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การศึกษาวิจัยเรื่อง ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ 

ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการศึกษาวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนจาก
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถด าเนินการศึกษาวิจัยจนส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดีนั้นเป็นผลมาจากการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นตัวแทน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนเยาวชน รวมถึงบุคลากรขององค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7  

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการศึกษาวิจัยนี้จนส าเร็จตามความคาดหมาย อีกท้ังยังต้องขอกล่าวขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  
พันต ารวจเอกหญิงกัญญ์ฐิตา ศรีภา อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เป็นอย่างสูง 
ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษาและค าแนะน าจนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตามความคาดหมาย 

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาวิจัยเรื่อง ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์นี้ จะสามารถน ามาใช้ 
เป็นแนวทางส าหรับการสร้างภูมิคุ้มทางสังคมด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับเยาวชนในอนาคตต่อไป  
หากเกิดข้อบกพร่องประการใด คณะผู้วิจัยพร้อมรับฟังค าเสนอแนะจากทุกท่านท่ีได้เข้ามาศึกษาเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต 
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บทสรุปผู้บริหาร 
1. รายละเอียดเก่ียวกับแผนงานกิจกรรม 

1.1 ชื่อเร่ือง (ภาษาไทย)    ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด 
   และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ 

    (ภาษาอังกฤษ)  Model of Youth Network Development for Crime Prevention  
    and Victimization via Social Media Process 

 1.2 ชื่อคณะผู้วิจัย 
     หัวหน้าโครงการ พันต ารวจโท วิชิต อาษากิจ 
    หน่วยงานท่ีสังกัด คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
    ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
    หมายเลขโทรศัพท์ 08 6544 6553 
     นักวิจัย  1. ร้อยต ารวจเอก นิตินัย เทพเทียน 
    หน่วยงานท่ีสังกัด คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
    ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
    หมายเลขโทรศัพท์ 09 8594 7914 

      2. รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก มีชัย สีเจริญ 
    หน่วยงานท่ีสังกัด คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
    ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
    หมายเลขโทรศัพท์ 08 1420 4657 

   3. รองศาสตราจารย์ พันต ารวจเอก สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ 
    หน่วยงานท่ีสังกัด คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
    ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
    หมายเลขโทรศัพท์ 09 8669 8991 
 
 1.3 งบประมาณและระยะเวลาท าวิจัย 
    ได้รับงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณท่ีได้รับ 450,000 บาท 
    ระยะเวลาท าวิจัย ต้ังแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2566 
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2. สรุปโครงการวิจัย 
 2.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

จากการท่ีพลวัตของสังคมในยุคปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ย ุคของเทคโนโลยีแห่งการสร้าง 
ความพลิกผัน (Disruptive Technology) อันจะส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามา 
มีบทบาทอย่างมากในการด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในอีกมิติหนึ่ง 
ยังพบว่าในห้วงท่ีผ่านมายังพบสถิติการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ในกลุ่มของเด็ก 
และเยาวชนมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสและประโยชน์ท่ีจะน าจุดแข็งของส่ือสังคม
ออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มทางสังคมให้กับเยาวชนผ่านการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย 
ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อ งกับการกระท า 
ท่ีผิดกฎหมายหรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม โดยมีการด าเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Process) เพื่อท่ีจะทราบถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีสามารถน าไปใช้งานในพื้นท่ีได้จริง จากนั้นจึงน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาจัดท าเป็นคู่มือและสร้าง
ต้นแบบเครือข่ายเยาวชนขึ้นในพื้นท่ีตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือท่ีจัดท าขึ้น ก่อนท่ีจะถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้ดังกล่าวไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนกลุ่มเยาวชน 
รวมถึงตัวแทนจากองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อท่ีจะให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้น า 
องค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของอาชญากรรมให้กับเยาวชน 
ในหน่วยงาน ชุมชน หรือพื้นท่ีรับผิดชอบของตนต่อไป  

 
2.2 วัตถุประสงค ์

  2.2.1 เพื่อจัดการจัดการความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน  
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ 
          2.2.2 เพื่อจัดท าต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ  
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์พร้อมคู่มือส าหรับการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
          2.2.3 เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานี
ต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ตัวแทนเด็กและเยาวชน องค์กรของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนรวมถึงนักเรียนนายร้อย
ต ารวจท่ีก าลังศึกษาในวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ 
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2.3 ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการด าเนินการตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ท้ัง 7 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) การบ่งช้ีความรู้ 2) การสร้างและการแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4) การประมวล
และกล่ันกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ 7) การเรียนรู้ เพื่อท่ีจะทราบ
ถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Methodology) ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ประจ าสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ตัวแทนเยาวชนในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 รวมถึงกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์แล้วจึง
จัดท าเป็น “(ร่าง) คู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ขึ้น”  

หลังจากนั้นจึงได้จัดให้มีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยน าตัวแทนกลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มตัวแทนเยาวชน  
กลุ่มตัวแทนสถานศึกษา กลุ่มตัวแทนจากสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ตลอดจน 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือมาร่วมกันวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนฯ ในแง่ของความเหมาะสมและสามารถใช้เป็นต้นแบบในการน าไปใช้งานได้จริง ก่อนท่ีจะพัฒนาเป็น
คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ (ฉบับใช้งาน) เพื่อท่ีจะน าไปสร้างต้นแบบเครือข่ายเยาวชนขึ้น 
ในพื้นท่ีตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือท่ีจัดท าขึ้นแล้วจึงน าองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนฯ ในคู่มือไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ 
ตัวแทนกลุ่มเยาวชน รวมถึงตัวแทนจากองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีจะสามารถน าองค์ความรู้
ดังกล่าวไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

 
2.4 สรุปผลการวิจัย 

จากการการด าเนินการตามกระบวนการของการจัดการความรู้ท้ัง 7 ขั้นตอน โดยใช้วิธีการ
ด าเนินการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อท่ีจะน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ออกมาเป็นผลการวิจัยซึ่งสามารถสรุปผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ได้ดังนี้  

1) การจัดการความรู้เก่ียวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน 
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์  

เป็นการด าเนินการเพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ของการศึกษาวิจัย โดยคณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามกระบวนการของการจัดการความรู้ โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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การแลกเปลี่ยน
ความรู ้

การบ่งชี้
ความรู้ 

สกัดองค์ความรู้ที่ เป็นความรู้ เ ด่นชั ด (Explicit Knowledge) จากการสกัด 
องค์ความรู้จากงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน์” ประกอบกับศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือที่จะ
ทราบถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ 

  
การสร้างและ 
การแสวงหา

ความรู้ 

 

Explicit  
Knowledge 

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือแสวงหาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 

Knowledge) จากเทคนิควิธีการหรือประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเบื้องต้นที่เหมาะแก่การน าไปใช้ในภาคปฏิบัติ 

 

Tacit 
Knowledge 

 การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ 

น าองค์ความรู้ที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงโดย
การจัดท า (ร่าง) คู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 

 

Explicit  
Knowledge 

การประมวล
และกลั่นกรอง

ความรู้ 

จัดประชุมเพ่ือสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยเชิญตัวแทนองค์กรของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนที่มาให้ความเห็นในลักษณะของการวิพากษ์ในแง่ของการน า 
แนวทางการสร้างเครือข่ายเยาวชนใน (ร่าง) คู่มือฯ ไปใช้งานจริง  

การวางแผนการด าเนินการเก่ียวกับการบ่งชี้ความรู้ที่เป็นความรู้เด่นชัด (Explicit 

Knowledge) และความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) 
เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันอาชญากรรมด้วยสื่อสังคม
ออนไลน์ 

 

Tacit 
Knowledge 

การเข้าถึง
ความรู้ 

• จัดท าคู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด

และตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้
งาน) และเผยแพร่ลงในสื่อสังคมมออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการด าเนิน
กิจกรรมเครือข่ายเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 

• สร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด

และตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ตาม
แนวทางของคู่มือที่ได้จัดท าข้ึนในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

• ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

เยาวชนฯ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและการสนทนากลุ่มย่อยภายหลังจากการ
สัมมนา 

 

Explicit + Tacit  

Knowledge 

การเรียนรู้ 

กระบวนการจัดการความรู้ การด าเนินการ ประเภทองค์ความรู้ 
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 2) การจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์พร้อมคู่มือส าหรับการพัฒนา
เครือข่ายเยาวชน  
  เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ของการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้น าคู่มือการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ (ฉบับใช้งาน) ท่ีได้จัดท าขึ้นมาสร้าง ต้นแบบเครือข่ายน าร่องในพื้นท่ีของอ าเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อช้ีให้เห็นว่าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ
สามารถน ามาใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีได้จริง  ซึ่งแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนดังกล่าวสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นการรับสมัคร
สมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย ขั้นฝึกอบรมแกนน าเครือข่าย และขั้นขยายเครือข่ายและสร้าง
ความยั่งยืนให้กับเครือข่าย  
  โดยขั้นตอนของการสร้างต้นแบบเครือข่ายน าร่องนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสามพรานร่วมกับผู้บริหารและครูของโรงเรียนสามพราน
วิทยารวมถึงแกนน าเครือข่ายเยาวชนซึ่งเป็นเยาวชนท่ีมาจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มา
ปฏิบัติงานร่วมกันในฐานะคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายเพื่อท่ีจะร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรม
เครือข่ายท่ีมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมให้กับเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายผ่าน 
ส่ือสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ของเครือข่ายท่ีได้จัดท าขึ้น ได้แก่ เพจเฟสบุ๊กของเครือข่ายซึ่งถือเป็นส่ือหลัก 
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายและเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ  
ภัยอาชญากรรมและยังได้มีการสร้างช่องยูทูปเพื่อประชาสัมพันธ์ส่ือสร้างสรรค์ท่ีเป็นคลิปวิดีโอ นอกจากนี้ 
ยังได้มีการน ากลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) มาประยุกต์ใช้
เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย รับเรื่องร้องเรียน หรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ อีกด้วย 
  ผลจากการสร้างต้นแบบเครือข่ายเยาวชนน าร่องตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สามารถสร้าง

เครือข่ายน าร่องจ านวน 1 เครือข่ายซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 2 ส่วน หลัก ได้แก่ คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริม

กิจกรรมเครือข่าย จ านวน 33 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสามพราน 

จ านวน 2 นาย ผู้บริหารและครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา จ านวน 2 คน ตัวแทนแกนน า

เครือข่ายเยาวชนจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธร

ภาค 7 จ านวน 29 คน และเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายอีกจ านวน 116 คน และสามารถสร้างและเผยแพร่

ส่ือสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมท่ีเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายเป็นผู้ผลิตขึ้น

ผ่านเพจเฟจเฟสบุ๊กและช่องยูทูปของเครือข่ายได้ท้ังส้ิน 13 รายการ 
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  3) การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
  เพื่อท่ีจะตอบวัตถุประสงค์ท่ี 3 ของการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึงได้น าองค์ความรู้เกี่ยวกับ 
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ มาถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายจ านวนท้ังส้ิน 192 คน  
ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ตัวแทนเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ และผู้ปกครองของสถ านศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรม  
เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธรสามพราน (นอกเหนือจากท่ีเข้าร่วมใน
เครือข่ายเยาวชนน าร่อง) รวมถึงนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังเรียนวิ ชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์   
โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีซึ่งเป็น
การบรรยายขั้นตอนในกระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ตลอดจนแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย
และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย ซึ่งองค์ความรู้ทีใช้ในการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเนื้อหาในคู่มือท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น 
  หลังจากการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว พบว่า ในส่วนของการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์และ  
แนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในระดับท่ีมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมาย 
ยังเห็นว่าองค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีแนวโน้มท่ีจะน าองค์ความรู้
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในอนาคตอีกด้วย ในส่วนของการฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติซึ่งได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองสร้างและใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายพบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถสร้างและใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้  
  นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของ
กลุ่มเป้าหมายในการน าองค์ความรู้ ท่ีได้ถ่ายทอดไปขยายผลหรือต่อยอด ท าให้ทราบว่า ในภาพรวม
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะเข้ามามีส่วนร่วมในต้นแบบเครือข่ายน าร่องท่ีสร้างขึ้นเพื่อท่ีจะช่วยขับเคล่ือน
กิจกรรมของเครือข่ายน าร่องให้เกิดความต่อเนื่องและจะน าต้นแบบเครือข่ายน าร่องท่ีสร้างขึ้นไปประชาสัมพันธ์
ในหน่วยงานหรือในพื้นท่ีของตนเพื่อท่ีจะสามารถขยายเครือข่ายต่อไปในวงกว้างมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น  
ยังมีแนวคิดท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปต่อยอดโดยการสร้างเครือข่ายในหน่วยงานหรือชุมชน
ของตนเองต่อไปอีกด้วย 
   



ซ 

 

 

 

2.5 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2.5.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีการก าหนดนโยบายในเรื่องการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์เพื่อท่ีจะกระตุ้น  
ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยไม่จ าเป็นต้องลงพื้นท่ีซึ่งจะส่งผลให้กิจการมวลชน
สัมพันธ์สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เกิดการระบาดขึ้นอีกระลอกหรือในสถานการณ์อื่น ๆ ท่ีส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นท่ีไปปฏิบัติ  
งานมวลชนสัมพันธ์ได้ตามปกติ  

2.5.2 สถานศึกษาหรือสมาคมผู้ปกครองในสถานศึกษาควรร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
ในท้องท่ีในการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่ายร่วมกับ
นักเรียนเพื่อลดโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าความผิดหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่ม
ของนักเรียนได้ 

2.5.3 สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอาจน าแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์จากงานวิจัยนี้ไปใช้สร้างเครือข่ายเยาวชนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
ของภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ และอาจขยายเครือข่ายมาสู่เยาวชนท่ีถูกปล่อยตัวมาแล้วด้วย 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ให้เยาวชนเหล่านี้กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 

2.5.4 สถานีต ารวจควรมีการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจากการ
ศึกษาวิจัยนี้ไปต่อยอดโดยการขยายเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชนเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับชุมชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบได้ 

2.5.5 สภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนสภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย สามารถน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับเยาวชนในหน่วยงานได้ 

2.5.6 โรงเรียนนายร้อยต ารวจควรมีการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน  
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์  
ของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 4 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างแกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีเป็น
นักเรียนนายร้อยต ารวจให้เกิดข้ึนในทุกปีการศึกษา 
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2.5.7 หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนอาจน า 
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ของการศึกษาวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีก าลังเป็นกระแสสังคม
อยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ  
การพนันออนไลน์ เครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 
2.6 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการขยายพื้นท่ีการศึกษาวิจัยน าร่องการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ไปยังกองบัญชาการต ารวจภูธร 
ภาคอื่น ๆ รวมถึงกองบัญชาการต ารวจนครบาลด้วย โดยน าแนวทางก าหนดไว้ในคู่มือการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ  
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือส าคัญในการฝึกอบรมกลุ่มภาคีเครือข่ายท่ีสนใจจะเป็นแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
ตามภูมิภาคต่าง ๆ และเมื่อได้สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ได้ครอบคลุมมากขึ้นแล้ว ควรจะมีการวิจัยวัดและประเมินผล
โครงการโดยการทดลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างเครือข่ายเยาวชนท่ีใช้คู่มือฯ (กลุ่ม Treatment)  
กับเครือข่ายเยาวชนท่ีไม่ใช้คู่มือฯ (กลุ่ม Comparison) ว่ามีผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมของกลุ่มเยาวชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันอย่างไร โดยวัดและประเมินผลท้ังในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ 
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการศึกษาวิจัยท่ีเกิดจากการเล็งเห็นถึงปัญหา
การก่ออาชญากรรมและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของเยาวชน  จึงได้มีแนวคิดท่ีจะน าจุดแข็งของ 
ส่ือสังคมออนไลน์ซึ่งมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของเยาวชนอย่างมากในปัจจุบันมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความตระหนักรู้ผ่านการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท า  

ท่ีผิดกฎหมายหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
 การศึกษาวิจัยนี้ได้ด าเนินการตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ผ่านการวิเคราะห์เอกสาร  
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการสนทนากลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ เกี่ยวกับ 

แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ รวมถึงจัดท าคู่มือส าหรับการสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
ดังกล่าวและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นตัวแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนเยาวชน และบุคลากรขององค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมซึ่งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7 รวมถึงนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ด้วย 

 จากการด าเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ท าให้ทราบว่าแนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ 
ส่ือสังคมออนไลน์ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่าย
และคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 3) ขั้นฝึกอบรมแกนน าเครือข่าย และ 4) ขั้นขยายเครือข่ายและสร้างความยั่งยืน
ให้กับเครือข่าย โดยจะต้องใช้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับ
บุคลากรในหน่วยงานท่ีดูแลเยาวชนท่ีจะน ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายกิจกรรม
นักเรียน รวมถึงตัวแทนแกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีจะต้องร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายร่วมกับ
เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ท่ีร่วมกันสร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นไปท่ี
กิจกรรมท่ีสามารถสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของอาชญากรรม 

 นอกจากนี้ หลังจากท่ีน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์และแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเพิ่มข้ึนและสามารถสร้างและใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการขับเคล่ือนกิจกรรมของ
เครือข่ายได้ และในแง่ของการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ยังพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีแนวคิดท่ีจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายของต้นแบบเครือข่ายท่ีสร้างขึ้นและยังมีแนวคิดในการน าต้นแบบ
เครือข่ายดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานหรือในพื้นท่ีของตนเพื่อท่ีจะขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงแนวคิดท่ีจะน าไปต่อยอดโดยการสร้างเครือข่ายในหน่วยงานหรือชุมชนของตนเองต่อไปอีกด้วย 
 

ค าส าคัญ การจัดการความรู้ / ส่ือสังคมออนไลน์ / เครือข่ายเยาวชน / การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
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Abstract 
 The research study titled “Model of Youth Network Development for Crime Prevention 
and Victimization via Social Media Process” results from the problems of juvenile delinquency 
and crime victimization among youth. The researchers adopt the strengths of social media 
which play a crucial role in youth’s lives and use them as a tool to raise awareness of juvenile 
delinquency and crime victimization through online youth network.  
 The research study was conducted through the knowledge management process and 
research methods, including document analysis, in-depth interviews, and focus group 
discussion. The objectives are to establish knowledge management for the guidelines for youth 
network development to prevent juvenile delinquency and crime victimization through social 
media process, and to develop a manual for youth network development. The manual  
was disseminated to the target group, including public relations police officers, youth,  
and representatives from the public, private, and civil society sectors responsible for crime 
prevention within the Provincial Police Region 7 area, including police cadets who attended  
a police public relations course.  
 According to the knowledge management process, it was found that the guidelines for 
youth network development for crime prevention and victimization via social media process 
consisted of four main stages, including 1) preparation 2) youth leaders recruitment 3) training 
for youth leaders and 4) youth network expansion and sustainability. The cooperation was 
required between law enforcement officers and youth agencies personnel such as school 
administrators, teachers in student activities division, and youth leaders who would jointly 
drive network activities through various forms of social media to raise awareness of crime.  
 After knowledge dissemination, it was found that the target group had an increased 
level of knowledge and understanding about youth network development for crime 
prevention and victimization via social media process and guidelines for driving network 
activities. Furthermore, they could create and implement social media to launch useful 
network activities. In terms of knowledge application, it was found that the target group had 
the idea to take part in the established network prototype and publicized such prototype in 
their department or in the responsible area to expand the network. Furthermore, they could 
apply this knowledge to develop further youth network in their own communities. 
 

Keywords: Knowledge Management / Social Media / Youth Network / Victimization 
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บทที่ 1 
ท่ีมาและความส าคัญ 

 
1. ที่มาและความส าคัญ 

 จากสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีพลวัตทางสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน  
ท้ังในด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ส่งผลให้ 
คนในสังคมยุคปัจจุบันจ าเป็นท่ีจะต้องปรับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของตนให้ทันต่อพลวัตทางสังคม 
ในลักษณะนี้ ซึ่งเด็กและเยาวชนก็เป็นกลุ่มของทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศท่ีจ าเป็นจะต้อง
รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงทางพลวัตของสังคมดังกล่าว ควบคู่ไปกับการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนใน
สังคม ท้ังในด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม , การพัฒนาความคิดในเชิงสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม เนื่องจากกลุ่มของทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีจะเป็นก าลังหลักใน
การก าหนดทิศทาง การขับเคล่ือนของประเทศต่อไปในอนาคต                     
         แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงในปัจจุบันแล้ว กลับพบว่ามีเด็กและเยาวชนเป็นจ านวนมากได้เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น 
จากสถิติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชี้ให้เห็นว่าจ านวนคดีอาญาที่มีเด็กและเยาวชน
เป็นผู้กระท าความผิดในปี พ.ศ.2562 นั้น มีมากถึง 17,022 คดี โดยคดีส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด รองลงมา คือ 
การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ตามล าดับ (สถาบันวิจัยประชาการและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563) ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีกรณีท่ีเด็กและเยาวชนจ านวนมากท่ีเคยกระท าความผิด
และถูกจับกุมด าเนินคดีหรือเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเป็นการอบรมบ่มนิสัยช้ีให้เห็น
ถึงผลร้ายของการกระท าความผิด จนเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการปล่อยตัวให้กลับคืนสู่สังคมเช่นเดิมแล้ว 
แต่ก็ยังกลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เช่นนั้นอีก ดังจะเห็นได้จากสถิติการกระท าความผิดซ้ า
ของเด็กและเยาวชนในอดีตท่ีผ่านมา ซึ่งมีจ านวนมากและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2561)           
        ในอีกมิติหนึ่ง ยังมีเด็กและเยาวชนอีกจ านวนไม่น้อยท่ีตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ          
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ (สัญญพงศ์ ล่ิมประเสริฐและคณะ, 
2563) การถูกกล่ันแกล้งในโลกออนไลน์ (สุวิพร ไฉไลสถาพรและคณะ, 2560) หรือแม้กระท่ัง การตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ (รพีภัทร ฐิติอุดมพัฒน , 2557) ดังนี้แล้ว เด็กและเยาวชน
ของสังคมไทยในปัจจุบันจึงสามารถท่ีจะเป็นได้ท้ัง “ยุวอาชญากรและเหยื่ออาชญากรรม” นั่นเอง (คฑารัตน์ 
เฮงตระกูล, 2562)  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงสภาวการณ์ปัจจุบันที่พลวัตของสังคมก าลังก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี
แห่งการสร้างความพลิกผัน (Disruptive Technology) ส่งผลให้การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
จึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะสังเกตได้
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จากข้อมูลจากรายงานการส ารวจปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ของประชากรไทย
ท่ีจัดท าขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า พบว่าในปี 2564 ท่ีผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ประชากรกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นประชากรในกลุ่มอายุของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันถือเป็นกลุ่มอายุ
ท่ีมีเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุดเฉล่ียวันละ 12 ช่ัวโมง 5 นาที ซึ่งถือเป็นการท าลาย
สถิติปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ของประชากรกลุ่ม Gen Y (กลุ่มคนอายุ 21-40 ปี) ท่ีเคยมีสถิติ
การใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์สูงสุด 6 สมัย โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาประชากรกลุ่ม Gen Y มี
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียวันละ 11 ช่ัวโมง 52 นาที ซึ่งกิจกรรมบนโลกออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมาก
ท่ีสุด คือ การติดต่อสื่อสารในรูปแบบออนไลน์โดยสาเหตุหนึ่งมาจากการที่หลายองค์กรต่างมีมาตรการ
ให้พนักงานท างานท่ีบ้าน (Work from Home) และสถาบันการศึกษาก็ได้จัดให้มีการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ
และรองลงมา คือ กิจกรรมดูรายการโทรทัศน์ ดูคลิปวิดีโอ ดูภาพยนตร์ ฟังเพลงผ่านส่ือสังคมออนไลน์รูปแบบ
ต่างๆ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2564)  

 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทยในกลุ่มต่างๆ  

ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 - 25641 
 

         ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสและประโยชน์ท่ีจะน าส่ือสังคมออนไลน์เหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างภูมิคุ้มทางสังคมด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับเด็กและเยาวชนไทยผ่านการสกัดองค์ความรู้
ท่ีได้จากการวิจัยในเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์” (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563) มาต่อยอดในมิติ

                                                         
1 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2564). ข่าวประชาสัมพันธ์ ETDA เผยโควิด-19 เป็นเหตุสังเกตได้ Gen Z 
ใช้เน็ตสูงสุดปีแรกชนะ Gen Y แชมป์ 6 สมัย. https://www.etda.or.th/th/pr-news/ETDA-released-IUB-2021.aspx. 
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ของการน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงผ่านการสร้างต้นแบบท่ีเหมาะสมของกระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชน โดยใช้กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม ตลอดจนจัดท าคู่มือส าหรับการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนดังกล่าว
โดยผ่านกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการกระท าผิดและ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และการจัดให้มีการระดมความคิดเห็นผ่านการสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group) ในแง่ของการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ในคู่มือท่ีจัดท าขึ้นไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานจริงผ่านการระดมความเห็นจากตัวแทนหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอื่น
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ี จึงจัดให้มีการเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7  
ตัวแทนเด็ก และเยาวชน องค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน รวมถึงนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ด้วยเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการน าไปสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านการป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมต่อไปในอนาคต 
 ในแง่ของความความสอดคล้องกับนโยบายการและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศนั้น จะเห็นได้ว่า
การศึกษาวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนท่ีมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและเข้ามามีบทบาทในเรื่องต่างๆ ในสังคมได้ โดยเฉพาะในเรื่ องของการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมในด้านการป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้กับเด็กและเยาวชน
ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีส่งผลกระทบหรือมีส่วนโดยตรงกับตัวเด็กและเยาวชนเอง จึงเป็นส่ิงท่ีจะต้องได้รับการพิจารณา
อย่างจริงจัง นอกจากนี้ในส่วนของนโยบายภายในประเทศนั้นการศึกษาวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ในด้านความมั่นคง ท่ีมุ่งเน้นให้มีการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ มีการพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ในด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาชน และ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน และพัฒนา
กลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคล่ือนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้ังระดับชาติ และ
ระดับพื้นท่ีโดยสร้างเครือข่ายการสนับสนุนท้ังด้านนโยบายองค์ความรู้ และการสร้างกลไกขับเคล่ือนแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงระดับพื้นที่ โดยให้มีความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
พร้อมท้ังสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนงานและการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคง แบบบูรณาการให้มีความชัดเจน
ในทุกระดับ 
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 นอกจากนี้การน าส่ือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการความรู้ดังกล่าวนั้นยังสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมส าหรับเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
สู่สังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 ในการเป็นสังคมท่ีมีความหวัง (Hope) เป็นสังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และ
เป็นสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony) และในด้านความมั่นคงของมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม 
การสร้างระบบคุ้มกันทางสังคม การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และ
ชุมชนในการสร้างหลักประกันความมั่งคงของมนุษย์และเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้วย 
            นอกจากนี้การจัดท าการจัดการความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างความปลอดภัยสาธารณะในการศึกษา 
วิจัยครั้งนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งเน้น
การวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐ และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ชุมชน สังคม และเมื่อพิจารณาถึงนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลัก
โดยตรงต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม จะเห็นได้ว่า
การพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ
ส่ือสังคมออนไลน์นี้ยังสอดคล้องกับเจตนารมย์ของการบัญญัติพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 
ในมาตรา 7 ท่ีก าหนดใหส านักงานต ารวจแหงชาติ สงเสริมใหท้องถิ่นและชุมชน มีสวนรวมในกิจการต ารวจ
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแตละพื้นท่ี และยังสอดคล้องกับหลักการของ
ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 ในด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ท่ีมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการและร่วมมือกัน
ของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม เพื่อท่ีจะท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
สร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมอีกประการหนึ่งด้วย  
 จากเหตุผล ความจ าเป็น และความสอดคล้องกับนโยบายท่ีส าคัญท้ังในระดับประเทศ และในระดับสากล
และนโยบายของหน่วยงานที่ส าคัญต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะผู้จัดท าจึงเห็นถึงความส าคัญ และ
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด และ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ขึ้น เพื่อใช้จุดแข็งของส่ือสังคมออนไลน์มาช่วย
สร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชนเพื่อท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมมิให้เยาวชนกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรรม  
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2. วัตถุประสงค ์(เป้าหมายการด าเนินการวิจัย) 
2.1 เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อป้องกันการกระท า

ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ 
          2.2 เพื่อจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ 
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์พร้อมคู่มือส าหรับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนดังกล่าว 
          2.3 เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ตัวแทนเด็ก และ
เยาวชน องค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม
ในชุมชน รวมถึงนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย (กรอบในการด าเนินงาน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดการความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด และ 
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  ตามแนวการของกระบวนการจัดการความรู้  
7 ข้ันตอน ได้แก่  
  1. การบ่งช้ีความรู้   5. การเข้าถึงความรู้      
  2. การสร้างและการแสวงหาความรู้  6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  
  3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ   7. การเรียนรู้  
  4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้  

จัดท าคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด 
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ 

สร้างต้นแบบเครือข่ายน าร่องในพื้นท่ีจริงตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือท่ีได้จัดท าขึ้น 

  ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน
การกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
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4. นิยามศัพท์ 
1) การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่  

การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรอง
ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ การเรียนรู้  

2) เครือข่าย หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Network) อย่างหนึ่งท่ีไม่จ ากัดขอบเขต
และมีการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก โดยเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้  
ซึ่งการเช่ือมโยงระหว่างกันนั้นอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปล่ียนทางความคิด การติดต่อส่ือสาร หรือการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

3) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  หมายถึง คู่มือส าหรับบุคลากรขององค์กรของ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนสามารถน าแนวทางการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย  
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนเพื่อป้องกัน 
มิให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในพื้นท่ีของตนเอง                     

4) ต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนน าร่องท่ีสร้าง
ขึ้นตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ 
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น 

5) คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีท าหน้าท่ีเป็นครู 
D.A.R.E ประจ าโรงเรียน  ตลอดจน ผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชน เช่น  ครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ครูฝ่าย
ปกครอง และเยาวชนที่เข้ามาเป็นตัวแทนแกนน าเครือข่าย 

6) เยาวชน หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือปฏิบัติงานอยู่ในสภาเด็กและเยาวชน 

7) การกระท าความผิด หมายถึง การท าผิดกฎหมาย การท า ผิดกฎระเบียบข้อบัง คับของ
สถาบันการศึกษา รวมถึงการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติอันดีงามตามท านองคลองธรรมทางสังคม 

8) การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หมายถึง การได้รับความเดือดร้อนเสียหายท้ังทางตรงและทางอ้อม 
ในร่างกาย จิตใจ หรือทรัพย์สิน จากการก่ออาชญากรรมหรือการกระท าความผิดของผู้ใดผู้หนึ่ง                   

9) กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง การประชาสัมพันธ์และส่ือสารพลังใจ เชิงบวกแบบ 
Online Public Relations พร้อมกับการเชิญชวนให้เป็นสมาชิกในรูปแบบของการ “กดถูกใจ” หรือ “กดติดตาม” 
หรือ “เพิ่มเป็นเพื่อน” ผ่านบัญชีของส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
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บทที่ 2 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้เรื่องต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า

ความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ คณะผู้วิจัยได้น าองค์ความรู้จากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาสร้างเป็นแนวทางและก าหนดขอบเขตของการศึกษา โดยจ าแนกออกเป็น
หัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้เร่ืองต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
1.2 แนวคิดทฤษฎีเครือข่าย การสร้างเครือข่าย และการบริหารเครือข่ายให้เข้มแข็ง (Social 

Network) 
1.3 การสกัดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน

การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ” ของ 
สรรค์ชัยโพธิสุวรรณและคณะ 

2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการป้องกันการกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
2.1 แนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือส าหรับการป้องกัน  และปราบปราม

อาชญากรรมในชุมชน 
2.2 แนวคิดทฤษฎีการควบคุมทางสังคม 
2.3 แนวคิดทฤษฎีทฤษฎีพันธะทางสังคม 
2.4 แนวคิดทฤษฎีทฤษฎีเหยื่อ 
2.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตระหนักในคุณค่าแห่งชีวิต 
2.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับส่ือใหม่ 
3.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
3.4 พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4.1 การวิจัยภายในประเทศ 
4.2 การวิจัยต่างประเทศ 
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1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้เร่ืองต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

1.1.1 ความหมายของเก่ียวกับการจัดการความรู้  
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management หรือท่ีเรียกว่า KM นั้น ได้เริ่มต้นเมื่อ

Nonaka (1994) ได้เสนอทฤษฎีการสร้างความรู้ขององค์กร โดยเริ่มตันจากการเรียนรู้ระดับบุคคลและแพร่
ขยายไปท่ัวองค์กรโดยการส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับการแยกประเภทความรู้ โดยมีแนวคิด
ว่ากระบวนการจัดการความรู้มี 3 ช้ันตอนหลัก ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ และการถ่ายโอน
ความรู้จ าแนกความแตกต่างระหว่างความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งน ามาเป็นฐานในการสร้างรูปแบบการจัดการ
ความรู้และน าเสนอในรูปแบบของ SECI Model ซึ่งประกอบด้วย S = Socialization (การปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม) E = Externalization (การน าความรู้กลับมาใช้) C = Combination (การผสมผสานความรู้) และ  
I =Internalization (การน าความรู้ชัดแจ้งมาใช้งานและท าให้กลายเป็นความรู้ฝังลึก) ซึ่ง Nonaka and 
Takeuchi (1995) ได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวในช่ือเกลียวความรู้ (knowledge spiral) (เสกสรร บิวศิลป์ศักด์ิ, 
2563) ถึงแม้ว่า การจัดการความรู้ (KM) เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นมาไม่นานนัก แต่ในปัจจุบันมีนักวิชาการท้ังในและ
ต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น  

Trapp (1999) ได้ให้นิยามการจัดการความรู้ หมายถึง การการจัดการความรู้เป็นกระบวนการ
ท่ีประกอบด้วยงานต่าง ๆ จ านวนมากซึ่งมีการบริหารจัดการในลักษณะบูรณาการเพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์ท่ี
คาดหวังไว้ การจัดการความรู้จึงเป็นแนวคิดองค์รวมที่จะบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเป็นความรู้ในองค์กร  

Kucza (2001) ได้ให้นิยามท่ีมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันซึ่งได้ให้นิยามการ
จัดการความรู้ หมายถึง การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการของการสร้างความรู้   
การจัดเก็บและการแบ่งปันความรู้ กล่าวโดยท่ัวไปจะรวมถึงการระบุสภาพปัจจุบัน การก าหนดความต้องการ 
และการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท่ีจะส่งผลกระทบต่อการจัดการความรู้ให้ดีขึ้นเพื่อบรรลุถึงความต้องการ 
  จริยา ปันทวังกูร (2563) การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) โดยการน าความรู้ เหล่านั้นมา
วิเคราะห์ ประมวลผล จัดเก็บ และจัดการความรู้ให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเผยแพร่หรือแบ่งปันให้กับบุคคล  
ท้ังในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนางานและพัฒนาคน รวมท้ัง
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กรด้วย การจัดการความรู้ (KM) จึงเป็นมรดกทางความรู้ (Knowledge Legacy) 
ท่ีส าคัญอย่างยิ่งขององค์กร เพราะความรู้ท่ีดีหรือแนวปฏิบัติท่ีดีย่อมช่วยสร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนาคนและ
พัฒนางานได้  

กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์ (2563) ก็ได้นิยามความหมายการจัดการความรู้ไว้ว่าเป็นกระบวนการ
รวบรวม การสงวนรักษา และการถ่ายทอดสารสนเทศไปสู่ความรู้ท่ีสามารถเข้าถึงได้ เพื่อน าไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การน าสินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) ไปสร้างคุณค่า 
(Value Creation) หรือเพิ่มผลิตผล (Productivity) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายหรือตอบสนองการด าเนินการของ
องค์กร การจัดการความรู้ จึงเป็นกระบวนการในการน าความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร รวมท้ัง
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ความรู้ท่ีอยู่ในรูปของเอกสารส่ือต่าง ๆ มาจัดการให้เป็นระบบ เพื่อให้สามารถน าความรู้ดังกล่าวท่ีมีไปใช้ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น  

มีชัย สีเจริญ (2562) การจัดการความรู้ หมายถึง รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะ
ถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ท่ีจะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น 

โดยสรุป การ จัดการความรู้  (Knowledge Management) หมายถึง  การ จัดการ ท่ีมี
กระบวนการอย่างเป็นระบบต้ังแต่การประมวลผลข้อมูล (Data) สารสนเทศ ( Information) ความคิด 
(Knowledge) ตลอดจนประสบการณของบุคคล เพื่อสร้างความรู (Knowledge) และมีการจัดเก็บในลักษณะ
ท่ีผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางท่ีสะดวก เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานท าให้เกิดการโอนถ่าย
ความรู้และมีการแพร่กระจายอย่างเป็นระบบเครือข่าย 

 

1.1.2 องค์ประกอบของการจัดการความรู้  
ในการจัดการความรู้โดยท่ัวไปมีองค์ประกอบท่ีส าคัญประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  คน (man) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology-IT) และกระบวนการจัดการความรู้ (process)  
1) คน (man) จะเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุด เนื่องจากคนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้

ส่วนบุคคล (personal knowledge management-PKM) กล่าวคือ เป็นผู้น าความรู้เพื่อมาใช้ประโยชน์กับ
ตัวเองจึงสามารถจัดการทุกอย่างทุกขั้นตอนได้เองเป็นส่วนใหญ่ ความสามารถของคนในองค์กรต้องมุ่งเน้นใน
เรื่องพนักงานเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะแม้ว่าองค์กรจะมีระบบบริหารจัดการ
ระบบการท างานต่าง ๆ ท่ีดีเลิศ แต่ขาดพนักงานท่ีมีคุณภาพหรือทุ่มเทให้กับการท างาน ก็จะไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ดังนั้น การสร้างพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน จึงเป็น
ส่ิงส าคัญอย่างมาก ซึ่งบางทฤษฎีเน้นถึงการจัดการความรู้ว่าเป็นการพัฒนาคนในองค์กรโดยร้อยละ 80 เป็น
การใช้สมองของมนุษย์ อีกร้อยละ 20 เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะหัวใจการจัดการความรู้คือ การ
รวบรวมความรู้ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมถึงการน าความรู้ นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ความรู้จึงมี
ความสัมพันธ์กับข้อมูลดิบ (data) สารสนเทศ (information) และปัญญา (wisdom) 

2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้นในเวลาและรูปแบบ
ท่ีบุคคลนั้นต้องการ เรียกว่า ระบบบริหารความรู้ องค์ประกอบของระบบบริหารความรู้ ได้แก่ เทคโนโลยีท่ีใช้
ในการจัดเก็บสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่
เนื้อหาข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงแพลตฟอร์มท่ีท าให้เกิดการท างานร่วมกัน การมีระบบและ
ฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีใช้งานร่วมกันได้ สนับสนุนการท างานร่วมกัน และระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น ระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการส่ือสารและการสนทนา รวมถึง วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมองค์กรท่ีช่วย
ให้เกิดการแลกเปล่ียนและใช้ข้อมูลร่วมกัน 
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3) ด้านกระบวนการ เป็นกระบวนการการจัดการความรู้ ประกอบด้วย แนวทางและขั้นตอน
ของการจัดการความรู้ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้นั้น โดยท่ัวไปจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ ดังนี้
       3.1) การจัดหาความรู้ (knowledge acquisition) องค์กรจะต้องแสวงหาความรู้จาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร ได้แก่ แหล่งความรู้ภายนอก
องค์กร เช่น การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (benchmarking) กับองค์กรอื่น การจ้างท่ีปรึกษาการตรวจสอบ
แนวโน้มเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าและคู่แข่งขัน การร่วมมือกับองค์กรอื่น
เพื่อสร้างพันธมิตรและการร่วมลงทุน และการเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ิงพิมพ์งานวิจัย บทความ 
โทรทัศน์ เป็นต้น รวมทั้งแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายในองค์กร เช่น การให้ความรู้กับพนักงานการสอน
งาน การฝึกอบรมสัมมนา การประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เล้ียง การเรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือ
ปฏิบัติ และกระบวนการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

3.2) การสร้างความรู้ (knowledge creation) เป็นขั้นตอนของการพัฒนาและการสร้าง
ความรู้ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ (generative) จากทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรเป็นวิธีการพัฒนา
ความรู้ของแต่ละคนในกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การสร้างความรู้ใหม่เกี่ยวข้องกับการหยั่งรู้และ
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งท่ีเกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ทุก ๆ คน สามารถเป็นผู้สร้างความรู้ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 
การวิจัยและการพัฒนา การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
และวิธีการระดมความคิด การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของคนในกลุ่ม 

3.3) การจัดเก็บและการค้นคืน (knowledge storage and retrieval) องค์กรต้องก าหนด 
ส่ิงส าคัญท่ีจะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ และต้องพิจารณาถึงวิธีการในการรักษาและการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ตามความต้องการ องค์กรต้องเก็บรักษาส่ิงท่ีองค์กรเรียกว่าเป็นความรู้ไว้ให้ดีท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
ตลอดจนผลสะท้อนกลับ การวิจัยและการทดลอง การจัดเก็บเกี่ยวกับด้านเทคนิค เช่น การบันทึกฐานข้อมูล 
หรือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน รวมท้ังเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางมนุษย์ด้วย เช่น การสร้าง
และการจดจ าของปัจเจกบุคคล เป็นต้น ท้ังนี้ การสะสมความรู้ องค์กรควรค านึงถึงโครงสร้างการจัดเก็บความรู้ 
ควรเป็นระบบท่ีสามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันเวลาและเหมาะสมกับความต้องการ 
และจัดให้มีการจ าแนกรายการต่าง ๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานความจ าเป็นในการเรียนรู้ องค์กรต้องพิจารณาความ
แตกต่างของกลุ่มคนในการค้นคืนความรู้ ต้องมีการจัดหมวดหมู่ตามองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตามวัตถุประสงค์
ของงาน ความช านาญของผู้ใช้ เป็นต้น และองค์กรต้องหาวิธีท าให้พนักงานทราบถึงช่องทางหรือวิธีการส าหรับ
ค้นหาความรู้ เช่น การท าสมุดจัดเก็บรายช่ือและทักษะของผู้เช่ียวชาญ เครือข่ายการท างานตามล าดับช้ัน การ
ประชุม การฝึกอบรม เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้จะน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ในองค์กร 

3.4) การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (knowledge transfer and utilization) 
การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากความรู้มีความจ าเป็นส าหรับองค์กร เนื่องจากองค์กรจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อ
ความรู้มีการกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมท่ัวท้ังองค์กร การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์
จากความรู้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกด้านอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การเคล่ือนท่ีของสารสนเทศและความรู้
ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้นเป็นไปได้โดยต้ังใจ เช่น การส่ือสาร โดยการเขียน การฝึกอบรม การประชุม
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ภายใน การส่ือสารภายในองค์กร การหมุนเวียนเปล่ียนงาน และระบบพี่เล้ียง ส่วนมากถ่ายทอดความรู้โดยไม่
ต้ังใจ เช่น การหมุนเวียนงาน ประสบการณ์หรือเรื่องราวท่ีเล่าต่อกันมา คณะท างาน และเครือข่ายท่ีไม่เป็น
ทางการ 

1.1.3 เทคโนโลยีส าหรับการจัดการความรู้  
 ในการจัดการความรูขององคการผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ได้ถูกคาดหมาย

ว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้การจัดการความรู้นั้นประสบการณ์น าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมีผลต่อ
ความส าเร็จในระบบการจัดการความรูเขามาเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยในการจัดการความรูท้ังในสวนของพนักงาน
และองคการ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของและมีบทบาทในการจัดการความรูประกอบด้วยเทคโนโลยีการ
ส่ือสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) และ
เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology)  

สมชาย น าประเสริฐชัย (2546) กล่าวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีบทบาทใน
การบริหารจัดการความรู้ประกอบด้วย 

1) เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถเขาถึง
ความรูต่าง ๆได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมท้ังสามารถติดตอส่ือสารกับผู้เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้ ช่วยการสืบ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการ ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตหรืออินเทอร์เน็ต  

2) เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้สามารถประสานการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเรื่องระยะทาง เช่นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ระบบประชุม
ออนไลน์ เป็นต้น 

3) เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage technology) ช่วยในการจัดเก็บและจัดการความรู้ต่าง ๆ 
เชน มีระบบฐานข้อมูลและระบบการส่ือสารท่ีช่วยในการสร้าง คนหาแลกเปล่ียน จัดเก็บความรูโดยเฉพาะท่ี
เรียกว า Know-ware เช น ระบบ Electronic document management หรือ Enterprise knowledge 
Portal เป็นต้น 

1.1.4 กระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ตามแนวคิดของโมเดลปลาทู (TUNA model) 
ประพนธ์ ผาสุกยืด (2550) กล่าวถึง โมเดลปลาทู (TUNA model) ว่าเป็นกระบวนการท่ีใช้

ส าหรับการจัดการความรู้ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม และยังได้เสนอรูปแบบการจัดการความรู้
เปรียบเหมือนกับปลาทูตัวหนึ่ง หรือท่ีเรียกว่า TUNA Model ซึ่งเป็นการจัดการความรู้แบบง่ายๆ มี 3 ส่วน คือส่วน
หัว ส่วนตัว และส่วนหาง 

1) ส่วนหัวปลา เรียกว่า KV - knowledge vision หมายถึงการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
หรือเป็นทิศทางของการจัดการความรู้ท่ีชัดเจน ก่อนการเริ่มท า KM ว่า “เราก าลังจะมุ่งหน้าไปทางใด” หรือ“เราท า 
KM ไปเพื่ออะไร” 

2) ส่วนตัวปลา เรียกว่า KS - knowledge sharing หมายถึง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งเป็น
หัวใจและเป็นส่วนท่ียากท่ีสุด เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเหตุปัจจัยท่ีท าให้ผู้คนมีใจให้แก่กันและกัน 
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3) ส่วนหางปลา เรียกว่า KA - knowledge assets หมายถึง ตัวเนื้อความรู้ ท่ีเก็บสะสม 
ไว้เป็นคลังความรู้หรือ ขุมความรู้ท่ีเก็บสะสมไว้อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ โดยอาศัยเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยในการจัดเก็บ เพื่อท าให้สามารถน าความรู้ไปใช้งานและมีการต่อยอดยกระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการจัดการความรู้ โมเดลปลาทู (TUNA model) 
 

กระบวนการจัดการความรู้ตามโมเดล SECI  
โมเดล SECI ของ Nonaka และ Takeuchi เป็นกรอบแนวคิดท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนแปลง

ความรู้ระหว่างความรู้ท่ีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งท าให้เกิด
ความรู้ใหม่ข้ึนในลักษณะท่ีเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังต่อไปนี้ (Hoe, S.L., 2006) 

1) Socialization เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit to 
Tacit) โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงของผู้ท่ีส่ือสารระหว่างกัน สร้างเป็นความรู้ของแต่ละบุคคลขึ้นมาผ่านการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น การสังเกต การลอกเลียนแบบและการลงมือปฏิบัติความรู้ฝังลึกอาจจะเป็นกระบวนการคิด  
ซึ่งเป็นการยากท่ีจะอธิบายออกมาเป็นค าพูด การท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมจะท าให้สามารถเรียนรู้ได้  

2) Externalization เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
(Tacit to Explicit) จะสามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบ การต้ังสมมติฐาน กรอบความคิด ในการถ่ายทอด
ความรู้ฝังลึกออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งท าได้ยาก อาจท าได้โดยผ่านการพูดคุย การเล่าเรื่อง ซึ่งกระบวนการนี้
เป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการสร้างความรู้ 

3) Combination เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit to Explicit) เป็นกระบวนการท่ีท าให้ความรู้สามารถจับต้องได้ น าไปใช้ได้และใช้งานร่วมกันไ ด้
สามารถท าได้โดยการแยกแยะ แบ่งประเภท และท าให้อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบความรู้ 

4) Internalization เป็นการแลกเปล่ียนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ฝังลึก 
(Explicit to Tacit) เกิดจากการท าความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็นความรู้ขึ้น โดยผ่าน
การอ่านหนังสือ เอกสารแล้วท าความเข้าใจ หรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การน าเอาความรู้ไปใช้ 



13 
 

 
 

กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซึ่งในแต่ละกระบวนการท่ีเกิดการ
เปล่ียนรูปแบบระหว่างความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งจะท าให้เกิดความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งนั่ นหมายความว่า 
Externalization และ Internalization เป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างความรู้ ยิ่งสามารถกระตุ้นให้
กระบวนการท้ัง 4 ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) และยิ่งเกลียวความรู้
หมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะท าให้เกิดความรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 โมเดลการจัดการความรู้ SECI ของ Nonaka และ Takeuchi 
 
ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้นั้น บุญดี บุญญากิจและคณะ (2547) ท่ีได้มีการน า

หลักการจัดการความรู้ของ Demarest (1999) มาวิเคราะห์แล้วจึงจ าแนกกระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น  
7 ข้ันตอน ดังนี้  

1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) หมายถึง เป็นการพิจารณาว่าองค์กร 
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องใช้อะไร ปัจจุบันมีความรู้
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ท่ีใคร 

2) การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) หมายถึง 
การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้จากภายนอก โดยรักษาความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้วแยกความรู้ท่ีไม่ได้ใช้แล้วออก 
ตัวอย่างเช่น การสรุปบทเรียนจากการท างาน การสกัดความรู้จากการประชุม เป็นต้น 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) หมายถึง การก าหนดโครงเรื่อง
ของความรู้ เตรียมพร้อมในการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบและเกิดความเป็นระบบ สามารถค้นหาได้ง่าย  

4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) หมายถึง 
การประมวลกล่ันกรององค์ความรู้ท่ีเกิดจากการรวบรวมท่ีมีระบบเป็นรูปแบบของไฟล์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น การปรับ
รูปแบบเอกสาร การใช้รูปแบบภาษาเดียวกัน การปรับเนื้อหาให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เป็นต้น 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) หมายถึง การท าให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงความรู้นั้น
ได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 



14 
 

 
 

6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) หมายถึง การท่ีได้น าความรู้จาก
การปฏิบัติงานหรือประสบการณ์มาแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน ในเรื่องของเทคนิคการท างาน การแก้ปัญหา คู่มือ
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีวิธีการจัดท าได้หลายรูปแบบ อาจออกเป็นรูปแบบของเอกสาร ฐานความรู้ หรือเทคโนโลยี และ
รูปแบบการท างานอาจเป็นทีม การข้ามสายงาน บูรณาการ กิจกรรมกลุ่ม ชุมชนสัมพันธ์ ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียน
งาน เวทีแลกเปล่ียนความรู้ 

7) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การท่ีได้น าความรู้จากการแบ่งปันมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน ตัวอย่างเช่น เกิดระบบการเรียนรู้ เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่และ
หมุนเวียนแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่อง  

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการจัดการความรู้ข้างต้น คณะ ผู้วิจัยได้
ประยุกต์กระบวนของการจัดการความรู้ท้ัง 7 ขั้นตอนเพื่อก าหนดขอบเขตและกรอบแนวคิดในการด าเนินวิจัย 
โดยการจัดการความรู้เรื่องต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ เริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมายทิศทางหรือวิสัยทัศน์ของการ
จัดการความรู้ท่ีจะด าเนินการไปในทิศทางใด เพื่ออะไร เป้าหมายของการจัดการความรู้ ต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือให้โครงการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
ต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ท่ีจะต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีการจัดเก็บความรู้สะสม
อย่างเป็นระบบ จนเป็นคลังความรู้ ท่ีได้จากการท ากิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แล้วน าความรู้มาใช้งานและ
พัฒนาต่อยอดความรู้ต่อไป การจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 
1.2 แนวคิดทฤษฎีเครือข่าย การสร้างเครือข่าย และการบริหารเครือข่ายให้เข้มแข็ง (Social 

Network)  
 1.2.1 ความหมายของเก่ียวกับการสร้างเครือข่าย  

 นักวิชาการท้ังในและต่างประเทศได้ให้นิยาม และความหมายของเครือข่ายไว้อย่าง
หลากหลาย ส่วนใหญ่จะให้ความหมายท่ีมีความสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

Mitchell (1968) นิยามเครือข่าย หมายถึง ความสัมพันธ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมระหว่าง
บุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่น ๆ ท่ีอยู่รอบข้าง ลักษณะของความสัมพันธ์นี้สามารถน ามาอธิบายถึงพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีอยู่ในเครือข่ายนั้นได้ เครือข่ายจึงเป็นกรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ตลอดจน
พฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ ท่ีอยู่ในสังคม  

Marin & Wellman, (2011) ไ ด้กล่าวถึงความหมายเครือข่าย หมายถึง กลุ่มสมาชิก
เครือข่าย (Nodes) ท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันโดยมีความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ความเป็นเพื่อน ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมงาน การพูดคุย การให้ค าแนะน า การให้ความไว้วางใจ  
การแลกเปล่ียนสารสนเทศ การติดต่อส่ือสารผ่านอีเมลและส่ือสังคมออนไลน์ การให้ความร่วมมือ เป็นต้น  
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พลเดช  ปิ่นประทีป (2556) ได้ให้นิยามเครือข่าย หมายถึง การประสานงานรูปแบบหนึ่งท่ี
โยงใยการท างานของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรหลายองค์กร ซึ่งมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของ
ตนเอง ท่ีมีความคิด มีปัญหา มีความต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันหรือคล้ายกัน มาติดต่อ
ประสานงานหรือร่วมกันท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนองความ
ต้องการในเรื่องนั้น ๆ โดยยึดหลักการท างานร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน เคารพซึ่งกันและกัน 
มากกว่าการเช่ือฟังและปฏิบัติตามผู้มีอ านาจส่ังการ  

กุลทัต หงส์ชยางกูร (2563) การเช่ือมโยงของคน กลุ่มของคน หรือกลุ่มองค์กรท่ีสมัครใจท่ี
จะแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายและวิธีการท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของ
ความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน กลุ่มของคนหรือองค์กร  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2560) ได้ให้นิยามเครือข่าย หมายถึง กลุ่มของคนหรือองค์กรท่ี
สมัครใจแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบ
โครงสร้างท่ีคนหรือองค์กร สมาชิก ยังคงมีความเป็นอิสระในความหมายนี้ สาระส าคัญคือ ความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไป โดยสมัครใจ กิจกรรมท่ีท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือ
แลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน และการเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัว
ของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ 

ในมุมมองทางสังคมวิทยาเครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Network)  
ท่ีแตกต่างจากกลุ่ม โดย “กลุ่ม”จะมีขอบเขตชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก มีความเป็นรูปธรรม มีโครงสร้าง
ทางสังคม แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีไม่มีขอบเขต ไม่มีโครงสร้างแน่นอนตายตัว 
อาจมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาท าหน้าท่ีสานความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ใน
เครือข่ายมีความเป็นอิสระไม่มีใครบังคับให้ใครท าอะไรได้ แต่ละคนหรือกลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลาง
ของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่มหรือ
องค์กรมาก  

จากการประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า เครือข่าย หมายถึง การเช่ือมโยงคน
หรือ กลุ่มคนท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกันโดยมีความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ 
โดยมีการแลกเปล่ียนข่าวสารร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายและวิธีการท างานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบมีการจัดระเบียบ ซึ่งโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้
พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
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1.2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครือข่าย (Networking) 
การสร้างเครือข่ายเป็นวิธีการท างานท้ังในภาคธุรกิจ และในการท างานเชิงพัฒนาสังคม 

แนวความคิดของระบบเครือข่ายได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดยเริ่มจากธุรกิจของการจัดหางานท าและการสรร
หาบุคคลท่ีเหมาะสม ในทางสังคมวิทยา เครือข่าย เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Network) 
อย่างหนึ่งท่ีแตกต่างไปจากกลุ่ม โดยท่ีกลุ่มจะมีขอบเขตท่ีชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก มีความเป็นรูปธรรม
มองเห็นได้  มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีไม่มีขอบเขต 
การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็ได้  

แนวคิดทฤษฎีหลัก ๆ ใน เครือข่ายทางสังคม อธิบายถึงการสร้างความร่วมมือใน 2 แนวคิด
ส าคัญ คือ แนวคิดความคล้ายคลึง (Homophily) และแนวคิดความใกล้ชิด (Propinquity) ในแนวคิดความ
คล้ายคลึง ถูกอธิบายไว้ว่าภายใต้เงื่อนไขอื่นท่ีเหมือนกัน บุคคลชอบจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นท่ีมีคุณลักษณะท่ี
คล้ายกัน โดยอาจเป็นความคล้ายกันในประสบการณ์เดิม ปรัชญาวิชาชีพ พื้นฐานสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ถิ่นฐานเดิมเพศ ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม เช่น คนหรือสมาชิกใน
สังคมท่ีมีพื้นฐานเหมือนกันหรือคล้าย ๆ กันมักจะคบหาสมาคม สุงสิงจับกลุ่มอยู่ด้วยกัน และแนวคิดความ
ใกล้ชิด อธิบายว่าภายใต้เงื่อนไขอื่นท่ีคงท่ี บุคคลชอบท่ีจะมีความสัมพันธ์กับคนท่ีมีระยะทางใกล้ชิดกัน (กุลทัต 
หงส์ชยางกูร, 2563) ความสัมพันธ์ของสมาชิกท่ีต่างกันใน 2 ลักษณะนี้ ท้ังแบบแน่นแฟ้น (Strong ties) หรือ
แบบหลวม (Weak ties) ท่ีวิเคราะห์ได้จากทฤษฎีนี้จะให้แนวทางท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ ความสัมพันธ์แบบแน่น
แฟ้นระหว่างผู้คนท่ีคล้ายคลึงกันท าให้เกิดการต้ังเป้าหมายร่วม เกิดความไว้เนื้อเช่ือใจ และมีการแบ่งปันข้อมูล
และแหล่งประโยชน์กัน ส่วนความสัมพันธ์แบบหลวม มักมีประโยชน์ในการได้รับความคิดใหม่ ช่วยสร้างโอกาส
ให้คนท่ีไม่คุ้นเคยเข้ามาเพื่อช่วยให้ความคิด มุมมอง องค์ความรู้ แหล่งประโยชน์ หรือแนวปฏิบัติใหม่ ๆ  
ท่ีแตกต่าง ความสัมพันธ์ที่แบบหลวมอาจมาจากการเป็นเพื่อนของเพื่อน เป็นต้น  

ท้ังแนวคิดความคล้ายคลึง (Homophily) และแนวคิดความใกล้ชิด (Propinquity) โดยมี
แนวคิดทฤษฎีท่ีช่วยอธิบายการสร้างเครือข่าย ได้แก่ 

1) ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory) อธิบายถึงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่าง
กัน ดังนั้นเหตุผลหลักท่ีจะท าให้เครือข่ายเกิดขึ้นได้โดยสมัครใจก็คือแต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ท่ีตนจะได้รับ
จากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความเต็มใจท่ีจะประสานกันหรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

2) แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) เป็นการผนึกก าลังในลักษณะท่ีมากกว่าหนึ่งบวกหนึ่ง
เท่ากับสอง แต่ต้องเป็นหนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสอง หมายความว่าการรวมพลังกันท างานน าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่า
หรือเข้มแข็งมากกว่าการท่ีแต่ละองค์กรจะท างานโดยโดดเด่ียว 
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1.2.3 องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย  
 เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรท่ีเป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่าง

ร่วมกัน เพื่อน าไปสู่จุดหมายท่ีเห็นพ้องต้องกัน โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างน้อย 7 ประการ ได้แก่ 
1) มีการรับรู้มุมมองท่ีเหมือนกัน (Common perception) สมาชิกในเครือข่าย ต้องมี

ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น มีความเข้าใจในตัว
ปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกัน หรือต้องการความช่วยเหลือใน
ลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้น การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายท่ีท าให้
เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  

2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) การท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ี
เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปด้วยกันการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันจะท าให้กระบวนการขับเคล่ือนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้ง
อันเนื่องมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่ม
ขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติท่ี
สมาชิกเครือข่ายกระท า ร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
แต่ก็จ าเป็นจะต้องท าให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของเครือข่ายให้มากท่ีสุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

3) มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual interests/benefits) สมาชิกของ
เครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาท่ีต่างก็มีความต้องการเป็นของตัวเอง (Human needs) ถ้าการเข้าร่วมใน
เครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น ดังนั้น ในการท่ีจะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่าย
จ าเป็นต้องค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนท่ีเขาจะร้อง
ขอลักษณะของผลประโยชน์ท่ีสมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้องให้ทุกคน และต้องเพียง
พอท่ีจะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมี
ต าแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใดก็ตามท่ีสมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือ
เมื่อเขาได้ในส่ิงท่ีต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในท่ีสุด 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders participation) การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการท่ีส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไข
ท่ีท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกใน
เครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (Partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ใน
แนวราบ (Horizontal relationship) คือ ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนมากกว่าความสัมพันธ์ในแนวด่ิง (Vertical 
relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปล่ียนกรอบความคิด
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ของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอื่น ๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าท าได้จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเครือข่ายมาก 

5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) องค์ประกอบท่ีจะท า
ให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การท่ีสมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดย
น าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วท าให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ 

6) การเกื้อหนุนพึ่งพากัน (Interdependence) เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เครือข่ายด าเนินไป
ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การท่ีสมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจ ากัดท้ังด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน 
ก าลังคน ฯลฯ ไม่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย 
จ าเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การท าให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียว
แน่นจ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่าย ล้มลงได้ 
การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่ของเครือข่าย การเกื้อหนุนพึ่ งพากันใน
ลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 

7) มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปล่ียน (Interaction) สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกัน 
เพื่อก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกันโดยท่ีผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้อง
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการ
แลกเปล่ียนกัน (Reciprocal exchange) มากกว่าท่ีจะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (Unilateral exchange) 
ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ท า ให้การเช่ือมโยงแน่น
แฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปช่วยจ าแนกระหว่างเครือข่าย
แท้ กับเครือข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้การพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์มีความ
เข้มแข็งของเครือข่าย และองค์ประกอบท้ังหลายข้อนั้นเป็นตัวท่ีจะช่วยให้เครือข่ายสามารถรวมตัวกัน และ
พัฒนาเครือข่ายจนกลายเป็นเครือข่ายท่ีเข้มแข็ง และเป็นรูปธรรม 

 
1.2.4 การบริหารจัดการเครือข่าย 

การบริหารจัดการเครือข่ายมีความจ าเป็นเพื่อประคับประคองให้เครือข่ายสามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จ าเป็นต้องรักษา
ความส าเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความส าเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 

1) มีการจัดกิจกรรมร่วมท่ีด าเนินอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ 
ได้มีการจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของ
การกระท าท่ีสมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยท่ัวกัน ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการ
ก าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ท้ังในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจ
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เพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้ส าหรับสมาชิกทุกคน 
กล่าวคือ ควรจะมีกิจกรรมย่อยท่ีหลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยใน
เครือข่ายด้วย โดยท่ีกิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรม
เหล่านี้อาจจัดในรูปแบบท่ีเป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพื่อประเมินผลร่วมกันประจ า
ทุกเดือน เป็นต้น หรือจัดในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬา สันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณี
ท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีท่ีเครือข่ายครอบคลุมพื้นท่ีท่ีกว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะ
ส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก 

2) การรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย สัมพันธภาพท่ีดีเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป ความสัมพันธ์ท่ีดีเป็นเสมือนน้ ามันท่ีคอยหล่อล่ืนการท างาน
ร่วมกันให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดท่ีสมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิด
ความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไข
อย่างทันท่วงที ก็จะน าไปสู่ความเส่ือมถอย และความส้ินสุดลงของเครือข่ายได้ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมท่ีมี
จุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่จัดในช่วงท่ีมี
ปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพื่อ
หลีกเล่ียงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันท่ีอาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเกิดความ
ขัดแย้งต้องรีบแก้ไข และด าเนินการไกล่เกล่ียให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ และควรมีมาตรการป้องกันปัญหาก่อนท่ี
จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กร ควรแบ่งอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน และไม่ซ้ าซ้อน 
การก าหนดเป้าหมายการท างานท่ีสมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การก าหนดผู้น าท่ี
เหมาะสม การก าหนดกติกาอันเป็นท่ียอมรับร่วมกัน เป็นต้น 

3) การก าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าท่ี
ยังมีส่ิงจูงใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดให้เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลไกบางประการท่ีจะช่วยจูงใจ
ให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีส่ิงจูงใจท่ีต่างกัน ดังนั้น 
ควรท าการวิเคราะห์เพื่อบ่งช้ีถึงแรงจูงใจท่ีแตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วท าการจัดกลุ่มของส่ิงจูงใจท่ี
ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะน าไปสู่มาตรการใน
การสร้างแรงจูงใจส าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง 

4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ หลายเครือข่ายต้องหยุดด าเนินการไป 
เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานท่ีเพียงพอ ท้ังด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
บุคลากร ท่ีส าคัญคือ เงินทุนในการด าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดท่ีไหลเวียนหล่อเล้ียงเครือข่ายให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอท่ีจะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในท่ีสุด หากได้รับการ
สนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการด าเนินงานไม่
คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้ 
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5) การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการ
ด าเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายท่ีเพิ่งเริ่มด าเนินการใหม่ๆ การมีท่ีปรึกษาท่ีดีคอยให้ค าแนะน าและ
คอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น ควรมีท่ีปรึกษาเพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรม
ภาวะความเป็นผู้น าให้กับสมาชิกเครือข่าย 

6) การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง องค์กรหรือเครือข่ายท่ีเคยประสบความส าเร็จกลับ
ต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมาเพื่อสานต่อภารกิจของ
เครือข่ายจ าเป็นต้องสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังความรู้
ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและท่ีส าคัญคือเป็นท่ียอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์
รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ด าเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท าหน้าท่ีเป็น
สมาชิกแกนหลัก เพื่อสืบสานหน้าท่ีต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 

 
1.3 การสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเร่ือง “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน

การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์” ของสรรค์ชัย  
โพธิสุวรรณและคณะ  

  จากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ 
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์จากงานวิจัยของสรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ
(2563) สามารถสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์ ได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

  1.3.1 องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน  
 (1) การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจะต้องเริ่มจากการคัดเลือกตัวแทนจากโรงเรียนต่าง ๆ  

มาเป็นแกนน าเครือข่ายเพื่อรับการถ่ายทอดทักษะความรู้และเพิ่มพูนศักยภาพด้านภาวะผู้น าผ่านกิจกรรม 
ในลักษณะของกิจกรรมค่าย หลังจากนั้นจึงมอบหมายภารกิจเพื่อให้กลับไปสานต่อกิจกรรมกับเพื่อนคนอื่นๆ  
ในโรงเรียนหรือในชุมชน นอกจากนี้ยังควรมีการมอบสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงความเป็นแกนน าเครือข่าย เพื่อให้
แกนน าทุกคนในทุกพื้นท่ีเกิดความภาคภูมิใจและมีความมุ่งมั่นในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์
ของเครือข่ายให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) หลังจากท่ีแกนน าเครือข่ายแล้วจึงเป็นขั้นตอนของการสร้างส่ือกลางในการเช่ือมโยงผู้สนใจ
ให้เข้ามาเป็นกลุ่มเดียวกันแม้จะอยู่ในคนละพื้นท่ี ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าวพบว่าส่ือกลางท่ีได้รับความนิยมและเข้าถึง
เยาวชนได้มากท่ีสุด คือ ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเพจเฟสบุ๊กโดยนอกจากจะเป็นช่องทางท่ีจะสามารถรวบรวม
สมาชิกเครือข่ายได้แล้ว ยังสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือถ่ายทอดพลังใจด้านการป้องกัน
ตนเองจากภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊กดังกล่าวได้ 
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(3) การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนควรจะต้องเริ่มต้นจากการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอผ่านการท ากิจกรรมหรือการส่ือสารบนส่ือสังคมออนไลน์ซึ่งอาจเป็น
การเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการสร้างกิจกรรมหรือการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับสาระความรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบนส่ือสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิด
การสร้างตัวตนให้เป็นท่ีรู้จักและการสร้างกระแสในโลกสังคมออนไลน์ เพราะเมื่อเครือข่ายได้รับการกล่าวถึง
และมีการขยายขอบเขตไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างออกไป จะเกิดการติดตามและการส่งต่อผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย  

(4) ควรมีการสานต่อกิจกรรมจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องผ่านนโยบายของสถานศึกษา คือการสานต่อ
กันแบบรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโดยให้นักเรียนท่ีเป็นแกนน าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทด้านการถ่ายทอดเทคนิควิธีและแนวทาง 
การด าเนินงานให้กับรุ่นน้องหรือกลับมาเป็นพี่เล้ียงการด าเนินกิจกรรมในกรณีท่ีรุ่นพี่จบการศึกษาจากสถาบัน
ไปแล้วรวมท้ังมีการมอบประกาศนียบัตรแก่โรงเรียนและนักเรียนแกนน า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการมีข้อตกลง 
ในการด าเนินงานร่วมกัน 

(5) การพัฒนาเครือข่ายให้เกืดความต่อเนื่องประการสุดท้าย คือ การผลักดันให้เกิดผลกระทบ
เชิงนโยบายและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยเป็นการผลักดันให้เกิดผลกระทบในระดับนโยบายของ
ประเทศและการสร้างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจโดยการใช้ 
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือระหว่างหน่วยงานหลัก เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างเป็น
รูปธรรมท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

1.3.2 องค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 

จากการท่ีอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน
ค่อนข้างสูงโดยจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้เวลาไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือส่ือสังคม
ออนไลน์ต่อวันเฉล่ีย 7 ช่ัวโมง 25 นาที ดังนั้น หากใช้โอกาสท่ีเด็กและเยาวชนมีการใช้อินเทอร์เน็ตหรือส่ือสังคม
ออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย มาเป็นจุดแข็งในการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการป้องกัน
อาชญากรรม ย่อมสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างได้อย่างท่ัวถึงในทุกพื้นท่ี 

การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการส่งต่อพลังใจเชิงบวกเพื่อการป้องกันการกระท าผิดและ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยรูปแบบของส่ือข้อมูลท่ีมีคุณภาพ
และมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การส่ือสารเหล่านั้นสามารถโน้มน้าวจิตใจ ให้ผู้รับสารคล้อยตามหรือ
มีทัศนคติท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของการส่ือสาร โดยต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลักของการ
สร้างสรรค์ส่ือข้อมูลท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) รูปแบบของส่ือท่ีมีความน่าสนใจ กระชับ และเป็นท่ีนิยมของผู้รับ
ส่ือ 2) ผู้สร้างสรรค์ส่ือ ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจ 3) เนื้อหาของส่ือท่ีจะต้องมี
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ลักษณะของการสร้างแรงบันดาลใจ การถ่ายทอดประสบการณ์ตรง หรือเนื้อหาท่ัว ๆ ไปท่ีสอดคล้องกับเหตุการณ์
หรือท่ีเป็นกระแสในสังคมออนไลน์  
  นอกจากนี้ จากผลการศึกษาในเชิงคุณภาพงานวิจัยดังกล่าวยังพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตและ
ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายป้องกันการกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของเด็กและเยาวชน จะต้องเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น
โรงเรียน หน่วยงานต ารวจ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีบทบาทด้านการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนจาก
อาชญากรรม โดยจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจและแรงดึงดูดให้เด็กและเยาวชนมารวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีน่าสนใจ และคอยสอดแทรกการให้ความช่วยเหลือหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ตนเองจาก อันตรายของอาชญากรรมประเภทต่างๆ ไปพร้อมกัน อีกท้ังการสร้างแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้
เกิดการขับเคล่ือนของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องควรมีการด าเนินกิจกรรมในเชิงรุก โดยต้องมีการลงพื้นท่ีเข้าไปจัด 
กิจกรรมในโรงเรียนหรือชุมชนนั้นโดยตรง เพื่อให้เยาวชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับประโยชน์ท่ี
จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งผู้ท่ีจะมีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุนให้กิจกรรมประสบ
ความส าเร็จได้ คือ ผู้บริหารและคณะครูของแต่ละโรงเรียน เพราะจะเป็นผู้ท่ีสามารถประสานงานกับตัวแทน
นักเรียนหรือนักเรียนคนอื่นๆ ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี โดยผลการศึกษาของงานวิจัยดังกล่าว 
ยังพบอีกด้วยว่ากิจกรรมท่ีจะสร้างพลังใจเชิงบวกด้านการป้องกันตนเองจากการกระท าความผิดและการตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมให้แก่เยาวชนได้ดีท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม และบุคคลท่ีควรเป็นผู้น าในการ
ท ากิจกรรมควรเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือทหาร 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนที่สกัดออกมาได้
จากงานวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยยังเห็นว่า เพื่อให้การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวสามารถน าไปใช้
สร้างเครือข่ายในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นจะต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของขั้นตอนท่ีควรจะเริ่มต้ังแต่การเข้าถึงเยาวชนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะน ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายและแนวทางการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้น ในส่วนนี้จึงเป็นองค์ความรู้ท่ี
จะต้องแสวงหาเพิ่มเติมจากเทคนิคหรือประสบการณ์ของผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท ากิจกรรมร่วมกับเยาวชน
ในลักษณะของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของอาชญากรรมต่อไป 
 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างความร่วมมือส าหรับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
ชุมชน 

2.1.1 ความหมายการป้องกันและอาชญากรรม 
สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (2556) ท่ีได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมไว้ว่า หมายถึง 

การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไว้ว่าเป็นการควบคุมอาชญากรรมไม่ให้เกิดข้ึนในสังคมโดยการใช้มาตรการ
และวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของการป้องกันอาชญากรรมนั้นอาจจ าแนกออกเป็นการขจัดต้นเหตุหรือขจัดความ
ปรารถนาท่ีจะกระท าผิดและการขจัดช่วงโอกาสท่ีจะกระท าผิด ซึ่งท้ังหมดนี้ถือเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
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เอกชนและประชาชนในการท่ีจะต้องร่วมมือกันใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การกระท า
ความผิดเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการควบคุมอาชญากรเพื่อป้องกันอาชญากรย้อนกลับมากระท าความผิดอีกและ
การลงโทษอาชญากรเพื่อท าให้เกิดความเข็ดหลาบ ท้ังยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้ท่ีคิดจะประกอบอาชญากรรม
อีกประการหนึ่งด้วย ซึ่งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะดังกล่าวอาจจะเป็นการป้องกันและ
ระงับเหตุในการเกิดอาชญากรรมหรือเป็นการสืบสวนปราบปรามติดตามจับกุมภายหลังจากการเกิดเหตุแล้ว
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน  

อัณณพ ชูบ ารุง และ อุนิษา เลิศโตมรสกุล (2555) ท่ีได้ให้ความหมายของการป้องกัน
อาชญากรรมไว้ว่า เป็นการกระท าของเอกชน หรือองค์กรของทางราชการโดยมี วัตถุประสงค์ท่ีจะลดความ
เสียหายอันเกิดจากการกระท าของผู้ท่ีได้รับขนานนามว่าเป็นอาชญากรตามข้อก าหนดของรัฐ ดังนั้นการป้องกัน
อาชญากรรมให้มีแนวโน้มหรือความเส่ียงของการเกิดอาชญากรรมท่ีลดลง ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคประชาชน หรือหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติตามแนวทางหรือ
นโยบายท่ีวางไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโดยพื้นฐาน
ประชาชนก็ต้องรู้และเข้าใจถึงวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเบื้องต้นท่ีสามารถปฏิบัติได้
เองด้วย  

Walter (1967) ได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมไว้ว่า เป็นความพยายามท่ีจะ
สกัดล่วงหน้ามิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น อาจเป็นการคาดการณ์หรือการประเมินล่วงหน้าเกี่ยวกับช่องทาง หรือ
โอกาสของการกระท าผิด หรือสภาพการณ์อาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

จากการประมวลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
หมายถึง การควบคุมอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยการใช้มาตรการและวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรูปแบบของ
การป้องกันอาชญากรรมนั้นอาจจ าแนกออกเป็นการขจัดต้นเหตุหรือขจัดความปรารถนาท่ีจะกระท าผิดและ
การขจัดช่วงโอกาสท่ีจะกระท าผิด การวิจัยในครั้งนี้ได้ประยุกต์ความหมายข้างต้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้
ให้กับเยาวชน เพื่อลดช่องโอกาสการกระท าผิดของเยาวชน การน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความ
ตระหนักรู้   เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนตัดสินใจท่ีจะลงมือกระท าความผิด และในขณะเดียวกันก็ เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในอีกส่วนหนึ่งด้วย  

 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการป้องกันอาชญากรรม 
เทอดเกียรติ วงศาโรจน์ (2558) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แนวคิดการลดช่องโอกาสในการกระท าความผิด และ แนวคิดการควบคุมทาง
สังคมแบบไม่เป็นทางการ   

1) แนวคิดการลดช่องโอกาสในการกระท าความผิด เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างส่ิง
กีดขวางมิให้ผู้กระท าความผิดเข้าถึงบริเวณส่ิงของ หรือ บุคคล โดยการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและทางสังคมควบคู่ไปกับการเพิ่มความเส่ียงท่ีผู้กระท าความผิดจะถูกตรวจพบและจับกุม นอกจากนี้ 
การลดช่องโอกาสในการกระท าความผิดยังสามารถท าได้โดยการหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการตกเป็น
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เหยื่ออาชญากรรม การขัดขวางการกระท าความผิดตลอดจนการยับยั้งการกระท าความผิดของคนร้ายด้วยการ
เพิ่มความเส่ียงในการจับกุมเมื่ออาชญากรรมในชุมชนลดน้อยลง ประชาชนก็จะรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

2) แนวคิดการควบคุมทางสังคมแบบไม่เป็นทางการ ต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า อาชญากรรม
มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของชุมชน และความล้มเหลวในการควบคุมทางสังคมของสถาบันครอบครัว 
ศาสนา โรงเรียน และอื่น ๆ  ส่วนมาตรการในการให้รางวัลหรือลงโทษทางสังคมจากสมาชิกของชุมชน เป็นไป
เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น การควบคุมทางสังคมแบบไม่เป็นทางการมี
จุดเน้นท่ีต่างกัน 2 ประการคือ การป้องกันท่ีเน้นบุคคลเป็นเป้าหมาย (เหยื่ออาชญากรรมหรืออาชญากร) และ
การป้องกันท่ีเน้นพื้นท่ีเป็นไปเป้าหมาย (ชุมชน โรงเรียน องค์กรธุรกิจ หรือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม)  

Brantingham and Faust (1976) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้ 

1) การป้องกันอาชญากรรมในขั้นแรก (Primary Crime Prevention) เป็นการแนว
ทางการป้องกันปัญหาเบื้องต้นก่อนท่ีจะเกิดอาชญากรรม เพื่อเป็นการลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของ
ชุมชนและลดปัญหาในการเกิดอาชญากรรม โดยเป็นการเน้นไปท่ีการป้องกันปัญหาทางสังคม อาทิเช่น การ
ออกแบบส่ิงแวดล้อมเพื่อท่ีจะลดช่องโอกาสในการท ากระท าผิด เพื่อให้อาชญากรหรือผู้ท่ีกระท าผิดนั้นถูกพบ
เห็นได้ง่าย และลงมือกระท าความผิดได้ยากขึ้น เช่น การต้ังกล้องวงจรปิด การติดต้ังแสงสว่างให้เพียงพอ การ
ควบคุมทางเข้าออก การเฝ้าระวังของเพื่อนบ้าน เป็นต้น 

2) การป้องกันอาชญากรรมในขั้นท่ีสอง (Secondary Crime Prevention) เป็นการ
ป้องกันด้วยการแทรกแซงหรือยับยั้งการกระท าความผิดของอาชญากร ขั้นนี้เป็นการป้องกันในขณะท่ีปัญหา
เกิดขึ้นแล้ว เรียกว่าเป็นการยับยั้งสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในเวลานั้น ปัญหาจึงเป็นปัญหาท่ีชัดเจน จึงต้อง
อาศัยกระบวนการยุติธรรมในการคาดคะเนและท านายปัญหา รูปแบบกิจกรรมท่ีได้ผลในการจัดการป้องกัน
อาชญากรรมในขั้นท่ี 2 นี้คือการใช้ต ารวจชุมชน ซึ่งเป็นการตรวจตราจากผู้คนในชุมชนนั่น เอง ในขั้นนี้เองซึ่ง
ปัญหาอาญกรรมได้เกิดขึ้นแล้ว จึงต้องพยายามด าเนินการแก้ไขปัญหา 

3) การป้องกันอาชญากรรมในขั้นที่สาม (Primary Crime Prevention) ในขั้นนี้เป็นหน้าท่ี
ของหน่วยงานต่าง ๆท่ีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ท่ีต้องเข้ามาด าเนินการจัดการ เช่นการเข้าจับกุมของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ การส่ังฟ้องของพนักงานอัยการ การคุมขังของเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ การบ าบัดฟื้นฟูของเจ้า
พนักงานคุมประพฤติ การป้องกันในขั้นนี้เป็นลักษณะการป้องกันการกระท าผิดซ้ า (Recidivism) ซึ่งมีแนวทาง
คือ การข่มขู่ยับยั้งโดยใช้บทลงโทษท่ีท าให้หวาดกลัวจนเข็ดหลาบ และการลดความสามารถของผู้กระท า
ความผิดโดยการให้สูญเสียอิสรภาพ การจ ากัดพื้นท่ี เป็นต้น 

 

2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับชุมชนสัมพันธ์เพื่อการป้องกันอาชญากรรม  
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนสัมพันธ์เพื่อการป้องกันอาชญากรรม เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับ

การจัดสภาพแวดล้อมท่ัวไปในระดับ เมือง ชุมชน หรือบริเวณท่ีพักอาศัย ในลักษณะท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ง่ายต่อการควบคุมสังเกต ตรวจตรา รวมท้ังมุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน มีส่วนร่วมใน
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การป้องกันชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของตนเอง และผู้อื่นให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนด้วย ซึ่งสามารถด าเนินการได้ 3 แนวทางประกอบกัน ได้แก่ (สวัสด์ิ อมรวิวัฒน์, 2532) 

1) การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาพพจน์ของต ารวจท่ีแสดงต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
ท้ังหน่วยงานราชการและกลุ่มบุคคล เช่น ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน ประชาชนท่ัวไป ปรากฏออกมาดี โดย
ต ารวจจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และระเบียบวิธีกร
ด าเนินงานของต ารวจ ในการท่ีจะบริการประชาชนบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของต ารวจ 
และสร้างความเช่ือมั่นว่าต ารวจจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเท่ียงธรรม เสมอภาค  

2) การให้บริการชุมชน สามารถด าเนินการในรูปแบบการให้ความรู้กับประชาชน หรือการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนนั้น ๆ  เช่น การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ  โครงการอาสาสมัครแจ้งข่าวอาชญากรรม โครงการตรวจเยี่ยมประชาชน และ
ให้ความเช่ือเหลือในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  

3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับ
ประชาชน สโมสร หรือ สมาคม หรือองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ  เพื่อให้ประชาชนเข้ามาให้ความส าคัญกับการ
ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน หรือช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชนใด ชุมชนหนึ่ง  
ซึ่งถือเป็นการควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวคิดร่วมกันระหว่างแนวคิดการบังคับใ ช้
กฎหมาย แนวคิดชุมชนสัมพันธ์ และ การมุ่งเน้นไปท่ีการลดช่องโอกาสในการก่ออาชญากรรม 

2.1.4 การปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันอาชญากรรม 
รัตนชาติ เย็นใจมา (2551) กล่าวถึง การปรับสภาพแวดล อมและจิตใจแนวทางการปองกัน

อาชญากรรมโดยการปรับสภาพแวดลอมและจิตใจเกิดขึ้นตามความเช่ือของส านักปฎิฐานนิยม (Positive 
School) ท่ีมีความเช่ือวาผู้ท่ีประกอบอาชญากรรม คือผู้ท่ีถูกสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆบีบบังคับ
(Determinism) และหล่อหลอมใหตองประกอบอาชญากรรม “อาชญากรเปรียบเสมือนผู้ป่วย ซึ่งจ าเป็นต้อง
ได้รับการบ าบัดแก้ไขให้กลับสู่สังคม เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพทนทานต่อส่ิงยั่วยุให้ประกอบอาชญากรรม ดังนั้น
แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีอยู่ในสังคมได้ประกอบอาชญากรรม มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การปรับส่ิงแวดล้อมระดับมหภาค หมายถึง การปรับเศรษฐกิจระดับประเทศให้มีภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีดี คนในสังคมมีรายได้ ปัญหาอาชญากรรมจะลดลง สังคมจะน่าอยู่ คนในสังคมมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ให้
ความเคารพซึ่งกันและกัน เกิดความรักสามัคคีของคนในชุมชนก็จะลดปัญหาอาชญากรรม การเมืองท่ีมีการ
เลือกผู้แทนประชาชนในสังคมอย่างแท้จริง ความเดือดร้อนของผู้คนในสังคมได้รับการแก้ไขปัญหา ตลอดจน
การแก้ไขกฎหมายกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่เลือกปฏิบัติกับคนรวยได้หาผลประโยชน์ เป็นต้น 

2) การปรับส่ิงแวดล้อมระดับจุลภาค หมายถึง การสร้างครอบครัวจากความรักเพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในครอบครัวให้ห่างไกลจากการประกอบอาชญากรรม สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้ท่ีคอย
ขัดเกลาถ่ายทอดค่านิยม รวมถึงแบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องให้แก่ ผู้ท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว 
นอกจากนั้นยังมีสถาบันการศึกษาท่ีถ่ายทอดความรู้และคุณธรรมให้แก่สมาชิกในสังคม การสอนให้ด าเนินชีวิต
อย่างถูกต้อง การมีความยับยั้งช่ังใจท่ีจะก่ออาชญากรรม ตัวอย่างเช่น โครงการค่ายอบรมคุณธรรมให้กับ
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เยาวชน โครงการปลูกฝังให้เยาวชนรวมกลุ่มกันท าประโยชน์เพื่อสังคม การสร้างค่านิยมโดยใช้ส่ือในการเป็น
ส่ือกลางปลูกฝังการป้องกันอาชญากรรม การใช้ส่ือในการน าเสนอปัญหาแหล่งอบายมุขเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิก
ในสังคมไปข้องเกี่ยวกับอบายมุข ได้แก่ การด่ืมสุรา การเท่ียวกลางคืน การเล่นพนัน การคบคนช่ัว ซึ่งเป็น
ตัวการให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวและก่อปัญหาอาชญากรรม การปรับสภาพแวดล้อมจะต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
และเห็นผลลัพธ์ได้ช้า แต่การปรับสภาพแวดล้อมเป็นแนวทางป้องกันท่ีต้นเหตุของปัญหา เพื่อไม่ให้
สภาพแวดล้อมท้ังระดับมหภาคและจุลภาคเป็นสาเหตุท่ีไปบีบบังคับหรือกระตุ้นให้สมาชิกในสังคมประกอบ
อาชญากรรม 

2.1.5 ทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory)  
ทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime Triangle Theory) เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงสาเหตุ 

หรือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรม ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถน าไปใช้ การแก้ไขปัญหา 
อาชญากรรมทางกายภาพ ท้ังด้านการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เป็น
รูปธรรม โดยได้อธิบายถึงสาเหตุหรือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรมไว้ว่า ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ของ
สามเหล่ียม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผู้กระท าผิด หรือ คนร้าย (Offender) หมายถึง ผู้ท่ีมีความต้องการจะก่อเหตุหรือ
ลงมือกระท าความผิด 2) เหยื่อ (Victim) หรือ เป้าหมาย (Target) หมายถึง บุคคล สถานท่ี หรือวัตถุส่ิงของ ท่ี
ผู้กระท าผิดหรือคนร้ายมุ่งหมายกระท าต่อ หรือเป็นเป้าหมายท่ีต้องการ และ 3) โอกาส (Opportunity) 
หมายถึง ช่วงเวลา (Time) และสถานท่ี (Place) ท่ีเหมาะสมท่ีผู้กระท าผิดหรือคนร้าย สามารถจะลงมือกระท า
ความผิดหรือก่ออาชญากรรม (พิมพ์ธรา พัสดุประดิษฐ์ และ กิตต์ิธนทัต เลอวงศ์รัตน์, 2563)  

ทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรมช้ีให้เห็นว่าเมื่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ครบองค์ประกอบ
ท้ัง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะท าให้เกิดอาชญากรรมขึ้น ทฤษฎีดังกล่าวได้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม หรือการป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรมโดยจะต้อง ท าให้องค์ประกอบของสามเหล่ียม
อาชญากรรมด้านใดด้านหนึ่งหายไปอาชญากรรมก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนี้ 

1) ด้านผู้กระท าผิดหรือคนร้าย (Offender) ต้องพยายามลดหรือควบคุมจ านวนผู้กระท า
ความผิดหรือคนร้ายในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นใช้ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) 
เช่น การเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษท่ีเข้ามาอยู่ในพื้นท่ี การก าหนดมาตรการควบคุมแหล่งอบายมุขหรือสถาน
บริการท่ีจะเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรม การระดมกวาดล้างอาชญากรรมอย่างสม่ าเสมอ การจับกุมผู้กระท า
ความผิดตามหมายจับ การสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแหล่งซ่องสุมของผู้กระท าความผิดหรือคนร้าย มาตรการตีวง
สุรา การปิดล้อมตรวจค้น การไประงับเหตุอย่างรวดเร็วของสายตรวจ เพื่อให้สามารถจับกุมผู้กระท าความผิด
หรือคนร้ายได้อย่างทันท่วงที รวมท้ังการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม  ยาเสพติดให้โทษ และปัญหาการว่างงาน เป็นต้น   

          2) ด้านเหยื่อ (Victim) หรือ เป้าหมาย (Target) ผู้เสียหาย หรือเหยื่อ หรือประชาชนท่ัวไป  
ต้องรู้จักการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนหรือสังคม ต ารวจจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นท่ี โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมหรือไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เช่น การแต่งตัว การใส่เครื่องประดับหรือของท่ีมีค่า  
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การหลอกลวงของคนร้ายในลักษณะต่างๆ โดยอาจจะจัดเป็นโครงการต ารวจเตือนภัย โครงการตรวจเยี่ยม
ประชาชน (Knock Door) หรือโครงการครู D.A.R.E เป็นต้น 

          3) ด้านโอกาส (Opportunity) โอกาสท่ีผู้กระท าความผิดหรือคนร้ายจะลงมือก่ออาชญากรรม
นั้นจะต้องอาศัย เวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการก่อเหตุ ต ารวจต้องพยายามหาวิธีการเพื่อท่ีจะตัดช่อง
โอกาสของคนร้ายดังกล่าว โดยแยกออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ เวลา ต้องพยายามตัดช่องโอกาสในเรื่องเวลาท่ีจะ
เกิดเหตุ โดยมุ่งเน้นการปรากฏตัวของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจ (Show off Force) การต้ังจุดตรวจค้น เป็น
ต้น และ สถานท่ี ส าหรับเรื่องการตัดช่องโอกาสในเรื่องสถานท่ีนั้น สามารถกระท าได้หลายวิธีและมีทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through 
Environmental Design) เป็นวิธีการปรับสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์สภาพแวดล้อม ในการลดโอกาสการ
ก่ออาชญากรรม เช่น การสร้างรั้วหรือส่ิงกีดขวางมิให้ผู้กระท าผิดเข้าถึงบริเวณส่ิงของ หรือบุคคล โดยเพิ่มความ
เส่ียงท่ีคนร้ายจะถูกตรวจพบหรือถูกจับกุมมากยิ่งขึ้น หรือการจัดระเบียบพื้นท่ีท่ีมีแนวโน้มจะเกิดอาชญากรรม 
(พื้นท่ีเส่ียง) ตามหลักทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) โดยจะต้องรีบเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาก่อนท่ีจะเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีดังกล่าว การจัดการพื้นท่ีให้ปลอดภัยตาม โครงการพื้นท่ีปลอดภัย 
(Safety Zone) หรือโครงการเพื่อนบ้านเตือนภัย (Neighborhood Watch) รวมตลอดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การใช้สัญญาณเตือนภัย ท้ังนี้
ต ารวจจะต้องเข้าไปจัดการ ให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนเพื่อ
ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตามโครงการต ารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing) โดยมุ่งเน้นการ
สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

2.1.6 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี)  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมโดยได้มีการน าแนวคิดเรื่องการสร้างเครือข่ายในชุมชนในการร่วมมือกันรักษาความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนและสังคมมาบรรจุไว้ ในยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580)  
ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน  
ท่ีมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการและร่วมมือกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ชุมชน ท้อ งถิ่น 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคมเพื่อท่ีจะท าให้ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคม  โดยยุทธศาสตร์ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในยุทธศาสตร์ท่ี 3 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ได้จ าแนกออกเป็น 2 ยุทธศาสตร์ย่อย ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 การพัฒนารูปแบบและวิธีการท างานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 1) ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของบุคลากรทุกระดับให้ยึดถือประชาชนเป็น
ศูนย์กลางตามแนวคิด Community Policing 2) สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างต ารวจกับ 
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ทุกภาคส่วนในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีต้นเหตุ (Problem Oriented 
Policing) 3) เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
มีส่วนร่วมในการรับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การด าเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหาร
จัดการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของต ารวจอย่างเหมาะสม และ 4) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนของตนเอง และน าไปใช้เพื่ อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 1) เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุงระเบียบ ค าส่ัง ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นและทันสมัย  
2) จัดท าระบบและเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 3)  เสริมสร้างแรงจูงใจและความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางจิตอาสา 4) เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมให้แก่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่าย 5) พัฒนาหลักสูตร
การอบรมท่ีเกี่ยวข้องให้ทันสมัยและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน 6) ผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน
กิจการต ารวจเพื่อความสงบสุขของชุมชนและสังคมในทุกด้าน และ 7) ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
ในทุกขั้นตอน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น    

เมื่อพิจารณาจากท้ังหลักการและแนวคิดของการป้องกันอาชญากรรมข้าง ต้นแล้วจะเห็น 
ได้ว่าการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนั้นมิใช่การควบคุมอาชญากรรมไม่ให้เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นไปท่ีการจับกุม
ผู้กระท าความผิดมาลงโทษเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน  
โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครั ว 
สถาบันการศึกษา เป็นต้น ในการร่วมมือกันกับผู้บังคับใช้กฎหมายในการช่วยกันควบคุมพฤติกรรมของสมาชิก
ในชุมชนมิให้กระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมควบคู่กันไป  ซึ่งหลักการสอดคล้องกับแนวคิด  
การศึกษาวิจัยนี้มุ่งเน้นไปท่ีการน าเยาวชนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้เยาวชนกระท าความผิด
หรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ยังถือเป็น 
การน าเยาวชนท่ีจะอาจมีโอกาสกระท าความผิดหรือเหยื่ออาชญากรรมแยกออกจากองค์ประกอบของการเกิด
อาชญากรรมตามแนวคิดของทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรมอีกด้วย 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎีการควบคุมทางสังคม 
Richard T. Lapiere (1954) ซึ่งผู้ท่ีเช่ียวชาญทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social control theory) 

ท่ีเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคม ซึ่งนับว่าเป็นทฤษฎีทางอาชญาวิทยาท่ีได้รับการยอมรับจาก
นักวิชาการทฤษฎีหนึ่ง เนื่องจากทฤษฎีมีหลักการท่ีสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเห็นของคนท่ัวไป ท่ีเช่ือ
ว่าสถาบันทางสังคมโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว โรงเรียน และศาสนามีความส าคัญในเรื่องการป้องกัน
อาชญากรรมผ่านกระบวนการควบคุมบุคคล เนื่องจากสถาบันแต่ละสถาบัน พยายามท่ีจะปลูกฝังค่านิยมและ
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บรรทัดฐานของสถาบัน โดยเฉพาะให้แก่สมาชิกของสังคมโดยผ่านการขัดเกลาทางสังคม นั่นคือ สถาบันทางสังคม
แต่ละสถาบัน พยายามท่ีจะควบคุมการกระท าของมนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ 

เมื่อน ามาอธิบายอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้นในสังคมจะพบว่า ทฤษฎีควบคุมทางสังคมมีความเหมาะสม
ท่ีจะอธิบายอาชญากรรมท่ีกระท าโดยเยาวชน (Juvenile Delinquency) และอาชญากรรมประทุษร้ายต่อ
ทรัพย์และชีวิตร่างการท่ัวไป (Street Crime) แต่ไม่สามารถอธิบายอาชญากรรมท่ีประกอบโดยบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งหรือหน้าท่ีการงานท่ีสูง หรือท่ีเรียกว่าอาชญากรรมคอเช้ิตขาว (White collar crime) ดังนั้น  
ทฤษฎีกลุ่มนี้จึงอธิบายอาชญากรรมต่อไปนี้ได้อย่างชัดเจน 

1) เยาวชนท่ีกระท าผิดกฎหมาย ส่วนมากจะมาจากครอบครัวแตกแยกหรือครอบครัวท่ีขาดความ
อบอุ่น จากผลการวิจัยจ านวนมากยืนยันว่า เยาวชนท่ีกระท าความผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น  
เล่นการพนัน เสพยาเสพติด ลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ฯลฯ มีภูมิหลังด้านครอบครัวในลักษณะท่ีมีความผูกพัน
กับครอบครัวน้อย อาจมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก หรือครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเป็นหัวหน้า
ครอบครัว หรือมาจากครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่ให้ความสนใจหรือขาดความอบอุ่น 

2) บุคคลท่ีประสบความล้มเหลวในชีวิตครอบครัวมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
เช่น ติดสุราหรือแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติด เล่นการพนัน ตลอดจนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ ฯลฯ  
ซึ่งทฤษฎีควบคุมทางสังคมอธิบายได้ว่า บุคคลเหล่านี้ขาดกลไกควบคุมความประพฤติท่ีส าคัญ คือ ความผูกพัน
กับสถาบันครอบครัว และตามข้อเท็จจริงจะพบว่าบุคคลเหล่านี้จะมีปัญหาครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้าง 
หรือคู่สมรสเสียชีวิต ท าให้ไม่มีจุดหมายในชีวิตท่ีชัดเจนและถูกชักจูงให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ ได้ง่ายกว่า
คนปกติท่ัวไป 

3) บุคคลกระท าผิดกฎหมายจ านวนมากมีพฤติกรรมรักสันโดษ ชอบอยู่โดดเด่ียวหรือเก็บตัวไม่
สุงสิงกับใคร บุคคลเหล่านี้จะไม่มีความผูกพันกับสถาบันทางสังคมหรือหากมีก็น้อยมาก นอกจากนี้ก็ไม่มีเพื่อน
สนิท และไม่ค่อยมีความเช่ือหรือศรัทธาในศาสนาแต่อย่างใด ซึ่งทฤษฎีควบคุมทางสังคมอธิบายว่า บุคคล
เหล่านี้ไม่มีส่ิงท่ีต้องสูญเสียในสังคม เนื่องจากไม่มีการลงทุนอะไรในสังคม จึงกระท าผิดกฎหมายได้ง่ ายดาย  
(พรชัย ขันตี, 2560) 

 

2.3   แนวคิดทฤษฎีพันธะทางสังคม 
Hirschi (1993) นักอาชญาวิทยาได้น าเสนอทฤษฎีพันธะทางสังคมว่ามนุษย์ไม่จ าเป็นต้องมี

แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นพฤติกรรมอาชญากรรม เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์โลกท่ีมีความสามารถโดยธรรมชาติท่ี
จะประกอบอาชญากรรมอยู่แล้ว โดยเฮอร์ชิได้น าเสนอทฤษฎีควบคุมโดยมีใจความส าคัญว่าบุคคลท่ีมีความ
ผูกพันกับองค์กรหรือกลุ่มในสังคม ซึ่งได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน และเพื่อนฝูง มักจะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ประกอบ
อาชญากรรม หลักการส าคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ มักจะมีแนวโน้มท่ีจะไม่ประกอบอาชญากรรม หลักการส าคัญ
ของทฤษฎีนี้ก็คือ พันธะทางสังคมหรือความผูกพันทางสังคม (Social Bond) ท่ีเฮอร์ชิได้แบ่งออกเป็น 4
ประเภท คือ ความผูกพัน (Attachment) ข้อผูกมัด (Commitment) การเข้าร่วม (Involvement) และความ
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เช่ือ (Belief) ทฤษฎีนี้มีสมมติฐานว่า “บุคคลท่ีมีพันธะทางสังคมหรือมีความผูกพันทางสังคมน้อย จะมีแนวโน้ม
ท่ีจะมีพฤติกรรมอาชญากรรม” 

ทฤษฎีควบคุมทางสังคมมีสมมติฐานว่า พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นผลมาจาก พันธะของบุคคล 
ท่ีมีต่อสถาบันทางสังคมได้อ่อนแอหรือถูกท าลายโดยมีองค์ประกอบของพันธะทางสังคมมีด้วยกัน 4 ประการ 
ได้แก่  

1) ความผูกพัน (Attachment) หมายความถึง การท่ีบุคคลมีความผูกพันหรือความรักใคร่กับบุคคล
อื่น หรือมีความสนใจกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น ซึ่งความผูกพันนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญ  
ท่ีจะท าให้บุคคลมีการพัฒนาการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้บุคคลสร้างความรู้สึกสามัญ
ส านึกท่ีจะควบคุมตนเองให้เป็นบุคคลท่ีดีในสังคม ดังนั้นความผูกพันจึงเป็นองค์ประกอบด้านอารมณ์หรือ  
ด้านความรักของสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีต่อสังคม 

2) การมีข้อผูกมัด (Commitment) หมายถึง การพิจารณาใคร่ครวญถึงประโยชน์และผลเสีย 
ท่ีจะตามมาจากการกระท า ซึ่งหากบุคคลใดมีการศึกษาหรือมีหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคง ก็จะเกิดความคิดใคร่ครวญ
ถึงประโยชน์และผลเสียท่ีจะตามมาสูงกว่าบุคคลท่ัวไป เนื่องจากหากกระท าผิดๆ แล้ว อาจท าให้เกิดความเส่ียง
ท่ีจะต้องสูญเสียส่ิงท่ีตนเองสร้างมาท้ังหมดไป ท้ังในด้านการศึกษาท่ีสูงหรือแม้กระท่ังต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 

3) การเข้าร่วม ( Involvement) หมายถึง การเข้าไปใช้เวลาท้ังหมดกิจรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งหากบุคคลใดทุ่มเทเวลาอยู่กับการท าความดี โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคมแล้ว บุคคลนั้น 
ก็จะไม่มีเวลาหรือโอกาสไปกระท าความผิดอื่นๆได้เลย 

4) ความเช่ือ (Belief) หมายถึง การยอมรับค่านิยมหรือบรรทัดฐานทางสังคม เนื่องจากบุคคล 
มีความคิดว่ากฎหมายเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถฝ่าฝืนได้ จึงไม่คิดท่ีจะกระท าผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้เด็กและ
เยาวชนที่อยู่ใกล้ชิดหรือผูกพันกับบิดามารดา หรือครูท่ีโรงเรียนจะเกิดการยอมรับในบรรทัดฐานท่ีสังคมก าหนด 
และไม่กระท าผิดกฎหมาย  

จากทฤษฎีความผูกพันทางสังคม สามารถอธิบายถึงการป้องกันการเกิดอาชญากรรมหรือ  
การป้องกันการกระท าผิดของบุคคลจากการท่ีบุคคลนั้นมีความผูกพันหรือความสัมพันธ์ทางสังคม เมื่อคนเรา  
มีความผูกพันทางสังคมตาม 4 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้คนไม่หันไปกระท าความผิด เพราะต้องมีความ
ผูกพัน มีข้อผูกมัด มีการเข้าร่วม และมีความเช่ือ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมาควบคุม ยึดเหนี่ยว หรือเป็นกรอบป้องกัน 
การกระท าความผิด ดังนั้นแล้วเด็กและเยาวชนก็เช่นเดียวกัน ถือว่าทฤษฎีความผูกพันทางสังคมเป็นทฤษฎี
ส าคัญท่ีสามารถน ามาอธิบายการป้องกันอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนได้ จากตัวอย่างงานศึกษาวิจัยท าให้
พบว่า เด็กและเยาวชนท่ีมีความรู้สึกผูกพันหรือเกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ครอบครัว กลุ่มเพื่อน และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ทางสังคม จะเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีท าให้เด็กและเยาวชนไม่ไปกระท าความผิด ด้วยสภาวะ
ท่ีมีความรู้สึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีตนเองอยู่ โดยหลักการของทฤษฎีนี้ สามารถน ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมได้ 
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2.4   แนวคิดทฤษฎีเหยื่อ 
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ และคณะ (2531) ได้ให้ความหมายของ “เหยื่อ” หรือ “เหยื่ออาชญากรรม” 

หมายถึง ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมของผู้กระท าผิด ซึ่งมิได้หมายความถึงผู้ท่ีได้รับความ
เสียหายจากการกระท านั้น แต่ยังรวมถึงผู้เกี่ยวข้องท่ีได้รับผลกระทบจากการเสียหายด้วย ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทของเหยื่อออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) เหยื่อโดยตรง (Direct Victims) คือ บุคคลผู้ถูกล่วง
ละเมิดและได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระท าผิดกฎหมายนั้น และ 2) เหยื่อโดยอ้อม ( Indirect 
Victims) คือบุคคลท่ีสามท่ีได้รับผลกระทบจากการกระท าผิดกฎหมายแม้ว่าการกระท านั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นกับ
เขาโดยตรง โดยมีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเหยื่อ ได้แก่ 

1) ทฤษฎี Victim Precipitation (การมีส่วนร่วมของเหยื่อ) Marvin Wolfgang อธิบายว่าเหยื่อ 
บางคนเป็นตัวกระตุ้นท าให้ตนเองเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีน าไปสู่การบาดเจ็บหรือความตายได้ ซึ่งเหยื่ออาจมี
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาหรือนิ่งเฉยก็ได้ พฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตัวเหยื่ออาจใช้ค าขู่
หรือค าท้าทาย หรืออาจเป็นผู้ยั่วยุหรือเริ่มก่อนในการท าร้ายก็ได้ รูปแบบนี้เรียกว่า victim – precipitation 
crime หรือ อาชญากรรมท่ีเหยื่อมีส่วนร่วม โดย Marvin Wolfgang ปี 1958 ได้ศึกษาการฆาตกรรมของ
อาชญากร ได้สรุปพฤติกรรมของเหยื่อกระตุ้นให้อาชญากรต้องฆ่า ตัวอย่างเห็นจากการประทุษร้ายในร้าน  
คาราโอเกะต่างๆ หรือจากการท่ีภรรยาถูกท าร้ายและขู่จะฆ่าสามีจนต้องฆ่าสามี เป็นต้น และอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
เกิดขึ้นบ่อย กลุ่มเหยื่อถูกจัดให้อยู่ในพวกหรือกลุ่มๆ หนึ่ง ท่ีท าให้ผู้กระท ารู้สึกกลัวไม่ปลอดภัย ท าลายช่ือเสียง 
เกียรติยศ สถานะ รวมถึงเศรษฐกิจความเป็นอยู่ต่างๆ ท่ีเรียกว่าอาชญากรรมแห่งความเกลียด (Hate Crime) 
กรณีผู้อพยพล้ีภัยท่ีย้ายมาอยู่ในชุมชน ในประเทศอเมริกา ท าให้อเมริกันชนรู้สึกว่าถูกแข่งขันในเรื่องการแย่ง
งาน ความมั่นคงในชีวิต ความเป็นอยู่เดิมๆ เปล่ียนไป ท าให้เกิดความเกลียดกลัว กลุ่มผู้ล้ีภัยจึงเป็นเป้าหมาย
หรือเหยื่อให้ถูกกระท าต่างๆ นานา เช่น กรณีกลุ่มคนขาวใส่ถุงคลุมศีรษะเข้าร้านขายของช าของคนจีนไป
ท าลายของในร้านค้าเสียหาย เป็นต้น 

2 )  ทฤษฎี  Live style ( รู ปแบบของวิ ถี ชี วิ ต )  นั กอาชญาวิทยา  Gary Sensen & David 
Brownfield เช่ือว่ารูปแบบของวิถีชีวิตของคนท าให้ตนเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ บุคคลท่ีตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์มักจะพบว่ามีรูปแบบของวิถีชีวิตท่ียากจนขาดแคลน แต่ต้องการความสะดวกสบาย ความมั่งค่ัง หรือหลีก
หนีสภาพความยากจน ดังนั้น เมื่อมีบุคคลมาชักชวนให้ไปท างานรายได้ดีจึงตัดสินใจไปท างาน แต่สุดท้าย
กลายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าแรงงานทาส การค้าประเวณี เป็นต้น 

3) ทฤษฎี Routine Activities Theory (RAT) นักทฤษฎี Lawrence Cohen & Marcus Felson 
ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับภารกิจวัตรประจ าวันของคนท าให้คนตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ ประเภทอาชญากรรมท่ี
รุนแรงต่อบุคคลหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์ เกิดจากการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของแต่ละคนซึ่งมี องค์ประกอบ 
3 ประการเป็นเหตุท าให้เกิดอาชญากรรม RAT จึงถูกขนานนามว่าสามเหล่ียมอันเป็นพื้นฐานของการเกิด
อาชญากรรม อันได้แก่ เป้าหมายท่ีเหมาะสมในการเกิดอาชญากรรม (Suitable Target) ภาวะของการขาดการ
ป้องกันไม่ให้เกิดอาชญากรรม (Absence of a Capable Guardian) และตัวอาชญากร (Likely Offender)  
ซึ่งขบวนการค้ามนุษย์พวกนี้ต้องการความมั่งค่ัง และผลตอบแทนมูลค่ามหาศาลจากการค้ามนุษย์และ
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ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็ต้องผลตอบแทนท่ีดีแต่ขาดการป้องกันหรือความรู้เรื่องการค้ามนุษย์จนท าให้
ตนเองต้องตกเป็นเหยื่อให้กับนักค้ามนุษย์ได้ในท่ีสุด 

4) แนวคิดตามหลักพุทธศาสนาท่ีเป็นหลักธรรม ค าสอนของพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกในการวิจัย
เรื่องสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในหนังสืออาชญาวิทยาแนวพุทธของ อัณณพ ชู
บ ารุง ได้กล่าวถึงเหยื่ออาชญากรรมท่ีปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนา คือ การเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งแบ่งออก
ได้ 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ 1) เหยื่อท่ียั่วยุหรือเร่งเร้าให้เกิดอาชญากรรมได้แก่ผู้ท่ีเร่งอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามให้
ประกอบอาชญากรรม 2) เหยื่อท่ีด าเนินชีวิตไปตามธรรมชาติได้แก่เหยื่อท่ีต้องการประสบเคราะห์กรรมเพราะ
สภาพแวดล้อมหรือโอกาสอ านวย 3) เหยื่อตนเอง คือ เหยื่อท่ีต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง
โดยตรง มีความพอใจท่ีจะท าตนให้ตกเป็นเหยื่อโดยมิอาจปฏิเสธได้ เพราะความประมาท เช่น การเท่ียว
กลางคืน หรืออาจเป็นเหยื่อท่ีโง่เขลา ส่วนเหยื่อตนเอง เช่น การเล่นการพนัน การเป็นโสเภณีการติดยาเสพติด 
เกิดขึ้นเพราะความหลงผิด ความโลภ ความประมาท กล่าวคือการตกเป็นเหยื่อเพราะการเห็นผิด แล้วท าให้เกิด
การท าผิด หรือการก่ออาชญากรรมได้ 

สรุปได้ว่าการตกเป็นเหยื่อนั้นตามทฤษฎีในข้างต้นมีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกัน  
ตัวเหยื่อเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ตนนั้นตกเป็นเหยื่อ และสภาพแวดล้อม การด ารงชีวิตก็ท าให้คนมีโอกาสตกเป็น
เหยื่อได้เช่นกัน  

 

2.5   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตระหนักในคุณค่าแห่งชีวิต 
 Joseph Massie and John Douglas (1973) ได้อธิบายถึงแนวความคิดในการตระหนักในคุณค่าแห่ง

ชีวิตไว้ดังนี้ 
1) มโนภาพแห่งตน (Self- Concept) หมายถึง ลักษณะประจ าตัวของบุคคล ท้ังในด้านค่านิยม  

ความเช่ือ ซึ่งแต่ละบุคคลจะสามารถอธิบายตนเองได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร โดยหากบุคคลมีมโนภาพแห่งตน 
ท่ีดีก็จะท าให้บุคคลมีความภาคภูมิใจและนับถือตนเองมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้ส่งผลต่อ
มโนภาพแห่งตนเป็นอย่างมาก โดยมโนภาพแห่งตนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1.1) Ideal Self  หมายถึง ตัวตนในอุดมคติ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบุคคลมีความปรารถนาอยากจะเป็น
ตัวอย่างเช่น เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะเกิดจากการเล้ียงดูและอบรมส่ังสอนท่ีดีจาก
ครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งหากบุคคลสามารถปฏิบัติได้ก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง แต่หากไม่สามารถกระท าได้
ก็จะมีความรู้สึกท้อถอยหรือเสียใจ 

1.2) Looking - Glass Self   หมายถึง ภาพท่ีบุคคลอื่นมองตัวตนเรา ซึ่งจะเป็นไปตามความ
เช่ือ ค่านิยม และข้อก าหนดทางสังคม  

1.3) Self – Image หมายถึง การท่ีตนเองรับรู้ความรู้สึกหรือความเป็นตัวของตนเอง  
ซึ่งการรับรู้ดังกล่าวอาจจะตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ซึ่งหากมีการรับรู้เกี่ยวกับตนเองในเชิงบวกก็จะท าให้
เป็นคนท่ีมีความสุขและมีเป้าหมายในชีวิต แต่ถ้าเป็นคนท่ีรับรู้เกี่ยวกับตนเองในเชิงลบ ก็จะท าให้เป็นคนท่ีไม่มี
ความสุขและไม่มีเป้าหมายในชีวิต 



33 
 

 
 

1.4) Real-Self หรือ  Actual –Self  หมายถึง ตัวตนตามอัตภาพ ซึ่ ง คือตนตัวตาม 
ความเป็นจริงไม่เกี่ยวกับการได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก ซึ่งแต่ละบุคคล
จะต้องใช้เวลาในการค้นหาตนเองว่าตนเองเป็นคนแบบใด มีแนวทางอย่างไรในการด าเนินชีวิต รวมท้ังมี
ความสามารถในด้านใด ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการค้นหาตนเอง 

2) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีเคารพ ยอมรับและรู้สึกดีต่อ
ตนเอง โดยบุคคลนั้นสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการกระท าการส่ิงใดๆได้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย มี
ความเช่ือมั่นในตนเอง และใช้ชีวิตอยู่อย่างมีจุดมุ่งหมาย (สุพัตรา ทาวงศ์ , 2553) หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ความเป็นตัวตนท่ีแท้จริงกับตัวตนในอุดมคติ (Ideal self) แล้ว คนท่ีมองตัวตนท่ีแท้จริงว่ามีความขัดแย้งกับตัวตน
ในอุดมคติ จะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า (Low self-esteem) ส่วนคนท่ีมีตัวตนท่ีแท้จริงสอดคล้องกับตัวตน
ในอุดมคติ จะเป็นบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง โดยลักษณะของบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง
กับบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ ามีลักษณะ ดังนี้ 

2.1) ลักษณะบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง (High self-esteem) เป็นบุคคลท่ีมี
บุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก มองโลกในแง่ดี มีเป้าหมายและมุ่งมั่น ในการ
ท างานให้ส าเร็จ จะเป็นบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองสูง มีแนวโน้มท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตมาก 
เนื่องจากมีพลังและภูมิคุ้มกันในตนเองสูง 

2.2 )  ลักษณะบุคคลท่ีมีความภาคภูมิ ใจในตนเองต่ า (Low self - esteem) เป็นบุคคล 
ท่ีเจ็บป่วยบ่อย มีบุคลิกภาพท่ีไม่ดี ไม่มีความเช่ือมั่นในตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น มองโลกในแง่ร้าย ใน
การด าเนินชีวิต ไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ขาดแรงจูงใจในการท างาน จะเป็นบุคคลท่ีมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ า 
และมีแนวโน้มในการท่ีจะประสบความล้มเหลวในชีวิต 

3) การตระหนักในคุณค่าของชีวิต คือ การตระหนักในคุณค่าของตนเองเป็นการแสดงออกในรูป
ของทัศนคติท่ีบุคคลมีต่อตนเอง  (Mussen, Conger and Kagan, 1969) ซึ่งเกิดจากการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นๆหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัว อันจะน าไปสู่การพัฒนาด้านความเช่ือและความคิดของบุคคล ท าให้แต่
ละคนมีความคิดหรือประเมินตนเอง โดยใช้ผลงานหรือคุณลักษณะต่างๆเป็นเครื่องตัดสินคุณค่าในตนเอง 
จนกระท่ังเกิดการพัฒนามาเป็นการตระหนักในคุณค่าชีวิตของตนเองหรือเห็นคุณค่าในตนเอง (Coopersmith, 
1984  อ้างในชัยวัฒน์ วงษ์อาสา) สอดคล้องกับการให้นิยามของ Coopersmith (1984) ให้ความหมายไว้ว่า 
การท่ีบุคคลจะแสดงออกถึงความเช่ือมั่นท่ีมีต่อตนเองในแง่ความสามารถ การตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของตนเอง ซึ่งบุคคลอื่นๆ จะสามารถทราบได้จากกิริยาท่าทางหรือแม้กระท่ังค าพูดท่ีบุคคลดังกล่าว
แสดงออก และสอดคล้องกับนิยามของแมคคอสสกี้ ริชมอนด์และสจ๊วต (McCrosky, Richmond and 
Stewart, 1986) ได้นิยามไว้ว่าเป็นความคิดเห็นของบุคคลท่ีมองตนเอง โดยผู้ท่ีมองตนเองเป็นผู้ท่ีมีคุณค่าใน
ตนเองต่ า ท าให้เป็นคนท่ีไม่มีความมั่นใจในตนเอง หรือมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อตัวเองในทุกด้าน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้
ท่ีเห็นคุณค่าในตนเองต่ าจึงมักเกรงกลัวต่อการโต้ตอบบุคคลอื่นๆ หรือมักอยู่ภายใต้ผู้อื่นอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้ผู้ท่ีเห็นคุณค่าในตนเองต่ ามีการคล้อยตามผู้อื่นง่าย  
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4) แนวทางการสร้างเสริมการตระหนักในคุณค่าของชีวิต การท่ีเด็กและเยาวชนจะสามารถสร้าง
ความตระหนักในเรื่องคุณค่าในตนเองได้ จะต้องมีการสร้างให้แต่ละบุคคลเห็นคุณค่าในตนเอง โดยวิธีการสร้าง
เสริมการตระหนักในคุณค่าของชีวิตมีดังต่อไปนี้ 

4.1) ความสัมพันธ์กับครอบครัวและพ่อแม่  การท่ีจะพัฒนาและเสริมสร้างความตระหนักใน
เรื่องคุณค่าชีวิตของคนได้ บุคคลนั้นจะต้องมีรากฐานของครอบครัวท่ีอบอุ่นและมีการให้ก าลังใจแก่เด็ก 
ตลอดจนรวมไปถึงการสร้างกฎระเบียบต่างๆ ท่ีดีแก่เด็ก เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กเกิดความตระหนักในคุณค่า
ของตนเองมากยิ่งขึ้น (Cooper smith, 1984) 

4.2) โรงเรียนและการศึกษา สถาบันการศึกษาล้วนเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
พัฒนาในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง เนื่องจากครูจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการสอนให้เด็กได้เรียนรู้และ
รู้จักคุณค่าในชีวิตของตนเอง เพราะครูจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะประเมินผลจากการกระท าของเด็กท่ีเรียนภายใน
โรงเรียน ซึ่งการประเมินเด็กจากท้ังผลการเรียน และพฤติกรรมของเด็ก จะมีผลสะท้อนท าให้เด็กเข้าใจและมี
มุมมองความคิดต่อตนเองจากการประเมินนั้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในตัวของเด็กในมิติด้านการ
เรียนและความประพฤติต่าง ๆ ดังท่ีครูหรืออาจารย์คาดหวังไว้ได้ (Hamackek, 1978) 

4.3) สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสังคมจะเป็นเครื่องช้ีวัดว่าแต่ละบุคคลนั้นอยู่ใน
ระดับใดของสังคม ตัวอย่างเช่น รายได้ อาชีพ ต าแหน่ง บทบาททางสังคม ซึ่งการท่ีแต่ละบุคคลมีสถานภาพทาง
สังคมท่ีดี กล่าวคือ มีรายได้ท่ีดี มีอาชีพ ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีดี จะท าให้บุคคลเหล่านั้นเห็นคุณค่าในตนเอง
มากขึ้น  

4.4) สังคมและกลุ่มเพื่อน นับเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญในการท่ีจะให้แต่ละบุคคลเห็นคุณค่าใน
ตนเอง เนื่องจากบุคคลส่วนใหญ่จะมีการเปรียบเทียบตนกับกลุ่มเพื่อนในมิติต่างๆ ท้ังในด้านความถนัด 
ความสามารถต่างๆ ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวมีความสามารถท่ีสูงกว่าเพื่อนในกลุ่มหรือได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
เพื่อนก็จะท าให้บุคคลนั้นรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น  

 
2.6  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาสังคม 

วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ (2559) ผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาสังคม หรือ Social Psychology  
เป็นจิตวิทยาสาขาหนึ่งในหลากหลายสาขาทางจิตวิทยา โดยจุดเน้นของจิตวิทยาสังคม คือ การศึกษาพฤติกรรม 
ความคิด ความรู้สึกของคนท่ีได้รับอิทธิพลจากคนอื่นๆ รอบตัว เพราะคนเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและเกี่ยวข้อง
กับคนอื่นๆ อยู่เสมอ ต้ังแต่ต่ืนจนเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัว ครูอาจารย์ เพื่อนท่ีโรงเรียน เพื่อนท่ี
ท างานและเจ้านาย หรือกระท่ังพนักงานขายอาหารและคนแปลกหน้าท่ีเราพบเจอ หรือคนท่ีเราไปติดต่อธุระ
ด้วยในแต่ละวัน จิตวิทยาสังคมเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาว่า รูปร่างท่าทาง การกระท าต่างๆ การแสดงออกของคน
เหล่านั้น ส่งผลต่อการตอบสนองของเราอย่างไรบ้าง และในทางกลับกัน ท่าทีและการกระท าของเราส่งผล
อย่างไรต่อคนรอบข้างเรา ยกตัวอย่างเช่น การท่ีเราแต่งตัวปอนๆ เดินเข้าไปในร้านอาหาร อาจจะท าให้
พนักงานบริการเราไม่ดี เทียบกับเมื่อเราแต่งตัวภูมิฐานเข้าไปใช้บริการ และการท่ีบริการพูดกับเราไม่ดี ก็อาจจะ
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ท าให้เราตอบโต้ด้วยท่าทางไม่เป็นมิตร กลายเป็นวัฏจักรของการส่งอิทธิพลต่อกันและกันได้ ซึ่งจิตวิทยาสังคม
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1) การนึกคิดเกี่ยวกับผู้อื่น คือ การศึกษาว่าคนเราตัดสินผู้อื่นและเรื่องต่างๆ อย่างไร ดูจากตรงไหน  
เราสรุปได้อย่างไรว่าคนๆ หนึ่งน่าจะใจดีหรือไม่น่าไว้ใจ ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจก็เช่น คนเราได้รับอิทธิพลจากเรื่อง
ลบๆ หรือลักษณะท่ีไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าลักษณะดีๆ ของเขา คนเรายังตัดสินคนจากประสบการณ์ในครั้ง
แรกๆ หรือช่วงแรกๆ ท่ีพบกัน หรือท่ีเรียกว่าความประทับใจแรกพบนั่นเอง แถมเรายังมีความล าเอียงในการตัดสิน
คนอื่นๆ อีกหลายประการ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้โดยตรงในการสัมภาษณ์งานเพื่อคัดเลือกบุคคลหรือการ
ประเมินบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ การนึกคิดเกี่ยวกับผู้อื่นยังหมายถึง การท่ีเราตัดสินเหตุผลในการ
กระท าส่ิงต่างๆ ของผู้อื่นและตัวเราเองด้วย เช่น เราสอบตก ตกเพราะอะไร ตกเพราะเราไม่เก่งหรือเพราะเรา
อ่านหนังสือไม่มากพอ การอธิบายเหตุการณ์สมหวังและผิดหวังนี้ อาจส่งผลถึงสุขภาพจิตของเราได้ การนึกคิด
เกี่ยวกับผู้อื่นยังรวมถึงเวลาท่ีเราตัดสินว่าอะไรดีไม่ดี ส่ิงใดหรือสินค้าใดเข้าท่าน่าซื้อหรือไม่อีกด้วย เรี ยกว่า
การศึกษาเจตคติ ซึ่งสามารถประยุกต์ไปใช้ในเรื่องการสร้างความชอบต่อสินค้าหรือโฆษณาในแวดวงการตลาด 
หรือแม้แต่การชอบพรรคการเมืองหรือนักการเมืองได้ 

2) การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น จะเน้นศึกษาว่าคนเราสามารถท าให้อีกคนหนึ่งเปล่ียนใจ เปล่ียนความเช่ือ 
หรือเปล่ียนพฤติกรรมได้อย่างไร และมีเทคนิคอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการโน้มน้าวใจว่ามีทฤษฎีหรือขั้นตอน
วิธีการให้ประสบความส าเร็จอย่างไรบ้าง การขอร้องให้คนอื่นท าอะไรให้เรา ควรจะพูดอย่างไรให้ประสบ
ผลส าเร็จ เมื่อไรควรจะใช้พรีเซนเตอร์หรือผู้เช่ียวชาญมาโฆษณาสินค้าของเรา ดังนั้น หัวข้อทางด้านการโน้ม
น้าวใจจึงเป็นท่ีนิยมและสามารถประยุกต์ใช้ได้ ท้ังในด้านการตลาด การส่ือสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และในทาง
ธุรกิจ นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้คนเปล่ียนพฤติกรรมต่างๆ เช่น 
หันมาออกก าลังกายมากขึ้น เลิกสูบบุหรี่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือหันมาประหยัดพลังงาน อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้นก็ได้ การมีอิทธิพลต่อผู้อื่นยังรวมถึงเรื่องการคล้อยตามแรงกดดันของคนในกลุ่มหรือผู้มี
อ านาจเพื่อศึกษาว่าคนเราจะยอมท าตามค าส่ังของผู้มีอ านาจเหนือกว่าหรือไม่ เมื่อใดเราจึงมักจะคล้อยตาม
ผู้อื่น และยังศึกษาถึงการกระท าของคนเมื่ออยู่ในกลุ่ม เช่น เมื่อเราท างานร่วมกับผู้อื่นคนเรามักจะอู้งาน 
นักจิตวิทยาสังคมจะศึกษาว่าท าไมคนเราอู้งาน และจะป้องกันการอู้งานได้อย่างไร ในการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มยังอาจจะมีหัวหน้า นักจิตวิทยาสังคมก็จะศึกษาเรื่องการเป็นผู้น า คืออะไร ผู้น าท่ีดีเป็นอย่างไร เป็นต้น     

3) ความสัมพันธ์กับผู้อื่น นักจิตวิทยาสังคมศึกษาเรื่องความรักและความสัมพันธ์ ต้ังแต่ความรักคือ
อะไร มีปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้คนเราชอบพอกัน การรักษาความสัมพันธ์ของคู่รักท าได้อย่างไร การแก้ไขปัญหาใน
ความสัมพันธ์ท าได้อย่างไรบ้าง รักแล้วก็มีเกลียด นักจิตวิทยาสังคมศึกษาเรื่องการรังเกียจกลุ่ม ซึ่งหมายถึงการ
ไม่ชอบใครสักคนหรือกลุ่มคนสักกลุ่มเพียงเพราะเขามาจากกลุ่มๆ นี้อันเป็นการเหมารวมที่ไม่ยุติธรรม เช่น การ
ดูถูกเพศหญิง อาจท าให้ผู้หญิงถูกกีดกันไม่ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าในหน่วยงาน การดูถูกคนจากประเทศท่ีเรามองว่า
ด้อยความเจริญ เป็นต้น และแน่นอนว่านักจิตวิทยาสังคมศึกษาเทคนิควิธีที่จะเอาชนะการรังเกียจกลุ่ม ท่ีช่วย
ให้คนเราลดอคติ และอยู่ร่วมกันได้แม้จะแตกต่างกัน 
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2.7 แนวคิดเก่ียวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
สุมนทิพย์ จิตสว่าง (2556) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนของท่ีมีความเบี่ยงเบนไปจาก

คุณลักษณะท่ีพึงมีของสังคม โดยมี ลักษณะพฤติกรรมเบ่ียงเบนของเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
1) แสดงออกตามการเล้ียงดูของครอบครัว 
2) การหาเอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง 
3) การเลียนแบบ 
4) การทันเพื่อน กระแสสังคม 
5) ค่านิยมของกลุ่มเพื่อน 
6) ความเหงา 
7) ความผิดปกติทางร่างกาย 
8) แสดงออกทางอารมณ์ 
9) การถูกบีบค้ันจากระบบการศึกษา 
10) ไม่มีเป้าหมายในชีวิต 
11) รัฐเปิดโอกาสให้สถานบันเทิงกระท าผิด 

การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องท่ีสังคมต้องให้ความส าคัญมาก เด็กและเยาวชนใน
ท่ีนี้คือกลุ่มอายุระหว่าง 13-18 ปี ซึ่งเป็นวัยท่ีพบปัญหาและควรได้รับการดูแลป้องกันไม่ให้กระท าความคิด 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ก้าวไปเป็นก าลังของประเทศชาติต่อไป สาเหตุของการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน
ส่วนใหญ่เกิดจากหลายปัจจัยมาประกอบกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ (โสภา ชปีลมันน์ , 2536; สุชา จันทร์เอม, 
2541) 

1) ความไม่รู้ หรืออาจเรียกว่า ความเยาว์วัย ท าให้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงมักตกเป็นเครื่องมือให้
บุคคลอื่นชักจูงไปกระท าผิดได้ง่าย 

2) การได้เห็นพฤติกรรมท่ีไม่ดีจากบุคคลในครอบครัว การมีบุคคลในครอบครัวที่กระท าผิดมา
ก่อน การเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการกระท าความผิดจากคนในครอบครัว 

3) ความผิดปกติของร่างกายและทางอารมณ์ ท าให้เด็กและเยาวชนขาดสติความยับยั้งช่ังใจ 
หรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ จึงเกิดพฤติกรรมต่อต้านและกระท าผิดได้ 

4) ปัจจัยด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ท่ีไม่ดี เด็กและ
เยาวชนได้เห็นตัวอย่างท่ีไม่ดีจากบุคคลในชุมชน ท าให้เกิดความเคยชินต่อการเห็นการกระท า ผิด และ
เลียนแบบผู้ใหญ่ 

2.8 อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมรุนแรงของเด็กและเยาวชน 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องส่ือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กนั้น กล่าวได้ว่า เด็กไม่เพียง

เลียนแบบพฤติกรรมจากส่ิงท่ีตนเห็นเท่านั้น แต่การท่ีเด็กเห็นพฤติกรรมท่ีรุนแรงยังส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีรุนแรง
ในขณะท่ีเด็กเล่นกับเด็กคนอื่น หรือเล่นกับของเล่นอื่นอีกด้วย (LoBue, 2018) โดย Ohio State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการทดลองโดยการให้เด็กชมภาพยนตร์ท่ีมีการจ าแนกประเภทอยู่ในหมวด
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ภาพยนตร์ท่ีควรได้รับการแนะน าจากผู้ปกครอง และเป็นภาพยนตร์ท่ีไม่เหมาะสมกับเด็กหรือท่ีเรียกว่า PG-
rated movie (PG: Parental Guidance Suggested) โดย PG-rated นั้นมีเนื้อหาท่ีมีความรุนแรง มีการใช้
ถ้อยค าและภาษาท่ีไม่เหมาะสม โดย ได้จัดระดับภาพยนตร์ไว้ทั้งหมด 6 ระดับ ได้แก่ 

1. ระดับ G (general audiences) : ทุกคนสามารถรับชมได้ และไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เพศ 
ภาพโป๊เปลือย การใช้ยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรง 

2. ระดับ PG (parental guidance) : เนื้อหาบางตอนในภาพยนตร์อาจไม่เหมาะสมกับเด็ก 
และอาจประกอบด้วยภาษาท่ีไม่เหมาะสมและมีความรุนแรง แต่ไม่มีการใช้ยาเสพติดและการท าร้ายร่างกาย 

3. ระดับ PG-13 (parental guidance-13) : อนุญาตให้ทุกคนเข้าชมได้ แต่ เด็กต่ ากว่า 13 ปี 
ต้องมีผู้ใหญ่ร่วมชมและคอยให้แนะน า เพราะเนื้อหาบางส่วน ไม่เหมาะส าหรับเด็กเล็ก เนื่องจากอาจมีความ
รุนแรง แต่ต้องไม่มีฉากนองเลือด 

4. ระดับ R (restricted) : เด็กและเยาวชนอายุต่ ากว่า 17 ปี จะเข้าชมได้ ต่อเมื่อมีผู้ปกครอง
หรือผู้ใหญ่ไปด้วยเท่านั้น ห้ามเข้าชมเพียงล าพัง เนื่องจากเนื้อหาประกอบไปด้วย ความรุนแรง ภาพสยดสยอง 
ภาษาไม่เหมาะสม หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 

5. ระดับ NC-17 (no one under 17) : ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุต่ ากว่า 17 ปี เข้าชม โดย
เด็ดขาด เพราะภาพยนตร์ท่ีมีเนื้อหาส าหรับผู้ใหญ่เท่านั้น 

6. ระดับ Unrated : ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่ได้ก าหนดเรต (This film is not yet rated) 
อย่างไรก็ตาม ระดับนี้ ไม่นับเป็นระดับเรตอย่างเป็นทางการของสมาคมภาพยนตร์อเมริกัน  

โดยจากการทดลองของ Ohio State University นั้น ได้จับคู่เด็กอายุ 8-12 ปี แยกกันเป็น
สองกลุ่ม โดยจัดให้ดูภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง และจัดอยู่ในระดับ PG-rated เรื่อง Rocketeer (1991) และ 
National Treasure (2004)โดยท่ีกลุ่มหนึ่งดูภาพยนตร์ต้นฉบับท่ีไม่ได้มีการตัดต่อแก้ไขใดใด อีกกลุ่มหนึ่งชม
ภาพยนตร์ท่ีได้ท าการตัดต่อเอาปืนออก หลังจากชมภาพยนตร์เด็ก ๆ  ถูกปล่อยเข้าไปในห้องท่ีมีของเล่น
มากมาย และเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ เด็ก ๆ ท่ีดูภาพยนตร์ท่ีไม่ได้มีการตัดต่อเอาปืนออก มีการเล่นกับของเล่น
รุนแรงกว่ากลุ่มเด็กดูภาพยนตร์ท่ีถูกแก้ไขตัดต่อเอาปืนออกแล้ว 

ในเวลาต่อมา การทดลองมีการปรับเปล่ียนนิดหน่อย โดยทางทีมทดลองได้ท าการซ่อนปืน 0.
38 ของจริงไว้ในตู้เส้ือผ้า ซึ่งต้ังอยู่ในห้องรวมกับของเล่นอื่น ๆ หากแต่ปืนกระบอกนี้ได้ถูกปรับแต่งให้ไม่
สามารถยิงได้จริง และถูกติดต้ังเครื่องนับจ านวนครั้งการล่ันไกไว้ด้วย และการซ่อนปืนนี้ไม่ได้ถูกบอกไว้ล่วงหน้า 
เด็ก ๆ ทุกคนจึงไม่รู้ว่าในห้องของเล่นนี้มีปืนอยู่ด้วย ทีมนักวิจัยสนใจว่า เด็กจะหาปืนพบหรือไม่เมื่ออยู่ล าพัง 
และหากเจอเด็กจะท าอย่างไรกับปืน ผลของการทดลองพบว่า ร้อยละ 83 ของเด็กท่ีเข้าร่วมทดลอง หาปืนเจอ 
และส่วนใหญ่น าปืนมาเล่นร้อยละ 27 ของเด็กท่ีพบปืน ได้น าปืนมาให้ผู้สังเกตการณ์ทันที และผู้สังเกตการณ์ได้
น าปืนออกจากห้อง เด็กท่ีเหลือร้อยละ 58 ท่ีพบปืน ร้อยละ 42 ได้น าปืนมาเล่นหลากหลายรูปแบบ และส่ิงท่ี
ส าคัญท่ีสุดคือ เกือบจะไม่มีเด็กคนไหนเลยท่ีดูภาพยนตร์ท่ีถูกตัดต่อเอาปืนออก ลองเหนี่ยวไกปืน ตรงกันข้าม
กับเด็กท่ีดูภาพยนตร์ต้นฉบับ เมื่อพบปืน เด็กเหล่านี้มีการลองเหนี่ยวไกปืนโดยเฉล่ีย 2-3 ครั้ง และถือปืนเป็น
เวลานานกว่าเด็กท่ีไม่ได้ดูภาพยนตร์ต้นฉบับนานกว่าถึง 4-5 เท่า ท่ีน่ากังวลท่ีสุดคือ เด็กท่ีลองเหนี่ยวไกปืน ได้
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ลองเหนี่ยวไกอยู่หลายครั้ง บางคนเหนี่ยวไกมากกว่า 20 ครั้ง เด็กคนนึ่งเล็งปืนออกไปนอกหน้าต่าง เล็งไปยัง
ผู้คนท่ีเดินอยู่บนถนน เด็กอีกคนหนึ่งจ่อปืนไปท่ีขมับเด็กอีกคน และล่ันไก 

การศึกษาสถานการณ์อิทธิพลของส่ือส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก การท าความเข้าใจ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของเด็กในยุคปัจจุบันท่ีมีส่ือสังคมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตยุคโลกาภิวัตน์ และยิ่ง
เทคโนโลยีและส่ือสังคมมีบทบาทมากเท่าใด สถาบันครอบครัว หรือสถาบันการศึกษา ก็จะถูกลดบทบาทลดลง
เท่านั้น สถานการณ์ท่ีเด็กไทยถูกเทคโนโลยีและส่ือสังคมกลืนกินจนกลายเป็นปัญหา ส่งผลให้ความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวไม่มีความอบอุ่น เด็กมีเทคโนโลยีและส่ือสังคมเป็นเพื่อน อีกท้ังเด็กยังใช้เวลาว่างไปกับการใช้
ส่ือสังคมมากกว่าการประกอบกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การออกก าลังกาย การพบปะเพื่อนฝูง หรือแสวงหาความรู้
นอกห้องเรียน อุปนิสัยการติดเทคโนโลยีเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความห่างเหินกับผู้ปกครองไม่
สามารถแยกแยะว่าส่ิงใดถูกต้องหรือส่ิงใดผิด การเสพส่ือโดยปราศจากค าแนะน าของผู้ปกครองส่งผลให้เด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรืออาจมีพฤติกรรมเลียนแบบส่ิงท่ีตนได้เห็นมาจากส่ือ ดังท่ีปรากฏออกมาให้เห็นตาม
ข่าวอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าการตบตีท าร้ายร่างกายในวัยเรียนจะเป็นเพียงส่วนน้อยท่ีเกิดข้ึนในสังคมแต่ส่ิงเหล่านี้กลับ
ถูกน าเสนอผ่านส่ืออยู่บ่อยครั้ง เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้ออ านวยต่อการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ต ท าให้เหตุการณ์
ท าร้ายร่างกายถูกบันทึกวีดิโอ ส่งต่อ และปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์อยู่เป็นจ านวนมาก 

กรณีคลิปวิดีโอเผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube ปรากฏเด็กหญิงในชุดนักเรียนมัธยมต้น บังคับ
ให้รุ่นน้องกราบเท้าก่อนจะจิกหัวกระชากตบตีเข้าท่ีใบหน้าและล าตัวอีกหลายครั้ง ซึ่งสาเหตุของการท าร้าย
ร่างกายครั้งนี้เป็นผลมาจากการหึงหวงเด็กผู้ชาย ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียน พฤติกรรมก้าวร้าวนั้นเป็น
สัญชาตญาณท่ีติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิด ดังท่ี Sigmund Freud ได้อธิบายไว้ในทฤษฎี จิตวิเคราะห์ หากบุคคล
มีความโกรธและต้องการระบายออก ตามสัญชาตญาณดิบ (ID) บุคคลควรหาทางแสดงในรูปแบบท่ีสังคมรับได้ 
(Ego) อาจแสดงออกด้วยการเล่นกีฬา เจรจา เพื่อสามารถอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข แต่จากกรณีคลิปวิดีโอ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube เด็กไม่มีการควบคุมอารมณ์ และมีการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว อาจเนื่องมาจาก
การรับชมส่ือซึ่งประกอบด้วยภาพความรุนแรง และตัวแสดงสวมบทบาทโดยผู้ใหญ่ สอดคล้องกับทฤษฎีการ
เลียนแบบของ กาเบรียลทาร์ด สามารถอธิบายว่า การรับชมละครของเด็กนั้น เปรียบเหมือนการมีปฏิสัมพันธ์
กับส่ือท่ีมีความรุนแรง และแม้ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว ก็สามารถส่งผลต่อการซึมซับพฤติกรรมท่ี
ก้าวร้าวรุนแรงโดยไม่รู้ตัว การดูละครท่ีมีฉากตบตี และแสดงโดยผู้ใหญ่ ท าให้เด็กซึมซับว่าตัวแบบท่ีเป็นผู้ใหญ่
สามารถท าได้ และสังคมยอมรับ เด็กก็สามารถท าได้เช่นกัน การับชมละครและประพฤติตามส่ิงท่ีตนเองได้เห็นมา  

กรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เด็กชายวัย 14 ปีใช้มีดสปาร์ต้าฟันมารดาเสียชีวิต
ภายในบ้านกลางดึก เนื่องจากถูกห้ามไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นพี่สาวท่ีเข้ามาห้าม ยังถูกท าร้ายโดย
มีดเล่มเดียวกันจนอาการสาหัส เหตุการณ์ครั้งนั้นสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกับ
เด็กชายวัย 14 ปีนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากการเสพส่ือท่ีมีความรุนแรงซึ่งในกรณีนี้หมายถึงการเล่นวิดีโอเกมท่ี
ประกอบด้วยภาพรุนแรง การใช้อาวุธปืน และการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรมของเด็กท่ีกระท าต่อมารดา
และพี่สาวเป็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงท่ีมีความเกี่ยวพันกับส่ือ อาจเนื่องมาจากส่ิงท่ีเด็กเล่นเกมส์ผ่าน
คอมพิวเตอร์ท่ีมีลักษณะการใช้ความรุนแรง ท าให้เกิดการเลียนแบบซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเลียนแบบ 
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2.9 ดัชนีชี้วัดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
งานวิจัยของ ศศิวิมล ทองกลม (2553) บ่งช้ีชัดเจนว่าเกิดจาก 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านตนเอง เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมร่วมกันโดยมีพฤติกรรมหยาบคาย 
ก้าวร้าวมีการใช้สารเสพติด ด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ มีทัศนคติต่อต้านสังคมและมีการควบคุม
ตนเองต่ า เป็นเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเส่ียงมากท่ีสุด 

2) ด้านครอบครัว เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีพฤติกรรมท่ีมีลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง
พ่อแม่กับลูกอยู่ในสภาพย่ าแย่ พ่อแม่มีอารมณ์เกรี้ยวกราดหรือไร้ระเบียบขาดวินัย ปล่อยปละละเลยขาดการ
อบรมส่ังสอนจากพ่อแม่ และพ่อแม่ใช้สารเสพติดเป็นเด็กท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงมากท่ีสุด 

3) ด้านกลุ่มเพื่อน โรงเรียน เด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมคบเพื่อนเกเร เป็นสมาชิก
ในกลุ่มแก๊ง ชอบหลบหนีเรียน กลุ่มเพื่อนใช้สารเสพติดและถูกให้ออกจากโรงเรียนกลางคันเป็นเด็กท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงมากท่ีสุด 

4) ด้านสังคมส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย เด็กท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนไร้ระเบียบ สภาพชุมชนท่ี
มีอาชญากรรม ยาเสพติด ติดเกมติดอินเทอร์เน็ต ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยเป็นแหล่งมั่วสุมและการเลียนแบบส่ือ 
เป็นเด็กท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงมากท่ีสุด 
 
3.   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 

3.1    แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 
 Atkin (1973) ได้กล่าวว่า ผู้ท่ีมีการเปิดรับส่ือข่าวสารมาก ย่อมเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้า ใจใน

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะข่าวสารจะท าให้ผู้บุคคลผู้ท่ีเปิดรับมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ
กว่าบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย แต่อย่างไรก็ตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่ได้เปิดรับข่าวสารทุกข่าวสารท่ีมีบน
โลก แต่มนุษย์จะเลือกรับเฉพาะข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น 

การเปิดรับส่ือ (Media Exposure) เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ภายในของผู้รับสาร เช่น ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา และปัจจัยภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึงส่ือ ซึ่ง
ประกอบด้วย การเข้าถึงส่ือในเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผู้รับสารอยู่ใกล้หรือไกลจากข่าวสาร
และส่ือการเข้าถึงส่ือในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจเอื้ออ านวยต่อการซื้อ
ข่าวสารหรือไม่ และการเข้าถึงส่ือในเชิงสังคมวัฒนธรรม (Socio-Accessibility) เช่น ระดับการศึกษาของผู้รับ
สาร 

3.1.1 วัตถุประสงค์ และความต้องการในการเปิดรับสื่อ 
บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และความต้องการในการเปิดรับ

ส่ือท่ีแตกต่างกัน โดยท่ัวไปแล้วบุคคลจะเปิดรับข่าวสารอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน โดยผู้รับสารมีความคาดหวังจากส่ือมวลชนว่า การ

บริโภคข่าวสารจากส่ือมวลชนจะช่วยตอบสนองความต้องการของเขาได้ ซึ่งจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ ลักษณะนิสัย หรือเปล่ียนพฤติกรรมบางอย่างได้ โดยการเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้น จะขึ้นอยู่กับความ
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ต้องการหรือแรงจูงใจของผู้รับสารเอง เพราะบุคคลแต่ละบุคคล มีวัตถุประสงค์และความต้ังใจในการใช้
ประโยชน์แตกต่างกันไป 

2) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนโดยส่ือบุคคล หมายถึง การน าข่าวสารจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล ซึ่งจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างกัน ซึ่งการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลนี้สามารถแบ่งออกเป็นการติดต่อโดยตรง เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจหรือชัก
จูงโน้มน้าวใจกับประโยชน์โดยตรง และการติดต่อโดยกลุ่ม โดยกลุ่มจะมีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม ช่วยให้การ
ส่ือสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เพราะเมื่อกลุ่มมีความสนใจในเรื่องหรือทิศทางเดียวกัน บุคคลส่วนใหญ่ 
ในกลุ่มก็จะมีความสนใจด้วย 

3) การเปิดรับข่าวสารจากส่ือเฉพาะกิจ โดยส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือท่ีถูกผลิตขึ้นมาโดยมี
เนื้อหาสาระท่ีเฉพาะเจาะจง และมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ท่ีผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม (อภิญญา แก้วเปรมกุศล, 2562) 

นอกจากนี้ ปัจจัยในการส่ือสารทางด้านผู้รับสารท่ีมักจะมีการกล่าวถึงบ่อย ๆ ว่าเป็น
ตัวก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการส่ือสารคือ กระบวนการเลือกรับสาร (Selective Processes) 
ซึ่งพบว่าผู้รับสารจะกระท าการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องทางความคิดกล่าวคือ ผู้รับสารจะเปิดรับการ
ส่ือสารท่ีสอดคล้องกับทัศนคติ และความสนใจของตน ขณะเดียวกันจะหลีกเล่ียงการส่ือสารท่ีขัดแย้งกับตนเอง
หรือแม้เปิดรับก็จะรับรู้และตีความสารให้เหมาะกับมุมมองของตน   

3.1.2 กระบวนการเปิดรับสื่อ 
Klapper (1960) ได้กล่าวว่า กระบวนการเลือกสรรข่าวสารหรือเปิดรับส่ือของบุคคล

เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งกระบวนการเลือกสรรในการเปิดรับข่าวสารด้วยการ
กล่ันกรองมี 4 ข้ันตอนดังนี้  

ขั้นท่ี 1 การเปิดรับ (Selective Exposure) ในขั้นนี้เป็นการเลือกช่องทางการส่ือสาร  
โดยบุคคลจะเลือกเปิดรับส่ือและข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ด้วยกันหลากหลาย เช่น การเปิดรับ
ข่าวสารในเฟสบุ๊ก หรือเลือกเปิดยูทูปตามความสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ขั้นที่ 2 การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะเลือกให้ความ 
สนใจสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามความสนใจ ตามความคิดเห็นของตนเอง เพื่อสนับสนุนทัศนคติและความ
เช่ือด้ังเดิมของบุคคลนั้น ๆ และหลีกเล่ียงท่ีจะไม่รับข่าวสารท่ีไม่ตรงกับความรู้  ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิม 
และมีแนวโน้มแสวงหาข้อมูลท่ีสนับสนุนการตัดสินใจนั้น (ReinforcementInformation) มากกว่าท่ีจะ
แสวงหาข้อมูลท่ีขัดแย้งกับส่ิงท่ีกระท าลงไป 

ขั้ น ท่ี  3  กา ร เ ลื อก รั บรู้ และ ตีความหมาย  ( Selective Perception and Selective 
Interpretation) ผู้รับสารอาจมีการเลือกรับรู้และเลือกตีความสารท่ีไ ด้รับด้วย ตามความสนใจหรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ผู้รับสารจะมีการตีความสารท่ีได้รับมาตามประสบการณ์ ความเข้าใจ หรือ
ทัศนคติ ซึ่งแต่ละบุคคลจะตีความหมายท่ีแตกต่างกันออกไป 

ขั้นท่ี 4 การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นขั้นสุดท้ายของการเปิดรับสาร เลือก
สนใจ และเลือกรับรู้ และตีความข่าวสารตามทัศนคติ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ยังเลือกจดจ าเนื้อหา
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สาระของสาร ในส่วนท่ีต้องการจ าเข้าไว้เป็นประสบการณ์ และมักจะไม่จดจ าในส่ิงท่ีตนเองไม่สนใจ หรือขัดแย้ง
กับ ความคิด ทัศนคติตนเองอย่างไรก็ตามบุคคลจะท าการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก ส่ือเฉพาะเรื่องท่ีตนให้
ความสนใจเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารจากส่ือมากเกินกว่าท่ีผู้รับสารจะรับไว้ทั้งหมดได้ 

การวิจัยนี้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับส่ือมาเพื่อเป็นประโยชน์ในเ รื่อง
เกี่ยวกับกระบวนการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งพฤติกรรมของผู้เปิดรับข่าวสารแต่ละคนมักจะเปิดรับข่าวสารตามส่ิงท่ี
ตนสนใจหรือต้องการ โดยประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อจัดการความรู้เรื่องต้นแบบการพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอย่างเหมาะสม 

3.2   แนวคิดเก่ียวกับสื่อใหม่ (New media) 
Burnett and Marshall (2003) ได้อธิบายเกี่ยวกับส่ือใหม่ว่าเป็นส่ือท่ีมีความหลากหลายและมี

การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่ือใหม่มีช่องทางการส่ือสารท่ีคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภท
การใช้งาน เนื้อหา และบริบท เป็นส่ือท่ีเอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าท่ีส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็น
การส่ือสารสองทาง และส่ือยังท าหน้าท่ีส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน 
โดยรวมเอาเทคโนโลยีของส่ือดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้ส่ือสามารถส่ือสาร
ได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันส่ือใหม่พัฒนาขึ้น
หลากหลาย ท่ีเป็นท่ีรู้จักและนิยมกันมากขึ้น ซึ่งมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1) ส่ือเพื่อการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication Media) ได้แก่ โทรศัพท์ 
ซึ่งมีลักษณะของความสามารถในการเคล่ือนย้ายมากขึ้น และอีเมล ในระยะแรกเป็นการใช้เพื่อการท างาน แต่
ปัจจุบันเป็นการใช้ในเรื่องส่วนตัวมากขึ้น โดยท่ัวไปมักมีเนื้อหาเป็นส่วนตัวความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ส่ือสารอาจส าคัญมากกว่าข้อมูลท่ีส่งถึงกัน 

2) ส่ือปฏิสัมพันธ์เพื่อความเพลิดเพลิน (Interactive Play Media)  ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และวิดีโอ
เกม รวมท้ังอุปกรณ์ Virtual Reality หากเปรียบเทียบกับส่ือเก่า แม้ว่าจะมีการส่ือสารท่ีใช้เทคโนโลยีคล้ายคลึงกัน 
และอาจถือว่าเป็น “ทางเลือกในการใช้งาน” ของการใช้ส่ือบางอย่างข้อแตกต่างท่ีส าคัญก็คือความสามารถใน
การตอบโต้ (Interactivity) และกระบวนการในการใช้ประโยชน์ 

3) ส่ือเพื่อการค้นหาข้อมูล ( Information Search Media) เป็นประเภทท่ีมี ส่ือหลายชนิด 
แต่อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บเป็นตัวอย่างท่ีเด่นท่ีสุด โดยจัดเป็นเสมือนห้องสมุด และแหล่งข้อมูลท่ีไม่มี
ข้อจ ากัดในเรื่องของขนาดความเป็นปัจจุบัน และการเข้าถึง 

4) ส่ือเพื่อการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media) ส่ือในกลุ่มนี้ประกอบด้วยการใช้
อินเทอร์เน็ตในการแบ่งปัน และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิด ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ จาก
การส่ือสารผ่านคอมพิวเตอร์ นอกจากอินเทอร์เน็ตการประชุมผ่านทางวิดีโอและโทรศัพท์ก็เกี่ยวข้องกับส่ือ
ประเภทนี้ด้วยเช่นกัน 

จากแนวคิดดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าการท่ีน าส่ือใหม่เข้ามาใช้งานในปัจจุบันนั้นจะท าให้สามารถเข้าถึงผู้รับ
สารได้มากขึ้นเปิดกว้างให้กับผู้ส่งสารและผู้รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีไม่มีข้อจ ากัด ท้ังนี้มี
ความทันสมัยมากขึ้นและสามารถโต้ตอบส่ือสารได้ในเวลาเดียวกัน  
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3.3   แนวคิดเก่ียวกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีการเช่ือมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการ

ตอบสนองความต้องการทางสังคมท่ีมุ่งเน้นในการสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายหรือความสัมพันธ์ทาง
สังคมในกลุ่มคนท่ีมีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ 
และให้มีการตอบโต้กันระหว่างผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 

3.3.1 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีให้บริการตามเว็บไซต์สามารถแบ่งขอบเขตตามการใช้งานโดยดูท่ี

วัตถุประสงค์หลักของการเข้าใช้งาน และคุณลักษณะของเว็บไซต์ท่ีมีร่วมกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของการเข้า
ใช้งานมีเป้าหมายในการใช้งานไปในทางเดียวกันมีการแบ่งประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์ออกตาม
วัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งาน ได้ 7 ประเภท ได้แก่ 

1) สร้างและประกาศตัวตน ( Identity Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ใช้
ส าหรับให้ผู้เข้าใช้งานได้มีพื้นท่ีในการสร้างตัวตนขึ้นมาบนเว็บไซต์ และสามารถท่ีจะเผยแพร่เรื่องราวของตน
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยลักษณะของ การเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียนข้อความลงในบล็อก อีก
ท้ังยังเป็นเว็บท่ีเน้นการหาเพื่อนใหม่ หรือการค้นหาเพื่อนเก่าท่ีขาดการติดต่อ การเขียนบทความได้อย่างเสรี  

2 ) สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ เป็น
สังคมส าหรับผู้ใช้ท่ีต้องการแสดงออกและน าเสนอผลงานของตัวเอง สามารถแสดงผลงานได้จากท่ัวทุกมุมโลก 
จึงมีเว็บไซต์ท่ีให้บริการพื้นท่ีเสมือนเป็นแกลเลอรี่ (Gallery) ท่ีใช้จัดโชว์ผลงานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ 
รูปภาพ เพลง อีกท้ังยังมีจุดประสงค์หลักเพื่อแชร์เนื้อหาระหว่างผู้ใช้เว็บท่ีใช้ฝากหรือแบ่งปัน โดยใช้วิธีเดียวกัน
แบบเว็บฝากภาพแต่เว็บไซต์นี้เน้นเฉพาะไฟล์ท่ีเป็นมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ 
ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket และ SlideShare เป็นต้น 

3) ความชอบในส่ิงเดียวกัน (Passion Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีท าหน้าท่ี
เก็บในส่ิงท่ีชอบไว้บนเครือข่าย เป็นการสร้างท่ีค่ันหนังสือออนไลน์ (Online Bookmarking) มีแนวคิดเพื่อให้
ผู้ใช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจท่ีค่ันไว้ในเครื่องคนเดียวก็น ามาเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้ เพื่อท่ีจะได้เป็นการแบ่งปัน
ให้กับคนท่ีมีความชอบในเรื่องเดียวกัน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไปหาข้อมูลได้ และนอกจากนี้ยัง
สามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกับท่ีค่ันหนังสือออนไลน์ท่ีผู้ใช้คิดว่ามีประโยชน์และเป็นท่ีนิยม ซึ่งผู้ให้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, Catchh และ Reddit เป็นต้น 

4) เวทีท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีต้องการ
ความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผู้ใช้ท่ีเป็นผู้มีความรู้ เพื่อให้ความรู้ท่ีได้ออกมามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเกิดการพัฒนาในท่ีสุด ซึ่งหากลองมองจากแรงจูงใจท่ีเกิดขึ้นแล้ว คนท่ีเข้ามาในสังคมนี้มักจะเป็นคนท่ีมี
ความภูมิใจท่ีได้เผยแพร่ส่ิงท่ีตนเองรู้ และท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อรวบรวมข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ 
ในลักษณะเนื้อหา ท้ังวิชาการ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ สินค้า หรือบริการ โดยส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการหรือ
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลักษณะเวทีท างานร่วมกัน ในลักษณะเวทีท างานร่วมกัน เช่น 
Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นต้น 
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5) ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้มีลักษณะ
เป็นเกมออนไลน์ (Online game) ซึ่งเป็นเว็บท่ีนิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไว้มากมาย มีลักษณะเป็น
วิดีโอเกมท่ีผู้ใช้สามารถเล่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์นี้มีลักษณะเป็นเกม 3 มิติท่ีผู้ใช้น าเสนอตัวตน
ตามบทบาทในเกม ผู้เล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่นๆ ได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้าง
ความรู้สึกสนุกเหมือนได้มีสังคมของผู้เล่นท่ีชอบในแบบเดียวกัน อีกท้ังยังมีกราฟิกท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจ
และมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เล่นรู้สึกบันเทิง เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, Pangya และ World of 
Warcraft เป็นต้น 

6) เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อการงาน โดยจะเป็นการน าประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่ประวัติผลงานของ
ตนเอง และสร้างเครือข่ายเข้ากับผู้อื่น นอกจากนี้บริษัทท่ีต้องการคนมาร่วมงาน สามารถเข้ามาหาจากประวัติ
ของผู้ใช้ท่ีอยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้ได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ได้แก่ Linkedin เป็น
ต้น 

7) เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างผู้ใช้ (Peer to Peer : P2P) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์
แห่งการเช่ือมต่อกันระหว่างเครื่องผู้ใช้ด้วยกันเองโดยตรง จึงท าให้เกิดการส่ือสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผู้ใช้ทันที ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ ได้แก่ Skype และ 
BitTorrent เป็นต้น 

 

3.3.2  ชนิดของสื่อสังคมออนไลน์ 
ส่ือสังคมออนไลน์มีหลายรูปแบบท้ังประเภทท่ีเป็นเครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งาน 

สามารถแบ่งได้ดังนี้ (Williamson, 2013) 
 

ชนิดของสื่อสังคมออนไลน ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social networking site) 

เป็นเว็บไซต์ท่ีบุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
สร้างข้อมูลและเปล่ียนข้อมูล (สถานะของ
ตน) เผยแพร่รูปภาพภาพเคล่ือนไหว โดยท่ี
บุคคลอื่นสามารถเข้ามาแสดงความชอบหรือ
ส่งต่อ หรือเผยแพร่  หรือแสดงความเห็น 
โต้ตอบการสนทนา หรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมได้ 

- Facebook 
- Badoo 
- Google+ 
- Linkedin 
- Orkut 

ไมโครบล็อก (Micro-blog) เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้เผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความ
ส้ัน ในเรื่ อง ท่ีสนใจเฉพาะด้าน รวมท้ัง
สามารถใช้เครื่องหมาย # (hashtag) เพื่อ
เช่ือมต่อกับกลุ่มคนท่ีมีความสนใจในเรื่อง
เดียวกันได้ 

- Twitter 
- Blauk 
- Weibo 
- Tout 
- Tumblr 
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ชนิดของสื่อสังคมออนไลน ์ ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
เว็บไซต์ท่ีให้บริการแบ่งปันส่ือ 
ออนไลน์ (Video and photo 
sharing website) 

เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ ผู้ใช้สามารถฝากหรือน า
ส่ือข้อมูล รูปภาพ วิ ดีโอขึ้นเว็บไซต์เพื่ อ
แบ่งปัน แก่ผู้อื่น 

- Flicker 
- Vimero 
- Youtube 
- Instagram 
- Pinterest 

บล็อก ส่วนบุคคลและองค์กร 
(Personal and corporate 
blogs) 

เป็นเว็บไซต์ท่ีผู้เขียนบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ
เสมือนเป็นบันทึกไดอารี่ออนไลน์ สามารถ
เขียนในลักษณะไม่เป็นทางการและแก้ไขได้
บ่อย ซึ่งบล็อกสามารถใช้ได้ท้ังส่วนบุคคล
และกลุ่ม หรือองค์กร 

- Blogger 
- Wordpress 
- Bloggang 
- Exteen 

บล็อกท่ีมีส่ือส่ิงพิมพ์เป็นเจ้าของ 
เว็บไซต์ (Blogs hosted by 
media outlet) 

เป็นเว็บไซต์ท่ีใช้ในการน าเสนอข่าวสารของ
ส่ือส่ิงพิมพ์ ซึ่งมีความเป็นทางการน้อยกว่า
ส่ือ ส่ิงพิมพ์  แต่มี รูปแบบและความเป็น
ทางการมากกว่าบล็อก 

theguardian.com 
เจ้าของคือหนังสือพิมพ์ 
The Gardian 

วิกิ และพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่ม 
(Wikis and online 
collaborative space) 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะออนไลน์ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสาร 

- Wikipedia 
- Wikia 

เกมออนไลน์ท่ีมีผู้เล่นหลายคน 
(Online multiplayer 
gaming platform 

เป็นเว็บไซต์ท่ีเสนอรูปแบบการเล่นเกม 
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถ 
เล่นได้คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม 

- Second life 
- World of 
Warcraft 

ข้อความส้ัน 
(Instant messaging) 

การรับส่งข้อความส้ันจากมือถือ - SMS (text 
messaging) 

การแสดงตนว่าอยู่ ณ สถานท่ีใด 
(Geo-spatial tagging) 

เป็นการแสดงต าแหน่งท่ีอยู่พร้อมความเห็น 
และรูปภาพในส่ือสังคมออนไลน์ 

- Facebook 
- Foursquare 

 
ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงข้อมูลของส่ือสังคมออนไลน์แต่ละประเภท 

 
 
 
 
 



45 
 

 
 

3.4   พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
สถิติการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในประเทศไทย 2022 เมื่อกับปีท่ีผ่านมาจากรายงาน Digital 

Stat 2022 เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมของคนไทยในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้ท่ีใช้งานส่ือสังคมออนไลน์อยู่ท่ี 
56.85 ล้านคน ซึ่งเพิ่มจากปีท่ีแล้ว 1.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 3.4 เวลาใช้งานเฉล่ียต่อวันอยู่ท่ี 2 ช่ัวโมง 59 
นาที ระยะเวลาการใช้งานเฉล่ียเพิ่มข้ึนจากปี 2021 ถึง 11 นาที คิดเป็นร้อยละ  6.5    

 
 
3.4.1 สถิติแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้งานมากที่สุด 

สถิติแพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ท่ีคนไทยใช้งานมากท่ีสุด คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ  40.80 รองลงมา
คือ LINE คิดเป็นร้อยละ 15.80  สรุปได้ว่า Facebook  ยังคงเป็นแพลตฟอร์มท่ีครองอันดับหนึ่งในประเทศไทย 
ซึ่งหากเรามองย้อนกลับไปท่ีเหตุผล เราพอจะทราบได้ว่าส่ิงท่ีท าให้ Facebook เป็นอันดับเพราะเป็น
แพลตฟอร์มท่ีตอบโจทย์ส่ิงท่ีต่างๆได้ดีกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 ภาพรวมผู้ใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ปี 2022 ของประเทศไทย 

ภาพท่ี 2.4 ภาพรวม1 สถิติแพลตฟอร์มส่ือสังคมออนไลน์ท่ีคนไทยใช้งานมากท่ีสุดในปี 2022 ของประเทศไทย 



46 
 

 
 

จากข้อมูลสถิติผู้ใช้งานยังสะท้อนให้เห็นอีกว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงสังคมออนไลน์ มากกว่า 
ร้อยละ 80 ของประชากรท้ังประเทศ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสร้างการเช่ือมต่อคนมากมายในสังคม และเป็นเครื่องมือท่ีช่วย
ในการการจัดการความรู้เรื่องต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ให้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
3.5   พฤติกรรมของเยาวชนในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

ด้วยส่ือสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารหลักของเยาวชนการท าความเข้าใจถึง
ค่านิยมในการใช้ และทัศนคติอันมีผลต่อพฤติกรรมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการน าผลไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษา ดังมีรายงานการศึกษาผลการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน เป็นต้นว่ า การศึกษา
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของเยาวชน ท่ีก าลังศึกษาในระดับมัธยมปลายพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มากท่ีสุด และ ใช้เพื่อติดต่อเพื่อน และเรื่องการเรียน (เสาวภาคย์ 
แหลมเพ็ชร, 2559) การศึกษาความแตกต่างในการแสดงตัวตนของเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร์สกับเจเนอเรช่ันวาย 
ท่ีพบว่าเจเนอเรช่ันวายหรือเยาวชนนิยมใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อส่ือสารความรู้สึก และแบ่งปันข้อมูลให้กับ
ผู้อื่นเพื่อแสดงความเป็นผู้ทันกระแสท่ีเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ (ขวัญชนก กมลศุภจินดา , 2558) การศึกษา
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook ท่ีพบว่าวัยรุ่นอายุ 13-24 
ปี นิยมใช้ Facebook และมักหลงใหลจนผิดปกติ เนื่องจากพอใจในความเพลิดเพลิน และอิทธิพลจากสังคม 
จนท าให้เกิดช่องว่างท่ีนักการตลาดน าไปใช้ในท าการตลาดสินค้าหรือบริการของตนได้ในวงกว้าง (ขวัญชนก 
กองราช, 2554) 

จากข้อสรุปดังกล่าว จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นให้ความสนใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นหาก
สามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของคนในวัยนี้ ย่อมเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารสาระ หรือประชาสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต 

 
4.   งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

4.1 การวิจัยภายในประเทศ 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศไทย ยังไม่พบ นักวิชาการ นักวิจัยและผู้เช่ียวชาญท่ี

ท าการศึกษาในประเด็นการจัดการความรู้เรื่องต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ แต่พบว่ามีการศึกษาในประเด็น
ใกล้เคียง เช่น การพัฒนาเครือข่ายเยาวชน การป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม การ
จัดการความรู้เรื่องต้นแบบในบริบทอื่นๆ รวมถึงกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบว่างานวิจัย
ส่วนใหญ่ปรากฏผลไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกัน เช่น 
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สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ (2563) วิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า ด้านเชิงคุณภาพ มี
การสร้างความยั่งยืนของเครือข่าย โดยต้องเริ่มจากการสร้างกิจกรรมหรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสาระ
ความรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบนส่ือสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการรู้จัก
และการสร้างกระแสในโลกสังคมออนไลน์ ในการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าข้อความ 
รูปภาพ วิดีโอ หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากการกระท าความผิดหรือ
การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ท่ีเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ มีประโยชน์ในระดับมาก ในการศึกษาเชิง
ปฏิบัติการจึงมีการผลิตส่ือวีดิทัศน์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ด้านส่ือสารพลังใจเชิงบวกแก่เครือข่าย 

กริช ธีรางศ์ (2563) วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือส าหรับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือมี
ความเหมาะสมประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียน และด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุด  

ปารณีย์ วรสิทธิ์จิตติ (2563) วิจัยเรื่อง รูปแบบการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเพศ ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา รูปแบบการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเพศผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า Model ท่ีจัดท าขึ้นเป็นต้นแบบใช้ช่ือว่า “ SAFETY ONLINE MODEL” ต้อง
ประกอบด้วย Society หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม Act หมายถึง การมีกฎหมายท่ีทันสมัย Family 
หมายถึง การให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัว Environment หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ในทางบวก
ในสังคม Teach หมายถึง เป็นการตอบสนองความต้องการของเยาวชน Youth หมายถึง การมีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวิตท่ีดี Operation หมายถึง  เจ้าหน้าบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ New Technology หมายถึง 
การมีกฎหมายเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ Learning หมายถึง การเรียนรู้พฤติกรรมท่ีเหมะสม Information 
หมายถึง การประชาสัมพันธ์ให้รู้เท่าทันส่ือ Norms หมายถึง บ้าน วัดโรงเรียน สร้างบรรทัดฐานท่ีดีแก่เยาวชน
และ Ethics หมายถึง ภาครัฐสร้างจิตส านึกทางบวก 

กชพรรณ มณีภาค (2562) วิจัยเรื่อง การตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมจากการกระท าผิดในโลก
อินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาการรังแกกันในโลกไซเบอร์ ในรูปแบบการคุกคามทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัย 3 องค์ประกอบหลักคือ เหยื่อท่ีเหมาะสม แรงจูงใจให้เกิดการตกเป็นเหยื่อและ 
ภาวะขาดการป้องกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ มีผลกระทบต่อ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม และแนวทางใน
การป้องกันหรือลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อการรังแกกันในโลกไซเบอร์ ในรูปแบบการคุกคามทางเพศ เช่น การ
จัดการกับพฤติกรรมการเข้าสู่โลกไซเบอร์ และการตระหนักถึงวิธีการใช้งานส่ือออนไลน์อย่างเหมาะสม 

ประวิตร จันทร์อับ (2561) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อ
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้เครือข่าย
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ทางสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้วยภูมิหลัง
ครอบครัว ฐานะของครอบครัว อาชีพของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง รูปแบบสังคมภายในครอบครัว 2) ค่านิยม
วัฒนธรรม 3) นวัตกรรมเทคโนโลยี 4) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยผลักดันท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท้ังในมิติทางบวกและทางลบ ส่งผลกระทบทางด้านอารมณ์ ด้าน
การเรียน ด้านสังคม และด้านสุขภาพ 

บุหงา ชัยสุวรรณ และคณะ (2561) วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้ส่ือใหม่ของวัยรุ่นอายุระหว่าง 10 – 19 
ปี ผลการศึกษาพบว่า เด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปิดรับส่ือใหม่ประเภทไลน์และเฟสบุ๊กผ่าน
สมาร์ทโฟนมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้ส่ือพบว่ามีการใช้ติดต่อกันเฉล่ียเกือบช่ัวโมงครึ่งและใช้
ต่อเนื่องโดยไม่ท าอย่างอื่นนานสุดถึงเกือบสองช่ัวโมง ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องควรมีกระบวนการส่งเสริมการเรียน
รู้เท่าทันส่ือ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถท่ีจะก าหนดความรู้ทักษะและทัศนคติท่ีจ าเป็นต่อการ
ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 

พัชรา สินลอยมา และคณะ (2560) วิจัยเรื่อง การเปล่ียนแปลกระบวนทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทย
ท่ีกระท าผิดซ้ าเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าชีวิตก่อนกลับคืนสู่สังคม ผลการศึกษาพบว่า เด็กและ
เยาวชนท่ีกระท าผิดซ้ ามีทัศนคติต่อคุณค่าชีวิตของตนเองในอดีต ในเชิงลบอันเนื่องมาจากความล้มเหลวของชีวิต 
และในเชิงบวกอันเนื่องมาจากความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จในส่ิงท่ีกระท า เมื่อได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกฯ 
ปรากฏว่าส่วนใหญ่มีความตระหนักในคุณค่าชีวิตอยู่ในระดับมาก ท้ังในด้านความสามารถ ความส าคัญของตนเอง 
ความส าเร็จในชีวิต และการเห็นคุณค่าในตนเอง ในขณะท่ีผลการประเมินสถานะกระบวนทัศน์ทางความคิด 
จิตใจ และการปฏิสัมพันธ์กับสังคมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ไผท วงศ์อนุตรโรจน์ (2558) วิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางสังคม กรณีศึกษา 
บ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างและฐานเครือข่ายความสัมพันธ์
ท่ีมีในชุมชน อันประกอบด้วย ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพื่อนบ้านและพรรคพวกเพื่อนฝูง ความสัมพันธ์
ผ่านการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ผ่านประเพณีพิธีกรรมความเช่ือและวัฒนธรรม วัด โรงเรียน และ
โครงสร้างและช่องทางการติดต่อส่ือสาร เป็นรากฐานส าคัญน าไปสู่ความร่วมมือในชุมชน และความสัมพันธ์ใน
ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ได้น าไปสู่กลุ่มท่ีมีความเป็นทางการมากข้ึน 

นุชนาถ ศรีเผด็จ (2559) วิจัยเรื่อง เครือข่ายชุมชนด้านยาเสพติดกับการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของ
ผู้พ้นโทษคดียาเสพติด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในชุมชนท่ีจะมีส่วนป้องกันการกระท าความผิดซ้ า 
ประกอบด้วย การยอมรับและให้โอกาสของคนในครอบครัวและชุมชน การมีงานท า ส่วนบทบาทของเครือข่าย
ชุมชนกับการป้องการการกระท าผิดซ้ าของผู้พ้นโทษคดียาเสพติด คือการท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสาน
ความร่วมมือด้านสังคมสงเคราะห์ระหว่างเรือนจ า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 
ร่วมกันเป็นเครือข่ายในลักษณะหุ้นส่วน และตระหนักถึงปัญหาร่วมกันในการป้องกัน 

เอื้อมเดือน ไชยหาญ (2559) วิจัยเรื่อง ลักษณะเครือข่ายชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการปฏิบัติงานเครือข่ายชุมชนเกิดจากการขาด
ความรู้ ขาดแนวคิดในการท ากิจกรรมของผู้น า และการจัดกิจกรรมจะจัดได้เฉพาะโอกาสวันเทศกาลเท่านั้น 
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อุปสรรคด้านงบประมาณก็มีความส าคัญท่ีท าให้ผู้น าไม่ได้รับความร่วมมือ เพราะสมาชิกต่างต้องประกอบอาชีพ
ประจ า 

วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์ (2559) วิจัยเรื่อง เด็กยุคดิจิทัลภายใต้สังคมแห่งส่ือออนไลน์และการเรียนรู้
ทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า เด็กยุคใหม่ท่ีเรียกว่าเด็กเจเนอเรช่ันแซดหรือดิจิทัลเจเนอเรช่ันเป็นกลุ่มเด็กท่ีมี
ชีวิตเกิดมาท่ามกลางความเจริญของส่ือออนไลน์ แต่มีความน่าเป็นห่วงด้านแนวคิดพฤติกรรมและบรรทัดฐาน
ทางสังคมท่ีเกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมากขึ้นทุกวัน เพราะเขาอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีท่ีสามารถสร้างประโยชน์
และโทษได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึ้นส าหรับเด็กในเจนเนอเรช่ันนี้คือ การใช้ส่ือออนไลน์ในด้านลบ
มากกว่าด้านบวก เช่น ติดเฟสบุ๊ก ไลน์ ติดเกมออนไลน์ ชีวิตด ารงอยู่กับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ต มากกว่าสนใจการเรียน ต้องอาศัยองค์ประกอบ ๓ ส่วนได้แก่ ผู้ปกครอง ครูและเด็ก 
ในการมีส่วนร่วมของกระบวนท างานภายใต้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม เพื่อท างานร่วมกันในการสอนและเป็น
แบบอย่างท่ีดีต่อเด็ก ๆ 

อรวรรณ ขาวสัก (2555) วิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนต าบลป่าสัก อย่างมี
ส่วนร่วม ต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ผลการศึกษาพบว่า การท ากิจกรรมในเยาวชนนั้นมีข้อจ ากัด
เนื่องจากอยู่ท่ีความสนใจ และวัยของเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนั้นต้องท าแบบลักษณะเฉพาะกิจ กล่าวคือ 
เมื่อเยาวชนหมดความสนใจในกิจกรรม กิจกรรมนั้นก็จะหมดตามไปด้วย ดังนั้นการหนุนเสริมท้ังด้านความคิด
และงบประมาณของผู้ใหญ่และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงมีความส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดเป็น
เครือข่าย 

วชิราภรณ์ สังข์ทอง (2554) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เครือข่ายทางสังคมเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านยาเสพติด ด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และด้านบริโภคนิยมจนเกิน
ความจ าเป็น แต่ละพื้นท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม ได้แก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การรวมตัวเป็นเครือข่ายทางสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสมาชิกในครอบครัวสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ แต่ประสบปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านความตระหนัก ความจริงใจ มาตรการจัดการเรียนรู้ การสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์ งบประมาณ และการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปัจจัยเงื่อนไขการเรียนรู้มี 2 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย เครือข่ายทางสังคมส าหรับเด็กซึ่งเป็นเครือข่ายท่ีให้ท้ังความรู้และได้
เรียนรู้ ระบบคลังความรู้ออนไลน์ของเครือข่ายทางสังคม ระบบการช่วยเหลือและให้ค าแนะน าท่ีง่ายต่อการ
เข้าถึง ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาครัฐสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรม
ผสมผสานวิชาการสมัยใหม่ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับเครือข่ายทางสังคมมีช่ือ
ว่า “SPIDER LEARNING MODEL” ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) องค์ประกอบของรูปแบบ 2) ขั้นตอนการ
เรียนรู้ 3) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ 4) การจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายทางสังคม สภาพการเรียนรู้ของแต่
ละพื้นท่ีมีผลต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไข 4 ประการ ได้แก่ 
1) การปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายทางสังคม 2) ความตระหนักถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม 3) ฐานการ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิชาการสมัยใหม่ 4) กลไกการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ ท้ังนี้ Nodes เป็น
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ศูนย์กลางเช่ือมโยงให้เกิดการเรียนรู้ และจะปรับเปล่ียนสถานภาพตามหลักการ 3 ประการ ได้แก่ 1) 
วัตถุประสงค์ 2) เวลา 3) วิธีการเช่ือมโยง 

 
4.2 การวิจัยต่างประเทศ 

Ilmira Shikula  (2021) การวิจัยเรื่อง การป้องกันเหยื่ออาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงต่อเหยื่อท่ีไม่
สามารถช่วยเหลือได้ ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการป้องกันอาชญากรรมรุนแรงต่อเหยื่อควรปรับปรุงกลไกทาง
กฎหมาย การวางระบบ มาตรการส าหรับการป้องกันเหยื่ออาชญากรรมรุนแรง ควรมีการประกาศให้ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนอาชญากรรมท่ีจดทะเบียน  

David Bright (2022) การวิจัยเรื่อง เครือข่ายทางสังคมเพื่อป้องกันอาชญากรรม ผลการศึกษา 
พบว่า เครือข่ายทางสังคมสร้างพื้นฐานในการปรับปรุงการรับรู้ของอาชญากรรม เมื่อเทียบกับความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อม และเพื่อลดความเส่ียงเครือข่ายสังคมต้องพึงระวังไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมใน
ชุมชน 

Lewis Dan (2014) การวิจัยเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ผลการศึกษา พบว่ากลยุทธ์ 
การป้องกันอาชญากรรมในชุมชนมีเป้าหมายท่ีการเปล่ียนแปลงแรงจูงใจและแนวโน้มของผู้กระท าความผิด 
แนวทางใหม่ได้พัฒนาขึ้นในทศวรรษท่ีผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ท่ีอาจเป็นเหยื่ อ 
โดยใช้การควบคุมทางสังคม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานเชิงประจักษ์ท่ีช่วยลดอาชญากรรมในชุมชน 

Boyd. และ Ellison (2008). การวิจัยเรื่อง เพราะเหตุใดวัยรุ่นจึงรักเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม :
บทบาทของเครือข่ายสาธารณะท่ีมีต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ผลการศึกษา พบว่าวัยรุ่นให้ความสนใจกับเว็บไซต์
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) เนื่องจากมีรูปแบบการใช้งานท่ีดึงดูดใจ สามารถท าให้พบปะผู้คน
จ านวนมากเพื่อผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง เช่น การส่ือสาร การแสวงหาคนรัก การสร้างสังคมกับเพื่อน การ
แสดงความคิดเห็น และเนื่องจากเป็นเครือข่ายแบบสาธารณะจึงท าให้พบปะผู้อื่นได้ง่ายข้ึน อีกท้ังยังช่วยในการ
แสดงความเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นบนเครือข่ายส่งผลให้วัฒนธรรม
การส่ือสารของวัยรุ่นเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยส้ินเชิง 

Andrade (2003) การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อการสนับสนุนทางสังคมของ
เยาวชน ผลการศึกษาพบว่า ควรให้ความส าคัญกับการสอดส่องดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กมากขึ้น และ
ควรเพิ่มความใส่ใจเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีเด็กเข้าร่วมขณะออนไลน์ ควรให้ความส าคัญกับการป้องกันตนเองของ
วัยรุ่นต่อการส่ือสารบนอินเทอร์เน็ต รวมท้ังบทบาทของบุคคลรอบตัววัยรุ่นท่ีมีความเกี่ยวข้องด้านพฤติกรรม
การแสดงออกในการส่ือสารบนอินเตอร์เน็ต 

โดยสรุป จากการศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันท้ังของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ท าให้ผู้วิจัยทราบว่า ท่ีผ่านมาในอดีตนั้นกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนมักจะประสบปัญหา
ความล้มเหลว อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น รูปแบบกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับวัย การขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ อีกท้ังยังพบแรงจูงใจให้เกิดการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในเด็กและ
เยาวชน และสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะขาดการป้องกัน สาเหตุเหล่านี้ล้วนท าให้แนวทางการป้องกันไม่ให้
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เด็กและเยาวชนเกิดการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเกิดความล้มเหลว และจากรายงานการ
วิจัยต้ังแต่ป ีพ.ศ.2560 เป็นต้นมานั้นพบว่า สังคมของเด็กและเยาวชนมีรูปแบบพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มากขึ้น ก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ท้ังในมิติทางบวกและทางลบ โดยพบว่า
ปัจจุบันกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นของวัยรุ่นจะเป็นกิจกรรมบนเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ซึ่ง
ส่งผลให้วัฒนธรรมการส่ือสารของวัยรุ่นเปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยส้ินเชิง และมีรายงานการวิจัยท่ีพบว่าการ
ป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชน จะต้องเริ่มจากการสร้างกิจกรรมหรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
สาระความรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบนส่ือสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังต้อง
ให้ความส าคัญด้านการบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพด้วย เครือข่ายทางสังคมส าหรับ
เด็กจะต้องเป็นเครือข่ายท่ีให้ท้ังความรู้และได้เรียนรู้ มีระบบคลังความรู้ออนไลน์ของเครือข่ายทางสังคม รวมถึง
ระบบการช่วยเหลือและให้ค าแนะน าท่ีง่ายต่อการเข้าถึง 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

 
 ระเบียบวิธีวิจัยท่ีใช้ในการจัดการความรู้ เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน 
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์นั้น ใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิง คุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลักในการด าเนินการศึกษาวิ จัยผ่านการด าเนินการตาม
กระบวนการของการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้  
การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ 
และ การเรียนรู้  เพื่อท่ีจะน าองค์ความรู้ ท่ีผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์มาได้มาจัดท าเป็น  
คู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่ อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ แล้วจึงน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยรายละเอียด
ท้ังหมดในการด าเนินการวิจัย มีดังนี้  
 
1. การก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน 
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 
เชิง คุณภาพ (Qualitative Methodology) วิธี การด าเนินการวิ จัยท่ีใช้  ไ ด้แก่  การวิ เคราะห์ เอกสาร 
(Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพื่อท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการด าเนินการดังกล่าวมาจัดท าเป็นคู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับการน าไปถ่ายทอด
และเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามกระบวนการของการจัดการความรู้ 
 
2. พื้นที่ในการศึกษาวิจัย  
 พื้นท่ีในการศึกษาวิจัย แบ่งเป็น  

2.1 สถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 8 แห่ง ได้แก่  
สถานีต ารวจภูธรเมืองนครปฐม สถานีต ารวจภูธรเมืองราชบุรี  สถานีต ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี   
สถานีต ารวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี สถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร  
สถานีต ารวจภูธรเมืองเพชรบุรี สถานีต ารวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

2.2 สถานศึกษาท่ีเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 8 สถานศึกษา  

2.3 โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
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2.4 พื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย 
 (1) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

  (2) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 
  (3) สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
  (4) สถานีต ารวจภูธรสามพราน 
   
3. วิธีด าเนินการวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล 
 วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูล มีดังต่อไปนี้  
      (1) การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เป็นการสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัย  
เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์” (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563) ประกอบกับการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีอื่นท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นประเด็นการวิเคราะห์ไปท่ี 
แนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน
ตลอดจนการน าส่ือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายดังกล่าวเพื่อท่ีจะบ่งช้ีและ
แสวงหาความรู้ท่ีเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ตามกระบวนการของการจัดการความรู้ 
 

      (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เป็นการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เพื่อท่ีจะทราบถึงรูปแบบของการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานดังกล่าว รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในพื้นท่ีได้จริงตามมุมมองและ 
ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อท่ีจะแสวงหาความรู้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge)  
โดยใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview 
Guidelines) เพื่อท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวมาจัดท า
เป็น (ร่าง) คู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ซึ่งถือเป็นการจัดความรู้ให้เป็นระบบตามกระบวนการของการจัดการความรู้  
 

      (3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการเชิญตัวแทนองค์กรของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีมาให้ความเห็นใน
ลักษณะของการวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้จัดท าขึ้นในแง่ของความเหมาะสมและสามารถ
ใช้เป็นต้นแบบในการน าไปใช้งานได้จริงตามมุมมองและความคิดเห็นของผู้ท่ีเข้าร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อท่ีจะ
ประมวลและกล่ันกรองความรู้ตามกระบวนการของการจัดการความรู้ ก่อนท่ีจะน าไปพัฒนาเป็นคู่มือการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือ
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สังคมออนไลน์ (ฉบับใช้งาน) ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ต่อไป 

 

      (4) ถ่ายทอดและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากความรู้ เป็นขั้นตอนของการน าองค์ความรู้ท่ีได้
จากการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือซึ่งคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นไป
ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงความรู้ เกิดการแบ่งปันและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ นอกจากนี้ หลังจากการสัมมนาเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวัดความรู้และความ
เข้าใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ภายหลังจากการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายผ่านคู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น และยังได้มีการสนทนากลุ่ม
ย่อยอีกครั้งเพื่อท่ีจะทราบความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนฯ จากคู่มือท่ีได้จัดท าขึ้นไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังถือเป็นขั้นตอนท่ีเกิดการแบ่งปันและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม
กระบวนการจัดการความรู้ อีกส่วนหนึ่งด้วย 
 

 3.2 กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายส าหรับการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดของจ านวน
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม  ดังต่อไปนี้  
   3.2.1 กลุ่มเป้าหมายส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนรวมทั้งส้ิน 51 คน ประกอบด้วย  
       1) กลุ่มเป้าหมายส าหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
  การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายส าหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเป็นกลุ่ม
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวแทนเยาวชน และผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือท่ีแสดง
เจตนายินยอมให้ข้อมูล รวมจ านวนท้ังส้ิน 33 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกตามรายละเอียดในแต่ละกลุ่ม ดังนี้  

 (1) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ประจ าสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จังหวัดละ 2 นาย จ านวนรวม 16 นาย แบ่งออกเป็น เจ้าหน้าท่ีในระดับ
บริหาร (ยศพันต ารวจตรีขึ้นไป) จ านวน 8 และเจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติการ (ช้ันยศต้ังแต่สิบต ารวจตรี–ร้อย
ต ารวจเอก) จ านวน 8 นาย โดยคัดเลือกจากข้าราชการต ารวจท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
มวลชนสัมพันธ์หรือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมใน
ชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และก าลังปฏิบัติงานอยู่ท่ีสถานีต ารวจของแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7  
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 (2) กลุ่มตัวแทนเยาวชน จ านวนรวม 15 คน ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 8 คน ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จ านวน 2 คน ตัวแทนสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนครปฐม จ านวน 2 คน ตัวแทนนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังศึกษาในวิชาต ารวจมวลชน
สัมพันธ์ จ านวน 3 คน โดยตัวแทนเยาวชนดังกล่าวคัดเลือกจากเยาวชนท่ีเคยมีประสบการณ์การเข้าร่วมท า
กิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในพื้นท่ีหรือก าลังศึกษาในวิชาต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ 

 (3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จ านวนรวม  2 คน ได้แก่   
ตัวแทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน และ ตัวแทนผู้มีอิทธิพลทาง ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Influencer)  จ านวน 1 คน โดยคัดเลือกจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ด้านการสร้างสรรค์ส่ือมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 

2) กลุ่มเป้าหมายส าหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม  
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายส าหรับการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ใช้การเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนรวมทั้งส้ิน 18 คน โดยคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
      (1) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีรับผิดชอบด้านงานมวลชนสัมพันธ์ จ านวนรวม  4  นาย ได้แก่ 

ตัวแทนจากกองบังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค 7 (รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์)  จ านวน 1 นาย 
ตัวแทนจากสถานีต ารวจภูธรสามพราน (รับผิดชอบงานด้านมวลชนสัมพันธ์) จ านวน 1 นาย และเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นครูฝึกอบรมด้านมวลชนสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธร
ภาค 7  จ านวน 2 นาย     

 (2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน จ านวนรวม 2 คน ได้แก่ อาจารย์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (ผู้ท่ีมีประสบการณ์การท าวิจัยด้านเครือข่ายเยาวชนส าหรับการป้องกันอาชญากรรม) 

 (3) กลุ่มตัวแทนเยาวชน จ านวน 5 คน ได้แก่ ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
จ านวน 1 คน ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน ตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาท่ี
เคยมีส่วนร่วมในงานมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน  
3 คน  

 (4) กลุ่มตัวแทนสถานศึกษา จ านวนรวม  3  คน ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารของสถานศึกษาท่ีเคย
มีส่วนร่วมในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 3 คน  

 (5) กลุ่มตัวแทนจากสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ านวนรวม 2  คน 
ได้แก่ ตัวแทนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นครปฐม และตัวแทนจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 (6) กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ จ านวนรวม 2 คน ได้แก่ ตัวแทนสมาคม
ส่ือสารมวลชนในพื้นท่ีภาคกลาง ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์  
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3.2.2 กลุ่มเป้าหมายส าหรับการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวนรวมท้ังส้ิน 192 คน 
ประกอบด้วย 
  (1) เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 46 นาย  
  (2) ตัวแทนเด็กและเยาวชนท่ีก าลังศึกษาในสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 34 คน  
  (3) ครูอาจารย์ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 
จ านวน 35 คน  
  (4) ผู้ปกครองในสมาคมผู้ปกครองของสถานศึกษาท่ีอยู่ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 34 คน  
  (5) เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 20 นาย  
  (6) เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธรสามพราน จ านวน 3 นาย  
  (7) นักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ จ านวน 20 นาย 
  โดยคัดเลือกจากผู้ท่ีเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์หรือเคยมีส่วนร่วมกับการท า
กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนหรือเป็นผู้ท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ 
  นอกจากนี้ หลังจากการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ยังได้มีการคัดเลือกจากตัวแทนของ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวแทนสถานศึกษา เจ้าหน้าท่ีประจ า
สถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และกลุ่มนักเรียนนายร้อยต ารวจ โดยคัดเลือกมากลุ่มละ 3 คน 
รวมท้ังส้ิน 12 คน เพื่อท่ีจะสนทนากลุ่มย่อยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการน าแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนฯ ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
4. วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยเป็นการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้  
7 ข้ันตอน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
  (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
  (2) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
  (3) การประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านคู่มือการสร้างเครือข่าย
เยาวชนฯ ท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น  
  (4) การวัดและประเมินผลด้านความรู้และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายหลังจากการถ่ายทอด
และเผยแพร่องค์ความรู้โดยใช้แบบสอบถาม  
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  โดยก่อนการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้มีการท าหนังสือเพื่อขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้เข้าร่วมการวิจัย เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดและได้รับความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย
แล้วจึงได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป 
 
 4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured interview) เพื่อท่ีจะสกัดองค์ความรู้ซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ร่วมกับองค์
ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยเอกสารซึ่งเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) แล้วจึงน าองค์ความรู้ท่ีรวบรวม
มาได้มาผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท าเป็น (ร่าง) คู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  โดยจ าแนกเป็นแบบ
สัมภาษณ์ส าหรับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่  

    (1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับกลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์  ประเด็นหลัก 
ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 

   - สภาพปัญหาหรือรูปแบบของการกระท าผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของเยาวชนใน
ปัจจุบัน 
   - รูปแบบของการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนหรือเครือข่ายเยาวชนในการปฏิบัติงานด้าน
มวลชนสัมพันธ์ในปัจจุบัน 
   - รูปแบบของการพัฒนาเครือข่ายเยาวขนในกิจการมวลชนสัมพันธ์ที่เคยประสบความส าเร็จ 
  - แนวทางการน าส่ือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ใน
ปัจจุบัน 
   - สภาพปัญหาในการสร้างเครือข่ายเยาวชนหรือเครือข่ายภาคประชาชนหรือเครือข่าย
เยาวชน 
 - มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
(2) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับกลุ่มตัวแทนเยาวชน ประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ ได้แก ่
 - สภาพปัญหาหรือรูปแบบของการกระท าผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของเยาวชนใน
ปัจจุบัน 
 - รูปแบบของกิจกรรมในลักษณะท่ีเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนท่ีรู้สึกประทับใจหรือท่ีเคย
จัดแล้วประสบความส าเร็จ 

- รูปแบบของกิจกรรมท่ีมีการน าส่ือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่ายเยาวชน
ท่ีรู้สึกประทับใจหรือท่ีเคยจัดท าแล้วประสบความส าเร็จ 
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- รูปแบบของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายและเหมาะสมส าหรับ
การใช้สร้างเครือข่ายเยาวชน - แนวทางการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

- มุมมองเกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
(3) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ ได้แก ่

- รูปแบบของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายและเหมาะสมส าหรับการใช้
สร้างเครือข่ายการป้องกันการกระท าความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน 

- แนวทางการออกแบบส่ือให้มีความน่าสนใจ จูงใจ เหมาะกับการสร้างเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน 

- แนวทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ข้อควรระวังในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับการสร้างเครือข่ายเยาวชน 

 

     2) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อท่ีจะระดมความเห็นของผู้เข้าร่วมวิจัยในลักษณะ
ของการวิพากษ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ (ร่าง) คู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้จัดท าขึ้นในแง่ของความ
เหมาะสมในการน าไปใช้เป็นต้นแบบในการสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีได้จริง โดยประเด็นการสนทนากลุ่ม
ย่อย มีดังต่อไปนี้ 

- กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ  
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีปรากฏใน (ร่าง) คู่มือฯ มีความเหมาะสม หรือไม่ สามารถ
น ามาใช้ในการสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีจริงได้มากน้อยเพียงใด มีข้อเสนอ ในการปรับปรุงอย่างไร 

- รูปแบบส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสมในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท า
ความผิดและการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ความเหมาะสมหรือไม่ มีข้อเสนอ  
ในการปรับปรุงอย่างไร 

 

    3) การสนทนากลุ่มย่อยหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ หลังจากการถ่ายทอดและเผยแพร่ 
องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์จากคู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนท่ีได้จัดท าขึ้นให้แก่
กลุ่มเป้าหมายแล้ว จะมีการคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมาเพื่อสนทนากลุ่มย่อย 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  โดยประเด็นหลักใน 
การสนทนากลุ่มย่อย ได้แก่ 
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- แนวทางในการน าองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ จากคู่มือท่ีได้
จัดท าขึ้น ไปขยายผลหรือต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้นท้ัง
ในเชิงนโยบายและวิธีการในการขับเคล่ือน  

- แนวทางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมจากหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
 เพื่อน าองค์ความรู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ จากคู่มือท่ีไ ด้จัดท าขึ้น 
 ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความครอบคลุมและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น 
 

      4) การใช้แบบสอบถามเพื่อวัดและประเมินผลด้านความรู้และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นการใช้แบบสอบถามส าหรับการประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประเมินความรู้  
ความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ หลังจากเสร็จส้ินการถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้จากคณะผู้วิจัย โดยมีประเด็นหลักในการสอบถามดังนี้  
  -  ระดับของความรู้และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังการสัมมนาเกี่ยวกับการ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์ 
 
5. การหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกสนทนากลุ่มย่อย และ
แบบสอบถาม ส าหรับการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จะต้องด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้ผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 5 ท่าน เพื่อน าผลการตรวจสอบคุณภาพมาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ โดยจะต้องมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป 

2) ข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
3) น าเครื่องมือวิจัยท่ีปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียง

กัน แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย 
4) น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อน าไปใช้เก็บกับกลุ่มเป้าหมายจริง 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล / การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
1) วิธีการตรวจสอบภายใน โดยตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ และด าเนินการตามข้ันตอน

อย่างเคร่งครัด มีการ แสดงหลักฐานของข้อมูลตรงตามข้อค้นพบหรือข้อสรุป มีการน าเสนอวิธีการและขั้นตอน
ของการท างานในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
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2) วิธีการตรวจสอบภายนอก ใช้การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) คือ  
   - ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อดูว่าข้อมูลท่ีมาจากแหล่งข้อมูล ต่างกันมีข้อสรุป

ตรงกันหรือไม่  
   - ตรวจสอบการวิเคราะห์จากผู้วิจัยหลายคนและจากผู้เช่ียวชาญ  
   - ตรวจสอบข้อมูลเดียวกันจากมุมมองของทฤษฎีต่างๆ เพื่อดูว่าข้อมูลเดียวกันถ้า ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ี

ต่างออกไปจะมีผลต่อการตีความข้อมูลหรือไม่ และ 
   - ตรวจสอบโดยใช้วิธีเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ

สนทนากลุ่มย่อยเทียบเคียงจากแหล่งข้อมูลเอกสารและการสังเกต 
 

7. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย 
คณะผู้วิจัยให้ความส าคัญกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัยในแง่ขอองการความเคารพสิทธิของ

ผู้เข้าร่วมวิจัย การรักษาความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล ตลอดจนการรักษาความลับของข้อมูล โดยมีการ
ด าเนินการเพื่อรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย ดังนี้ 

1) ผ่านกระบวนการพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัยหรือผู้ให้ข้อมูล โดยผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ( Institutional Review Board: IRB) คณะสังคมศาสตร์  
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เลขท่ีหนังสือ SSRPCA-REC No. 2-007/2565  

2) ก่อนการเก็บข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ช้ีแจงให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการ
ศึกษาวิจัยผ่านเอกสารช้ีแจงผู้เข้าร่วมวิจัย (Information sheet) และได้มีการขอความยินยอมในการเข้าร่วม
วิจัย โดยแสดงในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมวิจัย (Informed consent form) 

3) ในการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล ช่ือและลักษณะส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลจะถูกปกปิดโดยการใช้ช่ือ
สมมติ ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ตลอดการด าเนินการศึกษาวิจัยจะถูกเก็บเป็นความลับและจะถูกท าลายทันที ท่ี
ภายหลังท่ีมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยแล้ว 

4) คณะผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการวิจัยให้มีความยืดหยุ่นและใช้วิธีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลอย่างเหมาะสม 
เพื่อป้องกันผลกระทบในด้านต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัย เช่น ด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้านการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น 

5) การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยพยายามหลีกเล่ียงการรบกวนเวลาในการศึกษาเล่าเรียน
หรือการท างานตามปกติของผู้ให้ข้อมูล หรือรบกวนน้อยท่ีสุด และหลีกเล่ียงการใช้ค าพูดและการกระท าท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความวิตกกังวล รวมถึงการเกิดอคติในการศึกษาวิจัย 

6) คณะผู้วิจัยตระหนักถึงการเคารพผู้ให้ข้อมูล โดยไม่ใส่ส่ิงท่ีไม่ใช่ค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลในบทบันทึก
และข้อมูลจากการถอดเทป 
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8. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 
รายละเอียด 

การด าเนินกิจกรรม 

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

1. ถอดบทเรียน 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ แนวการ
ปฏิบัติต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

            

2. ลงภาคสนามฯ  
เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

            

3.การสนทนากลุ่ม
ย่อย  

            

4. เก็บรวบรวม/
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล 

            

5. การประชุมสัมมนา
เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ 

            

6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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บทที่ 4 
การจัดการความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 จากการท่ีคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดกระบวนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับต้นแบบ
การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือ
สังคมออนไลน์ เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี 1 ของการศึกษาวิจัยท่ีก าหนดไว้ในเรื่องของการจัดการความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ คณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการตามหลักการของกระบวนการ
จัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
การประมวลและกล่ันกรองความรู้  การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  และการเรียนรู้   
โดยในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 

1. การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification)   
ในขั้นตอนของการบ่งช้ึความรู้ คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการแสวงหา

องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมด้วยส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อท่ีจะ
ก าหนดว่า ในการคึกษาวิจัยครั้งนี้องค์ความรู้ใดบ้างท่ีจะถือว่าเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) และ 
องค์ความรู้ใดบ้างท่ีถือว่าเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ในการท่ีจะสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมด้วยส่ือสังคมออนไลน์ขึ้น ซึ่งจากการประชุมระดม
ความเห็นของคณะผู้ศึกษาวิ จัย พบว่า องค์ความรู้ ท่ีถือว่าเป็นความรู้ เ ด่นชัด (Explicit Knowledge) 
ในการศึกษาวิจัยนี้ควรท่ีจะต้องเป็นองค์ความรู้ท่ีได้มาจากการสกัดองค์ความรู้และถอดบทเรียนจากการวิจัย
เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์” (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ , 2563) เป็นหลัก ประกอบกับการศึกษา
หลักการและแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนส าหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน
เพิ่มเติมจากเอกสารงานวิจัย บทความ วารสาร ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

ในส่วนขององค์ความรู้ท่ีถือว่าเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) นั้น 
คณะผู้วิ จัยเห็นว่ า ความรู้ ดังกล่าวจะต้องแสวงหาโดยการสัมภาษณ์เ ชิง ลึก  ( In-depth Interview)  
จากแนวคิดและประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเคยมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการมวลชนสัมพันธ์ใน
ลักษณะท่ีเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน โดยประเด็นหลักในการสัมภาษณ์ควรท่ีจะต้องเป็นประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและรูปแบบของการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนท่ีเคยประสบความส าเร็จ ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานดังกล่าว 
รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
งานในพื้นท่ีได้จริงตามมุมมองและความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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2. การสร้าง และการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition))   
ภายหลังจากท่ีได้มีการบ่งช้ีองค์ความรู้ดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้แสวงหาความรู้ตามท่ีได้บ่งช้ีไว้  

โดยจ าแนกการสร้าง และการแสวงหาความรู้ตามประเภทของความรู้ท่ีได้บ่งช้ีไว้ ดังนี้ 
 

2.1 องค์ความรู้ที่เป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge)  
องค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) คณะผู้วิจัยมีการสร้างและแสวงหาความรู้

ดังกล่าวผ่านการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) โดยใช้การสกัดองค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง 
“การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์” (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ , 2563) เป็นหลัก ประกอบกับการศึกษา
หลักการและแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนส าหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน
เพิ่มเติมจากงานวิจัย บทความ วารสาร ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์เอกสารดังกล่าวปรากฏรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 ➤ จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ของประชากรไทยรวมถึงเด็ก 
และเยาวชนไทยในช่วงท่ีผ่านมาพบว่าจ านวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตตลอดจนเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ
ส่ือสังคมออนไลน์ในแต่ละวันนั้นมีอัตราท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีมี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2564) และเมื่อพิจารณาสภาวการณ์ของโลกยุคปัจจุบันจะเห็นว่าเป็นยุคแห่งการสร้างความ
พลิกผันทางด้านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ท่ีการใช้อินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์มีบทบาท
ต่อการด าเนินชีวิตของเยาวชนค่อนข้างสูง (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563 ) ด้วยเหตุนี้ การศึกษาวิจัยนี้
จึงควรท่ีจะมีการน าอินเทอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการสอดส่องดูแลหรือสร้าง
การรับรู้และแรงจูงใจเพื่อท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในด้านการป้องกันภัยจากอาชญากรรมให้กับเยาวชน 
ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 ➤  แนวทางการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนควรด าเนินการในลักษณะเครือข่ายเพื่อเพิ่มการสร้างการ
รับรู้และแรงจูงใจเชิงบวกเกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรม โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือกลางในการ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิกใน
เครือข่ายในรูปแบบของการ มีการท ากิจกรรมเครือข่าย แลกเปล่ียนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกภายในเครือข่าย ตามทฤษฎีเครือข่าย (Marin & Wellman, 2011) นอกจากนี้ การสร้าง
เครือข่ายเยาวชนดังกล่าวยังเป็นแนวทางท่ีสอดคล้องกับหลักการป้องกันอาชญากรรมโดยการสร้างความ
แข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมผ่านการน าภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาคีเครือข่ายร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฏหมาย และเมื่อพิจารณาในมิติของแนวคิดทางอาชญาวิทยา จะเห็นได้ว่าการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีของการสร้างพันธะทางสังคม (Social Bond)  
ของ Hirschi (1993) ในแง่ของการเพิ่มความความผูกพัน (Attachment) การมีข้อผูกมัด (Commitment)  
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การเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย (Involvement) และความเช่ือ (Belief) ของกลุ่มในสมาชิกเครือข่าย 
ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมซึ่งถือเป็นการน าเยาวชนท่ีจะอาจมีโอกาสกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมแยกออก
จากองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรมตามแนวคิดของทฤษฎีสามเหล่ียมอาชญากรรม (Crime Triangle 
Theory) อีกด้วย (พิมพ์ธรา พัสดุประดิษฐ์และ กิตต์ิธนทัต เลอวงศ์รัตน์, 2563) 
 ➤  เครือข่ายเยาวชนท่ีสร้างขึ้นควรท่ีจะต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรม
เครือข่ายและขยายเครือข่าย เพื่อให้เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและ 
ความคิดเห็นของตนได้อย่างเต็มท่ีในการขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายท่ีมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ 
ในเรื่องของการรู้เท่าทันภัยของอาชญากรรม ซึ่งการให้ความส าคัญกับบทบาทของเยาวชนดังกล่าวยังสอดคล้อง
สอดคล้องกับแนวคิดของ การตระหนักในคุณค่าชีวิตของตนเองหรือเห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) ท่ีให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้สึกเชิงบวกต่อตนเอง มีความเช่ือมั่น 
ในตนเอง และได้รับการยอมรับจากสังคมและกลุ่มเพื่อนจากการท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการ
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ  (Coopersmith, 1984; สุพัตรา ทาวงศ์, 2553) ซึ่งเมื่อการตระหนักในคุณค่าชีวิตของ
ตนเองและความภาคภูมิใจในตนเองถูกสร้างขึ้นก็จะส่งผลให้เยาวชนในเครือข่ายเกิดทัศนคติเชิงบวกท่ีจะไม่เข้า
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าความผิดหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม  นอกจากนี้ 
การบริหารจัดการภายในเครือข่ายยังต้องมีการท างานร่วมกันในลักษณะของการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วน 
การจัดการ (Partnership) ท่ีจะต้องมีความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ 
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ตามแนวคิดของการสร้างเครือข่ายอีกด้วย (พลเดช ปิ่นประทีป, 2556 ; กุลทัต  
หงส์ชยางกูร, 2563)  
 ➤  จากการศึกษางานวิจัยของสรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) พบว่า การสร้างเครือข่ายเยาวชน
นั้นจะต้องเริ่มจากจากการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ และเพิ่มพูนทักษะด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องผ่านการจัดกิจกรรมในลักษณะของ
กิจกรรมค่าย หลังจากนั้นจึงมอบหมายภารกิจเพื่อให้กลับไปสานต่อกิจกรรมกับเพื่อนคนอื่นๆ ในโรงเรียนหรือ
ในชุมชน นอกจากจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องของอาชญากรรมแล้ว ยังเป็นการป้องกัน
ความเส่ียงท่ีเยาวชนจะเข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในสังคมอีกส่วนหนึ่ง ด้วย  ด้วยเหตุนี้   
ในขั้นตอนของการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในการศึกษาวิจัยนี้ จึงควรมีขั้นตอนของการคัดเลือก
แกนน าเยาวชนเข้ามารับการถ่ายทอดแล้วจึงมอบหมายภารกิจในการแสวงหาสมาชิกเคือข่ายเพิ่มเติมผ่านการ 
จัดกิจกรรมเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ 
 ➤  จากการศึกษางานวิจัยของสรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) ยังท าให้ทราบว่าการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนควรท่ีจะต้องมีการจัดท าสัญลักษณ์ประจ าเครือข่ายเนื่องจากสัญลักษณ์ดังกล่าวจะสามารถใช้
เป็นส่ือกลางในการสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายท่ีจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากพิจารณาในแง่ของแนวคิดทางอาชญาวิทยา 
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การสร้างสัญลักษณ์ของเครือข่ายดังกล่าวยังสอดคล้องตามแนวคิดของทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bond) 
ท่ีมีมองว่าบุคคลท่ีมีพันธะทางสังคมหรือมีความผูกพันกับองค์การหรือกลุ่มสังคม ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียนและ
กลุ่มเพื่อน จะมีแนวโน้มในการไม่ก่ออาชญากรรมมากกว่าบุคคลท่ีไม่มีพันธะทางสังคมหรือมีน้อย โดยเฉพาะใน
มิติของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม (Involvement) ท่ีส่งเสริมการใช้เวลาท้ังหมดกิจรรมอย่างใดอย่างหนึ่งท่ี
เป็นประโยชน์ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีเวลาหรือโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าความผิด
หรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (Hirschi,1993) ดังนั้น ในขั้นตอนของการสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนจึงควรมีการก าหนดให้มีการสร้างสัญลักษณ์ประจ าเครือข่ายขึ้น เพื่อใช้เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจท่ีท าให้
เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายไม่ไปกระท าความผิดเนื่องจากเกิดความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ➤ เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะน ามาใช้เป็นส่ือกลางในการด าเนินกิจกรรมของ
เครือข่ายแล้ว พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะน ามาใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่ายจะต้องเป็นส่ือท่ีสามารถรวบรวม
สมาชิกเครือข่ายได้และยังสามารถเผยแพร่ความรู้ในเชิงการประชาสัมพันธ์ สามารถจัดกิจกรรมหรือถ่ายทอด
พลังใจด้านการป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านช่องทางนี้ได้ รวมถึงจะต้องมีช่องทางท่ี
เปิดโอกาสให้สมาชิกในเครือข่ายสามารถส่ือสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อีกด้วย (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณ
และคณะ, 2563) ด้วยเหตุนี้ เพจเฟสบุ๊กจึงน่าจะมีความเหมาะสมในการน ามาใช้เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็น
ส่ือกลางของเครือข่าย เนื่องจาก เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลและเปล่ียน
ข้อมูล เผยแพร่รูปภาพภาพเคล่ือนไหว โดยท่ีบุคคลอื่นสามารถเข้ามาแสดงความชอบหรือส่งต่อ (Williamson, 
2013) และยังเป็นส่ือสังคมออนไลน์ประเภทส่ือเพื่อการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media) ท่ี
ผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ความคิด ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย
สังคมออนไลน์ประเภทนี้ได้อีกด้วย (Burnett, R. and Marshall D. P., 2003) 

➤  จากการศึกษางานวิจัยของสรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) ยังท าให้ทราบว่ารูปแบบของส่ือ
สร้างสรรค์ท่ีจะน าไปเผยแพร่ลงในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่าย จะต้องมีความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การส่ือสารเหล่านั้นสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารคล้อยตามหรือมีทัศนคติท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของการส่ือสาร โดยจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบหลักของการสร้างสรรค์
ส่ือข้อมูลท่ีส าคัญ 3 ประการ อันได้แก่ 1) รูปแบบของส่ือท่ีมีความน่าสนใจ กระชับ และเป็นท่ีนิยมของผู้รับส่ือ 
2) บุคคลผู้สร้างสรรค์ส่ือ ซึ่งจะเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงดึงดูดและความน่าสนใจ และ 3) เนื้อหาของส่ือ
ต้องมีลักษณะของการสร้างแรงบันดาลใจ การถ่ายทอดประสบการณ์ตรง หรือเนื้อหาท่ัวๆ ไปท่ีสอดคล้องกับ
เหตุการณ์หรือท่ีเป็นกระแสในโลกออนไลน์  

➤ การจัดกิจกรรมในเครือข่ายเยาวชนท่ีจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีสร้างแรงกระตุ้นและแรงผลักดันให้เกิด
การขยายเครือข่ายไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมในเชิงรุกท้ังการจัดกิจกรรมผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีใช้เป็นเป็นส่ือกลางของเครือข่ายและการลงพื้นท่ีเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนหรือชุมชนนั้นโดยตรง
เพื่อให้เยาวชนในพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้รับประโยชน์ท่ีจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
(สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563) 
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➤ การสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย ต้องเริ่มจากการสร้างกิจกรรมหรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
สาระความรู้ท่ีส่งเสริมให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบนส่ือสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เป็นท่ี
รู้จักและได้รับการกล่าวถึงจนกระท่ังมีการขยายขอบเขตไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีกว้างออกไป นอกจากนี้ ยังควรมี
การสานต่อกิจกรรมแบบรุ่นสู่รุ่นควบคู่ไปกับการท าความร่วมมือทางด้านนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่าย
เยาวชนที่สร้างขึ้นร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563) 

 
 2.2 องค์ความรู้ที่เป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)  
 การสร้ า ง และแสว งหาอ ง ค์คว ามรู้ ท่ี เป็ นความรู้ ซ่ อน เ ร้ นหรื อความรู้ ท่ี ฝั ง อยู่ ใ น ตั วคน  
(Tacit Knowledge) ถูกด าเนินการผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย 
(Focus Group) เพื่อท่ีจะเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากผู้ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชน
หรือเครือข่ายเยาวชนในด้านการป้องกันอาชญากรรม โดยองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นท่ีคณะผู้วิจัย
รวบรวมมาได้จะถูกน ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตีความ ( Interpretation) และการวิ เคราะห์ เนื้อหา  
(Content analysis) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

  2.2.1 รูปแบบของการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนที่เก่ียวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ท่ีมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ีพบว่า ในปัจจุบันแม้ว่าเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมวลชนสัมพันธ์จะได้มี โอกาสเข้าไปให้ความรู้ เกี่ยวกับการ ป้องกันการกระท าความผิดและ 
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันต่าง ๆ ในพื้นท่ี ยกตัวอย่างเช่น  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในโครงการครู D.A.R.E  (Drug Abuse Resistance 
Education) ท่ีก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จะต้องเข้าไปให้ความรู้ด้านการต่อต้านยาเสพติด
ให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นการท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ให้ความรู้  
กับเยาวชนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นไม่ได้มีการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิดขึ้นแต่อย่างใด  
 

“…ตอนนี้เรามี ครู D.A.R.E ส่วนมากก็จะเข้าไปแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด  
แต่ไม่ได้เป็นการสร้างเครือข่าย ไม่ได้เก็บรายช่ือนักเรียนไว้…”  

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 3) 
 

“…ทุกวันนี้ เรามีครู D.A.R.E แต่ครู D.A.R.E อาจเป็นในลักษณะของการให้ความรู้ฝ่ายเดียว  
ไม่ได้ท าความรู้จักและสานความสัมพันธ์กับเด็กและเยาวชน…” 

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 1) 
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“…ท่ีเค้าท าทุกวันนี้ก็เป็นแบบเดิม ๆ อะค่ะ  เข้ามาท่ีโรงเรียนแล้วก็พูด ๆ ไป พวกหนูก็ฟังแหละ 
แต่ฟังเพราะถูกบังคับ แต่บางที อาจจะไม่ได้อยากฟังจริง ๆ…” 

(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 5) 
 

 นอกจากนี้ ยังพบว่าแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในการเยี่ยมชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบเพื่อรับการแจ้งเหตุและเตือนภัย 
ผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้จัดท าขึ้น แต่การปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นการปฏิบัติงาน 
ท่ียังไม่ได้มุ่งเน้นไปท่ีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับเด็กและเยาวชนโดยตรง 

 

“ตอนนี้มีโครงการไซเบอร์วิลเลจ [Cyber village] ท่ีจะใช้คลับเฮาส์ [Clubhouse] 
สร้างห้องประชุมข้ึนมาแล้วก็จัดประชุมกันเพื่อให้ชาวบ้านมาแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส  

เราก็ได้ใช้เตือนภัยชาวบ้านด้วย แต่ก็ยังไม่เคยท ากับเด็กโดยตรง” 
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับบริหาร, หมายเลข 2) 

 

 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มเยาวชนกลับพบว่าแม้ว่าไม่เคยมี 
การจัดกิจกรรมท่ีเป็นการสร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคมเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน แต่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะท่ีเป็นการสร้างเครือข่ายของเยาวชน 
แต่ละโรงเรียนผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยการจัดประกวดการอ่านท านองเสนาะในกลุ่มนักเรียนผ่านเพจ 
เฟสบุ๊กของสภาเด็กและเยาวชน และได้รับการตอบสนองรับและความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
จากนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ เป็นอย่างดี  

 

“ช่วงโควิด เราเคยจัดประกวดอ่านท านองเสนาะออนไลน์ค่ะ เอานักเรียนแต่ละโรงเรียน 
มาแข่งกันผ่านเพจของสภาเรานี่แหละค่ะ น้องๆ ก็สมัครมาเยอะนะคะ ประมาณร้อยกว่าคน” 

(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 10) 
 

  โดยสรุป รูปแบบของการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม 
ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ให้ความรู้กับเยาวชนท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังไม่ได้มีการสร้างเครือข่ายเยาวชน 
ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์เริ่มน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวยังมิได้มีการน าไปประยุกต์ใช้กับเยาวชนโดยตรง ในขณะท่ีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
สามารถจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถน าเด็กและเยาวชนจ านวนมาก
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวได้ แม้ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม  
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 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงสะท้อนให้ถึงความจ าเป็นและแนวโน้มความเป็นไปได้ในการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจริงขึ้นมาได้   

 
  2.2.2 ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบั ติงาน ร่วมกับเยาวชนในด้านการป้องกัน
อาชญากรรม 
  จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คณะผู้วิจัยพบสภาพปัญหาและ
ความต้องการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่ีน าส่ือสังคมออนไลน์มาสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ด้านหลัก ๆ ดังนี้  
 

 1) การขาดแคลนทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้างสรรคส์ื่อสังคมออนไลน์ 
 จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์พบว่าแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีการน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามยังพบว่า
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์บางนายยังขาดทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคม
ออนไลน์เท่าท่ีควรส่งผลให้การแบ่งงานด้านการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ไม่มีประสิทธิภาพ 

  

“...ตอนนี้ผมไม่สามารถแบ่งงานได้ เพราะพี่ ๆ [เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์อาวุโส] 
เค้าจะได้แค่การเข้าชุมชนอย่างเดียว แต่เรื่องอะไรท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี 

ก็จะมารวมที่ผมหมด บางทีก็ท าไม่ทัน...” 
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 7) 

 

“...ชุดปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นพี่ๆ ท่ีอายุเยอะแล้ว ใกล้เกษียณแล้ว ก็จะไม่ค่อยเข้าใจ 
ไม่ค่อยคล่องในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าผมเก่งนะ ผมก็ต้องเรียนรู้เองก่อน  
ถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็เรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยไปอธิบายให้พี่ๆ ในชุด [ปฏิบัติการ] ฟังอีกที...” 

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 5) 
 

 จากสภาพปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถ
ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและ
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชน เช่น วิธีการสร้างและ 
ใช้งานเพจเฟสบุ๊กเบื้องต้น การสร้างช่องยูทูป การสร้างกลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat)  การสร้างบัญชีไลน์
เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) เป็นต้น ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมด้วย 
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  2) ความขาดแคลนของบุคคลากรเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเครือข่ายประกอบกับการมีภาระงานที่มากของเจ้าหน้าที่ 

 จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังพบปัญหาอีกว่า ความขาดแคลนของบุคคลากร
ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้ท่ีจะมาเป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายยังคงเป็นปัญหาท่ีส าคัญ 
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์นั้นมีภาระงานท่ีเป็นความรับผิดชอบหลัก  
ของตนมากอยู่แล้ว  
 

 “...ตอนนี้คิดว่า เราท างานหลายหน้าท่ีเกินครับ ใจจริงนะ ผมอยากเข้าไปให้ความรู้กับเด็ก ๆ นะ  
แต่ทุกวันนี้ผมแทบจะแยกเป็น 3 ร่าง วัน ๆ จังหวัดก็เรียกผมไปช่วย หมู่บ้านผมก็ต้องดูแลคนเดียว 

ไหนจะต้องมานัง่ท าแฟ้มอีก ทุกวันพุธผมก็จะต้องออกรายการวิทยุไปให้ความรู้ชาวบ้านอีก...” 
 (เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 2)  

 

 “...ตอนนี้ต ารวจหนึง่คนท างานหลายหน้าท่ี ยกตัวอย่างอย่างผมเลย ผมแทบจะมีช่ืออยู่ในโครงการ
มวลชนสัมพันธ์ทุกชุด ซึ่งความจริงแล้ว มันเป็นไปไม่ได้...”  

        (เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับบริหาร, หมายเลข 8)  
 

“...คือแอดมินอะ มันควรจะมีสัก 2-3 คน ตอนนี้เหมือนทุกเรื่องในโรงพัก 
ท่ีเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีมาลงมาท่ีผมคนเดียวเลย...”  

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 4) 
 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการท่ีจะจัดต้ังผู้ท่ีรับผิดชอบขับเคล่ือน
เครือข่ายขึ้นในรูปแบบของคณะท างานเพื่อท่ีจะแบ่งเบาภาระหน้าท่ีในการบริหารและขับเคล่ือนกิจกรรม
เครือข่ายร่วมกันและยังสะท้อนให้เห็นถึงความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมวลชนสัมพันธ์สามารถปฏิบัติงานผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นได้โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาในการ
เดินทางลงพื้นท่ีเข้าไปปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

 
 3) ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ 

ไม่สามารถลงพื้นท่ีไปท ากิจกรรมร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ีได้ตามปกติจึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้าน
มวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ 

 

“...ท่ีผ่านมา ช่วงโควิดเราก็เข้าโรงเรียนไม่ได้ เพราะโรงเรียนปิดหมด  
แต่ต ารวจเราก็ยังโดนเขียนรายงานช้ีแจงนะ ต ารวจท่ีท าหน้าท่ีครู D.A.R.E เนี่ย...” 

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 1) 
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“...ช่วงโควิดนี้ก็จะกระทบเยอะครับ เพราะว่า พอเป็นโควิดเนี่ย เราจะเข้าไป  
ครูและเด็กๆ เค้าก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราสักเท่าไหร่ บางชุมชนระบาดหนัก  

เราก็กลัวเหมือนกันท่ีจะเข้าไป...” 
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับบริหาร, หมายเลข 3) 

 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีการ

ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ีผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับกิจการมวลชนสัมพันธ์สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยามท่ีมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือในสถานการณ์อื่น ๆ ท่ีส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นท่ีไปปฏิบัติงานได้
ตามปกติ  

 
 4) ความขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม   
 ความขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม เป็นปัญหาอีกประการท่ีจะต้องให้

ความส าคัญ เนื่องจากกิจกรรมเครือข่ายท่ีจะจัดขึ้นอาจจะต้องใช้งบประมาณในการขับเคล่ือน จึงมีความ
ต้องการท่ีจะต้องสร้างความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการสนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่าย
เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเครือข่ายท่ีจะจัดท าขึ้นเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนของการด าเนินกิจกรรม 

 

“...ส่ังให้เข้าทุกโรงเรียน แต่งบประมาณท่ีจัดสรรมาให้ไม่เพียงพอ...” 
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 7) 
 

  2.2.3 แนวทางการสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้งานในพื้นที่ได้จริง 
  จากการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่าแนวทางการสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในพื้นท่ีได้จริง มีดังต่อไปนี้ 
 

1) การสร้างทีมงานผู้ดูแลเครือข่าย  
            การสร้างทีมงานผู้ดูแลเครือข่าย เป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวถึง เนื่องจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการท่ีจะให้กิจกรรมของเครือข่ายขับเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้เกิดความชัดเจนและจะต้องมีการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะของคณะท างานท่ีมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมกันขับเคล่ือน 
การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายและควรเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานเครือข่ายด้วย 
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“คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะต้องมี 3 ฝ่ายครับ ต ารวจ ครู แล้วก็ตัวแกนน าน้องๆ เยาวชน 
มาช่วยกันขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่าย แต่ในช่วงแรกที่ยังไม่รู้ว่าแกนน าเป็นใคร  

ต ารวจกับครูอาจจะต้องช่วยกันก่อน”  
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับบริหาร, หมายเลข 3)  

 

“...ก็คือต้องมีทีมท่ีดูแลจริงจัง สร้างให้มันมีชีวิต มีโมเมนตัม ท าให้คนดูรู้สึกว่าส่ิงท่ีเราท า  
ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและมีคุณค่ากับสังคมอยู.่..”  

(ตัวแทนกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์, หมายเลข 1) 
 

“ต ารวจจะต้องเปิดช่องให้เด็กสร้างตัวตน สร้างความภาคภูมิใจ ต้องมีเวทีให้เด็ก ๆ  
แสดงออก  แต่ต ารวจก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายด้วย”  

   (เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในระดับบริหาร, หมายเลข 1)   
 

 2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่มีความเห็นในท่ีสอดคล้องกันว่า

วิธีการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้ประสบความส าเร็จจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อท่ีจะสามารถประเมินสภาพความพร้อมในการให้ความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีดูแลเยาวชนที่จะน ามาเป็นเครือข่ายเสียก่อน 

 

“จากโครงการท่ีผมเคยท ามา ถ้าเราจะท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียน ผมก็จะเข้าหา ผอ. [ผู้อ านวยการ] 
หรือ ครูแนะแนวก่อน เพื่อดูว่าครูเขายินดีให้เราเข้าไปมั้ย ไปเบียดบังเวลาเขามั้ย แต่ส่วนมากเราเข้าไป  

เค้าก็จะอ้าแขนรับอยู่แล้ว ถ้าโครงการของเรามีวัตถุประสงค์ชัดเจน”  
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 9) 

 
  นอกจากนี้ ยังพบว่า วิธีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้ผลวิธีหนึ่งคือการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้บริหารและผู้ท่ีรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกิจกรรม
ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูแนะแนว ครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น  
โดยแนวทางการสร้างสัมพันธภาพดังกล่าวอาจเป็นการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานดังกล่าว 
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจนเกิดความคุ้นเคยกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีนั้น  
 
 
 
 
 
 
 

 



72 
 

 
 

“...ตอนตรวจพื้นท่ี เราก็เข้าไปสอบถามกับคุณครูว่าช่วงนี้มีอะไรให้ต ารวจช่วยเหลือบ้าง  
ตอนนั้น [วิทยาลัย] เทคนิคเค้าบอกเรามาว่า เค้ามีปัญหาเรื่องนักเรียนยกพวกตีกัน เราเลยลงพื้นท่ี 

เข้าไปท ากิจกรรมร่วมกับ[วิทยาลัย] เทคนิคบ่อยขึ้น เรากับครูก็เลยมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน  
ต่อมาระหว่างเรากับครู ถ้ามีเรื่องอะไรก็จะโทรหากัน ประสานกันตลอด อย่างเช่นในช่วงสงกรานต์ 

ท่ีผ่านมา ตอนเราต้ังด่าน เราก็ให้เค้า [นักเรียน] มาจัดบูธซ่อมรถท่ีด่านตรวจของเราเลย ครูเค้าก็บอกเรามาว่า 
พอต ารวจเข้ามาท ากิจกรรมกับ [วิทยาลัย] เทคนิคบ่อยข้ึน การตีกันของนักเรียนก็ลดลง...”  

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร, หมายเลข 3)  
 

“...โดยส่วนใหญ่เราก็จะน าทีมเข้าไปในโรงเรียน ท่ีผ่านมาเพิ่งมีการปฐมนิเทศ 
เราก็เข้าไปให้ความรู้เรื่องการแข่งรถในทาง ก็เป็นช่องทางท่ีดีท่ีจะสร้างความสนิทสนม 

กับครูบาอาจารย์ของโรงเรียน...”  
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 5) 

 

นอกจากนี้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ยังสะท้อนให้เห็นว่า เมื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีและความคุ้นเคยกับ
หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเยาวชนท่ีจะน ามาเป็นเครือข่ายได้แล้ว ก่อนท่ีจะท ากิจกรรมเครือข่ายร่วมกับ
เยาวชนควรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
เครือข่าย ตลอดจนประโยชน์ท่ีเยาวชนจะได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่ายเพื่อท่ีจะหาแนวทางความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
    

3) แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครเยาวชนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย 
การประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครเยาวชนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอน 

ท่ีมีความส าคัญโดยเฉพาะในช่วงแรกของการสร้างเครือข่ายท่ีจะต้องสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนรับรู้ถึงกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายท่ีก าลังจะเกิดขึ้น โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สะท้อนให้เห็นว่า 
รูปแบบของการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครเยาวชนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพควรเป็น
การประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ควบคู่กันไปกับการลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย โดยช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ควรท่ีจะใช้ช่วงเวลาท่ีเยาวชน
รวมกันอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ช่วงเวลาของกิจกรรมหน้าเสาธงหลังจากการเคารพธงชาติ หรือในช่ัวโมง
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องหลีกเล่ียงการกระทบต่อ
เวลาเรียนหรือเวลาการท ากิจกรรมตามปกติของเยาวชนด้วย  
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 “...ผมท า [ประชาสัมพันธ์] ท้ังแบบออนไลน์และออนไซต์เลยครับ [ประชาสัมพันธ์แบบ] ออนไลน์ 
ก็เอาข้อมูลฝากให้ครูเอาไปลงในไลน์กลุ่มเด็กนักเรียน [ประชาสัมพันธ์แบบ] ออนไซต์ 
ท่ีโรงเรียนก็ต้องประสานครูเค้าล่วงหน้าก่อนสักวันสองวัน ขอเวลาครูเค้าสัก 5 นาที  

หลังจากนักเรียนเคารพธงชาติก็ได้ครับ จะได้ไม่กระทบเวลาเรียน...”  
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 10) 

 
“ตอนท่ีสภาเด็กเราเคยท ากิจกรรมประกวดการอ่านท านองเสนาะออนไลน์ หนูก็จะท า 

โบร์ชัวร์ขึ้นมาแล้วก็ฝากให้ครูช่วยเอาลงเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือแชร์ลงในไลน์กลุ่มท่ีมีนักเรียนอยู่
เยอะๆ อะค่ะ แล้วเราก็แนบลิงก์ให้ลงทะเบียน ใครท่ีจะประกวดก็จะต้องมาลงทะเบียนก่อน  
แล้วเราก็มีคิวอาร์โคด [QR code] ของไลน์ออฟฟเิชียล [LINE Official Account] ด้วยค่ะ  

เพื่อใครมีข้อสงสัยจะได้สอบถามทีมงานเราได้” 
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 11) 

   
4) การฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชน 

  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการการสร้างแกนน าเครือข่ายเยาวชน
เป็นอย่างมากเนื่องจากถือว่าเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเยาวชน 
ในเครือข่ายผ่านการท ากิจกรรมท่ีใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นตัวกลางในการเช่ือมต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เครือข่าย นอกจากนี้ยังมีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมและขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นอีกด้วย  
 

“เครือข่ายต้องเน้นไปท่ีแกนน าครับ โครงการป้องกันทุจริตท่ีผมเคยท าแล้วรู้สึกว่าผลตอบรับออกมาดี  
ผมจะเริ่มจากแต่ละโรงเรียนก่อนเลยครับ ให้ครูคัดเลือกเด็กท่ีเป็นเด็กกิจกรรมหรือน้องๆ ท่ีเป็นสภานักเรียน 

มาเป็นตัวแทนก่อน แล้วก็มาเข้าค่ายฝึกอบรมด้วยกันสักรอบนึง เพื่อให้น้อง ๆ แต่ละโรงเรียนได้รู้จักกัน  
แล้วก็อาจจะต้องสร้างอะไรท่ีเป็นสัญลักษณ์ของเครือข่ายด้วย เพื่อให้น้องๆ รู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน  

พอกลับไปท่ีโรงเรียนก็ให้เขาเอากิจกรรมท่ีเราฝึกอบรมให้ไปสานต่อกับเพื่อนๆ ท่ีโรงเรียน”  
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 9) 

 

 “แกนน านี้ส าคัญมาก เครือข่ายจะขับเคล่ือนไปได้ก็เพราะแกนน านี่แหละ” 
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร, หมายเลข 1)  

 

“...จะต้องท าให้แกนน ารู้สึกว่าเป็นพระเอกนะคะ เพราะแกนน า 
จะมาเป็นคนช่วยจุดประกาย และช่วยแตกแขนง [ขยายเครือข่าย] ให้เราได้  

ควรท่ีจะต้องสร้างไลน์กลุ่มแกนน าไว้เลยค่ะ ถ้าจะสร้างเครือข่าย...” 
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 12)  
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 นอกจากนี้ ในส่วนของการฝึกอบรมแกนน า มีข้อเสนอแนะจากตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชนว่า 
ควรท่ีจะต้องเริ่มต้ังแต่การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อให้แกนน าเยาวชนท่ีมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มี
โอกาสรู้จักกันมากขึ้น จากนั้นจึงสอดแทรกเนื้อหาท่ีต้องการจะถ่ายทอดและอาจมีกิจกรรมกลุ่มท่ีสามารถ
กระตุ้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ 

 

 “...ผมก็จะเริ่มจากกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนอะครับ ร้อง เล่น เต้น ร า ตามประสาค่าย 
เพื่อให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้น ต่อมาก็ค่อยสอนเกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรมท่ีเราต้องการจะถ่ายทอด  

แล้วก็ให้แบ่งกลุ่มท าเวิร์คชอป [workshop] ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับท่ีเราสอนไปอะครับ จะได้ไม่น่าเบ่ือ...”  
      (ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 11) 

   
นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงแนวทางการสร้างแรงกระตุ้นให้กับแกนน าในการขับเคล่ือนกิจกรรม

เครือข่ายท่ีมีการเสนอแนะว่าหลังจากการฝึกอบรมควรท่ีจะต้องมีการมอบรางวัลให้กับแกนน าเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายอีกด้วย  

 

“...ส่ิงท่ีสร้างแรงจูงใจให้กับแกนน าอย่างหนึ่ง คือ เกียรติบัตร ท่ีหนูคิดว่าเป็นส่ิงท่ีส าคัญ  
เพราะน้อง ๆ สามารถเอาไปใช้ในพอร์ตฟลอริโอ [Portfolio] ท่ีจะเอาไปใช้ในการเรียนต่อได้...”  

(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 12) 
 

“...ถ้าเป็นไปได้ อยากให้ท าเส้ือค่ายครับ เพราะในกลุ่มของผมจะมีการอวดเส้ือค่ายกันว่า 
เคยไปเข้าค่ายไหนมาบ้าง...” 

(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 10) 
 

5) การสร้างสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการท ากิจกรรมของเครือข่ายและ 
แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังสะท้อนให้เห็นว่า ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะน ามาเป็น 
ส่ือกลางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในด้านการป้องกันอาชญากรรมนั้น เป็นส่ิงท่ีควรจะต้องให้
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ในปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเหมาะสม 
ในการน ามาเป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของเครือข่าย คือ เพจเฟสบุ๊ก อย่างไรก็ตาม ยังมีการเสนอแนะ 
ให้มีการน าส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบอื่นเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่ายด้วย  
เช่น ช่องยูทูป (Youtube Channel) ไลน์กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official 
Account) เป็นต้น   
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 “...พอดีตอนนี้หนูมีหน้าท่ีดูแลด้านส่ือของสภาอยู่พอดีเลยค่ะ หนูคิดว่าถ้าจะสร้างเครือข่าย  
เพจเฟสบุ๊กน่าจะเหมาะสมท่ีสุดเพราะรู้สึกว่าน้อง ๆ จะติดต่อมาทางเพจบ่อยท่ีสุด แต่หนูก็สร้างไลน์ Official 

ไว้ด้วย เพราะจะได้ติดต่อกับน้องๆ ได้ง่าย พอน้อง ๆ มีปัญหาอะไรก็จะสอบถามเรามาได้ง่าย...”  
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 11) 

 
 “...เพจเฟสบุ๊คน่าจะโอเคสุดครับ เพจเฟสบุ๊คมันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชนท่ีสามารถเข้ามาโพสต์  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นโต้ตอบกันได้ สร้างคอมมิวนิต้ี [Community] ได้ แต่ก็อาจจะต้องมี  

ช่องยูทูป [Youtube Channel] ไลน์โอเพนแชท [Open chat] และ ไลน์โอเอ [LINE Official Account]  
ไว้ด้วย ไว้ใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเพจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ...” 

(ตัวแทนกลุ่มใช้ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์, หมายเลข 1)  
 

“...ตอนนี้ผมก็คิดว่า เครื่องมือหลักๆ ก็ควรจะเป็นเพจเฟสบุก๊อยู่ครับแต่อาจจะเอาไลน์ออฟฟิเชียล 
[LINE Official Account] เข้ามาเสริม ไว้แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแสหรืออยากจะติดต่อแอดมิน เป็นการส่วนตัว...” 

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร, หมายเลข 1)  
 

 ในส่วนของรูปแบบการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นส่ือกลางนั้น  
ควรท่ีจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชน
กระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการให้
ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมท่ีก าลังเป็นกระแสสังคมอยู่ในปัจจุบันและก าลังเป็นประเด็นท่ีได้รับความ
สนใจในกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนะว่าส่ือท่ีจะให้ความรู้ยังต้องมีการใช้ภาษาท่ีทันสมัยเพื่อสร้าง
ความเป็นกันเองให้กับเยาวชนในเครือข่ายอีกด้วย 

 

“...ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าน้อง ๆ ก าลังสนใจอะไร เอาเรื่องท่ีทันสมัย ท่ีก าลังเป็นกระแสมาเล่าให้ฟัง...” 
(ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์, หมายเลข 2)  

 

“...ผมเคยไปเป็นวิทยากรเรื่องค้ามนุษย์ ผมจะถามก่อนเลยว่า คนฟังเป็นใคร ผมถามเด็กเค้าก่อนเลยว่า  
หนู เด็กยุคหนูเค้าชอบอะไรตอนนี้ เด็กเค้าตอบมาว่าชอบแบล็คพิงค์ ผมก็เอาเพลงแบล็คพิงค์เปิดขึ้นมาก่อนเลย 

ปรากฏว่าเด็กเค้าต้ังใจฟังผมบรรยายมาก...”  

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร, หมายเลข 2)  
 

“...ต่อให้เราเจตนาดีนะ แต่พอบอกว่าต ารวจเป็นคนท า ก็จะเหมือนมีเกราะอยู่ช้ันหนึ่ง  
เราก็ต้องพยายามท าตัวเราให้เป็นเพื่อนเค้า ใช้ภาษา ใช้ค าศัพท์เดียวกับท่ีเค้าใช้  

ก็จะสามารถจูงใจให้เด็ก สนใจได้...” 
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ, หมายเลข 6) 
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นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังเสนอแนะเพิ่มเติมว่ากิจกรรมท่ีสามารถสร้างความน่าสนใจและกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายได้ ควรท่ีจะต้องเป็นกิจกรรมการจัดประกวดเพื่อชิงรางวัลระหว่างเยาวชน
ในเครือข่ายโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถสร้างตัวตนผ่านการเป็นผู้สร้างสรรค์ส่ือท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อาชญากรรมด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิจกรรมดังกล่าวและจูงใจให้เยาวชนคนอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้
เข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายและร่วมกิจกรรมเครือข่ายได้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตามจะต้องค านึงถึงความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหาของส่ือท่ีเยาวชนเป็นผู้สร้างขึ้นด้วย 

 

“...การท่ีจะสร้างเครือข่ายเยาวชน จะต้องให้เด็กมีโอกาสสร้างตัวตน...”  
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร, หมายเลข 1)  

 

 “...ผมคิดว่า ต้องเป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้ไปด้วยและให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมด้วยอะครับ  
กิจกรรมท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆ ก็น่าจะเป็นพวกกิจกรรมชิงรางวัล อะครับ...”  

(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 13) 
 

“...ควรให้เด็กๆ ผลิตเองเพราะเมื่อเขาผลิตเองเพื่อนๆ เค้าก็จะให้ความสนใจ  
เมื่อเพื่อนอยู่ในส่ือก็จะมีความอยากดูว่าเพื่อนท าอะไร เช่น ถ้าเพื่อนเขามาแสดงหนังส้ัน 

เขาก็จะมาดูแล้วก็อาจจะอยากท าตามบ้าง...” 
(ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ, หมายเลข 2) 

 

“...เทคนิค คือ กิจกรรมในเพจท่ีเราท าจะต้องมีรูปน้องๆ อยู่ด้วย พอน้องมาเห็นรูปตัวเองในเพจก็จะกดไลค์  
กดแชร์มาท่ีเฟสบุ๊กของตัวเอง และเพื่อนๆ ของเค้าก็จะได้เห็นกิจกรรมในเพจด้วย  

ก็เหมือนเป็นการขยายเครือข่ายอีกรูปแบบหนึ่งอะค่ะ...” 
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 11) 

 

“...ก็ให้เด็กผลิตขึ้นมาเองเลย เราจะเรียกว่า User-generated-content ลองดูตัวเราก็ได้ ถ้าเพื่อนเราไปอยู่ใน
ส่ือตัวนั้น เราก็จะอยากรู้ว่าเพื่อนไปท าอะไร เรากอ็าจจะเข้าไปกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ก็อาจจะได้สมาชิก

เครือข่ายเพิ่มมาอีก แต่ถ้าให้เด็กผลิตส่ือเองก็ต้องระวังเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาด้วยนะ...” 
(ผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ, หมายเลข 1) 
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6) การขยายเครือข่ายและการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย   
 การขยายเครือข่ายและการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายเป็นอีกปัจจัยส าคัญ โดยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังสะท้อนให้เห็นว่าแกนน าและสมาชิกในเครือข่ายเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ
ขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้น  
 

 “...คนท่ีขยายเครือข่าย อาจไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเรา [เจ้าหน้าท่ีต ารวจ] ก็ได้  
แกนน ากับน้อง ๆ ในเครือข่ายนี่แหละท่ีจะมาช่วยขยายเครือข่าย อาศัยการบอกต่อ แชร์ต่อ...” 

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร, หมายเลข 4)  
 

 นอกจากนี้ ยั ง มีก าร เสนอแนะให้มีการสร้ างแรง จู ง ใจให้กับแกนน า ในการขยายอีก ด้วย  
การสร้างแรงกระตุ้นดังกล่าวอาจเป็นการชมเชยหรือการมอบรางวัลให้กับแกนน าท่ีสามารถหาแนวร่วมให้
เยาวชนคนอื่นๆ เข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แกนน าคนอื่นแสวงหาสมาชิก
ในเครือข่ายเพิ่มเติมด้วย  
 

 “...เครือข่ายจะขยายได้จะต้องอาศัยแกนน าและสมาชิกในเครือข่าย และจะต้องมีเทคนิคในการจูงใจด้วย 
อย่างเช่น ถ้าเค้ามาบอกเราว่าเค้าไปกระจายข่าวบอกเพื่อนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายเพิ่ม เราก็ต้องชมเชยเค้า  

ถ้าเป็นไปได้ก็ให้รางวัลรางวัลเค้าเป็นการจุดประกาย สร้างแรงจูงใจให้คนอื่นท าตาม [หาแนวร่วมเพิม่เติม]...” 
(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร, หมายเลข 1)  

 
ในส่วนของการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายนั้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าจะต้องเป็นการสร้าง

ความต่อเนื่องของกิจกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่ายและควรจะต้องปรับกิจกรรม
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุคสมัย ตลอดจนจะต้องมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายในช่องทางต่าง ๆ  
ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในยุคปัจจุบันด้วย 

 

“...อย่าให้เพจเงียบครับ พยายามหาข้อมูลท่ียังเป็นกระแสในยุคนี้มาประชาสัมพันธ์ในเพจ ให้สม่ าเสมอ...” 
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 2) 

 

“...การจัดกิจกรรมต้องเปล่ียนไปเรื่อย ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นตลอด ดูอย่างบี้เดอะสการ์สิ  
ท าไมเค้าท ามาเกือบ 10 ปีแล้วนะ แต่ก็ยังมีคนตาม มีเอฟซีอยู่ นั่นก็เพราะว่าเค้ามีการปรับตัว  

ปรับปรุงคอนเทนท์ตามกระแสสังคม มีการขยายไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้คนดูเค้าเคยชิน...” 
(ตัวแทนกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์, หมายเลข 1)  
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 นอกจากนี้ยังจะต้องมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคลากรในเครือข่ายอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะ
ผู้ดูแลเครือข่ายและแกนน าเยาวชน กล่าวคือ ผู้ดูแลเครือข่ายและแกนน าเยาวชนท่ีก าลังจะหมดวาระจะต้องมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการปฏิบัติงานในเครือข่ายในลักษณะรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ผู้ท่ีจะ
เข้ามามีบทบาทหน้าท่ีแทนผู้ดูแลเครือข่ายและแกนน าเยาวชนคนเดิมสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายได้
อย่างต่อเนื่อง  
 

 “...เราต้องวางโครงงานเป็นระบบ อย่างฝ่ายหนูนะคะ พอเวลาหนูท างานหนูก็จะสอนงานน้อง ๆ  
ท่ีเราวางตัวไว้ว่าจะมาท าหน้าท่ีแทนเราในอนาคต...” 

(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 3) 
 

การสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายประการสุดท้ายท่ีผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวถึงคือการแสวงหาความ
ร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 “...การท่ีเครือข่ายจะเดินหน้ากิจกรรมต้องมีความต่อเนื่อง ต้องมีรางวัล 

 ตรงนี้ส่วนของคณะกรรมการการศึกษา หรือบางโรงเรียนมีสมาคมผู้ปกครอง ผู้ท่ีมีความพร้อมในการสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กให้ขับเคล่ือน อาจจะต้องเชิญเข้ามาอยู่ในส่วนนี้ด้วย...” 

(เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ระดับบริหาร, หมายเลข 1)  
 

“...ผมมองว่า เป็นหน้าท่ีของผู้ดูแลเครือข่ายท่ีจะต้องเข้าไปขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ    
พวกบริษัทเอกชนนี่เราก็ไม่ควรมองข้ามนะครับ เพราะกิจกรรมท่ีเราท าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม  
ก็จะเป็นช่องทางให้เค้าท า CSR [กิจกรรมเพื่อสังคม : Corporate Social Responsibility]  

ของบริษัทเค้าได้และเป็นประชาสัมพันธ์บริษัทของเค้าให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนด้วย...” 
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 9) 

 
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  

 หลังจากท่ีได้มีการแสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้ท้ังท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit 
Knowledge) องค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ คณะผู้วิจัยจึงน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาเรียบเรียงและจัดให้เป็น
ระบบโดยการจัดท า (ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ 
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ขึ้น โดยคู่มือฉบับดังกล่าวได้อธิบายเกี่ยวกับ 
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
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 ➤ ขั้นเตรียมการ 
 เป็นการอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะลงมือสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชน โดยจะต้องเริ่มต้ังแต่การก าหนดบุคลากรในคณะท างานผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายท่ีจะต้องมีบทบาท 
ในการบริหารจัดการเครือข่ายในภาพรวม ตลอดจนก ากับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายให้อยู่ในกรอบของ 
กฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของสังคม โดยคณะท างานผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายควรท่ีจะต้องประกอบ 
ไปด้วย 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น  
2) ผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนท่ีจะน ามาสร้างเครือข่าย เช่น ครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน ครูฝ่ายปกครอง 
เป็นต้น และ 3) ตัวแทนแกนน าเครือข่ายเยาวชน หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการแสวงหาความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเยาวชนท่ีจะน ามาเป็นเครือข่าย ก่อนท่ีจะสร้างส่ือส าหรับประชาสัมพันธ์ ส าหรับ 
การรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเพื่อให้กิจกรรมเครือข่ายท่ีจะสร้างขึ้นเป็นท่ีรู้จักของเยาวชนในวงกว้าง และ 
การสร้างสัญลักษณ์ของเครือข่ายเยาวชนเพื่อใช้เป็นส่ือกลางในการสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและเป็น
ส่วนหนึ่งในเครือข่ายอีกด้วย 
 

➤ ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 
หลังจากการเตรียมการสร้างเครือข่ายเยาวชนตามท่ีได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ขั้นตอนถัดมาควรท่ีจะ

เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่ายท้ังในรูปแบบของการลงพื้นท่ีและประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเยาวชน  ในส่วนของการประชาสัมพันธ์แบบลงพื้นท่ี มีข้อเสนอแนะ
ท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ การเลือกช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ท่ีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายรวมตัวกันอยู่เป็น
จ านวนมาก เช่น การประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติของนักเรียน เป็นต้น ในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์นั้น ควรท่ีจะต้องพิจารณาถึงการสร้างระบบการรับสมัครท่ีสามารถรองรับ
ข้อมูลจ านวนมากได้และควรเป็นระบบท่ีสามารถใช้งานได้สะดวกอีกด้วย เช่น การใช้ระบบกูเกิ้ลฟอร์ม 
(Google Form) เพื่อรองรับการลงทะเบียนสมาชิกเครือข่าย เป็นต้น 

เมื่อได้สมาชิกเครือข่ายมาจ านวนหนึ่งแล้ว จึงควรท่ีจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกแกนน าเครือข่าย
เยาวชนซึ่งควรเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนเป้าหมายได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มท่ี 
อาจเป็นการแบ่งกลุ่มและมอบหมายให้เยาวชนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมในลักษณะท่ีกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อสังเกตพฤติกรรมและทักษะต่าง ๆ ท่ีสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้
แสดงออกมาแล้วจึงคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการเป็นแกนน าเครือข่ายเยาวชน เป็นต้น 

 

➤ ขั้นฝึกอบรมแกนน าเครือข่าย  
เมื่อได้ตัวแทนเยาวชนผู้ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นแกนน าแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการ จัดการฝึกอบรม 

แกนน าเครือข่ายในลักษณะกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน
มากยิ่งขึ้น กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และรูปแบบ ผลกระทบและของอาชญากรรม
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของรูปแบบของอาชญากรรมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และวิธีการป้องกันตัว
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ไม่ให้กระท าผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการถ่ายทอดทักษะความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของ
เครือข่ายเยาวชนท่ีจะสร้างขึ้น เช่น การสอนวิธีการสร้างและใช้งานเพจเฟสบุ๊ก วิธีการสร้างและใช้กลุ่มไลน์ 
เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account)  วิธีการท าหนังส้ันและการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น เป็นต้น นอกจากนี้   
ในระหว่างการฝึกอบรมแกนน า ควรท่ีจะเปิดโอกาสให้แกนน าเยาวชนเครือข่ายได้ร่วมกันออกแบบส่ือสังคม
ออนไลน์ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่ายเยาวชนและร่วมกันสร้างกิจกรรมน าร่องเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เยาวชนคนอื่นๆ ท่ีพบเห็นสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายได้อีกด้วย  

 

➤ ขั้นขยายเครือข่ายและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย 
หลังจากการฝึกอบรมแกนน าแล้ว ส่ิงท่ีส าคัญประการต่อมาคือการแสวงหาวิธีการขยายเครือข่าย  

โดยอาจมอบหมายภารกิจให้แกนน าเครือข่ายประชาสัมพันธ์หาสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติมควบคู่ไปกับ 
การจัดกิจกรรมเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอเพื่ อกระตุ้นการมี 
ส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ ท่ีสนใจสมัครเข้ามาร่วมเป็น
สมาชิกของเครือข่ายด้วย นอกจากนี้ในส่วนของการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย ยังควรท่ีจะต้องมี  
การส่งมอบภารกิจของผู้ดูแลเครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนก าลังจะหมดวาระในลักษณะรุ่นสู่รุ่นให้กับ 
ผู้ท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีแทน เพื่อให้กิจกรรมของเครือข่ายสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับ  
การแสวงหาความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายเพิ่มเติมจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  
ในพื้นท่ี   

 
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
หลังจากท่ีได้มีการจัดท า (ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า

ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดให้มีการสนทนา 
กลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากตัวแทนองค์กรของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนอื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ี ในลักษณะของการ
วิพากษ์เพื่อพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) คู่มือฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการน าเอาความรู้ 
ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมาใช้ในขั้นตอนนี้ด้วย 

โดยผลการสนทนากลุ่มย่อยส่วนใหญ่เห็นว่า ในภาพรวม กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  
ท่ีปรากฏใน (ร่าง) คู่มือฉบับดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีจริงได้  
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อยให้ปรับปรุงแก้ไขในบางประเด็นเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการน าคู่มือไปใช้งานจริง ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าว สามารถจ าแนกได้
เป็น 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
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1) การปรับรูปแบบของ (ร่าง) คู่มือโดยการน าภาพหรือผังขั้นตอนการด าเนินงาน (Flowchart) มาช่วย
ในการอธิบายรายละเอียดใน (ร่าง) คู่มือเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพขั้นตอนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนได้
ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยช้ีให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่ 
เห็นตรงกันว่ารูปแบบของคู่มือไม่ควรเป็นเอกสารท่ีใช้การอธิบายด้วยตัวอักษรมากจนเกินไป ควรมีการน าภาพ
หรือผังขั้นตอนการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับคู่มือและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
ดังเช่นความเห็นของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มท่านหนึ่งท่ีได้เสนอความเห็นว่า 

 

“ผมว่าคู่มืออาจจะมีตัวหนังสือเยอะเกินไป อยากให้คู่มือมันอ่านง่ายกว่านี้ 
อาจลองเอาภาพหรือโฟล์วชาร์ท [flowchart] มาช่วยอธิบายก็ได้ครับ” 

(ตัวแทนกลุ่มตัวแทนจากสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน, หมายเลข 1) 
 

2) การเปล่ียนการใช้ค าจากค าว่า “คณะท างานผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่าย” เป็น “คณะท่ีปรึกษาและ
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย” ซึ่งข้อมูลจากการสนทนากลุ่มมีการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าไม่ควรใช้ค าว่า 
“คณะท างานผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่าย” เพราะจะท าให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเป็นการก าหนดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้ท่ีดูแลเครือข่ายท่ีเคร่งครัดมากจนเกินไป จึงเห็นควรเปล่ียนเป็นการใช้ค าว่า “คณะท่ีปรึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย” แทน ดังเช่นความเห็นของผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามพรานท่ีได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า 

  

“...ไม่อยากให้ใช้ค าว่า “รับผิดชอบ” เลยครับ เพราะทุกวันนี้ ต ารวจมีภารกิจท่ีจะต้องรับผิดชอบเยอะแล้ว  
ถ้าเราไปเขียนแบบนี้ กลัวว่าต ารวจท่ีมาอ่านจะเข้าใจว่าเค้าจะต้องมาเคร่งครัดกับหน้าท่ีตรงนี้อีก  

เลยอยากให้เปล่ียนค าเป็นค าว่า “ท่ีปรึกษา” หรือ “ส่งเสริม”อะไรท านองนี้  เพราะการบริหารและก ากับดูแล 
[กิจกรรมของเครือข่าย] ต ารวจก็น่าจะต้องมีส่วนรว่มด้วยอยู่ดี...” 

(ตัวแทนกลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์, หมายเลข 2) 
 
สอดคล้องกับความเห็นของตัวแทนกลุ่มเยาวชนท่ีเห็นว่าเครือข่ายเยาวชนท่ีสร้างขึ้นควรท่ีจะต้องมีผู้

บังคับใช้กฎหมายเข้ามาเป็นท่ีปรึกษา เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเครือข่ายอยู่ในกรอบของกฎหมาย ศีลธรรม 
และขนบธรรมเนียมอันดีงามของสังคม 

 

 “...ผมเห็นด้วยกับการมีท่ีปรึกษาเป็นต ารวจครับ เพราะสภาเด็กเคยไปเล่นดนตรีจิตอาสา 
เพื่อรับบริจาคท่ีถนนคนเดิน แล้วเราอาจไม่มีท่ีปรึกษาท่ีดีพอ เราโดนว่า[ต าหนิ]มาเรื่องของการใช้เสียง  

ว่าขออนุญาตใครรึยัง เราจึงอยากได้ท่ีปรึกษาก่อนครับ...” 
(ตัวแทนกลุ่มเยาวชน, หมายเลข 2) 
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 นอกจากนี้ ในระหว่างการสนทนากลุ่มคณะผู้วิจัยได้สอบถามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มว่ากิจกรรมการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวจะเป็นการสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นคณะท่ีปรึกษาและ
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายหรือไม่ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวไม่น่าจะกระทบต่อ 
การปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติของผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายแต่อย่างใด 
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับเยาวชนตามปกติอยู่ก่อนแล้ว กิจกรรมการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวเป็นเพียงกิจกรรมท่ีจะน ามาเสริมเพื่อให้การดูแลเยาวชนมีความครอบคลุม  
มากยิ่งขึ้น  
 

“...ต ารวจมวลชนสัมพันธ์มีภาระบางอย่างท่ีท าอยู่แล้วสามารถน ามาบูรณาการขมวดเรื่องนี้เข้าไปด้วย
โดยท่ีไม่เพิ่มภาระงานมากนักกน็่าจะท าได้ หรือในส่วนโรงเรียน คุณครูพูดว่ามีกิจกรรมนักศึกษา ส่วนตัวเคยไป
ท าเรื่องของออนไลน์เขามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่แล้ว เราเอาตรงนี้มาผนวกเพิ่มประเด็นไม่ให้ภาระงาน

เพิ่มขึ้น เพียงแต่เพิ่มประเด็นให้ครอบคลุมและดูแลช่วยเหลือเด็กของเราได้...”  

                    (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน, หมายเลข 1) 
 

3) การน าขั้นตอนการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายมาไว้ภายหลังขั้นตอน  
การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเยาวชนที่จะน ามาเป็นเครือข่าย  

ในระหว่างการสนทนากลุ่มย่อยยังได้มีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสนทนาโดยส่วนใหญ่ว่าควร 
น าขั้นตอนการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายมาไว้ภายหลังขั้นตอนการแสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเยาวชนท่ีจะน ามาเป็นเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง
เนื่องจากมีความเห็นว่าก่อนท่ีจะมีการกิจกรรมร่วมกับเยาวชนนั้นควรท่ีจะต้องเริ่มจากการส ารวจความพร้อมใน
การให้ความร่วมมือของการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเยาวชนท่ีจะน ามาเป็นเครือข่าย
เสียก่อน   

 
“...ผมว่าน่าจะต้องเริ่มจากการถามความพร้อมก่อนว่าหน่วยงานท่ีเค้าดูแลเด็กๆ อยู่เค้าพร้อมจะท า

กิจกรรมกับเรามั้ย ถ้าเค้าพร้อม เราค่อยมาจัดทีมคณะท างาน...”  

           (ตัวแทนกลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์, หมายเลข 1) 
 

4) แนวทางการออกแบบส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางของเครือข่ายและการสร้างส่ือสร้างสรรค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มการรับรู้ของเยาวชนผู้รับชม 

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย ยังสะท้อนให้เห็นว่าการต้ังช่ือบัญชีของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลาง
ของเครือข่ายนั้นไม่ควรเป็นช่ือท่ีเป็นทางการมากเกินไปและไม่ควรน าตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการมา
ใช้เพราะอาจท าให้เยาวชนเกิดความรู้สึกไม่อยากเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเครือข่าย     
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“การตั้งช่ือเพจเฟสบุ๊กนี่ก็ส าคัญ ไม่ควรต้ังช่ืออะไรท่ีเป็นช่ือเกี่ยวกับต ารวจ 
หรือมีสัญลักษณ์ของต ารวจนะครับ มันจะท าให้ไม่ดึงดูดให้เด็กมาเข้าร่วม”  

(ตัวแทนสถานศึกษา, หมายเลข 1) 
 

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้แทนส่ือสารมวลชนในพื้นท่ีภาคกลางและผู้เช่ียวชาญด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ว่า หากกิจกรรมเครือข่ายมีการน าคลิปวิดีโอลงในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็น
ส่ือกลางของเครือข่าย คลิปวิดีโอดังกล่าวควรเป็นคลิปท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 2-3 นาทีและควรท่ีจะน าช่วงท่ี
น่าสนใจท่ีสุดของคลิปวิดีโอ (Highlight) ขึ้นมาก่อน นอกจากนี้ยังควรน าข้อความท่ีท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกน่า
ติดตามมาใช้เพื่อดึงดูดความน่าสนใจของผู้รับชมอีกด้วย 

 

 “เทคนิคการท าคลิปให้น่าสนใจคือการเอาช่วงไฮไลท์ขึ้นมาก่อนครับ 
หรือไม่ก็ใส่ข้อความให้น่าสนใจ เช่น เอาตัวเลขขึ้นมาก่อนอะครับ แบบ 7 รูปแบบกลโกงแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์  
อะไรประมาณนี้ครับ เพราะคนจะดูต่อหรือเล่ือนผ่านมันวัดกันตรงท่ี 10 วินาทีแรกของคลิปนี่แหละครับ” 

(ตัวแทนกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์, หมายเลข 2)  
 

“การคิดแคปช่ัน [Caption] ต้องต้ังหัวข้อให้น่าสนใจและก าลังเป็นกระแส 
ยกตัวอย่าง ถ้าต้ังหัวข้อว่า ใครฆ่าแตงโม? อยากเข้าไปอ่านมั้ย ” 

(ตัวแทนกลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์, หมายเลข 1)  
 

5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
หลังจากขั้นตอนของการสนทนากลุ่มย่อย คณะผู้วิจัยจึงได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีรวบรวมมา

ได้จากตัวแทนองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์มาปรับปรุงแก้ไขและได้จัดท าคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้งาน) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ อีกท้ังยังเป็นการช้ีให้เห็นว่าแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนท่ีปรากฏในคู่มือดังกล่าวสามารถน ามาใช้สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีได้จริง  
ซึ่งได้มีการสร้างเพจเฟสบุ๊กสาธารณะท่ีมีช่ือว่า “Young Happy เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าผิดฯ” 
ซึ่งเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของเครือข่ายเยาวชน  ได้มีการน าคิวอาร์โคด  
(QR Code) ของคู่มือฯ ฉบับใช้งานท่ีได้จัดท าขึ้นไปเผยแพร่ในเพจเฟสบุ๊กสาธารณะดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยัง
มีการสร้างกลุ่มไลน์ส าหรับแกนน าเครือข่ายเยาวชน กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) รวมถึงบัญชีไลน์เพื่อ
ธุรกิจ (LINE Official Account) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้งาน)  
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ท่ีได้จัดท าขึ้นและเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในคู่มือฉบับดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ในขั้นตอนของการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์
ความรู้นั้นยังได้มีการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ในห้วงการฝึกอบรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้เกี่ยวกับทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในคู่มือได้อีกด้วย 

 
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing and Exchange) 
นอกจากเพจเฟสบุ๊กสาธารณะ กลุ่มไลน์ส าหรับแกนน าเครือข่ายเยาวชน กลุ่มไลน์สาธารณะ  

(Open chat) กลุ่มไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ท่ีได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในคู่มือท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นแล้ว ส่ือสังคมออนไลน์เหล่านี้ยังถูกใช้เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกเครือข่ายและผู้ท่ีสนใจสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสร้างพลังใจเชิงบวกระหว่างกันได้อีกด้วย  
และในขั้นตอนของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ในคู่มือให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ยังได้มีการเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความเห็น แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชน  
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งกันและกันในระหว่างการฝึกอบรมด้วย  

 
7) การเรียนรู้ (Learning)  
นอกจากการเรียนรู้ของสมาชิกในเครือข่ายเยาวชนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมเครือข่ายใน

รูปแบบต่าง ๆ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้จัดท าขึ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้จัดให้มีการเผยแพร่คู่มือ
ฉบับดังกล่าวให้แก่กลุ่มเป้าหมายและยังได้มีการใช้แบบสอบถามในการวัดและประเมินผลก่อนและหลังจากการ
เผยแพร่คู่มือดังกล่าวเพื่อท่ีจะทราบว่าภายหลังจากท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ 
ส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากน้อย เพียงใด (รายละเอียดของ 
การวัดและประเมินผลกลุ่มเป้าหมายในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์   
ปรากฏในบทท่ี 6)  
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บทที่ 5 
ต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด 

และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 

 เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี 2 ของการศึกษาวิจัยในการจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  
พร้อมคู่มือส าหรับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าว หลังจากการจัดท าคู่มือการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์ (ฉบับใช้งาน) แล้ว คณะผู้วิจัยจึงได้น าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนท่ีก าหนดไว้  
ในคู่มือฉบับดังกล่าวมาสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในพื้นท่ีจริงขึ้น โดยรายละเอียดของการจัดท าต้นแบบ 
การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าว ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นเตรียมการ  
2) ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 3) ขั้นฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชน    
4) ขั้นขยายเครือข่ายเยาวชนและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย  โดยในแต่ละขั้นตอน มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
1. ข้ันเตรียมการ  
 1.1 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 
 เนื่องจากการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะน ามาเป็น
เครือข่าย เช่น  สถานศึกษา สภาเด็ก และเยาวชนท้ังในระดับต่างๆ เป็นต้น เป็นส่ิงส าคัญประการแรกของ
กระบวนการสร้างเครือข่ายเยาวชน ซึ่งการได้รับความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีท่ีจะส่งผลให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์
ต่อการสร้างความต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับเครือข่ายได้อีกด้วย  
 ดังนั้น ในขั้นตอนของการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายนี้  
คณะผู้วิจัยจึงได้มีการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนสามพรานวิทยาเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีน าร่องในการสร้าง  และ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนท่ีมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าว 
ตามแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ในคู่มือ 
ท่ีได้จัดท าขึ้น โดยเริ่มจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อขออนุญาต 
เข้าไปท ากิจกรรมการสร้างเครือข่ายร่วมกับเยาวชน ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้มีการน าเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์
ของสถานีต ารวจภูธรสามพรานลงพื้นท่ีไปยังโรงเรียนสามพรานวิทยา เพื่อเข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียนพร้อมท้ัง
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์เพื่อขออนุญาตเข้าไปท ากิจกรรมการสร้างเครือข่ายจากนั้นจึงแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเครือข่าย และประโยชน์ท่ีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจะได้รับจากการ 
เข้าร่วมเครือข่ายให้กับโรงเรียนได้ทราบ  
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 หลังจากท่ีได้รับอนุญาตให้คณะผู้วิจัยจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนได้แล้ว จึงเป็นขั้นตอนของ
การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับหน่วยงานท่ีดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย โดยในขั้นตอนนี้ได้มีการน าเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสามพรานลงพื้นท่ีไปยังโรงเรียนสามพรานวิทยา  เพื่อไปให้ความรู้ 
ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมแก่นักเรียนเป็นประจ า จนเกิดความสนิทสนมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นักเรียนของโรงเรียนสามพรานวิทยาในท่ีสุด 
   

 
 

 
 

 ภาพที่ 5.1 -5.2 ภาพการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนสามพรานวิทยาเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมการ
สร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมกับนักเรียนของโรงเรียน และใช้โรงเรียนสามพรานวิทยาเป็นหน่วยงานน าร่องในการ
จัดท าต้นแบบการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ 
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 1.2 จัดต้ังคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
 เพื่อให้การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายมีความชัดเจน
และสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดจนอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย และศีลธรรมอันดีงามของสังคม จึงต้องมีการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายขึ้น
โดยคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย ประกอบไปด้วยบุคลากรจาก 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  
 คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจาก รอ้ยต ารวจเอกคมสันต์ ชวนานนท์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม 
สถานีต ารวจภูธรสามพราน และร้อยต ารวจโท สวง ภิรมย์ศรี รองสารวัตรจราจร สถานีต ารวจภูธรสามพราน  
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ โดยเข้ามามีบทบาทเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายในคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
 2) ผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนที่จะน ามาสร้างเครือข่าย  
 คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจาก นางสาววิชยา เผดิมรอด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา 
และนายสฤษด์ิ อุ่นเรือง ครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นบุคลากร
ในคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
 3) ตัวแทนแกนน าเครือข่ายเยาวชน  
 ในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการก าหนดตัวแทนแกนน าเครือข่ายเยาวชนเนื่องจากตัวแทนแกนน าเครือข่าย
เยาวชนจะเป็นผู้ท่ีถูกคัดเลือกหลังจากขั้นตอนการคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 
 

 1.3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับการรับสมัครเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิกของ
เครือข่าย 
 หลังจากการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายแล้ว บุคลากรในคณะท างานดังกล่าว 
(ไม่รวมตัวแทนแกนน าเยาวชน) ได้มีการร่วมกันออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
รับสมัครเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่าย โดยส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับการรับสมัคร
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายท่ีจัดท าขึ้นนั้นมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

 1) มีความน่าสนใจ สะดุดตาต่อผู้พบเห็น 
 2) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ เช่น ช่ือโครงการ ก าหนดการลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 3) ควรแนบคิวอาร์โคด (QR Code) เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิก
เครือข่ายผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) และติดต่อสอบถามคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย
ผ่านบัญชไีลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ได้ 
 4) อยู่ในรูปแบบท่ีสะดวกต่อการเผยแพร่ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์รูปภาพเพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ท่ีเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถพบเห็นได้ง่าย เป็นต้น 
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 ภาพที่ 5.3 ภาพส่ือประชาสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนการสร้าง และพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเยาวชน
ท่ีมีการแนบคิวอาร์โคด (QR Code) เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย และ คิวอาร์โคด  
(QR Code) ของกลุ่มไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) เพื่อใช้ส าหรับการติดต่อสอบถาม 
 
2. ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 
 2.1 การประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเยาวชนทั้งในรูปแบบของการลงพื้นที่
และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
 หลังจากขั้นตอนของการเตรียมการสร้างเครือข่ายเยาวชนตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว กระบวนการถัดมา 
จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้แก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้กับ
เยาวชนสามารถลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย 
ท้ังในรูปแบบของการลงพื้นท่ีควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ให้กับ
เยาวชนที่จะน ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายให้มากขึ้น 
  2.1.1 การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครสมาชิกเครือข่ายในรูปแบบของการลงพื้นที่ 
  ในขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครสมาชิกเครือข่ายในรูปแบบของการลงพื้นท่ี 
จะเริ่มต้ังแต่การประสานงานกับโรงเรียนสามพรานวิทยา เพื่อก าหนดวัน และเวลาในการลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ 
และได้มีการเลือกช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติของนักเรียน เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาท่ีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายรวมตัวกันอยู่เป็นจ านวนมาก จากนั้นจึงแจกจ่ายส่ือประชาสัมพันธ์ที่เตรียมไว้

ติดต่อ สอบถาม 
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ส าหรับการรับสมัครให้แก่นักเรียนเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายโดยไม่ให้กระทบกับเวลาเรียน
ตามปกติของนักเรียน 
 
 

 
 
 

 
  ภาพที่ 5.4 -5.5 ภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครสมาชิกเครือข่ายในรูปแบบของการลงพื้นท่ี 
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  2.1.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครสมาชิกเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
  ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครสมาชิกเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์นั้น
คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์โรงเรียนสามพรานวิทยา ในการน าส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีได้จัดท าขึ้น
ประชาสัมพันธ์ลงในกลุ่มไลน์ต่างๆ ท่ีมีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากเพื่อให้สามารถพบเห็นได้ง่าย 
นอกจากนี้ ยังได้มีการรับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิคของโรงเรียนสามพรานวิทยา  ในการน า 
ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีได้จัดท าขึ้นอัปโหลดลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนสามพรานวิทยา เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้
ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ภาพการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสามพรานวิทยา 

 2.2 จัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
 เนื่องจากแกนน าเครือข่ายเยาวชนจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการมีขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง  ๆ  
ของเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะใช้เป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
เครือข่าย เช่น การเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้กับสมาชิกเครือข่ายใหรู้้เท่าทันภัยสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเป็นท่ีปรึกษาให้กับสมาชิกเครือข่าย เป็นต้น 
ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชน จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนท่ีควรให้ความส าคัญ 
 

  2.2.1 แนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
  ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชนนั้นได้เริ่มต้ังแต่
การประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานต่างๆ เพื่อก าหนดวัน และเวลา
ในการลงพื้นท่ีส าหรับการจัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชนในหน่วยงานดังกล่าว 
  ในแง่ของรูปแบบท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเยาวชนนั้นได้มี การ
แบ่งกลุ่มเยาวชนและมอบหมายให้เยาวชนแต่ละกลุ่มร่วมกันท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคน
สามารถแสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มท่ี และเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
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และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อท่ีจะสามารถสังเกตพฤติกรรมและทักษะต่างๆ ท่ีสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้แสดง
ออกมา เช่น ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการส่ือสาร ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น แล้วจึงพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข้ามาเป็นแกนน าเครือข่าย
เยาวชน อย่างไรก็ตาม ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแกนน าเยาวชน ก็ยังคงต้องมีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย 
แกนน าเยาวชนในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายไปยังเยาวชนกลุ่มอื่นๆ 
เพื่อท่ีจะขยายเครือข่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
 

 
 

  ภาพที่ 5.7 - 5.8 ภาพการจัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชนตามโรงเรียนต่าง ๆ  
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ภาพที่ 5.9 – 5.10 ภาพกิจกรรมการละลายพฤติกรรมในขั้นตอนการฝึกอบรมแกน
น าเครือข่ายเยาวชน 

3. ขั้นฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
 3.1 การจัดการฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชนในลักษณะกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการน าแกนน าเครือข่ายเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีผ่านการคัดเลือกแล้ว 
ได้แก่ แกนน าเยาวชนจากโรงเรียนสามพรานวิทยาจ านวน 5 คน แกนน าเยาวชนจากโรงเรียนเพิ่มวิทยาจ านวน 
3 คน และแกนน าเยาวชนจากโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ จ านวน 5 คน แกนน าเยาวชนจากสภาเด็ก และ
เยาวชนจังหวัดนครปฐม จ านวน 5 คน แกนน าเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจ จ านวน 5 คน และแกน
น าเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จ านวน 5 คน รวมจ านวน 29 คน มาเข้ามารับการฝึกอบรม
ในรูปแบบของกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ และองค์ความรู้ในด้านการน าส่ือสังคม
ออนไลน์มาใช้ในการสร้างเครือข่ายเยาวชน เพื่อป้องกันการกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
และยังถือเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการประสานงานระหว่างแกนน าเครือข่ายเยาวชนอีกด้วย  

รูปแบบของการฝึกอบรมแกนน าเยาวชนนั้นก็ได้มีการด าเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีได้ก าหนดไว้ในคู่มือท่ีได้จัดท าขึ้น โดยเริ่มต้ังแต่การจัดกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีมาจากหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสท าความรู้จักกัน และ
สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 5.11-5.12 ภาพกิจกรรมการสร้างแนวคิดและการตระหนักรู้ให้แก่แกนน าเครือข่ายเยาวชน
   เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม และการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือใน
   การสร้างเครือข่าย 
           ในการป้องกันการกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของเยาวชน 

หลังจากท่ีได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมจนแกนน ามีความคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้ว  
ในห้วงถัดไปก็จะเป็นการสร้างแนวคิดให้แก่แกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อช้ีให้เห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์สามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายป้องกันการกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ ออาชญากรรมของ
เยาวชนได้ พร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ และรูปแบบและผลกระทบของอาชญากรรม
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของรูปแบบของอาชญากรรมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และวิธีการป้องกันตัว
ไม่ให้กระท าผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะเป็นส่ิงส าคัญท่ีแกนน า
เครือข่ายเยาวชนจะต้องน าประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้กับเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายคนอื่นๆ บน
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะน ามาใช้เป็นส่ือกลางการท ากิจกรรมเครือข่ายอีกด้วย 
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ภาพที่ 5.13 -5.14 ภาพกิจกรรมการถ่ายทอดทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี 
 และส่ือสังคมออนไลน์จะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้แก่แกนน า  

เครือข่ายเยาวชน 

หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการถ่ายทอดทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  และ 
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของเด็ก และเยาวชน โดยในการนี้คณะผู้วิจัยได้รับ
ความร่วมมือจาก นายชัยวัฒน์ สุทธิสินธุ์ ท่ีมีฉายาว่า “พรานนิค” ซึ่งเป็นเจ้าของเพจเฟสบุ๊กท่ีมีช่ือว่า  
“เช็คอินกินเท่ียวกับพราน” ซึ่งเป็นเพจเฟสบุ๊กท่ีมีจ านวนยอดผู้ติดตามกว่า 1,400,000 คน มาเป็นผู้ให้ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับ เช่น วิธีการสร้างและใช้งานเพจเฟสบุ๊ก และช่องยูทูป การสร้างกลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat)  
การสร้างบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) วิธีการท าหนังส้ันและการตัดต่อวิดีโอเบ้ืองต้น ตลอดจน
เทคนิคการสร้างสรรค์ส่ือให้มีความน่าสนใจ เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.15 – 5.16 ภาพการฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอเตือนภัยอาชญากรรมของแกนน า 

เครือข่ายเยาวชนภายหลังจากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ จากวิทยากร 

 นอกจากนี้ หลังจากการบรรยายดังกล่าวยังจัดกิจกรรมการจัดประกวดคลิปวิดีโอเตือนภัยอาชญากรรม
ระหว่างแกนน าเครือข่ายเยาวชนในแต่ละกลุ่ม โดยก าหนดให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนเป็นผู้สร้างสรรค์คลิป
วิดีโอดังกล่าวด้วยตนเอง เพื่อให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนได้มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ท่ีได้ รับจากการ
ถ่ายทอดท้ังในเรื่องของการป้องกันไม่ให้กระท าผิด หรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ผนวกกับ
องค์ความรู้ในด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และส่ือสังคมออนไลน์เพื่อท่ีจะสามารถวัด และประเมินผล
ในด้านความรู้ความเข้าใจของแกนน าเครือข่ายเยาวชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ท่ีได้รับตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม
ได้ โดยมีคณะกรรมการประเมินผลจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ พันต ารวจโทวิชิต อาษากิจ หัวหน้าโครงการ,  นางสาว
วิชยา เผดิมรอด รองผู้อ านวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา และ นายชัยวัฒน์  สุทธิสินธุ์  วิทยากร 
 จากการประเมินผลจากคลิปวิดีโอเตือนภัยอาชญากรรมท่ีแกนน าเครือข่ายเยาวชนแต่ละกลุ่ม 
ได้จัดท าขึ้น ผลปรากฏว่าแกนน าเยาวชนทุกกลุ่มมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน และแกนน าเครือข่ายเยาวชน
กลุ่มท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด ได้แก่ แกนน าเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ท่ีได้สร้างสรรค์คลิป
วิดีโอเตือนภัยอาชญากรรมท่ีมีช่ือว่า “5 กลโกงใช้หลอกล่อเหยื่อในโลกออนไลน์”  
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  หลังจากเสร็จส้ินขั้นตอนการถ่ายทอดทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี  และส่ือสังคม
ออนไลน์แล้ว จึงได้มีการเปิดโอกาสให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์
ประเภทใดท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของเครือข่าย ซึ่งแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เพจเฟสบุ๊กมีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจะน ามาใช้เป็นส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย เนื่องจาก  เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความทันสมัย 
เป็นท่ีนิยมในกลุ่มเยาวชนในยุคปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถรองรับลักษณะการใช้
งานแบบกลุ่มสังคม (Community) ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจสามารถกดติดตามเพื่อท่ีจะสามารถรับรู้ถึง 
ความเคล่ือนไหวกิจกรรมเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ท่ีจัดท าขึ้นและลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายสามารถร่วมท ากิจกรรมของเครือข่าย ตลอดจนสามารถ
แสดงความคิดเห็นและติดต่อส่ือสารไปยัง คณะท างานส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย แกนน าเครือข่ายเยาวชน และ
สมาชิกเครือข่ายเยาวชนคนอื่นๆ ได้ และยังสามารถเผยแพร่กิจกรรม และข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการ  
การป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางนี้ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของส่ือ
สังคมออนไลน์ประเภทอื่น เช่น ช่องยูทูป กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official 
Account) นั้น มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นช่องทางในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรม และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่ายเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  
 หลังจากนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนได้ช่วยกันออกแบบสัญลักษณ์ของเครือข่าย
และร่วมกันสร้างเพจเฟสบุ๊กท่ีมีช่ือว่า “Young Happy เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดฯ” 
เพื่อใช้เป็นส่ือกลางของการท ากิจกรรมของเครือข่าย โดยมีการแนบคิวอาร์โคด (QR Code) ของคู่มือการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ  
ส่ือสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้งาน) ท่ีได้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ท่ีสนใจได้น าองค์ความรู้ในการสร้าง และพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ยังมีการแนบคิวอาร์โคด (QR Code) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ  
(LINE Official Account)  คิวอาร์ โคด  (QR Code)  ก ลุ่มไลน์ สาธารณะ  (Open chat)  ไว้ส าหรับการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย รับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเหตุ หรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ตลอดจนคิวอาร์โคด 
(QR code) ส าหรับการลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายไว้ที่หน้าปกของเพจเฟสบุ๊กดังกล่าวเพื่อเป็นกลยุทธ์
ในการเพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับผู้ท่ีสนใจได้ติดตามความเคล่ือนไหวรวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในเพจเฟสบุ๊
กดังกล่าวได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสร้างช่องยูทูปเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่าย
เยาวชนที่เป็นคลิปวิดีโออีกด้วย 
 จากการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายท่ีผ่านมาโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีสร้างขึ้น 
ปรากฏว่า เพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางของการท ากิจกรรมของเครือข่ายมีจ านวนยอดผู้ติดตามท้ังส้ิน 191 บัญชี 
มีจ านวนยอดการกดถูกใจท้ังส้ิน 142 ครั้ง กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) มีสมาชิกท่ีอยู่ภายในกลุ่มท้ังส้ิน 
405 คน และช่องยูทูปมีผู้ติดตามท้ังส้ิน 25 คน ตามล าดับ 
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ภาพที่ 5.19 ภาพกลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) และบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) 
                ส าหรับใช้ส าหรับการขยายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                 
   ภาพที่ 5.17 ภาพหน้าเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางของการท ากิจกรรมของเครือข่าย 

 

 
 

ภาพที่ 5.18 ภาพช่องยูทูปท่ีมีช่ือว่า “Young Happy เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดฯ” 

ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีเป็นคลิปวิดีโอของเยาวชนในเครือข่าย 
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 หลังจากท่ีได้มีการออกแบบส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่ายเยาวชนก็ได้มีการ
ก าหนดให้คณะท างานส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย แกนน าเครือข่ายเยาวชน เข้ามาเป็นผู้บริหารส่ือสังคมออนไลน์ 
(Administrator) และน าสมาชิกเครือข่ายท่ีรวบรวมมาได้ท้ังหมดเข้าเป็นสมาชิกของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็น
ส่ือกลางของเครือข่ายเยาวชนที่สร้างขึ้นด้วย เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจัดการกิจกรรมของเครือข่ายผ่าน 
ส่ือสังคมออนไลน์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ ในระหว่างการ
ฝึกอบรมยังได้มีการจัดท าเส้ือประจ าเครือข่ายเพื่อมอบให้กับแกนน าเครือข่ายเยาวชน และภายหลังจากการ
เสร็จส้ินการฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชนแล้วก็ได้มีการมอบรางวัล และเกียรติบัตรให้กับแกนน าเยาวชน
เครือข่าย เพื่อให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจและมีความมุ่งมั่นในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 5.20 - 5.21 ภาพการมอบเส้ือประจ าเครือข่ายและเกียรติบัตรให้กับแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
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4. ขั้นขยายเครือข่ายเยาวชน และสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย 
 4.1 แนวทางการขยายเครือข่ายเยาวชน และสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย 
  4.1.1 มอบหมายให้แกนน าเครือข่ายประชาสัมพันธ์หาสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติม 
  หลังจากการเสร็จส้ินการฝึกอบรมได้มีการแจกจ่ายคิวอาร์โคด (QR code) ส าหรับการ
ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายพร้อมกับคิวอาร์โคด (QR code) ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยังเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็น
ส่ือกลางของเครือข่าย ช่องยูทูป กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official 
Account) ของเครือข่าย Young Happy ท่ีแกนน าเยาวชนเครือข่ายได้ร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อให้แกนน า
เครือข่ายน าไปประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ในโรงเรียน ชุมชน หรือในหน่วยงานของตนเอง เพื่อท่ีจะ
ขยายเครือข่ายโดยการเพิ่มการรับรู้ให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ได้มีโอกาสเข้ามาลงทะเบียน เข้ามาเป็นสมาชิก
เครือข่ายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มแรงจูงใจให้กับแกนน าเครือข่ายเยาวชนโดยการมอบรางวัลให้กับ
แกนน าท่ีสามารถเชิญชวนให้ เยาวชนคนอื่นๆ สมัคร เข้ามาเป็ นสมาชิกของเครือข่ายไ ด้มากท่ีสุด 
อีกด้วย 
  4.1.2 จัดกิจกรรมเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางของเครือข่ายอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย 
  หลังจากท่ีได้มีการสร้างเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย
เยาวชนแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากเพจเฟสบุ๊กดังกล่าวเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้กับผู้ท่ีติดตามอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้  
ยังได้มีการจัดกิจกรรมเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้จัดท าขึ้นเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน
เครือข่ายอย่างสม่ าเสมออีกด้วย  
  ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมการประกวดแต่งเพลงเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ 
แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ท่ีเริ่มต้ังแต่การท่ีคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายได้มีการจัดประชุมออนไลน์
ร่วมกับแกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อร่วมกันก าหนดรูปแบบและวางแผนการด าเนินการต่างๆ เมื่ อแกนน า
เยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดให้มีการประกวดแต่งเพลงเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ 
จึงได้ร่วมกันจัดท าโบว์ชัวร์ส าหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวซึ่งแนบคิวอาร์โคด (QR code) ส าหรับ
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายพร้อมกับคิวอาร์โคด (QR code) ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยังเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้
เป็นส่ือกลางของเครือข่ายได้ นอกจากนี้ยังมีการแนบคิวอาร์โคด (QR code) ของกลุ่มไลน์สาธารณะ  
(Open chat) และบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ของเครือข่ายส าหรับใช้ในการสอบถาม
รายละเอียดของกิจกรรมเครือข่ายเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้น าไปประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลาง
ของเครือข่าย กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ของเครือข่ายท่ี
ได้ร่วมกันจัดท าขึ้น  
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 ภาพที่ 5.22 ภาพส่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแต่งเพลงของกิจกรรมเครือข่ายท่ีมีช่ือว่า  
       “Young Happy รู้ทัน แก๊งค์ Call center” 

  นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมว่าเยาวชนผู้ท่ีจะส่งผลงาน  
เข้าประกวดได้จะต้องลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายเสียก่อนเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มจ านวนของ
สมาชิกเครือข่าย ให้มากขึ้น จากนั้นจึงก าหนดให้มีการแต่งเพลงเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับ  
แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์โดยก าหนดให้เพลงท่ีแต่งขึ้นจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที และจะต้องถูกอัปโหลดลง 
ในบัญชีต๊ิกต็อก (Tiktok) ของตนเอง พร้อมกับใส่แฮชแท็ก #Younghappy เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ให้เกิดความ
สะดวกในการค้นหา จากนั้นคณะท างานท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายก็จะน ามาอัปโหลดลงใน  
เพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางการท ากิจกรรมของเครือข่าย โดยเกณฑ์ในการตัดสินจะพิจารณาจาก ความถูกต้อง 
เหมาะสมของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใส่แฮชแท็ก และจ านวนยอดการกดถูกใจในบัญชีต๊ิกต็อก 
(Tiktok) ประกอบกับจ านวนยอดแชร์ในเพจเฟสบุ๊ก ท่ีใช้เป็นส่ือกลางการท ากิจกรรมของเครือข่าย  
ซึ่งผลการจัดกิจกรรม พบว่า มีเยาวชนผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมสมาชิกเครือข่ายท้ังส้ิน 5 ทีม รวมจ านวนท้ังส้ิน 30 คน 
และทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นทีมเยาวชนจากโรงเรียนสามพรานวิทยาท่ีได้ส่งผลงานเป็นเพลงแร็พท่ีมีช่ือว่า 
“แก็งค์คอลเซ็นเตอร์ !!” 
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ภาพที่ 5.23 ภาพแสดงจ านวนการเข้ารับชม การกดถูกใจ (Like) การแบ่งปัน (Share)  
                          ของส่ือสร้างสรรค์บนเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย 

 

  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเกิดขึ้น 
ในระหว่างการขับเคล่ือนกรรมของเครือข่ายท่ีจะพบว่าคลิปวิดีโอดังกล่าว มีจ านวนการเข้ารับชม การกดถูกใจ 
(Like) เพจเฟสบุ๊กของเครือข่าย นอกจากนี้คลิปวิดีโอดังกล่าวยังถูกแบ่งปัน (Share) ไปยังเฟสบุ๊กส่วนตัวของ 
ผู้ท่ีเข้ามารับชมในเพจเฟสบุ๊กของเครือข่ายท่ีได้สร้างขึ้นและยังสามารถถูกรับชมกดถูกใจ (Like) และกดแบ่งปัน 
(Share) คลิปวิดีโอดังกล่าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยซึ่งส่ิงเหล่านี้จะส่งผลให้เครือข่ายท่ีสร้างขึ้นสามารถเพิ่ม
การรับรู้ให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ ได้ในวงกว้างและท าให้เกิดการขยายเครือข่ายมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.24-5.26  ภาพตัวอย่างการถูกรับชม กดถูกใจ (Like) และกดแบ่งปัน (Share)จากผลงานของเยาวชน 

                 ท่ีน าไปอัปโหลดลงในเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย 
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  4.1.3 ส่งมอบภารกิจของผู้ดูแลเครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนในลักษณะรุ่นสู่รุ่น 
  ภายหลังจากท่ีมีการสร้างส่ือสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ของเครือข่ายขึ้นมาแล้ว          
แล้วยังได้มีการก าหนดให้บุคลากรในคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย และแกนน าเครือข่าย
เยาวชนได้ชักชวนผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย และแกนน า
ในรุ่นต่อไปเข้ามาลงทะเบียนสมัครสมาชิกของเครือข่าย และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของส่ือสังคมออนไลน์ของ
เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ท่ีได้สร้างขึ้นเพื่อท่ีบุคลากรในคณะท่ีปรึกษา และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย และแกน
น าเครือข่ายเยาวชนในรุ่นต่อไปจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการส่งเสริม
และขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายต้ังแต่ต้นเพื่อประโยชน์ในการสานต่อการด าเนินงานของเครือข่ายได้อย่าง
ต่อเนื่องในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนคนเดิมหมดวาระหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.27 -5.28 ภาพการส่งมอบหน้าท่ีแกนน าเครือข่ายเยาวชนของโรงเรียนสามพรานวิทยาให้แก่ 
    นักเรียนรุ่นน้องผู้ท่ีจะมารับหน้าท่ีเป็นแกนน าเยาวชนในรุ่นถัดไป 
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  นอกจากนี้ ในแง่ของความยั่งยืนในการสร้างแกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีเป็นนักเรียน  
นายร้อยต ารวจนั้น ยังได้ก าหนดให้แกนน าท่ีเป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่าย  
ท่ีผ่านมาได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการเป็นแกนน าเครือข่ายเยาวชนให้กับนักเรียน 
นายร้อยต ารวจรุ่นถัดมาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ และยังได้มีการน าแนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ 
ส่ือสังคมออนไลน์จากคู่มือท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวิชาต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 3 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างแกนน าเครือข่าย
เยาวชนที่เป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจให้เกิดข้ึนในทุกปีการศึกษาอีกด้วย 
  4) สร้างข้อตกลงความร่วมมือท่ีเป็นทางการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
  เนื่องจากการขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ดังนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนของการ
ด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย จึงได้มีการสร้างความร่วมมือกับสภาเด็ก  และเยาวชนจังหวัดนครปฐม  
สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลากรของหน่วยงานดังกล่าว 
เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายเยาวชนท่ีได้จัดท าขึ้นท้ังในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท โรงเส้นหมี่ซอเฮง จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชนในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้เป็นเงินรางวัลในการ 
จัดกิจกรรมเครือข่ายท่ีได้สร้างขึ้นอีกด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 5.29 ภาพการสร้างความร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 
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ภาพที่ 5.30 ภาพการสร้างความร่วมมือกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม 

 

 

ภาพที่ 5.31 ภาพการได้รับการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้เป็นเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมเครือข่ายจากบริษัท   
                โรงเส้นหมี่ซอเฮง จ ากัด ซึ่งเป็นซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 6 
การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ 
สื่อสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
 ขั้นตอนการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน 
การกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7  
ตัวแทนเด็ก และเยาวชน องค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อาชญากรรมในชุมชน รวมถึงนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์เป็นการด าเนินการ
เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี 3 ของการศึกษาวิจัยนี้ และหลังจากท่ีได้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
ดังกล่าวแล้วยังได้มีการใช้แบบสอบถามเพื่อวัดและประเมินผลในด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ดังกล่าวอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากเสร็จส้ินการถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้ดังกล่าวแล้วยังได้มีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) อีกครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายในแง่ของการน าองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของหน่วยงานของตน
อีกด้วย  
 
1. กระบวนการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 
 กระบวนการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน  
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย จะเริ่มต้ังแต่การน ากลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบไปด้วย เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานี
ต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวนท้ังส้ิน 46 นาย ตัวแทนเด็กและเยาวชนท่ี
ก าลังศึกษาในสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 34 คน  
ครูอาจารย์ของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 35 คน 
ผู้ปกครองในสมาคมผู้ปกครองของสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 
จ านวน 34 คน เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 20 นาย เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธร 
สามพราน (นอกเหนือจากท่ีเข้าร่วมในเครือข่ายเยาวชนน าร่อง) จ านวน 3 นาย และนักเรียนนายร้อยต ารวจ 
ท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ จ านวน 20 นาย รวมท้ังส้ิน 192 คน มาเข้ามารับฟังการสัมมนา 
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เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ณ หอ้งประชุมอาคารประสารราชกิจ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ จังหวัดนครปฐม โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการบรรยายขั้นตอนในกระบวนการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์รวมถึงแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรม
ของเครือข่าย ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น  
 การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภาคทฤษฎี ได้มีการด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  
  (1) กล่าวถึงท่ีมาและความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดท าต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ซึ่งได้มีการ
ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ท้ัง 7 ข้ันตอน ได้แก่ ได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและการแสวงหา
ความรู้  การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกล่ันกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้  การแบ่งปัน
แลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ ท้ังนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นตลอดจนภาพรวม
ของกระบวนการการศึกษาวิจัย  
 (2) อธิบายกระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ตามแนวทางของคู่มือท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น โดยเริ่ม
ต้ังแต่ขั้นเตรียมการ ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่าย และคัดเลือกแกนน าเครือข่าย ขั้นฝึกอบรมแกนน า
เครือข่ายเยาวชน ขั้นขยายเครือข่ายเยาวชนและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย รวมถึงแนวทางการขับเคล่ือน
กิจกรรมเครือข่าย ซึ่งได้มีการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนดังกล่าวแต่ละขั้นตอนโดยละเอียดพร้อมน า
ภาพประกอบจากกระบวนการสร้างต้นแบบมาใช้ประกอบการถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อท าให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจกระบวนการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 หลังจากการการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภาคทฤษฎียังได้มีการใช้แบบสอบถามเพื่อ วัดและ
ประเมินผลในด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน ฯ 
ท่ีได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ไปแล้วอีกด้วย 

ในส่วนของการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินั้น เป็นการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย ได้แก่ วิธีการสร้างและใช้งาน
เพจเฟสบุ๊กเบื้องต้น  วิธีการสร้างช่องยูทูป วิธีการสร้างกลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) วิธีการการสร้างบัญชี
ไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) วิธีการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมแคนวา (Canva) 
ตลอดจนวิธีการสร้างและใช้กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ส าหรับการรับสมัครสมาชิกเครือข่าย ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสใหฝึ้กปฏิบัติจริงซึ่งได้มีการวัดและประเมินผลโดยการสังเกตของคณะผู้วิจัย 
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 นอกจากนี้ หลังจากการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ยังได้มีการ คัดเลือกจากตัวแทนของ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวแทนสถานศึกษา เจ้าหน้าท่ีประจ า
สถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และกลุ่มนักเรียนนายร้อยต ารวจ โดยคัดเลือกมากลุ่มละ 3 คน 
รวมท้ังส้ิน 12 คน เพื่อท่ีจะสนทนากลุ่มย่อยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการน าแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนฯ ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.1 – 6.2   ภาพการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการการสร้างและพัฒนาเครือข่าย    
               เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ 
               ส่ือสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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2. ผลการวัดและประเมินผลในด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายภายหลังจากการการถ่ายทอด
และเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด 
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 

การวัดและประเมินผลในด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายภายหลังจากการการถ่ายทอด และ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด และตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 192 คน มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลผลตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับ
คะแนนเฉล่ียซึ่งมีช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย 4.21 - 5.00  แปลความว่า ระดับมากท่ีสุด 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20  แปลความว่า ระดับมาก 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.61 - 3.40  แปลความว่า ระดับปานกลาง 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 1.81 - 2.60  แปลความว่า ระดับน้อย 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.80  แปลความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

 2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ข้อมูลท่ัวไปได้แก่ เพศ อายุ สถานะ และประสบการณ์การท างานมวลชนสัมพันธ์ โดยมีผลการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 192 คน ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 

           ตารางที่ 6.1 ตารางแสดงข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (n = 192) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
177 
15 

 
92.20 
7.80 

อาย ุ
1. น้อยกว่า 20 ปี 
2. 21-30 ปี 
3. 31-40 ปี 
4. 41- 50 ปี 
5. 51- 60 ปี 
 
 
 

 
31 
62 
69 
25 
5 

 
16.10 
32.30 
35.90 
13.0 
2.60 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานะ 

1. เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 

2. เด็กและเยาวชน 
3. ครู - อาจารย์ 
4. ผู้ปกครอง  
5. เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ

เยาวชน 
6. เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของ สภ.สามพราน 
7. นักเรียนนายร้อยต ารวจ 

 
46 

 
34 
35 
34 
20 

 
3 

20 

 
24.00 

 
17.70 
18.20 
17.70 
10.40 

 
1.60 

10.40 
ประสบการณ์การท างานมวลชนสัมพันธ์   

ไม่เคยมีประสบการณ์ 
มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี   
มีประสบการณ์ 6 - 10 ปี         
มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี           

 
1 

184 
4 
3 

 
0.50 

95.80 
2.10 
1.60 

 
 จากตารางท่ี 6.1 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 92.20 
รองลงมาเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 7.80 โดยอายุของผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 35.90 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.30 กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่
เป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 คิดเป็นร้อยละ 
24.00 รองลงมาเป็นครู - อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 18.20 เด็กและเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 17.70  ผู้ปกครอง  
คิดเป็นร้อยละ 17.70 เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 10.40 

นักเรียนนายร้อยต ารวจ คิดเป็นร้อยละ 10.40 และเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธร 
สามพราน 1.60 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมวลชนสัมพันธ์มาแล้ว 1-5 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 95.80 รองลงมาคือมีประสบการณ์ 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.10       
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 2.2 เปรียบเทียบระดับความรู้/ความเข้าใจโดยภาพรวมเก่ียวกับการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างก่อน
และหลังการสัมมนา 

 ตารางที่ 6.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระดับความรู้/ความเข้าใจโดยภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์ ระหว่างก่อนและหลังการสัมมนา 

(n = 192) 
การพัฒนาเครือข่าย

เยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม

ด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน์ 

ระดับความรู้/ความเข้าใจ 

   S.D. แปลผล  
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ก่อนได้เข้าร่วมการสัมมนา 
 

49 69 28 25 21 2.48 1.298 ระดับน้อย 

หลังจากได้เข้าร่วมการ
สัมมนา 
 

5 12 24 74 77 4.07 1.005 ระดับมาก 

 
 จากตารางท่ี 6.2 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนามีระดับความรู้และความเข้าใจโดยภาพรวม
เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้ว ย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับการอบรมการใช้คู่มือฯ โดยพบว่าก่อนเข้ารับการอบรม 
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีระดับความรู้และความเข้าใจโดยภาพรวมในระดับน้อย (  = 2.48, S.D. = 1.298)  
แต่ภายหลังจากรับฟังการอบรม ผู้เข้าร่วมสัมมนามีระดับความรู้และความเข้าใจโดยภาพรวมในระดับมาก  
(  = 4.07, S.D. = 1.005) 
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 2.3 ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการสัมมนาการจัดการความรู้ในเร่ืองต้นแบบการพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อปอ้งกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน ์
 ตารางที่ 6.3 ตารางแสดงระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการสัมมนาการจัดการความรู้ในเรื่อง
ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ 

(n = 192) 

ข้อค าถาม 

ระดับความรู้/ความเข้าใจ 

   S.D. แปลผล  
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ค ว า ม รู้ / ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการหาแนวทาง
สร้ างความร่วมมือกั บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดู แ ล เ ย า ว ช น
กลุ่มเป้าหมาย 

16 16 30 71 59 3.73 1.218 ระดับมาก 

ค ว า ม รู้ / ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะที่
ป รึ ก ษ า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
กิจกรรมเครือข่าย 

8 10 35 77 62 3.91 1.042 ระดับมาก 

ค ว า ม รู้ / ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับขั้นตอนการรับ
สมัครสมาชิกเครือข่าย
และการคัดเลือกแกนน า
เครือข่าย 

4 13 30 78 67 3.99 0.984 ระดับมาก 

ค ว า ม รู้ / ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ กี่ ย ว กั บ ขั้ น ต อ น ก า ร
ฝึกอบรมแกนน าเยาวชน 

8 9 27 66 82 4.07 1.064 ระดับมาก 

ค ว า ม รู้ / ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับการออกแบบสื่อ
สั ง ค มออนไลน์ ที่ เ ป็ น
สื่ อกลางขอเค รือข่ าย
เยาวชนฯ 

4 11 29 70 78 4.08 0.986 ระดับมาก 
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ข้อค าถาม 

ระดับความรู้/ความเข้าใจ 

   S.D. แปลผล  
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ความรู้/ความเข้าใจของ
ท่านเกี่ยวกับการขยาย
เครือข่ายเยาวชนฯ 

6 9 26 85 66 4.02 0.976 ระดับมาก 

ความรู้/ความเข้าใจของ
ท่านเกี่ยวกับการสร้ าง
ค ว า ม ยั่ ง ยื น ใ ห้ กั บ
เครือข่ายเยาวชนฯ 

5 11 21 64 91 4.17 1.011 ระดับมาก 

ความรู้/ความเข้าใจของ
ท่านเกี่ยวกับแนวทางการ
ขับ เครือข่ ายกิจกรรม
เยาวชนฯ 

8 9 27 66 82 4.07 1.064 ระดับมาก 

 
 จากตารางท่ี 6.3 สามารถอธิบายได้ว่า ระดับระดับความรู้/ความเข้าใจของผู้เข้ารับการสัมมนาการ
จัดการความรู้การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ พบว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการสร้างความยั่งยืนให้กับ
เครือข่ายเยาวชนฯ ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอันดับหนึ่ง (  = 4.17, S.D. = 1.011) อันดับสองคือด้านการออกแบบ 
ส่ือสังคมออนไลน์ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่ายเยาวชนฯ (  = 4.08, S.D. = 0.986) อันดับสามคือ 
ขั้นตอนการฝึกอบรมแกนน าเยาวชนและแนวทางการขับเครือข่ายกิจกรรมเยาวชน (  = 4.07, S.D. = 1.064) 
ส่วนอันดับสุดท้ายคือด้านการหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย (  = 3.73, S.D. = 1.218) 
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 2.4 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการสัมมนาการจัดการความรู้ต่อคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 ตารางที่ 6.4 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการสัมมนาการจัดการความรู้ต่อคู่มือการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ 

(n = 192) 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล  
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ด้านการออกแบบรปูเล่มคู่มือ 
ขนาดเล่มของคู่มือมีความ
เหมาะสม กะทัดรัด 

3 6 27 89 67 4.10 0.866 ระดับมาก 

สีและการออกแบบปก
ของคู่มือมีความน่าสนใจ 

4 6 24 90 68 4.10 0.886 ระดับมาก 

รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย 
และสวยงาม 

3 7 25 78 79 4.16 0.898 ระดับมาก 

ด้านเนื้อหาในคู่มือ 
เน้ือหาในคู่มืออ่านแล้ว
เข้าใจง่าย 

3 6 24 87 72 4.14 0.866 ระดับมาก 

เ น้ื อหา ใน คู่มื อ มี ควา ม
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 

3 3 29 82 75 4.16 0.850 ระดับมาก 

เน้ือหาของคู่มือสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์กิจกรรม 

4 5 25 61 97 4.26 0.929 ระดับมาก
ท่ีสุด 

เ น้ื อหา ใน คู่มื อ ช่ว ย ให้
ผู้อ่านเข้าใจแนวทางการ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน์ 
 
 

4 5 27 80 76 4.14 0.901 ระดับมาก 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล  
น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

น้อย 
 

(2) 

ปาน
กลาง 
(3) 

มาก 
 

(4) 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

ด้านการน าคู่มือฯ ไปใช้ประโยชน์ 
ความรู้จากคู่มือฯ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน์ในอนาคตได้ 

3 5 30 75 79 4.16 0.890 ระดับมาก 

ท่านและหน่วยงานของ
ท่าน จะน าคู่มือน้ีไปใช้ใน
ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
เ ค รื อ ข่ า ย เ ย า ว ช น ฯ 
ในอนาคต 

4 4 26 83 75 4.15 0.882 ระดับมาก 

ความพึงพอใจโดยรวม
ของท่านต่อประโยชน์ที่
ได้รบัจากคู่มือฯ ฉบับนี ้

4 5 26 73 84 4.19 0.913 ระดับ
มาก 

 จากตารางท่ี 6.4 สามารถอธิบายได้ว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการสัมมนาการจัดการความรู้ต่อ
คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ มีความพึงพอใจโดยรวมต่อประโยชน์ท่ีได้รับจากคู่มือฯ อยู่ในระดับมาก (  = 
4.19, S.D. = 0.913) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นด้านการออกแบบรูปเล่มคู่มืออยู่ในระดับ
มาก (ขนาดเล่มของคู่มือเหมาะสม กะทัดรัด, สีและการออกแบบปกของคู่มือมีความน่าสนใจ, รูปแบบตัวอักษรอ่าน

ง่าย และสวยงาม) ด้านเนื้อหาในคู่มือ อยู่ในระดับมาก (เนื้อหาในคู่มืออ่านแล้วเข้าใจง่าย, เนื้อหาในคู่มือมีความ
ทันสมัยต่อเหตุการณ์, เนื้อหาของคู่มือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กิจกรรม,เนื้อหาในคู่มือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแนว
ทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์) และด้านการน าคู่มือฯ ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในอนาคตได้, ผู้เข้าอบรมจะน าคู่มือนี้ไปใช้) 
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 2.5 ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการสัมมนาโดยภาพรวม แยกตามสถานะ/สังกัด
หน่วยงาน  
           ตารางที่ 6.5 ตารางแสดงระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการสัมมนา แยกตามสังกัด/หน่วยงาน 

สถานะ/สังกัดหน่วยงาน 

ระดับความรู้ ความเข้าใจของ 
ผู้เข้ารับการสัมมนา 

   S.D. แปลผล  

เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 

4.27 0.875 ระดับมากท่ีสุด 

เด็กและเยาวชน 3.97 1.020 ระดับมาก 
ครู-อาจารย์ 3.99 0.843 ระดับมาก 
ผู้ปกครอง  3.33 0.845 ระดับปานกลาง 
เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 3.73 1.238 ระดับมาก 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของ สภ. สามพราน 3.80 1.724 ระดับมาก 
นักเรียนนายร้อยต ารวจ 4.13 0.402 ระดับมาก 

 จากตารางท่ี 6.5 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้เข้ารับการสัมมนาท่ีเป็นกลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์
ของสถานีต ารวจในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 มีค่าเฉล่ียของระดับความรู้ ความเข้าใจโดยภาพรวม
ในเรื่องต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.27, S.D. = 0.875) รองลงมาคือกลุ่มนักเรียนนายร้อย
ต ารวจ ในระดับมาก (  = 4.13, S.D. = 0.402) แต่กลุ่มผู้ปกครองนั้นมีค่าเฉล่ียของระดับความรู้ ความเข้าใจ
โดยภาพรวม ในระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.845) 
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 2.6 ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้ เข้ารับการสัมมนาโดยภายรวม แยกตามปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การท างานมวลชนสัมพันธ์ 
 ตารางที่ 6.6 ตารางแสดงระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้ารับการสัมมนาโดยภายรวม แยกตาม
ปัจจัยด้านประสบการณ์การท างานมวลชนสัมพันธ์ 

ประสบการณ์การท างานมวลชนสัมพันธ์ 
ของผู้เข้ารับการสัมมนา 

ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้
เข้ารับการสัมมนาโดยภาพรวม 

   S.D. แปลผล  

ไม่เคยมีประสบการณ์ 3.00 0.000 ระดับปานกลาง 
มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี   3.99 0.932 ระดับมาก 
มีประสบการณ์ 6 - 10 ปี         4.09 0.672 ระดับมาก 
มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี           4.46 0.401 ระดับมากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 6.6 สามารถอธิบายได้ว่า ผู้เข้ารับการสัมมนาท่ีมีประสบการณ์ท างานมวลชนสัมพันธ์
มากกว่า 10 ปี จะมีค่าเฉล่ียของระดับความรู้ ความเข้าใจโดยภาพรวมในเรื่องต้นแบบการพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์   
ในระดับมากที่สุด (  = 4.46, S.D. = 0.401) รองลงมาคือกลุ่มที่มีประสบการณ์ท างานมวลชนสัมพันธ์
ในช่วง 6 - 10 ป ีในระดับมาก (  = 4.09, S.D. = 0.672) แต่กลุ่มไม่เคยมีประสบการณ์ในการท างานมวลชน
สัมพันธ์เลย จะมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. = 0.00) 
 
3. ผลการฝึกภาคปฏิบัติ 

ในส่วนของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองสร้างและใช้งาน  
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย  เช่น เพจเฟสบุ๊ก ช่องยูทูป  
กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) รวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์โดย
ใช้โปรแกรมแคนวา (Canva) และ กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ส าหรับการรับสมัครสมาชิกเครือข่าย  
โดยจากการสังเกตผลการปฏิบัติพบว่าผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถสร้างและใช้งาน
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้ 
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4. ผลการสนทนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับแนวทางการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
หลังจากการสัมมนาถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

 หลังจากการฝึกอบรมยังได้มีการคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวแทนสถานศึกษา เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 
และกลุ่มนักเรียนนายร้อยต ารวจ กลุ่มละ 3 คน เพื่อท่ีจะมาแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการน า 
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ จากคู่มือท่ีได้จัดท าขึ้นไปขยายผลหรือต่อยอด
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้นท้ังในเชิงนโยบายและวิธีการในการ
ขับเคล่ือน ผลการสนทนากลุ่มย่อยท าให้ทราบว่า  

1) กลุ่มของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมของต้นแบบ
เครือข่ายน าร่องท่ีสร้างขึ้นและจะน าต้นแบบเครือข่ายน าร่องดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนในพื้นท่ี
ของตนเองและอาจน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวไปต่อยอดโดยการขยายเป็น
โครงการการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชนเพื่อการสร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคมด้านการป้องกัน
อาชญากรรมให้กับชุมชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบโดยจะมีการสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร) ในพื้นท่ีในการสนับสนุนสถานท่ีในการจัดกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ เป็นต้น 

2) กลุ่มตัวแทนสถานศึกษาจะเข้ามาศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมของต้นแบบเครือข่ายน าร่อง
ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อท่ีจะน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน
ในสถานศึกษาและอาจน าไปต่อยอดโดยการสร้างเครือข่ายร่วมกับนักเรียนเพื่อลดโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียง
ต่อการกระท าความผิดหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มของนักเรียน 

3) กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าท่ีสถานพินิจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมของต้นแบบเครือข่าย
น าร่องท่ีสร้างขึ้นและจะน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้กับเยาวชนท่ีอยู่ในระหว่างการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยบูรณาการความ
ร่วมมือร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในพื้นท่ีและอาจมีการขยายเครือข่ายมาสู่เยาวชนท่ีถูกปล่อยตัวมาแล้ว
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ให้เยาวชนเหล่านี้กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 

4) กลุ่มของนักเรียนนายร้อยต ารวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมต้นแบบเครือข่าย 
น าร่องในฐานะแกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและได้เสนอให้มีการน าแนวทางการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือ
สังคมออนไลน์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 4 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างแกนน าเครือข่าย
เยาวชนที่เป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจให้เกิดข้ึนในทุกปีการศึกษา 

 
 



118 
 

 
 

บทที่ 7 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการศึกษาวิจัยท่ีมีการด าเนินการตามกระบวนการ 
ของการจัดการความรู้ เพื่อท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์มาได้มาจัดท าเป็นคู่มือ
การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือ
สังคมออนไลน์แล้วจึงน าไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัย นอกจากนี้ยังได้มีการ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายภายหลังจากท่ี
ได้รับการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งข้อค้นพบส าคัญและผลผลิตท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัยสามารถน ามาอภิปรายและสรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและยังมีการให้
ข้อเสนอแนะในน าผลการศึกษาวิจัยไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดผลกระทบในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
เพื่อท่ีจะสามารถป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มเยาวชนอย่างครอบคลุม  
มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยท่ีเกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้ดังนี้  
 
1. การอภิปรายผลการจัดการความรู้เก่ียวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ จะเห็นได้ว่าการศึกษาวิจัยนี้เป็นการน าสินทรัพย์
ทางความรู้ (Knowledge Assets) ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ”  
(สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ , 2563) ประกอบกับองค์ความรู้ ท่ีได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีอื่น ๆ  
จากเอกสารงานวิจัย บทความ วารสารต่าง ๆ ท้ังในประเทศและในต่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน  ตลอดจน
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เปรียบเสมือนหางปลาตามแนวคิดของโมเดลปลาทู 
(TUNA Model : Thai -UNAids Model) ของ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2550) มาจัดการให้เป็นระบบเพื่อก่อให้เกิด
คุณค่า (Value Creation) ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิตติพงศ์ จิรวัสวงศ์, 2563 ; จริยา ปันทวังกูร, 2563) 
ซึ่งจะมุ่งเน้นไปท่ีการขับเคล่ือนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวกซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญเปรียบเสมือนตัวปลาท่ีเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ปลาสามารถ
เคล่ือนท่ีไปได้ เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ ท่ีเปรียบเสมือนหัวปลาตามแนวคิดของโมดลปลาทู 
ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายนั่นเอง     
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 กระบวนการจัดการความรู้ท่ีน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นกระบวนการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจและคณะ (2547) ท่ีได้มีการน าหลักการจัดการความรู้ของ Demarest (1999) 
มาวิเคราะห์แล้วจึงจ าแนกกระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification)  
 จากแนวคิดของกระบวนการการจัดการความรู้ จะเห็นว่าการบ่งช้ึความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการจัดการความรู้ท่ีจะต้องพิจารณาว่าในปัจจุบันองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการจะศึกษามี
อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด และอยู่ท่ีใดบ้าง (บุญดี บุญญากิจและคณะ, 2547) ดังนั้น ในขั้นตอนของการบ่งช้ี
ความรู้ คณะผู้ศึกษาวิจัยจึงได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมโดยการน าส่ือสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ เพื่อท่ีจะก าหนดว่า
ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมด้วยส่ือสังคมออนไลน์นั้น องค์ความรู้ใดบ้างท่ี
จะถือว่าเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) และองค์ความรู้ใดบ้างท่ีถือว่าเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือ
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) องค์ความรู้ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบใด และจะสามารถแสวงหา
แหล่งความรู้ดังกล่าวได้จากท่ีใดบ้าง  
 ซึ่งจากการประชุมระดมความเห็นของคณะผู้ศึกษาวิจัย พบว่า องค์ความรู้ท่ีจะน ามาใช้ในการจัดการ
ความรู้ในการจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์นั้น องค์ความรู้ท่ีถือว่าเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit 
Knowledge) ควรท่ีจะต้องเป็นองค์ความรู้ ท่ีได้มาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์” 
(สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563) เป็นหลัก ประกอบกับองค์ความรู้เพิ่มเติมท่ีได้จากการศึกษาหลักการ
และแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนส าหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจากเอกสารงานวิจัย 
บทความ วารสาร ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ในส่วนขององค์ความรู้ท่ีถือว่าเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ ในตัวคน (Tacit Knowledge)  
ท่ีจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์นั้นอาจสกัดออกมาจะต้องมาจาก
เทคนิควิธีการ แนวคิด หรือประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนของผู้ท่ีเคยมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนในการป้องกันอาชญากรรมหรือเคยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
เครือข่ายภาคประชาชน เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนสถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายด้านกิจการ
มวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจในพื้นท่ี หรือตัวแทนจากภาคเอกชนท่ีมีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่าย 
ภาคประชาชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
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 2) การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
 การสร้างและการแสวงหาความรู้ ถือเป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากท่ีมีการบ่งช้ีความรู้ซึ่งจะต้องมี
การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ท้ังในรูปแบบขององค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) และ
องค์ความรู้ ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ตามท่ีได้มีการบ่งช้ีไว้ (บุญดี บุญญากิจและคณะ, 2547) ซึ่งจากการบ่งช้ีความรู้จึงท าให้ทราบว่าองค์ความรู้ท่ีถือ
ว่าเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ควรท่ีจะต้องแสวงหาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิจัยและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือ
สังคมออนไลน์” (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563) ประกอบกับองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความ วารสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ส าหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม จึงได้สกัดองค์ความรู้จากเอกสารดังกล่าวในการน ามาใช้เป็น
แนวคิดพื้นฐานในการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ได้  
 อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาแนวคิดพื้นฐานดังกล่าวท่ีได้มาจากการองค์ความรู้ท่ีถือว่าเป็นความรู้
เด่นชัด (Explicit Knowledge) ท่ีสกัดออกมาได้จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ คณะผู้วิจัยเห็นว่า 
ยังไม่เพียงพอต่อการน าไปจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  เนื่องจากยังไม่สามารถช้ีให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่ารายละเอียดของขั้นตอนในทางปฏิบัติของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนนั้นจะต้องเริ่มต้น
อย่างไร  จะสามารถเข้าถึงเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการกระบวนการแสวงหา
องค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเคยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ กลุ่ม
ตัวแทนเยาวชน และผู้เช่ียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ เพื่อท่ีจะทราบถึงรูปแบบของการปฏิบัติงาน
ร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ีท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันว่า ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานดังกล่าว 
รวมถึงข้อเสนอแนะท่ีเป็นเทคนิควิธีการต่าง ๆ หรือแนวทางการสร้างเครือข่ายเยาวชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ี
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานในพื้นท่ีได้จริงตามมุมมอง ท่ีมาจากประสบการณ์ของ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ท่ีถือว่าเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เพื่อท่ีจะน ามา
ผนวกเข้ากับองค์ความรู้ ท่ีเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ท่ีได้มาจากการศึกษางานวิจัยและ 
เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความชัดเจนในแง่ของการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น 
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 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)  
 จากการพิจารณาแนวคิดของกระบวนการการจัดการความรู้ จะเห็นว่าในขั้นตอนของการจัดความรู้  
ให้เป็นระบบนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีการก าหนดโครงเรื่องของความรู้ เตรียมพร้อมในการจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ 
ท่ีสามารถค้นหาได้ง่าย (บุญดี บุญญากิจและคณะ, 2547) ดังนี้ หลังจากท่ีได้มีการแสวงหาและรวบรวม 
องค์ความรู้ท้ังท่ีเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ผ่านการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล
จากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความ วารสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ส าหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ประกอบกับองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ 
ในตัวคน (Tacit Knowledge) ท่ีรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชน  เพื่อท่ีจะทราบรูปแบบและแนวทางในมิติของของ 
การปฏิบัติงานจริงร่วมกับเยาวชนด้านการป้องกันอาชญากรรมจากเทคนิค วิธีการ หรือประสบการณ์ของ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้ว คณะผู้วิจัยจึงน าองค์ความรู้ดังกล่าวมาเรียบเรียงและจัดให้เป็นระบบโดยการจัดท า  
(ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ขึ้น โดยคู่มือฉบับดังกล่าวได้อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ  
ส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถจ าแนกออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นการรับสมัครสมาชิก
เครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย ขั้นฝึกอบรมแกนน าเครือข่าย และ ขั้นขยายเครือข่ายและสร้างความ
ยั่งยืนให้กับเครือข่าย 
 

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
 หลังจากท่ีได้มีการจัดท า (ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ขึ้น  ในขั้นตอนการประมวลและ
กล่ันกรองความรู้นี้ คณะผู้วิจัยจัดให้มีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากตัวแทนองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีในลักษณะของการวิพากษ์เพื่อพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) คู่มือฉบับดังกล่าวให้มีความ
เหมาะสมต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีจริงได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าในขั้นตอนนี้จึงเป็นการน าองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ี 
ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) จากผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมาใช้ในการประมวลและกล่ันกรอง 
องค์ความรู้ท่ีอยู่ในคู่มือเพื่อท่ีจะปรับปรุงแก้ไขคู่มือฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมในการน าไปสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีจริงมากยิ่งขึ้น 
 
 
 



122 
 

 
 

 โดยผลการสนทนากลุ่มย่อยส่วนใหญ่เห็นว่า ในภาพรวมกระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีปรากฏ 
ใน (ร่าง) คู่มือฉบับดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีจริงได้  
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อยให้ปรับปรุงแก้ไขในบางประเด็นเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นในการน าคู่มือไปใช้งานจริง เช่น การน าภาพหรือผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Flowchart) มาช่วยในการอธิบายรายละเอียดใน (ร่าง) คู่มือเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพขั้นตอนการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น การเปล่ียนการใช้ค าจากค าว่า “คณะท างานผู้รับผิดชอบดูแล
เครือข่าย” เป็น “คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย” การน าขั้นตอนการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและ
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายมาไว้ภายหลังขั้นตอนการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
เยาวชนที่จะน ามาเป็นเครือข่าย และข้อเสนอแนะในการออกแบบส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางของเครือข่าย
และการสร้างส่ือสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มการรับรู้ของ
เยาวชนผู้รับชมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
 

 5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  
 จากการพิจารณาขั้นตอนการเข้าถึงความรู้ตามแนวทางของกระบวนการจัดการความรู้ จะพบว่า  
ในขั้นตอนนี้จะให้ความส าคัญกับการสร้างช่องทางเพื่อให้ ผู้ใช้ความรู้สามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้ง่ายและ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยอาจจะมีการน าระบบเทคโนโลยีบีสารสนเทศมาใช้ (บุญดี บุญญากิจและคณะ, 2547) 
ดังนั้น หลังจากท่ีได้ท าการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือท่ีได้จัดท าขึ้นจากการ
สนทนากลุ่มย่อยในขั้นตอนของการประมวลและกล่ันกรองความรู้ ดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและได้จัดท าคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน  
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้งาน) ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ เพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นว่าแนวทางการ 
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนท่ีปรากฏในคู่มือดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนในพื้นท่ีได้จริง ซึ่งในระหว่างการสร้างต้นแบบดังกล่าว ยังได้มีการสร้างเพจเฟสบุ๊กสาธารณะท่ีมีช่ือว่า 
“Young Happy เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าผิดฯ” ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของ
เครือข่ายเยาวชน และได้น าคิวอาร์โคด (QR Code) ของคู่มือฉบับใช้งานท่ีได้จัดท าขึ้นไปเผยแพร่ใน 
เพจเฟสบุ๊กดังกล่าวด้วยเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายเยาวชนท่ีสร้างขึ้นรวมถึง ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในคู่มือฉบับดังกล่าวได้อย่างสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้  
ในขั้นตอนของการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือให้แก่กลุ่มเป้าหมายยังถือเป็นการท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง  
องค์ความรู้ในคู่มือได้อีกด้วยและเมื่อพิจารณาตามแนวทางของกระบวนการจัดการความรู้จะพบว่า องค์ความรู้
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ท่ีอยู่ ใน คู่มือฉบับดังกล่าวยังถือว่าเป็นองค์ความรู้ ท่ีถือว่าเป็นความรู้ เ ด่นชัด (Explicit Knowledge)  
ตามหลักการของการจัดการความรู้นั่นเอง 
 

 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  
 จากการพิจารณาหลักการจัดการความรู้ ยังพบว่าขั้นตอนของการแลกเปล่ียนความรู้จะเป็นขั้นตอนท่ี
มุ่งเน้นให้มีสร้างเวทีแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อท่ีจะน าความรู้จากการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์มาแลกเปล่ียน
ซึ่งกันและกัน (บุญดี บุญญากิจและคณะ, 2547) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง 
เพจเฟสบุ๊กสาธารณะใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนท่ี เปรียบเสมือนชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิกสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายได้ นอกจากนี้  
ในขั้นตอนของการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ในคู่มือให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ยังได้มีการเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความเห็น แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชน  
ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งกันและกันเพื่อท่ีจะทราบแนวทางของการน าองค์ความรู้ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตด้วย และเมื่อพิจารณาตามแนวทางของกระบวนการจัดการความรู้จะ
พบว่า องค์ความรู้ท่ีปรากฏในขั้นตอนนี้นอกจากองค์ความรู้ท่ีถือว่าเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) 
แล้วยังมีองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) อีกด้วย  
 

 7) การเรียนรู้ (Learning)  
  จากการศึกษาหลักการของการจัดการความรู้ ยังพบว่า การเรียนรู้ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการจัดการความรู้นั้น เป็นกระบวนกาท่ีมุ่งเน้นให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้รับ
การถ่ายทอดมีองค์ความรู้ ใหม่ ท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบั ติงาน (บุญดี บุญญากิจและคณะ, 2547)   
ดังนั้น ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยจึงได้ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการเรียนรู้และสามารถน า 
องค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตนเองในมิติของการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดและ 
ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมได้และในระหว่างการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการ
ถ่ายทอดได้แสดงความคิดเห็น และยังมีการถ่ายทอดทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและ 
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสฝึก
ปฏิบั ติจริง  ดังนั้น อง ค์ความรู้ ท่ีปรากฏในขั้นตอนนี้ จึงมี ท้ั งองค์ความรู้ ท่ีถือว่า เป็นความรู้ เ ด่นชัด  
(Explicit Knowledge) และองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) 
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2. การอภิปรายผลการจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 

จากการท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้งาน) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์เพื่อช้ีให้เห็นว่าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนท่ี
ปรากฏในคู่มือฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีได้จริง  
โดยแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ดังกล่าวสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

 1) ขั้นเตรียมการ  
  1.1 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

 จากการเสนอแนะของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อยท่ีได้ให้ความเห็นในระหว่างการวิพากษ์ 
(ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ฯ ท่ีได้จัดท าขึ้นว่า ในห้วงแรกของกระบวนการสร้างเครือข่ายเยาวชน 
ควรท่ีจะต้องเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อท่ีจะส ารวจ
ความพร้อมในการให้ความร่วมมือของการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบเยาวชนท่ีจะน ามา
เป็นเครือข่ายเสียก่อนนอกจากนี้การสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับเครือข่ายอีกด้วย ก่อนท่ีจะเป็นขั้นตอนของการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและ
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 

 ดังนั้น ในขั้นตอนนี้คณะผู้วิจัยจึงได้น าเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธร
สามพรานลงพื้นท่ีไปยังโรงเรียนสามพรานวิทยาเพื่อเข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียนพร้อมท้ังคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์เพื่อขออนุญาตเข้าไปท ากิจกรรมการสร้างเครือข่ายและประเมินสภาพความพร้อมในการน ามาเป็น
พื้นท่ีน าร่องในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนท่ีมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าวโดยหลังจากท่ีได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารของโรงเรียนแล้วจึงมีการ 
ลงพื้นท่ีไปยังโรงเรียนสามพรานวิทยาเพื่อไปให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมแก่นักเรียนเป็นประจ า 
จนเกิดความสนิทสนมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในท่ีสุด 

 

 1.2 จัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
 จากข้อค้นพบท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีท าให้เห็นความส าคัญของการก าหนด

บทบาทหน้าท่ีของผู้ท่ีด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้เกิดความชัดเจนและจะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกัน  
ในลักษณะของคณะท างานท่ีมีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ในพื้นท่ีตลอดจนตัวแทนเยาวชนมาร่วมกันบริหารและขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายด้วยสอดคล้องกับ
แนวคิดของการสร้างเครือข่ายท่ีให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้สมาชิกในเครือข่ายได้ติดต่อประสานงานกัน 
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แลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารในการท ากิจกรรมเครือข่ายร่วมกันบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน 
(พลเดช ปิ่นประทีป (2556) ; สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2560)) 
  ดังนั้น ในขั้นตอนของการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ จึงได้มีการ
จัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายขึ้น โดยประกอบไปด้วยบุคลากร 3 ส่วน ได้แก่   
1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งในขั้นตอนการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนฯ ได้มีการน าเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธรสามพรานเข้ามามีบทบาท
ในการเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
2) ผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนท่ีจะน ามาสร้างเครือข่าย ได้มีการน าผู้บริหารของโรงเรียนสามพรานวิทยา
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นบุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 3) ตัวแทนแกนน าเครือข่าย
เยาวชน ได้มีการคัดเลือกเยาวชนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเป็นบุคลากรของคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมเครือข่ายด้วย 
 

  1.3 สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับการรับสมัครเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิก
ของเครือข่าย 
  ข้อค้นพบท่ีส าคัญประการหนึ่งจากการสัมภาษณ์ยังช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นในการสร้าง  
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเครือข่ายเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนรับรู้ถึงกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายท่ีก าลังจะเกิดขึ้น จึงได้มีการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรับสมัคร
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่าย ซึ่งจะต้องเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีมีความน่าสนใจ 
สะดุดตา มีการก าหนดรายละเอียดเบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงการ นอกจากนี้ยังได้มีการแนบคิวอารโ์คด (QR Code) 
เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form)  
และติดต่อสอบถามคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายผ่านบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ  (LINE Official 
Account) ได้และยังได้มีการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพเพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ท่ีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถพบเห็นได้ง่ายอีกด้วย  
 
 2) ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 
  2.1 การประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเยาวชนทั้งในรูปแบบของการลง
พื้นที่และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
  จากกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญยังท าให้ทราบว่า การรับสมัครสมาชิกเครือข่ายควรจะเริ่ม 
จากการน าส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเตรียมไว้มาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ควบคู่กันไปกับการลงพื้นท่ี
ประชาสัมพันธ์ยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชน โดยช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ 
ควรท่ีจะใช้ช่วงเวลาท่ีเยาวชนรวมกันอยู่เป็นจ านวนมากเพื่อไม่ให้กระทบต่อเวลาการท ากิจกรรมตามปกติของ
เยาวชน 
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  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธรสามพรานและ
ผู้บริหารของโรงเรียนสามพรานวิทยาในฐานะบุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
จึงได้ขอร่วมมือจากคณาจารย์โรงเรียนสามพรานวิทยาในการน าส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีได้จัดท าขึ้นประชาสัมพันธ์
ลงในกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ท่ีมีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากเว็บไซต์ของโรงเรียนสามพรานวิทยา เพื่อสร้าง 
การรับรู้ให้กับนักเรียนของโรงเรียนถึงกิจกรรมการสร้างเครือข่ายท่ีก าลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการ 
ลงพื้นท่ีแจกจ่ายส่ือประชาสัมพันธ์ที่เตรียมไว้ส าหรับการรับสมัครให้แก่นักเรียนท่ีสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
เครือข่าย โดยเลือกช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ี
นักเรียนรวมตัวกันอยู่เป็นจ านวนมากโดยไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนตามปกติของนักเรียน 
   

  2.2 จัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
  องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษางานวิจัยของ สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) ประกอบ
กับข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ได้ช้ีให้ความส าคัญกับแกนน าเครือข่ายเยาวชนในฐานะผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญใน
การกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเยาวชนในเครือข่าย อีกท้ังยังเป็นตัวกลางในการเช่ือมต่อการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่ายและยังมีส่วนส าคัญในการช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมและขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นอีกด้วย จึง
ต้องมีการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชนขึ้น โดยในขั้นตอนนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน า
เครือข่ายเยาวชนในหน่วยงานต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรรมกลุ่มท่ีกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อท่ีจะสามารถสังเกตพฤติกรรมและทักษะต่าง ๆ ท่ีสมาชิกแต่ละคนใน
กลุ่มได้แสดงออกมา เช่น ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการส่ือสาร ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น แล้วจึงพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข้ามาเป็นแกนน า
เครือข่ายเยาวชน ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแกนน าเยาวชนยังคงต้องมีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยแกนน า
เยาวชนในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายไปยังเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อท่ีจะขยาย
เครือข่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

 
 3) ขั้นฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
  3.1 การจัดการฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชนในลักษณะกิจกรรมค่ายฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  

 องค์ความรู้ ท่ีได้จาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยของ  
สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) ท าให้ทราบว่าหลังจากท่ีสอดคล้อง ว่าหลังจากท่ีมีการคัดเลือกแกนน า
เยาวชนจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ขั้นตอนต่อไปควรท่ีจะเป็นการน าแกนน าเหล่านั้นมาท ากิจกรรมร่วมกัน 
ในลักษณะของกิจกรรมค่ายเพื่อเพิ่มพูนทักษะและองค์ความรู้ในด้านการน าส่ือสังคมออนไลน์มาใช้ในการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและยังถือเป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยในการประสานงานระหว่างแกนน าเครือข่ายเยาวชนอีกด้วย 
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 ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึงได้มีการน าแกนน าจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาท ากิจกรรมค่ายร่วมกัน
โดยเริ่มต้ังแต่การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีมาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้มีโอกาสท าความรู้จักกันและสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้น จึงเป็นขั้นตอนของ
การสร้างแนวคิดให้แก่แกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อช้ีให้เห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างเครือข่ายป้องกันการกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของเยาวชนได้ พร้อมกับการ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และรูปแบบ ผลกระทบ และการป้องกันภัยจากอาชญากรรม 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
เครือข่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมให้กับเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายคนอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้  ยังมีการจัดให้มีการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อเสริมทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนผ่าน  
ส่ือสังคมออนไลน์อีกด้วย 

   นอกจากนี้ หลังจากการฝึกอบรมยังได้เปิดโอกาสให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนได้ร่วมกัน 
แสดงความคิดเห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์ประเภทใดท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของ
เครือข่าย จึงได้ข้อสรุปว่า เพจเฟสบุ๊กมีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจะน ามาใช้เป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็น
ส่ือกลางในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
และจากการการศึกษาวิจัยของ สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) ท่ีช้ีให้เห็นว่า ในปัจจุบันเพจเฟสบุ๊กยัง
ถือว่าเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีความทันสมัย เป็นท่ีนิยมในกลุ่มเยาวชนในยุคปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และยังสามารถรองรับลักษณะการใช้งานแบบกลุ่มสังคม (Community) ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจสามารถ 
กดติดตามเพื่อท่ีจะสามารถรับรู้ถึงความเคล่ือนไหวกิจกรรมเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจัดท าขึ้น รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายสามารถร่วมท ากิจกรรมของเครือข่าย และยังถือเป็นส่ือสังคม
ออนไลน์ประเภทส่ือเพื่อการมีส่วนร่วม (Collective Participatory Media) ท่ีผู้ใช้งานสามารถแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร ความคิด ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้ได้อีก
ด้วย (Burnett, R. and Marshall D. P., 2003) จึงสามารถน ามาใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมและข้อมูลข่าวสาร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการการป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ผ่านเพจเฟสบุ๊กได้อีกด้วย  

 ด้วยเหตุนี้ ในขั้นตอนของการสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายฯ จึงได้เปิดโอกาสให้แกนน า
เครือข่ายเยาวชนได้มีการออกแบบสัญลักษณ์ประจ าเครือข่ายและร่วมกันสร้างเพจเฟสบุ๊กสาธารณะท่ีมีช่ือว่า 
“Young Happy เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าผิดฯ” ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของ
เครือข่ายเยาวชน นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างช่องยูทูปเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่ายเยาวชนท่ีเป็น
คลิปวิดีโอ และยังได้มีการสร้างกลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) 
ไว้ส าหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่าย รับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเหตุ หรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ตามข้อ
ค้นพบจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญและในระหว่างการฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชนนี้อีกด้วย 
หลังจากเสร็จส้ินการฝึกอบรมแล้วยังได้มีการมอบรางวัล เกียรติบัตร รวมถึงเส้ือประจ าเครือข่ายให้กับแกนน า
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เพื่อให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกท่ีจะ
ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าความผิดหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและมีความ
มุ่งมั่นในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก
ด้วย (Coopersmith, 1984; สุพัตรา ทาวงศ์, 2553) 

  

4) ข้ันขยายเครือข่ายเยาวชนและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย 
 จากการศึกษางานวิจัยของ สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) ท าให้ทราบว่าแนวทางการ

ขยายเครือข่ายเยาวชนและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายเยาวชนสามารถจ าแนกได้ออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 
 4.1 มอบหมายให้แกนน าเครือข่ายประชาสัมพันธ์หาสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติม 
 หลังจากท่ีมีการฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชนแล้ว การท่ีจะท าให้เครือข่ายเยาวชน

สามารถขยายต่อไปได้ควรท่ีจะต้องมีการมอบหมายภารกิจให้กับแกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้กลับไป 
สานต่อกิจกรรมกับเพื่อนคนอื่นๆ ในโรงเรียนหรือในชุมชน (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563) ดังนั้น  
ในขั้นตอนนี้จึงได้มีการแจกจ่ายคิวอาร์โคด (QR code) ส าหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายพร้อมกับ 
คิวอาร์โคด (QR code) ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยังเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่าย ช่องยูทูป กลุ่มไลน์
สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ของเครือข่าย Young Happy ท่ีแกน
น าเยาวชนเครือข่ายได้ร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อให้แกนน าเครือข่ายน าไปประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ ใน
โรงเรียน ชุมชน หรือในหน่วยงานของตนเอง เพื่อท่ีจะขยายเครือข่ายโดยการเพิ่มการรับรู้ให้กับเยาวชนคนอื่น 
ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาลงทะเบียนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มแรงจูงใจให้กับ
แกนน าเครือข่ายเยาวชนโดยการมอบรางวัลให้กับแกนน าท่ีสามารถเชิญชวนให้เยาวชนคนอื่นๆ สมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกของเครือข่ายได้มากท่ีสุดอีกด้วย 

             

 4.2 จัดกิจกรรมเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ 
 การขยายเครือข่ายเยาวชนและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายอีกประการท่ีส าคัญคือ 

การจัดกิจกรรมเครือข่ายหรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสาระความรู้ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางของ
เครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เครือข่ายเป็นท่ีรู้จักและการสร้างกระแสในโลกสังคมออนไลน์และสร้างการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายบนส่ือสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง (สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ, 2563) 
ด้วยเหตุนี้ คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับแกนน าเครือข่ายเยาวชนจึงได้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นนอกจากจะ
เป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักในด้านการป้องกันอาชญากรรมแล้ว ยังได้มีการ  
จัดกิจกรรมประกวดชิงรางวัล โดยให้เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสสร้างสรรค์ส่ือเตือนภัยข้ึนมา
ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ว่าการขับเคล่ือนกิจกรรมของ
เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพควรเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถสร้างตัวตนผ่านการเป็นผู้สร้างสรรค์ส่ือท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันอาชญากรรมด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิจกรรมดังกล่าวและจูงใจให้เ ยาวชน 
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คนอื่น ๆ ท่ียังไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายและร่วมกิจกรรม
เครือข่ายได้มากขึ้นผ่านการกดติดตาม (Follow) กดถูกใจ (Like) กดแบ่งปัน (Share) ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะช่วยให้เครือข่ายเยาวชนท่ีสร้างขึ้นสามารถขยายออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็
ตาม การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ควรท่ีจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหาของ
ส่ือท่ีเยาวชนเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยและเมื่อพิจารณาในมิติทางด้านอาชญาวิทยาแล้ว จะพบว่าการขับเคล่ือน
กิจกรรมเครือข่ายในลักษณะดังกล่าวยังสอดคล้องกับทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bond) ในแง่ของ 
การเสริมสร้างการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม (Involvement) ให้กับเยาวชนในการใช้เวลากับกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมซึ่งจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีเวลาหรือโอกาสท่ีจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เส่ียงต่อการกระท าความผิดหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้ (Hirschi,1993) 

 

 4.3 ส่งมอบภารกิจของผู้ดูแลเครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนในลักษณะรุ่นสู่รุ่น 
 จากการศึกษางานวิจัยของ สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบ

ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ยังสะท้อนให้เห็นว่าส่ิงส าคัญประการหนึ่งท่ีจะสามารถสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายได้
นั้นจะต้องมีการสานต่อกิจกรรมเครือข่ายในลักษณะรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น ในขั้นตอนของการสร้างต้นแบบการพัฒนา
เครือข่ายฯ จึงได้มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคลากรในเครือข่ายอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะผู้ดูแล
เครือข่ายและแกนน าเยาวชน กล่าวคือ มีการก าหนดให้บุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย
และแกนน าเครือข่ายเยาวชนได้ชักชวนผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรม
เครือข่ายและแกนน าในรุ่นต่อไปเข้ามาลงทะเบียนสมัครสมาชิกของเครือข่ายและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของส่ือ
สังคมออนไลน์ของเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีได้สร้างขึ้นเพื่อท่ีบุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรม
เครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนในรุ่นต่อไปจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท างาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมและขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายต้ังแต่ต้นเพื่อประโยชน์ในการสานต่อการด าเนินงานของ
เครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องเมื่อผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนคนเดิมหมดวาระหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

 

 4.4 สร้างข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นทางการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ข้อค้นพบอีกประการท่ีได้จากการสัมภาษณ์การศึกษางานวิจัยของ สรรค์ชัย โพธิสุวรรณและ

คณะ (2563) เกี่ยวกับแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายคือการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ดังนั้น  
ในขั้นตอนของการสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายฯ จึงได้มีการสร้างความร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครปฐม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลากรของ
หน่วยงานดังกล่าวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนท่ีได้จัดท า
ขึ้นทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการต่อไป 
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3. การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
 การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการน าองค์ความรู้ เกี่ยวกับ 

แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯท่ีคณะผู้วิจัยได้

จัดท าขึ้นซึ่งได้ผ่านการทดลองใช้และด าเนินการในกระบวนการสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อ

ป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์มาแล้วไปถ่ายทอด

และเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 192 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละ

จังหวัดในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ตัวแทนเด็กและเยาวชน องค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน รวมถึงนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลัง

เรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์  โดยการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภาคทฤษฎี ซึ่งเป็นการบรรยายขั้นตอนในกระบวนการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม

ออนไลน์รวมถึงแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรม

ของเครือข่าย 

 นอกจากนี้ หลังจากการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภาคทฤษฎี ยังได้มีการใช้แบบสอบถามเพื่อ 

วัดและประเมินผลในด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน

เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีได้ถ่ายทอด

และเผยแพร่ไปแล้ว ซึ่งผลการวัดและประเมินผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ก่อนการอบรมสัมมนานั้นกลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในระดับน้อย (  = 2.48, S.D. = 1.298) แต่หลังจาก 

การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แล้วนั้นพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการสร้าง

และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในระดับมาก (  = 4.07, S.D. = 1.005) แสดงให้เห็นว่าว่าเนื้อหาใน “คู่มือการ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย

กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์” นั้นช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับผลการประเมินในการวิจัยนี้ท่ีพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ัง 192 คน ต่างมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน

ระดับมากเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 1) การหาแนวทางสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรั บผิดชอบดูแล

เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 2) การจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 3) ขั้นตอนการรับสมัคร  

สมาชิกเครือข่ายและการคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 4) ขั้นตอนการฝึกอบรมแกนน าเยาวชน 5) การออกแบบส่ือ
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สังคมออนไลน์ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่ายเยาวชนฯ 6) กา รขยายเครือข่ายเยาวชนฯ และ  

7) การสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายเยาวชนฯ นอกจากนี้ กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เห็นว่าองค์ความรู้

จากคู่มือดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง (  = 4.16, S.D. = 0.890) และกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ 

มีแนวโน้มท่ีจะน าคู่มือนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในอนาคตอีกด้วย  

(  = 4.15, S.D. = 0.882) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่มือดังกล่าวสามารถน าไปใช้งานได้อันจะให้ก่อเกิดประโยชน์ 

ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

ต่อไปในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.1 ในด้านการพัฒนารูปแบบและวิธีการท างานท่ีเน้น

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและยังสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.2 เรื่องการพัฒนากลไกหรือ

เครื่องมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ของส านักงานต ารวจแห่งชาติเพื่อท่ีจะท าให้

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดข้ึนในสังคมอีกด้วย 

ในส่วนของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองสร้างและใช้งาน 
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย  เช่น เพจเฟสบุ๊ก ช่องยูทูป  
กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) รวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์โดย
ใช้โปรแกรมแคนวา (Canva) และ กูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ส าหรับการรับสมัครสมาชิกเครือข่าย  
โดยจากการสังเกตผลการปฏิบัติพบว่าผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถสร้างและใช้งาน
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้  

นอกจากนี้ การสนทนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงแนวทางการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
หลังจากการสัมมนาถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายยังท าให้ทราบถึงแนวทางการน า 
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมของต้นแบบ
เครือข่ายน าร่องท่ีสร้างขึ้นและจะน าต้นแบบเครือข่ายน าร่องดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนในพื้นท่ี
ของตนเองและอาจน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวไปต่อยอดโดยการขยายเป็น
โครงการการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชนเพื่อการสร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคมด้านการป้องกัน
อาชญากรรมให้กับชุมชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบโดยจะมีการสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร) ในพื้นท่ีในการสนับสนุนสถานท่ีในการจัดกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ เป็นต้น 

2) กลุ่มตัวแทนสถานศึกษาจะเข้ามาศึกษาแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมของต้นแบบเครือข่ายน าร่อง
ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อท่ีจะน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน
ในสถานศึกษาและอาจน าไปต่อยอดโดยการสร้างเครือข่ายร่วมกับนักเรียนเพื่อลดโอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียง
ต่อการกระท าความผิดหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มของนักเรียน 
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3) กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าท่ีสถานพินิจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมของต้นแบบเครือข่าย
น าร่องท่ีสร้างขึ้นและจะน าองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้กับเยาวชนท่ีอยู่ในระหว่างการ
ฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยบูรณาการความ
ร่วมมือร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรในพื้นท่ีและอาจมีการขยายเครือข่ายมาสู่เยาวชนท่ีถูกปล่อยตัวมาแล้ว
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ให้เยาวชนเหล่านี้กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 

4) กลุ่มของนักเรียนนายร้อยต ารวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมต้นแบบเครือข่าย  
น าร่องในฐานะแกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและได้เสนอให้มีการน าแนวทางการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือ
สังคมออนไลน์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 4 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างแกนน าเครือข่าย
เยาวชนที่เป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจให้เกิดข้ึนในทุกปีการศึกษา 
 โดยสรุป จากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  รวมถึง
แนวทางการจัดกิจกรรมและขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายและวิธีการทดลองสร้างและใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ 
ท่ีใช้เป็นส่ือกลางในกลางขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือท่ีได้จัดท าขึ้น  สามารถแสดง 
ให้เห็นถึงส่ิงท่ีกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการน าองค์ความรู้ท่ีได้รับ
การถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ ตามรายละเอียดดังท่ีแสดงในตารางท่ี 7.1 
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ตารางท่ี 7.1  ตารางสรุปองค์ความรู้ท่ีใช้ในการถ่ายทอด องค์ความรู้ท่ีกลุ่มเป้าหมายได้รับ และแนวทางการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

 

องค์ความรู้ที่ใช้ในการถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายจากคู่มือฯ ที่จัดท าขึ้น  

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

องค์ความรู้ได้รับจากการถ่ายทอด แนวทางการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 

1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็น เห ย่ื ออาชญากรรม ด้วย
กระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรเครือข่าย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

3)  วิ ธีการสร้ า งและใช้ ง านสื่อสั งค ม
ออนไล น์รูปแบบต่าง  ๆ  ที่ ใ ช้ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย 

เจ้าหน้าที่ต ารวจมวลชน
สัมพันธ์ ในสถานีต ารวจ 
แ ต่ละจั ง ห วั ด ในสั ง กั ด
กองบัญชาการต ารวจภูธร
ภาค 7 

1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ 
ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายของคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรม
เครือข่าย 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของเครือข่ายในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 
 

3) วิธีการสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่จะใช้ เป็น
สื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 
 
 

1) เข้าร่วมเป็นบุคลากรในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การบังคับใช้กฎหมายในคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย
ของเต้นแบบครือข่ายน าร่องที่สร้างข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เครือข่ายให้เกิดความต่อเน่ือง 
 

2) น าสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ของต้นแบบเครือข่ายน าร่อง
ที่ได้จัดท าข้ึนไปประชาสัมพันธ์ในชุมชนหรือในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้กับเยาวชนในวงกว้างและอาจส่งผลให้เกิดการขยายเครือข่ายได้
อย่างกว้างขวางมากข้ึนจากการกดติดตาม กดถูกใจ กดแบ่งปัน หรือ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายน าร่องที่สร้างข้ึนของเยาวชนที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 
 

3) น าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์โดยการสร้างเครือข่ายเยาวชน 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองและอาจต่อยอดเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในชุมชนเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมครอบคลุมมาก
ย่ิงข้ึน 
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องค์ความรู้ที่ ถูกถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายจากคู่มือฯที่จัดท าขึ้น  

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 

1. แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็น เห ย่ื ออาชญากรรม ด้วย
กระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 

2 .  แนวทางการ ขับ เคลื่ อนกิ จ กรรม
เครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ  
 

3.  วิ ธีการสร้ า งและใช้ ง านสื่ อสั งคม
ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ ขับเคลื่อน
กิจกรรมเครือข่าย 

เด็กและเยาวชน 1) แนวทางการเข้าร่วมเป็นแกนน าเครือข่ายหรือสมาชิก
เครือข่ายเยาวชนของเครือข่ายน าร่องที่สร้างข้ึน 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายในบทบาทของ
แกนน าเยาวชนเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายในฐานะ
แกนน าเยาวชนและเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย 
 

3) วิธีการสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่จะใช้เป็น
สื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย  

1) เข้าร่วมเป็นแกนน าเครือข่ายหรือสมาชิกเยาวชนในต้นแบบ
เครือข่ายน าร่องที่สร้างข้ึนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายให้เกิด
ความต่อเน่ือง 
 

2) น าสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ของต้นแบบเครือข่ายน าร่อง 
ไปประชาสัมพันธ์ในให้กับเยาวชนในสถานศึกษาหรือในหน่วยงาน
รวมถึงคนในชุมชนของตนเองเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ให้ เครือข่ายดังกล่าว
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากย่ิงข้ึน  
  

3) ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายหากมีการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนข้ึนในชุมชนหรือในสถานศึกษาของตน 

ครูอาจารย์ 1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ 
ในฐานะผู้ที่ดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนที่จะน ามาสร้าง
เครือข่ายของคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ในฐานะผู้ที่ ดูแลด้านกิจกรรมของ
เยาวชนที่จะน ามาสร้างเครือข่าย 
 

3) วิธีการสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่จะใช้เป็น
สื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 
 

1) เข้าร่วมเป็นบุคลากรในฐานะผู้ที่ดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนฯ 
ในคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายในต้นแบบเครือข่าย 
น าร่องเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย ให้เกิดความ
ต่อเน่ือง 
 

2) น าสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ของต้นแบบเครือข่ายน าร่อง
ไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความตระหนัก
รู้เกี่ยวกับภัยของอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนมาก
ย่ิงข้ึนและอาจส่งผลให้เกิดการขยายเครือข่ายได้อย่างกว้างขวางมาก
ข้ึนจากการกดติดตาม กดถูกใจ กดแบ่งปัน หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของต้นแบบเครือข่ายน าร่องของนักเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ
เครือข่าย 
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องค์ความรู้ที่ ถูกถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายจากคู่มือฯที่จัดท าขึ้น  

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 

1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็น เห ย่ื ออาชญากรรม ด้วย
กระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรเครือข่าย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

3)  วิ ธีการสร้ า งและใช้ ง านสื่อสั งค ม
ออนไล น์รูปแบบต่าง  ๆ  ที่ ใ ช้ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย 

   3) น าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ไปประยุกต์ใช้
ในการสร้างเครือข่ายร่วมกับนักเรียนเพ่ือลดโอกาสที่จะมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือ 
การตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในกลุ่มของนักเรียนในสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง 1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ 
ในฐานะผู้ที่ดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนที่จะน ามาสร้าง
เครือข่ายของคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ 
 

3) วิธีการสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่จะใช้เป็น
สื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 
 

1) เข้าร่วมเป็นบุคลากรในฐานะผู้ที่ดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนฯ 
ในคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายในต้นแบบเครือข่าย
เยาวชนที่สร้างข้ึนเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายให้เกิด
ความต่อเน่ือง 
 

2) สมาคมผู้ปกครองของสถานศึกษาสามารถน าแนวทางการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่ายร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่และ นักเรียนในสถานศึกษาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียนในการป้องกันไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระท าที่ผิดกฎหมายหรือการตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมในกลุ่ม
ของนักเรียนซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง  

เจ้ าห น้าที่ ป ระจ า
สถานพินิจหรือศูนย์
ฝึกอบรมเ ด็กและ
เยาวชน 

1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือ
ป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของคณะที่ปรึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 

1) เข้าร่วมเป็นบุคลากรในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การบังคับใช้กฎหมายในคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย
ของต้นแบบเครือข่ายน าร่อง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เครือข่ายให้เกิดความต่อเน่ือง 
 

 
 



136 
 

 
 

องค์ความรู้ที่ ถูกถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายจากคู่มือฯที่จัดท าขึ้น  

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 

1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็น เห ย่ื ออาชญากรรม ด้วย
กระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรเครือข่าย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

3)  วิ ธีการสร้ า งและใช้ ง านสื่อสั งค ม
ออนไล น์รูปแบบต่าง  ๆ  ที่ ใ ช้ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย 

  2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของเครือข่ายในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 
 

3) วิธีการสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่จะใช้เป็น
สื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 

2) น าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ และ
อาจขยายมาสู่เยาวชนที่ถูกปล่อยตัวมาแล้วด้วยเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมไม่ให้เยาวชนเหล่าน้ีกลับไปกระท าความผิดซ้ า 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ร ว จ
มวลชนสัมพันธ์จาก
สถานีต ารวจภูธรสาม
พราน (นอกเหนือจาก
ที่เข้าร่วมในเครือข่าย
เยาวชนน าร่อง) 

1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ 
ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายของคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ของเครือข่ายในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 
 

3) วิธีการสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่จะใช้เป็น
สื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 
 

1) เข้าร่วมเป็นบุคลากรในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การบังคับใช้กฎหมายในคณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย
ของต้นแบบเครือข่ายน าร่องเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 
ให้เกิดความต่อเน่ือง 
 

2) น าสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ของต้แบบเครือข่ายน าร่องที่
ไปประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาอื่นๆ ในพ้ืนที่อ าเภอสามพรานเพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้กับเยาวชนในวงกว้างและอาจส่งผลให้เกิดการขยายเครือข่ายได้
อย่างกว้างขวางมากข้ึนจากการกดติดตาม กดถูกใจ กดแบ่งปัน หรือ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่ายน าร่องที่สร้างข้ึนของเยาวชนที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย 
 

3) น าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์โดยการสร้างเครือข่ายเยาวชน 
ในพ้ืนที่อ าเภอสามพรานและอาจต่อยอดเป็นการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในชุมชนเพ่ือการป้องกันอาชญากรรมครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
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องค์ความรู้ที่ ถูกถ่ายทอดและเผยแพร่ 
ไปยังกลุ่มเป้าหมายจากคู่มือฯที่จัดท าข้ึน  

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

สิ่งที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการน าองค์ความรู้ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ 

1) แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็น เห ย่ื ออาชญากรรม ด้วย
กระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรเครือข่าย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

3)  วิ ธีการสร้ า งและใช้ ง านสื่อสั งค ม
ออนไล น์รูปแบบต่าง  ๆ  ที่ ใ ช้ ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย 

นัก เ รี ยนนายร้ อย
ต ารวจ 

1) แนวทางการเข้าร่วมเป็นแกนน าเครือข่ายหรือสมาชิก
เครือข่ายเยาวชนของต้นแบบเครือข่ายน าร่องที่สร้างข้ึน 
 

2) แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายในบทบาทของ
แกนน าเยาวชนเครือข่ายและสมาชิกเครือข่ายในฐานะ
แกนน าเยาวชนและเยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย 
 

3) วิธีการสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ที่จะใช้เป็น
สื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่าย 

1) เข้าร่วมเป็นแกนน าเครือข่ายหรือสมาชิกเยาวชนเครือข่ายของ
ต้นแบบเครือข่ายน าร่องเพ่ือร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายให้เกิด
ความต่อเน่ือง 
 

2. น าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ เข้าไปเป็นส่วน
หน่ึงของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต ารวจชุมชนของ
นักเรียนนายร้อยต ารวจชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการสร้าง
แกนน าเครือข่ายเยาวชนในส่วนของนักเรียนนายร้อยต ารวจให้เกิดข้ึน
ในทุกปีการศึกษา 
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 บทท่ี 8   
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีการด าเนินการตามกระบวนการของการจัดการ
ความรู้ท้ัง 7 ขั้นตอน ได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและการแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
การประมวลและกล่ันกรองความรู้  การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และ การเรียนรู้   
โดยใช้วิธีการด าเนินการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อท่ีจะน าองค์ความรู้
ท่ีผ่านการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์มาได้มาจัดท าเป็นคู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์แล้วจึงน า ไปทดลอง 
สร้างต้นแบบเครือข่ายน าร่องในพื้นท่ีจริง ก่อนท่ีจะน าองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ไปถ่ายทอดและ
เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัยต่อไป โดยจากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยและ 
มีข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตามล าดับดังนี้ 
 

1. การสรุปผลการวิจัย  
 1.1 สรุปผลการจัดการความรู้เก่ียวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 กระบวนการจัดการความรู้ท่ีน ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นกระบวนการจัดการความรู้ 
ตามแนวคิดของ บุญดี บุญญากิจและคณะ (2547) ท่ีได้มีการน าหลักการจัดการความรู้ของ Demarest (1999) 
มาวิเคราะห์แล้วจึงจ าแนกกระบวนการจัดการความรู้ออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้  
 

       1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
  ในขั้นตอนการบ่งช้ีความรู้ คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ร่วมกันวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ก าหนดองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันอาชญากรรมโดยการน าส่ือสังคม
ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจากการประชุมระดมความเห็นของคณะผู้ศึกษาวิจัย พบว่าองค์ความรู้ท่ีถือว่าเป็น 
ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ควรท่ีจะต้องเป็นองค์ความรู้ ท่ีสกัดออกมาจากการศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์” ของสรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) เป็นหลัก ประกอบกับองค์ความรู้
เพิ่มเติมท่ีได้จากการศึกษาหลักการและแนวทางการสร้ างเครือข่ายภาคประชาชนส าหรับการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมจากเอกสารงานวิจัย บทความ วารสาร ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากความรู้ท่ี
ได้จากการสกัดออกมาจากเอกสารดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการน ามาสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็น 
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การด าเนินการในภาคปฏิบัติ จึงอาจจะต้องแสวงหาองค์ความรู้ท่ีถือว่าเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ 
ในตัวคน (Tacit Knowledge) เพิ่มเติม โดยองค์ความรู้ดังกล่าวอาจสกัดออกมาจะต้องมาจากเทคนิควิธีการ 
แนวคิด หรือประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนของผู้ท่ีเคยมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนในการป้องกันอาชญากรรมหรือเคยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเครือข่าย 
ภาคประชาชน เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ ตัวแทนสถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายด้านกิจการมวลชน
สัมพันธ์ของสถานีต ารวจในพื้นท่ี หรือตัวแทนจากภาคเอกชนท่ีมีประสบการณ์ในการสร้างเครือข่าย  
ภาคประชาชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เป็นต้น  
 

  2) การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  
 หลังจากขั้นตอนของการบ่งช้ีความรู้ จึงได้มีการแสวงหาความรู้ตามท่ีได้บ่งช้ีไว้ โดยในส่วนท่ีเป็น  
องค์ความรู้ ท่ีถือว่าเป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ได้มีการสร้างและแสวงหาความรู้ผ่านการ
วิ เค ราะห์ เอกสาร  ( Documentary Analysis)  เพื่ อ ท่ีจะสกั ดอ ง ค์ความรู้ จ ากการ ศึกษาวิ จัย เ รื่ อ ง  
“การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์” ของสรรค์ชัย โพธิสุวรรณและคณะ (2563) ประกอบกับองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาหลักการและแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนส าหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
จากเอกสารงานวิจัย บทความ วารสาร ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นแนวคิดพื้นฐานในการสร้าง
ต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ท่ีสกัดออกมาได้ 
ยังไม่เพียงพอต่อการน าไปจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ เนื่องจากยังไม่สามารถช้ีให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่ารายละเอียดของขั้นตอนในทางปฏิบัติของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน ต้ังแต่เริ่มต้น 
ควรด าเนินการอย่างไร ดังนั้น จึงได้มีการแสวงหาองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน 
(Tacit Knowledge) เพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีเคยมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนจนท าให้ทราบถึงแนวทางการสร้างเครือข่ายเยาวชนเบื้องต้นท่ีเหมาะสมแก่
การน าไปประยุกต์ใช้งานในพื้นท่ีตามมุมมองท่ีมาจากแนวคิดและประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 ในขั้นตอนของการจัดความรู้ให้เป็นระบบ ได้มีการน าองค์ความรู้ ท้ัง ท่ีเป็นองค์ความรู้ ท่ีเป็น 
ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) จากการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความ 
วารสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนส าหรับการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ประกอบกับองค์ความรู้ท่ีเป็นความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge)  
ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบและแนวทางเบื้องต้นท่ีเหมาะสมในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในด้าน 
การป้องกันอาชญากรรมซึ่งรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อท่ีจะน ามาเรียบเรียงและ 
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จัดให้เป็นระบบโดยการจัดท า (ร่าง) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ขึ้น  
 

 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
 ในขั้นตอนการประมวลและก ล่ันกรองความรู้ นี้  คณะ ผู้วิ จัย จัดให้มีการสนทนาก ลุ่มย่อย 
(Focus Group) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากตัวแทนองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนอื่นท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ี ในลักษณะของการวิพากษ์ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุง (ร่าง) คู่มือท่ีจัดท าขึ้น ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวถือเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็น
ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีจะน าไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ (ร่าง) คู่มือฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นท่ีจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 หลังจากท่ีได้ท าการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือท่ีได้จัดท าขึ้นจาก
การสนทนากลุ่มย่อยในขั้นตอนของการประมวลและกล่ันกรองความรู้ ดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขและได้จัดท าคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน  
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้งาน) ขึ้นเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการสร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ในล าดับต่อไป 
 

 5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 หลังจากท่ีได้สร้างต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ขึ้นมาแล้ว เพื่อให้องค์ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ สามารถเข้าถึงได้ จึงได้มีการน าคิวอาร์โคด (QR Code)  
ของคู่มือฯ ฉบับใช้งานท่ีได้จัดท าขึ้นไปเผยแพร่ในเพจเฟสบุ๊กสาธารณะท่ีมีช่ือว่า “Young Happy เครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าผิดฯ” ซึ่งเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของเครือข่าย
เยาวชนเพื่อให้สมาชิกเครือข่ายเยาวชนท่ีสร้างขึ้นรวมถึงผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในขั้นตอนของการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้นั้นยังได้มีการน าองค์ความรู้
ดังกล่าวไปเผยแพร่ในห้วงการฝึกอบรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือ
สังคมออนไลน์ในคู่มือได้อีกด้วย 
 

 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  
 การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดขึ้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดจากการสร้างเพจเฟสบุ๊กสาธารณะ 
ท่ีเป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเป็นสมาชิก
สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในด้าน
การป้องกันอาชญากรรมให้กับเยาวชนเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดและ
ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายได้ นอกจากนี้ ในขั้นตอนของการถ่ายทอดและเผยแพร่
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ความรู้ในคู่มือให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ยังได้มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความเห็น แลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมซึ่งกันและกัน
อีกด้วย 
 

 7) การเรยีนรู้ (Learning) 
 ในขั้นตอนของการเรียนรู้ จะเป็นขั้นตอนท่ีได้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ  
ส่ือสังคมออนไลน์ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ในคู่มือให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการเรียนรู้และ
สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดทักษะความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของ
เครือข่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในระหว่างการฝึกอบรม  
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ภาพที่ 8.1 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดการความรู้ของการศึกษาวิจัย 
 

การแลกเปลี่ยน
ความรู ้

การบ่งชี้
ความรู ้

สกัดองค์ความรู้ที่เป็นความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) จากการสกัด 
องค์ความรู้จากงานวิจัย “การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน์” ประกอบกับศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท่ีจะ
ทราบถึงแนวคิดพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ 

  
การสร้างและ 
การแสวงหา

ความรู้ 

 

Explicit  
Knowledge 

ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือแสวงหาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) จากเทคนิควิธีการหรือประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับเยาวชนเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเบื้องต้นที่เหมาะแก่การน าไปใช้ในภาคปฏิบัติ 

 

Tacit 
Knowledge 

 การจัดความรู้
ให้เป็นระบบ 

น าองค์ความรู้ที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และเรียบเรียงโดย
การจัดท า (ร่าง) คู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 

 

Explicit  
Knowledge 

การประมวล
และกลั่นกรอง

ความรู้ 

จัดประชุมเพ่ือสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยเชิญตัวแทนองค์กรของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อาชญากรรมในพ้ืนที่มาให้ความเห็นในลักษณะของการวิพากษ์ในแง่ของการน า 
แนวทางการสร้างเครือข่ายเยาวชนใน (ร่าง) คู่มือฯ ไปใช้งานจริง  

การวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการบ่งชี้ความรู้ที่เป็นความรู้ เด่นชัด 
(Explicit Knowledge) และความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันอาชญากรรม
ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 

 

Tacit 
Knowledge 

การเข้าถึง
ความรู้ 

• จัดท าคู่มือการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด

และตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้
งาน) และเผยแพร่ลงในสื่อสังคมมออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการด าเนิน
กิจกรรมเครือข่ายเพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 

• สร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือป้องกันการกระท าความผิด

และตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ตาม
แนวทางของคู่มือท่ีได้จัดท าข้ึนในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

• ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่าย

เยาวชนฯ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและการสนทนากลุ่มย่อยภายหลังจากการ
สัมมนา 
 

 

Explicit + Tacit  
Knowledge 

การเรียนรู้ 

จากกระบวนการจัดการความรู้ของการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปน้ี 
 กระบวนการจัดการความรู้ การด าเนินการ องค์ความรู้ 
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 1.2 สรุปผลการจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 การจัดท าต้นแบบการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการด าเนินการตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว้ในคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ (ฉบับใช้งาน) ท่ีได้จัดท าขึ้นเพื่อช้ีให้เห็นว่าแนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนท่ีปรากฏในคู่มือฉบับดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนในพื้นท่ีได้จริง  ซึ่งแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวสามารถจ าแนกได้ออกเป็น  
4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย  
ขั้นฝึกอบรมแกนน าเครือข่าย และขั้นขยายเครือข่ายและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย ซึ่งสามารถสรุปผล 
การด าเนินการสร้างต้นแบบตามข้ันตอนดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 
 
       1) ข้ันเตรียมการ  
  ➤ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 
  ในขั้นตอนของการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 
ได้มีการน าเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสามพรานลงพื้นท่ีไปยังโรงเรียนสามพราน
วิทยาเพื่อเข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียนพร้อมท้ังคณะผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อขออนุญาตเข้าไปท ากิจกรรม
การสร้างเครือข่ายและประเมินสภาพความพร้อมในการน ามาเป็นพื้นท่ีน าร่องในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนท่ีมีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนดังกล่าวโดยหลังจากท่ี
ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารของโรงเรียนแล้วจึงมีการลงพื้นท่ีไปยังโรงเรียนสามพรานวิทยาเพื่อไปให้
ความรู้ในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมแก่นักเรียนเป็นประจ า จนเกิดความสนิทสนมกับคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเป้าหมายในท่ีสุด 
 

 ➤ จัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
  ในขั้นตอนของการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย ได้มีการจัดต้ัง 
คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายขึ้น ซึ่ งประกอบไปด้วยบุคลากรจาก 3 ส่วน ได้แก่   
1) เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธรสามพรานในการเข้ามามีบทบาทในการเป็นเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย  2) ผู้บริหารของ
โรงเรียนสามพรานวิทยาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นบุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายใน
ฐานะผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนท่ีจะน ามาสร้างเครือข่าย 3) ตัวแทนแกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีผ่าน
กระบวนการคัดเลือกแล้ว 
 



144 
 

 
 

  ➤ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับการรับสมัครเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิก
ของเครือข่าย 
  ในขั้นตอนของการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับการรับสมัครเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามา
เป็นสมาชิกของเครือข่ายได้มีการออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการรับสมัครเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายให้มีความน่าสนใจและได้แนบคิวอาร์โคด (QR Code) เพื่อให้
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) และติดต่อ
สอบถามคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายผ่านบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) และได้
มีการออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพเพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ใน
ช่องทางต่าง ๆ ท่ีเยาวชนกลุ่มเป้าหมายสามารถพบเห็นได้ง่าย  
 

      2) ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 
  ➤ การประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายเยาวชนทั้งในรูปแบบของการ 
ลงพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่สังคมออนไลน์  
  ในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธรสามพรานและผู้บริหาร 
ของโรงเรียนสามพรานวิทยาในฐานะบุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายจึงได้ขอร่วมมือ
จากคณาจารย์โรงเรียนสามพรานวิทยาในการน าส่ือประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดท าขึ้นประชาสัมพันธ์ลงในกลุ่มไลน์
ต่าง ๆ ท่ีมีนักเรียนอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากเว็บไซต์ของโรงเรียนสามพรานวิทยาเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ
นักเรียนของโรงเรียนถึงกิจกรรมการสร้างเครือข่ายท่ีก าลังจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการลงพื้นท่ีแจกจ่าย  
ส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีเตรียมไว้ส าหรับการรับสมัครให้แก่นักเรียนท่ีสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย  
โดยเลือกช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาท่ีนักเรียนรวมตัว
กันอยู่เป็นจ านวนมากโดยไม่ให้กระทบกับเวลาเรียนตามปกติของนักเรียน 
 

  ➤ จัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
  ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชนได้มีการน า
บุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายเข้าไปจัดกิจกรรมส าหรับการคัดเลือกแกนน าเครือข่าย
เยาวชนในหน่วยงานต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรรมกลุ่มท่ีกระตุ้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันคิด
และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อท่ีจะสามารถสังเกตพฤติกรรมและทักษะต่าง ๆ ท่ีสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้แสดง
ออกมา เช่น ภาวะผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการส่ือสาร ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น แล้วจึงพิจารณาคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเข้ามาเป็นแกนน าเครือข่าย
เยาวชน ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแกนน าเยาวชนยังคงต้องมีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยแกนน าเยาวชนใน
การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายไปยังเยาวชนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อท่ีจะขยายเครือข่าย
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
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      3) ขั้นการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและคัดเลือกแกนน าเครือข่าย 
  ➤ การจัดการฝึกอบรมแกนน าเครือข่ายเยาวชนในลักษณะกิจกรรมค่ายฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ  

 ในขั้นตอนนี้ได้มีการน าแกนน าจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาท ากิจกรรมค่ายร่วมกันโดยเริ่ม
ต้ังแต่การจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม หลังจากนั้นจึงได้มีการบรรยายเพื่อสร้างแนวคิดให้แก่แกนน าเครือข่าย
เยาวชนเพื่อช้ีให้เห็นว่าส่ือสังคมออนไลน์สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายป้องกันการกระท า
ความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของเยาวชนได้ พร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
และรูปแบบ ผลกระทบ และการป้องกันภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้แกนน าเครือข่ายเยาวชน
น าองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้กับเยาวชนท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายคนอื่น ๆ ได้ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนเพื่อเสริมทักษะ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรม
ของเครือข่ายเยาวชนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

 นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนได้มีการออกแบบสัญลักษณ์ประจ า
เครือข่ายและร่วมกันสร้างเพจเฟสบุ๊กสาธารณะท่ีมีช่ือว่า “Young Happy เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าผิดฯ” ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางในการท ากิจกรรมของเครือข่ายเยาวชน นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างช่องยู
ทูปเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของเครือข่ายเยาวชนท่ีเป็นคลิปวิดีโอ และยังได้มีการสร้างกลุ่มไลน์สาธารณะ 
(Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ไว้ส าหรับการขยายเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเครือข่ายอีกด้วย หลังจากเสร็จส้ินการฝึกอบรมแล้วยังได้มีการมอบรางวัล เกียรติบัตร รวมถึงเส้ือ
ประจ า เครื อข่ ายให้ กั บแกนน า เพื่ อ ให้ แกนน า เครื อข่ าย เยาวชน เกิ ดความภาคภู มิ ใจ ในตน เอง 
ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกท่ีจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าความผิดหรือการตก
เป็นเหยื่ออาชญากรรมและเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้
บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

  

     4) ข้ันขยายเครือข่ายเยาวชนและสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่าย 
  ➤ มอบหมายให้แกนน าเครือข่ายประชาสัมพันธห์าสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติม 

 ในขั้นตอนของการมอบหมายให้แกนน าเครือข่ายประชาสัมพันธ์หาสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติม
ได้มีการแจกจ่ายคิวอาร์โคด (QR code) ส าหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายพร้อมกับคิวอาร์โคด  
(QR code) ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยังเพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่าย ช่องยูทูป กลุ่มไลน์สาธารณะ 
(Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ของเครือข่าย Young Happy ท่ีแกนน าเยาวชน
เครือข่ายได้ร่วมกันจัดท าขึ้น เพื่อให้แกนน าเครือข่ายน าไปประชาสัมพันธ์ ให้กับเยาวชนคนอื่น ๆ  
ในโรงเรียน ชุมชน หรือในหน่วยงานของตนเอง เพื่อท่ีจะขยายเครือข่ายโดยการเพิ่มการรับรู้ให้กับเยาวชน  
คนอื่น ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาลงทะเบียนเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มแรงจูงใจ
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ให้กับแกนน าเครือข่ายเยาวชนโดยการมอบรางวัลให้กับแกนน าท่ีสามารถเชิญชวนให้เยาวชนคนอื่นๆ สมัคร  
เข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายได้มากท่ีสุดอีกด้วย 

 

 ➤ จัดกิจกรรมเครือข่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ 
  ในขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางของเครือข่ายนั้น 
คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับแกนน าเครือข่ายเยาวชนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายอย่างต่อเนื่องผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้น  
โดยรูปแบบของกิจกรรมท่ีจัดขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความตระหนักในด้าน  
การป้องกันอาชญากรรมแล้วยังได้มีการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสสร้างสรรค์  
ส่ือเตือนภัยอาชญากรรมขึ้นมาด้วยตนเองแล้วจึงกระตุ้นให้เกิดการกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ผ่าน 
การเข้ารับชม การกดถูกใจ (Like) กดแบ่งปัน (Share) ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เครือข่ายถูกรับรู้ได้ในวงกว้าง
และท าให้เกิดการขยายเครือข่ายออกไปได้มากยิ่งขึ้น และจากการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายท่ีผ่านมาโดยใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้น ปรากฏว่า เพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางของการท ากิจกรรมของ
เครือข่ายมีจ านวนยอดผู้ติดตามท้ังส้ิน 191 บัญชี มีจ านวนยอดการกดถูกใจท้ังส้ิน 142 ครั้ง กลุ่มไลน์สาธารณะ 
(Open chat) มีสมาชิกท่ีอยู่ภายในกลุ่มท้ังส้ิน 405 บัญชี และช่องยูทูปมีผู้ติดตามท้ังส้ิน 25 บัญชี ตามล าดับ  
 

 ➤ ส่งมอบภารกิจของผู้ดูแลเครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนในลักษณะรุ่นสู่รุ่น 
 ในขั้นตอนนี้ได้มีการก าหนดให้บุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายและ

แกนน าเครือข่ายเยาวชนได้ชักชวนผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรม
เครือข่ายและแกนน าในรุ่นต่อไปเข้ามาลงทะเบียนสมัครสมาชิกของเครือข่ายและเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ  
ส่ือสังคมออนไลน์ของเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีได้สร้างขึ้นเพื่อท่ีบุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมเครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนในรุ่นต่อไปจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การ
ท างานเกี่ยวกับการส่งเสริมและขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายต้ังแต่ต้นเพื่อประโยชน์ ในการสานต่อการ
ด าเนินงานของเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องในกรณีท่ีผู้รับผิดชอบดูแลเครือข่ายและแกนน าเครือข่ายเยาวชนคน
เดิมหมดวาระหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของแกนน าเครือข่ายเยาวชนของโรงเรียน
สามพรานวิทยาท่ีมีการน านักเรียนรุ่นน้องผู้ท่ีจะมารับหน้าท่ีเป็นแกนน าเยาวชนในรุ่นถัดไปมาเข้ามาลงทะเบียน
สมัครสมาชิกของเครือข่ายเพื่อท่ีจะได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
ขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ ในแง่ของความยั่งยืนในการสร้างแกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนนายร้อย
ต ารวจนั้น ยังได้ก าหนดให้แกนน าท่ีเป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่ายท่ีผ่านมาได้
มีโอกาสถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการเป็นแกนน าเครือข่ายเยาวชนให้กับนักเรียนนายร้อยต ารวจรุ่น
ถัดมาท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์และยังได้มีการน าแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์จากคู่มือท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวิชาต ารวจมวลชน
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สัมพันธ์ของนักเรียนนายร้อยต ารวจช้ันปีท่ี 3 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างแกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ี
เป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจให้เกิดข้ึนในทุกปีการศึกษาอีกด้วย 

 

 ➤ สร้างข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นทางการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ในขั้นตอนของการสร้างข้อตกลงความร่วมมือท่ีเป็นทางการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้มีการสร้างความร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลากรของหน่วยงานดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนและ
พัฒนากิจกรรมเครือข่ายเยาวชนท่ีได้จัดท าขึ้นท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังได้รับ
ความร่วมมือจากบริษัท โรงเส้นหมี่ซอเฮง จ ากัด ซึ่ง เป็นหน่วยงานภาคเอกชนในอ าเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม ในการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้เป็นเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมเครือข่ายท่ีได้สร้างขึ้นอีกด้วย  
 
 1.3 บทสรุปเก่ียวกับโครงสร้าง ภารกิจ วิธีการท างานของเครือข่ายเยาวชนเพื่อปอ้งกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
 

      1) ภารกิจของเครือข่าย  
      เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการ
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนเกี่ยวกับภัยของอาชญากรรมในรู ปแบบต่าง ๆ  
เพื่อป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าท่ีผิดกฎหมายและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
ผ่านการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีได้ร่วมกันจัดท าขึ้น 
 

      2) โครงสร้างเครือข่าย 
      จากการสร้างและพัฒนาเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยสามารถสร้างต้นแบบเครือข่ายเยาวชนซึ่งเป็น
เครือข่ายน าร่องได้ท้ังส้ิน 1 เครือข่าย ประกอบด้วยบุคลากร 2 ส่วนหลัก ได้แก่ คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมเครือข่าย จ านวน 33 คน และสมาชิกเครือข่าย จ านวน 116 คน โดยคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริม
กิจกรรมเครือข่าย ประกอบไปด้วย 
      1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย จ านวน 2 นาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเข้ามามีบทบาทในการวางแผน 
ประสานงาน ก ากับดูแล ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย 
      2) ผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนท่ีจะน ามาสร้างเครือข่าย จ านวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารและ
ครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา โดยเข้ามามีบทบาทร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมายในการก ากับดูแลและเป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายและ 
ยังเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายและตัวแทนแกนน าเครือข่าย
เยาวชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายอีกด้วย 
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      3) ตัวแทนแกนน าเครือข่ายเยาวชน จ านวน 29 คน ท่ีผ่านการคัดเลือกมาจากโรงเรียนในระดับ 
ช้ันมัธยมศึกษา สภาเด็กและเยาวชน และโรงเรียนนายร้อยต ารวจซึ่งอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7 โดยมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญในการออกแบบและวางแผนการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย 
ท่ีสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย ตลอดจนประสานงานกับสมาชิกเครือข่ายในการเสนอ
ความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายในรูปแบบต่าง ๆ 
 

  2.1) บทบาทหน้าที่ของคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
  (1) วางแผน บริหาร ก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายให้เกิดความต่อเนื่อง
และอยู่ในกรอบของกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของสังคมและสามารถขยายเครือข่ายไปยังเยาวชน  
กลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ้น  
  (2) ประสานงานกับแกนน าเครือข่ายเยาวชนในการจัดกิจกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็น
ส่ือกลางของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ โดยมุ่งเน้นไปยังกิจกรรมในลักษณะท่ีเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกใน
เครือข่ายมีส่วนร่วม 
  (3) เป็นท่ีปรึกษาให้กับแกนน าเครือข่ายเยาวชนและสมาชิกในเครือข่าย  
  (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย 
เช่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมของเครือข่าย เป็นต้น  
 

  2.2) บทบาทหน้าที่ของแกนน าเครือข่ายเยาวชน 
  (1) เป็นตัวการส าคัญในการขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายและสร้างแรงจูงใจและ  
แรงกระตุ้นให้เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกในเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
กิจกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางของเครือข่าย 
  (2) เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างคณะท างานท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรม
เครือข่าย กับสมาชิกเยาวชนในเครือข่ายในการขับเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดกิจกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นส่ือกลางของเครือข่าย 
  (3) เป็นท่ีปรึกษาให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย 
 

  2.3) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกเครือข่าย  
  (1) เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอและช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายและ
แสวงหาสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติม  
  (2) เสนอแนะความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมเครือข่ายผ่านแกนน าเพื่อเสนอต่อคณะท่ีปรึกษา
และส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
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      3) วิธีการด าเนินกิจกรรมเครือข่าย 
      กิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่  
      1) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีก าลังเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจของประชาชนในปัจจุบัน 
ยกตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบการหลอกลวงของแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ การฉ้อโกงออนไลน์ 
การล่วงละเมิดทางเพศทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
      การด าเนินกิจกรรมในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ดังกล่าวนั้นได้มีการ
ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย
ท าหน้าท่ีเป็นผู้บริหารส่ือสังคมออนไลน์ (Administrator) ของเครือข่ายร่วมกับผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของ
เยาวชนท่ีจะน ามาสร้างเครือข่ายและตัวแทนแกนน าเครือข่ายเยาวชน โดยจะต้องมีหน้าท่ีในการน า 
ส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมท่ีอาจสร้างขึ้นเองหรือ
น ามาจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ น ามาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ของเครือข่ายท่ี
ได้จัดท าขึ้น ได้แก่ เพจเฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่าย กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) ตลอดจนบัญชี
ไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะน าไปประชาสัมพันธ์ผ่านการตรวจสอบ 
ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาของส่ือประชาสัมพันธ์ในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย
เสียก่อน 
      2) การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของเครือข่าย  
      การสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายควรท่ีจะอยู่บนพื้นฐานของการยึดเยาวชนในเครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง กล่าวคือ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการออกแบบกิจกรรมเครือข่าย 
ในแต่ละครั้งเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างตัวตนผ่านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของเครือข่ายได้อย่างเต็มท่ี โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายและผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายจะมีบทบาทเป็น
เพียงผู้ท่ีเสนอแนะแนวทางและก ากับดูแลให้กิจกรรมของเครือข่ายมีความเหมาะสมและอยู่ในกรอบของ
กฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของสังคมเท่านั้น โดยแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านเครือข่ายผ่าน 
ส่ือสังคมออนไลน์ของเครือข่าย มีดังต่อไปนี้ 
      (1) คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายจัดประชุมร่วมกับแกนน าเครือข่ายเยาวชน  
โดยเปิดโอกาสให้แกนน าเครือข่ายเยาวชนร่วมกันก าหนดรูปแบบและวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ ของ
กิจกรรมท่ีจะจัดขึ้นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของเครือข่าย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความตระหนักรู้ตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมรวมถึงตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย 
      (2) เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงเป็นขั้นตอน 
ของการสร้างส่ือส าหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านส่ือสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ของเครือข่าย
ท่ีได้จัดท าขึ้นโดยส่ือส าหรับการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวควรท่ีจะต้องมีการแนบคิวอาร์โคด (QR code) 
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ส าหรับการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายพร้อมกับคิวอาร์โคด (QR code) ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยังเพจ 
เฟสบุ๊กท่ีใช้เป็นส่ือกลางของเครือข่ายได้ นอกจากนี้ยังมีการแนบคิวอารโ์คด (QR code) ของกลุ่มไลน์สาธารณะ 
(Open chat) และบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ของเครือข่ายส าหรับใช้ในการตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมเครือข่ายและใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายได้อีกด้วย  
      (3) หากรูปแบบของกิจกรรมเป็นการส่งผลงานเข้าประกวดควรมีการก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ท่ีประสงค์
จะส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายผ่านคิวอาร์โคด (QR code) ท่ีแนบไว้กับ 
ส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มสมาชิกของเครือข่ายให้มากขึ้น และควรเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้เยาวชนเป็นผู้สร้างผลงานด้วยตนเอง ในส่วนของเกณฑ์ในการตัดสิน ควรมีการก าหนดให้มีการพิจารณา
ความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ การใส่แฮชแท็ก และจ านวนยอดการกดถูกใจ จ านวน
ยอดแชร์ในส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้เป็นส่ือกลางการท ากิจกรรมของเครือข่ายเพื่อเป็นการเพิ่มการรับรู้ให้กับ
กิจกรรมเครือข่ายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
      (4) หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมแล้ว คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายควร 
จัดประชุมร่วมกับแกนน าเครือข่ายเยาวชนอีกครั้งเพื่อสรุปผลการด าเนินกิจกรรมและร่วมกันถอดบทเรียนของ
กิจกรรมท่ีได้จัดท าขึ้นส าหรับใช้เป็นแนวทางในการน ามาปรับใช้กับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 
 1.4 สรุปผลการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเป็นการ
ด าเนินการเพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี 3 ของการศึกษาวิจัยนี้โดยมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้  
การเข้าถึงความรู้ การเรียนรู้ ตามหลักการของการจัดการความรู้ การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ภาคทฤษฎีซึ่งเป็นการบรรยายขั้นตอน 
ในกระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ตลอดจนแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย และการฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็น
ประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายโดยกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนท้ังส้ิน 
192 คน ประกอบด้วยตัวแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7  ตัวแทนเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ และผู้ปกครองของสถานศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7 เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธรสามพราน (นอกเหนือจากท่ีเข้าร่วม 
ในต้นแบบเครือข่ายน าร่อง) รวมถึงนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ 
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 ในส่วนของการอบรมภาคทฤษฎีนั้น หลังจากท่ีได้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ  
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น ยังได้มีการใช้แบบสอบถาม 
เพื่อวัดและประเมินผลในด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดดังกล่าว  
ซึ่งพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกัน
การกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ในแต่ละขั้นตอนรวมถึง
แนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ในระดับท่ีมากขึ้น นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนใหญ่เห็นว่าองค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและมีแนวโน้มท่ีจะน าคู่มือนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในอนาคตอีกด้วย  
 ในส่วนของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติซึ่งได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองสร้างและใช้งาน  
ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย เช่น เพจเฟสบุ๊ก ช่องยูทูป กลุ่มไลน์
สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) รวมถึง ส่ือประชาสัมพันธ์โดยใช้
โปรแกรมแคนวา (Canva) และกูเกิ้ลฟอร์ม (Google Form) ส าหรับการรับสมัครสมาชิกเครือข่าย โดยจากการ
สังเกตผลการปฏิบัติพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถสร้างและใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้ 
 นอกจากนี้ หลังจากการสัมมนาถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายยังได้มีการคัดเลือก
ตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มตัวแทนสถานศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และกลุ่มนักเรียนนายร้อยต ารวจ มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการน าองค์ความรู้ท่ี ได้ถ่ายทอดไปขยายผลหรือต่อยอด ท าให้พบว่า ในภาพรวม
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มจะเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายน าร่องท่ีสร้างขึ้นเพื่อท่ีจะช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมของ
เครือข่ายน าร่องให้เกิดความต่อเนื่องและจะน าเครือข่ายน าร่องท่ีสร้างขึ้นเป็นต้นแบบนี้ไปประชาสัมพันธ์ 
ในหน่วยงานหรือในพื้นท่ีของตนเพื่อท่ีจะสามารถขยายเครือข่ายต่อไปในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิด
ท่ีจะน าองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน ฯ ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปต่อยอดโดยการ
สร้างเครือข่ายในหน่วยงานหรือชุมชนของตนเองต่อไปอีกด้วย  
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 1.5 ความเชื่อมโยงของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเยาวชน
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์  
 เมื่อพิจารณาแนวทางการสร้างต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า แนวทางดังกล่าว
ได้มีการเริ่มต้นจากการสร้างต้นแบบเครือข่ายน าร่องในพื้นท่ีของอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยการ 
น าเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสามพราน ซึ่งจะต้องมีหน้าท่ีในการแสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพื่อการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีอ าเภอสามพราน
อยู่แล้วมาสร้างความร่วมมือกับผู้บริหารและครูของโรงเรียนสามพรานวิทยาเพื่อท่ีจะน าผู้บริหารและครูของ
โรงเรียนสามพรานวิทยาเข้ามามีบทบาทเป็นบุคลากรในคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายในฐานะ
ผู้ดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชนที่จะน ามาสร้างเครือข่าย  
 หลังจากท่ีได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและครูโรงเรียนสามพรานวิทยาในการเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายแล้ว เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสามพรานจึงได้
ร่วมกับผู้บริหารและครูของโรงเรียนสามพรานวิทยาในการแสวงหาและคัดเลือกแกนน าเครือข่ายเยาวชนและ
สมาชิกเครือข่ายเยาวชนจากโรงเรียนสามพรานวิทยา ตลอดจนหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในพื้นท่ี
ใกล้เคียงมาท ากิจกรรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมการคัดเลือกแกนน าเยาวชน การฝึกอบรมแกนน าเครือข่าย
เยาวชน เป็นต้น เพื่อท่ีจะสร้างปฏิสัมพันธ์และความสนิทสนมคุ้นเคยกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชน
สัมพันธ์ ครู เจ้าหน้าท่ี และเยาวชนจากสถาบันต่าง ๆ อันจะส่งผลให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
 เมื่อมีบุคลากรในเครือข่ายน าร่องครบท้ัง 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานีต ารวจภูธรสามพราน 2) ผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของ
เยาวชนท่ีจะน ามาสร้างเครือข่ายซึ่งเป็นผู้บริหารและครูของโรงเรียนสามพรานวิทยา และ 3) ตัวแทนแกนน า
เครือข่ายเยาวชนท่ีผ่านการคัดเลือกมาจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ  จึงได้มีการจัดต้ังคณะท่ีปรึกษาและ
ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายขึ้นเพื่อร่วมกันขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายร่วมกับเยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่าย  
ท่ีรวบรวมมาได้จากการรับสมัครและจากการจัดกิจกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา  
 ในส่วนของลักษณะการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายนั้นจะท้ังในรูปแบบของการน าส่ือท่ีเกี่ยวกับ 
การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมท่ีอาจสร้างขึ้นเองหรือน าม าจากแหล่งข้อมูลท่ี
น่าเช่ือถือมาประชาสัมพันธ์หรืออาจเป็นการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนในเครือข่ายเป็น
ผู้ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าวจะต้องขับเคล่ือนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ของเครือข่ายท่ีสร้างขึ้น โดยใช้เพจเฟสบุ๊กของเครือข่ายเป็นส่ือหลักในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เครือข่ายและเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมและยังได้มีการสร้าง 
ช่องยูทูปเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่ือสร้างสรรค์ท่ีเป็นคลิปวิดีโอ นอกจากนี้ยังมีการน ากลุ่มไลน์สาธารณะ  
(Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) มาช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เครือข่าย รับเรื่องร้องเรียน รับแจ้งเหตุ หรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ อีกด้วย  
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 หลังจากท่ีได้มีการสร้างต้นแบบเครือข่ายน าร่องและขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายมาระยะหนึ่งแล้วจึงได้
มีการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ แนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายของเครือข่าย
น าร่องท่ีได้สร้างขึ้น ตลอดจนวิธีการสร้างและใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม
ของเครือข่ายซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีอยู่ในคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น 
มาเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ี
รับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7  ได้แก่ ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของสถานี
ต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัดกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7  ตัวแทนเด็กและเยาวชน ครูอาจารย์ และ
ผู้ปกครองของสถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 เจ้าหน้าท่ีประจ า
สถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์จากสถานีต ารวจภูธรสามพราน 
(นอกเหนือจากท่ีเข้าร่วมในเครือข่ายเยาวชนน าร่อง) รวมถึงนักเรียนนายร้อยต ารวจท่ีก าลังเรียนวิชาต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ด้วย  
 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจึงได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและการขับเคล่ือนกิจกรรรมต่าง ๆ   ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของต้นแบบ
เครือข่ายน าร่องซึ่งเปรียบเสมือนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนกิจกรรมของเครือข่ายน าร่องท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปได้หรืออาจจะน า ต้นแบบ
เครือข่ายน าร่องดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานหรือในพื้นท่ีของตนเพื่อท่ีจะสามารถขยายเครือข่าย
ต่อไปในวงกว้างมากขึ้นโดยใช้ต้นแบบเครือข่ายน าร่องเป็นศูนย์กลางเครือข่ายหรืออาจน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ท่ีได้รับจากการถ่ายทอดไปต่อยอดโดยการสร้างเครือข่ายในหน่วยงาน
หรือชุมชนของตนเองต่อไปได้             
 นอกจากนี้ หน้าปกของเพจเฟสบุ๊กของต้นแบบเครือข่ายน าร่องท่ีได้สร้างขึ้นยังได้มีการแนบคิวอาร์โคด  
(QR code) ของคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ รวมถึง คิวอาร์โคด (QR code) ของกลุ่มไลน์
สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) เพื่อให้กับผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึง 
องค์ความรู้ได้ตลอดเวลาหรือสามารถติดต่อสอบถามคณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายของต้นแบบ
เครือข่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย  
ท่ีสามารถขับเคล่ือนผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นได้ จึงไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของพื้นท่ีของการท ากิจกรรม 
ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายสามารถขยายออกยังกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่นอกพื้นท่ีรับผิดชอบของ
พื้นท่ีรับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย 
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ประชาสัมพันธ์ต้นแบบเครือข่ายเยาวชนน าร่อง/น าองค์ความรู้เก่ียวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปสร้างเครือข่ายในหน่วยงานหรือชุมชนของตนเองต่อไป 

การขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายออกยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกพ้ืนที่รับผิดชอบของพ้ืนที่รับผิดชอบของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 7 ในอนาคต 

การถ่ายทอดและเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกับการสร้างและพฒันาเครือขา่ยเยาวชนฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 

สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้
ขับเคลื่อนกิจกรรรมเครือข่าย 

เครือข่ายน า
ร่องที่สร้างข้ึน
เพ่ือใช้เป็น
ต้นแบบ 

ผู้บริหารและคร ู
โรงเรียนสามพรานวิทยา  

เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชน
สัมพันธ์ สภ.สามพราน 

แกนน าเครือข่าย
เยาวชนและเยาวชนที่
เป็นสมาชิกเครือข่าย 

ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
มวลชนสัมพันธ์ของสถานี

ต ารวจแต่ละจังหวัดในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจ 

ภูธรภาค 7 

ตัวแทนเด็กและเยาวชน ครู
อาจารย์ และผู้ปกครองของ
สถานศึกษาท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของกองบัญชาการ

ต ารวจภูธรภาค 7 

เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานพินิจ
หรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ

เยาวชน 

เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชน
สัมพันธ์ สภ. สามพราน 

(นอกเหนือจากท่ีเข้าร่วมใน
เครือข่ายเยาวชนน าร่อง) 

นักเรียนนายร้อยต ารวจ 
ก าลังเรียนวิชาต ารวจมวลชน

สัมพันธ์ 

กิจกรรม
เครือข่าย 

กิจกรรมเครือข่าย 

กิจกรรม
เครือข่าย 

กลุ่มเป้าหมายเขา้มา 
ศึกษาแนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่าย 

น าร่องและการขบัเคลื่อน
กิจกรรรมต่าง ๆ  

กลุ่มเป้าหมายเขา้มา 
ศึกษาแนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่าย 

น าร่องและการขบัเคลื่อน
กิจกรรรมต่าง ๆ 

ภาพท่ี 8.2 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงของพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาต้นแบบเครือข่ายเยาวชน 
เพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ 
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2. ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2.1.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีการก าหนดนโยบายในเรื่องการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ให้เป็นภารกิจอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์เพื่อท่ีจะกระตุ้น  
ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยไม่จ าเป็นต้องลงพื้นท่ีซึ่งจะส่งผลให้กิจการมวลชน
สัมพันธ์สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เกิดการระบาดขึ้นอีกระลอกหรือในสถานการณ์อื่น ๆ ท่ีส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นท่ีไปปฏิบัติ  
งานมวลชนสัมพันธ์ได้ตามปกติ  

2.1.2 สถานศึกษาหรือสมาคมผู้ปกครองควรร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีในการ 
น าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่ายร่วมกับนักเรียนเพื่อลด
โอกาสท่ีจะมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท าความผิดหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในกลุ่มของนักเรียนได้ 

2.1.3 สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอาจน าแนวทางการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์จากงานวิจัยนี้ไปใช้สร้างเครือข่ายเยาวชนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
ของภัยจากอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ และอาจขยายมาสู่เยาวชนท่ีถูกปล่อยตัวมาแล้วด้วยเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมไม่ให้เยาวชนเหล่านี้กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก 

2.1.4 สถานีต ารวจอาจมีการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนดังกล่าวไป 
ต่อยอดโดยการขยายเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชนเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมให้กับชุมชนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบได้ 

2.1.5 สภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ตลอดจนสภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย สามารถน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนโดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ด้านการป้องกันอาชญากรรมให้กับเยาวชนในหน่วยงานได้ 

2.1.6 โรงเรียนนายร้อยต ารวจควรมีการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อ
ป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์จากการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต ารวจมวลชนสัมพันธ์ของนักเรียนนายร้อย
ต ารวจช้ันปีท่ี 4 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างแกนน าเครือข่ายเยาวชนท่ีเป็นนักเรียนนายร้อยต ารวจให้
เกิดขึ้นในทุกปีการศึกษา 
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2.1.7 หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนอาจน า 
แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ของการศึกษาวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ท่ีก าลังเป็นกระแสสังคม
อยู่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ 
การพนันออนไลน์ เครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 
2.6 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการขยายพื้นท่ีการศึกษาวิจัยน าร่องการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท า
ความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ไปยังกองบัญชาการต ารวจภูธร  
ภาคอื่น ๆ รวมถึงกองบัญชาการต ารวจนครบาลด้วย โดยน าแนวทางก าหนดไว้ในคู่มือการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือส าคัญในการฝึกอบรมกลุ่มภาคีเครือข่ายท่ีสนใจจะเป็นแกนน าเครือข่ายเยาวชนตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ และเมื่อได้สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ได้ครอบคลุมมากขึ้นแล้ว ควรจะมีการวิจัยวัดและประเมินผลโครงการ  
โดยการทดลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างเครือข่ายเยาวชนท่ีใช้คู่มือฯ (กลุ่ม Treatment) กับเครือข่าย
เยาวชนท่ีไม่ใช้คู่มือฯ (กลุ่ม Comparison) ว่ามีผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมของกลุ่มเยาวชนในแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่างกันอย่างไร โดยวัดและประเมินผลท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
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 บทท่ี 9   
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการศึกษาวิจัยท่ีได้ด าเนินการตามกระบวนการของ
การจัดการความรู้เพื่อท่ีสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการ
กระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถน าไปใช้งาน 
ในพื้นท่ีได้จริง แล้วจึงน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ป้องกันอาชญากรรมในชุมชนเพื่อท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมกับเยาวชน
ในแง่ของการป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมต่อไปได้ 

จากการด าเนินการศึกษาวิจัยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ส่งผลให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
ท่ีสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ตามรายละเอียดท่ีปรากฏดังต่อไปนี้ 

1. ผลผลิต (Output) 
1.1 คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการกระท าผิดและตกเป็นเหยื่อ 

อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์  
คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการกระท าผิดและตกเป็นเหยื่อ

อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์เป็นผลจากการท่ีคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัย  
ตามกระบวนการจัดการความรู้เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 ของการศึกษาวิจัย จนเกิดเป็นองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสามารถน าไปใช้งานในพื้นท่ีได้จริง ซึ่งได้มีการน าองค์ความรู้
ดังกล่าวมาเรียบเรียงไว้ในคู่มือท่ีคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นก่อนท่ีจะน าไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

1.2 ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายของต้นแบบเครือข่ายน าร่อง  
  ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสร้างขึ้นในห้วงของการสร้างต้นแบบเครือข่ายน าร่อง ประกอบไปด้วย  
เพจเฟสบุ๊กของเครือข่าย จ านวน 1 เพจ ช่องยูทูปของเครือข่ายจ านวน 1 ช่อง  กลุ่มไลน์สาธารณะ  
(Open chat) ของเครือข่าย จ านวน 1 กลุ่ม และบัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ของเครือข่าย 
จ านวน 1 บัญชี โดยส่ือสังคมออนไลน์เหล่านี้ยังสามารถรองรับการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายให้เกิดความ
ต่อเนื่องในห้วงต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย 

 

 2. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  2.1 ต้นแบบเครือข่ายน าร่อง  

  ต้นแบบเครือข่ายน าร่องเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ตามท่ี
ก าหนดไว้ในคู่มือท่ีจัดท าขึ้น มาสร้างเป็นต้นแบบเครือข่ายน าร่องท่ีพื้นท่ีจริงเพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 
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ของการศึกษาวิจัย ซึ่งผลจากการด าเนินการดังกล่าวสามารถสร้างต้นแบบเครือข่ายน าร่องได้  1 เครือข่าย  
ซึ่งประกอบไปด้วย คณะท่ีปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย จ านวนท้ังส้ิน 33 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย จ านวน 2 นาย ผู้ท่ีดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชน จ านวน 2 คน และตัวแทน
เยาวชนที่เป็นแกนน าเครือข่าย จ านวน 29 คน และเยาวชนที่สมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย จ านวน 116 คน 
 

  2.2 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  จากการน ากลุ่มเป้าหมายจ านวน 192 คน มาเข้ารับการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการกระท าผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วย
กระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 ของการศึกษาวิจัย  ท าให้ทราบว่า  
ในส่วนของการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ในภาคทฤษฎี กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวม
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์และแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในระดับ
ท่ีมากขึ้น ในส่วนของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถสร้างและใช้งานส่ือสังคม
ออนไลน์ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้ และอีกท้ังยังมีแนวคิดท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ตามบริบทของบทบาทหน้าท่ีของตนอีกด้วย 
 

  2.3 ช่องทางส าหรับการมีส่วนร่วมและเข้าถึงองค์ความรู้ 
  จากการ ท่ีหน้า เพจเฟสบุ๊กของ ต้นแบบเครือข่ายน าร่อง ไ ด้มีการแนบคิวอาร์ โคด  
(QR code) ของคู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ รวมถึง คิวอาร์โคด (QR code) ของกลุ่มไลน์
สาธารณะ (Open chat) บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ (LINE Official Account) ของเครอข่ายไปท่ีหน้าปกของ 
เพจเฟสบุ๊กดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายรวมถึงท่ีสนใจคนอื่น ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
กิจกรรมของเครือข่ายน าร่องหรือศึกษาแนวทางการด าเนินการของกิจกรรมเครือข่าย อีกท้ังยังสามารถเข้าถึง
องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ของคู่มือท่ีจัดท าขึ้นได้อีกด้วย 
   

  2.4 สื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับภัยอาชญากรรมที่เยาวชนในเครือข่าย
เป็นผู้สร้างขึ้น 
  จากแนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายท่ีกระตุ้นให้เยาวชนเป็นผู้ผลิตส่ือสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรม ส่งผลให้ในห้วงของการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายท่ีผ่านมา
เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายสามารถผลิตส่ือสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรม
จ านวน 13 รายการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านเพจเฟสบุ๊กและช่องยูทูปของเครือข่าย 
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3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Impact) 
  3.1 ด้านวิชาการ 
  (1) การน าต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็น
เหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ท่ีจัดท าขึ้นไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือ
ฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนายร้อยต ารวจ นักเรียนนายสิบต ารวจ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในสถานี
ต ารวจต่าง ๆ  
  (2) การน าส่ือสังคมออนไลน์ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใช้ในการขับเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายของ
ต้นแบบเครือข่ายน าร่องไปใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนของวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับงานมวลชนสัมพันธ์ 
เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรมให้แก่นักเรียนนายร้อยต ารวจ นักเรียนนายสิบต า รวจ รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในสถานีต ารวจต่าง ๆ 
 

  3.2 ด้านชุมชนและพื้นที่ 
  (1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน ในการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านการป้องกันอาชญากรรมให้แก่เยาวชนในพื้นท่ี  
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชนและสังคมในภาพรวม  
  (2) เยาวชนท่ีเป็นสมาชิกของเครือข่ายมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมอันจะส่งผล
ต่อการลดโอกาสในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
 

  3.3 ด้านนโยบาย 
  สามารถน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิดและ
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการส่ือสังคมออนไลน์ ไปก าหนดเป็นนโยบายของการปฏิบัติงาน 
ด้านมวลชนสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจโดยไม่จ าเป็นต้องลงพื้นท่ี 
 

  3.4 ด้านเศรษฐกิจ 
  สามารถสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมโดยไม่จ าเป็นต้อง  
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้ความรู้แก่เยาวชน ณ สถานศึกษาหรือหน่วยงานทต้นสังกัดของเยาวชน 
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ตารางที่ 9.1  ตารางแสดงข้อสรุปเกี่ยวกับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Impact) จากการศึกษาวิจัย 
ผลผลติ 

(Output) 
ผลลพัธ์  

(Outcome) 
ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น 

(Expected Impact) 
1) คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อการป้องกันการ
กระท าผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน์  

เชิงปริมาณ 
คู่มือการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพ่ือการป้องกันการ

กระท าผิดและตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน์ส าหรับแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการถ่ายทอดและ
เผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 192 ชุด 

 

เชิงคุณภาพ 
องค์ความรู้เก่ียวกับแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน

เพ่ือการป้องกันการกระท าผิดและตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมด้วย
กระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถน าไปใช้ในการสร้างเครือข่าย
เยาวชนในพ้ืนที่ได้จริง 

1) ต้นแบบเครือข่ายน าร่องที่สร้างขึ้นจากแนวทางการสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
และตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมด้วยกระบวนการสื่อสังคม
ออนไลน์ตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือที่จัดท าขึ้น 
ซึ่งประกอบไปด้วย  
     ➤ คณะที่ปรึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย จ านวน
ทั้งสิ้น 33 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับ
ใช้กฎหมาย จ านวน 2 นาย ผู้ที่ดูแลด้านกิจกรรมของเยาวชน 
จ านวน 2 คน และเยาวชนที่ เ ข้ามาเป็นตัวแทนแกนน า
เครือข่าย จ านวน 29 คน  
          ➤ เยาวชนที่เป็นสมาชิกเครือข่าย จ านวน 116 คน 
 

1) ด้านวิชาการ 
(1) การน าต้นแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ ท่ีจัดท า

ข้ึนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรม
ให้แก่นักเรียนนายร้อยต ารวจ นักเรียนนายสิบต ารวจ รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในสถานีต ารวจต่าง ๆ  

(2) การน าสื่อสังคมออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายของต้นแบบเครือข่ายน าร่องไปใช้
เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนของวิชาที่เกี่ยวข้องกับงาน
มวลชนสัมพันธ์เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนหรือฝึกอบรม
ให้แก่นักเรียนนายร้อยต ารวจ นักเรียนนายสิบต ารวจ รวมถึง
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมวลชนสัมพันธ์ในสถานีต ารวจต่าง ๆ 
 

2) ด้านชุมชนและพื้นที่ 
(1) เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรของ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการร่วมกัน
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านการป้องกันอาชญากรรมให้แก่
เยาวชนในพ้ืนที่ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างความสงบ
เรียบร้อยให้กับชุมชนและสังคมในภาพรวม  

 
 

 

2) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ข้ารับการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ 
องค์ความรู้  มีระดับความรู้และความเข้าใจโดยภาพรวม 
ในระดับมากและสามารถสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้อีกทั้งยังมีแนวคิด 
ที่จะน าองค์ความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามบริบทของ
บทบาทหน้าท่ีของตน 
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ผลผลติ 
(Output) 

ผลลพัธ์  
(Outcome) 

ผลกระทบ 
(Expected Impact) 

2) สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เครือข่ายซึ่งถูกสร้างขึ้นในห้วงของการสร้างต้นแบบการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ 

เชิงปริมาณ 
สื่อที่ใช้เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่าย ได้แก่  

➤ เพจเฟสบุ๊กของเครือข่าย จ านวน 1 เพจ  
➤ ช่องยูทูปของเครือข่าย    จ านวน 1 ช่อง 
➤ กลุ่มไลน์สาธารณะ (Open chat) ของเครือข่าย  จ านวน 1 กลุ่ม 
➤  บัญ ชี ไ ล น์ เ พ่ื อ ธุ ร กิ จ  ( LINE Official Account)  ขอ ง
เครือข่าย จ านวน 1 บัญชี 
เชิงคุณภาพ 

         สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมของต้นแบบเครือข่ายน าร่องและสามารถ
รองรับการด าเนินกิจกรรมเครือข่ายให้เกิดความต่อเน่ืองในห้วงต่อไป
ในอนาคตได้ 

3) ช่องทางส าหรับการมีส่วนร่วมและเข้าถึงองค์ความรู้ 
     ช่องทางที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้ที่สนใจ 
สามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เครือข่ายน าร่องและเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนฯ จากคู่มือที่จัดท าข้ึนได้ 
 

4) สื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เ ก่ียวกับภัย
อาชญากรรมที่เยาวชนในเครือข่ายเป็นผู้สร้างขึ้น 
     สื่อสร้างสรรค์เ พ่ือสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัย
อาชญากรรมจ านวน 13 รายการที่ถูกสร้างข้ึนโดยเยาวชนใน
เครือข่ายซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านเพจเฟสบุ๊กและช่องยูทูปของ
เครือข่าย 
 
 

(2) เยาวชนในเครือข่ายมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัย
อาชญากรรมอันจะส่งผลต่อการลดโอกาสในการเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือการตกเป็นเหย่ือ
อาชญากรรม 
 

3) ด้านนโยบาย 
      สามารถน าแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเยาวชน
เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดและตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ด้วยกระบวนการสื่อสังคมออนไลน์ไปก าหนดเป็นนโยบายของ
การปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจโดยไม่จ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ 
 

4) ด้านเศรษฐกิจ 
     สามารถสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ เยาวชนเกี่ยวกับ 
ภัยอาชญากรรมโดยไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปให้ความรู้แก่เยาวชน ณ สถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ของเยาวชน 
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