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Abstract 

 The objectives of this Participatory Action Research aim to create and synthesize the 

youth’s network development in order to make a prevention against the fray among vocational 

students. There were 3 groups, which were local researcher, research participants, and 

stakeholders. This study had been completed within 3 loops. Each loop comprised 3 steps; 

planning, taking action and observation, and reflection. Content analysis was employed for 

systhesis. The research found that there were 3 forms of associating connections for preventing 

mostly occurred fray among vocational students. The first form occurred inside the educational 

institute defined as initially formed network; focusing on educating or informing about fray 

protection, also providing anopportunity to work in team. For the others, there were something 

happening between or among different institutes, which were breaking the wall and co-operation 

for development. Breaking the wall was a form of connection development focusing on working 

in team and communicative skill developed by community service activities which had strong 

potential to reconcile the relationship amongs students in different vocational institutions. For 

co-operation for development, it focused on developing positive relationship via online system. 

Apparently, each form indicated the relationship, activities, stages of manipulation, related 

persons, and results. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา โดยในการสร้างมีผู้ร่วมวิจัย 3 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มนักวิจัยร่วม กลุ่มผู้ร่วมวิจัย และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งในการสร้างมีวงจรของการด าเนินการพัฒนา
ทั้งสิ้น 3 วงรอบ ในแต่ละวงรอบประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และสังเกต และ ขั้นการ
สะท้อนผล หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากการสร้าง มาท าการสังเคราะห์ตามวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis) โดยผลการวิจัยที่ได้จากการสร้างและสังเคราะห์รูปแบบในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่ามี 3 รูปแบบ เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 
คือรูปแบบริเริ่มสร้างเครือข่าย เป็นรูปแบบที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท และฝึกทักษะ
การท างานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย และอีก 2 รูปแบบ เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นระหว่างสถานศึกษา คือ 
รูปแบบทลายก าแพงกั้น เป็นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายที่เน้นการฝึกทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการ
สื่อสาร โดยใช้กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เป็นตัวเชื่อมในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนที่อยู่
ระหว่างสถานศึกษา และรูปแบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาที่เน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ โดย
รายละเอียดในแต่ละรูปแบบจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์ 

 ค ำส ำคัญ: เครือข่ายกลุ่มเยาวชน  การป้องกันการทะเลาะวิวาท  นักเรียนอาชีวศึกษา   
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะในนักเรียนอาชีวศึกษา เป็นปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อนและมี

สาเหตุจากปัจจัยหลายด้าน ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งมักพบว่าเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเชิงลบ 
(negative traits) เช่น เป็นคนโกรธง่าย มีทัศนคติด้านความรุนแรง ถูกกระตุ้นต่อสิ่งเร้าได้ง่าย  ปัจจัยด้านอิทธิพล
ทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือนและคนใกล้ชิด ปัจจัยเหล่านี้ล้วนน าไปสู่การทะเลาะวิวาท ที่มีความรุนแรงของกลุ่ม
วัยรุ่นเกิดขึ้น (Reza, 2001) สอดคล้องกับที่ อุมาพร ตรังสมบัติ (2559) ที่ได้ พบว่าสาเหตุการเกิดความรุนแรง
เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนตัวของวัยรุ่น เช่น ค่านิยม และทัศนคติที่นิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ร่วมไปกับ
ค่านิยมเรื่องศักดิ์ศรี เมื่อมีเหตุการณ์ที่ท าให้รู้สึกถูกท้าทายศักดิ์ศรี ก็ท าให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงขึ้นมา มักเป็น
ความโกรธ การควบอารมณ์ตนไม่ได้ และถูกเพ่ือนชักชวนให้กระท าผิด  สอดคล้องกับการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับสาเหตุการทะเลาะวิวาท โดยพบผลว่ามาจากสาเหตุภายในตัวบุคคล เช่น การล้างแค้น เกิดจากเรื่องผู้หญิง 
เมื่อมองหน้ากันแล้วหมั่นไส้ และต้องการอวดเพ่ือนฝูงว่าตัวเองเก่ง (วิสิทธิ์ คลังสิน, 2539; อุษารัศม์ นิติยารมย์, 
2548) ค่านิยม ความเชื่อ เรื่องศักดิ์ศรี (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2549) สาเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น อิทธิพลจาก
รุ่นพ่ี การชักน าจากเพ่ือน (วิสิทธิ์ คลังสิน , 2539; เสน่ห์ เสถียรพงศ์, 2539; จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ , 2540) 
บรรยากาศภายในโรงเรียน สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เนท (เสรี ภัทรพิศาล, 2546)  

 การป้องกันการทะเลาะวิวาท ส่วนใหญ่จะมีมาตรการมาจากนโยบายของรัฐมีการฝึกทักษะ และจิตลักษณะ
ต่างๆ ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือป้องกันการทะเลาะวิวาท ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยที่พบตรงกันคือ การ
เสริมสร้างจิตลักษณะที่ส าคัญ เช่น ทัศนคติต่อการทะเลาะวิวาท ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (แสวง ทวีคูณ, 
2538) รวมทั้งมีการฝึกการแสดงออกที่เหมาะสมในการเผชิญความขัดแย้ง เน้นการพัฒนาคุณธรรม ความสัมพันธ์
กับเพ่ือน (พิชัย ผลพันธิน, 2550) ในส่วนของมาตรการป้องกันการทะเลาะวิวาทของหน่วยงานอ่ืนๆ  ก็ยังไม่พบ
งานวิจัยที่ศึกษาหาแนวทางป้องกันที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จะพบแต่แนวทางแก้ไขและป้องกันที่มาจากส่วน
อ่ืนๆ เช่น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติคสช. ที่ 30/2559 เรื่องมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท ของนักเรียนและ
นักศึกษา เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน จ าเป็นต้องก าหนดมาตรการทางกฏหมาย
เพ่ิมเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและการจัดระเบียบในสังคม จึงขออาศัยอ านาจตามความใน ม. 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. ในค าสั่ง
สรุปได้ว่า ให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ดูแลและยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเยาวชน สถานศึกษามีหน้าที่จัดให้มี
กิจกรรม รวมทั้งกวดขันและเร่งรัดจัดท ามาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการลดปัญหาสังคมโดยด่วน 
และผู้ใดกระท าการอันเป็นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุก และปรับ ท าให้เห็นได้ว่า กา ร
แก้ไข หรือป้องกันการทะเลาะวิวาทนั้น อาจต้องเกิดมาจากความร่วมมือที่อาจได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึ้นมา เนื่องจากว่าเครือข่าย น่าจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของการส่งเสริม
ให้ เกิดการพัฒนาที่ยั่ งยืน ทั้ งนี้  เพราะสมาชิกของเครือข่ายจะมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานร่วมกัน  
(เสรี  พงศ์พิศ, 2548) 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาท ที่เกิดขึ้นในกลุ่มของนักเรียนอาชีวศึกษานั้นเป็น
เรื่องส าคัญ ที่จ าเป็นต้องได้รับการป้องกัน โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่ วนด้วยกัน ทั้งในส่วนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ตลอดทั้งนักเรียนอาชีวศึกษาเอง โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นไปที่กลุ่มตัวแทน
นักเรียนอาชีวศึกษาเป็นหลัก เพ่ือให้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายที่ดี โดยคาดว่าจะขยาย
ผลต่อไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไปได้ ประกอบกับงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาในลักษณะของการ
ร่วมมือกัน เพ่ือให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนั้น ยังมีไม่มากนัก ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น า
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ร่วมกันสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา  
จากนั้นจะมีการสร้างคู่มือการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นความพยายามในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขหรือเยียวยา
ปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือสร้างและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท การ
พัฒนาในระดับภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา 

การประมวลเอกสาร 
 ในส่วนของการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน

อาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในเรื่องการรวมกลุ่ม มาเป็นแนวคิดในการอธิบายขั้นตอนที่เกี่ยวกับการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายฯ  ตั้งแต่การรวมกลุ่มของเยาวชนภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา ว่า
รวมกลุ่มกันได้อย่างไร การท างานร่วมกันต้องท าอย่างไร ก่อนที่จะน าไปสู่เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ
ทเลาะวิวาท  

แนวคิดเรื่องเครือข่าย ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์ (2543) เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาท ว่าควรเริ่มตั้งแต่การร่วมมือกันของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย การเชื่อมโยงของสถานศึกษาท่ีเป็น
เครือข่าย ในลักษณะที่มีความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายที่เป็นไปโดยสมัครใจ กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมี
ลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การเป็นสมาชิก เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
หรือความเป็นตัวของตัวเอง  เพ่ือจะช่วยให้เกิดพลังทางสังคมที่ โดยเฉพาะการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาชีวศึกษา น่าจะช่วยให้สังคมเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน  

และรูปแบบชีววิทยานิเวศวิทยาของ Bronfenbenner (2005) เป็นแนวทางในการศึกษาการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ว่าในการรวมกลุ่มเยาวชน 
การพัฒนาเครือข่ายนั้น มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร มีบริบททางสังคมใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชน และอยู่ในระดับใดในสังคมบ้าง 
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วิธีการวิจัย 
ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา

ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ตามแนวคิดของ  
O’Leary (2004) (อ้างถึงใน วรรณดี สุทธินรากร, 2556) ที่ให้ความส าคัญกับความรู้ที่ก่อรูปขึ้นท่ามกลางการ
เรียนรู้ตลอดวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ที่เป็นเสมือนการสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์เพ่ือน าสู่การ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป้าหมายของความส าเร็จจะขัดเกลาวิธีการของการปฏิบัติ การเก็บข้อมูล รวมทั้งการตีความข้อมูล
จะเป็นแสงสว่างที่น าไปสู่ความเข้าใจเรื่องราวในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย  

ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย มี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักวิจัยร่วม (Local Researcher) ได้แก่ กลุ่มอาจารย์จาก
สถานศึกษา 2 แห่ง รวม 2 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวศึกษา และมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และยินดีที่จะเข้าร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
ครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 2) กลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Participants) ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา และตัวแทน
อาจารย์  โดยกลุ่มตัวแทนนักเรียน คือ นักเรียนอาชีวศึกษาที่มีความสมัครใจ ในการร่วมพัฒนาเครือข่ายในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจ านวน 30 คน 
และจากสถานศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 15 คน รวม 45  คน ที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ คือ  
 มีบทบาทเป็นหัวหน้าชุดในการท ากิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการแข่งขัน
ต่าง ๆ และได้รับการยอมรับจากนักเรียนอาชีวศึกษา ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และสามารถให้ค าปรึกษากับเพ่ือน
ได้ รวมทั้ง ยินดีเข้าร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ อีกกลุ่ม
ได้แก่กลุ่มตัวแทนอาจารย์ เป็นอาจารย์ที่มีความสมัครใจในการร่วมพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจ านวน 2 คน และจาก
สถานศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่ง จ านวน 2 คน มีคุณสมบัติที่ส าคัญ ได้แก่ เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครอง หรือ ฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา มีประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนอาชีวศึกษา และยินดีเข้าร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ
โครงการ และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder) ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่สมัครใจเข้า
ร่วมกิจกรรมที่กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจัดขึ้น  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าการวิเคราะห์ข้อมูล แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  มาใช้ในการ
สังเคราะห์รูปแบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเป็น
ผลที่ได้จากการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษา 

ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาในครั้งนี้ เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. การสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา  2. การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา 
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1. การสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษา 

จากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาท 3 วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้  

วงจรที่ 1  การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษาในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา  

1) ขั้นวางแผน (Plan1) การวางแผนอนาคตร่วมกัน  กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจากสถานศึกษาทั้ง 
2 แห่ง ได้วางแผนอนาคตในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษาร่วมกัน ด้วยเทคนิคการแสวงหา
อนาคต (Future Search Conference: FSC) โดยผลที่ได้คือ ให้มีการจัดกิจกรรมในการสร้างเครือข่ายภายใน
สถานศึกษา และเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา โดยเชื่อว่า การสร้างเครือข่ายภายใน และระหว่างสถานศึกษานี้  
จะช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้   

“ทุกวันนี้ที่ทะเลำะกัน ก็มำจำกที่เด็กไม่รู้จักกัน ฟังต่อๆกันมำว่ำถ้ำเจอให้จัดกำรเลย ไม่เช่นนั้น  
ไม่รอดแน่ ดังนั้นถ้ำเด็กได้รู้จักกัน มีกิจกรรมอะไรร่วมกันก็น่ำจะช่วยป้องกันตรงนี้ได้” (อ.เอก)   

“ผมอยำกให้เริ่มจำกในวิดลัยก่อนครับ เพรำะบำงครั้งเรำไม่รู้จักกัน ไม่กล้ำพูดกัน พอมีปัญหำมันก็
ซัดกันเลย แต่ถ้ำในวิดลัยได้มีอะไรท ำร่วมกัน อย่ำงกีฬำ ก็ให้ท ำด้วยกัน สลำยแผนกไปเลย น่ำจะดี” (รัฐพล)  

“ผมว่ำจริงๆ ในวิดลัยก็รู้จักกันนะ ที่ทะเลำะก็กับที่อ่ืนมำกกว่ำ เพรำะไม่รู้จักกัน ถ้ำได้ท ำอะไร
ร่วมกัน คงท ำให้ช่วยป้องกันตรงนี้ได้”(เอกรินทร์) 

2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Action1) ตามแผนที่วางไว้และการสังเกต (Observe) ผู้วิจัยได้น าผลที่ได้
จากขั้นการวางแผน (Plan1) ทั้งหมด มารวบรวม และจัดท าเป็นกิจกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนของสถานศึกษาทั้ง  
2 แห่ง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นการปฏิบัติ (Action1) โดยเป็นกิจกรรมที่จัดภายในของแต่ละสถานศึกษา 
ทั้งนี้ผู้วิจัย และนักวิจัยร่วม (Local Researcher) ได้ท าการประสานกับตัวแทนผู้บริหารของสถานศึกษา เพ่ือหา
แนวทางที่จะจัดกิจกรรมขึ้นมา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ร่วมวิจัยในระดับบุคล และระดับกลุ่ม โดย
ในระดับบุคคลนั้น มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท   ส่วนในระดับ
กลุ่ม เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกันของกลุ่มเยาวชน โดยทุกกิจกรรมนั้น ได้จัดขึ้นภายใน
สถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง กิจกรรมระดับบุคคล   ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะ
วิวาท และการท างานร่วมกัน กิจกรรมระดับกลุ่ม เป็นการฝึกทักษะในการท างานร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมตาม
บริบทของสถานศึกษา ท าให้กิจกรรมของทั้งสองที่มีรูปแบบกิจกรรมที่ต่างกัน  ในสถานศึกษาภาครัฐ จัดกิจกรรม
กีฬาสี สถานศึกษาภาคเอกชน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้:   

ผลที่ได้จากการท ากิจกรรมระดับบุคคล พบว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจัย (Participants) สามารถให้ความหมาย 
และบอกวิธีการป้องกันการทะเลาะวิวาท รวมทั้งบอกความส าคัญของการท างานร่วมกัน โดยเชื่อมโยงกับความรู้ที่
ผู้วิจัยให้ได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทได้  
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“กำรป้องกันกำรทะเลำะวิวำท ก็มีหลำยแบบครับ แบบป้องกันกับกลุ่มที่ไม่เคยมีประวัติเลย แบบ
ป้องกันกับกลุ่มเสี่ยง แล้วก็แบบป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำ กับพวกที่เคยทะเลำะแล้ว ผมคิดว่ำ แบบที่ท ำกับกลุ่มไม่มี
ประวัติเลยเนี่ยง่ำยที่สุดแล้ว” (รัฐพันธ์)  

“กำรท ำงำนร่วมกัน ก็ต้องช่วยเหลือกันครับ มีปัญหำก็ช่วยกันแก้ไข ถ้ำได้ร่วมกันท ำงำนได้ ก็จะรัก
สำมัคคีกัน ตีกันอะไรพวกนี ้ก็คงเกิดยำกครับ” (เอกลักษณ์)  

ส่วนในระดับกลุ่ม พบว่า ผู้ร่วมวิจัย (Participants) โดยเฉพาะ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษามีทักษะในการ
ท างานร่วมกันกับเพ่ือนร่วมแผนก เพ่ือนร่วมชั้นปี เพ่ือนต่างแผนก และรุ่นพ่ีรุ่นน้องต่างชั้นปีเช่น ทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะในการวางแผน ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ิมมากขึ้น โดยคาดว่าเมื่อมีทักษะเหล่านี้แล้ว  
จะช่วยท าให้เกิดเครือข่าย ที่น าไปสู่การป้องกันการทะเลาะวิวาทได้  

“ผมพูดรู้เรื่องขึ้นนะครับ พูดให้คนอ่ืนรู้ว่ำผมจะท ำอะไร อยำกท ำอะไร เมื่อก่อนก็แค่พูดกับเพ่ือน
ด้วยกัน ตอนนี้ก็ต้องพูดกับแผนกอ่ืน รุ่นอ่ืน ตอนแรกๆ ก็ท ำไม่ได้ครับ แต่พอท ำบ่อยๆ เพรำะต้องอธิบำยก็เลยท ำ
ได้ดีขึ้นครับ” (รัฐพล)  

“ได้วำงแผนครับ ผมเป็นพ่ีแล้ว น้องก็รอฟังว่ำจะท ำยังไงดี เริ่มตรงไหน ปกติผมก็รับมำจำกอำจำรย์
อีกที แต่ครั้งนี้ได้คิด ได้แก้ปัญหำด้วย มันมำนอกเหนือจำกที่เรำคิดไว้ ก็แก้หน้ำงำนครับ หลำยเหตุกำรณ์ก็แก้
ต่ำงกันไป ก็ดีครับ ได้ฝึกท ำครับ” (เอกราช)   

3) ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect1) ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยที่เข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรม ร่วมกัน
สะท้อนผลการปฏิบัติ โดยใช้เทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน (After action review: AAR) เพ่ือให้ได้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผนเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน
สถานศึกษา  พบผลลัพธ์ ที่ได้คือ ความรู้ในการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการท างานร่วมกัน เป็นสิ่งที่ส าคัญใน
การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อมีความรู้ก็จะสามารถ
น าไปใช้จริงได ้ 

“สิ่งส ำคัญคือ ควำมรู้ที่ได้ครับ เพรำะก่อนหน้ำนี้ ไม่รู้เลยว่ำ กำรป้องกันกำรทะเลำะวิวำทมีหลำย
แบบ แล้วก็ท ำได้จริงด้วย พอได้รู้ ก็มีไอเดียเลย ว่ำก็ไปป้องกันกับพวกท่ียังไม่เคยทะเลำะ ก็น่ำจะได้ผลดี ส่วนพวก
ไอ้พวกท่ีมันเก๋ำแล้ว ก็คงยำกหน่อย แต่เดี๋ยวมันก็จบแล้ว ก็ถ้ำน้องๆ มีตรงนี้ก็ดีครับ” (เอกราช) 

“ผมว่ำ กำรได้ฝึกวำงแผน ฝึกพูดให้คนอ่ืนเข้ำใจเรำเนี่ย ส ำคัญครับ มันช่วยทุกอย่ำงได้ เพรำะถ้ำเรำ
พูดไม่รู้เรื่อง คนอื่นๆ ก็คงไม่เข้ำใจเรำ แต่ถ้ำให้ฝึกพูดในห้องก็คงเบื่อครับ มันต้องแบบจัดกิจกรรมแบบนี้แหละครับ 
ผมว่ำดี มันสถำนกำรณ์จริงไงพ่ี” (รัฐพล)   

ส่วนข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมนั้น พบว่า ผู้เข้าร่วมชอบรูปแบบของกิจกรรมที่จัดเพ่ือสร้าง
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษา เพราะมีกระบวนการที่ดี เกิดเครือข่าย รวมทั้งได้ความรู้ และทักษะใน
การท างานร่วมกัน ที่จะป้องกันการทะเลาะวิวาทได้ จึงเสนอว่า อยากให้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษาขึ้น  
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“ท ำได้จริงครับ ท ำแล้วจะรู้จักกัน กล้ำพูด กล้ำแสดงควำมคิดเห็น ไม่ต้องกลัวรุ่นพ่ี แล้วก็จะไม่ต้อง
ท ำตำมแบบที่ไม่อยำกท ำ แต่ต้องท ำให้ต่อเนื่องทุกปี รุ่นต่อรุ่นกันไป ท ำแทนรับน้องก็คงดีครับ” (เอกราช) 

“อยำกให้ลองจัดกับวิดลัยอ่ืนดูบ้ำงครับ ในวิดลัยตอนนี้ เจอเพ่ือนต่ำงแผนกก็มีทักทำย มีถำมกันบ้ำง
ว่ำเป็นไง จำกที่ไม่เคยทักกันมำก่อน” (รัฐพล) 

วงจรที่ 2: การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาในการป้องกันการทะเลาะวิวาท  
ในนักเรียนอาชีวศึกษา 

1) ขั้นวางแผน (Plan2) การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา หลังจากที่ได้ท า
กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน ของแต่ละสถานศึกษาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากขั้นการ
สะท้อนผลการปฏิบัติ  (Reflect 1) มาใช้ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงกิจกรรม ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทั้ง 2 แห่ง ใน
การวางแผน (Plan2) กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนทั้งภายใน และระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึ้นมา 
โดยมีผลของการระดมความคิดเห็น คือ ให้จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างสถานศึกษา เป็นกิจกรรม
ระหว่างกลุ่ม  มีการพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกัน ผ่านการท ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ บริการซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์  

“ผมอยำกให้จัดกิจกรรมที่เรำสำมำรถท ำร่วมกันได้ครับ เอำควำมรู้มำใช้ก็ได้ ไปช่วยออกหน่วยก็ดี ได้
เจอคนเยอะๆ จะได้ฝึกำรพูดกับคนอ่ืนครับ ครั้งที่แล้วแค่คนในวิดลัย ครั้งนี้จะได้ท ำกับเพ่ือนวิดลัยอืนด้วย น่ำจะดี
นะครับ” (เอกรินทร)์ 

“กิจกรรมที่ให้เรำท ำด้วยกันได้ ก็คงเป็นไปช่วยซ่อมของมั้งครับ ได้ช่วยคนอื่นด้วย พวกคนอ่ืนๆ จะได้
รู้ว่ำพวกผมก็ท ำดีได้เหมือนกัน ไม่ใช่เห็นพวกเรำแล้วหลบเลย อยำกให้เค้ำมองเรำใหม่ด้วยครับ” (รัฐพล) 

2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Action 2) ตามแผนที่วางไว้ และการสังเกต (Observe)  ขั้นการปฏิบัติ
กิจกรรม (Action2) ตามแผนที่วางไว้ และการสังเกต  เป็นการปฏิบัติกิจกรรมที่จัดทั้งภายในของแต่ละสถานศึกษา 
และจัดร่วมกันระหว่างสถานศึกษา โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนได้น าความรู้จากขั้นการปฏิบัติ 
(Action1) มาใช้  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในขั้นปฏิบัติ (Action2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกทักษะ
ของการท างานร่วมกัน และได้มีเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา  ผ่านการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ที่เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วย
การจัดกิจกรรมให้บริการการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้กับประชาชนผู้สนใจ    

ผลที่ได้จากการท ากิจกรรมระดับบุคคล จากการสัมภาษณ์ก็ได้พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา มีทักษะในการ
สื่อสาร ที่เป็นทักษะส าคัญในการป้องกันการทะเลาะวิวาทเพ่ิมมากขึ้น จากการที่ได้ฝึกการสื่อสารในระหว่างการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ทั้งกับนักเรียนอาชีวศึกษาด้วยกันเอง และบุคคลอ่ืนๆ เช่น อาจารย์ ผู้มารับบริการ 

“ได้ฝึกพูดมำกๆเลยพ่ี ต้องอธิบำยตั้งแต่เริ่มรับของเลย ว่ำต้องบอกนะว่ำอะไรเสียตรงไหน ถ้ำซ่อม
ไม่ได้ ก็ต้องไปบอกอำจำรย์ เค้ำก็มำดูให้ ต้องอธิบำยอีก พอซ่อมเสร็จ ก็ต้องอธิบำยให้ป้ำๆ ฟังอีกว่ำ อะไรมันเสีย 
แล้วเรำซ่อมอะไรให้แล้วต้องดูแลยังไง พอเค้ำยิ้ม ขอบคุณผมนี่ใจพองเลย (ยิ้มกว้ำง)” (รัฐธารา) 
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นอกจากนี้การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ ท าให้นักเรียนอาชีวศึกษา รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
มากขึ้น จากการที่ได้ใช้ความสามารถในสิ่งที่เรียนมา ช่วยซ้อมแซมสิ่งของให้กับประชาชนที่มารับบริการ  

“ผมเพ่ิงรู้พ่ี ว่ำผมก็ช่วยเค้ำได้ มันดีต่อใจ แบบบอกไม่ถูกเลยพ่ี อยำกมำท ำเรื่อยๆ ยิ่งเค้ำบอกว่ำ เรำ
ไม่ได้ซ่อมแค่ของ แต่ซ่อมหัวใจ ผมนี่น้ ำตำซึมเลย” (รัฐพล)   

ส่วนผลในระดับกลุ่ม พบว่า  มีความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาที่อยู่ต่างสถานศึกษากัน 
สามารถท างานร่วมกันได้ ทั้งในระหว่างต่างชั้นปี และต่างแผนก 

“ผมก็ได้ท ำงำนกับเพ่ือนที่เรียนไฟ เหมือนกันครับ ก็ช่วยกันซ่อม ช่วยกันท ำ ก็ได้รู้ว่ำถึงเรียนคนละที่ 
แต่สิ่งที่เรียนก็เหมือนๆ กัน เค้ำก็ไม่ได้เป็นอย่ำงท่ีพวกรุ่นพ่ีบอกมำ ก็ได้เพ่ือนเพิ่ม ก็ดีครับ” (รัฐธารา)  

3) ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect 2) ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติ 
โดยใช้เทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบัติงาน  (After action review: AAR) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับการ
วางแผนเพ่ือปรับปรุงกิจกรรมต่อไป  ผลลัพธ์ที่ได้คือ  การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นี้  ช่วยในการพัฒนา
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษาได้เป็นอย่างดีท าให้ได้ความรู้และทักษะในเรื่องการท างานร่วมกันว่า  หากต้องท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน ต้องรู้จักการสื่อสารที่ดี การให้เกียรติ การยอมรับความคิดเห็น การช่วยเหลือกัน การมีส่วนร่วม
ของทุกคน และความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้ท าให้คนอ่ืนมีรอยยิ้มกลับไป หลังจากท่ีซ่อมสิ่งของได้แล้ว  

“ผมไม่คิดเลยว่ำ แค่ผมมำซ่อมของให้ตำมกิจกรรมที่พ่ีจัด ผมจะได้เพ่ือนต่ำงที่ ได้ช่วยเหลือกัน ได้ฝึก
พูดให้รู้เรื่องกว่ำเดิม พูดกับคนหลำยกลุ่มเลย ผมชอบมำกนะพ่ี ที่ได้ท ำให้คนเห็นว่ำ เด็กอำชีวก็มีดี ภำพลักษณ์ดีดี 
อยำกท ำไปเรื่อย ๆเลยพี่” (เอกรินทร์) 

ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมนั้น พบว่า ต้องการให้เพ่ิมการพัฒนาเครือข่ายผ่านทาง
ออนไลน์ เช่น การสร้างกลุ่ม Line ในการวางแผนกิจกรรมร่วมกันทั้งกับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และกลุ่ม
เยาวชนระหว่างสถานศึกษา  เพ่ือให้มีการติดต่อประสานงานที่ง่ายขึ้น อยากท ากิจกรรมในสถานที่อ่ืน รวมทั้งเพ่ิม
กิจกรรมการให้ความรู้เข้ามาด้วย 

“อยู่ไกลกันนะพ่ี ผมว่ำติดต่อกันทำงไลน์ก็ดีพ่ี สะดวก แล้วก็กลับไปอ่ำนได้ด้วยว่ำคุยอะไร เร็วด้วย 
จะได้เตรียมของ ปรึกษำอะไรกันได้ง่ำยขึ้น” (รัฐพล) 

วงจรที่ 3: การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาในการป้องกันการทะเลาะวิวาท  
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา 

1) ขั้นวางแผน (Plan 3) การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา หลังจากที่ได้ท า
กิจกรรมการพัฒนาทักษะของการท างานร่วมกันภายใน และระหว่างสถานศึกษาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect 2) มาใช้ในการวางแผน (Plan3) เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย
ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทั้ง 2 แห่ง โดยมีผลของการระดมความคิดเห็น  คือ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้เสนอกิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์ที่นักเรียนอาชีวศึกษาทั้ง 2 แห่งไปบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม
สิ่งของต่างๆ โดยให้มีการประสานงานผ่านระบบออนไลน์  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วโดยคาดว่าจะช่วยให้ผู้ร่วม
วิจัย กลุ่มนักเรียน มีการท างานร่วมกันได้มากข้ึนและจะท าให้มีการพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาเกิดข้ึน 
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2) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (Action 3) ตามแผนที่วางไว้ และการสังเกต (Observe)  เป็นการปฏิบัติ
กิจกรรมที่จัดทั้งภายในของแต่ละสถานศึกษา และจัดร่วมกันระหว่างสถานศึกษา วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
ในขั้นปฏิบัติ (Action 3) เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะของการท างานร่วมกัน และเพ่ือให้นักเรียนได้มีเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษา  โดยเน้นการสื่อสารผ่านทางระบบออนไลน์  ตั้งแต่การเริ่มกิจกรรม ผ่านการจัดกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ ที่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการซ่อมสิ่งของ และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้กับประชาชนผู้สนใจ    

ผลที่ได้จากการท ากิจกรรมระดับบุคคล พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา มีการตั้งกลุ่ม Line ชื่อ R-cheewa 
R-relationship ขึ้น โดยนักเรียนอาชีวศึกษา ได้ใช้ในการวางแผนงาน ท าให้มีทักษะในการสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์ ในเรื่องการใช้ค าพูด การใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนการส่งข้อความ รวมทั้งการน าเสนอผลงาน
ทางระบบออนไลน์ให้บุคคลอ่ืนๆ นอกเครือข่ายได้รับรู้ รวมทั้งได้ให้ความชื่นชมผ่านการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
ซึ่งท าให้เกิดเป็นเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาในระบบออนไลน์ขึ้น โดยผลที่เกิดขึ้นนี้น่าจะช่วยในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทระหว่างสถานศึกษาท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปได้  

“มี Group line ก็คุยกันมำกขึ้นครับ ส่งติ๊กเกอร์ ส่งรูป ตอนเรำท ำงำนก็เอำไปโพสต์ในเฟสบุคเรำ ก็
มีคนมำกด Like มำสนใจ อยำกมำร่วมด้วย ก็ได้เพ่ือนเพ่ิมอีก ได้กลุ่มเพ่ือนทำงไลน์เพ่ิมด้วยครับ ถ้ำต่อไปมีแบบนี้ 
ผมว่ำ ตีกันก็คงไม่มีแล้วล่ะครับ เพรำะเป็นเพ่ือนพี่น้องกัน ไม่ตีกันพี่” (เอกลักษณ์)  

3)  ขั้นการสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect 3) 
ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติ   โดยใช้เทคนิคการทบทวนผลหลังการ

ปฏิบัติงาน  (After action review: AAR) เพ่ือให้ได้ความคิดเห็น ส าหรับการวางแผนเพ่ือปรับปรุงกิจกรรม และ
ข้อเสนอแนะการพัฒนากิจกรรมต่อไป พบว่า การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ โดยมีการน าการสื่อสารผ่าน
ออนไลน์มาร่วมด้วย เป็นรูปแบบที่เหมาะสม ท าให้ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว สมาชิกในกลุ่มมีการสื่อสารกัน
มากขึ้นทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ กล้าที่จะแสดงความคิดมากข้ึน 

“พอมีไลน์ก็ดีพ่ี คุยกันง่ำย ไวขึ้น สนิทกันร็วด้วย บำงทีไม่กล้ำพูด ผมก็พิมพ์ ส่งติ๊กเกอร์บ้ำง มันดี
ตรงที่ไม่ต้องมำรวมกัน แต่ก็คุยได้ได้ง่ำยพ่ี” (เอกลักษณ)์   

“เกิดสิพ่ี เครือข่ำยเนี่ย อย่ำงน้อยก็มีกลุ่มที่รู้จักกัน ถำมกัน มีน้องมันไปเปิดร้ำนซ่อมพัดลมเลยนะพ่ี 
พอมันท ำไม่ได้ มันก็ไลน์มำถำมผมว่ำซ่อมยังไง ผมว่ำดีนะพ่ี ได้มีกลุ่มที่มีคนหลำยที่ หลำยรุ่น ก็ช่วยกัน ถ้ำมีแบบนี้
ไอ้ตีกันไรนี่ ผมว่ำมันก็คงลดลงพี่ พวกท่ีมันตีมันก็ค่อยๆ จบไป ต่อไปก็ไม่มีแล้วพ่ี” (รัฐพล)  

ส่วนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิจกรรมนั้น พบว่า การจัดกิจกรรมต่อๆ ไปอยากให้มีการวางแผน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เพ่ือนท ากิจกรรมดีดีร่วมกัน และได้ท างานร่วมกับโรงเรียนอ่ืน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีเรื่อง
ทะเลาะวิวาท และกลุ่มเสี่ยง  อาจมีการวางแผน Live ใน Facebook ขณะที่ท ากิจกรรมด้วย  ในส่วนของกลุ่ม 
Line จะคุยและแชร์กันในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากเรื่องการเตรียมงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในเครือข่าย
มากยิ่งขึ้น 
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“ผมว่ำ ต่อไปจะ Live ใน FB ด้วยพ่ี คนคงสนใจเยอะเลย คนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้มำเค้ำคงอยำกมำ ครั้งหน้ำ
จะประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น เอำรูปไปโชว์เลย เปิดรับสมัครด้วย ผมว่ำช่วยได้แน่ ตีกันไรเนี่ย ต่อไปไม่มีใครสนใจ
แล้ว อยำกมำท ำแบบนี้มำกกว่ำ” (รัฐพันธ์)  

ภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมในขั้นการสะท้อนผล (Reflect 3) 
แล้วนั้น ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากสิ่งที่ได้จากการสะท้อนผลกล่าวคือ 
มีเครือข่ายภายใน และระหว่างสถานศึกษาเกิดขึ้น โดยเกิดขึ้นในรูปแบบไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยเน้นการป้องกันกลุ่มที่ไม่เคยมีพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท และ กลุ่มที่มีความเสี่ยง 
ด้วยการลดโอกาสที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้น มีการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสถานศึกษา การรวมกลุ่มกันท า
ประโยชน์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าในตนเอง เป็นต้น เหล่านี้คือ ผลจากการท างานของกลุ่มเยาวชนผ่านกิจกรรม รวมทั้ ง
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม และความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ และได้สะท้อนร่วมกันหลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้วิจัย
สรุปผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ดังภาพประกอบ 1 

2. การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาขีวศึกษา  

จากการการท ากิจกรรมผ่านขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทั้ง 3 วงจรที่ผ่านมา
นั้น ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ผลการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ทั้งในระดับภายในสถานศึกษา และระหว่าง
สถานศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พบว่ามีรูปแบบในการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) รูปแบบริเริ่มสร้างเครือข่าย เป็นรูปแบบที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท 
และฝึกทักษะการท างานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย โดยมีการเริ่มวางแผนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษา และกลุ่มอาจารย์ ทั้งภายในสถานศึกษา และระหว่างศึกษาได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น และมี
ข้อสรุปร่วมกันในการเลือกกิจกรรมเพ่ือป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยในรูปแบบนี้ สมาชิกทั้งหมดได้เลือก กิจกรรม
การพัฒนาเครือข่ายภายในสถานศึกษา ที่เป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการ
ท างานร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนาทักษะของการท างานร่วมกันด้วย ส าหรับรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย ในแบบ
ริเริ่มสร้างเครือข่ายนี้ ผลที่เกิดขึ้นคือ ผู้เข้าร่วมจะมีความรู้ในเรื่องการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการท างาน
ร่วมกัน รวมทั้งมีทักษะการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเกิดข้ึน  

2) รูปแบบทลายก าแพงก้ัน เป็นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายที่เน้น การฝึกทักษะการท างานร่วมกัน และ
ทักษะการสื่อสาร โดยใช้กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เป็นตัวเชื่อมในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนที่อยู่ระหว่างสถานศึกษา ที่มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ตั้งแต่ขั้นวางแผน
กิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา และกลุ่มอาจารย์ การค้นหาข้อสรุปร่วมกันในการเลือกกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา โดยในรูปแบบนี้ สมาชิกทั้งหมดได้เลือก กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์
ร่วมกัน ในการบริการซ่อมอุปกรณ์ และสิ่งของต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไป โดยผลที่นักเรียนอาชีวศึกษาท่ีเข้าร่วม 
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 ภาพประกอบ 1 วงจรการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท 

ขั้นวางแผน (Plan 1) ขั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และสังเกต (Action 1) 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติกจิกรรม (Reflect 1) 

ขั้นวางแผน (Plan 2) 

ขั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และสังเกต 
(Action 3)   

 วางแผนการพัฒนาเครอืข่ายกลุม่เยาวชนด้วยเทคนิค
แสวงหาอนาคตรว่มกัน (FSC) 

 ผลที่ได้ : ต้องการท ากจิกรรม 

o พัฒนาเครือขา่ยกลุ่มเยาวชนภายในสถานศกึษา 
o พัฒนาเครือขา่ยกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา 

 จัดกิจกรรม 

– ระดับบุคคล 
 พัฒนาความรู้ในการป้องกนัการทะเลาะวิวาท 
 พัฒนาความรู้ในการท างานร่วมกนั 

– ระดับกลุ่ม 
 พัฒนาทกัษะในการท างานรว่มกนั 

o กีฬาสี (ภาครฐั) 
o การเผยแพร่ความรู้ (ภาคเอกชน) 

 สังเกตการท ากิจท ากจิกรรม 

–บริบท –ความสัมพันธ์ –การมีสว่นร่วม –พฤติกรรม 

 จัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบัติกิจกรรมทั้งระดับบุคคล และ
กลุ่มด้วยเทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบัติ (AAR) 

 ผลที่ได้  
o บุคคล          - ความต้องการในการปรับกิจกรรม 

o ความรู ้   
o เจตคต ิ  
o ทักษะ  
 

o ไม่ปรับรูปแบบ 
o เริ่มกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย

ระหว่างสถานศกึษา 

 

 วางแผนการพัฒนาเครอืข่ายกลุม่เยาวชนระหว่าง
สถานศกึษา : เทคนิคระดมสมอง 

 ผลที่ได้ : กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ผ่านกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกนั ขั้นปฏิบัติตามแผนใหม่ที่วางไว้และสังเกต (Action 2) 

 จัดกิจกรรมระดับกลุ่มด้ยการพัฒนาทกัษะในการท างานรว่มกัน 
o กิจกรรมซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครือ่งยนต์ 

 สังเกตการท ากิจกรรม 
–บริบท –ความสัมพันธ์ –การมีสว่นร่วม –พฤติกรรม 

 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติกจิกรรม (Reflect 2) 

 จัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบัติกจิกรรม ด้วยเทคนิคการ
ทบทวนผลหลังการปฏิบัต ิ(AAR) 

 ผลที่ได้  
- บุคคล         - ความต้องการในการปรับกิจกรรม 

 ความรู ้   
 เจตคต ิ  
 ทักษะ  
 

 เพิ่มการติดต่อผ่าน online 
 เปลี่ยนสถานที่ในการจัด

กิจกรรม 

 

ขั้นวางแผน (Plan 3) 

 วางแผนการพัฒนาเครอืข่ายกลุม่เยาวชนระหว่าง
สถานศกึษา : เทคนิคระดมสมอง 

 ผลที่ได้ : กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ผ่านกิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชนร์่วมกัน (ปรับขั้นวางแผนผ่านกลุม่ Line) เปลี่ยน
สถานที ่

 จัดกิจกรรม ระดับกลุ่มดว้ยการพัฒนาทักษะในการ
ท างานร่วมกัน 
– สร้างกลุ่ม line ชื่อ R-cheewa R-Relationship 

 สังเกตการท ากิจกรรม 
–บริบท –ความสัมพันธ์ –การมีสว่นร่วม –พฤติกรรม 

 

ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติกจิกรรม (Reflect 3) 

 จัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบัติกจิกรรม ด้วยเทคนิคการทบทวน
ผลหลังการปฏิบัต ิ(AAR) 

 ผลที่ได้  
-  บุคคล             - เกี่ยวกับกิจกรรม 

 ความรู ้
 เจตคต ิ
 ทักษะ

  
 

 ไม่ปรับรูปแบบ 
 เพิ่ม Group หรือ Fanpage ทาง 

Facebook เพื่อน าเสนอภาพกิจกรรม
ที่ดีให้กับเพือ่นในสถานศกึษา และคน
ทั่วไปได้รับทราบภาพลกัษณท์ี่ดีของ
อาชีวศกึษาผ่านกิจกรรมดีดทีี่ท าเพื่อ
คนทั่วไป 
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กิจกรรมจะได้รับนั้น มีทั้งในเรื่องของการเกิดเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา การท างานร่วมกัน การได้ฝึกทักษะ
ต่างๆ รวมทั้ งการเห็นคุณค่าในตนเอง จากการได้น าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียนอาชีวศึกษาไปสู่
บุคคลภายนอกอีกด้วย  ซึ่งเมื่อเกิดผลเหล่านี้แล้ว จะช่วยให้ป้องกันการทะเลาะวิวาทท่ีจะเกิดขึ้นได้  

3) รูปแบบสานสัมพันธ์เพ่ือร่วมกันพัฒนา การพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ มีการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา โดยเพ่ิมการติดต่อผ่านเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มไลน์ (Group 
Line) เพ่ือการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นการสานสัมพันธ์กันทั้งในแบบที่ไม่เป็นทางการ ตั้งแต่ขั้น
วางแผนกิจกรรมต่างๆ ระหว่างกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา และกลุ่มอาจารย์ การค้นหาข้อสรุปร่วมกันในการเลือก
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา โดยในรูปแบบนี้ สมาชิกทั้งหมดได้เลือก กิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ร่วมกัน ในการบริการซ่อมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และ
สิ่งของต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไป โดยผลที่นักเรียนอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับนั้น มีทั้งในเรื่องของการ 
เกิดเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา มีการท างานร่วมกัน การได้ฝึกทักษะต่างๆ รวมทั้งการเห็นคุณค่าในตนเอง จาก
การได้น าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของนักเรียนอาชีวศึกษาไปสู่บุคคลภายนอกอีกด้วย  และในแบบไม่เป็นทางการ 
ที่สามารถติดต่อในเรื่องอ่ืนๆ เช่น เรื่องความรู้ในการเรียน เรื่องการศึกษาต่อ เรื่องการฝึกงาน เรื่องการท างาน เพ่ือสาน
สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาได้  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการพัฒนากลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ

ทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา พบ 3 รูปแบบของการพัฒนา ได้แก่ 1 รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย แบบริเริ่ม
สร้างเครือข่าย 2) รูปแบบทลายก าแพงก้ัน 3) รูปแบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนา โดยมีการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
การพัฒนาเครือข่ายทั้ง 3 รูปแบบนี้ จุดเน้นที่ส าคัญในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท 
และการท างานร่วมกัน รวมทั้งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร และทักษะการท างานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์ ที่ท าให้เครือข่ายกลุ่มเยาวชนมีการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ได้เห็นคุณค่าในตนเอง 
ด้วยการปฏิบัติและได้รับผลสะท้อนที่เป็นความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนๆ ในทางบวก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งส าคัญ
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาต่อไปได้ 

โดยในการวิธีการป้องกันการทะเลาะวิวาทผ่านกิจกรรมต่างๆ นั้นจะเห็นได้ว่า มีเครือข่ายเกิดขึ้นในรูปแบบ
ไม่เป็นทางการ เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยเน้นการป้องกันกลุ่มที่ไม่เคยมีพฤติกรรม
การทะเลาะวิวาท สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการทะเลาะวาท แบบ Universal prevention  (อุมาพร  
ตรังคสมบัติ, 2549) ที่กล่าวว่า เป็นการป้องกันก่อนทีจะเกิดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท มุ่งเน้นที่เด็กและวัยรุ่น
ทัว่ไปที่ยังไม่เคยเกิดพฤติกรรมมาก่อน  นอกจากนี้ผลจากการสร้างเครือข่ายเพ่ือป้องกันการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ 
ยังพบว่า ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง แต่ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้น มีการ
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างสถานศึกษา การรวมกลุ่มกันท าประโยชน์ เพ่ือให้เห็นคุณค่าในตนเอง สอดคล้องกับ
มาตรการป้องกันการทะเลาะวิวาทแบบ Selective Prevention (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2549) ที่กล่าวว่า เป็นการ
ป้องกันโดยมุ่งไปยังกลุ่มเสี่ยง หลักการที่ส าคัญคือ ลดจ านวนของปัจจัยเสี่ยง และเพ่ิมจ านวนความเข้มข้นของ
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ปัจจัยปกป้อง กลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงและช่วยให้กลุ่มเสี่ยงมีการพัฒนาความเข้มแข็งในด้านต่างๆ
ด้วยการช่วยให้เด็กและวัยรุ่นรู้สึกว่าตนเองสามารถท าสิ่งที่ดีและประสบความส าเร็จได้ เช่น ประสบความส าเร็จใน
การเรียน และในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เป็นต้น   

ในส่วนของการท างานร่วมกันของนักเรียนอาชีวศึกษา ทั้งในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษานั้น 
สอดคล้องกับผลจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ “ความร่วมมือ” ว่าเป็นพฤติกรรมการท างานร่วมกันของ
บุคคล กลุ่มบุคคล และอาจมีความหมายครอบคลุมไปถึงความร่วมมือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ
และการจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย เพ่ือน ามาท าแผนปฏิบัติการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการ
ประเมินศักยภาพผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าผลมาใช้ในการปรับปรุงงาน สมาชิกทุกคนต้องมีจิตส านึกด้านความ
รับผิดชอบที่จะแสวงหาวิธีการ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของตน และแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใน
การท างานของตน  Cramer (1998)  และ Martin (1999) ที่ ได้ เสนอว่า ความร่วมมือในการท างานไม่ใช่
กระบวนการท างาน แต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล ในการท างานร่วมกันของบุคคล โดยเครือข่ายที่
เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้น เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้น โดยสถานการณ์เป็นตัวก าหนด ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดจากสถานการณ์
และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทที่ทุกฝ่ายเห็นว่า จ าเป็นต้องใช้ความเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหา 
และสร้างพลังในการเรียนรู้หรือต่อรอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ที่มีการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในโรงเรียนด้วยการสร้างโปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพ่ือพัฒนาความเข้าใจ 
และการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายชุมชน พบว่านักเรียนมีความเข้าใจ และมีเครือข่ายของ
เยาวชนในโรงเรียนได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับการทดลอง (พรรณวดี พันธุวงษา,  2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วัชราพร เชยสุวรรณ (2553) และ ศิราณี และคณะ (2554) ที่พบผลการศึกษาว่า มีการพัฒนารูปแบบเครือข่าย 
และแกนน านักศึกษาพยาบาลภายในวิทยาลัย  โดยมีการเสริมสร้างภาวะผู้น าในแกนน านักศึกษาในโรงเรียน 
ประกอบด้วยการท างานเป็นทีม การคิดและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  และเมื่อพิจารณาจากลักษณะของสมาชิก 
กิจกรรม การด าเนินงานแล้วนั้น พบว่าสอดคล้องกับ นฤมล นิราทร (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การจ าแนกเครือข่ายนั้น
ท าได้หลายมิติ เป็นไปในลักษณะของเครือข่ายตามแนวนอน ที่เป็นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
ภายในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลี่ยนเป็นไปโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การติดต่อภายใน
เครือข่าย เป็นการติดต่อระหว่างบุคคล หรือองค์กร  

รวมทั้งสอดคล้องกับรูปแบบชีวนิเวศวิทยาของ Bronfenbenner (2005) กับองค์ประกอบที่ส าคัญ  ได้แก่ 
1) ด้ำนควำมต้องกำร เป็นศักยภาพของบุคคล ที่สะท้อนว่า นักเรียนอาชีวศึกษานั้นต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับบริบท
แวดล้อม นั่นคือ เพ่ือน รุ่นพ่ี  สถานการณ์การทะเลาะวิวาท กิจกรรมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม   2) ด้ำน
ทรัพยำกรภำยใน เป็นแหล่งสนับสนุนภายในของบุคคล ที่สะท้อนว่า นักเรียนเหล่านี้จะคงไว้ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับ
บริบทแวดล้อม เช่น ประสบการณ์การท างานร่วมกันเป็นทีม ความรู้เกี่ยวกับการท างานร่วมกันเป็นทีม ทักษะใน
การท างานร่วมกันเป็นทีม ด้านการแสดงออก เป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา และสะท้อนว่านักเรียน
อาชีวศึกษาเหล่านี้ สร้างและคงไว้ซึ่งปฏิสัมพันธ์กับบริบทแวดล้อม ได้แก ่พฤติกรรมการตั้งใจ การวางแผนกิจกรรม 
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสารกับสมาชิกที่ท างานร่วมกัน 3) ด้ำนประชำกร เป็นลักษณะทางประชากรของ
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บุคคล ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาหรือ การปรับตัวเช่น เมื่ออายุมากขึ้น การเรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะค านึงถึงการ
ออกไปท างานข้างนอก ภาพลักษณ์ที่คนนอกมองมา ท าให้อยากน าเสนอสิ่งดีดีไปสู่ประชาชนทั่วไป 4) บริบท
แวดล้อม คือสิ่งที่อยู่ล้อมรอบบุคคล ที่มีความซับซ้อน คือ  ระบบเล็ก (micro-system) เป็นสิ่งแวดล้อม สถานที่ที่
อยู่ใกล้ชิดกับ บุคคลที่สุด และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง กับ บุคคลนั้น กล่าวคือในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ภายใน  บุคคลในที่นี้ได้แก่ นักเรียนอาชีวศึกษา ระบบเล็กที่อยู่ล้อมรอบ ก็ได้แก่ สาขาวิชาของตนเอง อันได้แก่
เพ่ือน อาจารย์ ที่อยู่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ส่วนการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา ก็จะ
เป็นกลุ่มสถานศึกษาเดียวกันนั่นเอง และระบบกลาง (meso-system) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมใน
ระบบเล็กด้วยกันเอง นั่นคือ ในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เพ่ือน รุ่นพี ่รุ่นน้อง 
ในแผนก หรือสาขาของตนเอง กระบวนกำร (Process) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของ
ระบบกับบริบทแวดล้อมรอบตัวของพวกเขา ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนา/ปรับตัวของบุคคลในอนาคต โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดโดยตรง ดังกระบวนการใกล้ชิดของ
เพ่ือน รุ่นพ่ี ที่ได้ท างานอยู่ใกล้ชิดกัน ทั้งในเรื่องการท ากิจกรรม การเรียน การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้กลุ่มเยาวชน
ภายในแต่ละคน จะมีความรู้และทักษะต่างๆ ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท  ความรู้เกี่ยวกับ
การท างานร่วมกันเป็นทีม ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน ทักษะในการแลกเปลี่ยนความรู้ สอดคล้องกับ (พิชัย  ผลพันธิน, 2550) ที่ได้น าชุดฝึกอบรม ส าหรับการแก้ไข
ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียน
กองทัพบก อุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม ด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ การรับรู้
เกี่ยวกับสังคมและด้านความสัมพันธ์กับโรงเรียน มีขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายที่ให้สมาชิกที่ได้เข้าร่วม ได้เข้าใจ
เป้าหมาย สร้างการยอมรับระหว่างกัน เนื่องจากมาจากต่างสถานศึกษา รวมทั้งได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเป็น
กิจกรรมที่ง่าย และนักเรียนอาชีวศึกษาได้เลือกกิจกรรมเอง   

สอดคล้องกับ ขนิฎฐา  กาญจนรังสีนนท์ (2543) ที่ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่าย เพ่ือความยั่งยืน ไว้
ว่า สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม สร้างการยอมรับ
ในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก มีกิจกรรมสม่ าเสมอและมาก
พอที่จะท าให้สมาชิกได้ท างานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าท าได้ และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือก
กิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส าเร็จ อย่าท ากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรกๆ เพราะถ้าท าไม่ส าเร็จอาจ
ท าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง และ
สม่ าเสมอ สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยัง
อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้  สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางาน
อย่างเต็มก าลังตามศักยภาพและความช านาญที่มีอยู่  โดยร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละ
กลุ่ม  ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็นพ้ืนฐานในการสร้างความหลากหลายและ
เข้มแข็งให้กับเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายใน
ลักษณะความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพ่ือเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ใน
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การสืบทอดความเป็นเครือข่ายต่อไป จัดให้มีเวทีระหว่างคนท างานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท างานด้าน
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จัดให้มีช่องทางการท างานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อ
การเข้าถึงที่ทันสมยัและเป็นปัจจุบัน   

ข้อเสนอแนะ  
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะจากงานวิจัยใน 3 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  จากข้อค้นพบที่ได้จากการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่ม
ผู้ร่วมวิจัย (Participants) มีความรู้ที่ส าคัญในการป้องกันการทะเลาะวิวาท มีความรู้สึกที่ดีต่อการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม รวมทั้งมีทักษะที่ส าคัญในการท างานร่วมกัน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ดังนั้น ตัวแทน
ผู้บริหารและอาจารย์ ควรให้การสนับสนุน เปิดโอกาส และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักเรียนในการท ากิจกรรม 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การตั้งเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมส่วนในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา  
ก็ควรมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองเรียน และปฏิบัติ ท างานร่วมกันอย่างตั้งใจ  

 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลของการวิจัยในส่วนของการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถน าผลที่ได้ไปใช้เป็น
นโยบายในการสร้างกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกปี รวมทั้งให้แต่ละ
สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนทั้งภายใน และระหว่างสถานศึกษาให้เกิดข้ึนได้ 

  3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ที่พบว่ามีเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน
สถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาเกิดขึ้น โดยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันได้ ในการวิจัย
ครั้งต่อไปอาจมีการขยายจ านวนสถานศึกษา ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึ้น โดยอาจพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกัน หรือ 
สถานศึกษาท่ีมีคู่กรณีทะเลาะวิวาทกัน  
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