร่ืองราวจึงมีความเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ท่ีเป็นความทรงจ า เหตุการณ์
ตา่งๆเหล่านีม้ิได้ด ารงอยู่อย่างว่างเปล่า แตผ่ลท่ีติดตามมาจากเหตกุารณ์ส าคญัๆท่ีเกิดขึน้ ท าให้
บุคคลเกิดความเข้าใจใหม่ๆ โดยท่ีบุคคลจะมีสิ่งต่างๆเกิดขึน้ในชีวิตมากมาย จึงมีเพียงบาง
เหตกุารณ์เท่านัน้ท่ีคนรู้สึกว่ามีความส าคญัและทีพืน้ท่ีอยู่ในความทรงจ า ส่วนเหตุการณ์อ่ืนๆอาจ
ลบเลือนไปตามเวลาและไม่อาจรือ้ฟืน้กลบัมาได้ (Webster & Mertova, 2007,  อ้างถึงใน นภา
ภรณ์ หะวานนท์, 2552 : 13-14)  
 เหตุการณ์วิกฤตซึ่งถูกน ามาบอกเล่าในรูปของเร่ืองราวแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลง
ความเข้าใจ ทัศนะ หรือโลกทัศน์ของบุคคลท่ีบอกเล่า เหตุการณ์วิกฤตอาจเป็นเหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อชีวิตการท างาน อาจมีเร่ืองของความเจ็บปวดทางด้านจิตใจ หรือเป็นสิ่งท่ีท าให้คน
รู้สึกว่าตกอยู่ในอันตรายหรือความเส่ียง (เช่น โรคภัยไข้เจ็บ การถูกคุกคามทางร่างกาย การถูก
คกุคามทางด้านจิตใจ) การถกูท าให้รู้สึกว่าเสียศกัดิ์ศรี ถกูลบหลู่ หรือเหตกุารณ์ท่ีก่อให้เกิดผลใน
ทางบวก เชน่ ความประทบัใจ ความภาคภมูิใจ ความสขุ โดยรวมสิ่งท่ีจะถือว่าเป็นเหตกุารณ์วิกฤต
จะต้องมีผลในทางลบหรือทางบวกตอ่ตวัผู้ เล่า และเป็นเหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนประสบการณ์ของผู้ เล่า 
และบุคคลสามารถระบุเหตุการณ์นีไ้ด้ว่ามีผลอย่างไร ก็เม่ือเหตุการณ์นัน้ผ่านไปแล้ว ดงันัน้จึง
เป็นไปไม่ได้ท่ีจะคาดท านายหรือวางแผนท่ีจะสังเกตเหตกุารณ์วิกฤตท่ีเกิดขึน้ในชีวิตมนุษย์ เม่ือ
เกิดเหตกุารณ์วิกฤตขึน้และเวลาผ่านไป บคุคลจะคอ่ยๆทบทวน จดัระบบ และละทิง้รายละเอียด
บางอย่างท่ีคิดว่าไม่ส าคญัออกไป และคงไว้ซึ่งส่วนท่ีมีความส าคญั เหตกุารณ์วิกฤตมีส่วนส าคญั
ตอ่ความเข้าในสิ่งตา่งๆ วิธีการมองโลกของผู้ เลา่ และเป็นตวัก ากบัผู้ เล่าว่า ควรจะท าอะไร อย่างไร 
ในอนาคต 
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 เหตกุารณ์ตา่งๆ มีผลตอ่ผู้ เลา่ไมเ่หมือนกนั ดงันัน้ จึงมิใช่ว่าเฉพาะเหตกุารณ์วิกฤตเท่านัน้
ท่ีมีผลตอ่ชีวิตของบคุคล เหตกุารณ์ท่ีอาจไม่ใช่เป็นเหตกุารณ์วิกฤตก็มีผลตอ่การกระท าของบคุคล
เช่นกัน แต่เราอาจให้น า้หนกัของเหตกุารณ์ว่าเป็นวิกฤตส าหรับบุคคลมากน้อยแค่ไหน โดยดวู่า 
ช่วงเวลาระหว่างเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้กับเวลาท่ีผู้ เล่า รือ้ฟื้นกลบัมาเล่าอีกครัง้ ยิ่งมีช่วงเวลานาน
เท่าไร และมีผลต่อตัวผู้ เล่ามาตลอดช่วงระยะเวลาอันยาวนาน อาจถือว่าเหตุการณ์นัน้เป็น
เหตกุารณ์วิกฤตส าหรับผู้ เลา่ (Webster & Mertova, 2007,  อ้างถึงใน นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552 
: 14)  
 ส าหรับนักวิจัย การเข้าถึงเหตุการณ์วิกฤตของบุคคลเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจและสมเหตุสมผลของข้อมูลซึ่งมีความซับซ้อนโดยมีตวับุคคลเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง
เร่ืองราวต่างๆ สิ่งท่ีต้องค านึงถึงก็คือ แม้เหตุการณ์วิกฤตจะมีความส าคัญ และช่วยให้นักวิจัย
เข้าถึงสิ่งต่างๆ สิ่งทีต้องค านึงถึงก็คือ แม้เหตุการณ์วิกฤตจะมีความส าคญั และชวยให้นักวิจั ย
เข้าถึงสิ่งตา่งๆท่ีอยู่เบือ้งหลงัความคิด การกระท า หรือการตดัสินใจของบคุคล สิ่งเหล่านีม้ิใช่สิ่งท่ี
จะปรากฏให้เห็นอย่างง่ายๆ แต่ต้องอาศยัวิธีวิทยาซึ่งมีความไวต่อการเข้าถึงชีวิตของบุคคลซึ่ง
ซบัซ้อน และมีสิ่งตา่งๆเกิดขึน้มากมาย เชน่ ในการเข้าถึงชีวิตของแมซ่ึ่งลกูเป็นเด็กสมองพิการ อาจ
เร่ิมด้วยค าถามว่า หากย้อนกลับไปในช่วงท่ีลูกอายุได้ 1 ปี ยังพอจ าอะไรได้บ้าง พอจะเล่าถึง
ความรู้สึกในขณะนัน้ได้หรือไม่ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล เหตกุารณ์นัน้มีผลอย่างไรตอ่ผู้
เลา่เร่ืองบ้าง คนอ่ืนๆ เช่น พ่อของเด็ก พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน ของผู้ เล่า เข้ามาเก่ียวข้องกบั
ตวัผู้ เล่าในขณะนัน้อย่างไร และความเข้าใจในเหตกุารณ์นัน้เปล่ียนไปอย่างไร หวัข้อสนทนาใน
ลกัษณะนีไ้ด้รับการหยิบยกเข้ามาสูก่ารสนทนาอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป และเปิดโอกาสให้ผู้ เล่ารือ้ฟืน้
และทบทวนความทรงจ า 
  
7. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล (Trustworthiness) 
  วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผู้ วิจัยท าการตรวจสอบและควบคมุโดยใช้
เกณฑ์ ดงันี ้
 1. ความเช่ือถือได้ (Credibility) เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความน่าเช่ือถือได้ ผู้วิจยักระท าการ
ดงันี ้มีการคดัเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบตัิของผู้ ให้ข้อมูล และสร้าง
ความคุ้นเคย ความไว้วางใจกบัผู้ ให้ข้อมลู โดยการแนะน าตวั มีการอธิบายวตัถปุระสงค์ในการท า
วิจยัให้ผู้ ให้ข้อมูลเข้าใจ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ให้ข้อมลูทกุรายมีความยินยอมเป็นผู้ ให้ข้อมลูด้วย



49 

 

ความสมคัรใจ มีการวางแผนและด าเนินงานตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมลูอย่างระมดัระวงัตาม
ระเบียบวิธีวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัตระหนกัถึงการป้องกนัและ
ลดอคติของผู้ วิจยั โดยผู้ วิจยัทบทวนตรวจสอบความคิดของตนเอง อคติเก่ียวกับการเป็นวยัรุ่นท่ี
นอกกรอบบรรทดัฐานทางสงัคมซ า้ และไม่น าความคิดนัน้มาตดัสินว่าตนเองเข้าแล้ว รู้แล้ว เพ่ือให้
ได้ข้อมูลท่ีละเอียดและเป็นจริงตามความหมายของผู้ ให้ข้อมูล ผู้ วิจัยให้ผู้ ให้ข้อมูลทุกราย
ตรวจสอบความถกูต้อง (Member checking) ของข้อมูลหลงัจากถอดความเรียบร้อยแล้ว โดย
ค านึงถึงความสามารถในการอ่าน และภาระของผู้ ให้ข้อมลู จากนัน้เปิดโอกาสให้อธิบายเพิ่มเติม
ในกรณีท่ีข้อมูลไม่ชดัเจนในมุมมองของผู้ ให้ข้อมูล (Clarification) และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในการ
สมัภาษณ์ตอ่ไป 
 2. การถ่ายโอนข้อมูล (Transferability) คือการน าผลการวิจัยไปอ้างอิงในกรณีท่ี
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มท่ีมีลักษณะเหมือนกับผู้ ให้ข้อมูล และอยู่ในสังคมและบริบท
เหมือนกันกับผู้ ให้ข้อมลูเท่านัน้ คือ กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีการให้ความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมแต่
ละกลุ่มท่ีได้ก าหนดคุณสมบตัิไว้ จะไม่น าไปอ้างอิงกับประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งในกรณีนี ผู้้ วิจัยไม่
สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ แต่ได้น าเสนอข้อมูลอย่างลึกซึง้จากการให้ความหมายในบรรทดัฐาน
ทางสงัคมของกลุม่วยัรุ่นแทน 
 3. การใช้เกณฑ์การพึ่งพา (Dependability) คือการใช้ระเบียบวิธีวิจยัในการท าวิจยัอย่าง
มีขัน้ตอน การน าเสนอข้อมลูท่ีละเอียดครอบถ้วน ซึง่จะท าให้ผู้อ่านสามารถติดตามกระบวนการใน
การวิเคราะห์ข้อมลูได้ โดยเฉพาะขัน้ตอนการถอดรหสัและการตรวจซ า้ ท่ีจะท าให้ได้มาซึ่งประเด็น
หลกัอยา่งถกูต้อง และมีการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการให้ความหมายและบรรทดัฐานทาง
สงัคม พร้อมทัง้ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้ 
 4. การยืนยนัผลการวิจยั (Confirm ability) เป็นการจดัการบนัทึกข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบได้ (Audit trail) ทัง้การบันทึกเสียง การถอดบันทึกเสียงแบบค าต่อค า 
(verbatim) มีการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วน โดยการฟังบนัทึกเสียงซ า้ และมีการอ้างค าพดู 
(Direct quotes) ของผู้ ให้ข้อมูลในการน าเสนอข้อมูล และมีการน าภาพสรุปของประเด็นการ
น าเสนอ และก าหนดค าประเภทตา่งๆ มาตรวจสอบการด าเนินการวิจยัและวิเคราะห์ข้อมลูระหว่าง
ผู้วิจยัและปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาการสร้างความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษากระบวนการสร้างความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่น ในด้านการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศ รวมถึงการศึกษาบทเรียนการใช้ชีวิตของวัยรุ่ น
ท่ามกลางสงัคมแห่งโลกยุคโลกาภิวตัน์ การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการสมัภาษณ์เชิงลึก ผู้ ให้ ข้อมูลหลกั
เป็นวยัรุ่นอาย ุ17-25 ปีในสงัคม เน่ืองจากวยัรุ่นอายตุัง้แต่ 17 ปีเป็นวยัท่ีสามารถสมรสได้อย่าง
ถกูต้องตามกฎหมาย มีแนวทาง ความคดิ การประกอบสร้างตวัตนผา่นประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
และแตกตา่งกัน แตมี่จุดร่วมเดียวกันคือดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางบรรทดัฐานความเป็นเยาวชนท่ีดี
ของสงัคมไทย ซึง่ผู้วิจยัต้องศกึษา วิเคราะห์ ทําความเข้าใจ กระบวนการตอ่ต้านหรือยอมจํานนตอ่
บรรทัดฐานความเป็นเยาวชนท่ีดีของผู้ ให้ข้อมูลหลัก ในการประกอบสร้างตวัตนจนกระทั่ งเป็น
มนษุย์ท่ีสมบรูณ์  
 ผู้วิจยัได้รวบรวมกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั โดยรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานส่วนตวั โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเร่ืองราวประสบการณ์การใช้ชีวิตในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์
ระหวา่งเพศ ผา่นแนวทางการศกึษาแบบเร่ืองเล่า  เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการวิเคราะห์กระบวนการก่อ
ร่างความหมายตอ่บรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบัการเป็นเยาวชนท่ีดี  
 ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยขอนําเสนอกระบวนการสร้างความหมายในบรรทัดฐานทาง
สงัคมของวยัรุ่น ดงันี ้
 

ตอนที่ 1  กระบวนการสร้างความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่น ด้าน
การศกึษา การประกอบอาชีพ และความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ 
 ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่างวาทกรรมหลกัมีผลตอ่การประกอบสร้างตวัตนของวยัรุ่น 
เม่ืออํานาจถูกบรรจุอยู่ในรูปบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีสมาชิกต้องปฏิบตัิ วตัถุประสงค์หลกัคือการ
สร้างกฎกติกาและจดัระเบียบทางสงัคมในการอยู่ร่วมกันเป็นสงัคมใหญ่ เม่ือการผลิตซํา้ของชุด
ความรู้เดิมๆ อนัเกิดจากการจดัระเบียบตามนโยบายของรัฐได้เปล่ียนรูปเป็นแนวความคิด ความ
เช่ือ ค่านิยมหลกั ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม การประกอบสร้างตวัตนของวยัรุ่นจึงเป็นไปใน
ทิศทางท่ีสังคมต้องการมากกว่าความเป็นตวัตนท่ีแท้จริง  ผู้ วิจัยได้จําแนกการศึกษาการสร้าง
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ความหมายในบรรทดัฐานทางสงัคมวยัรุ่นออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการศกึษา ด้านการประกอบ
อาชีพ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ผ่านแนวทางการศึกษาแบบเร่ืองเล่า  (Narrative 
Approach) เพ่ือศึกษากระบวนการตอ่รองหรือจํานนตอ่วาทกรรมหลกั เพ่ือประกอบสร้างความ
เป็นตวัตนสูก่ารเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 
 
 1. กระบวนการสร้างความหมายด้านการศกึษา  
 1.1 การศกึษาตามบรรทดัฐานของสงัคม 
  การศกึษาตามบรรทดัฐานของสงัคม คือแนวทางการปฏิบตัิตนในสถานศกึษาให้
เป็นไปตามกฎระเบียบ กติกา และประสบผลสําเร็จตามท่ีสถาบันหลักทางสังคมคาดหวัง  ซึ่ง
ความสําเร็จขัน้สูงสดุของเยาวชนในระดบัมธัยมศกึษามกัจะถกูมองอยู่ท่ีความสามารถในการเข้า
ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั แม้ว่าความต้องการเรียนต่อในสาขาวิชาต่างๆ จะสะท้อนความ
เป็นตวัตนของนกัเรียนออกมาบ้าง แตก่ารให้ความหมายของการศกึษาตามบรรทดัฐานของสงัคม 
ส่งผลให้นกัเรียนมีความต้องการเรียนในสาขาท่ีสงัคมให้ความสนใจ และมองว่าจุดมุ่งหมายของ
ความสําเร็จของชีวิตวยัมธัยมศกึษาคือการเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัให้เป็นผลงานเชิงประจกัษ์
ปรากฏต่อสังคม  ดังท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งได้เล่าให้ฟังถึง ความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อ
การศกึษา ท่ีมีใช้มาตรฐานด้านรายได้และความมัน่คงเป็นตวักําหนด 
 

  “หนอูยากเรียนแพทย์แผนไทยประยกุต์ เพราะที่บ้านมีคนแก่ คณุ
ปู่  หนูคิดว่าสมุนไพรนํามาประยุกต์ได้ เป็นทางเลือกนึง เพราะสมยันีก็้มี
แพทย์ทางเลือกประจําโรงพยาบาล ต่อไปอาจเป็นวิชาชีพที่สําคญั อยาก
เป็นเองค่ะ เพราะเคยไปเข้าค่าย หนูก็ชอบ แต่คนส่วนใหญ่ก็มองว่าหมอ 
วิศวะ อาชีพที่เงินเดือนสงู คนส่วนใหญ่ต้องการทํา อย่างน้อยมีเงินก็ทํา
อะไรได้หลายๆอยา่ง ก็แล้วแตค่น สว่นใหญ่คนสมยันีท้ํางานอะไรเงินเดือน
สงูก็ได้รับการเชิดชูทัง้นัน้ ถ้าไม่ได้ค้ายาบ้า ทําอะไรที่ผิดกฎหมาย ถ้าทํา
แล้วไมเ่ดือดร้อนใครก็เป็นสิง่ที่สงัคมเชิดชู” (อัม้ นามสมมติ, 2559) 
 

   บรรทดัฐานทางสงัคมด้านการศกึษายงัเป็นแรงกดดนัให้เยาวชน ต้องปฏิบตัิตาม
ความคาดหวงัของสงัคม นอกจากแรงกดดนัท่ีเกิดจากคนในครอบครัวแล้ว ยงัมีแรงกดดนัท่ีเกิด
จากภายนอกครอบครัวด้วย ทัง้นีค้รอบครัวมกัจะนํามาตรฐานทางการศกึษาท่ีสงัคมกําหนดมา
ควบคมุให้เยาวชนต้องปฏิบตัติาม ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกัคนหนึง่เลา่ให้ฟังวา่ 
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  “การศกึษาตอ่ก็เป็นแรงกดดนันิดนงึ เพราะเหมือนเป็นความหวงั
ของที่บ้าน แม่ไม่เคยพดูเลยว่าเรียนที่ไหน แม่จะพดูว่าเรียนอะไรก็ได้ที่เรา
อยากเรียน แต่ขอให้เรียนให้จบ แม่จะคอยเปรียบเทียบกับลกูเจ้านายแม่
มากกวา่ เพราะว่าเค้าจะเรียนเก่ง เรียนจุฬา จะคอยพดูว่าลกูเจ้านายเป็น
แบบนี ้ๆ  แต่ตอนเลือกสาขาก็จะให้โทรไปปรึกษาเค้ามากกว่าระหว่างการ
โรงแรมกบัท่องเที่ยวจะเรียนอะไรดี เค้าแนะนําว่าโรงแรมดีกว่า ส่วนใหญ่
เร่ืองเรียนจะคยุกบัพอ่มากกวา่” (แป้ง นามสมมติ, 2559) 
 

  เช่นเดียวกับผู้ ให้ข้อมูลหลักอีกรายหนึ่งท่ีเล่าให้ฟังถึงบรรทัดฐานทางสังคมด้าน
การศกึษา ท่ีครอบครัวคาดหวงัท่ีทําให้ผู้ เรียนต้องเปล่ียนแปลงทิศทางการศกึษาของตนเอง 
  

  “ความฝันในวยัเด็กกบัสิง่ที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนัไมไ่ด้ตรงกนัเลย คือ
ฝันอยากเรียนประวัติศาสตร์ที่ศิลปากร แต่ที่บ้านไม่ให้เรียนครับ เค้าไม่
อยากให้ไปเรียนไกลๆ เค้าอยากให้เรียนแถวบ้านมากกว่า ที่บ้านเค้าเป็น
หว่ง” (มอส นามสมมติ, 2559) 

 
  เม่ือมีการให้คณุคา่ขึน้อยู่กบัมาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดขึน้ จึงส่งผลให้การเลือก
อนาคตของผู้ เรียนจากสายวิชาการเรียนรู้เป็นไปตามการให้คณุคา่ของสงัคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผู้ เรียนมากกว่าท่ีจะเกิดขึน้จากความต้องการอย่างแท้จริงของผู้ เรียน เพราะหาก
ต้องการท่ีจะเป็นคนท่ีได้รับการยอมรับและรู้สึกภูมิใจต่อความสําเร็จของตนเอง ก็ต้องเลือกหรือ
ปฏิบตัิตนในรูปแบบท่ีถกูกําหนดขึน้จากกฎกติกาตา่งๆท่ีผู้ มีอํานาจในสงัคมให้ความสําคญั ส่งผล
ให้วัยรุ่นส่วนใหญ่ท่ีมีความต้องการการยอมรับจากสงัคมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ได้ถอยห่างจากวิถี
แห่งการเรียนรู้จากความถนัดเฉพาะตน อันเป็นแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์และนําพาไปสู่
ความสามารถในการดํารงและดแูลชีวิตของตนเองและบคุคลอ่ืนตอ่ไปด้วยความภาคภูมิใจ และมี
ความสุขต่อสิ่งท่ีตนเองเลือก ระบบการศึกษาได้ส่งผ่านการให้คุณค่าความเป็นวัยรุ่นท่ีดี ผ่าน
บรรทดัฐานทางสงัคมในด้านการศึกษา ด้วยการตีกรอบสาขาวิชา อาชีพ ด้วยสาระการเรียนรู้ท่ี
เกิดขึน้ เป็นตวัหลอ่หลอมอนาคตของเด็กให้ได้รับการยกย่องในคณุคา่ท่ีแตกตา่งกนั  
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 1.2 การเรียนในห้องเรียน 
  ระดับผลการเรียน มีผลต่อภาพลักษณ์ในการเป็นนักเรียนนักศึกษา เน่ืองจาก
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นเคร่ืองบ่งชีค้ณุภาพสถานศึกษาในฐานะผู้ รับการถ่ายทอดวิชาความรู้  
เป็นเอกสารหลักฐานสําหรับรับประกันประสิทธิภาพการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา 
บคุลากร  เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์  นําไปจดักลุม่ระดบัคณุภาพสถาบนัการศกึษาโดยงานประกนั
คุณภาพ  ดังนัน้   นักเ รียนท่ีไ ด้ผลการเ รียนดี จึงอยู่ ในสถานะท่ีได้ รับความสําคัญจาก
สถาบนัการศึกษาในฐานะของคนเก่ง ได้รับการยกย่อง เชิดชู ได้รับเกียรติบตัร ขึน้ป้ายประกาศ
เกียรติคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนคนอ่ืนๆ  โดยมากมักเป็นวิชาท่ี
เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  หรือแม้กระทัง่ป้ายเชิดชูเกียรติคณุของนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ยังพบว่าหลายโรงเรียนยังคงขึน้ป้ายเชิดชูนักเรียนท่ีสอบได้ในคณะ
แพทยศาสตร์  แม้ว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้อาจจะเป็นการแสดงความจํานงแบบไม่เจตนาของ
ผู้ ใหญ่ในสถาบนัทางสงัคม  แตใ่นขณะท่ีนกัเรียนท่ีสอบในระดบัอุดมศกึษาได้ในสายวิชาอ่ืนกลบั
ได้รับความสําคญัในระดบัท่ีรองลงมา  หรือแม้กระทัง่นกัเรียนกลุ่มท่ีมีผลการเรียนคอ่นไปทางต่ํา ก็
ได้รับความสนใจจากสถาบนัการศกึษาเช่นกนั แตม่กัจะเป็นความสนใจในทางลบ ถกูครูจํา้จีจํ้า้ไช 
และตีตราว่าเป็นเด็กเรียนไม่เก่ง อาจถูกลงโทษโดยการคดัลายมือ ทํารายงาน  ถอนหญ้า  ขุดดิน  
ทําความสะอาดห้องนํา้ เป็นต้น  ซึ่งระบบการสร้างความมีวินยัโดยการลงโทษด้วยวิธีการดงักล่าว
ข้างต้น  ก็ยงัคงไมไ่ด้รับการรองรับวา่มีผลในการเพิ่มระดบัผลการเรียนท่ีมีนยัสําคญั  ซํา้ร้ายยงัเป็น
ปฏิบตักิารท่ีสง่ผลลบตอ่กระบวนการสร้างความเป็นตวัตนของผู้ เรียน 
  ในฐานะโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบนัแห่งการส่งผ่านเจตนารมณ์ในการควบคมุผู้ เรียน 
และผู้ เก่ียวข้องเช่นบคุลากรทางการศึกษา ให้มีอตัลกัษณ์ทางสงัคมท่ีเป็นหนึ่งเดียวนี ้มีภารกิจใน
การอบรมพฤติกรรมและสั่งสอนด้วยวิชาความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง วางอยู่บนเง่ือนไขของการ
ตอบสนองต่อระบบการส่งต่อการศึกษาและส่งเสริมให้เกิดอาชีพเฉพาะในสังคมสมัยใหม่ท่ี
ต้องการเป็นหลกั ลําดบัคณุคา่ความสําคญัของความเป็นมนษุย์จึงถกูจํากดัอยู่เพียงแคท่ี่ว่าผู้ เรียน
สามารถจะบรรลเุป้าประสงค์ของโรงเรียนหรือเป็นท่ีต้องการของคนในสงัคมได้หรือไม่ ความสําเร็จ
ของมนษุย์ท่ีมีทกัษะเฉพาะ มีจริต และสติปัญญาการเรียนรู้ท่ีสามารถปรับตนเข้าสู่ระบบและการ
ได้รับความรู้/วิชาท่ีตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของสงัคม จึงถกูทําให้มีคณุคา่เหนือกว่าความเป็น
มนุษย์ของบุคคลอ่ืน หากแต่เด็กอีกจํานวนหนึ่งท่ีมีความต้องการและความฝันเช่นกัน แต่การ
ดําเนินชีวิตท่ีแตกตา่ง ก็จะถกูกําหนดคณุคา่ออกมาเป็นเพียงแค่มนษุย์ชัน้สองท่ีถกูผลกัออกไปอยู่
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ชายขอบของโรงเรียน กระบวนการอบรมกล่อมเกลาท่ีกําลังดํารงอยู่ในสังคมเช่นนี ้กําลังสร้าง
ความกดดนัและทําให้เด็กท่ีมีจริตการเรียนรู้และทักษะท่ีแตกต่าง ให้เกิดความรู้สึกต่อการดูถูก
ความเป็นมนษุย์ของตนเอง 
  การปฏิบตัิตามบรรทัดฐานทางการศึกษาของเยาวชน มิได้เป็นหลักประกันใน
ความสําเร็จ  เยาวชนหลายคนท่ีปฏิเสธปฏิบตัิการทางวาทกรรมการศกึษาท่ีกําหนดไว้ ก็สามารถ
สร้างความหมายทางการศึกษาของตนเอง มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถบรรลุเป้าหมาย
ทางการเรียนของตนเองได้  ขณะท่ีเยาวชนบางคนท่ียอมรับภาคปฏิบตักิารทางวาทกรรมการศกึษา  
ก็อาจล้มเหลวและไมบ่รรลเุป้าหมายทางการเรียน  ดงัท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกัรายหนึง่เลา่ให้ฟังวา่ 
 

  “ตอนจะจบมาจาก ม.6 ห้องสองภมูิใจมากเพราะห้องสองโดน
ด่า เพื่อนที่จะโดนไล่ออกกลายเป็นติดลาดกระบังคนแรกของรุ่น ทุกคน
ห้องสองภมูิใจมากถึงแม้วา่ ห้องเราเกเร อาจารย์ฝ่ายปกครองมาชีห้น้าด่า 
แต่ห้องเราจบมาคือเราเรียนมหาวิทยาลยัรัฐบาลเยอะสดุ เยอะกว่าห้อง
หนึ่ง ดูมีอนาคตกว่า กลายเป็นที่เก่งๆมันซิ่ว ดรอป มนัเลือกเยอะ เลือก
มากๆก็ไม่ได้อะไรเลย ห้องสองทุกคนจะคอยพูดว่า ก็ตอนจบดูเอาละกัน 
เหมือนกบัเหน็บ ๆ ห้องหนึง่” (แป้ง นามสมมติ, 2559) 
 

  แม้จะพบว่าวยัรุ่นกลุ่มท่ีปฏิเสธปฏิบตัิการทางวาทกรรมการศกึษาท่ีกําหนดไว้ใน
สถาบนัทางสงัคม จากการสนทนา ยงัพบร่องรอยการจํานนตอ่วาทกรรมหลกั เช่น คา่นิยมในด้าน
ความสามารถในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล   อันเป็น
เป้าหมายของความสําเร็จขัน้ต่อจากระดบัชัน้มัธยมศึกษา  ซึ่งปรากฏในบทสัมภาษณ์ของผู้ ให้
ข้อมลูหลกัอีกรายหนึ่งท่ีกล่าวถึงการเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา จากการสะสมคะแนนเฉล่ีย
ในชัน้เรียนระดบัมธัยมศกึษา  

 
  “การเรียนก็ต้องมองดูที่ว่าหน่วยกิตเท่าไหร่ บางวิชาหน่วยกิต
เยอะ ก็ให้ความสําคัญมากหน่อย จริงๆก็ให้ความสําคัญกับทุกวิชาค่ะ 
ถึงแม้หน่วยกิตจะน้อยก็สง่ผลต่อเกรดเฉลี่ยรวมเราได้ ให้ความสําคญักับ
เกรดเฉลีย่รวมเพราะเราใช้เป็นคา่นํา้หนกัในการคิดคะแนนเพื่อเข้าศึกษา” 
(อัม้ นามสมมติ, 2559) 
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  จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้ปฏิบตัิการท้าทายต่อรองกับความสัมพนัธ์เชิงอํานาจของ
สถาบันทางการศึกษา  วัยรุ่นแต่ละกลุ่มมีกระบวนจํานน/ท้าทายการก่อร่างความสําเร็จทาง
การศกึษาในแนวทางของตนเอง แตท้่ายท่ีสดุแล้ว  เป้าหมายของการศึกษาในวยัรุ่น  ก็ออกมาใน
รูปแบบของการเข้าเรียนในสาขาท่ีเป็นท่ีนิยมในสังคม  สถาบนัการศึกษาท่ีสังคมให้การยอมรับ 
หรือการสําเร็จการศึกษาด้วยผลการศึกษาท่ีดี ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ เป็นไปตามรูปแบบ
แนวทางของวาทกรรมหลกัโดยปริยาย 
  
 1.3 พฤตกิรรมในห้องเรียน 
  เดก็วยัรุ่นแตล่ะคนมีความสนใจท่ีแตกตา่งกนั สาเหตอุาจมาจากบริบทของการใช้
ชีวิตในระดับปัจเจก  เช่น  วัย ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และ
สภาพแวดล้อม รวมไปถึงความสามารถ ความถนัด ระดับสติปัญญา ทว่าระดับวุฒิภาวะเพิ่ม
มากกว่าวยัเด็ก จึงส่งผลให้ความสนใจจํากดัขอบเขตในเร่ืองใกล้ตวัมากขึน้ พฤติกรรมท่ีเด็กวยัรุ่น
แสดงออกจงึมาจากความสนใจในสิ่งท่ีแตกตา่งของเดก็แตล่ะคน  
  เน่ืองจากความรู้สึกว่าตนเองกําลงัเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ความต้องการเช่นนีอ้าจสวน
ทางหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนักับความต้องการของผู้ ใหญ่ในสถาบนัทางสงัคมต่างๆ และเกิด
การให้ความหมายท่ีดีของพฤติกรรมในทิศทางท่ีตรงกับความต้องการ และตีตราพฤติกรรมท่ีสวน
ทางตอ่ความต้องการในทางไมดี่ สมควรตําหนิ ลงโทษ ว่ากล่าวตกัเตือน ซึ่งเม่ือเกิดแรงกระทําจาก
ผู้ใหญ่ในสถาบนัทางสงัคมเช่นนี ้จึงเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมตอบสนองของวยัรุ่นให้แสดงออกใน
ทางบวกและลบแตกตา่งกนัออกไป  
   ลักษณะเช่นนีอ้าจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะวัย ในแง่ของความต้องกา ร
เสรีภาพและความต้องการเป็นผู้ ใหญ่ของวยัรุ่น ไม่ต้องการให้ผู้ ใหญ่มายุ่งเร่ืองส่วนตวั ต้องการ
สิทธิในการปกครองตนเอง ไม่อยากอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างท่ีเคยเป็น เม่ืออยู่ในภาวะกดดนัจากการ
ถกูบงัคบัก็มีความต้องการโต้แย้ง ไม่ต้องการอยู่ในอาณตัิของใคร มีความต้องการเป็น อิสรเสรีทัง้
ในแง่การคิดและการกระทํา บางครัง้อาจรุนแรงทําให้วยัรุ่นเบื่อหน่าย ระอากับระเบียบวินยับาง
ประการ  หรือความกงัขาในเหตผุลของการเป็นวยัรุ่นท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีตามคณุลกัษณะของวาท
กรรมหลกั  พฤตกิรรมการตอ่รองกบัอํานาจวาทกรรมหลกัจงึออกมาในรูปของพฤติกรรมตอ่ต้านกบั
กฎระเบียบข้อบงัคบัของสถาบันทางสังคม  และท้าทายต่อผู้ ใหญ่ด้วยการแสดงอารมณ์ ขําขัน  
หรือท่าทีสนกุสนาน  นยัหนึ่งอาจเป็นการแสดงความเป็นตวัตนท่ีโดดเด่นเป็นท่ีสนใจเพ่ือให้ได้รับ
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การยอมรับในกลุ่มของวยัรุ่นด้วยกัน  ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลกัรายหนึ่งได้กล่าวถึงพฤติกรรมของตนเอง
ภายในชัน้เรียนไว้ดงันี ้
 

  “ภาษาจีนงี ้ไมเ่คยเรียนเลย หนเูคยคยุกนัมากๆจนครูปาปากกา
แล้วเดินออกจากห้อง ทกุคนก็ขํา ตอนมธัยมครูจะพดูวา่ไมม่ีใครอยากสอน
ห้องสอง ก็คือห้องหนนูี่แหละ ตอนมธัยมมีสองห้อง สายวิทย์กบัสายศิลป์ 
เป็นเด็กเรียนกบัเด็กไม่เรียนอ่ะ อย่างเพื่อนผู้ชายห้องหนนูี่เกือบจุดไฟเผา
โรงเรียน เล่นเอานํา้มนัก๊าดมาจุดเลน่ตามบนัได จนเข้าห้องฝ่ายปกครอง 
ไมเ่รียนกนัเลย บางทีเรียนๆเพื่อนผู้ชายก็ไปตีกลองหลงัห้องอะไรแบบนี ้หนู
ก็ขํา” (แป้ง นามสมมติ, 2559) 
 

  วยัรุ่นมีความเห็นวา่การดํารงชีวิตในโรงเรียนให้อยู่รอดปลอดภยันัน้  ผลการเรียน
มีความสําคญัในระดบัมาก  โดยผู้ ให้ข้อมูลหลกัรายหนึ่งแสดงทรรศนะเก่ียวกับผลการเรียนของ
วยัรุ่น  ไม่อาจเป็นสิ่งบง่ชีไ้ด้ถึงพฤติกรรมการแสดงออกอนัเป็นไปตามคณุลกัษณะของเยาวชนท่ีดี
ตามวาทกรรมหลกั  ซึ่งพบว่าพฤติกรรมในห้องเรียนแสดงออกสวนทางกบัผลการเรียน ดงัพบจาก
การสนทนาตอ่ไปนี ้
 

  “หนรูู้ตวัดีวา่ตวัเองกําลงัทําอะไรอยู่ ความประพฤติที่ผู้ ใหญ่บอก
วา่ดือ้ บอกวา่ดีหรือไมด่ี บางทีหนก็ูรู้แหละทําไปแล้วผู้ใหญ่จะวา่ไมด่ี อย่าง
นัง่ยกขาในห้องเรียนก็สบายดีนะ  เดินทานขนม  วิ่งขึน้บนัได  หนวู่าก็สนกุ
ดี  บางครัง้รีบๆก็เป็นเร่ืองที่จําเป็นน่ีนา ไมเ่ห็นสง่ผลตอ่ผลการเรียนเลย  ใน
บางเวลาที่เรารู้วา่ไมเ่หมาะไมค่วรเราก็ไมท่ํา  ควบคมุกิริยาบางอยา่งเอาไว้  
แตห่นก็ูไมใ่ช่หุน่ยนต์ไง หนตู้องบงัคบัพฤติกรรมให้เป็นไปตามกรอบตลอด  
มนัไม่สบายหรอก อย่างถ้าทําตวัแย่ในห้องเรียน แต่ผลการเรียนดี  คณุครู
บางทา่นก็ไมไ่ด้วา่อะไรนะถ้าเราเอาตวัรอดได้” (นิง้ นามสมมติ, 2560) 

   
  จากการบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกัรายนี ้พบการให้ความหมายของการศกึษาใน
ด้านเป้าหมายของระดบัผลการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการวดัและประเมินผลท่ีโรงเรียน ซึ่งวยัรุ่นเห็นว่า
จะมีพฤติกรรมในชัน้เรียนอย่างไรก็ได้หากไม่กระทบกับผลการเรียน  โดยวยัรุ่นเห็นว่าผู้ ใหญ่ใน
สถาบนัทางการศึกษาให้ความสําคญัต่อผลการเรียนมากท่ีสุด  เม่ือมีผลการเรียนท่ีดีแล้ว  การ



57 

 

เพง่เล็งจากสงัคมสถาบนัทางการศกึษาก็จะมีความกดดนัท่ีลดน้อยลง  กล่าวคือ วยัรุ่นมีความเห็น
วา่แม้การแสดงพฤตกิรรมในห้องเรียนจะเป็นไปในรูปแบบทางลบหรือทางบวก หากมีผลการเรียนท่ี
ดีตามความต้องการของวาทกรรมหลกั  ผลการเรียนท่ีดีของตนเองก็ถือเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการ
ปกป้องพืน้ท่ีแหง่เสรีภาพในการแสดงพฤติกรรมตามลกัษณะนิสยัแห่งตวัตน  ได้รับการงดเว้นจาก
การตําหนิติเตียน  การลงโทษจากผู้ ใหญ่ในสถาบนัทางสงัคมอนัเป็นวาทกรรมหลกั จึงอาจสรุปได้ 
วยัรุ่นเห็นวา่การมีผลการเรียนท่ีดี  จะเป็นปัจจยัสําคญัในการมีอิสรภาพเพ่ือแสดงความเป็นตวัตน
ได้อยา่งเสรี  
 
  1.4 ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน 
  เน่ืองจากเป็นวยัท่ีเร่ิมแตกเนือ้หนุ่มสาว (Puberty) จนกระทัง่บรรลนุิติภาวะ ซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนตอ่ความเจริญด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น มีการแปรปรวนทางอารมณ์ เป็นเหตหุนึ่งท่ี
ทําให้มีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น รัก ชอบอะไร ก็รักจนหลง ชอบจนคลัง่ ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะมีอารมณ์
อ่อนไหวง่าย ถ้าผิดหวงัหรือไม่ได้ดงัใจจะเสียใจมาก หรือมีเร่ืองกระทบกระเทือนเล็กน้อยก็จะหนี
ออกจากบ้าน บางรายถึงกบัแสดงความอาฆาตพยาบาทหรือโต้ตอบอย่างรุนแรง ถึงขนาดยกพวก
ตีกนั ซึง่บางครัง้ผู้ใหญ่ไมเ่ข้าใจ ทําให้เกิดปัญหาในการมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั 
  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องการเป็นท่ียอมรับนบัถือในหมู่เพ่ือนฝงู โดยพยายามทําอะไรให้
คล้ายๆกัน  ดงันัน้กิจกรรมต่างๆของวัยรุ่น จึงเป็นเสมือนกระบวนการหล่อหลอมความสัมพันธ์
ระหว่างมิตรภาพให้มีความผกูพนั  หรือในบางกรณีก็มีการแข่งขนักนัอยู่ในที  นัน่เป็นเพราะความ
ต้องการการยอมรับจากสงัคมท่ีแวดล้อม  เป็นช่วงเวลาของการปรับตวั ฝึกหดัการดํารงชีวิตด้วย
ตนเองในสงัคมอย่างเต็มรูปแบบ  มีการคิดพิจารณาเลือกสงัคมตามรสนิยม เตรียมความพร้อมสู่
ความเป็นผู้ใหญ่  จงึมกัรักความเป็นอิสระ ไมต้่องการถกูบงัคบัในกรอบเหมือนเด็กๆ ท่ีต้องมีผู้ ใหญ่
คอยควบคมุดแูล แม้เด็กวยัรุ่นแตล่ะคนจะมีความสนใจท่ีแตกต่างกนั โดยเน่ืองมาจากการศกึษา 
ฐานะทางเศรษฐกิจ และสงัคม ความสามารถ ความถนดั และระดบัสติปัญญา แตก็่มีจดุเดน่ท่ีเป็น
ลกัษณะร่วมกันของความสนใจของเด็กวัยรุ่นท่ีต่างไปจากวัยเด็กก็คือ ความสนใจของวยัรุ่นจะ
ขยายขอบเขตออกไปสู่ชีวิตสังคมนอกบ้าน  คบหากันเป็นกลุ่ม  มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
ร่วมกนั  จงึมีความเข้าใจซึง่กนัและกนั  และเลือกท่ีจะหนัหน้าปรึกษาเพ่ือนวยัเดียวกนัมากกว่าการ
ปรึกษาผู้ใหญ่  ดงัคําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกัรายหนึง่   

  “เพื่อนมธัยมจะผ่านอะไรมาด้วยกนัเยอะ คยุกนัได้ทกุเร่ือง จะมี
เพื่อนคนนึงที่ รู้ทุกอย่างเคยทะเลาะกันทัง้ที่สนิทกันมาก มันติดแฟน 
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ทะเลาะกันแรง คือเราไม่ชอบแฟนมนัอ่ะ แต่เพื่อนก็รักแฟนไง พอมนัเลิก
กนัเวลาผา่นไปทะเลาะกนัก็ยงักลบัมาคยุกนัได้ มีปัญหาก็เลา่ให้เพื่อนฟัง” 
(โบว์ นามสมมติ, 2559) 

 
 ในความสมัพันธ์ฉันท์เพ่ือนระหว่างวัยรุ่นด้วยกันเองนัน้ มีความแตกต่างกันใน

รูปแบบการตีตราจดัประเภทตามบรรทดัฐานของวาทกรรมหลกั  เช่น  เด็กเรียน  เด็กปานกลาง  
เด็กเรียนอ่อน ผลการเรียนต่ํา เด็กเกเร  ซึ่งโดยธรรมชาติ วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลีย้วหัวต่อท่ีมีความ
ต้องการการยอมรับจากสังคม จึงอาจปรากฏพฤติกรรมชิงพืน้ท่ีความเป็นบุคคลสําคัญภายใน
สถาบนัการศกึษา ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัรายหนึง่ได้ให้ข้อมลูไว้วา่ 

 
  “ถ้าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็สนิทกัน เคยเรียนด้วยกัน แล้ว ม.
ปลายถึงแยกห้อง ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับ เป็นมิตรกับทุกคน ถ้ามีก็
เจาะจงไม่ได้ แค่ไม่ชอบกลุม่ที่ตัง้ใจเรียน แบบมีงาน เค้ารู้ก่อน แต่เค้าไม่
ยอมบอกเรา” (แม็ค นามสมมติ, 2559) 
 

  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องการพืน้ท่ีของตวัตน ต้องการการยอมรับและการมีคณุคา่และ
ความหมายของการดํารงอยู่ในสงัคม  วยัรุ่นส่วนใหญ่จึงแสวงหาพืน้ท่ีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ 
ภายใต้การยอมรับจากสังคมด้วยการหันหน้าหาเพ่ือนวัยเดียวกันท่ีมีแนวทางความคิด ความ
ต้องการคล้ายคลึงกนั เพ่ือก่อร่างพืน้ท่ีของความเป็นตวัตนขึน้อย่างอยู่รอดปลอดภยั อนัเป็นกลไก
การป้องกนัความรู้สกึของตนเองภายใต้วาทกรรมหลกัของสงัคม   
 
 1.5 ความสมัพนัธ์กบัครู 
  ความสัมพันธ์กับผู้ ใหญ่ในสถานศึกษามีความแตกต่างกับความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง เน่ืองจากปัจจัยในด้านความหลากหลายทางบุคลิกของแต่ละบุคคล จากการศึกษา
ข้อมลูจงึพบวา่ ครูท่ีมีลกัษณะเปิดกว้าง เข้าอกเข้าใจผู้ เรียนได้ดี ครูท่ีใจดี มีเหตผุล จึงเป็นท่ียอมรับ
ของวยัรุ่น  และสามารถให้คําปรึกษาด้านแนวทางการใช้ชีวิตและการดํารงความตวัตนของวยัรุ่น
ได้อย่างเหมาะสม ประคบัประคองความเปราะบางภายในจิตใจของวยัรุ่นท่ีต้องการการยอมรับ
และการให้คณุค่าจากสงัคม หล่อหลอมให้วยัรุ่นพฒันาตนเองเป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ ซึ่งผู้ ให้ข้อมูล
หลกัรายหนึง่ได้กลา่วถึงอาจารย์ท่ีตนรู้สกึประทบัใจไว้วา่ 
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  “อาจารย์ในสาขา คือแบบจะคนที่แบบ คอยให้กําลงัใจหรือวา่อยู่
ในห้องเงีย้ เค้าก็จะเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้เรา แล้วเค้าก็จะแบบ
เหมือนคอยให้เราคิดเป้าหมายแล้วก็เหมือนกระตุ้นเราอยูเ่ร่ือยๆ” (จีจี ้นาม
สมมติ, 2559) 
 

  สอดคล้องกบับทสนทนาของผู้ ให้ข้อมลูหลกัอีกรายหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงบคุลิกของครู
ตามประสบการณ์ท่ีเคยสมัผสั และบอกเล่าถึงลกัษณะของครูตามความคาดหวงัของตนเอง ซึ่งจบั
ประเด็นถึงการแสดงความเห็นในเร่ืองความต้องการการเข้าใจจากครู ซึ่งเป็นผู้ ใหญ่และมีอํานาจ
ภายในชัน้เรียน ในสถาบนัการศกึษา ดงันี ้ 

 
  “ความสมัพนัธ์กบัครู ก็ได้ในระดบัหนึ่ง หนสูามารถประสานงาน
กับครูได้ ก็แล้วแต่อาจารย์บางท่านค่ะ เพราะว่าบางทีไม่ค่อยฟังเหตุผล
จากเราเทา่ไหร่ เข้าถึงยาก จนหนไูม่อยากเข้าถึง สว่นครูในความคาดหวงั
คือมีเวลาในการสอนนกัเรียน เต็มที่กับเด็กไม่ว่าเก่งหรืออ่อน ให้ความรู้
เทา่กนั เข้าถึงเด็กทกุคนด้วยความเข้าใจคะ่” (อัม้ นามสมมติ, 2559) 

  
  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีกําลงัเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ และต้องการพืน้ท่ีท่ียอมรับความสามารถ 
ความเป็นตวัตนอยา่งเข้าใจ ต้องการท่ีจะได้รับการปฏิบตัติอ่ตนเองอย่างผู้ ใหญ่ อาจเป็นเพราะการ
เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายจากสรีระของเด็กสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ได้เร่ิมเปล่ียนแปลงอย่างชดัเจน  
อาจกล่าวได้ว่า ครูท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัวยัรุ่น ควรมีคณุลกัษณะของความเข้าใจ เอาใจใส่ เห็น
อกเห็นใจ และให้เกียรติแก่วยัรุ่น   
      
 1.6 การสอบ 
  มกัพบว่าความกดดนัในการเข้าเรียนในชัน้เรียนปกติมีน้อยกว่าการเข้าสอบมาก  
นกัเรียนนกัศึกษามีความกดดนัในการสอบ เช่น กลวัการทําข้อสอบไม่ได้  กลวัอ่านหนงัสือไม่ทนั  
กลวัจําเนือ้หาท่ีอ่านมาได้ไม่หมด ความกดดนัมกัเกิดในวิชาท่ีมีเนือ้หาท่องจํามาก เช่น วิชาเคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น หรือแม้กระทัง่การอา่นหนงัสือแล้วเนือ้หาท่ีอ่าน
ไมต่รงกบัข้อสอบในห้องสอบ ผู้ เรียนจะรู้สึกว่าความพยายามของตนเองไร้คา่ ท้อแท้ เหน่ือยหน่าย 
ดงัคําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกัรายหนึง่ 
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  “เรารู้สึกบางครัง้อาจารย์ก็ไม่ยุติธรรมอ่ะ สอนเร่ืองหนึ่ง ออกอีก
เร่ืองหนึ่ง ไม่ตรงกบัที่อ่านหนงัสือ มนัเครียดนะ เวลาที่เราอดหลบัอดนอน
อ่านหนงัสือแล้วพบว่าที่เราอ่านมาไม่มีความหมายอะไรเลย แต่มนัก็อยู่ที่
เราด้วยวา่เราทําได้ตามเกณฑ์มัย้ คือจะไปโทษอาจารย์ก็ไมไ่ด้ ต้องยอมรับ
กบัคะแนนที่มนัออกมา” (จีจี ้นามสมมติ, 2559) 

  
  ในบางกรณีก็พบว่า ความวิตกกงัวลอาจไม่ได้เกิดจากความยากง่าย หรือจํานวน
หน่วยกิตของเนือ้หาวิชา ตวัผู้ สอนก็มีผลต่อระดบัความวิตกกังวลต่อผู้ เรียนเช่นกัน  เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากความสมัพนัธ์เชิงลบระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน  
 

  “บางทีก็ไมเ่ก่ียวกบัเนือ้หาความยากง่าย แตเ่ก่ียวกบัความดขุอง
ครูด้วย อยา่งวิชาภาษาไทย จริงๆก็ไม่ได้ยากมากมาย แต่เครียดตอนสอบ
นะ เพราะตกขึน้มาแล้วแก้ยากมากจริงๆ เพื่อนหนแูก้มาสองปีแล้วยงัไม่
ผา่นเลย” (อัม้ นามสมมติ, 2559) 
 

 การสอบเป็นกระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใ น
สถาบันการศึกษา เป็นเคร่ืองมือในการจัดกลุ่มผู้ เรียนในแต่ละระดบั เพ่ือการพัฒนาผู้ เรียนท่ีมี
ความสามารถทางการเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ประเมิน และปรับปรุงผู้ เรียนท่ีไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน
ตามมาตรฐานของโรงเรียน ซึง่การสอบและการประเมินผลการเรียนของแตล่ะวิชา เป็นเพียงการวดั
ความสามารถทางวิชาการเท่านัน้ หากแต่ในความเป็นจริงแล้วความเป็นมนุษย์มีความสามารถท่ี
หลากหลายด้าน และไมอ่าจวดัได้เพียงการสอบ จึงเป็นคําถามหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมว่าการวดัและ
ประเมินผลภายในโรงเรียน สามารถพฒันาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้จริงหรือไม่ หรือโรงเรียน
ควรหนัมาให้ความสําคญัในด้านการพฒันาทกัษะชีวิตของผู้ เรียน เพ่ือการพฒันาความเป็นมนษุย์ท่ี
สมบรูณ์ 
 
 1.7 กฎระเบียบในโรงเรียน 
  กฎระเบียบเป็นข้อตกลงร่วมระหวา่งโรงเรียน ผู้ เรียน และผู้ปกครอง ซึ่งผู้ เก่ียวข้อง
ต้องรับทราบกตกิาการปฏิบตัร่ิวมกนัก่อนการเข้ารับการศกึษา  ส่วนใหญ่จะพบว่าวยัรุ่นยอมจํานน
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ต่อกฎระเบียบ กรอบเกณฑ์ของสังคม ปฏิบตัิตามโดยท่ีไม่ได้ตัง้คําถามออกมาเป็นเสียงคําพูด  
บางรายอาจจะมีการตัง้คําถามในใจบ้าง แตไ่ม่เกิดการตอ่ต้าน  โดยเห็นว่ากฎระเบียบนัน้ตัง้มาแต่
ก่อนท่ีจะเข้าเรียนอยู่แล้ว  ควรรับกฎระเบียบของโรงเรียนให้ได้ก่อนการสมคัรเข้าสถานศกึษานัน้ๆ  
เม่ือเป็นเช่นนี ้ การจํานนต่อกฎระเบียบจึงเกิดขึน้ เม่ือไม่มีการฝ่าฝืนก็ไม่มีการลงโทษ  ความ
ขัดแย้งระหว่างครูและนักเรียนก็ตาม  แม้ในบางครัง้ สิ่งท่ีสังคมกําหนด อาจไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ให้ข้อมลู แตพ่ฤตกิรรมก็ยงัคงอยูใ่นรูปแบบของการจํานนตอ่บรรทดัฐานทางสงัคม  
  ในความหลากหลายของกระบวนการสร้างตวัตน อาจพบการต่อต้าน การยอม
จํานนตอ่การตีตราทางสงัคมบ้าง โดยมากผู้วิจยัจะพบกระบวนการตอ่ต้านเพ่ือต้องการการยอมรับ
จากเพ่ือนในกลุ่ม และท้าทายกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจจากสถาบันทางการศึกษา จากการ
สมัภาษณ์วยัรุ่นผู้ ให้ข้อมูลหลกั พบว่ากระบวนการตอ่ต้านดงักล่าว มกัเกิดขึน้จากการส่ือสารไม่
ตรงกนัระหว่างวยัรุ่นกบัสถาบนัทางสงัคม จากการสมัภาษณ์ มกัเป็นกระบวนการตอ่ต้านระหว่าง
นกัเรียน นกัศกึษา กบัสถาบนัการศกึษา ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัไม่เข้าใจในเหตผุลของกฎเกณฑ์ ไม่เห็น
ประโยชน์ของการบงัคบัให้ปฏิบตัิ แม้จะทราบดีว่าพฤติกรรมผิดระเบียบมกัจะถกูทางฝ่ายปกครอง
ลงโทษ แต่กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกัมกัปฏิบตัิในทางเดียวกัน คือ พฤติกรรมต่อต้าน ก่อกวน หรือเมิน
เฉย 
  การตอ่ต้านกฎระเบียบ อนัเป็นบรรทดัฐานของโรงเรียน เพ่ือสร้างความเป็นตวัตน
ในกลุ่มของวัยรุ่น ในเร่ืองของการชวนกันผิดระเบียบเป็นกลุ่ม การเห็นเร่ืองการลงโทษของ
สถาบนัการศึกษาเป็นเร่ืองปกติธรรมดาซึ่งน่าขําขนั ในบางครัง้นัน้ก็มาจากการมองไม่เห็นเหตผุล
ของการตัง้กฎระเบียบบางข้อ 
  ผู้ ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การถูกลงโทษต่อผู้ ทําผิด
กฎระเบียบของโรงเรียน ท่ีตนเองเคยประสบมา 
 

  “ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการมาตัดผมนะ เราเป็นโรงเรียนเอกชน
น่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี ้ทรงผมมนัก็ไม่ได้เก่ียวกบัการเรียน มนัใช้สมอง ไม่ได้
ใช้ทรงผม จริงๆมนัก็ผิดที่ตวัพวกหนแูหละ ที่ทําผิดเอง แต่ครูน่าจะลงโทษ
ดีกว่านี ้ จริงๆกฎก็มีช่องโหว่นะ อย่างเพื่อนไว้ผมยาวมากๆเกินกลางหลงั
เค้าก็ให้ไปตดั ทัง้ๆที่ในกฎไมม่ีเขียน ” (แป้ง นามสมมติ, 2559) 
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  ในความรู้สึกของคนทั่วไป เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือสถาบันบ่มเพาะ
ความสามารถทางวิชาการของผู้ เรียน ซึ่งเป็นทกัษะทางสมองท่ีไม่เก่ียวกบัการไว้ผมยาวเล็บยาว สี
ผม การแตง่กาย ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเพียงลกัษณะภายนอกเทา่นัน้ การตัง้คําถามตอ่ปฏิบตัิการลงโทษ
ตามท่ีฝ่ายปกครองของโรงเรียนปฏิบตัิตอ่ผู้ เรียนจึงเกิดขึน้ แม้จะเป็นคําถามท่ีนกัเรียนคนไหนคงไม่
กล้าเอ่ยปากถามครูฝ่ายปกครอง แต่ก็เป็นคําถามท่ีเกิดขึน้บ่อยๆ นกัเรียนคนดงักล่าวจะเอ่ยปาก
หรือไมก็่ตาม ดงัปรากฏในคําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกั ดงันี ้   

 
  “ไม่เห็นด้วยกับระเบียบเร่ืองผม อยากไว้ยาวๆ ไม่เห็นเหตุผลที่
ต้องตดัผมสัน้ แต่คิดว่าคงทําตามกันมาตัง้นานแล้ว ก็แค่อยากไว้ผมยาว 
เคยคิดวา่ไมเ่ก่ียวกบัการเรียน อยา่งเร่ืองเข้าแถวตอนนีก็้ไม่ค่อยโอเค ตอน
ที่ต้องจับไปยืนตรงเป๊ะ มนัเป็นระเบียบเกินไป ไม่ค่อยชอบ ไม่รู้ประโยชน์
ของการเข้าแถว” (โม นามสมมติ, 2559)  

 
  ผู้ให้ข้อมลูหลกัสว่นใหญ่จะไมเ่ห็นด้วยกบักฎระเบียบบางประการ เช่น การตดัผม 
การเข้าแถว  การบงัคบัใส่ถุงเท้าสีขาวล้วน  แม้กระทัง่ถุงเข้าสีขาวพืน้สีเทาก็ไม่ได้  และมกัจะไม่
ปฏิบตัติามอยูบ่อ่ยครัง้ แตส่ดุท้ายแล้ว กระบวนการตอ่ต้านก็ไม่สําเร็จผล การจํานนตอ่กฎระเบียบ
อย่างไม่เต็มใจ เกิดข้อสงสัยกังขาในเหตุผลของการปฏิบัติ มีการตัง้ คําถามขึน้ในใจ หรือหาก
รวบรวมความกล้าตัง้คําถามกบัครูท่ีไว้ใจ ก็ไมส่ามารถให้คําตอบท่ีมีนํา้หนกัตามหลกัเหตแุละผล    
  ถึงแม้ว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลกัจะได้รับการตีตราจากสถาบนัการศึกษาในด้านลบ แต่
พบว่ามีผู้ ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มนีพ้ยายามพิสูจน์ตวัเอง เพ่ือต่อต้านความสัมพันธ์เชิงอํานาจใน
ลักษณะตอกยํา้ความล้มเหลวของการตีตราจากสถาบันการศึกษา  โดยกล่าวเปรียบเทียบ
ความสําเร็จของตนเองผู้ซึ่งถูกจดัประเภทอยู่ในกลุ่มเด็กไม่ดี กับความล้มเหลวของเพ่ือนร่วมชัน้
กลุม่เดก็ดีท่ีได้รับคําชมเชยจากสถาบนัการศกึษา  
 
 2. กระบวนการสร้างความหมายด้านการประกอบอาชีพ 
 2.1 อาชีพตามบรรทดัฐานทางสงัคม 
  แม้การประกอบอาชีพอาจเป็นผลประโยชน์ส่วนตนเองและครอบครัวในแง่ของ
รายได้หาเลีย้งชีพ แตใ่นแง่บรรทดัฐานทางสงัคมก็ถือว่าการประกอบอาชีพเป็นกลไกจดัระเบียบท่ี
ทําให้สมาชิกของสงัคมดําเนินตนเองตามบทบาทหน้าท่ีเพ่ือเป็นฟันเฟืองในการขบัเคล่ือนสงัคม
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ตามแนวทางการพฒันาประเทศของรัฐ  และถึงแม้วา่สงัคมไทยจะได้ช่ือวา่เป็นสงัคมประชาธิปไตย  
ก็ยงัคงมีความเดน่ชดัด้านความแตกตา่งในภาพลกัษณ์ของแตล่ะอาชีพ 
 
  ผู้ ให้ข้อมูลหลกัรายหนึ่งได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับการประกอบอาชีพตามบรรทดั
ฐานของสังคมเช่ือมโยงกับความต้องการของตนเองและครอบครัว ภาพอนาคตของการเข้ารับ
การศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาจงึเป็นไปในรูปแบบการนําบริบทตา่งๆของชีวิต มาผนวกรวมกนั
เพ่ือหาจดุร่วมท่ีเหมาะสมท่ีสดุตามความต้องการของตนเอง ครอบครัว และบรรทดัฐานทางสงัคม  
 

  “เรียนแพทย์จริงๆก็เท่ดีค่ะ เงินเดือนเยอะ ใครๆก็ต้องง้อ ฐานะ
ทางสงัคมก็ดีขึน้มาก ถ้าติดแพทย์ขึน้มาที่บ้านก็คงภาคภูมิใจ แต่ใจหนู
อยากเรียนแพทย์แผนไทยมากกวา่นะ เพราะอยากดแูลคนแก่ที่บ้าน คนแก่
น่าจะเหมาะกบัหมอนวดมากกว่า แบบเวลาปวดเมื่อย ร่างกายไม่มีแรงก็
ชอบให้เรานวดให้ คณุปู่ คณุยา่ก็ดมูีความสขุ” (อัม้ นามสมมติ, 2559) 

   
  บรรทดัฐานของสงัคมให้ความสําคญักบัอาชีพท่ีเป็นรูปธรรมเห็นภาระหน้าท่ีท่ีมีตอ่
สงัคมอย่างชดัเจน มกัเป็นอาชีพท่ีปรากฏในสงัคมอย่างยาวนาน และเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป อีก
ประการหนึ่ง ผู้ประกอบอาชีพในสงัคมยงัถกูจดัประเภทตามลกัษณะความสามารถไว้อย่างชดัเจน 
ดงัเห็นได้ชดัจากการจดัแบง่ประเภทแรงงาน อนัได้แก่ แรงงานมีฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงาน
ไร้ฝีมือ แม้จะกลา่ววา่แรงงานทกุประเภทมีความสําคญัตอ่การพัฒนาขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ แต่
ตามบรรทดัฐานทางสงัคมแล้ว การจดัแบ่งประเภทแรงงานยงัคงมีความเหล่ือมลํา้ในด้านศกัดิ์ศรี
และหลกัปฏิบตั ิอนัเกิดจากความแตกตา่งของบริบทหลายประการ เช่น ระดบัการศกึษา สาขาวิชา 
รายได้ และส่งผลถึงระดับของฐานะทางสังคมท่ีมีความสูงต่ําแตกต่าง กัน และกลายเป็น
เคร่ืองหมายของการเลือกปฏิบตัใินบางกรณี 
  
 2.2 เหตผุลในการประกอบอาชีพและการเลือกอาชีพ 
   การประกอบอาชีพตามบรรทดัฐานทางสงัคม มีความแตกต่างกบัเหตผุลในการ
ประกอบอาชีพ ในรูปแบบของอาชีพในอดุมคตซิึง่มาจากความใฝ่ฝันและรสนิยมส่วนตวั กบัเหตผุล
การประกอบอาชีพซึ่งมีความเป็นรูปธรรม ยึดตามหลกัความเป็นจริง องค์ประกอบของชีวิต เช่น 
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ฐานะทางเศรษฐกิจ การศกึษา ความต้องการของครอบครัว สภาพแวดล้อมทัง้ทางธรรมชาติและ
สงัคม สขุภาพ ความถนดัสว่นบคุคล เป็นต้น  
  นอกจากนี ้ผู้ ให้ข้อมลูหลกัได้บอกเล่าถึงการค้นพบว่าความฝันท่ีตนเองวาดไว้ใน
อดีตกับความสามารถในปัจจบุนัมีความไม่สอดคล้องกนั  จึงต้องยึดตามบริบทของความเป็นจริง  
เพ่ือความอยูร่อด เพ่ือสมัพนัธภาพในครอบครัว หรือเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานตามศกัยภาพ
ท่ีแท้จริงของตน 
 

  “ตอนเด็กๆฝันอยากเป็นนักออกแบบภายใน พอโตอยากเป็น    
มกัคเุทศก์ไปอยูต่า่งประเทศอะไรแบบนี ้ แตเ่ราไม่เก่งภาษาองักฤษ พอมา
เรียนการโรงแรมก็ชอบทําขนมมากกว่า  จริงๆหนวูางแผนไว้ว่าถ้าเรียนจบ
การโรงแรมหนอูยากเรียนเบเกอร่ี  แล้วมาเปิดร้าน ถ้าไมไ่ด้จริงๆหนก็ูไปยื่น
ใบสมคัรงานตามโรงแรม ส่วนเร่ืองคนวิจารณ์ว่าเรียนจบปริญญาตรีมา 
ทําไมเปิดร้านขายเบเกอร่ีเล็กๆ หนูว่าคงมีอยู่แล้ว ก็คงทําให้เห็นว่าหนูก็
สามารถประสบความสําเร็จได้  ให้ร้านไปรอดให้ได้” (แป้ง นามสมมติ, 
2559) 
 

  อาจกล่าวได้ว่าความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพกับความต้องการตามบรรทัด
ฐานทางสังคมไม่ตรงกัน วยัรุ่นมีทางเลือกสองทางคือท้าทายหรือจํานนต่ออํานาจของวาทกรรม
หลกั ดงัจะเห็นความแตกตา่งของคําบอกเล่าของผู้ ให้ข้อมลูหลกัข้างต้น เปรียบเทียบกบัผู้ ให้ข้อมลู
หลกัอีกรายหนึ่งซึ่งบอกเล่าถึงลกัษณะการจํานนตอ่การประกอบอาชีพตามบรรทดัฐานทางสงัคม 
ซึง่ท้ายท่ีสดุแล้ว ผู้ให้ข้อมลูหลกัรายนี ้ได้สรุปประสบการณ์การเข้าเรียนในสาขาปัจจบุนัของตนเอง
วา่เป็นไปตามกระแสสงัคม 

 
“ตอนแรกหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตส มนัดูน่าเป็น แต่พอเรียนไป

เร่ือยๆ ความรู้สกึอยากเป็นมนัก็หายไป ตอนนีห้นเูรียนโลจิสติกส์ ไม่มีใคร
แนะนําให้มาเรียน ตอนเลอืกหนก็ูไมรู้่วา่ทําไมหนถูึงเลอืก คือเหมือนตอนปี
ที่หนูเข้ามหาวิทยาลยั สาขานีม้นัดงัมาก หนูก็แบบจะเรียนการเงินหนูก็
ไม่ได้อยากเรียนเพราะเราก็ไม่ได้เก่งเลขขนาดนัน้  ก็เลยเลือกเรียน          
โลจิสติกส์ก็ได้  เห็นเค้าบอกมนับูม อนันีค้ือจริงๆที่ทําให้หนูเลือก” (จีจี ้
นามสมมติ, 2559)    
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   แม้กระทั่งการตัง้คําถามกับเยาวชนว่า “โตขึน้อยากเป็นอะไร” กับ “เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแล้วจะประกอบอาชีพอะไร” เม่ือพิจารณาการถามแล้ว เป็นคําถามท่ีวัตถุประสงค์ไม่
แตกต่างกันเท่าไรนกั คือต้องการคําตอบเก่ียวกับการประกอบอาชีพในอนาคต  แตป่รากฏว่าแนว
ทางการตอบคําถามสองคําถามมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เม่ือผู้ วิจัยถามผู้ ให้ข้อมูลหลัก
เก่ียวกับคําว่า “โตขึน้อยากเป็นอะไร” คําตอบท่ีได้รับคือความฝันในวยัเด็ก ซึ่งมาจากความชอบ 
รสนิยม หรือเหตผุลตามความใฝ่ฝันของผู้ ให้ข้อมูลหลกัซึ่งเป็นเร่ืองส่วนตวัตามบริบทของแตล่ะคน 
ในขณะท่ีเม่ือถามวา่ “เม่ือสําเร็จการศกึษาแล้วจะประกอบอาชีพอะไร” คําตอบท่ีได้รับ จะเป็นไปใน
รูปแบบเช่ือมโยงอนาคตกบัหลกัความเป็นจริง ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกับางท่านก็ยงัไม่สามารถให้คําตอบ
ได้ เพราะไมท่ราบระดบัความสามารถ และความต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง  
 
 2.3 ชีวิตการทํางานในวยัเรียน 
  เน่ืองจากเวลาช่วงกลางวนัส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเรียน  ชีวิตการทํางานของ
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัจึงเร่ิมต้นในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน  โดยการสมคัรเป็นพนกังานพาร์ทไทม์ตาม
ร้านอาหาร ร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้า โดยมีเหตุผลหลกัคือต้องการมีรายได้เป็นของตวัเอง 
แบ่งเบาครอบครัวด้านการศึกษา  และสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างอิสระในเร่ืองส่วนตวัท่ีไม่อยาก
รบกวนผู้ปกครอง 
  การหารายได้ในวยัเรียนจงึถือเป็นความภาคภมูิใจของวยัรุ่นกลุ่มหนึ่ง อนัแสดงถึง
ความสามารถในการดแูลตนเอง  มีความพร้อมก้าวเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ เป็นไปตามความต้องการด้าน
จิตใจตามธรรมชาติของวยัรุ่นท่ีต้องการการยอมรับจากสงัคมในฐานะท่ีกําลงัจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่  
ได้รับการไว้ใจ คําชมเชยจากผู้ปกครอง เกิดแรงผลกัดนัทางบวกในการหารายได้เพ่ือดแูลตนเอง 
แบง่เบาภาระของผู้ปกครอง ดงัคําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกั  
 

“ก็ทํางานบ้างตามโลตสั เซเว่น ที่จริงที่บ้านก็ให้เงินนะ แต่เวลา
ขอเงินพ่อแม่ก็ต้องมีเหตุผล ซึ่งบางเหตุผลของเราก็ไม่ได้ต้องการให้เค้า
รู้อ่ะ อยากเอาเงินไปเที่ยว เลีย้งสาว ซือ้เกม ซือ้หนงัสือการ์ตูน ขอแบบนี ้
บ่อยๆพ่อแม่คงไม่โอเค ก็เลยต้องหาเงินเอง พอหาได้เองบ่อยๆ ก็จ่ายค่า
เทอมเองบ้าง คา่ชดุนกัเรียน อปุกรณ์การเรียน ท่ีบ้านก็ช่ืนชม ไว้ใจกนัมาก
ขึน้ คิดวา่เราได้ฝึกงานไปในตวั ตอนนีก็้ขายของเก่งนะ เพราะฝึกพวกนีม้า
ตัง้แต่เด็ก ประสบการณ์เรามากกว่าเพื่อนๆคนอื่น ภาคภูมิใจนะ แม้ว่า
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หลายคนจะมองวา่ไปทํางานพาร์ทไทม์ทําไมให้เหน่ือย จะมองว่าบ้านจนก็
ไม่เป็นไร ไม่ได้ขอเงินคนที่ว่าเราแบบนัน้มาใช้นี่นา แล้วอีกอย่างก็ไม่ได้
ยากจนนะ แค่อยากมีอิสระเฉยๆ เพื่อนที่ยากจนจริงๆทํางานแบบนีน้่า    
ยกยอ่งดีนะ เขาก็ทํามาหากิน หาเงินมาพฒันาตนเองไง คนขยนัประกอบ
อาชีพ อนาคตเขาต้องดีแน่ ๆ” (โอม นามสมมติ, 2559)    

 

  คําบอกเล่าของผู้ ให้ข้อมลูหลกัรายนี ้เห็นว่า  การประกอบอาชีพในวยัเรียนไม่ใช่
เร่ืองท่ีสมควรอาย เม่ือกําลงัจะเตบิโตเป็นผู้ใหญ่ การหารายได้ชว่ยเหลือตนเองและครอบครัวก็เป็น
ทกัษะชีวิตท่ีควรจะฝึกฝนสําหรับพฒันาตนเองในอนาคต  
 
 2.4 เส้นทางอาชีพของวยัรุ่นแตล่ะกลุม่  
  อาชีพในความฝันกบัอาชีพตามความจริงมีความแตกต่างกันตามบริบทของชีวิต
วัยรุ่นในแต่ละกลุ่ม  ในวัยมัธยมศึกษามีการเสาะแสวงหาข้อมูลในสาขาท่ีตนเองสนใจจาก
อินเตอร์เน็ต การเข้าเย่ียมชมงาน Open House ท่ีจดัขึน้ในแต่ละมหาวิทยาลยั เพ่ือนํามาเป็น
ข้อมลูประกอบการตดัสินใจด้านการประกอบอาชีพในอนาคต ทัง้นี ้แม้ว่าจะมีการศกึษาข้อมลูมา
เป็นอย่างดี การได้เข้าศึกษา ก็ขึน้อยู่กับระดบัคะแนนผลการเรียนและผลการสอบของแต่ละคน
เป็นปัจจยัหลกั 
  วัยรุ่นในสถาบันอุดมศึกษามักเห็นเส้นทางการประกอบอาชีพของตนเองผ่าน
สาขาท่ีเลือกเรียน กล่าวคือเม่ือทราบความสามารถเบือ้งต้นของตนเอง ก็นํามาสู่การเลือก
สาขาวิชาในระดบัอุดมศกึษา และเม่ือจบการศกึษาก็สมคัรงานตามสาขาวิชาของตนเอง ตามคํา
บอกเลา่ของกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั 
 

“จบมาก็คงหางานตามสาขาโลจิสติกส์ล่ะค่ะ ถ้าหาไม่ได้ค่อย
เบนสายไปทางอื่น เลอืกสาขานีเ้พราะตอนกําลงัเข้ามหาวิทยาลยั สาขานี ้
ดงัมาก  จริงๆบญัชีก็สนใจนะ แต่ไม่ได้เก่งขนาดนัน้ไง” (จีจี ้นามสมมติ, 
2559)    

 

 เช่นเดียวกับผู้ ให้ข้อมูลหลกัอีกคนหนึ่งท่ีมีเส้นทางอาชีพตามสาขาวิชาท่ีสนเคยสนใจ
มากกวา่อาชีพท่ีผู้ปกครองกําหนดเส้นทางไว้ 
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“ชอบงานด้านการขาย ตอนเด็กๆก็สมัครงานพาร์ทไทม์ตาม
โลตัส เซเว่น โตขึน้มาเลยเรียนการตลาด ระหว่างเรียนก็มี ทําธุรกิจ
เครือข่ายบ้าง ทํามาหลายปี และคิดว่านี่แหละ อาชีพที่ถนดัแล้ว” (โอม 
นามสมมติ, 2559)    

 

 บางกรณี หากวยัรุ่นกลุ่มนีไ้ม่รู้สึกถึงการตีตราทางด้านลบจากความสมัพันธ์เชิง
อํานาจ ก็จะใช้ชีวิตตามท่ีตนเองพึงพอใจ ไม่คิดจะผลกัดนัตนเองไปสู่ความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพ เน่ืองจากเป้าหมายของความสําเร็จในการประกอบอาชีพไม่ชดัเจน  ผู้ ให้ข้อมลูหลกัรายหนึ่ง
ได้ให้คําบอกเลา่วา่ยงัคงใช้ชีวิตแบบเด็กวยัรุ่นท่ีติดกลุ่มเพ่ือน เพ่ือนเรียนอะไรก็ตามไป ไม่แยกแยะ
ความสขุท่ีได้รับจากเพ่ือน ๆ กลุม่เดมิกบัเส้นทางอาชีพในอนาคต    

 
  “ที่บ้านอยากให้เรียนการตลาด ถ้ามีเพื่อนเรียนก็ไป แต่ถ้าไม่มีก็
อยากเรียนคอม ชอบซ่อมคอม ตอนนีย้งัซ่อมไม่เป็น น่าจะถนดัที่สดุแล้ว 
แตต่อนนีย้งัแก้ศนูย์ไมห่มดเลย” (โม นามสมมติ, 2559) 

 
  จากคําบอกเล่า เส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตของวยัรุ่นขึน้อยู่กับหลาย
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพ เช่น สาขาการเรียน ความสามารถ กลุ่มเพ่ือน รายได้
ครอบครัว คา่นิยมในแตล่ะยคุสมยั ทําให้วยัรุ่นปรับตวัเลือกอาชีพตามบริบทดงักล่าว โดยท่ีในบาง
กรณีนัน้ วัยรุ่นไม่สามารถระบุได้ว่าความสุขในการประกอบอาชีพสําคัญหรือไม่ เน่ืองจาก
จุดมุ่งหมายของเส้นทางการประกอบอาชีพ มุ่งไปท่ีการหาเงินเป็นทุนเลีย้งชีพจากอาชีพสุจริตท่ี
สงัคมให้การยอมรับ 
 
 2.5 การปรับตวัของกลุม่ท่ีถกูตีตรา 
  วยัรุ่นกลุม่นีมี้ความคาดหวงัในการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคต มีการวาด
ความฝันเหมือนเดก็วยัรุ่นทัว่ๆไป แตก่ารตดัสินใจเลือกสายการเรียนและการประกอบอาชีพมกัเกิด
จากการชีแ้นะของผู้ มีอํานาจทางสังคมตามวาทกรรมหลัก จึงทําให้วัยรุ่นกลุ่มท่ีถูกตีตราไม่ตัง้
คําถามกบัการชีแ้นะหรือการกําหนดเส้นทางในการประกอบอาชีพ เน่ืองจากจํานนตอ่เหตผุลของผู้
มีอํานาจทางสงัคมตอ่ตนเองเสมอ หรือบางครัง้จดุหมายในการประกอบท่ีคาดหวงัในอนาคตไม่ได้
แน่วแน่จนกระทัง่เปล่ียนแปลงไม่ได้ ซึ่งหากพบว่ามีทางเลือกท่ีดีกว่า ก็พร้อมท่ีจะโอนอ่อนเปล่ียน
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จุดมุ่งหมายในอนาคตตามคําชีแ้นะ และโดยมากมกัสนใจกระแสสงัคมเก่ียวกับมุมมองในการ
ประกอบอาชีพตามยคุสมยั 
  พบวา่วยัรุ่นกลุม่หนึง่มีการปรับตวัเพียงเล็กน้อย ซึง่ผู้ วิจยัมีความเห็นว่าผู้ ให้ข้อมลู
หลกัขาดแรงกดดนัในการเลือกสาขาวิชาสําหรับการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทัง้ขาดเป้าหมาย
สําหรับการวาดภาพอนาคตท่ีชดัเจน ยงัคงติดเพ่ือน คิดจะตามเพ่ือน โดยไม่เห็นว่าสิ่งท่ีตนเองรู้สึก
ชอบ จะเป็นเร่ืองสําคญัในการพัฒนาตนเองเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์สําหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคตอยา่งมีความสขุ ดงัคําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกัรายหนึง่ 
 

  “เคยคิดอยากเป็นตํารวจ ก็ตอนเด็กๆแม่โดนฆ่า อยากจับคนที่
ฆา่แมเ่ข้าคกุ ก็เลยอยากเป็นตํารวจ พอคนที่ฆ่าแม่เข้าคกุไปแล้ว ก็เลยไม่
ค่อยอยากเป็น ตอนนีอ้ยากอยู่เฉยๆ ทางบ้านจะให้ต่ออา ชีวะสาขา
การตลาดแต่ไม่ค่อยอยากเรียน อยากเรียนเก่ียวกับคอมมากกว่า อยาก
เป็นช่างซอมคอมพิวเตอร์ ที่บ้านเค้าก็ตามใจ มีเพื่อนไปเรียนก็ไป ไม่เคย
ซีเรียสอยูแ่ล้ว” (โม นามสมมติ, 2559) 

 

  การปรับตัวอาจมาจากแรงกดดันของผู้ ใหญ่ในสังคม ท่ีนําวาทกรรมหลักมา
เปรียบเทียบกบัแนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่น ซึง่มีลกัษณะเป็นปัจเจก เป็นเร่ืองส่วนบคุคลท่ีมีความ
แตกต่างกันทางด้านบริบทของชีวิต จึงพบการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับตัวท้าทาย
กระบวนทศัน์ทางสงัคมตามวาทกรรมหลกั เป็นการแสดงจุดยืนท่ีชดัเจน และสามารถดํารงตนได้
อยา่งภาคภมูิตามแนวทางของตนเอง  
 

  “หนูชอบทําขนม อยากเปิดร้านเบเกอร่ีเล็กๆค่ะ คิดว่าน่าจะไป
รอด ถึงจะมีคนตัง้คําถามว่าเรียนมาตัง้เยอะทําไมมาเปิดร้านเล็กๆ ก็นี่
ความฝันของหนู หนูต้องไปให้รอด หรือถ้าไม่รอดจริงๆคงไปยื่นใบสมคัร
ตามโรงแรมก็ได้ค่ะ ยงัไงก็ต้องเลีย้งตวัเองให้รอด พ่อแม่จะได้ไม่เป็นห่วง 
หนแูคร์ความรู้สกึครอบครัวมาก ๆ นะ ไม่อยากให้เค้ากงัวลกบัหนู” (แป้ง 
นามสมมติ, 2559) 
 

 การปรับตัวของวัยรุ่นท่ีถูกตีตราจึงเป็นปรากฏการณ์ของวัยรุ่นท่ีทราบความ
ต้องการของตนเองอย่างชดัเจน ในทรรศนะของผู้วิจยั ไม่อาจกล่าวได้ว่าการปรับตวัของวยัรุ่นเป็น
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ปฏิบตักิารท้าทายการทบัซ้อนกระบวนทศัน์ทางสงัคมของวาทกรรมหลกั เน่ืองจากการปรับตวับาง
ประการ เช่น การเข้ารับการศึกษา การสําเร็จการศึกษา เส้นทางการประกอบอาชีพ ยังเป็น
เป้าหมายตามแนวทางท่ีบรรทัดฐานทางสังคมกําหนดไว้ชัดเจน เช่นการเข้ารับการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียง การเข้าเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีนิยม หรือแม้กระทั่งการเลือก
เส้นทางการประกอบอาชีพโดยนําบริบทชีวิตของตนเองมาเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเลือกเส้นทาง
ประกอบอาชีพในอนาคต  
 
 3. กระบวนการสร้างความหมายด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ  
  3.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศตามบรรทดัฐานทางสงัคม  
  ค่านิยมทางเพศของสงัคมไทยตามวัฒนธรรมประเพณีในอดีตมีความแตกต่าง
จากปัจจุบนั ในอดีต การปลูกฝังบุตรหลานจะถกูอบรมให้เช่ือฟังคําสัง่สอนของบิดามารดาญาติ
ผู้ใหญ่ให้เคารพเช่ือฟังอยา่งเคร่งครัด การดําเนินวิถีชีวิตต้องอยู่ในขอบเขตท่ีครอบครัวได้วางเอาไว้ 
รวมไปถึงปัจจยัทางสงัคมและสภาพแวดล้อมก็ไม่เอือ้อํานวยเช่นปัจจุบนั ตลอดจนค่านิยมความ
เป็นสตรีท่ีดีต้องอยู่กบัเหย้าเฝ้ากบัเรือน รับใช้สามี ดแูลบ้านเรือนและบตุร ในขณะท่ีผู้ชายมกัเป็น
ใหญ่ในบ้าน มีอํานาจในการตัดสินใจทุกอย่าง  การพบปะกันของหญิงสาวและชายหนุ่มใน
สมยัก่อนมกัพบกนัในงานเทศกาล วดั หรือการแนะนําจากผู้ ใหญ่ มายาคติผู้หญิงท่ีดีถกูถ่ายทอด
ในรูปแบบของการสํารวมกิริยามารยาท ไม่มีท่าทียัว่ยวน หรือเชือ้เชิญเปิดโอกาสให้ผู้ชายเข้ามา
ใกล้ชิด ในบางกรณียังมีการควบคุมจากญาติผู้ ใหญ่ในเร่ืองของการ เลือกคนรัก การสมรส 
เน่ืองจากผู้ ใหญ่พิจารณาถึงเหตุผลด้านความคู่ควร เหมาะสม มากกว่าพิจารณาด้านความรัก
ระหว่างหนุ่มสาว จนมีคําเปรียบเปรยว่า “คลุมถุงชน” เม่ือแต่งงานแล้ว ก็ปลูกฝังค่านิยมให้เพศ
หญิงมอบความรัก ความซ่ือสตัย์ ตอ่สามีเพียงคนเดียว แม้ว่าสามีจะมีภรรยานอกเหนือจากตนเอง
ก็ตาม  
  ถึงแม้วา่ในปัจจบุนัสภาพแวดล้อมทางสงัคมจะเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก มีสิ่ง
ยัว่ยทุางเพศ สถานเริงรมย์ ศนูย์การค้า ปัญหาสารเสพติด และความรุนแรง อาจจะส่งผลให้วยัรุ่น
ใช้ชีวิตนอกกรอบบรรทดัฐานสงัคมไทยท่ีสืบทอดมาแต่เดิม และการส่ือสารท่ีเจริญขึน้ในปัจจุบนั 
มกันําเสนอบอ่ยครัง้ในด้านความประพฤตนิอกบรรทดัฐาน ดงัจะเห็นได้ตามพาดหวัข่าวส่ือสิ่งพิมพ์
ใช้คําในลกัษณะตีตรา เช่น วยัรุ่นใจแตก ขาโจ๋มัว่เซ็กซ์  ชิงสกุก่อนห่าม  วยัรุ่นป่อง  แม่ใจยกัษ์ทิง้
ลกู เป็นต้น  การใช้คําของส่ือมวลชนจึงมีลกัษณะตอกยํา้ความเลวร้ายของการกระทําความผิดใน
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สังคม เม่ือส่ือมวลชนอยู่ในฐานะกระบอกเสียงของวาทกรรมหลักได้กดทับความผิดพลาดของ
วยัรุ่น ได้สง่ผลตอ่ความรู้สกึนกึคดิของวยัรุ่นบางกลุ่มท่ีมีความเปราะบางทางความรู้สึก ดงัคําบอก
เล่าของผู้ ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งท่ีมีความรู้สึกว่าหากประพฤติตนผิดบรรทัดฐานของสังคม จะมี
ความรู้สกึเหมือนมีตราบาปตดิตวั  
 

  “หนมูองวา่ถ้ามีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียนมนัเหมือนเป็นตราบาปไป
เลย สมมติว่าไปเจอคนที่ดีกว่า ถ้าเค้ารับได้ก็ดีไป แต่ถ้ารับไม่ได้ก็ต้องจบ 
ต้นแบบความรักของหน ูคงเป็นแบบคู่ที่เจอกัน รักกนัเร็ว เป็นคู่แท้ หนวู่า
เค้านา่อิจฉา หนชูอบความรักที่มัน่คง สดุท้ายก็แต่งงานกนั การใช้ชีวิต จะ
ทําอะไรให้คิดถึงตวัเอง และพอ่แม่” (จีจี ้นามสมมติ, 2559) 

 

  ขณะท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกัอีกรายหนึ่ง ท่ีพยายามพิสจูน์ถึงข้อเท็จจริงท่ีว่า เพศสมัพนัธ์
ในวยัรุ่น จะไม่เป็นสาเหตขุองความล้มเหลวในชีวิตเลย หากตระหนกัถึงหน้าท่ีของตนเอง สามารถ
แยกแยะระหวา่งภาระหน้าท่ีและความรักในวยัเรียน รวมถึงการรักษาสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวก็
เพียงพอแล้ว ดงัคําบอกเลา่ตอ่ไปนี ้ 
 

  “ถ้าเรารู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่  เป้าหมายของเราคืออะไร 
เพศสมัพนัธ์ในวยัเรียนแทบจะไม่สง่ผลเสียให้กับชีวิตของเราเลยค่ะ ดีด้วย
อีก ได้ช่วยกันเรียน ช่วยกนัทํางาน ครอบครัวเข้าใจก็พอแล้ว คนอื่นก็ช่าง
เค้า” (แป้ง นามสมมติ, 2559) 
 

 จงึอาจกลา่วได้วา่การกดทบัของวาทกรรมหลกัทางด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ  
มีผลต่อพฤติกรรมของวยัรุ่นในบางกลุ่มเท่านัน้ การดํารงอยู่อย่างมีสุขภายใต้วาทกรรมหลกัของ
สงัคมในท่ีสดุแล้ว คือการตระหนกัรู้ถึงภาระหน้าท่ีของตนเอง และมีเป้าหมายความสําเร็จท่ีชดัเจน  
 
  3.2 เพศในความหมายของวยัรุ่น  
  เพศในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อาจหมายถึง 
ลกัษณะท่ีแสดงให้รับรู้ถึงความเป็นหญิงหรือชายตามรูปธรรม ซึ่งในความหมายลกัษณะนามธรรม
นัน้ เพศ อาจหมายถึงความรู้สึกและความต้องการทางเพศในรูปแบบกามารมณ์  อย่างไรก็ตาม
ความหมายของเพศในปัจจบุนัอาจเปล่ียนแปลงไปบ้างตามบริบทของสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
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ไปตามยุคสมัย เราแบ่งแยกความเป็นเพศได้หลายลักษณะ อาจไม่ใช่เพศสภาพท่ีติดตวัมาแต่
กําเนิดตามความหมายของพจนานกุรม อีกนยัหนึ่งอาจหมายถึงเพศวิถี คือเพศท่ีเปล่ียนแปลงตาม
รสนิยมทางเพศ ซึง่มีลกัษณะท่ีหลากหลายมากกว่าสองเพศตามธรรมชาติ และบคุคลท่ีเพศสภาพ
ไมต่รงกบัเพศวิถีสว่นใหญ่ สามารถดํารงอยูใ่นสงัคมปัจจบุนัได้อยา่งเป็นปกตสิขุ   
 

  “มีเพื่อนหลายเพศ จะแยกเพศไหนเป็นเพศไหน ก็ต้องดูว่าเค้า
ต้องการคู่เพศไหน เดี๋ยวนีม้ีหลายเพศ สงัคมมีความหลากหลายมากขึน้ 
เรามีอิสระทางความคิด ทางการแสดงออก ดงันัน้ไม่จําเป็นหรอกว่าต้องมี
เพศสภาพสรีระโดยกําเนิด เทคโนโลยีทางการแพทย์ก็ยอมรับสภาวะนี ้ก็
เลยมีการศลัยกรรมแปลงเพศ” (โอม นามสมมติ, 2559) 

 

  วยัรุ่นให้ความหมายของคําวา่ เพศ หลายลกัษณะ การให้ความหมายเก่ียวกบัเพศ
สภาพ คือลักษณะทางเพศโดยกําเนิดได้จัดแบ่งไว้ในประเภทของความหมายแบบเป็นทางการ  
สว่นการให้ความหมายของเพศจากสภาพสงัคมปัจจบุนั ได้แบง่เพศตามรสนิยมทางเพศอนัมีความ
เป็นปัจเจก ซึ่งผู้ ให้ข้อมลูหลกัอีกรายหนึ่งได้บอกเล่าถึงการให้ความหมายของเพศในทรรศนะของ
ตนเอง 
 

  “ตามสภาพเพศกําเนิดแล้วมนุษย์มีสองเพศ คือชายและหญิง 
เรายงัถกูปลกูฝังจากสงัคมในเร่ืองการแสดงบทบาทจากพฤติกรรม ว่าเพศ
หญิงต้องสภุาพเรียบร้อย เพศชายต้องกล้าหาญ เข้มแข็ง ความจริงไม่ได้
เป็นอยา่งนัน้ เราต้องยอมรับอยา่งหนึง่วา่ปัจจุบนัไม่สามารถระบไุด้ว่าเพศ
ตามกายภาพที่เห็นนัน้จะตรงกบัความเป็นเพศวิถีที่แท้จริงได้ ปัจจุบนัคนก็
ยึดถือการแสดงบทบาทของความเป็นเพศตามความรู้สกึของตนเอง และ
เพศที่สามก็ได้รับการยอมรับมากขึน้ สามารถดําเนินชีวิตได้ตามเพศวิถีที่
ตนเองต้องการได้ วิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ามากขึน้ก็สามารถ
เปลีย่นแปลงเพศสภาพให้เป็นไปตามที่ต้องการ จะเห็นได้วา่เร่ืองเพศนัน้ไม่
มีความสําคัญกับสังคมปัจจุบันแล้ว เนื่องจากความเท่าเทียมในเร่ือง
การศกึษา การประกอบอาชีพ ทกุเพศมีสิทธ์ิเข้าถึงบริการของรัฐเหลา่นีไ้ด้
อยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค” (แพนเค้ก นามสมมติ, 2560) 
 



72 

 

  การให้ความหมายของเพศในปัจจุบนัอาจแบ่งเป็นสองลักษณะ คือ เพศสภาพ 
และเพศวิถี  แม้วา่ความเป็นเพศหญิง เพศชาย ตามสภาพของเพศกําเนิด อาจเป็นเคร่ืองมือในการ
กําหนดบทบาทภาระหน้าท่ีตามสถานภาพทางสังคมในบางประการ รวมถึงสิทธิในการเข้ารับ
การศกึษา  หน้าท่ีการงาน สภาพสงัคมปัจจบุนัไม่ได้ใช้เพศสภาพเป็นเคร่ืองมือหลกัในการกําหนด
บทบาทหน้าท่ีทางสงัคม  จากความเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ในด้านความเท่าเทียมทางสิทธิ
มนุษยชนได้ปฏิเสธช่องว่างแห่งสิทธิและเสรีภาพระหว่างเพศหญิงและเพศชาย นําไปสู่การสร้าง
สงัคมแหง่ศกัดิแ์ละสิทธ์ิท่ีเทา่เทียมกนัของมนษุย์  
 
  3.3 พฤตกิรรมทางเพศ 
  วยัรุ่นมกัมองความสมัพันธ์กับเพศตรงข้ามเป็นเร่ืองท้าทาย  แต่ละกลุ่มมีความ
แตกตา่งกนัในด้านการรักษาชอ่งวา่งระหวา่งความสมัพนัธ์  และการมีเพศสมัพนัธ์เป็นเร่ืองปกติใน
วยัรุ่น โดยความสําคญัอยู่ท่ีการดแูลตวัเองให้สามารถดํารงอยู่ภายใต้บรรทดัฐานของสงัคมอย่าง
ปกติสุขในแง่ของการปฏิบตัิตนต่อเพศตรงข้าม ให้เกียรติ ตระหนกัรู้ในกาลเทศะ การคมุกําเนิด 
การปฏิเสธความสมัพนัธ์ จากคําบอกเล่าของวยัรุ่นผู้ ให้ข้อมูลหลกัท่ีความประพฤติอยู่ในเกณฑ์ดี
ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัพฤตกิรรมทางเพศไว้อย่างน่าสนใจ ในแง่ของการคํานึงถึงผลกระทบจาก
พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น  
    

  “เร่ืองเพศในวยัรุ่นหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว วยัมนักําลงัร้อน อยาก
ลอง อยากรู้ ของมนักําลงัแรง แตด้่วยบรรทดัฐานสงัคมแล้วนะ แม้ปากเรา
จะบอกวา่เราเลีย่งไมไ่ด้ แตถ้่าใครพลาดขึน้มาก็ติดลบในสายตาคนอื่น อยู่
ในสงัคมเดิมยาก อย่างโรงเรียนนี่ ไหนจะเพื่อน ไหนจะครู คนข้างบ้าน 
เพื่อนพอ่ เพื่อนแม ่สายตาตําหนิทัง้นัน้ แม้กระทัง่เราเองนะ รู้ว่าเพื่อนท้อง
ในวยัเรียน เรายงัรู้สกึแปลกๆกบัเค้าเลย ทีนีเ้ค้าจะอยู่ยงัไงให้มีความสขุละ่ 
ก็ต้องเปลี่ยนสงัคม แล้วไม่ใช่ง่ายๆนะเร่ืองการเปลี่ยนสงัคม เพราะปัจจัย
อื่นพร้อมหรือเปลา่ ไหนจะคา่ใช้จ่าย ไหนจะความเข้าใจ” (โอม นามสมมติ, 
2559) 
 

  โอมเป็นวัยรุ่นท่ีมีความเป็นผู้ ใหญ่เกินวัยของตนเอง เน่ืองจากเป็นพ่ีคนโต และ
ดูแลน้องแทนพ่อแม่ซึ่งแยกกันอยู่ ได้บอกเล่าถึงประวัติของตนเองอย่างภาคภูมิใจเก่ียวกับการ
ทํางานในวยัเรียน มีเงินใช้เป็นของตนเอง แต่ก็แบ่งเวลาให้กับการเรียนและการร้องเพลง ส่วนใน
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เร่ืองการให้ความเห็นเร่ืองเพศนัน้ โอมเห็นว่าแม้จะเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงได้ยากในวัยรุ่น แต่
พฤตกิรรมทางเพศก็สามารถควบคมุได้ จากการคํานึงถึงผลกระทบท่ีเรากระทําลงไปว่าส่งผลดีหรือ
ผลเสียตอ่ตนเองอยา่งไร และต้องควบคมุพฤติกรรมทางเพศของตนเองให้ได้ ไม่ทําให้เกิดปัญหา ก็
จะดํารงอยูใ่นสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ 
  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลองตามธรรมชาติ เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงทัง้ทาง
จิตใจและสรีระ เร่ืองเพศเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีแปลกใหม่และน่าค้นหา จากท่ีพบว่ากลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั
ทัง้หมดไมป่ฏิเสธท่ีจะมีความปฏิสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้าม และเห็นวา่การปฏิสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้าม
เป็นเร่ืองปกติธรรมดา ซึ่งต้องปรับตวัเรียนรู้กันไป ส่วนในเร่ืองของความสมัพนัธ์ในเชิงชู้สาวนัน้มี
ความแตกตา่งกนัตามบริบทของกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั ดงัคําบอกเล่าของผู้ ให้ข้อมลูหลกัรายหนึ่ง ให้
ความเห็นเก่ียวกบัพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่นยคุปัจจบุนัไว้อย่างนา่สนใจ 
 

  “อยากมีแฟนแค่คนเดียวค่ะ คบกันแต่งงานกัน เร่ืองมีอะไรกัน
ก่อนแตง่งานก็ไมไ่ด้ซีเรียสขนาดนัน้ ขึน้อยู่กบัความพร้อมของเรามากกว่า 
แต่ต้องดแูลตวัเองเท่านัน้เองค่ะ อย่างถ้าเรียนอยู่ไม่สามารถเลีย้งลกูได้ก็
ต้องคุมกําเนิด กินยาคุม ใส่ถงุยาง หนวู่าวยัรุ่นทกุคนทราบดี แต่จะนําไป
ปฏิบตัิหรือไม่คงเป็นเร่ืองสว่นตวัของแต่ละคนค่ะ เด็กบางคนใช้ถงุยาง ใช้
ยาคุมไม่เป็นก็มี บางคนก็ไม่มีเงินแต่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็มี ” (อัม้ นาม
สมมติ, 2559)  

 
  อาจกล่าวได้ว่าวยัรุ่นทุกกลุ่มไม่ปฏิเสธการมีปฏิสมัพันธ์กับเพศตรงข้าม ในบาง
กรณีต้องคํานึงถึงความเหมาะสม รักษาระยะห่างของความสมัพนัธ์ รู้กาลเทศะ และตระหนกัถึง
ภาระหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบตามสถานภาพทางสงัคม  จากคําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกั ผู้วิจยั
เห็นวา่ แม้สงัคมปัจจบุนัจะเปิดกว้างตอ่การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศตามเพศวิถี แตก็่ยงัคง
เป็นระยะของยคุเปล่ียนผา่นทางความคิด  
  คําบอกเล่าประสบการณ์ชายรักชายของผู้ ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่ง บอกเล่าถึง
พฤตกิรรมทางเพศท่ีแสดงออกระหวา่งกนั เป็นความหมายของความรักแบบคูรั่กในอีกรูปแบบหนึ่ง
ในสงัคมปัจจบุนั    
 

  “ก็ดแูลกนัปกติ อยูด้่วยกนั ทานข้าวด้วยกนั เดินข้างนอกอาจจะ
ไม่เดินจูงมือกัน เหมือนเพื่อนเดินด้วยกันเลย แมนๆอ่ะ ตอนมีอะไรกันก็
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สวมถุงยาง อย่างหนึ่งที่รู้สึกคือความสุขกับเพศสมัพันธ์นะ ไม่ใช่ความ
เพลิดเพลินมีความสขุทางเพศ มนัเหมือนการทรมานกนั ทกุอย่างเป็นไป
เพราะอารมณ์ที่ส่งระหว่างกันและกันมากกว่า” (แพนเค้ก นามสมมติ, 
2560)  

 
  ผู้ ให้ข้อมูลหลกัเปิดเผยพฤติกรรมทางเพศและความรู้สึกทางเพศ และตระหนกัดี
วา่การป้องกนัระหวา่งมีเพศสมัพนัธ์ในลกัษณะชายรักชายเส่ียงตอ่การตดิโรคทางเพศสมัพนัธ์ และ
ให้ความหมายความรักระหว่างเพศว่าเป็นธรรมดาของคนรักกันท่ีอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั ดแูลกัน
และกนั แตต้่องเคารพขอบเขตความเป็นส่วนตวัของกนัและกนัด้วย  
  กระบวนทัศน์ทางสงัคมของวาทกรรมหลักจึงเป็นกระแสความคิดท่ีเต็มไปด้วย
ความแตกต่างหลากหลาย  วัยรุ่นทุกกลุ่มทราบดีว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศมีลักษณะท่ี
เหมาะสมอย่างไร หากแต่สิ่งสําคญัคือความตระหนกัรู้ถึงผลท่ีตามมาจากความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพศในลกัษณะตา่งๆ เช่น การมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน การคบหาเพ่ือนตา่งเพศ ความรักร่วมเพศ 
การปฏิเสธความสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
 
  3.4 การปรับตวัของแตล่ะกลุม่  
  การเติบโตขึน้ท่ามกลางบรรทดัฐานสงัคมหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิด วยัรุ่นเกิด
การเรียนรู้ถึงระเบียบกติกาตามบรรทัดฐานทางสังคมแต่ละระดับ อันได้แก่ วิถีประ ชา จารีต
ประเพณี และกฎหมาย ซึ่งในกรณีสดุท้าย กฎหมายมีบทบญัญัติไว้อย่างชดัเจนถึงการให้พลเมือง
ท่ีดีปฏิบตัิหน้าท่ีหรืองดเว้นการปฏิบตัิสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างชดัเจนรวมถึงการระบสุภาพบงัคบัหาก
ไม่ปฏิบัติตาม  แต่ในสองกรณีแรก ไม่ได้มีการระบุสภาพบงัคบัไว้อย่างชัดเจน การปรับตวัต่อ
บรรทดัฐานของสงัคมของวยัรุ่นนัน้  ปรากฏในรูปของความพยายามเป็นคนท่ีสงัคมต้องการให้เป็น  
จากการรวบรวมหลายคําบอกเล่า อาจสรุปได้ว่า สังคมต้องการให้วัยรุ่น ผู้ ซึ่งเป็นอนาคตของ
ประเทศชาต ิเป็นคนดี มีความสามารถ และใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสขุ ไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน  
  แม้จะสรุปความได้ถึงสามคําตามเป้าหมายหลกัในการพฒันาคนของภาครัฐ ตาม
บทบญัญัติแห่ง  พรบ.การศกึษาชาติ 2542  อนัได้แก่ เก่ง ดี มีสขุ แต่เม่ือลงรายละเอียดในการให้
ความหมายของคนเก่ง คนดี คนมีความสขุ ตามวาทกรรมหลกั มีความละเอียดอ่อนตามลกัษณะ
ของสงัคมวฒันธรรมไทย เม่ือเป็นเช่นนีแ้ล้ว วยัรุ่นกลุ่มเส่ียงจึงมีการปรับตวัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างเพศให้ลดเหตขุดัแย้งกบัวาทกรรมทางสงัคมให้มากท่ีสดุ เพ่ือหลีกเล่ียงความเจ็บปวดจาก



75 

 

การเป็นผู้ถกูตีตรา ด้วยถ้อยคําต่างๆท่ีปรากฏในส่ือกระแสหลกั เช่น  สาวใจแตก  ชิงสุกก่อนห่าม 
แม่วัยรุ่น  ขาโจ๋มั่วเซ็กซ์  ฯลฯ ท้าทายต่อกระแสวาทกรรมหลัก โดยการพิสูจน์ตนเอง และใช้
ความสําเร็จทางการศกึษาเป็นข้อตอ่รองกบัสงัคม ดงัคําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกัรายหนึง่ 
 

  “ความรักไม่เป็นอปุสรรคในการเรียนเลยค่ะ นอกจากพากนัโดด 
ขีเ้กียจทัง้สองคน แต่เวลาเรียนก็ช่วยเหลือกนันะคะ หนูช่วยแม็คทกุอย่าง 
ทํางานคนเดียวสองชิน้ แม็คนั่งเล่นเกม บอกให้ช่วยก็ไม่ค่อยช่วย แต่
บางอยา่งที่แม็คจะทําเองก็ดขูองหนเูป็นตวัอย่าง เวลาทํางานกลุม่ก็แพ็คคู่
กันไป หนูสนิทกับเพื่อนแม็ค แม็คสนิทกับเพื่อนหนู จนเป็นเพื่อนกันไป
หมดแล้ว เราชอบแข่งกันเรียนนะ ใครได้คะแนนดีกว่าก็มาแซวกันว่าซุ่ม
หรอ อยา่งหนไูด้คะแนนน้อย หนก็ูจะโกรธ (หวัเราะ) เพราะหนอู่านหนงัสือ
ไง แม็คไมอ่า่น บางครัง้ติวด้วยกนัก็จะเอาคําถามมานัง่ถามตอบกนั” (แป้ง 
นามสมมติ, 2559)  

 

  ผู้ ให้ข้อมูลหลักทราบดีว่าการกระทําของตนเองไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของ
สงัคม แต่ก็เลือกการปฏิบตัิตามเง่ือนไขบรรทดัฐานทางสงัคมบางประการเพ่ือต่อรองกับกระแส
วาทกรรมหลกั เม่ือไม่อาจเป็นเด็กท่ีดีในเร่ืองเพศได้ จึงขอเป็นเด็กเก่งในด้านการเรียน การทํางาน 
ดงัคําบอกเลา่ประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมลูหลกัรายเดมิ 
 

  “หนูจะพิสจูน์ตวัเองต่อบรรทัดฐานของสงัคม หนูรู้ตวัเอง รู้ลิมิต
วา่อะไรมาก อะไรพอดี อยา่งสงัคมมองวา่ผู้หญิงเที่ยวอาจจะไม่ดี แต่เที่ยว
แล้วเรียนจบก็ไมไ่ด้แยน่ะ ก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกนั แบบเรียนจบ 
มีงานทํา เลีย้งตวัเอง เลีย้งครอบครัวได้ หนคูิดวา่บรรทดัฐานอาจจะเป็นแค่
กรอบเส้นตรงให้เราเดิน เราจะเดินเอียงหนอ่ย เฉไปหน่อยก็ได้ อาจจะแว้บ
ไปบ้าง ไม่จําเป็นต้องเดินตรงเป๊ะ แต่หนูก็มีจุดมุ่งหมายคือความสําเร็จ 
ตามที่ทกุคนในสงัคมตา่งมุง่หวงัให้ไปถึง” (แป้ง นามสมมติ, 2559) 

  
  วยัรุ่นกลุม่ท่ีมีการปรับตวั ปรากฏแนวทางความคิดเห็นถึงเป้าหมายความสําเร็จท่ี
ชดัเจน  โดยพยายามแสดงทรรศนะวา่กระบวนการไปสูค่วามสําเร็จของแตล่ะคนนัน้ ไม่ใช่ลกัษณะ
ท่ีเป็นรูปแบบตายตวัตามข้อกําหนดของบรรทดัฐานทางสงัคมเท่านัน้ มนษุย์มีลกัษณะเป็นปัจเจก
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จากความแตกต่างทางบริบทของแต่ละชีวิต ดังนัน้ วิถีท่ีจะนําทุกคนไปสู่ความสําเร็จจึงไม่
จําเป็นต้องเป็นไปตามแนวทางเดียวกบับรรทดัฐานทางสงัคมของวาทกรรมหลกั  
 
  3.5 เป้าหมายของชีวิตคู ่   
  จากการสมัภาษณ์พบว่าเป้าหมายของชีวิตคู่ของวยัรุ่นทุกกลุ่มมุ่งท่ีความสําเร็จ
ของการใช้ชีวิตคู่ในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันลักษณะของคู่สมรส  อาจจะตีความได้ว่าในการ
วางเป้าหมายในชีวิตคู่ มนษุย์เราจะมองอนาคตของตนเองในด้านบวก แม้จะทราบดีว่าความเป็น
จริงของโลกมกัมีขัว้ตรงข้ามกนัเสมอ แตว่ยัรุ่นผู้ กําลงัก้าวเข้าสู่วยัรุ่นใหญ่ ก็เกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้านเป้าหมายของชีวิตคูจ่ากบคุคลใกล้ชิด ดงัคําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกั 
 

   “มีพ่อแม่เป็นตวัอย่างของชีวิตสมรสที่ล้มเหลว และตัง้ใจไว้ว่า
ชีวิตสมรสของตนเองจะไม่เป็นอย่างนัน้ จะต้องประคบัประคองกันไปให้
รอดให้ได้” (โอม นามสมมติ, 2559) 
 

  เม่ือตัง้คําถามถึงการมีครอบครัวกบัวยัรุ่น ผู้ ให้ข้อมลูหลกัอีกรายหนึ่งได้ให้เหตผุล
ของการวาดฝันเป้าหมายชีวิตสมรสไว้อยา่งนา่สนใจวา่การมองอนาคตของตนเองก็เหมือนการวาด
ความสําเร็จ ไมมี่ใครอยากประสบความล้มเหลวในอนาคต  รวมถึงการใช้ชีวิตคูใ่นอนาคตก็เช่นกนั 
ดงัคําบอกเลา่ตอ่ไปนี ้
 

  “จะมีแฟนสกัคนก็อยากคบไปนานๆค่ะ รักกนั เรียนจบ แต่งงาน
กัน ซือ้บ้านหลงัเล็กๆ มีลกูสาวคนหนึ่ง ลกูชายคนหนึ่ง หนูคิดว่าอนาคต
อยากให้ตวัเองประสบความสาํเร็จในชีวิตสมรสในรูปแบบประมาณนี ้ไม่มี
ใครอยากล้มเหลวในเร่ืองนีห้รอกคะ่  แคอ่กหกัในวยัมธัยมยงัเจ็บแทบตาย” 
(อัม้ นามสมมติ, 2559) 

 
  ผู้ ให้ข้อมูลหลกัอีกรายหนึ่งให้ความเห็นว่าการใช้ชีวิตคู่ในวยัรุ่นไม่ใช่เร่ืองผิด แต่
ต้องกําหนดเป้าหมายอนาคตของตนเองให้ชดัเจน มีความตัง้ใจท่ีจะประสบความสําเร็จ ตระหนกัรู้
ว่ามีความไม่แน่นอนในความสมัพนัธ์ระหว่างกันและกัน ซึ่งก็เป็นเร่ืองของอนาคต และหากต้อง
เลิกรากนั ก็ขึน้อยู่กับทกัษะชีวิตของแต่ละคนในการประคบัประคองความรู้สึกให้ผ่านพ้นวิกฤตไป
ให้ได้ ดงัคําบอกเลา่ดงันี ้
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   “ตอนนีอ้ยู่หอด้วยกันค่ะ แม่น่าจะรู้ เพราะเวลาหนูกับแม็ค
กลบัไปบ้าน แม็คก็นอนบ้านหน ูแมน่อนอยูด้่วยนะ เวลาอยูห่อก็อยู่ด้วยกนั 
มีอะไรกนัก็ป้องกนัโดยใช้ถงุยาง ถ้าเรียนจบคิดวา่คงแตง่งานกนั แตถ้่าเลิก
กนัก่อนหนคูงไปตามความฝันของหนเูหมือนเดิม เปิดร้านเบเกอร่ีโดยไม่มี
แม็ค สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของหนูคือทําให้แม่ภูมิใจ การชีวิตคู่ใน
มหาวิทยาลยัมนัเป็นเร่ืองปกติแล้วละ่ เคยมีเพื่อนคนละสาขา มีเรียนเป็นคู่
เหมือนหนกูบัแม็ค แตเ่ค้าทะเลาะกนั เลกิกนั ผู้ชายก็เรียนคนเดียวนะ คูน่ัน้
เค้าจบมธัยมมาด้วยกนั ช่วยกนัเรียนตลอด พอเลกิกนั ผู้หญิงทิง้ไป ผู้ชายก็
ไม่ค่อยอยากเรียน แต่ตอนนีด้ีขึน้แล้ว เทอมใหม่ก็แยกกนัลง” (แป้ง นาม
สมมติ, 2559) 
 

  ส่วนเร่ืองการให้ความหมายท่ีมีต่อบรรทดัฐานทางสงัคมเก่ียวกบัเร่ืองเพศ ผู้วิจยั
ได้ขอให้ผู้ให้ข้อมลูหลกัแสดงทรรศนะกบัคําวา่ “ชิงสกุก่อนห่าม”  ตามกระแสของวาทกรรมหลกัว่า
มีส่วนตีตรากดทับศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ เม่ือวัยรุ่นมิได้ปฏิบตัิตนตามบรรทัดฐานทาง
สังคม ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งได้กล่าวสรุปไว้อย่างน่าสนใจ เก่ียวกับการท้าทายวาทกรรม
ดงักลา่ว  ดงันี ้
 

  “หนูว่าเร่ืองเพศสัมพันธ์กลายเป็นเร่ืองปกติของวัยรุ่นไปแล้ว 
ขึน้อยู่กบัเราดแูลตวัเองได้มากน้อยแค่ไหน ถามว่าดีมัย้ มนัไม่ดีหรอก แต่
มนัเป็นเร่ืองปกติ จะมาห้ามชิงสกุก่อนหา่มมนัไมไ่ด้แล้ว ถ้าหนโูดนตําหนิก็
คงพิสจูน์ตวัเองให้เห็นวา่ ถึงหนจูะเป็นแบบนี ้หนยูงัป้องกนัและดแูลตวัเอง
ได้จนประสบความสําเร็จโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลย ถ้าหนูไม่ดูแลตวัเอง 
เกิดท้องขึน้มาก็หมดอนาคต คนท่ีผิดหวงัที่สดุคือแม ่เมื่อก่อนหนคูิดวา่เร่ือง
แต่งงานเป็นเร่ืองจําเป็น แต่เห็นพ่อกับแม่แล้ว หนูว่าคงไม่จําเป็นละ 
แต่งงานมีลกูกนัแล้วยงัเลิกกนัได้เลย แต่ถ้าเลือกได้หนก็ูเลือกแต่งงานนะ 
หนูอยากแต่ง อยากเป็นเจ้าสาว แต่อนาคตอาจไม่เป็นอย่างที่ฝันก็ได้ ถึง
แตง่แล้วอาจจะเลกิกนัก็ได้ แตต่อนนีไ้มม่ีแผนจะแต่งเลยนะคะ ยงัเรียนอยู ่
ไมม่ีเงิน” (แป้ง นามสมมติ, 2559) 
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  เร่ืองเพศกับวยัรุ่นในสังคมไทยอาจจะยงัเป็นเร่ืองลับท่ีไม่สามารถสนทนากันได้
อยา่งเปิดเผย หรือแม้กระทัง่การขอคําปรึกษาอย่างตรงไปตรงมากบัสมาชิกในครอบครัวก็ยงัไม่ ได้
เปิดกว้างเฉกเชน่การสนทนาแบบเร่ืองธรรมดาสามญั  การป้องปรามเร่ืองเพศจึงมีลกัษณะของการ
สอนเร่ืองเพศศึกษาในเนือ้หาวิชาการ มีคําศพัท์ท่ีซบัซ้อน ไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจําวนั  ความสมัพนัธ์ทางเพศของวยัรุ่นจึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในท่ีลับ เม่ือเกิดปัญหาก็ใช้
แนวทางแก้ปัญหากนัแบบลบัๆ จนกระทัง่ไมส่ามารถแก้ปัญหาได้  
  กลา่วได้วา่ บรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเป็นกรอบเกณฑ์แนวทางปฏิบตัิมีลกัษณะเป็น
เพียงกตกิาข้อห้ามตอ่การประพฤตผิิดตอ่จารีตประเพณีอนัดีงาม  ปรากฏการณ์ตีตราวยัรุ่นผู้ ทําผิด
บรรทดัฐานตอ่สงัคมยงัคงเป็นคําจํากดัความในทางลบ ลดคณุคา่ความเป็นมนษุย์ โดยไม่ได้เสนอ
แนวทางแก้ไขเพ่ือให้วยัรุ่นผู้ เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งในสงัคมดําเนินชีวิตตอ่ไปในสงัคมได้อย่างปกติ
สขุ 
 
 ตอนที่ 2 แนวทางการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเพ่ือสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
 เม่ือจุดมุ่งหมายของการดําเนินชีวิตมนุษย์ในท้ายท่ีสุดแล้วคือการแสวงหาความสุข
สมบรูณ์ตามความต้องการของมนษุย์ซึง่มีความแตกตา่งกนัในลกัษณะปัจเจก  กล่าวคือความสขุท่ี
เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละคน  การถือกําเนิด และดํารงชีวิตจึงควรมีอิสระแห่งการประกอบ
สร้างอตัลกัษณ์  เพราะมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตท่ีดํารงอยู่อย่างมีความรู้สึกนึกคิด มีความเป็นตวัตน มี
ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ  มีความเป็นอัจฉริยภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะตัว  ต่างจาก
เคร่ืองจกัรในสงัคมทุนนิยม อาจกล่าวได้ว่า ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์คือผู้ มีอิสระจากการกดทบั
ของวาทกรรมกระแสหลัก  สามารถแสดงความเป็นตัวตนจากการประกอบสร้างของบริบท
แวดล้อมอย่างภาคภูมิ เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ตระหนกัรู้ถึงความเปล่ียนแปลงทางสงัคม มี
ความสขุ มีสนุทรียะแหง่ตวัตน มีการพฒันาแบบองค์รวมแหง่การดําเนินชีวิตอย่างสมดลุและยัง่ยืน  
 การศึกษาแนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่นมีเจตน์จํานงในการสนบัสนุนการประกอบสร้าง
ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เพ่ือสร้างสังคมแห่งความสุขท่ียั่งยืน ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แบ่งแนว
ทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่นโดยวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์เชิงลึกจาก ครู ผู้ปกครอง และผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการดแูลวยัรุ่น โดยแบง่เป็นรายด้าน ดงันี ้
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 1. แนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่นด้านการศกึษา  
  เม่ือการศกึษากลายเป็นเคร่ืองมือการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง 
และวฒันธรรม นําไปสูว่าทกรรมการพฒันา ประกอบสร้างตวัตนมนษุย์ในฐานะเป็นทรัพยากรของ
ประเทศตามแนวทางของวาทกรรมหลกัด้วยการกําหนดนโยบายภาครัฐ คา่นิยม วิถีและรูปแบบ
การดําเนินชีวิต ปรากฏเป็นบรรทดัฐานทางสงัคมในแตล่ะยคุสมัย การปลกูฝังความเป็นพลเมือง
ของรัฐ จงึเร่ิมต้นตัง้แตร่ะบบโรงเรียน ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกั ได้กลา่วถึงการดแูลพฤติกรรมนกัเรียนในท่ี
ปรึกษาของตนและนกัเรียนท่ีประสบปัญหาขัดแย้งกับระเบียบปฏิบตัิของฝ่ายปกครอง ไว้อย่าง
นา่สนใจ 
    

  “ป้าเป็นคนไม่ลงโทษนกัเรียนเลย คิดว่าการปฏิบตัิเชิงลบจะทํา
ให้เขาไม่กล้าเปิดใจกับเรา ตลอดชีวิตการเป็นครูไม่เคยจับกรรไกรตดัผม
ลงโทษนกัเรียน มีคนมายืมก็ไมใ่ห้นะ แตเ่ราจะบอกว่ากรรไกรเอาไปตดัผม
มนัจะทื่อ ตดัผ้าไมเ่ข้า ยิ่งตีเด็กนี่ไมต่ีเลย มีอะไรก็พดูกบัเขาดีๆ การลงโทษ
นกัเรียนด้วยวิธีรุนแรงทําให้เขาก้าวร้าวนะ เขาเก็บกด เขาโตเป็นหนุ่มเป็น
สาวก็อายด้วย ถ้าเราให้เกียรติเขา เขาจะไว้ใจเรา มีปัญหาก็มาหาเรา เราก็
มีโอกาสได้ช่วยแก้ไขให้คําปรึกษา แทนท่ีจะแก้ปัญหาด้วยวิธีผิดๆ แล้วชีวิต
ก็ไมรู้่ไปทิศทางไหน ตอนสอนในห้องก็เลา่เร่ืองความลาํบากของตวัเองสมยั
เด็กๆให้เขาฟัง แบบเอาข้าวป่ินโตไปกินโรงเรียน เราก็เล่าว่าเราไม่มีเงิน 
เหมือนเขานี่แหละ เขาจะได้มีแรงฮึดสู้  เพราะครูยงัสู้จนมีวนันีเ้ลย” (รินจง 
อทุยั, 2560) 

 

  ผู้ ให้ข้อมูลหลักไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติต่อวัยรุ่นด้วยวิธีการรุนแรงเพ่ือควบคุม
พฤตกิรรมให้อยูใ่นระเบียบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นบรรทดัฐานทางสงัคมเพ่ือการจดัระเบียบ
ในสถาบนัการศกึษา โดยเสนอแนวคดิวา่การปฏิบตัเิชิงลบตอ่วยัรุ่นโดยการลงโทษด้วยวิธีรุนแรงไม่
ว่าจะเป็นทางคําพูดหรือการกระทํา นอกจากจะทําให้วัยรุ่นสูญเสียความมั่นใจแล้ว ยังทําลาย
ความไว้เนือ้เช่ือใจท่ีวัยรุ่นควรจะมีต่อครูท่ีปรึกษา ซึ่งความไว้เนือ้เช่ือใจนีจ้ะมีความสําคญัต่อ
กระบวนการแก้ไขพฤตกิรรมเม่ือมีวยัรุ่นเหลา่นีเ้กิดปัญหาในชีวิตไมว่า่จะด้านใดก็ตาม ซึ่งเม่ือวยัรุ่น
ไม่สามารถหันหน้าไปพึ่งพา ขอรับคําปรึกษาจากบุคคลในครอบครัว บุคคลท่ีควรจะเป็นผู้ รับฟัง 
ชว่ยเหลือ แก้ไขปัญหา ควรเป็นครูท่ีปรึกษาเป็นอนัดบัสอง เม่ือได้ทราบปัญหา จะได้ชีแ้นะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาให้ถกูต้อง ซึง่เป็นหนทางท่ีดีกวา่ปลอ่ยให้วยัรุ่นแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
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 จากการสมัภาษณ์เชิงลึก  โดยการสนทนาเร่ืองราวการเลือกสาขาการเรียนและแนว
ทางการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นวยัรุ่นถึงกระบวนการกดทบัความเป็น
ตัวตน และเหตุผลของการดําเนินแนวทางชีวิตตามกระแสวาทกรรมหลัก ไม่อาจกล่าวได้ถึง
อิสรภาพแห่งตวัตนท่ีแท้จริง ความเด่นชดัของการประกอบสร้างความเป็นตวัตนคือการพิจารณา
ความสามารถของตนเองเพ่ือดําเนินแนวทางตามวาทกรรมกระแสหลกัอย่างเหมาะสมราบร่ืนตาม
สมควร หรือในบางกรณีวยัรุ่นมองว่าการศกึษาทําให้การดําเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ
ตามบรรทดัฐานทางสงัคม คือการได้เข้าเรียนในสาขาท่ีสามารถประกอบอาชีพท่ีได้คา่ตอบแทนสงู 
ใช้ความรู้ความสามารถท่ีเฉพาะทาง มีช่ือเสียง มีเกียรติยศ แตค่วามแตกตา่งในบริบทของวยัรุ่นแต่
ละคนทําให้แนวทางการใช้ชีวิตไม่อาจเป็นไปตามจุดมุ่งหมายตามบรรทดัฐานทางสงัคมได้ตามท่ี
มุ่งหวงั หรืออาจจะตรงตามเป้าหมายเพียงบางส่วนเท่านัน้ โดยมีตวัแปรสําคญัคือความสามารถ
ทางการเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจ ทศันคติของครอบครัวท่ีมีต่อการศึกษา แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ
ผู้ เรียน  จากการเลา่สูก่นัฟังถึงข้อมลูดงักลา่ว ผู้วิจยัจงึได้พบข้อมลูท่ีน่าสนใจจากคําบอกเล่าของครู
ของผู้ดแูลวยัรุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ให้ข้อมลูหลกั  เก่ียวกบัเร่ืองการศกึษาตามบรรทดัฐานทางสงัคมไว้
ดงันี ้
 

  “นกัเรียนสว่นใหญ่ของป้าพืน้ฐานทางบ้านไม่ดี เรียนวิชาการไม่
เก่งเลย แตง่านฝีมือเขาเก่งนะ ฝึกฝนกนัได้ บางทีตอนแรกไม่เก่งหรอก เรา
อาศัยลูกยอหน่อย เขาทําดีเราก็ช่ืนชม ชมเขาต่อหน้าเพื่อนมากๆ แล้ว
แรงผลกัดันก็มาเอง เด็กผู้ ชายตัวใหญ่ๆดําๆ นั่งปักผ้าสวยมาก ขัดกับ
ภาพลกัษณ์ เพราะเขาเรียนในห้องแล้วเราทําให้เขาอยากเรียน เป็นครูใจดี 
เห็นคณุคา่ของงานท่ีเขาทํา บางทีอาจจะไมไ่ด้สวยอะไรมากมาย แต่ถ้าเรา
ช่ืนชมความพยายามของเขา ช่ืนชมให้เพื่อนๆเขาฟัง เขาจะพฒันาตนเอง 
เด็กที่เรียนไมเ่ก่งเราสนบัสนนุให้เขาไปทางสายอาชีพ จะได้หาเลีย้งตวัเอง 
ลดการเป็นภาระของครอบครัว ค่านิยมปัจจุบันเด็กคิดว่าใบปริญญา
สําคญัมาก ที่จริงไม่ได้สําคญัขนาดนัน้ บางสาขาเรียนแล้วจบไปไม่มีงาน
ทําก็มี อีกอย่างถ้าที่บ้านไม่มีกําลงัส่งเรียน ถ้ามีฝีมือ ไปเรียนสายอาชีพ
ก่อนดีกว่า แล้วจะส่งตัวเองเรียน ได้ใบปริญญามาเป็นสญัลกัษณ์ของ
ความสําเร็จทางการศึกษาก็ได้ แต่ถ้าเลีย้งตวัเองได้ก่อนได้ใบปริญญา ก็
ถือวา่ประสบความสาํเร็จในชีวิตแล้ว” (รินจง อทุยั, 2560) 
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  อาจกลา่วได้วา่ ผู้ให้ข้อมลูหลกัใช้หลกัการให้แรงเสริมทางบวกแก่วยัรุ่น เพ่ือผลกัดนัใน
การพฒันาตนเองในทางท่ีถนดั อิสรภาพแห่งตวัตนของวยัรุ่นในด้านการศึกษาสามารถสงัเกตได้
จากทักษะในการทํางานในห้องเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการฝึกฝนความรู้จากภูมิปัญญาใน
ครอบครัว เช่น งานช่างไม้ งานฝีมือ การทําการเกษตร ซึ่งสามารถนํามาต่อยอดเป็นอาชีพได้ใน
อนาคต ซึ่งทกัษะเหล่านีน้ักเรียนสามารถพฒันาได้จากการศึกษาในสายอาชีพ แม้วาทกรรม ท่ีผู้
ประสบความสําเร็จในด้านการศกึษาในปัจจบุนัมกัให้ความสําคญักบัใบปริญญามากท่ีสดุ แตผู่้ ให้
ข้อมูลหลักเห็นว่าทักษะในการประกอบอาชีพหลังจากสําเร็จการศึกษามีความสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตในอนาคตของวยัรุ่นมากกว่า ดงันัน้ การรู้จกัตนเอง สามารถพฒันาทกัษะท่ีตนมีอยู่ให้
เป็นเคร่ืองมือในการเลีย้งชีพในอนาคตจึงเป็นเร่ืองท่ีจําเป็นมากกว่าการอยู่ในระบบการศกึษาตาม
วาทกรรมหลกัแบบไมรู้่จดุมุง่หมายในการดํารงชีพ 
  ซึง่คําบอกเลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกัอีกรายหนึง่  ก็มีความคิดเห็นเก่ียวกบัจดุมุ่งหมายของ
การศกึษาไปในแนวทางเดียวกนั  
 

  “ถ้ามีทกัษะที่สามารถเลีย้งตวัเองได้แล้ว ใบปริญญาก็ไม่ใช่เร่ือง
จําเป็นเลย แล้วทกัษะการประกอบอาชีพเป็นผลดีอยา่งหนึง่นะ คือเกิดจาก
ความถนดัภายในตนเอง ดงันัน้เขาจะทําได้ดี ทําแล้วมีความสขุ ก็ถือว่า
เป็นการประกอบอาชีพเลีย้งตนเองที่น่าอิจฉา ไม่จําเป็นต้องเป็นการงานที่
เลศิหรูตามที่ใครเขาวา่กนัเลย” (นฤมล ประสทิธิศกัดิ์, 2560) 

 

  แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ ให้ข้อมูลหลกัรายเดิม ได้ให้ความหมายของการศึกษาและแนว
ทางการใช้ชีวิตของวัยรุ่นในอีกมุมมองหนึ่งท่ีมองว่าปริญญาบัตรไม่ใช่เส้นทางทีดีท่ีสุดในการ
ประกอบอาชีพ 
 

  “ในบางสาขา วฒุิการศกึษาก็จําเป็น อย่าว่าแต่สาขาเฉพาะทาง 
ถ้าเด็ก ๆ เข้าไมม่ีทกัษะในการประกอบอาชีพ ก็ต้องใช้ใบปริญญานี่แหละ
เป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สดุสําหรับ
ความสําเร็จในด้านการศึกษา แต่สามารถทํางานสจุริตเลีย้งตนเองได้ ไม่
เป็นภาระของครอบครัว ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จได้เช่นกัน 
คนเราไม่ได้มีความสําเร็จแค่การศึกษาหรอก ความสําเร็จของชีวิตมาเป็น
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ขัน้ตอนไปเร่ือยๆต่างหาก วนันีส้ําเร็จขัน้นี ้วนัต่อๆไปก็มีเป้าหมายใหม่อีก 
มีเป้าหมายใหมไ่ปเร่ือย ๆ ” (นฤมล ประสทิธิศกัดิ์, 2560) 

 

  ตามบรรทัดฐานทางการศึกษาแล้ว วุฒิการศึกษาเป็นสญัลกัษณ์ความสําเร็จในด้าน
การศึกษา มีลกัษณะเป็นรูปธรรม จบัต้องได้ มีกําหนดเวลา ภาพถ่ายเป็นหลกัฐานชดัเจน มีการ
แสดงความยินดี มอบของขวญั เลีย้งฉลองสําหรับความสําเร็จในขัน้หนึ่งของวยัรุ่น เป้าหมายใน
ลําดบัต่อมาคือความสามารถในการดํารงตนได้อย่างภาคภูมิในสงัคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัง้
ทางด้านกายภาพและทางเศรษฐกิจ แม้จะไม่ใช่อิสรภาพแห่งตวัตนท่ีแท้จริงก็ได้ กล่าวคือ การ
ประกอบอาชีพของวยัรุ่นแม้ไม่ใช่ภารกิจตามความชอบหรือถนดั แต่สามารถหาเลีย้งตนเองได้ก็
ประสบความสําเร็จในระดบัหนึง่แล้ว หากแตมี่ทกัษะ ซึ่งเกิดจากความถนดัภายในตนเอง ก็จะเป็น
ชีวิตท่ีมีความสขุและถือวา่ประสบความสําเร็จในการประกอบสร้างและดํารงความเป็นตวัตนอย่าง
แท้จริง ซึง่เม่ือก้าวถึงเป้าหมายดงักล่าว วฒุิการศกึษาตามบรรทดัฐานทางอาจไม่ใช่ตวัแปรสําคญั
อีกตอ่ไป  
  
 2. แนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่นด้านอาชีพ 
  จากการสมัภาษณ์เชิงลึกด้านการศกึษา ผู้ ให้ข้อมูลหลกัได้ให้แนวทางการใช้ชีวิตของ
วัยรุ่นด้านการศึกษาว่าเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบการดํารงชีวิต ซึ่งในบางกรณีอาจมี
ความสําคัญต่อการประกอบอาชีพ หรือหากมีทักษะสําหรับการประกอบอาชีพอยู่แล้ว วุฒิ
การศกึษาอาจไมจํ่าเป็น ผู้ ท่ีมีบทบาทตอ่การดแูลวยัรุ่นแตล่ะคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนั 
  เม่ือการประกอบอาชีพตามบรรทดัฐานทางสงัคมคือการดําเนินกิจกรรมเพ่ือหาเลีย้งชีพ
ตามบริบทของวัยรุ่นแต่ละคน จากคําบอกเล่าของผู้ ให้ข้อมูลหลักได้เปรียบเทียบการประกอบ
อาชีพตามวาทกรรมกระแสหลกักบัความสขุในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเอง ซึ่ง
การให้ข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลูหลกัเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ ยงัคงเป็นลกัษณะของการวางแผนใน
อนาคตตามทศันคติของตนท่ีมีตอ่การประกอบอาชีพในรูปแบบตา่งๆ เท่านัน้ ยงัไม่ได้พิจารณาถึง
หลกัความเป็นจริงในด้านต้นทนุค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพแบบธุรกิจของตนเอง  ดงัคําบอก
เลา่ของผู้ให้ข้อมลูหลกัในกลุม่วยัรุ่น  
  

  “เรียนการจดัการโรงแรมก็จริง แตห่นอูยากเปิดร้านเบเกอร่ีเล็ก ๆ 
เพราะอยากมีธุรกิจเป็นของตวัเอง คือไมอ่ยากเป็นมนษุย์เงินเดือน เรารู้สกึ
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ว่ามนษุย์เงินเดือนขาดอิสระ ทัง้ทางด้านเวลา ความคิด บางทีการแต่งตวั
ยงัต้องตามแบบของบริษัทเลยอะ่ ตอนหนเูรียนก็มีวิชาทําอาหาร ทําเบเกอ
ร่ีค่ะ เรียนแล้วรู้สกึชอบทําขนม อาจจะโดนคําถามบ้างว่าเรียนมาตัง้เยอะ
ทําไมมาเปิดแคร้่านเลก็ ๆ แต่หนคูิดว่าคงไม่ได้นําคําถามเหลา่นัน้มาใสใ่จ
มากมายค่ะ เรามีทางของเราเองน่าจะมีความสขุกว่า อาจจะไม่ราบร่ืนก็
คอ่ยหาทางออกทีหลงัแล้วกนั” (แป้ง นามสมมติ, 2560) 

 
  อาจกลา่วได้วา่เม่ือพดูถึงการประกอบอาชีพแล้ว อาจพิจารณาจากบริบทรอบข้าง เช่น 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดั ความต้องการของครอบครัว ระยะทางในการเดินทาง สิ่งท่ี
พบจากการสมัภาษณ์ของผู้ ให้ข้อมูลหลกัแต่ละคนคือ วยัรุ่นมกัจะนําค่าตอบแทนจากการทํางาน
เป็นหลกัในการตดัสินใจเลือกอาชีพ กล่าวคือ ใช้เงินค่าตอบแทนแรงงานเป็นตวัตัง้ ดงัพบได้ทัว่ไป
จากกระแสของวาทกรรมหลกัในสงัคมวตัถนุิยม  
  ปรากฏการณ์หนึง่ท่ามกลางกระแสวตัถนุิยม พบคําบอกเล่าถึงความรู้สึกเหน่ือยหน่าย
ในการใช้ชีวิตเร่งรีบตามแบบสงัคมเมือง จนเป็นกระแสชีวิตช้า หรือ Slow life ซึ่งมีคําจํากดัความ
ถึงการกลับไปใช้ชีวิตอย่างสมดุล มีเป้าหมายสําคญัคือความสุขของชีวิตท่ีแท้จริง ละทิง้ความ
วุ่นวายจากความเจริญทางเทคโนโลยีและการบริโภคข่าวสารท่ีมากเกินความจําเป็น ใช้ชีวิตอย่าง
สงบ นิ่ง เพื่อสร้างสรรค์สนุทรียะให้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน  ดงัคําบอกเล่าของผู้ ให้ข้อมลูหลกัรายหนึ่งท่ี
เลือกทํางานตามความต้องการของตนเอง แม้วา่จะไมต่รงกบัสาขาท่ีเรียนมาก็ตาม 
 

  “แทบไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนให้เป็นประโยชน์ต่ออาชีพปัจจุบนัเลย
ครับ เรียนวนศาสตร์แต่ปัจจุบนัเป็นช่างภาพอิสระ คือเปิดบ้านเป็นสตดูิโอ
เลย ทําเองทกุอย่าง หาชุด หาช่างแต่งหน้า จดัแสง ถ่ายงาน ออกแบบท่า
โพสให้นางแบบ แตง่ภาพ รับถ่ายทกุงานท่ีอยากถ่าย ถ้าช่วงไหนไม่มีงานก็
ถือวา่ได้พกัผอ่น ใช้เงินน้อยๆเอา แต่ก็ไม่ได้อยากพกันานนะ เดี๋ยวไม่มีเงิน  
ถ้าแต่งหน้าให้แบบเองได้คงแต่งไปแล้ว (หวัเราะ) ไม่ชอบการเข้าออฟฟิศ
แบบงานประจําเลยครับ มนัต้องวุ่นวายกับเพื่อนร่วมงานเป็นเดือนเป็นปี 
อยู่แบบนีถ้ึงจะเหนื่อยหน่อย บางวนัวิ่งถ่ายงานเท้าพอง เหนื่อยมากถ่าย
เช้ามืดยนัเที่ยงคืนก็ทํามาแล้ว เวลาลกูค้าเห็นผลงานเราแล้วประทบัใจ เรา
ก็ดีใจ ปลาบปลืม้ ยิม้ได้ มีความสุขไปทัง้วันจริงๆนะ งานผมก็เป็นงาน
บนัทกึความทรงจําอยูแ่ล้ว แล้วสว่นใหญ่ก็บนัทึกความสขุ ณ ช่วงเวลานัน้
ไง ฝีมือก็พฒันาไปเร่ือย ๆ ครับ ช่างภาพเก่ง ๆ ที่ขายดีเพราะมีเอกลกัษณ์
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ของตวัเอง ก็เหมือนลายเซ็นแหละ เซ็นสวยคนก็สนใจใช่มัย้ละ่ ถามว่างาน
ผมมัน่คงมัย้ ไมม่ัน่คงหรอก แต่ผมก็ถามตวัเองนะ ว่าตวัผมต้องการความ
มัน่คงอะไรละ่ ผมต้องการทํางานอยา่งมีความสขุมากกว่า เงินทองหามาก็
ต้องใช้ ส่วนหนึ่งเก็บไว้ดูแลตวัเอง ดูแลครอบครัว จัดสรรสิ่งที่มีได้ ความ
มัน่คงก็ตามมาเอง” (เบส นามสมมติ, 2560) 

  
  อาชีพท่ีดีตามวาทกรรมกระแสหลกัอาจสะท้อนภาพในรูปแบบอาชีพท่ีสร้างรายได้ มี
ความมัน่คง มีเกียรตยิศ มีตําแหนง่ มีช่ือเสียง ซึง่อาจจะไม่ตอบโจทย์ปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่สนุทรียภาพใน
การดําเนินชีวิต ผู้ วิจัยพบว่า ผู้ ให้ข้อมูลหลักมีแนวทางการใช้ชีวิตด้านการประกอบอาชีพท่ีสวน
กระแสวาทกรรมหลกั ด้วยการพิสูจน์ตนเองถึงความต้องการจําเป็นท่ีแตกต่างกันตามบริบทของ
ชีวิต ทําให้ทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ีนําไปสู่ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์มีความแตกตา่งกัน 
และไมจํ่าเป็นต้องอาศยัตวัแบบความเป็นอาชีพท่ีดีตามบรรทดัฐานทางสงัคม  
 

  “เด็ก ๆ ทุนทรัพย์ไปเรียนมหาวิทยาลยัไม่ถึง หรือเรียนไม่เก่ง ก็
นา่จะเรียนสายอาชีพ ที่จริงทกุคนมีของดีอยูก่บัตวันะ ทกุคนมีความเก่ง ซึ่ง
ไม่จําเป็นต้องเก่งเร่ืองวิชาการเลย อยู่ที่ตัง้ใจจะค้นหาตัวเองหรือเปล่า 
อย่างป้าเนี่ย ถ้าย้อนเวลากลบัไปได้คงไปเรียนสายอาชีพนะ พฒันาฝีมือ
ตวัเองด้านการตดัเย็บ งานประดิดประดอยต่าง ๆ ที่เราถนดั เราชอบทํา 
กว่าจะได้ทําตามความฝันก็เกษียณแล้ว ตอนนัน้มวัแต่หาความมั่นคงให้
ชีวิต ใคร ๆ ก็อยากให้รับราชการ เพราะมัน่คง สวสัดิการก็ดี บํานาญหลงั
เกษียณก็ทําให้เรามีเงินใช้ ทํางานไม่ไหวก็ได้เงินพอเลีย้งตวัเองไปวัน ๆ     
ก็ยาวนานพอสมควรนะ ชีวิตทํางานเป็นครูเนี่ย สามสบิกวา่ปีนะคะ” (รินจง 
อทุยั, 2560) 

 
 มนุษย์ท่ีมีอาชีพท่ีดีตามความหมายสังคม คือมนุษย์ท่ีมีทักษะทางวิชาการสูง มีรายได้
จํานวนมาก มีความมัน่คง มีสถานะทางสงัคมท่ีดี จากการสมัภาษณ์อาจกล่าวได้ว่า อาชีพในท่ีมี
ความหมายต่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คืออาชีพท่ีสามารถเลีย้งตนเองได้ ส่งเสริมความเป็น   
อัตลักษณ์แห่งตัวตน เพ่ือความสุขสมบูรณ์อันเกิดจากหน้าท่ีในการทํางานท่ีต้องสัมผัสตลอด
ระยะเวลาของการประกอบอาชีพเพ่ือดํารงชีวิต 
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 3. แนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่นด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ 
  วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีความเปล่ียนแปลงสู่การเป็นผู้ ใหญ่ ทัง้ความรู้สึกนึกคิดและสภาพ
จิตใจ การเปล่ียนแปลงทางสรีระและฮอร์โมน ทําให้ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศมีมากกว่าการเป็น
เพ่ือนร่วมชัน้เรียน หรือร่วมสงัคมเดียวกนั เพศสมัพนัธ์เป็นเร่ืองแปลกใหม่ท่ีวยัรุ่นอยากรู้อยากลอง 
และพบปัญหาท่ีส่งผลกระทบรุนแรงตอ่อนาคตทางการศกึษาของวยัรุ่นเป็นจํานวนมาก ดงัจะเห็น
ได้ตามส่ือขา่วสารชอ่งทางตา่งๆ 
  ผู้ ให้ข้อมูลหลักรายหนึ่งได้กล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างเพศของวยัรุ่นว่าเป็นเร่ืองท่ี
หลีกเล่ียงได้ยาก ซํา้แล้วยงัเป็นเร่ืองท่ีดึงดดูวยัรุ่นซึ่งเป็นวยักําลงัอยากรู้อยากลอง ต้องการพืน้ท่ี
แสดงตวัตน ต้องการการยอมรับทางสงัคม ต้องการความเข้าใจ การให้ความรู้เร่ืองความสมัพนัธ์
ระหวา่งเพศจงึเป็นหน้าท่ีของสถานศกึษาและครอบครัว  
 

  “อย่าไปมองว่าความรักของเด็ก ๆ จะพากันแย่อย่างเดียว เรา
อาจจะพบปัญหาเด็กตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร เด็กหนีโรงเรียนพากนัไปเที่ยว
ตามสือ่บอ่ย ๆ แตต้่องมาหาสาเหตนุะ เขาหนีเพราะอะไร อาจจะเพราะเขา
ไมส่ามารถใช้พืน้ท่ีในโรงเรียนรักกนัได้อยา่งปลอดภยัก็ได้นะ ป้าเห็นเด็กรัก
กนั นัง่คยุกนัในโรงเรียน เดินคู่กนัก็โดนเรียกดแุล้ว เวลาจะพบจะเจอกนัก็
เลยต้องแอบเจอ ทํายงัไงให้ไม่โดนดุ ก็ต้องไปนดัเจอที่ลบัตาคน เมื่อเป็น
อย่างนัน้แล้ว โอกาสถูกเนือ้ต้องตัวและทําให้ความสมัพันธ์เ กินเลยไป
มากกว่านัน้มันก็มีเปอร์เซ็นสูง ป้าเจอนักเรียนนั่งคุยกันตอนเย็น  ๆ ก็
อนญุาตให้เขามานัง่คยุกนัในห้องทํางานเราดีกวา่ อยากคยุกนันานแค่ไหน
ก็ได้ เด็กก็มีความสขุ คยุกนัเลน่กนัสนกุสนาน เราก็ทํางานของเราไป เลีย้ง
นํา้เลีย้งขนมเขา คนผา่นมาก็เห็นวา่เด็กนัง่คยุกนั และมีผู้ใหญ่นัง่อยูด้่วย ก็
ไมน่า่เกลยีด เขาไมโ่ดนด ุเราเห็นใจเขา เข้าใจเขา เขาก็รักเรา เวลาไปได้ดี
เขาก็นกึถึง มีปัญหาเขาก็มาบอกมาสารภาพ เราช่วยแก้ปัญหาได้ทนั อยา่ง
น้อยก็มีความคิดของผู้ ใหญ่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้มนัถกูทิศทางมากขึน้ 
ไมไ่ด้แก้ปัญหาแบบเด็ก ๆ ซึง่ทางเลอืกเขามีไมม่าก” (รินจง อทุยั, 2560) 

 
  ผู้ ให้ข้อมูลหลักได้บอกเล่าประสบการณ์ท่ีพบจากการดูแลนักเรียนวัยรุ่นระดับชัน้
มธัยมศึกษาท่ีตดัสินใจใช้ชีวิตคู ่ว่าได้พบเห็นสภาพครอบครัวของวยัรุ่นกลุ่มดงักล่าวว่ามีลกัษณะ
คล้ายคลึงกันในด้านสภาพท่ีอยู่อาศยัมกัไม่มีความเป็นส่วนตวั ใช้ตู้ เสือ้ผ้าหรือไม้อดับาง ๆ แบ่ง
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สดัสว่น อยูอ่าศยัรวมกนัหลายคนภายในบ้าน วยัรุ่นหญิงชายมกัรู้สึกอึดอดัจากสภาพดงักล่าว พบ
ปัญหาการด่ืมเหล้า เมาทะเลาะวิวาทของพ่อแม่ผู้ ปกครอง  ความไม่มิดชิดระหว่างการมี
เพศสมัพนัธ์ของผู้ใหญ่ในบ้าน จะอา่นหนงัสือทบทวนบทเรียนก็ถกูดวุ่าเปลืองไฟ เช้ามาถึงโรงเรียน
ก็ลอกการบ้านเพ่ือนไมท่นั สดุท้ายโดนคณุครูประจํารายวิชาลงโทษ เม่ือบ้านไม่น่าอยู่เช่นนีจ้ึงเป็น
สาเหตสํุาคญัของการคิดท่ีจะมาใช้ชีวิตนอกบ้าน นําไปสู่การหาคูใ่นวยัรุ่น เน่ืองจากเม่ือมีคู่ แม้จะ
ไม่ได้เข้าร่วมพิธีมงคลสมรสอย่างเต็มรูปแบบก็ตาม วัยรุ่นเหล่านีก็้จะได้แยกบ้านเป็นสดัส่วน มี
ความเป็นสว่นตวั มีความรู้สกึเป็นอิสระในการใช้ชีวิตมากขึน้  
  อีกประการหนึ่ง ในมุมมองทางเศรษฐกิจ ด้วยฐานะทางบ้านท่ีไม่ดี และมีภาระ
คา่ใช้จ่ายท่ีต้องรับผิดชอบจํานวนมาก เช่น คา่ครองชีพ คา่เล่าเรียน พอ่แม่ผู้ปกครองอาจจะเห็นดี
เห็นงามกับการแยกบ้านเพ่ือใช้ชีวิตคู่ในวยัรุ่น เน่ืองจากผู้ ใหญ่ทางฝ่ายหญิงจะได้รับเงินจํานวน
หนึ่งจากฝ่ายชาย มาเป็นปัจจยัสนบัสนุนในการดํารงชีวิต หรือฝ่ายชายจะได้รับเงินซองช่วยงาน
จากญาติมิตร โดยหักลบค่าใช้จ่ายให้ได้กําไร มาเป็นเงินใช้จ่ายภายในครอบครัว จากแนวคิด
ดงักลา่วจงึไมอ่าจสรุปได้วา่ การตดัสินใจใช้ชีวิตคูใ่นวยัรุ่น เป็นเหตปัุจจยัเพียงแคก่ารอยากรู้อยาก
ลอง หรือการไม่รู้จกัหกัห้ามใจในตนเองของวยัรุ่นเพียงเท่านัน้ แต่ขึน้อยู่กับการดแูลเอาใจใส่ของ
ผู้ปกครอง และทศันคตใินการดแูลบตุรหลาน รวมถึงสภาพสงัคมท่ีวยัรุ่นอาศยัอยู ่
 ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมคือปัญหาสืบเน่ืองจากการใช้ชีวิตคู่ในวัยรุ่น แม้ว่าจะมีพิธี
แตง่งานหรือผกูข้อมือซึ่งกระทําภายใต้การรับรู้ระหว่างฝ่ายผู้ ใหญ่ของวยัรุ่นทัง้สองฝ่าย แตก็่ไม่ได้
หมายความให้วยัรุ่นทัง้คู่ออกจากระบบการศึกษามาประกอบอาชีพเพ่ือสร้างครอบครัว ซึ่งส่วน
ใหญ่วัยรุ่นทัง้สองยังคงอยู่ในความดูแลของผู้ ปกครอง  และอยู่ในระบบการศึกษา จึงพบ
ปรากฏการณ์คูส่มรสวยัรุ่นแตง่ตวัออกจากบ้านไปสถานศกึษาพร้อมกนั กลบับ้านพร้อมกนั และใน
บางโรงเรียนเป็นการกระทําในรูปแบบผลิตซํา้จนกระทัง่เพ่ือนนกัเรียนในโรงเรียนเห็นเป็นเหตกุารณ์
ปกต ิและยงัคงมีการผลิตซํา้อยูเ่ร่ือยมา 
 เม่ือวัยรุ่นประสบปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน มักมีทางเลือก 3 ทางคือ 1) 
ลาออก 2) เปล่ียนสถานศกึษา 3) อุ้มท้องมาโรงเรียนโดยใส่เคร่ืองแบบพลศกึษาพลางสรีระจาก
สายตาผู้ อ่ืน ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางใดก็ตาม นัน่คือแรงกระทําจากบรรทดัฐานทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ต่อ
ตวัวยัรุ่น และปัญหาขัน้ตอ่มาคือการเบียดขบัวยัรุ่นกลุ่มนีใ้ห้พ้นจากระบบการศกึษา ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมาในลักษณะปัญหาลูกโซ่ เช่น ปัญหาสุขภาวะหญิงตัง้ครรภ์วัยรุ่น 
ปัญหาเด็กแรกเกิดถูกทอดทิ ง้  ปัญหาการทําแท้ง ปัญหายาเสพติด ปัญหาชู้ สาว ปัญหา
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อาชญากรรม เป็นต้น ผู้ ให้ข้อมูลหลักอีกรายหนึ่ง ให้ความเห็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการ
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมของวยัรุ่นท่ีกําลงัศกึษาอยู ่ดงันี ้
  

  “รัฐควรมีสถานศึกษารองรับวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์ในวัยเรียน สร้าง
โรงเรียนขึน้มาเพื่อรองรับปัญหาแบบนีเ้ลยสกัโรง เด็ก ๆ ที่มีปัญหาจะได้ไม่
รู้สกึแปลกแยก นี่เราพดูถึงตามความรู้สกึนะ ยงัไม่ได้คํานึงถึงงบประมาณ 
แต่เมื่อเราต้องการแก้ไขปัญหาเด็กเหล่านี ้เพื่อการพฒันาประเทศ ก็เป็น
การแก้ปัญหาที่น่าลงทนุ อย่างสร้างโรงเรียนรองรับนกัเรียนที่มีปัญหา มี
หนว่ยพยาบาลท่ีช่วยพยาบาลได้เมื่อมีเหตฉุกุเฉิน คลอดลกู แท้ง ตกเลือด 
แพ้ท้อง ให้โอกาสเขาได้อยูใ่นระบบศกึษา จะได้นําไปพฒันาตนเอง เพราะ
อนาคต เด็กเหล่านีต้้องเลีย้งลกูนะ ถ้าออกจากโรงเรียนกลางคนั จะเอา
อะไรไปเลีย้งลกู” (ณฐั สมิะธมันนัท์, 2560) 

 
 เร่ืองเพศกับวัยรุ่นเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้คู่กันเสมอ เป็นเร่ืองแรก ๆ ท่ีเม่ือสรีระของวัยรุ่น
เปล่ียนแปลงเป็นผู้ใหญ่ ก็จะมีความอยากรู้อยากลอง สนใจเพศตรงข้าม ทําตามกนัเป็นคา่นิยม ซึ่ง
เม่ือเกิดปัญหาก็จําเป็นต้องได้รับการชว่ยเหลือจากสงัคมอยา่งถกูวิธี เม่ือบรรทดัฐานทางสงัคมมีไว้
เพ่ือจดัระเบียบ ให้สงัคมเกิดความสงบสขุ เรียบร้อย มีกฎกติกาในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกนัของคน
กลุม่ใหญ่ วยัรุ่นท่ีประสบปัญหาก็เช่นกนั การรือ้ถอนวาทกรรมเร่ืองเพศในสงัคมไทย จึงเป็นเร่ืองท่ี
สมควรแก้ไขเป็นอันดับแรก เช่น ให้ความรู้ด้านการคุมกําเนิด การวางตัวต่อเพ ศตรงข้ามท่ี
เหมาะสม การดแูลตนเองเม่ือตัง้ครรภ์ วิธีการส่ือสารกบัผู้ปกครอง ครู และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเม่ือประสบ
ปัญหา รวมถึงสถานท่ีของรัฐท่ีจะรองรับ เพ่ือเยียวยาวยัรุ่นกลุ่มดงักล่าวให้พฒันาตนเอง เพ่ือเป็น
กําลงัในการพฒันาสร้างสรรค์สงัคมสืบไป 
 เม่ือการศึกษาคือเคร่ืองมือของการพัฒนา การศึกษามนุษย์ในระบบการศึกษาถือเป็น
กระบวนการในการพฒันามนษุย์ท่ีสมบรูณ์ หากกระบวนการพฒันามีความบิดเบีย้ว ไม่สมบรูณ์ไม่
ว่าสาเหตจุะมาจากการกดทบัของวาทกรรมกระแสหลกัหรือปัจจยัแทรกซ้อนอ่ืนใดก็ตาม ผลของ
ปรากฏการณ์ดงักล่าวจะทําให้แนวทางการใช้ชีวิตในด้านการศกึษา ด้านการประกอบอาชีพ และ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศของวัยรุ่นเปล่ียนแปลงไป กระบวนการประกอบสร้างตวัตนไม่
สมบูรณ์ ไม่สามารถดํารงความเป็นตัวตนในสังคมได้อย่างภาคภูมิ แม้ ในสังคมอาจมีการให้
ความหมายของการพฒันาทัง้จากวาทกรรมกระแสหลกั และความหมายในลกัษณะปัจเจกบคุคล 
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แตห่ากกลา่วเป็นภาษาง่าย ๆ อาจกลา่วได้วา่ แม้วาทกรรมหลกัจะกดทบัความเป็นตวัตนของวยัรุ่น
อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีวยัรุ่นเลือกมาเป็นองค์ประกอบสร้างในชีวิตวยัรุ่น ท้ายท่ีสดุแล้วผลกระทบยงัคง
ติดอยู่ในชีวิตของวัยรุ่นในลักษณะท่ีเป็นผลกระทบโดยตรงต่อตนเองเท่านัน้  ปรากฏเป็น
ประวตัศิาสตร์แหง่ตวัตน และเป็นสิ่งกําหนดทิศทางความเป็นมนษุย์  ซึง่จะสมบรูณ์หรือไม่ คําตอบ
อาจเป็นสนุทรียภาพแหง่ชีวิต และระดบัความสขุชีวิตในอิสรภาพแหง่ตวัตน  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การสร้างความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่นผ่านแนวทาง
การศกึษาแบบเร่ืองเล่า” มีวตัถปุระสงค์ 1. เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างความหมายในบรรทดัฐาน
ทางสังคมของวัยรุ่น ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และ         
2. ศึกษาแนวทางการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์
ระหว่างเพศเพ่ือสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ ด้วยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 
Methodology)  โดยกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั ได้แก่ เยาวชนอายุ 17-25 ปี จ านวน  10  คน  และครู
และผู้ ปกครองนักเรียน  จ านวน  5  คน  ท่ียินดีเปิดเผยประวัติศาสตร์แห่งชีวิต โดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเองตลอดการวิจัย และในการบนัทึกข้อมูลนัน้ใช้การ
บนัทกึเสียง ประกอบการจดบนัทึก หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัจึงได้น าข้อมลูท่ีรวบรวมมาจดัเป็นหมวดหมู ่
วิเคราะห์โดยการตีความเนือ้หา และความหมาย  สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 1. กระบวนการสร้างความหมายในบรรทดัฐานทางสงัคมของวยัรุ่น  
  1.1) ด้านการศกึษา  
  ความหมายของบรรทัดฐานทางสังคมของวยัรุ่นในด้านการศึกษา ส่วนใหญ่จะ
สะท้อนออกมาในรูปแบบของการเป็นวยัรุ่นท่ีเข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาท่ีสงัคมในขณะนัน้ให้
ความสนใจ แม้ว่าวัยรุ่นในกลุ่มท่ีปรากฏความเป็นตวัของตวัเองสูง ซึ่งให้ข้อมูลว่าไม่ได้ให้ความ
สนใจต่อความคาดหวังตามบรรทดัฐานทางสงัคมมากนกั  ก็ยงัมีร่องรอยความวิตกกังวลเม่ือได้
ปฏิบตักิารท้าทายความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของระบบการศกึษา วลัยา ภูมิภกัดีพรรณ (2547 :132-
133) ได้กล่าวถึงวาทกรรมของระบบโรงเรียนท่ีมีต่อเยาวชนว่า โรงเรียนซึ่งเป็นสถาบนัแห่งการ
สง่ผา่นเจตนารมณ์ในการควบคมุผู้ เรียน และผู้ เก่ียวข้องให้มีอตัลกัษณ์ทางสงัคมท่ีเป็นหนึ่งเดียวนี ้
มีภารกิจในการอบรมพฤติกรรมและสัง่สอนด้วยวิชาความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง วางอยู่บนเง่ือนไขของ
การตอบสนองต่อระบบการส่งต่อการศึกษาและส่งเสริมให้เกิดอาชีพเฉพาะในสงัคมสมัยใหม่ท่ี
ต้องการเป็นหลกั ล าดบัคณุคา่ความส าคญัของความเป็นมนษุย์จึงถกูจ ากดัอยู่เพียงแคท่ี่ว่าผู้ เรียน
สามารถจะบรรลเุป้าประสงค์ของโรงเรียนหรือเป็นท่ีต้องการของคนในสงัคมได้หรือไม่ ความส าเร็จ
ของมนษุย์ท่ีมีทกัษะเฉพาะ มีจริต และสติปัญญาการเรียนรู้ท่ีสามารถปรับตนเข้าสู่ระบบและการ
ได้รับความรู้/วิชาท่ีตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของสงัคม จึงถกูท าให้มีคณุคา่เหนือกว่าความเป็น
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มนษุย์ของบคุคลอ่ืน หากแตเ่ดก็อีกจ านวนหนึ่งท่ีมีความต้องการและความฝันตอ่การด าเนินชีวิตท่ี
แตกตา่ง ก็จะถกูก าหนดคณุคา่ออกมาเป็นเพียงแคม่นษุย์ชัน้สองท่ีถกูผลกัออกไปอยู่ชายขอบของ
โรงเรียน กระบวนการอบรมกล่อมเกลาท่ีก าลงัด ารงอยู่ในสงัคมเช่นนี ้ก าลงัสร้างความกดดนัและ
ท าให้เดก็ท่ีมีจริตการเรียนรู้และทกัษะท่ีแตกตา่ง ให้เกิดความรู้สึกตอ่การดถูกูความเป็นมนษุย์ของ
ตนเอง 
   1.2) ด้านการประกอบอาชีพ 
   ความหมายของบรรทดัฐานทางสงัคมของวยัรุ่นในด้านการประกอบอาชีพ โดย
ภาพรวมจะให้ข้อมูลในรูปแบบความคาดหวังในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและความฝัน โดยเม่ือตัง้
ค าถามว่าโตขึน้อยากเป็นอะไรจะได้รับค าตอบท่ีมีความอิสระและหลากหลายไม่มี ระเบียบ
กฎเกณฑ์หลักการเหตุผลท่ีหนักแน่นสนับสนุนค าตอบนัน้ๆเป็นการตอบตามท่ีอ้างอิงจาก
ความชอบสว่นตวัของตนเองเป็นหลกั แตเ่ม่ือถามว่าโตขึน้จะประกอบอาชีพอะไรจะได้รับค าตอบท่ี
มีเหตผุลทางด้านการเงินเป็นตวัสนบัสนุนค าตอบเพราะต้องการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดยส่วนใหญ่
จะตอบในสาขาอาชีพท่ีมีค่าตอบแทนสูง นอกจากนีย้ังพบว่ากลุ่มท่ีครอบครัวมีฐานะทางบ้านดี    
ไมเ่ดือนร้อนเร่ืองการเงินจะเลือกประกอบอาชีพท่ีตนเองมีความชอบเป็นหลกั ส่วนกลุ่มท่ีครอบครัว
มีฐานะปานกลางถึงยากจนจะเลือกประกอบอาชีพท่ีรายได้สงูเพ่ือให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

1.3) ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ 
วยัรุ่นให้ความหมายด้านความสมัพันธ์ระหว่างเพศว่าเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก  

การมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเป็นเร่ืองธรรมชาติ และการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไม่ใช่เร่ือง
เสียหาย แต่ต้องรู้จักการป้องกันท่ีถูกต้อง จัดการความผิดหวังได้อย่างเหมาะสม มีเป้าหมาย
ความส าเร็จท่ีชดัเจน เพศในปัจจบุนัอาจไม่ได้มีความหมายแคเ่พศสภาพท่ีติดตวัมาแตก่ าเนิด แต่
แบง่ตามเพศวิถีได้จากรสนิยมทางเพศ และกามารมณ์ ความเป็นเพศนัน้ไม่ใช่เคร่ืองมือหลกัในการ
แบ่งแยกสิทธิหน้าท่ีทางสังคมได้อย่างชันเจนเช่นสังคมไทยสมัยก่อน เน่ืองจากแนวคิดสิทธิ
มนษุยชนได้เข้ามามีบทบาทด้านความเทา่เทียมในกระบวนทศัน์การเรียนรู้ของมนษุย์ยคุปัจจบุนั 
 
 
 
 



91 

 

 2. แนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่น ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และความสมัพนัธ์
ระหวา่งเพศเพ่ือสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 

 2.1) ด้านการศกึษา  
 เม่ือผลการศึกษาในตอนท่ี 1 พบว่า วยัรุ่นมีแนวทางการศึกษาตามทิศทางของ

วาทกรรมกระแสหลกั โดยวัยรุ่นทุกกลุ่มมีความเห็นว่าการศึกษาจะน าไปสู่การประกอบอาชีพท่ี
ตนเองต้องการในอนาคต การเข้ารับการศึกษาต่อจึงเป็นบนัไดขัน้แรกสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตตามกระแสวาทกรรมหลกัและไมอ่าจกลา่วได้วา่การเข้ารับการศกึษาเป็นการประกอบสร้าง
อิสรภาพแห่งตวัตน เน่ืองจากมีปัจจัยอ่ืนท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ 
เชน่ รายได้ครอบครัว ความมุง่หมายในตวัผู้ ให้ข้อมลูหลกัจากสงัคมรอบข้าง ความถนดัของตนเอง 
จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกักลุ่มท่ี 2 พบว่า การศกึษาเป็นเพียงส่วนประกอบสร้างความเป็น
มนษุย์ ระบบการศกึษามีกตกิาการอยู่ร่วมกนัในสงัคม เพ่ือฝึกความเป็นพลเมืองดีของรัฐ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่ออิสรภาพในการประกอบสร้างตัวตนของวัยรุ่นบางประการเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม 
สมาชิกท่ีดีของสงัคมต้องรู้จกัหน้าท่ี กาลเทศะ ตามบทบาทหน้าท่ีและสถานภาพของตนเอง ก่อน
จะให้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวิต ซึง่ไมจ่ าเป็นต้องเป็นการศกึษาตามวาทกรรมกระแส
หลกั  
   2.2) ด้านการประกอบอาชีพ 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้ดูแลวัยรุ่นทราบดีว่าวัยรุ่นมักมีเป้าหมายอาชีพ มุ่งเน้นท่ี
ค่าตอบแทน ต าแหน่ง ช่ือเสียง เกียรติยศ ของอาชีพท่ีตนเองต้องการจะเป็นในอนาคต แต่จะ
ยอมรับระดับความสามารถของตนเองและปรับความต้องการประกอบอาชีพในอนาคตให้
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองให้สมดลุกัน เพ่ือความสขุในการประกอบอาชีพในอนาคต 
ทัง้นี ้ยังมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งท่ีมีเป้าหมายของการประกอบอาชีพท้าทายกระแสวาทกรรมหลัก มี
เป้าหมายเพ่ือความสุขในการประกอบอาชีพท่ีตนเองมีความถนดัและมีความชอบ แล้วจะท างาน
อยา่งมีสนุทรียะของความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ให้ความส าคญักบัทกัษะของตนเอง เป็นความถนดั
ท่ีอาจเกิดจากการหลอ่หลอมของสภาพสงัคมแวดล้อม การฝึกฝนจากความชอบ ไม่ว่าจะประกอบ
อาชีพใดก็ตาม ความส าคญัมีเพียงสองด้าน คือความสามารถในการด ารงชีวิตในสงัคม และเป็น
อาชีพท่ีสจุริต ความเห็นสว่นใหญ่ของผู้ ให้ข้อมลูหลกักลุ่มท่ีมีบทบาทในการดแูลวยัรุ่น มีความเห็น
ว่าการประกอบอาชีพมีวัตถุประสงค์หลักคือการพึ่งพาตนเองให้ได้ในสังคม สามารถเลีย้งดู
ครอบครัว และเป็นอาชีพสจุริต แตเ่น่ืองจากเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบซึ่งไม่อาจละทิง้ได้ วยัรุ่นจึง
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ควรค้นหาความสามารถ ความถนดัของตนเอง พฒันาเป็นอาชีพ เพ่ือความสขุท่ียัง่ยืน และน าไปสู่
ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 

2.3) ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ  
   วยัรุ่นมีความเปล่ียนแปลงทัง้ทางสรีระและเหตุผลทางความรู้สึกนึกคิดเหมือน
ผู้ ใหญ่ สิ่งหนึ่งท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงคือความสมัพนัธ์ทางเพศ และจากท่ีพบปัญหาท่ีเป็นผลพวงจาก
การขาดความรู้ทางเพศ การตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร เกิดโรคติดตอ่ท าให้อาย ไม่กล้าปรึกษาผู้ ใหญ่ 
ซึง่วยัรุ่นมองวา่ผู้ใหญ่มกัไมเ่ข้าใจเหตผุลของการกระท าของตนเอง ในวยัของการฝึกหดัเป็นผู้ ใหญ่ 
วยัรุ่นจะต้องการพืน้ท่ีแสดงความคดิ แสดงตวัตน ดงันัน้การห้ามไม่ให้วยัรุ่นท า มกัถกูมองเป็นเร่ือง
ท้าทาย จากการสมัภาษณ์ครูผู้สอนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
สอนเพศศึกษาในประเทศว่า ควรมีส่ือการสอนให้เห็นเป็นตวัอย่าง เม่ือนกัเรียนทราบ ก็จะน าไป
ปฏิบตัิได้ถูกต้อง และการให้ค าปรึกษาควรเป็นไปในลักษณะผู้ ใหญ่ให้เหตุผล ค าปรึกษาอย่าง
เข้าใจว่าวัยรุ่นก็มีเหตผุลเช่นเดียวกัน เม่ือความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นและผู้ ใหญ่ในสถาบนัทาง
สงัคมมีความไว้เนือ้เช่ือใจกนั การดแูลความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศของวยัรุ่นก็จะเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
 
อภปิรายผล 

1. การสร้างความหมายของวัยรุ่น  
ด้านการศึกษา 

 การศึกษาตามบรรทัดฐานทางสังคมของวยัรุ่นสะท้อนได้จากความส าเร็จในการเข้ารับ
การศกึษาในระบบจากระดบัชัน้มธัยมศกึษาจนถึงอดุมศกึษา โดยท่ีการศกึษาตอ่นัน้จะเป็นไปตาม
ความต้องการของสังคมโดยมีความคาดหวังเก่ียวกับรายได้และความมั่นคงเป็นตัวชีว้ัดของ
ความส าเร็จในชีวิต ซึ่งจากการสมัภาษณ์ พบว่า วยัรุ่นตดัสินใจในการศึกษาต่อจากสภาพความ
ต้องการ ประสบการณ์ท่ีพบเจอในชีวิตของตน ความคาดหวงัของสงัคม การประกอบอาชีพผ่านคน
ในครอบครัวท่ีมองวา่การประสบความส าเร็จในการศกึษาระดบัอดุมศกึษาถือเป็นความส าเร็จของ
ชีวิต และน าเร่ืองของรายได้และความมัน่คงเข้ามามีส่วนในการตดัสินใจร่วมด้วย โดยมองสภาพ
ของสังคมปัจจุบนัท่ีเชิดชูคนจากฐานะทางเศรษฐกิจมากกว่าการให้ความส าคญักับอาชีพท่ีท า 
และบางครัง้วยัรุ่นยอมเรียนในสิ่งท่ีไมต่รงตอ่ความต้องการและความถนดัของตนเองได้โดยมีผลมา
จากการตีกรอบและการยอมรับของสังคมท่ีเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง  ทัง้นีเ้น่ืองจาก
บางครัง้ผู้ปกครองยอมท่ีจะลงทนุเพ่ือการศกึษาทัง้ในรูปแบบของตวัเงินและความก้าวหน้าในการ
ท างานตลอดช่วงชีวิตการท างาน จนถึงเกษียณอายจุากการท างานของบุตร เพ่ือให้จบการศกึษา
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จากสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมากกว่าของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งท าให้นักเรียนท่ีจะเข้า
ศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาเกิดแรงจงูใจท่ีจะเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐมากขึน้ จน
บางครัง้มีความจ าเป็นในการเน้นไปท่ีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนท่ีจะต้องใช้ในการสอบเข้า
สถาบนัอุดมศึกษา (สุโรจน์ ชุติวงศ์ธนะพฒัน์. 2552) เน่ืองจากการสอบถือเป็นส่วนส าคญัของ
การศึกษา จนบางครัง้ท าให้เกิดความวิตกกังวลกับนักเรียนเอง หรือแม้แต่ครูเองก็มีส่วนในการ
สร้างความวิตกกังวล ถึงแม้ว่าการสอบจะเป็นการวดัผลและประเมินผลการเรียนของนกัเรียนใน
ด้านวิชาการเป็นหลกั แต่อาจช่วยวดัด้านทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะของนกัเรียนได้น้อย
มาก ดงันัน้การสอบจึงไม่สามารถใช้เป็นตวัตดัสินความรู้ความสามารถของนกัเรียนได้เพียงอย่าง
เดียว 

การท่ีนักเรียนให้ความส าคัญในการเรียนในห้องเรียนท าให้เกิดการแข่งขันในด้าน
การศกึษาท่ีน าเอาผลการเรียนมาใช้เป็นตวัชีว้ดัตดัสินความสามารถของนกัเรียน เกิดการแบง่แยก
เด็กเก่งและเด็กอ่อนผ่านการปลกูฝังเก่ียวกับแผนการเรียนท่ีมองว่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
ดีกว่าแผนการเรียนศิลป์ ซึ่งปรากฏการณ์นีเ้กิดขึน้ทัง้ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่ง
การศึกษาในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเป็นการสร้างบุคคลให้เกิดความรู้ในแต่ละศาสตร์ 
และมีความสามารถอย่างเป็นแบบแผนท่ีเป็นไปในระบบเดียวกัน และเป็นการส่งต่อไปถึงการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการของสังคม ถ้าหากบุคคลใดท่ีสามารถแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถได้ดีก็จะได้รับการยอมรับจากบคุคลในสงัคมว่าเป็นผู้ ท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคม ซึ่งเป็นการ
สร้างความไม่เท่าเทียมกันในด้านการศกึษาในสงัคม แตก็่ยงัมีวยัรุ่นอีกจ านวนหนึ่งท่ีไม่ได้มองว่า
ความส าเร็จด้านการศกึษานัน้เป็นหลกัประกนัของความส าเร็จในชีวิต  ซึ่งสดุท้ายแล้วการเรียนใน
ห้องเรียนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความส าเร็จในด้านการศกึษา ท่ีจะน าให้นกัเรียนไปสู่การ
เรียนในระดบัท่ีสูงขึน้ในสาขาและสถาบนัท่ีเป็นท่ียอมรับของสงัคม และการท าให้นกัเรียนเข้าใจ
และรู้จักตนเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสนใจ ความสามารถ ทักษะ ความเช่ือ และ
บคุลิกภาพซึ่งท าให้นกัเรียนได้ก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาตอ่และอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
ท าให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะในการค้นหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
รวมถึงการตรวจสอบ ข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้มีความ
ครบถ้วนถูกต้องและทนัสมยั ส่งผลให้นกัเรียนมีแนวทางในการตดัสินใจและมีความมัน่ใจในการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม (ปวีณา ยอดสิน. 2551) ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นภาพร อทุยานวฒุิกลุ (2554) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจ
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เลือกเรียนในระดบัมหาวิทยาลยัของนกัเรียนคือ ตวันกัเรียนเองท่ีเป็นคนตดัสินใจเลือกเรียน และ
พิจารณาคดัเลือกมหาวิทยาลยัจากการเป็นสถาบนัท่ียอมรับของตลาดแรงงาน และจะเลือกเรียน
ในสาขาท่ีเรียนเพราะความชอบ โดยนกัเรียนจะรับรู้ถึงข้อมลูตา่งๆของการเรียนในระดบัอดุมศกึษา
จากส่ือทางอินเทอร์เน็ตเป็นส าคญั 

การแสดงออกของพฤติกรรมในห้องเรียนและความสนใจของนกัเรียนแต่ละคนท่ีแตกตา่ง
กนัอนัเป็นผลมาจากการได้รับการตอบสนองจากครู ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองด้วยการเสริมแรง
ในเชิงบวกหรือลบก็ตาม การตอบสนองต่างๆท่ีแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในห้องเรียนนัน้จะ
เป็นไปตามช่วงวยัของนกัเรียน โดยหากเป็นช่วงวยัรุ่นก็จะเห็นถึงการสร้างตวัตนให้เกิดความโดด
เด่น ความต้องการอิสระ การสร้างความยอมรับในหมู่เพ่ือนฝงู จนบางครัง้อาจมองว่าเป็นการฝ่า
ฝืนตอ่กฎระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆของสงัคม ทัง้นีว้ยัรุ่นยงัมองว่าพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแสดงออก
อาจไมไ่ด้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลการเรียนก็ได้ แตผู่้ใหญ่ในสงัคมก็ยงัคงให้ความส าคญักบัผล
การเรียนมากกว่าพฤติกรรม อีกทัง้วัยรุ่นค่อนข้างให้ความส าคญักับการสร้างความสัมพันธ์กับ
เพ่ือน การเป็นท่ียอมรับของกลุ่มและสงัคม ซึ่งเพ่ือนมีผลตอ่การตดัสินใจ หรือการด าเนินชีวิตของ
วยัรุ่นค่อนข้างมาก โดยความสมัพันธ์ระหว่างเพ่ือนนัน้บางครัง้ก็จะก่อให้เกิดการแบ่งแยกกลุ่ม
เกิดขึน้ได้ เชน่ กลุม่เดก็เก่ง เดก็ออ่น โดยการอยูร่วมกลุ่มกนัของบคุคลท่ีมีลกัษณะเหมือนกนัจะท า
ให้รู้สึกปลอดภัย และสามารถสร้างแสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้อย่างปลอดภัย ภายใต้
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพ่ือน และบางครัง้วยัรุ่นจะยอมรับและปฏิบตัิตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์
ของสงัคม เพ่ือท าให้ตนเองเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพ่ือน ซึ่งวยัรุ่นจะยอมรับกฎเกณฑ์ตา่งๆได้ง่าย
ขึน้หากกฎเกณฑ์นัน้มีเหตผุลท่ีเพียงพอ ส่วนการกระท าท่ีผิดระเบียบนัน้มกัเกิดจากการท่ีวยัรุ่นไม่
ทราบถึงเหตผุลวา่สิ่งท่ีตนเองกระท านัน้ผิดอย่างไร แล้วท าไมจึงต้องปฏิบตัิตนอย่างนัน้ ซึ่งเป็นการ
ตัง้ค าถามต่อกฎระเบียบตา่งๆท่ีผู้ มีอ านาจในสงัคมก าหนดเอาไว้ ดงันัน้เด็กบางกลุ่มจึงถกูมองว่า
เป็นเด็กท่ีไม่ดีได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จารีศรี กลุศิริปัญโญ (2558) ท่ีกล่าวว่า ในช่วงชีวิต
ของวยัรุ่นมีความต้องการทางสงัคม ต้องการเพ่ือนท่ีมีความช่ืนชอบสิ่งต่างๆเหมือนๆกัน คยุกันรู้
เร่ือง มีความอยากรู้อยากลอง ต้องการให้ตนเองเป็นท่ีสนใจและเป็นท่ียอมรับ 

การท่ีวยัรุ่นเข้าสู่ระบบการศึกษา สถานศึกษาจึงเป็นสถาบนัท่ีรวบรวมวยัรุ่นในลกัษณะ
คล้ายคลึงกันไว้เป็นประเภท เกิดปฏิสมัพนัธ์ในสงัคมระหว่างวยัรุ่นด้วยกันเอง มีการแลกเปล่ียน
ทางความคดิ ความเช่ือ ทศันคติซึ่งกนัและกนั ส่งผลตอ่แนวทางการประกอบสร้างความเป็นตวัตน 
น าไปสู่ทิศทางการเลือกแนวทางการศกึษาของวยัรุ่น จากผลของการศกึษาพบว่าความสอดคล้อง
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กบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เกิดจากความต้องการความปลอดภยัทางด้านความคิดจิตใจของวยัรุ่น การ
รวมกลุ่มของวยัรุ่นท่ีมีความคล้ายคลึงกันทางด้านความคิด บุคลิกภาพ ลกัษณะนิสยั ความชอบ 
รสนิยม และเป็นปรากฏการณ์ลอกเลียนแบบทางพฤตกิรรม  ซึง่อาจไม่ใช่พฤติกรรมท่ีดีตามบรรทดั
ฐานทางสงัคม  แตเ่ป็นคา่นิยมของวยักลุ่มซึ่งมีลกัษณะเฉพาะกลุ่ม สร้างเอกลกัษณ์แห่งตวัตนให้
เป็นท่ีสนใจของสังคม มีการด ารงอยู่อย่างภาคภูมิ ซึ่งผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดสอดคล้อง
แนวคดิและทฤษฎีความต้องการของวยัรุ่น ในแง่ของความต้องการการยอมรับจากสงัคม และสร้าง
ความมีคณุคา่ในตนเอง ซึง่สงัคมหลกัของวยัรุ่นก็คือสถานศกึษานัน่เอง 
 
 ด้านการประกอบอาชีพ 
 การประกอบอาชีพตามบรรทดัฐานของสงัคม วยัรุ่นประกอบอาชีพตามความต้องการของ
ตนเองและครอบครัว โดยมีพืน้ฐานมาจากการได้รับการศึกษาท่ีน าไปสู่การประกอบอาชีพ โดย
อาชีพนัน้มกัต้องเป็นอาชีพท่ีได้รับการยอมรับจากสงัคม และถกูมองวา่บคุคลท่ีประกอบอาชีพนัน้มี
ความสามารถ โดยสิ่งท่ีท าให้เกิดความแตกตา่งกันระหว่างอาชีพ คือ ระดบัการศกึษา สาขาวิชาท่ี
เรียนมา รายได้ ฐานะทางสงัคม ทัง้นีว้ยัรุ่นมีเหตผุลในการประกอบอาชีพท่ีแตกตา่งกนัซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากรสนิยมส่วนบุคคล หรือตามสภาพความเป็นจริงท่ีพบไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษา และครอบครัว สงัคม และความถนดัของตนเอง การเดินทางในการท างาน  
รวมถึงสภาพสงัคมแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งบางครัง้ยงัพบว่าการประกอบอาชีพนัน้ไม่ได้เป็นตามสิ่งท่ี
วยัรุ่นคิดไว้ตัง้แต่แรก แต่อาจจะเปล่ียนไปตามความสามารถของตนเอง และความต้องการของ
ครอบครัวมากกว่า หรือตามสาขาท่ีตนเองเรียนจบมาท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม โดย
ทัง้หมดนีเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของความชอบส่วนตัว และบริบทของวัยรุ่นแต่ละคนไม่ว่าจะเป็น
ความสามารถและความต้องการ 
 การท างานในชว่งวยัเรียนเกิดจากความต้องการรายได้เพ่ือแบง่เบาภาระทางครอบครัวทัง้
ในด้านของการศกึษาและการด ารงชีวิต การหารายได้ระหว่างเรียนถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นวยัผู้ใหญ่ ได้รับประสบการณ์จากการท างาน พฒันาทกัษะของตนเอง และท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจต่อตนเอง ส่งผลต่อการได้รับความยอมรับจากสงัคม  ทัง้นีใ้นการประกอบอาชีพของ
วยัรุ่นจะมีความแตกต่างตามบริบทของแตล่ะคน โดยในระดบัมธัยมศกึษาจะมุ่งไปสู่การเข้าเรียน
ในระดับมหาวิทยาลัยตามผลการเรียนและผลสอบของแต่ละคนเป็นหลัก พอก้าวเข้าสู่
ระดับอุดมศึกษาจึงจะมองเห็นเส้นทางในการประกอบอาชีพจากสาขาท่ีตนศึกษาอยู่ และ
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ความสามารถของตนเอง แต่บางคนก็ไม่ได้มองว่าการประกอบอาชีพเป็นความส าเร็จของชีวิต 
ดงันัน้เส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคตของวยัรุ่นขึน้อยู่กบัสาขาท่ีเรียนมา ความสามารถ กลุ่ม
เพ่ือน รายได้ครอบครัว ค่านิยมในแตล่ะยคุสมยั ท าให้วยัรุ่นปรับเปล่ียนและเลือกประกอบอาชีพ
ตามบริบทของตนเอง แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ในการตดัสินใจเลือกสายการเรียน และการประกอบอาชีพของ
วยัรุ่นบางกลุ่มมักเกิดจากการได้รับค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน หรือความต้องการของสังคม และ
มกัจะปรับเปล่ียนเป้าหมายไปตามกระแสของการประกอบอาชีพตามยุคสมยั ซึ่งบางครัง้พบใน
กลุม่ท่ีจากการตัง้เป้าหมายในการพฒันาตนเองเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ส าหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคตอย่างมีความสุข แต่ก็มีไม่น้อยท่ีเลือกประกอบอาชีพตามจุดยืนท่ีชดัเจนของตนเอง และ
สามารถอยูไ่ด้ด้วยความภาคภมูิใจในแนวทางท่ีตนเองเลือกและตดัสินใจ การปรับตวัของวยัรุ่นมกั
เป็นไปตามสิ่งท่ีสงัคมคาดหวงัไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษาท่ีมีช่ือเสียง 
การเข้าเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีนิยม หรือแม้กระทัง่การเลือกเส้นทางการประกอบอาชีพโดยน า
บริบทชีวิตจริงของตนเองมาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเลือกเส้นทางประกอบอาชีพในอนาคต 

วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเตรียมความพร้อมสูค่วามเป็นผู้ใหญ่ และการประกอบอาชีพคือเคร่ืองมือใน
การด ารงชีพเม่ือพ้นจากสถาบนัการศึกษา จากการให้ความหมายของอาชีพท่ีดี พบว่า ตวัชีว้ัด
ความเป็นอาชีพท่ีดี อยู่ท่ีรายได้ ระดบัฝีมือ ความมัน่คง หรือแม้กระทัง่ช่ือเสียงขององค์กร ดงันัน้ 
จากการศกึษาจงึพบวา่สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในด้านการประกอบอาชีพ เน่ืองจากวยัรุ่น
มีจุดร่วมเดียวกันจากการหล่อหลอมของวาทกรรมกระแสหลกัในแนวทางการประกอบอาชีพ ซึ่ง
เป็นปัจจยัส าคญัตอ่การด ารงชีวิตในอนาคต 
 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศตามบรรทัดฐานทางสังคมท่ีสภาพแวดล้อมทางสังคม
เปล่ียนแปลงไปมากจากอดีตส่งผลให้วยัรุ่นใช้ชีวิตไม่เป็นไปตามกรอบของบรรทดัฐานสงัคมไทยท่ี
สืบทอดมาตัง้แตอ่ดีต ไมว่า่จะเป็นสถานภาพทางสงัคมระหว่างเพศชายและเพศหญิงท่ีมีความเท่า
เทียมกนั การพบปะกนัระหวา่งเพศท่ีสามารถท าได้ง่ายขึน้ การคลุมถงุชนท่ีท าได้คอ่นข้างยากมาก
ขึน้ โดยพบว่า วยัรุ่นรับรู้และเกิดความคิดดงักล่าวมาจากกระแสของส่ือท่ีน าเสนอสิ่งตา่งๆเหล่านี ้
ในสงัคมไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการมีเพศสมัพนัธ์ แตว่ยัรุ่นบางกลุ่มก็สามารถแบ่งแยกเร่ืองเพศกับ
ภาระหน้าท่ีและการสร้างความส าเร็จในชีวิตออกจากกันได้ โดยท่ีความหมายของเพศในปัจจุบนั
เปล่ียนแปลงไปบ้างตามบริบทของสงัคมและยคุสมยัท่ีอาจไม่ใช่ตามเพศสภาพท่ีมาพร้อมบทบาท
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และคณุลกัษณะเฉพาะของความเป็นเพศก าเนิดนัน้ ๆ  แตอ่าจหมายถึงเพศวิถีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามรสนิยมทางเพศ ซึง่มีมากกวา่สองเพศตามธรรมชาติ แตก็่สามารถด ารงอยู่ในสงัคมปัจจบุนั
ได้อย่างเป็นปกติสุข โดยท่ีการเข้ารับการศึกษา การท างานไม่ได้ใช้เพศสภาพเป็นตัวก าหนด 
เน่ืองจากปัจจบุนัให้ความส าคญักบัความเทา่เทียมด้านสิทธิมนษุยชนมากกวา่ 
 วยัรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศโดยมกัมองความสมัพนัธ์กับเพศตรงข้ามเป็นเร่ืองท้าทายเป็น
เร่ืองปกตใินชีวิตวยัรุ่น แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ก็ขึน้อยูก่บัวา่จะสามารถดแูลตวัเองให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมได้อย่างไร ซึ่งวยัรุ่นส่วนใหญ่ก็ไม่ปฏิเสธท่ีจะมีความปฏิสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้าม และเห็นว่า
การปฏิสมัพนัธ์กับเพศตรงข้ามเป็นเร่ืองปกติธรรมดา และเป็นสิ่งท่ีสามารถปรับตวัและเรียนรู้ได้
ตามความเหมาะสม รักษาระยะห่างของความสมัพนัธ์ รู้กาลเทศะ และตระหนกัถึงภาระหน้าท่ีท่ี
ตนเองรับผิดชอบของตนเองตามสถานภาพทางสังคม   และวัยรุ่นมีการเรียนรู้และปรับตวัตาม
กฎเกณฑ์บรรทัดฐานของสังคมแต่ละระดับเพ่ือให้เป็นไปตามสิ่งท่ีสังคมต้องการให้เป็น โดยท่ี
สงัคมต้องการคนดี มีความสามารถ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน ในเร่ืองเพศนัน้
วยัรุ่นมีความพยายามท่ีจะปรับตวัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างเพศให้เป็นไปตามท่ีสงัคมต้องการ 
ไม่ท าผิดกรอบจารีตตา่งๆท่ีสงัคมก าหนดไว้ โดยพบว่า บางกลุ่มยงัคงให้ความส าคญักับการเรียน
มากกว่าความสมัพนัธ์ทางเพศ หรือถ้าหากมีปมด้อยด้านเพศก็จะสร้างความเด่นด้านการศึกษา
ขึน้มาแทนท่ี ซึ่งในการประสบความส าเร็จในชีวิตของแตล่ะคนนัน้ ไม่ได้เป็นไปตามแบบแผนหมด
ทุกอย่าง แต่ก็จะขึน้อยู่กับความแตกต่างของบริบทในชีวิตของแต่ละบุคคล โดยท่ี เป้าหมายของ
ชีวิตคูข่องวยัรุ่นมุง่ท่ีความส าเร็จของการใช้ชีวิตคูใ่นรูปแบบของการอยู่ร่วมกนัลกัษณะของคูส่มรส 
และไม่อยากให้เกิดความล้มเหลวในชีวิต ซึ่งวยัรุ่นมองเร่ืองของการใช้ชีวิตคูใ่นช่วงวยัรุ่นว่าไม่เป็น
เร่ืองท่ีผิด เพียงแตต้่องก าหนดเป้าหมายในอนาคตของตนเองและความสมัพนัธ์ระหว่างกนัและกนั 
ให้ชดัเจน ทัง้นีท้ัง้นัน้เร่ืองเพศส าหรับวัยรุ่นก็ยงัไม่ใช่เร่ืองท่ีสามารถพูดได้อย่างเปิดเผย จึงท าให้
บางทีการตดัสินใจในการแก้ปัญหาของวยัรุ่นอาจไม่เป็นไปตามแบบท่ีสงัคมต้องการและท าให้เกิด
ปัญหาบานปลายในสงัคม ท าให้บางคนท่ีท าผิดกรอบไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสงัคมอย่างมี
ความสขุ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมศร ชีวะเกต ุ(2547) ท่ีกล่าวว่า วยัรุ่นมองว่าการใช้ชีวิตคู่
เป็นเร่ืองปกติธรรมดา และมีจ านวนมากท่ีอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและเป็นไป
ตามสมยันิยม โดยเร่ืองแบบนีปั้จจบุนัมีการเปิดเผยและเป็นท่ียอมรับกนัในสงัคมของวยัรุ่นมากขึน้ 
แตก็่ยงัคงอยูใ่นเฉพาะกลุม่เพ่ือน ซึง่เกิดมาจากการเลียนแบบส่ือ กระแสของกลุม่เพ่ือน กระแสของ
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สังคม และอารมณ์ความต้องการทางเพศ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถท่ีคบหาคนอ่ืนเพ่ือเป็น
ตวัเลือกได้อีก และอนาคตก็ไมแ่นท่ี่จะต้องอยูร่่วมกนัตลอดไป 
  
ตอนที่  2 แนวทางการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และความสัมพันธ์
ระหวา่งเพศเพ่ือสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 
 1. ด้านการศกึษา 
 การศกึษาภายในสถานศกึษาได้มีลกัษณะการวดัและประเมินผลรูปแบบเดียว ในประเมิน
จดักลุม่ผู้ เรียนออกเป็นหลายประเภท  เชน่ กลุม่เรียนเก่ง กลุม่ปานกลาง กลุม่เรียนอ่อน มีกฎกติกา
ในการอยูร่่วมกนั ซึง่ในกตกิานัน้ นกัเรียนไม่ทราบถึงเหตผุลในการบงัคบัให้ปฏิบตัิ และห้ามปฏิบตั ิ
ท าให้วยัรุ่นเกิดการตัง้ค าถามถึงเหตผุลของกติกาในบางข้อซึ่งวยัรุ่นมีความเห็นว่าไม่จ าเป็น เช่น 
การไว้ผมยาว เล็บยาว ท าสีผม ถงุเท้าพืน้สีเทา แตง่หน้ามาโรงเรียน เม่ือผิดระเบียบย่อมถกูลงโทษ 
บางส่วนยอมจ านนต่อกติกาของโรงเรียน ในขณะท่ีบางส่วนมีพฤติกรรมท้าทายความสนัพนัธ์เชิง
อ านาจในสถานศึกษา เพ่ือต่อรองกับเหตผุลของการถูกลงโทษท่ีวยัรุ่นยอมรับได้  สอดคล้องกับ   
วลัยา ภูมิภักดีพรรณ (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปฏิบตัิการความรุนแรงต่อตวัตนของนกัเรียน 
โดยเปิดเผยให้เห็นถึงกระบวนการกระท าความรุนแรงตอ่ตวัตนของเดก็ซึ่งมีความหลากหลายให้ตก
อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวท่ีถูกก าหนดขึน้ในพืน้ท่ีการเรียนรู้ในสถานศึกษา ด้ วยวิธีการจาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตของผู้ เรียน โดยวิธีวิทยาศกึษาอตัชีวประวตัิ จากการศกึษาพบว่า 
ความรุนแรงท่ีได้รับความสนใจจากผู้ คน มักจะเป็นความรุนแรงท่ีปรากฏรูปธรรมชัดเจนทาง
ร่างกาย แต่งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือเผยให้เห็นว่า การสร้างอัตลกัษณ์ทางสังคมภายใต้
มาตรฐานเดียวกันภายในโรงเ รียนมากดทับ/ปิดกัน้ศักยภาพการเ รียนรู้ของผู้ เ รียนท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตน กลายเป็นคนท่ีมีอตัลกัษณ์ทางสงัคมท่ีถกูสร้างขึน้จากอ านาจเหนือกว่าภายใน
สถาบนัการศกึษา เป็นการกระท ารุนแรงอยา่งแยบยลในสถาบนัท่ีถกูท าให้เช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีให้ความ
อบอุ่น และเป็นพืน้ท่ีแห่งการเรียนรู้ แต่แท้ท่ีจริงแล้วก็เป็นพืน้ท่ีแห่งการใช้อ านาจก าหนดระเบียบ
กฎเกณฑ์และวินยัขึน้มาบงัคบัผู้ เรียนผ่านความรู้และความหวงัดี โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง
ของประวตัิศาสตร์แห่งตวัตนท่ีได้ก่อร่างผ่านประสบการณ์ท่ีตนเองเลือกเรียนรู้จากท่ีบ้าน โรงเรียน 
และสงัคมรอบข้าง ยอมรับอยา่งมีเสรีภาพและน าไปปฏิบตั ิจนกลายเป็นความปรารถนา จริยธรรม 
และสนุทรียะการด ารงอยูข่องตน ความรุนแรงเกิดขึน้เม่ือผู้ ใหญ่ใช้อ านาจบงัคบัลกัษณะเฉพาะตน
ให้กลายมาเป็นวัตถุท่ีถูกควบคมุด้วยมาตรฐานส าหรับการสิบทอดอ านาจเพ่ือการควบคมุต่อไป 
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ด้วยกระบวนการตอกย า้ให้ผู้ เรียนปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ผ่านกิจวตัรประจ าวนั มีการให้
รางวัลหากท าได้ตามท่ีคาดหวัง และลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม จึงเป็นการครอบง าผู้ เรียนทัง้
ร่างกายและความนึกคิดให้เป็นมนุษย์ท่ีไม่ตระหนกัและไม่สามารถเข้าถึงความปรารถนาแห่งตน 
ทัง้ยงัไมส่ามารถท่ีจะเช่ือมโยงสิ่งท่ีตนเองเรียนรู้ให้เข้ากบัสภาวะการด ารงอยู่ ศกัยภาพ และความ
ปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ชีวิตในมิตอ่ืินของผู้ เรียน ถกูสกดักัน้ให้ไมไ่ด้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ี ส่งผลตอ่
การลดทอนศกัยภาพของความเป็นมนษุย์ 
 
 2. ด้านการประกอบอาชีพ 

 ผู้ ให้ข้อมูลหลักได้เปรียบเทียบการประกอบอาชีพตามวาทกรรมกระแสหลักกับ
ความสุขในการประกอบอาชีพตามความต้องการของตนเอง ซึ่งการให้ข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูลหลัก
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ ยงัคงเป็นลกัษณะของการวางแผนในอนาคตตามทศันคติของตนท่ีมี
ตอ่การประกอบอาชีพในรูปแบบตา่งๆ เทา่นัน้ ยงัไมไ่ด้พิจารณาถึงหลกัความเป็นจริงในด้านต้นทนุ
คา่ใช้จ่ายในการประกอบอาชีพแบบธุรกิจของตนเอง เม่ือให้พิจารณาจากความเป็นจริง วยัรุ่นจะ
บอกเล่าถึงความต้องการจ าเป็นของครอบครัว ความถนัดของตนเอง สาขาวิชาท่ีตนเองสนใจ 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ อมรรัตน์ เหล่าบุญมา (2550) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับกับ
การเลือกอาชีพของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีความส าต่อการเลือกอาชีพของนักเรียนได้แก่ 
ปัจจยัส่วนบคุคล พบว่า ความสนใจของนกัเรียนมีความส าคญัท่ีสดุ ความสนใจนีมี้ความสมัพนัธ์
กบัเป้าหมายชีวิตของนกัเรียน นอกจากนีย้งัพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนแผนวิทย์-คณิต จะเลือกอาชีพท่ี
เก่ียวกับแพทย์ เภสัชกร สถาปนิก นักเรียนท่ีเรียนแผนศิลป์-ภาษา จะเลือกอาชีพเก่ียวกับล่าม 
ทนายความ นกับญัชี ในด้านปัจจยัข้อมลูข่าวสารพบว่านกัเรียนได้รับข่าวสารจากส่ือโทรทศัน์มาก
ท่ีสุด โดยพบว่านกัเรียนท่ีเรียนแผนศิลป์-ภาษา ให้ความสนใจข้อมูลข่าวสารมากกว่านกัเรียนท่ี
เรียนแผนวิทย์-คณิต ในส่วนของบุคคลเก่ียวข้อง พบว่า พ่อแม่เป็นบุคคลท่ีมีความใกล้ชิดและ
สมัพนัธ์กบันกัเรียนมากท่ีสดุ มีอิทธิพลตอ่การเลือกอาชีพของนกัเรียน  เน่ืองจากสถาบนัครอบครัว
เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทมากท่ีสดุในการหลอ่หลอมวยัรุ่นอยา่งรอบด้าน ทัง้บคุลิกภาพ ลกัษณะนิสยั 
ความรู้สกึนกึคดิ กระบวนการดงักลา่วน าไปสู่การแทรกซึมความเป็นตวัตนของวยัรุ่น และส่งผลตอ่
แนวทางการเลือกอาชีพในอนาคต โดยมีปัจจัยเ ร่ืองความสามารถ ต้นทุนชีวิต รสนิยม 
สภาพแวดล้อม เป็นตวัแปรในล าดบัรองลงมาซึง่มีผลตอ่การตดัสินใจของวยัรุ่นเชน่กนั 
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3. ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ 
วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีความเปล่ียนแปลงสู่การเป็นผู้ ใหญ่ ทัง้ความรู้สึกนึกคิดและสภาพจิตใจ 

การเปล่ียนแปลงทางสรีระและฮอร์โมน ท าให้ความสมัพนัธ์ระหว่างเพศมีมากกว่าการเป็นเพ่ือน
ร่วมชัน้เรียน หรือร่วมสงัคมเดียวกนั เพศสมัพนัธ์เป็นเร่ืองแปลกใหม่ท่ีวยัรุ่นอยากรู้อยากลอง และ
พบปัญหาท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่ออนาคตทางการศึกษาของวยัรุ่นเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สมศร ชีวะเกต ุ(2547) ท่ีกล่าวว่า แนวโน้มพฤติกรรมของการใช้ชีวิตคู่ส่วนใหญ่เกิด
จากการแนะน าของเพ่ือน และมีการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกัน แต่การมีเพศสมัพนัธ์นัน้มกัเกิด
จากความรัก อารมณ์ ความอยากรู้อยากลอง ความต้องการในการอยู่ใกล้ชิดกนั และมกัจะพกัพิง
อาศยัอยูก่บัฝ่ายชายและใช้ชีวิตร่วมกนัโดยแยกจากครอบครัวเน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีรักความเป็น
อิสระ แต่ทัง้นีว้ัยรุ่นกลับใช้เวลาในการตดัสินใจในการจะมาอยู่ร่วมกันค่อนข้างนาน เม่ือน ามา
ขยายความพฤติกรรมการชิงสุกก่อนห่ามตามค าตีตราของวาทกรรมกระแสหลกั ได้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สงวนทรัพย์ ลาภสนอง (2549) ท่ีกล่าวว่าวยัรุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการมีเพศสมัพันธ์
ก่อนการแตง่งานเป็นสิทธิเสรีภาพของบคุคลท่ีท าได้ และการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแตง่งานช่วยให้
ทัง้สองฝ่ายเข้าใจกนัมากขึน้ และการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแตง่งานท าให้รู้เร่ืองเพศสมัพนัธ์ในทาง 
ดงันัน้จงึเป็นไปได้วา่แนวโน้มในอนาคตวยัรุ่นอาจจะมีการยอมรับการมีเพศสมัพนัธ์มากขึน้จนอาจ
น าไปสู่พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นท่ีมีมากขึน้ โดยท่ี วัยรุ่นชายจะมองว่าการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนการแตง่งานสามารถท าได้ไม่ใช่เร่ืองเสียหายถ้าเทียบกบัผู้หญิง และเม่ือวยัรุ่นท่ีมี
อายุมากขึน้จะมีการยอมรับมากขึน้ โดยอาจจะเห็นว่าโตแล้วมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะคิดและตดัสินใจ
ตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นเพียงพืน้ท่ีในการตัง้ค าถามต่อวาทกรรมหลักท่ีมีผลต่ออัตลักษณ์การ
ประกอบสร้างตวัตนของวยัรุ่น โดยผู้วิจยัเป็นผู้ ถ่ายทอดปรากฏการณ์ท่ีวยัรุ่นเกิดค าถามตอ่อ านาจ
ของวาทกรรมกระแสหลกัท่ีส่งผลตอ่แนวความคิด คา่นิยม การปลกูฝัง ผ่านการบอกเล่าของวยัรุ่น
กลุม่ตา่งๆ ท่ียินดีเปิดเผยประวตัศิาสตร์แหง่ตวัตน  ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
 1. ด้านการศึกษา วัยรุ่นในระบบการศึกษาได้รับการวัดความรู้ความสามารถด้วย
มาตรฐานเดียวกัน เปรียบเสมือนไม้บรรทดัเพียงอนัเดียวท่ีสถาบนัการศึกษาสร้างขึน้ และใช้จัด
ประเภทความเป็นเด็กเรียนเก่ง เด็กเรียนปานกลาง เด็กเรียนอ่อน โดยข้ามความแตกตา่งระหว่าง
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บคุคลและความเช่ียวชาญท่ีวยัรุ่นมีเฉพาะตวัไปอย่างน่าเสียดาย ผู้วิจยัพบว่า ในระหว่างเด็กกลุ่ม
เรียนอ่อนต้องเรียนซ่อมเสริม ถูกท าโทษโดยการคัดลายมือ หรือวิ่งรอบสนามเน่ืองจากท าผิด
กฎระเบียบของโรงเรียน วงดนตรีเล็กๆ ภายในโรงเรียนก าลงัรอนกักีต้าร์ฝีมือดีเพ่ือกลบัไปฝึกซ้อม
ดนตรีให้เพ่ือนๆฟังเชน่กนั สถานการณ์นีผู้้วิจยัต้องการอธิบายวา่ เม่ือเป้าหมายของภาครัฐต้องการ
ผู้ เรียนท่ีเก่ง ดี มีสุข ท้ายท่ีสุดแล้วก็เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ให้เยาวชนเติบโตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์แห่งตวัตน การให้เกียรติความเป็นตวัตนของ
ผู้ เรียนก็ควรเร่ิมตัง้แตส่ถาบนัการศกึษาอยา่งโรงเรียนเชน่กนั 
 2. ด้านการประกอบอาชีพ วยัรุ่นเป็นวยัช่างฝัน เสมือนเป็นนกัเดินทางท่ียงัไม่พบจดุหมาย
ของตนเอง จึงเสาะแสวงหาภาพตนเองในอนาคตจากความชอบ รสนิยม ความใฝ่ฝัน อาจจะ
เปรียบเทียบกับความสามารถ หรือบริบทของตนเองในแต่ละด้าน แล้วตัดสินใจเลือกสาขา
การศกึษาแขนงตา่งๆ เพื่อน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งการแนะแนวในสถานศกึษาเป็น
เร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้ข้อมลูทางด้านสาขาการศกึษาทุกสงักดัทัง้ของรัฐและเอกชน เพ่ือให้
วยัรุ่นได้ทราบจดุออ่นและข้อได้เปรียบทัง้ของตนเอง และสถานศกึษาท่ีวยัรุ่นตัง้เป้าหมายศกึษาตอ่ 
 3. ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากลอง และมีความเป็นผู้ ใหญ่
ทางความคิด มีเหตผุลเป็นของตนเอง การป้องปรามด้านการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่นจึงกลายเป็น
เร่ืองแปลกใหม่ ท้าทายท่ีวัยรุ่นอยากค้นหา แม้ส่ือต่าง  ๆ จะพยายามให้ความรู้เร่ืองการมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีปลอดภยั แตจ่ านวนการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น การติดโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ 
ยังไม่ลดลง อาจจะมาจากการให้ความรู้ท่ีมีลักษณะเชิงวิชาการในวิชาเพศศึกษาจนกระทั่งไม่
สามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และการให้ความรู้ในระดบัครอบครัวซึ่งควรมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกัน 
ในหลายครอบครัวก็ไมเ่คยอบรมบตุรหลานในเร่ืองเพศ ด้วยความเช่ือท่ีว่าเร่ืองเพศไม่ควรเป็นเร่ือง
พูดคุยกันในสังคมไทย ทางแก้ไขปัญหาคือจะปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ด้านการเรียนการสอน
เพศศกึษาในระดบัสถานศกึษาและครอบครัวอยา่งไร จงึจะอยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 ผู้วิจยัพบว่า จากการกดทบัความเป็นตวัตนของวยัรุ่นผ่านกระแสวาทกรรมหลกั ส่งผลให้
ค าบอกเลา่เก่ียวกบัแนวทางการประกอบสร้างอตัลกัษณ์แหง่ตวัตนของวยัรุ่น เพ่ือน าไปสู่ความเป็น
มนษุย์ท่ีสมบรูณ์นัน้ ผู้ให้ข้อมลูหลกัในกลุม่วยัรุ่น ได้ใช้ชีวิตผ่านวาทกรรมหลกัซึ่งเปรียบเสมือนเบ้า
หลอมทัง้แนวความคิดและแนวปฏิบตัิในสังคม จึงพบว่าการให้ความหมายในบรรทัดฐานทาง
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สงัคมของวยัรุ่นซึง่เป็นผู้ให้ข้อมลูหลกัในแตล่ะกลุม่นัน้มีแนวทางท่ีคล้ายคลึงกนั งานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ผู้วิจยัขอเสนอแนะการศกึษาแนวทางในการประกอบสร้างอตัลกัษณ์แห่งตวัตนของวยัรุ่น เพ่ือการ
ด ารงอยูใ่นสงัคมอยา่งภาคภมูิและมีความสขุ  
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  

 การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช้แนวค าถามท่ีสร้างขึน้ 
(Interview guideline)  

ตอนที่ 1 รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเป็นวัยรุ่น  
การให้ข้อมลูสมัภาษณ์กลุม่วยัรุ่นเป็นค าบอกเลา่เร่ืองราวท่ีมีเนือ้หาเป็นส่วนตวั  ซึ่งผู้วิจยัยืนยนัตอ่

ผู้ ให้ข้อมูลหลกัในกลุ่มนีว้่าในการสมัภาษณ์ครัง้นี ้จะบนัทึกข้อมูลในขอบเขตท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัอนญุาตให้
บันทึกเท่านัน้  และผู้ วิจัยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆทัง้สิน้ออกสู่สาธารณชน  ข้อมูลในส่วนนีจ้ึง
จ าเป็นต้องเสนอเพียงนามสมมต ิอาย ุ และวนัท่ีสมัภาษณ์ข้อมลู 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (นามสมมต)ิ อายุ (ปี) วันท่ีสัมภาษณ์ 

โม 17 30 มีนาคม 2559 
แม็ค 21 11 เมษายน 2559 
แป้ง 21 11 เมษายน 2559 
จีจี ้ 22 27 เมษายน 2559 
มอส 22 27 เมษายน 2559 
อัม้ 17 10 ตลุาคม 2559 
นิง้ 18 10 ตลุาคม 2559 
โบว์ 19 10 ตลุาคม 2559 
โอม 25 16 ตลุาคม 2559 

แพนเค้ก 24 21 พฤษภาคม 2560 
เบส 25 21 พฤษภาคม 2560 

 

 ตอนที่ 2 รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมีบทบาทในการดูแลวัยรุ่นกลุ่มต่างๆ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก อาชีพ 
วันท่ีให้สัมภาษณ์  

(รายบุคคล) 
วันท่ีให้สัมภาษณ์  

(กลุ่ม) 
นายภาณพุงษ์  ไชยคง ข้าราชการครู 10 ตลุาคม 2559 15 มิถนุายน 2560 
นางรินจง  อทุยั ธุรกิจสว่นตวั 20 มิถนุายน  2560 15 มิถนุายน 2560 
นางสาวอจัฉราพร  ผลรักษ์ ข้าราชการครู 20 มิถนุายน  2560 15 มิถนุายน 2560 
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นางสาวนฤมล  ประสิทธิศกัดิ ์ ข้าราชการครู 15 มิถนุายน 2560 15 มิถนุายน 2560 
น.ต.ณฐั  สิมธมันนัท์ อาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร 4 มิถนุายน 2560 - 
 

แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ระดับลึก 

ส าหรับ วัยรุ่น 

 แนวค าถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ระดบัลึก ในงานวิทยานินพนธ์ เร่ือง การ
สร้างความหมายในบรรทัดฐานทางสังคมของวัยรุ่นผ่านแนวทางการศึกษาแบบเร่ืองเล่า  โดยค าถาม
สามารถยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในการสัมภาษณ์  โดยผู้ วิจัยเร่ิมต้นจากการแนะน าตนเอง ชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ และขออนญุาตบนัทกึเสียงขณะสมัภาษณ์ หากผู้ ให้สมัภาษณ์ไม่สะดวกให้
บนัทึกเสียง ผู้บนัทึกเสียงจะงดบนัทึกเสียง เพ่ือผู้ ให้ข้อมูลหลักสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่าง
ครบถ้วนและเป็นจริงมากท่ีสดุ โดยมีประเดน็ค าถาม ดงันี ้
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย เพศ อาย ุภูมิล าเนา ระดบัการศกึษา ผู้ ท่ี
พกัอาศยัด้วย การประกอบอาชีพ ฯลฯ 
 2. บรรทัดฐานทางสังคม ด้านการศึกษา/ ด้านการประกอบอาชีพ/ ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
เพศ) 
 ด้านการศึกษา 
 2.1  บรรทดัฐานด้านการศกึษา (ระเบียบสงัคม/ ระเบียบในโรงเรียน/ ความคาดหวงัของผู้ปกครอง/ 
การเรียนการสอนของครู/ การแขง่ขนัในการเรียนของนกัเรียน ฯลฯ) ท่ีทา่นประสบมา เป็นอยา่งไร 
 2.2 ทา่นให้ความหมายตอ่บรรทดัฐานด้านการศกึษานัน้อย่างไร (ท่านคิดว่าบรรทดัฐานนัน้มีความ
เหมาะสมกบัท่าน/ สามารถสร้างมนษุย์และสงัคมทีส่มบูรณ์ไดห้รือไม่ อย่างไร)   
 2.3 บรรทดัฐานด้านการศกึษาดงักล่าว (สงัคม/ โรงเรียน/ ผู้ปกครอง/ เพ่ือนนกัเรียน) ส่งผลกระทบ
ตอ่ทา่นอยา่งไร  
 2.4 ทา่นมีกระบวนการยอมรับ/ ตอ่รอง/ ตอบโต้ ตอ่บรรทดัฐานด้านการศกึษาดงักล่าว อยา่งไร 
 2.5 ชว่ยเลา่ประสบการณ์ในโรงเรียนท่ีพบมา ความรู้สึกเก่ียวกบัเพ่ือนๆ คณุครู สภาพแวดล้อม ว่า
เป็นอยา่งไร 
 2.6 เคยมีประสบการณ์ความขดัแย้งกับบคุคลในสงัคมโรงเรียนบ้างหรือไม่ ถ้าเคย ขดัแย้งกับคน
กลุม่ใด เร่ิมต้นขดัแย้งได้อยา่งไร 
 ด้านการประกอบอาชีพ 
 3.1 บรรทดัฐานด้านการประกอบอาชีพ (ระเบียบสงัคม/ ระเบียบในโรงเรียน/ ความคาดหวงัของ
ผู้ปกครอง/ การเรียนการสอนของครู/ การเรียนของนกัเรียน ฯลฯ) ท่ีท่านประสบมา เป็นอยา่งไร 
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 3.2 ท่านให้ความหมายตอ่บรรทดัฐานด้านการประกอบอาชีพ นัน้อย่างไร (ท่านคิดว่าบรรทดัฐาน
นัน้มีความเหมาะสมกบัท่าน/ สามารถสร้างมนษุย์และสงัคมทีส่มบูรณ์ไดห้รือไม่ อย่างไร) 
 3.3 บรรทดัฐานด้านการประกอบอาชีพ ดงักล่าว (สงัคม/ โรงเรียน/ ผู้ปกครอง/ เพ่ือนนกัเรียน) 
สง่ผลกระทบตอ่ทา่นอยา่งไร  
 3.4 ท่านมีกระบวนการยอมรับ/ ตอ่รอง/ ตอบโต้ ตอ่บรรทดัฐานด้านการประกอบอาชีพ ดงักล่าว 
อยา่งไร 
 3.5 ความฝันในวยัเด็ก มีความต้องการประกอบอาชีพอะไร เพราะเหตใุด ภาพลกัษณ์ท่ีมองอาชีพ
ท่ีคาดฝันไว้ในอดีตได้เปล่ียนแปลงไปจากปัจจบุนัหรือไม่ 
 3.6 ในอนาคตได้วางแผนไว้วา่จะประกอบอาชีพอะไร เพราะเหตใุด ตรงตามกบัท่ีคาดฝันไว้หรือไม ่
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
 3.1 บรรทดัฐานด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ (ระเบียบสงัคม/ จารีตประเพณี/ ระเบียบใน
โรงเรียน/ ความคาดหวงัของผู้ปกครอง/ การสัง่สอนของครู/ การปฏิบตัขิองเพ่ือนนกัเรียน ฯลฯ) ท่ีทา่น
ประสบมา เป็นอยา่งไร 
 3.2 ท่านให้ความหมายต่อบรรทัดฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพศ นัน้อย่างไร (ท่านคิดว่า
บรรทดัฐานนัน้มีความเหมาะสมกบัท่าน/ สามารถสร้างมนษุย์และสงัคมทีส่มบูรณ์ไดห้รือไม่ อย่างไร) 
 3.3 บรรทดัฐานด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ ดงักล่าว (สงัคม/ โรงเรียน/ ผู้ปกครอง/ เพ่ือน
นกัเรียน) สง่ผลกระทบตอ่ทา่นอยา่งไร  
 3.4 ท่านมีกระบวนการยอมรับ/ ต่อรอง/ ตอบโต้ ต่อบรรทดัฐานด้านความสมัพนัธ์ระหว่างเพศ 
ดงักลา่ว อยา่งไร 
 3.5 การท่ีมีความรักในวยัเรียน ได้เปล่ียนแปลงแนวความคิดท่ีมีตอ่การศกึษา การประกอบอาชีพ
ในอนาคตหรือไม ่และสง่ผลตอ่ชีวิตประจ าวนัอยา่งไร 
 3.6 หลงัจากท่ีมีประสบการณ์การมีเพศสมัพนัธ์ (ก่อนการสมรส) ครัง้แรกแล้วมีความรู้สึกอย่างไร 
และมีอีกหรือไม ่หากมี เหมือนหรือแตกตา่งจากครัง้แรกอยา่งไร 
 3.7 ประสบการณ์การมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน เป็นปัญหาหรืออปุสรรคในการด าเนินชีวิตอยา่งไร  
 3.8 มีความคิดเห็นอย่างไรต่อ “การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส”และพ่อแม่ เพ่ือน หรือส่ือมวลชนมี
อิทธิพลตอ่ทศันคตแิละพฤตกิรรมการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส 
 3.9 มีใครเป็นต้นแบบส าคญัในเร่ืองของความรักหรือไม ่อยา่งไร เพราะเหตใุด 
 3.10 ความต้องการในความรักและความสมัพนัธ์ในอนาคต 
 
4. แนวทางและบทเรียนการใช้ชีวิตของวัยรุ่น 
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 4.1 ท่านคิดว่าประสบการณ์การใช้ชีวิตของท่านสามารถเป็นบทเรียนให้แก่วยัรุ่น / ผู้ปกครอง/ ครู 
โรงเรียน และสงัคมได้อยา่งไร 
 4.2 ทา่นคดิวา่แนวทางการใช้ชีวิตของวยัรุ่นท่ีเหมาะสม (สามารถสร้างความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์)
ควรเป็นอยา่งไร 
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