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การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมในครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายในการวิจยั คือ 1)เพื่อทํา
ความเข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา 2)เพื่อสร้างและสังเคราะห์
รูป แบบการพัฒ นาเครือ ข่า ยกลุ่ ม เยาวชนในการป้ องกัน การทะเลาะวิว าท ทัง้ ในระดับ ภายใน
สถานศึก ษา และระหว่างสถานศึกษาของนัก เรีย นอาชีว ศึกษาและ 3)เพื่อสร้า งคู่มือ การพัฒ นา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน และระหว่างสถานศึกษา ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษา โดยมีผรู้ ว่ มวิจยั ได้แก่ กลุ่มนักวิจยั ร่วม กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั และกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ผลจากการวิจยั พบว่า รูปแบบในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา มี 5 รูปแบบ
อันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารแก้ไขปญั หา ได้แก่ รูปแบบทํา
ตามรุ่นพี่ รูปแบบภักดีในสถานศึกษา รูปแบบท้าทายในศักดิ ์ศรี รูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์ และ
รูปแบบเพื่อนไปไหนไปตามกัน และผลการสร้างและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาพบว่า มี 3 รูปแบบ เป็ นรูปแบบที่
เกิดขึน้ ภายในสถานศึกษา คือ รูปแบบริเริม่ สร้างเครือข่ายเป็ นรูปแบบทีเ่ น้นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การป้องกันการทะเลาะวิวาท และฝึกทักษะการทํางานร่วมกัน ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ทําให้เกิด
ความกล้า และสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุน่ และระหว่างสาขา ในขณะทีอ่ กี 2 รูปแบบ เป็ นรูปแบบที่
เกิดขึน้ ระหว่างสถานศึกษา คือรูปแบบทลายกําแพงกัน้ เป็ นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายทีเ่ น้น การ
ฝึ กทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะการสื่อสาร โดยใช้กจิ กรรมบําเพ็ญประโยชน์เป็ นตัวเชื่อมใน
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนทีอ่ ยู่ระหว่างสถานศึกษา ทําให้เกิดการเห็น
คุณค่าในตนเอง เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยูต่ ่างสถานศึกษา และสุดท้าย
รูปแบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนา ที่เน้น การพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ ทําให้เกิด
เครือ ข่า ยทางสัง คมออนไลน์ ท่ีส ามารถแลกเปลี่ย นสิ่ง ต่ า งๆ ระหว่ า งกัน ได้อ ย่ า งรวดเร็ว โดย
รายละเอีย ดในแต่ ล ะรูป แบบจะแสดงถึง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง ลัก ษณะกิจ กรรม ขัน้ ตอนการ
ดําเนินการ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และผลลัพธ์ และผลการสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา พบว่าคู่มือที่สร้างนัน้ ได้นําเนื้อหามาจาก
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการวิจยั ของกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั โดยคู่มอื มีสว่ นประกอบทีส่ าํ คัญได้แก่ ชื่อ
คู่มอื วัตถุประสงค์ ขอบเขต คําชีแ้ จง คําจํากัดความ กิจกรรมทีเ่ หมาะสม ขัน้ ตอนในการดําเนินการ
และผูร้ บั ผิดชอบ
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There were three objectives of this Participatory Action Research (PAR) 1) to
understand the patterns of brawls among vocational students in Bangkok; 2) to create and
synthesize a network for youth development in order to prevent brawls among vocational
students; and 3) to create a manual for network for youth development in order to prevent
brawls among vocational students.
The findings revealed that most violent incidents happened outside of school, with
the majority of rivals being vocational students from other educational institutions. The
findings categorized violent acts into 5 patterns, all reflecting the structured connections
between the causes, rivals, observed behaviors and solutions. There included, 1) following
seniors’ footsteps, 2) loyalty towards educational institution, 3) diminished pride, 4) online
defamation, and 5) peer pressure. The cause of each incident varied from students’
participation in hazing activity, to verbal abuse and posting provocative messages online.
The observed violent behaviors comprised physical brawls, both with and without weapons.
In many cases, the place and time of a fight were planed, while the consequences could be
both physical and mental. Results also discuss preventive measures including communicating
with companies, escape from brawls situations, and notifying teachers and seniors.
In this PAR, there were three groups, which were the local researcher, research
participants, and the stakeholders. This study was completed using three loops of PAR.
Each loop comprised 3 steps: planning, taking action and observation, and reflection.
Content analysis was employed for synthesis of data. The research found that there were 3
forms of associating connections for preventing brawls among vocational students. The first
form occurred inside the educational institute, defined as the initial network. It focused on
educating or informing about brawl prevention and also providing an opportunity to work in
teams. For the second form, it was about development of cooperation between the different
vocational institutes. These institute worked to break down the barriers between and to
develop connections by focusing on team work and developing communication skills through
community service activities which had strong potential to reconcile the relationships among
students studying in different vocational institutions. Finally the third form was focused on
developing positive relationships via online media. Apparently, each form indicated the
relationship, activities, stages of manipulation, related persons, and results.
The manual for creating networks for youth development were derived from focus
group discussion and its substantial content were title, objectives, aspects, direction,
definition, related activities, embarking process, and stake holders.
Keywords: network, prevention against the brawls among vocational students,
participatory action research
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ประกาศคุณูปการ
“จุดหมายปลายทางอาจไม่สาํ คัญเท่าผูร้ ว่ มเคียงข้างและเรื่องราวทีน่ ่ าประทับใจ อันเกิดจากสิง่ ทีไ่ ด้
เรียนรูร้ ะหว่างทาง” เป็ นความจริงทีข่ า้ พเจ้าได้สมั ผัส และอยากขอบคุณผูร้ ่วมในการเดินทางทีแ่ สนพิเศษ
ครัง้ นี้
ขอบคุณอาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ อาจารย์ทป่ี รึกษา ผูท้ อ่ี ยูก่ บั ข้าพเจ้ามาตัง้ แต่กา้ วแรกบน
เส้นทางแห่งความฝนั คอยแนะนําให้ขา้ พเจ้ากล้าทีจ่ ะสัมผัสกับสิง่ ต่าง ๆ ข้างทาง และทําให้ได้เรียนรูว้ า่ แม้
จะทําให้ถงึ จุดหมายช้าไปกว่าทีต่ งั ้ ใจ แต่กค็ ุม้ ค่ากับประสบการณ์ทไ่ี ม่สามารถหาได้ หากไม่ได้แวะระหว่าง
ทางนัน้ ทัง้ ยังเป็ นต้นแบบ แห่งการให้อนั ยิง่ ใหญ่ ทีข่ า้ พเจ้าสามารถสัมผัสได้ในทุกเวลาทีไ่ ด้อยู่ใกล้ชดิ เป็ น
ผูท้ ่ชี ่วยเติมเต็มความรู้ ทักษะของการเป็ นนักวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ให้กบั ข้าพเจ้า ที่สําคัญยังเป็ นผูท้ ่ใี ห้
ความรัก และกํา ลังใจให้ข้าพเจ้า เพื่อให้ไ ด้ก้าวต่ อ ไปในวัน ที่ข้าพเจ้ารู้สกึ ท้อ หากมีคําใดที่ม าแทนได้
มากกว่าคําว่า ขอบคุณ ข้าพเจ้าก็ขอมอบให้กบั อาจารย์ทป่ี รึกษาทีร่ กั และผูกพันท่านนี้
ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผูท้ ่ที ําให้ขา้ พเจ้าเห็นว่า “ตัวอย่างที่ดมี คี ่ากว่าคํา
สอน” เป็ นเช่นไร ทําให้เข้าใจคําว่า วิชาการ และทักษะการใช้ชวี ติ ผูท้ ใ่ี ห้ความเมตตา เหมือนดังเป็ นญาติ
คอยชีแ้ นะแนวทางให้ขา้ พเจ้าได้รบั โอกาสดีดใี นการเก็บเกีย่ วสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นการฝึ กประสบการณ์ ของการ
เป็ นนักวิจยั และการเตรียมตัวทีจ่ ะก้าวเข้าสูโ่ ลกแห่งความเป็ นนักวิชาการต่อไปตามทีข่ า้ พเจ้าตัง้ ใจไว้
ขอบคุณ อาจารย์ ดร.นํ าชัย ศุภกษ์ชยั สกุล ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อาจารย์
ดร.ฐิตมิ า เวชพงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร ผูร้ ่วมเป็ นกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
และกรรมการสอบปากเปล่า ทีไ่ ด้ชว่ ยชีแ้ นะเส้นทางในการวิจยั กับข้าพเจ้าในครัง้ นี้
ขอบคุณ อาจารย์ ดร.พรรณี บุญประกอบ และอาจารย์ ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ และ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทีไ่ ด้สนับสนุ นทุนในการทําปริญญานิพนธ์ให้กบั ข้าพเจ้า
ขอบคุณ ผศ.ดร.อ้อมเดือน สดมณี ”ครูโอ๋” นางฟ้าบนสวรรค์ และพลเอกเรวัต สดมณี (ลุงอ้วน) ที่
ทําให้ขา้ พเจ้าได้เห็นว่า การเดินทางสําหรับครูของนักวิจยั ต้องเสียสละ แต่มคี วามสุขกับทุกสิง่ ทีพ่ บ และ
การเก็บเกีย่ วทุกสิง่ ทีอ่ ยู่ระหว่างทางมีค่ามากขนาดไหน ถึงจะเป็ นเพียงช่วงเวลาไม่นาน แต่กย็ งั ประทับอยู่
ในใจของข้าพเจ้าเสมอมาและตลอดไป
ขอบคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึง่ โพธิ์สภ (อ.ตา) ทีม่ อบความเมตตาและความเป็ นห่วง
ให้ขา้ พเจ้าเสมอมา
ขอบคุณอาจารย์ ดร.อมราพร สุรการ (เจ้โส) ทีม่ อบความรักให้ขา้ พเจ้าเหมือนเป็ นน้องสาว ดูแล
ข้าพเจ้าทัง้ ยามสุข และยามไม่สบายใจ ให้คําปรึกษา พร้อมทัง้ ให้ความเมตตากับข้าพเจ้า สอนข้าพเจ้าให้
เห็นความสําคัญกับ Work life balance และการใช้ชวี ติ
ขอบคุณคณาจารย์ท่ไี ม่สามารถเอ่ยนามได้หมดทุกท่าน ที่ให้ความเมตตากับข้าพเจ้าในทุกช่วง
ของการเดินทาง ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนถึงจุดหมายในวันนี้
ขอบคุณพีๆ่ เจ้าหน้าทีข่ องสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่าน ทีม่ อบความเมตตา กําลังใจ และ
อํานวยความสะดวกให้ขา้ พเจ้าในทุกเรือ่ ง

ขอบคุ ณ กลุ่ม ผู้ร่ ว มวิจ ยั ในปริญ ญานิ พ นธ์ค รัง้ นี้ ที่เ ป็ น ครูใ นทุ ก ขณะเวลาลงภาคสนาม ทํา ให้
ข้าพเจ้าได้คน้ พบว่า บางอย่างเราไม่สามารถเชื่อจากคําบอกเล่าแล้วนัง่ รถผ่านเลยไป แต่ตอ้ งลงไปสัมผัส
อย่างใกล้ชดิ ก็จะได้พบว่าบางสิง่ ทีเ่ ขาเล่ามานัน้ อาจไม่ใช่ความจริงเสมอไป ทุกอย่างเปลีย่ นแปลงได้ดว้ ย
ความตัง้ ใจ และร่วมมือกัน ทัง้ ในเรื่องความรู้ เจตคติ และทักษะ แม้ใครจะมองว่าไม่สมบูรณ์ แบบ แต่ก็
เกิดขึน้ และมีอยูจ่ ริง
ขอบคุณรุ่นพีร่ ุ่นน้องในสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทีค่ อยช่วยเหลือ ให้กําลังใจ ทัง้ ในเรื่องการ
เรียน และการทํากิจกรรมเพือ่ สถาบันของพวกเรา ทําให้ขา้ พเจ้าได้มเี รือ่ งราวความประทับใจในระหว่างทาง
บนถนนเส้นนี้อกี มากมาย
ขอบคุณเพื่อนป.เอกรุ่นที่ 8 (โทต่อเนื่องรหัส 52 และป.เอกรหัส 53) ทีเ่ ริม่ เดินจากจุดเริม่ ต้น
พร้อมกัน และไม่วา่ จะต้องแวะพักกีแ่ ห่ง ก็ยงั คอยกระตุน้ และจับมือก้าวเดินไปด้วยกันเสมอมา โดยเฉพาะ
เพือ่ นรักของข้าพเจ้าทีเ่ ป็ นกําลังใจให้กนั ในทุกเรือ่ ง (ซายน์ ครูพชี โอ) พีๆ่ ทีม่ อบความรักและความเมตตา
ให้ขา้ พเจ้าอยูเ่ สมอ (พีห่ มู พีป่ ้ ุน พีเ่ กด พีโ่ ส พีต่ )้ี น้องชายจากแก๊ง 4 กุมารทีค่ อยสร้างเสียงหัวเราะให้กบั
ข้าพเจ้า (จ๊อบ ป่าน ป๋อม ต๋า) และคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลายเรื่องราว
ร่วมกันตลอดมา
ขอบคุณ พีว่ รี วัฒน์ ก่อเกียรติสกุล (พีไ่ ช้) ผูท้ ม่ี อบกําลังใจ พลังใจ ความช่วยเหลือในทุกรูปแบบที่
สามารถช่วยได้ และพร้อมอยูก่ บั ผูว้ จิ ยั ในทุกช่วงเวลา ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนถึงจุดหมายปลายทาง
ขอบคุณป้าสนิทใจ (ป้าต๋อย) ป้าวิไลวรรณ (ป้าเล็ก) ปู่ ย่า และญาติทุกคน ทีเ่ ป็ นแหล่งเติมพลังทัง้
ทางกาย และทางใจให้ก ับ ข้า พเจ้า ไม่ว่ า จะก้า วเดิน ไปถึง จุ ด ไหน หรือ จะแวะข้า งทางเพื่อ เก็บ เกี่ย ว
ประสบการณ์อยูไ่ กลเท่าใด ก็สง่ ความรัก ความหวังดี เป็ นพลังใจชัน้ ดีมาถึงข้าพเจ้าในทุกทีต่ ลอดเวลา
ขอบคุณครอบครัวไชยอัครกัลป์ พ่อจ๋า แม่จ๋า และนนนี่ ที่ได้มอบกําลังใจที่ไม่มวี นั หมดให้กบั
ข้าพเจ้าในทุกช่วงเวลา เป็ นแรงบันดาลใจให้ขา้ พเจ้ากล้าทําในทุกสิง่ และสนับสนุ นให้เก็บเกีย่ วทุกเรื่องราว
ระหว่างทาง ทีจ่ ะช่วยเพิม่ พูนกําลังทางปญั ญาให้กบั ข้าพเจ้าได้ ท่านบอกว่า ความรูเ้ ป็ นสิง่ ทีม่ คี ่ามากกว่า
ทรัพย์สมบัตใิ ดใดทีท่ ่านจะมอบให้ได้ นอกจากคอยช่วยให้ขา้ พเจ้าอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขแล้ว
ก็ยงั เป็ นเข็มทิศทีจ่ ะทําให้ขา้ พเจ้าก้าวเดินไปในทางทีด่ ี ได้ทาํ ความดีเพือ่ สังคมในอนาคตต่อไป
ในวันนี้ เมื่อข้าพเจ้าได้เดินทางมาจนถึงปลายทางของถนนเส้นนี้ ทีค่ ดิ ว่าเป็ นจุดหมายปลายทาง
แล้วนัน้ กลับพบว่า เป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของเส้นทางสายใหม่อกี ครัง้ ทีข่ า้ พเจ้าจะได้ใช้ประสบการณ์ และ
กําลังทางปญั ญา มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อไป
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บทนํา
ภูมิหลัง
การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุน่ โดยเฉพาะในนักเรียนอาชีวศึกษา เป็ นปรากฏการณ์ทม่ี ี
ความซับซ้อนและมีสาเหตุจากปจั จัยหลายด้าน ซึ่งปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล ซึง่ มัก
พบว่าเป็ นคนทีม่ บี ุคลิกภาพเชิงลบ (negative traits) เช่น เป็ นคนโกรธง่าย มีเจตคติดา้ นความรุนแรง
ถูกกระตุน้ ต่อสิง่ เร้าได้งา่ ย ปจั จัยด้านอิทธิพลทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนและคนใกล้ชดิ ปจั จัย
เหล่านี้ลว้ นนําไปสูก่ ารทะเลาะวิวาท ทีม่ คี วามรุนแรงของกลุ่มวัยรุน่ เกิดขึน้ (Reza. 2001) สอดคล้อง
กับที่ อุมาพร ตรังสมบัติ (2559) ทีไ่ ด้ พบว่าสาเหตุการเกิดความรุนแรงเกีย่ วข้องกับปจั จัยส่วนตัว
ของวัยรุน่ เช่น ค่านิยม และทัศนคติทน่ี ิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปญั หา ร่วมไปกับค่านิยมเรื่อง
ศักดิ ์ศรี เมื่อมีเหตุ การณ์ ท่ที ําให้รู้สกึ ถูกท้าทายศักดิ ์ศรี ก็ทําให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงขึ้นมา
มักเป็ นความโกรธ การควบคุมอารมณ์ตนไม่ได้ และถูกเพื่อนชักชวนให้กระทําผิด สอดคล้องกับการ
ทบทวนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับสาเหตุการทะเลาะวิวาท โดยพบผลว่ามาจากสาเหตุภายในตัวบุคคล
เช่น การล้างแค้น เกิดจากเรื่องผูห้ ญิง เมื่อมองหน้ากันแล้วหมั ่นไส้ และต้องการอวดเพื่อนฝูงว่า
ตัวเองเก่ง (วิสทิ ธิ ์ คลังสิน. 2539; อุษารัศม์ นิติยารมย์. 2548) ค่านิยม ความเชื่อ เรื่องศักดิ ์ศรี
(อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ 2549) สาเหตุจากสภาพแวดล้อม เช่น อิทธิพลจากรุน่ พี่ การชักนําจากเพื่อน
(วิสทิ ธิ ์ คลังสิน. 2539; เสน่ ห์ เสถียรพงศ์. 2539; จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ. 2540) บรรยากาศภายใน
โรงเรียน สือ่ มวลชน เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เนท (เสรี ภัทรพิศาล. 2546)
จากสถิติตงั ้ แต่ ใ นปี พ.ศ. 2551 มีสถิติการแจ้งเหตุ นักเรียนทะเลาะวิว าทรวม 639 ครัง้
โดยหนึ่งในเหยื่อความรุนแรงของปี นัน้ ถูกกระสุนปื นลูกหลงที่ยงิ ขึน้ มาบนรถโดยสารสองแถวจน
กลายเป็ นเจ้าหญิงนิทราและเสียชีวติ ลงในเวลาต่อมาเช่นเดียวกับในปีพ.ศ. 2552 ปญั หาเด็กอาชีวศึกษาตีกนั
ก็มเี หตุการณ์การทะลาะวิวาททีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ มีตวั เลขรับแจ้งเหตุพุ่งสูงถึง 2,619 ครัง้ ในปี
พ.ศ.2553 เท่าทีป่ รากฏตัวเลขพบว่าเพียงครึง่ ปี มีการแจ้งเหตุววิ าทของนักเรียนเข้ามาถึง 881 ครัง้
และเหตุการณ์หนึ่งทีส่ ร้างความเศร้าสลดให้กบั ผูค้ นในสังคมเป็ นอย่างมาก เมื่อเหยื่อทีถ่ ูกลูกหลงคือ
เด็กนักเรียนชัน้ ป.3 อายุ 9 ขวบ โดยถูกกระสุนปื นลูกซองเข้าทีใ่ บหน้าและลําคอเสียชีวติ ปี พ.ศ. 2554
จากเหตุการณ์นักเรียนตีกนั 106 ครัง้ เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 2 คน มีสถิตติ ลอดทัง้ ปี ไว้ว่ามีคนตายถึง
26 ศพ พ.ศ. 2555 มีส ถิติของการนัก เรียน/นักศึกษาก่อเหตุ ท ะเลาะวิว าท จํา นวน 1,122 ครัง้
(คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ ทนราษฎร ชุดที่ 24. 2557)
การป้องกันการทะเลาะวิวาท ส่วนใหญ่จะมีมาตรการมาจากนโยบายของรัฐมีการฝึ กทักษะ
และจิตลักษณะต่างๆ ให้กบั นักเรียนเป็ นรายบุคคลเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท ดังจะเห็นได้จาก
ผลการวิจยั ทีพ่ บคล้ายคลึงกันคือ การเสริมสร้างจิตลักษณะทีส่ าํ คัญเช่น ทัศนคติต่อการทะเลาะวิวาท
ลักษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน (แสวง ทวีคูณ. 2538) รวมทัง้ มีการฝึ กการแสดงออกทีเ่ หมาะสมใน
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การเผชิญความขัดแย้ง เน้นการพัฒนาคุณธรรม ความสัมพันธ์กบั เพื่อน (พิชยั ผลพันธิน. 2550)
ในส่วนของมาตรการป้องกันการทะเลาะวิวาทของหน่ วยงานอื่นๆ ก็ยงั ไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาหา
แนวทางป้องกันทีม่ าจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยตรง หากพบแต่แนวทางแก้ไขและป้องกันทีม่ าจากส่วนอื่นๆ
เช่น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เว๊บไซต์ราชกิจจานุ เบกษา ได้เผยแพร่คาํ สังหั
่ วหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติคสช. ที่ 30/2559 เรื่องมาตรการในการป้องกัน และแก้ไข ปญั หาการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนและนักศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน จําเป็ นต้อง
กําหนดมาตรการทางกฏหมายเพิม่ เติม อ้นจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิรปู และการจัดระเบียบในสังคม
จึงขออาศัยอํานาจตามความใน ม.44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)
่
พ.ศ. 2557
หัวหน้าคสช. โดยความเห็นชอบของคสช. ในคําสั ่งสรุปได้ว่า ให้พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง ดูแลและ
ยับยัง้ พฤติกรรมที่ไม่ดขี องเยาวชน สถานศึกษามีหน้าที่จดั ให้มกี จิ กรรม รวมทัง้ กวดขันและเร่งรัด
จัดทํามาตรการป้องกัน และแก้ไขปญั หาเพือ่ เป็ นการลดปญั หาสังคมโดยด่วน และผูใ้ ดกระทําการอัน
เป็ นการยุยง ส่งเสริม ช่วยเหลือ ฝา่ ฝื นต้องระวางโทษจําคุก และปรับ ทําให้เห็นได้วา่ การแก้ไข หรือ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทนัน้ อาจต้องเกิดมาจากความร่วมมือทีอ่ าจได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึน้ มา เนื่องจากว่าเครือข่าย น่ าจะเป็ นปจั จัยที่สําคัญที่สุด
ของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น ทัง้ นี้เพราะสมาชิกของเครือข่ายจะมีบทบาทสําคัญใน
การดําเนินงานร่วมกัน (เสรี พงศ์พศิ . 2548)
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ การแก้ไข หรือป้องกันการทะเลาะวิวาทนัน้ บุคคลทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
คือ นักเรียนและนักศึกษาเอง ทีส่ ว่ นใหญ่เรื่องทะเลาะวิวาทจะเกิดระหว่างนักเรียนทีอ่ ยู่สถานศึกษา
ต่างกัน การป้องกันที่ดี จึงอาจต้องเกิดมาจากความร่วมมือที่อาจได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึน้ มา เนื่องจากว่าเครือข่าย น่ าจะเป็ นปจั จัยที่สําคัญที่สุด
ของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ทัง้ นี้เพราะสมาชิกของเครือข่ายจะมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานร่วมกัน (เสรี พงศ์พศิ . 2548)
ทัง้ นี้จากรายงานของสถานีตํารวจท้องทีต่ ่างๆ มีขอ้ มูลว่า พบเหตุการณ์การทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนอาชีวศึกษาบ่อยทีส่ ุด 4 จุดทีส่ าํ คัญ โดยจุดแรกคือ ย่านดอนเมือง เส้นวิภาวดีรงั สิต
ไปถึงเขตติดต่อ จ.ปทุมธานี ซึง่ เส้นนี้เป็ นจุดทีน่ กั เรียนต้องใช้เดินทางไปกลับบ้านตลอดเวลา จุดที่ 2
แยกบางนา เพราะเป็ นเส้นทางทีม่ าจากสําโรง บางนา-ตราด สรรพาวุธ สุขมุ วิท จุดที่ 3 แยกมีนบุรี
เป็ นเส้นทางทีน่ กั เรียน นักศึกษาอาชีวะ ในย่านนี้ ตัง้ แต่มนี บุรี สายไหม ค้นนายาว มักรวมตัวกันก่อ
ั ่ รี
เหตุกระทบกระทังกั
่ นตลอดเวลา จุดที่ 4 ย่านบางแค ซึง่ เป็ นศูนย์รวมของกลุ่มนักศึกษาแถบฝงธนบุ
(คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ ทนราษฎรชุดที่ 24. 2557) แต่ทงั ้ นี้กม็ ไิ ด้หมายความว่าพืน้ ที่
เหล่านี้เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หามากกว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เนืองจากการติดตามสถานการณ์จากแหล่งต่างๆ นัน้
ทําให้ผวู้ จิ ยั เชื่อว่าการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกิดขึน้ ใน
ทุกพืน้ ที่
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จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปญั หาการทะเลาะวิวาท ทีเ่ กิดขึน้ ในกลุ่มของนักเรียน
อาชีวศึกษานัน้ เป็ นเรื่องสําคัญ ทีจ่ ําเป็ นต้องได้รบั การป้องกัน โดยอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วนด้วยกัน ทัง้ ในส่วนของผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ตลอดทัง้ นักเรียน
อาชีวศึกษาเอง โดยในการศึกษาครัง้ นี้ เน้นไปทีก่ ลุ่มตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษาเป็ นหลัก เพื่อให้
เป็ นจุดเริม่ ต้นในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายทีด่ ี โดยคาดว่าจะขยายผลต่อไปยังกลุ่มอื่นๆ
ต่อไปได้ ประกอบกับงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการศึกษาในลักษณะของการร่วมมือกัน
เพือ่ ให้เกิดผลในเชิงปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรมนัน้ ยังมีไม่มากนัก ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นํา
รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมมาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา โดยให้ความสําคัญกับการทํา
ความเข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาท โดยจะศึกษาสถานการณ์ สาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ และ
วิธีการแก้ไขที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษานัน้ ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ท่ตี รงกัน ไม่ผ่านมุมมองสังคม
วัฒนธรรม หรือนโยบายจากแหล่งต่างๆ พร้อมทัง้ ให้ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างรูปแบบการ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา จากนัน้ จะมี
การสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
ด้วย ซึง่ ถือว่าเป็ นความพยายามในการจัดการปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยมุง่ เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข
หรือเยียวยาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ จะก่อให้เกิดผลทีย่ งยื
ั ่ นในระยะยาวต่อไปได้

ความมุ่งหมายของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งความมุง่ หมายของการวิจยั เป็ น 3 ข้อ ดังนี้
1. เพือ่ ทําความเข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา
2. เพื่อสร้างและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท ทัง้ ในระดับภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา
3. เพื่อสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายภายใน และระหว่างสถานศึกษา ในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้องค์ความรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ปญั หาและแนวทางการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา และสามารถนําไปต่อยอดในเชิงวิชาการ เชิงวิจยั ในอนาคตได้
2. ได้รปู แบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษา ทีส่ ามารถนําไปใช้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั ทีเ่ ป็ น
รากฐานในการป้ องกันป ญั หาการทะเลาะวิว าท ความขัดแย้ง และความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น ใน
นักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสถานศึกษาได้ ทัง้ นี้เครือข่ายกลุ่มเยาวชนจะสามารถดําเนินได้
อย่างต่อเนื่องต่อไป เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้เสร็จสิน้ การวิจยั แล้ว
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3. ได้คมู่ อื การพัฒนาเครือข่ายภายใน และระหว่างสถานศึกษา ในการป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ที่สถาบันการศึกษาหรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนํ าไปใช้
เป็ นแนวทางทัง้ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับเครือข่ายต่อไปได้

ขอบเขตของการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขอบเขตการวิจยั ออกเป็ น ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้าน
พืน้ ที่ และขอบเขตด้านกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านเนื้อหา ครอบคลุมใน 3 ประเด็นด้วยกัน คือ
1. ทําความเข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษาที่เกิดขึน้
ตามสภาพการณ์จริงในสถานศึกษาเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ สาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารแก้ไขที่
ทําให้เกิดสถานการณ์การทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ ผ่านการทําการระบุปญั หา (Problem Identification)
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
2. การสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นัก เรีย นอาชีว ศึก ษา โดยวิธีก ารวิจ ยั ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ว นร่ว ม เริ่ม ตัง้ แต่ ข นั ้ ตอนการวางแผน
ร่วมกันของกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั และกลุ่มนักวิจยั ร่วม มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนอนาคตร่วมกัน โดยใช้
เทคนิคการแสวงหาอนาคตร่วมกัน (Future Search Conference: FSC) จากนัน้ เป็ น ขัน้ ปฏิบตั แิ ละ
สังเกต ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ใน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับบุคคล ทีเ่ น้นการ
เสริม สร้า งความรู้ เจตคติ พฤติก รรม 2) ระดับ กลุ่ ม ในสถานศึก ษา ที่เ น้ น การสร้า งกลุ่ ม และ
กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม จากนัน้ สังเกตผลการจัดกิจกรรม หลังจากนัน้ ไปสู่ขนั ้ การสะท้อนผล
การปฏิบตั ิ ที่จดั เวทีสะท้อนผลหลังการปฏิบตั ิด้วยเทคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั ิงาน (After
Action Review) เมื่อได้ขอ้ มูลแล้ว ก็จะนําไปปรับปรุงแผนโดยให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องประชุมเพื่อปรับ
กิจกรรมร่วมกันด้วยเทคนิคการระดมความคิดเห็น จากนัน้ นํ าไปสู่การปฏิบตั แิ ละสังเกตอีกครัง้ โดย
การจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในระดับเครือข่าย ทีเ่ น้นการสร้างความร่วมมือ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามความคิดเห็นในการปรับกิจกรรม จากนัน้ สังเกตผลการจัดกิจกรรม
กระทังไปสู
่ ข่ นั ้ ตอนการสะท้อนผลการปฏิบตั อิ กี ครัง้ โดยการจัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบตั โิ ดยผลจาก
การสะท้อนการปฏิบตั นิ ้ีจะถือว่า เป็ นการสิน้ สุดกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ จะ
ทํา ให้ไ ด้รูป แบบการพัฒ นาเครือ ข่า ยกลุ่ ม เยาวชนในการป้ อ งกัน การทะเลาะวิว าท ในนัก เรีย น
อาชีวศึกษา และสุดท้ายนําไปสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาต่อไป
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3. สร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีว ศึก ษา โดยคู่มือดังกล่าวจะครอบคลุ มวัตถุ ประสงค์ กิจกรรม รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และการปฏิบตั ซิ ง่ึ เป็ นคู่มอื ทีร่ ว่ มกันสร้างโดยผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการพัฒนา
เครือข่ายครัง้ นี้
ขอบเขตด้านพืน้ ที่
ในการดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกพืน้ ทีใ่ นการวิจยั
โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การคัดเลือกสถานศึกษา โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เป็ น สถานศึก ษาที่ย ัง คงมีเ หตุ ก ารณ์ ก ารทะเลาะวิว าทภายใน และระหว่ า ง
สถานศึกษาเกิดขึน้
3. เป็ นสถานศึกษาที่ผูบ้ ริหารมีความตระหนักที่จะหาวิธใี นการป้องกัน และแก้ไข
ปญั หา การทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้
4. เป็ นสถานศึกษาทีผ่ บู้ ริหาร และกลุ่มเยาวชน สมัครใจเข้าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี้
เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกทัง้ 4 ข้อแล้ว ทําให้ผูว้ จิ ยั ได้พ้นื ที่ในการ
ดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมครัง้ นี้จาํ นวน2 สถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาภาครัฐ
แห่งหนึ่ งในกรุงเทพมหานคร และ สถานศึกษาภาคเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทัง้ นี้มไิ ด้หมายความว่าพืน้ ที่ทเ่ี ลือกทําวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ น
พืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หามากกว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เนื่องจากการติดตามสถานการณ์จากหลายแหล่งทําให้ผวู้ จิ ยั เชื่อ
ว่า การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพฯ เกิดขึน้ ในทุกพืน้ ที่
ขอบเขตด้านกลุ่มผูร้ ่วมวิ จยั
1. ผูร้ ่วมวิ จยั (Participants) ในการตอบความมุ่งหมายการวิ จยั ข้อที่ 1
มี ผู้ ร่ ว มวิ จ ั ย (Participants)เป็ นกลุ่ ม นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาที่ ผ่ า นเหตุ ก ารณ์
การทะเลาะวิวาททัง้ ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา จํานวน 20 คนทีม่ คี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนักเรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
และสถานศึกษาภาคเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
2. เป็ นผูเ้ ข้าร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
ในระหว่างทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่
3. เป็ นผู้ได้รบั ผลกระทบจากเหตุ การณ์ ทะเลาะวิวาททางร่างกาย ตัง้ แต่ ฟกชํ้า
ถลอก บาดเจ็บและพิการ และทางจิตใจ ตัง้ แต่หวาดกลัว เสียใจ
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2. ผูม้ ีส่วนร่วมในการวิ จยั ในการตอบความมุ่งหมายการวิ จยั ข้อที่ 2-3
ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั เพื่อตอบความมุง่ หมายการวิจยั ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 มี 3 กลุ่ม
ดังนี้
1. กลุ่มนักวิจยั ร่ว ม(Local Researcher) ได้แก่ กลุ่มอาจารย์จากสถานศึก ษา
จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ รวม 2 คน มีคุณสมบัติ เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทํางานเกีย่ วกับการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และมีแนวคิดทีจ่ ะแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และยินดีทจ่ี ะเข้าร่วมในการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ตงั ้ แต่ตน้ จนจบโครงการ
2. กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั (Participants) ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา และตัวแทน
อาจารย์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวแทนนักเรียน (กลุ่มเยาวชน) ได้แก่นกั เรียนอาชีวศึกษาทีม่ คี วามสมัครใจ
ในการร่วมพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษา
ของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน และจากสถานศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่ง จํานวน
15 คน รวม 45 คนโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1) มีบทบาทเป็ นหัวหน้าชุดในการทํากิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และได้รบั การยอมรับจากนักเรียนอาชีวศึกษา ว่าเป็ น
ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ และสามารถให้คาํ ปรึกษากับเพือ่ นได้
2) ยินดีเข้าร่วมในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมในครัง้ นี้ตลอด
ตัง้ แต่ตน้ จนจบโครงการ
2.2 กลุ่มตัวแทนอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ท่มี คี วามสมัครใจในการร่วมพัฒนา
เครือข่ายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 2 คน และจากสถานศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่ง จํานวน 2 คน มีคุณสมบัติ
ทีส่ าํ คัญ ได้แก่ เป็ นอาจารย์ฝา่ ยปกครอง หรือ ฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา มีประสบการณ์
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และยินดี
เข้าร่วมการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ตลอดตัง้ แต่ตน้ จนจบโครงการ
3. กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stake holder) ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มนักเรียนทัวไป
่
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมกิจกรรมทีก่ ลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั จัดขึน้

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั
นักเรียนอาชี วศึกษา หมายถึง บุคคลทีไ่ ด้รบั การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ของสถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
และสถานศึกษาภาคเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กลุ่ ม เยาวชน หมายถึง ผู้นํา นัก เรีย นในระดับ ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูง (ปวส.) ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ อี ายุระหว่าง 14-25 ปี เป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทสําคัญ
ในการดําเนินกิจกรรมการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยเป็ นกลุ่มทีม่ คี วาม
สมัครใจ และมีเป้าหมายในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารความรู้ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการป้องกันการทะเลาะวิวาท บนพืน้ ฐานของความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
เครือข่ายกลุ่มเยาวชน หมายถึง กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัน้ สูง (ปวส.) ทีไ่ ด้ตกลงจะประสานเชื่อมโยงการดําเนินงาน และ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือ การป้องกันการทะเลาะวิวาททัง้ ในสถานศึกษา
และระหว่างสถานศึกษา โดยจะมีการพัฒนาสมาชิกของเครือข่าย มีพน้ื ที่ ลักษณะกิจกรรม และผูท้ ่ี
เป็ นสมาชิกในเครือข่ายทีช่ ดั เจน
การทะเลาะวิ วาท หมายถึง การที่นักเรียนอาชีวศึกษา ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปทัง้ ภายใน
สถานศึกษาเดียวกัน และระหว่างสถานศึกษา เกิดการใช้วาจายัวยุ
่ ดูหมิน่ ประชดประชัน โต้เถียง
กันจนอาจถึงขัน้ ใช้กําลังหรืออาวุธเข้าทําร้ายกัน อันส่งผลให้ ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งหรือทัง้ สองฝา่ ย ได้รบั
อันตราย หรือความสูญเสีย ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ทัง้ นี้เกิดขึน้ ทัง้ ระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา
ในสถาบันเดียวกัน และระหว่างสถาบันการศึกษา โดยเหตุการณ์ทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ มีทงั ้ ทีย่ งั คง
ดําเนินอยู่ และเหตุการณ์ได้สน้ิ สุดลงแล้ว
รู ป แบบการทะเลาะวิ ว าท หมายถึ ง ประเภทของลัก ษณะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สาเหตุ ผลทีเกิดขึน้ และวิธกี ารแก้ปญั หาจากการทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในสถานศึกษาเดียวกัน
และระหว่างสถานศึกษา ซึง่ เหตุการณ์ทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ มีทงั ้ ทีย่ งั คงดําเนินอยู่ และเหตุการณ์ได้
สิน้ สุดลงแล้ว
การป้ องกันการทะเลาะวิ วาทหมายถึง ความพยายามในการไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งทัง้ ทางด้านวาจา และทางด้านการใช้กําลัง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
ระดับแรก การป้องกันก่อนทีจ่ ะเกิดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท ซึ่งจะมุ่งเน้นทีเ่ ยาวชน ทีไ่ ม่เคย
ทะเลาะวิวาท และไม่มปี จั จัยเสียงใดๆ ทีจ่ ะนําไปสูพ่ ฤติกรรมการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ระดับที่ 2 เป็ น
ความพยายามทีจ่ ะลดโอกาส การเกิดพฤติกรรมการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาที่
มุง่ ลดปจั จัยเสีย่ งหรือโอกาสเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ระดับที่ 3 เป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรม
การทะเลาะวิวาทซํ้าอีก หรือ ทวีความรุนแรงมากขึน้ กว่าเดิม ซึ่งในระดับนี้จะมุ่งไปยังเยาวชนหรือ
นักเรียนอาชีวทีเ่ คยก่อเหตุทะเลาะวิวาทมาแล้ว
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะวิ วาท หมายถึง
ประเภทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่ วยงาน กิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อให้เกิดเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชน โดยเป็ นไปอย่างมีขนั ้ ตอนอย่างเป็ นระบบ ตัง้ แต่เริม่ คิดกิจกรรม ออกแบบกิจกรรมในการ
พัฒนาเครือข่าย กําหนดขอบเขตของพืน้ ที่ มีการมอบหมายความรับผิดชอบระหว่างสมาชิก มีทงั ้
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษา และรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนระหว่างสถานศึกษา
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นักวิ จยั ร่วม หมายถึง ผูท้ ท่ี าํ หน้าทีเ่ ป็ นผูช้ ่วยของผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นผูท้ ท่ี าํ งานอยูใ่ นสนามวิจยั
และเข้าใจบริบทของสนามวิจยั มาเป็ นเวลานาน มีบทบาทในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกต
พฤติกรรมของกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรือ่ ง การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา มีวตั ถุประสงค์ เพื่อทําความ
เข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างและสังเคราะห์รปู แบบ
การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา และเพื่อ
สร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการศึกษา ทบทวน และรวบรวมเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในภาพกว้าง ทัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดแนวคิดและทฤษฎีเพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เท่านัน้ โดยผูว้ จิ ยั พยายามไม่นําทฤษฎีมาเป็ นกรอบหรือนํ ามาครอบงําปรากฏการณ์ในการศึกษา
และจะให้ความสําคัญกับข้อมูลทีไ่ ด้กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ตลอดจนบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องไว้ดงั นี้
ส่วนที่ 1 แนวคิดเรือ่ งอาชีวศึกษา
ส่วนที่ 2 แนวคิดเรือ่ งการทะเลาะวิวาท
ส่วนที่ 3 แนวคิดเรือ่ งกระบวนการกลุ่ม
ส่วนที่ 4 แนวคิดเรือ่ งความร่วมมือ
ส่วนที่ 5 แนวคิดเรือ่ งเครือข่าย
ส่วนที่ 6 แนวคิดเรือ่ งอัตลักษณ์
ส่วนที่ 7 แนวคิดการพัฒนาคูม่ อื
ส่วนที่ 8 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสังคมวิทยาและจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง
8.1 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน
8.2 ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์
8.3 ทฤษฎีการเรียนรูท้ างปญั ญาสังคม
8.4 ทฤษฎีรปู แบบชีวนิเวศวิทยาของการพัฒนามนุ ษย์
ส่วนที่ 9 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนที่ 10 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ส่วนที่ 1 แนวคิดเรือ่ งอาชีวศึกษา
1.1 ความหมายของการอาชีวศึกษา
จากการจัดการ การอาชีวศึกษาของไทยนัน้ มีหลักฐานพบว่ามีพฒ
ั นาการตัง้ แต่ในอดีต
ด้วยประเทศไทยนัน้ เป็ นสังคมเกษตรกรรม ครอบครับและชุมชนได้ทําหน้ าที่เป็ นฐานของการฝึ ก
อาชีพด้านเกษตร นอกจากนี้แล้วมีการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรูด้ า้ นช่างต่างๆ เช่น การทอผ้า การจัก
สาน การก่อสร้าง ช่างโลหะ ฯลฯ มาก่อนต่อมาเมือ่ มีการจัดตัง้ การศึกษาแบบระบบโรงเรียนขึน้ มาใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชการที่ 5 การเรียนรูเ้ กีย่ วอาชีพจึงได้จดั ไว้
ในส่วนของการอาชีวศึกษาที่เปิ ดโอกาสได้งานทําเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งตอบสนองต่อความ
ต้อ งการของผู้เ รีย น ที่ไ ม่ป ระสงค์จ ะเรีย นต่ อ ในสายสามัญ หรือ มีผ ลการเรีย นที่ไ ม่ค่ อ ยดี และ
ผูป้ กครองทีต่ อ้ งการให้บุตรหลานได้เรียนต่อระยะเวลาไม่นานเกินไป และใช้ค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่
สูงเกินไปหรือเป็ นภาระของครอบครับ เมื่อนักเรียนจบแล้วสามารถมีงานทํา (เพ็ชชี รูปะวิเชตร์.
2550)
อย่างไรก็ตามเมื่อประเทศไทยได้มกี ารปฏิรปู การศึกษาทัง้ ประเทศขึน้ ในปี พ.ศ. 2525 มี
การจัดรวมการศึกษา ทัง้ ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษาไว้ดว้ ยกันใน
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และโครงสร้างใหม่น้ีได้แยกการอาชีวศึกษา
และให้ความชัดเจนออกเป็ นหนึ่งหน่วยงานจากทัง้ หมด 5 หน่วยงานหรือทีเ่ รียกกันว่า “แท่งอาชีวศึกษา”
(เพ็ชชี รูปะวิเชตร์. 2550)
การอาชีวศึกษาเป็ นการศึกษาวิชาชีพสาขาต่างๆ ทีอ่ าศัยความรูร้ ะดับตํ่ากว่าปริญญา เพื่อ
ผลิตกําลังคน ตัง้ แต่ระดับชัน้ แรงงานทัวไป
่ จนถึงแรงงานฝี มอื และความหมายของการอาชีวศึกษา
อยูท่ ก่ี ารมองของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับอาชีวศึกษาด้วย ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542) ได้แก่
นักบริหารอาชีวศึกษา ให้ความหมายของการอาชีวศึกษาในด้านการจัดการการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้านอาชีพและการทํางาน
ผูบ้ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ให้ความหมายว่าการอาชีวศึกษาในด้านมุง่ ผลิตกําลังคนทีม่ ี
คุณภาพ ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาต่างๆ
ครูอาชีวศึกษา มองการอาชีวศึกษาในการให้การศึกษาแก่ผเู้ รียน โดยมุง่ ความรูแ้ ละทักษะ
ทีจ่ ะนําไปประกอบอาชีพ รวมทัง้ การพัฒนาเจตคติทด่ี ตี ่อการทํางาน
ผูเ้ รียนหรือนักเรียนอาชีวศึกษามองการอาชีวศึกษาในด้านการศึกษาวิชาชีพในสาขาวิชา
การต่างๆ ตามความต้องการและความถนัดของตนเอง เพื่อทีจ่ ะนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประกอบอาชีพ
และการทํางานได้
สรุปได้ว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาทัง้ ในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน ให้แก่บุคคลทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ผิ สมผสานกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้มี
วิช าความรู้นํ า ไปใช้ใ นการประกอบอาชีพ สามารถดํา รงชีวิต อยู่ใ นสัง คมได้ และพัฒ นาความรู้
ความสามารถของบุคคลให้สงู ขึน้ เป็ นระดับ ตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
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1.2 ปรัชญา และเป้ าหมายการศึกษาอาชีวศึกษา
ปรัชญาและเป้าหมายการศึกษาอาชีวศึกษา คือ การผลิตกําลังคนทีม่ ที กั ษะระดับกลางเพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงาน (พิมพร ศิระจันทร์. 2545) ประเทศไทยได้มกี ารจัดโครงสร้างระบบบริหาร
ใหม่ของการอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2549 พร้อมกับกําหนดวิสยั ทัศน์ และภารกิจทีถ่ ูกต้องและเด่นชัด
นั น้ เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องการเปลี่ย นแปลงการอาชีว ศึก ษา เป็ น การอาชีว ศึก ษา และกํ า หนด
ยุทธศาสตร์ทจ่ี ะต้องมีสถาบันอาชีวศึกษาขึน้ เพื่อให้สามารถทําให้วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาทีอ่ ่อนแอนัน้
เข้มแข็งเป็ นยุทธศาสตร์แรกทีม่ หี ลักการ มีวสิ ยั ทัศน์ พันธะกิจทีช่ ดั เจน ซึง่ สังคมไม่สามารถทีโ่ ต้เถียง
และทําให้เกิดความเข้มแข็งในสถาบัน จากการที่มวี ทิ ยาลัยอาชีวศึกษาที่มคี วามแตกต่าง มีความ
อ่อนแอและเข้มแข็งมาประมวลกันเข้าเป็ นสถาบัน เกิดการยอมรับ ทัง้ ภารกิจ หน้ าที่ วิสยั ทัศ น์
จนกระทังการบริ
่
หารร่วมกัน เรื่องที่สอง คือสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีทศิ ทางชัดเจน
เป็ นการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างสมรรถนะของคน สามารถนําความรูไ้ ปใช้ให้เกิดการประกอบอาชีพได้
ในแง่บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต้องชัดเจนว่าต้องไปในทิศทางใด และ
งบประมาณต่างๆ ที่ดําเนินการในเรื่องนี้ทําให้เกิดความเข้าใจกับประชาชนในระดับหนึ่งในการที่
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อคนยากจนจุดมุ่งหมายทีเ่ น้นการ
เพิม่ สมรรถภาพและความมีคุณภาพทางวิชาชีพ
เรือ่ งทีส่ ามมุง่ เน้นสมรรถนะ ไมใช่เฉพาะนักเรียน อาจารย์อาชีวศึกษาต้องแยกจากอาจารย์
อาชีวศึกษาทีส่ อนวิชาสามัญทีไ่ ด้ใบประกอบวิชาชีพครู ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่สามารถสอนได้
ถ้าไม่มใี บประกอบครูวชิ าชีพ
1.3 แนวคิ ดการจัดการอาชีวศึกษา
จากการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทีจ่ ากเดิมเป็ นกรมอาชีวศึกษา
มีการเปลีย่ นแปลงหลังจากรัฐบาลมีการปฏิรปู การศึกษา ซึง่ ส่งผลให้มแี นวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
ดังนี้
1.3.1 ด้านการบริหารการจัดการทีต่ อ้ งมีการปรับบทบาททีจ่ ากเดิมทีเ่ คยสังกัดกอง
สถานศึกษาต้องปรับเปลีย่ นเป็ นการบริหารในรูปแบบสถาบัน ซึง่ การบริหารในรูปแบบสถาบันเป็ น
การบริหารแบบการจัดการระบบและดูแลด้วยตนเอง โดยมีรฐั บาลและกระทรวงศึกษาธการเป็ นผู้
ควบคุมอีกครัง้ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบติ แิ ละการตัดสินใจในพืน้ ทีข่ องตนเอง ซึง่ รวมถึง
การจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ครอบคลุมศาสตร์ดา้ นต่างๆ ที่ยนื อยู่บนความสนใจและเป็ นที่
ต้องการของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และเทคโนโลยี
1.3.2 ด้านการเรียนรู้ ซึง่ แกนนําทุกคนจะต้องช่วยการสร้างให้เกิดมรรคผลทีเ่ ป็ นไป
ตามปรัชญาของการอาชีวศึกษาทีเ่ น้นความเป็ นเลิศทางด้านวิชาชีพโดยมีความรูใ้ นศาสตร์นัน้ ๆ มี
ทักษะในการปฏิบตั ิงานที่เชี่ยวชาญและสามารถดํารงชีวติ แก้ไขปญั หาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2551)
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จะเห็นได้ว่า แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา แบ่งได้เป็ น 2 ด้านหลักๆ คือ ด้านการ
บริหารการจัดการและด้านการเรียนรู้ ทีจ่ ะเน้นรูปแบบสถาบันเป็ นการบริหารแบบการจัดการระบบ
และดูแลด้วยตนเอง โดยมีรฐั บาลและกระทรวงศึกษาธการเป็ นผูค้ วบคุมอีกครัง้ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบติ แิ ละการตัดสินใจในพือ้ ทีข่ องตนเอง แกนนํ าทุกคนจะต้องช่วยการสร้างให้เกิด
มรรคผลทีเ่ ป็ นไปตามปรัชญาของการอาชีวศึกษาทีเ่ น้นความเป็ นเลิศทางด้านวิชาชีพโดยมีความรูใ้ น
ศาสตร์นนั ้ ๆ มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ชีย่ วชาญและสามารถดํารงชีวติ แก้ไขปญั หาอุปสรรคทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ได้
สรุป จากข้อมูลเกีย่ วกับอาชีวศึกษาดังกล่าวข้างต้น พบว่า การอาชีวศึกษา หมายถึง
กระบวนการจัดการศึกษาทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ให้แก่บุคคลทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ผิ สมผสานกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้มวี ชิ าความรูน้ ํ าไปใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถ
ดํารงชีวติ อยู่ในสังคมได้ และพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคคลให้สูงขึน้ เป็ นระดับ ตามความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา แบ่งได้เป็ น 2 ด้านหลักๆ
คือ ด้านการบริหารการจัดการและด้านการเรียนรู้ ทีจ่ ะเน้นรูปแบบสถาบันเป็ นการบริหารแบบการ
จัดการระบบและดูแลด้วยตนเอง โดยมีรฐั บาลและกระทรวงศึกษาธิการเป็ นผูค้ วบคุมอีกครัง้ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบติ แิ ละการตัดสินใจในพือ้ ที่ของตนเอง แกนนํ าทุกคนจะต้องช่วยการ
สร้างให้เกิดมรรคผลที่เป็ นไปตามปรัชญาของการอาชีวศึกษาทีเ่ น้นความเป็ นเลิศทางด้านวิชาชีพ
โดยมีความรู้ในศาสตร์นัน้ ๆ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานที่เชี่ยวชาญและสามารถดํารงชีวิต แก้ไข
ั หาอุ ป สรรคที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง การผลิ ต กํ า ลัง คนที่ มีท ัก ษะระดับ กลางเพื่อ ตอบสนอง
ปญ
ตลาดแรงงาน (พิมพร ศิระจันทร์. 2545) ประเทศไทยได้มกี ารจัดโครงสร้างระบบบริหารใหม่ของการ
อาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2549 พร้อมกับกําหนดวิสยั ทัศน์ และภารกิจทีถ่ ูกต้องและเด่นชัด นัน้ เป็ น
ยุทธศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงการอาชีวศึกษา เป็ นการอาชีวศึกษา และกําหนดยุทธศาสตร์ท่ี
จะต้องมีสถาบันอาชีวศึกษาขึน้ เพื่อให้สามารถทําให้วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาทีอ่ ่อนแอนัน้ เข้มแข็งเป็ น
ยุทธศาสตร์แรกทีม่ หี ลักการ มีวสิ ยั ทัศน์ พันธะกิจทีช่ ดั เจน ซึ่งสังคมไม่สามารถทีโ่ ต้เถียงและทําให้
เกิดความเข้มแข็งในสถาบัน จากการทีม่ วี ทิ ยาลัยอาชีวศึกษาทีม่ คี วามแตกต่าง มีความอ่อนแอและ
เข้มแข็งมาประมวลกันเข้าเป็ นสถาบัน เกิดการยอมรับ ทัง้ ภารกิจ หน้าที่ วิสยั ทัศน์ จนกระทังการ
่
บริหารร่วมกัน
1.4 ยุทธศาสตร์ / แผนงานการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
1.4.1 ส่งเสริมการปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน
และการใช้ เทคโนโลยีดา้ นการศึกษา รวมทัง้ บูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิม่ ผลสัมฤทธิ ์
ของการจัด การศึกษาตัง้ แต่วยั เด็กจนมีความพร้อมเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
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1.4.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กบั การ
พัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นทุกประเภทและในระดับพืน้ ที่ ส่งเสริมรักการอ่าน เพิม่ ทักษะการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
1.4.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มคี วามรูท้ างวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ์
เรียนรู้ และภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์ไทย ยึดมั ่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความเป็ นพลเมืองทีด่ ี ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การทําประโยชน์ต่อสังคม
มีจติ อาสา และจิดสํานึกทีด่ ผี า่ นกระบวนการอบรมเยาวชนทีเ่ หมาะสมกับวัย
1.4.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนกั เรียนเป็ นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปญั หาอย่างเป็ นระบบ
1.4.5 ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนากําลังคนให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยง
กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ
1.4.6 พัฒนาครูให้มคี ุณภาพ มีจติ วิญญาณความเป็ นครู สนับสนุ นการผลิตบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขาทีข่ าดแคลน
1.4.7 เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างโอกาส
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ รวมทัง้ สนับสนุ นภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและ
เผยแพร่สอ่ื ทีป่ ลอดภัย และสร้างสรรค์
1.4.8 สนับสนุ นการดําเนินภารกิจพืน้ ฐานของหน่วยงาน
1.5 นโยบายเร่งด่วนในปี งบประมาณ 2558 มีดงั นี้
1.5.1 เร่งสํารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทัง้ ฟื้ นฟูโรงเรียน สถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย
โดยเร็ว
1.5.2 เร่งแก้ไขปญั หาความรุนแรง และเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษา
อย่างเป็ นระบบต่อเนื่อง มีเป้าหมายในการดําเนินนโยบาย ได้แก่ มีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปญั หาทีช่ ดั เจนและมีการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง รวมทัง้ ไม่
มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
ทัวไป
่
1.5.3 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจ
ให้นกั เรียนนักศึกษา พ่อแม่ผปู้ กครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสาย
อาชีพอาชีวศึกษาเพิม่ มากขึน้
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1.5.4 ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด
วิเ คราะห์มเี วลาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และประสบการณ์ รวมทัง้
ปลูกฝงั ในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสํานึ กความรับผิดชอบต่ อสังคม
การยึดมันในสถาบั
่
นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมใิ จในการเป็ นไทย
1.5.5 เร่ ง พิจ ารณาทบทวนการอุ ด หนุ น รายหัว แก่ นั ก เรีย นในระดับ การศึก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานทัง้ ของภาครัฐและเอกชน
1.5.6 เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสว่ นร่วมในระบบการศึกษา
1.5.7 เร่งปรับระบบการบรรจุครูละการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอือ้ ต่อการเพิม่
โอกาสให้มบี ุคลากรทีม่ คี วามูแ้ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิม่ มากขึน้
1.5.8 เร่ ง ทบทวนมาตรการการจัด กิ จ กรรมรับ น้ อ งของนั ก เรีย นนั ก ศึก ษาใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทัง้ ภายใน
และภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็ นไปในแนวทางทีส่ ร้างสรรค์
1.5.9 เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ เกีย่ วกับ
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
1.5.10 เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีท่เี กี่ยวข้องกับด้าการศึกษา
ทัง้ ทีเ่ ป็ นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุ น ให้เป็ นผลในทางปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่า นโยบายเร่งด่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยตรง มีหลายข้อ แต่หนึ่งในนัน้ ได้แก่ การเร่งแก้ไขปญั หาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของ
นั ก ศึก ษาอาชีว ศึก ษาอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง จึง เห็น ได้ว่ า เป็ น เรื่อ งที่มีค วามสํ า คัญ ใน
ระดับประเทศเลยทีเดียว รวมทัง้ เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีคาํ สังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2559
เรื่องการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทีไ่ ด้ประกาศในราชกิจจนุ เบกษา มีผลทําให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระบบจํานวน
460 กว่าแห่ง มีนกั เรียน และนักศึกษาประมาณ 3 แสนกว่าคน มาอยูภ่ ายใต้สาํ นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ปจั จุบนั กํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัด เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพ เป็ นต้น แต่ทงั ้ นี้ในทางปฏิบตั ิ
ก็ยงั ให้ผรู้ บั ใบอนุญาตมีสทิ ธิดาํ เนินการต่อไปตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต

ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท
แนวคิดเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทได้กล่าวถึง ความหมายของการทะเลาะวิวาท รูปแบบ
ของการทะเลาะวิวาท ผลกระทบจากการทะเลาะวิวาท และการป้องกันการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่น
โดยมีการเรียงลําดับการนําเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายของการทะเลาะวิวาท
2.2 รูปแบบของการทะเลาะวิวาท
2.3 การป้องกันการทะเลาะวิวาทในวัยรุน่
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2.1 ความหมายของการทะเลาะวิ วาท
นัก วิช าการหลายท่า น ได้ใ ห้ค วามหมายของการทะเลาะวิว าท ที่ม าจากการทํา วิจ ยั
โดยความหมายของการทะเลาะวิวาทจะกล่าวถึง คู่กรณี วิธกี าร และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทะเลาะวิวาท
นัน้ หมายถึง พฤติกรรม หรือ การกระทําทีน่ ักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทัวไปตั
่ ง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
มีการใช้วาจายัวยุ
่ ประชดประชัน โต้เถียง หรือมีการใช้แรงกาย กําลัง อาวุธ เข้าประทุษร้าย ทําร้าย
คู่กรณี ทําให้มผี ลกระทบต่อทรัพย์สนิ ร่างกาย และจิตใจของผูถ้ ูกกระทํา และผูก้ ระทําเอง (สุภาวดี
มันจี
่ ระ. 2547; พิชญา สมทรง. 2550; เพิม่ พูน แพนศรี. 2551; ณัฐวุฒ ิ รอดสการ. 2553) โดยผูว้ จิ ยั
สามารถสรุปรายละเอียดทีส่ าํ คัญได้ดงั ตารางต่อไปนี้

คูก่ รณี
จํานวน
วิธกี าร

ผลทีเ่ กิดขึน้

นักเรียน
บุคคลทัวไป
่
>2 คน
ไม่ระบุ
ใช้วาจา
ใช้กาํ ลัง
ใช้อาวุธ
ต่อร่างกาย
ต่อจิตใจ
ต่อทรัพย์สนิ

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

ณัฐวุฒ ิ
(2553)

เพิม่ พูน
(2551)

รายละเอียด

พิชญา
(2550)

ประเด็น

สุภาวดี
(2547)

ตาราง 1 สรุปความหมายของ การทะเลาะวิวาท แยกตามรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง

/
/
/
/
/
/
/
/

จากตารางสามารถสรุปได้ว่า การทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับนักเรียนนักศึกษา
การให้ความหมาย จึงหมายถึง การทีบ่ ุคคลทั ่วไป หรือ นักเรียน นักศึกษา ใช้วาจายั ่วยุ ดูหมิน่
ประชดประชัน โต้เถียงกันจนถึงขัน้ ใช้กําลัง หรืออาวุธเข้าทําร้ายกันระหว่างบุคคล ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
ส่งผลทรัพย์สนิ เสียหาย และฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทัง้ สองฝ่ายได้รบั อันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
โดยผูว้ จิ ยั ได้นําความหมายของการทะเลาะวิวาทเพื่อไปทําความเข้าใจรูปแบบการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาชีวศึกษา
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2.2 รูปแบบของการทะเลาะวิ วาท
จากการทบทวนวรรกรรม เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า พฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีรปู แบบดังต่อไปนี้ (ทิวา วงศ์ธนาภา. 2539)
ตาราง 2 รูปแบบพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท แยกตามพฤติกรรมการทะเลาะ สถานทีเ่ กิดเหตุ
และระดับความรุนแรง
พฤติกรรม
ลักษณะ
การทะเลาะวิวาท
การเกิดเหตุ
เ กิ ด ขึ้ น โ ด ย ก า ร ท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท
บังเอิญ
เกิ ด ขึ้ น โดยบั ง เอิ ญ
เป็ น เหตุ ท่ี เ กิ ด ขึ้น ได้
ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที่
ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น
ระหว่างสถาบัน
แบบตัง้ ใจหรือ
เ กิ ด ขึ้ น เ ฉ พ า ะ วั น
จงใจ
พิเ ศษ เช่นวัน ไหว้ค รู
วั น กี ฬ าสี เนื่ อ งจาก
รู้ส ึก คึก คะนอง มีก าร
เ ต รี ย ม ค น เ ต รี ย ม
อาวุธ เตรียมเส้นทาง
หลบหนี ไ ว้ ล่ ว งหน้ า
มั ก เป็ นการทะเลาะ
ระหว่างสถาบัน

ระดับความรุนแรง
ของการทะเลาะวิวาท
ทุ ก สถานที่ เช่ น ขณะ ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น ร ะ ดั บ
ม า โ ร ง เ รี ย น บ น ร ถ เล็ ก น้ อยกล่ า วคื อ มี ก าร
ก ร ะ ท บ ก ร ะ ทั ง่ กั น เ พี ย ง
โดยสารประทําทาง
เล็ ก น้ อ ย แค่ ฟ กชํ้ า ถลอก
เท่านัน้
สถานทีเ่ กิดเหตุ

หน้าสถาบันการศึกษา ระดับ กลาง นั น่ คือ มีร ะดับ
ค ว า ม บ า ด เ จ็ บ ถึ ง ขึ้ น
เลือ ดออก หรือ อาจต้อ งเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล
ถึง ระดับมาก นัน่ คือ อาจทํา
ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม พิ ก า ร ท า ง
ร่ า งกาย หรื อ จิ ต ใจ และ
เสียชีวติ ได้

จากตารางจะเห็นได้วา่ การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา มีรปู แบบใหญ่ๆ 2 รูปแบบ
นัน่ คือ เกิดขึน้ โดยบังเอิญ และ แบบตัง้ ใจ หรือจงใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท
ก็จะแตกต่างกันไปทัง้ สาเหตุ และสถานที่ โดยมีระดับความรุนแรงตัง้ แต่ระดับน้อย ไปจนถึงระดับมาก
ทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายจนถึงแก่ชวี ติ แสดงให้เห็นว่า การทะเลาะวิวาท นําไปสูก่ ารเกิดความรุนแรงได้
ดังนัน้ จึงควรมีการค้นหาแนวทางในการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทไม่ให้เกิดขึน้ รวมทัง้ ควรมี
การป้องกันความรุนแรงทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วย
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2.3 การป้ องกันการทะเลาะวิ วาทในวัยรุ่น
จากการทบทวนวรรณกรรม ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การทะเลาะวิว าท จะเห็น ได้ว่ า เมื่อ เกิด
สถานการณ์ทะเลาะวิวาทแล้ว จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงตามมา ทัง้ ในระดับเล็กน้อย ระดับปาน
กลาง จนถึงระดับรุนแรงมาก โดยการทะเลาะวิวาทในวัยรุ่นเป็ นผลมาจาก ปจั จัยเสี่ยงต่างๆ จะ
ค่อยๆ ก่อตัว และสะสมเป็ นเวลานานนับปี ก่อนที่จะแสดงออกมาและส่งผลให้เกิดความรุนแรงขึน้
ดังนัน้ วิธแี ก้ปญั หาการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงในวัยรุ่นทีด่ ที ส่ี ุดก็คอื การป้องกัน ซึง่ สามารถ
แบ่งมาตรการได้เป็ น 3 แบบ (Group for the Advancement of Psychiatry. 1999; US Surgeon
General. 2001; อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ ม.ป.ป.: ออนไลน์)
1. Universal Prevention เป็ นการป้องกันก่อนทีจ่ ะเกิดปญั หาพฤติกรรมทะเลาะวิวาทและ
รุนแรง มาตรการข้อนี้จะมุ่งทีเ่ ด็กและวัยรุ่นทัวไปที
่
่ยงั ไม่เคยมาพฤติกรรมทะเลาะวิวาทและรุนแรง
หรือยังไม่เคยมีปจั จัยเสีย่ งใดๆ อันจะนําไปสูพ่ ฤติกรรมทะเลาะวิวาทและรุนแรง
2. Selective Prevention เป็ นการพยายามลดโอกาสทีจ่ ะเกิดพฤติกรรมทะเลาะวิวาทและ
รุนแรง ในกลุ่มเด็กและวัยรุน่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง มาตรการในข้อนี่จะมุง่ ไปในการลดปจั จัยเสีย่ งหรือโอกาส
เสีย่ งต่างๆ ทีจ่ ะก่อให้เกิดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงขึน้ มา
3. Indicated Prevention เป็ นการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมทะเลาะวิวาทและรุนแรงซํ้า
อีก หรือเลวร้ายมากขึน้ กว่าเดิม มาตรการนี้จะมุง่ ไปในยังเด็กและวัยรุน่ ทีก่ ่อความรุนแรงมาแล้ว เช่น
เด็กและวัยรุ่นทีถ่ ูกจับเพราะการกระทําผิดกฎหมาย กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล หรือ
ถูกตัดสินให้เข้ารับการอบรมในสถานพินิจ
การป้องกันทัง้ สามแบบแม้จะมุง่ ไปทีต่ วั เด็ก แต่จะมีการดําเนินงานในหลายระดับ คือ ระดับตัว
เด็ก ระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน และระดับสังคม การป้องกันความรุนแรงในวัยรุ่น สามารถแบ่ง
ได้เป็ นสามแบบแม้จะมุ่งไปที่ตวั เด็กก็จริง แต่จะมีการดําเนินงานในหลายระดับ คือ ระดับตัวเด็ก
ระดับโรงเรียน และระดับสังคม โดยการป้องกันแบ่งได้ 3 แบบ คือ 1) Universal Prevention กลยุทธ์ ที่
สําคัญในการป้องกันก่อนจะเกิดเหตุ โดยในระดับตัวเด็กเองนัน้ ทําได้โดยการช่วยให้เด็กเติบโตไปได้ดี
มีสุขภาพแข็งแรง ลดอุบตั เิ หตุ ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาทางอารมณ์และสังคมเหมาะสมกับวัย และใน
ระดับสังคม คือ ให้สงั คมมีระเบียบทีด่ พี อทีจ่ ะเอือ้ ให้เด็กและวัยรุ่นเติบโตขึน้ ไปอย่างปลอดภัย เช่น
มีกฎหมายทีด่ ี เป็ นต้น 2) Selective Prevention เป็ นการป้องกันโดยมุง่ ไปยังกลุ่มเสีย่ ง หลักการที่
สําคัญคือ ลดจํานวนของปจั จัยเสีย่ ง และเพิม่ จํานวนความเข้มข้นของปจั จัยปกป้อง กลยุทธ์ทส่ี าํ คัญ
คือ การเข้าถึงกลุ่มเสีย่ งและช่วยให้กลุ่มเสีย่ งมีการพัฒนาความเข้มแข็งในด้านต่างๆด้วยการช่วยให้
เด็กและวัยรุ่นรูส้ กึ ว่าตนเองสามารถทําสิง่ ทีด่ แี ละประสบความสําเร็จได้ เช่น ประสบความสําเร็จใน
การเรียน และในการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ ่นื เป็ นต้น3) Indicated Prevention การป้องกันระดับนี้
มุง่ ทีว่ ยั รุน่ ทีเ่ คยก่อพฤติกรรมทะเลาะวิวาทมาแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมทะเลาะวิวาทและรุนแรงซํ้า
หรือรุนแรงขึน้ กว่าเดิม หลักการสําคัญคือต้องเป็ นการผสมผสานระหว่างการบําบัดรักษา (Treatment)
กับการฟื้ นฟู (Rehabilitation) และการป้องกันไม่ให้กระทําผิดซํ้า เช่น การป้องกันไม่ให้วยั รุน่ เข้าไป
ร่วมแก๊ง เป็ นต้น กลยุทธ์สําคัญของการป้องกันในระดับนี้คอื การเอาเด็กและวัยรุ่นที่เป็ นอันตราย
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กลับเข้าสู่หนทางทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย เช่น กลับเข้าสู่โรงเรียนหรือให้มงี านทําโดยจากแนวทาง
การป้องกันความรุนแรงในวัยรุน่ ทัง้ 3 แบบนี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะเป็ นข้อมูล ทีส่ ามารถนํามาช่วยในการ
ออกแบบกิจกรรมในการพัฒนารูปแบบและเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการก่อเหตุการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ได้อย่างละเอียด ครบทุกภาคส่วน ตัง้ แต่ระดับบุคคล ระดับ
โรงเรียน และระดับสังคม

ส่วนที่ 3 แนวคิดเรือ่ งกระบวนการกลุ่ม
3.1 ความหมายของกลุ่ม
วินิจ เกตุขาํ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2522) ได้สรุปความหมายของคําว่ากลุ่มในทาง
จิตวิทยาไว้ว่า กลุ่ม หมายถึง การทีบ่ ุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปมารวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กนั
หรือปฏิสมั พันธ์กนั และมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะกระทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์น้ี
จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยูร่ ว่ มกันได้ในระดับทีพ่ อดี ในขณะทีน่ วลศิริ เปาโรหิตย์ (2544) ได้ให้ความหมาย
ของกลุ่ม ไว้ว่า การทีค่ นสองคนหรือมากกว่านัน้ เข้ามาเกีย่ วข้องกัน และมีการกระทําต่อกันทางสังคม
ภายในชัวระยะหนึ
่
่ง ด้วยความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ความมุ่งหมายนัน้ อาจจะเป็ นการ
ร่วมมือช่วยเหลือกันก็ได้ หรืออาจจะเป็ นศัตรูต่อกันก็ได้ แต่สงิ่ ทีจ่ ะทําให้เกิดกลุ่มได้คอื การกระทํา
ต่อกันทางสังคม สอดคล้อกับ สิรอิ ร วิชชาวุธ (2544) ทีใ่ ห้ความหมาย กลุ่ม ว่า คือ บุคคลคนตัง้ แต่
2 คนชึ้นไป มาร่วมกันปฏิบตั ิภารกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน เช่นเดียวกับ สร้อยตระกูล
อรรถมานะ (2545) กล่าวว่า กลุ่มคือ บุคคลสองคน หรือมากกว่ามารวมกันโดยใช้คาํ พูดหรือไม่กต็ าม
เขาเหล่านัน้ จะทําหน้าที่ซ่งึ มีลกั ษณะต้องขึน้ ต่อกันและกัน ทัง้ นี้เพื่อเป้าหมายหรือผลประโยชน์ท่มี ี
ร่วมกันบางประการ
สรุปได้วา่ กลุ่ม หมายถึง บุคคลตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปมารวมกัน มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
ทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน เพื่อให้กจิ กรรมนัน้ บรรลุจุดหมายปลายทาง ทีก่ ลุ่มกําหนดไว้
โดยทีท่ ุกคนอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุขด้วย
3.2 ความสําคัญของกลุ่ม
การทํางานเป็ นกลุ่มนัน้ มีความสําคัญในการพัฒนาสมาชิกของกลุ่ม ในด้านการพัฒนาบุคคล
ด้านการวินิจฉัย และด้านการปฏิบตั งิ าน วินิจ เกตุขาํ และคมเพชร ฉัตรศุภกุล (2522) มีรายละเอียด
ดังนี้
3.2.1 ด้านการพัฒนาบุคคล กลุ่มสามารถพัฒนาบุคคลที่เป็ นสมาชิกได้เป็ นอย่างดี
การดําเนินงานในกลุ่มหลายอย่างจะสนองความพึงพอใจของบุคคลแตกต่างกันไป เป็ นต้นว่า สนอง
ความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความรูส้ กึ ปลอดภัย ความต้องการ
การยอมรับของกลุ่ม รวมทัง้ การพัฒนาทางด้านอารมณ์ สังคม สติปญั ญา ความสนใจ และความสามารถ
อีกด้วย
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3.2.2 ด้านการวินิจฉัย ผูน้ ํ ากลุ่มจะสามารถสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มได้
ทํา ให้เ ข้า ใจแล้ว มองเห็นลัก ษณะแบบต่ างๆ ของสมาชิก บางคนไม่ส ามารถติด ต่ อกับ คนอื่น ได้
บางคนก้าวร้าว บางคนยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ลักษณะดังกล่าวถ้าบุคคลไม่เข้ากลุ่มจะไม่มโี อกาส
สังเกตเห็นได้เลย ดังนัน้ ผูน้ ํ ากลุ่ม และสมาชิกสามารถวินิจฉัยหรือประเมินลักษณะและพฤติกรรม
เหล่านัน้ ได้ และจะช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ ละเข้าใจบุคคลในกลุ่มได้ดขี น้ึ
3.2.3 ด้านการปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั งิ านเป็ นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มจะมีโอกาสคิดร่วมกัน
วางแผนร่วม กันประสานงานกัน และทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ผลผลิตทัง้ หลายทัง้ ปวงใน
โลกปจั จุบนั นี้เป็ นผลงานของกลุ่มคนแทบทัง้ สิน้ กลุ่มจึงมีความสําคัญต่อการปฏิบตั งิ านอย่างมาก
3.3 ประเภทของกลุ่ม
การจัดประเภทของกลุ่ม แบ่งได้ตามความสัมพันธ์ ตามด้านสังคมวิทยาจิตวิทยา และ
เป้าหมายในการรวมกลุ่ม (วินิจ เกตุขาํ ; และคมเพชร ฉัตรศุภกุล. 2522) มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.3.1 กลุ่มปฐมภูมแิ ละกลุ่มทุตยิ ภูมิ (Primary and Secondary Group) การแบ่งกลุ่ม
แบบนี้ยดึ ถือความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่มเป็ นหลัก นัน่ คือ พิจารณาความเกี่ยวข้องมาก-น้อย
ชิด-ห่าง ของสมาชิกเป็ นสําคัญ กลุ่มปฐมภูม ิ (Primary Group) เป็ นกลุ่มทีส่ มาชิกมีความใกล้ชดิ
สนิทสนมกันมาก มีการพบปะสังสรรค์ หรือพบหน้าค่าตากันอยู่เสมอ มีการร่วมมือกันทํางานโดย
ไม่หวังประโยชน์ตอบแทน ส่วนกลุ่มทุตยิ ภูมิ (Secondary Group) เป็ นกลุ่มทีส่ มาชิกมีความสัมพันธ์
กันอย่างเป็ นทางการหรือโดยหน้าที่ ไม่มคี วามสัมพันธ์สว่ นตัว
3.3.2 กลุ่มทางด้านสังคมและกลุ่มทางจิตวิทยา (Socio-group and Psycho-group)
การแบ่งกลุ่มแบบนี้มรี ากฐานมาจากจุดมุง่ หมายของการจัดกลุ่มทีแ่ ตกต่างกันคือ กลุ่มทางด้านสังคม
(Socio-group) กลุ่มประเภทนี้มจี ุดมุง่ หมายทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับสมาชิกเป็ นรายบุคคล แต่จะมีจุดมุง่ หมาย
เพื่อทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแก้ปญั หาอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนกลุ่มทางจิตวิทยา (Psycho-group)
เป็ นกลุ่มทีส่ มาชิกมารวมกันตามความพอใจของสมาชิกเอง หรือมีจุดมุง่ หมายเพื่อพบปะกันระหว่าง
เพือ่ นสนิท
3.3.3 กลุ่มทีส่ มาชิกรูส้ กึ ว่าตนเองอยูใ่ นกลุ่มกับกลุ่มทีส่ มาชิกรูส้ กึ ว่าตนเองอยูน่ อกกลุม่
(In-Group and Out-Group) กลุ่มประเภทนี้แบ่งตามความรูส้ กึ และเจตคติของสมาชิกกลุ่มเป็ นสําคัญ
กลุ่มทีส่ มาชิกรูส้ กึ ว่าตนเองอยูใ่ นกลุ่ม (In-Group) กลุ่มประเภทนี้สมาชิกมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้
เป็ นสมาชิกกลุ่ม มีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของกลุ่ม และมีความสุขทีจ่ ะได้ทํางานกับบุคคลในกลุ่ม เมื่อมี
การทํางานทุกคนจะมีเจตคติแบบเห็นอกเห็นใจ มีมติ รภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อการ
ดําเนินงานกลุ่ม ส่วนกลุ่มทีส่ มาชิกรูส้ กึ ว่าตนเองอยู่นอกกลุ่ม (Out-Group) กลุ่มประเภทนี้สมาชิก
ไม่มคี วามภาคภูมใิ จในกลุ่ม ไม่อยากเป็ นสมาชิก ไม่มคี วามรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ เมื่อมีการทํางานร่วมกัน
สมาชิกจะไม่รสู้ กึ เห็นอกเห็นใจ ไม่ชอบกลุ่ม รูส้ กึ สงสัยอยูต่ ลอดเวลา การทํางานกลุ่มจะไม่ได้ผลดี
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3.3.4 กลุ่มเป็ นทางการและกลุ่มไม่เป็ นทางการ (Formal and Informal Groups)
กลุ่มประเภทนี้แบ่งตามโครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่ อง สมาชิกเป็ นหลัก กลุ่มเป็ นทางการ (Formal
Group) คือ กลุ่มทีต่ งั ้ ขึน้ มาโดยกฎหมายมีสายการบังคับบัญชาทีแ่ น่ นอน เป้าหมายชัดเจน มีระเบียบวินยั
ของสมาชิก สมาชิกมีความสัมพันธ์กนั ตามบทบาทหน้าที่ท่ไี ด้กําหนดไว้ ส่วนกลุ่มไม่เป็ นทางการ
(Informal Group) เป็ นกลุ่มทีต่ งั ้ ขึน้ มาโดยสมาชิกจํานวนไม่มากนัก ไม่มรี ะเบียบหรือกฎเกณฑ์ หรือ
กฎหมายรองรับทีช่ ดั เจน ไม่มกี ารระบุเป้าหมายทีเ่ ด่นชัด เกิดขึน้ ง่าย สลายตัวง่าย และอาจจะเกิดขึน้ อีก
ก็ได้ขอ้ เปรียบเทียบการตัดสินใจโดยกลุ่มกับการตัดสินใจโดยบุคคล
3.4 ขัน้ ตอนการพัฒนาของกลุ่ม
การพัฒนาของกลุ่มตามแนวคิดเรื่อง Cog’s Ladder (วินิจ เกตุขาํ ; และคมเพชร ฉัตรศุภกุล.
2522) ซึ่งเป็ นรูปแบบการพัฒนากลุ่มทีจ่ าํ แนกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ขนั ้ ที่ 1 ทําความรูจ้ กั กันด้วย
ความสุภาพ (Polite) ขัน้ ที่ 2 หาความหมายให้กบั กลุ่มว่าทําไมต้องมาอยูร่ ว่ มกัน (Why we’re here)
ขัน้ ที่ 3 เสนอความคิดและหาแนวร่วม (Bid for power)ขัน้ ที่ 4 ร่วมเป็ นโครงสร้างของทีม (Constructive)
ขัน้ ที่ 5 มีความรักในหมูค่ ณะ (Esprit) โดยแต่ละขัน้ มีรายละเอียด ดังนี้
3.4.1 ขัน้ ที่ 1 ทําความรูจ้ กั กันด้วยความสุภาพ (Polite)
กลุ่มทีถ่ ูกจัดให้รวมตัวกันในระยะแรกทีเดียว จะต้องทําความรูจ้ กั กันก่อนอย่างสุภาพ
เปิ ดเผยตนเองเฉพาะส่วนทีต่ อ้ งการเปิ ดเพราะเห็นว่า เป็ นประโยชน์ต่อตนเองก่อน แต่ละคนจะจําแนก
สมาชิกคนอื่นๆ ตามภาพในใจของตน (Stereotype) แล้ว รวมกลุ่มตามความพอใจ ความสนใจ
เกิดกลุ่มเล็กๆ ขึน้ ในกลุ่มใหญ่ สมาชิกกระตือรือร้นทีจ่ ะให้ความร่วมมือ และเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ เพื่อหาค่านิยมร่วมกัน หลีกเลี่ยงประเด็นปญั หา การโต้แย้ง และการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
เนื่องจากทุกคนต้องการ การยอมรับ หรืออย่างน้อยไม่ให้ถูกกลุ่มปฏิเสธ ในระยะนี้ผบู้ ริหาร หรือผูน้ ํา
กลุ่มควรจะอํานวย ความสะดวกในการแนะนํ าสมาชิกให้ได้รู้จกั กัน โดยการจัดสรรเวลาให้ และ
กระตุน้ ให้สมาชิกกลุ่มทัง้ หมดได้มสี ว่ นร่วม ในการปฏิสมั พันธ์เพือ่ สร้างความรูจ้ กั คุน้ เคยกัน
3.4.2 ขัน้ ที่ 2 หาความหมายให้กบั กลุ่มว่าทําไมต้องมาอยูร่ ว่ มกัน (Why we’re here)
หลังจากรูจ้ กั กันพอสมควร สมาชิกกลุ่มจะต้องการรู้ว่า เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ของการรวมกลุ่มแท้จริงแล้วคืออะไร บางคนอาจจะต้องการวัตถุประสงค์ทเ่ี ป็ นลายอักษร โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ถูกกําหนดโดยงาน จะใช้เวลาในขัน้ นี้มากกว่ากลุ่มที่สมาชิกมารวมตัวกันเอง ในขัน้ นี้กลุ่ม
พยายามอภิปรายกันถึงการตัง้ วัตถุประสงค์ของการทํางาน กลุ่มจะไม่ยอมรับแนวคิดของใครคนใด
คนหนึ่ง แต่จะหาความหมายร่วมกัน และยอมรับเป้าหมายที่เป็ นส่วนสําคัญที่จะทําให้กลุ่มประสบ
ความสําเร็จ ถ้าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนัน้ มาจากนอกกลุ่ม ในขัน้ นี้สมาชิกจะถกเถียงกัน เพื่อให้
เข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันในระยะนี้กลุ่มจะเริม่ มีการเปลีย่ นแปลง มีการรวมกันเป็ นกลุ่มย่อยๆ
ก่อน แต่ ละคนเริม่ มองหาเป้ าหมายเบื้องต้น มีการเปิ ดเผยความต้องการมากขึ้น สมาชิกมักจะ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม อาจจะมีความขัดแย้งบ้างแต่จะไม่มากมายนัก ภาพลักษณ์ของกลุ่ม
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ยังไม่ชดั เจน ระยะเวลาของขัน้ ตอนนี้ไม่แน่ นอน การสร้างกลุ่มโดยการกําหนดวัตถุประสงค์หรือหา
ความหมายของกลุ่มร่วมกันนี้ อาจจะเร็วขึน้ ได้อกี ถ้ากําหนดวัตถุประสงค์ได้ชดั เจนแล้ว การส่งเสริม
กลุ่มในระยะนี้ ผูน้ ํ ากลุ่มจะต้องจัดโครงสร้างทีมให้สามารถทํางานได้ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ และต้อง
กําหนดวาระการประชุมหรือหัวข้อการพูดคุยให้ชดั เจน นอกจากนัน้ ควรจัดแบ่งมอบหน้าทีเ่ ฉพาะให้
สมาชิก และจูงใจให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในงานกลุ่ม
3.4.3 ขัน้ ที่ 3 เสนอความคิดและหาแนวร่วม (Bid for power)
ขัน้ ตอนแยกจากขัน้ ที่ 2 ได้โดยสังเกตจากการแข่งขันของสมาชิกกลุ่ม โดยแต่ละคน
จะหาเหตุผลให้กบั งานในตําแหน่ งหน้าที่ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย พยายามเสนอความคิดเห็นให้กลุ่มทํา
ตามสิง่ ทีเ่ ขาเห็นว่าเหมาะสม และมีการกล่าวหาสมาชิกทีไ่ ม่แสดงความคิดเห็นว่าไม่ฟงั เพื่อน ดังนัน้
ความขัดแย้งในกลุ่มจะสูงกว่าระยะอื่นๆ ความพยายามที่จะใช้บทบาทความเป็ นผู้นําเกิดขึ้นใน
ลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมในกลุ่มย่อย เพื่อแก้ปญั หาอาจจะใช้ การโหวต การประนีประนอม และ
การหาแนวร่วมจากนอกกลุ่มสมาชิกยังไม่รสู้ กึ ในความเป็ นกลุ่มมากนัก สมาชิกบางคนอาจจะอึดอัด
คนทีย่ งั ไม่ผา่ น 2 ขัน้ ตอนแรกอาจจะนังเงี
่ ยบ ขณะทีบ่ างคนอาจจะแสดงอิทธิพลคุมกลุ่มได้ ขัน้ ตอนนี้
หากสมาชิกเปิ ดเผยความในใจ อาจได้รบั การยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ แต่หากปกปิ ดไว้จะรูส้ กึ ว่าถูก
สมาชิกอื่นระแวง ช่วงนี้กลุ่มจะยังไม่มเี อกลักษณ์ จะเป็ นช่วงของการเปลี่ยนตําแหน่ งในกลุ่ม เช่น
อาจจะมีการคัดเลือกประธานกันใหม่ คนทีไ่ ม่ประสบความสําเร็จในขัน้ นี้อาจจะออกจากกลุ่มไปก็ได้
ในขัน้ ตอนนี้ การพยายามดํารงรักษา บทบาทหน้าทีต่ ามโครงสร้างของกลุ่มเป็ นเรื่อง
สําคัญมาก จะพบว่ากลุ่มมีสมาชิกทีป่ ระนีประนอม (Compromise) ให้กลุ่มเข้ากันได้ (Harmonize)
และผูอ้ นุ รกั ษ์กฎของกลุ่มพยายามคงสภาพสมดุลทีย่ อมรับได้ในกลุ่ม โดยคนเหล่านี้จะทําหน้าทีล่ ด
ความขัดแย้ง สมาชิกบางคนจะไม่ผ่านขัน้ ตอนนี้ คือไม่สามารถเข้าเป็ นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของ
กลุ่มอย่างเหนียวแน่ น แต่เขาสามารถทํางานหรือร่วมกลุ่มต่อไปได้ ส่วนผลงานจะไม่ดที ส่ี ุด เพราะ
การยอมตามสมาชิกคนอื่นๆ เป็ นการประนีประนอมไม่ใช่การยอมรับอย่างแท้จริง
3.4.4 ขัน้ 4 ร่วมเป็ นโครงสร้างของทีม (Constructive)
ระยะนี้สงั เกตได้จากทัศนคติของสมาชิกกลุ่มทีเ่ ปลีย่ นไปจากการพยายามควบคุมให้
กลุ่มเป็ นไปตามทีเ่ ขาคิด กลายเป็ นยอมรับฟงั ความคิดเห็นของกลุ่มมากขึน้ มีการสร้างจิตสํานึกของ
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่ม (Team Spirit) ขึน้ มา ความรูส้ กึ แยกกลุ่มย่อยจะจางไป การ
พัฒนาเป้าหมายของกลุ่มจะเป็ นรูปร่างขึน้ มีช่อื และเอกลักษณ์ต่างๆ ของกลุ่มชัดเจน สําหรับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มจะไม่แตกต่างกันมาก คือทําก็ทาํ ด้วยกัน ไม่ทําก็ไม่ทาํ ด้วยกันทัง้ กลุ่ม การ
ตัดสินใจจะช่วยกันแก้ปญั หาของกลุ่มมากกว่า การเอาชนะกันเองผลิตภาพของกลุ่ม (Productivity)
ทีม่ าจากความคิดสร้างสรรค์จะสูงในขัน้ นี้ เพราะเป็ นช่วงทีก่ ลุ่มรับฟงั ความเห็นของคนในกลุ่มมากขึน้
สมาชิกได้ใช้พลังและความสามารถของตนในการร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างได้ผลดีกว่าขัน้ อื่นๆ เพราะ
กลุ่มจะรับฟงั ความคิดที่สร้างสรรค์น่าสนใจ แล้วช่วยกันทําให้สําเร็จจนได้ กิจกรรมเสริมสร้างกลุ่ม
หรือทีมงานในขัน้ นี้ ควรเป็ นกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการยอมรับฟงั แต่กจิ กรรม
ที่ม กี ารแข่ง ขัน กัน เองในกลุ่ม อาจจะทํา ลายพัฒ นาการกลุ่มให้ก ลับ ไปอยู่ใ นขัน้ ตอนที่ 3 อีก ได้
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ถ้ามีสมาชิกใหม่เข้ามาในกลุ่มช่วงนี้กจ็ ะเข้ากับกลุ่มได้ลําบาก และทําให้การพัฒนาของกลุ่มชะงักไป
ผูน้ ํากลุ่มควรกําหนดการทํางานกลุ่มให้ชดั เจน สรุปแนวคิดให้เข้าใจตรงกัน สร้างความเชื่อมันให้
่ กลุ่ม
เพือ่ ทีส่ มาชิกจะได้รว่ มมือกันพัฒนากลุ่มให้มี ศักยภาพสูงสุด
3.4.5 ขัน้ ที่ 5 มีความรักในหมูค่ ณะ (Esprit)
ในขัน้ นี้กลุ่มจะมีขวัญ มีความจงรักภักดี และมีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ความ
คิดเห็นเป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่มคี วามรูส้ กึ ว่าต้องการแยกกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนเข้าใจชัดเจนใน
บทบาทตามตําแหน่ งหน้าทีข่ องตนว่าแยกจากคนอื่นอย่างไร และยอมรับคนอื่นๆ เหมือนกับ ที่
ยอมรับตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์และความเป็ นตัวของตัวเองสูงมาก การยอมรับในเรื่องใดๆ มา
จากความพอใจของสมาชิกทุกคน สมาชิกจะรูส้ กึ อิสระมากขึน้ การแบ่งก๊ก แบ่งเหล่าเป็ นกลุ่มย่อยจะ
หายไป กลุ่มจะพัฒนาเอกลักษณ์ของกลุ่มขึน้ มาและปิ ดรับสมาชิกใหม่ หากมีสมาชิกใหม่เพิม่ เข้ามา
เอกลักษณ์ของกลุ่มจะเสียไป พัฒนาการของกลุ่มจะย้อนกลับไปขัน้ แรกๆ อีก จนสมาชิกรูส้ กึ ได้
ผลิตผลของกลุ่มในขัน้ นี้มาจากความคิดสร้างสรรค์ของคนในกลุ่มถึงแม้จะมีสงิ่ ทีแ่ อบแฝงอยู่ในใจ
(Hidden Agenda) กลุ่มเห็นว่าเป็ นเรือ่ งสิทธิทท่ี ุกคนจะคิดและกลุ่มยอมรับได้ เพราะมีความไว้วางใจ
กันสูง และสมาชิกแต่ละคนมีความจงรักภักดีต่อกลุ่ม ในขัน้ นี้ผนู้ ํากลุ่มใช้วธิ สี ง่ เสริมกลุ่มเช่นเดียวกับ
ขัน้ ตอนที่ 4 และเพิม่ การกระตุน้ จูงใจ ให้สมาชิกมุ่งมันในงานและร่
่
วมมือกันยิง่ ขึน้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ขัน้ ตอนการพัฒนาของกลุ่ม
การพัฒนาของกลุ่ม จากขัน้ แรกทีท่ าํ ความรูจ้ กั กันด้วยความสุภาพ ไปสูข่ นั ้ ของการหา
ความหมายว่า “ทําไมเราอยูท่ น่ี ่ี” จะเกิดขึน้ เมื่อสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่ง เริม่ ต้องการหาความหมาย
เช่นถามขึน้ ว่ามีอะไรทีเ่ ราจะต้องเกีย่ วข้อง ความสามารถในการรับฟงั ของบุคคลเป็ นลักษณะสําคัญที่
จะช่วยให้กลุ่มพัฒนา จากขัน้ ที่ 2 เข้าสู่ขนั ้ ที่ 3 และขัน้ ที่ 4 ในบางกลุ่มขณะทีส่ มาชิกหลายคนเข้าสู่
ขัน้ ที่ 4 คือ รูจ้ กั คุ้นเคยเข้ากันได้ดกี บั สมาชิกคนอื่นๆ เข้าใจวัตถุ ประสงค์ของกลุ่ม และชัดเจนใน
บทบาทหน้าทีจ่ นทําตัวเป็ นหน่วยหนึ่งในโครงสร้างของกลุ่มได้แล้ว อาจจะมีสมาชิกบางคนยังไม่ผา่ น
ขัน้ ตอนต้นๆ เช่น ไม่สนใจวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ไม่พยายามพูดหรือรับฟงั ทําความเข้าใจกับสมาชิก
คนอื่นๆ ได้ การพัฒนาของกลุ่มเข้าสูข่ นั ้ ที่ 4 ก็ จะไม่สมบูรณ์หรือเป็ นไปไม่ได้ บางครัง้ สมาชิกคนนัน้
อาจต้องออกจากกลุ่มไป ส่วนการพัฒนาจากขัน้ ที่ 4 ไปสู่ขนั ้ ที่ 5 ต้องการความเป็ นนํ้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ในการตกลงใจระหว่างสมาชิกของกลุ่มความเป็ นหมู่คณะของกลุ่มชนิดทีเ่ ป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันนัน้
ส่วนหนึ่งขึน้ กับว่าสมาชิกกลุ่มจะสามารถปรับตัวเข้าสู่ขนั ้ ตอนแต่ละขัน้ ในระยะเวลาเดียวกันหรือไม่
กลุ่มจะดําเนินไปตามขัน้ ตอนทัง้ 5 ขัน้ นี้ตามแต่ความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม การทีส่ มาชิกแต่ละคน
เข้าใจขัน้ ตอนก็จะช่วยให้กลุ่มพัฒนาได้เร็วขีน้ และเป็ นไปในทางทีต่ อ้ งการ เช่น จากขัน้ 1 จะพัฒนา
ไปขัน้ 2 สมาชิกอาจจะต้องเสียสละความสบายใจส่วนตัวบ้าง และก็ต้องรูต้ วั ว่าเป็ นช่วงทีเ่ สีย่ งต่อ
ความขัดแย้ง จากขัน้ 2 ไปขัน้ 3 สมาชิกก็ควรจะยึดหลักการหรือยืนอยู่บนเหตุผลทีเ่ ป็ นเป้าหมาย
รวมของกลุ่มเข้าไว้ และก็ยอมรับ ว่าข้อคิดเห็นต่างๆ อาจจะไม่ได้รบั การยอมรับอย่างเต็มที่นัก
กับจะต้องตระหนักว่า ระยะนี้เสีย่ งต่อการกระทบกระทังระหว่
่
างบุคคล ซึง่ มักจะเกิดขึน้ เป็ นธรรมชาติ
ของขัน้ ตอนที่ 3
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จากขัน้ 3 ไปขัน้ 4 เป็ นขัน้ ทีบ่ ุคคลหรือกลุ่มย่อยเริม่ ก่อตัวรวมเป็ นโครงสร้างของกลุ่ม
ใหญ่ แต่ขนั ้ ที่ 3 จะถูกขัดขวางไม่ให้พฒ
ั นาการไปถึงขัน้ ที่ 4 จากการทีส่ มาชิกพยายามแข่งขันกันเอง
ยึดมันความคิ
่
ดของตนมากเกินไป ถ้าสมาชิกเรียนรูก้ ารยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กลุ่มจะ
พัฒนาเป็ นขัน้ ที่ 4 และจะพัฒนาไปสู่ขนั ้ ที่ 5 ได้นัน้ ต้องอาศัยความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกทุกคน
อย่างแท้จริง กระบวนการกลุ่ม 5 ขัน้ ตอนแบบ Cog’s Ladder นี้ ทัง้ ผูน้ ํากลุ่มและสมาชิกทุกคนมี
ความสําคัญในการใช้ความสามารถวิเคราะห์สภาพกลุ่ม และมีเจตนาทีจ่ ะสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
กัน ร่วมมือกันสนับสนุ นกลุ่มให้ประสบความสําเร็จ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อกลุ่มและงานของกลุ่ม จนทําให้
เกิดแรงจูงใจมุง่ มันในงาน
่
และ สร้างผลงานทีม่ คี ุณภาพ
ทัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดเรื่องกลุ่ม ไปใช้ในการสร้างกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษา
และระหว่างสถานศึกษา ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดกลุ่ม
ทีส่ ามารถทํางานร่วมกัน ก่อนเป็ นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนต่อไปได้

ส่วนที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ
4.1 ความหมายของความร่วมมือ
ความร่วมมือ (Collaboration) เป็ นคุณลักษณะทีส่ าํ คัญทีท่ าํ ให้การทํางานร่วมกัน หรือการ
ทํางานเป็ นทีมประสบความสําเร็จ ความร่วมมือจึงเป็ นคุณลักษณะทีก่ ลุ่ม ทีม หรือองค์กรพึงปรารถนา
ซึง่ หมายถึงการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื การร่วมมือกัน การร่วมรูร้ ่วมคิด การทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื เพื่อสร้าง
บางสิง่ บางอย่างร่วมกัน (Croewther. 1996)
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องพบว่า “ความร่วมมือ” เป็ นพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน
ของบุคคล กลุ่มบุคคล และอาจมีความหมายครอบคลุมไปถึงความร่วมมือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย
การออกแบบและการจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย เพื่อนํามาทําแผนปฏิบตั กิ ารตามเป้าหมาย
ทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ มีการประเมินศักยภาพผลการปฏิบตั งิ านเพื่อนํ าผลมาใช้ในการปรับปรุงงาน
สมาชิกทุกคนต้องมีจติ สํานึกด้านความรับผิดชอบทีจ่ ะแสวงหาวิธกี าร เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน
ของตน และแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาความสัมพันธ์ในการทํางานของตน (Cramer. 1998) ส่วน
Lucas (1998) ให้ความหมายความร่วมมือ ในการทํางานขององค์กร ว่าเป็ นการทํางานร่วมกัน
ระหว่างบุคคลทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากความต้องการของบุคคล หรือความต้องการขององค์กรในการร่วมกัน
รับผิดชอบงาน มีการร่วมมือกันของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการทํางาน มีกลุ่มร่วมมือ สมาชิกมี
การวิเคราะห์วจิ ารณ์ตนเอง และรูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความไว้วางใจจากผูอ้ ่นื โดยมาร์ตนิ (Martin. 1999)
เสนอว่า ความร่วมมือในการทํางานไม่ใช่กระบวนการทํางาน แต่เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล
ในการทํางานร่วมกันของบุคคล
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่า ความร่วมมือในการทํางาน หมายถึง การทีก่ ลุ่มบุคคลตัง้ แต่
2 คนขึน้ ไปมาปฏิบตั กิ ารทํางานร่วมกัน อาจร่วมมือกันอย่างเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ โดย
การทํางานร่วมกัน จะประกอบด้วย การวางแผนกําหนดเป้าหมาย ทําแผนปฏิบตั กิ าร ดําเนินการ
ตามทีก่ ําหนด โดยสมาชิกทุกคนต้องมีจติ สํานึกด้านความรับผิดชอบ ทีจ่ ะแสวงหาวิธกี ารเพื่อปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านของตน ร่วมกันแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ สร้างพลังและการช่วยเหลือกัน
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4.2 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ
Graham and Wright (1999) ได้ศกึ ษาความหมายของความร่วมมือจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยการศึกษาว่าจะนําความร่วมมือสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร รวมทัง้ ได้
นํ าผลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ของความร่วมมือ สร้างแบบวัดความร่วมมือ
ผลการวิจยั สรุปว่า ความร่วมมือหมายถึง การทํางานร่วมกันและการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการวางแผน
แบ่งปนั และการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม ส่วนตัวบ่งชีข้ องความร่วมมือประกอบด้วย 1) การวางแผน
2) การแบ่งปนั 3) การดําเนินการเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
Qelth and Tulbert (2000) ได้ทาํ การวิจยั และสรุปว่า องค์ประกอบของความร่วมมือมี
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การประนีประนอมเพื่อให้เกิดการเคารพความคิดใหม่และการเปลีย่ นแปลง
2) การสื่อสารทีป่ ระกอบด้วยการฟงั และการเสนอความคิด ความรูส้ กึ 3) การแก้ปญั หาทีม่ กี ารระบุค
วาต้องการ ความจําเป็ น การระดมสมอง การปรับสิง่ ทีไ่ ด้เพื่อใช้ในการสร้างแผนปฏิบตั กิ าร และการ
ประเมิน 4) การพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารและการประเมินการปฏฺบตั กิ าร
Mesa Public School (2003) เสนอว่า ตัวบ่งชีข้ องความร่วมมือ ประกอบด้วย 1) การค้นคว้า
และรวบรวมสารสนเทศ 2) การตรงต่อเวลา 3) การปฏิบตั ติ ามหน้าที่ 4) การมีสว่ นร่วมในการประชุม
กลุ่ม และ 5) การร่วมมือกับทีม
4.3 การสร้างความร่วมมือ
ความร่วมมือ มีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาองค์การสู่ความสําเร็จ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถ
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างความสัมพันธ์อย่างยังยื
่ น ตลอดจการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันทัง้ ในระหว่างบุคคล ครอบครัวและเพือ่ นบ้าน การสร้างความร่วมมืออาจมีทงั ้ ในระดับหุน้ ส่วน
แบบไม่เป็ นทางการ ไปจนถึงระดับการวางแผนสร้างความสัมพันธ์เชิงการร่วมมืออย่างจริงจังเป็ น
แบบแผน กล่าวได้ว่า ความร่วมมือเป็ นการเปิ ดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ส่งเสริมความเป็ น
เพื่อนบ้าน ความเป็ นชุมชน เพิม่ ความตระหนักในการยอมรับประโยชน์ในการขยายขอบเขตการใช้
ทรัพยากรร่วมกันด้วยการลดทอนความซํ้าซ้อน (กนกอร สมปราชญ์; และคณะ. 2548)
4.3.1 ลําดับขัน้ เพือ่ ความสําเร็จในการสร้างความร่วมมือ
1) ระบุผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ความร่วมมือจะประสบผลสําเร็จได้จะต้องมีการระบุ
ถึงกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ จะได้รว่ มประชุมวางแผนกําหนดความต้องการ นิยาม เป้าหมาย และ
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ ซึง่ จะทําให้เกิดประโยชน์สงู สุดจากความเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้าน
ของผูม้ สี ่วนได้ ส่วนเสียของแต่ละคน ศึง่ ถือได้ว่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณประโยชน์ต่อการสร้างความ
ร่วมมือ
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2) การสนองเหตุผลและความต้องการในการมีส่วนร่วม หลังจากการกําหนด
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนความร่วมมือ ศึง่ อาจอยู่ในรูปตัวแทนองค์การ หรือครอบครัว ชุมชนแล้ว ต้องทบทวน
อยูเ่ สมอว่า ความร่วมมือทีด่ าํ เนินการอยูไ่ ด้สนองความต้องการ โดยทําให้เกิดการแบ่งปนั ทรัพยากร
และแลกเปลีย่ นความเชีย่ วชาญเพือ่ สนองตอบความต้องการและเป้าหมาย ของชุมชนแล้วหรือยัง
3) สร้างพันธะสัญญาสู่เป้าหมายร่วมกัน ความร่วมมือที่เกิดจากการสังการ
่
จะไม่ทําให้เกิดจิตสํานึกและการแลกเปลีย่ นความคิด และหากปราศจากการแลกเปลีย่ นความคิดใน
การกําหนดเป้าหมาย จะทําให้โอกาสทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการสร้างความร่วมมือมีน้อย
4) การกําหนดวิสยั ทัศน์รว่ ม การสร้างความร่วมมือจะประสบความสําเร็จจาก
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีม่ ภี ูมหิ ลัง และมุมมองทีต่ ่างกัน โดยผูม้ สี ่วนร่วมทุกคนต้องช่วยกันตัดสินใจใน
การกําหนดบทบาทของสมาชิก และสร้างเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการกําหนดวิธกี ารติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการ หรือไม่เป็ นทางการ มีการเปิ ดโอกาสให้ทุกคน
แลกเปลีย่ นข่าวสาร เลือกประเด็นทีแ่ ต่ละคนเสนอมาสือ่ สารและพูดคุยร่วมกัน
5) การพัฒนาแผนกลยุทธความร่วมมือ เป็ นการกําหนดเป้าหมายเพื่อให้เกิด
ความสําเร็จระยะยาวภายใน 2-4 ปี ในทีป่ ระชุมผูม้ สี ว่ นร่วมทุกคน ต้องร่วมแลกเปลีย่ นความเชีย่ วชาญ
ความหวัง สิง่ ทีเ่ ป็ นความวิตกกังวล และร่วมกันร่างแผนกลยุทธ์ โดยคํานึงถึงความใส่ใจต่อทรัพยากร
ทีข่ าดแคลน เน้นมุมมองทีห่ ลากหลาย อธิบายถึงรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ทีจ่ ะเกิดผลต่อ
องค์การและเพือ่ นบ้าน ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการชีแ้ จงเหตุผล
6) การกําหนดข้อปฏิบตั ใิ นการประชุม ผูม้ สี ว่ นร่วมทุกคน สามารถร่วมกําหนด
ข้อปฏิบตั บิ างส่วนในการประชุม ซึ่งอาจเป็ นเพียงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ รือเรื่องทีจ่ ําเป็ น ได้แก่
กําหนดเรือ่ และเวลาในแต่ละประเด็น กําหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เป็ นต้น
7) การสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการตัดสินใจ ในการสร้างข้อตกลงร่วมกันนัน้
ความไว้วางใจ เป็ นสิง่ ที่มคี วามสําคัญ โดยการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการกําหนดให้มชี ่วงเวลา
แลกเปลีย่ นความคับข้องใจ หรือการยกย่องชมเชย มีการดําเนินการเกีย่ วกับเป้าหมายทัวๆ
่ ไป และ
มีการกําหนดวาระทีจ่ ะสะท้อนผลของการปฏิบตั ติ ามจุดประสงค์นนั ้ รวมทัง้ มีการสื่อสารข้อมูลอย่าง
ทัวถึ
่ งเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันตัดสินใจ และได้ขอ้ สรุปในทีป่ ระชุม เมื่อสิน้ สุดการทํางานมักมีการแสดง
ความยินดีกบั ความสําเร็จ
ทัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดเรื่องความร่วมมือในการทํางาน ไปทําความเข้าใจในการที่กลุ่ม
เยาวชนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปมาปฏิบตั กิ ารทํางานร่วมกัน อาจร่วมมือกันอย่างเป็ นทางการหรือไม่เป็ น
ทางการ โดยการทํางานร่วมกัน จะประกอบด้วย การวางแผนกําหนดเป้าหมาย ทําแผนปฏิบตั กิ าร
ดําเนินการตามทีก่ ําหนด โดยสมาชิกทุกคนต้องมีจติ สํานึกด้านความรับผิดชอบ ทีจ่ ะแสวงหาวิธกี าร
เพื่อปรับ ปรุงการปฏิบ ตั ิงานของตน ร่ว มกันแก้ป ญั หาที่เ กิดขึ้น สร้า งพลังและการช่ว ยเหลือกัน
สําหรับการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
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ส่วนที่ 5 แนวคิดเรือ่ งเครือข่าย
ในส่วนนี้จะนําเสนอความหมายของเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย การสร้างและพัฒนา
เครือข่าย รูปแบบของเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย และประโยชน์ของเครือข่าย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
5.1 ความหมายของเครือข่าย
แวดวงการพัฒนาในปจั จุบนั มีการพูดถึง “เครือข่าย” กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากว่า
เครือข่าย น่าจะเป็ นปจั จัยทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ทัง้ นี้เพราะสมาชิก
ของเครือข่ายจะมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานร่วมกัน (เสรี พงศ์พศิ . 2548) นักวิชาการหลายท่าน
ได้ให้ความหมาย “เครือข่าย” ในมุมมองทีห่ ลากหลายคล้ายๆ กันดังต่อไปนี้
มิทเชล (Mitchell. 1968) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายว่า เป็ นความสัมพันธ์ทงั ้ ทางตรง
และทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่นๆ ทีอ่ ยู่รอบข้าง ลักษณะของความสัมพันธ์น้ีสามารถ
นํามาอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคลทีอ่ ยูใ่ นเครือข่ายนัน้ ได้ เครือข่ายจึงเป็ นกรอบแนวความคิดทีใ่ ช้
ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในสังคมในขณะที่ สตาร์ก้ี
(Starkey. 1997) ให้ความหมายของ "เครือข่าย" แตกต่างไปว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรทีส่ มัครใจ
แลกเปลีย่ นข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะทีบ่ ุคคลหรือองค์กรสมาชิก
ยังคงมีความเป็ นอิสระในการดําเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็ นการทําให้บุคคลและ
องค์กรทีก่ ระจัดกระจายได้ตดิ ต่อและแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ
อีกทัง้ ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กนั ฉันท์เพื่อนทีต่ ่างก็มคี วามเป็ นอิสระมากกว่าสร้างการ
คบค้าสมาคมแบบพึง่ พิง สอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2538) ให้ความหมายว่า “เครือข่าย” หมายถึง
รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือ หลายองค์กร ทีต่ ่างก็มที รัพยากรของตน
เป้าหมาย วิธกี ารทํางานและ มีกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงาน
กัน อย่างมีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มกี จิ กรรมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอก็ตาม แต่กจ็ ะมีการ
วางรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการทีจ่ ะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือ
จากกลุ่มอื่นๆ เพื่อแก้ปญั หา เพื่อแก้ปญั หาก็สามารถติดต่อไปได้ เป็ นการเข้าร่วมเป็ นองค์กรเครือข่าย
แม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะมีบางสิง่ บางอย่างร่วมกัน เช่น มีเป้าหมายร่วมกัน มีประโยชน์ร่วมกัน องค์กร
เหล่านี้กย็ งั คมความเป็ นเอกเทศอยู่เพราะการเข้าร่วมเป็ นเครือข่ายเป็ นการเข้าร่วมเพียงบางส่วน
ขององค์กรเท่านัน้ เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ (2543) กล่าวว่า เครือข่าย หมายถึง การทีป่ จั เจก บุคคล
องค์กร หน่ วยงาน หรือสถาบันใดๆ ได้ตกลงทีจ่ ะประสานเชื่อมโยงเข้าหากัน ภายใต้วตั ถุประสงค์
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หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็ นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ
สอดคล้องกับ ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์ (2549) ได้กล่าวว่า เครือข่ายคือ กลุ่มของคน หรือองค์กรที่
สมัครใจแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน หรือ ทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปแบบ หรือจัด
ระเบียบโครงสร้าง โดยสมาชิกยังมีความเป็ นอิสระซึง่ ในความหมายนี้สาระสําคัญ คือ ความสัมพันธ์
ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ กิจกรรมทีท่ ําในเครือข่ายต้องมีลกั ษณะเท่า
เทียมกัน หรือแลกเปลีย่ นซึง่ กันและการเป็ นสมาชิกเครือข่าย ไม่มผี ลกระทบต่อความเป็ นอิสระ หรือ
ความเป็ นตัวของตัวเองของคน หรือองค์กรนัน้ ๆ และสอดคล้องกับ สมชัย จิรโรจน์วฒ
ั น (2551) ได้
ให้ความหมายของเครือข่าย หมายถึง การประสานงานรูปแบบหนึ่งทีโ่ ยงใยในการทํางานของกลุ่ม
บุคคล หรือองค์กรหลาบองค์กร ซึงมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิกของตนเอง ทีม่ คี วามคิด
มีปญั หา มีความต้องการในเรื่องใดเรืองหนึ่งเหมือนหรือใกล้เคียงกัน มาติดต่อประสานงาน หรือ
ร่วมกันทํากิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อแก้ไขปญั หาหรือสนองความต้องการใน
เรื่องนัน้ โดยยึดหลักการทํางานรวมกันบนพืน้ ฐานของความเท่าเทียมกัน เคารพซึง่ กันและกัน มากกว่า
การเชื่อฟงั และปฏิบตั ติ ามผูม้ อี ํานวจสังการ
่ ทัง้ นี้ ประเวศ วะสี (2541) ได้ให้ ความหมายของ เครือข่าย
ว่าเกี่ยวข้องกับทางสังคมที่มกี ารขยายตัวออกไปว่า เครือข่ายทางสังคมจะคล้ายเครือข่ายในสมอง
โดยโครงสร้างของสมองนัน้ จะทําให้เกิดการเรียนรูใ้ นระดับทีส่ งู เพือ่ การมีชวี ติ รอด และโครงสร้างทาง
สังคมจะมีววิ ฒ
ั นาการไปเหมือนโครงสร้างทางสมองมากขึน้ เรื่อยๆ ซึง่ ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
ทางพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใช้อํานาจ ไปเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการที่จะเกิดสังคม
แห่งการเรียนรูไ้ ด้นัน้ จะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมจากแนวดิง่ ไปเป็ นเครือข่ายสังคมที่มี
การโยงใยความสัมพันธ์ในทุกทิศทาง เป็ นเครือข่ายทางสังคมแห่งกัลยาณมิตร หรือเครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยทีเ่ ครือข่ายสังคมจะต้องมีความสามารถในการเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่องหรือมีการ
ขยายแนวคิด กระบวนการ ออกไปจึงจะสามารถปรับตัวให้อยูใ่ นดุลยภาพได้
โดยผูว้ จิ ยั ได้นําสาระสําคัญเกี่ยวกับความหมาย ที่ช่วยแสดงให้เห็นความหมายในแง่มุม
ต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 3 สรุปความหมายของคําว่า “เครือข่าย” แยกตามนักวิชาการ รูปแบบความสัมพันธ์ และ
ประโยชน์
นักวิชาการ
รูปแบบความสัมพันธ์
สตาร์ก้ี
กลุ่ ม คนหรือ องค์ก รที่ส มัค รใจ แลกเปลี่ย น
(Starkey.1997) ข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน มีการทํากิจกรรม
ร่วมกัน ในลักษณะทีส่ มาชิกมีความเป็ นอิสระ
ในการดําเนินกิจกรรมของตน
มิทเชล
เป็ น ความสัม พัน ธ์ท งั ้ ทางตรงและทางอ้อ ม
(Mitchell. 1968) ระหว่างบุ ค คลหนึ่ งกับ บุ ค คลอื่น ๆที่อยู่ร อบ
ข้าง

สมชัย จิรโรจน์
วัฒน (2551)

การประสานงานรูปแบบหนึ่งที่โยงใยในการ
ทํ า งานของกลุ่ ม บุ ค คล หรือ องค์ ก รหลาย
องค์ก ร ซึงมีท รัพ ยากร มีเ ป้ าหมาย มีกลุ่ ม
สมาชิกของตนเอง ที่มคี วามคิด มีปญั หา มี
ความต้องการในเรื่องใดเรืองหนึ่งเหมือนหรือ
ใกล้ เ คีย งกัน มาติ ด ต่ อ ประสานงาน หรือ
ร่ว มกันทํากิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือ
หลายอย่าง
กาญจนา
รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล
แก้วเทพ (2538) กลุ่ม หรือ หลายองค์กร ที่ต่างก็มที รัพยากร
ของตน เป้ าหมาย วิธี ก ารทํ า งานและ มี
กลุ่ ม เป้ าหมายของตนเอง บุ ค คลหรือ กลุ่ ม
เหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกัน อย่างมีระยะ
เวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มกี จิ กรรม
ร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอก็ตาม
เกรียงศักดิ ์
การทีป่ จั เจก บุคคล องค์กร หน่ วยงาน หรือ
เจริญวงศ์ศกั ดิ ์ สถาบันใดๆ ได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยง
(2543)
เข้าหากัน ภายใต้วตั ถุประสงค์ หรือข้อตกลง
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็ นระบบ

ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้
ไม่ระบุ

เป็ นกรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ตลอดจน
พฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ น
สังคม
แก้ไขปญั หาหรือสนองความต้องการ
ในเรือ่ งนัน้ โดยยึดหลักการทํางาน
รวมกันบนพืน้ ฐานของความเท่า
เทียมกัน เคารพซึง่ กันและกัน
มากกว่าการเชื่อฟงั และปฏิบตั ติ าม
ผูม้ อี าํ นวจสังการ
่
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการ
ทีจ่ ะขอความช่วยเหลือหรือขอความ
ร่วมมือ จากกลุ่มอื่นๆ เพื่อแก้ปญั หา
ก็สามารถติดต่อกันได้

เพือ่ ดําเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกัน
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ตาราง 3 (ต่อ)
ประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้
นักวิชาการ
รูปแบบความสัมพันธ์
ขนิฎฐา
ก ลุ่ ม ข อ ง ค น ห รื อ อ ง ค์ ก ร ที่ ส มั ค ร ใ จ ไม่ระบุ
กาญจนรังสีนนท์ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน หรือ
(2549)
ทํ า กิจ กรรมร่ ว มกัน โดยมีก ารจัด รู ป แบบ
หรือจัดระเบียบโครงสร้าง โดยสมาชิกยังมี
ความเป็ นอิสระ
จากความหมายทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงสรุปได้ว่า เครือข่าย หมายถึง ระบบการติดต่อสื่อสาร
ประสานงานเชื่อมโยงของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์กรที่มคี วามสมัครใจเพื่อเป้าหมายใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้ และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็ นการเชื่อมโยงของกลุ่ม
ของคนหรือกลุ่มองค์กรทีส่ มัครใจ ทีจ่ ะแลกเปลีย่ นข่าวสารร่วมกันหรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ
จัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็ นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พน้ื ฐานของความ
เคารพสิทธิ เชื่อถือ เอือ้ อาทรซึง่ กันและกันดังนัน้ การจะสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทควรเป็ นการร่วมมือกัน การเชื่อมโยงของสถานศึกษาทีเ่ ป็ นเครือข่าย
ในลักษณะทีม่ คี วามสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็ นไปโดยสมัครใจกิจกรรมทีท่ าํ ในเครือข่าย
ต้องมีลกั ษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลีย่ นซึง่ กันและกันการเป็ นสมาชิกเครือข่ายต้องไม่มผี ลกระทบต่อ
ความเป็ นอิสระหรือความเป็ นตัวของตัวเองเพือ่ จะช่วยให้เกิดพลังทางสังคมที่ โดยเฉพาะการป้องกัน
การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา น่ าจะช่วยให้สงั คมเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่าง
แท้จริงและยังยื
่ น
5.2 องค์ประกอบของเครือข่าย
การทําความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายมีความสําคัญเป็ นอย่างมากที่จะช่วยให้
สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม (ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์. 2549)
โดยองค์ ประกอบสําคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ1) มีการรับรูแ้ ละมุมมองที่เหมือนกัน
(common perception) 2) การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน (common vision) 3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์
ร่วมกัน (mutual interests/benefits) 4) การมีสว่ นร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders
participation) 5) มีการเสริมสร้างซึง่ กันและกัน (complementary relationship) 6) มีการเกือ้ หนุ น
พึง่ พากัน (interdependent) 7) มีปฏิสมั พันธ์กนั ในเชิงแลกเปลีย่ น (interaction)
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โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญ ดังต่อไปนี้
5.2.1 มีการรับรูม้ ุมมองทีเ่ หมือนกัน (common perception) สมาชิกในเครือข่ายต้อง
มีค วามรูส้ กึ นึกคิด และการรับ รูเ้ หมือนกันถึงเหตุผ ลในการเข้า มาร่ว มกัน เป็ น เครือข่า ยอาทิเ ช่น
มีความเข้าใจในตัวปญั หาและมีจติ สํานึกในการแก้ไขปญั หาร่วมกัน ประสบกับปญั หาอย่างเดียวกัน
หรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะทีค่ ล้ายคลึงกัน ซึง่ จะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรูส้ กึ
ผูกพันในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปญั หาหรือลดความเดือดร้อนทีเ่ กิดขึน้ การรับรูร้ ่วมกัน
ถือเป็ นหัวใจของเครือข่ายที่ทําให้เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเริม่ ต้นด้วยการรับรูท้ ่ี
ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดทีไ่ ม่เหมือนกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละ
คนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปญั หาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทงั ้ นี้
มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นทีต่ ่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองทีแ่ ตกต่างช่วยให้
เกิดการสร้างสรรค์ในการทํางานแต่ความแตกต่างนัน้ ต้องอยู่ในส่วนของกระบวนการ (process)
ภายใต้การรับรูถ้ ึงปญั หาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนัน้ ความเห็นที่ต่างกันจะนําไปสู่ความ
แตกแยกและแตกหักในทีส่ ดุ
5.2.2 การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน (common vision) วิสยั ทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการทีส่ มาชิก
มองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็ นภาพเดียวกัน มีการรับรูแ้ ละเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและมี
เป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกันจะทําให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลังมี
ความเป็ นเอกภาพ และช่ว ยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่ องมาจากความคิดเห็นที่แ ตกต่างกัน
ในทางตรงกันข้ามถ้าวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสยั ทัศน์หรือเป้าหมาย
ของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนัน้ ก็จะเริม่ แตกต่างจากแนวปฎิบตั ิท่สี มาชิกเครือข่าย
กระทําร่ว มกัน ดังนัน้ แม้ว่า จะต้องเสีย เวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสยั ทัศ น์ ร่ว มกัน
แต่กจ็ าํ เป็ นจะต้องทําให้เกิดขึน้ หรือถ้าสมาชิกมีวสิ ยั ทัศน์สว่ นตัวอยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งปรับให้สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของเครือข่ายให้มากทีส่ ุดแม้จะไม่ซอ้ นทับกันแนบสนิทจนเป็ นภาพเดียวกันแต่อย่างน้อยก็
ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
5.2.3 มีความสนใจหรือผลประโยชน์ ร่ว มกัน (mutual interests/benefits) คําว่า
ผลประโยชน์ในทีน่ ้ีครอบคลุมทัง้ ผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตวั เงิน เป็ นความ
ต้องการ (need) ของมนุ ษย์ในเชิงปจั เจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจในตอนท้าย) อาทิเช่นเกียรติยศ ชื่อเสียง
การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจฯลฯ สมาชิกของเครือข่ายเป็ นมนุ ษย์
ปุถุชนธรรมดาทีต่ ่างก็มคี วามต้องการเป็ นของตัวเอง (human needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่าย
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็ นแรงจูงใจให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึน้
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ดัง นัน้ ในการที่จ ะดึง ใครสัก คนเข้า มามีส่ ว นร่ว มในการดํ า เนิ น งานของเครือ ข่า ย
จําเป็ นต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ ท่เี ขาจะได้รบั จากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้ า
ก่อนทีเ่ ขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ทส่ี มาชิกแต่ละคนจะได้รบั อาจแตกต่างกันแต่ควรต้อง
ให้ทุกคนและต้องเพียงพอทีจ่ ะเป็ นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีสว่ นร่วมในทางปฎิบตั ไิ ด้จริง ไม่ใช่เป็ นเข้ามา
เป็ นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีตําแหน่ งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฎิบตั ิภาระกิจ เมื่อใดก็ตามที่
สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์ มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิง่ ที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิก
เหล่านัน้ ก็จะออกจากเครือข่ายไปในทีส่ ดุ
5.2.4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholdersparticipation)
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายเป็ นกระบวนการทีส่ าํ คัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของ
เครือข่ายเป็ นเงื่อนไขทีท่ าํ ให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระทําอย่างเข้มแข็ง
ดังนัน้ สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยูใ่ นฐานะ “หุน้ ส่วน (partner)”
ของเครือข่าย เป็ นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อน
มากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิง่ (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึง่ บางครัง้ ก็ทํา
ใด้ยากในทางปฎิบตั ิเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบท
แวดล้อมอื่นๆ เข้ามาประกอบ แต่ถา้ ทําได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่ายมาก
5.2.5 มีการเสริมสร้างซึง่ กันและกัน (complementary relationship) องค์ประกอบที่
จะทําให้เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือการทีส่ มาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กนั
และกัน โดยนําจุดแข็งของฝา่ ยหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝา่ ยหนึ่งแล้วทําให้ได้ผลลัพธ์เพิม่ ขึน้
ในลักษณะพลังทวีคณ
ู (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ ต่างคนต่างอยู่
5.2.6 การเกือ้ หนุ นพึง่ พากัน (interdependence) เป็ นองค์ประกอบทีท่ ําให้เครือข่าย
ดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การทีส่ มาชิกเครือข่ายตกอยูใ่ นสภาวะจํากัดทัง้ ด้านทรัพยากร
ความรู้ เงินทุน กําลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทํางานให้บรรลุ เป้าหมายอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยตนเอง
โดยปราศจากเครือข่าย จําเป็ นต้องพึง่ พาซึง่ กันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทําให้หนุ้ ส่วน
ของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่นจําเป็ นต้องทําให้หนุ้ ส่วนแต่ละคนรูส้ กึ ว่าหากเอาหุน้ ส่วนคน
ใดคนหนึ่งออกไปจะทําให้เครือข่ายล้มลงได้ การดํารงอยู่ของหุ้นส่ว นแต่ละคนจึงเป็ นสิง่ จําเป็ น
สําหรับการดํารงอยู่ของเครือข่าย การเกื้อหนุ นพึง่ พากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสมั พันธ์
ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ
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5.2.7 มีป ฎิสมั พันธ์ใ นเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มี
การปฎิสมั พันธ์กนั แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนทีร่ วมกันอยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุง
อย่างเป็ นอิสระ ดังนัน้ สมาชิกในเครือข่ายต้องทํากิจกรรมร่ว มกันเพื่อก่อให้เ กิดการปฎิสมั พันธ์
ระหว่างกันเช่นมีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน หรือมีกจิ กรรมประชุมสัมมนาร่วมกันโดยทีผ่ ลของการปฎิสมั พันธ์น้ีตอ้ งก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงในเครือข่ายตามมาด้วยลักษณะของปฎิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็ นการแลกเปลีย่ นกัน
(reciprocal exchange) มากกว่าทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ห้หรือเป็ นผูร้ บั ฝา่ ยเดียว (unilateral exchange) ยิง่ สมาชิก
มีป ฎิส มั พัน ธ์ก ัน มากเท่า ใดก็จ ะเกิด ความผูก พัน ระหว่า งกัน มากขึ้น เท่ า นัน้ ทํา ให้ก ารเชื่อ มโยง
แน่นแฟ้นมากขึน้ มีการเรียนรูร้ ะหว่างกันมากขึน้ สร้างความเข้มแข็งให้กบั เครือข่าย
องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็ นประโยชน์ในการนําไปช่วยจําแนกระหว่างเครือข่าย
แท้กบั เครือข่ายเทียมเท่านัน้ แต่ยงั แสดงให้เห็นถึงปจั จัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายด้วย
นอกจากนี้เครือข่ายแท้ทเ่ี กิดจากการจัดตัง้ ทีเ่ กิดจากวิวฒ
ั นาการ และทีเ่ กิดโดยธรรมชาติ
ต่างต้องมีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ 7 ประการ ดังนี้ (ธนา ประมุขกุล. 2544) ได้แก่ 1)กรอบความคิด
ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในเครือข่ายทีใ่ กล้เคียงกันทัง้ ในด้านความรู้ ความสามารถ ความต้องการ และ
มุมมอง 2)วิสยั ทัศน์รว่ มกัน 3)ความสนใจ และผลประโยชน์รว่ มกัน 4)การมีส่ว นร่วมของสมาชิก ใน
ลักษณะของการประสานความร่วมมือ เพื่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการจัดการเรียนรู้
5)การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน โดยที่สมาชิกในเครือข่ายจะดึงความสามารถที่ต่างกันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึง่ จะนํ ามาซึ่งความเข้มแข็งโดยรวมของเครือข่าย การพัฒนาสมาชิกเครือข่ายจึงเป็ นสิง่
สําคัญ 6) การเกือ้ หนุ่นพึง่ พาซึง่ กันและกัน เพือ่ ให้จุดมุง่ หมายของบุคคลบรรลุผลได้ภายใต้เงือ่ นไขที่
จํากัดของทรัพยากร ทีม่ ที งั ้ ด้านความรู้ เงินทุน กําลังคน จําเป็ นต้องพึง่ พากัน 7) การปฏิสมั พันธ์ใน
เชิงแลกเปลี่ยน การทีส่ มาชิกมาร่วมเป็ นเครือข่าย เพราะคาดหวังการพึง่ พิงแลกเปลี่ยนความสามารถ
ระหว่างกัน การแบ่งงานกันทํา ดังนัน้ หากสมาชิกใดไม่สามารถแสดงความสามารถให้เป็ นทีป่ ระจักษ์
ก็อาจหลุดออกจากเครือข่ายได้ ตรงกันข้ามหากได้แสดงความสามารถก็จะนําไปสูก่ ารพึง่ พิงและขึน้
ต่อกัน
เครือข่ายตามแนวคิดของ Starkey (2006) และ Chetley (2000) มีองค์ประกอบสําคัญ
ได้แก่ 1) การเชื่อมโยง ระหว่างองค์กร และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียหลายๆ หน่ วยทีม่ กี ารประสานงาน
การทํางานแบบรวมพลังทางสังคม 2)มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการเชื่อมโยงไว้อย่างชัดเจน
3) มีการจัดตัง้ กลุ่มปวารณาตนเป็ นหลัก ระดับองค์กร หรือบุคคล 4)มีกจิ กรรมกระตุน้ การมีปฏิสมั พันธ์
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การมีส่วนร่วม การแบ่งปนั ของสมาชิก 5)มีการสํารวจขอบเขตเพื่อการเติมเต็มความสมบูรณ์แบบ
ให้กบั เครือข่ายการทํางาน และการเชื่อมโยง 6)มีทรัพยากรสนับสนุ นทีเ่ พียงพอต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรม
และการประสานงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ พฤทธิ ์ ศิรบิ รรณพิทกั ษ์ (2549) 7) การได้รบั ชื่อเสียง
จากกิจกรรม การชนะแข่งขัน และการเปิ ดเผยต่อสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้อง 8) มีการติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของเครือข่ายอย่างสมํ่าเสมอ
5.3 การก่อตัวของเครือข่าย
เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริม่ ต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธกี ารต่างๆ กัน แบ่งชนิด
ของเครือข่ายออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดนี้มกั เกิดจากการที่ผูค้ นมีใจตรงกัน
ทํางานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับสภาพปญั หาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ดี กี ว่า การดํารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกใน
เครือข่ายเป็ นแรงกระตุ้นที่เกิดขึน้ ภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มกั เกิดขึน้ ในพืน้ ที่
ั นธรรมความเป็ นอยู่
อาศัยความเป็ นเครือญาติ เป็ นคนในชุมชนหรือมาจากภูมลิ ําเนาเดียวกันทีม่ วี ฒ
คล้ายคลึงกัน มาอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มโดยจัดตัง้ เป็ นชมรมทีม่ กี จิ กรรมร่วมกันก่อนเมื่อมีสมาชิกเพิม่ ขึน้
จึงขยายพืน้ ทีด่ ําเนินการออกไปหรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึน้ ในที่สุดก็
พัฒนาขึน้ เป็ นเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึน้ เครือข่าย
ประเภทนี้มกั ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวทีย่ าวนาน แต่เมือ่ เกิดขึน้ แล้ว มักจะเข้มแข็ง ยังยื
่ นและมีแนวโน้มที่
จะขยายตัวเพิม่ ขึน้
2) เครือข่ายจัดตัง้ เครือข่ายจัดตัง้ มักจะมีความเกีย่ วพันกับนโยบายหรือการดําเนินงาน
ของภาครัฐเป็ นส่วนใหญ่ การจัดตัง้ อยูใ่ นกรอบความคิดเดิมทีใ่ ช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานทีเ่ ป็ น
รูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มพี ้นื ฐาน ความต้องการ
ความคิดความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตัง้ เครือข่ายทีต่ รงกันมาก่อนทีจ่ ะเข้ามารวมตัวกัน เป็ น
การทํางานเฉพาะกิจชัวคราวที
่
ไ่ ม่มคี วามต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในทีส่ ุด เว้นแต่ว่าเครือข่าย
จะได้รบั การชีแ้ นะทีด่ ี ดําเนินงานเป็ นขัน้ ตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง เกิดเป็ นความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกจนนําไปสูก่ ารพัฒนาเป็ นเครือข่ายทีแ่ ท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคง
รักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะ
ก่อตัง้
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3) เครือข่ายวิวฒ
ั นาการ เป็ นการถือกําเนิดโดยไม่ได้เป็ นไปตามธรรมชาติตงั ้ แต่แรก
และไม่ได้เกิดจากการจัดตัง้ โดยตรงแต่มกี ระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริม่ ทีก่ ลุ่มบุคคล/
องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุ นกันและเรียนรูไ้ ปด้วยกัน โดยยังไม่ได้
สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะทีช่ ดั เจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิด
จากภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นการได้รบั ฟงั หรือการไปได้เห็นการดําเนินงานของเครือข่ายอื่นๆ มา แล้ว
เกิดความคิดทีจ่ ะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็ นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่าย
ทีว่ ่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตัง้ แต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตัง้ ใจจริงทีเ่ กิด
จากจิตสํานึกทีด่ ี เมื่อได้รบั การกระตุ้นและสนับสนุ น ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็ นเครือข่าย
ทีเ่ ข้มแข็งทํานองเดียวกันกับเครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ โดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยูม่ ากมาย
เช่น เครือข่ายผูส้ งู อายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็ นต้น
ได้จาํ แนกการก่อตัวของเครือข่ายออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) เครือข่ายทีเ่ กิดจากการจัดตัง้ และสนับสนุ นของภาคส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็ นเครือข่าย
ทีภ่ าครัฐ หรือหน่วยงานบางแห่งต้องการส่งเสริมหรือเข้าไปจัดตัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
ตามแนวนโยบายของรัฐ และเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั ชุมชนในการพึง่ พาตนเอง เช่น เครือข่ายพัฒนา
ชุมชน เครือข่ายกองทุนหมู่บา้ น เป็ นต้น จะต้องมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในแนวดิง่ ซึ่งเป็ นไปตาม
กระแสของแหล่งทุน และนโยบายของหน่วยงานนัน้
2) เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ได้แก่ เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ จากความสมานฉันท์
การร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆ ทีมองเห็นความจําเป็ นในการเรียนรู้ และการแก้ปญั หาร่วมกัน
แล้วมาร่วมตัวกันเป็ นเครือข่ายเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนการพึง่ พาอาศัย
โดยเป็ นเครือข่ายทีม่ กี ารสื่อสารและความผูกพันมีชวี ติ ชีว มีกระบวนการทีป่ ระสานสอดคล้องกับ
ความสนใจและความต้องการอย่างแท้จริงของสมาชิก มีแนวทางการดําเนินการทีเ่ ป็ นอิสระจากการ
ครอบงําของฝา่ ยต่างๆ และโครงสร้างความสัมพันธ์ในแนวราบ
3) เครือข่ายที่เกิดขึ้น โดยสถานการณ์ เป็ นตัวกําหนด ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดจาก
สถานการณ์และประเด็นปญั หาที่ทุกฝ่ายเห็นว่า จําเป็ นต้องใช้ความเป็ นเครือข่ายในการแก้ปญั หา
และสร้างพลังในการเรียนรูห้ รือต่อรอง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง และมีผปู้ ระสานงาน
เพือ่ ให้เครือข่ายมีความต่อเนื่อง
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5.4 ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย
เครือข่ายสามารถแบ่งได้หลายประเภทขึน้ อยู่กบั สมาชิก พืน้ ทีก่ จิ กรรมหลัก วัตถุประสงค์
และโครงสร้างการดําเนินงานในลักษณะองค์กรของเครืองข่ายเอง (เสรี พงศ์พศิ . 2548) หรือขึน้ อยู่
กับนิยามและกิจกรรมทีแ่ ต่ละกลุ่มกําหนดขึน้ (พระมหาสุทติ ย์ อาภากโร. 2547) นักวิชาการและผูร้ ู้
กล่าวถึงการแบ่งประเภทของเครือข่ายไว้ดงั นี้
นฤมล นิราทร (2543) จําแนกประเภทของเครือข่ายว่ากระทําได้ ในหลายมิติ ได้แก่
1) จําแนกตามพืน้ ทีด่ าํ เนินงาน เช่น เครือข่ายระดับหมูบ่ า้ น ตําบล จังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศ
2) จําแนกตามประเภทกิจกรรม หรือประเด็นปญั หา เช่น เครือข่ายทํางานด้านเด็ก
และสตรี ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาชุมชน ด้านสิทธิมนุ ษยชน และด้านสิง่ แวดล้อม
เป็ นต้น
3) จําแนกตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายครู
พิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก เครือข่ายสารวัตรนักเรียน เป็ นต้น
4) จําแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ จําแนกโดยใช้เกณฑ์น้ี จะทําให้
เกิดเครือข่ายขึน้ ใน 2 ลักษณะ คือ เครือข่ายตามแนวดิง่ และเครือข่ายแนวนอน
4.1) เครือข่ายตามแนวดิง่ หมายถึง เครือข่ายทีม่ โี ครงสร้างลักษณะเป็ นช่วงชัน้
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน มีองค์กรทีม่ สี ถานภาพสุงกว่าและอยูใ่ นฐานะ
เป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือแก่องค์กร ทีเ่ ป็ นลูกข่าย เครือข่ายตามแนวตัง้ จะพบมากในองค์กรธุรกิจ เช่น
เครือข่ายเฟรนไชส์ต่างๆ ซึง่ ลูกข่ายต้องพึง่ พาบริษทั แม่ในเรื่องเครื่องหมายการค้า ในขณะทีล่ ูกข่าย
จะต้องเสียค่าใช้จา่ ยสําหรับประโยชน์ทจ่ี ะได้จากแม่ขา่ ย
4.2) เครือข่ายตามแนวนอน เป็ นเครือข่ายทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ
ภายในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลี่ยนเป็ นไปโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การ
ติดต่ อภายในเครือข่าย เป็ นการติดต่อระหว่างบุคคล หรือองค์กร หรืออาจจะมีองค์กรทําหน้ าที่
ประสานงานระหว่างเครือข่าย เช่น จัดการประชุมกระจายข้อมูลข่าวสาร หรือเป็ นแกนกลางเมื่อ
ต้องการให้มกี ารปฏิบตั กิ ารร่วมกันองค์กรประสานงานนี้ ยังมีสถานภาพเท่าเทียมกันหรือองค์กรอื่น
ภายในเครือข่าย ซึง่ เครือข่ายในงานพัฒนาส่วนใหญ่จะเป็ นเครือข่ายตามแนวนอน
สหัทยา วิเศษ (2547) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1) เครือข่ายทีแ่ บ่งตามลักษณะการเกิดของเครือข่าย โดยเครือข่ายประเภทนี้ อาจแบ่ง
เป็ นเครือข่ายในด้านต่างๆ คือ
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1.1) เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดตัง้ ของภาครัฐ เป็ นเครือข่ายทีม่ กี ระบวนการ
ทํางานและโครงสร้างค่อนข้างเป็ นทางการ มีระเบียบกฏเกณฎ์ทก่ี าํ หนดมาจากภาครัฐ และได้รบั การ
สนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ
1.2) เครือข่ายทีเ่ กิดจากการสนับสนุ นขององค์การพัฒนาเอกชน มีการรวมกลุ่ม
เครือข่ายตามประเด็นปญั หาสาธารณะทีเ่ กิดขึน้ โดยลักษณะเครือข่ายประเภทนี้จะเป็ กลุ่มเครือข่าย
ที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติ มีลกั ษณะไม่เป็ นทางการ มีการจัดโครงสร้างที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะแนวราบ ไม่มปี ระธาน มีการเปลีย่ นแปลงบทบาทในการนําเพือ่ พัฒนาศักยภาพของตน
1.3) เครือข่ายทีเ่ กิดจากการก่อตัวของภาคประชาชน หรือเครือข่ายภาคประชาชน
เป็ นเครือข่ายที่เกิดจากการเรียนรู้ การสั ่งสมประสบการณ์ท่สี อดคล้องกับวิถีชวี ติ และเชื่อมโยง
กระบวนการนัน้ เป็ นเครือข่าย
2) เครือข่ายทีแ่ บ่งตามลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายทีด่ าํ เนินการโดยยึดภารกิจ
หรือกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งเครือข่าย โดยการรวมตัวกันเพื่อทํา
กิจกรรมเป็ นครัง้ คราวตามสภาพปญั หาทีเ่ กิดขึน้
โดยผูว้ จิ ยั ได้สรุปสาระสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับประเภทของเครือข่าย ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 4 สรุปประเภทของเครือข่าย แยกตามรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง
นักวิชาการ
นฤมล นิราทร
(2543)

สิง่ ทีใ่ ช้แบ่ง
ประเภท
พืน้ ทีก่ าร
ดําเนินการ

ประเภท
กิจกรรม

อาชีพ หรือ
สถานภาพ
ทางสังคม

สมาชิก

พืน้ ทีก่ จิ กรรมหลัก

ตัวแทนจากระดับตําบล ตําบล
จังหวัด
จังหวัด ภาค และ
ภาค
ประเทศ
ประเทศ
เครือข่ายผูท้ าํ งานด้าน ทัวประเทศ
่
เด็ก
ด้านสิทธิมนุษยชน
ด้านพัฒนาชุมชน
ตามทีส่ มาชิกใน
เครือข่ายแรงงาน
เครือข่ายครู
เครือข่ายทํางาน
เครือข่ายสารวัตร
อยู่ เช่นโรงเรียน
นักเรียน
โรงงาน

วัตถุประสงค์
ไม่ระบุ

เพือ่ พัฒนาและแก้ไข
ปญั หา

พัฒนาอาชีพ พัฒนา
ความเป็ นอยูข่ อง
สมาชิกให้ดขี น้ึ
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ตาราง 4 (ต่อ)
สิง่ ทีใ่ ช้แบ่ง
สมาชิก
พืน้ ทีก่ จิ กรรมหลัก
วัตถุประสงค์
ประเภท
รูปแบบ
พนักงานภายในองค์กร
ภายใน
เพือ่ ประโยชน์
โครงสร้าง
เดียวกัน
องค์กร หรือ
ทางด้านธุรกิจ ลูก
หรือ
ระหว่างองค์กร
ข่ายต้องพึง่ พาบริษทั
ความสัมพันธ์
แม่ บริษทแม่ได้
ประโยชน์จากลูกข่าย
สหัทยา (2546) ตามลักษณะ พนักงานในองค์กร
ในองค์กรเดียวกัน มีลกั ษณะและ
การเกิดของ หมูบ่ า้ น ชุมชน
กระบวนการทํางาน
เครือข่าย
โครงสร้างเป็ น
ทางการ และมีกฏ
ระเบียบทีช่ ดั เจน
ประชาชนทัวไป
่
ตามพืน้ ที่ ทีเ่ กิด เพือ่ แก้ไขปญั หา
ปญั หา
สาธารณะทีเ่ กิดขึน้
ตามลักษณะ ประชาชนทัวไป
่
ตามสถานทีก่ าร เพือ่ ทํากิจกรรมเป็ น
ของกิจกรรม
จัดกิจรรม
ครัง้ คราว เช่น
เครือข่ายการเรียนรู้
นักวิชาการ

จากตารางสรุปได้ว่าเครือข่ายในปจั จุบนั สามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยส่วนใหญ่
วัตถุประสงค์ของเครือข่ายในทุกประเภท จะตัง้ ขึน้ เพื่อช่วยแก้ปญั หา พัฒนาสมาชิกของครือข่าย
และช่ว ยแก้ป ญั หาในแต่ ล ะพื้น ที่ ที่ไ ด้ร่ว มมือ กัน เช่น เครือ ข่า ยการจัด การป ญั หาสิง่ แวดล้อ ม
การจัดการปญั หาสุขภาพ เป็ นต้น สิง่ ที่ใช้แบ่งประเภท จึงมีทงั ้ อาชีพ พื้นที่ในการดําเนินการ ลักษณะ
กิจกรรม ความสัมพันธ์ โดยผูท้ ่เี ป็ นสมาชิกในเครือข่าย โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็ นประชาชนทัวไปที
่
่ม ี
จุดมุง่ หมายเดียวกัน หรือพนักงานในองค์กรเดียวกัน ในงานวิจยั นี้ จะทําการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชน โดยรูปแบบจะเป็ นไปเพือ่ การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยจะ
มีการพัฒนาสมาชิกของเครือข่าย มีพน้ื ที่ ลักษณะกิจกรรม และผูท้ เ่ี ป็ นสมาชิกในเครือข่ายทีช่ ดั เจน
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5.5 แนวทางในการสร้างเครือข่าย
5.5.1 ปรัชญาการสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายต้องคํานึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็ นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ การนําเครือข่ายต้องมี LINK หมายถึง “การเขือ่ มโยง” ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์
(2549) L – Learning การเรียนรู้ I – Investment การลงทุน N – Nature การฟูมฟกั บํารุง G (K) – Give
การรักษาสัมพันธภาพซึง่ รวมกันเป็ นคําว่า LINK หมายถึงการเชื่อมโยง
การสร้างเครือข่าย (Networking) ได้มผี ใู้ ห้ความหมายของการสร้างเครือข่ายไว้ดงั นี้
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2551) กล่าวว่า การสร้างเครือข่าย จึงเป็ นรูปแบบ การพัฒนา
ตนเองอีกรูปแบบหนึ่ง ทัง้ นี้การสร้างเครือข่าย หมายถึง การแสวงหาโอกาสเพื่อรูจ้ กั กับ บุคคลใหม่ๆ
และการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี กี บั บุคคลทีพ่ ง่ึ รูจ้ กั รวมทัง้ การรักษาความสัมพันธ์อนั ดี กับบุคคลต่างๆ
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่เกีย่ วข้องในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกัน
ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์ (2549) ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างเครือข่าย หมายถึง
การทําให้มกี ารติดต่อและการสนับสนุ น ให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร และการร่วมมือด้วยกัน
ด้วยความสมัครใจ ในทัศนะของ สตาร์ก้ี (Starkey) การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุ น และอํานวย
ความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนทีต่ ่างก็มคี วามเป็ นอิสระ มากกว่าทํา
ให้เกิดการค้บค้าสมาคมแบบพึง่ พิง
เสรี พงศ์พศิ (2548) กล่าวถึงขัน้ ตอน 8 ขัน้ ตอน ในการสร้างเครือข่ายว่า มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
1. ร่างเป้าประสงค์ให้ชดั เจน เพื่อให้รวู้ ่าสาเหตุความเป็ นมาของการก่อตัง้ เครือข่าย
คือ อะไร ทําไมจะต้องมีเครือข่ายนี้ ตัง้ แล้วจะทําอะไร
2. บอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์
3. กําหนดแผนการดําเนินงาน
4. กําหนดกฏระเบียบ กฏเกณฑ์ขนั ้ พืน้ ฐาน
5. กําหนดกระบวนการในการตัดสินใจ
6. เตรียมแผนการสือ่ สารระหว่างสมาชิก
7. เลือกโครงสร้างการจัดการองค์กร
8. จัดหาทุนในการดําเนินงาน
เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ (2545) แนวทางในการสร้างเครือข่าย อาศัยแนวคิด
เกีย่ วกับการจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังนี้
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1. มีเอกภาพในด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบตั ิ
2. กระจายอํานาจไปสูเ่ ขตพืน้ ที่ การศึกษา
3. กําหนดมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น
นอกจากนัน้ กัญญา กําศิรพิ มิ าณ (2545) ได้ศกึ ษาแนวทางในการสร้าง เครือข่าย
ความร่วมมือ ทางอาชีวศึกษาระหว่างสถานประกอบการ และองค์กรทางการศึกษา ดังนี้
1. ควรให้องค์กรทางการศึกษาประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. ร่วมมือกันสร้างหลักสูตร ควรเชิญสถานประกอบการมาร่วมประชุมบ่อยๆ
3. การดูงานร่วมกันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้
4. เชิญสถานประกอบการมาเป็ นวิทยากร
5. ควรมีหลักสูตรระยะสัน้ เสริมวิชาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางอาชีวศึกษาใน
ชุมชน
6. ควรมีความร่วมมือในระดับไตรภาคี ได้แก่ สถานประกอบการ องค์กรทางการศึกษา
และจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
การสร้างเครือข่าย
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และปาริชาต สถาปิ ตานนท์ (2549) ได้กล่าวถึงการสร้างเครือข่าย
ว่าเป็ นระบบเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ของสิง่ มีชวี ติ ทีค่ วรได้รบั การสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่าย
ต่อไปเรื่อยๆ มีการเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการสื่อสารจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการสร้าง
เครือข่าย ได้แก่ 1) การส่งสารทีเ่ ป็ นข้อมูลหรือข่าวสารทีช่ ดั เจนให้ผรู้ บั เข้าใจง่าย และ 2) การรับสาร
ทีเ่ ปิ ดใจ รับข้อมูลหรือข่าวสารอื่นทีอ่ ยูน่ อกเหนือจากความคิดทีต่ นมีอยูเ่ ดิม
5.5.2 กระบวนการสร้างเครือข่าย
ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543) ได้สรุปกระบวนการสร้างเครือข่ายไว้ดงั นี้
1) ขัน้ ตระหนักถึงความจําเป็ นในการสร้างเครือข่าย เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ ูป้ ฏิบ ตั งิ าน
ตระหนักถึงความจําเป็ นในการสร้างเครือข่าย เพื่อทีจ่ ะทํางานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทัง้ พิจารณา
องค์กรต่างๆ ทีเ่ ห็นว่า เหมาะสมเข้าเป็ นเครือข่ายในการทํางาน
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2) ขัน้ ติดต่อกับองค์กรทีจ่ ะเป็ นเครือข่าย หลังจากตัดสินใจในองค์กรทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
ในการเข้าร่วมเครือข่าย จะเป็ นขัน้ ตอนการติดต่อสัมพันธ์เพื่อชักชวนเข้าร่วมเป็ นเครือข่ายในการ
ทํางาน ซึ่งจะเกิดเมื่องค์กรมีความต้องการเหมือนกัน และต้องการกระทํากิจกรรมตอบสนองความ
ต้องการเหมือนกัน ดังนัน้ จะต้องสร้างความคุน้ เคย และการยอมรับ รวมทัง้ ความไว้วางใจระหว่างกัน
เป็ นขัน้ ตอนของการปลูกจิตสํานึกโดยการให้รางวัล กระตุ้นให้อยากแก้ปญั หาร่วมกัน อาจเรียก
ขัน้ ตอนนี้วา่ เป็ นขัน้ ตอนการเตรียมกลุ่ม หรือเตรียมเครือข่าย
3) ขัน้ การสร้างพันธกรณีร่วมกัน เป็ นขัน้ ตอนของการสร้างความผูกพันร่วมกัน
การตกลงในความสัมพันธ์ต่อกัน ในขัน้ ตอนนี้องค์กรจะเข้าสูการตกลงทีจ่ ะทํางานร่วมกัน ซึง่ ในการ
ทีจ่ ะทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปญั หา กลุ่มองค์กรจะต้องมีความรูท้ ่ี
จําเป็ น ซึง่ อาจจะทําโดยการแลกเปลีย่ นความรู้
4) ขัน้ การพัฒนาความสัมพันธ์ เป็ นขัน้ ตอนทีก่ ารสร้างเครือข่ายปรากฏผลงานเป็ น
รูปธรรม เป็ นขัน้ ตอนการเริม่ ทํากิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่ม ซึ่งเริม่ ต้นด้วยการกําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดกิจกรรม จัดวางข้อตกลงในการทํางาน
กําหนดบทบาทของสมาชิก รวมทัง้ สิทธิหน้าทีข่ องหัวหน้ากลุ่ม เป็ นต้น
5) ขัน้ ตอนการขยายกิจกรรม หรือขยายกลุ่ม หลังจากขัน้ ตอนการพัฒนาความสัมพันธ์
จนนํ าไปสู่การํากิจกรรมร่วมกัน องค์กรเครือข่ายรูส้ กึ ว่า ตนได้รบั ผลประโยชน์จากการเข้าเป็ นเครือข่าย
ความสัมพันธ์จะแน่ นแฟ้นขึน้ การเรียนรูร้ ว่ มกันนอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์
ด้วยความสัมพันธ์ทแ่ี น่ นแฟ้น ซึ่งจะนําไปสู่การขยายกิจกรรม หรือขยายกลุ่มตามพืน้ ที่ หรือตาม
ลักษณะกิจกรรม ในด้านระดับการสร้างเครือข่าย ขัน้ ตอนนี้ อาจอยู่ในระดับการเข้าลงทุน และการ
จัดตัง้ องค์กรใหม่รว่ มกัน
6) ขัน้ ติดตามและประเมินผล เป็ นขัน้ ตอนการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ทีเ่ กิดจากเครือข่ายความร่วมมือ เพือ่ ไปสูก่ ารปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงแผนการดําเนินงานนัน้ อีก
จากความความหมายของการสร้างเครือข่ายทีก่ ล่าวถึงต้น สรุปได้ว่า การสร้างเครือข่าย
หมายถึง การทีจ่ ะทําให้เกิดความเชื่อมโยงของกลุ่มคน หรือองค์กรทีส่ มัครใจทีจ่ ะแลกเปลีย่ นข้อมูล
ข่าวสารร่วมกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีความเป็ นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พน้ื ฐานของความ
เคารพสิทธิ เชื่อถือ เอือ้ อาทรซึงกันและกัน
ทัง้ นี้จะเห็นได้ว่าทีผ่ ่านมา การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางอาชีวศึกษานัน้ เป็ น
เครือข่ายระหว่างองค์กรทางการศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อการฝึ กอาชีพ หรือสร้างหลักสูตร
เท่านัน้ หากมีการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ในนักเรียนอาชีวศึกษาด้วย ก็จะเป็ นการช่วยให้สถานศึกษาได้มเี ครือข่ายในการพัฒนาตนเองของ
นักเรียนอาชีวศึกษา สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ่นื และได้ทํากิจกรรมร่วมกัน โดยจะเห็นได้ว่า
การสร้างเครือข่าย ควรมีการจัดระบบโครงสร้าง ให้มกี ารติดต่อและมีการสนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกันด้วยความสมัครใจ
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5.6 การพัฒนาเครือข่าย
การพัฒนางานหรือการแก้ปญั หาใดๆทีใ่ ช้วธิ ดี าํ เนินงานในรูปแบบทีส่ บื ทอดกันเป็ นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่ วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลกั ษณะไม่ต่างจากการปิ ดประเทศที่ไม่มกี าร
ติดต่อสื่อสารกับภายนอก การดําเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารทีไ่ หลเวียน
อยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิง่ อํานวยความสะดวกทีพ่ อจะหาได้ใกล้มอื หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็
ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิง่ และไม่อาจแก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อนได้
การสร้าง “เครือข่าย”สามารถช่วยแก้ปญั หาข้างต้นได้ดว้ ยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กร
ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทัง้ บทเรียนและประสบการณ์กบั บุคคลหรือองค์กรทีอ่ ยู่นอกหน่ วยงาน
ของตนลดความซํ้าซ้อนในการทํางาน ให้ความร่วมมือและทํางานในลักษณะทีเ่ อือ้ ประโยชน์ซ่งึ กัน
และกัน เสมือนการเปิดประตูสโู่ ลกภายนอก
เบิรก์ (Burke. 1999) เสนอ แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทีม่ งุ่ รักษาความสมดุล
ระหว่างความต้องการของหน่วยงานสนับสนุนและเครือข่ายดังนี้
1. ปจั จัยนําเข้าจากภายนอก : ประเด็นสําคัญทีส่ ุด คือ อันตรายอันเกิดจากทรัพยากรจาก
ภายนอกที่ให้ผลเสียมากกว่าผลดี การเปิ ดกว้าง และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมสามารถ
ช่วยได้ การรวมศูนย์จะมีมาก ผ่านการจัดหาเงินอุดหนุ น และเป็ นการทําลายเครือข่าย จึงเป็ นเรื่อง
สําคัญที่ต้องให้ตวั แทนกลุ่มมีความรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรแทนที่หน่ วยงานสนับสนุ นจะ
เป็ นหัวเรีย่ วหัวแรงในเรือ่ งนี้
2. ความเป็ นเอกภาพ : รูปแบบทีถ่ ูกออกแบบไว้ยากทีจ่ ะเติบโตได้ แต่ละเครือข่ายอาจไม่
เหมือนกัน ต้องเปิ ดโอกาสให้เครือข่ายออกแบบของตัวเอง
3. คํานิยาม : เครือข่ายต้องนิยาม/กําหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตประเด็นหรือขอบเขต
พืน้ ที่ของตัวเอง เครือข่ายจําเป็ นต้องแน่ ใจว่าไม่ซ้ําซ้อนหรือแข่งขันกับเครือข่ายที่มอี ยู่แล้ว แต่จะ
พัฒนาความสัมพันธ์ไปเชื่อมโยงกับสถาบันทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ความเกีย่ วข้องในวงกว้าง : ถ้าจะให้เครือข่ายอยูร่ อด เครือข่ายต้องมีสมาชิกทีม่ คี วาม
มุง่ มันอยู
่ เ่ ป็ นหลักในการดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายมากกว่า 1 คน ต้องมีกลุ่มแกนของเครือข่ายที่
คอยผลักดัน คนกลุ่มนี้ควรเป็ นคนทีค่ อยกระตุน้ ให้ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายมีอยูอ่ ย่าง ต่อเนื่อง
และควรติดต่อสื่อสารกับสมาชิกทีห่ ่างหายไปให้บ่อยครัง้ สมํ่าเสมอ มีการแบ่งงานให้กบั สมาชิกร่วม
รับผิดชอบ
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4. การมีสว่ นร่วม : ปกติเครือข่ายประกอบด้วย สมาชิกขององค์กรพัฒนาเอกชน นักวิจยั
องค์กรชุมชน เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ีจงึ จําเป็ นต้องมีการส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างผูม้ สี ่วนได้
ส่วนเสียใกล้ชดิ เพือ่ ให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้ยงั คงติดต่อและเอือ้ ประโยชน์ให้กนั อยู่
5. ความขัดแย้งภายใน : สมาชิกเครือข่ายมักจะสงสัยระแวงกัน หรือมีวาระแฝงแปลกๆ
ออกไป การเปิ ดเผย และการติดต่อสื่อสารที่ดภี ายในเครือข่าย จะช่วยลดความตึงเครียดได้ ความ
เป็ นประชาธิปไตย และกระบวนการตัดสินใจแบบใสสะอาด มีความสําคัญสําหรับการจัดการกับเรือ่ งนี้
6. รางวัล : การรับรูถ้ งึ ความพยายามทีส่ มาชิกทุ่มเทให้กบั เครือข่าย มีความสําคัญต่อการ
รักษาไว้ซง่ึ ความกระตือรือร้นของสมาชิก แต่กเ็ ป็ นทีห่ ลีกเลีย่ งไม่พน้ ทีเ่ ครือข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเวลาผ่านไป กลุ่มแยกตัวออกไปตัง้ ใหม่ วาระที่สนใจเปลี่ยนไป สมาชิกลาออกหรือเข้ามาใหม่
คุณค่าของเครือข่ายอาจมาจากสายสัมพันธ์แบบไม่เป็ นทางการทีเ่ กิดขึน้ บริเวณรอบๆ เครือข่าย
7. ความยืดหยุน่ : เครือข่ายต้องการกฎและความรับผิดชอบ แต่ตอ้ งไม่ตายตัวมากเกินไป
ความสามารถในการปรับ มีค วามสํา คัญ ต่ อ ความยังยื
่ น ของเครือ ข่า ย ขณะที่ว ัต ถุ ป ระสงค์ข อง
เครือข่ายควรจะชัดเจน แต่กต็ อ้ งมีขอบเขตทีเ่ ครือข่ายสามารถเปลีย่ นแปลงได้
8. ทําประสบการณ์ให้เป็ นเรื่องเป็ นราว : ถ้าเครือข่ายเป็ นการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์
การเรียนรูก้ จ็ ําเป็ นต้องถูกทําให้เป็ นเรื่องเป็ นราว เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสมาชิกให้มากทีส่ ุด เท่าทีจ่ ะ
มากได้
9. การให้เงินอุดหนุ น : เครือข่ายไม่อาจดําเนินกิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง จําเป็ นต้องใช้เงิน
และทรัพยากรอื่นทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินในการทํางานของเครือข่าย แหล่งอุดหนุ นเงินทีห่ ลากหลายเป็ นสิง่ จําเป็ น
ในการสร้างความยังยื
่ นให้กบั เครือข่าย
10. ความถูกต้องตามกฎหมาย : เครือข่ายต้องมีช่อื และมีการติดต่อเพื่อจัดตัง้ ชื่อเสียง
เรียงนามของเครือข่าย การได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานระดับสูง และการประชาสัมพันธ์ทางสือ่
ต่างๆ จะช่วยสร้างความยังยื
่ นและพลังอํานาจของเครือข่าย
นอกจากนี้ ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์ (2543) ยังได้เสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพื่อ
ความยังยื
่ น ไว้ดงั นี้
1. สมาชิกทีเ่ ข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสําเร็จใน
ภาพรวม
2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิกยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กร
ของสมาชิก

43
3. มีกจิ กรรมสมํ่าเสมอและมากพอทีจ่ ะทําให้สมาชิกได้ทํางานร่วมกัน เป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ ง
แน่ ใจว่าทําได้ และกระจายงานได้ทวถึ
ั ่ งควรเลือกกิจกรรมทีง่ ่ายและมีแนวโน้มประสบผลสําเร็จอย่า
ทํากิจกรรมทีย่ ากโดยเฉพาะครัง้ แรกๆ เพราะถ้าทําไม่สาํ เร็จอาจทําให้เครือข่ายทีเ่ ริม่ ก่อตัวเกิดการ
แตกสลายได้
4. จัดให้มแี ละกระตุน้ ให้มกี ารสือ่ สารระหว่างกันอย่างทัวถึ
่ ง และสมํ่าเสมอ
5. สนับสนุ นสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเน้นการช่วยเหลือกลุ่ม
สมาชิกทีย่ งั อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้
6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย
7. สนับสนุ นให้สมาชิกได้พฒ
ั นางานอย่างเต็มกําลังตามศักยภาพและความชํานาญทีม่ อี ยู่
โดยร่วมกันตัง้ เป้าหมายในการพัฒนางานให้กบั สมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็ นพืน้ ฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กบั เครือข่าย
8. สร้างความสัมพันธ์ท่แี น่ นแฟ้นระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายใน
ลักษณะความสัมพันธ์ฉนั ท์เพือ่ น
9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่ายเพือ่ เชื่อมต่อคนรุน่ เก่ากับคนรุน่ ใหม่ในการสืบทอด
ความเป็ นเครือข่ายต่อไป
10. จัดให้มเี วทีระหว่างคนทํางานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปญั หาในการทํางานด้านต่างๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทัง้ การให้กาํ ลังใจซึง่ กันและกัน
11. จัดให้มชี ่องทางการทํางานร่วมกันการสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทนั สมัยและเป็ น
ปจั จุบนั เช่นสร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพือ่ เชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน
5.7 การรักษาเครือข่าย
ตราบใดที่ภ ารกิจ เครือ ข่า ยยัง ไม่สํา เร็จ ย่อ มมีค วามจํา เป็ น ที่จ ะต้อ งรัก ษาเครือ ข่า ยไว้
ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถดําเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จําเป็ นต้องรักษาความสําเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความสําเร็จ
ของเครือข่าย (ขนิฎฐากาญจรังสีนนท์. 2543) ได้แก่ 1) มีการจัดกิจกรรมร่วมทีด่ าํ เนินอย่างต่อเนื่อง
2) มีการรักษาสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างสมาชิกเครือข่าย 3) กําหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 4) จัดหา
ทรัพยากรสนับสนุ นเพียงพอ 5) ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปญั หา 6) มีการสร้างผูน้ ํารุน่ ใหม่
อย่างต่อเนื่องโดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดทีส่ าํ คัญ ดังนี้
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5.7.1 การจัดกิจกรรมร่วมทีด่ าํ เนินการอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวติ ที่ถดถอยหากไม่มกี จิ กรรมใดๆที่สมาชิกของเครือข่าย
สามารถกระทําร่วมกัน ทัง้ นี้เนื่องจากเมื่อไม่มกี จิ กรรมก็ไม่มกี ลไกทีจ่ ะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิก
ของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฎิสมั พันธ์กนั เมื่อการปฎิส มั พันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่ง ผลให้
เครือข่ายเริม่ อ่อนแอสมาชิกจะเริม่ สงสัยในการคงอยูข่ องเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่าย
ล้มเลิกไปแล้ว
ความยังยื
่ นของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มกี ารจัดกิจกรรมที่ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทังกิ
่ จกรรมดังกล่าวกลายเป็ นแบบแผน (pattern) ของการกระทําทีส่ มาชิกของเครือข่าย
ยอมรับโดยทั ่วกัน ด้วยเหตุนี้การทีจ่ ะรักษาเครือข่ายไว้ได้ตอ้ งมีการกําหนดโครงสร้างและตาราง
กิจกรรมไว้ให้ชดั เจนทัง้ ในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็ นกิจกรรมทีน่ ่ าสนใจเพียงพอทีจ่ ะดึงดูด
สมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่จําเป็ นต้องเป็ นกิจกรรมเดียวทีใ่ ช้สาํ หรับสมาชิกทุกคน ใน
สํารวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควร
จะมีกจิ กรรมย่อยทีห่ ลากหลายเพียงพอทีจ่ ะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย
โดยที่กจิ กรรมเหล่านี้กย็ งั ต้องอยู่ในทิศทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่ายกิจกรรมเหล่านี้
อาจจัดในรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพื่อประเมินผลร่วมกัน
ประจําทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบทีไ่ ม่เป็ นทางการ เช่น จัดกีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก
จัดงานประเพณีทอ้ งถิน่ ร่วมกันเป็ นต้น ในกรณีทเ่ี ครือข่ายครอบคลุมพืน้ ทีท่ ก่ี ว้างขวางมากกิจกรรม
ไม่ควรรวมศูนย์อยูเ่ ฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วม
ได้โดยสะดวก
5.7.2 การรักษาสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างสมาชิกเครือข่าย
สัม พัน ธภาพทีด่ เี ป็ น องค์ป ระกอบสํา คัญ ยิง่ ในการรัก ษาเครือ ข่า ยให้ย ั ่งยืน ต่อ ไป
ความสัมพันธ์ทด่ี เี ป็ นเสมือนนํ้ ามันทีค่ อยหล่อลื่นการทํางานร่วมกันให้ดําเนินไปอย่างราบรื่นเมื่อใด
ทีส่ มาชิกของเครือข่ายเกิดความรูส้ กึ บาดหมางไม่เข้าใจกันหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหา
ข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริม่ แตกร้าว ซึ่งหากไม่มกี ารแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็
จะนําไปสูค่ วามเสื่อมถอยและความสิน้ สุดลงของเครือข่ายได้ ดังนัน้ ควรมีการจัดกิจกรรมทีม่ จี ุดประสงค์
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสมํ่าเสมอไม่ใช่จดั ในช่วงที่มี
ปญั หาเกิดขึน้ เท่านัน้
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นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสัมพันธภาพ
เพือ่ หลีกเลีย่ งความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันทีอ่ าจเกิดขึน้ สมาชิกควรแสดงความเป็ นมิตรต่อกัน
เมือ่ เกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและดําเนินการไกล่เกลีย่ ให้เกิดความเข้าใจกันใหม่นอกจากนี้ควรมี
มาตรการป้องกันปญั หาก่อนทีจ่ ะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควร
แบ่งอํานาจหน้าทีใ่ ห้ชดั เจน และไม่ซ้าํ ซ้อน การกําหนดเป้าหมายการทํางานทีส่ มาชิกยอมรับร่วมกัน
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอการกําหนดผูน้ ํ าทีเ่ หมาะสม การกําหนดกติกาอันเป็ นทีย่ อมรับ
ร่วมกัน เป็ นต้น
5.7.3 การกําหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ
สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าทีย่ งั มีสงิ่ จูงใจเพียงพอทีจ่ ะดึงดูด
ให้เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องกําหนดกลไกบางประการทีจ่ ะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความ
สนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม ซึง่ ตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปจั เจกต่างก็มสี งิ่ จูงใจทีต่ ่างกัน ดังนัน้ ควรทํา
การวิเคราะห์เพือ่ บ่งชีถ้ งึ แรงจูงใจทีแ่ ตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคลแล้วทําการจัดกลุ่มของสิง่ จูงใจ
ที่ใกล้เคียงกันออกเป็ นกลุ่มๆ อาทิ ค่าตอบแทนเกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯอันจะนํ าไปสู่
มาตรการในการสร้างแรงจูงใจสําหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง
ถ้าจําเป็ นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็ นสิง่ จูงใจควรเป็ นการแลกเปลี่ยนกับผลงาน
มากกว่าการให้ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผูท้ ่รี บั ค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพื่อ
เป็ นการแลกเปลี่ยนโดยผลงานที่ได้ต้องสนับสนุ นและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการพัฒนา
เครือข่าย และควรมีการทําสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ชดั เจนเพื่อสร้างทักษะผูกพันระหว่างผูร้ บั
ทุ น และผู้ใ ช้ทุ น การให้ค่ า ตอบแทนก็ ไ ม่ ค วรให้ ท ัง้ หมดในงวดเดีย วทัง้ นี้ เ พื่อ ให้มีก ารปรับ ลด
ค่าตอบแทนได้หากผูร้ บั ทุนไม่ดาํ เนินการตามสัญญา
ในกรณีทต่ี อ้ งการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็ นสิง่ จูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่
มักจะไม่มคี ่าตอบแทนการดําเนินงาน จําเป็ นต้องหาสิง่ จูงใจอื่นมาชดเชยสิง่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ตามทฤษฎีของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผูอ้ ่นื (esteem needs) ทีอ่ ยูใ่ นรูปของอํานาจ
เกียรติยศชื่อเสียง หรือสถานะทางสังคมเป็ นสิง่ ทีน่ ํามาใช้จงู ใจได้อาจทําเป็ นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง
ทีส่ ่อื ถึงการได้รบั เกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคมเช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ
โล่เกียรติยศ เป็ นต้นโดยสัญลักษณ์เหล่านี้ตอ้ งมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากทีจ่ ะได้และควร
มีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพื่อไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึน้ ต่อไป
ซึง่ จะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง
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5.7.4 การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
หลายเครือข่ายต้องหยุดดําเนินการไปเนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุ นการ
ดําเนินงานทีเ่ พียงพอทัง้ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ทีส่ าํ คัญคือเงินทุนในการ
ดําเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดทีไ่ หลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถดําเนินการต่อไปได้เมื่อ
ขาดเงินทุนเพียงพอทีจ่ ะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิ ดตัวลงในทีส่ ุด หากได้รบั การสนับสนุ นจะต้องมี
ระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุมและมีการรายงานผลเป็ นระยะ หากการดําเนินงานไม่คบื หน้า
อาจให้ระงับทุนได้
5.7.5 การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปญั หา
เครือข่ายอาจเกิดปญั หาระหว่างการดําเนินงานได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครือข่ายทีเ่ พิง่ เริม่
ดําเนินการใหม่ๆ การมีทป่ี รึกษาทีด่ คี อยให้คําแนะนําและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุ นเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ควรมีทป่ี รึกษาเพื่อทํา
หน้าทีช่ ่วยเหลือ ให้คําแนะนํ า เป็ นแหล่งข้อมูลให้ศกึ ษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะการเป็ นผูน้ ํ า
ให้กบั สมาชิกเครือข่าย
5.7.6 การสร้างผูน้ ํารุน่ ใหม่อย่างต่อเนื่อง
องค์กรหรือเครือข่ายทีเ่ คยประสบความสําเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่าง
รุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้ “สร้างคน” ขึน้ มารับไม้ผลัดต่อจากคนรุน่ ก่อนเพื่อสานต่อภาระกิจ
ของเครือข่าย จําเป็ นต้องสร้างผูน้ ํ ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนทีม่ คี ุณสมบัติ
เหมาะสมทัง้ ด้านความรูค้ วามสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและทีส่ าํ คัญคือเป็ นที่
ยอมรับนับถือและสามารถเป็ นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้ดําเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเพิม่ ประสบการณ์ในการทําหน้าทีเ่ ป็ นสมาชิกแกนหลัก เพื่อสืบสานหน้าทีต่ ่อไปเมื่อ
สมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป
จากแนวทางการพัฒนาเครือข่ายข้างต้น จะพบว่า การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
นับเป็ นเรื่องที่มคี วามสําคัญมาก เป็ นการจัดระบบให้กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่เป็ นสมาชิกดําเนิน
กิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพื่อนําไปสูจ่ ุดหมายทีเ่ ห็นพ้องต้องกัน การรวมตัวเป็ นเครือข่ายจึงควรทํา
ในลักษณะการแลกเปลีย่ น ต้องสกัดเอาส่วนดี หรือ จุดแข็งของแต่ละฝา่ ยมาเรียนรูแ้ ละสนับสนุ นกัน
และกัน เป็ นการผนึกกําลัง ซึง่ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทํางานเป็ นเครือข่ายมักจะมีผลทีด่ กี ว่า ผลรวมที่
เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างทําแล้วนํ าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน ดังนัน้ การสร้างเครือข่าย
ในการดํ า เนิ น กิจ กรรมต่ า งๆ จะช่ ว ยให้ก ารดํ า เนิ น กิจ กรรมต่ า งๆ เป็ น ไปอย่ า งมีร ะบบ และมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ในส่วนของการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนเพื่อการป้องกันการ
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ทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษานัน้ จะเป็ นการดําเนินการตัง้ แต่การสร้างเครือข่ายของกลุ่ม
เยาวชน โดยเน้ น การมีส่ว นร่ว มของผู้มีส่ว นเกี่ยวข้อ งตัง้ แต่ ผู้บ ริห าร ครู นัก เรีย นอาชีว ศึก ษา
ระหว่า งสถานศึก ษา ตัง้ แต่ ก ารเริ่ม คิดกิจ กรรม การปฏิบ ตั ิ การสะท้อ นผลกิจ กรรม เพื่อให้เ กิด
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนทีม่ กี จิ กรรมร่วมกันในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

ส่วนที่ 6 แนวคิดอัตลักษณ์ (Identity)
การทบทวนความหมายของอัตลักษณ์ เป็ นการบวนการทีส่ ร้างปญั หา(problematic) ใน
แวดวงวิชาการอยู่ไม่น้อยเพราะความหมายของอัตลักษณ์ได้แปรเปลีย่ นอยู่ตลอดเวลา จากเดิมที่
อัตลักษณ์ได้รบั การนิยามว่าเป็ นคุณสมบัตเิ ฉพาะของคนหรือสิง่ หนึ่ง ซึง่ เป็ นความหมายเดียวกับคําว่า
“เอกลักษณ์” นัน้ ในปจั จุบนั นี้มมุ มองทางสังคมศาสตร์ได้รอ้ื สร้างความหมายเสียใหม่ ให้เหมาะสมกับ
คําว่า “อัตลักษณ์” มากขึน้ ด้วยการพิจารณาความหมายของอัตลักษณ์ให้สมั พันธ์กบั ความเข้าใจ
การเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในบริบทของโลกาภิวฒ
ั น์ท่เี น้นปรากฏการณ์ของการมีปฏิสมั พันธ์ในมิติ
ของเวลาอันรวดเร็ว และมิตขิ องพืน้ ทีท่ ไ่ี ร้ขอบเขตจํากัดรวมทัง้ การเคลื่อนไหวในระดับขบวนการที่
เป็ นผลให้การก่อรูปของอัตลักษณ์เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ทิศทางใหม่ในเชิงสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ
และปจั จัยๆ มากขึน้ ไม่ใช่เป็ นเพียงสิง่ ทีก่ าํ หนดจากปจั เจกภาพของบุคคลอีกต่อไป
6.1 ความหมายของอัตลักษณ์
ในทัศนะของ Stuart Hall นักทฤษฎีสาย Cultural Study เชื่อว่า อัตลักษณ์เป็ นเพียงสิง่
ประกอบสร้าง โดยกล่าวว่า ความเป็ นตัวตนนัน้ เป็ นเพียงชิน้ ส่วนหลายๆ ชิน้ ทีถ่ ูกประกอบรวมกัน
ขึน้ มาเท่านัน้ เอง และภายใต้บริบทของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ อาจมีการเชื่อมต่อชิน้ ส่วนต่างๆ
เข้าด้วยกัน และส่งผลต่อการแสดงออกของบุคคลในลักษณะหนึ่ง แต่เมื่ออยู่ภายใต้บริบททีแ่ ตกต่าง
ออกไป อาจจะมีการเชื่อมต่อชิน้ ส่วนต่างๆ และส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของบุคคลในอีกรูปแบบหนึ่งก็
ได้ (จิรฎั ฐ์ ศุภการ. 2545) ฉะนัน้ วาทกรรมภายในตัวบุคคลจึงสามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ภายใน
บริบทสังคมที่แตกต่างกัน มนุ ษย์คนหนึ่งจึงเป็ นเพียงผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจ
ขัดแย้งกันหรือส่งเสริมกัน และลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนนัน้ ก็เกิดจากการผสมผสานวาทกรรม
เหล่ านัน้ ไปในทิศ ทางที่แตกต่ างกันออกไป คนเราจึงสามารถสร้างอัต ลักษณ์ ท่ีแ ตกต่ างกันและ
หลากหลายได้ในสถานการณ์ต่างๆ และองค์ประกอบของวาทกรรมนัน้ ไม่จําเป็ นต้องเชื่อมต่อกัน
เสมอไป จึงเห็นได้ว่า แท้จริงแล้วอัตลักษณ์ต่างๆ เป็ นเพียงการเชื่อมร้อย องค์ประกอบของวาทกรรม
ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เมื่อบริบทเปลีย่ นไปคํานิยามของอัตลักษณ์กส็ ามารถเปลีย่ นแปลงไป
ได้ดว้ ย (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. 2543)
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การทีเ่ ราเลือกนิยามความหมายของตนเองและแสดงตนเองต่อบุคคลหรือสังคมว่าเราเป็ น
ใครนัน้ เป็ นกระบวนการของการเลือกใช้และแสดงออกซึ่งจะทําให้รวู้ ่าเราเหมือนหรือแตกต่างจาก
คนอื่นหรือกลุ่มอื่นอย่างไรโดยผ่านระบบของการใช้สญ
ั ลักษณ์ (Symbol) หรือเครื่องหมายอัตลักษณ์
(Identitis Markers) ซึง่ เป็ นสิง่ ทีป่ ระกอบกันทัง้ ด้านอารมณ์ความรูส้ กึ ภายในตัวเราและกระบวนการ
ของโลกภายนอกทีเ่ ราเกี่ยวพัน เพราะมนุ ษย์เลือกใช้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่
เกี่ยวกับตนเองทัง้ ในกระบวนการทีเ่ ขาสัมพันธ์กบั โลกและในส่วนของตัวตนทีม่ นั ซ้อนทับกันอยู่
ดังนัน้ จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็ น 2 ระดับคือระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (personal
identity) และระดับอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) เช่นการทีส่ งั คมกําหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละ
ตําแหน่ งทางสังคมให้กบั เรา บทบาทความเป็ นลูก ความเป็ นเพื่อน หรือตําแหน่ งในทีท่ ํางาน ระบบ
คุณค่าทีต่ ดิ ตัวเรามาตัง้ แต่เกิด ทําให้เราเรียนรูแ้ ละเลือกทีจ่ ะนิยามตนเองให้เหมาะสมในสังคม และ
มีการเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนไปตามบริบท เช่นเมื่ออยู่ในครอบครัวก็จะมีบทบาทเป็ นลูก เป็ นพีน่ ้อง
บางครัง้ บทบาทและตําแหน่ งอาจซ้อนทับกัน เช่นเราเป็ นนักศึกษาในขณะทีเ่ ป็ นสมาชิกของกลุ่ม
เพื่อนในชัน้ เรียน เป็ นต้น สัญลักษณ์ทเ่ี ราเลือกหยิบมาใช้ในการนิยามตนเองทัง้ ต่อสังคมและต่อ
ตัวเองนัน้ เกิดขึน้ ได้โดยผ่านระบบการสร้างภาพแทนความจริง (representation) เพราะการแสดงออก
ซึง่ ความสัมพันธ์ต่างๆ จะกระทําโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ทห่ี ลายรูปแบบ เช่นบุคคลเลือกแต่งกาย
เพือ่ แสดงความเป็ นสมาชิกของสถาบัน หรือแต่ละสถานศึกษามีการเลือกใช้ส ี สัญลักษณ์หรือเครื่องแบบ
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ก็เพื่อแสดงความเป็ นตัวตนให้กบั บุคคลรับรู้ แต่อย่างไรก็ตาม การทีเ่ รามองตัวเรา
และพยายามเลือกนิยามความหมายเพือ่ แสดงความเป็ นตัวตนของแต่ละบุคคล กับสิง่ ทีค่ นอื่นมองเห็นใน
ตัวเราว่าอย่างไรนัน้ มันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป
อัตลักษณ์เกิดขึน้ จากการปฏิสงั สรรค์ทงั ้ ระหว่างบุคคลในสังคมและภายในตัวบุคคลเอง ใน
แต่ละบุคคลอาจมีอตั ลักษณ์ทห่ี ลากหลาย แต่จะมีการเลือกเอาเพียงอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งทีต่ น
ยอมรับเพือ่ นํามาใช้ภายใต้เงือ่ นไขของบริบทในช่วงเวลาและพืน้ ที่ และอัตลักษณ์น้ีอาจถูกกําหนดได้
ทัง้ จากบุคคลเป็ นผูก้ ําหนดตนเองหรือถูกกําหนดตําแหน่ งแห่งที่ของบุคคลโดยสังคมก็ได้ การกําหนด
อัตลักษณ์น้ีเกิดขึน้ บนกระบวนการคิดเกีย่ วกับระบบของความแตกต่าง ระบบของความหลากหลาย
และการตัง้ คําถามว่าอัตลักษณ์ทจ่ี ะสร้างขึน้ นัน้ มีความเชื่อมโยงกับสังคมอย่างไรดังนัน้ อัตลักษณ์กบั
สังคมจึงเป็ นเรื่องที่แยกกันไม่ออก เนื่องจากการนิยามความเป็ นตัวตนของอัตลักษณ์นัน้ ต้องมีการ
อ้างอิงกับสังคม แม้จะเป็ นในระดับตัวบุคคลก็ยงั ต้องมีการนิยามตนเองว่ามีตําแหน่ งแห่งที่ หรือมี
บทบาทอย่างไรในสังคมทีบ่ ุคคลอาศัยอยู่
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ฮอลล์และดูกาย (Hall, S.; & Du Gay, P. 1996) อธิบายลักษณะของอัตลักษณ์ว่าไม่ใช่สงิ่
ทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติหรือเกิดขึน้ ลอยๆแต่ก่อรูปขึน้ มาภายในวัฒนธรรมณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยที่
วัฒนธรรมก็เป็ นสิง่ ถูกประกอบสร้างทางสังคม (social construct) และไม่ใช่สงิ่ ที่หยุดนิ่งตายตัว
หากแต่เป็ นวงจรซึง่ มีผเู้ รียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture)

ภาพประกอบ 1 ภาพแสดงวงจรแห่งวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ (ทีม่ า Hall, S. 1997)
จากภาพทีแ่ สดงวงจรวัฒนธรรมกับการสร้างอัตลักษณ์ อธิบายได้ว่า อัตลักษณ์ทงั ้ หลายมี
กระบวนการถูกผลิต (Produced) ให้เกิดขึน้ สามารถถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมจัดการ
(Regulated) อยูใ่ นวัฒนธรรมเหล่านัน้ และทัง้ นี้ยงั มีการสร้างความหมายต่างๆ (Creating Meanings)
ผ่านทางระบบต่างๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ทีเ่ กีย่ วกับ
ตําแหน่ งแห่งทีต่ ่างๆ ทางอัตลักษณ์อนั หลากหลายทีเ่ ราเลือกใช้ หรือนํ าเอามาสร้างเป็ นอัตลักษณ์
ของเรา
เอ็ดเวิรด์ ที ฮอลล์ (ศิรนิ าถ ปิ่ นทองพันธุ.์ 2546; อ้างอิงจาก Edward T. Hall. n.d.) เสนอ
ว่าวัฒนธรรมก่อให้เกิดอัตลักษณ์ ทําให้เราแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นๆ โดยแบ่งวิธกี ารเรียนรูท้ ท่ี ําให้
ทราบถึงความแตกต่างไว้ 10 กลุ่มคือ
1) ระบบการสือ่ สารและภาษา
2) ลักษณะท่าทางและการแต่งกาย
3) อาหารและนิสยั การบริโภค
4) เวลาและความสํานึก
5) การตอบแทนและการทักทาย
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6) ความสัมพันธ์
7) ค่านิยมและบรรทัดฐาน
8) ความรูส้ กึ เป็ นตัวเองและระยะห่าง
9) การพัฒนาด้านจิตใจและการเรียนรู้
10) ความเชื่อและทัศนคติ
สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall. 1997: 258) อธิบายว่า เราสามารถสร้างภาพตัวแทนต้นแบบได้
ั่
โดยเลือกดึงเอาคุณสมบัตบิ างอย่างของบุคคลทีเ่ ด่นชัด มีชวี ติ ชีวา เข้าใจง่าย เป็ นทีร่ บั รูท้ วไปออกมา
และลดทอนอัตลักษณ์บุคคลทีม่ คี วามน่ าสนใจน้อยกว่าลงไป วิธกี ารลดทอนคือ (1) ทําให้คุณสมบัติ
เหล่านัน้ สุดขัว้ เกินจริง เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย (2) การสร้างอัตลักษณ์คู่ตรงข้ามออกมา (3) ให้ค่ากับคู่
ตรงข้ามทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาไม่เท่ากัน เช่น ให้น้ําหนักความสําคัญและเชิงบวกกับด้านพระเอก ผูร้ า้ ยเป็ น
คูต่ รงข้าม การสร้างภาพตัวแทนนี้ตอ้ งทําให้สอดคล้องกับรสนิยมทางชนชัน้ ของกลุ่มเป้าหมายด้วย
ในการศึกษาอัตลักษณ์ของบุคลหรือชุมชนน่ าจะศึกษาได้จากภาพตัวแทนทีแ่ สดงออกมา
เป็ นสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายอัตลักษณ์ซง่ึ อาจจะแสดงผ่านสื่อต่างๆ หรือแสดงให้ผอู้ ่นื รับรู้ เช่น
การใช้ภาษาศาสนาเครือ่ งแต่งกายและการบริโภค เป็ นต้น
6.2 ประเภทของอัตลักษณ์
เออร์วงิ ก็อฟมัน (Erving Goffman) นักสังคมวิทยา ได้แบ่งอัตลักษณ์ออกเป็ น 2 ประเภท
และอธิบายลักษณะความแตกต่างและความเหมือนกันไว้ ดังนี้ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546: 5-6, 27-28)
1) อัตลักษณ์ ส่วนบุคคล (Personal Identity) คือ ภาพของปจั เจกในสายตาคนอื่น ใน
ฐานะทีเ่ ป็ นบุคคลทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสังคมจะมีวธิ กี ารระบุอตั ลักษณ์สว่ นบุคคลแตกต่างกันไป
เช่น สังคมสมัยใหม่ใช้บตั รประชาชนหรือการพิมพ์ลายนิ้วมือระบุอตั ลักษณ์บุคคล เป็ นต้นในขณะที่
ลิตเติ้ลจอห์นและฟอสส์ (Littlejohn, S.; & Foss, K. 2008) อธิบายว่าอัตลักษณ์ส่วนบุคคล คือ
ลักษณะเฉพาะของบุคคล ทีเ่ กิดขึน้ จากการมองตนเอง และเกิดขึน้ จากเรียนรูจ้ ากการมีปฏิสมั พันธ์กบั
คนในครอบครัว ในช่วงเริม่ แรกของชีวติ และจากสังคม
2) อัตลักษณ์ ทางสังคม (Social Identity) ของบุคคล คือ สถานภาพทางสังคม เช่น
อาชีพ ชนชัน้ เพศ ชาติพนั ธุ์ หรือศาสนาทีป่ จั เจกบุคคลนัน้ สังกัดอยู่ สังคมจะมีความคาดหวังหรือ
เรียกร้องว่า ปจั เจกบุคคลในวัย เพศ ชนชัน้ นัน้ ๆ ควรวางตนอย่างไร
จากคําอธิบายดังกล่าวจะเห็นว่าอัตลักษณ์ส่ว นบุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคมมีส่วนที่
ซ้อนทับกันอยู่ เพราะอัตลักษณ์ เป็ นการเชื่อมต่อกันระหว่างความเป็ นปจั เจก (Individual) และสังคม
(Social Aspect) การสังคมกําหนดบทบาทหน้าทีข่ องบุคคล ทําให้มรี ะบบคุณค่าติดมากับบทบาท
หน้าทีน่ นั ้ เช่น ความเป็ นพ่อ ความเป็ นศิษย์-อาจารย์ เป็ นต้น ในมิตนิ ้ีอตั ลักษณ์จงึ เป็ นเรื่องของการ
ใช้สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Aspect) ด้วย เพราะการแสดงออกทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์แบบต่างๆ
กระทําผ่านระบบสัญลักษณ์หลากแบบ
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นอกจากนี้ จ ากการค้น คว้า พบว่า มีอ ตั ลัก ษณ์ อ ีก ประเภทหนึ่ ง เรีย กว่า อัต ลัก ษณ์ ร่ว ม
(Collective Identity) สารานุ กรมสังคมวิทยาแบล็คเวล ได้นิยามไว้ว่า หมายถึงการมีความหมาย
ร่วมกันของกลุ่ม ซึง่ ความหมายร่วมเหล่านี้เกิดจากความสนใจและประสบการณ์รว่ มกันของสมาชิกกลุม่
เป็ นการตอบคําถามว่าพวกเราเป็ นใคร อัตลักษณ์รว่ มไม่ใช่สงิ่ ตายตัว เกิดขึน้ ผ่านการต่อสูท้ างการเมือง
ผ่านการเคลื่อนไหวทางสังคม ปฏิสมั พันธ์ และปฏิกริ ยิ าทางสังคม (George Ritzer. 2007) ในขณะที่
ออลสัน (Olson. 2010) อธิบายว่า หมายถึงชุดของความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ จากการเป็ นสมาชิก
ของกลุ่ม ซึง่ อัตลักษณ์รว่ มนี้จะเป็ นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ในระดับปจั เจกหรืออัตลักษณ์ของบุคคล
ตัวอย่างของอัตลักษณ์ร่วม เช่น บุคลิกภาพของกลุ่มโดยรวม เพศสภาพ ชาติพนั ธุ์ สภาพภาพ อาชีพ
เป็ นต้น (Richard D. Ashmore, Kay Deaux and Tracy McLaughlin-Volpe. 2004) จากคําอธิบาย
ข้างต้นจะพบว่าอัตลักษณ์ ทางสังคม (Social Identity)และอัตลักษณ์ ร่วม (Collective Identity)
มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน

ส่วนที่ 7 แนวคิดการพัฒนาคู่มือ
คู่มอื เป็ นสื่อทีใ่ ช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั เิ รื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ หรือ
เพิม่ ความสะดวกสบาย ดังนัน้ การผลิดคู่มอื จึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ได้ตรงตามความต้องการ และจุดประสงค์ จากการศึกษาเอกสารและแนวคิด
ของนักวิชาการสามารถประมวลความหมายของคู่มอื ว่าคือ สมุดหรือหนังสือทีแ่ ต่งขึน้ ใช้ประกอบวิชา
หรืออํานวยความสะดวกเกีย่ วกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2538) ในงานวิจยั
ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความหมายของคู่มอื ไว้ว่า เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี ทีป่ ระกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต
คําจํากัดความ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ของการพัฒนาเครือข่ายแกนนําเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
7.1 ขัน้ ตอนการพัฒนาคู่มือ
ในการจัดทําคู่มอื ต้องคํานึงว่า คู่มอื ที่สร้างขึน้ มานัน้ มีความจําเป็ นอย่างไร โดยคู่มอื เป็ น
แหล่งของความรู้ เป็ นตัวช่วยให้มคี วามเข้าใจมากขึน้ และสามารถทีจ่ ะนําไปปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องมากขึน้
ในการเขียนคู่มอื นัน้ ไม่จําเป็ นจะต้องอาศัยเฉพาะผูเ้ ชีย่ วชาญเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นผูส้ ร้างขึน้ มา และผูใ้ ช้
คู่มอื ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีความเชีย่ วชาญเช่นกัน เพราะหากเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว คู่มอื ก็จะไม่มคี วามจําเป็ น
ั นานนท์. 2535;
อีกต่อไป (คีรบี ูน จงวุฒเิ วศย์; และมาเรียม นิลพันธุ์. 2542; อาทิตยา โลห์พฒ
ยุพเรศ วังยายฉิม. 2540; และสกุณา ยวงทอง. 2542) สําหรับขัน้ ตอนในการพัฒนาคู่มอื มี 3 ขัน้ ตอน
ใหญ่ๆ ดังนี้
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7.1.1 การวางแผนร่างคู่มอื ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายของคู่มอื กําหนดผูใ้ ช้คู่มอื
รูปแบบทีผ่ ใู้ ช้ตอ้ งการให้จดั ทํา การนําข้อมูลมาใช้ในคู่มอื ให้เหมาะกับความต้องการของผูใ้ ช้ กําหนด
ขอบเขต กําหนดข้อมูล และลําดับเนื้อหาในการเขียน
7.1.2 การเตรียมข้อมูลในการพัฒนาคูม่ อื ประกอบด้วย การเขียนหัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย
การจัดลําดับหัวข้อเหล่านัน้ การวางแนวการนําข้อมูลใส่ในแต่ละหัวข้อ และการเริม่ ต้นการเขียนเนื้อหา
และคําจํากัดความ
7.1.3 การทดสอบคูม่ อื ในเรือ่ ง เนื้อหา รูปแบบ ผลกระทบ
7.2 ลักษณะคู่มือที่ดี
ในการพัฒนาคู่มอื นัน้ จําเป็ นต้องคํานึงถึงลักษณะของคู่มอื เป็ นสําคัญว่าสร้างความสนใจ
หรืออํานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้หรือไม่ ดังนัน้ ส่วนประกอบของคู่มอื จะต้องน่าสนใจตามลักษณะของ
คูม่ อื ทีด่ ซี ง่ึ มีผใู้ ห้หลักไว้หลายท่าน (คีรบี นู จงวุฒเิ วศย์; และมาเรียม นิลพันธุ.์ 2542) ดังนี้
7.2.1 ด้านเนื้อหา รายละเอียดของเนื้อหาในคู่มอื ควรตรงกับเรื่องทีศ่ กึ ษา และไม่ยากจน
เกินไป เหมาะสมกับพืน้ ความรูข้ องผูใ้ ช้ สามารถนํ าไปประยุกต์ได้ ควรมีกรณีตวั อย่างประกอบใน
บางเรือ่ งเพือ่ จะได้ทาํ ความเข้าใจได้งา่ ย และปรับปรุงเนื้อหาให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
7.2.2 ด้านรูปแบบ ตัวอักษะทีใ่ ช้ควรอ่านง่าย เหมาะกับผูใ้ ช้ มีภาพประกอบ การนําเสนอ
เป็ นระบบ และรูปเล่มมีความน่าสนใจ โดยเทคนิคการจัดทําคูม่ อื ให้น่าสนใจ มีดงั นี้
1) การใช้แบบฟอร์ม มีขอ้ ดี คือ มีความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านได้ตามขัน้ ตอน
เก็บรายละเอียดได้ครบ มีความสมบูรณ์ในการพิจารณา มีความยืดหยุ่นในการแก้ไข แต่มขี อ้ ด้อย คือ
หากไม่มกี ารชีแ้ จงให้เข้าใจ อาจเกิดความผิดพลาดได้ แก้ไขได้ยาก
2) การใช้ภาพการ์ตูน มีขอ้ ดี คือมีสสี นั สะดุดตา น่าสนใจ เข้าใจง่ายทุกระดับ
แต่มขี อ้ จํากัดอยูท่ ว่ี ่า ดูไม่เป็ นทางการ ลงรายละเอียดได้ไม่ครบถ้วนและหาคนมีฝีมอื ทําภาพการ์ตูน
ได้คอ่ นข้างยาก
3) การใช้ภาพถ่าย มีขอ้ ดี คือ เข้าใจง่าย ประหยัดเนื้อที่ ดูเป็ นรูปธรรม และ
จูงใจให้เกิดการปฏิบตั ติ ามได้ง่าย แต่มขี อ้ ด้อย คือ การหาภาพทีเ่ หมาะสม ความสามารถในการ
ถ่ายภาพ ความพร้อมของอุปกรณ์ และเทคนิคถ่ายภาพ
4) การใช้ multi media ข้อดีคอื มีความทันสมัย มีพร้อมทัง้ ภาพและเสียง
น่ าสนใจ น่ าติดตาม มีประสิทธิภาพในการทําความเข้าใจ สะดวกต่อการเผยแพร่ จัดเก็บ แต่มขี อ้ จํากัด
คือมีคา่ ใช้จา่ ยสูง ความสามารถของผูใ้ ช้งาน ความพร้อมของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ สถานที่
7.2.3 ด้านการนํ าไปใช้ ควรระบุขนั ้ ตอน วิธกี ารใช้คู่มอื ให้ชดั เจน มีแผนภูมิ ตาราง
ภาพให้สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง มีขอ้ มูลทีส่ ามารถใช้ประสานงานต่างๆ ได้รวดเร็ว
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7.3 องค์ประกอบของคู่มือ
โดยส่วนใหญ่โครงสร้าง หรือองค์ประกอบของคู่มอื คีรบี ูน จงวุฒเิ วศย์ และมาเรียม นิลพันธุ.์
2542) จะประกอบด้วย
7.3.1 วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการ
จัดทําเอกสารเรือ่ งนี้ขน้ึ มา
7.3.2 ขอบเขต (Scope) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ า่ นทราบถึงขอบเขตของกระบวนการใน
คูม่ อื ว่า ครอบคลุมตัง้ แต่ขนั ้ ตอนใด ถึงขัน้ ตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ทีใ่ ด และเมือ่ ใด
7.3.3 คําจํากัดความ (Definition) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ ่านทราบถึงคําศัพท์ หรือคําเฉพาะ
อาจเป็ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คําย่อ ทีก่ ล่าวถึงภายในคูม่ อื
7.3.4 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Responsibilities) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ ่านทราบว่ามี
ใครบ้าง ทีเ่ กีย่ วข้องกับคูม่ อื นัน้
7.3.5 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ (Procedure) เป็ นการอธิบายขัน้ ตอนการทํางานอย่างละเอียด
ว่าใคร ทําอะไร ทีไ่ หน อย่างไร เมือ่ ใด โดยสามารจัดทําได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การใช้ขอ้ ความอธิบาย
การใช้ตาราง การใช้แผนภูมิ และการใช้ Flow Chart
7.3.6 เอกสารอ้างอิง (Reference) เป็ นการชี้แจงให้ผูอ้ ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดที่
ต้องใช้ประกอบกัน หรือคูก่ นั หรืออ้างอิงถึงกัน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านนัน้ สมบูรณ์
7.3.7 แบบฟอร์มทีใ่ ช้ (Form) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ า่ นทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ ทีต่ อ้ ง
ใช้ในการบันทึกข้อมูลของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านของกระบวนการนัน้ ๆ
7.3.8 เอกสารบันทึก (Record) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างทีต่ อ้ ง
จัดเก็บ เพือ่ เป็ นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบตั งิ านนัน้ พร้อมทัง้ ระบุถงึ ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเก็บ
สถานที่ ระยะเวลา และวิธกี ารจัดเก็บ
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดเกี่ยวกับคู่มอื ไปใช้ในการให้ความหมายว่า เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี
ทีป่ ระกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต คําจํากัดความ ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ของการพัฒนาเครือข่าย
แกนนําเยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา เป็ นไปตามการกําหนด
ลักษณะของคู่มอื และองค์ประกอบของคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
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ส่วนที่ 8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา อาชญาวิทยา และจิตวิทยามาเป็ นแนวทางใน
การทําความเข้าใจความรู้ จากความจริงทีไ่ ด้จากข้อค้นพบของรูปแบบการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
และการพัฒ นาเครือข่า ยกลุ่ม เยาวชนในการป้ อ งกัน การทะเลาะวิว าทของนัก เรีย นอาชีว ศึกษา
ในระดับปจั เจกบุคคลอันเกิดจากสิง่ แวดล้อมภายนอก รวมทัง้ ได้นําแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาทีม่ อง
ลักษณะภายในตัวบุคคล เป็ นมุมมองคุณลักษณะทางจิตใจทีเ่ กี่ยวข้องกับการอธิบายลักษณะของ
บุคคลทีจ่ ะมาเป็ นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทต่อไป โดยมีรายละเอียดของ
ทฤษฎีต่างๆ ดังนี้
8.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิ วาทของเด็กและเยาวชน
ในการวิจ ยั ครัง้ นี้ มีก ารนํา แนวคิด ทฤษฎี ที่จ ะมาเป็ น กรอบในการอธิบ ายการสาเหตุ
ในเบือ้ งต้นได้แก่ ทฤษฎีคบค้าสมาคมทีแ่ ตกต่าง ทฤษฎีตตี รา และทฤษฎีวฒ
ั นธรรมรอง โดยเป็ นทฤษฎี
ทางอาชญาวิทยา และสังคมวิทยา
เด็กและเยาวชนทีเ่ ริม่ เข้าสูว่ ยั รุน่ จะเป็ นวัยแห่งการเปลีย่ นแปลงในหลายๆ ด้านจึงต้องการ
ความเข้าใจในตัวตนของวัยรุน่ เป็ นพิเศษ มิเช่นนัน้ อาจสร้างปญั หาหรือความยุง่ ยากในการปฏิบตั ติ วั
ของเด็กและเยาวชนในช่วงของวัยรุ่นมาก เพราะเป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์
ความคิดและจิตใจเป็ นอย่างมาก
ผูว้ จิ ยั หลายท่านได้วจิ ยั ถึง สาเหตุของการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วง
วัยรุน่ และได้พยายามนําทฤษฎีมาอธิบายสาเหตุต่างๆ เหล่านัน้ ดังนี้
8.1.1 ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ (Psychology) Freud (1965) เชื่อว่าการประกอบ อาชญากรรม
เป็ นการแสดงออกของสัญชาตญาณทีข่ าดการควบคุม ซึง่ ทฤษฎีน้ีได้แบ่งบุคลิกภาพ ออกเป็ นสามส่วน
ได้แก่ Id, Ego และ Super ego ซึง่ การขัดแน้งระหว่างส่วนต่างๆ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเบีย่ งเบน
หรือการประกอบอาชญากรรมได้งา่ ย (จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ. 2543)
8.1.2 ทฤษฎีการคบค้าสมาคมทีแ่ ตกต่างกัน (Differential Association Theory) โดย
Edwin Sutherland (1996) อธิบายเหตุผลทีว่ ่า ทําไมคนเราถึงกล้ากระทําความผิด โดยทฤษฎีน้ี
กล่าวถึงการพบปะสังสรรค์ทางสังคมของคนเรา จะทําให้ได้รบั การเรียนรูค้ ุณธรรม และพฤติกรรมต่างๆ
ของผูอ้ ่นื การทีผ่ ูใ้ ดจะรับเอาพฤติกรรมใดมาปฏิบตั นิ ัน้ อยู่ทว่ี ่านัน้ เลือกหรือมีโอกาสรับเอาพฤติกรรม
แบบนัน้ มาได้มากกว่ากัน Sutherland ได้อธิบาย กระบวนการของลักษณะพฤติกรรมการกระทําผิด
ไว้ 9 ประการ ได้แก่
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1) พฤติกรรมการกระทําผิด หรือ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทุกประเภทเป็ นสิง่ ที่
ได้รบั มาจากการเรียนรู้
2) พฤติกรรมการกระทําผิด หรือ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทีไ่ ด้จากการเรียนรู้
เกิดจากการปฏิสงั สรรค์ และการติดต่อ
3) หลักสําคัญของการเรียนรูพ้ ฤติกรรมการกระทําผิด หรือพฤติกรรมเบีย่ งเบน
บุคคลจะเรียนรูจ้ ากการติดต่ออย่างใกล้ชดิ ดังนัน้ จึงเรียนรูจ้ ากกลุ่มปฐมภูมมิ ากกว่ากลุ่มทุตยิ ภูมิ
4) การเรียนรูพ้ ฤติกรรมกระทํา รวมถึงเรียนรูท้ งั ้ กลวิธใี นการประกอบ การกระทําผิด
และทิศทางเฉพาะของแรงจูงใจ แรงผลักดัน การใช้เหตุผล และทัศนคติของการกระทําผิด
5) ทิศทางเฉพาะของแรงจูงใจ และแรงผลักดัน แสดงออกมาในรูปความเชื่อที่
มีต่อบทบัญญัตขิ องกฏระเบียบหรือไม่มคี วามเชื่อต่อกฏระเบียบนัน้ ในบางสังคมอาจจะพบว่ามีบุคคลหนึ่ง
อาจอยูท่ า่ งกลางบุคคลซึง่ มองกฏระเบียบว่า เป็ นสิง่ ทีค่ วรเคารพปฏิบตั ติ าม แต่บางคนก็ถูกห้อมล้อม
ด้วยบุคคลที่มองว่ากฏระเบียบน่ าจะละเมิด เพราะฉะนัน้ ในสังคมใหญ่ๆ จึงมีบุคคลที่อยู่ท่ามกลาง
พลเมืองดี และบุคคลทีอ่ ยูท่ า่ มกลางบุคคลทีก่ ระทําผิดกฏระเบียบของสังคม
6) การที่บุคคลกระทําผิด เพราะได้ยดึ ถือนิยมต่อต้านการละเมิดกฏหมาย
มากกว่านิยมส่งเสริมกฏหมาย ส่วนนี้เป็ นหลักสําคัญของทฤษฎีการคบค้าสมาคมทีแ่ ตกต่าง
7) การคลุกคลีกนั เป็ นแบบแผนการละเมิดกฏ ทีแ่ ปรผันแตกต่างกัน ในด้าน
ความถี่ ระยะเวลา ความก่อนหลัง และเกียรติภูมขิ องแหล่งทีม่ า หมายความว่า ถ้าบุคคลมีความสัมพันธ์
กับการกระทําผิดถีห่ รือบ่อย และอยูใ่ นช่วงเวลานานๆ โอกาสทีบ่ ุคคลจะกระทําผิดไปด้วยนัน้ จะมีมาก
นอกจากนี้ ถ้าบุคคลมีความสัมพันธ์กบั การกระทําผิดใรช่วงต้นๆ ของชีวติ พฤติกรรมการกระทําผิดนัน้
เป็ นทีย่ กย่องมากน้อยเพียงไรต่อบุคคล และถ้าบุคคลมีปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์สมั พันธ์กบั การสมาคม
มาก โอกาสทีบ่ ุคคลจะยอมรับและปฏฺบตั ติ ามแบบแผนทีเ่ กิดขึน้ ได้กม็ มี าก
8) พฤติกรรมทีล่ ะเมิดกฏและพฤติกรรมทีต่ ่อต้านการละเมิดกฏ มีกระบวนการเรียนรู้
เหมือนกลไกการเรียนรูท้ วๆ
ั ่ ไปแต่แตกต่างกันตรงที่ “เนื้อหา” ความหมายคือ กลไกของกระบวนการเรียนรู้
นัน้ เหมือนกันหมดเช่น การเรียนรูก้ ารเป็ นคนที่มปี ระสิทธิภาพหรือ ไม่มปี ระสิทธิภาพ การเรียนรู้
ผูก้ ระทําผิดหรือการเรียนรูเ้ ป็ นคนดี ทฤษฎีการเรียนรูเ้ ป็ นคนดี ทฤษฎีการเรียนรูจ้ ะเหมือนกันแต่
ผลทีต่ ามคือ เมือ่ บุคคลเรียนกระทําผิดและประเมินว่ามันดีกจ็ ะละเมิดบรทัดฐานโดยทัวๆ
่ ไปของสังคม
9) ในขณะที่พ ฤติก รรมการกระทํา การแสดงออกของความต้อ งการหรือ
ค่านิยมทัวไป
่ แต่พฤติกรรมการถูกกระทําผิดไม่สามารถอธิบายได้จากความต้องการหรือค่านิยม
โดยทัวไปนั
่ น้ เพราะพฤติกรรมปกติกแ็ สดงออกซึง่ ความต้องการและค่านิยมอย่างเดียวกัน แต่วธิ กี ารที่
จะได้มาตามความต้องการนัน้ แตกต่างกัน
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กล่า วโดยสรุป จะเห็น ได้ว่า ทฤษฎีค บค้า สมาคมที่แ ตกต่า งกัน ของ Sutherland
พิจารณามุ่งไปทีก่ ลุ่มเพื่อน ประเภทของเพื่อนและลักษณะรวมทัง้ พฤติกรรมของกลุ่มเพื่อน สาระที่
น่าสนใจ คือ ก่อนทีเ่ ด็กและเยาวชนจะคบเพื่อนทีก่ ระทําความผิด ตนเองยังไม่มคี วามคิดโน้มเอียงที่
จะกระทําผิด แต่เมื่อได้คบเพื่อนกระทําความผิดแล้วจึงได้เรียนรูค้ ่านิยม ทัศนคติ และกลวิธี เทคนิค
ทีโ่ น้มน้าวให้กระทําความผิดในทีส่ ุด จะมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพเป็ นคนที่เห็นวาการกระทําผิด
เป็ นของธรรมดา
8.1.3 ทฤษฎีตตี รา (Labeling)
ทฤษฎีตตี รา (Labeling Theory) เป็ นการอธิบายถึงขบวนการทีม่ ผี ลทําให้บุคคลมี
พฤติกรรมแปรเปลี่ยนไปเป็ นอาชญากรรมหรือเบี่ยงเบนไป ว่าไม่มพี ฤติกรรมใดทีเ่ ป็ นพฤติกรรม
อาชญากรได้อย่างแท้จริง แต่ทม่ี พี ฤติกรรมอาชญากรเป็ นเพราะสังคมกําหนดหรือตราหน้าให้บุคคล
เป็ นอาชญากรได้เพราะมีผลพืน้ ฐานของพฤติกรรมทีก่ ระทําผิด และถูกตีตราในกระบวนการยุตธิ รรม
(Scharg. 1971) โดยการตีตราทางสังคมหรือเกณฑ์ในการตัดสินจากสังคมใดเป็ นพฤติกรรมทีร่ ุนแรง
ก้าวร้าว นัน้ มีหลายเกณฑ์ กล่าวโดยทัวไปมี
่ ดงั นี้ (Bandura. 1973)
ก. ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม พฤติกรรมเหล่านี้มกั เป็ นพฤติกรรมทีใ่ ห้
ผลกรรมที่ไม่น่าพอใจ เช่น การทําร้ายร่างกาย การลบหลู่ดูหมิน่ การปฏิเสธสังคม การทําลาย
ทรัพย์สนิ เป็ นต้น
ข. ความเข้มในการตอบสนอง พฤติกรรมที่มกั ถูกตีตราว่าเป็ นพฤติกรรมที่
รุนแรง ก้าวร้าวมักจะเป็ นพฤติกรรมทีม่ คี วามเข้มข้นสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมอื่นทีย่ อมรับ
กันได้ทวๆ
ั ่ ไป เช่น การพูดจาใส่คนอื่นด้วยเสียงดัง อาการทําอะไรอย่างหุนหันพลันแล่น มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะถูกตีความว่าเป็ นพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงได้งา่ ยกว่าพฤติกรรมธรรมดาทีม่ คี วามเข้มข้นน้อย
ค. การแสดงความเจ็บ ปวดและลัก ษณะบาดแผลของผู้ถู ก รับ เคราะห์
พฤติกรรมเดียวกันอาจได้รบั การตัดสินต่างกันหากมีผรู้ บั เคราะห์ เช่น การเล่นหรือชกต่อยกันของ
เด็กๆ จะได้รบั การตีตราว่าเป็ นความรุนแรงได้ (แม้จะยังไม่มกี ารทําร้ายเกิดขึน้ ) หากผูส้ งั เกตสรุปได้
ว่าบุคคลนัน้ มีเจตนาต้องการทําร้ายผูอ้ ่นื แม้การประเมินเจตนาเป็ นสิง่ ทีป่ ระเมินยากแต่โดยทัวไปใน
่
สังคมหนึ่งๆ นัน้ ต้องมีมาตรฐานที่อา้ งอิงได้จากการอธิบายทางสังคมต่อพฤติกรรมนัน้ ๆ บทบาท
สถานภาพของผูแ้ สดงพฤติกรรม และการดูว่าเกิดขึน้ เป็ นเงื่อนไขเฉพาะหน้าที่ เป็ นอุบตั เิ หตุหรือมี
การเตรียมการ เป็ นต้น
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ง. การเจตนากระทํา หากเป็ นพฤติกรรมใดได้รบั การตีความว่าผูก้ ระทําทํา
โดยไม่มเี จตนา ก็จะไม่ได้รบั การตัดสินว่าเป็ นความรุนแรง พฤติกรรมเดียวกันอาจได้รบั การตีความได้
(แม้จะยังไม่มกี ารทําร้ายเกิดขึน้ ) หากผูส้ งั เกตสรุปได้ว่าบุคคลนัน้ มีเจตนาต้องการทําร้ายผูอ้ ่นื แม้
การประเมินเจตนาเป็ นสิง่ ที่ประเมินยาก แต่โดยทัวไปสั
่ งคมหนึ่งๆ นัน้ ต้องมีมาตรฐานที่อา้ งอิงได้
จากการอธิบายทางสังคมต่อพฤติกรรมนัน้ ๆ บทบาทสถานภาพเป็ นผูแ้ สดงพฤติกรรมและการดูว่า
เกิดอะไรขึน้ เป็ นเงือ่ นไขเฉพาะหน้าที่ เป็ นอุบตั เิ หตุ หรือมีการเตรียมการ เป็ นต้น
จ. ลักษณะของผูต้ ตี ราความรุนแรง ก้าวร้าวจะมีอทิ ธิพลต่อรูปแบบของพฤติกรรม
ทีเ่ ขาตีความ เพราะคนเรามีแนวโน้มทีจ่ ะระบุเหตุคนอื่นเช่นเดียวกับทีเ่ ขาเป็ น เช่น คนทีร่ ุนแรง ก้าวร้าว
และรับ รู้พฤติก รรมนัน้ ว่า เป็ น พฤติก รรมที่รุน แรง ก้า วร้า ว นอกจากนี้ ค นที่ต่า งกันในด้า นระดับ
เศรษฐกิจสังคม เชือ้ ชาติ การศึกษา อาชีพ มักจะตีตราพฤติกรรมเดียวกันว่าเป็ นความรุนแรง ก้าวร้าวใน
คุณภาพทีแ่ ตกต่างกันได้ดว้ ย ดังนัน้ พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในการปฏิสมั พันธ์กบั บางกลุ่มอาจถูกมอง
ว่าเป็ นพฤติกรรมทีร่ นุ แรง ก้าวร้าวจากคนอีกกลุ่มหนึ่งได้
ฉ. ลักษณะของผูก้ ระทําพฤติกรรมทีร่ นุ แรงก้าวร้าว ในสังคมหนึ่งๆ นัน้ คนใน
สังคมจะได้รบั ประสบการณ์และความรูเ้ กีย่ วกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมทีท่ าํ ให้เขาสามารถพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมจําเพาะทีเ่ หมาะสมกับ อายุ เพศ กลุ่มศาสนา เชือ้ ชาติ อาชีพ ระดับเศรษฐกิจสังคม
ของเขาได้ ดังนัน้ การประเมินผูก้ ระทําพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวจึงเกิดการเปรียบเทียบลักษณะของ
ผูก้ ระทําพฤติกรรมรุนแรง กับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมนัน้ ๆ เช่น มาตรฐานพฤติกรรมของผูห้ ญิง
ในสังคมทั ่วไปจะมีการกล้าแสดงออกทางกายน้อยกว่าผูช้ าย ดังนัน้ การแสดงออกทางกายมากๆ
ของผูห้ ญิงจึงมีแนวโน้มจะถูกมองว่าพฤติกรรมนัน้ เป็ นพฤติกรรมทีร่ ุนแรงได้ง่ายกว่าพฤติกรรม
เดียวกันทีก่ ระทําโดยผูช้ าย เป็ นต้น
พฤติกรรมอาชญากรเป็ นเพราะสังคมกําหนดหรือตราหน้าให้บุคคลเป็ นอาชญากรได้
เพราะมีผลพื้นฐานของพฤติกรรมที่กระทําผิด จากแนวคิดนี้จะเห็นได้ว่าการกระทําความผิดของ
นักเรียนอาชีวศึกษามาจากสังคมได้กําหนดหรือตีตราไว้แล้ว ซึง่ ภาพทีส่ งั คมรับรูห้ ากพูดถึงนักเรียน
อาชีวศึกษา ก็จะนึกถึงการทะเลาะวิวาทกัน โดยทัง้ นี้อาจจะมาจากการที่พฤติกรรมทะเลาะวิวาท
เป็ นพฤติกรมทีใ่ ห้ผลร้าย ความเข้มข้นของพฤติกรรมทีม่ มี าก มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจากพฤติกรรมการ
ทะเลาะวิวาท คนในสังคมจะได้รบั ประสบการณ์และความรูเ้ กีย่ วกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม มีการ
ประเมินผู้กระทําพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าว โดยเปรียบเทียบกับลักษณะของผู้กระทําพฤติกรรม
รุนแรง กับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมนัน้ ๆ อีกด้วย
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8.1.4 ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมรอง (Subculture Theory)
ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมรอง (Subculture Theory) แบ่งออกเป็ น 2 แนวคิด คือ ทฤษฎี
วัฒนธรรมรองของ Cohen และทฤษฎีรองของ Cloward& Ohlin ซึง่ อธิบายไว้ดงั นี้
ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมรองของ Cohen
อัตเบิรต์ โคเฮน (Cohen) ได้นําสมมติฐานของทฤษฎีความกดดันทางสังคมทีเ่ น้นกรณี
ความกดดันทีเ่ กิดขึน้ กับชนชัน้ บางกลุ่มของสังคม ทําให้พวกเขาต้องตอบโต้โดยการเป็ นอาชญากร
โดยได้เสนอไว้ในหนังสือ “เยาวชนผูก้ ระทําผิด: วัฒนธรรมของแก๊งวัยรุ่น” (Deliquent Boy: The
Culture of the Gang) ในปี ค.ศ.1955 ซึง่ โคเฮนได้นําเสนอว่าเยาวชนวัยรุน่ มักจะกระทําผิดกฎหมาย
ในลักษณะเป็ นกลุ่ม โดยไม่เป็ นส่วนตัว และมีพฤติกรรมดังกล่าวจะมีลกั ษณะเป็ นการกระทําทีไ่ ม่มี
จุดมุ่งหมาย แต่โหดร้ายและเป็ นการแสดงออกถึงการต่อต้านสังคม ลักษณะของพฤติกรรมเช่นนี้
ค่อนข้างจะแตกต่างจากอาชญากรรมทัวไป
่ เนื่องจากอาชญากรรมอื่นผูก้ ระทํามักจะมีวตั ถุประสงค์
เช่น ต้องการทรัพย์สนิ ต้องการแก้แค้น ฯลฯ โคเฮนเชื่อว่า การกระทําผิดเหล่านี้เป็ นการโต้ตอบต่อ
วัฒนธรรมของสังคมทีย่ กย่องและยอมรับบรรทัดฐานของชนชัน้ กลาง อีกทัง้ ยังเป็ นวิธกี ารทีจ่ ะทําให้
เยาวชนได้รบั การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนฝูง หรือเป็ นการเสริมสร้างสถานะของบุคคลในกลุ่มเยาวชน
ด้วยกัน (Shoemaker. 1990)
ทฤษฎีของโคเฮน (Cohen) ได้เน้นถึงความสําคัญของค่านิยมทางสังคม และชีวติ
ความเป็ นอยู่ของบุคคล ซึง่ ชนชัน้ ในสังคมจะมีค่านิยมและความเป็ นอยูท่ แ่ี ตกต่างกัน เด็กหรือเยาวชน
ทีม่ าจากครอบครัวชนชัน้ ล่าง ซึง่ โคเฮนเรียกว่า “ชนชัน้ ทํางาน” (Working Class) จะถูกอบรมเลีย้ งดู
ให้มคี วามเป็ นอยู่ในลักษณะตามสัญชาตญาณและมีพฤติกรรมก้าวร้าว และถูกปลูกฝงั ให้มคี ่านิยมที่
มุง่ เน้นถึงการได้รบั การตอบสนองต่อความพึงพอใจในระยะสัน้ โดยไม่คาํ นึงถึงผลทีจ่ ะตามมาภายหลัง
อีกทัง้ ยังเรียนรูถ้ ึงการปฏิบ ตั ิตามคําสั ่งตามค่านิยมที่มอี ยู่ โดยไม่คํานึงถึงเหตุผล ความรักหรือ
ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคลอื่นแต่อย่างใด (Shoemaker. 1990) (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ .
2549: 18)
ในทางตรงกันข้ามนี้ เด็กหรือเยาวชนของครอบครัวชนชัน้ กลาง จะได้รบั การอบรม
เลีย้ งดู และปลูกฝงั ค่านิยมและความเป็ นอยู่ ทีม่ ลี กั ษณะตรงกันข้ามกับเยาวชนของครอบครัวชนชัน้
ทํางาน ซึ่งโคเฮนได้สรุปว่าค่านิยมของชนชัน้ กลาง (Middle-Class Value) มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(Cohen. 1969) 1) ความอยากและความทะเยอทะยาน 2) ความรับผิดชอบ 3) การประสบความสําเร็จ
ในการศึกษาและหน้าทีก่ ารงาน 4) ความรูจ้ กั ระงับชังใจในความต้
่
องการ 5) ความสามารถในการ
วางแผนระยะยาว และการงบประมาณ 6) ความมีกริยาวาจา 7) ความสามารถในการควบคุมความ
ก้าวร้าว 8) การรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 9) ความเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น
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นอกจากนี้โคเฮนได้อา้ งว่า สมาชิกของครอบครัวชนชัน้ กลางพยายามทีจ่ ะให้ค่านิยมนี้
ได้รบั การยอมรับในสังคม ซึง่ ในขณะทีค่ ่านิยมทีแ่ ตกต่างกันเนื่องจากชนชัน้ ยังมีอยูใ่ นสังคม ปรากฏว่า
ค่านิยมของชนชัน้ กลางได้รบั การยอมรับมากกว่าในสถานศึกษา เมื่อเยาวชนของครอบครัวชนชัน้
ทํางานได้เข้ามาในสถานศึกษาจะพบว่า ค่านิยมของชนชัน้ กลางจะถูกใช้เป็ นเครื่องวัดหรือประเมินผล
นักเรียนในสถานศึกษาเยาวชนเหล่านี้ ซึ่งมีค่านิยมและความเป็ นอยู่แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงจาก
ค่านิยมทีใ่ ช้ประเมินผลก็จะตกอยู่ในสภาพถูกกดดัน และไม่สามารถปรับตัวได้ เนื่องจากไม่สามารถ
แข่งขันกับเยาวชนทีม่ าจากครอบครัวชนชัน้ กลางได้ ในทีส่ ุดเยาวชนทีม่ าจากครอบครัวชนชัน้ ทํางาน
เหล่านี้กจ็ ะประสบความล้มเหลวในการศึกษาและจะพัฒนาความรูส้ กึ ต่อด้านสถานศึกษา และค่านิยม
ของชนชัน้ กลาง ซึ่งโคเฮนได้เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า “กระบวนการปฏิเสธต่อสิง่ ทีต่ ้องการ แต่ไม่
สามารถไขว่คว้าได้” (Reaction Formation) และเยาวชนทีต่ ่อต้านค่านิยมนี้จะรวมตัวกันมากขึน้
เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ ซึง่ กระบวนการเช่นนี้เป็ นการพัฒนาตามธรรมชาติทเ่ี ยาวชนทีม่ ปี ญั หาเดียวกัน
จะรวมกลุ่มกันเพือ่ แก้ไขปญั หาของตนเอง
ความกดดันทีเ่ กิดขึน้ ในสถานศึกษานัน้ อาจจะมีผลกระทบต่อเยาวชนจากชนชัน้ หลาย
กลุ่ม แต่เยาวชนจากชนชัน้ ล่างจะได้รบั ผลกระทบมากทีส่ ุด เนื่องจากไม่ได้รบั การอบรมเลี้ยงดูและ
ปลูกฝงั ให้มคี า่ นิยมของชนชัน้ กลางจากครอบครัว ประกอบกับเยาวชนเหล่านี้จะมาจากครอบครัวทีม่ ี
สถานะภาพทางหน้าทีก่ ารงานและเศรษฐกิจทีต่ ่ํา เป็ นเหตุให้เยาวชนเหล่านี้ต้องมารวมตัวกัน และ
จัดตัง้ บรรทัดฐานและค่านิยมใหม่ขน้ึ มา ซึง่ พวกเขานัน้ สามารถได้รบั สถานะภาพทางสังคมได้ โคเฮน
โต้แย้งว่าบรรทัดฐานและค่านิยมที่ได้รบั การจัดตัง้ ใหม่น้ีจะมีลกั ษณะตรงกันข้ามกับบรรทัดฐานและ
ค่านิยมของชนชัน้ กลาง ซึง่ เป็ นเหตุให้พฤติกรรมอาชญากรรมของเยาวชนเหล่านี้มลี กั ษณะทีส่ ่อไป
ในทางทีม่ เี จตนามุง่ ร้าย (Malicious) ดือ้ รัน้ ดันทุรงั (Negativistic) และไม่มงุ่ หวังประโยชน์ (Nonutilitarian)
ซึ่งชูเมคเกอร์ (Shoemaker. 1990) เชื่อว่าโดยสรุปแล้ววัฒนธรรมรองเหล่านี้จะเป็ นวัฒนธรรมที่
ต่อต้านกับวัฒนธรรมหลักของชนชัน้ กลางจากวัฒนธรรมรองจะกําหนดรูปแบบพฤติกรรมของเยาวชน
ั หาในความผิด หวัง กับ การจะได้ร บั สถานะภาพในสัง คม
จากชนชัน้ ตํ่ า แล้ว ยัง เป็ น การแก้ไ ขป ญ
ซึง่ มาตรฐานได้ถูกกําหนดโดยชนชัน้ กลาง
จากทฤษฎีของโคเฮน จะเห็นได้ว่า โครงสร้างทางสังคมนัน้ เป็ นรากฐานของพฤติกรรม
อาชญากรรม โดยเป็ นตัวกีดกันไม่ให้เยาวชนจากชนชัน้ ตํ่าของสังคมได้รบั การยอมรับหรือได้สถานภาพ
ทางสังคม เยาวชนเหล่านี้จงึ เกิดอาการทีเ่ รียกว่า “การถูกถอดถอนจากสถานภาพ” (Status Frustration)
เมือ่ เป็ นเช่นนี้ พวกเขาจึงตอบโต้ปรากฏการณ์ทางสังคมนี้โดยไปรวมตัวกันและสร้างวัฒนธรรมขึน้ มาใหม่
ซึ่งมีลกั ษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมหลักของสังคม (Akers. 1994) ซึ่งได้แสดงรูปแบบการอธิบาย
พฤติกรรมอาชญากรรมตามทฤษฎีวฒ
ั นธรรมของโคเฮน ดังนี้
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ความลมเหลวใน

เยาวชนจาก

ระบบการศึกษาของ

ครอบครัวชนชั้นลาง

โรงเรียน

กลุมเยาวชนที่

วัฒนธรรมในการ

ลมเหลวรวมกลุมกัน

กระทําผิด

เพื่อสรางคานิยมใหม

ภาพประกอบ 2 กรอบคิดทฤษฎีวฒ
ั นธรรมรองของโคเฮน
ทีม่ า: Shoemaker. (1990); อ้างอิงจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ . (2549).
โดยรายละเอียดของทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการวิจยั สามารถสรุปได้ ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 5 สรุปแนวคิดทีใ่ ช้อธิบายสาเหตุของการทะเลาะวิวาท
นักคิ ด
Sigmund
Freud
ฟรอยด์
(จิรพัฒน์.
2543)

ทฤษฎี
จิตวิทยา สังคมวิทยา
ทฤษฎี
จิต
วิเคราะห์

การอธิ บายสาเหตุของการทะเลาะวิ วาท
เป็ นการแสดงออกของสัญชาตญาณทีข่ าดการควบคุม
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ตาราง 5 (ต่อ)
ทฤษฎี
การอธิ บายสาเหตุของการทะเลาะวิ วาท
จิตวิทยา สังคมวิทยา
Edwin
ทฤษฎีการคบ เกิดจากการพบปะสังสรรค์ทางสังคมของคน ทําให้
Sutherland
ค้าสมาคมที่ ได้รบั การเรียนรูพ้ ฤติกรรมต่างๆ จากผูอ้ ่นื การทีจ่ ะเรา
(อ้างใน ปกรณ์
แตกต่าง เอาพฤติกรรมใดมาปฏิบตั นิ นั ้ อยูท่ ว่ี า่ จะเลือกหรือมี
มณีปกรณ์.
โอกาสรับเอาพฤติกรรมแบบไหนมากกว่ากัน โดยจะ
เน้นทีก่ ลุ่มเพือ่ นทีใ่ กล้ชดิ
2537)
Scharg
ทฤษฎีตตี รา พฤติกรรมอาชญากร หรือพฤติกรรมเบีย่ งเบนที่
(1971)
เกิดขึน้ เป็ นผลมาจากสังคมกําหนด
โคเฮน
ทฤษฎี
โครงสร้างทางสังคม เป็ นตัวกีดกันไม่ให้เยาวชนจาก
(Cohen.
วัฒนธรรมรอง ชนชัน้ ตํ่าของสังคม ได้รบั การยอมรับ หรือได้สถานภาพ
1994)
ทางสังคม เยาวชนกลุ่มนี้จงึ ตอบโต้สงั ค ด้วยการรวมตัวกัน
และสร้างวัฒนธรรมใหม่ มีลกั ษณะตรงข้ามกับ
วัฒนธรรมหลักของสังคม
นักคิ ด

จากตารางสามารถสรุปได้ว่า เด็กและเยาวชนทีเ่ ริม่ เข้าสู่วยั รุ่นจะเป็ นวัยแห่งการเปลีย่ นแปลง
ในหลายๆ ด้านจึงต้องการความเข้าใจในตัวตนของวัยรุ่นเป็ นพิเศษ มิเช่นนัน้ อาจสร้างปญั หาหรือ
ความยุง่ ยากในการปฏิบตั ติ วั ของเด็กและเยาวชนในช่วงของวัยรุน่ มาก เพราะเป็ นวัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิดและจิตใจเป็ นอย่างมาก
ผูว้ จิ ยั หลายท่านได้วจิ ยั ถึง สาเหตุของการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วง
วัยรุน่ มาจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน คือสาเหตุทางด้านจิตวิทยา และสาเหตุทางด้านสังคมวิทยา
1. ทางด้านจิตวิทยา (Psychology) มีการเสนอ ทฤษฎีทม่ี าช่วยอธิ บายสาเหตุของการเกิด
การทะเลาะวิวาท ได้แก่ ทฤษฎีจติ วิเคราะห์
2. ทางด้านสังคม (Social) มีการเสนอ ทฤษฎีทมี่ าช่วยอธิ บายสาเหตุของการเกิดการ
ทะเลาะวิวาท ได้แก่ ทฤษฎีคบค้าสมาคมทีแ่ ตกต่าง ทฤษฎีตตี รา และทฤษฎีวฒ
ั นธรรมรอง
การทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกทําความเข้าใจสาเหตุของการเกิดการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น นัน้ เนื่องจาก
คาดว่า เมื่อทราบสาเหตุการเกิดการทะเลาะวิวาท จากการอธิบ ายด้วยทฤษฎีต่างๆ ทัง้ ทฤษฎี
ทางด้านจิตวิทยา และทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยาแล้วนัน้ จะช่วยให้การสร้างรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ทีก่ ําลังอยู่ใน
วัยรุน่ นัน้ ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพได้
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8.2 ทฤษฎีปฏิ สงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic interaction Theory)
การศึกษาครัง้ นี้ นอกจากจะนําแนวคิดเกีย่ วกับความขัดแย้งมาใช้เพื่อมองในระดับโครงสร้าง
สังคมแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังใช้มุมมองจากทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ทม่ี องในระดับปจั เจกบุคคล และมอง
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในเชิงการปฏิสงั สรรค์ระหว่างบทบาทของการพัฒนาเครือข่ายของ
กลุ่มเยาวชนทีจ่ ะป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึง่ เป็ นกระบวนการพัฒนาความเป็ นตัวตน (Self)
ของบุคคล ในการพิจารณาและทําความเข้าใจบทบาทของกลุ่มเยาวชนทีร่ ว่ มพัฒนาเครือข่ายว่าเป็ น
อย่างไร
ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์มองสังคมในระดับจุลภาค (Micro Approach) กล่าวคือให้
ความสําคัญกับมนุษย์ในระดับปจั เจกบุคคล มองว่าการดํารงอยูข่ องสังคมมนุ ษย์ตอ้ งมีการแลกเปลีย่ น มี
การปฏิสงั สรรค์ซง่ึ กันและกันโดยใช้การสื่อสารเป็ นสัญลักษณ์ในการปฏิสมั พันธ์ และการดําเนินชีวติ
ในสังคมเป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นพลวัต สังคมไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดีย่ ว ต้องมีการปฏิสมั พันธ์
ของบุคคลในสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการกระทําระหว่างกันของบุคคล และมนุ ษย์มกี ารให้ความหมาย
แก่ตนเองจากสิง่ ทีบ่ ุคคลอื่นมองพัฒนาตัวตนขึน้ มาจากสายตาของบุคคลอื่น โดยใช้จติ ใจและความคิด
เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ (Turner Jonathan H. 2001) ตามแนวคิดของจอร์จ เฮอร์เบิร์ท มีด
(George Herbetr Mead) ได้กล่าวถึงเรื่องของจิต (Mind) ตัวตน (Self) และสังคม (Society) ว่าเป็ น
สิง่ ทีเ่ กิดจากกระบวนการทางสังคม เป็ นการกระทําพฤติกรรมของมนุษย์ทส่ี ง่ ผลต่อบุคคลอื่นๆ มีการ
ให้ความหมายกับตนเองได้จากการพัฒนาปฏิสมั พันธ์ซง่ึ เป็ นกระบวนการทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ โดย
ผ่านการสื่อสาร (Turner Jonathan H. 2001) ในทัศนะของมีดเห็นว่า จิต (Mind) ของมนุ ษย์เป็ น
กระบวนการทางสังคมโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสื่อความหมาย ซึ่งสัญลักษณ์เดียวกันอาจมีความหมาย
หลายอย่าง ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม และสัญลักษณ์นนั ้ อาจแสดงออกมาในรูปของลักษณะทาง
ร่างกาย หรือภาษา เป็ นสิง่ ทีท่ ําให้มนุ ษย์ต่างจากสัตว์อ่นื ๆ ภาษาเป็ นผลผลิตทางสังคมทีท่ ําให้
จิตดํารงอยู่ การทีก่ ลุ่มเยาวชน จะร่วมกันพัฒนาเครือข่าย เพือ่ ป้องกันการทะเลาะวิวาท เป็ นการแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าไปสวมบทบาทจากกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ในส่วนของตัวตน
(Self) มีด เห็นว่าตัวตนเป็ นกระบวนการของความสํานึกเกีย่ วกับ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสามารถ
ในการตอบสนองต่อตนเองดังเช่นบุคคลอื่นตอบโต้ 2) ความสามารถในการตอบสนองต่อตนเองโดยรวม
หรือการตอบสนองของคนทัวไป
่ 3) ความสามารถทีต่ นเองมีสว่ นร่วมในการสนทนากับบุคคลอื่น และ
4) ความสามารถในการตอบสนองต่อการตระหนักในสิง่ ทีก่ ําลังพูดและใช้การกระทํานัน้ ตัดสินในการ
ทําสิง่ ต่อไป
มีดได้กล่าวถึงขัน้ ตอนการพัฒนาความเป็ นตัวตนทีส่ าํ คัญ ประกอบด้วย
ขัน้ การเล่นบท (Play stage) เป็ นขัน้ ทีเ่ ด็กเรียนรูก้ ารสวมบทบาทของบุคคลสําคัญ
ในขัน้ นี้กลุ่มเยาวชน อาจมีโอกาสได้เรียนรูก้ ารสวมบทบาทของบุคคลสําคัญ เช่น ประธานนักเรียน
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย อธิบดีกรมการอาชีวศึกษา โดยอาจทําให้เกิดการพัฒนาความสํานึก
เกีย่ วกับตนเอง แต่ยงั ไม่เป็ นไปในลักษณะของการบูรณาการและเป็ นไปอย่างจํากัด
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ขัน้ เกมกีฬา (Game Stage) ในขัน้ นี้กลุ่มเยาวชน อาจจะเกิดการพัฒนาความสามารถ
ในการมองสถานการณ์ทวไป
ั ่ และสถานการณ์เกี่ยวกับตนเองได้มากขึน้ สามารถสวมบทบาทที่มี
ความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้
ขัน้ สวมบทบาทของบุคคลทัวไป
่ (Generalized Other) เป็ นขัน้ ทีก่ ลุ่มเยาวชน อาจ
มีการยึดถือความเชื่อทัวไป
่ ค่านิยม บรรทัดฐานของสังคมทีม่ กี ารกระทําระหว่างกัน (George Ritzer.
1988) แต่อย่างไรก็ตามพัฒนาการของกลุ่มเยาวชน อาจไม่เป็ นไปตามขัน้ ทีก่ ล่าวมา แต่เมื่อมีพฒ
ั นาการ
ในขัน้ สุดท้ายแล้วพวกเขายังอาจกลับไปเรียนรูใ้ นขัน้ การเล่นบทบาท หรือขัน้ เกมกีฬาอีกก็ได้
นอกจากนี้ มีดยังได้กล่าวถึงการพัฒนาตัวตนผ่านกระบวนการทางสังคมเดียวกันเป็ นการ
มองตนเองสะท้อนจากมุมมองทีป่ รากฏในสายตาของคนอื่น และนํามาสูก่ ารให้ความหมายแก่ตนเอง
ตัวตนจึงเกิดจากการมีปฏิสงั สรรค์ เป็ นผลผลิตทางสังคมตามทัศนะของมีด เป็ นสิง่ จําเป็ นทีจ่ ะต้องทํา
ความเข้าใจบทบาทที่สําคัญของตนเองในการทําความเข้าใจพฤติกรรมของมนุ ษย์ เขาได้นําเสนอ
ตัวตนเกีย่ วกับตนเองใน 2 ประการ คือ “Me” ทีเ่ ป็ นการมองตนเองจากมุมมองของผูอ้ ่นื และ “I” เป็ น
ตัวตนทีต่ อบสนองความคิดเหล่านัน้ พฤติกรรมเป็ นผลมาจากการปฏิสงั สรรค์ภายใน ซึง่ I ตอบสนองต่อ
Me และกลับมาตอบสนองต่อ I แล้วบุคคลแสดงออกไปซึง่ การทีก่ ลุ่มเยาวชนได้มกี ารปฏิสงั สรรค์กบั
บุคคลอื่นในสังคมทําให้เกิดการมองตนเองจากมุมมองของบุคคลอื่น (Me) ทัง้ ก่อนการเข้ามาเป็ น
เครือข่ายกลุ่มเยาวชน และขณะที่ได้รบั เลือกจากกลุ่มให้เป็ นตัวแทนในการพัฒนาเครือข่ายแล้ว
เกิดการตีความและให้ความหมายกับตนเอง (I) และให้ความหมายกับการเป็ นกลุ่มผูร้ เิ ริม่ ในการพัฒนา
เครือข่ายนัน้ จะรวมทัง้ เงื่อนไขของการเป็ นกลุ่มผูร้ เิ ริม่ ในการพัฒนาเครือข่ายด้วย ส่วนในประเด็น
สังคม (Society) มีดเห็นว่า สังคมเป็ นสิง่ ทีม่ ขี อบเขตทีก่ ว้าง และมองว่าเป็ นแบบแผนของการปฏิสมั พันธ์
และสังคมเป็ นสิง่ ทีม่ าก่อนปจั เจกบุคคล กระบวนการทางจิตเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากสังคม การทีก่ ลุ่มเยาวชน
สมัครใจ และได้รบั คัดเลือกให้เป็ นตัวแทน จนมาสวมบทบาทเป็ นผูร้ เิ ริม่ ในการพัฒนแครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนนัน้ แบบแผนทางสังคมอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากสังคมมองว่าการเป็ นเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นพฤติกรรมทีค่ วรส่งเสริมให้มใี นสังคมและได้รบั การยกย่อง เป็ นแบบแผนของ
การประพฤติปฏิบตั ิท่ดี ี รวมทัง้ ยังสามารถทําประโยชน์ ให้กบั สถานศึกษา และกลุ่มของตนเองได้
อีกด้วย (Turner Jonathan H. 2001)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์เป็ นแนวทางการ
พัฒนากลุ่มเยาวชน รวมทัง้ เงื่อนไขของการตัดสินใจเข้าร่วมเป็ นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา โดยเกี่ยวข้องกับการมองตนเอง (Self) ว่า กลุ่มเยาวชนมี
การให้บทบาท และลักษณะของกลุ่มเยาวชนอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้างทีท่ ําให้ตดั สินใจเข้ามาเป็ น
กลุ่มเยาวชน การตีความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ จึงช่วยให้เกิดการประสานงานกันระหว่างมนุ ษย์
ด้วยกันและสามารถนํามาใช้ประเมินผลตนเองซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการของจิต
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8.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social cognitive learningTheory)
เป็ นทฤษฎีของแบนดูรา (Bandura. 1977) ทีถ่ ูกให้ความหมายว่า เป็ นการเรียนรูข้ องบุคคล
ผ่านการสังเกตพฤติกรรม ทัศนติ และผลลัพธ์ของพฤติกรรมนัน้ จากผูอ้ ่นื พฤติกรรมมนุ ษย์สว่ นมาก
ได้เรียนรูจ้ ากการสังเกตต้นแบบเพื่อเป็ นแบบอย่างในการคิดและการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใหม่ๆ
โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตนัน้ จะถูกบันทึกในความทรงจํา และสามารถเป็ นตัวชีน้ ําในการแสดงออกใน
ครัง้ ต่อๆไป โดยทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคมนี้ กลายมาเป็ นทฤษฎีทม่ี อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้
และพัฒนา โดยแบนดูราเชื่อว่า การทีม่ นุ ษย์จะสามารถเรียนรูข้ อ้ ลมูลข่าวสารใหม่ๆ และลอกเรียน
แบบพฤติกรรมได้นัน้ ต้องอาศัยการมองหรือจดจํามาจากบุคคลรอบข้าง หรือทีเ่ รียกว่า การเรียนรู้
โดยการสังเก (Observational Learningหรือ Modeling)
การเรียนรูโ้ ดยการสังเกต เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ่สี ามารถเกิดขึน้ ได้เมื่อบุคคลมีการ
สังเกตและลอกเรียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอื่น ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ใส่ใจ (Attention)
ขัน้ จดจํา (Retention) ขัน้ เลียนแบบ (Reproduction) และขัน้ จูงใจ (Motivation) โดยขัน้ ใส่ใจ คือ
ขัน้ ที่บุคคลมีความสนใจหรือใส่ใจต่อพฤติกรรมที่ต้นแบบนัน้ แสดงออกมา โดยที่แบนดูรากล่าวถึง
ขัน้ ตอนนี้วา่ บุคคลไม่สามารถทีจ่ ะเรียนรูโ้ ดยการสังเกตได้โดยหากขาดความสนใจ ขัน้ ตอนต่อมาคือ
ขัน้ การจํา เป็ นขัน้ ตอนทีบ่ ุคคลเก็บข้อมูลทีต่ นเองสนใจไว้ในความทรงจําในระยะยาว เพือ่ สามารถนํา
กลับคืนมาและใช้ในครัง้ ต่อไป ซึง่ สามารถเก็บได้ทงั ้ ในรูปของสัญญลักษณ์ การสร้างภาพในใจ หรือ
ด้วยคําพูดทีส่ ามารถเลียนแบบพฤติกรรมได้ดแี ม้เวลาผ่านไปนาน ขัน้ ต่อไปคือ เลียนแบบ ขัน้ ที่
บุคคลนํ าสิง่ ทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ในความทรงจํามาเป็ นสิง่ ทีช่ น้ี ํ าในการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ
ซึง่ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกเป็ นการลอกเลียนแบบทีเ่ กิดจากความรูค้ วามเข้าใจ ในขัน้ ตอนนี้เองทีท่ าํ ให้
พฤติกรรมของบุคคลมีความแตกต่างกัน ถึงแม้จะมีต้นแบบของพฤติกรรมเดียวกัน และขัน้ สุดท้าย
ขัน้ จูงใจ เป็ นขัน้ ตอนทีบุคคลได้รบั รางวัลหรือคําชมเชย ทําหน้ าที่เป็ นแรงเสริมให้บุคคลทําการ
ลอกเลียนแบบ โดยแบบดูราได้แบ่งแรงเสริมออกเป็ น 3 ลักษณะคือ แรงเสริมโดยตรง แรงเสริมที่
ได้รบั อิทธิพลจากผูอ้ ่นื และแรงเสริมจากตนเอง
กล่าวโดยสรุป การเรียนรูท้ างสังคม เป็ นกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากการเรียนแบบบุคคล
ทีเ่ ป็ นต้นแบบ และแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรม โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของบุคคลทีเ่ ป็ นสาเหตุ
ทีท่ ําให้แต่ละบุคคลมีความหลากหลายในการแสดงพฤติกรรมถึงแม้จะมีต้นแบบเป็ นคนเดียวกัน
ซึง่ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ใส่ใจ (Attention) ขัน้ จดจํา (Retention) ขัน้ เลียนแบบ (Reproduction)
และขัน้ จูงใจ (Motivation)
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8.4 ทฤษฎีรปู แบบชีวนิ เวศวิ ทยาของการพัฒนามนุษย์ (Biological Model of Human
DevelopmentTheory)
ยูรี บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner) เป็ นนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental
psychologist) ผูพ้ ฒ
ั นารูปแบบชีวนิเวศวิทยา โดยเริม่ แรกบรอนเฟนเบรนเนอร์ออกแบบแนวคิดนี้
เพือ่ ใช้ในการอธิบายพัฒนาการของเด็ก ซึง่ ถูกนําเสนอครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1970 ภายใต้ความเชื่อทีว่ ่า
พัฒนาการของมนุ ษย์นัน้ ไม่สามารถถูกอธิบายได้ดว้ ยแนนวคิดเดียว แต่จะถูกอธิบายด้วยระบบที่
ซับซ้อน (Bronfenbrenner. 1974) ซึง่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1977 แนวคิดดังกล่าวถูกสรุปเป็ นรูปแบบที่
รูจ้ กั กันในชื่อ นิเวศวิทยาของการพัฒนามนุ ษย์ (Ecology of Human development) เพื่อใช้ในการ
ยืนยันว่า การพัฒนามนุ ษย์ เป็ นผลจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของมนุ ษย์และ
การเปลีย่ นแปลงของสถานทีท่ บ่ี ุคคลนัน้ อาศัยอยู่รวมถึงสิง่ แวดล้อมทีซ่ บั ซ้อน (Nested System)
ซึง่ สิง่ แวดล้อมทีซ่ บั ซ้อนนัน้ ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเล็ก (Micro-system) ระบบกลาง
(Meso-system) ระบบภายนอก (Exo-system) และระบบใหญ่ (Macro-system) โดยรูปแบบนี้ถูก
นํามาใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาอย่างกว้างขวางทั ่วโลกจนปจั จุบนั (Tudge; et al. 2009)
ต่อมาในปี ค.ศ. 1980 บรอนเฟนเบรนเนอร์ได้เพิม่ ระบบเวลา (Chrono-system) เพื่ออธิบายว่า
พัฒ นาการของคนสามารถเปลี่ย นแปลงได้ต ลอดเวลา จนถึง การพัฒ นารูป แบบรุ่นสุด ท้า ยของ
บรอนเฟนเบรนเนอร์ท่เี กิดขึน้ หลังจากการวิพากษ์รูปแบบเดิมของตนเองว่าให้ความสําคัญเฉพาะ
สิง่ แวดล้อมเท่านัน้ ในขณะที่ล กั ษณะเฉพาะบุคคลและการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมก็มี
ความสําคัญเช่นกัน จนกระทังในปี
่
ค.ศ. 1995 บรอนเฟนเบรนเนอร์ได้พฒ
ั นารูปแบบโดยบูรณาการ
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญของรูปแบบก่อนหน้าแล้วเรียกว่า รูปแบบชีวนิเวศวิทยา (Bioecological model
หรือ Precess-Person-Context-Time (PPCT Model) ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 ได้มกี ารปรับปรุงชื่อ
รูปแบบเป็ น รูปแบบชีวนิเวศวิทยาของการพัฒนามนุ ษย์ (Bioecological Model of Human Development)
(Bronfenbrenner; & Marris. 2006) ซึง่ ถูกเผยแพร่ภายหลังจากการเสียชีวติ ของบรอนเฟนเบรน
เนอร์ในปี ค.ศ.2005
รูปแบบชีวนิเวศวิทยาของการพัฒนามนุ ษย์ (Bioecological Model of Human Development)
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า PPCT Model มี 4 องค์ประกอบทีส่ าํ คัญคือ กระบวนการ (Process) บุคคล
(Person) บริบท (Context) เวลา (Time) โดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้
กระบวนการ (Process) หมายถึง การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของระบบ
กับบริบทแวดล้อม ซึง่ กระบวนการเหล่านี้จะมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการของมนุ ษย์และเกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา
โดยปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับบริบทของสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามใกล้ชดิ จะเป็ นกระบวนการทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพัฒนาการของบุคคลมากทีส่ ุด โดยกระบวนการนี้ถูกเรียกว่า กระบวนการใกล้ชดิ (Proximal
Process) (Bronfenbrenner; & Marris. 2006) แต่อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของกระบวนการดังกล่าวจะ
ขึน้ อยูก่ บั คุณลักษณะของบุคคล บริบทสิง่ แวดล้อม และช่วงเวลา
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บุคคล (Person) เป็ นศูนย์กลางของระบบทีม่ ขี อ้ ควรพิจารณาคุณลักษณะ เฉพาะ 4 ด้าน
(Bronfenbrenner. 2005) ได้แก่ 1) ด้านความต้องการ (Demand Characteristics) เป็ นศักยภาพ
ของบุคคลทีส่ ะท้อนว่าต้องการหรือไม่ตอ้ งการการปฏิสมั พันธ์กบั บริบทสิง่ แวดล้อม 2) ด้านทรัพยากรภายใน
(Bioecological Resources) เป็ นปจั จัยทางจิตของบุคคลทีส่ ะท้อนว่า บุคคลจะคงไว้ซง่ึ การมีปฏิสมั พันธ์
กับบริบทแวดล้อม 3) ด้านการแสดงออก (Disposition) หมายถึง พฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกมา
และสะท้อนว่าบุคคลจะสร้างและคงไว้ซ่งึ ปฏิสมั พันธ์กบั บริบทสิง่ แวดล้อม และ 4) ด้านประชากร
(Demographic Characteristics) เป็ นลักษณะทางประชากรของบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการ เช่น
อายุทม่ี ากขึน้ จะมีผลต่อการ
บริบทแวดล้อม (Context) คือ ระบบของบริบทแวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการของบุคคล
ซึง่ สามารถแบ่งโดยใช้ระดับความใกล้ชดิ ระหว่างระบบของบริบทแวดล้อมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการ
ของบุคคลได้ 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบเล็ก (Micro-System) เป็ นระบบของบริบทแวดล้อมทีม่ คี วาม
ใกล้ชดิ กับบุคคลมากทีส่ ุด และมีปฏิสมั พันธ์โดยตรง (Direct interaction) กับบุคคล 2) ระบบกลาง
(Meso-System) เป็ นระบบของปฏิสมั พันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างบริบทแวดล้อมระบบเล็กด้วยกันเอง
3) ระบบภายนอก (Exo-System) เป็ นระบบของบริบทแวดล้อมภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพลต่อระบบกลาง
และระบบเล็ก แต่จะไม่มปี ฏิสมั พันธ์โดยตรงกับบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของระบบ และ 4) ระบบใหญ่
(Macro-System) เป็ นระบบของบริบทแวดล้อมทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และเป็ นระบบทีม่ อี ทธิพลต่อระบบทัง้ หมด
เวลา (Time) ถูกใช้เป็ นส่วนหนึ่งในปจั จัยทีท่ าํ ให้บุคคลเกิดพัฒนาการ เนื่องจากพัฒนาการ
ของบุคคลไม่ได้เกิดจากกระบวนการ ลักษณะเฉพาะของบุคคล หรือบริบทแวดล้อมเพียงเท่านัน้
แต่ยงั เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาขณะนัน้ ด้วย โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ใน
ช่วงเวลาใดๆ ทีส่ ่งผลต่อพัฒนาการของมนุ ษย์ แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบคือ การเปลี่ยนแปลงตาม
วิถชี วี ติ ปกติ และการเปลีย่ นแปลงนอกเหนือจากวิถชี วี ติ ปกติหรือการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่คาดคิด
กล่าวโดยสรุปแล้ว รูปแบบชีวนิเวศวิทยาของพัฒนาการมนุ ษย์ (Bioecological Model of
Human Development) เป็ นกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ศกึ ษาเกีย่ วกับพัฒนาการของมนุ ษย์ ทีค่ รอบคลุมทัง้
ทางด้านคุณลักษณะของบุคคลและสภาพแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่าคนต้องมีปฏิสมั พันธ์
ร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับสภาพแวดล้อมรอบตัว เนื่องจากกระบวนการเหล่านัน้ มีผลต่อพัฒนาการ
รวมถึงการปรับตัวของบุคคลนัน้ ๆ ทัง้ ในแง่บวกและแง่ลบ โดยในกรอบแนวคิดจะระบุให้บุคคลเป็ น
ศูนย์กลางของระบบทีม่ คี ุณลักษณะเฉพาะตัว และมีปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อมตัง้ แต่ระบบเล็กทีม่ ี
บริบทแวดล้อมที่มปี ฏิสมั พันธ์โดยตรงกับบุคคล จนถึงระบบใหญ่ทบ่ี ริบทแวดล้อมมีปฏิสมั พันธ์กบั
บุคคลในทางอ้อม
จากทฤษฎีรปู แบบชีวนิเวศวิทยาของพัฒนาการมนุ ษย์ทไ่ี ด้กล่าวมาแล้วนัน้ มีความสอดคล้อง
กับลักษณะเชิงกลยุทธ์ของการวิจยั เชิงคุณภาพทีม่ งุ ทําความเข้าใจอย่างเป็ นองค์รวม มุง่ ทําความเข้าใจ
พลวัตรของปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษา และให้ความสําคัญกับบริบทของสิง่ ทีศ่ กึ ษา (ชาย โพโธสิตา. 2549)
นอกจากนัน้ แล้ว ระบบนี้ยงั มีความเป็ นพฤติกรรมศาสตร์จากการใช้บริบทแวดล้อมจากระดับต่างๆ
ร่ว มกับ คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลในการอธิบายพัฒนาการหรือ พฤติกรรมของมนุ ษ ย์ ผูว้ จิ ยั
จึงนํ ามาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาการการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการ
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ป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ว่าในการรวมกลุ่มเยาวชน การพัฒนาเครือข่ายนัน้
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร มีบริบททางสังคมใดบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
และอยู่ในระดับใดบ้าง และถึงแม้จะมีผูเ้ ชีย่ วชาญทีว่ จิ ารณ์ว่ารูปแบบนี้มขี อบเขตการศึกษาที่กว้าง
และมีตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้องจํานวนมาก ซึง่ จะส่งผลให้การรวบรวมเก็บข้อมูลมีความยากลําบาก (Hook.
2009) แต่ในทางกลับกันก็มผี ใู้ ห้ความเห็นแย้ง (Manitoba Education Reseach Network. 2011)
ว่าความกว้างนัน้ มีประโยชน์ทจ่ี ะช่วยให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจสถานการณ์ทซ่ี บั ซ้อน ทัง้ ยังช่วยในการออกแบบ
การวิจ ยั ให้ค รอบคลุม อีก ด้ว ย ซึ่ง ในการศึก ษาครัง้ นี้ ผู ้ว ิจ ยั ได้นํา รูป แบบชีว นิเ วศวิท ยาของ
การพัฒนาการมนุษย์มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ตาราง 6 การนํารูปแบบชีวนิเวศวิทยาของการพัฒนาการมนุ ษย์มาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาการ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท
องค์ประกอบ
กระบวนการ
(Process)
บุคคล (Person)
- ด้านประชากร

การประยุกต์กบั การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
- เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่าง นักเรียนอาชีวศึกษา กับศูนย์กลางของระบบ
กับบริบทแวดล้อมรอบตัว โดยปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่
เป็ นคนใกล้ชดิ ในสาขาเดียวกัน มีผลต่อการสร้างเครือข่ายทีมผูน้ ํ า
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษามากทีส่ ดุ
- ลักษณะทางประชากรของบุคคล ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาเครือข่าย
เช่น เมื่อ อายุ ม ากขึ้น การเรีย นในระดับ ที่สูง ขึ้น ก็จ ะคํา นึ ง ถึง การ
ออกไปทํางานข้างนอก การหาเครือข่ายเพือ่ การทํางาน

- ด้านความ
ต้องการ

- การมีปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม นันคื
่ อ เพื่อน รุน่ พี่ สถานการณ์
การทะเลาะวิวาท กิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นทีม

- ด้านทรัพยากร
ภายใน

- พฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกมา และสะท้อนว่านักเรียนอาชีวศึกษา
เหล่ า นี้ สร้า งและคงไว้ซ่ึง ปฏิส ัม พัน ธ์ ก ับ บริบ ทแวดล้ อ ม ได้แ ก่
พฤติกรรมการตัง้ ใจ การวางแผนกิจกรรม การแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
การสือ่ สารกับสมาชิกในทีม

- ด้านการ
แสดงออก

- พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา และสะท้อนว่าบุคคลจะสร้างและ
คงไว้ซ่ึง ปฏิส ัม พัน ธ์ ก ับ บริบ ทสิ่ง แวดล้อ ม ได้แ ก่ พฤติก รรมการ
ทํางานร่วมกัน การสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ในสถานศึกษา
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ตาราง 6 (ต่อ)
องค์ประกอบ
บริบทแวดล้อม
(Context)
- ระบบเล็ก

การประยุกต์กบั การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา

- สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ใ กล้ ชิ ด และมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ นั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาที่เป็ นเครือข่ายทีมผู้นํา ณ ที่สถานศึกษา ที่สาขาวิชา
ประกอบไปด้วย อาจารย์ประจําสาขา เพือ่ น รุน่ พี่ และรุน่ น้อง

- ระบบกลาง

- ปฏิ ส ัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มระบบเล็ ก ด้ ว ยกั น เอง ได้ แ ก่
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสถานศึกษา กับสาชาวิชา

- ระบบภายนอก

- สิง่ แวดล้อมที่มีปฏิส มั พันธ์ทางอ้อมกับ นัก เรียนอาชีว ศึกษาที่เ ป็ น
เครือข่ายทีมผูน้ ํา ทีไ่ ม่เป็ นทางการ ได้แก่ เพือ่ น รุน่ พี่ รุน่ น้อง แบบที่
เป็ น ทางการ ได้แ ก่ สถานศึก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

- ระบบใหญ่

- นโยบายของรัฐ บาล ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาเครือ ข่ า ยในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
- เป็ นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาต่างๆ ทัง้ การเปลีย่ นแปลง
ตามวิถชี วี ติ ปกติ เช่น เวลาในการเรียนทีม่ าขึน้ เวลาทีไ่ ด้ไปฝึ กงาน

เวลา (Time)

จากแนวคิดทฤษฎีสงั คมวิทยา และจิตวิทยาทีผ่ วู้ จิ ยั นํามาเป็ นเพียงแนวทางในการนําไปสู่
การค้นหาข้อค้นพบที่ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษา ทัง้ การทําความเข้าใจสถานการณ์การทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาชีวศึกษา สาเหตุการทะเลาะวิวาท กระบวนการเกิด รูปแบบการเกิดการทะเลาะวิวาท
ลักษณะของกลุ่มเยาวชน ที่จะมาเป็ นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาชีวศึกษาแล้วนัน้ ที่สําคัญที่สุดของการศึกษาคือข้อค้นพบที่ได้จากภาคสนามที่ลงไป
ศึกษา แนวคิดทฤษฎีเป็ นเพียงกรอบกว้างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั ใช้เป็ นแนวทางในการทําความเข้าใจสิง่ ทีศ่ กึ ษา
เท่านัน้ ไม่ได้นํามาจํากัดความคิดของการศึกษาครัง้ นี้
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ส่วนที่ 9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วจิ ยั ได้ทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น นักเรียนนักศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษาพบว่า ยังไม่พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาในเรือ่ งการพัฒนารูปแบบเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาโดยตรง แต่พบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
ประการแรก งานวิ จยั ส่วนใหญ่ จะเป็ นงานวิ จยั ที่ ศึกษาเกี่ยวกับการหาปั จจัย และ
สาเหตุของการทะเลาะวิ วาท มากกว่า ศึกษาหาแนวทางป้ องกัน เช่น วิสทิ ธิ ์ คลังสิน (2539) ได้
ทําการศึกษาสาเหตุของการทะเลาะวิวาท โดยเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาทีม่ ี
ประวัตกิ ารก่อเหตุทะเลาะวิวาท ครูฝา่ ยปกครอง และเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ผลของการศึกษาพบว่า
บุคคลแต่ละกลุ่มมีความเห็นต่างๆ กันไป เมื่อนํ ามาจัดอันดับคะแนนพบว่าสาเหตุทสี่ ําคัญได้แก่
การกระทําในลักษณะปล้นทรัพย์ในระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทําให้เกิดการล้างแค้นซึ่งกันและกัน
ต้องการแก้แค้นแทนเพื่อน ได้รบั การชักนํ าจากเพื่อน หรือรุ่นพี่ สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่อง การก่อ
เหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพหานครและปริมณฑล (เสน่ ห์ เสถียรพงศ์.
2540) ได้ทาํ การศึกษากับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์เกีย่ วกับการทะเลาะวิวาท โดยดู
ภูมหิ ลังและทัศนะของนักเรียนทีม่ ตี ่อครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา ครู อาจารย์ พบว่า สาเหตุการ
ทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่เป็ นเรื่องความขัดแย้งในอดีตทีร่ ุ่นพีถ่ ่ายทอดมายังรุ่นน้อง สอดคล้องกับงานวิจยั
เรือ่ ง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา : ศึกษากรณีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมลฑล (จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ. 2543) ศึกษากับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศในโรงเรียน และความประพฤติของเพื่อนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
ความรุนแรงในการทะลาะวิวาท สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ร.ต.อ.สุชนิ ทร์ ปรีดาสุรยิ ชัย (2543) ที่
ศึกษาอิทธพลของค่านิยมและความเชื่อทีม่ ผี ลต่อการส่งเสริมการทะเลาะวิวาท และกระบวนการปลูกฝงั
ค่านิยม และทัศนคติในระบบการดูแลน้องใหม่ทม่ี ผี ลต่อการส่งเสริมการทะเลาะวิวาท โดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การได้รบั การปลูกฝงั ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติมผี ล ส่งเสริมการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา งานวิจยั เรื่อง สาเหตุการทะเลาะวิวาทของนักเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร (ธิตมิ า เก่งถนอมศักดิ ์.2546) ได้ศกึ ษาสาเหตุการทะเลาะวิวาทของนักเรียนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ พี ฤติกรรมการทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 18-20 ปี
กําลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาเอกชนทัง้ หมด ผลการศึกษาพบว่า
บรรยากาศของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความรุนแรงในการทะเลาะวิวาทของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มนี้ นอกจากนี้จากงานวิจยั ของ เสรี ภัทรพิศาล (2546) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับอิทธิพลของสื่อทีม่ ผี ล
ต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์
อินเตอร์เนท ล้วนมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และจากบทความ
เรื่องพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง กรณีศกึ ษาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร (ณัฎฐาภรณ์ โสกัณฑัต. 2557) ทีไ่ ด้ศกึ ษาปจั จัยทางด้านจิตวิทยา ครอบครัวและ
ชุมชน การคบเพื่อนและปจั จัยค่านิยมการใช้ความรุนแรงในสถาบัน ก็ได้พบว่ามีความสัมพันธ์กบั
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ระดับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ปจั จัยทีส่ มั พันธ์
และสามารถพยากรณ์ระดับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงได้แก่ ปจั จัยด้านจิตวิทยา และปจั จัยด้าน
การคบเพื่อนทีก่ ระทําผิด สอดคล้องกับ อุมาพร ตรังสมบัติ (2549) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเกีย่ วกับความรุนแรง
ในวัยรุน่ ไทยพบว่าสาเหตุการเกิดความรุนแรง เกีย่ วข้องกับปจั จัยส่วนตัวของวัยรุน่ เอง เช่น ค่านิยม
และทัศนคติทน่ี ิยมใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปญั หา ร่วมไปกับค่านิยมเรื่องศักดิ ์ศรี เมื่อมีเหตุการณ์
ทีท่ าํ ให้รสู้ กึ ถูกท้าทายศักดิ ์ศรี ก็ทําให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรงขึน้ มา มักเป็ นความโกรธ การควบ
อารมณ์ตนไม่ได้ และถูกเพื่อนชักชวนให้กระทําผิดนอกจากนี้ อุษารัศม์ นิตยิ ารมย์ (2548) ได้ทําการศึกษา
เรื่องการยกพวกวิวาททําร้ายร่างกายกันและพกพาอาวุธ พบว่า ข้อมูลทีม่ ผี ใู้ ห้ความเห็นมากทีส่ ุดว่า
เป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท คือ เพราะถูกทําร้ายก่อน สูงถึงร้อยละ 64.90 และยังได้
สํารวจความคิดของเด็กทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยพบว่า สาเหตุทส่ี าํ คัญในการทะเลาะวิวาท ได้แก่
เกิดจากเรือ่ งผูห้ ญิง เมือ่ มองหน้ากันแล้วหมันไส้
่ และต้องการอวดเพือ่ นฝูงว่าตัวเองเก่ง
ประการที่สอง งานวิ จยั ส่วนใหญ่จะศึกษา แนวทางในการจัดการความขัดแย้งและ
การทะเลาะวิ วาทที่เกิ ดขึน้ แล้ว มากกว่า ศึกษาแนวทางในการป้ องกันการทะเลาะวิ วาท เช่น
งานวิจยั เรื่อง รูปแบบความผูกพันและการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งของนักเรียนอาชีวศึกษา (วรัญญา
วชิโรดม. 2549) ที่ได้ศึกษารูปแบบความผูกพันและรูปแบบการแก้ไขความขัดแย้งในนักศึก ษา
อาชีว ศึก ษา ผลการวิจ ยั พบว่า นัก ศึก ษามีรูป แบบความผูก พัน มั ่นคงและแบบกัง วลใช้รูปแบบ
การแก้ไขความขัดแย้งแบบบูรณาการในระดับสูงกว่านักศึกษาทีม่ รี ปู แบบความผูกพันแบบทนงตน
และแบบหวาดกลัว นอกจากนี้ยงั พบว่าในการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลของวัยรุ่นนัน้ ขึน้ อยู่
กับเชาวน์อารมณ์ รูปแบบการอบรมเลีย้ งดูของบิดามารดา(จุฬาลักษณ์ สมภารวงค์.2552) การทํา
กิจกรรมกลุ่มและโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ของวัยรุน่ (มณฑิรา จารุเพ็ง. 2549; และ อัฒณี สุมะนานนท์.
2553) นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ค้นพบว่า การยึดถือ อภัยทานและพุทธวิธตี ่างๆ ในพุทธศาสนา เพื่อการ
จัดการความขัดแย้งในสังคมไทยปจั จุบนั (กษิรา เทียนส่องใจ. 2550; และ อรปรียา วสุมหันต์. 2553)
ประการที่สามพบงานวิ จยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับ มาตรการป้ องกันการทะเลาะวิ วาทของ
หน่ วยงานอื่นๆ ยังไม่พบงานวิ จยั ที่ ศึกษาหาแนวทางป้ องกันที่ มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(กลุ่มผู้บริ หาร กลุ่มครู หรือกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา) เช่นงานวิจยั เรื่อง “การฝึ กเพื่อเสริมสร้าง
ู . 2538) ได้นํา
จิตลักษณะในการป้องกันพฤติกรรมทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา (แสวงทวีคณ
ข้อมูลจากการศึกษาของผ่องพรรณ แวววิเศษ (2538) ทีไ่ ด้ผลว่า จิตลักษณะทีส่ าํ คัญทีค่ วรพัฒนา
เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท มี 2 ด้าน คือ ทัศนคติต่อการทะเลาะวิวาท และลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน โดยแสวง ทวีคูณ ได้มาทําการทําการทดลองฝึ กเพื่อเสริมาสร้างจิตลักษณะเพื่อป้องกัน
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยทดลองกับกลุ่มนักเรียนเข้าใหม่ชนั ้ ปี ท่ี 1 เพราะนักเรียน
เข้าใหม่มที ศั นคติทด่ี ตี ่อการไม่ทะเลาะวิวาทอยู่แต่เดิม และอาจถูกอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและสภาพแวดล้อม
อื่นๆ ชักจูง หรือกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ ดังนัน้ การพัฒนาทัศนคตินกั เรียนเข้าใหม่ให้
มันคงถาวร
่
และพัฒนาไปในทางทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การฝึ กเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะ 2 ด้าน
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คือ 1) ฝึ กสนับสนุ น คือ สร้างความมันคงให้
่
แก่ทศั นคติเดิมทีด่ ี ไม่นิยมการทะเลาะวิวาท และสร้าง
ั่
ภูมคิ มุ้ กัน คือ ฝึ กเตรียมตัวรับสถานการณ์การปลุกปนโจมตี
ให้เกิดการเปลีย่ นทัศนคติ 2) ฝึ กลักษณะมุง่
อนาคต และควบคุมตน ผลการศึกษาพบว่า การฝึ กทัศนคติได้ผลกับกลุ่มทีม่ คี วามพร้อมสูงมากกว่า
กลุ่มทีม่ คี วามพร้อมตํ่า การฝึ กมุ่งอนาคตควบคุมตนทัง้ สองกลุ่มให้ผลไม่แตกต่างกัน และการฝึ กทัง้
สองด้านให้ผลดีในทัง้ สองกลุ่มไม่ต่างกัน และยังพบงานวิจยั เรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวทีม่ ี
ต่อการแสดงออกทีเ่ หมาะสมในการเผชิญความขัดแย้งระหว่างเพื่อนของนักศึกษาระดับปวช.แผนก
พาณิชยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี (สุพตั รา ร่วมโพธิ ์รี. 2546) โดยได้ศกึ ษาเปรียบเทียบการ
แสดงออกทีเ่ หมาะสมในการเผชิญความขัดแย้งระหว่างเพื่อนของนักศึกษา และสํารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาทีม่ ตี ่อชุดกิจกรรมแนะแนว ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีการแสดงออกที่
เหมาะสมในการเผชิญความขัดแย้งระหว่างเพือ่ นสูงขึน้ หลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนยั สําคัญ
และมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมแนะแนวอยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก และดี และยังพบงานวิจยั เรื่อง การพัฒนา
ชุดฝึ กอบรมการแก้ไขปญั หาและป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา: กรณีศกึ ษา
นักเรียนอาชีวศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
(พิชยั ผลพันธิน. 2550) ทีไ่ ด้นําชุดฝึ กอบรม สําหรับการแก้ไขปญั หาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์
ช่างกลขส.ทบ. ทีเ่ น้นการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม ด้านวุฒภิ าวะทางอารมณ์ การรับรูเ้ กีย่ วกับ
สังคมและด้านความสัมพันธ์กบั โรงเรียน
ประการที่ สี่ มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในโรงเรียน แต่ยงั ไม่
พบเครือข่ายระหว่างโรงเรียน เช่น งานวิจยั ทีม่ กี ารพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในโรงเรียน
ด้วยการสร้างโปรแกรมกระบวนการกลุ่มเพือ่ พัฒนาความเข้าใจ และการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างเครือข่ายชุมชน พบว่านักเรียนมีความเข้าใจ และมีเครือข่ายของเยาวชนในโรงเรียนได้ดกี ว่า
กลุ่มทีไ่ ม่ได้เข้ารับการทดลอง (พรรณวดี พันธุวงษา พิณประดิษฐ์. 2553) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วัชราพร เชยสุวรรณ (2553) และ ศิราณี และคณะ (2554) ทีพ่ บผลการศึกษาว่า มีการพัฒนารูปแบบ
เครือข่าย และแกนนํ านักศึกษาพยาบาลภายในวิทยาลัย โดยมีการเสริมสร้างภาวะผูน้ ํ าในแกนนํ า
นักศึกษาในโรงเรียน ประกอบด้วยการทํางานเป็ นทีม การคิดและแก้ปญั หาเฉพาะหน้า โดยการการ
พัฒนาเครือข่ายแกนนํ าจิตอาสาป้องกันเอดส์เพื่อนํ าไปสู่ความยังยื
่ น โดยการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานอาสา เพิม่ กิจกรรมทีใ่ ห้แกนนําได้รบั ประโยชน์ ช่วยแกนนําในการจัดตัง้ กลุ่มและชมรม และ
พัฒนากลุ่มนักเรียนทีอ่ ยูใ่ นม.ต้นให้ขน้ึ มาเป็ นแกนนําต่อไป สุชรี า มะหิเมือง และคณะ (2554) ทีไ่ ด้
พัฒนารูปแบบเครือข่ายวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการทําวิจยั ในชัน้ เรียนแก่ครูประจําการ พบว่า เครือ
ข่างกลาง 1 เครือข่าย มีสมาชิก คือนักวิจยั 3 คน ทําหน้าทีต่ ดิ ตามงาน จากเครือข่ายย่อย โดยมีงาน
ประชุมย่อยเครือข่าย และงานปฏิบตั กิ ารตามขัน้ ตอนวิจยั ในชัน้ เรียน และกระบวนการปฏิบตั งิ านร่วม
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ระหว่าง 2 เครือข่าย ส่วนงานวิจยั ทีม่ กี ารพัฒนาเครือข่ายนอกโรงเรียน เป็ นงานวิจยั การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรรี มั ย์ (2557) ทีศ่ กึ ษาสถานการณ์
ปญั หาเยาวชน ศึกษาการก่อเกิดพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเยาวชนจากอดีตสู่ปจั จุบนั
รวมทัง้ ศึกษารูปแบบและกระบวนการสร้างและพัฒนากลุ่มเยาวชย โดยผลการวิจยั พบว่า ปญั หา
ส่วนใหญ่เป็ นปญั หาการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด เกมออนไลน์ และชูส้ าว เป็ นต้น ในด้านการก่อเกิน
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง พบว่าในอดีตกลุ่มเยาวชนเกิดในสถานศึกษา ตัง้ ขึน้ เพื่อด้านการ
อาสาพัฒนา กิจกรรมของกลุ่ม ประกอบด้วยการจัดรายการวิทยุเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม การจัด
กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ เป็ นต้น กระบวนการสร้างและพัฒนา มีขอ้ จํากัดหลายประการ คือ ช่วงเวลา
ทีส่ นั ้ เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไป บทบาทหน้าทีก่ เ็ ปลี่ยนแปลงไป การจะให้เยาวชยรับผิดชอบ
ก็อาจไม่เหมาะสมด้วยสภาพวัย
สรุปได้ว่า การทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยังไม่พบงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการศึกษา
หาแนวทางป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาททีม่ าจากผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรง อาทิ กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มครู
หรือกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาเอง กล่าวคือ ตัวอย่างงานวิจยั ส่วนใหญ่ จะเป็ นการศึกษาเกีย่ วกับการ
หาสาเหตุของการทะเลาะวิวาท และการแก้ไขความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทแทบทัง้ หมด ยังไม่
พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาหาแนวทางป้องกันจากผูบ้ ริหาร ไม่พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาหาแนวทางป้องกันการ
ก่อเหตุทะเลาะวิวาททีม่ าจากกลุ่มครูในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ไม่พบงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาหาแนวทาง
ป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทที่มาจากกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา โดยในการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทนัน้ จําเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั ความร่วมมือทัง้ ในเรื่องความสมัครใจ
ทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ทีต่ อ้ งได้มาจากความคิด หรือข้อเสนอแนะของ
คนที่อยู่ในพืน้ ทีเ่ อง สอดคล้องกับวิธกี ารของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม จากการทบทวน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาพบว่า ตัวอย่างงานวิจยั ทัง้ หมดข้างต้น เป็ นการศึกษาด้วยวิธกี ารเชิง
ปริมาณ โดยมีทงั ้ การหาความสัมพันธ์ และวิธกี ารวิจยั เชิงทดลอง แต่ยงั ไม่การศึกษาด้วยวิธกี ารวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นช่องว่างของงานวิจยั ที่ผ่านมานี้ ทําให้การศึกษาครัง้ นี้
มุง่ ศึกษาหาแนวทางการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา โดยเลือกใช้วธิ กี ารวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR) ทัง้ นี้รายละเอียดของการวิจยั จะ
กล่าวถึงในบทที่ 3 ต่อไป
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ส่วนที่ 10 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ป ญั หาการทะเลาะวิว าท ที่เ กิดขึน้ ในกลุ่ม ของนัก เรีย นอาชีว ศึก ษานัน้ เป็ นเรื่อ งสําคัญ
ที่จาํ เป็ นต้องได้รบั การป้องกัน โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกัน ทัง้ ในส่วนของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณาจารย์ ตลอดทัง้ นักเรียนอาชีวศึกษา ในทีน่ ่ีจะเน้นไปทีก่ ลุ่มของนักเรียน
อาชีวศึกษาเป็ นหลัก เพื่อให้เป็ นจุดเริม่ ต้นในการสร้างรูปแบบที่ดี โดยคาดว่าจะขยายผลต่อไปยัง
กลุ่มอื่นๆ ต่อไปได้ จากงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การศึกษาในลักษณะของการร่วมมือกัน
เพือ่ ให้เกิดผลในเชิงปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรมนัน้ ยังมีไม่มากนัก ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นํา
รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมตามแนวคิดของ แนวคิดของ โอเลอรี่ (วรรณดี สุทธินรากร.
2556; อ้างอิงจาก O’Leary. 2004) ทีไ่ ด้พฒ
ั นารูปแบบทีใ่ กล้เคียงกับโมเดลของ Lewin และโมเดลของ
Elliott ทีใ่ ห้ความสําคัญกับความรูท้ ก่ี ่อรูปขึน้ ท่ามกลางการเรียนรูต้ ลอดวงจรของการวิจยั โอเลอรี่
(วรรณดี สุทธินรากร. 2556; อ้างอิงจาก O’Leary. 2004) เห็นว่าการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นเสมือน
การสร้างการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เพื่อนํ าสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป้าหมายของความสําเร็จจะขัด
เกลาวิธกี ารของการปฏิบตั ิ การเก็บข้อมูล รวมทัง้ การตีความข้อมูลจะเป็ นแสงสว่างทีน่ ํ าไปสู่ความ
เข้าใจเรื่องราวในแต่ละขัน้ ตอนของการวิจยั กระบวนการวิจยั เริม่ ต้นด้วยขัน้ ตอนของการสังเกต
ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่ใช้วธิ กี ารวิจยั ในการเก็บข้อมูลผลการศึกษาที่ได้นําไปสู่การสะท้อนผลเพื่อให้เกิด
การตระหนักและความเข้าใจทีล่ กึ ซึ้งในปญั หา จากนัน้ สมาชิกช่วยกันทําแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อนํ าสู่
การกําหนดเป้าหมายไปสู่การเปลี่ยนแปลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล การกําหนดเป้าหมาย
ทีช่ ดั เจนจะนํ าไปสู่การค้นคว้าวิธกี ารและเครื่องมือในการปฏิบตั ิ แล้วจึงลงมือปฏิบตั ติ ามแผน สมาชิก
กลุ่มสามารถนํ าผลจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ส่กู ารสํารวจปญั หาอีกครัง้ ในขัน้ ตอนของการสังเกตรอบที่ 2
ผลจากการสํารวจจะนําสู่การสะท้อนผลสู่สมาชิกกลุ่มอีกครัง้ และนําสู่การจัดทําแผน รวมทัง้ ปฏิบตั กิ าร
ตามแผนต่อไป ในการเป็ นแนวทางในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา โดยเริม่ จากการทําความเข้าใจรูปแบบของการทะเลาะวิวาท
ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์การ สาเหตุ ผลที่เกิดขึน้ และวิธกี ารแก้ปญั หาที่สถานศึกษานัน้ ๆ
ดําเนินการอยู่ดว้ ยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depthinterview) จากนัน้ นํ าข้อมูลทีไ่ ด้ไปสู่การสร้าง
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแกนนํ าเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกัน โดยใช้เทคนิคการแสวงหา
อนาคตร่วมกัน (Future Search Conference: FSC) และลงพืน้ ทีใ่ นการปฏิบตั แิ ละสังเกต กิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มสถานศึกษา และสังเกตผลของการจัดกิจกรรม
จากนัน้ นําผลทีไ่ ด้ไปสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ด้วยการจัดเวทีเพือ่ สะท้อนผล ด้วยเทคนิคการทบทวนผล
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หลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review) เมื่อได้ผลแล้วกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั จะนําข้อมูลไปปรับปรุงแผน
(แผน 2) โดยใช้เทคนิคการระดมสมองเพื่อวางแผนปรับปรุงกิจกรรมหลังจากทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้ว หลังจากนัน้
เป็ นขัน้ ปฏิบตั แิ ละสังเกตการจัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนตามแผนใหม่ทไ่ี ด้วางไว้
และสะท้อนผลในรอบที่ 2 ด้วยเทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review)
เมื่อได้ผลแล้วกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั จะนํ าข้อมูลไปปรับปรุงแผน (แผน 3) โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง
เพื่อวางแผนปรับปรุงกิจกรรมหลังจากที่ได้ทําไปแล้ว หลังจากนัน้ เป็ นขัน้ ปฏิบตั แิ ละสังเกตการจัด
กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนตามแผนใหม่ทไ่ี ด้วางไว้ และสะท้อนผลในรอบที่ 3 ด้วย
เทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review) โดยผลทีไ่ ด้จากการสะท้อนผลนัน้
จะถือว่าเป็ นการสิน้ สุดกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมโดยสิง่ ทีไ่ ด้จากการสะท้อนผล
นัน้ จะเป็ นเกณฑ์ในการวัดความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ทีจ่ ะบอกได้ว่ารูปแบบการ
พัฒนาเครือข่ายทีไ่ ด้ร่วมกันพัฒนาขึน้ มานัน้ ประสบความสําเร็จหรือไม่ อย่างไร โดยดูผลจากความ
คิดเห็นของกลุ่มเยาวชนทีร่ ว่ มพัฒนาเครือข่าย ทัง้ ในด้านของความรูท้ ไ่ี ด้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และความรูท้ ่เี กิดจากการปฏิบตั ิ ทีก่ ลุ่มผูเ้ ข้าร่วมนัน้ ได้ผลอย่างไร หลังจากทีน่ ํ าไปปฏิบตั แิ ล้ว เมื่อ
ประมวลรวมผลทัง้ หมดแล้วคาดว่าจะได้รปู แบบของการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา หลังจากนัน้ คาดว่า เมื่อมีกลุ่มเยาวชนที่เป็ นผูร้ เิ ริม่ การ
พัฒนาเครือข่ายภายในสถานศึกษา และเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาเกิดขึน้ แล้วนัน้
นักวิจยั และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ทีส่ ามารถเข้าใจและนําไปปฏิบตั ไิ ด้โดยง่าย
โดยในการทําความเข้าใจรูปแบบการทะเลาะวิวาทวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ กิดขึน้
นัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชนในการอธิบาย
สาเหตุของและผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเกิดพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้แก่ ทฤษฎีการคบค้าสมาคมทีแ่ ตกต่าง มุง่
พิจารณาไปทีก่ ลุ่มเพื่อน ประเภทของเพื่อนและลักษณะรวมทัง้ พฤติกรรมของกลุ่มเพื่อน คือ ก่อนที่
เด็กและเยาวชนจะคบเพือ่ นทีก่ ระทําความผิด ตนเองยังไม่มคี วามคิดโน้มเอียงทีจ่ ะกระทําผิด แต่เมื่อ
ได้คบเพื่อนกระทําความผิดแล้วจึงได้เรียนรูค้ ่านิยม ทัศนคติ และกลวิธี เทคนิคทีโ่ น้มน้าวให้กระทํา
ความผิดในทีส่ ดุ จะมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพเป็ นคนทีเ่ ห็นวาการกระทําผิดเป็ นของธรรมดาทฤษฎี
วัฒนธรรมรองโครงสร้างทางสังคมนัน้ เป็ นรากฐานของพฤติกรรมอาชญากรรม โดยเป็ นตัวกีดกันไม่
ใช้เยาวชนจากชนชัน้ ตํ่าของสังคม ได้รบั การยอมรับหรือได้สถานภาพทางสังคม เยาวชนเหล่านี้จงึ
เกิดอาการทีเ่ รียกว่า “การถูกถอดจากสถานภาพ” (Status Frustration) เมื่อเป็ นเช่นนี้ พวกเขาจึง
ตอบโต้ปรากฏการณ์ทางสังคมนี้โดยไปรวมตัวกัน และสร้างวัฒนธรรมขึน้ มาใหม่ซง่ึ มีลกั ษณะตรงข้าม
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กับวัฒนธรรมหลักของสังคม (Akers. 1994) ทฤษฎีตตี รา อธิบายถึงขบวนการทีม่ ผี ลทําให้บุคคล
มีพฤติกรรมแปรเปลีย่ นไปเป็ นอาชญากรรมหรือเบีย่ งเบนไป ว่าไม่มพี ฤติกรรมใดทีเ่ ป็ นพฤติกรรม
อาชญากรอย่างแท้จริง แต่มพี ฤติกรรมอาชญากรเป็ นเพราะสังคมกําหนด หรือตีตราหน้าให้บุคคล
เป็ นอาชญากรได้ เพราะมีผลพืน้ ฐานของพฤติกรรมทีก่ ระทําผิด และตีตราในกระบวนการยุตธิ รรม
และแนวคิด อัตลักษณ์ (Identity) มาเป็ นแนวทางในการทําความเข้าใจในครัง้ นี้ดว้ ย
ในส่วนของการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนของนักเรียนอาชีวศึกษา ผูว้ จิ ยั
ได้นําแนวคิดในเรือ่ งการรวมกลุ่ม เป็ นแนวคิดในการอธิบายการรวมกลุ่มของเยาวชนภายในสถานศึกษา
และระหว่างสถานศึกษา ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ทีส่ ามารถทํางาน
ร่วมกัน ก่อนเป็ นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนต่อไปได้แนวคิดเรื่องเครือข่าย มาเป็ นแนวทางในการการจะ
สร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทควรเป็ นการร่วมมือกัน
การเชื่อมโยงของสถานศึกษาที่เป็ นเครือข่าย ในลักษณะที่มคี วามสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย
ต้องเป็ นไปโดยสมัครใจกิจกรรมทีท่ ําในเครือข่ายต้องมีลกั ษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลีย่ นซึง่ กันและ
กันการเป็ นสมาชิกเครือข่ายต้องไม่มผี ลกระทบต่อความเป็ นอิสระหรือความเป็ นตัวของตัวเองเพื่อจะ
ช่วยให้เกิดพลังทางสังคมที่ โดยเฉพาะการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
น่ าจะช่วยให้สงั คมเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยังยื
่ น ทฤษฎีการปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์
ทีม่ องในระดับปจั เจกบุคคล และมองกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในเชิงการปฏิสงั สรรค์ระหว่าง
บทบาทของการพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเยาวชนที่จะป้ องกันการก่อเหตุ ท ะเลาะวิว าท ซึ่งเป็ น
กระบวนการพัฒนาความเป็ นตัวตน (Self) ของบุคคล ในการพิจารณาและทําความเข้าใจบทบาท
ของกลุ่มเยาวชนทีร่ ว่ มพัฒนาเครือข่ายว่าเป็ นอย่างไรและรูปแบบชีววิทยานิเวศวิทยาของบรอนเฟน
เบนเนอร์ เป็ นแนวทางในการศึกษาการการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิว าทในนัก เรีย นอาชีว ศึก ษา ว่า ในการรวมกลุ่ม เยาวชน การพัฒ นาเครือ ข่า ยนัน้
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร มีบริบททางสังคมใดบ้างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
และอยูใ่ นระดับใดบ้าง
ในส่วนของการสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนของนักเรียนอาชีวศึกษา ผูว้ จิ ยั
ได้นําแนวคิดในเรื่องการการพัฒนาคู่มอื และมุมมองทางพฤติกรรมศาสตร์มาเป็ นแนวทางในการทํา
ความเข้าใจในครัง้ นี้

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การศึกษาเรื่อง “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา” มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ทํา
ความเข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร้างและสังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา และ
เพื่อสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
โดยพืน้ ทีศ่ กึ ษา คือ เขตกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเรื่องของเครือข่ายในการป้องกันการทะเลาะวิวาท
ในนักเรียนอาชีวศึกษา โดยมุง่ เน้นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงสร้าง ทางสังคม และวัฒนธรรม
ของนักเรียนและสถานศึกษา ทัง้ นี้ได้อาศัยแนวคิดของ โอเลอรี่ (วรรณดี สุทธินรากร. 2556; อ้างอิง
จาก O’Leary. 2004) ทีไ่ ด้พฒ
ั นารูปแบบทีใ่ กล้เคียงกับโมเดลของ Lewin และโมเดลของ Elliott ทีใ่ ห้
ความสําคัญกับความรูท้ ก่ี ่อรูปขึน้ ท่ามกลางการเรียนรูต้ ลอดวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ทีเ่ ป็ น
เสมือนการสร้างการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เพื่อนํ าสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ซึง่ เป้าหมายของความสําเร็จ
จะขัดเกลาวิธกี ารของการปฏิบตั ิ การเก็บข้อมูล รวมทัง้ การตีความข้อมูลจะเป็ นแสงสว่างทีน่ ํ าไปสู่
ความเข้าใจเรื่องราวในแต่ละขัน้ ตอนของการวิจยั กระบวนการวิจยั เริม่ ต้นด้วยขัน้ ตอนของการสังเกต
ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนที่ใช้วธิ กี ารวิจยั ในการเก็บข้อมูลผลการศึกษาที่ได้นําไปสู่การสะท้อนผลเพื่อให้เกิด
การตระหนักและความเข้าใจทีล่ กึ ซึ้งในปญั หา จากนัน้ สมาชิกช่วยกันทําแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อนํ าสู่
การกําหนดเป้าหมายไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล การกําหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนจะนําไปสู่การค้นคว้าวิธกี ารและเครื่องมือในการปฏิบตั ิ แล้วจึงลงมือปฏิบตั ติ ามแผน สมาชิก
กลุ่มสามารถนํ าผลจากการปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ส่กู ารสํารวจปญั หาอีกครัง้ ในขัน้ ตอนของการสังเกตรอบที่ 2
ผลจากการสํา รวจจะนํ า สู่ก ารสะท้อ นผลสู่ส มาชิก กลุ่ ม อีก ครัง้ และนํ า สู่ก ารจัด ทํ า แผน รวมทัง้
ปฏิบตั กิ ารตามแผนต่อไป โดยรายละเอียดของวิธกี ารดําเนินการศึกษาค้นคว้า มีดงั ต่อไปนี้
1. บทบาทและการเตรียมความพร้อมของนักวิจยั
2. พืน้ ทีใ่ นการวิจยั
3. ผูร้ ว่ มวิจยั และกลุ่มผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั
4. ขัน้ ตอนในการวิจยั
5. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
8. การตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล
9. จรรยาบรรณในการวิจยั
10. การพิทกั ษ์สทิ ธิผใู้ ห้ขอ้ มูล
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1. บทบาทและการเตรียมความพร้อมของนักวิจยั
1.1 บทบาทของผูว้ ิ จยั
ในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR) ในครัง้ นี้
เป็ นการสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึน้ ในกลุ่มเครือข่ายแกนนํานักเรียนอาชีวศึกษา เกีย่ วกับการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทร่วมกัน โดยการเปลีย่ นแปลงนัน้ อาศัยบทบาทของผูว้ จิ ยั ในการค้นหาความรู้ และ
นําความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการเรียนรูท้ า่ มกลางการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย
โดยผูว้ จิ ยั มีบทบาทไปตามสถานการณ์ (วรรณดี สุทธินรากร. 2557) และวิธกี ารเก็บข้อมูล
ทีใ่ ช้ ดังต่อไปนี้ ดังนี้
1. การเป็ นนักวางแผน (The Planner) ในการนําผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ปญั หา
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา สูก่ ารวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
หลังจากการแสวงหาอนาคตร่วมกัน (Future Search Conference) ระหว่างผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูว้ จิ ยั ร่วม
2. การเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) ตลอดห้วงเวลาในวงจรการวิจยั ทัง้ การสํารวจ
สถานการณ์ปญั หาการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา สู่การวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชน การนําแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ และการตรวจสอบผลการปฏิบตั ิ ในการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายแกนนํานักเรียนอาชีวศึกษา เกีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทร่วมกัน
3. การเป็ นผูฟ้ งั ทีด่ ี (Listener) ในหลายๆ สถานการณ์ของการสํารวจสถานการณ์ปญั หา
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา การสะท้อนผลจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชน ในทุกกระบวนการ ผูว้ จิ ยั ต้องทําหน้ าที่เป็ นผูฟ้ งั ที่ด ี เพื่อเข้าถึงปญั หาหรือสภาพการณ์
เพื่อการนํ าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปญั หาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
4. การเป็ นนักสังเกต (Observer) การเป็ นนักสังเกตเพื่อพิจารณาปญั หาและผลของการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ อยูใ่ นบริบทของภาษา คําพูด การกระทําและสภาพการณ์ ทัง้ ยังช่วยในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ตัวผูว้ จิ ยั เปรียบเสมือนเครื่องมือทีส่ ําคัญ
ทีส่ ุดของการวิจยั (วรรณดี สุทธินรากร. 2556) เช่นเดียวกับการวิจยั เชิงคุณภาพ เนื่องจากกระบวนการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวงจรการออกแบบของนักวิจยั ดังนัน้ จึงควรมีการเตรียม
ความพร้อมของผูว้ จิ ยั ให้มที กั ษะในการแสดงบทบาทต่างๆ ตลอดทัง้ กระบวนการวิจยั ดังนี้ (ชาย โพธิสติ า.
2549)
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1.2 การเตรียมความพร้อมของนักวิ จยั
1) การเตรียมความรู้ เนื้ อหาและแนวคิ ดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานวิ จยั
ผู้วิจยั มีการเตรียมความรู้และทฤษฎีท งั ้ ทางด้านสังคมและจิต วิท ยาที่นํามาอธิบ าย
ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแกนนํานักเรียนอาชีวศึกษา เกีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะ
วิวาทร่วมกัน เพื่อใช้เป็ นแนวคิดเบือ้ งต้น (Preconceived notion) ในการสร้างแนวคําถาม (Interview
guideline) วางแผนการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างครบถ้วน โดยตระหนักว่าความรูแ้ ละ
ทฤษฎีดงั กล่าวเหล่านี้จะไม่ยดึ ถือเป็ นหลักของการศึกษาในครัง้ นี้ สอดคล้องกับ การศึกษางานวิจยั
เชิงคุณภาพตามแนวทางของ Maxwell (1996) กล่าวว่า กระบวนการวิจยั คุณภาพมิได้เริม่ ต้นที่
ทฤษฎีเป็ นหลัก แต่เป็ นการอธิบายข้อมูลไปสู่ขอ้ สรุป โดยแท้จริงแล้วแนวคิดและทฤษฎีสําหรับ
งานวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นเพียง “ทฤษฎีชวคราว”
ั่
ทีว่ ่าชัวคราวเพราะต้
่
องรอการพิสจู น์ดว้ ยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ สามารถยืนหยุ่นหรือปรับเปลีย่ นได้ ซึง่ ทฤษฎีเป็ นเพียง การบอกว่าเหตุใดปรากฏการณ์ท่ี
จะศึกษาจะเกิดขึน้ และเป็ นอย่างทีเ่ ราคิด มิใช่เพือ่ การพิสจู น์ทฤษฎีหรือนําทฤษฎีมาสูก่ ารปฏิบตั ิ และ
จากที่ วรรณดี สุทธินรากร (2557) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) สร้างขึน้ บน พืน้ ฐานความรู้ ความเข้าใจ ของสมาชิกในกลุ่ม
เริม่ ต้นด้วยการปฏิบตั ิ และผลของการปฏิบตั จิ ะถูกนํ ามาทบทวนด้วยทฤษฎี ทฤษฎีคอื ชุดของการ
จัดการทีเ่ กี่ยวข้องกับความคิด ซึง่ ถ่ายโยงสู่การปฏิบตั กิ าร ยิง่ กว่านัน้ ทฤษฎีจะเกิดขึน้ เมื่อคนได้รบั
ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างทางของการปฏิบตั แิ ละการสะท้อนผล โดยการปฏิบตั ใิ นทีน่ ่ี หมายถึง
การขับเคลื่อนทางการปฏิบตั ิด้วยพลังของความรูส้ กึ และสติปญั ญา ใช้ทฤษฎีเป็ นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการปฏิบตั แิ ละสะท้อนผลของการปฏิบตั สิ กู่ ารขัดเกลาทางทฤษฎี
2) การเตรียมความพร้อมด้านระเบียบวิ ธีการวิ จยั
โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักการเชิงทฤษฎีของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม โดย
ผ่านการเรียนในวิชา วป 701 ระเบียบวิธวี จิ ยั II และการเป็ นผูช้ ่วยนักวิจยั ในงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วม และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผ่านการเรียนและฝึ กทําวิจยั คุณภาพ ในวิชา วป 703
การวิจยั เชิงคุณภาพ วิชาสัมมนาการวิจยั เชิงคุณภาพ และวิช า วป 804 ปฏิบ ตั ิการวิจยั II ณ.
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื่องจากการกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิจยั เชิง
คุณภาพมีความเป็ นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ การมีความรูอ้ ย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องอาศัย
ประสบการณ์และการฝึกฝน และการเรียนรูจ้ ากการกระทําจริงของตนเอง โดยนอกจากการเรียนแล้ว
ผูว้ จิ ยั ยังได้ร่วมเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูล ผูช้ ่วยนักวิจยั และนักวิจยั ร่วมในงานวิจยั ต่างๆ ของสถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 7 สรุปประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั เทคนิคทีไ่ ด้เรียนรู้ และทักษะทีไ่ ด้ฝึกปฏิบตั ิ
โครงการ / งานวิจยั
หน้าที่
1. งานวิจยั เรื่อง “การรายงาน นักวิจยั
ั หาความ ร่วม
สถานการณ์ ป ญ
ขัด แย้ ง ในสัง คมไทย ปี
พ.ศ.2557-2558”

2.งานวิจ ัย เรื่อ ง “การพัฒ นา ผู้ ช่ ว ย
รู ป แบบและกลไกของ นักวิจยั
ชุ ม ชนเพื่ อ การดู แ ลและ
ป้องกันปญั หาโรคซึมเศร้า
แ ล ะ โ ร ค วิ ต ก กั ง ว ล ใ น
ผูส้ งู อายุ”

เทคนิคทีไ่ ด้เรียนรู้
- วิ ธี ก ารวางแผนวิ ธี ก ารเก็ บ
ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง
คุณภาพ
- การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- การสนทนากลุ่ม
- การวางแผนการวิ เ คราะห์
ข้อ มู ล เชิง คุ ณ ภาพ และเชิง
ปริมาณ
- ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ
- การเขียนรายงานผลการวิจยั
- เทคนิคการสนทนกลุ่ม
- (Focus Group Discussion)
- เทคนิ ค การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
(In-depth interview)
- เทคนิ ค การวิเ คราะหาภาพ
แวดล้อมภายใน และภายนอก
ข อ ง พื้ น ที่ วิ จั ย
(Environmental scanning)
- วิธีก ารออกแบบกิจ กรรมใน
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วม
- เ ท ค นิ ค ก า ร เ ล่ า เ รื่ อ ง
(Storytelling)
- วิธกี ารออกแบบการวิเคราะห์
ข้อมูล
- วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล

-

-

ทักษะทีไ่ ด้ฝึกปฏิบตั ิ
ผูส้ มั ภาษณ์
ผูจ้ ดบันทึก
ผูอ้ ํานวยความสะดวก
(Facilitator)
ฝึ กการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ บ บ
Case study
ฝึ กการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริมาณ ด้วยสถิติ
เชิงพรรณา
ฝึ ก การเขีย นรายงาน
ผลการวิจยั
การเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก (Facilitator)
การเป็ นผู้ จ ดบั น ทึ ก
(Note taker)
การสร้างประเด็นคําถาม
สําหรับการสนทนากลุ่ม
การสร้างแนวคําถาม
สําหรับการตรวจวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน
ฝึ กการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ไ ด้ จ ากการสนทนา
กลุ่ม
ฝึ กการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ ไ ด้ จ ากเทคนิ ค การ
เล่าเรือ่ ง (Storytelling)
ฝึ กการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก
ฝึกการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน
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ตาราง 7 (ต่อ)
โครงการ / งานวิจยั
หน้าที่
3. งานวิจยั เรื่อง “ศึกษาและ ผู้ ช่ ว ย
ประเมินผลการดําเนินงาน นักวิจยั
กองทุ น คุ้ม ครองเด็ก และ
ค้น หาโครงการต้ น แบบ”
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุ
่
ษย์

เทคนิคทีไ่ ด้เรียนรู้
- เทคนิคถอดบทเรียน
- เ ท ค นิ ค ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม
(Focus group discussion)
- เทคนิ ค การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
(In-depth interview)

4.งานวิจ ัย เรื่อ ง “การสํา รวจ ผู้ ช่ ว ย
ความตระหนั ก รู้ ใ นเรื่ อ ง นักวิจยั
สิ ท ธิ ผู้ บ ริ โ ภคในกิ จ การ
โทรคมนาคมและวิเคราะห์
ั หาจากการใช้
สภาพป ญ
บริก ารโทรคมนาคมของ
ผูบ้ ริโภค”

- เทคนิคการสนทนากลุ่ม
- (Focus Group Discussion)
- วิธีก ารออกแบบกิจ กรรมใน
การเก็บข้อมูล
- วิธกี ารออกแบบการวิเคราะห์
ข้อมูล

-

-

-

5.

งานวิจ ยั เรื่อ ง “ผล ผู้ ช่ ว ย
ก า ร ศึ ก ษ า ส ภ า พ ก า ร นักวิจยั
ดําเนินชีวติ ของครอบครัว
ทีม่ เี ด็กติดเกม และบริการ
ท า ง สั ง ค ม สํ า ห รั บ
ครอบครัว

- เทคนิ ค การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
(In-depth interview)

-

ทักษะทีไ่ ด้ฝึกปฏิบตั ิ
การเป็ นผูส้ มั ภาษณ์
การเป็ นผูจ้ ดบันทึก
การเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
ส ะ ด ว ก ( Facilitator)
ในการสนทนากลุ่ม
การเป็ น Moderator
ฝึ กวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การถอดบทเรียน
การเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก (Facilitator)
การเป็ นผู้ จ ดบั น ทึ ก
(Note taker)
ก า ร ส ร้ า ง ป ร ะ เ ด็ น
คํ า ถามสํ า หรั บ การ
สนทนากลุ่ม
ฝึ กการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ไ ด้ จ ากการสนทนา
กลุ่ม
ผูส้ มั ภาษณ์
ผูจ้ ดบันทึก
การนําเสนอผลงาน

81
ตาราง 7 (ต่อ)
โครงการ / งานวิจยั
หน้าที่
6.โครงการปฏิรูปการเรียนรูส้ ู่ ผู้ ช่ ว ย
ผูเ้ รียน
นักวิจยั

เทคนิคทีไ่ ด้เรียนรู้
- เ ท ค นิ ค ก า ร เ ป็ น ผู้ ชี้ แ น ะ
(Coaching) และ การเป็ นพี่
เลีย้ ง (Mentoring)
- เทคนิ ค การทบทวนผลหลัง
การปฏิบตั งิ าน (After Action
Review)

7.งานวิจ ัย เรื่อ ง “การศึก ษา ผู้ เ ก็ บ
สมรรถนะที่ต้ อ งการและ ข้อมูล
จํ า เป็ นด้ า นการจั ด การ
ความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
ใ น อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน”
8.งานวิจ ัย เรื่อ ง “การศึก ษา ผู้ เ ก็ บ
รู ป แ บ บ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อ ย ข้อมูล
ภายในบ้ า นพั ก อาศั ย ที่
ช่ ว ยลดความขัด แย้ ง ใน
ครอบครัว และเสริม สร้า ง
คุณภาพชีวติ ”

- เทคนิ ค การสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก
(In-depth interview)

9.

งานวิจ ยั เรื่อง “การ ผู้ เ ก็ บ
ประมวลและสัง เคราะห์ ข้อมูล
ผลงานวิจยั ที่สถาบันวิจยั
พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ใ ห้
ความสําคัญ”

- เทคนิคการสนทนกลุ่ม
(Focus Group Discussion)
- ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth interview)

- เทคนิคการบันทึกข้อมูล

ทักษะทีไ่ ด้ฝึกปฏิบตั ิ
- ก า ร เ ป็ น ผู้ ชี้ แ น ะ
(Coaching) และ การ
เป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Mentoring)
- การเป็ นผูจ้ ดบันทึก
- การเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
ส ะ ด ว ก ( Facilitator)
ในการสนทนากลุ่ม
- การสร้า งแนวคํ า ถาม
สําหรับการทบทวนผล
หลังการปฏิบตั งิ าน
- การเป็ นผูส้ มั ภาษณ์
- การเป็ นผูจ้ ดบันทึก

- การเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวก (Facilitator)
- การเป็ นผู้ จ ดบั น ทึ ก
(Note taker)
- การเป็ นผูส้ มั ภาษณ์
- ก า ร ส ร้ า ง ป ร ะ เ ด็ น
คํ า ถามสํ า หรั บ การ
สนทนากลุ่ม
- ฝึ กบันทึกข้อมูล
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ตาราง 7 (ต่อ)
โครงการ / งานวิจยั
หน้าที่
10. โครงการสํารวจความพึง ผู้ เ ก็ บ
พอใจในการปฏิ บ ั ติ ง าน ข้อมูล
แ ล ะ ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ
องค์การของพนักงาน
การทางพิเ ศษแห่ ง ประเทศ
ไทย ประจําปี 2558

เทคนิคทีไ่ ด้เรียนรู้
- เทคนิคการสนทนากลุ่ม

ทักษะทีไ่ ด้ฝึกปฏิบตั ิ
- การเป็ นผูจ้ ดบันทึก
- การเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
ส ะ ด ว ก ( Facilitator)
ในการสนทนากลุ่ม

จากการได้ฝึกปฏิบตั ติ ่างๆ ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ทําความเข้าใจรูปแบบของงานวิจยั เชิงคุณภาพ
แต่ละรูปแบบเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ ได้ฝึกทักษะในการเป็ นนักวิจยั ทัง้ ในส่วนของการตัง้ คําถามจาก
การเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) ของการจัดการสนทนากลุ่ม ทักษะของการเป็ นผูส้ มั ภาษณ์ทด่ี ี
จากการร่วมเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก ทักษะการสังเกต ตลอดจนกระบวนการถอด
บทเรียนในทุกขัน้ ตอน โอกาสต่างๆ เหล่านี้ ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ฝึกฝนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลในงานวิจยั เชิงคุณภาพทําให้เกิดความรูค้ วามชํานาญ โดยผูว้ จิ ยั เชื่อว่า จะทําให้ผูว้ จิ ยั เกิด
ความมันใจ
่ และมีทกั ษะในการเป็ นนักวิจยั ทีด่ ใี นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมในการสร้าง
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาครัง้ นี้

2. พืน้ ที่ในการวิจยั
ในการดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกสถานศึกษาทีอ่ ยู่
ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เป็ นพื้นที่ในการวิจยั โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังต่อไปนี้
1. เป็ น สถานศึก ษาที่อ ยู่ใ นสัง กัด สํา นั ก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. เป็ นสถานศึกษาทีย่ งั คงมีเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทภายใน และระหว่างสถานศึกษา
เกิดขึน้
3. เป็ นสถานศึกษาทีผ่ บู้ ริหารมีความตระหนักทีจ่ ะหาวิธใี นการป้องกัน และแก้ไขปญั หา
การทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้
4. เป็ นสถานศึกษาที่ผูบ้ ริหาร และกลุ่มเยาวชน สมัครใจเข้าร่วมการวิจยั ในครัง้ นี้ และ
ยินดีเข้าร่วมตลอดตัง้ แต่ตน้ จนจบการวิจยั
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จากเกณฑ์ในการคัดเลือกพบว่ามีสถานศึกษา จํานวน 2 สถานศึกษาทีม่ คี ุณลักษณะครบ
ตามเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ในทุกข้อ ดังนัน้ พืน้ ทีว่ จิ ยั ในการทําวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ครัง้ นี้
จึงได้แก่ สถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และสถานศึกษาภาคเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ทัง้ นี้มไิ ด้หมายความว่าพืน้ ทีท่ เ่ี ลือกทําวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หามากกว่า
พืน้ ที่อ่นื ๆ เนืองจากการติดตามสถานการณ์จากข่าว ผูว้ จิ ยั เชื่อว่า การทะเลาะวิวาทของนักเรียน
อาชีวศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกิดขึน้ ในทุกพืน้ ที่

3. กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั
การเลือกกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติ
ทีก่ าํ หนด (Inclusion Criteria) โดยเน้นเลือกบุคคลทีส่ ามารถร่วมเสนอความคิดเห็น ให้ขอ้ มูล ในการ
วางแผน การลงมือ ปฏิบ ตั ิ การสะท้อ นผลการปฏิบ ตั ิ ได้ใ นทุก ขัน้ ตอนของกระบวนการวิจ ยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม และยังสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา สามารถให้ขอ้ มูลด้าน
สถานการณ์ปญั หาการทะเลาะวิวาท และแนวทางการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
สามารถร่วมวางแผน และปฏิบตั ใิ นการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา และสามารถร่วมสร้างคูม่ อื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ เน้นการมีสว่ นร่วม จาก
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ นํามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้เพื่อประสิทธิภาพของการวิจยั
ในครัง้ นี้อกี ด้วย รายละเอียดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและกลุ่มผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ครัง้ นี้ มีดงั ต่อไปนี้
3.1 ผูร้ ่วมวิ จยั (Participants) ในการตอบความมุ่งหมายการวิ จยั ข้อที่ 1
มีผรู้ ว่ มวิจยั (Participants) เป็ นกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทีผ่ า่ นเหตุการณ์การทะเลาะวิวาท
ทัง้ ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา จํานวน 20 คนทีม่ คี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนักเรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และ
สถานศึกษาภาคเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
2. เป็ นผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
ในระหว่างทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่
3. เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ตัง้ แต่ ฟกชํ้า ถลอก บาดเจ็บ
และพิการ
3.2 ผูม้ ีส่วนร่วมในการวิ จยั ในการตอบความมุ่งหมายการวิ จยั ข้อที่ 2-3
ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั เพือ่ ตอบความมุง่ หมายการวิจยั ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 มี 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มนักวิจยั ร่วม(Local Researcher) ได้แก่ กลุ่มอาจารย์จากสถานศึกษา จํานวน
2 แห่ง ได้แก่ รวม 2 คน มีคุณสมบัติ เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทํางานเกีย่ วกับการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนอาชีวศึกษา และมีแนวคิดที่จะแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และยินดีทจ่ี ะเข้าร่วมในการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ตงั ้ แต่ตน้ จนจบโครงการ
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2. กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั (Participants) ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา และตัวแทน
อาจารย์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวแทนนักเรียน (กลุ่มเยาวชน) ได้แก่นกั เรียนอาชีวศึกษาทีม่ คี วามสมัคร
ใจในการร่วมพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษา
ของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน และจากสถานศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่ง จํานวน
15 คน รวม 45 คนโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1) มีบทบาทเป็ นหัว หน้ าชุ ดในการทํากิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และได้รบั การยอมรับจากนักเรียนอาชีวศึกษา ว่าเป็ น
ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ และสามารถให้คาํ ปรึกษากับเพือ่ นได้
2) ยินดีเข้าร่วมในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมในครัง้ นี้ตลอดตัง้ แต่
ต้นจนจบโครงการ
2.2 กลุ่มตัวแทนอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ทม่ี คี วามสมัครใจในการร่วมพัฒนาเครือข่าย
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 2 คน และจากสถานศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่ง จํานวน 2 คน มีคุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญ ได้แก่
เป็ นอาจารย์ฝา่ ยปกครอง หรือ ฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา มีประสบการณ์การมีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และยินดีเข้าร่วมการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ตลอดตัง้ แต่ตน้ จนจบโครงการ
3. กลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย (Stake holder) ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มนักเรียนทั ่วไป
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมกิจกรรมทีก่ ลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั จัดขึน้

4. ขัน้ ตอนในการวิจยั
ในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1) ติดต่อประสานไปยังผูบ้ ริหารของสถานศึกษาที่เป็ นพื้นที่ในการวิจยั ครัง้ นี้ อันได้แก่
สถานศึก ษาภาครัฐ แห่ง หนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร และสถานศึก ษาภาคเอกชนแห่ง หนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหานคร
2) เข้าไปแนะนํ าตัว และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั กับผู้บริหารของสถานศึกษาที่
เป็ นพืน้ ทีว่ จิ ยั ทัง้ 2 แห่ง รวมทัง้ ขออนุ ญาตในการใช้พน้ื ที่ และบุคลากรเพื่อร่วมในการทําวิจยั และ
เก็บข้อมูล
3) ทําการติดต่อไปยังกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั โดยผูว้ จิ ยั แจ้งความประสงค์ในการศึกษาและชีแ้ จง
วิธกี ารดําเนินการศึกษาแก่กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ให้ทราบในเบื้องต้น รวมทัง้ สร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มผู้
ร่วมวิจยั เพือ่ ให้เกิดความไว้วางใจในตัวผูว้ จิ ยั
4) ทําความเข้าใจกับกลุ่มนักวิจยั ร่วมให้ทราบถึงหน้าที่ บทบาท ทีจ่ ะปฏิบตั ใิ นฐานะผูช้ ว่ ย
นักวิจยั ทีเ่ ป็ นนักวิจยั ในพืน้ ที่ (Local researcher) เพือ่ ให้เข้าใจภาพรวมของการวิจยั ในครัง้ นี้
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5) ทํา หนัง สือ ขอจริย ธรรม เพื่อ ขออนุ ญ าตทํา การวิจ ยั ในมนุ ษ ย์ จากคณะกรรมการ
จริย ธรรมการวิจยั ในมนุ ษ ย์ ของมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ และได้รบั หนัง สือรับ รองเลขที่
SWUEC/E-068/2559
6) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครื่องมือต่างๆ ในการวิจยั โดยมี
อาจารย์ทป่ี รึกษาเป็ นผูต้ รวจสอบและควบคุมคุณภาพเครือ่ งมือ
7) ในขัน้ ก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ผูว้ จิ ยั ได้ทําความเข้าใจรูปแบบของ
การทะเลาะวิวาท เพื่อทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ สาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ รวมไปถึง
การแก้ไขทีผ่ า่ นมาของการทะเลาะวิวาททีส่ ถานศึกษานัน้ ๆ ดําเนินการอยูด่ ว้ ยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) โดยในขัน้ ตอนนี้ถอื เป็ นขัน้ ระบุปญั หา เพื่อให้ผวู้ จิ ยั ได้ทาํ ความเข้าใจกับข้อมูล
ก่อนไปสูข่ นั ้ วางแผน (Plan) ร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั ของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมต่อไป
8) หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมปฐมนิเทศ ให้กบั กลุ่มนักวิจยั ร่วม และกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั
เพือ่ ให้มารับฟงั รับรู้ และเข้าใจรูปแบบการทะเลาะวิวาท ทีถ่ อื ว่าเป็ นสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในปจั จุบนั
ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากขัน้ ก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
9) ในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เริม่ ต้นจากวงจรที่ 1 การพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษา ได้เริม่ จากขัน้ วางแผน (Plan1) โดยผูว้ จิ ยั กลุ่มนักวิจยั ร่วม และ
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ของสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมร่วมและวางแผนอนาคตร่วมกัน
โดยใช้เทคนิคการแสวงหาอนาคตร่วมกัน (Future Search Conference: FSC) ในการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาผลทีไ่ ด้คอื กิจกรรมทีเ่ กิดจาก
ความต้องการของกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายภายในสถานศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ตามลําดับ
10) ขัน้ ปฏิบตั กิ จิ กรรม (Action1) การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษาใน
ขัน้ นี้จะแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ปฏิบตั แิ ละขัน้ การสังเกต
10.1) โดยในขัน้ ปฏิบ ัติจ ะมีผู้วิจ ัย และกลุ่ ม ผู้ร่ว มวิจ ัย ร่ ว มกัน จัด กิจ กรรมพัฒ นา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษา ใน 2 ระดับ ได้แก่
1) ระดับบุคคลเน้นการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ พฤติกรรม และภาวะผูน้ ําของ
เยาวชน
2) ระดับกลุ่มในสถานศึกษา เน้ นการสร้างกลุ่ม กระบวนการทํางานเป็ นกลุ่ม
โดยในระดับ กลุ่ ม นี้ จะเปิ ด ให้ก ลุ่ ม ผู้ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย (ผู้บ ริห าร และนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาใน
สถานศึกษานัน้ ๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย)
10.2) ขัน้ การสังเกตผลของการจัดกิจกรรม โดยผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วม จะทําการสังเกต
และการสัมภาษณ์กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ในระหว่างทีท่ าํ กิจกรรม
11) ขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect1) ของวงจรที่ 1 โดยผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั
ด้วยการจัดเวทีเพื่อสะท้อนผลหลังการปฏิบตั ิ ด้วยเทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (After
Action Review) ผลทีไ่ ด้จากขัน้ นี้ จะนําไปสู่การวางแผนใหม่เพื่อพัฒนากิจกรรม โดยผลทีไ่ ด้คอื
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั พอใจในรูปแบบของกิจกรรมทีจ่ ดั และต้องการให้เริม่ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระหว่าง
สถานศึกษา ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
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12) ขัน้ วางแผนใหม่ (Plan2) เป็ นการเริม่ วงจรที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ระหว่างสถานศึกษา โดยเป็ นการนําผลทีไ่ ด้จากขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect1) ของวงจรที่ 1
มาใช้ในการวางแผนใหม่อกี ครัง้ เพื่อปรับปรุงกิจกรรม โดยผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ประชุมเพื่อ
วางแผนกิจกรรมร่วมกัน ด้วยเทคนิคการระดมสมอง (Brain storming) ผลทีไ่ ด้คอื การจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์รว่ มกัน ระหว่างสถานศึกษา
13) ขัน้ ปฏิบตั ติ ามแผนใหม่ทว่ี างไว้ (Action2) และสังเกต ในขัน้ นี้จะแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขัน้ ปฏิบตั แิ ละขัน้ การสังเกต
13.1) ขัน้ ปฏิบตั ติ ามแผนใหม่ทว่ี างไว้จะมีผวู้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั จัดกิจกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา ตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ โดยเป็ นกิจกรรมระดับเครือข่าย
เน้นการสร้างความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อสังคม
13.2) ขัน้ การสังเกตผลของการจัดกิจกรรม โดยนักวิจยั และนักวิจยั ร่วมทําการสังเกต
และการสัมภาษณ์กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ในระหว่างทีท่ าํ กิจกรรม
14) ขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect 2) ของวงจรที่ 2 โดยผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ด้วย
การจัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ด้วยเทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action Review)
ผลทีไ่ ด้จากขัน้ นี้ จะนําไปสูก่ ารวางแผนใหม่เพื่อพัฒนากิจกรรม โดยผลทีไ่ ด้คอื กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั พอใจ
ในรูปแบบของกิจกรรมทีจ่ ดั แต่ต้องการให้เพิม่ การตัง้ กลุ่มออนไลน์ เพื่อการประสานงานทีร่ วดเร็ว
ยิง่ ขึน้ และเพิม่ การให้ความรูก้ บั ผูท้ ม่ี าเข้ารับการบริการด้วย
15) ขัน้ วางแผนใหม่ (Plan3) เป็ นการเริม่ วงจรที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม เยาวชน
ระหว่างสถานศึกษาอีกครัง้ โดยเป็ นการนําผลทีไ่ ด้จากขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect 2) ของ
วงจรที่ 2 มาใช้ในการวางแผนใหม่อกี ครัง้ เพื่อปรับปรุงกิจกรรม โดยผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ประชุม
เพื่อวางแผนกิจกรรมร่วมกัน ด้วยเทคนิคการระดมสมอง (Brain storming) ผลทีไ่ ด้คอื การจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาเหมือนเดิม แต่ให้ปรับขัน้ ตอนการวางแผน เป็ นการ
สร้าง Group line เพื่อการติดต่อทีร่ วดเร็ว และเพิม่ ส่วนของการสาธิตการซ่อม กําหนดผูท้ ใ่ี ห้ความรู้
กับผูม้ ารับบริการเพิม่ ไปในการบําเพ็ญประโยชน์ครัง้ นี้ดว้ ย
16) ขัน้ ปฏิบตั ติ ามแผนใหม่ทว่ี างไว้ (Action3) และสังเกตในขัน้ นี้จะแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขัน้ ปฏิบตั แิ ละขัน้ การสังเกต
16.1) ขัน้ ปฏิบตั ติ ามแผนใหม่ทว่ี างไว้จะมีผวู้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั จัดกิจกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา ตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ โดยเป็ นกิจกรรมระดับเครือข่าย
เน้นการสร้างความร่วมมือ และความรับผิดชอบต่อสังคม
16.2) ขัน้ การสังเกตผลของการจัดกิจกรรม โดยนักวิจยั และนักวิจยั ร่วม จะทําการ
สังเกต และการสัมภาษณ์กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ในระหว่างทีท่ าํ กิจกรรม
17) ขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect 3) ของวงจรที่ 3โดยผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั
ด้วยการจัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ด้วยเทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (After Action
Review) ผลที่ได้จากขัน้ นี้ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั พอใจในรูปแบบของกิจกรรมที่จดั และอยากเพิม่ การ
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ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษาทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมโครงการ และประชาชนทัวไป
่ ได้รบั ทราบ
ถึงการบําเพ็ญประโยชน์ในครัง้ นี้ดว้ ย โดยผลทีไ่ ด้จากการสะท้อนผลการปฏิบตั จิ ากวงจรที่ 3 นัน้ จะ
ถือว่าเป็ นการสิน้ สุดกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โดยสิง่ ทีไ่ ด้จากการสะท้อนผลนัน้
จะเป็ นเกณฑ์ในการวัดความสําเร็จของการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ทีจ่ ะบอก
ได้วา่ การพัฒนาเครือข่ายทีร่ ว่ มกันพัฒนาขึน้ มานัน้ ประสบความสําเร็จหรือไม่ อย่างไร โดยดูผลจาก
การทํางานของเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ทีเ่ ป็ นกิจกรรม และความรูท้ ไ่ี ด้มาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และความรูท้ เ่ี กิดจากการปฏิบตั ิ ทีเ่ ครือข่ายกลุ่มเยาวชนได้รบั ว่าเป็ นอย่างไร หลังจากทีน่ ําไปปฏิบตั ิ
แล้ว เมือ่ ประมวลรวมผลทัง้ หมดแล้วคาดว่าจะได้รปู แบบของการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
18) การจัดทําคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา โดยผูว้ จิ ยั กลุ่มนักวิจยั ร่วม และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม
(Focus group discussion) โดยมาร่วมกันสะท้อนความรูท้ เ่ี กิดจากการทํากิจกรรม และเกิดจากการ
ปฏิบตั ิ เป็ นความรูท้ ไี่ ด้จากแต่ละบุคคล และความรูท้ ส่ี ะท้อนออกมาร่วมกันเป็ นของกลุ่มแล้วนัน้
นักวิจยั และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันนํ าข้อมูลทีไ่ ด้ไปสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ทีส่ ามารถเข้าใจและนําไปปฏิบตั ไิ ด้โดยง่าย

5. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ตัวผูว้ จิ ยั เปรียบเสมือนเครือ่ งมือทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของ
การวิจยั (วรรณดี สุทธินรากร. 2556) เช่นเดียวกับการวิจยั เชิงคุณภาพ เนื่องจากกระบวนการ
ขับเคลื่อนเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงตามวงจรการออกแบบของนักวิจยั ผูว้ จิ ยั จะต้องมีความสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั และต้องมีความเข้าใจในเรือ่ งทีต่ นเองศึกษาเป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม
นักวิจยั จําเป็นทีจ่ ะต้องมีเครือ่ งมือเพือ่ ช่วยในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ใช้เครือ่ งมือเพือ่ ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
5.1 แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ เชิ งลึก การสังเกต การถอดบทเรียนและประเด็น
ในการสนทนากลุ่ม
1) แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (สําหรับการตอบความมุ่งหมาย
ของการวิ จยั ข้อ 1)
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแนวคําถามเพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับการเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเงือ่ นไข
รูปแบบของสถานการณ์ปญั หาการทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลครบตาม
ประเด็นคําถามการวิจยั และป้องกันการขาดตกบกพร่องของประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้
สร้างแนวคําถามในประเด็นกว้างๆ แต่ครอบคลุมประเด็นคําถามการวิจยั ที่ต้องการค้นหาคําตอบ
คําถามทีใ่ ช้ถามจะมีความยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ทป่ี ระสบจริงในขณะทีท่ าํ การเก็บข้อมูล ซึง่ ก่อนที่
ผู้วิจยั จะนํ า แนวคํา ถามการสัม ภาษณ์ เ ชิงลึกนี้ ไ ปใช้จ ริงผู้วิจยั ได้ใ ห้อ าจารย์ท่ีป รึกษาซึ่งมีค วาม
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เชีย่ วชาญทางด้านการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นผูช้ ว่ ยตรวจสอบแนวคําถาม และได้ทดลองใช้แนวคําถาม
ทําการสัมภาษณ์กบั เพื่อนของผูว้ จิ ยั เอง เพื่อเป็ นการทําความเข้าใจในแนวคําถามที่สร้างขึน้ ก่อน
นําไปสัมภาษณ์จริง ในการสร้างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ในครัง้ นี้ มีตวั อย่าง ดังนี้
ตาราง 8 แนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (สําหรับการตอบความมุง่ หมายของการวิจยั ข้อ 1)
วัตถุประสงค์

ผูใ้ ห้ข้อมูลสําคัญ

เ พื่ อ ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ั หาการ
สถานการณ์ ป ญ
ทะเลาะวิว าท ในนัก เรีย น
อาชีวศึกษา

นั ก เ รี ย น
อาชีว ศึก ษาที่มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
เ ห ตุ ก า ร ณ์
ทะเลาะวิวาท

เพื่อ ค้ น หา รู ป แบบ ของ
ั หาการ
สถานการณ์ ป ญ
ทะเลาะวิว าท ในนัก เรีย น
อาชีวศึกษา

นั ก เ รี ย น
อาชีว ศึก ษาที่มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
เ ห ตุ ก า ร ณ์
ทะเลาะวิวาท

ตัวอย่างแนวคําถามหลัก
- สถานการณ์ ก ารทะเลาะวิ ว าทของ
นักเรียนอาชีวศึกษาในสถานศึกษาเป็ น
อย่างไร
- มีเ งื่อ นไขใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ เหตุ ก ารณ์
ทะเลาะวิว าท ทัง้ เงื่อ นไขจากตัว บริบ ท
โครงสร้าง วัฒนธรรมในโรงเรียน และ
ตัวบุคคล เช่น ผูบ้ ริหาร ครู เจ้าหน้าที่
เป็ นต้น
- มี เ งื่ อ นไขใดบ้ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท
- เหตุการณ์ทเ่ี คยเข้าร่วมมีลกั ษณะอย่างไร
บ้าง
- ในขณะทีม่ กี ารทะเลาะวิวาทเกิดขึน้ ท่าน
ทําอะไรบ้าง
- ผลจากการทะเลาะวิวาทเป็ นอย่างไร

*แนวคําถามนี้สามารถยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์

2) แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ (ในขัน้ ตอนของการวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ
แบบมีส่วนร่วม)
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นวิธกี ารเก็บข้อมูลในขัน้ ของการสังเกต
หลังจากได้ลงมือปฏิบตั แิ ล้ว เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนํ าไปสะท้อนถึงผลของการปฏิบตั ไิ ด้ โดยใน
การสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ผวู้ จิ ยั ได้สร้างแนวคําถามเพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ครบตามประเด็นการจัดกิจกรรมในขัน้ ปฏิบตั ิ และป้องกันการขาดตกบกพร่องของประเด็นทีต่ อ้ งการ
ศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างแนวคําถามในประเด็นกว้างๆ แต่ครอบคลุมประเด็นคําถามการวิจยั ที่
ต้องการค้นหาคําตอบ โดยแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์น้ีผวู้ จิ ยั จะไม่ได้นําออกมาอ่านในขณะทํา
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การสัมภาษณ์ และไม่ได้เรียงการถามตามประเด็นที่กําหนดไว้ แต่จะทําการสัมภาษณ์ และรับฟงั
เรือ่ งราวตามคําบอกเล่าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นหลัก คําถามทีใ่ ช้ถามจะมีความยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ท่ี
ประสบจริงในขณะทีท่ ําการเก็บข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ได้นําแนวคําถามให้กบั นักวิจยั ร่วมในสถานศึกษา
ได้ตรวจสอบก่อนทีจ่ ะนําไปใช้เก็บข้อมูลจริง
ตาราง 9 ตัวอย่างแนวคําถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์ (ในขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม)
กลุ่มผูม้ ีส่วนร่วม
ในการวิ จยั
เพื่อ ถามความคิด เห็น กลุ่มเยาวชน
ข อ ง ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมการพั ฒ นา
รูปแบบการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท
วัตถุประสงค์

ตัวอย่างแนวคําถามหลัก
/คําถามซัก(Probe)
- ในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านได้รบั บทบาทใด และ
ได้ทาํ อะไรบ้าง
- ท่ า นได้ร ับ อะไรจากการเข้า ร่ ว มกิจ กรรมเป็ น
อย่างไรบ้าง
- หลังจากได้ทาํ กิจกรรมแล้ว ท่านรูส้ กึ อย่างไร
- ฯลฯ
- หากต้องกลับไปทํากิจกรรมอีกครัง้ ท่านคิดว่าจะ
ทําอย่างไร
- ฯลฯ

เพื่อ ค้น หาแนวทางใน กลุ่มเยาวชน
ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พั ฒ นากิ จ กรรมการ
พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร
ป้องกันการทะเลาะวิวาท
หมายเหตุ แนวคํ า ถามนี้ เ ป็ น เพีย งตัว อย่ า งเท่ า นั น้ สามารถปรับ เปลีย่ นและยืด หยุ่ น ได้ต าม
สถานการณ์

3) แนวทางการสังเกต
ผูว้ จิ ยั ใช้แนวทางการสังเกตเพือ่ ทําการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมวิจยั รวมทัง้
สังเกตบริบทรอบข้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการสังเกตนัน้ ผู้วจิ ยั ได้กระทําร่วมกับการสัมภาษณ์เพื่อเป็ น
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนําไปสะท้อนถึงผลของการปฏิบตั ไิ ด้ และเป็ น
การตรวจสอบความถูกต้อง/เชื่อถือได้ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมด้วยวิธกี ารอื่นด้วยผูว้ จิ ยั
ไม่ได้ใช้การสังเกตเป็ นวิธกี ารหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ใช้เป็ นวิธกี ารรองเพื่อเป็ นส่วนร่วม
และสนับสนุนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และเป็ นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้อง/เชื่อถือได้ของ
ข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างกรอบการสังเกตไว้เป็ นเครื่องนํ าทางสําหรับการสังเกต เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
เกีย่ วข้องมากทีส่ ดุ ดังนี้
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ตัวอย่างกรอบการสังเกต
1) บริบ ทที่เ กี่ย วข้อ งผูว้ จิ ยั ได้ทํา การสัง เกตบริบ ทแวดล้อ มที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ทัง้
บริบทของเวลา สถานที่ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําความเข้าใจว่าหลังจากเข้าร่วม
การทํากิจกรรมแล้ว มีบริบทอะไรบ้างทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน และมี
ความเกีย่ วข้องอย่างไร
2) พฤติกรรมผูว้ จิ ยั ทําการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มเยาวชน ทัง้ ในขณะทํากิจกรรม
และหลัง ทํา กิจ กรรมพัฒ นาเครือข่า ยกลุ่ม เยาวชนในการป้ อ งกัน การทะเลาะวิว าทของนัก เรีย น
อาชีวศึกษา
3) ความสัมพันธ์ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเกตความสัมพันธ์ของของกลุ่มเยาวชน ทัง้ ในขณะ
ทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาชีวศึกษา กับกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคน
4) การมีสว่ นร่วมผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเกตการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของของกลุ่ม
เยาวชน ทัง้ ในขณะทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
4) ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคําถามในการสนทนากลุ่มในประเด็น
“แนวทางในการพัฒนาคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา” เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนาคู่มอื การพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตาราง 10 ตัวอย่างประเด็นการสนทนากลุ่ม
วัตถุประสงค์
เ พื่ อ ค้ น ห า
องค์ประกอบในคู่มอื
การพัฒนาเครือข่าย

ตัวอย่างแนวคําถามหลัก

คําถามซัก(Probe)

- ท่ า น คิ ด ว่ า ใ น คู่ มื อ ก า ร พั ฒ น า
เครือข่าย ควรมีขอ้ มูลอะไรบ้าง

- วัตถุประสงค์ควรเป็ นอย่างไร
- ควรมีกจิ กรรมอะไรบ้าง
- คําจํากัด ความที่จํา เป็ น ควรมีคํา
ว่าอะไรบ้าง
- ระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้
มีสว่ นเกีย่ วข้อง
- ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
- รูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย
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ตาราง 10 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ค้ น หารู ป แบบ
ของคู่มอื การพัฒนา
เ ค รื อ ข่ า ย ก ลุ่ ม
เยาวชน

ตัวอย่างแนวคําถามหลัก
- ท่านคิดว่า คู่มอื การพัฒนาเครือข่าย
กลุ่ ม เยาวชนแบบใด ที่จ ะมีผู้ส นใจ
อ่ า น และนํ า ไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ง่ า ย
ทีส่ ดุ

คําถามซัก(Probe)
- ขนาดของเล่มคูม่ อื
- การนําเสนอข้อความต่างๆ
- จํานวนหน้า

5.2 อุปกรณ์ภาคสนาม ได้แก่
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม อุปกรณ์ภาคสนามมีความสําคัญและจําเป็ นอย่าง
มากในการเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็ นเครื่องมือทีช่ ่วยให้ผวู้ จิ ยั สามารถดําเนินการเก็บข้อมูลได้สะดวก
ขึน้ ป้องกันการขาดตกบกพร่องของข้อมูล และช่วยให้ผวู้ จิ ยั สามารถนํ าข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ได้
อย่างลึกซึง้ ตามสภาพความเป็ นจริงทีป่ รากฏ โดยผูว้ จิ ยั ใช้อุปกรณ์ภาคสนามในการเก็บข้อมูล ดังนี้
สมุดจดบันทึกภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ใช้เป็ นเครื่องมือช่วยในการเก็บข้อมูล การจดบันทึก
ภาคสนามมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง่ สําหรับการวิจยั เนื่องจากช่วยให้ผูว้ จิ ยั สามารถบันทึก
เรื่อ งราวหรือ ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์ สัง เกต และการสนทนากลุ่ ม รวมทัง้ บัน ทึก อารมณ์
ความรู้สกึ ของผู้วจิ ยั ขณะทําการเก็บข้อมูล อันเป็ นการป้องกันความมีอคติในการเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้อกี ด้วย
กล้องถ่ายภาพ ผูว้ จิ ยั ใช้กล้องถ่ายภาพเป็ นเครื่องมือช่วยในการบันทึกภาพเพื่อเก็บ
รายละเอียดของการเก็บข้อมูลการวิจยั ทัง้ รายละเอียดขณะทําการสัมภาษณ์ สถานที่ในการจัด
กิจกรรม ประมวลภาพการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ภาพถ่ายขณะการ
สนทนากลุ่ม เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาวิจยั ทัง้ นี้ก่อนทําการบันทึกภาพใดๆ
ผูว้ จิ ยั จะได้ทาํ การขออนุ ญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเจ้าของสถานทีก่ ่อนทุกครัง้
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 11 ความมุง่ หมายการวิจยั กลุ่มเป้าหมาย เทคนิค และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความมุง่ หมายการ
กลุ่มผูร้ ่วมวิ จยั
เทคนิ ค
วิ จยั
1.เพื่อ ทํ า ความเข้า ใจ นักเรียนอาชีวศึกษา การสัมภาษณ์เชิงลึก
รูปแบบของปญั หาการ
(In-depth interview)
ท ะ เ ล า ะ วิ ว า ท ใ น
นักเรียนอาชีวศึกษา
2.เ พื่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
สังเคราะห์รูปแบบการ
พัฒ นาเครือ ข่า ยกลุ่ ม
เยาวชน ในการ
ป้ องกั น การทะเลาะ
วิ ว า ท ภ า ย ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า
แ ล ะ ร ะ ห ว่ า ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง
นั ก เรีย นอาชีว ศึ ก ษา
จากระบวนการวิ จ ัย
เชิงปฏิบตั กิ าร
3.เพื่ อ สร้ า งคู่ มื อ การ
พัฒ นาเครือ ข่า ยกลุ่ ม
เยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิว าทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา

เครื่องมือที่ใช้
แนวคํ า ถามการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

1.ตัวแทนอาจารย์
1.เทคนิคการแสวงหาอนาคต แบบสังเกต
2. กลุ่มเยาวชนใน ร่วมกัน (Future Search แนวคําถามในการ
แต่ละสถานศึกษา Conference:FSC)
สัมภาษณ์เชิงลึก
2.เ ท ค นิ ค ก า ร ร ะ ด ม ส ม อ ง
(Brain stroming)
3.เทคนิคการทบทวนผลหลัง
การปฏิบตั งิ าน(After Action
Review)
4.เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview)

เทคนิคการสนทนากลุ่ม
1.ตัวแทนอาจารย์
2.กลุ่มเยาวชนในแต่
ละสถานศึกษา

1.แนวคํ า ถามใน
การถอดบทเรียน
2. ประเด็นคําถาม
ในการสนทนา
กลุ่ม
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี าร
เชิงปริมาณ ในขัน้ ตอนของการสังเกต และวิธกี ารเชิงคุณภาพทีท่ ําไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และต้องดําเนินต่อไปภายหลังการเก็บข้อมูลสิน้ สุดลง กล่าวคือ ผูว้ จิ ยั จะไม่แยกกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลออกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อนําข้อมูลมาพิจารณาว่ายังขาดประเด็นใด ซึง่ ถ้า
พบว่าขาดประเด็นใด ผูว้ จิ ยั จะทําการขออนุ ญาตเก็บข้อมูลเพิม่ เติมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกครัง้ เพื่อนํามา
สร้างสมมติฐานชัวคราว
่
(Working Hypothesis) และนําไปสร้างข้อสรุปเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎี
ต่อไป โดยผูว้ จิ ยั เลือกใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุป ซึง่ ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
และมีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จึงนําข้อมูลทีไ่ ด้มาทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่ จะเป็ นข้อความบรรยาย
ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต (ชาย โพธิสติ า. 2548: 335-372; อ้างอิงจาก Mile; &
Huberman. 1994)
7.1 วิธกี ารเชิงคุณภาพ
ในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้เทคนิคทางการวิจยั เชิง
คุณภาพหลากหลายเทคนิค ทําให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ เมื่อได้ขอ้ มูลมาแล้ว
จะมีการวิเคราะห์ตคี วามเป็ นกระบวนการทีด่ าํ เนินไปด้วยกัน ผูว้ จิ ยั มีหน้าทีส่ ร้างข้อมูลใหม่อย่างเป็ น
ระบบจากการรับรูแ้ ละความเข้าใจของตนเอง ในกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั สามารถ
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ได้ ตัง้ แต่การคัดเลือกข้อมูลสู่การตีความและการให้ความหมายแก่ขอ้ มูล
รวมถึงการเรียงร้อยความสัมพันธ์ของเรื่องราว โดยมีการอ้างอิง (Quote) คําพูดทีม่ คี วามหมายซึง่
เป็ นที่มาของการตีความ ตลอดเส้นทางการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในบางแง่มุมของการตีความเป็ นการ
อธิบายความเชื่อในส่วนลึกของนักวิจยั ไปพร้อมกัน นักวิจยั ต้องพึงระวังไม่ให้ตคี วามเอนอิงอยู่กบั
วัฒนธรรมของผูว้ จิ ยั หากแต่ตอ้ งยืนหยัดอยูบ่ นวัฒนธรรมของกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั เป็ นสําคัญ ผูว้ จิ ยั เตือน
ตนเองอยู่เสมอในการทําหน้าทีใ่ นการถ่ายทอดเรื่องราวให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริงบนพืน้ ฐาน
วัฒนธรรมของผูค้ นในสภาพการณ์นัน้ ๆ บนเส้นทางของการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปพร้อมกับกระบวนการวิเคราะห์ รวมทัง้ สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของผลการวิจยั หลังสิน้ สุดการวิเคราะห์ได้อกี ครัง้ หนึ่งด้วย (วรรณดี สุทธินรากร. 2557)
โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ (ชาย โพธิสติ า. 2548: 335-372
อ้างอิงจาก Mile; & Huberman. 1994)
1) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมมาจาก
ภาคสนาม มักไม่อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมจะนําไปใช้วเิ คราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาจัดทํา
ให้ขอ้ มูลอยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะนําไปวิเคราะห์ได้โดยสะดวก โดยผูว้ จิ ยั จะจัดระเบียบของข้อมูลทีไ่ ด้
จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ทีถ่ ูกจดบันทึกด้วยลายมือและการบันทึกเสียง โดยผูว้ จิ ยั ทําการ
จัดระเบียบโดยการถอดคําให้สมั ภาษณ์และการสนทนากลุ่มออกมาพิมพ์ไว้ในรูปแบบของเอกสาร
และบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการอ่านและวิเคราะห์ รวมไปถึงการ
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เรียกมาใช้ภายหลัง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทําการอ่านทานข้อมูลทีจ่ ดั ระเบียบแล้วหลายๆ ครัง้ เพ่อให้เกิดการ
ซึมซับในข้อมูล และทําการสรุปข้อมูลไว้เพื่องานต่อการเรียกใช้ขอ้ มูลอีกครัง้ โดยการจัดระเบียบข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จะทําไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลในทุกครัง้
2) การให้รหัสข้อมูล และการแสดงข้อมูล (Coding & Data Display) หลังจากผูว้ จิ ยั
ได้อ่านข้อมูลที่จดั ระเบียบอย่างละเอียด เพื่อสรรหาข้อความทีม่ คี วามหมายตรงประเด็นกับคําถาม
การวิจยั เมื่อพบข้อความทีม่ คี วามหมายตรงประเด็นกับคําถามการวิจยั ตามทีต่ อ้ งการจะศึกษา ผูว้ จิ ยั
จะกําหนดรหัสแทนความหมายของกลุ่มข้อความเหล่านัน้ โดยข้อความทีใ่ ห้ความหมายในลักษณะ
เดียวกัน จะให้รหัสเหมือนกัน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จัดแสดงข้อมูลโดยการนํ าหน่ วยของข้อความที่ให้
รหัสเรียบร้อยแล้วนํามาเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์รวมเป็ นกลุ่มของประเด็นในการวิเคราะห์ ซึ่ง
การแสดงข้อมูลจะจัดกลุ่มประเภทของข้อความทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางความหมาย โดยจะจัดแสดง
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงข้อมูลด้วยตาราง แผนภาพ เป็ นต้น
3) การหาข้อสรุป การตีค วาม และการยืนยัน (Conclusion, Interpretation and
Verification) หลังจากการลงรหัสข้อมูลและการจัดทําการแสดงข้อมูลแล้ว ในขัน้ ตอนนี้ ผูว้ จิ ยั จะนํ า
ข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้จากการลงหัวไว้แล้ว ทีม่ รี หัสเดียวกัน มาทําการวิเคราะห์ สรุป และตีความ ซึง่ ใน
การวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั จะใช้แนวคิดทางทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง จากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 มาเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้นํารายละเอียดของแนวคิดทฤษฎี
ดังกล่าวมาเทียบเคียงกับข้อค้นพบทีไ่ ด้ สุดท้ายเมือ่ ได้ขอ้ สรุปของผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การตรวจสอบข้อสรุปนัน้ เพือ่ ยืนยันความถูกต้องของข้อสรุปจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล

8. การตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ในกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมจุดมุ่งหมายสําคัญในครัง้ นี้ คือ สร้างรูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาการตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล จึงสามารถพิจารณาได้จากผลของการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเส้นทางของการวิจยั นับจากการเริม่ ต้นทําความเข้าใจรูปแบบ
การทะเลาะวิวาท ทีร่ วมสถานการณ์ปญั หาการทะเลาะวิวาท สาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ รวมไปถึงการแก้ไขที่
ผ่านมาของนักเรียนอาชีวศึกษา การวางแผนอนาคตร่วมกัน และร่วมสร้างกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนการทํากิจกรรม และการตรวจสอบผลของการดําเนินกิจกรรม ในกระบวนการจะมีการ
เสริมพลังให้กบั กลุ่มตลอดกระบวนการของวงจรการวิจยั นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังทําวิธกี ารเชิงคุณภาพ
มาใช้ คือการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ด้วยวิธกี ารตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
(Lincoln; & Guba. 1985) 4 ประการ คือ
1) การเก็บข้อมูลหลายวิธกี าร (Multiple methods) การใช้หลายวิธกี ารเป็ นรูปแบบหนึ่ง
ของการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล โดยในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมครัง้ นี้
ผู้วิจยั ได้เลือกเทคนิคในการเก็บ ข้อมูลหลายวิธีการ ตัง้ แต่ การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสังเกต ใน
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ขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ละการสังเกต เป็ นต้น และยังมีการทบทวนเอกสารร่วมด้วยเพื่อช่วยให้ผวู้ จิ ยั ได้
ทําความเข้าใจกับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท
ในนักเรียนอาชีวศึกษา ได้มากขึน้
2) การสร้างเส้นทางของการตรวจสอบ (Audit) กระบวนการวิจยั ทัง้ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลบนเส้นทางของการทํางาน การสัมภาษณ์ การบันทึกภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้มี
การจัดหน่ วยข้อมูลในกระดาษแผ่นเล็ก การจัดหมวดหมู่ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ จากนัน้ อธิบายการ
ใช้ว ธิ กี ารวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล ที่ได้จากผูร้ ่วมวิจยั ในทุกขัน้ ตอนของการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา กระบวนการดังกล่าว
เป็ นเหมือนการตรวจสอบไปในตัว
3) การทํางานร่วมกันของกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั (Research team) ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบไป
ด้วย กลุ่มตัวแทนอาจารย์ กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา การทํางานร่วมกันจะมีกระบวนการของการ
คอยตัง้ คําถาม ข้อสงสัยในข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ แต่หากทํางานคนเดียวการใช้วธิ กี ารของหลายเครือ่ งมือจะ
เหมาะสมกว่า กระบวนการนี้เป็ นเสมือนการตรวจสอบของข้อมูลโดยใช้กลุ่มเพื่อน โดยทีก่ ลุ่มเพื่อนจะ
ทําหน้าทีเ่ สมือนเป็ นคนนอก คอยตรวจสอบคําตอบจากข้อค้นพบโดยใช้มมุ มองในหลายด้าน และกัน
ความรูส้ กึ อคติจากข้อมูลทีได้รบั
4) การตรวจสอบของสมาชิก (Member check) การนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
การสังเกตหรืออื่นๆ สู่การตีความ รวบรวม และจัดระบบกลับไปให้กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ให้ความเห็น
ในมุมมองของ Lincoln and Guba (1985) เห็นว่าเป็ นการสร้างความชัดเจน ของความเข้าใจ ซึง่ ข้อ
ค้นพบทีเ่ กิดการเบีย่ งเบน ผิดพลาด หรือไม่ตรงกับความเป็ นจริงทัง้ หมดถูกขัดเกลาสู่ความถูกต้อง
ถือเป็ นการคืนความเข้าใจ และให้ความรูท้ เ่ี ป็ นระบบสูก่ ารเรียนรูข้ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลไปพร้อมกัน
เนื่องจากงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เป็ นงานทีไ่ ม่อาจแยกจากคุณค่า (Non
vale free) (วรรณดี สุทธินรากร. 2557) ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการวิจยั จนถึงผูกกับคุณค่าอย่างเข้มข้น
(Value laded) นักวิจยั จะต้อง ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Verification)
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล(Trustworthiness) อย่างไรก็ตาม แม้การทําวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม จะมีขอ้ สงสัยในเรื่องของความเทีย่ งตรงมา เรื่องจากกระบวนการวิจยั เป็ นเรื่องของการวาง
แนวทางและปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดการพัฒนา ขณะทีน่ กั วิจยั ทําหน้าทีอ่ ุทศิ ตน (Dedicated) เพือ่ สร้างการ
เปลีย่ นแปลงและสร้างคุณค่า (Value) ต่างๆ ให้เกิดขึน้ การตรวจสอบความถูกต้องทัง้ หลายทัง้ ปวง
จึงสําคัญมาก เพราะเป็ นการควบคุมความพลัง้ เผลอในการจัดกระทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในลักษณะ
ทีเ่ กินเลยความเหมาะสม ทัง้ อาจโดยตัง้ ใจ และไม่ได้ตงั ้ ใจ ซึ่งกระบวนการ การควบคุมของกลุ่มที่
เปิ ดเผยและเป็ นสาธารณะจะช่วยขัดเกลาให้เกิดความพอดี พอประมาณ และสมดุล นอกจากนัน้ ผล
ของความรูแ้ ละการเรียนรูข้ องกลุ่มจะเป็ นเครื่องพิสจู น์แนวคิดและวิธกี ารของงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมในครัง้ นี้ และสิง่ สําคัญอันดับสุดท้ายคือ ผูว้ จิ ยั ต้องระวังในเรื่องความตรง และความ
น่าเชื่อถือของงานวิจยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั ต้องเรียนรูท้ จ่ี ะจัดการและควบคุมให้อยูใ่ นมาตรฐานอีกด้วย
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9. จรรยาบรรณในการวิจยั
จรรยาบรรณในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิ และความ
ปลอดภัยของแหล่งข้อมูล หรือกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ รวมถึงความถูกต้องและความน่ าเชื่อถือของ
ผลการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเพือ่ รักษาจรรยาบรรณในขัน้ ตอนดังนี้
1) ขัน้ ตอนในการเลือกหัวเรื่องการทําวิ จยั ผูว้ จิ ยั เลือกเรื่องที่น่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม โดยหัวข้อการศึกษาในครัง้ นี้เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อการทําความเข้าใจรูปแบบการ
ทะเลาะวิวาท ทีร่ วมสถานการณ์ปญั หาการทะเลาะวิวาท สาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ รวมไปถึงการแก้ไขที่
ผ่านมาของนักเรียนอาชีวศึกษา และยังได้รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ที่สามารถนํ าไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจยั ที่เป็ นรากฐานในการป้องกันปญั หาการทะเลาะวิวาท
ทีน่ ํามาซึง่ ความความรุนแรงทีอ่ าจเกิดขึน้ ในนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในสถานศึกษาได้
2) ขัน้ ตอนออกแบบวิ จยั เน้นเรื่องการได้รบั การยินยอมในการเข้าร่วมในการศึกษาวิจยั
การรักษาความลับ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โดยคํานึงถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ
2.1) การขอความยินยอม ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ ความยินยอมจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยการลงชื่อในใบ
คํายินยอมในการให้ขอ้ มูล และการแจ้งวัตถุประสงค์ สาระสําคัญของเรื่องทีท่ าํ การศึกษา ความร่วมมือที่
ผูว้ จิ ยั คาดหวัง และมาตรการการรักษาความลับ ในการปกปิ ดชื่อและลักษณะส่วนตัว และหลีกเลีย่ ง
เปิดเผยชื่อสถานทีท่ าํ การวิจยั
2.2) ผ่านกระบวนการเพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล กระบวนการของอนุ ญาตเพือ่ เข้าเก็บ
ข้อ มูล ในพื้น ที่วิจ ัย โดยผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการจริย ธรรมการวิจ ัย ในมนุ ษ ย์ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อนทีจ่ ะอนุญาตให้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ โดยได้หนังสือรับรอง
เลขที่ SWUEC/E-068/2559
2.3) การป้องกันผลกระทบต่อผูใ้ ห้รว่ มวิจยั เป็ นการป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจยั ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ
โดยการออกแบบการเก็บข้อมูลที่ยดื หยุ่นต้องทําความเข้าใจว่าการศึกษาอาจมีกระทบต่อทางด้าน
จิตใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญในทีน่ ่ีผวู้ จิ ยั จะมีการอธิบายและทําความเข้าใจถึงชื่อของงานวิจยั ทีอ่ าจ
มีผลกระทบต่อความรูส้ กึ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกิดความเข้าใจและลดความรูส้ กึ เสมือน
การถูกตีตรา
2.4) การรักษาความลับ ผูว้ จิ ยั ต้องตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัว หรือความลับเฉพาะ
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล พึงรักษาความลับอย่างดีทส่ี ุด โดยการปกปิ ดชื่อจริง โดยการใช้ช่อื สมมุติ หลีกเลีย่ ง
เปิ ดเผยสถานทีท่ าํ การวิจยั
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3) ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลครัง้ นี้ใช้หลายเทคนิคในการเก็บข้อมูล
แต่ทส่ี าํ คัญคือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการสัมภาษณ์จะไม่มกี ารคาดคัน้ ใน
เรื่องราวทีผ่ ูใ้ ห้ขอ้ มูลลําบากใจ จะมีการสังเกต สีหน้าท่าทาง แววตา ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ผูว้ จิ ยั
เท่าทันต่อความรูส้ กึ ของผูใ้ ห้ร่วมวิจยั ผูว้ จิ ยั จะหลีกเหลีย่ งคําพูดทีเ่ ปรียบเทียบหรือว่ากล่าว ทีจ่ ะ
ส่งผลซํ้าเติมให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเกิดความวิตกกังวล จะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในการศึกษาวิจยั
4) ขัน้ ตอนการจดบันทึก ผูว้ จิ ยั คํานึงการเก็บรักษาความลับข้อมูล เคารพผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดย
ไม่ใส่สงิ่ ทีไ่ ม่ใช่คาํ กล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลและในระหว่างการจดบันทึก หากผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องการทีจ่ ะดูสงิ่ ที่
ผูว้ จิ ยั จดไว้ ผูว้ จิ ยั ก็ยนิ ดีทใ่ี ห้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้ตรวจสอบได้ทนั ที
5) ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียดลึกซึง้
และ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยวิธกี ารตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างเหมาะสม
6) ขัน้ การรายงานผล ผูว้ จิ ยั คํานึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ า่ นการตรวจสอบความน่ าเชื่อถือ
และคํานึงถึงการนํ าเสนอเฉพาะข้อมูลทีม่ ไิ ด้เป็ นความลับหรือเป็ นเรื่องทีจ่ ะทําให้ผอู้ ่านทราบว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลเป็ นครัง้ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั คํานึงถึงความถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ

10. การพิทกั ษ์สิทธ์ ิ ผใู้ ห้ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีการพิทกั ษ์ส ทิ ธิ ์ของกลุ่มผูร้ ่ว มวิจยั โดยการทําหนังสือขอ
อนุ ญาตเก็บข้อมูลอย่างเป็ นทางการและได้มกี ระบวนการของอนุ ญาตเพื่อเข้าเก็บข้อมูลในพืน้ ทีว่ จิ ยั
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้หนังสือรับรองเลขที่ SWUEC/E-068/2559 ก่อนทําการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และชีแ้ จงกระบวนการใน
การทําวิจยั ให้กบั กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้รบั ทราบ มีการสร้างสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ่วม
วิจยั ทําการสอบถามความสมัครใจในการให้ขอ้ มูลก่อนการเก็บข้อมูล แจ้งผูร้ ่วมวิจยั ทุกครัง้ ว่ามี
อิสระในการให้ขอ้ มูล และมีสทิ ธิตอบหรือไม่ตอบคําถามในประเด็นทีไ่ ม่ตอ้ งการเปิ ดเผยโดยแจ้งให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทราบ ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บข้อมูลนัน้ ไว้ในที่ปลอดภัย และไม่เปิ ดเผยแก่ผูอ้ ่นื หากไม่ได้รบั
ความยินยอมหรือได้รบั อนุ ญาตจากกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั รวมทัง้ ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอข้อมูลทีไ่ ด้อย่างตรงไปตรงมา
ตามข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษา และใช้นามสมมติในการกล่าวถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลแทนการใช้ช่อื จริง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “การวิจยั เชิงปฏิบ ตั ิการแบบมีส่ว นร่วมในการสร้างรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา” มีความมุง่ หมาย เพื่อ
ทําความเข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างและสังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ระดับภายในสถานศึกษา
และระหว่างสถานศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา และ เพื่อสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา โดยการนําเสนอผลการศึกษาแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มผูร้ ว่ มวิจยั
2. รูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
3. การสร้างและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
4. การสร้ า งคู่ มือ การพัฒ นาเครือ ข่ า ยในการป้ องกัน การทะเลาะวิว าทในนั ก เรีย น
อาชีวศึกษา

1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ร้ ว่ มวิจยั (Participants)
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิจยั เป็ น 2 ระยะได้แก่ ระยะก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่ว นร่ว ม และระยะการวิจยั เชิงปฏิบ ตั ิก ารแบบมีส่ว นร่ว ม โดยในแต่ ล ะระยะมีผู้ร่ว มวิจยั
(Participants) ทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นไปตามเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อตอบความมุง่ หมายของการวิจยั ที่
ต่างกัน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ร้ ่วมวิ จยั (Participants) ในระยะก่อนการวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบความมุ่งหมายการวิ จยั ข้อ 1
ในระยะก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร มีผรู้ ว่ มวิจยั (Participants) จํานวน 20 คน จากสถานศึกษา
2 แห่ง โดยผูร้ ว่ มวิจยั เป็ นผูท้ ม่ี ผี า่ นเกณฑ์ในการคัดเลือกมาแล้ว กล่าวคือ เป็ นผูท้ เ่ี ข้าร่วมเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาทระหว่างสถานศึกษา หรือ เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา และเป็ นผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท เป็ นนักเรียนระดับปวช.ชัน้ ปี ท่ี 1-3 หรือ เป็ นนักศึกษา ปวส.
ทีศ่ กึ ษาอยู่ในสถานศึกษานี้มาตัง้ แต่ในระดับปวช. โดยผูร้ ่วมวิจยั (Participants) มีขอ้ มูลดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตาราง 12 แสดงข้อมูลทัวไปของผู
่
ร้ ว่ มวิจยั (Participants) สําหรับการตอบความมุง่ หมายการวิจยั ข้อ 1

/

/
/
/

ร่างกาย

/

ผูถ้ กู กระทํา

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ผูก้ ระทํา

ปวช 3
ปวช 3
ปวช 3
ปวส 2
ปวส 2
ปวส 1
ปวช 3
ปวช 1
ปวช 1
ปวช 1
ปวส 2
ปวส 2
ปวช 3
ปวส 1
ปวช 2
ปวช 2
ปวช 3
ปวช 1
ปวช 3
ปวช 3

ภายใน
สถานศึกษา

เอกรินทร์
เอกบดินทร์
เอกอรุณ
เอกลักษณ์
เอกภพ
เอกราช
เอกพล
เอกรักษ์
รัฐกันต์
รัฐกานต์
รัฐพล
รัฐพันธ์
รัฐพร
รัฐนนท์
รัฐนันท์
รัฐธีรา
รัฐธารา
รัฐนาวา
รัฐวัฒน์
รัฐวิน

ระหว่าง
สถานศึกษา

ระดับชัน้

ผลที่เกิ ดขึน้
ต่อตนเอง

พาณิชย์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ชื่อสมมติ

ช่าง

ลําดับ
ที่

บทบาท

/
/
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
-

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

จิตใจ

เหตุการณ์ที่เคย
เข้าร่วม

แผนก

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

จากข้อมูลทัวไป
่ แสดงให้เห็นว่าผูร้ ่วมวิจยั (Participants) เป็ นเจ้าของประสบการณ์การ
ทะเลาะวิวาททัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นผูก้ ระทําเอง ผูถ้ ูกกระทํา และอยูใ่ นทัง้ สองบทบาท รวมทัง้ เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั
ผลที่เกิดขึน้ ทัง้ ทางร่างกาย และจิตใจอีกด้วย แสดงให้เห็นว่า ผูร้ ่วมวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นผูท้ ่สี ามารถ
ถ่ายทอดข้อมูลทีเ่ ป็ นสาเหตุ พฤติกรรม ผลทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ สะท้อนภาพเหตุการณ์การทะเลาะวิวาท
ทีผ่ า่ นมาได้เป็ นอย่างดี
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1.2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ร่วมวิ จยั (Participants) ในระยะการวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ การ เพื่อ
ตอบความมุ่งหมายการวิ จยั ข้อ 2-3
ในระยะการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร มีผรู้ ว่ มวิจยั (Participants)3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มนักวิจยั ร่วม
(Local Researcherer) จํานวน 2 คน 2) กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั (Participants) ได้แก่ ตัวแทน
นักเรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษาภาครัฐ 30 คน และจากสถานศึกษาภาคเอกชน 15 คน และตัวแทน
่
อาจารย์จาํ นวน 4 คน 3) กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stake holder) ได้แก่ ผูบ้ ริหาร และนักเรียนทัวไป
โดยแต่ละกลุ่มมีขอ้ มูลทัวไป
่ ดังตารางต่อไปนี้

แนวคิ ดเกี่ยวกับเรื่องปัญหา
ทะเลาะวิ วาท
ลําดับ ประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางาน
เรื่องการทะเลาะวิ วาท (ปี )
ที่
ต้องการหาวิธกี าร ต้องการแก้ไข
ป้องกัน
ปญั หา
1.
15 ปี
/
/
2.
20 ปี
/
/

ประสบการณ์
ในการทําวิ จยั

ตาราง 13 แสดงข้อมูลเบือ้ งต้นของผูร้ ว่ มวิจยั (Participants) กลุ่มนักวิจยั ร่วม (Local Researcher)
สําหรับการตอบความมุง่ หมายการวิจยั ข้อ 2-3

1 เรือ่ ง
2 เรือ่ ง

จากข้อมูลทัวไป
่ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนักวิ จยั ร่วม (Local Researcher) เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์
ในการทํางานเกีย่ วกับเรื่องการทะเลาะวิวาทตัง้ แต่ 15 ปี จนถึง 20 ปี และจากการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น
ทําให้ทราบว่า เป็ นผูม้ คี วามต้องการในการหาวิธกี ารป้องกัน และแก้ไขปญั หาในการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนอาชีวศึกษา และมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ภายในสถานศึกษา มาบ้างแล้ว ทําให้
ผูว้ จิ ยั ได้ประสานให้มาเป็ นนักวิจยั ร่วม เพื่อช่วยในการสังเกต และเก็บข้อมูลในบางขณะที่ผูว้ จิ ยั
ไม่สามารถเข้าไปในพืน้ ทีไ่ ด้ในบางช่วงเวลาทีม่ คี วามเสีย่ งเกิดขึน้

101

/
/
/
/
-

ให้คํา ปรึก ษา
กับเพือ่ น

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

เป็ นหั ว หน้ า
สายคณะ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ลํา
ดับ
ที่

หั ว ห น้ า ใ น
ก า ร ทํ า
กิจกรรม

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ให้คํา ปรึก ษา
กับเพือ่ น

/
/
/
/
/
/

เป็ นหั ว หน้ า
สายคณะ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ลํา
ดับ
ที่

หั ว ห น้ า ใ น
ก า ร ทํ า
กิจกรรม

เป็ นหั ว หน้ า
สายคณะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ให้คํา ปรึก ษา
กับเพือ่ น

ลํา
ดับ
ที่

หั ว ห น้ า ใ น
ก า ร ทํ า
กิจกรรม

ตาราง 14 แสดงข้อมูลเบือ้ งต้นของกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั (Participants) กลุ่มนักเรียนสําหรับการตอบ
ความมุง่ หมายการวิจยั ข้อ 2-3
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จากข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มผูร้ ว่ มวิจยั (Participants) ลําดับที่ 1-30 เป็ นกลุ่มนักเรียนจาก
สถานศึกษาภาครัฐ ลําดับที่ 31-45 เป็ นกลุ่มนักเรียนจากสถานศึกษาภาคเอกชน แสดงให้เห็นว่า
เป็ นผูม้ บี ทบาทเป็ นหัวหน้าชุดในการทํากิจกรรมของสถานศึกษา เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรม
การแข่งขัน กิจกรรมวันไหว้ครู รวมทัง้ เป็ นหัวหน้าสายคณะในการเดินทางไป และกลับบ้าน และ
ได้รบั การยอมรับจากนักเรียนอาชีวศึกษา ว่าเป็ นผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ และสามารถให้คําปรึกษากับ
เพื่อนได้ และมีความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นี้ รวมทัง้ มีความยินดีทจ่ี ะ
เข้าร่วมตัง้ แต่ตน้ จนจบ
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ตาราง 15 แสดงข้อมูลเบือ้ งต้นของผูร้ ว่ มวิจยั (Participants) กลุ่มอาจารย์สาํ หรับการตอบความมุง่ หมาย
การวิจยั ข้อ 2-3
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ประสบการณ์แก้ปัญหาการทะเลาะวิ วาท
จํานวนปี

ตักเตือน

ทําทัณฑ์บน

พบผูป้ กครอง

พบตํารวจ

ร่วมค่าย

5
9
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9
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จากข้อมูล ทั ่วไป แสดงให้เ ห็นว่า ผู้ร่ว มวิจยั (Participants) กลุ่มอาจารย์เ ป็ นกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ในการร่วมแก้ไขปญั หาการทะเลาะวิวาทกับนักเรียนอาชีวศึกษา ตัง้ แต่การตักเตือน
ทําทัณฑ์บน พูดคุยกับผูป้ กครอง พบตํารวจ และร่วมค่ายทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้นกั เรียนอาชีวศึกษากลุ่มทีม่ ี
ปญั หาได้ไปเข้าร่วม รวมทัง้ ยินดีเข้าร่วมการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมในครัง้ นี้ตลอดตัง้ แต่
ต้นจนจบโครงการ

2. รูปแบบของปัญหาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา
ในการทําความเข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาทนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูร้ ่วมวิจยั (Participants) ได้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งรูปแบบการทะลาะวิวาทในงานวิจยั ครัง้ นี้ ได้ทําความเข้าใจ สาเหตุของ
การเกิดการทะเลาะวิวาท ผลที่เกิดขึน้ จากการทะเลาะวิวาท และวิธกี ารแก้ปญั หาการทะเลาะวาท
ที่เกิดขึน้ ระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา โดยเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึน้ มีทงั ้ ที่ยงั คงดําเนินอยู่
และเหตุการณ์ได้สน้ิ สุดลงแล้ว โดยจากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการทะเลาะวิวาท มี 5 รูปแบบ
ซึง่ ในแต่ละรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาทในแต่ละรูปแบบ ผูว้ จิ ยั แบ่งตามสาเหตุ เป็ นหลัก ได้แก่
1) รูปแบบทําตามรุน่ พี่ 2) รูปแบบภักดีต่อสถานศึกษา 3) รูปแบบท้าทายในศักดิ ์ศรี 4) รูปแบบอวดดี
ในโลกออนไลน์ และ 5) รูปแบบเพือ่ นไปไหนไปตามกัน มีรายละเอียดทีส่ าํ คัญ ดังนี้
2.1 รูปแบบทําตามรุ่นพี่
รูปแบบแรกทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การทะเลาะวิวาท ผ่านการสะท้อนจากประสบการณ์
ของผูร้ ว่ มวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าสาเหตุของการทะเลาะวิวาทมาจาก อิทธิพลจากรุน่ พี่ นันคื
่ อ พฤติกรรม
คําพูด หรือการกระทําของบุคคลทีเ่ ข้ามาเรียนก่อน หรือ เรียนในชัน้ ทีส่ งู กว่า ทีส่ ่วนใหญ่จะเรียกกัน
ว่า รุ่นพี่ มีพลังอํานาจทีม่ ผี ลต่อการกระทําของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยเฉพาะการทะเลาะวิวาทที่
่ น่ พี่ กลัวรุน่ พีไ่ ม่ยอมรับ เชื่อมัน่
เกิดขึน้ นัน้ นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ ทําไปเพราะ ทําตามคําสังรุ
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ในประสบการณ์เดิมของรุ่นพี่ รวมทัง้ ไม่กล้าโต้แย้งรุ่นพี่ ผลที่เกิดขึน้ ได้แก่ เกิดการทะเลาะวิวาท
ระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยู่ต่างสถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้า
ร่วมมีการบาดเจ็บทางกาย และทางใจ รวมทัง้ ทําให้พอ่ แม่เสียใจอีกด้วย ในส่วนของวิธกี ารแก้ปญั หา
ทีผ่ า่ นมา พบการแก้ปญั หาไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ และมีการใช้วธิ เี รียนรูก้ ารแก้ไขจากอดีตสูก่ ารป้องกัน
โดยผูว้ จิ ยั แบ่งการนํ าเสนอรายละเอียดของรูปแบบการทะเลาะวิวาท แบบทําตามรุ่นพี่ ตามสาเหตุ
ผลทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารแก้ปญั หา ดังนี้
1) สาเหตุของการทะเลาะวิ วาท
การทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ ในรูปแบบทําตามรุน่ พีน่ ้ี มักมีสาเหตุมาจาก อิทธิพล
ของรุ่นพี่ ทีม่ พี ลังอํานาจต่อการกระทําของนักเรียนอาชีวศึกษาเป็ นอย่างมาก ผ่านกิจกรรมการรับ
น้ อ ง ที่จ ัด ขึ้น ในทุ ก ปี หลัง จากเข้า ร่ ว มกิจ กรรมรับ น้ อ งแล้ว เหตุ ก ารณ์ ท ะเลาะวิว าทระหว่ า ง
สถานศึกษามักจะเกิดขึน้ ตามมา ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะ การทําตามคําสังรุ
่ น่ พี่ กลัวรุน่ พีไ่ ม่ยอมรับ การ
เชื่อในประสบการณ์เดิมของรุ่นพี่ รวมทัง้ ไม่กล้าโต้แย้งกับรุ่นพีด่ ว้ ย เหล่านี้ล้วนเป็ นสาเหตุทท่ี ําให้
เห็นว่า อิทธิพลจากรุ่นพี่ เป็ นสิง่ สําคัญในการทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศีกษา
นันเอง
่
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การทําตามคําสังรุ
่ ่นพี่
ในการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้ อง รุ่นพี่จะมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่เรียกว่า
“การบรีฟ” คือ การลงโทษในลักษณะของการทําร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะเป็ นการเตะ ต่อย กระทืบ ทัง้
แบบเดีย่ ว และแบบกลุ่ม โดยการลงโทษนี้จะเกิดขึน้ ต่อเมื่อ นักเรียนอาชีวศึกษารุ่นน้อง ไม่ทําตาม
คําสัง่ ไม่ว่าคําสังนั
่ น้ จะเป็ นสิง่ ที่ดี หรือ ไม่ดกี ็ตาม ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาเหตุท่ที ําให้การทะเลาะวิวาท
นักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษาเกิดขึน้
“เค้าบอกมันตีกนั มานานแล้ว ไม่รหู้ รอเพราะอะไร รูแ้ ค่ถา้ เราไม่ทํา อย่างพี ่
เค้าบอก เค้าก็จะบรีฟ มันแรงพี ่ บางคนชํ้าใน บางคนเข้าโรงพยาบาล กลัวโดนบรีฟ”
(เอกรินทร์)
“บรีฟหนักนะพี ่ ถ้าเรา ไม่เชือ่ เค้า เค้าบรีฟทีนี ่ ชํ้าไปหลายวันเลยพี.่ ..ตอน
ใหม่ๆ เราก็รนู้ ะพี ่ ว่ามันไม่ดี แต่กต็ อ้ งทํา กลัวบรีฟมากกว่า ” (รัฐวัฒน์)
่ ไปตี ก็ต้องไปถ้าไม่ไป
“บรีฟมันแรงนะพี ่ เจ็บหนักกันมาหลายคน มันสังให้
โดนยิง่ เละ” (รัฐพล)
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กลัวรุ่นพี่ไม่ยอมรับ
การเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของนักเรียนอาชีวศึกษา หรือทีเ่ รียกติดปาก ว่าเด็ก
ช่าง นัน้ สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ชวี ติ ในสถานศึกษา คือ การกลัวรุ่นพีไ่ ม่ยอมรับ เพราะนัน่ หมายถึง
การทีไ่ ม่ได้รุ่น ซึง่ จะทําให้โดนดูถูกจากรุ่นพี่ และรุ่นอื่นๆ อีกด้วย การกลัวรุ่นพีไ่ ม่ยอมรับนี้ ก็ส่งผล
ให้นักเรียนอาชีวซึกษารุ่นน้ อง ต้องทําทุกสิง่ โดยเฉพาะการทะเลาะกับนักเรียนอาชีวศึกษาต่าง
สถานศึกษา เพื่อให้รุ่นพีย่ อมรับว่าสามารถรักษารุ่น และชื่อเสียงไว้ได้ ก่อนทีจ่ ะประกาศรับเป็ นรุ่น
น้องต่อไป
“เค้าบอกให้ไปจัด เราก็ตอ้ งไปพี ่ ถ้าไม่ไปเค้าไม่ให้รนุ่ ก็แย่”(รัฐนาวา)
“ก็กลัวไม่ได้รุ่นครับ ถ้าเราไม่ทําตาม เค้าก็ไม่ให้รุ่นเรา บอกอะไรก็ต้องทํา
ครับ” (เอกรินทร์)
“เราเข้ามา เราก็อยากให้พๆี ่ รับเรานะ ไม่งนั ้ จะมีรนุ่ ได้ไง เค้าก็ไม่ให้” (เอกอรุณ)
ไม่กล้าโต้แย้งกับรุ่นพี่เพราะกลัวถูกทําร้าย
สาเหตุ สําคัญ ที่ทํา ให้นัก เรียนอาชีว ศึก ษาเกิด การทะเลาะวิว าทระหว่า ง
สถานศึกษา มาจากการทีไ่ ม่กล้าโต้แย้งกับรุน่ พีเ่ พราะกลัวจะถูกทําร้าย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องอะไรก็ตาม
เพราะจากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา หากใครโต้แย้ง หรือแสดงความคิดเห็นอื่นๆ กับรุน่ พี่ ก็จะถูกรุน่ พี่
ทําร้าย
เค้าสังก็
่ ตอ้ งทําตามพี ่ พีแ่ ม่งบอก วันนี้ตอ้ งไปลุยนะ ผมจะเถียงว่า ไม่อยากไป
ก็ไม่ได้ มันก็บรีฟผมดิพ”ี ่ (เอกรักษ์)
“เคยนะพี ่ เดินไปคุยกับพวกพีแ่ ม่งเลย ไปกับเพือ่ นอีกคน วันนัน้ มันจะให้
พวกผม ไปตีกบั พวกไอ้ทุย ผมก็ไม่อยากไป มันเพิง่ ยิงกันมาพี ่ ผมเจ็บอยู่ พีม่ นั เตะ
ผมเลย ตรงนัน้ แหละพี ่ แล้วก็ด่าพวกผมซํ้า…ผมไม่กล้าอีกเลยพี ่ มันให้ไปตีกบั ใคร
ก็ตอ้ งไป” (รัฐนาวา)
“ใครจะกล้า พวกพีแ่ ม่งน่ ากลัว ไม่รพู้ จี ่ ริงไม่จริง บางคนมันไม่ได้เรียนนะพี ่
แต่มนั บอกมันเป็ นรุ่นพี ่ ....มันบอกวันนี้ต้องไปล่ะ เราก็ต้องไป ถามไรมันก็แม่ง บรี
ฟอย่างเดียวเลย” (เอกราช)
“ไม่กล้าหรอกพี ่ ถึงเราจะรูจ้ กั บอกเป็ นเพือ่ นกัน แต่ถา้ เราไปเถียงเค้านะ....
(ทําท่าเอานิ้วปาดคอ)” (รัฐนันท์)
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เชื่อในประสบการณ์เดิ มของรุ่นพี่
การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษานัน้ ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อ
จากคําบอกเล่าต่อๆ กันมา โดยเฉพาะการบอกเล่าประสบการณ์จากนักเรียนอาชีวศึกษารุ่นพีด่ ว้ ย
แล้ว จะเพิม่ ความน่ าเชื่อถือ ให้เห็นตามด้วยความมันใจ
่ เพราะมีพน้ื ฐานมาจากความเคารพนับถือ
และอํานาจทีร่ ุ่นพีม่ อี ยู่ จากความเชื่อเหล่านี้ ถึงแม้จะไม่เคยเห็น หรือไม่เคยพิสูจน์ว่าเป็ นความจริง
ตามทีร่ นุ่ พีบ่ อกเล่ามาหรือไม่ แต่กเ็ ป็ นทีย่ อมรับกันในกลุ่ม และสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษา
“รุน่ พีบ่ อก เจอมันทีไ่ หน ก็จดั เลย ผมก็เชือ่ นะพี ่ รุน่ พีผ่ มเค้าบอก เค้าเจอมา
ก่อนเรา ไงพีเ่ ราไม่ทาํ มัน มันก็มาทําเรา” (รัฐนนท์)
“รุน่ พีบ่ อกครับ ถ้าไม่ทาํ เราเจ็บแน่ พีเ่ ค้าบอกถ้าใช่กเ็ ล่นเลย เค้าโดนมาแล้ว
เค้าก็เตือนเราไงพี”่ (รัฐนาวา)
“พีเ่ ค้าบอกแบบนัน้ เราก็ต้องทําพี ่ เค้าบอก เรียนคนละทีก่ นั ก็ถือว่าเป็ น
ศัตรูกนั แล้ว” (เอกรักษ์)
“เรียนคนละที ่ ก็ตกี นั ได้แล้วพี ่ ไม่ตอ้ งรูจ้ กั หรอก พีเ่ ค้าบอกมาไง” (รัฐวัฒน์)
“เรือ่ งทะเลาะกันเนีย่ พีเ่ ค้าบอกมาพี ่ มันมีมานานแล้ว เราก็ตอ้ งทําไป ไม่งนั ้
เราก็โดนพี” (เอกรินทร์)
2) ผลที่เกิ ดขึน้
จากสาเหตุ ต่ าง ๆ ที่กล่า วไปข้างต้น แล้ว นัน้ จะเห็นได้ว่า อิท ธิพลจากรุ่น พี่
เป็ นสิง่ สําคัญ ทีท่ ํา ให้ก ารทะเลาะวิว าทระหว่า งนัก เรียนอาชีว ศึก ษาเกิด ขึน้ และจากสาเหตุข อง
การทะเลาะวิวาทเหล่านี้ ทําให้มผี ลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาไม่ว่าจะเป็ น การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียน
อาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย การได้รบั ผลกระทบต่อตัวเองทัง้ การบาดเจ็บ
ทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีรายละเอียด ดังนี้
ใช้กาํ ลังทันทีที่พบกัน
หลังจากเข้ากิจกรรมรับน้องแล้ว นักเรียนอาชีวศึกษารุ่นน้องจะมีขอ้ มูลว่า เมื่อ
ได้พบกับนักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ รียนต่างสถานศึกษากัน ไม่ว่าทีใ่ ดก็ตาม เช่น ป้ายรถเมล์ ทางรถไฟ
่
่นพี่ รวมทัง้ แก้แค้น
บนถนน ให้ใช้กําลังได้เลย ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกันตัว และทําตามคําสังของรุ
ให้กบั สิง่ ทีน่ กั เรียนในสถานศึกษาเคยได้รบั จากคําบอกเล่าของรุน่ พีท่ ผ่ี า่ นมา
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“จํากันได้พี ่ มันต้องผ่านทางเดียวกัน ทีป่ ้ ายรถเมล์ ถ้าเจอนะ เราก็ต่อยแม่ง
เลย...”(เอกรินทร์)
“เจอตรงทางรถไฟพี ่ แถววัด มัน มาคนเดีย ว ผมไป 2 ก็ด กั เลย ทุบ แม่ง
วิดลัยนี้คเู่ ราเลย ผมจําได้พบี ่ อกไว้”(รัฐพล)
“ขับรถสวนกัน ก็ขบั ไล่มนั เลยพี ่ ขับไปทันมัน ก็ถีบเลย แล้วลงไปกระทืบ
แล้วก็ขบั หนีมา แค่น้ ีกส็ ะใจแล้วพี”่ (รัฐวัฒน์)
สอบถามให้แน่ ใจก่อนใช้กาํ ลังทันที
ในการเดินทางไปกลับจากบ้านไปสถานศึกษานัน้ นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่
ถูกปลูกฝงั มาจากรุ่นพีว่ ่า หากเจอนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยู่ต่างสถานศึกษากัน ไม่ว่าจะเป็ นทีป่ ้ าย
รถเมล์ บนรถโดยสารประจําทาง สถานีรถไฟ ก็ให้ทําการ “เชค” ซึ่งเป็ นศัพท์เฉพาะของนักเรียน
อาชีวศึกษา หมายถึงการเข้าไปสอบถามผูอ้ ่นื ว่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาใด หากพบว่าเรียนอยู่ต่าง
สถานศึกษากัน ก็จะทําการทะเลาะวิวาททันที ทัง้ นี้เพือ่ เป็ นการป้องกันตัว และทําตามคําสังของรุ
่
น่ พี่
รวมทัง้ แก้แค้นให้กบั สิง่ ทีน่ กั เรียนในสถานศึกษาเคยได้รบั จากคําบอกเล่าของรุน่ พีท่ ผ่ี า่ นมา
“เชคไงพี ่ ก็เข้าไปถาม เรียนทีน่ ีใ่ ช่มยั ้ แบบเชคให้แน่ ใจ ไม่ให้ผดิ ที ่ ถ้าใช่กซ็ ดั
ป๊าบ ป๊าบ”(เอกรินทร์)
“บนสองแถวไงพี ่ ก็ข้นึ ไปประกบ แล้วก็เชคมันเลย ใช่กต็ บหัว ต่อยแม่ง พีเ่ ค้า
บอกมางี้ เราก็ทาํ พี”่ (เอกอรุณ)
“เจอทีป่ ้ ายรถเมล์พี ่ ก็มนั ใส่ชุดนอก แต่ เราไม่คุ้นหน้ าว่าเรียนทีเ่ ดีย วกับ เรา
ก็เชคมันเลย ต่อยแม่ง มาทําหลบ” (รัฐนนท์)
“ถ้าเห็นมันมาคนเดียว เราก็เข้าไปเชคพี ่ พวกนี้มนั ชอบใส่ชุดนอก แต่เราจําได้
ไงพี ่ เราก็ขบั ไปจอดหน้ามันเลย ไปกัน 3-4 คัน มีพดี ่ ว้ ย พีก่ เ็ ชค แล้วกระทืบมันเลย พวก
ผมก็ซ้ าํ พี”่ (รัฐนาวา)
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย
หลังจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแล้ว นักเรียนอาชีวศึกษาทัง้ 2 ฝา่ ย มีการใช้
อาวุธที่นักเรียนอาชีวศึกษาหาได้ง่าย เช่น มีดดายหญ้า ปื นไทยประดิษฐ์ ไม้ ก้อนหิน โดยผลที่
เกิดขึน้ ทําให้ได้รบั บาดเจ็บทางกาย ทีอ่ วัยวะภายนอก เช่น ศีรษะ ขา แขน หน้าผาก ใบหน้า ทําให้
บางรายต้องหยุดพักรักษาตัวเป็ นเวลานาน
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ผมโดนมาทุกแบบนะพี ่ เส้นเอ็นขาดยังเคยเลย เนีย่ ตอนนี้ยงั ขยับไม่ค่อยได้ ผม
โดนตอนปี 2 ….พีผ่ มโดนมาหมดนะ ตัง้ แต่ต่อย มีด ปืน เมือ่ ก่อนนะ....” (รัฐนนท์)
“นีไ่ งพี ่ (ชี้ทแี ่ ก้ม) รอยทีผ่ มโดยยิงถากไป ตรงนี้ (ชี้ทศี ่ รี ษะ) ทีถ่ ูกตีมาครับ ไม้
เนีย่ แหละพี ่ โป๊กมาเลย เลือดมาเต็ม (หัวเราะ) ก็นอนโรงพยาบาลครับ นานเหมือนกัน
พี…
่ .” (เอกภพ)
“เนีย่ พี ่ (ชี้บริเวณหน้าผาก) มีรอยแผลเป็ น ก็โดนตีหวั แตก เย็บ 18 เข็มครับ แล้ว
ก็ตรงนี้ (ชี้ทแี ่ ขนใกล้ๆศอก) โดนมีดฟนั พี ่ มีดดายหญ้ายาวๆ มันฟนั มา ผมเอาแขนรับ
เย็บอีก 10กว่าเข็ม ก็เป็ นแผลเป็ น ตอนแรกๆ ก็เจ็บพี ่ นีผ่ า่ นมาเป็ นปีแล้ว” (รัฐวัฒน์)
“ผมก็ขาหักพี ่ ใส่เฝือกเป็ นเดือนๆ ไปกายภาพอีก เซงชิบ....” (รัฐนนท์)
อวัยวะใช้งานได้...ไม่เหมือนเดิ ม
ในบางกรณี ทีม่ กี ารทะเลาะวิวาทกันรุนแรง มีการใช้อาวุธ ผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อาจ
ไม่ใช่แค่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย แต่ส่งผลต่อร่างกายไปตลอดชีวติ เช่น การเดิน การวิง่ ทีไ่ ม่เหมือน
เดิน เนื่องจากขาหักนันเอง
่
“ขาหักครับ ก็ต้องใส่เหล็กดามไว้ วิง่ เร็วๆ ก็ไม่ได้เหมือนเดิม เดินไม่ค่อย
ถนัดครับ มันรุมผม กระทืบๆ แล้วก็เหยียบซํ้า ไม้ฟาด เลยเป็ นหนักพี”่ (รัฐพล)
หวาดกลัวหลังเกิ ดเหตุการณ์
การทะเลาะวิว าทที่เ กิด ขึ้น ในบางครัง้ ที่มีค วามรุ น แรง มีก ารใช้ อ าวุ ธ
นอกจากเกิดผลโดยตรงต่อร่างกายต่อนักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมเหตุการณ์แล้ว ยังส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องมายังจิตใจ อีกด้วย กล่าวคือ ทําให้เกิดความหวาดกลัวในการเดินทาง ไม่รูว้ ่าวันไหนจะมี
เหตุการณ์เกิดขึน้ อีก
“หนู กลัวนะคะพี ่ ไม่กล้ากลับทางนัน้ เลย มันมาขู่ไม่ให้เรากลับ ไม่งนั ้ มันจะ
เอาตายเลย” (รัฐพร)
“ไม่กล้าไปทางนัน้ พี ่ กลัว เดีย๋ วไปเจอพวกมันอีก กลัวค่ะพี”่ (รัฐกานต์)
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ภาพเหตุการณ์ยงั ติ ดในความทรงจํา
หลังการทะเลาะวิวาททีม่ คี วามรุนแรง โดยเห็นผลโดยตรงทีเ่ กิดกับร่างกาย
แล้ว ยังมีผลต่อจิตใจ ที่เรียกว่าความบาดเจ็บ เกิดขึน้ ภายในจิตใจของผูท้ ่อี ยู่ในเหตุการณ์ ที่ต้องมี
ภาพความรุนแรงของเหตุ การณ์ ติดอยู่ในความทรงจํา ทําให้เกิดความหวาดผวาทุกครัง้ ที่นึกถึง
เหตุการณ์ หรือภาพทีใ่ กล้เคียง เช่น สะดุง้ ทุกครัง้ ทีเ่ ห็นคนจับมีด เพราะกลัวจะมาทําร้าย
“ก็กลัวพี ่ มันแรง ทัง้ มีด ทัง้ ไม้ ฟาดกันไม่ยงั ้ ผมก็สะดุง้ ๆ เวลาเห็นใครหยิบ
มีดมา มันฝงั ใจพี”่ (รัฐวัฒน์)
“ติดตามากพี ่ เพือ่ นหนู โดนฟนั แขน หนู เห็นกับตาเลย เลือดนีพ่ ุ่งเลย หนู
ต้องแกล้งนอนนิง่ ๆ ไม่กล้าขยับเลย ทุกวันนี้เห็นมีด แล้วสะดุง้ ต้องปิ ดตาทุกครัง้ เลย
พี”่ (รัฐกานต์)
“ก็จําได้พี ่ ทีเ่ รายกแขนไปกันมีด คือมันตัง้ ใจจะฟนั เรา หลับตามันก็ยงั นึก
ถึงตลอด ก็มผี วาๆ บ้างครับ มันเสียวๆ” (เอกรักษ์)
เสียใจที่ทาํ ให้พ่อแม่ต้องลําบากกาย
ผลที่เ กิด ขึ้น จากเหตุ ก ารณ์ ท ะเลาะวิว าทนัน้ อาจไม่ ไ ด้เ กิด กับ นัก เรีย น
อาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมเหตุการณ์เพียงฝา่ ยเดียว แต่เกิดกับคนใกล้ตวั ไม่ว่าจะเป็ น พ่อ แม่ ครอบครัว
ของนักเรียนอาชีวศึกษาด้วย ทีต่ อ้ งลําบากกาย มาเฝ้าขณะนักเรียนอาชีวศึกษาเข้ารับการรักษาตัว
ในระหว่างนัน้ มีผลต่อรายได้กบั บางครอบครัว เนื่องจากทําอาชีพค้าขายรายวัน บางครัง้ ต้องนอนที่
พืน้ ของโรงพยาบาล ซึง่ จากเหตุการณ์เหล่านี้ ทําให้นักเรียนอาชีวศึกษา รูส้ กึ เสียใจ ทีต่ อ้ งทําให้คน
ในครอบครัวลําบากเช่นกัน
“พอทําไปแล้ว เห็นพ่อแม่ตอ้ งมาเสียการเสียงาน ผมก็เสียใจครับพี ่ คือเรือ่ ง
มันเกิดทีผ่ ม แต่พอ่ แม่ตอ้ งมาเดือดร้อนด้วย” (เอกอรุณ)
“พ่อกับแม่กใ็ ห้กาํ ลังใจพี ่ เค้าก็มาส่งนะตอนเกิดเรือ่ งใหม่ ๆ ทีเ่ รา ข า หั ก
เพือ่ นก็มนั ก็คงอยากช่วยอ่ะพี ่ แต่มนั จะช่วยยังไง ก็ไม่ได้อยูด่ ี ก็ครอบครัวเนีย่ แหละ
ทีช่ ่วยผมตลอด ….มีแต่แม่ทตี ่ ้องหยุดขายของ ตัง้ แต่มาเฝ้า ผมอยู่ขา้ งในแกก็มา
บ่อย ผมก็เสียใจนะ” (เอกบดินทร์)
“ตอนอยู่โรงพยาบาล ก็มแี ค่แม่อ่ะพี ่ มาเฝ้าผม มาดูแล เค้าก็ตอ้ งปิ ดร้าน ไม่
มีเงินไปอีกหลายวัน...ผมก็เสียใจนะพี ่ แต่ทาํ ไงได้” (รัฐพันธ์)
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“พ่อกับแม่ครับ ผลัดกันมา เค้าขายของพี ่ ก็ถา้ มา 2 คนก็ตอ้ งปิ ดร้าน ก็ขาด
รายได้... เค้าก็ตอ้ งมานอนพื้นแข็งๆเนีย่ พี ่ ผมก็สงสารเค้านะ” (รัฐวัฒน์)
“เสียใจนะพี ่ ผมทําตามรุน่ พี ่ แต่พอเกิดเรือ่ ง คนลําบากคือพ่อแม่ผม...แต่ผม
ก็เถียงมันไม่ได้ไงพี ่ มันก็บรีฟอีก ก็ตอ้ งรับสภาพไป..” (รัฐนาวา)
3) วิ ธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ป ญั หา คือ การปฏิบตั ิภายหลังจากการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น เพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลทีเ่ กิดขึน้ พบการแก้ปญั หาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแก้ปญั หาไปตามผลที่
เกิดขึน้ นัน่ คือ เมื่อเกิดผลกับทางร่างกาย ก็จะมีการรักษาตามอาการที่บาดเจ็บ การทะเลาะวิวาท
เป็ นการทําผิดกฏของสถานศึกษา ก็ลงโทษด้วยการทําทัณฑ์บน และการเข้าค่ายเพื่อปรับทัศนคติ
และลักษณะการแก้ปญั หาแบบที่ 2) การเรียนรูจ้ ากอดีตสู่การแก้ปญั หาด้วยการป้องกัน กล่าวคือ
เป็ นการหาวิธกี ารป้องกัน ทีม่ าจากผลทีเ่ กิดขึน้ นัน่ คือ การทะเลาะวิวาทเกิดเพราะอยู่ต่างสถานศึกษา
โดยดูจากสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การแต่งกาย หัวเข็มขัด รองเท้า วิธกี ารคือ เปลีย่ นตัวเองให้เป็ นคน
ทัวไป
่ ด้วยการปิ ดบังสัญลักษณ์ต่างๆ ทีแ่ สดงตนว่าเรียนทีใ่ ดก่อนออกจากสถานศึกษา การเดินทาง
ไปกลับคนเดียว จะเป็ นเป้าให้ถูกโจมตีได้งา่ ย ก็เลือกทีจ่ ะเดินทางไปกลับเป็ นกลุ่ม รวมไปถึงเปลีย่ น
วิธกี ารเดินทาง ไม่ว่าจะเป็ น เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนพาหนะ เป็ นต้น โดยในแต่ละลักษณะวิธกี าร
แก้ปญั หา มีรายละเอียด ดังนี้
การแก้ปัญหาไปตามผลที่เกิ ดขึน้
รักษาตามอาการที่บาดเจ็บ
จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทนัน้
ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นได้ชดั คือ จะเกิดกับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็ นอวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย อวัยวะ
ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิม ซึ่งสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเกิดขึน้ แล้วการแก้ปญั หา ก็คงทําได้เพียงรักษาไป
ตามอาการทีบ่ าดเจ็บเท่านัน้
“ไปทําทีโ่ รงพยาบาลครับ ผมเส้นเอ็น ก็ทาํ แผล เย็บแผลไป” (รัฐนนท์)
“สนิทกับพยาบาลเลยพี ่ เข้ามันทุกห้อง ฉุ กเฉิน เอกซเรย์ ผ่าตัด อยูย่ าวเลย
เค้าก็ทาํ แผลให้ผมจนเบือ่ เลย” (เอกภพ)
“ก็เย็บทีห่ วั พี ่ แล้วก็ทแี ่ ขน ก็ทาํ แผลปกติพ”ี ่ (รัฐวัฒน์)
“ใส่เฝื อก ทํากายภาพ ไปบ่อยเหมือนบ้านเลยพี”่ (รัฐนนท์)
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ทําทัณฑ์บน
การทะเลาะวิวาทเป็ นการทําผิดกฏของสถานศึกษา เมื่อมีการทะเลาะวิวาท
เกิดขึน้ ทางสถานศึกษาก็แก้ปญั หาด้วยการลงโทษนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมเหตุการณ์ ด้ว ยวิธกี ารทํา
ทัณฑ์บน กล่าวคือ เป็ นการเขียนบันทึกเพื่อให้รบั ทราบว่ามีการกระทําผิดเกิดขึน้ แล้ว หากกระทํา
ซํ้าก็ต้องได้รบั โทษทีม่ ากขึน้ ไปอีก เช่น พักการเรียน ไล่ออก เป็ นต้น
“เค้าก็เรียกไปทําทัณฑ์บนไงพี ่ แต่กไ็ ม่ทําจริงหรอก เค้าก็ข่ไู ป แต่กไ็ ม่เคย
เห็นใครต้องออกนะพี”่ (เอกรินทร์)
“อาจารย์เค้าก็บอก ถ้าทําอีก โดนไล่ออก เค้าก็ร่ายยาวเลย แค่ทําทัณฑ์บน
ผมก็ไม่กลัวหรอกพี ่ เค้าไม่เอาผมออกอยูแ่ ล้ว” (รัฐนนท์)
เข้าค่ายปรับทัศนคติ
ในการแก้ปญั หาการทะเลาะวิวาทนัน้ มีบางกรณีทต่ี ํารวจเข้ามาช่วยไกล่เกลีย่
และร่วมกับทหาร ด้วยการส่งไปเข้าค่ายทหาร เป็ นเวลา1 เดือน เพื่อปรับทัศนคติ ด้วยการสร้าง
แนวคิดให้เกิดความสามัคคีกนั ขึน้ ฝีกการอยูร่ ว่ มกัน แต่การแก้ปญั หาด้วยวิธนี ้ีนกั เรียนอาชีวศึกษาก็
ั หาที่ไ ม่ย งยื
ได้ส ะท้อนว่ า เป็ น การแก้ป ญ
ั ่ น หลัง จากออกมาจากค่า ย ก็มีก ารปะทะกันอีก นัน่ เอง
เนื่องจากกิจกรรมในค่าย เป็ นกิจกรรมทีน่ ักเรียนอาชีวศึกษาไม่ได้ทําในชีวติ ประจําวัน เป็ นลักษณะ
ของการสร้างสถานการณ์ขน้ึ มาทําให้เมือ่ ออกมาจากค่าย การทะเลาะวิวาทก็ยงั คงอยู่
“เค้าก็บอกเรา ว่า เป็ นเด็กอาชีวเนีย่ ช่วยสร้างชาติได้นะ ให้ดูวดี โี ออะไรไป
ถ้าสามัคคีไม่ตกี นั มันทําอาชีพอะไรได้บา้ ง แต่ไม่ได้ให้ทาํ ไงพี ่ แค่ให้นงดู
ั ่ ” (เอกอรุณ)
“แล้ว ก็มีส่ง ไปค่ ายพี ่ ค่ า ยทหาร โหดเลย ตอนอยู่ใ นนัน้ มันก็ดีพี ่ มัน
เหนือ่ ย มันก็ไม่มเี วลาทะเลาะกัน เขม่นกัน มันก็รูจ้ กั กัน ลําบากด้วยกันพี ่ ก็ดคี รับ
แต่มแี ค่ไม่กคี ่ รัง้ มันก็ลมื กันไปล่ะ” (เอกพล)
การเรียนรู้จากอดีตสู่การแก้ปัญหาด้วยการป้ องกัน
เปลี่ยนตัวเองให้เป็ นคนทัวไป
่
ั หาการทะเลาะวิว าทที่เ กิดขึ้นของนัก เรีย นอาชีว ศึก ษานัน้ มี
การแก้ป ญ
ลักษณะทีเ่ กิดจากการเรียนรูจ้ ากอดีตนํ ามาสู่การแก้ปญั หาด้วยการป้องกัน นัน่ คือ จากการทะเลาะ
เนื่องจาก อยู่สถานศึกษาต่างกัน โดยดูจากเครื่องแต่งกายเป็ นหลัก ดังนัน้ นักเรียนอาชีวศึกษา จึง
ได้ทําการเปลีย่ นตัวเองให้เป็ นคนทัวไป
่ ด้วยการเตรียมชุดมาเปลีย่ นก่อนออกจากสถานศึกษา โดย
ชุดนัน้ เป็ นชุดปกติทไ่ี ม่ใช่เครือ่ งแบบของนักเรียนอาชีวศึกษานันเอง
่
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“เราก็เตรียมมาพี ่ ใส่ในรถมอไซค์เนีย่ แหละ ชุดวิดลัย พอมาถึงเราก็เปลีย่ น
ก่อนกลับเราก็เปลีย่ นเป็ นชุดนอกเหมือนเดิม ไม่งนั ้ มันก็เสีย่ งพี…
่ มันก็เหมือนกับที ่
รุน่ พีบ่ อก เราไม่ยงุ่ แต่มนั ก็มาทําเรา” (เอกพล)
ปิ ดบังสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตน
การแก้ปญั หาการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึน้ ด้วยการเรียนรู้จากอดีตนํ ามาสู่การ
แก้ปญั หาด้วยการป้องกันนัน้ ยังมีวธิ ีการปิ ดบังสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะแสดงตัวตนว่าเป็ นนักเรียน
อาชีวศึกษาของสถานศึกษาใด เช่น หัวเข็มขัด รองเท้า พวงกุญแจ เพราะเมื่อมีสญ
ั ลักษณ์เหล่านี้อยู่
ก็จะทําให้ถูกเพ่งเล็งจากนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษาโดยง่าย วิธกี ารทีน่ ักเรียนอาชีวศึกษา
ทําก่อนที่จะออกจากสถานศึกษา ด้วยการถอดหัวเข็มขัด เก็บพวงกุญแจ หรือเปลี่ยนรองเท้า เพื่อ
ป้องกันตนเองก่อนจะเกิดเหตุขน้ึ นันเอง
่
“เก็บพวกพวงกุญแจ เปลีย่ นรองเท้าพี ่ ถ้ามีมนั ก็เป็ นเป้าสายตามัน มันเห็น
มันพุง่ มาเชคเลย” (เอกรักษ์)
“เก็บเข็มขัด รองเท้าครับ มันรูเ้ ลยว่าเรียนทีไ่ หน ยืนเฉยๆ มันก็เข้ามาเชคพี ่
บางทีไม่เชคด้วย ซัดเลย” (รัฐนนท์)
เปลี่ยนวิ ธีการเดิ นทาง ไป กลับ
จากเหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิด เมื่อ นั ก เรีย นอาชีว ศึก ษา การ
เดินทางไปกลับคนเดียว ทําให้เป็ นเป้าให้ถูกโจมตีได้งา่ ย วิธกี ารแก้ปญั หาคือ เลือกทีจ่ ะเดินทางไป
กลับเป็ นกลุ่ม กับเพื่อนและรุ่นพีท่ ก่ี ลับทางเดียวกัน มีบา้ นอยู่ในเส้นทางเดียวกัน รวมไปถึงเปลี่ยน
วิธกี ารเดินทาง ไม่ว่าจะเป็ น เปลี่ยนเส้นทางจากทางตรงทีไ่ ปถึงได้เลย ก็เปลี่ยนไปเส้นทางอื่นเพื่อ
ลดความเสีย่ งทีจ่ ะเจอกับนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา เปลี่ยนพาหนะ เช่น จากเดิมขึน้ รถ
โดยสารสาธารณะ ก็ให้ผปู้ กครองมาส่ง เป็ นต้น
“เวลากลับบ้านก็รอคณะ สายคณะมีเยอะก็ปลอดภัย ไม่กลับเอง คอยฟงั
ข่าวจากพี ่ ๆในสายคณะเราเนีย่ พี ่ ถ้าเค้าบอกเสีย่ งก็รอกลับพร้อมกัน ไปเป็ นกลุ่มก็
อุน่ ใจพี”่ (รัฐพันธ์)
“ก็รอสายคณะพี ่ สายผมมันเสีย่ งมาก เค้าก็จะรอกัน ไปด้วยกันเยอะๆ มันก็
ไม่กล้าพี.่ ...ถ้าเจอมันก็ไม่ตอ้ งกลัวด้วย เพราะคนเราเยอะพี”่ (รัฐนนท์)
“กลับพร้อมเพือ่ นหลายๆ คันพี ่ ขับไปคันเดียวนีเ่ สีย่ งมาก” (รัฐนาวา)
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ั หาที่ผ่า นมา จะเห็น ได้ว่ า แม้จ ะทราบว่า สาเหตุ ข อง
ทัง้ นี้ จ ากวิธีก ารแก้ป ญ
ปญั หาการทะเลาะวิวาทในรูปแบบทําตามรุน่ พีน่ ้ี จะมาจาก อิทธิพลของรุน่ พี่ แต่กเ็ ป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า
ยังไม่มกี ารแก้ปญั หาทีส่ าเหตุเลย เนื่องมาจากเหตุผลหลักคือ ความไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และ
ไม่สามารถทีจ่ ะมีมาตรการจัดการกับรุน่ พี่ และกิจกรรมรับน้องได้อย่างเด็ดขาดนันเอง
่
2.2 รูปแบบภักดีในสถานศึกษา
รูปแบบต่อมาทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การทะเลาะวิวาท ผ่านการสะท้อนจากประสบการณ์
ของผูร้ ่วมวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าเป็ นรูปแบบทีส่ าเหตุของการแสดงพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนัน้ มา
จากการทีน่ ักเรียนอาชีวศึกษามีความภักดีในสถานศึกษา กล่าวคือ มีความรูส้ กึ ผูกใจรัก หลอมรวม
ทุกสิง่ ของสถานศึกษา มาเป็ นตัวตนของตัวเอง ผ่านกระบวนการทางสังคม ประสบการณ์ หรือความ
ทรงจํา ทําให้เกิดความรัก ความหวงแหน และต้องการปกป้องสถานศึกษาของตนหากมีบุคคลใดมา
แสดงออกด้วยการกระทํา หรือ คําพูด รวมไปถึงหากมีบุคคลใด นับถือสิง่ ทีแ่ ตกต่างไปจากสถานศึกษา
ของตน เปรียบเหมือนมาแสดงการลบหลู่ และดูหมิน่ สถานศึกษาของตน ก็สามารถเป็ นเหตุให้เกิด
การทะเลาะวิวาทกันได้ ทัง้ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน ผลทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่าง
นักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยูต่ ่างสถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย และแบบทีม่ กี ารนัดหมาย การต้อง
หมดสิน้ อิสรภาพเมื่อถูกจับได้ขณะร่วมเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท มีการบาดเจ็บทางกาย และทางใจ
ในส่วนของวิธกี ารแก้ปญั หาที่ผ่านมา พบการแก้ปญั หาไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ และ มีการใช้วธิ เี รียนรู้
การแก้ไขจากอดีตสูก่ ารป้องกัน โดยผูว้ จิ ยั แบ่งการนําเสนอรายละเอียดของรูปแบบการทะเลาะวิวาท
แบบภักดีในสถานศึกษา ตามสาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารแก้ปญั หา ดังนี้
1) สาเหตุของการทะเลาะวิ วาท
การทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในรูปแบบภักดีในสถานศึกษา มักมีสาเหตุมาจาก
ความรักในสถานศึกษา กล่าวคือ มีความรูส้ กึ ผูกใจรัก หลอมรวมทุกสิง่ ของสถานศึกษา มาเป็ น
ตัวตนของตัวเอง ผ่านกระบวนการทางสังคม ประสบการณ์ หรือความทรงจํา ทําให้เกิดความรัก
ความหวงแหน และต้องการปกป้องสถานศึกษาของตนหากมีบุคคลใดมาแสดงออกด้วยการกระทํา
หรือ คําพูด เช่น การพ่นป้ายสถานศึกษาด้ว ยคําหยาบ การพ่นข้อความไว้ตามตึกร้าง อันเป็ น
ข้อความทีแ่ สดงถึงการดูถูก เหยียดหยาม หรือคําหยาบคายต่าง ๆ นักเรียนอาชีวศึกษาก็พร้อมทีจ่ ะ
ปกป้องทันที นอกจากนี้ความภักดีในสถานศึกษาหมายรวมถึง หากมีบุคคลใด นับถือสิง่ ทีแ่ ตกต่าง
ไปจากสถานศึกษาของตน ก็ทําให้เกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจขึน้ เปรียบเหมือนมาแสดงการลบหลู่ อัน
แสดงถึงการไม่เคารพ และดูหมิน่ สถานศึกษาของตน ก็สามารถเป็ นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ได้ ทัง้ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน เช่น การทีม่ อี งค์พอ่ ทีม่ ลี กั ษณะต่างกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ต้องการปกป้ องสถานศึกษา
สาเหตุของการทะเลาะวิวาท ทีม่ าจากความต้องการปกป้องสถานศึกษาของตน
เป็ นความรูส้ กึ รัก หวงแหน เนื่องจากคิดว่า สถานศึกษาก็คอื ตัวตนของตัวเอง ทําให้เมื่อมีบุคคลใด
มาแสดงออกด้วยการกระทํา หรือคําพูด เช่น การพ้นป้ายของสถานศึกษา ด้วยถ้อยคําหยาบคาย
การใช้เสปรย์พ่นสีตามตึกร้างด้วยคําหยาบคาย และถ้อยคําดูถูก เป็ นไปในลักษณะที่ลบหลู่ หรือ
กระทําไม่ดี ก็จะมีความรูส้ กึ โกรธ ไม่พอใจ และต้องการทีจ่ ะปกป้อง ด้วยการทําให้ฝา่ ยตรงข้ามเกรง
กลัวด้วยการทะเลาะวิวาทกับสถานศึกษานัน้
“มันเป็ นความรูส้ กึ นะพี ่ เรารักของเรา ใครมาว่าเนีย่ ยิง่ มาพ่นทีป่ ้ ายเราเลยเนีย่
พี ่ โกรธเลย มาก ขึน้ ทันทีเลย แม่งเล่นกับใครไม่เล่น...” (รัฐนนท์)
“ตอนผมมาเรียน ผมก็เห็นไงพี ่ ตามตึกเก่าๆ มันพ่นด่าวิทลัยผม คําหยาบพี ่
เห็นกันหลายคน ก็เลยไม่ยอม….รูส้ พิ ี ่ ผมก็รวู้ า่ มันเป็ นใคร” (เอกราช)
“มันมาพ่นไงพี ่ พ่นทีป่ ้ ายเลย คําหยาบทัง้ นัน้ หยามกันมากพี ่ ใครจะไปยอม เรา
ก็ตอ้ งไปลุยให้มนั รู”้ (รัฐพล)
ความแตกต่างคือการลบหลู่
นอกจากนี้ความภักดีในสถานศึกษา หมายรวมถึง การทีม่ บี ุคคลใด นับถือสิง่ ที่
แตกต่างไปจากสถานศึกษาของตน ก็ทาํ ให้เกิดความรูส้ กึ ไม่พอใจขึน้ เปรียบเหมือนมาแสดงการลบหลู่
อันแสดงถึงการไม่เคารพ และดูหมิน่ สถานศึกษาของตน ก็สามารถเป็ นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
ั้
กันได้ ทัง้ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน เช่น การทีม่ รี ูปปนพระวิ
ษณุ (องค์พ่อ) ทีม่ ลี กั ษณะต่างกัน ก็เป็ น
เหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถาบันกันได้
“ก็แค่องค์พ่อคนละท่า มันก็เหมือนคนละพวกแล้วพี ่ ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกพี ่
......เหมือนว่ามันคิดลบหลู่กนั พี ่ มันต้องเคารพเหมือนกันสิ ” (รัฐนนท์)
“พีเ่ ห็นองค์พ่อมัย้ เนีย่ พวกผมเคารพ ทุกคนทีเ่ รียนช่างต้องเคารพ เหมือนเป็ น
ศูนย์รวมเลย เคารพยิง่ กว่าอาจารย์อกี พี ่ ถ้าองค์ทาํ ท่าพ่อคนละท่า อย่างทีน่ ีย่ นื อีกที ่
ท่านนัง ก็ทําให้ตกี นั แล้วพี ่ บางคนมันเข้ามาเห็นเนีย่ มันก็จอ้ งจะเล่นเราล่ะ มันรูส้ กึ
เป็ นคนอืน่ ”(รัฐพล)
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“องค์พ่อเนีย่ พี ่ เหมือนรวมใจพวกเราไว้ พอไปเจอทีอ่ นื ่ ท่าทางไม่เหมือนทีเ่ รา
มันก็รสู้ กึ เฮ้ยย !! แม่ง ทําไมวะ นับถือไม่เหมือนกันล่ะวะ แสดงว่าไม่ใช่พวกเราล่ะ
เจอทีไ่ หน ซัดแม่งเลย” (รัฐวัฒน์)
2) ผลที่เกิ ดขึน้
จากสาเหตุต่างๆ ทีก่ ล่าวไปข้างต้นแล้วนัน้ จะเห็นได้ว่า ความภักดีต่อสถานศึกษา
เป็ นสิง่ สําคัญที่ทําให้การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาเกิดขึน้ และจากสาเหตุของการ
ทะเลาะวิวาทเหล่านี้ ทําให้มผี ลที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็ น การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียน
อาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย และแบบมีการนัดหมาย การได้รบั ผลกระทบต่อ
ตัวเองตัง้ แต่ การหมดสิน้ อิสรภาพ การบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดย
ผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีรายละเอียด ดังนี้
เกิ ดการทะเลาะวิ วาทแบบไม่ได้นัดหมาย
ใช้กาํ ลังทันทีที่พบกัน
จากการกระทําของนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา ทีไ่ ด้แสดงถึงการ
ลบหลู่สถานศึกษาอื่น รวมทัง้ สถานศึกษาทีม่ อี งค์พ่อลักษณะต่างกัน โดยในข้อความทีม่ กี ารลบหลู่นนั ้
บางครัง้ จะมีการระบุสญ
ั ลักษณ์ หรือ โค้ดลับ ที่เป็ นการแสดงตนไว้ ก็ทําให้นักเรียนอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาทีถ่ ูกกระทํา เลือกวิธกี ารใช้กําลังเข้าทะเลาะวิวาทกับสถานศึกษานัน้ ทันทีทเ่ี จอ รวมไปถึง
ไม่วา่ สถานทีน่ นั ้ จะเป็ นทีใ่ ดก็ตาม เช่น ป้ายรถเมล์ บนถนน บนรถโดยสารประจําทาง
“บางทีเจอบนสองแถวพี ่ จําเสื้อมันได้ ว่ามันเรียนทีเ่ ดียวกับไอ้พวกมาพ่น
ผมก็จดั เลย ตู๊ม ! เปรี้ยง !” (เอกอรุณ)
“เรารู้ว่ามันเรียนทีอ่ งค์พ่อไม่เหมือนเราใช่ป่ะพี.่ ..จําชุดมันได้ ก็เข้าไปอยู่
แม่งเลย มีด ก็มพี ี ่ ถ้ามันมาหลายคนก็ดงึ ออกมาขู่ ผมก็เก็บไว้ตรงกางเกงไงพี ่ ดึงมา
ใช้ได้เลย..” (รัฐวัฒน์)
“เจอทีไ่ หน ก็ซดั แม่งเลยพี ่ มันนับถือไม่เหมือนเรา เราจะเอาไว้ทําไม เหมือนคน
ละพวกกัน ไม่เคารพเหมือนเราอ่ะพี ่ ผมซัดหมด พวกนี้” (รัฐพล)
“มันลงชือ่ ไว้พี ่ มันมีสญ
ั ลักษณ์ เราก็รวู้ ่าใคร พอเจอก็จดั มันเลย ทัง้ ด่า ต่อย
เตะแม่งมาหมดอ่ะพี ่ มันแค้น มาด่าวิทลัยผม” (เอกราช)
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“รูพ้ ี ่ มันรูก้ นั เจอทีป่ ้ ายรถเมล์นะ ผมบิดเลย มันวิง่ หนี ผมบิดรถตามเลย มัน
มาพ่นด่าขนาดนัน้ ใครไปยอมอ่ะพี ่ เกลียดแม่ง ก็ซดั เลย” (รัฐนนท์)
สอบถามให้แน่ ใจก่อนใช้กาํ ลังทันที
ในการเดินทางไปกลับจากบ้านไปสถานศึกษาด้วยเส้นทางต่างๆ เช่น รถประจําทาง
รถไฟ หรือรถมอเตอร์ไซต์ เมื่อเจอนักเรียนอาชีวศึกษาที่อยู่สถานศึกษาต่างกัน จากการสังเกต
เครือ่ งแต่งกาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏอยูบ่ นตัว ก็จะทําการเข้าไป “เชค” ซึง่ เป็ นศัพท์เฉพาะ
ของนักเรียนอาชีวศึกษา หมายถึงการเข้าไปสอบถามผูอ้ ่นื ว่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาใด หากพบว่า
เรียนอยู่ในสถานศึกษาทีก่ ระทําการลบหลู่สถานศึกษาของตนจากข้อความทีพ่ น่ ไว้ตามตึก หรือ พ่น
ทีป่ ้ าย ก็จะทําการทะเลาะวิวาททันที
“เห็นมันตรงป้ายรถเมล์พี ่ ทางมาวิดลัยเนีย่ แหละ ผมเห็นพวงกุญแจมัน แต่
มันใส่ชุดนอกนะ ผมก็เข้าไปเชค มันบอกไม่ใช่ ผมก็ด่า แม่ง....อย่ามาหลอกกู กูรู้
แล้วก็ต่อยมันเลยพี ่ เพือ่ นมันจะเข้ามาช่วย แต่มนั สูผ้ มไม่ได้ ผมตัวใหญ่ มีมดี ด้วย
ผมพกตลอด” (เอกราข)
“ก็นงั ่ รถไปพี ่ มันก็เดินขึ้นรถมา ไม่เห็นเราหรอก เรานัง่ ข้างหลัง แต่เราเห็น
มัน พอรถออก เราก็เดินไปเชคมันเลย มึงเด็ก_ใช่มยั ้ แล้วกระทืบมันเลย คนบนรถก็
ไม่กล้าหรอกพี ่ เค้ากลัวกัน พอจอดป้าย ผมก็ลงเลย เพือ่ นๆ ผมก็ลงกันหมด” (รัฐพล)
เกิ ดการทะเลาะวิ วาทแบบมีการนัดหมาย
ส่งสารท้ารบ
จากการกระทําของนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา ทีไ่ ด้แสดงถึงการ
ลบหลู่สถานศึกษาอื่น รวมทัง้ สถานศึกษาทีม่ อี งค์พ่อลักษณะต่างกัน โดยในข้อความทีม่ กี ารลบหลู่
นัน้ บางครัง้ จะมีการระบุสญ
ั ลักษณ์ หรือ โค้ดลับ ทีเ่ ป็ นการแสดงตนไว้ ทําให้ทราบว่าสถานศึกษา
นัน้ คือสถานศึกษาใด ทําให้มกี ารนัดหมายกันก่อนจะทําการทะเลาะวิวาท เริม่ จากการส่งสารท้ารบ
เพราะเปรียบกับตนเองเป็ นนักรบ ไม่ใช่นักเลงที่จะต่อสู่แบไม่มศี กั ดิ ์ศรี นัน่ คือ การส่งข้อความไป
บอกเพือ่ ให้รตู้ วั และท้าให้มาจัดการกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการเผชิญหน้ากันตามทีน่ ดั หมาย
“มันลงชือ่ ไว้พี ่ แบบตัง้ ใจแหละพี ่ เราก็ไม่ยอมไง ส่งสายไปบอกมันเลย ให้
มาเจอกันทีไ่ หนก็วา่ ไป ถ้าตกลงให้มาเลย ไม่มาถือว่าหมา...” (รัฐวัฒน์)
“ก็ไปพ่นต่อมันเลยพี ่ บอกทําแบบนี้มงึ มาเจอกันเลยดีกว่า” (เอกราช)
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“ส่งสายไปพี ่ มันมีสายกันอยู่ ถ้ามึงทําขนาดนี้ มึงมาเจอกันเลย พวกกูรกั
ของกูนะโว้ย” (รัฐพล)
เตรียมนักรบให้พร้อม
เมื่อ ทํ า การส่ ง สารท้า รบแล้ว นั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาก็มีจ ะการเตรีย มตัว
เตรีย มคนให้พ ร้อ ม หรือ มัก ใช้ศ ัพ ท์ว่ า เตรีย มนั ก รบให้พ ร้อ ม ที่จ ะออกสู่ ส งครามเพื่อ ปกป้ อง
สถานศึกษาในแต่ละครัง้ ด้วยการพูดกระตุน้ ให้รสู้ กึ ถึงสิง่ ทีฝ่ า่ ยตรงข้ามได้ทาํ เพือ่ ให้ทุกคนเกิดความ
ฮึกเหิม มีการเตรียมอาวุธต่างๆ เช่น ปื นไทยประดิษฐ์ เช่น ปื นปากกา มีดดายหญ้า และไม้ เป็ นต้น
โดยอาวุธเหล่านี้ เป็ นสิง่ ทีห่ าได้ไม่ยาก ทัง้ ทางอินเตอร์เนท และจากคนรูจ้ กั รวมทัง้ สามารถประดิษฐ์
เองได้ดว้ ย
“มาหาพรรคคพวกพี ่ จะออกรบก็ตอ้ งมีนกั รบ ก็เตรียมอาวุธ พวกปื น มีด ไม้
ปื นนีห่ าไม่ยากพี ่ หาง่ายเหมือนซื้อข้าวกินเลย ก็เรียกรวมทัง้ เพือ่ น ทัง้ รุน่ น้อง ไปให้
เยอะสุดอ่ะพี”่ (รัฐวัฒน์)
“ไม่ตอ้ งฝึ กอะไรพี ่ แค่ตอ้ งเตรียมมันให้พร้อมทีส่ ุด บิ้วมัน ให้ฮกึ เหิม พร้อม
ไปสูพ้ ี ่ พร้อมลงสนามรบ....”(เอกราช)
“ไปหาเพือ่ น กับพีๆ่ ครับ ก็ไปเล่าให้ฟงั ว่ามันมาด่าวิดลัยเรา ใครจะไปลุย
บ้าง ให้เตรียมตัวกัน อาวุธอย่าให้ขาด...มีดก็ซ้อื อันร้อย สองร้อยเองพี”่ (เอกอรุณ)
มีการเตรียมสนามรบ
ในการทะเลาะวิว าทนั น้ สถานที่เ ป็ น อี ก สิ่ง ที่มีค วามสํ า คัญ นั ก เรีย น
อาชีวศึกษาจึงได้มกี ารเตรียมสถานที่ หรือ ทีเ่ รียกกันว่า สนามรบ ก่อนทีจ่ ะทําการทะเลาะวิวาทกับ
สถานศึกษาอื่น จะมีการเลือกสถานที่ ทีป่ ลอดคน ไกลจากแหล่งชุมชน เช่น ตึกร้าง เป็ นต้น
“เราก็หาทําเล ตึกร้างๆ อ่ะพี ่ แถววิดลัยมี ไปดูไว้ เตรียมพวกมีดไปซ่อนไว้
พอมันมาก็ซดั กับแม่งมันได้เลย” (รัฐวัฒน์)
“แถวทีไ่ กลๆ คนพี ่ ยิง่ ไกลวิดลัย ยิง่ ดี ก็ขบั มอไซค์ไปหาไว้” (เอกราช)
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สํารวจทางหนี
นอกจากจะมีการเตรียมคน เตรียมสถานที่ ให้พร้อมก่อนทําการทะเลาะ
วิวาทแล้ว ก็จะมีการสํารวจเส้นทางเพื่อเตรียมการหนี หากพลาดพลัง้ ฝ่ายตรงข้าม หรือเมื่อตํารวจ
มาเจอ โดยจะไปกันเป็ นกลุ่ม สํารวจว่า ถนนเส้นไหนที่สามารถทะลุถงึ กัน เส้นไหนที่เป็ นทางตัน
และทําแผนทีไ่ ว้แจกจ่ายให้กบั สมาชิกทุกคน
“ดูหมดพี ่ เส้นไหน วิง่ ไปไหน ซอยไหนทะลุกนั ไปทางไหนทางตัน เตรียม
ไว้ บางทีพอ่ (ตํารวจ)มา จะได้หนีทนั พี”่ (รัฐวัฒน์)
“ก็ขบั มอไซค์ไปกับเพือ่ นๆ ครับ ดูเลย ถ้าออกทางนี้ จะไปเส้นไหนได้ ถนน
มันเยอะมากพี ่ ซอยก็เยอะ ถ้าเราไม่เตรียมทางหนีไว้ เดีย๋ วโดนซิว ซวยเลย” (เอกราช)
หมดสิ้ นอิ สรภาพ
อยู่ในพืน้ ที่จาํ กัด
เมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแล้ว ผลทีเ่ กิดขึน้ กับบางกรณีคอื ถูกตํารวจ
จับได้ หากเป็ นเหตุการณ์ท่มี คี วามรุนแรง ทัง้ บาดเจ็บสาหัส ไปจนถึงเสียชีวติ ก็จะทําให้นักเรียน
อาชีวศึกษาที่ร่วมในเหตุการณ์ต้องถูกจับ บางรายได้รบั โทษ ต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจ ที่มกี าร
จํากัดพืน้ ทีใ่ นการใช้ชวี ติ ในแต่ละวัน
“แต่คดีตอนโดนปี 1 แต่มาตัดสินตอนจะขึ้นปี 3 ผมก้ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นนัน้ ....
สถานพินิจครับ 5 เดือน ก็ไม่ได้เรียนไปเกือบปี ” (รัฐนนท์)
“อยู่ในสถานพินิจครับพี ่ มันก็มพี ้นื ทีแ่ ค่นัน้ ทีน่ อน ลานกิจกรรม ผมเบือ่ พี ่
มันไปไหนไม่ได้อสิ ระเหมือนเคย” (เอกราช)
ถูกปิ ดกัน้ เสรีภาพ
นอกจากถูกจํากัดพื้นที่ในการดําเนินชีวติ แต่ละวันแล้วนัน้ ก็ยงั ถูกปิ ดกัน้
เสรีภาพทางความคิด การใช้ชวี ติ ที่เป็ นไปตามปกติทวไป
ั ่ ก็ไม่สามารถทําได้ เช่น การดูหนัง การ
สังสรรค์กบั เพือ่ น
“ไปไหนก็ไม่ได้พี ่ ไม่ได้เจอใคร เจอกันแต่ไอ้คนข้างใน เชีย่ ๆ ทัง้ นัน้ พี ่ ไปดู
หนังก็ไม่ได้ กินเหล้าก็ไม่ได้ ..” (รัฐนนท์).
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บาดเจ็บทางกาย
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย
หลังจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแล้ว นักเรียนอาชีวศึกษาทัง้ 2 ฝา่ ย มีการ
ใช้อาวุธที่นักเรียนอาชีวศึกษาหาได้ง่าย เช่น มีดดายหญ้า ปื นไทยประดิษฐ์ ไม้ ก้อนหิน โดยผลที่
เกิดขึน้ ทําให้ได้รบั บาดเจ็บทางกาย ทีอ่ วัยวะภายนอก เช่น ศีรษะ ขา แขน แผ่นหลัง ทําให้บางราย
ต้องหยุดพักรักษาตัวเป็ นเวลานาน
“ผมเหรอพี ่ เยอะสุดก็ขาหัก พักไปเป็ นเดือนพี ่ ทําไรก็ไม่ได้ ต้องเข้าเฝื อก พี ่
เวลาไปเรียนก็พ่อบ้าง เพือ่ นบ้างมาพาไป ผมเรียนภาคคํา่ ไงพี ่ พ่อเค้าก็กลัวไม่
ปลอดภัย ก็เราเพิง่ โดนมา.” (เอกบดินทร์)
“แขนหักครับ เข้าเฝื อกยาวเลย มันใช้มดี ฟนั นะพี ่ มีดมันยาวเป็ นวา” (รัฐนนท์)
“ผมต่อยมัน แต่มนั มีมดี พี ่ มัดชักมาจากกางเกงอย่างยาว ฟนั โดนหลังผม
เนีย่ กลางหลังเลย ก็เย็บหลายอยู่ มีรอยแผลป็ นอยูพ่ .ี ่ ..ดูมยั ้ ” (รัฐวัฒน์)
อวัยวะใช้งานได้...ไม่เหมือนเดิ ม
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ในบางเหตุ การณ์ ผลที่เกิดขึ้น ก็ไม่เพียงแค่
อวัยวะเสียหายเท่านัน้ แต่ยงั ทําให้อวัยวะบางส่วนใช้งานได้ ไม่เหมือนเดิม ซึ่งส่งผลต่อการดําเนิน
ชีวติ ในระยะยาวเป็ นอย่างยิง่ เช่น ไม่สามารถใช้มอื ได้เหมือนเดิม เนื่องจากถูกทําร้ายด้วยมีดอย่าง
รุนแรง
“มือครับ โดนเส้นเอ็น มีดฟนั ผม กํามือไม่ได้เหมือนเดิม ดีนะเป็ นข้างซ้าย
ทํากายภาพหลายเดือนเลยพี ่ กว่าจะขยับได้” (เอกราช)
มีร่องรอยของเหตุการณ์ฝงั อยู่ในร่างกาย
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ นัน้ นอกจากผลทีเ่ กิดขึน้ ทันทีแล้ว ยัง
มีผลทีต่ ดิ อยู่กบั ร่างกาย เปรียบเสมือนร่องรอยให้คอยจดจําถึงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในแต่ละครัง้
เป็ นอย่างดี บางรายรูส้ กึ ว่าเป็ นร่องรอยทีท่ าํ ให้ภาคภูมใิ จ บางรายรูส้ กึ ว่า เป็ นสิง่ ไว้คอยเตือนใจ เช่น
มีกระสุนฝงั อยูบ่ นแผ่นหลัง มีกระสุนฝงั อยูบ่ ริเวณเข่า เป็ นต้น
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“ตัวผมเนีย่ พี ่ มีกระสุนฝงั อยู่ 90 นัดนะ พีอ่ ยากเห็นปา่ ว ผมเปิ ดให้ดูได้นะ
มันยิงไงพี ่ เราก็เตรียมไปนะ แลกกันพี ่ เป็ นลูกปราย หมอบอกก็คอยไปตรวจ แต่ผม
ไม่ไปหรอกพี ่ ไม่ได้เป็ นไรมาก เท่ดมี กี ระสุนในตัวเกือบ 100 นัด...” (รัฐพันธ์)
“ผมมีอยู่ทเี ่ ข่าพี ่ กระสุนฝงั อยู่ 2 นัด จับเล่นได้ หมอบอกไม่ต้องเอาออก
หรอก มันไม่โดนอะไร พีม่ าจับสิ เนีย่ ผมให้จบั ได้ พอจับมันก็ช่วยให้นึกถึงเหตุการณ์
นะพี ่ คอยเตือนสติเรา” (เอกบดินทร์)
บาดเจ็บทางใจ
เจ็บปวดที่ถกู ตีตรา
ผลที่เ กิดขึ้น จากการทะเลาะวิว าทนัน้ ไม่ได้มีเ พีย งผลที่เ กิด กับ ร่า งกาย
เท่านัน้ แต่ยงั มีผลที่เกิดขึน้ กับจิตใจของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ร่วมในเหตุการณ์ ทัง้ ฐานะผูก้ ระทํา
และผูถ้ ูกกระทํา ก็มกั มีบาดแผลทางใจ ทีส่ ร้างความเจ็บปวดให้ในการดําเนินชีวติ หลังเกิดเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะการถูกตีตราจากบุคคลทัวไปว่
่ า เป็ นพวกอันธพาล เป็ นนักเลง และเป็ นคนคุก
โดยไม่มกี ารสอบถามถึงสาเหตุของการกระทํา แต่ตดั สินและแสดงออกถึงความรังเกียจ และไม่อยาก
ใกล้ชดิ ทัง้ ทางคําพูด และการกระทํา
“เราออกมาจากสถานพินิจได้ คนแถวบ้านก็จะแบบ รังเกียจเราพี ่ บอกไอ้
นักเลง ไอ้ขค้ี ุก ผมก็เจ็บนะ เค้าไม่มาฟงั ว่าผมทําเพือ่ วิดลัย” (รัฐนนท์)
“พวกแม่คา้ เนีย่ พี ่ เราผ่านไป มันก็พูดกันดังๆ อย่าไปใกล้ เดีย๋ วมันฟนั เอา
ผมนีแ่ บบ เจ็บลึกๆ นะพี ่ อยากไปบอกเจ้ๆนะ ว่าไม่ได้ทาํ คนทัวไปโว้
่
ยย กูทาํ ไอ้พวก
มาด่าวิดลัยกู” (เอกราช)
“บางคนก็บอก ไอ้เด็กช่างพวกนี้ ดีแต่ตีกนั ไปวันวัน ผมไม่เข้าใจเลย มัน
ไม่ได้รูจ้ กั พวกผม จะมาด่าผมแบบนี้ได้ไง มาถามสิ ว่าทําไมพวกผมทํา ผมก็เจ็บ
เป็ นนะพี”่ (เอกบดินทร์)
เสียใจที่ทาํ ให้ครอบครัวลําบาก
ผลที่เ กิด ขึ้น หลัง การทะเลาะวิว าทนั น้ มีผ ลที่เ กิด โดยตรงกับ นั ก เรีย น
อาชีวศึกษาเอง และผลที่เกิดกับครอบครัว ทัง้ นี้ผลที่เกิดกับครอบครัวนี้มหี ลายประการ เช่น การ
ต้องหยุดงานเพือ่ มาดูแล เพือ่ ไปสถานีตํารวจและขึน้ ศาลเพื่อพิจารณาคดี ในหลายครัง้ โดยผลทีเ่ กิด
กับครอบครัวนี้ ก็ทาํ ให้นกั เรียนอาชีวศึกษา รูส้ กึ เสียใจทีท่ าํ ให้ครอบครัวต้องมาลําบากอีกด้วย
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“พอทําไปแล้ว เห็นพ่อแม่ตอ้ งมาเสียการเสียงาน ผมก็เสียใจครับพี ่ คือเรือ่ ง
มันเกิดทีผ่ ม แต่พอ่ แม่ตอ้ งมาเดือดร้อนด้วย” (เอกบดินทร์)
“แม่กพ็ ดู นะพี ่ ว่าดูสแิ ม่ตอ้ งหยุดทํางาน เดีย๋ วต้องเตรียมไปโรงพักอีก ไปขึ้น
ศาลอีก ก็บอกผมว่า อย่าไปยุ่งอีกได้มยั ้ ตอนนัน้ ผมก็ฉุกคิดนะ พอเกิดเรือ่ งผมก็
เหมือนเป็ นต้นเหตุทาํ ให้แม่เสียใจ แม่ผมต้องเหนือ่ ยขึน้ ” (รัฐพันธ์)
หวาดกลัวหลังจากเหตุการณ์
หลังจากเหตุ การณ์ ได้เกิดขึ้น ผู้ได้รบั ผลกระทบนอกจากจะเป็ นนักเรียน
อาชีวศึกษาทีเ่ ป็ นผูก้ ระทํา และถูกกระทําแล้ว ผูท้ อ่ี ยูร่ ่วมในเหตุการณ์นนั ้ ๆ โดยไม่ทราบเรื่องราว ก็
ยังคงรูส้ กึ หวาดกลัว มีอาการหวาดผวา เมื่อได้ยนิ เสียงดัง หรือมีการผวาขณะนอนหลับ เนื่องจาก
การทะเลาะวิวาทในหลายๆ ครัง้ เป็ นการทะเลาะวิวาททีร่ นุ แรง
“มันมากันเป็ นฝูงเลยพี ่ หนูนัง่ ตัวสันเป็
่ นลูกนกเลย แต่แฟนหนูบอกไม่ตอ้ ง
กลัว วันนัน้ เราอยูบ่ นสองแถวพี ่ มีเพือ่ นๆ แฟนอีก 4-5 คน เค้าก็ลงไป แต่หนูไม่ได้
ลง แล้วก็มนั ไปบอกให้สองแถวหยุด อย่าออกรถ มันก็เข้ามารุมพี ่ มีทงั ้ มีด ทัง้ ไม้ หนู
เห็นปื นด้วย แต่มนั ไม่ได้ยงิ ใส่คน มันยิงขึ้นฟ้า หนู กลัวมาก ได้ยนิ เสียงอะไรดังๆ นี ่
สะดุง้ ตลอด บางทีน้องสาวก็บอก ว่านอนละเมอ ผวาๆ” (รัฐกานต์)

3) วิ ธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ป ญั หา คือ การปฏิบตั ิภายหลังจากการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น เพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลทีเ่ กิดขึน้ พบการแก้ปญั หาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแก้ปญั หาไปตามผลที่
เกิดขึน้ นัน่ คือ เมื่อเกิดผลกับทางร่างกาย ก็จะมีการรักษาตามอาการที่บาดเจ็บ การทะเลาะวิวาท
เป็ นการทําผิดกฏของสถานศึกษา ก็ลงโทษด้วยการทําทัณฑ์บน และการเข้าค่ายเพื่อปรับทัศนคติ
และลักษณะการแก้ปญั หาแบบที่ 2) การเรียนรูจ้ ากอดีตสู่การแก้ปญั หาด้วยการป้องกัน กล่าวคือ
เป็ น การหาวิธีก ารป้ องกัน ที่ม าจากผลที่เ กิด ขึ้น นั น่ คือ การทะเลาะวิว าทเกิด เพราะอยู่ ต่ า ง
สถานศึกษา โดยดูจากสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การแต่งกาย หัวเข็มขัด รองเท้า วิธกี ารคือ เปลี่ยนตัว
เองให้เป็ นคนทัวไป
่ ด้วยการปิดบังสัญลักษณ์ต่างๆ ทีแ่ สดงตนว่าเรียนทีใ่ ดก่อนออกจากสถานศึกษา
การเดินทางไปกลับคนเดียว จะเป็ นเป้าให้ถูกโจมตีได้งา่ ย ก็เลือกทีจ่ ะเดินทางไปกลับเป็ นกลุ่ม รวม
ไปถึงเปลี่ยนวิธีการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็ น เปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนพาหนะ เป็ นต้น โดยในแต่ล ะ
ลักษณะวิธกี ารแก้ปญั หา มีรายละเอียด ดังนี้
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การแก้ปัญหาไปตามผลที่เกิ ดขึน้
รักษาตามอาการที่บาดเจ็บ
จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทนัน้
ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นได้ชดั คือ จะเกิดกับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็ นอวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย อวัยวะ
ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิม ซึ่งสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเกิดขึน้ แล้วการแก้ปญั หา ก็คงทําได้เพียงรักษาไป
ตามอาการทีบ่ าดเจ็บเท่านัน้
“ขาหักก็เข้าเฝือกพี ่ นอนอยูร่ พ.นานเลย โคตรเบือ่ ” (เอกบดินทร์)
“ผมแขนหัก ก็เข้าเฝื อก นอนพักทีร่ พ. ไม่นานครับ แต่ต้องไปไปมาโรงบาล”
(รัฐนนท์)
“ก็เย็บแผล ล้างแผล ปกติพี ่ ไม่ได้นอนหรอกโรงบงโรงบาล” (รัฐวัฒน์)
“อยู่ไอซียูเลยพี ่ ก็ผ่าตัดเอากระสุนออก แล้วก็เย็บแผลกลางหลัง นอนโรงบาล
เป็ นเดือนครับพี”่ (เอกราช)
ทําทัณฑ์บน
การทะเลาะวิวาทเป็ นการทําผิดกฏของสถานศึกษา เมื่อมีการทะเลาะวิวาท
เกิดขึน้ ทางสถานศึกษาก็แก้ปญั หาด้วยการลงโทษนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมเหตุการณ์ ด้วยวิธกี ารทํา
ทัณฑ์บน กล่าวคือ เป็ นการเขียนบันทึกเพื่อให้รบั ทราบว่ามีการกระทําผิดเกิดขึ้นแล้ว หาก
กระทําซํ้าก็ตอ้ งได้รบั โทษทีม่ ากขึน้ ไปอีก เช่น พักการเรียน ไล่ออก เป็ นต้น
“เค้าก็เรียกไปทําทัณฑ์บนไงพี ่ แต่กไ็ ม่ทําจริงหรอก เค้าก็ข่ไู ป แต่กไ็ ม่เคย
เห็นใครต้องออกนะพี”่ (เอกบดินทร์)
“อาจารย์เค้าก็บอก ถ้าทําอีก โดนไล่ออก เค้าก็ร่ายยาวเลย แค่ทําทัณฑ์บน
ผมก็ไม่กลัวหรอกพี ่ เค้าไม่เอาผมออกอยูแ่ ล้ว”(รัฐนนท์)
เข้าค่ายปรับทัศนคติ
ในการแก้ปญั หาการทะเลาะวิวาทนัน้ มีบางกรณีทต่ี ํารวจเข้ามาช่วยไกล่เกลีย่
และร่วมกับทหาร ด้วยการส่งไปเข้าค่ายทหาร เป็ นเวลา 1 เดือน เพื่อปรับทัศนคติ ด้วยการสร้าง
แนวคิดให้เกิดความสามัคคีกนั ขึน้ ฝี กการอยูร่ ว่ มกัน ระหว่างสถานศึกษา แต่การแก้ปญั หาด้วยวิธนี ้ี
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นักเรียนอาชีวศึกษาก็ได้สะท้อนว่าเป็ นการแก้ปญั หาทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ น หลังจากออกมาจากค่าย ก็มกี ารปะทะ
กันอีกนัน่ เอง เนื่องจากกิจกรรมในค่าย เป็ นกิจกรรมทีน่ ักเรียนอาชีวศึกษาไม่ได้ทาํ ในชีวติ ประจําวัน
เป็ นลักษณะของการสร้างสถานการณ์ขน้ึ มาทําให้เมือ่ ออกมาจากค่าย การทะเลาะวิวาทก็ยงั คงอยู่
“ไปค่ายพี ่ สอนให้รกั กัน อย่าตีกนั ผมก็ไป แต่ผมว่ามันเฟคพี ่ มันไม่ได้รกั
กันจริงๆ มันอยู่กนั แค่ไม่กวี ่ นั ผมไม่ชอบหรอก มันก็มเี ขม่นกันนะพี ่ ครูฝึกเค้าก็ไม่รู้
หรอก พออกมาเจอกัน ก็ตกี นั อีกพี”่ (รัฐกันต์)
“ก็คา่ ยอ่ะพี ่ มีโน่นนีใ่ ห้ทาํ กับคนอืน่ ทีเ่ ราไม่รจู้ กั แต่มนั ไม่กคี ่ รัง้ ไงพี ่ มันก็ลมื
กันไปหมด” (รัฐนนท์)
“เค้าก็บอกเรา ว่า เป็ นเด็กอาชีวเนีย่ ช่วยสร้างชาติได้นะ ให้ดวู ดี โี อว่า อยาก
รักสถาบัน ก็ตอ้ งทําอะไรดีดี แบบนัน้ อ่ะพี”่ (เอกบดินทร์)
ขอปล่อยตัวชัวคราว
่
หลังจากทีเ่ กิดเหตุการทะเลาะวิวาท และมีบางกรณีทต่ี ํารวจเข้าระงับเหตุการณ์
และจับผูก้ ระทําผิดได้แล้ว ในบางกรณี ก็จะมีการขอยื่นปล่อยตัวชัวคราว
่
โดยทางสถานศึกษาเป็ น
ผูด้ าํ เนินการช่วยเหลือ รับรอง เพือ่ ให้นกั เรียนอาชีวศึกษา ได้ออกมาเรียนต่อ เพือ่ อนาคตต่อไป
“รองเค้าช่วยผมครับ เค้าก็ทําเรือ่ งรับรอง ยืนยันให้ ผมก็ได้ปล่อยมา ผมอยู่ใน
นัน้ 5 เดือนพี ่ แล้วได้ออกมา” (รัฐนนท์)
การเรียนรู้จากอดีตสู่การแก้ปัญหาด้วยการป้ องกัน
เปลี่ยนตัวเองให้เป็ นคนทัวไป
่
ั หาการทะเลาะวิว าทที่เ กิด ขึ้น ของนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษานั น้
การแก้ ป ญ
มีลกั ษณะทีเ่ กิดจากการเรียนรูจ้ ากอดีตนํามาสูก่ ารแก้ปญั หาด้วยการป้องกัน นันคื
่ อ จากการทะเลาะ
เนื่องจาก อยู่สถานศึกษาต่างกัน โดยดูจากเครื่องแต่งกายเป็ นหลัก ดังนัน้ นักเรียนอาชีวศึกษา
จึงได้ทําการเปลี่ยนตัวเองให้เป็ นคนทัวไป
่ ด้วยการเตรียมชุดมาเปลี่ยนก่อนออกจากสถานศึกษา
โดยชุดนัน้ เป็ นชุดปกติทไ่ี ม่ใช่เครือ่ งแบบของนักเรียนอาชีวศึกษานันเอง
่
“ต้องเตรียมชุดมาครับ ชุดนอกเลย หมดทัง้ ตัวเลยพี ่ รองเท้าด้วย อย่างน้อย
มันก็ไม่รวู้ า่ เราเรียนทีไ่ หน ถ้ามันมาเชค เราก็ปฏิเสธไปได้ครับ” (รัฐธารา)
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ปิ ดบังสัญลักษณ์ที่แสดงตัวตน
การแก้ปญั หาการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ด้วยการเรียนรู้จากอดีตนํ ามาสู่
การแก้ปญั หาด้วยการป้องกันนัน้ ยังมีวธิ กี ารปิ ดบังสัญลักษณ์ต่างๆ ทีจ่ ะแสดงตัวตนว่าเป็ นนักเรียน
ั ลักษณ์เหล่านี้อยู่
อาชีวศึกษาของสถานศึกษาใด เช่น หัวเข็มขัด รองเท้า พวงกุญแจ เพราะเมื่อมีสญ
ก็จะทําให้ถูกเพ่งเล็งจากนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษาโดยง่าย วิธกี ารทีน่ ักเรียนอาชีวศึกษา
ทํา ก่ อ นที่จ ะออกจากสถานศึก ษา ด้ว ยการถอดหัว เข็ม ขัด เก็บ พวงกุ ญ แจ หรือ เปลี่ย นรองเท้า
เพือ่ ป้องกันตนเองก่อนจะเกิดเหตุขน้ึ นันเอง
่
“เก็บพวกพวงกุญแจ เปลีย่ นรองเท้าพี ่ ถ้ามีมนั ก็เป็ นเป้าสายตามัน มันเห็น
มันพุง่ มาเชคเลย” (รัฐพล)
“เก็บเข็มขัด รองเท้าครับ มันรูเ้ ลยว่าเรียนทีไ่ หน ยินเฉยๆ มันก็เข้ามาเชคพี ่
บางทีไม่เชคด้วย ซัดเลย” (เอกอรุณ)
เปลี่ยนวิ ธีการเดิ นทาง ไป กลับ
จากเหตุ ก ารณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ส่ ว นใหญ่ จ ะเกิด เมื่อ นั ก เรีย นอาชีว ศึก ษา การ
เดินทางไปกลับคนเดียว ทําให้เป็ นเป้าให้ถูกโจมตีได้งา่ ย วิธกี ารแก้ปญั หาคือ เลือกทีจ่ ะเดินทางไป
กลับเป็ นกลุ่ม กับเพื่อนและรุ่นพีท่ ก่ี ลับทางเดียวกัน มีบา้ นอยู่ในเส้นทางเดียวกัน รวมไปถึงเปลี่ยน
วิธกี ารเดินทาง ไม่ว่าจะเป็ น เปลี่ยนเส้นทางจากทางตรงทีไ่ ปถึงได้เลย ก็เปลี่ยนไปเส้นทางอื่นเพื่อ
ลดความเสีย่ งที่จะเจอกับนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา เปลี่ยนพาหนะ เช่น จากเดิมขึน้ รถ
โดยสารสาธารณะ ก็ให้ผปู้ กครองมาส่ง เป็ นต้น
“เค้าก็เรียกรวมตัวกันพี ่ ใครอยูค่ ณะเดียวกัน ก็มารอๆ กัน แล้วก็กลับพร้อมกัน
มีมอไซค์ ก็แบ่งๆ กันซ้อน ก็ตอ้ งดูว่าสายคณะไหนมันเกิดเรือ่ ง ก็จะช่วยกัน
ระวังเป็ นพิเศษ ผมยังเคยขับรถไปกับเพือ่ นส่งน้ องอีกสายเลย เรือ่ งมันแรงไงพี”่
(รัฐธารา)
“กลับพร้อมเพือ่ นหลายๆ คันพี ่ ขับไปคันเดียวนีเ่ สีย่ งมาก” (รัฐนาวา)
โดดเรียน
ในบางกรณี นักเรียนอาชีวศึกษาเลือกทีจ่ ะ โดดเรียน เพื่อจะกลับบ้านก่อน
เวลาเลิกเรียน เนื่องจากไม่ต้องการกลับบ้านในเวลาปกติ หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเจอกับนักเรียน
อาชีวศึกษาทีอ่ ยูต่ ่างสถานศึกษา
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“ถ้ามันมีเรือ่ ง บางทีผมก็โดดพี ่ กลัวไง มันเพิง่ มีเรือ่ งกันมา ก็กลับก่อนที ่
พวกมันจะกลับ….ไปกับเพือ่ น กับรุน่ พี ่ ทีก่ ลับทางเดียวกันครับ” (เอกพล)
ทัง้ นี้จากวิธกี ารแก้ปญั หาทีผ่ า่ นมา จะเห็นได้ว่า แม้จะทราบว่าสาเหตุของปญั หา
การทะเลาะวิวาทในรูปแบบภักดีต่อสถานศึกษานี้ จะมาจาก ความรักในสถานศึกษา ต้องการปกป้อง
สถานศึกษาของตน รวมไปถึง ความแตกต่างในสิง่ ทีเ่ คารพ ทําให้คดิ ว่าเป็ นการลบหลู่ แต่เมื่อดูจาก
วิธกี ารแก้ปญั หาแล้ว ก็เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ยังไม่มกี ารแก้ปญั หาทีส่ าเหตุ ทีจ่ ะช่วยอธิบายสิง่ ทีถ่ ูกต้อง
ในความแตกต่าง หรือเปิ ดให้มกี ารทําความเข้าใจระหว่างสถานศึกษาเกิดขึน้
2.3 รูปแบบท้าทายในศักดิ์ ศรี
รูปแบบต่อมา ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การทะเลาะวิวาท ผ่านการสะท้อนจากประสบการณ์
ของผูร้ ่วมวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าเป็ นรูปแบบทีส่ าเหตุของการแสดงพฤติกรรมการทะเลาะวิวาทนัน้
มาจากการทีน่ ักเรียนอาชีวศึกษาถูกท้าทายในศักดิ ์ศรีกล่าวคือ การทีม่ สี งิ่ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
แสดงออก ด้วยคําพูดหรือการกระทํา ทีม่ ากระทบทําให้ความรูส้ กึ มีคุณค่าในตัวเอง การได้รบั ความ
นับ ถือ ที่เ พื่อนมนุ ษ ย์ค วรมีใ ห้กนั อย่างไม่เหมาะสมกับความเป็ นมนุ ษย์ ก็เป็ นเหตุใ ห้เกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันได้ ทัง้ ที่ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน ผลที่เกิดขึน้ ได้แก่ เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่าง
นักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยูต่ ่างสถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย การต้องหมดสิน้ อิสรภาพเมื่อถูกจับ
ได้ขณะร่วมเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท มีการบาดเจ็บทางกาย และทางใจ ในส่วนของวิธกี ารแก้ปญั หาที่
ผ่านมา พบการแก้ปญั หาไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ และ มีการใช้วธิ เี รียนรูก้ ารแก้ไขจากอดีตสู่การป้องกัน
โดยผู้ว ิจ ยั แบ่ง การนํ า เสนอรายละเอีย ดของรูป แบบการทะเลาะวิว าท แบบท้า ทายในศัก ดิ ์ศรี
ตามสาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารแก้ปญั หา ดังนี้
1) สาเหตุของการทะเลาะวิ วาท
การทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในรูปแบบภักดีในสถานศึกษา มักมีสาเหตุ มาจาก
การรูส้ กึ ว่า ศักดิ ์ศรีเป็ นสิง่ สําคัญ กล่าวคือ มีทร่ี สู้ กึ ว่า การมีคุณค่าในตัวเอง การได้รบั ความนับถือ
ที่เพื่อนมนุ ษย์ควรมีให้กนั อย่างเหมาะสมกับความเป็ นมนุ ษย์ นัน่ คือ หากมีใครมาแสดงออก ด้วย
การกระทํา หรือคําพูดทีแ่ สดงถึงการดูถูกตัวตน การมองว่าไม่มคี ุณค่า จากบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะ
นักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษากัน ก็เป็ นเหตุทน่ี ําไปสูก่ ารทะเลาะวิวาท มีรายละเอียด ดังนี้
ได้รบั การดูถกู ตัวตน
สาเหตุ ข องการทะเลาะวิว าทของนัก เรีย นอาชีว ศึกษา มีบ างกรณีท่ีม าจาก
การที่บุคคลได้รบั การแสดงออก ด้วยการกระทํา หรือคําพูดที่แสดงถึงการดูถูกตัวตน เช่น การด่า
ด้ว ยถ้อ ยคํ า หยาบคาย การพูด เปรีย บเปรยที่เ ป็ น การเหยีย ดหยาม การมองแบบไม่ ใ ห้เ กีย รติ
โดยเฉพาะการกระทํานัน้ มาจากนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยูต่ ่างสถานศึกษากัน
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“มันมาด่านะพี ่ ก็หลายทางพี ่ ด่าว่าไอ้แหนมดอสัน้ อย่างเนีย่ พี ่ จะไปยอมมันได้
ไง ก็ตอ้ งเจอกันหน่อย”(เอกลักษณ์)
“บางทีมนั ด่าเวลาเรานัง่ รถผ่านพี ่ มันบอกช่างหัวค_ย มันเห็นผมใส่ชุดวิดลัยไงพี ่
มันเรียกเด็กช่าง ผมนีป่ รีด๊ เลย ชวนเพือ่ นไปจัดการมันตรงนัน้ เลย...” (รัฐนนท์)
“เจอกันข้างนอกนะพี ่ มันก็มาเชคใช่ปะ่ แล้วมันก็มองเราหัวจดเท้าเลยพี ่ ใครจะ
ไปยอม มันหยามกันนะพี ่ ก็ทาํ ไง คว้าไรได้ ซัดใส่แม่งเลย” (รัฐวิน)
“พีเ่ คยได้ยนิ ป่ะครับ เราป็ นนักรบไม่ใช่นกั เลง มันเจ๋งมะพีค่ าํ นี้ เป็ นนักรบก็ตอ้ ง
ไปรบไงพี ไม่ ง นั ้ จะเรียกว่ าตัวเองป็ นเด็กช่ างได้ไง….ยิง่ มันด่ าเรานะ ยิง่ ยอมไม่ ได้ ”
(เอกบดินทร์)
ถูกมองว่าไม่มีคณ
ุ ค่า
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ในบางกรณี ก็มาจากการที่ถูกมอง
จากบุคคลอื่นๆ ว่า ไม่มคี ่า นัน่ คือ ปฏิกริ ยิ าทีผ่ อู้ ่นื แสดงต่อนักเรียนอาชีวศึกษา อย่างไม่เหมาะสม
ทํา ให้นัก เรีย นอาชีว ศึก ษา รู้สึก ถึง ความไม่ มีคุ ณ ค่ า ของตนเอง คิด ว่ า ไม่ส ามารถทํา สิ่ง ใดได้ดี
นอกจากการทะเลาะวิวาท ก็เป็ นอีกสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึน้ ได้
“ถ้าพวกผมไม่ตกี นั นะพี ่ คนก็ไม่รจู้ กั เราสิ มันก็ไม่กลัวเราไงพี ่ คนข้างนอกมัน
ก็เห็นเราเป็ นเด็กเกเรคนนึง แต่พอเราตีกนั นะ มันกลัวเรานะพี ่ เราเดินไปเนีย่ หลบ หงอ
หมด..” (เอกอรุณ)
“เด็กช่างอย่างพวกผม ทําได้กต็ กี นั เนีย่ แหละพี ่ อย่าไปหวังทําอย่างอืน่ มันไม่มี
ราคาอะไรเลยอยูใ่ นสายเลือดพี ่ พอได้รว่ มรบ มันเหมือนชีวติ สมบูรณ์ล่ะ” (รัฐพันธ์)
2) ผลที่เกิ ดขึน้
จากสาเหตุต่าง ๆ ทีก่ ล่าวไปข้างต้นแล้วนัน้ จะเห็นได้ว่า การถูกท้าทายใน
ศักดิ ์ศรี เป็ นสิง่ สําคัญทีท่ ําให้การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาเกิดขึน้ และจากสาเหตุ
ของการทะเลาะวิวาทเหล่านี้ ทําให้มผี ลที่เ กิดขึน้ ตามมาไม่ว่าจะเป็ น การทะเลาะวิวาทระหว่าง
นักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย การได้รบั ผลกระทบต่อตัวเองตัง้ แต่ การ
หมดสิน้ อิสรภาพ การบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้
มีรายละเอียด ดังนี้
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เกิ ดการทะเลาะวิ วาทแบบไม่ได้นัดหมาย
ใช้กาํ ลังทันทีที่พบกัน
จากการกระทําของนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา หรือบุคคลทัวไปที
่ ่
ได้แสดงถึงการดูถูกตัวตน และการถูกมองว่าไม่มคี ุณค่า บางกรณีนักเรียนอาชีวศึกษา เลือกวิธกี ารใช้
กําลังเข้าทะเลาะวิวาทกับทันทีทเ่ี จอเหตุการณ์ ไม่ว่าสถานทีน่ ัน้ จะเป็ นที่ใดก็ตาม เช่น ป้ายรถเมล์
บนถนน บนรถโดยสารประจําทาง
“พอมันด่าเราใช่มยั ้ พี ่ เราจะยอมได้ไง ก็ซดั ตูม้ กันตรงนัน้ เลยพี ่ มะรุมมะตุม้
ไม่มยี อมพี”่ (รัฐวัฒน์)
“ผมพกมีดกันอยู่แล้วพี ่ ใส่กางเกงเนีย่ แหละ วันนัน้ ได้ยนิ มันด่าลอยมาเลย
ปรีด๊ เลย ค_ยเป็ นพีย่ อมมัย้ ก็จดั เลยสิ ผมมี 5 คน มันก็ประมาณ 7-8 คน ผมไม่กลัว
หรอก ผมมีมดี ดายหญ้าเลยพี ่ เพือ่ นผมมีปืนปากกา มันพกไว้” (เอกราช)
สอบถามให้แน่ ใจก่อนใช้กาํ ลังทันที
ในระหว่างการเดินทางไปกลับจากบ้านไปสถานศึกษา เมื่อมีการท้าทายศักดิ ์ศรี
เกิดขึน้ ระหว่างทาง จากคําพูด ก่อนทีจ่ ะเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ก็จะมีการเข้าไป “เชค” ซึ่งเป็ นศัพท์
เฉพาะของนักเรียนอาชีวศึกษา หมายถึงการเข้าไปสอบถามผูอ้ ่นื ว่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาใด หาก
พบว่าเรียนอยูใ่ นต่างสถานศึกษากัน ก็จะเข้าไปใช้กาํ ลัง เป็ นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึน้
“เชคก่อนพี ่ บางทีเสียงมาจากทางนัน้ เราก็ตะโกนไป เป็ นเหี้ยไร อยากโดน
ใช่มยั ้ ถ้ามันไม่หยุด ด่าต่อมาอีก ก็ลุยเลยพี ่ พวกนี้แม่งอยากมีเรือ่ ง” (รัฐวิน)
หมดสิ้ นอิ สรภาพ
อยู่ในพืน้ ที่จาํ กัด
เมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแล้ว ผลทีเ่ กิดขึน้ กับบางกรณีคอื ถูกตํารวจ
จับได้ และต้องไปรับการสอบสวนทีส่ ถานีตํารวจ ในขณะทีถ่ ูกสอบสวน หรือระหว่างรอการสอบสวน
ก็จะถูกจํากัดพื้นที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลทําให้เกิดความอึดอัด และไม่พอใจกับสภาพนี้
เกิดขึน้
“ก็โดนจับไงพี ่ อยู่ในสน.นัน่ แหละ ประจํา พ่อก็มาประกันตัว มันก็อดึ อัดพี ่
มันห้องแคบๆ ร้อนๆ” (เอกอรุณ)
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“ห้องสีเ่ หลีย่ มแคบๆ พีเ่ คยดูหนังมัย้ อย่างนัน้ แหละ แต่บางทีคนมันก็เยอะพี ่
แค่คนื เดียวผมก็เบือ่ แล้วพี ่ อึดอัด ร้อน ทําไรก็ไม่ได้ เดินไปหานํ้ าเย็นกินยังไมได้
เลย” (รัฐนาวา)
ถูกปิ ดกัน้ เสรีภาพ
นอกจากถูกจํากัดพื้นที่ในช่วงที่รอการสอบสวนแล้ว ก็ยงั ไม่สามารถพูด
หรือ ทํ า การอัน ใด อัน นอกเหนื อ จากที่ตํ า รวจอนุ ญ าตได้ เช่น การติด ต่ อ กับ บุ ค คลอื่น ๆ การใช้
โทรศัพท์ การแสดงความคิดเห็น
“ผมพูดไรไป ตํารวจก็ไม่เชือ่ ผมนะพี ่ ไม่ให้ผมทําไรเลย โทรศัพท์ก็ไม่ได้
พูดกับใครก็ไม่ได้” (เอกอรุณ)
“เค้าไม่ให้ผมพูดเลย ไม่ให้ผมไปไหน ไม่ให้โทรหาใคร ให้นงอยู
ั ่ เ่ ฉยๆ” (รัฐนาวา)
บาดเจ็บทางกาย
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหายเล็กน้ อย
หลังจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาททีน่ กั เรียนอาชีวศึกษาทีเ่ กิดจากการท้าทาย
ศักดิ ์ศรี มีผลทําให้ทงั ้ สองฝา่ ยผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บทางกายในระดับเล็กน้อย ได้แก่ การฟกชํ้า ปากแตก
เป็ นการบาดเจ็บทีไ่ ม่ตอ้ งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
“ปากแตก ชํ้าบ้าง ปกติพี ่ ไม่ได้เป็ นไรมาก มันด่าผมก็เข้าไปต่อย
มัน ไม่ได้เตรียมอะไรไปไงพี”่ (เอกรักษ์)
อวัยวะได้รบั ความเสียหาย..ในระดับปานกลาง
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีผลทําให้นักเรียนอาชีวศึกษาทัง้
สองฝ่าย ได้รบั บาดเจ็บในระดับปานกลาง นัน่ คือ มีอวัยเสียหาย เลือดออก และต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาล แต่ไม่ตอ้ งพักรักษาตัวอยู่ทโ่ี รงพยาบาล เช่น หัวแตก ปากแตก ได้รบั บาดเจ็บทีแ่ ขน
จนต้องเย็บแผล
“มีดฟนั ตรงแขนเนีย่ พี ่ เย็บไม่กเี ่ ข็ม ชิวๆ พี”่ (รัฐวิน)
“ตรงหัวเนีย่ ครับ หัวแตก ปากแตก แก้มช้า หางตาด้วย มันต่อยมาพี ่ หลบ
ไม่ทนั หมัดหนักชิบ....” (เอกอรุณ)
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อวัยวะได้รบั ความเสียหาย..ในระดับรุนแรง
จากเหตุก ารณ์ท ะเลาะวิว าท ในบางเหตุก ารณ์ผ ลทีเ่ กิด ขึน้ มีผ ลทํา ให้
นักเรียนอาชีวศึกษาทัง้ สองฝา่ ย ได้รบั ความเสียหายในระดับรุนแรง ทีต่ อ้ งเข้ารับการผ่าตัด และพัก
รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล เป็ นความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้อาวุธ เช่น การถูกยิง แขนหัก เป็ นต้น
“ผมแขนหักพี ่ กระสุนฝงั ในตรงแถวเข่าอีก 2 นัดครับ จับได้พเี ่ นีย่ มันเลือ่ น
ได้ ก็เหมือนไว้เตือนตัวเองพี ่ ว่าเราเคยมีเรือ่ ง ผ่านชีวติ ช่วงนัน้ มา” (เอกบดินทร์)
บาดเจ็บทางใจ
เสียใจที่ทาํ ให้ครอบครัวลําบาก
ผลที่เ กิด ขึ้น หลัง การทะเลาะวิว าทนั น้ มีผ ลที่เ กิด โดยตรงกับ นั ก เรีย น
อาชีวศึกษาเอง และผลที่เกิดกับครอบครัว ทัง้ นี้ผลที่เกิดกับครอบครัวนี้มหี ลายประการ เช่น การ
ต้องหยุดงานเพือ่ มาดูแล เพือ่ ไปสถานีตํารวจในหลายครัง้ ในบางกรณีครอบครัวก็ถูกคู่กรณีขม่ ขูร่ ว่ ม
ด้วย โดยผลทีเ่ กิดกับครอบครัวนี้ ก็ทําให้นักเรียนอาชีวศึกษา รูส้ กึ เสียใจทีท่ ําให้ครอบครัวต้องมา
ลําบากอีกด้วย
“ก็ต้องซ่อมบ้าน ปิ ดร้าน ขายผลไม้พี ่ แม่กต็ ้องปิ ดร้านมาเฝ้าผม น้องผมก็
ไปโรงเรียน ต้องเอาเงินเก็บมารักษาผม มาซ่อมบ้าน” (เอกรักษ์)
“ผมก็เสียใจนะพี ่ มันก็ขพู่ อ่ กับแม่เลยว่าให้ระวังตัวให้ด…
ี ..มากันเป็ น 10 พี ่
มันมาเยอะ บางทีเราอยู่คนเดียวก็ไม่ไหว ต้องให้พ่อแม่หลบ มันไม่เกีย่ วกับพ่อแม่
ผมเลย ไอ้พวกนี้มนั ไม่แยกพี”่ (เอกราช)
“พ่อก็ตอ้ งปิดร้านพี ่ ขายของไง ผมอยูโ่ รงพยาบาล ก็ตอ้ งมาเฝ้า ไม่งนั ้ ก็ไม่มี
ใคร มาเฝ้า ไปทําเรือ่ ง ไปสน.อีก สงสารเค้าพี”่ (รัฐวัฒน์)
เสียใจที่ทาํ ให้ครอบครัวตรอมใจ
ผลที่เกิดขึน้ หลังการทะเลาะวิวาทนัน้ ในบางกรณีมผี ลเกิดกับสภาพจิตใจ
ของคนในครอบครัวของนักเรียนอาชีว ศึกษาที่เ ข้าร่ว มเหตุ การณ์ บางครอบครัว ถึงกับเจ็บป่ว ย
เสียใจ ร้องไห้ จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
“ยายผมเค้าเคยขอไว้ แต่ผมไม่เชือ่ เค้า เจ็บเลย เค้าก็รอ้ งไห้ตลอด น้องมา
บอก ผมก็เศร้านะพี ่ ผมรักยาย แต่มนั มาด่ากันผมก็ยอมไม่ได้จริงๆ ผมคงต้องระวัง
ตัวให้มากถ้าจะสูก้ บั ใครพี”่ (เอกลักษณ์)

129
“ยายผมก็ลม้ ไปเลยพอรูข้ า่ ว ผมก็ทาํ ไรไม่ได้ ก็เศร้านะพี”่ (รัฐพล)
“แม่กไ็ ม่สบายตามผมพี ่ เค้าเสียใจ ว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรให้ใคร ทําไมต้อง
มาเจ็บแบบนี้” (รัฐนาวา)
3) วิ ธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ป ญั หา คือ การปฏิบตั ิภายหลังจากการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น เพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลทีเ่ กิดขึน้ พบการแก้ปญั หาทีเ่ ป็ นไปแบบแก้ตามผลทีเ่ กิดขึน้ นันคื
่ อ เมื่อเกิดผล
กับทางร่างกาย ก็จะมีการรักษาตามอาการที่บาดเจ็บ การทํางานพิเศษเพื่อลดความรู้สกึ ผิดต่อ
ครอบครัว การคิดถึงครอบครัวก่อนทีจ่ ะทําอะไรก็ตาม มีรายละเอียด ดังนี้
การแก้ปัญหาไปตามผลที่เกิ ดขึน้
รักษาตามอาการที่บาดเจ็บ
จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทนัน้
ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นได้ชดั คือ จะเกิดกับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็ นอวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย อวัยวะ
ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิม ซึ่งสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเกิดขึน้ แล้วการแก้ปญั หา ก็คงทําได้เพียงรักษาไป
ตามอาการทีบ่ าดเจ็บเท่านัน้
“เข้าโรงบาลพี ่ เข้าเฝือก ก็นอนโรงพยาบาล ก็ไปหาหมอครับ” (รัฐวิน)
“ทําแผลปกติพี ่ ก็หวั ปาก ไม่มไี รมาก” (เอกอรุณ)
“เย็บสิพี ่ โดนฟนั นะ แขนเนีย่ แต่กช็ วิ ๆ พีไ่ ม่ได้โดนไรมาก” (เอกบดินทร์)
ทํากิ จกรรมเพื่อลดความรู้สึกผิดต่อครอบครัว
หลัง จากเกิด เหตุ ก ารณ์ ท ะเลาะวิว าท นัก เรีย นอาชีว ศึก ษาบางส่ว นเกิด
ความรูส้ กึ ผิดต่อครอบครัว จึงได้หากิจกรรมเพือ่ ลดความรูส้ กึ ผิดทีม่ ตี ่อครอบครัว ในระหว่างทีต่ นเอง
ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เช่น การทํางานพิเศษ
“ผมก็ไปทํางานพิเ ศษพี ่ ทําทีไ่ ปรษณีย์เ นี ย่ ตอนกลางคืน จัดพวก EMS
พัสดุ ได้เงินมาก็ไปให้ทบี ่ า้ น ...เค้าใช้รกั ษาผมไปเยอะไงพี”่ (เอกลักษณ์)
“ทํางานพิเศษพี ่ ร้านแอร์ เค้าก็ให้ไปล้างแอร์พี ่ ก็ทาํ วันหยุด ก็ดไี ด้เงินให้แม่
ด้วย” (รัฐนาวา)

130
พยายามคิ ดถึงครอบครัวก่อนทําสิ่ งไม่ดี
“ผมนึกถึงหน้าเค้าลอยมาเลยพี ่ ก็ถ้าเห็นอะไรทีท่ ําให้อารมณ์ข้นึ ผมก็ทํา
เป็ น ไม่ เ ห็น ไป บางทีเ ห็น ทีม่ ัน พ่ น ตามตึก เมือ่ ก่ อ นผมก็ไ ปดู เ ลย มัน มีโ ค้ด ลับ
อะไรบ้าง ตอนนี้กป็ ล่อยผ่านพี”่ (รัฐพล)
ทัง้ นี้ จ ากวิธ กี ารแก้ป ญั หาที่ผ่า นมา จะเห็น ได้ว่า แม้จ ะทราบว่า สาเหตุข อง
ปญั หาการทะเลาะวิวาทในรูปแบบท้าทายศักดิ ์ศรีน้ี จะมาจาก การยึดถือว่าศักดิ ์ศรีเป็ นสิง่ สําคัญ
มีการถูกดูถูก และมองว่าไม่มคี ุณค่า แต่เมื่อดูจากวิธกี ารแก้ปญั หาแล้ว ก็เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ยังไม่มี
การแก้ป ญั หาที่ส าเหตุที่สํา คัญ ที่ทํา ให้นัก เรีย นอาชีว ศึก ษาได้เ ห็น คุณ ค่า ในตนเอง รวมทัง้ ให้
บุคคลภายนอกได้เห็นคุณค่าของนักเรียนอาชีวศึกษาอย่างเหมาะสมอีกด้วย
2.4 รูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์
รูปแบบต่อมา ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเกิดสถานการณ์การทะเลาะวิวาท ผ่านการสะท้อนจาก
ประสบการณ์ของผูร้ ่วมวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าเหตุผลทีท่ ําส่วนใหญ่มาจาก การอวดดีในโลกออนไลน์
กล่าวคือ แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาของตนมีดี มีพรรคพวกมาก ในโลกออนไลน์ เช่น Facebook
โดยการโพสต์ขอ้ ความเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีอาํ นาจมากกว่า ความต้องการพืน้ ทีท่ างสังคม และการ
ทําลายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาอื่น ลงใน Facebook เพื่อให้สถานศึกษาอื่นเกรงกลัว เป็ นการทํา
เฉพาะในโลกออนไลน์เท่านัน้ แต่จากสาเหตุเหล่านี้ ก็สง่ ผลให้เกิดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาททัง้ ใน
โลกออนไลน์ และในโลกแห่ง ความจริง ตามมาผลที่เ กิดขึ้น ได้แก่ เกิด การทะเลาะวิว าทบนโลก
ออนไลน์ การทะเลาะในโลกความจริงระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยูต่ ่างสถานศึกษา แบบไม่มกี าร
นัดหมาย และแบบมีการนัดหมาย การต้องหมดสิน้ อิสรภาพเมื่อถูกจับได้ขณะร่วมเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาท มีการบาดเจ็บทางกาย และทางใจ ในส่วนของวิธกี ารแก้ปญั หาทีผ่ า่ นมา พบการแก้ปญั หาไป
ตามผลทีเ่ กิดขึน้ และ มีการใช้วธิ เี รียนรูก้ ารแก้ไขจากอดีตสู่การป้องกัน โดยผูว้ จิ ยั แบ่งการนําเสนอ
รายละเอียดของรูปแบบการทะเลาะวิวาท แบบอวดดีในโลกออนไลน์ ตามสาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ และ
วิธกี ารแก้ปญั หา ดังนี้
1) สาเหตุของการทะเลาะวิ วาท
การทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ ในรูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์ มักมีสาเหตุมาจาก
การอวดดีในโลกออนไลน์ กล่าวคือ เป็ นการกระทําในโลกออนไลน์ท่แี สดงให้นักเรียนอาชีวศึกษา
รูส้ กึ ถึงการมีอํานาจที่มากกว่า มีพ้นื ที่ทางสังคมในสถานศึกษาของตนไม่ว่าจะเป็ น พื้นที่ในโลก
เสมือนจริง หรือโลกแห่งความเป็ นจริง และการระบายอารมณ์ผา่ นตัวอักษรและรูปภาพ มีรายละเอียด
ดังนี้
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การแสดงให้เห็นความมีอาํ นาจ
สาเหตุ ข องการทะเลาะวิว าทที่เ กิด ขึ้น เพราะการกระทํ า บนโลกออนไลน์
ทีน่ กั เรียนอาชีวศึกษาบางแห่งได้กระทํา นัน้ เป็ นเพราะต้องการแสดงให้บุคคลอื่นๆ เห็นว่าสถานศึกษา
ของตนมีอํานาจ และพรรคพวกมากกว่าสถานศึกษาอื่นๆ ผ่านทางโลกออนไลน์ เนื่องจากในโลก
ความเป็ นจริงอาจจะไม่สามารถทําแบบนี้ ได้ และโดยส่ว นมาก ผูท้ ี่ทําจะไม่แสดงตนว่าเป็ น ใคร
จะเปิดเผยเพียงชื่อสถานศึกษาเท่านัน้
“ก็โพสต์รปู และมีแบบบอกว่า หรือจะเอา.... ใครแน่วะ... แล้วก็ tag พวกเรา
มา บางทีมนั tag ชือ่ วิทลัยมาพี ่ พอเราเข้าไปดูมนั ก็เห็นไง เราก็รวู้ ่ามันไม่ใช่พวกเรา
ก็โ กรธสิพี…
่ …แล้ว ก็ไ ปด่า กัน ในเฟสแหละพี ่ พวกนี้ ม นั ก็ก ล้า แค่ใ นนัน้ แหละพี”่
(เอกลักษณ์)
“มันโชว์เก๋าพี ่ พวกนี้มนั เกรียน มันคิดว่า โพสต์ไปก็ไม่มใี ครรูว้ ่าใคร มันใช้
รูปปลอมไงพี ่ ...บางมีมนั โพสต์รปู ตีนมันเหยียบหัวเข็มขัดเรา...ผมไม่รวู้ ่าใคร แต่พอ
เจอพวกมันทีไ่ หนนะ ผมแม่งเข้าไปเชคหมด” (รัฐพันธ์)
“ผมเนีย่ แหละพีเ่ คยโพสต์ ก็แค่อยากโชว์นะ ว่าพวกกูเยอะนะโว้ย” (เอกรักษ์)
ต้องการพืน้ ที่ทางสังคม
สาเหตุของการทะเลาะวิวาท ในบางกรณีเกิดจากความต้องการบริเวณให้กบั
ตนเอง เพื่อให้คนอื่นๆมาชื่นชม และให้การยกย่อง ไม่ว่าจะเป็ นบนโลกออนไลน์ ที่เปรียบเป็ นโลก
เสมือนจริง หรือ โลกแห่งความเป็ นจริง ไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดก็ตาม โดยวิธกี ารเหล่านัน้ สามารถทํา
ให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาขึน้ ได้เช่นกัน เช่น การโพสต์รปู สัญลักษณ์ของ
สถานศึกษาอื่นในลักษณะที่ไม่ให้ความเคารพ การแต่งภาพแสดงถึงการไม่เคารพสัญลักษณ์ของ
สถานศึกษาอื่น
“แบบให้คนมา Like เยอะๆพี ่ ก็รูปป้ายมันเลย แล้วแต่งคําให้ตลกๆ อ่ะพี ่
แต่ทนี ่ ้ ีมนั บานปลาย มันมีรุ่นเก๋ามาร่วมด้วย มันเลยมาจัดเลย ผมก็เจ็บ มันซ้อมไม่
ยัง้ เลยที ่ 7-11 แถวบ้านเลยพี…
่ .(เอกรักษ์)
“ก็ในเฟสเราอ่ะพี ่ อยากให้คนมา Like เยอะๆ เรือ่ งพวกนี้แหละพี ่ โพสต์หวั
เข็มขัดของเด็กทีอ่ นื ่ ไงพี ่ มันเป็ นสัญลักษณ์ ว่าเราเจ๋งกว่าคนอืน่ แล้วนะโว้ย Like
เพียบบบ…” (รัฐพล)
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“เอา Like ไปอวดสาวไงพี ่ ยิง่ เยอะยิง่ เจ๋ง แล้วทําไงอ่ะ รูปผมก็มไี ม่กี ่ like
เลยลองดูเ ลย เอารูป สัญ ลัก ษณ์ ข องทีอ่ ืน่ และทํา รูป แบบ เป้ าปื น น่ ะ พี ่ คน Like
ตรึม….” (รัฐนันท์)
การระบายอารมณ์ผา่ นตัวอักษรและรูปภาพ
อีกหนึ่งสาเหตุของการทะเลาะวิวาท ที่เกิดขึน้ บนโลกออนไลน์ คือ การโพสต์
ข้อความในทางเสียหาย ถึงสถานศึกษาต่างๆ และ โพสต์รูปภาพที่เป็ นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา
พร้อมข้อความทีท่ าํ ให้เสียหาย และโพสต์โดยไม่เปิ ดเผยตัวตน ซึง่ การกระทําต่างๆ บนโลกออนไลน์น้ี
นอกจากทําให้เกิดการทะเลาะบนโลกออนไลน์แล้ว ยังเป็ นสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการทะเลาะบนโลกแห่ง
ความเป็ นจริงได้อกี ด้วย
“ทีห่ นู เจอ เป็ นข้อความค่ะ ด่าวิทลัยหนู ว่าแหนมบาง ดอบ้าง บางทีมนั ก็ใช้
ชือ่ ปลอมพี ่ เรากดเข้าไปดูกไ็ ม่รหู้ รอกว่าใคร แต่ดา่ พวกเราเนีย่ ชัวร์….” (รัฐธีรา)
“ผมเคยเห็นพี ่ มันเอารูปหัวเข็มขัดเรานีแ่ หละ มาเหยียบไว้เลย แล้วโพสต์
ด่า คําหยาบพี ่ อย่ารูเ้ ลย ด่าไปถึงโคตรพี ่ พวกนี้แม่งเถือ่ น..ไม่รตู้ วั หรอกพีวา่ เป็ นใคร
แต่รวู้ า่ แม่งพวกนี้เรียนทีไ่ หน....” (เอกราช)
“บางทีมนั โพสต์ด่า แบบเป็ นสัญลักษณ์พี ่ ของแต่ละที ่ ใน Facebook ค่ะ เรา
เห็นก็รวู้ า่ มันหมายถึงใคร” (รัฐธีรา)
2) ผลที่เกิ ดขึน้
จากสาเหตุ ต่ าง ๆ ที่กล่า วไปข้างต้น แล้ว นัน้ จะเห็นได้ว่า การอวดดีใ นโลก
ออนไลน์ ถึงแม้จะเป็ นการกระทําที่เกิดบนโลกออนไลน์ ที่เปรียบเสมือนโลกเสมือนจริงนัน้ ก็เป็ น
สาเหตุ ส ิ่งสําคัญที่ทํา ให้การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีว ศึกษาเกิดขึ้น โดยผลที่เ กิดขึ้น
ตามมาไม่ว่าจะเป็ น การทะเลาะบนโลกออนไลน์ การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาต่าง
สถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย และแบบมีการนัดหมาย การได้รบั ผลกระทบต่อตัวเองตัง้ แต่
การบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีรายละเอียด ดังนี้
ทะเลาะบนโลกออนไลน์
โพสต์เดียว แต่ขยายไปในวงกว้าง
ผลที่เ กิดขึ้นคือ การทะเลาะวิวาทบนโลกออนไลน์ ด้ว ยการแชร์แ ละใส่
ข้อความทีแ่ สดงถึงความไม่พอใจ ความเกลียดชัง ลงไป ทําให้ขอ้ ความถูกส่งต่อไปอย่างรวดเร็ว
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“เราแชร์กนั นะพี ่ สมัยนี้มนั เร็วนะ แล้วเราส่งต่อได้อกี มันก็กระจายวง
กว้างเลยทีน้ ี...ด่ากันในนัน้ แหละ ท้ากันอีก” (เอกอรุณ)
“พวกพีร่ ุ่นเก่าๆ มาเห็น มันก็เป็ นเรือ่ งงพี ่ มาด่าเราก่อนเลย ไปยอมได้ไง
ให้ไปจัดการเอาออกไปให้ได้” (รัฐนันท์)
โต้ตอบไปมาด้วยตัวอักษร
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการอวดดีบนโลกออนไลน์นนั ้ คือ การทะเลาะวิวาทบน
โลกออนไลน์ ด้วยการตอบโต้ผ่านตัวอักษรด้วยถ้อยคํารุนแรง บางกรณีเป็ นคําหยาบคาย มัง้ นี้การ
กระทําต่างๆ นี้ ในบางกรณีกท็ ําโดยการไม่เปิ ดเผยตัวตนว่าเป็ นใคร โดยการใช้ช่อื และรูปทีไ่ ม่ใช่
ตนเอง
“ด่ากลับสิพี ่ บางทีก็สร้างใหม่เลย ไปด่ามัน มันก็ไม่รูห้ รอกว่าเราเป็ น
ใคร แต่ เราได้ด่า ก็มนั ด่าเราก่อน แล้วพิมพ์เนี ย่ เราก็พิมพ์ได้ไม่อนั ้ อยู่แล้ว ”
(เอกลักษณ์)
“เอารูปมันแหละพี ่ มาทําบ้าง ตัดต่อใส่ขอ้ ความลงไป ไปโพสต์ในเม้น
มันแหละพี ่ เกลียดนัก แม่งไอ้พวกนี้” (รัฐพันธ์)
“ด่าทีเ่ ฟสตัวเองแล้ว tag มันไปเลยพี ่ เพือ่ นก็เข้ามาพิมพ์ๆ กันหลาย
ข้อความเลย ยาวเลยทีน้ี” (รัฐนันท์)
เกิ ดการทะเลาะวิ วาทแบบไม่ได้นัดหมาย
ใช้กาํ ลังทันทีที่พบกัน
การทะเลาะวิวาททีม่ สี าเหตุมาจากการอวดดีบนโลกออนไลน์นนั ้ ในกรณีท่ี
มีการทะเลาะวิวาทในโลกแห่งความเป็ นจริง เป็ นเพราะการสืบค้นเพื่อหาตัวจริง หรือ การหาว่ากําลัง
ศึกษาอยูท่ ใ่ี ด เมือ่ เจอตัวต้นเรือ่ ง หรือนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยูใ่ นสถานศึกษาเดียวกับคนโพสต์ ก็จะ
เข้าไปใช้กาํ ลังทันที ในทุกสถานทีท่ เ่ี จอ
“บางทีเราก็สบื ไงพี ่ ว่ามันเป็ นใครทีโ่ พสต์แบบนี้ แค่มนั เรียนทีไ่ หน
ก็พอ..ได้เจอพวกแม่งทีไ่ หน ผมเข้าไปต่อยแม่งเลย กล้ายังไงมาทําแบบนี้” (รัฐพันธ์)
“ไปเจอมันจําหน้ าได้ มันก็มาซัดเลย แล้วก็ฝากไปหาไอ้คนโพสต์
อย่าซ่าให้มาก…ผมก็เจ็บไงพี ่ ก็ช้ าํ ปากแตกนิดหน่อย” (รัฐพล)
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มันเลยมาจัดเลย ผมก็เจ็บ มันซ้อมไม่ยงั ้ เลยที ่ 7-11 แถวบ้านเลย
พี…
่ .เพือ่ นก็ช่วยนะพี ่ แต่ตอนมันมาเยีย่ มมันก็ด่า ว่าไปหาเรือ่ ง ทําให้เดือนร้อน
กันเยอะเลย ” (เอกรักษ์)
เกิ ดการทะเลาะวิ วาทแบบมีการนัดหมาย
ส่งสารท้ารบ
การทะเลาะวิวาททีม่ สี าเหตุมาจากการอวดดีบนโลกออนไลน์นนั ้ ในกรณีท่ี
มีการทะเลาะวิวาทในโลกแห่งความเป็ นจริง เป็ นเพราะการสืบค้นเพื่อหาตัวจริง หรือ การหาว่ากําลัง
ศึกษาอยู่ท่ใี ด ใด ทําให้มกี ารนัดหมายกันก่อนจะทําการทะเลาะวิวาท เริม่ จากการส่งสารท้ารบ
เพราะเปรียบกับตนเองเป็ นนักรบ ไม่ใช่นักเลงทีจ่ ะต่อสูแ้ บบไม่มศี กั ดิ ์ศรี นันคื
่ อ การส่งข้อความไป
บอกเพื่อให้รตู้ วั ผ่านทาง หน้า Facebook ทาง inbox หรือเป็ นโค้ดลับ เพื่อท้าให้มาทําการจัดการ
เรือ่ งทีไ่ ด้กระทําไป ด้วยการเผชิญหน้ากันตามทีน่ ดั หมาย
“ก็โพสต์ทา้ มันเลยพี ่ บอกเวลา สถานที ่ แล้วก็ซ่อนอาจารย์ไว้ ไม่ให้
รูพ้ ี ่ ไม่งนั ้ โดนพี”่ (รัฐพันธ์)
“ส่ง inbox ไปพี ่ ว่ามาเจอกันเลย อย่าทําเป็ นหมาลอบกัด” (เอกราช)
“โพสต์หน้า wall มันเลยพี ่ ให้มนั เห็นกันไป นัดวันเวลาเลย” (รัฐพล)
“มันก็มเี ป็ นโค้ดลับพี ่ แต่ผมบอกพีไ่ ม่ได้นะ แต่มเี ป็ นโค้ด แบบนี้คอื
ท้าเลย ต้องมา อาวุธครบมือแน่” (เอกรักษ์)
เตรียมนักรบให้พร้อม
เมื่อ ทํ า การส่ ง สารท้า รบแล้ว นั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาก็มีจ ะการเตรีย มตัว
เตรีย มคนให้พ ร้อ ม หรือ มัก ใช้ศ ัพ ท์ว่ า เตรีย มนั ก รบให้พ ร้อ ม ที่จ ะออกสู่ส งครามเพื่อ ปกป้ อง
สถานศึกษาในแต่ละครัง้ ด้วยการเรียกรวม และบังคับให้มกี ารเตรียมพร้อม มีการเตรียมอาวุธต่างๆ
เช่น ปื นไทยประดิษฐ์ เช่น ปื นปากกา มีดดายหญ้า และไม้ เป็ นต้น โดยอาวุธเหล่านี้ เป็ นสิง่ ทีห่ าได้
ไม่ยาก ทัง้ ทางอินเตอร์เนท และจากคนรูจ้ กั รวมทัง้ สามารถประดิษฐ์เองได้ดว้ ย
“เรียกรวมเลยพี ่ มาหมดทุกปี บังคับเลย ต้องไป ต้องเตรียมตัวกัน
ให้พร้อม” (เอกราช)
“ก็หาอาวุธกันพี ่ จะไปรบก็ตอ้ งมีอาวุธ ไม่มไี ม่ได้ หาไม่ยากหรอก
พี ่ ปื นนีห่ าง่ายจะตายห่าพี ่ มีดก็ถูกๆ ซื้อได้ในตลาดเลย” (เอกลักษณ์)
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“รวมพลพี ่ ต้องได้หลายสิบ ต้องมีรถ มีอาวุธ ปื นปากกาก็ยงั ดี มัน
ทําง่ายพี ่ เตรียมพร้อมเลย” (รัฐพล)
มีการเตรียมสนามรบ
ในการทะเลาะวิวาทนัน้ สถานทีเ่ ป็ นอีกสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ นักเรียนอาชีวศึกษา
จึงได้มกี ารเตรียมสถานที่ หรือ ทีเ่ รียกกันว่า สนามรบ ก่อนทีจ่ ะทําการทะเลาะวิวาทกับสถานศึกษา
อื่น จะมีการเลือกสถานที่ ทีป่ ลอดคน ไกลจากแหล่งชุมชน เช่น ตึกร้าง เป็ นต้น
“เราก็หาทําเล ตึกร้างๆ อ่ะพี ่ แถววิดลัยมี ไปดูไว้ เตรียมพวกมีดไปซ่อนไว้
พอมันมาก็ซดั กับแม่งมันได้เลย” (รัฐวัฒน์)
“ตึกร้างเยอะแยะพี ไปทีน่ นแหละ
ั่
แต่เราไปดูไว้ก่อน ให้พร้อม” (เอกราช)
“เราต้องเตรียมพี ่ มันมาก็เสร็จเรา เราท้ามันไง เราก็ต้องเตรียมให้พร้อม”
(เอกราช)
สํารวจทางหนี
นอกจากจะมีการเตรียมคน เตรียมสถานที่ ให้พร้อมก่อนทําการทะเลาะ
วิวาทแล้ว ก็จะมีการสํารวจเส้นทางเพื่อเตรียมการหนี หากพลาดพลัง้ ฝ่ายตรงข้าม หรือเมื่อตํารวจ
มาเจอ โดยจะไปกันเป็ นกลุ่ม สํารวจว่า ถนนเส้นไหนที่สามารถทะลุถงึ กัน เส้นไหนที่เป็ นทางตัน
และทําแผนทีไ่ ว้แจกจ่ายให้กบั สมาชิกทุกคน
“ดูหมดพี ่ เส้นไหน วิง่ ไปไหน ซอยไหนทะลุกนั ไปทางไหนทางตัน เตรียม
ไว้ บางทีพอ่ (ตํารวจ)มา จะได้หนีทนั พี”่ (รัฐวัฒน์)
“ผมดูไว้หมดพี ่ เส้นไหนไปทางไหนได้บ้าง มันเปลีย่ ว เราจะหนียงั ไง ถ้า
ตํารวจมาดักเราจะหนียงั ไงได้บา้ ง ผมเล่าไม่ได้นะพี ่ บอกได้แค่น้ ีจริงๆ” (เอกลักษณ์)
บาดเจ็บทางกาย
อวัยวะได้รบั ความเสียหาย..ในระดับปานกลาง
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีผลทําให้นักเรียนอาชีวศึกษาทัง้
สองฝ่าย ได้รบั บาดเจ็บในระดับปานกลาง นัน่ คือ มีอวัยวะเสียหาย เลือดออก และต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาล แต่ไม่ตอ้ งพักรักษาตัวอยูท่ โ่ี รงพยาบาล เช่น ศีรษะแตก ได้รบั บาดเจ็บทีแ่ ขนจนต้อง
เย็บแผล
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“มือเลยพี ่ มันเหยีบบมือผม ขยี้ๆด้ว ย แล้วเอามีดมาจะฟนั ดีนะ
เพือ่ นผมวิง่ เข้ามาช่วยทัน ไม่งนั ้ มือผมขาดไปแล้ว” (รัฐพล)
“หัวแตกพี ่ เย็บหลายเข็ม เลือดนีเ่ ต็มมือผมไปหมด” (เอกอรุณ)
อวัยวะได้รบั ความเสียหาย..ในระดับรุนแรง
จากเหตุ ก ารณ์ ท ะเลาะวิว าท ในบางเหตุ ก ารณ์ ผ ลที่เ กิด ขึ้น มีผ ลทํา ให้
นักเรียนอาชีวศึกษาทัง้ สองฝา่ ย ได้รบั ความเสียหายในระดับรุนแรง ทีต่ อ้ งเข้ารับการผ่าตัด และพัก
รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
“เอาตรงไหนล่ะพี ่ ทัง้ ตัวชํ้า หนักสุดก็ยงิ ไปเฉีย่ วปอด ซีโ่ ครงหัก
ก็ระดับนอนไอซียเู ลยพี”่ (เอกรักษ์)
บาดเจ็บทางใจ
เสียใจที่ทาํ ให้ครอบครัวลําบากทางกาย
ผลที่เ กิด ขึน้ หลัง การทะเลาะวิว าทนั น้ มีผ ลที่เ กิด โดยตรงกับ นัก เรีย น
อาชีวศึกษาเอง และผลทีเ่ กิดกับครอบครัว ทัง้ นี้ผลทีเ่ กิดกับครอบครัวนี้มหี ลายประการ เช่น การต้อง
ยืมเงิน การต้องทํางานเพิม่ โดยผลทีเ่ กิดกับครอบครัวนี้ ก็ทาํ ให้นกั เรียนอาชีวศึกษา รูส้ กึ เสียใจทีท่ าํ
ให้ครอบครัวต้องมาลําบากอีกด้วย
“นอนไอซียนู ่ ะพี ่ เค้าก็ตอ้ งไปยืมเงินคนอืน่ เงินมันไม่มี พ่อผมเค้าก็
ขับแท๊กซี ่ แม่ไม่มแี ล้วพี ่ มีน้องอีกคน พ่อก็ตอ้ งไปยืมเฮียมา” (รัฐพันธ์)
“น้ องผมเค้าก็มาเล่าให้ฟงั พี ่ ว่าแม่ต้องไปรับจ้างเพิม่ เค้าเย็บผ้า
โรงงานไงพี ่ ก็ตอ้ งทําโอ ผมก็เสียใจนะ แต่มนั ก็เลีย่ งไม่ได้จริงๆ” (เอกรักษ์)
เสียใจที่ทาํ ให้คนในครอบครัวเจ็บป่ วย
ผลที่เกิดขึน้ หลังการทะเลาะวิวาทนัน้ ในบางกรณีมผี ลเกิดกับสภาพจิตใจ
ของคนในครอบครัวของนักเรียนอาชีว ศึกษาที่เ ข้าร่ว มเหตุ การณ์ บางครอบครัว ถึงกับเจ็บป่ว ย
เพราะตกใจจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้
“ตาชอคไปเลยพี ่ เค้ากลัวผมตาย ผมก็บอกผมหลานตาไม่เป็ นไรหรอก
กลายเป็ นผมต้องไปเฝ้าตาแทน” (เอกรักษ์)
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3) วิ ธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ป ญั หา คือ การปฏิบตั ิภายหลังจากการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น เพื่อ
ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลทีเ่ กิดขึน้ พบการแก้ปญั หาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแก้ปญั หาไปตามผลที่
เกิดขึน้ นันคื
่ อ ป้องกันไม่ให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ ความต่อไป เมือ่ เกิดผลกับทางร่างกาย ก็จะมีการรักษา
ตามอาการทีบ่ าดเจ็บ และลักษณะการแก้ปญั หาแบบที่ 2) การเรียนรูจ้ ากอดีตสู่การแก้ปญั หาด้วย
การป้องกัน กล่าวคือ เป็ นการหาวิธกี ารป้องกัน ทีม่ าจากผลทีเ่ กิดขึน้ นัน่ คือ การไม่เปิ ดรับข่าวสาร
ทางออนไลน์ โดยในแต่ละลักษณะวิธกี ารแก้ปญั หา มีรายละเอียด ดังนี้
การแก้ปัญหาไปตามผลที่เกิ ดขึน้
ป้ องกันข้อความไม่ให้เผยแพร่ต่อ
ภายหลังจากการทะเลาะบนโลกออกไลน์ เกิดขึน้ วิธกี แี ก้ปญั หาตามผลที่
เกิดขึน้ ทีท่ ําได้รวดเร็วบนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะใน Facebook คือการลบโพสต์ และ ช่วยกัน
รายงานไปทางระบบว่า ข้อความนัน้ เป็ นข้อความที่ไม่ปลอดภัย (Spam) เพื่อให้ระบบลบข้อมูล
ออกไปจากระบบโดยอัตโนมัติ
“เราก็ Report มันเลย ก็ชว่ ยๆ กันกับเพือ่ น…” (เอกอรุณ)
“ช่วยกันกดว่ามันเป็ น Spam พี ่ มันจะได้หายไป ก็ทําได้แค่น้ี แต่มนั ก็มมี า
อีก ก็ตอ้ งคอยกดกันไป” (รัฐธีรา)
“ลบเลยพี ่ ไม่อยากเห็น เห็นแล้วอารมณ์ข้นึ ก็เอามันออกไปเลย เชีย่ ๆ พวก
เนีย่ ” (รัฐวัฒน์)
รักษาตามอาการที่บาดเจ็บ
จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทนัน้
ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นได้ชดั คือ จะเกิดกับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็ นอวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหายในระดับ
ปานกลาง และระดับรุนแรงซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเกิดขึน้ แล้วการแก้ปญั หา ก็คงทําได้เพียงรักษา
ไปตามอาการทีบ่ าดเจ็บเท่านัน้
“แทบจะได้ร่างใหม่เลยพี ทัง้ หัก ทัง้ ตัว ทัง้ ข้างใน โอ๊ย อะไรเต็มตัวไปหมด
อยูโ่ รงพยาบาลยาว” (เอกรักษ์)
“ก็เอกซเรย์มอื ครับพี่ ก็กระดูกแตก ใส่เฝื่ อกไว้ นานเหมือนกัน กว่าจะหาย”
(รัฐพล)
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เรียนรู้จากอดีตสู่การแก้ไขด้วยการป้ องกัน
ไม่เปิ ดรับข่าวสารออนไลน์
จากการทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในโลกออนไลน์ และในโลกแห่งความเป็ น
จริง โดยมาจากการโพสต์อวดดีในโลกออนไลน์ โดยผู้ใ ช้ช่ือปลอมใน Facebook ทางนัก เรียน
อาชีวศึกษาบางราย ก็เลือกทีจ่ ะไม่เปิ ดรับข่าวสารจากโลกออนไลน์ ด้วยารปิ ด Facebook และ ตัง้
Facebook ให้เป็ นส่วนตัว มีเพียงเฉพาะเพือ่ นเท่านัน้ ทีส่ ามารถโพสต์ หรือแสดงโพสต์ต่างๆ ให้เห็นได้
“ปิ ดเฟสไปเลยพี ่ ไม่อยากไปยุ่งกับพวกแม่งล่ะ อยากโพสต์อะไรก็ช่างแม่ง
มัน” (รัฐธีรา)
“ก็ทําเป็ นส่วนตัวไงพี ่ ใครไม่ใช่เพือ่ น ก็ไม่ต้องรับ ใครมันไม่ใช่ตวั จริง ก็ไม่
รับพี ่ พวกนี้มนั ชอบปลอมมา เราก็ไม่ตอ้ งรับมัน” (เอกรักษ์)
ทัง้ นี้จากวิธกี ารแก้ปญั หาทีผ่ ่านมา จะเห็นได้ว่า แม้จะทราบว่าสาเหตุของปญั หา
การทะเลาะวิวาทในรูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์น้ี จะมาจาก ความต้องการแสดงอํานาจ ความต้องการ
พืน้ ทีท่ างสังคม และการระบายอารมณ์ผา่ นตัวอักษรและรูปภาพ แต่เมื่อดูจากวิธกี ารแก้ปญั หาแล้ว
ก็เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า ยังไม่มกี ารแก้ปญั หาทีส่ าเหตุ เนื่องมาจากเหตุผลหลักคือ ยังไม่มกี ารมองไปถึง
สาเหตุทส่ี าํ คัญ ทําให้แก้ทป่ี ลายเหตุเท่านัน้
2.5 รูปแบบ เพื่อนไปไหนไปตามกัน
รูปแบบต่อมา ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การทะเลาะวิวาท ผ่านการสะท้อนจากประสบการณ์
ของผูร้ ว่ มวิจยั ส่วนใหญ่พบว่าเหตุผลทีท่ าํ ส่วนใหญ่มาจากอิทธิพลจากเพือ่ น กล่าวคือ เพื่อนเป็ นกลุ่ม
บุคคลทีส่ ําคัญต่อการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกกระทําการสิง่ ต่างๆ โดยดูได้จากนักเรียนอาชีวศึกษา กลัว
เพือ่ นไม่ยอมรับ อยากเป็ นฮีโร่ของเพือ่ น ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งในกลุ่มเพื่อน และเพื่อนคือคนสําคัญ
โดยผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทะเลาะวิวาททีเ่ นื่องมาจาก อิทธิพลของเพื่อน ได้แก่ เกิดการทะเลาะวิวาท
ระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยูต่ ่างสถานศึกษา แบบมีการนัดหมาย การต้องหมดสิน้ อิสรภาพเมื่อถูก
จับ ได้ข ณะร่ว มเหตุ ก ารณ์ ท ะเลาะวิว าท มีก ารบาดเจ็บ ทางกาย และทางใจ ในส่ว นของวิธีก าร
แก้ปญั หาทีผ่ ่านมา พบการแก้ปญั หาไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ และมีการใช้วธิ เี รียนรูก้ ารแก้ไขจากอดีตสู่
การป้องกัน โดยผูว้ จิ ยั แบ่งการนํ าเสนอรายละเอียดของรูปแบบการทะเลาะวิวาท เพื่อนไปไหนไป
ตามกัน ตามสาเหตุ ผลทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารแก้ปญั หา ดังนี้
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1) สาเหตุของการทะเลาะวิ วาท
การทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นในรูปแบบเพื่อนไปไหนไปตามกัน มักมีสาเหตุมา
อิทธิพลจากเพือ่ น กล่าวคือ เพือ่ นเป็ นกลุ่มบุคคลทีส่ าํ คัญต่อการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกกระทําการสิง่ ต่าง ๆ
โดยดูได้จากนักเรียนอาชีวศึกษา กลัวเพื่อนไม่ยอมรับ อยากเป็ นฮีโร่ของเพื่อน ต้องการเป็ นส่วนหนึ่ง
ในกลุ่มเพือ่ น และเพือ่ นคือคนสําคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลัวเพื่อนไม่ยอมรับ
สาเหตุท่ที ําให้เกิดการทะเลาะวิวาท ที่มาจากการทําการใดๆ ลงไปเนื่องจาก
เพื่อนเป็ นบุคคลสําคัญ นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ เมื่อเข้ามาเรียนแล้วก็มคี วามกลัวว่าเพื่อนจะ
ไม่ยอมรับ แล้วจะต้องอยูด่ ว้ ยตัวคนเดียว ซึง่ เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ยากในการเรียนอาชีวศึกษา
“มันจะเหมือนเป็ นส่วนเกินเลยพี ่ มันแบบ บอกไม่ถูกหวะ รูส้ กึ ไม่ดพี ี ่ เหมือน
ไม่ได้มตี วั ตนในกลุ่ม ยังไงก็ต้องไปกับมัน จะตี จะฟนั เจ็บนิดเจ็บหน่ อย แต่เพือ่ น
เห็นเรามีตวั ตนก็โอเคแล้วพี”่ (เอกรินทร์)
“มันพูดกันเลยพี ่ ถ้าไม่ไป มึงก็เหมือนไม่ใช่รุ่นกู มึงไปไหนก็ไปเลย ผมก็
กลัวไม่มรี นุ่ ก็ตอ้ งไปพี ่ ใครจะไม่อยากได้รนุ่ ” (รัฐธารา)
อยากเป็ นฮีโร่ของเพื่อน
สาเหตุทท่ี ําให้เกิดการทะเลาะวิวาท ในบางรายเกิดจากความต้องการให้เพื่อน
ประทับใจ คล้ายกับผูท้ ค่ี อยช่วยเหลือเพือ่ นๆ ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน้ เพือ่ นก็จะนึกถึงอยูเ่ สมอ
“ผมเป็ นมาตัง้ แต่ม.ต้นแล้วพี ่ เพือ่ นมีอะไร ก็มาชวนผม ให้ผมเป็ นหัวหน้า
พอเข้ามาแบบนี้ ก็เข้าทางเลย ผมไปจัดให้มนั ได้หมดพี ่ ใครตีกนั ขวนไปวันไหน ผม
ไปหมด....เพือ่ นก็ยกให้ผมเจ๋งสุดไงพี ่ เหมือนเป็ นซุปเปอร์แมนของพวกมันเลย ผม
ก็ยดื เลย” (เอกภพ)
“มันสุดยอดจริงๆ นะพี ่ เวลามีอะไรแล้วเพือ่ นมันนึกถึงเรา เหมือนผมเป็ นที ่
หนึง่ นะพี”่ (รัฐกันต์)
ต้องการเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม
อีกหนึ่งสาเหตุทท่ี ําให้เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาขึน้ คือ
ความต้องการเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ไม่วา่ กลุ่มเพื่อนจะทําอะไร ก็จะปฏิบตั ติ ามทุกอย่าง ไม่ว่าสิง่ นัน้
จะถูก หรือ ผิดก็ตาม
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“เป็ นเด็กช่างไงพี ่ มันก็ตอ้ งตีกนั อยูแ่ ล้ว ใครๆ ก็คดิ แบบนี้พี ่ ก่อนมาเรียนผม
ก็คดิ พอเข้ามาจริงๆ มันก็ตอ้ งตามกัน ไม่งนั ้ ก็อยูไ่ ม่ได้พี ่ เค้าไม่ยอมให้อยูด่ ว้ ย”
(เอกพล)
“สําคัญนะพี ่ เพือ่ นเนีย่ แหละ ตัวดีเลย ถ้าไม่มมี นั ก็ไม่มีคนช่ว ยเรานะพี ่
เรือ่ งเรียนไม่เท่าไหร่ เรือ่ งตีกนั เนีย่ ตัวคนเดียวนีซ่ วยเลย มันทําไรเราก็เลยต้อง
ทําไปกับมันพี”่ (รัฐกานต์)
เพื่อนคือคนสําคัญ
สาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา เพราะการ
เห็นว่า เพื่อนคือคนสําคัญ เพื่อนจะทําผิด หรือถูกทําร้าย ก็ตอ้ งหาทางช่วยเพื่อนให้ปลอดภัยจากสิง่
ต่างๆ ไม่วา่ การกระทํานัน้ จะถูก หรือ ผิด
“ก็เพือ่ นผมนะพี ่ มันมีเรือ่ งมา เราไม่ชว่ ย ก็หมาสิพ”ี ่ (รัฐนาวา)
“ผมก็ไม่รูห้ รอกเรือ่ งมันเป็ นไง แต่เพือ่ นผมเจ็บ ใครทําแม่งผมก็ไปทํามัน
กลับสิพี ่ เพือ่ นต้องติดคุกนะพี ่ แม่งไม่มที างยอมกันหรอก” (รัฐนนท์)
“เพือ่ นมาบอกกําลังจะมีเรือ่ ง เราจะเฉยได้ปะ่ ล่ะ เป็ นพีพ่ จี ่ ะยอม? ผมคนนึง
ไม่ยอม เพือ่ นผม ผมก็ตอ้ งช่วยอยูแ่ ล้ว” (รัฐกันต์)
2) ผลที่เกิ ดขึน้
จากสาเหตุต่างๆ ทีก่ ล่าวไปข้างต้นแล้ว นัน้ จะเห็นได้ว่า อิทธิพลจากเพื่อน
เป็ นสิง่ สําคัญที่ทํา ให้ก ารทะเลาะวิว าทระหว่างนัก เรียนอาชีว ศึก ษาเกิดขึน้ และจากสาเหตุข อง
การทะเลาะวิวาทเหล่านี้ ทําให้มผี ลทีเ่ กิดขึน้ ตามมาไม่ว่าจะเป็ น การทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียน
อาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา แบบมีการนัดหมาย การได้รบั ผลกระทบต่อตัวเองตัง้ แต่ การหมดสิน้
อิสรภาพ การบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบต่อคนรอบข้าง โดยผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีรายละเอียด
ดังนี้
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เกิ ดการทะเลาะวิ วาทแบบมีการนัดหมาย
เตรียมนักรบให้พร้อม
เมือ่ ทําการส่งสารท้ารบแล้ว นักเรียนอาชีวศึกษาก็มจี ะการเตรียมตัว เตรียม
คนให้พร้อม หรือมักใช้ศพั ท์ว่า เตรียมนักรบให้พร้อม ที่จะออกสู่สงครามเพื่อปกป้องสถานศึกษาใน
แต่ละครัง้ ด้วยการเตรียมอาวุธต่างๆ เช่น ปื นไทยประดิษฐ์ เช่น ปื นปากกา มีดดายหญ้า และไม้
เป็ นต้น โดยอาวุธเหล่านี้ เป็ นสิง่ ทีห่ าได้ไม่ยาก ทัง้ ทางอินเตอร์เนท และจากคนรูจ้ กั รวมทัง้ สามารถ
ประดิษฐ์เองได้ดว้ ย
“เพือ่ นมาชวนพี ่ มันมาบอก ไปด้วยกัน มีเหตุมนั ก็หาปื น หามีด หาอาวุธมา
ให้พ”ี ่ (เอกรินทร์)
“มันนัดกันไว้พี ่ ผมก็ไปตามเพือ่ นมัน มันก็มปี ืนให้ (รัฐกันต์)
“ผมก็ไปตามๆ มันก็เห็นมันเตรียมอาวุธกันพี ่ มีดเอย ปื นเอย บางคนมันทํา
ระเบิดถุงได้ มันก็ทาํ นะพี”่ (รัฐพันธ์)
มีการเตรียมสนามรบ
ในการทะเลาะวิวาทนัน้ สถานทีเ่ ป็ นอีกสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ นักเรียนอาชีวศึกษา
จึงได้มกี ารเตรียมสถานที่ หรือ ทีเ่ รียกกันว่า สนามรบ ก่อนทีจ่ ะทําการทะเลาะวิวาทกับสถานศึกษา
อื่น จะมีการเลือกสถานที่ ทีป่ ลอดคน ไกลจากแหล่งชุมชน เช่น ตึกร้าง เป็ นต้น
“ก็ต้ อ งนั ด ไว้ก่ อ นพี ่ ก็จ ะนั ด กัน ว่ า เอาพวกปื น เนี ย่ ไปซ่ อ นไว้ไ หนก่ อ น”
(เอกอรุณ)
“บางทีเราก็เช่าห้องไว้พี ่ ข้างๆ วิดลัยแหละ จะได้เอาอาวุธทีเ่ ตรียมไปซ่อน
ไว้ก่อน บางทีกต็ ามตึกร้างพี ่ ล่อให้พวกมันมาทีน่ นแหละ”
ั่
(รัฐพันธ์)
สํารวจทางหนี
นอกจากจะมีการเตรียมคน เตรียมสถานที่ ให้พร้อมก่อนทําการทะเลาะ
วิวาทแล้ว ก็จะมีการสํารวจเส้นทางเพื่อเตรียมการหนี หากพลาดพลัง้ ฝ่ายตรงข้าม หรือเมื่อตํารวจ
มาเจอ โดยจะไปกันเป็ นกลุ่ม สํารวจว่า ถนนเส้นไหนที่สามารถทะลุถงึ กัน เส้นไหนที่เป็ นทางตัน
และทําแผนทีไ่ ว้แจกจ่ายให้กบั สมาชิกทุกคน
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“แล้วถ้ามันมาทางนี้ เราจะหนีไปทางไหนได้บา้ ง ทีจ่ ะไม่เจอพวกมันดัก แล้ว
ก็ไม่เจอตํารวจซิว ก็จะเตรียมกันไว้” (เอกอรุณ)
ตอนเตรียมมันก็จะบอกว่า ให้ไปซอยไหน ถ้าวิง่ ไปทางนี้ให้หลบไปซอยไหน”
(รัฐกันต์)
หมดสิ้ นอิ สรภาพ
อยู่ในพืน้ ที่จาํ กัด
เมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแล้ว ผลทีเ่ กิดขึน้ กับบางกรณีคอื ถูกตํารวจ
จับได้ หากเป็ นเหตุการณ์ท่มี คี วามรุนแรง ทัง้ บาดเจ็บสาหัส ไปจนถึงเสียชีวติ ก็จะทําให้นักเรียน
อาชีวศึกษาที่ร่วมในเหตุการณ์ต้องถูกจับ บางรายได้รบั โทษ ต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจ ที่มกี าร
จํากัดพืน้ ทีใ่ นการใช้ชวี ติ ในแต่ละวัน
“ก็อ ยู่ใ นห้อ งรวมพี ่ นอนก็ร วมหลายสิบ คน ผมไม่ช อบเท่ า ไหร่ ดีน ะผม
ออกมาได้เร็ว ไม่งนั ้ คงได้มเี รือ่ งข้างในอีก” (รัฐนนท์)
“มันแคบมากพี ่ ผมอึดอัด ผมอยากออกไปตลอดเวลา” (เอกราช)
ถูกปิ ดกัน้ เสรีภาพ
นอกจากถูกจํากัดพื้นที่ในการดําเนินชีวติ แต่ละวันแล้วนัน้ ก็ยงั ถูกปิ ดกัน้
เสรีภ าพทางความคิด การใช้ช ีว ิต ที่เ ป็ น ไปตามปกติท ั ่วไป ก็ไ ม่ส ามารถทํา ได้ เช่น การดูห นัง
การสังสรรค์กบั เพือ่ น
“ก็มอี ยูแ่ ค่นนั ้ พี ่ เดินจากตึกนอน ไปกินข้าว ไปทํากิจกรรมตามตาราง แล้วก็
กินข้าว แล้วก็นอน” (รัฐนนท์)
“ทําไรก็ไม่ได้พี ่ เล่นเน็ทก็ไม่ได้ โทรศัพท์หาใครก็ไม่ได้ อยูไ่ ด้แค่ในนัน้ เป็ น
อีกโลกนึง มีทงั ้ โหด มันส์ ฮา เลยพีค่ รบ....” (รัฐนนท์)
“ไม่ชอบหรอกพี ่ อยากจะออกมาทุกวัน มันทําไรไม่ได้ มันไม่มอี สิ ระ ต้องทํา
ตามตารางทีเ่ ค้ามี ไปเทีย่ วก็ไม่ได้” (เอกราช)
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บาดเจ็บทางกาย
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย
หลังจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทแล้ว นักเรียนอาชีวศึกษาทัง้ 2 ฝา่ ย มีการ
ใช้อาวุธที่นักเรียนอาชีวศึกษาหาได้ง่าย เช่น มีดดายหญ้า ปื นไทยประดิษฐ์ ไม้ ก้อนหิน โดยผลที่
เกิดขึน้ ทําให้ได้รบั บาดเจ็บทางกาย ทีอ่ วัยวะภายนอก เช่น ศีรษะ ขา แขน แผ่นหลัง ทําให้บางราย
ต้องหยุดพักรักษาตัวเป็ นเวลานาน
“เจ็บพี ่ เนีย่ ปากแตก...แขนเกือบหัก โดนตีทหี ่ วั เนีย่ พี ่ …..” (เอกอรุณ)
“แขนหักสิพี ่ ระดับนี้ เจ็บเล็กๆ ไม่อยู่แล้ว เนีย่ มีรอยเย็บตรงนี้ดว้ ย (ชี้ทมี ่ อื )
แล้วก็ตรงนี้พี ่ (ชี้ตรงน่อง)” (เอกอรุณ)
“หน้ า ชํ้า ไปหลายวัน เลยพี ่ ทัง้ หมัด ทัง้ เท้า เชีย่ คิด แล้ว ยัง ขึ้น อยู่เ ลยพี”่
(รัฐนนท์)
อวัยวะใช้งานได้...ไม่เหมือนเดิ ม
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ในบางเหตุ การณ์ ผลที่เกิดขึ้น ก็ไม่เพียงแค่
อวัยวะเสียหายเท่านัน้ แต่ยงั ทําให้อวัยวะบางส่วนใช้งานได้ ไม่เหมือนเดิม ซึ่งส่งผลต่อการดําเนิน
ชีวติ ในระยะยาวเป็ นอย่างยิง่
“มันเป็ นตรงเข่าพี ่ มันตรงข้อพอดี ต้องผ่าตัด แต่เดินไม่ถนัดเหมือนเมือ่ ก่อน
วิง่ ไม่ได้ มันเจ็บพี”่ (เอกรินทร์)
บาดเจ็บทางใจ
เจ็บปวดที่ถกู ตีตรา
ผลที่เ กิดขึ้น จากการทะเลาะวิว าทนัน้ ไม่ได้มีเ พีย งผลที่เ กิด กับ ร่า งกาย
เท่านัน้ แต่ยงั มีผลที่เกิดขึน้ กับจิตใจของนักเรียนอาชีวศึกษาที่ร่วมในเหตุการณ์ ทัง้ ฐานะผูก้ ระทํา
และผูถ้ ูกกระทํา ก็มกั มีบาดแผลทางใจ ทีส่ ร้างความเจ็บปวดให้ในการดําเนินชีวติ หลังเกิดเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะการถูกตีตราจากอาจารย์ ว่าเป็ นเด็กไม่ดี โดยไม่มกี ารสอบถามถึงสาเหตุ
ของการกระทํา แต่ตดั สินและแสดงออกถึงความรังเกียจ และไม่อยากใกล้ชดิ ทัง้ ทางคําพูด และการ
กระทํา
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“ ก็ทาํ ทัณฑ์บนไว้ครับ คือมันก็ไม่มอี ะไรมากนะพี ่ แต่คอื เค้าเห็นเรา เค้าก็จะ
ไอ้นีเ่ ด็กไม่ดี บางทีพดู เหน็บพวกผมอีกเค้าก็ให้ไปห้องปกครองพี ่ แล้วก็เขียนบันทึก
ว่าจะไม่ทาํ อีก แล้วหลังจากนัน้ ก็ถูกมองเลย สายตาไม่เป็ นมิตรสักคน” (รัฐพันธ์)
เสียใจที่ทาํ ให้ครอบครัวลําบาก
ผลที่เ กิด ขึน้ หลัง การทะเลาะวิว าทนั น้ มีผ ลที่เ กิด โดยตรงกับ นัก เรีย น
อาชีวศึกษาเอง และผลทีเ่ กิดกับครอบครัว ทัง้ นี้ผลทีเ่ กิดกับครอบครัวนี้มหี ลายประการ เช่น การต้อง
หยุดงานเพือ่ มาดูแล ยืมเงินมาใช้ในการรักษาพยาบาล โดยผลทีเ่ กิดกับครอบครัวนี้ ก็ทาํ ให้นกั เรียน
อาชีวศึกษา รูส้ กึ เสียใจทีท่ าํ ให้ครอบครัวต้องมาลําบากอีกด้วย
“ พ่อต้องพาผมไปทํากายภาพไงพี ่ เค้าก็ไปทํางานไม่ได้ เป็ นรปภ.พี ่ ก็ตอ้ ง
ไปอยูแ่ ทน ผมก็สงสาร เค้าแก่แล้ว” (เอกรินทร์)
“ผมเข้าๆ ออกๆ รพ.หลายรอบเลยพี ่ แม่กต็ ้องไปยืมเงินคนโน้นคนนีผ่ มก็
ไม่รทู้ าํ ไง จะลาออกแม่กไ็ ม่ยอม ถ้าอยูก่ ต็ อ้ งเป็ นแบบนี้” (เอกราช)
“แม่ผมต้องนัง่ รถมาจากต่างจังหวัดเลยพี ่ ผมมาอยู่กบั น้าไง พอเจ็บ ก็ต้อง
เป็ นแม่ทมี ่ าเฝ้า ใครจะอยากมาเฝ้าเด็กเกเรอย่างผม” (รัฐพันธ์)
ชอคจากเหตุการณ์
หลังจากเหตุ การณ์ ได้เกิดขึ้น ผู้ได้รบั ผลกระทบนอกจากจะเป็ นนักเรียน
อาชีวศึกษาที่เป็ นผูก้ ระทํา และถูกกระทําแล้ว ผูท้ ่อี ยู่ร่วมในเหตุการณ์นัน้ ๆ โดยไม่ทราบเรื่องราว
ก็ยงั คงรูส้ กึ หวาดกลัว มีอาการหวาดผวา เมื่อได้ยนิ เสียงดัง หรือมีการผวาขณะนอนหลับ เนื่องจาก
การทะเลาะวิวาทในหลายๆ ครัง้ เป็ นการทะเลาะวิวาททีร่ นุ แรง
“ผมเห็นกับตาเลย ตอนมันโดนรุม มีไม้หน้าสาม มีกอ้ นหิน มีปืนด้วยพี ่ ปื น
ปากกาเนีย่ แหละ เลือดเต็มตาผมเลย ผมนีข่ าสันเลย
่
ไม่กล้าขยับ หลบอยู่หลังเสา
มันน่ากลัว มันชอค มันบอกไม่ถูกพี…
่ ” (รัฐนาวา)
“ทุกวันนี้ได้ยนิ เสียงฟ้าร้องดังๆ ก็สะดุง้ นะพี ่ มันคิดไปถึงเสียงปืนวันนัน้ เลย”
(รัฐกานต์)
“ถ้าผ่านไปแถวนัน้ ก็ แหยงๆนะพี ่ มันนึกถึงเลือด นึกถึงเราโดนรุม เพือ่ นเรา
โดนรุม เสียงปืน นีม่ นั ก็น่ากลัวอยูพ่ ”ี ่ (เอกรักษ์)
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3) วิ ธีการแก้ปัญหา
วิธีการแก้ป ญั หา คือ การปฏิบตั ิภายหลังจากการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ท่ไี ด้รบั ผลที่เกิดขึ้น พบการแก้ปญั หาไปตามผลที่เ กิดขึ้น นัน่ คือ เมื่อเกิดผลกับทาง
ร่างกาย ก็จะมีการรักษาตามอาการทีบ่ าดเจ็บ มีรายละเอียด ดังนี้
การแก้ปัญหาไปตามผลที่เกิ ดขึน้
รักษาตามอาการที่บาดเจ็บ
จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทนัน้
ส่วนใหญ่ทเ่ี ห็นได้ชดั คือ จะเกิดกับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็ นอวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย อวัยวะ
ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิม ซึ่งสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเกิดขึน้ แล้วการแก้ปญั หา ก็คงทําได้เพียงรักษาไป
ตามอาการทีบ่ าดเจ็บเท่านัน้
“ก็รกั ษาตัวพี ่ ใส่เฝื อกทีค่ อเนีย่ 3 เดือน ก็นอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้ทําไร แม่กม็ าดู
สลับกับพ่อ ก็เข้าใจเค้าต้องทํางาน…ไม่เข็ดหรอกพี ่ ยังไงถ้าเพือ่ นไป เราก็ต้องไป
ไม่งนั ้ ก็อยูไ่ ม่ได้ ” (เอกราช)
“เชคใหญ่เลยพี ่ โดนมาชํ้าทัง้ ตัว อยู่โรงพยาบาลเป็ นวันเลย เย็บทัง้ หัว ทัง้ คิ้วพี”่
(รัฐนนท์)
ทําให้ใจสงบ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท นักเรียนอาชีวศึกษาบางราย ก็แก้ปญั หา
ด้วยการหากิจกรรมทีช่ ว่ ยทําให้ใจสงบ เช่น การนังสมาธิ
่
การบวชเรียน การฟงั ธรรมะ เป็ นต้น
“ผมนัง่ สมาธิพี ่ ผมกลัว พ่อเลยให้นงั ่ สมาธิ เค้าก็มานัง่ เป็ นเพือ่ น บอกว่าจะ
ได้ไม่ฟ้ ุงซ่าน… ตอนปิดเทอมนี้กจ็ ะให้ไปบวชด้วย…… ถ้ามีอกี เหรอ ผมก็ตอ้ งไปนะ
พี ่ เพือ่ นมันไปกัน แต่ก็เลือกถ้ามันเตรียมมีด เตรียมปื นไปเต็ม ผมไม่ไป ผมกลัว
(รัฐนาวา)
“ยายให้ฟงั ธรรมะพี ่ เค้าเห็นผมผวา ก็มาคุย ก็ให้ฟงั ธรรม จิตใจจะได้สงบ
แตมันก็ได้ไม่นานหรอกพี ่ มันไม่ใช่ตวั เรา” (เอกรินทร์)
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จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษานัน้ เกิดขึน้
ทัง้ ภายใน และระหว่างสถานศึกษา โดยมีสาเหตุมาจาก อิทธิพลจากรุ่นพี่ ความรักในสถานศึกษา
การถูกท้าทายในศักดิ ์ศรี การอวดดีในโลกออนไลน์ และอิทธิพลจากเพื่อน ซึง่ ใน 5 สาเหตุน้ี เกิดขึน้
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน แต่พบแตกต่างกัน กล่าวคือ สาเหตุทพ่ี บมากในสถานศึกษาของรัฐ
ได้แก่ อิทธิพลจากรุ่นพี่ ความจงรักภักดีในสถานศึกษา และการอวดดีในโลกออนไลน์ ในขณะที่
สาเหตุทพ่ี บมากในสถานศึกษาเอกชน ได้แก่ การท้าทายในศักดิ ์ศรี และอิทธิพลจากเพือ่ น
ผลทีเ่ กิดขึน้ พบ ความรุนแรงทีเ่ กิดกับร่างกาย และจิตใจ โดยความรุนแรงทีเ่ กิดกับ
ร่างกาย มีตงั ้ แต่ ความรุนแรงระดับน้อย คือ ฟกชํ้าตามร่างกาย ไม่ตอ้ งเข้าพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
ความรุนแรงระดับปานกลาง คือ มีบาดแผล อวัยวะได้รบั ความเสียหาย อวัยวะไม่สามารถกลับมา
ใช้ได้เหมือนเดิม และต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ความรุนแรงระดับมาก คือ เสียชีวติ
ในขณะทีก่ ารแก้ปญั หาทีข่ องการทะเลาะวิวาททัง้ 5 รูปแบบทีผ่ า่ นมานัน้ พบว่าเป็ น
การแก้ปญั หาไปตามผลที่เกิดขึ้น จากบุคคลรอบข้าง และสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่า เป็ นการ
แก้ปญั หาที่ยงั ไม่สมบูรณ์ ผู้วจิ ยั จึงได้ทําการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาวิธีการ
ป้ องกันป ญั หาที่จ ะเกิดขึ้น จากสาเหตุ โดยวิธีการนัน้ เป็ นวิธีการที่มาจากข้อเสนอแนะของผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะตัวนักเรียนอาชีวศึกษาเอง โดยพบผลของการศึกษา ดังต่อไปนี้

3. การสร้างและสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้ องกัน
การทะเลาะวิวาท
ในส่วนนี้ เป็ นนํ าเสนอการสร้างและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนเครือข่ายกลุ่มเยาวชนใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยการพัฒนาในระดับภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษา
ของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research: PAR) ผูว้ จิ ยั แบ่งการนําเสนอเป็ น 2 หัวข้อ ดังนี้
3.1 การสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา
3.2 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
มีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อ ดังต่อไปนี้
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3.1 การสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะ
วิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้นําการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research: PAR) ตาม
แนวคิดของ โอเลอรี่ (วรรณดี สุทธินรากร. 2556; อ้างอิงจาก O’Leary. 2004) ทีไ่ ด้ให้ความสําคัญ
กับความรูท้ ่กี ่อรูปขึน้ ท่ามกลางการเรียนรูต้ ลอดวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ที่เป็ นเสมือนการ
สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อนํ าสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้เกี่ยวข้องร่วมทําการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ดังนี้ 1) ผูว้ จิ ยั 2) กลุ่มนักวิจยั ร่วม 3) กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั 3) กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย
ทัง้ นี้ก่อนเริม่ วงรอบของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลรูปแบบ
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา มานําเสนอให้กบั กลุ่มนักวิจยั ร่วม และกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
ได้รบั ทราบข้อมูล เพื่อให้รบั รู้ และเข้าใจในสถานการณ์ สาเหตุ พฤติกรรม ผลทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี าร
แก้ไขทีผ่ า่ นมา และเกิดขึน้ จริงในสถานศึกษา ให้เข้าใจตรงกัน
วงรอบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ มีทงั ้ หมด 3 วงรอบ ดังต่อไปนี้
3.1.1 วงรอบที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษาในการ
ป้ องกันการ
ทะเลาะวิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
เป็ นการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ระหว่างตัวแทน
จากสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน โดยเริม่ จากการวางแผนอนาคตร่วมกัน การปฏิบตั กิ จิ กรรม
การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน การสังเกตและ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ มีรายละเอียดแต่
ละขัน้ ตอน ดังนี้
1) ขัน้ วางแผน (Plan1) การวางแผนอนาคตร่วมกัน
ในขัน้ นี้เป็ นการร่วมกันวางแผนภาพอนาคตร่วมกัน ระหว่างผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง ใน
2 พืน้ ที่ ได้แก่ สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดภาครัฐ และ สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดภาคเอกชน
โดยผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการทะเลาะวิวาททัง้ 5 รูปแบบ ซึง่ เป็ นผลทีไ่ ด้จาก
การวิจยั ระยะก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เป็ นข้อมูลเบือ้ งต้นในการวางแผนอนาคตร่วมกันทีเ่ กีย่ วกับ
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษาในการป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยใช้
เทคนิคการแสวงหาอนาคตร่วมกัน(Future Search Conference: FSC) มีผเู้ ข้าร่วมได้แก่ ผูว้ จิ ยั
นักวิจยั ร่วม (Local Researcher) และผูร้ ่วมวิจยั (Participants) โดยผลจากการวางแผนอนาคต
ร่วมกันแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนได้แก่ 1) การวิเคราะห์อดีต 2) การทําความเข้าใจปจั จุบนั 3) การสร้าง
จินตนาการถึงอนาคต มีผลการศึกษา ดังนี้
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1.1) การวิ เคราะห์อดีต
ผู้วิจ ัย ได้ใ ห้ผู้เ ข้า ร่ ว มทุ ก คน ร่ ว มกัน แลกเปลี่ย นความคิด เห็น ที่เ กี่ย วกับ
ประเด็นการเปลีย่ นแปลงของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในด้านสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทะเลาะวิวาทใน
่ ด อันเนื่องมาจาก
รอบ 10 ปี ทผ่ี ่านมา โดยพบว่าว่า มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาบางแห่งทีถ่ ูกสังปิ
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาททีม่ คี วามรุนแรง ทีม่ ผี ลกระทบไปยังประชาชนทัวไป
่ แต่ใน 5 ปี ทผ่ี า่ นมาจะ
เห็นได้ว่า ปญั หาการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอดทีเ่ ห็นได้ชดั
คือในปีพ.ศ. 2558 ทีม่ กี ารทะเลาะวิวาทลดน้อยลง จากทีเ่ คยมีเป็ นจํานวนมากในปี 2551 ทัง้ นี้ผรู้ ว่ ม
วิจยั ได้ให้ขอ้ มูลว่า การนํ าเสนอจากสื่อ เป็ นสิง่ สําคัญที่ทําให้ผู้ปกครอง ไม่อยากให้บุตรหลานมา
เรียนที่อาชีวศึกษา เพราะเกรงว่าจะมีอนั ตรายถึงแก่ชวี ติ ทําให้นักเรียนอาชีวศึกษามีจํานวนลด
น้อยลง และมีมาตรการในการพยายามแก้ไขปญั หาจากรัฐบาลมากยิง่ ขึน้
“พ่อกับ แม่เค้าไม่อยากให้มาเรียน เค้าบอกว่ามันรุนแรง
ไปเรียน ม.4 ดีกว่า” (รฐ 1)
“จริง ๆ มาตรการจากรัฐ บาลนี ม่ ีม านานนะ มีม าเยอะ แต่ ค น
ปฏิบ ัติม นั ไม่จ ริง ใจกัน ไง เปลีย่ นผู้บ ริห าร ก็เ ปลีย่ นใหม่ อีกแล้ว แต่ ม นั
รุนแรง มันไปถูกคนนอก มันเลยดูจริงจังขึน้ มา” (ครฐ2)
“มันก็ลดลงมากนะ จากเมือ่ 10 ปี ก่อนได้ เด็กมันน้อยลง
มาก ไปดูส ิ วันนึงมีคนมาเท่าไหร่ ทีเ่ ห็นเข้าแถวนัน่ บางวันยังกับตึกร้าง”
(คอช1)
1.2) การทําความเข้าใจปัจจุบนั
ในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการทะเลาะวิวาททัง้
5 รูปแบบ ซึ่งเป็ นผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ระยะก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เป็ นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับ
การวิเคราะห์อดีตให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมทุกคนได้รบั ทราบ และให้สมาชิกแต่ละกลุ่มได้ทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้
ปฏิบตั ิ หรือได้อยูใ่ นสถานการณ์ ของตนเองทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั ทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
และการป้องกันการทะเลาะวิวาท เพื่อให้แต่ละคนรับรูเ้ ข้าใจถึงสภาวะ ความสามารถ และให้เกิด
กําลังใจเมื่อคิดถึงความภาคภูมใิ จนัน้ โดยจากการทํากิจกรรมพบว่า สิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเหตุการณ์
ป้องกันการทะเลาะวิวาทนัน้ ได้แก่ คนใกล้ชดิ (รุ่นพี่ เพื่อน และพ่อแม่) รองลงมาคือ สถานศึกษา
(การลงโทษทีจ่ ริงจังจากสถาบัน การเอาใจใส่จากอาจารย์ และการมีเครือข่ายกับสถานศึกษาอื่น)
ลําดับสุดท้าย คือ นโยบายจากรัฐ
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นอกจากนี้จากการได้ทบทวนถึงสิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ และอยู่ในสถานการณ์ ก็ทํา
ให้พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ เป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ใน
บทบาทของผูก้ ระทํา ผูถ้ ูกกระทํา ในลักษณะเดียวกับรูปแบบการทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ 5 รูปแบบที่
เป็ นผลมาจากขัน้ ก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร โดยผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กลุ่มนักเรียนได้สะท้อนเพิม่ เติมว่า
สิง่ ทีร่ สู้ กึ มากทีส่ ุดในขณะทีท่ ําคือ รูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ปกป้องศักดิ ์ศรีของสถานศึกษาทีต่ นเรียนอยู่ ไว้ได้
และได้รว่ มรบกับเพือ่ นๆ (จะเรียกตัวเองว่านักรบ ไม่เรียกนักเลง) แต่หลังจากนัน้ ความรูส้ กึ ทีต่ ามมา
คือ เสียใจทีร่ ่วมในเหตุการณ์ทม่ี คี นบาดเจ็บ บางเหตุการณ์ถงึ เสียชีวติ และไม่สามารถย้อนกลับไป
แก้ไขได้
นักรบไม่ใช่นักเลง
นักเรียนอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการทะเลาะวิวาท
เชื่อว่า การทะเลาะวิวาทนัน้ คือ การลงสนามเพื่อต่อสู่ศกั ดิ ์ศรีของสถานศึกษา เปรียบตัวเองเหมือน
ทหาร ที่มหี น้าที่ป้องกันประเทศ จึงเรียกตัวเองว่านักเรบ ไม่ใช่นักเลงอย่างที่บุคคลภายนอกมอง
เข้าไป
“พวกผมเป็ นนักรบนะพี ่ เราป้องกันวิดลัยเรา ก็เรียกไปรบ
ครับ เหมือนป้องกันประเทศชาติ พอพูดคํานี้ แล้วเราก็ฮกึ เหิม” (รฐ3)
“จริงครับ บางคนเราชอบเรียกพวกเรานักเลง แต่นกั เลงมัน
พวกทําเค้าอย่างเดียว ไม่มตี ้นสายปลายเหตุ แต่พวกผมทําเพือ่ วิดลัยนะ
ครับ เรามีศกั ดิศ์ รี มันก็เป็ นนักรบไงครับ” (อช1)
“เคยอยู่ในเหตุการณ์เลย เห็นรุ่นพีเ่ ค้าเลือดอาบ สุดท้าย
เค้าก็...ตาย เราก็เสียใจนะ ทีไ่ ปช่วยไรเค้าไม่ได้” (รฐ5)
ทัง้ นี้ในส่วนของกลุ่มอาจารย์ ก็ได้สนับสนุ นเพิม่ เติมว่า นักเรียนอาชีวศึกษาส่วน
ใหญ่ จะผ่านเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท แล้วแต่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์เล็ก หรือเหตุการณ์ใหญ่ โดยกลุ่ม
อาจารยนัน้ ได้มบี ทบาทในการส่งคนเข้าไปช่วยระงับเหตุ เป็ นผู้ดําเนินการในการทําเรื่องช่ว ย
นักเรียนที่ต้องขึน้ ศาล เป็ นผูร้ ่วมคิดมาตรการสําหรับการป้องกัน และแก้ไขการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนอาขีวศึกษา ส่วนหนึ่งก็รสู้ กึ ภาคภูมใิ จว่า หลังจากทีไ่ ด้เข้าไปช่วยแล้ว นักเรียนได้ให้ความ
ไว้วางใจ เมื่อมีเหตุการณ์กจ็ ะส่งข่าว เตรียมช่วยระงับเหตุได้ทนั แต่กร็ สู้ กึ เสียใจทีม่ าตรการต่างๆ ที่
เสนอไป ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้อย่างเต็มที่
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ยอมรับเพราะไว้ใจ
บทบาททีส่ าํ คัญของกลุ่มอาจารย์ คือ การหาทางป้องกันการทะเลาะวิวาทที่
จะเกิดขึน้ สิง่ ทีท่ าํ ให้กลุ่มอาจารย์ สามารถรูเ้ หตุการณ์ได้ก่อนล่วงหน้าคือ การทีน่ ักเรียนมาแจ้งข่าว
ส่งข่าวก่อนทีเ่ หตุการณ์จะเกิดขึน้ ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะได้มา เมือ่ นักเรียนเกิดความไว้วางใจเกิดขึน้ หลังจาก
ทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือในบางสถานการณ์จากอาจารย์แล้วนันเอง
่
“รองเหรอ ก็ได้ไปช่วยหลายคน มีคนนึงทีเ่ ราจําได้แม่นเลย
อยากให้หนู ได้เจอมากเลย เค้าขึ้นศาลนะ แต่รองก็เดินเรือ่ งจนได้
ปล่อยตัวมาเรียนต่อ” (ครฐ1)
“ตอนนัน้ มันรุนแรงมาก รองก็มีสายไง เด็กๆ เค้าก็ไว้ใ จ
เรียกเราว่า แม่นะ ทีน้ ี พอมันจะดีกนั รองรูเ้ ลย ก็ไปบอกตํารวจ ให้
เค้าไปแถวๆนัน้ มันก็หายกันไป ตํารวจเค้ายังทึง่ เลย ว่ารองรู้ได้
ยังไง” (ครฐ1)
1.3) การสร้างจิ นตนาการถึงอนาคต
ในส่วนนี้ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผูเ้ ข้าร่วมทุกกลุ่ม ร่วมกันสร้างกิจกรรมที่คดิ ว่าสามารถ
นํ ามาช่วยในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ทัง้ ภายในสถานศึกษา และ
ระหว่างสถานศึกษา พบข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ทุกกลุ่ม ทีท่ ุกคนเห็นตรงกันว่าเป็ นไปได้
จริง อยู่หลายกิจกรรม โดยที่เห็นตรงกันมากที่สุดตามลําดับ ได้แก่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายด้วยการนํ าเสนอความรู้ กิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาส กิจกรรมสร้างความรัก กิจกรรมเดิน
รณรงค์สร้างความสามัคคี และนําเสนอโทษของการทะเลาะวาท และกิจกรรมทําบุญ 9 วัดร่วมกัน
เมื่อได้พูดถึงรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่จะเป็ นไปได้นัน้ กลุ่มผูเ้ ข้าร่วม
วิจยั ได้ร่วมกันตกลงถึงกิจกรรมทีจ่ ะทําร่วมกันเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทนัน้ ได้ระบุถงึ ปญั หาที่
อาจจะเกิดขึน้ ได้แก่ ไม่มผี ปู้ ระสานงาน กลัวผูบ้ ริหารไม่อนุ ญาต และงบประมาณในการดําเนินการ
โดยผูร้ ว่ มวิจยั กลุ่มอาจารย์กไ็ ด้ให้ความคิดเห็นว่า จะนําเรือ่ งเสนอผูบ้ ริหาร เพือ่ แก้ไขปญั หาทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ ต่าง ๆ นี้ ร่วมกับผูว้ จิ ยั อีกด้วย
“อยากทําครับ แต่ไม่รผู้ อ.จะให้ทาํ รึเปล่า บางทีเราก็ยงั เด็ก
ไม่รเู้ ค้าจะฟงั มัย้ ” (อช2)
“ถ้าอาจารย์ทํา ผมก็เต็มทีอ่ ยู่แล้ว ผมไปได้หมด ผมว่าทํา
แบบนี้ มันน่าจะแก้ได้บา้ งนะ อยากทําแล้วพี”่ (รฐ2)
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ทัง้ นี้ ก ลุ่ ม ผู้เ ข้า ร่ ว มวิจ ัย ได้ ข้อ สรุ ป สํ า หรับ กิ จ กรรมที่จ ะจัด ขึ้น โดยได้
เชื่อมโยงกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นําข้อมูลจากสถานการณ์จริง
ข้อตกลงสุดท้ายจากการวางแผนอนาคตร่วมกัน จึงได้กจิ กรรมดังนี้การสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ภายในสถานศึกษาคาดว่าจะช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบทําตามรุ่นพี่ รูปแบบเพื่อนไป
ไหนไปตามกัน เนื่องจากในกิจกรรมจะเป็ นการทํางานร่วมกันในทุกรุ่น การทํากิจกรรมร่วมกันก็
น่ าจะช่วยเปิ ดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ทําประโยชน์ ร่วมกัน มีการยอมรับกันหลังจากทีไ่ ด้
ทํางานร่วมกันการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา คาดว่าจะช่วยป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในรูปแบบภักดีในสถานศึกษา ท้าทายในศักดิ ์ศรี และอวดดีในโลกออนไลน์ เนื่องจากเป็ น
กิจกรรมทีช่ ว่ ยให้ได้ทาํ ประโยชน์รว่ มกันกับเยาวชนต่างสถานศึกษา น่าจะทําให้เกิดความรูส้ กึ ร่วมใน
การเป็ น “เรา” ทีห่ มายถึงอาชีวศึกษา โดยไม่แบ่งแยกกันตามสถานทีเ่ รียนได้
“ผมคิดว่า ถ้าเรารวมกันข้างในได้ ความกลัวพวกรุน่ พี ่ มัน
อาจจะค่อยๆ หายไป แบบได้ทําอะไรด้วยกัน มากกว่าไอ้เรือ่ งรับ
น้องอ่ะพี ่ เพราะปกติมนั ไม่คอ่ ยมีกจิ กรรมอะไรให้ทาํ ” (รฐ19)
“ทุกวันนี้ทที ่ ะเลาะกัน ก็มาจากทีเ่ ด็กไม่รจู้ กั กัน ฟงั ต่อๆกัน
มาว่าถ้าเจอให้จดั การเลย ไม่เช่นนัน้ ไม่รอดแน่ ดังนัน้ ถ้าเด็กได้
รูจ้ กั กัน มีกจิ กรรมอะไรร่วมกันก็น่าจะช่วยป้องกันตรงนี้ได้” (คอช1)
“ผมอยากให้เริม่ จากในวิดลัยก่อนครับ เพราะบางครัง้ เรา
ไม่รจู้ กั กัน ไม่กล้าพูดกัน พอมีปญั หามันก็ซดั กันเลย แต่ถา้ ในวิดลัย
ได้มอี ะไรทําร่วมกัน อย่างกีฬา ก็ให้ทําด้วยกัน สลายแผนกไปเลย
น่าจะดี” (รฐ8)
“ผมว่ า จริง ๆ ในวิด ลัย ก็รู้จ ัก กัน นะ ทีท่ ะเลาะก็ก ับ ทีอ่ ืน่
มากกว่ า เพราะไม่ รู้จ ัก กัน ถ้า ได้ทํ า อะไรร่ ว มกัน คงทํ า ให้ช่ ว ย
ป้องกันตรงนี้ได้”(อช2)
โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจยั ได้มขี ้อตกลงร่วมกันว่า ต้องการที่จะทํากิจกรรมเพื่อ
สร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในสถานศึกษา ในลําดับแรก ผูว้ จิ ยั จึงได้นําข้อตกลงร่วมกันของกลุ่ม
ผู้ร่วมวิจยั มาทําการสร้างกิจกรรมตามที่กลุ่มผู้ร่วมวิจยั ต้องการ เพื่อให้กลุ่มผู้ร่วมวิจยั ได้ปฏิบตั ิ
ร่วมกันในหัวข้อ 2) ขัน้ ปฏิบตั กิ จิ กรรม (Action1) ตามแผนทีว่ างไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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2) ขัน้ ปฏิ บตั ิ กิจกรรม (Action1) ตามแผนที่วางไว้และการสังเกต (Observe)
ผูว้ จิ ยั ได้นําผลทีไ่ ด้จากขัน้ การวางแผน (Plan1) ทัง้ หมด มารวบรวม และจัดทําเป็ น
กิจกรรมให้กบั กลุ่มเยาวชนของสถานศึกษาทัง้ 2 แห่ง กิจกรรมนี้เป็ นส่วนหนึ่งของขัน้ การปฏิบตั ิ
(Action1)โดยเป็ นกิจกรรมที่จดั ภายในของแต่ละสถานศึกษา ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั และนักวิจยั ร่วม (Local
Researcher) ได้ทําการประสานกับตัวแทนผูบ้ ริหารของสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางทีจ่ ะทําให้จดั
กิจกรรมขึน้ มาได้โดยให้เกิดผลกระทบจากทีก่ ลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้เสนอปญั หาไว้เบือ้ งต้นแล้ว
ผู้วิจยั ได้สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้ร่วมวิจยั ในระดับบุคล และระดับกลุ่ม โดยใน
ระดับบุคคลนัน้ มีกจิ กรรมเพือ่ พัฒนาความรูใ้ ห้กบั กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ส่วน
ในระดับกลุ่ม เป็ นกิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกันของกลุ่มเยาวชน
โดยทุกกิจกรรมนัน้ ได้จดั ขึน้ ภายในสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งเริม่ จากกิจกรรมระดับ
บุ ค คล ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาความรู้เ กี่ย วกับการป้ องกันการทะเลาะวิว าท และการทํางาน
ร่วมกันโดยรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม มีดงั ต่อไปนี้
2.1) การจัดกิ จกรรมระดับบุคคล (การพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท และการทํางานร่วมกัน)
วัตถุประสงค์ : 1. เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารป้องกันการทะเลาะวิวาท
2. เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานร่วมกัน
เวลาทีใ่ ช้ในการทํากิจกรรม 65 นาที
ตาราง 16 ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม กิจกรรมการพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะ
วิวาท และการทํางานร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี
ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี าร
ป้ องกัน การทะเลาะ
วิวาท

กิ จกรรม
1. ผู้วิจ ัย ให้นั ก เรีย นทํ า ใบงาน
(ก่อนเรียน)
1. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มละ
3 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะคละ
ชัน้ ปี และสาขา
2.ให้ทุกกลุ่มร่วมกันระดมสมอง
ถึ ง วิธี ก ารป้ องกัน การทะเลาะ
วิวาท และนําเสนอ

ระยะเวลา
10 นาที
15 นาที

อุปกรณ์
ใ บ ง า น
(ก่อนเรียน)
- กระดาษ
- ปากกาสี
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ตาราง 16 (ต่อ)
วัตถุประสงค์

กิ จกรรม
3.ผู้วิจยั ให้นัก เรียนร่ว มกันสรุป
วิธีก ารทัง้ หมด พร้อ มช่ ว ยกัน
บอกความเป็ นไปได้ของแต่ละวิธี
4.ผูว้ จิ ยั สรุปความหมายของการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท วิธกี าร
ป้ องกัน การทะเลาะวิว าท โดย
เชื่อมโยงความรูท้ ่เี ตรียมมา กับ
สิง่ ทีน่ กั เรียนตอบ
5. ผู้วิจ ัย ให้นั ก เรีย นทํ า ใบงาน
(หลังทํากิจกรรม)

2. เพื่อให้นักเรียนมี 1. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มละ
ความรู้ เ กี่ ย วกับ การ 3 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะคละ
ชัน้ ปี และสาขา
ทํางานร่วมกัน
2.ให้ทุกกลุ่มร่วมกันระดมสมอง
ถึ ง คํ า สํ า คั ญ ของการทํ า งาน
ร่ว มกัน โดยถ้า กลุ่ ม ไหนคิด ได้
ให้ขน้ึ มาเขียนคํานัน้ บนกระดาน
พ อ ห ม ด เ ว ล า ก ลุ่ ม ไ ห น ไ ด้
คะแนนมากทีส่ ดุ จะได้รบั รางวัล
3.ผู้วิจยั ให้นัก เรียนร่ว มกันสรุป
คําทัง้ หมดที่เขียน ว่าเกี่ยวข้อง
กับการทํางานร่วมกันอย่างไร
4.ผูว้ จิ ยั สรุปความหมายของการ
การทํางานร่วมกัน โดยเชื่อมโยง
ความรู้ ท่ี เ ตรี ย มมา กั บ สิ่ ง ที่
นักเรียนตอบ
5. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนทําใบงาน

ระยะเวลา
30 นาที

อุปกรณ์
- กระดาษ
- ปากกาสี
- ใบความรู้

20 นาที

- ใบงาน
( ห ลั ง ทํ า
กิจกรรม))
กระดาน
ปากกา
ของรางวัล

20 นาที

30 นาที

ใบความรู้

20 นาที

ใบงาน
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2.1.1) ผลของการทํากิ จกรรมระดับบุคคล
ภายหลังจากทีก่ ลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทัง้ 2 แห่งได้ทํากิจกรรมพัฒนา
ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการทํางานร่วมกันแล้วนัน้ ผลจากการทํากิจกรรม
ของสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งพบว่า กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมสามารถตอบคําถามในการทําใบ
งานทีเ่ กีย่ วกับความรูใ้ นการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการทํางานร่วมกัน ได้เพิม่ มากขึน้ สะท้อน
ถึงการมีความรูใ้ นเรือ่ งการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการทํางานร่วมกัน ดังนี้
การพัฒนาความรูท้ ่เี กี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท ผลจากใบงาน
พบว่ามีหลายประเด็นทีน่ ักเรียนอาชีวศึกษา ได้ตอบมา และสะท้อนว่ามีความรูม้ ากขึน้ ในประเด็น
แรก คือ ความหมาย โดยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามีการให้ความหมาย
ของการป้องกันการทะเลาะวิวาทไว้ ว่า การทําให้ไม่มเี รือ่ งทะเลาะกันระหว่างบุคคล โดยอธิบายการ
ทะเลาะว่าหมายถึงการตีกนั และการมีคู่กรณี แต่ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักเรียน
อาชีวศึกษา ให้ความหมายของการป้องกันได้หลายมิตมิ ากขึน้ นัน่ คือ การป้องกันการทะเลาะวิวาท
หมายถึง การทําให้ไม่มเี รื่องทะเลาะกันระหว่างบุคคล กลุ่ม โดยเป็ นการกระทําตัง้ แต่ก่อนจะเกิด
ปญั หา โดยทํากับกลุ่มทีเ่ พิง่ มาเข้าเรียนและยังไม่ได้รบั ทราบค่านิยมต่างๆ และยังสามารถทําได้กบั
กลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ ง เช่นกลุ่มทีเ่ คยเข้าร่วมเหตุการณ์มาแล้ว แต่เป็ นเหตุการณ์ทไ่ี ม่รนุ แรง
กันไว้ดีกว่าแก้
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้สะท้อนความรูท้ ่ี
ได้รบั เกีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ว่า การป้องกันการทะเลาะ
วิวาทนัน้ สามารถทําได้กบั กลุ่มทีไ่ ม่เคยมีประวัตเิ ลยและกลุ่มเสีย่ ง แต่โดยส่วนใหญ่กล่าวไปในทาง
เดียวกันว่า สนับสนุ นการป้องกันการทะเลาะวิวาท มากกว่าการแก้ไขกับกลุ่มที่มปี ระสบการณ์การ
ทะเลาะวิวาทมาแล้ว
“การป้องกันการทะเลาะวิวาท ก็มหี ลายแบบครับ แบบ
ป้องกันกับกลุ่มทีไ่ ม่เคยมีประวัตเิ ลย แบบป้องกันกับกลุ่มเสีย่ ง แล้ว
ก็แ บบป้ อ งกัน ไม่ใ ห้เ กิด ซํ้า กับ พวกทีเ่ คยทะเลาะแล้ว ผมคิด ว่า
แบบทีท่ าํ กับกลุ่มไม่มปี ระวัตเิ ลยเนีย่ ง่ายทีส่ ดุ แล้ว” (รฐ10)
ปลูกฝังตัง้ แต่เริ่ มเข้ามา
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักเรียนอาชีวศึกษา ได้ให้ความเห็น
ทีส่ ะท้อนถึงความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท ว่าควรปลูกฝงั กับนักเรียนทีเ่ พิง่ เข้าเรียน
ใหม่ เนื่องจาก ยังไม่ได้รบั ข้อมูลอะไร การป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปในช่วงนี้ ก็จะเชื่อทัง้ หมดทันที
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“คงต้องทํากับเด็กใหม่ครับ พวกทีย่ งั ซิงๆ เลย คงได้ผล
ถ้าทํากับพวกทีม่ นั มีอุดมการณ์แล้ว คงยาก” (รฐ6)
“เด็กใหม่ เลยพี ่ ต้องรีบทําเลย เพราะถ้าปล่อยไปเข้าระบบนะ
ก็เป็ นเหมือนเดิม แต่พวกละอ่อนเนีย่ บอกอะไรก็เชือ่ พี”่ (อช5)
ประเด็นทีส่ องได้แก่ วิธกี าร โดยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษาส่วน
ใหญ่ตอบว่า ไม่สามารถทําได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่รูว้ ่าจะเกิดขึน้ เมื่อไหร่ แต่กม็ บี างส่วนที่ได้ตอบว่า
วิธกี ารป้องกันการทะเลาะวิวาททีต่ นเองทราบได้แก่ การสร้างความเป็ นหนึ่งเดียวกัน เช่น ปฐมนิเทศ
ร่วมกันทุกสถานศึกษาก่อนเปิ ดภาคเรียน การรวมทุกสถานศึกษาเป็ นชื่อเดียวกัน รวมทัง้ การจัด
กิจกรรมพิเศษด้วยการให้ทําประโยชน์ ร่วมกัน เช่น การทําบุญ การจัดโครงการบริจาคมีด (ที่เป็ น
อาวุธสําหรับการทะเลาะวิวาท) และการขอความร่วมมือจากสถานศึกษา ในเรื่องการแต่งกาย ทีไ่ ม่
ต้องมีเครือ่ งแบบประจําสถานศึกษา และขอความร่วมมือจากตํารวจ ในการดูแลเรื่องการเดินทางไปกลับ แต่ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่จากทีเ่ คยตอบว่า ไม่มที างทําได้กเ็ ปลีย่ นเป็ น
ให้ร่ว มกัน สร้า งความเป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดีย วกัน ด้ว ยการสร้า งเครือ ข่า ยทัง้ ภายใน และระหว่ า ง
สถานศึกษา จัดกิจกรรมให้ทําร่วมกันระหว่างโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยผูเ้ ข้าร่วมมีทงั ้ กลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มคนดีดว้ ย รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับโทษของการทะเลาะวิวาท โดยการให้
ไปชมสถานทีจ่ ริง เช่น เรือนจํา โรงพยาบาล หรือนําเสนอด้วยภาพวีดโี อเป็ นต้น
รวมกันเป็ นกลุ่ม
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นักเรียนอาชีวศึกษา ได้ให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนให้เห็น วิธกี ารในการป้องกันการทะเลาะวิวาททีส่ ามารถทําได้ คือ การรวมกลุ่มกันทําความดี
ซึง่ จะทําให้เกิดความสามัคคี และการทํางานร่วมกัน สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทได้
“ตอนแรกก็อย่างทีบ่ อก ทําไม่ได้หรอกพี ่ ป้องกันไรเนีย่ มัน
หยังรากลึ
่
ก ตัง้ แต่รุ่นพ่อโน่ น แต่พอฟงั แล้ว ก็ถ้าเรารวมกัน เรามี
กลุ่มทีท่ าํ เรือ่ งดีดี ก็คงดีพี ่ มันได้ไม่มเี วลาไปคิดอย่างอืน่ ” (รฐ18)
ั หาก็
“การทํ า งานร่ ว มกัน ก็ต้อ งช่ ว ยเหลือ กัน ครับ มีป ญ
ช่วยกันแก้ไข ถ้าได้ร่วมกันทํางานได้ ก็จะรักสามัคคีกนั ตีกนั อะไร
พวกนี้ ก็คงเกิดยากครับ” (อช5)
ในส่วนผลจากการทํากิจกรรมการพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานร่วมกันของกลุ่ม
นักเรียนจากสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งพบว่า กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมสามารถตอบคําถามใน
การทําใบงานทีเ่ กีย่ วกับความรูใ้ นการทํางานร่วมกัน ได้เพิม่ มากขึน้ สะท้อนถึงการมีความรูใ้ นเรื่อง
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การทํางานร่วมกันมากขึน้ ในประเด็นแรก ความหมาย โดยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักเรียน
อาชีวศึกษามีการให้ความหมายของการทํางานร่วมกันไว้ ว่าเป็ นการร่วมกันทํางานตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป
และมีบางส่วนทีไ่ ม่สามารถให้ความหมายของการทํางานร่วมกันได้ แต่ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
พบว่านักเรียนอาชีวศึกษาสามารถให้ความหมายของการทํางานร่วมกัน ได้เพิม่ มากขึน้ ว่าหมายถึง
การทํางานด้วยกันตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ทุกคนมีหน้าทีช่ ดั เจน มีการวางแผน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ สร้างพลังและการช่วยเหลือกันเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีม่ รี ว่ มกัน
วางแผนก่อนลงมือทํา
หลังเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนอาชีวศึกษา ได้ให้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนถึง
การทราบว่า การทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มมีความหมายอย่างไร โดยต้องเริม่ จาก การวางแผน เพื่อ
เป็ นเหมือนเข็มทิศในการเดินทางต่อไป และทุกคนในกลุ่มรับทราบตรงกัน
“การทํา งานร่ว มกันก็ต้องวางแผนก่อนครับ เพราะมีก ัน
หลายคน จะได้เดินไปพร้อมๆกันครับ” (รฐ)
“ทุ ก คนมีห น้ า ทีแ่ ล้ว ก็ต้อ งมาวางกัน ว่ า ใครจะทํ า อะไร
ตรงไหนบ้าง ต้องคิดร่วมกันทัง้ หมดครับ เพราะมีหลายคน” (อช)
ทําตามหน้ าที่
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนอาชีวศึกษา ได้ให้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อน
ถึงการเข้าใจว่า การทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม นัน้ ต้องมีการทําตามหน้าที่ ให้เหมาะกับสิง่ ที่ตนถนัด
เพือ่ แสดงความรับผิดชอบและช่วยเหลือกันในกลุ่ม
“ก็หน้าทีใ่ คร ก็ต้องรับผิดชอบครับ ไม่งนั ้ ก็แย่ ทํางานกลุ่ม
ไม่ได้ มีหลายคนก็ตอ้ งรูจ้ กั ทําตามหน้าที”่ (รฐ)
“ทําตามหน้าทีก่ ส็ ําคัญครับ บางทีเราพูดไม่เก่ง เราก็เลือก
เป็ นเบือ่ งหลังไป ก็รวู้ า่ ต้องทําหน้าทีเ่ ราให้ด”ี (อช)
ประเด็นทีส่ อง ได้แก่ องค์ประกอบทีส่ าํ คัญของการทํางานร่วมกัน ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
พบคําตอบจากนักเรียนอาชีวศึกษาว่า การทํางานร่วมกัน มีองค์ประกอบทีส่ ําคัญ ได้แก่ สมาชิกใน
กลุ่ม การช่วยเหลือกัน แต่ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา ตอบได้มาก
ขึน้ ดังนี้ ในส่วนของสมาชิกในกลุ่ม ต้องการกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ผูป้ ระสานงาน
ผูด้ ําเนินการ หัวหน้า โดยคุณลักษณะทีท่ ุกคนในกลุ่มพึงมี ได้แก่ การสื่อสารทีด่ ี การให้เ กียรติ
การยอมรับความคิดเห็น การช่วยเหลือกัน การมีสว่ นร่วมของทุกคน
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กําหนดบทบาทให้พร้อม
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้ให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนถึงการทํางานร่วมกัน ว่าองค์ประกอบที่สําคัญคือ การที่ต้องกําหนดบทบาทให้ชดั เจนตาม
ความถนัดของบุคคล เพราะเป็ นการทํางานร่วมกัน มีคนหลายแบบหลายประเภทมาอยูด่ ว้ ยกันในกลุ่ม
“การทํางานร่วมกัน ต้องรู้ว่าใครทําไร ไม่งนั ้ ก็มวไปหมด
ั่
ครับ ใครถนัดอะไรก็ตอ้ งทําอันนัน้ ”(รฐ)
“ก็แบ่งหน้ าทีใ่ ห้ชดั พี ่ ใครจะทําอะไร ก็จะได้ทําให้ถูก ไม่
ก้าวก่ายกัน” (อช)
ยอมรับฟังความคิ ดเห็น
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้ให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนถึงการทํางานร่วมกัน ว่าองค์ประกอบทีส่ าํ คัญคือ การยอมรับฟงั ความคิดเห็น เนื่องจากการ
ทํางานเป็ นกลุ่ม ต้องมีหลายคน การยอมรับฟงั กันและกัน
“ ใครพูดอะไรก็ตอ้ งฟงั กัน เค้าเรียกรับฟงั ความคิดเห็นคน
อืน่ ไงพี”่ (รฐ)
“ก็คงต้องฟงั ทุกคน แล้วมาคุยกันในกลุ่มว่า จะเลือกอันไหน
ทําเป็ นกลุ่มมันก็ตอ้ งมีหลายคน” (อช)
ทํางานเป็ น Step
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้ให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนถึงการทํางานร่ว มกัน ว่าองค์ประกอบที่สําคัญคือ การทํางานเป็ นขัน้ ตอน นอกจากการ
วางแผนจะสําคัญแล้ว การทํางานเป็ นขัน้ ตอนก็สาํ คัญอีกประการหนึ่งด้วย
“ต้องมีแผน ว่าทําไรก่อน ทําไรทีหลัง ถ้าปญั หามาจะทํา
ยังไง” (รฐ)
“ทําเป็ นกลุ่มด้วยกันหลายคน ก็ตอ้ งเตรียมการ ทําอะไรบ้าง
ทํายังไง ใครทํา จะได้เข้าใจตรงกันทุกคน” (อช)
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เก็บความขัดแย้ง
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้ให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนถึงการทํางานร่วมกัน ว่าองค์ประกอบทีส่ าํ คัญคือ การจัดการความขัดแย้งทีเ่ คยขึน้ เช่น การ
พูดคุยกันถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง การร่วมกันหาสาเหตุ และร่วมกันหาทางแก้ไขปญั หา
“ถ้า ไม่พ อใจกัน ขึ้น มา ก็ต้อ งคุ ย กัน จะคุ ย ตรงๆ
หรือให้คนอืน่ คุยก็ได้ แต่ต้องเคลียร์กนั ให้รเู้ รือ่ ง ไม่เก็บไว้
ไม่เถียงกันพรํา่ เพรือ่ ” (รฐ)
“ถ้ามีเรือ่ งขึ้นมา ก็ตอ้ งดูว่ามาจากอะไร ใครทํา ถ้า
คุยกันไม่รูเ้ รือ่ ง ก็ต้องหาคนมาจัดการให้ ไม่ให้มนั ขัดแย้ง
กัน ไม่งนั ้ กลุ่มก็เดินไปไม่ได้” (อช)
แบ่งปันความช่วยเหลือ
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้ให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนถึงการทํางานร่วมกัน ว่าองค์ประกอบทีส่ ําคัญคือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทีส่ ามารถทํา
ได้ตลอดเวลาในการทํางานร่วมกัน
“ถึ ง จะมี ห น้ า ที แ่ ล้ ว แต่ สุ ด ท้ า ยก็ ต้ อ งช่ ว ยกั น
ทัง้ หมดอยูด่ ี เราคงอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้หรอก” (รฐ)
เอื้อเฟื้ ออย่างให้เกียรติ
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้ให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนถึงการทํางานร่วมกัน ว่าองค์ประกอบทีส่ ําคัญคือ การให้เกียรติซ่งึ กันและกัน ในทุกเรื่องที่
กลุ่มตัดสินใจแล้ว เช่น การให้เกียรติการทํางานของกันและกัน ไม่ไปก้าวก่ายความคิด หรือไปทํา
โดยทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต
“ต้องเคารพการตัดสินใจกันครับ ให้เกียรติกนั เรา
มอบหน้าทีใ่ ห้แล้ว ก็ตอ้ งเคารพเค้า” (อช)
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ละเอียดในการสื่อสาร
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้ให้ขอ้ มูลที่
สะท้อนถึงการทํางานร่วมกัน ว่าองค์ประกอบที่สําคัญคือ การสื่อสาร ซึ่งเป็ นเรื่องสําคัญ เนื่องจาก
บางครัง้ การพูดให้เข้าใจตรงกัน เป็ นเรื่องอย่าง จึงต้องใส่ใจ และให้ความสําคัญกับการสื่อสารระหว่าง
กันเป็ นอย่างมาก
“ ต้องพูดเป็ นครับ พูดให้คนอืน่ รูเ้ รือ่ ง ว่าเราอยาก
บอกไรเค้า ไม่งนั ้ ก็ทาํ งานกันไม่ได้” (รฐ)
2.2) การจัดกิ จกรรมระดับกลุ่ม
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นําผลทีไ่ ด้จากขัน้ การวางแผน (Plan1) ทัง้ หมด มารวบรวม และ
จัดทําเป็ นกิจกรรมให้กบั กลุ่มเยาวชนของสถานศึกษาทัง้ 2 แห่ง โดยได้จดั กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูร้ ว่ ม
วิจยั ในระดับบุคลไปแล้วนัน้ ขัน้ ต่อมาผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูร้ ่วมวิจยั ในระดับกลุ่ม ด้วย
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกันของกลุ่มเยาวชน
เนื่องจากบริบท และการสนับสนุ นจากผูบ้ ริหารของสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งมีความ
แตกต่างกัน ทําให้ผวู้ จิ ยั จัดกิจกรรมให้กบั สถานศึกษาทัง้ 2 แห่งแตกต่างกัน นัน่ คือ ในสถานศึกษา
ภาครัฐ ได้จดั กิจกรรมให้ผรู้ ว่ มวิจยั มีทกั ษะในการทํางานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมกีฬา ทีส่ ถานศึกษาได้
จัดขึน้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ประสานขอความร่วมมือจากผูบ้ ริหารในการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ร่วมกันด้วย ส่วน
สถานศึกษาภาคเอกชน ได้จดั กิจกรรมให้ผรู้ วมวิจยั มีทกั ษะในการทํางานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับสาขาต่าง ๆ ของตน โดยรายละเอียดของกิจกรรม และผลการจัดกิจกรรม
มีดงั ต่อไปนี้
2.2.1) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกัน (สถานศึกษา
ภาครัฐ)
ในการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา และอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้
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ตาราง 17 รายละเอียดการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกัน (สถานศึกษาภาครัฐ)
วัตถุประสงค์
เ พื่ อ ใ ห้
นักเรียนได้ฝึ ก
ทั ก ษ ะ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ก า ร ทํ า ง า น
ร่วมกัน

กิ จกรรม

ระยะเวลา

2 สัปดาห์
- จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา
- แบ่งเป็ นสี โดยในแต่ละสี มีนกั เรียนของแต่ละแผนก
รวมกัน ชัน้ ปีละ 5 คน รวม 30คน)
- ให้นักเรียนวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยมีการเลือก
ประธานสี เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการทํากิจกรรมของสี
- ให้นกั เรียนแต่ละสี ทํางานเป็ นฝา่ ย เช่น ฝา่ ยกีฬา ฝา่ ย
กองเชียร์ฝา่ ยรักษาความปลอดภัย
- ประสานงานกับอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในเรื่อง
กรรมการ และสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรม
- ผูว้ จิ ยั และครูรว่ มกันสังเกตและประเมินการทํากิจกรรม
ของนักเรียนตัง้ แต่ชว่ งวางแผน และวันจัดกิจกรรม

อุปกรณ์
- ปากกา
- กระดาษ
- อุ ป ก ร ณ์
กีฬา

2.1.1.1) ผลของกิ จกรรมระดับกลุ่ม (สถานศึกษาภาครัฐ)
ภายหลังจากทีก่ ลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่ง ได้ทํากิจกรรม
การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานร่วมกันแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้เป็ นผูส้ งั เกต ตาม
กรอบของการสังเกต เพื่อประเมินผลกิจกรรม ตัง้ แต่ก่อนจัดกิจกรรม และระหว่างการจัดกิจกรรม
รวมทัง้ ได้มกี ารสัมภาษณ์ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมด้วย ผลจากการทํากิจกรรมในแต่ละด้านพบว่า
ด้านบริ บทที่ เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั ได้ทําการสังเกตบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรม พบว่าในส่วนของการวางแผนการทํางานของแต่ละฝา่ ยจะมีการทํางานทีแ่ ตกต่าง
กันไปตามบริบทของสถานทีแ่ ละเวลา นัน่ คือ ฝา่ ยกีฬา ทําการวางแผนคัดเลือกนักกีฬา ตามความ
ถนัดทีส่ นามกีฬาโดยมีนักเรียนปวช.ปี 3 ของแต่ละสีเป็ นผูค้ ดั เลือกในช่วงแรกของการทํากิจกรรม
สนามกีฬาจะยังไม่ได้รบั การดูแลทีด่ ี แต่พอผ่านไป 2-3 วัน ทางสถานศึกษาก็ได้ทาํ การปรับปรุงให้
เวลาในการคัดเลือกจะเป็ นช่วงประมาณบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น ฝา่ ยกองเชียร์ ทําการวางแผนคัดเลือก
ผูน้ ําเชียร์ (Leader) และเพลงทีจ่ ะต้องใช้ มีนักเรียนปวช.ปี 3 ของแต่ละสีเป็ นผูค้ ดั เลือก สถานที่
มักจะใช้ลานบริเวณหน้าเสาธง และหน้าอาคารของแต่ละสาขาวิชา เวลาในการคัดเลือกเป็ นช่วงพัก
กลางวัน และหลังบ่าย 2 จนถึง 5 โมงเย็น ฝา่ ยรักษาความปลอดภัย ทําการวางแผนในการรักษา
ความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ทีค่ ดิ ว่าเป็ นจุดเสีย่ งทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์กระทบกระทังกั
่ นได้ สถานทีใ่ น
การประชุม ได้แก่ ทีน่ งด้
ั ่ านข้างเสาธง ทีน่ งใต้
ั ่ รม่ ไม้ ทีน่ งประจํ
ั่
าของแต่ละสาขาวิชา
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ด้านพฤติ กรรมผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมทําการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทุก
ฝา่ ยตัง้ แต่การวางแผนการทํากิจกรรม จนถึงการทํากิจกรรม โดยแต่ละนักเรียนแต่ละฝา่ ย มีพฤติกรรม
ทีส่ งั เกตได้ ดังนี้
ฝ่า ยกีฬ า นัก เรีย นที่ทํา งานฝ่า ยนี้ มีค วามกระตือ รือ ร้น ตัง้ แต่ ช่ว ง
คัดเลือกนักกีฬา ให้กําลังใจซึ่งกันและกันในช่วงการแข่งขัน และเห็นความมีน้ํ าใจให้แก่กนั อย่าง
ชัดเจน หัวหน้าฝา่ ยมีการสือ่ สารเพือ่ ให้สมาชิกในสีทุกคนรูส้ กึ ว่าเป็ นสีเดียวกัน
รวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน
หลัง จากนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาได้ทํ า กิจ กรรมร่ ว มกัน กับ ต่ า งรุ่ น
ต่างสาขาแล้ว พฤติกรรมของสมาชิกภายในกลุ่มทีม่ ารวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน ทีส่ งั เกตได้ชดั คือ การ
รวมกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน เป็ นสีเดียวกัน ช่วยให้การทํางานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพได้เป็ นอย่างดี
“เฮ้ย ! อยูส่ เี ดียวกันแล้ว อย่าคิดว่าเป็ นเด็กไฟ เด็ก
ก่อสร้าง เด็กคอมนะ เป็ นสีเท่านัน้ ต้องทําเต็มทีน่ ะเว้ย !” (รฐ)
“ พวกมึง ก็ เ พือ่ นกัน พีก่ ัน น้ อ งกัน น้ อ งกู เนี ย่
ตอนนี้ให้คดิ ว่าเป็ นเรานะเว้ย อย่าไปคิดว่า กูมาจากไฟ กู
มาจากช่างอุต ไม่ได้เว้ย ต้องคิดว่า เป็ นเรา” (รฐ)
“เอาดีดีน ะพวกมึง เราต้อ งตัง้ ใจนะเว้ย ฝ่า ยเรา
สํ า คัญ สาวๆ เค้ า มาเชีย ร์ ต้ อ งเต็ ม ทีน่ ะโว้ ย มึง ไม่ ใ ช่
ก่อสร้าง ไม่ใช่ไฟฟ้า ไม่ใช่ชา่ งยนต์แล้วนะ มึงสีฟ้า จําไว้” (รฐ)
ฝ่ายกองเชียร์ นักเรียนที่ทํางานฝ่ายนี้ จะมีพฤติกรรมที่อ่อนน้อม
ตัง้ ใจ และมีค วามเป็ น ระบบ แต่ ก็ย ืดหยุ่นมากกว่าฝ่า ยอื่นๆ พฤติกรรมการทํา งานจะเป็ น ไปใน
ลักษณะร่วมมือ และรับฟงั ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน กล่าวคือ ทุกคนในฝา่ ยจะได้รบั มอบหมายจาก
หัวหน้าฝ่ายให้ไปหาเพลงที่คดิ ว่าจะนํ ามาใช้ในการแข่งขัน คิดท่าทาง และร่วมกันนํ าเสนอ ในการ
นํ าเสนอ ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด และสุดท้ายหัวหน้า
ฝา่ ยจะเป็ นผูส้ รุปและกล่าวชื่นชมทุกคนทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
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กําหนดบทบาทให้พร้อม
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว สังเกตเห็นพฤติกรรมของการทํางานร่วมกันที่สําคัญคือ มีการกําหนดบทบาท เพื่อให้
พร้อมกับการทํางาน หลังจากแบ่งหน้ าที่แล้ว การแบ่งว่า แต่ละหน้ าที่มบี ทบาทอย่างไร เป็ นสิง่
สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการทํางานร่วมกันนันเอง
่
“หนูรบั หน้าทีห่ าเพลงค่ะ ว่าเพลงไหนทีม่ าเต้นแล้ว
จะร้อ งได้พ ร้อ มกัน หนู ก็ห ามา แล้ว เอามาให้ทุ ก ๆ คน
ช่วยกันเลือก” (รฐ)
“หนูต้องหาชุด คิดท่าเต้น แล้วก็หาไม้คฑาด้วยค่ะ
ก็ชวนน้องทีอ่ ยูภ่ าคบัญชีไปด้วยกัน ช่วยๆ กันค่ะ” (รฐ)
แบ่งปันความช่วยเหลือ
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้วพบว่า มีพฤติกรรมการช่วยเหลือซึง่ กันและกันของสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน
“หนู เป็ นดรัมเมเยอร์ค่ะ แล้วก็หลีดด้วย พีๆ่ เค้าก็
สอนดี มีให้หนูเดินให้ดูก่อน หนูเดินเก้ๆกังๆ ไม้หล่นลงมา
ฟาดหัว ก็ไม่ดุ เข้ามาสอนอย่างดีเลย” (รฐ)
“หนู เต้นไม่ได้ค่ะ ท่ามันยาก แต่พเี ่ ค้าก็ใจดี ไม่ดุ
ค่อยๆ สอน แล้วก็พาไปส่งบ้านด้วยค่ะ เพราะซ้อมจนเลิก
เย็นทุกวัน”
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย นักเรียนที่ทํางานฝ่ายนี้ พฤติกรรมใน
การกิจกรรม จะโดดเด่นในเรื่องของการตัดสินใจ การมีความมันใจ
่ แต่กแ็ ฝงไว้ซง่ึ ความให้เกียรติซง่ึ
กันและกัน กล่าวคือ ในขณะประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนในการรักษาความปลอดภัยนัน้ ก็จะมีการเสนอ
ความคิดเห็นของตน ว่าจุดไหนที่เป็ นจุดเสี่ยง จุดไหนที่ควรเฝ้าระวัง และมีการสรุปอย่างรวดเร็ว
การประชุมจะใช้เวลาเพียงไม่นาน และเมือ่ มาเจอกันอีกครัง้ ก็จะมีขอ้ เสนอทีน่ ่าสนใจมาเสมอ
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กําหนดบทบาทให้พร้อม
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการกําหนดบทบาท เพื่อให้พร้อมกับการทํางาน หลังจากแบ่งหน้ าที่แล้ว
่
ซึง่
การแบ่งว่า แต่ละหน้าทีม่ บี ทบาทอย่างไร เป็ นสิง่ สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการทํางานร่วมกันนันเอง
ในฝา่ ยรักษาความปลอดภัยนี้ ก็พบข้อมูลเช่นเดียวกับฝา่ ยกองเชียร์ ว่าต้องมีการกําหนดบทบาทให้
ชัดเจน และพร้อมปฏิบตั ิ
“เรากําหนดไว้เลยครับ ใครดูแลส่ว นไหน พีๆ่ ก็
เป็ นคนสังได้
่ เลย เพราะเค้ารูว้ ่าจุดไหนเสีย่ ง จุดไหนคนจะ
เข้ามาได้” (รฐ)
ยอมรับฟังความคิ ดเห็น
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการยอมรับฟงั ความคิดเห็น ของสมาชิกทุกคน เพื่อให้การทํางานร่วมกัน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
“มันมีช่องอยู่หลายจุดนะครับ ประตูโดเรมอนข้าง
หลัง มอไซค์วงิ ่ ได้เลย เราก็ตอ้ งไปปิ ดตรงนัน้ พวกคอมมัน
รู้ เราก็ให้ดแู ลตรงนัน้ ไปเลย” (รฐ)
“ใครมาจากจุดไหน ก็จะบอกมาว่า มันเสีย่ ง มันมี
คนสูบบุหรี ่ มีเอาเหล้ามา รถเข้ามาได้ ก็ต้องระวัง ก็ต้อง
เชือ่ กัน” (รฐ)
ทํางานเป็ น STEP
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานเป็ นขัน้ ตอน ที่ต้องชัดเจน เพราะเป็ นฝ่ายที่ต้องดูแ ลความ
ปลอดภัยของการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้
“ก็คุยกันครับ ว่าเราจะทํายังไงกันบ้าง เพราะวันที ่
เราจะจัด มัน จะมีค นเยอะ ก็เ ริม่ จากแบ่ ง งาน แล้ว เดิน
สํารวจ แล้วมาคุยกัน ว่าจุดไหนเสีย่ ง จุดไหนต้องระวัง จะ
วางคนไว้ตรงไหนบ้าง” (รฐ)
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ด้านความสัมพันธ์ ผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้ทําการสังเกตความสัมพันธ์ของ
ของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ ในขณะทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมของทุกฝา่ ย ไม่ว่าจะเป็ น
ช่วงการวางแผนเตรียมงาน แบ่งงานพบว่า ในช่วงแรกของการทํากิจกรรมนัน้ ความสัมพันธ์อาจจะ
เป็ นไปตามบทบาท เช่น หัวหน้าฝา่ ยก็จะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเตรียมงาน ในการเป็ นผูน้ ําขณะ
วางแผนงาน สมาชิกในกลุ่มจะทําตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทุกคนในกลุ่มก็จะมีความสัมพันธ์ทด่ี มี าก
ขึ้น กล้ า ที่จ ะเสนอความคิด เห็น กล้ า ที่จ ะแย้ง แต่ ก็ย อมรับ ความคิด เห็น ของกัน และกัน โดย
ความสัมพันธ์
ฝา่ ยกีฬา จะเห็นความสัมพันธ์ในการทํางานเป็ นแบบเคารพคนทีเ่ ก่งกว่า
โดยทุกคนจะให้ความเคารพกับคนที่มคี วามสามารถในด้านการกีฬาในทุกประเภท หากเสนอแนะ
อะไร ทุกคนก็จะเห็นด้วย และยอมรับ ทัง้ นี้ในขณะแข่งขัน ก็จะเห็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนเกิดขึน้
อย่างชัดเจน นันคื
่ อ จะคอยให้กําลังใจ ตะโกนเชียร์ และเตรียมพร้อมกับกระเป๋าพยาบาล หากเพื่อน
ทีเ่ ป็ นตัวแทนการแข่งขันได้รบั บาดเจ็บ
เคารพคนที่เก่งกว่า
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์ท่เี ห็นได้ชดั คือ การที่ทุกคนเคารพคนที่เก่ง และมีความสามารถ
โดยเฉพาะเรือ่ งกีฬา ทีเ่ สนอความคิดเห็นสิง่ ใด ทุกคนก็จะยอมรับและปฏิบตั ติ าม
“แกเก่งมากพี ่ เล่นได้ทงั ้ ฟุ ตบอล วอลเล่ย์ เปตอง
ยังเก่งเลย ทุกคนเลยฟงั แกหมดเลย ว่าต้องซ้อม ต้องทํา
อะไรบ้าง” (รฐ)
เพื่อนกันฉันเชียร์เธอ
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์ทเ่ี ห็นได้ชดั คือ การเชียร์ตวั แทนในสีเดียวกัน เพราะคิดว่าทุกคนคือ
เพือ่ น ถึงแม้จะมาจากต่างสาขา หรือ ต่างรุน่ กันก็ตาม
“ไปเชียร์หมดแหละพี ่ พอเรารูว้ ่าเป็ นสีเรา เดินไป
เจอแข่งอยู่ เราก็ตะโกนเชียร์เลย มันสนุ กดีนะพี ่ เชียร์กนั
มันมาก” (รฐ)
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ฝ่า ยกองเชีย ร์ จะเห็น ความสัม พัน ธ์ใ นลัก ษณะพี่น้ อ งคือ มีก าร
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ร่วมกันหาเพลง ท่าทาง และช่วยกันฝึ ก ช่วยกันคิดมากกว่าทีจ่ ะมีผนู้ ําอย่าง
จริงจัง ในขณะแข่งขัน ก็จะเห็นทุกคนในฝา่ ยนี้เชียร์เพือ่ นด้วยความจริงจัง
ความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์ทเ่ี ห็นได้ชดั จากนักเรียนอาชีวศึกษา ทีท่ ําหน้าทีใ่ นฝา่ ยกองเชียร์ คือ
ความสัมพันธ์แบบพีน่ ้อง ทีร่ ว่ มกันคิด เชื่อฟงั สิง่ ทีพ่ แ่ี นะนํา และร่วมกันเชียร์อย่างจริงจัง
“หนู ว่าฝ่ายหนู ช่วยกันแบบพีน่ ้องกันค่ะพี ่ พีเ่ ค้าก็
หาเพลงมา หาท่ามาให้ฝึก สอนเหมือนหนู เป็ นน้ องเลย”
(รฐ)
“ก็ไปยืมชุด หาท่า หาเพลง มาสอนน้องๆ ค่ะ เราก็
ช่ ว ยๆ กัน เค้า ก็เ หมือ นน้ อ งเราแล้ว เราก็ต้อ งเต็ม ที ่ ไม่
เกีย่ วกับว่าสาขาไหนแล้ว สีเดียวกัน ก็น้องเราแล้ว” (รฐ)
ฝา่ ยรักษาความปลอดภัย เป็ นฝา่ ยทีจ่ ะเห็นความสัมพันธ์ในลักษณะ
ของการเป็ นผูน้ ํ า ผูต้ ามอย่างชัดเจน นักเรียนปวช.ปี 3 จะเป็ นผูท้ น่ี ักเรียนชัน้ ปี อ่นื ให้ความเคารพ
และเชื่อฟงั เป็ นอย่างยิง่ ถึงแม้จะมีความเห็นทีแ่ ตกต่าง แต่สุดท้ายแล้ว เมื่อปี 3 ตัดสินใจอย่างไร
คนอื่นๆ ในฝา่ ยนี้กจ็ ะยอมรับการตัดสินใจนัน้
ด้านการมีส่วนร่วมผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมด้ทาํ การสังเกตการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของนักเรียนทุกฝ่าย ขณะวางแผนเตรียมงาน แบ่งงาน และวันจัดกิจกรรม พบว่า ทุกคนมี
บทบาททีช่ ดั เจนในการทํา ทําให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในทุกๆ ขัน้ ตอน
ฝา่ ยกีฬา การมีส่วนร่วมของฝา่ ยนี้มคี วามชัดเจน ในบทบาทหน้าที่
ของทุกคน ในทุก ๆ ช่วง ตัง้ แต่วางแผนเตรียมงาน มีการเลือกหัวหน้าฝ่าย เลือกผูท้ ําหน้ าที่เบิก
อุปกรณ์การซ้อม ส่วนในวันจัดกิจกรรม ก็มสี มาชิกทีท่ ําหน้าทีด่ ูแลตารางการแข่งขัน พานักกีฬาไป
แข่ง ประสานกับฝา่ ยกองเชียร์ให้มาช่วยให้กาํ ลังใจด้วย
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ทําตามหน้ าที่
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า การมีสว่ นร่วมของทุกคน คือ ทําตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มกําลังความสามารถ
“ก่อนวันงานก็ช่วยกันเตรียม ใครจะช่วยซ้อม ใคร
จะพากองเชียร์มา บางทีแข่งพร้อมกันหลายสนาม ก็แบ่งๆ
กันไปเชียร์ ” (รฐ)
“วันงานก็ชว่ ยกันครับ ไปดู ไปเชียร์ ไปแข่ง” (รฐ)
ฝ่ายกองเชียร์ การมีส่วนร่วมของฝ่ายนี้มคี วามชัดเจน ในบทบาท
หน้าที่ เช่นเดียวกับฝา่ ยกีฬา นันคื
่ อ มีหวั หน้าฝา่ ยเป็ นนักเรียนชัน้ ปวช.ปี 3 ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
เป็ นผูน้ ําเชียร์ (Leader) จะเป็ นแกนนําหลักในการคัดเลือกเพลงทีท่ ุกคนในฝา่ ยร่วมกันนํามาเสนอ
และเป็ นผูท้ ําหน้าทีฝ่ ึ กซ้อมให้กบั ตัวแทนทีเ่ ป็ น ผูน้ ําเชียร์ (Leader) ส่วนคนอื่นๆ ในฝา่ ยนี้ในขณะที่
มีการแข่งขันก็จะแบ่งกันไปเชียร์ และให้กาํ ลังใจในสนามกีฬาต่าง ๆ
ทําตามหน้ าที่
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า การมีสว่ นร่วมของทุกคน คือ ทําตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มกําลังความสามารถ
“ หนู เป็ นหัวหน้ าใช่มยั ้ พี ่ หนู ก็ต้องทําหน้ าที ่ แบ่ง
งาน เป็ นคนหลักเวลามีเสียงเท่ากัน แบบเลือกเพลงไหนมา
แข่งดี ทุกคนก็ชว่ ยกันเลือกมา” (รฐ)
“ วันงานก็แบ่งกันค่ะ ใครจะไปเชียร์บาส เชียร์บอล
มันแข่งพร้อมกัน ก็ตอ้ งแบ่งกันไว้เลย” (รฐ)
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของฝ่ายนี้มคี วามชัดเจน
ในบทบาทหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับฝา่ ยกีฬา และฝา่ ยกองเชียร์เช่นกัน นัน่ คือ มีหวั หน้าฝา่ ยเป็ นนักเรียน
ชัน้ ปวช.ปี 3 ทีท่ ุกคนในฝา่ ยให้ความเคารพ และเชื่อฟงั เป็ นผูท้ แ่ี บ่งหน้าทีใ่ ห้กบั ทุกคนในฝา่ ย ให้
ประจําทีจ่ ุดต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้วางแผนกันไว้ สมาชิกในฝา่ ยรับผิดชอบในจุดทีต่ วั เองได้รบั มอบหมาย
เป็ นอย่างดี
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ทําตามหน้ าที่
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า การมีสว่ นร่วมของทุกคน คือ ทําตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มกําลังความสามารถ
“เราแบ่งกันตัง้ แต่เริม่ ประชุมแรกๆ ก็จะรูใ้ ครเป็ น
ใคร รุน่ พีเ่ ราก็เคารพ เค้าให้ทาํ อะไร ผมก็ทาํ เต็มที”่ (รฐ)
“พีใ่ ห้ผมทําไร ผมก็ทําครับ ผมได้ทําเป็ นคนหาจุด
ร่วมกับเพือ่ นอีกสาขา ก็ดคี รับ ได้รูจ้ กั กัน ทํางานด้วยกัน
สนุกดีครับ” (รฐ)
2.2.2) กิ จ กรรมพัฒ นาทัก ษะในการทํา งานร่ ว มกัน (สถานศึ ก ษา
เอกชน)
ในการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลา และอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้
ตาราง 18 กิจกรรมพัฒนาทักษะทีเ่ กีย่ วกับการทํางานร่วมกัน (สําหรับสถานศึกษาภาคเอกชน)
วัตถุประสงค์

กิ จกรรม

เ พื่ อ ใ ห้ - จัด กิจ กรรมให้นั ก เรีย นได้เ ผยแพร่ ค วามรู้เ กี่ย ว
นักเรียนได้ฝึ ก สาขาทีศ่ กึ ษาอยู่
ทั ก ษ ะ ที่ - แบ่งเป็ นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่ม มีนักเรียนของแต่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ละรุน่ รวมกัน ชัน้ ปีละ 3 คน รวม 15 คน
ก า ร ทํ า ง า น - ให้นัก เรีย นวางแผนในการจัดกิจ กรรมโดยมีก าร
ร่วมกัน
เลือกหัว หน้ ากลุ่ ม และแบ่งหน้ าที่ผู้รบั ผิดชอบใน
การทํากิจกรรมเป็ นฝ่ายเช่น ฝ่ายหาความรู้ ฝ่าย
เตรียมอุปกรณ์ฝา่ ยสาธิต
- ประสานงานกับอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึก ษา ใน
เรือ่ งกรรมการ และสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรม
- ผู้วิจ ัย และครู ร่ ว มกัน สัง เกตและประเมิน การทํ า
กิจกรรมของนักเรียนตัง้ แต่ช่วงวางแผน และวันจัด
กิจกรรม

ระยะเวลา

อุปกรณ์

2 สัปดาห์

ปากกา
กระดาษ
ฟิวเจอร์บอร์ด
อุปกรณ์ของแต่
ละสาขา
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2.2.2.1) ผลการจัดกิ จกรรมระดับกลุ่ม (สถานศึกษาภาคเอกชน)
ภายหลังจากทีก่ ลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง ได้ทํา
กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกันแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วม ได้ทําการสังเกตการ
ทํากิจกรรมตามกรอบของการสังเกต และสัมภาษณ์ผูร้ ่วมกิจกรรมตัง้ แต่ก่อนการทํากิจกรรม และ
ระหว่างการทํากิจกรรม โดยผลจากการทํากิจกรรมในแต่ละด้านพบว่า
ด้ า นบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งผู้วิจ ยั และนัก วิจ ยั ร่ว มได้ทํา การสัง เกต
บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม พบว่าในส่วนของการวางแผนการทํางานของแต่ละ
ฝ่ายจะมีการทํางานที่แตกต่างกันไปตามบริบทของสถานที่และเวลา นัน่ คือ ฝ่ายหาความรู้ โดยมี
นักเรียนปวช.ปี 3 ของแต่ละกลุ่ม เป็ นผูไ้ ด้รบั มอบหมายในช่วงแรก จะทําการรวมกลุ่มกันบริเวณที่
นัง่ ด้านหน้าแผนกช่างยนต์ และบริเวณที่นัง่ ริมนํ้ าด้านข้างห้องอาจารย์ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสติ
เวลาในการรวมกลุ่มกันจะเป็ นช่วงตัง้ แต่ 3 โมงเย็นเป็ นต้นไป ฝา่ ยเตรียมอุปกรณ์ ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
เป็ นนักเรียนปวช.ปี 1 จะทําการรวมกลุ่มกันในช่วงพักกลางวัน และหลังบ่าย 2 จนถึง 5 โมงเย็น
บริเวณทีน่ งั ่ ริมนํ้ าด้านข้างห้องอาจารย์ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสติ ฝ่ายสาธิต ทําการฝึ กซ้อมการประยุกต์ใช้
อุปกรณ์ในสาขาของตน และนําเสนอข้อมูลเกีย่ วกับสาขา พบว่ามักจะรวมตัวกันในแผนก มีบางวันก็
จะมารวมกันทีน่ งใต้
ั ่ รม่ ไม้ และบริเวณริมนํ้าด้านข้างห้องอาจารย์ฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนิสติ
ด้ า นพฤติ ก รรมผู้วิจ ยั และนักวิจ ยั ร่ว มทํา การสัง เกตพฤติก รรม
นักเรียนทุกฝ่ายตัง้ แต่การวางแผนการทํากิจกรรม จนถึงการทํากิจกรรม โดยแต่ละนักเรียนแต่ละ
ฝา่ ย มีพฤติกรรมทีส่ งั เกตได้ ดังนี้
ฝ่ายหาความรู้ นักเรียนที่ทํางานฝ่ายนี้ มีความกระตือรือร้น และ
แลกเปลีย่ นความรูท้ ห่ี ามาได้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มเป็ นอย่างดี ตัง้ แต่การร่วมกันคิดว่า จะหาความรูใ้ น
เรื่องอะไร การนํ าเสนอความรูจ้ ะทําอย่างไร และให้กําลังใจซึง่ กันและกัน ในระหว่างการจัดกิจกรรม
ก็จะช่วยกันในการให้ความรูก้ บั ผูท้ ม่ี าเข้ามารับชมด้วย หัวหน้าฝ่ายมีการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนทํางาน
ร่วมกันได้เป็ นอย่างดี
วางแผนก่อนลงมือทํา
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติก รรมการทํา งานร่ว มกัน เป็ นกลุ่ มนัน้ เริ่มจาก การวางแผนก่ อ นลงมือทําใน
หลายๆ เรือ่ ง เพือ่ เป็ นเหมือนเข็มทิศในการเดินทางต่อไป และทุกคนในกลุ่มรับทราบตรงกัน
“ได้วางแผนครับ ผมเป็ นพีแ่ ล้ว น้ องก็รอฟงั ว่าจะ
ทํายังไงดี เริม่ ตรงไหน” (อช)
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กําหนดบทบาทให้พร้อม
หลัง จากนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาได้ทํ า กิจ กรรมร่ ว มกัน กับ ต่ า งรุ่ น
ต่างสาขาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มทีม่ กี ารกําหนดบทบาท ในแต่ละหน้าทีอ่ ย่าง
ชัดเจน
“ก็ดวู ่าใครทําอะไรได้ เริม่ จากให้สมัครใจ แล้วก็มา
เตรียมกัน แบ่งกันว่าใครจะทําอะไร” (อช)
รอบคอบแก้ปัญหาร่วมกัน
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ในเรื่องการแก้ปญั หาร่วมกัน อย่างรอบคอบ ไม่
ว่าจะเป็ นปญั หาทีพ่ บระหว่างเตรียมงาน หรือปญั หาทีพ่ บขณะจัดกิจกรรมเอง
“ปกติผมก็รบั มาจากอาจารย์อกี ที แต่ครัง้ นี้ได้คดิ
ได้แก้ปญั หาด้วย มันมานอกเหนือจากทีเ่ ราคิดไว้ ก็แก้หน้า
งานครับ หลายเหตุการณ์กแ็ ก้ต่างกันไป ก็ดคี รับ ได้ฝึกทํา
ครับ” (อช)
ฝา่ ยเตรียมอุปกรณ์ นักเรียนทีท่ าํ งานฝา่ ยนี้ มีพฤติกรรมการทํางาน
ที่ร่วมมือกัน และรับฟงั ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทุกคนในฝ่ายจะได้รบั มอบหมายจาก
หัวหน้าฝา่ ยให้ไปหาอุปกรณ์ทจ่ี ะช่วยสนับสนุ นให้กบั ฝา่ ยหาความรูใ้ นการนําเสนอ เช่น กระดานฟิ ว
เจอร์บอร์ด กระดาษกาว เป็ นต้น และอุปกรณ์สาํ หรับฝา่ ยสาธิต เช่น กระติกนํ้าร้อน หม้อหุงข้าวยีห่ อ้
ต่าง ๆ อุปกรณ์สาํ หรับการซ่อม เช่น คีม ไขควง เป็ นต้น รวมทัง้ อุปกรณ์ในการรับลงทะเบียนผูท้ จ่ี ะ
นํ าของมาซ่อมด้วย โดยผูท้ ่อี ยู่ในฝ่ายนี้ จะมีผูท้ ่ตี ้องไปประสานกับฝ่ายอื่น เพื่อนํ ามาแจ้งให้กบั ใน
ฝา่ ยทราบอีกด้วย
ยอมรับฟังความคิ ดเห็น
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ทีส่ าํ คัญคือ การยอมรับฟงั ความคิดเห็นของกัน
และกัน
“ใครเสนออะไรมา ก็รบั ฟงั กัน อย่างเลือกอุปกรณ์
ก็แล้วแต่วา่ มันมีอุปกรณ์ไรบ้าง แล้วมาคุยกันว่าซ่อมเป็ นมัย้ ” (อช)
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“ก็แล้ว แต่ เ ลย ว่ า ใครถนัด อะไร ให้เ สนอมาก็ทํา
ตามนัน้ ไป” (อช)
วางแผนก่อนลงมือทํา
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติก รรมการทํา งานร่ว มกัน เป็ นกลุ่ มนัน้ เริ่มจาก การวางแผนก่ อ นลงมือทําใน
หลายๆ เรือ่ ง เพือ่ เป็ นเหมือนเข็มทิศในการเดินทางต่อไป และทุกคนในกลุ่มรับทราบตรงกัน
“ถ้าไม่วางแผนก็จะวุ่นวาย เพราะคนคงมาเยอะ”
(อช)
“วางแผนเราก็ได้รู้ว่า เราจะทํายังไง ต้องเตรียม
อะไรบ้าง” (อช)
กําหนดบทบาทให้พร้อม
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มของสมาชิกฝ่ายเตรียมอุปกรณ์นัน้ จะเห็นว่ามี
การกําหนดบทบาท ในแต่ละหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน เพือ่ การเตรียมพร้อมรับในทุกสถานการณ์
“ต้องแบ่งไว้เลย ใครทําไรบ้าง ถ้าเกิดปญั หาจะทํา
ยังไง”(อช)
“แบ่งไว้ ใครจะประสานกับกลุ่มไหน เพราะวันงาน
มันจะยุง่ ถ้าไม่เตรียมให้พร้อม” (อช)
ฝ่ายสาธิตนักเรียนที่ทํางานฝ่ายนี้ มีพฤติกรรมที่โดดเด่นในเรื่อง
ของการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า และการมีความมันใจ
่ กล่าวคือ ในช่วงเตรียมการก่อนทํากิจกรรม ก็
จะต้องฝึ กซ้อมการซ่อมกับอุปกรณ์ต่างๆ บางครัง้ อุปกรณ์ทเ่ี พื่อนหามาให้ ก็เป็ นครัง้ แรกที่ได้ซ่อม
อุปกรณ์น้ี ก็ตอ้ งมีการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า และมีความมันใจในการซ่
่
อมด้วย แต่หากมีขอ้ สงสัย หรือ
เมื่อทดลองซ่อมแล้วไม่ได้ผล ผูท้ เ่ี ข้ามาช่วยเหลือ ก็จะเป็ นหัวหน้ากลุ่ม ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการซ่อม
มากกว่าคนอื่นๆ และเป็ นผูท้ ก่ี ลุ่มให้การยอมรับ เข้ามาช่วยแนะนํา และทําให้ดอู กี ด้วย
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มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติก รรมการทํา งานร่ว มกัน เป็ น กลุ่ ม ของสมาชิก ฝ่า ยสาธิต นัน้ จะเห็น ว่า มีก าร
แก้ปญั หาเฉพาะหน้าร่วมกันของสมาชิกทุกคน โดยใช้ความถนัดของตัวเองเข้ามาช่วย
“พอวันงาน บางอันมันไม่เคยเจอ ผมก็ซ่อมไม่ได้
ลองตัง้ นาน ก็ต้องไปถามพีค่ รับ เพราะเค้าเก่งกว่าเรา เค้า
ก็เข้ามาช่วย” (อช)
“จริงๆ เราเตรียมซ้อมมาบ้างจากทีบ่ ้านครับ แต่
พอถึงตอนสาธิต มันเกิดแฮงค์ เราก็งงๆ แต่เพือ่ นก็เข้ามา
ช่วย แล้วพีก่ เ็ ข้ามาครับ ก็รอดตัวไป” (อช)
กําหนดบทบาทให้พร้อม
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มของสมาชิกฝา่ ยสาธิตนัน้ จะเห็นว่ามีการกําหนด
บทบาท ในแต่ละหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน เพือ่ การเตรียมพร้อมรับในทุกสถานการณ์
“ก็คุ ย กัน ว่า จะทํา อะไรบ้า ง มีส าธิต มีใ ห้ค วามรู้
แล้วก็ตอ้ งมีลงทะเบียนด้วย” (อช)
ด้ า นความสัม พัน ธ์ ผู้ วิ จ ัย และนั ก วิ จ ัย ร่ ว มได้ ทํ า การสัง เกต
ความสัมพันธ์ของของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ ในขณะทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมของทุก
ฝา่ ย ไม่วา่ จะเป็ นช่วงการวางแผนเตรียมงาน แบ่งงานพบว่า ทุกคนในฝา่ ยจะมีความสนิทสนมกันมา
ก่อนทํากิจกรรม การวางแผนกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมจึงเป็ นไปแบบทีท่ ุกคนกล้าทีจ่ ะนํ าเสนอ
ความคิดของตนเอง แต่ในบางครัง้ ก็กล้าทีจ่ ะแย้งแต่กย็ อมรับความคิดเห็นของกันและกัน โดยเฉพาะ
ความเห็นของรุน่ พีท่ จ่ี ะถือว่าเป็ นความเห็นสุดท้ายทีท่ ุกคนให้การยอมรับ
ฝ่ายหาความรู้ ในการช่วยกันคิดว่า จะต้องนํ าความรูใ้ นเรื่องอะไร
มานําเสนอเป็ นจุดเด่น เพราะความรูท้ ค่ี น้ หากันมามีเป็ นจํานวนมาก หากไม่สามารถสรุปได้ ก็จะทํา
การถามไปยังฝา่ ยอื่น ๆ ด้วย และให้รนุ่ พีท่ เ่ี ป็ นหัวหน้าฝา่ ยช่วยทําการสรุปผลอีกครัง้ ความสัมพันธ์
ในฝา่ ยนี้จงึ เป็ นไปแบบร่วมมือกัน และแบบพีน่ ้องอย่างชัดเจน
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รอบคอบแก้ปัญหาร่วมกัน
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มของสมาชิกฝา่ ยหาความรู้ ในเรือ่ งการแก้ปญั หา
ร่วมกัน อย่างรอบคอบ ไม่วา่ จะเป็ นปญั หาทีพ่ บระหว่างเตรียมงาน หรือปญั หาทีพ่ บขณะจัดกิจกรรมเอง
“ความรูม้ นั เยอะมากพี ่ ซ่อมโน้น ซ่อมนี ่ เห็นอะไร
ก็อ ยากเอามาโชว์ ป ญั หาก็เ กิด ล่ะ ไม่ไ ด้จ ดั ซักที เพราะ
เลือกไม่ได้ ดีนะมีพเี ่ ค้ามาช่วยครับ” (อช)
ความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์ทเ่ี ห็นได้ชดั จากนักเรียนอาชีวศึกษา ทีท่ าํ หน้าทีใ่ นฝา่ ยหาความรู้ คือ
ความสัมพันธ์แบบพีน่ ้อง ทีร่ ว่ มกันคิด เชื่อฟงั สิง่ ทีพ่ แ่ี นะนํา และร่วมกันเชียร์อย่างจริงจัง
“ปกติเราไม่คอ่ ยได้มารวมกัน แต่มารวมกันแล้วก็ดี
ครับ เรีย นทีเ่ ดีย วกัน ก็เ ป็ น พีร่ ้อ งกัน ช่ ว ยกัน ทุ ก อย่า ง”
(อช)
ฝา่ ยเตรียมอุปกรณ์ จะเห็นความสัมพันธ์ในลักษณะพีน่ ้องคือ มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างดี ทัง้ ในส่วนเตรียมอุปกรณ์ของแต่ละแผนก
อุปกรณ์ในการลงทะเบียน และอุปกรณ์ทจ่ี ะใช้ในการนําเสนอความรู้
ทํางานตามหน้ าที่
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า การมีสว่ นร่วมของทุกคน คือ ทําตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มกําลังความสามารถ
“ก็ แ บ่ ง กัน ครับ ใครจะประสานกับ ฝ่ า ย
ลงทะเบียน ใครจะประสานกับฝา่ ยความรู้ ฝา่ ยสาธิตเพราะ
ต้องซื้อของ เตรียมของ เยอะเหมือนกันครับ ” (อช)
“ผมเป็ น คนประสานฝ่ า ยสาธิต ครับ ก็
เตรียมของเยอะอยู่พี ่ มันจะเอากระติกนํ้ าร้อน มันจะเอา
หม้อหุงข้าว ก็ตอ้ งไปหามา แบบพังๆด้วยนะพี”่ (อช)
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ฝ่ายสาธิตจะเห็นความสัมพันธ์ในการทํางานเป็ นแบบเคารพคนที่
เก่งกว่า โดยทุกคนจะให้ความเคารพกับคนทีม่ คี วามสามารถแก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้ ตัง้ แต่ช่วงของ
การฝึกซ้อม และช่วงการปฏิบตั จิ ริง
เคารพคนที่เก่งกว่า
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์ท่เี ห็นได้ชดั คือ การที่ทุกคนเคารพคนที่เก่ง และมีความสามารถ
โดยเฉพาะเรือ่ งกีฬา ทีเ่ สนอความคิดเห็นสิง่ ใด ทุกคนก็จะยอมรับและปฏิบตั ติ าม
“ผมยอมเลยพี ่ คนนี้มนั เด็กกว่าผมนะ แต่แม่งมัน
แก้ได้ทุกอย่างจริงๆ ติดตรงไหนก็คอยช่วยบอก มันเก่งไง
พี ่ ก็ตอ้ งยอม” (อช)
“พีเ่ ค้าเก่งครับ ตอบได้ทุกอย่างตอนเราถาม” (อช)
ด้านการมีส่วนร่วมผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้ทําการสังเกตการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนทุกฝา่ ย ขณะวางแผนเตรียมงาน แบ่งงาน และวันจัดกิจกรรม
พบว่า ทุกคนมีบทบาททีช่ ดั เจนในการทํา ทําให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในทุกๆ ขัน้ ตอน
ฝา่ ยให้ความรู้ การมีสว่ นร่วมของฝา่ ยนี้มคี วามชัดเจน ในบทบาท
หน้าทีข่ องทุกคน ในทุก ๆ ช่วง ตัง้ แต่วางแผนเตรียมงาน มีการเลือกหัวหน้าฝ่าย เลือกผูท้ ําหน้าที่
ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อให้การทํางานของฝ่ายตัวเอง เป็ นไปอย่างมีคุณภาพ ส่วนในวันจัด
กิจกรรม สมาชิกในกลุ่มก็จะสลับกันให้ความรู้ และคอยช่วยกันตอบคําถามด้วย
ฝ่า ยเตรียมอุปกรณ์การมีส่ว นร่วมของฝ ่ายนี้มคี วามชัดเจน ใน
บทบาทหน้าที่ เช่นเดียวกับฝา่ ยหาความรู้ นันคื
่ อ มีการแบ่งให้สมาชิกในกลุ่มประสานกับฝา่ ยต่าง ๆ
ทัง้ ฝา่ ยหาความรู้ และฝา่ ยสาธิตการซ่อม เพื่อจะได้เตรียมอุปกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของทุก
ฝา่ ย และเมือ่ ทราบแล้วว่าแต่ละฝา่ ยต้องการอะไร ก็จะแบ่งกันไปเตรียมตามสิง่ ทีจ่ ะสามารถเตรียมได้
ฝา่ ยสาธิต การมีสว่ นร่วมของฝา่ ยนี้มคี วามชัดเจน ในบทบาทหน้าที่
เช่นกัน นัน่ คือแต่ละแผนกจะร่วมนําผลงานของตนมานําเสนอให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ เช่น แผนกไฟฟ้าทุกคน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิธกี ารซ่อมอุปกรณ์ ไฟฟ้าชนิด และยี่หอ้ ต่าง ๆ ที่ได้เตรียมไว้ เมื่อถึงเวลาจัด
กิจกรรม หากเจออุปกรณ์ทไ่ี ม่เคยเจอมาก่อน ก็จะทําการถามจากรุน่ พีท่ เ่ี ป็ นหัวหน้าฝา่ ย
ทัง้ นี้ภายหลังขัน้ ปฏิบตั กิ จิ กรรมแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ให้นักเรียนอาชีวศึกษา ได้สะท้อนผล
การปฏิบตั กิ จิ กรรม ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3) ขัน้ สะท้อนผลปฏิบตั ิ (Reflect1) ดังต่อไปนี้
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3) ขัน้ การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ (Reflect1)
ผูว้ จิ ยั ได้ให้กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ิ
ของทัง้ 2 กิจกรรม โดยใช้เทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (After action review: AAR)
เพื่อให้ได้ความคิดเห็น สําหรับการวางแผนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมต่อไป ผ่านการทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้ทํา
ความรู้สกึ ในขณะที่ทํา และข้อเสนอแนะการพัฒนากิจกรรม ในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ภายในสถานศึกษา มีดงั นี้
3.1) ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํากิ จกรรม
3.1.1) ด้านความรู้ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ไี ด้
จากการทํากิจกรรมในด้านความรู้ ได้แก่ ได้ความรูเ้ กี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
ระดับต่างๆ ได้ความรูเ้ รื่องการกิจกรรมที่จะจัดเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาท ได้รูว้ ่าวิธกี ารป้องกัน
การทะเลาะวิวาทมีได้หลายแบบ ได้ความรูใ้ นเรื่องการทํางานร่วมกันว่ามีความสําคัญหากต้องทํางาน
ร่ว มกับ คนอื่นมากกว่า 1 คน ต้องรู้จกั การสื่อสารที่ดี การให้เ กียรติ การยอมรับความคิดเห็น
การช่ว ยเหลือ กัน การมีส่ว นร่ว มของทุก คน รวมทัง้ ได้ค วามรู้ท่ีสาํ คัญ เกี่ย วกับ แผนกต่า งๆ ใน
สถานศึกษาด้วย
กันไว้ดีกว่าแก้
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูท้ ไ่ี ด้รบั เกีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทว่า
การป้องกันการทะเลาะวิวาทนัน้ สามารถทําได้กบั กลุ่มทีไ่ ม่เคยมีประวัตเิ ลยและกลุ่มเสีย่ ง แต่โดย
ส่วนใหญ่กล่าวไปในทางเดียวกันว่า สนับสนุ นการป้องกันการทะเลาะวิวาท มากกว่าการแก้ไขกับ
กลุ่มทีม่ ปี ระสบการณ์การทะเลาะวิวาทมาแล้ว
“ผมได้รู้เ พิม่ เยอะเลยครับ รู้ว่า ทําได้หลายแบบ
หลายกลุ่ม กลุ่มเสีย่ งนีก่ ย็ ากหน่ อย กลุ่มทีไ่ ม่เคยเกีย่ วข้อง
เลยนีง่ า่ ย ก็ทาํ กับกลุ่มนี้แหละครับ” (รฐ)
“สิง่ สําคัญคือ ความรู้ทไี ่ ด้ครับ เพราะก่อนหน้ านี้
ไม่รเู้ ลยว่า การป้องกันการทะเลาะวิวาทมีหลายแบบ แล้วก็
ทําได้จริงด้ว ย พอได้รู้ ก็มีไอเดีย เลย ว่าก็ไ ปป้ องกันกับ
พวกทีย่ งั ไม่เคยทะเลาะ ก็น่าจะได้ผลดี ส่วนพวกไอ้พวกที ่
มัน เก๋ า แล้ว ก็ค งยากหน่ อ ย แต่ เ ดี๋ย วมัน ก็จ บแล้ว ก็ถ้ า
น้องๆ มีตรงนี้กด็ คี รับ” (อช)
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ปลูกฝังตัง้ แต่เริ่ มเข้ามา
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูท้ ไ่ี ด้รบั เกีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาทว่า
การป้องกันการทะเลาะวิวาทนัน้ ควรปลูกฝงั กับนักเรียนทีเ่ พิง่ เข้าเรียนใหม่ เนื่องจาก ยังไม่ได้รบั
ข้อมูลอะไร การป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปในช่วงนี้ ก็จะเชื่อทัง้ หมดทันที
“ได้รูเ้ พิม่ นะพี ่ ว่าถ้าอยากป้องกันเนีย่ ควรทํากับ
กลุ่มเด็กๆ ไอ้พวกปี 1 ปี 2 เนีย่ มันกําลังแรง ก็ทาํ กับมัน
เลย จับมาทําประโยชน์ให้หมด จะได้อยูถ่ ูกทีถ่ ูกทาง” (รฐ)
“ทํ า กับ พวกทีเ่ ข้า มาใหม่เ นี ย่ แหละ ดีสุ ด พี ่ ทีไ่ ด้
ความรูม้ า เค้าบอกทํากับกลุ่มทีเ่ พิง่ เข้ามาเลย จะง่าย ถ้า
ไปทํากลุ่มทีม่ นั อยู่นานแล้ว มันเน่ าไปหมด ป้ องกันก็ค ง
ยาก” (อช)
กําหนดบทบาทให้พร้อม
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูท้ ไ่ี ด้รบั เกีย่ วกับการทํางานร่วมกัน ว่าต้องมีการ
กําหนดบทบาทให้ชดั เจน ตามความถนัดของบุคคล เพราะเป็ นการทํางานร่วมกัน มีคนหลายแบบ
หลายประเภทมาอยูด่ ว้ ยกันในกลุ่ม
“การทํางานร่วมกัน ต้องรูว้ ่าใครทําไร ไม่งนั ้ ก็มวั ่
ไปหมดครับ ใครถนัดอะไรก็ตอ้ งทําอันนัน้ ”(รฐ)
“จากทีฟ่ งั พีเ่ ค้ามา แล้วก็ได้ลงมือจริง เห็นเลยว่า
ต้องกําหนดหน้าทีใ่ ห้ชดั เลย เพราะคนเยอะ เวลาจริงจะวุ่น
ถ้ารูห้ น้าที ่ ก็ไม่ตอ้ งวุน่ มาก” (อช)
ยอมรับฟังความคิ ดเห็น
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั ิกจิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูท้ ่ไี ด้รบั เกี่ยวกับการทํางานร่วมกันว่าต้องมี
การยอมรับฟงั ความคิดเห็น เนื่องจากการทํางานเป็ นกลุ่ม ต้องมีหลายคน การยอมรับฟงั กันและกัน
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“ สําคัญมากเลยพี ่ ประสบการณ์ ตรงของผมเลย
ทํางานร่วมกันเนีย่ ต้องรับฟงั ความคิดเห็นของทุกคนใน
กลุ่มเลย เพราะบางทีเค้ารูใ้ นเรือ่ งทีเ่ ราไม่รอู้ ะ่ พี”่ (รฐ)
“ฟงั ความเห็นคนอืน่ เนีย่ สําคัญ ถ้าไม่ฟงั กัน เอาแต่
ตัวเองเป็ นใหญ่ งานกลุ่มก็คงไม่เดินหรอก” (อช)
ทํางานเป็ น Step
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูท้ ไ่ี ด้รบั เกีย่ วกับการทํางานร่วมกันว่าต้องมีการ
ทํางานเป็ นขัน้ ตอน นอกจากการวางแผนจะสําคัญแล้ว การทํางานเป็ นขัน้ ตอนก็สําคัญอีกประการ
หนึ่งด้วย
“จากประสบการณ์ผมเลยนะ ทีเ่ พิง่ ทําไปนัน่ แหละ
ต้องทําตามแผนเลย ถ้าไม่วางแผนนะ ล่ม ล้มหมด” (รฐ)
“ผมว่า การวางแผนสําคัญมาก ถ้าเรามีแผน ก็ไม่
ต้องกลัวความรุงรังทีม่ นั จะเกิดตามมา” (อช)
เก็บความขัดแย้ง
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูท้ ไ่ี ด้รบั เกีย่ วกับการทํางานร่วมกันว่าต้องมีการ
จัดการกับความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ เช่น การพูดคุยกันถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยตรง การร่วมกันหาสาเหตุ
และร่วมกันหาทางแก้ไขปญั หา
“ถ้า ไม่พ อใจกัน ขึ้น มา ก็ต้อ งคุ ย กัน จะคุ ย ตรงๆ
หรือให้คนอืน่ คุยก็ได้ แต่ต้องเคลียร์กนั ให้รเู้ รือ่ ง ไม่เก็บไว้
ไม่เถียงกันพรํา่ เพรือ่ ” (รฐ)
“ถ้ามีเรือ่ งขึ้นมา ก็ตอ้ งดูว่ามาจากอะไร ใครทํา ถ้า
คุยกันไม่รูเ้ รือ่ ง ก็ต้องหาคนมาจัดการให้ ไม่ให้มนั ขัดแย้ง
กัน ไม่งนั ้ กลุ่มก็เดินไปไม่ได้” (อช)
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แบ่งปันความช่วยเหลือ
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูท้ ไ่ี ด้รบั เกีย่ วกับการทํางานร่วมกันว่าต้องมีการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทีส่ ามารถทําได้ตลอดเวลาในการทํางานร่วมกัน
“ถึ ง จะมี ห น้ า ที แ่ ล้ ว แต่ สุ ด ท้ า ยก็ ต้ อ งช่ ว ยกั น
ทัง้ หมดอยูด่ ี เราคงอยูเ่ ฉยๆไม่ได้หรอก” (รฐ)
3.1.2) ด้านความรูส้ กึ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ให้ความเห็นว่า ผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
การทํากิจกรรมในด้านความรู้สึก พบว่านักเรียนอาชีว ศึกษา มีความรู้สกึ ที่ดีต่อการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ เนื่องจากการได้รบั การยอมรับจากนักเรียน
อาชีวศึกษาต่างชัน้ ปี และต่างสาขาสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาต่างชัน้ ปี ต่างสาขา
และการได้รบั การยอมรับจากเพือ่ น
ได้รบั การยอมรับจากผูอ้ ื่น
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่า รูส้ กึ ดี และชอบ เพราะเมื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ได้รบั การยอมรับในหลายเรือ่ ง จากผูอ้ ่นื ทีต่ ่างรุน่ ต่างสาขากัน
“รู้สึก ดีม ากค่ ะ พี ่ พอได้ทํ า งานด้ว ยกัน มัน ก็ไ ด้
เรียนรูก้ นั เวลาเราเสนออะไร เพือ่ นรับฟงั เราก็ดใี จ” (รฐ)
“เราพูด ไรไป เค้ารับ ฟงั เรา ก็เ หมือนยอมรับ เรา
เมือ่ ก่อน เราแทบจะไม่มตี วั ตน ก็ชอบกิจกรรมมากพี”่ (อช)
มีสมั พันธภาพที่ดีเกิ ดขึน้
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่ามีความรูส้ กึ กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็น เพราะมีสมั พันธภาพทีด่ เี กิดขึน้ กับสมาชิกในกลุ่มของตัวเอง ทัง้ ต่างรุน่ ต่างสาขา
“ได้รู้จกั รุ่นพี ่ กล้าคุยกับ เค้ามากขึ้น ไม่กลัว แล้ว
ครับ เมือ่ ก่อนแค่ได้ยนิ ว่ารุ่นพี ่ ก็ไม่กล้าแล้ว คนไหนก็กลัว
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แต่ พ อมาทํ า กิจ กรรม ก็ ก ล้ า มากขึ้น กับ คนทีเ่ ราได้ทํ า
กิจกรรมด้วย” (รฐ)
“ก็ดนี ะครับได้เพือ่ นต่างสาขาครับ เมือ่ ก่อนไม่คุย
กัน หรอก ต่ า งคนต่ า งอยู่ แต่ พ อมาทํ า กิจ กรรม มาร่ ว ม
ด้วยกัน เจอกันก็ทกั กันพี ่ ไม่ใช่หาเรือ่ งนะ ทักทายปกตินี ่
แหละ” (อช)
3.1.3) ด้านทักษะ กลุ่มผู้ร่วมวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นว่า ผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
การทํากิจกรรมในด้านทักษะ ได้แก่ มีความกล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็นมีทกั ษะในการ
โต้แย้ง มีทกั ษะการเป็ นผูน้ ํา และผูต้ าม ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
ทักษะการสื่อสาร
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องของทักษะการ
สื่อสาร เพราะต้องมีการสื่อสารกับต่างรุ่น ต่างสาขา และต้องทําหลายครัง้ จึงได้สะท้อนว่า มีทกั ษะ
การสือ่ สารเพิม่ ขึน้
“ผมพูดรูเ้ รือ่ งขึ้นนะครับ พูดให้คนอืน่ รูว้ ่าผมจะทํา
อะไร อยากทํา อะไร เมือ่ ก่ อ นก็แ ค่ พูด กับ เพือ่ นด้ว ยกัน
ตอนนี้กต็ ้องพูดกับแผนกอืน่ รุ่นอืน ตอนแรกๆ ก็ทําไม่ได้
ครับ แต่ พอทําบ่อยๆ เพราะต้องอธิบายก็เลยทําได้ดีข้นึ
ครับ” (รฐ)
ฝึ กพูดให้คนอืน่ เข้าใจเราเนีย่ สําคัญครับ มันช่วย
ทุ ก อย่ า งได้ เพราะถ้า เราพูด ไม่ รู้เ รือ่ ง คนอืน่ ๆ ก็ค งไม่
เข้าใจเรา แต่ถา้ ให้ฝึกพูดในห้องก็คงเบือ่ ครับ มันต้องแบบ
จัดกิจกรรมแบบนี้แหละครับ ผมว่าดี มันสถานการณ์จริงไง
พี”่ (รฐ)
ทักษะการโต้แย้ง
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องของทักษะการ
โต้แย้งกับสมาชิกในกลุ่มทีม่ าจากต่างรุน่ ต่างสาขา เช่น การใช้วธิ กี ารฟงั การใช้เหตุผลในการโต้แย้ง
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“เราก็เรียนรูว้ ่า เราควรหยุดฟงั หยุดคิด ถ้าเราไม่
พอใจอะไร หรือ ไม่ รู้ต้ น เหตุ จ ริง ๆ แล้ว ค่ อ ยพู ด เหตุ ผ ล
ออกไป ก็ดคี รับ ฟงั กันมากขึน้ ” (รฐ)
ทักษะการเป็ นผูน้ ํา
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องของทักษะการ
เป็ นผูน้ ํา ทีช่ ดั เจน
“ผมเป็ น พีแ่ ล้ว น้ อ งก็ร อฟ งั ว่ า จะทํา ยัง ไงดี เริม่
ตรงไหน ปกติผมก็รบั มาจากอาจารย์มาส่งต่ออีกที ครัง้ นี้
น้องให้เป็ นหัวหน้าเลย ก็ตอ้ งคิดเยอะขึน้ ครับ” (รฐ)
“แบ่งหน้ าทีค่ รับ ผมก็ดูตามความเหมาะสม รู้อยู่
แล้ว ใครถนัดซ่อม ถนัดพูด” (อช)
ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องของทักษะการ
แก้ปญั หาเฉพาะหน้า ทีเ่ กิดขึน้ กับการจัดกิจกรรมของทุกฝา่ ย
“ ค รั ้ ง นี้ ไ ด้ คิ ด ไ ด้ แ ก้ ป ั ญ ห า ด้ ว ย มั น ม า
นอกเหนื อ จากที เ่ ราคิ ด ไว้ ก็ แ ก้ ห น้ า งานครับ หลาย
เหตุการณ์กแ็ ก้ต่างกันไป ก็ดคี รับ ได้ฝึกทําครับ” (อช)
3.2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ส่วนใหญ่ ได้ร่วมกันให้ขอ้ เสนอแนะ ผ่านคําถามที่ว่า ”หาก
จะต้องทํากิจกรรมอีกครัง้ จะทําอย่างไร โดยพบว่า สิง่ ที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เป็ นสิง่ ที่
สามารถนําไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรม ได้ ดังต่อไปนี้
3.2.1) ลักษณะของกิจกรรม
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นว่า ชอบให้ทาํ กิจกรรมในรูปแบบเดิม
เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ทําให้ได้คดิ ร่วมกับผูอ้ ่นื และเป็ นกิจกรรมที่ได้ความรูจ้ ริงมากกว่าการฟงั
บรรยายแบบปกติ เพราะได้ร่วมทํากิจกรรม และเห็นความเชื่อมโยงของสิง่ ที่เราคิดกับสิง่ ที่เป็ น
ความรูจ้ ริงๆ และทําให้เห็นภาพเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายครัง้ นี้ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้

180
“ชอบแบบนี้ ค รับ ไม่ ต้ อ งไปนั ง่ เซงๆ ฟ งั พู ด
อย่างเดียว แต่ได้ลงมือทําจริงๆ เห็นภาพจริง” (รฐ)
“ดีครับพี ่ มันได้เพือ่ นจริงๆ แล้วก็กล้าพูดกับพีๆ่
กับ เพือ่ นสาขาอืน่ มากขึ้น ด้ว ย มัน ไม่ เ ฟค เหมือ นทีไ่ ป
เข้าค่าย จัดแบบนี้ดกี ว่า” (อช)
3.2.2) ขัน้ ตอนการทํากิจกรรม
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นว่า เมื่อได้ทาํ กิจกรรมทีร่ บั ผิดชอบใน
ส่วนของตนเองนัน้ จะกล้านํ าเสนอความคิดเห็นให้มากขึน้ กว่าเดิม และเชิญชวนเพื่อนให้มาร่วม
กิจกรรมมากกว่านี้ เพราะเป็ นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ และอยากให้เริม่ กิจกรรมในการพัฒนาเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษาเลย เนื่องจากอยากลองทํางานร่วมกับเพือ่ นต่างสถานศึกษา
“อยากให้ลองจัดกับวิดลัยอืน่ ดูบา้ งครับ ในวิดลัย
ตอนนี้ เจอเพือ่ นต่ า งแผนกก็มีท กั ทาย มีถ ามกัน บ้า งว่า
เป็ นไง จากทีไ่ ม่เคยทักกันมาก่อน” (รฐ)
“ทํ า ได้จ ริง ครับ ทํ า แล้ว จะรู้จ ัก กัน กล้า พูด กล้า
แสดงความคิดเห็น ไม่ต้องกลัว รุ่นพี ่ แล้ว ก็จ ะไม่ต้องทํา
ตามแบบทีไ่ ม่อยากทํา แต่ตอ้ งทําให้ต่อเนือ่ งทุกปี รุน่ ต่อรุน่
กันไป ทําแทนรับน้องก็คงดีครับ” (อช)
ภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมการวิจยั ได้ร่วมสะท้อนผลการปฏิบตั ิกิจกรรมในขัน้ การ
สะท้อนผล (Reflect 1) แล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกิจกรรม ไปใช้ในการ
วางแผนกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาในวงรอบที่ 2 มีรายละเอียดใน
หัวข้อ 3.1.2 ต่อไปนี้
3.1.2 วงรอบที่ 2: การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาในการ
ป้ องกันการทะเลาะวิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
1) ขัน้ วางแผน (Plan2) การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา
หลังจากทีไ่ ด้ทาํ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุม่ เยาวชนภายใน ของแต่ละสถานศึกษา
แล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect 1) มาใช้ในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงกิจกรรม ร่วมกับกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ทัง้ 2 แห่ง อันประกอบด้วย กลุ่มอาจารย์สถานศึกษาละ 2 คน
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กลุ่มนักเรียนปวช.สถานศึกษาของรัฐ จํานวน 30 คนสถานศึกษาของเอกชน จํานวน 15 คน โดย
ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม โดยเฉพาะสิง่ ทีอ่ ยากทํา หากต้องทําอีกครัง้ ให้กบั กลุ่มผูร้ ว่ ม
วิจยั ทัง้ 2 แห่งได้รบั ทราบ ทัง้ 2 แห่งได้รว่ มกันระดมความคิดเห็น เพื่อนํามาวางแผน (Plan2) ใน
การปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนทัง้ ภายใน และระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึน้ มา
โดยมีผลของการระดมความคิดเห็น ดังนี้
1.1) กิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้เสนอกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ ตามความถนัดของ
แต่ละสาขา โดยเป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนอาชีวศึกษาทัง้ 2 แห่งได้ไปบําเพ็ญประโยชน์รว่ มกัน
1.2) วัตถุประสงค์
1.2.1) เพือ่ ให้นกั เรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกทักษะของการทํางานร่วมกัน
1.2.2) เพือ่ ให้นกั เรียนอาชีวศึกษาได้มเี ครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
1.3) ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันคิดขัน้ ตอนในการดําเนินกิจกรรม มีรายละเอียด
ดังนี้
1.3.1) กลุ่มนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา รวมทีมกันตามสาขาวิชาทีเ่ รียน
มา ได้เป็ น 3 ทีม ได้แก่ ทีมไฟฟ้า ทีมอิเล็กทรอนิกส์ และทีมช่างยนต์
1.3.2) ในแต่ละกลุ่มจะมีตวั แทนจากสถานศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษา
ภาคเอกชน รวมกันอยู่ โดยแต่ละสถานศึกษาจะทําการรวบรวมความรู้ และสิง่ ทีต่ อ้ งการนํ าเสนอใน
การจัดนิทรรศการ มาเสนอให้กบั อีกสถานศึกษาได้รบั ทราบ
1.3.3) ก่อนมารวมกลุ่มระหว่างสถานศึกษา กลุ่มภายในจะทําการวางแผน
เตรียมอุปกรณ์ทส่ี ามารถนําไปจัดกิจกรรมได้ และมีการเลือกหัวหน้าชุด ทีจ่ ะทําการประสานงานกับ
อีกสถานศึกษา เพือ่ ให้การเตรียมงาน และเตรียมอุปกรณ์เป็ นไปอย่างครบถ้วน
1.3.4) รวมกลุ่ ม กัน ระหว่ า งสถานศึก ษา เพื่อ พูด คุ ย แลกเปลี่ย นความรู้
นําเสนอสิง่ ทีแ่ ต่ละสถานศึกษาได้เตรียมมา และหาข้อสรุปในการไปจัดกิจกรรม
1.3.5) แบ่ง หน้ าที่ใ ห้ก ับ สมาชิกทุ กคน ในการออกไปทํากิจ กรรม โดยมี
หน้าทีต่ ่าง ดังนี้ ฝา่ ยรับอุปกรณ์ซ่อม ฝา่ ยซ่อม ฝา่ ยสาธิตการซ่อม
ทัง้ นี้ ผู้วิจ ยั ได้ทํา การบู ร ณาการร่ว มกับ โครงการบริก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชน ของ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ไปจัดกิจกรรม
บริการซ่อมแซมสิง่ ของ ซึ่งเป็ นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของโครงการดังกล่าว
โดยการปฏิบตั นิ นั ้ จะเกิดในหัวข้อ 2) ขัน้ ปฏิบตั กิ จิ กรรม (Action2) ตามแผนทีว่ างไว้ และการสังเกต
(Observe) มีรายละเอียดทีจ่ ะนําเสนอต่อไปนี้
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2) ขัน้ ปฏิ บตั ิ กิจกรรม (Action 2) ตามแผนที่วางไว้ และการสังเกต (Observe)
ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม (Action2) ตามแผนทีว่ างไว้ และการสังเกต เป็ นการปฏิบตั ิ
กิจกรรมทีจ่ ดั ทัง้ ภายในของแต่ละสถานศึกษา และจัดร่วมกันระหว่างสถานศึกษา โดยกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนได้นําความรูจ้ ากขัน้ การปฏิบตั ิ (Action1) มาใช้ วัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมในขัน้ ปฏิบตั ิ (Action2) เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะของการทํางานร่วมกัน และเพื่อให้
นักเรียนได้มเี ครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของ
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้วยการจัดกิจกรรมให้บ ริการการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้า นให้กบั ประชาชนผู้ส นใจ
โดยผูว้ จิ ยั ทําหน้าทีใ่ นการสังเกตการปฏิบตั กิ จิ กรรมของกลุ่มนักเรียนตัง้ แต่ก่อน และระหว่างการจัด
กิจกรรม
2.1) จัดกิ จกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างสถานศึกษา
โดยกิจกรรมทีจ่ ดั นัน้ เป็ นกิจกรรมระหว่างกลุ่ม มี การพัฒนาทักษะในการ
ทํางานร่วมกัน ได้แก่ การปฏิบตั กิ จิ กรรมบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ มีขนั ้ ตอนในการ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1.1) กลุ่มนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา รวมทีมกันตามสาขาวิชาทีเ่ รียนมา
ได้เป็ น 3 ทีม ได้แก่ ทีมไฟฟ้า ทีมอิเล็กทรอนิกส์ และทีมช่างยนต์
2.1.2) ในแต่ละกลุ่มจะมีตวั แทนจากสถานศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษา
ภาคเอกชน รวมกันอยู่ โดยแต่ละสถานศึกษาจะทําการรวบรวมความรู้ และสิง่ ทีต่ อ้ งการนําเสนอใน
การจัดนิทรรศการ มาเสนอให้กบั อีกสถานศึกษาได้รบั ทราบ
2.1.3) ก่อนมารวมกลุ่มระหว่างสถานศึกษา กลุ่มภายในจะทําการวางแผน
เตรียมอุปกรณ์ทส่ี ามารถนําไปจัดกิจกรรมได้ และมีการเลือกหัวหน้าชุด ทีจ่ ะทําการประสานงานกับ
อีกสถานศึกษา เพือ่ ให้การเตรียมงาน และเตรียมอุปกรณ์เป็ นไปอย่างครบถ้วน
2.1.4) รวมกลุ่ ม กัน ระหว่ า งสถานศึก ษา เพื่อ พู ด คุ ย แลกเปลี่ย นความรู้
นําเสนอสิง่ ทีแ่ ต่ละสถานศึกษาได้เตรียมมา และหาข้อสรุปในการไปจัดกิจกรรม
2.1.5) แบ่ง หน้าที่ใ ห้ก บั สมาชิกทุกคน ในการออกไปทํากิจ กรรม โดยมี
หน้าทีต่ ่าง ดังนี้ ฝา่ ยรับอุปกรณ์ซ่อม ฝา่ ยซ่อม ฝา่ ยสาธิตการซ่อม
2.2) ผลการสังเกต (Observe) เพื่อประเมิ นการทํากิ จกรรม
ภายหลังจากทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั ทัง้ 2 แห่งได้ทาํ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้เข้าไปสังเกตตามกรอบการสังเกต
รวมทัง้ มีการสัมภาษณ์ผรู้ ว่ มกิจกรรมในแต่ละด้าน ดังนี้
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ด้านบริ บทที่เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้ทาํ การสังเกตบริบทแวดล้อม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม พบว่าในส่วนของการวางแผนการทํางาน ทีมภายในสถานศึกษาทัง้
สองแห่ง จะแตกต่างกันตรงที่ ทีมภายในสถานศึกษาภาครัฐ จะร่วมกันรวบรวมความรู้ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันบริเวณที่นัง่ หลังองค์พ่อ ในช่วงที่มเี วลาว่างตรงกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็ นช่วงเวลา
ตัง้ แต่ 14.00 น. เป็ นต้นไป ส่วนทีมภายในสถานศึกษาภาคเอกชน จะร่วมกันรวบรวมความรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบริเวณศาลาริมนํ้ าข้างๆ ห้องพักอาจารย์ฝ ่ายพัฒนาศักยภาพนิสติ
ในช่วงเวลาทีว่ า่ งตรงกัน โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน และ
ช่วงเวลาตัง้ แต่ 16.00 น. เป็ นต้นไป ส่วนในช่วงของการทํากิจกรรม กลุ่มนักเรียนจากสถานศึกษาทัง้
2 แห่งนัน้ ในช่วงแรกของการทํากิจกรรม จะยืนรวมกันเป็ นกลุ่ม อยู่เฉพาะกับเพื่อนทีม่ าจาก
สถานศึกษาของตนเอง แต่เมื่อมีผูเ้ ข้ามารับบริการ นักเรียนทัง้ สองกลุ่ม ก็จะเข้าประจําที่ ที่ได้รบั
มอบหมายทันที
ด้านพฤติ กรรมผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมทําการสังเกตพฤติกรรมของ
กลุ่ ม นั ก เรีย นจากทัง้ สองสถานศึก ษา พบว่ า ในส่ ว นของการวางแผนการทํ า งาน ทีม ภายใน
สถานศึกษา จะมีพฤติกรรมกระตือรือร้น กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ มีรอยยิ้มขณะที่ได้
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อมีคนใดคนหนึ่งเงียบ ก็จะมีนักเรียนที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ น
หัวหน้าทําหน้าทีก่ ระตุน้ และสร้างเสียงหัวเราะ และพยายามให้ทุกคนได้มสี ว่ นร่วม
ยอมรับฟังความคิ ดเห็น
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขา และต่างสถานศึกษาแล้ว พบพฤติกรรมการยอมรับฟงั ความคิดเห็น ของสมาชิกทุกคน เพื่อให้
การทํางานร่วมกันเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
“ผมฟงั คนอืน่ มากขึ้นนะ เพราะสิง่ ทีค่ นอืน่ พูด บาง
ทีมนั แก้ปญั หาได้มากกว่าทีผ่ มคิด ผมก็เปิ ดมากขึ้น ฟงั ทุก
คนเลย” (รฐ)
“ถ้าเป็ นเมือ่ ก่อน ก็คงไม่ฟงั อ่านหนังสืออย่างเดียว
แล้วเชือ่ หนังสือ แต่ตอนนี้เห็นแล้วว่า บางทีหนังสือก็ตอบ
ไม่ได้ทงั ้ หมด ก็จะถามความเห็นทุกคน เพราะบางคนมี
ประสบการณ์มากกว่าเรา” (อช)
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ทํางานเป็ น Step
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขา และต่างสถานศึกษาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานเป็ นขัน้ ตอน ทีต่ อ้ งชัดเจน เพราะเป็ นฝา่ ยที่
ต้องดูแลความปลอดภัยของการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้
“ก็ ว างแผนด้ ว ยกัน เพราะทํ า กับ คนหลายคน
หลายกลุ่ม มาดูกนั ว่า ใครจะทําตรงไหน ดูยงั ไง” (รฐ)
“ตอนวางแผนนีก่ ็สนุ ก เพราะต้องจินตนาการว่า
มัน จะมีอ ะไรบ้า ง เพราะเราต้อ งเตรีย มไปทุ ก อย่ า ง กัน
พลาด” (อช)

ด้านความสัมพันธ์ผวู้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้ทําการสังเกตความสัมพันธ์
ของของนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ ในขณะทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมของทุกฝา่ ย ไม่ว่าจะ
เป็ นช่วงการวางแผนเตรียมงาน แบ่งงานพบว่า ในช่วงแรกของการทํากิจกรรมนัน้ ความสัมพันธ์
อาจจะเป็ นไปตามบทบาทชัดเจน นัน่ คือ หัวหน้าทีมของแต่ละสถานศึกษา จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การเตรียมงาน ในการเป็ นผูน้ ํ าขณะวางแผนงาน สมาชิกในกลุ่มจะทําตาม แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทุก
คนในกลุ่มก็จะมีความสัมพันธ์ทด่ี มี ากขึน้ กล้าทีจ่ ะเสนอความคิดเห็น กล้าทีจ่ ะแย้งแต่กย็ อมรับความ
คิดเห็นของกันและกัน ในวันจัดกิจกรรม หัวหน้าทีมก็แต่ละฝา่ ย โดยสิง่ ทีส่ งั เกตเห็นในการทําแต่ละ
บทบาทนัน้ จะเห็น ความสัมพันธ์ข องทุกคนเป็ น ไปแบบเพื่อ น พี่น้อง มีการพูดเล่น ชวนกันคุย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ทัง้ สมาชิกของกลุ่มภายใน และสมาชิกระหว่างสถานศึกษา
ความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่
หลัง จากนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาได้ทํ า กิจ กรรมร่ ว มกัน กับ ต่ า งรุ่ น
ต่างสาขาแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์ท่เี ห็นได้ชดั จากนักเรียนอาชีวศึกษา ที่ทํางานร่วมกันระหว่าง
2 สถานศึกษา คือ ความสัมพันธ์แบบพีน่ ้อง ทีร่ ว่ มกันคิด เชื่อฟงั สิง่ ทีพ่ แ่ี นะนํา
“ก็ชวนเค้าคุย อยากรูว้ า่ เรียนวิธซี ่อมเหมือนกันมัย้
เพราะเรียนกันคนละที ่ ก็คิดว่าเค้าเป็ นพีน่ ้ องเราไปแล้ว
พอได้ลงซ่อมด้วยกัน มันก็สนิทกันแล้วพี”่ (รฐ)
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“ ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเราดีมาก เป็ นพีเ่ ป็ น
น้องกัน เราก็ฟงั กัน แรกๆ ก็มที ไี ่ ม่ยอมกัน แต่พอฟงั กัน
มากขึน้ ก็รบั กันได้มากขึ้น ความเห็นดีดมี เี ยอะ ก็เรียนรูก้ นั
ไป” (รฐ)
ด้านการมีส่วนร่วมผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้ทําการสังเกตการในการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกช่วง ตัง้ แต่วางแผนเตรียมงานของทีมภายในสถานศึกษา
และร่วมกันระหว่างสถานศึกษา การแบ่งงาน และวันจัดกิจกรรม พบว่า ทุกคนมีบทบาททีช่ ดั เจนใน
การทํา โดยมีการแบ่งหน้าทีใ่ ห้กบั สมาชิก ในการจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ และแบ่งบทบาท
ตัง้ แต่การลงทะเบียนรับอุปกรณ์ การตรวจสอบเบือ้ งต้น การส่งต่อการซ่อม กลุ่มทีซ่ ่อม กลุ่มส่งของ
คืนให้กบั ผูม้ ารับบริการ และกลุ่มที่ให้ความรู้ โดยมีอาจารย์ของทัง้ สองสถานศึกษา เป็ นผูค้ อยให้
คําปรึกษา
ทําตามหน้ าที่
หลัง จากนัก เรีย นอาชีว ศึก ษาได้ทํา กิจ กรรมร่ว มกัน กับ ต่ า งรุ่น
ต่างสาขาแล้ว พบว่า การมีสว่ นร่วมของทุกคน คือ ทําตามหน้าทีอ่ ย่างเต็มกําลังความสามารถ
“เตรียมอย่างดี ใครทําอะไร ใครรับลงทะเบียน ใคร
เตรียมเอกสาร ใครเตรียมอุปกรณ์ กลุ่มไหนจะซ่อม กลุ่มไหน
จะคอยรับ ซ่อมอะไรได้ ก็มาคุยกัน ก็แบ่งกลุ่มกันไป” (รฐ)
“ก็มาแบ่งกัน ว่าใครซ่อมไรได้บา้ ง ซ่อมไฟ ซ่อมรถ
พวกเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ก็คนเยอะหน่อย” (อช)
ทัง้ นี้ภายหลังขัน้ ปฏิบตั ิ (Action 2) และสังเกต (Observe) แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรียน
อาชีวศึกษา ได้สะท้อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3) ขัน้ สะท้อนผลปฏิบตั ิ (Reflect1)
ดังต่อไปนี้
3) ขัน้ การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ (Reflect 2)
ผูว้ จิ ยั ได้ใ ห้กลุ่มผูร้ ่ว มวิจยั ร่ว มกันสะท้อนผลการปฏิบตั ขิ องกิจกรรม โดยใช้
เทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (After action review: AAR) เพื่อให้ได้ความคิดเห็น
สําหรับการวางแผนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมต่อไป ผ่านการทบทวนสิง่ ทีไ่ ด้ทํา ความรูส้ กึ ในขณะทีท่ ํา
และข้อเสนอแนะการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา มีดงั นี้
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3.1) ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํากิ จกรรม
3.1.1) ด้านความรู้ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ไี ด้
จากการทํากิจกรรมในด้านความรู้ ได้แก่ ได้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ทีไ่ ม่เคย
เจอ เช่น โทรทัศน์สมัยสงครามโลก จักรยานสมัยโบราณ
ความรู้ในการซ่อมสิ่ งของ
“ดีครับ ได้รูจ้ กั พีๆ่ ได้แลกเปลีย่ นความคิดกัน ได้
รูจ้ กั อะไหล่บางตัวทีไ่ ม่รดู้ ว้ ยครับ ก็ได้ทงั ้ ความรู”้ (รฐ)
ได้ความรูใ้ นเรือ่ งการทํางานร่วมกันว่ามีความสําคัญหากต้องทํางานร่วมกับ
คนอื่นมากกว่า 1 คน ต้องรูจ้ กั การสื่อสารทีด่ ี การให้เกียรติ การยอมรับความคิดเห็น การช่วยเหลือ
กัน การมีสว่ นร่วมของทุกคน
ความรู้ในการทํางานร่วมกัน
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูท้ ไ่ี ด้เกีย่ วกับเรือ่ งการทํางานร่วมกัน
“หนู ได้เห็นพีเ่ ค้าทํา ว่าต้องพูดยังไง ต้องฟงั ยังไง
เค้าไม่เถียงเลยค่ะ แต่เค้าทําให้ดู หนู เลยรูว้ ่า ทีเ่ คยได้ยนิ
ว่า รับฟงั ความคิดเห็น มันเป็ นแบบนี้ ”(อช)
“ก็ต้อ งมีก ารสือ่ สารกัน พูด ให้รู้เ รือ่ งอ่ ะ พี ่ แล้ว ก็
ยอมรับกัน ถึงจะมาจากคนละที ่ คนละรุน่ ก็ตอ้ งยอมรับ” (รฐ)
3.1.2) ด้านความรูส้ กึ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ให้ความเห็นว่า ส่วนใหญ่จะรูส้ กึ ดี
ทําให้เห็นว่าว่าตัวเองก็สามารถทําประโยชน์ให้กบั คนอื่นๆ ได้ รูส้ กึ ว่าตัวเองมีคุณค่า และดีใจทีไ่ ด้
นําเสนอภาพลักษณ์ในด้านทีด่ ขี องนักเรียนอาชีวศึกษาไปสู่คนทัวๆ
่ ไปด้วย เกิดการได้รบั การยอมรับ
จากสังคมมีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างสถานศึกษา
เห็นคุณค่าในตนเอง
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่ารูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองมาก
ขึน้ กว่าเดิม รูว้ า่ สามารถทําอะไรเพื่อคนอื่นได้ ทําให้เกิดความรูส้ กึ ดี และปลืม้ ทัง้ ในขณะทํากิจกรรม
และหลังจากการทํากิจกรรม

187
“ผมเพิง่ รู้พี ่ ว่าผมก็ช่ว ยเค้าได้ มันดีต่ อใจ แบบ
บอกไม่ถู ก เลยพี ่ อยากมาทํา เรือ่ ยๆ ยิง่ เค้า บอกว่ า เรา
ไม่ได้ซ่อมแค่ของ แต่ซ่อมหัวใจ ผมนีน่ ้ ําตาซึมเลย” (รฐ)
“ดีมากเลยครับพี ่ ผมดีใจทีผ่ มซ่อมวิทยุให้ป้าเค้า
ได้ เค้าดีใจมาก ผมเห็นเค้านํ้าตาคลอเลย เค้าบอกผมไม่ได้
แค่ซ่อมวิทยุ แต่ซ่อมหัวใจให้เค้าเลย ผมล่ะปลื้มมากเลย
ครับ” (รฐ)
“ปลื้มค่ะพี ่ ได้ซ่อมทีวสี มัยสงครามด้วย ทีม่ นั ไม่มี
อะไหล่ แ ล้ว อ่ ะ ค่ ะ แต่ ลุ ง แกยกมา เราก็ซ่ อ ม ช่ว ยกัน กับ
เพือ่ นอีกที ่ ก็เปิ ดได้ ถึงมันจะเป็ นขาวดํา แต่ลุงเค้ามาจับ
มือขอบคุณเรา หนู ใจพองเลยพี ่ เฮ้ยเราก็ทําได้นะ แค่เป็ น
นักเรียนแต่กท็ าํ ได้นะ ใจพองมากพี”่ (อช)
เกิ ดสัมพันธภาพที่ดี
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่ามีความรูส้ กึ กล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็น เพราะมีสมั พันธภาพทีด่ เี กิดขึน้ กับสมาชิกในกลุ่มของตัวเอง ทัง้ ต่างรุน่ ต่างสาขา
“ผมไม่คดิ เลยว่า แค่ผมมาซ่อมของในกิจกรรมครัง้ นี้
ผมจะได้เพือ่ นต่างที ่ ได้ชว่ ยเหลือกัน ผมชอบมากนะ (อช)
“ปกติรองก็รูจ้ กั กับอาจารย์ทอี ่ นื ่ ๆ อยู่แล้ว พอเด็ก
ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันก็ดีมากเลยหนู เด็กๆ เค้าจะได้
รูจ้ กั กัน อาจารย์เค้าก็ดี ให้คําปรึกษาไม่แบ่งเด็กเค้าเด็กเรา”
(อรฐ)
ทําให้สงั คมเห็นภาพลักษณ์ที่ดีของอาชีวศึกษา
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั ิกิจกรรม แล้วสะท้อนถึงความรู้สกึ ในด้านบวก ว่ามีความรู้สกึ ดี ที่ได้ทําให้
สังคมเห็นภาพลักษณ์ทด่ี ขี องอาชีวศึกษา
ทีไ่ ด้ทําให้คนเห็นว่า เด็กอาชีวก็มดี ี ภาพลักษณ์ดี
ดี อยากทําไปเรือ่ ย ๆเลยพี”่ (รฐ)
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รู้สึกดีที่เกิ ดเครือข่าย ระหว่างสถานศึกษา
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั ิกิจกรรม แล้วสะท้อนถึงความรู้สกึ ในด้านบวก ว่ามีความรู้สกึ ดี เพราะได้
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
“หนูไม่เคยไปกับวิดลัยอืน่ พอได้มา ก็ดคี ่ะ ได้รจู้ กั
คนเยอะ ได้มคี อนเนคชันค่
่ ะพี”่ (รฐ)
3.1.3) ด้านทักษะ กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นว่า ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการ
ทํากิจกรรมในด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะในการวางแผน ตัง้ แต่เริม่ รับอุปกรณ์ทน่ี ํามาซ่อม ผูร้ บั ผิดชอบใน
การซ่อม รวมทัง้ การคืนอุปกรณ์ในการซ่อม ทีต่ ้องมีการวางแผนทีด่ ี ไม่เช่นนัน้ อาจเกิดความล่าช้า
และความสับสนได้ ทักษะการสื่อสารกับผูอ้ ่นื ตัง้ แต่เพื่อน รุ่นน้อง รุ่นพี่ รวมไปถึงประชาชนทัวไป
่
ให้เข้าใจในสิง่ ทีอ่ ยากสือ่ สาร เช่น การอธิบายเรือ่ งการซ่อม อะไหล่ การดูแลรักษา สุดท้ายคือ ทักษะ
ในการซ้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ เครือ่ งเสียง จักรยาน เตารีด วิทยุ
ทักษะการสื่อสาร
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องของทักษะการ
สื่อสาร เพราะต้องมีการสื่อสารกับต่างรุ่น ต่างสาขา และต้องทําหลายครัง้ จึงได้สะท้อนว่า มีทกั ษะ
การสือ่ สารเพิม่ ขึน้
“ได้ฝึ ก พูด มากๆเลยพี ่ ต้อ งอธิบ ายตัง้ แต่ เ ริม่ รับ
ของเลย ว่าต้องบอกนะว่าอะไรเสียตรงไหน ถ้าซ่อมไม่ได้
ก็ตอ้ งไปบอกอาจารย์ เค้าก็มาดูให้ ต้องอธิบายอีก พอซ่อม
เสร็จ ก็ต้องอธิบายให้ป้าๆ ฟงั อีกว่า อะไรมันเสีย แล้วเรา
ซ่อมอะไรให้แล้วต้องดูแลยังไง พอเค้ายิ้ม ขอบคุณผมนีใ่ จ
พองเลย (ยิ้มกว้าง)” (รฐ)
“ดี ได้ฝึกการพูดด้วยค่ะ ว่าจะพูดกับคนอืน่ ๆยังไง
ให้รเู้ รือ่ ง” (อช)
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ทักษะการวางแผน
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องของทักษะการ
วางแผน ในการทํากิจกรรมต่างๆ หลายครัง้ จึงได้สะท้อนว่า มีทกั ษะการวางแผนพิม่ ขึน้
“ต้องเตรียมการไปอย่างดีเลยครับพี ่ วางแผนกัน
เลย เพราะต้องเตรียมของไปเยอะ แล้วเรากะจํานวนคน
ไม่ได้ เราก็ได้รวู้ ่า การวางแผนควรทํายังไง ให้เป็ นขัน้ เป็ น
ตอน” (รฐ)
“เราก็เตรียมวางแผนกันว่า จะจัดโต๊ะรูปแบบไหน
รับลงทะเบียนยังไง แล้วก็ตอ้ งเตรียมอะไรไปบ้าง เพราะไป
ไกล ถ้าอุปกรณ์ไม่พอก็ไม่ดี ก็ต้องมาวางแผนร่วมกันกับ
อาจารยืครับ” (อช)
3.2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ส่วนใหญ่ ได้ร่วมกันให้ขอ้ เสนอแนะ ผ่านคําถามทีว่ ่า “หาก
จะต้องทํากิจกรรมอีกครัง้ จะทําอย่างไร” โดยพบว่า สิง่ ทีก่ ลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้แสดงความคิดเห็น เป็ นสิง่
ทีส่ ามารถนําไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรม ได้ ดังต่อไปนี้
3.2.1) ลักษณะของกิ จกรรม
ชอบให้ทาํ กิจกรรมในรูปแบบเดิม เนื่องจากเป็ นกิจกรรมทีท่ าํ ให้ได้
คิด และฝึ กปฏิบตั จิ ริง และได้ทาํ งานร่วมกับบุคคลหลาย ๆ กลุ่ม และเห็นความเชื่อมโยงของสิง่ ทีเ่ รา
ได้ตงั ้ แต่กจิ กรรมการพัฒนาความรู้ และฝึ กทักษะในตอนแรกที่สถานศึกษาของตัวเอง กับสิง่ ที่ได้
ปฏิบตั จิ ริง ทําให้เห็นภาพการพัฒนาเครือข่ายครัง้ นี้ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ สิง่ ทีจ่ ะเตรียมเพิม่ เติมหาก
ต้องทําครัง้ ต่อไปคือ อุปกรณ์ในการซ่อม และอะไหล่สาํ หรับอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทัง้ การประสานงาน
กับสมาชิกคนอื่นๆ ผ่านทางออนไลน์ให้มากกว่าเดิม
“อยู่ ไ กลกัน นะพี ่ ผมว่ า ติด ต่ อ กัน ทางไลน์ ก็ดีพี ่
สะดวก แล้วก็กลับไปอ่านได้ดว้ ยว่าคุยอะไร เร็วด้วย จะได้
เตรียมของ ปรึกษาอะไรกันได้งา่ ยขึน้ ” (รฐ)
“เวลาเจอกัน ยากครับ อยู่ ไ กลกัน บางมีอ ยาก
เตรียมงาน อยากทําความเข้าใจร่วมกัน ก็ลําบาก ผมว่าถ้า
มีไลน์กลุ่มเนีย่ ก็น่าจะดี” (อช)
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3.2.2) ขัน้ ตอนการจัดกิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นว่า จะค้นหาข้อมูล เพื่อวางแผน
ในการนําสิง่ ของมาสาธิตการซ่อม และอุปกรณ์อะไหล่มาเพิม่ เติม นอกจากนี้ยงั ต้องการให้มกี ารสร้าง
กลุ่ม Line ในการวางแผนกิจกรรมร่วมกันทัง้ กับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา และกลุ่มเยาวชน
ระหว่างสถานศึกษา เพือ่ ให้มกี ารติดต่อประสานงานทีง่ า่ ยขึน้ อยากทํากิจกรรมในสถานทีอ่ ่นื รวมทัง้
เพิม่ กิจกรรมการให้ความรูเ้ ข้ามาด้วย
“จะให้ดอี าจต้องสร้าง Line เพราะเวลาจะคุยกัน
ต้องนัดกันมันยาก มันไกลกัน ถ้ามี Line ก็ดพี ี ่ ส่งข้อความ
ไปทิ้งไว้ ใครว่างก็มาตอบได้” (รฐ)
“จัดแบบนี้กด็ แี ล้วครับ แต่ตอนเตรียมงาน หรือเกิด
ปญั หา มันต้องถามกันหลายคน เตรียมกันข้ามวิดลัย ถ้าได้
มีกรุป๊ ไลน์ ก็ได้คุยกันสะดวกขึน้ ” (อช)
ภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมการวิจยั ได้ร่วมสะท้อนผลการปฏิบตั ิกิจกรรมในขัน้ การ
สะท้อนผล (Reflect 2) แล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงกิจกรรม ไปใช้ในการ
วางแผนกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาในวงจรที่ 3 มีรายละเอียด
ดังหัวข้อ 3.1.3 ต่อไปนี้
3.1.3 วงรอบที่ 3: การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาในการ
ป้ องกันการทะเลาะวิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
1) ขัน้ วางแผน (Plan 3) การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา
หลังจากทีไ่ ด้ทาํ กิจกรรมการพัฒนาทักษะของการทํางานร่วมกันภายใน และทีม
ระหว่างสถานศึกษาแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect 2)
มาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงกิจกรรม ร่วมกับกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ 2 แห่ง อันประกอบด้วย กลุ่ม
อาจารย์สถานศึกษาละ 2 คน กลุ่มนักเรียนปวช.สถานศึกษาของรัฐ จํานวน 30 คนสถานศึกษาของ
เอกชน จํานวน 15คน โดยผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม โดยเฉพาะสิง่ ทีอ่ ยากทํา หากต้อง
ทําอีกครัง้ ให้กบั กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ 2 แห่งได้รบั ทราบ ทัง้ 2 แห่งได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น
เพื่อนํามาวางแผน (Plan3) ในการปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนทัง้ ภายใน และ
ระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึน้ มา โดยมีผลของการระดมความคิดเห็น ดังต่อไปนี้
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1.1) กิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้เสนอกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ ตามความถนัดของ
แต่ละสาขา โดยเป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้นกั เรียนอาชีวศึกษาทัง้ 2 แห่งได้ไปบําเพ็ญประโยชน์รว่ มกัน มีการ
บริการซ่อมสิง่ ของ และเครือ่ งยนต์ และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการซ่อมสิง่ ของต่างๆ
1.2) วัตถุประสงค์
1.2.1) เพือ่ ให้นกั เรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกทักษะของการทํางานร่วมกัน
1.2.2) เพือ่ ให้นกั เรียนอาชีวศึกษาได้มเี ครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
1.3) ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้รว่ มกันคิดขัน้ ตอนในการดําเนินกิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1) จัดนักเรียนจากสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งเป็ นกลุ่มตามความสมัครใจ
1.3.2) จัดตัง้ กลุ่ม Line โดยใช้ช่อื R-Cheewa, R-Relationship
1.3.3) ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการทํางานในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
1.3.4) แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับกลุ่มอาจารย์
1.3.5) เตรียมอุปกรณ์ สิง่ ของ และเอกสารทีจ่ ะนําไปแจกในวันจัดกิจกรรม
1.3.6) จัดกิจกรรมตามทีว่ างแผนไว้
1.3.7) สรุปผลการจัดกิจกรรม
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทํา การบูร ณาการร่ว มกับ โครงการบริก ารวิช าการแก่ชุม ชน ของ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ไปจัดกิจกรรม
ให้บริการซ่อมแซมสิง่ ของ และความรูเ้ กีย่ วกับการซ่อมแซม และรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึง่ เป็ นหนึ่งใน
กิจกรรมการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของโครงการดังกล่าว โดยการปฏิบตั นิ นั ้ จะเกิดในหัวข้อ 2) ขัน้
ปฏิบตั กิ จิ กรรม (Action2) ตามแผนทีว่ างไว้ และการสังเกต มีรายละเอียดทีจ่ ะนําเสนอต่อไปนี้
2) ขัน้ ปฏิ บตั ิ กิจกรรม (Action 3) ตามแผนที่วางไว้ และการสังเกต (Observe)
ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม (Action3) ตามแผนที่วางไว้ และการสังเกต (Observe)
เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมที่จดั ทัง้ ภายในของแต่ละสถานศึกษา และจัดร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในขัน้ ปฏิบตั ิ (Action 3) เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะของการทํางาน
ร่วมกัน และเพื่อให้นกั เรียนได้มเี ครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการบริก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชน ของสถาบัน วิจ ัย พฤติก รรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ดว้ ยการซ่อมสิง่ ของ และให้
ความรูเ้ กี่ยวกับการซ่อมแซมและบํารุงรักษาสิง่ ของเครื่องใช้ภายในบ้านให้กบั ประชาชนผูส้ นใจ
โดยผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมทําหน้าทีใ่ นการสังเกตเพื่อประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมของกลุ่มผูร้ ่วม
วิจยั ตัง้ แต่ก่อน และระหว่างการจัดกิจกรรม
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2.1) จัดกิ จกรรมพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างสถานศึกษา
โดยกิจกรรมทีจ่ ดั นัน้ เป็ นกิจกรรมระหว่างกลุ่ม มี การพัฒนาทักษะในการ
ทํางาน ร่วมกัน ได้แก่ การปฏิบตั กิ จิ กรรมบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ มีขนั ้ ตอนในการ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1.1) จัดนักเรียนจากสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งเป็ นกลุ่มตามความสมัครใจ
2.1.2) จัดตัง้ กลุ่ม Line โดยใช้ช่อื R-Cheewa, R-Relationship
2.1.3) ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการทํางานในการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
2.1.4) แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับกลุ่มอาจารย์
2.1.5) เตรียมอุปกรณ์ สิง่ ของ และเอกสารทีจ่ ะนําไปแจกในวันจัดกิจกรรม
2.1.6) จัดกิจกรรมตามทีว่ างแผนไว้
2.1.7) สรุปผลการจัดกิจกรรม
2.2) ผลการสังเกต (Observe) เพื่อประเมิ นผลการทํากิ จกรรม
ภายหลังจากทีก่ ลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ 2 แห่งได้ทํากิจกรรมการพัฒนาพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้เข้าไปสังเกตตาม
กรอบการสังเกต และสัมภาษณ์ผรู้ ว่ มวิจยั พบผล ดังนี้
ด้ า นบริ บ ทที่ เ กี่ ย วข้ อ งผู้วิจ ัย และนั ก วิจ ัย ร่ ว มได้ทํ า การสัง เกตบริบ ท
แวดล้ อ มที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด กิ จ กรรม พบว่ า ในส่ ว นของการวางแผนการทํ า งาน ภายใน
สถานศึกษาทัง้ สองแห่ง จะแตกต่างกันตรงที่ กลุ่มภายในสถานศึกษาภาครัฐ จะร่วมกันรวบรวม
ความรู้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันบริเวณทีน่ งหลั
ั ่ งองค์พอ่ ในช่วงทีม่ เี วลาว่างตรงกัน โดยส่วนใหญ่
จะเป็ นช่วงเวลาตัง้ แต่ 14.00 น. เป็ นต้นไป ส่วนกลุ่มภายในสถานศึกษาภาคเอกชน จะร่วมกัน
รวบรวมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบริเวณศาลาริมนํ้ าข้างๆ ห้องพักอาจารย์ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ ในช่วงเวลาทีว่ ่างตรงกัน โดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงพักรับประทาน
อาหารกลางวัน และช่วงเวลาตัง้ แต่ 16.00 น. เป็ นต้นไป ทัง้ นี้ในส่วนของการเตรียมงาน นอกจากแต่ละ
ทีจ่ ะเตรียมงานในสถานทีข่ องตนเองแล้ว ก็ยงั มีการนัดหมายกันผ่านทางออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Line
อีกด้วย ส่วนในช่วงของการทํากิจกรรม กลุ่มนักเรียนจากสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งนัน้ ยืนอยู่ร่วมกัน
ตัง้ แต่เริม่ จนจบกิจกรรม
ด้ านพฤติ กรรมผู้วจิ ยั และนักวิจยั ร่วมทําการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่ม
นักเรียนจากทัง้ สองสถานศึกษา พบว่า ในส่วนของการวางแผนการทํางาน ทีมภายในสถานศึกษา
จะมีพฤติกรรมกระตือรือร้น กล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ มีรอยยิม้ ขณะทีไ่ ด้รว่ มกันแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น เมื่อมีคนใดคนหนึ่งเงียบ ก็จะมีนักเรียนที่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นหัวหน้ าทําหน้ าที่
กระตุน้ และสร้างเสียงหัวเราะ และพยายามให้ทุกคนได้มสี ว่ นร่วม ส่วนในขณะจัดกิจกรรม ทุกคนมี
พฤติกรรมความตัง้ ใจในการให้ความรู้ ตอบข้อซักถาม อย่างกระตือรือร้น มีแววตาทีม่ คี วามสุข และ
มีการหยอกล้อ สร้างเสียงหัวเราะเป็ นระยะๆ
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ยอมรับฟังความคิ ดเห็น
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้ว พบพฤติกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม ทีส่ าํ คัญคือ การยอมรับฟงั ความคิดเห็นของกัน
และกัน
“เราก็ฟงั ทุกคน คิดว่าความเห็นของทุกคนสําคัญ
หมด ในไลน์นีท่ ุกคนแย่งกันตอบมากเลย ก็ตอ้ งค่อยๆ อ่าน
ก่อนจะสรุปอะไร” (รฐ)
แบ่งปันความช่วยเหลือ
หลัง จากนัก เรีย นอาชีว ศึก ษาได้ทํา กิจ กรรมร่ว มกัน กับ ต่า งรุ ่น
ต่างสาขาแล้วพบว่า มีพฤติกรรมการช่วยเหลือซึง่ กันและกันของสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน ต่อเนื่องไป
จนถึงการใช้ชวี ติ ประจําวัน
“บางทีก็มีน ะ น้ อ งไลน์ ม าส่ว นตัว ไม่เ ข้า ในกลุ่ ม
ถามเรือ่ งการบ้านบ้าง เรืองของทีพ่ งั บ้าง เราก็ช่วยไปเท่าที ่
ช่วยได้” (รฐ)
ด้านความสัมพันธ์ผวู้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้ทําการสังเกตความสัมพันธ์ของ
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ ในขณะทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมของทุกฝา่ ย ไม่ว่าจะเป็ นช่วง
การวางแผนเตรียมงาน แบ่งงานพบว่า ในครัง้ นี้ เป็ นการทํากิจกรรมร่วมกันครัง้ ที่ 2 ของนักเรียนทัง้
2 แห่ง จะสังเกตเห็นความสัมพันธ์ทม่ี คี วามสนิทสนมกันมากขึน้ มีความกล้าทีจ่ ะเสนอความคิดเห็น
กล้าทีจ่ ะแย้งแต่กย็ อมรับความคิดเห็นของกันและกัน มีการส่งสติก๊ เกอร์ไลน์ให้กนั มากกว่า แค่ถาม
ตอบในเรื่องของความรู้ แต่มถี ามในเรื่องทัวๆ
่ ไปของกันและกันเพิม่ มากขึน้ ในวันจัดกิจกรรม สิง่ ที่
สังเกตเห็นในการทําแต่ละบทบาทนัน้ จะเห็นความสัมพันธ์ของทุกคนเป็ นไปแบบเพือ่ น พีน่ ้อง มีการ
พูดเล่น ชวนกันคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทัง้ สมาชิกของกลุ่มภายใน และสมาชิกระหว่าง
สถานศึกษา
ความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่
หลัง จากนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษาได้ทํ า กิจ กรรมร่ ว มกัน กับ ต่ า งรุ่ น
ต่างสาขาแล้ว พบว่า ความสัมพันธ์ทเ่ี ห็นได้ชดั จากนักเรียนอาชีวศึกษา คือ ความสัมพันธ์แบบพีน่ ้อง
ทีร่ ว่ มกันคิด เชื่อฟงั สิง่ ทีพ่ แ่ี นะนํา
“พอเราคุยกันมากขึ้น ก็กล้ามากขึ้นครับ เวลาคุย
งานกัน ผมก็กล้าพูด กล้าแย้งคนอืน่ บ้าง” (รฐ)
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“ผมคิดว่า การทีเ่ ราได้คุยกันมากขึน้ ทําให้ผมกล้า
บอกความรู้ส ึก ว่าผมคิด ยัง ไง การเตรีย มงานครัง้ นี้ เ ลย
สนุกสําหรับผมมาก” (อช)
แบ่งปันความช่วยเหลือ
หลังจากนักเรียนอาชีวศึกษาได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับต่างรุ่น ต่าง
สาขาแล้วพบว่า มีพฤติกรรมการช่วยเหลือซึง่ กันและกันของสมาชิกภายในกลุ่มทุกคน
“พอถึงวันงาน ทุกคนช่วยกันหมดเลย ไม่แบ่งเลย
ว่าใครมาจากไหน มันเหมือนกลุ่มเดียวกันไปแล้ว” (รฐ)
“ผมก็ไปช่วยน้องเค้านะ เห็นเค้าดูมนึ ๆ อยูก่ เ็ ข้าไป
เลย ไม่ ไ ด้ ร อให้ เ ค้ า เรีย ก ก็ รู้ ส ึก ว่ า เป็ น น้ อ ง เป็ น กลุ่ ม
เดียวกัน” (อช)
ด้านการมีส่วนร่วมผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้ทําการสังเกตการในการมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนในทุกช่วง ตัง้ แต่วางแผนเตรียมงานของทีมภายในสถานศึกษา
และร่วมกันระหว่างสถานศึกษา การแบ่งงาน และวันจัดกิจกรรม พบว่า ทุกคนมีบทบาททีช่ ดั เจนใน
การทํา โดยมีการแบ่งหน้ าที่ให้กบั สมาชิก ในการจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ และแบ่ง
บทบาท กลุ่มทีใ่ ห้ความรู้ กลุ่มทีต่ อบคําถาม กลุ่มทีเ่ ตรียมอุปกรณ์ในการสาธิต โดยมีอาจารย์ของ
ทัง้ สองสถานศึกษา เป็ นผูค้ อยให้คาํ ปรึกษา
ทัง้ นี้ภายหลังขัน้ ปฏิบตั ิ (Action 3) และสังเกต (Observe) แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ให้กลุ่มผู้
ร่วมวิจยั ได้สะท้อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม ดังรายละเอียดในหัวข้อ 3) ขัน้ สะท้อนผลปฏิบตั ิ (Reflect1)
3) ขัน้ การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ (Reflect 3)
ผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ร่วมได้ให้กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันสะท้อนผล
การปฏิบตั ขิ องกิจกรรม โดยใช้เทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (After action review:
AAR) เพื่อให้ได้ความคิดเห็น สําหรับการวางแผนเพื่อปรับปรุงกิจกรรมต่อไป ผ่านการทบทวนสิง่ ที่
ได้ทํา ความรูส้ กึ ในขณะทีท่ ํา และข้อเสนอแนะการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ระหว่างสถานศึกษา มีดงั นี้
3.1) ผลลัพธ์ที่ได้จากการทํากิ จกรรม
3.1.1) ด้านความรู้ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นว่า ผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
การทํากิจ กรรมในด้า นความรู้ ได้แ ก่ ได้ค วามรู้เ รื่องกิจ กรรมการทํา งานร่ว มกัน และได้ค วามรู้
เกีย่ วกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ
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“ผมรู้ เ ลยพี ่ ว่ า ถ้ า มัน เสีย อี ก จะซ่ อ มตรงไหน
บางชิ้ น ไม่ เ คยเจอเลย ได้ ม าเจอที น่ ี ่ ก็ แ อบไปดู ต อน
เค้าซ่อม ก็รเู้ ลยว่าทําไง” (รฐ)
“ทําเองก็รสู้ พิ ี ่ อันไหนทําไง บางอันไม่เคยรูเ้ ลยนะ
แบบในหนังสือมันก็บอกอย่างนึง พอเรามาซ่อมจริงๆ มัน
ต้องดัดแปลง แล้วหลายคนช่วยกัน เราก็ได้รอู้ ะไรเพิม่ เยอะ
เลย” (อช)
3.1.2) ด้านความรูส้ กึ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ให้ความเห็นว่า ผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
การทํากิจกรรมในด้านความรูส้ กึ นัน้ ส่วนใหญ่จะรูส้ กึ ดี ทําให้เห็นว่าว่าตัวเองก็สามารถทําประโยชน์
ให้กบั คนอื่นๆ ได้รูส้ กึ ว่าตัวเองมีคุณค่า และดีใจที่ได้นําเสนอภาพลักษณ์ในด้านที่ดขี องนักเรียน
อาชีวศึกษาไปสู่คนทัวๆ
่ ไปด้วย และทีม่ ากทีส่ ุดคือ รูส้ กึ ภาคภูมใิ จและประทับใจทีไ่ ด้ทําให้คนอื่นมี
รอยยิม้ กลับไป หลังจากทีซ่ ่อมสิง่ ของได้แล้ว และได้รบั คําขอบคุณอย่างจริงใจ
รู้สึกดีที่มีกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่ามีความรูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้มกี ลุ่ม
เพือ่ น ทีส่ ามารถพูดคุย ติดต่อสือ่ สาร ปรึกษากันได้ทุกเรือ่ ง
“ดีใจครับทีไ่ ด้มาทํางานร่วมงานกันอีกครัง้ คราวนี้
ก็เหมือน เพือ่ น พีน่ ้ องก็มคี วามเป็ น “เรา” มากขึ้นครับ”
(รฐ)
“มี Group line ก็คุยกันมากขึ้นครับ ส่งติก๊ เกอร์ ส่ง
รูป ตอนเราทํางานก็เอาไปโพสต์ในเฟสบุคเรา ก็มคี นมากด
Like มาสนใจ อยากมาร่วมด้วย ก็ได้เพือ่ นเพิม่ อีก ได้กลุ่ม
เพือ่ นทางไลน์เพิม่ ด้วยครับ ถ้าต่อไปมีแบบนี้ ผมว่า ตีกนั ก็
คงไม่มแี ล้วล่ะครับ เพราะเป็ นเพือ่ นพีน่ ้องกัน ไม่ตกี นั พี”่ (อช)
เห็นคุณค่าในตนเอง
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่ามีความรูส้ กึ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง กล้าทําในสิง่ ทีไ่ ม่คดิ ว่าจะทําได้ รูส้ กึ ปลืม้ มาก
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“รูส้ กึ ว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะ ได้มาทีม่ หาลัย ได้เดิน
เข้ามาแบบไม่อาย มีคนมาถามสิง่ ทีห่ นู รู้ หนู ตอบได้ หนู
ปลื้มมากพี”่ (รฐ)
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เด็กอาชีว
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่ามีความรูส้ กึ ดีทไ่ี ด้ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั เด็กอาชีว
“ผมว่านอกจากตัวผมจะได้นะพี ่ ผมคิดว่าผมทําให้
วิดลัยได้ อาชีวก็ได้ดว้ ย เป็ นภาพลักษณ์ดดี ี ผมอยากให้ได้
ออกสือ่ ด้วย คนจะได้รวู้ า่ อาชีวดีดกี ม็ ”ี (อช)
มีสมั พันธภาพที่ดี
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่ามีความรูส้ กึ ดี ที่ได้มเี พื่อน
มากขึน้ มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั สมาชิกภายในกลุ่ม ทัง้ ในสถานศึกษา และต่างสถานศึกษา
“ก็ ดี ม ากนะ ชอบมากเลย ถ้ า มี เ วลา
มากกว่านี้กค็ งจะได้สร้างสัมพันธ์กนั เพิม่ ขึ้น เด็กก็ได้รูจ้ กั
กันมากขึน้ จะขยายไปกลุ่มอืน่ ๆ ได้อกี ” (ครฐ)
“ครัง้ นี้หนูได้คุยกับพีอ่ กี ทีเ่ ยอะขึ้นค่ะ กล้า
มากขึน้ เพราะพีเ่ ค้าชอบส่งสติก๊ เกอร์ให้ในไลน์ เราเลยกล้า
คุยมากขึ้น แล้วเค้าก็เก่งด้วยค่ะ ถามอะไรก็ตอบได้หมด
เลย” (อช)
รู้สึกดีทีม่ ีพ้ ืนทีท่ างสังคม
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงความรูส้ กึ ในด้านบวก ว่ามีความรูส้ กึ บวก ว่ารูส้ กึ ดี ที่
ได้พน้ื ทีท่ างสังคมทัง้ แบบปกติ และแบบออนไลน์ ทําให้ได้แสดงความคิดเห็น และมีพน้ื ทีใ่ นการได้
โชว์สงิ่ ดีดที ร่ี ว่ มกันทํามากขึน้
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“ดีม ากเลยครับ ผมมีอ ะไรก็ โ พสต์ ใ นไทม์ไ ลน์
ส่งไปในกรุ๊ปไลน์ คนก็สนใจ เค้าก็ชอบกัน ผมก็ดี มีทใี ่ ห้คุย
ให้แชร์” (รฐ)
“เดี๋ย วนี้ มีไ รก็ไ ปคุ ย ในไลน์ เหมือ นเพือ่ นกัน ไป
หมดแล้ ว ไม่ มีต่ า งที ก่ ัน บางทีก็ ไ ปถามการบ้ า น พีๆ่
เพือ่ นๆ เค้าก็ตอบให้ ผมก็มที ใี ่ ห้คุย ให้เล่น” (อช)
3.1.3) ด้านทักษะ กลุ่มผู้ร่วมวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นว่า ผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
การทํากิจกรรมในด้านทักษะ ได้แก่ ทักษะในการสือ่ สารกับผูอ้ ่นื ทัง้ กลุ่มเพือ่ น รุน่ พี่ รุน่ น้อง อาจารย์
และผูม้ ารับบริการ ทักษะในการทํางานร่วมกันผูอ้ ่ืน เช่น การฟ งั การให้เ กียรติกนั การมีความ
รับผิดชอบ และทําตามบทบาทที่ได้รบั มอบหมาย ทักษะในการนําเสนอ ในการเลือกข้อมูลมาให้
ความรูก้ บั ผูท้ ่มี าร่วมกิจกรรมในทุกระดับ ตัง้ แต่แม่บ้าน ประชาชนทัวไป
่ นิสติ นักศึกษา พนักงาน
ของมหาวิทยาลัย เป็ นต้น ทักษะในการซ่อมแซมสิง่ ของ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทักษะการสื่อสาร
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องของทักษะการ
สื่อสาร เพราะต้องมีการสื่อสารกับต่างรุ่น ต่างสาขา และต้องทําหลายครัง้ จึงได้สะท้อนว่า มีทกั ษะ
การสือ่ สารเพิม่ ขึน้
“พอมีไลน์กด็ พี ี ่ คุยกันง่าย ไวขึ้น สนิทกันร็วด้วย
บางทีไม่กล้าพูด ผมก็พมิ พ์ ส่งติก๊ เกอร์บ้าง มันดีตรงทีไ่ ม่
ต้องมารวมกัน แต่กค็ ุยได้ได้งา่ ยพี”่ (อช)
“เกิดสิพี ่ เครือข่ายเนีย่ อย่างน้อยก็มกี ลุ่มทีร่ จู้ กั กัน
ถามกัน มีน้องมันไปเปิ ดร้านซ่อมพัดลมเลยนะพี ่ พอมันทํา
ไม่ได้ มันก็ไลน์ มาถามผมว่าซ่อมยังไง ผมว่าดีนะพี ่ ได้มี
กลุ่มทีม่ คี นหลายที ่ หลายรุ่น ก็ช่วยกัน ถ้ามีแบบนี้ไอ้ตกี นั
ไรนี ่ ผมว่ามันก็คงลดลงพี ่ พวกทีม่ นั ตีมนั ก็ค่อยๆ จบไป
ต่อไปก็ไม่มแี ล้วพี”่ (รฐ)
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ทักษะการวางแผน
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้ร่วมกันทบทวน
ผลหลังจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม แล้วสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องของทักษะการ
วางแผนในการทํากิจกรรม แบบไม่เป็ นทางการ ผ่านทางออนไลน์ มากขึน้ ทําให้กจิ กรรมดําเนินไป
อย่างรวดเร็ว
“ได้ฝึกการวางแผนมากขึ้น โดยเฉพาะแบบไม่เป็ น
ทางการ เพราะเราคุ ย กัน ในไลน์ ไม่ ต้ อ งมานั ง่ ในห้อ ง
ประชุม ทําให้ทาํ งานได้เร็วขึน้ ” (รฐ)
“รู้ว่า อะไรต้องทําก่อน ทําหลัง ทําตามแผนควร
วาง step ยังไง แล้วก็การคุยกันในไลน์ ทําให้คุยได้งา่ ยขึ้น
ได้เร็วขึน้ ตอนกลางคืนก็คุยได้ดว้ ย” (อช)
3.2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ส่วนใหญ่ ได้ร่วมกันให้ขอ้ เสนอแนะ ผ่านคําถามที่ว่า ”หาก
จะต้องทํากิจกรรมอีกครัง้ จะทําอย่างไร” โดยพบว่า สิง่ ทีก่ ลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้แสดงความคิดเห็น เป็ นสิง่
ทีส่ ามารถนําไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรม ได้ ดังต่อไปนี้
3.2.1) ลักษณะของกิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้ให้ความคิดเห็นว่า ชอบให้ทํากิจกรรมในรูปแบบนี้
ที่ได้ทํางานร่วมกัน และได้แสดงความสามารถ นํ าความรูท้ ม่ี ไี ปทําประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ่นื เนื่องจาก
เป็ นกิจกรรมทีท่ าํ ให้ได้คดิ ร่วมกับผูอ้ ่นื และเป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้ความรูจ้ ริงมากกว่าการฟงั บรรยายแบบ
ปกติ เพราะได้ร่วมทํากิจกรรม และเห็นความเชื่อมโยงของสิง่ ทีเ่ ราคิดกับสิง่ ทีเ่ ป็ นความรูจ้ ริงๆ และ
ทําให้เห็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย และแนวทางในการป้องกันการทะเลาะวิวาทมากขึน้ ครัง้ นี้
ได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้
“ดีครับ ได้ไปช่วยทําประโยชน์ ได้ฝึกฝี มอื ด้วย ยิง่
มีไลน์กลุ่มมา มันก็คุยกันง่ายขึน้ สนิทกันกว่าเดิมดี” (รฐ)
“ทํ า ให้มีก ลุ่ ม เพิม่ ชอบมากเลยครับ จัด แบบนี้
บ่อยๆ ผมก็มเี พือ่ นเพิม่ ขึน้ อีกเยอะเลย” (อช)
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3.2.2) ขัน้ ตอนการจัดกิ จกรรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้เสนอความคิดเห็นว่า จะวางแผนประชาสัมพันธ์
เชิญ ชวนให้เ พื่อ นมาร่ว มกัน มากขึ้น เพื่อ จะได้ม าทํา กิจ กรรมดีดีร่ว มกัน และได้ทํา งานร่ว มกับ
โรงเรียนอื่น โดยเฉพาะกลุ่มทีม่ เี รือ่ งทะเลาะวิวาท และกลุ่มเสีย่ ง จะเริม่ ตัง้ เพจ Facebook เพื่อจะได้
แชร์ให้เพือ่ นๆ ในสถานศึกษาได้เห็นภาพตัง้ แต่เริม่ วางแผนกิจกรรม การทํากิจกรรมไปด้วยกัน และ
อาจมีการวางแผน Live ใน Facebook ขณะทีท่ าํ กิจกรรมด้วยในส่วนของกลุ่ม Line จะคุยและแชร์
กันในเรือ่ งอื่นๆ นอกเหนือจากเรือ่ งการเตรียมงาน เพือ่ ให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างกันมากยิง่ ขึน้
“ผมว่า ต่อไปจะ Live ใน FB ด้วยพี ่ คนคงสนใจ
เยอะเลย คนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้มาเค้าคงอยากมา ครัง้ หน้ าจะ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เอารูปไปโชว์เลย เปิ ดรับสมัคร
ด้วย ผมว่าช่วยได้แน่ ตีกนั ไรเนีย่ ต่อไปไม่มใี ครสนใจแล้ว
อยากมาทําแบบนี้มากกว่า” (รฐ)
ภายหลังจากทีผ่ ูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ได้ร่วมสะท้อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมในขัน้ การ
สะท้อนผล (Reflect 3) แล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั จะถือว่าเป็ นการสิน้ สุดกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม โดยสิง่ ที่ได้จากการสะท้อนผลนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการวัดความสําเร็จของการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม เยาวชน ที่จะบอกได้ว่าการพัฒ นาเครือข่า ยที่ร่ว มกันพัฒ นาขึน้ มานัน้
ประสบความสําเร็จหรือไม่ อย่างไร โดยดูผลจากการทํากิจกรรม ในด้านความรู้ ความรูส้ กึ และ
ทักษะทีเ่ กิดขึน้ ดังภาพประกอบ 3 และตาราง 19 ต่อไปนี้
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ขัน้ วางแผน (Plan 1)



ขัน้ ปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้และสังเกต(Action 1)

วางแผนการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนด้วยเทคนิค
แสวงหาอนาคตร่วมกัน (FSC)
ผลทีไ่ ด้ : ต้องการทํากิจกรรม
o พัฒนาเครือข่ายกลุม่ เยาวชนภายในสถานศึกษา



ขันสะท้
้
อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม (Reflect 1)





จัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมทัง้ ระดับบุคคล และกลุ่ม
ด้วยเทคนิคการทบทวนผลหลังการปฏิบตั ิ (AAR)
ผลทีไ่ ด้
o บุคคล
- ความต้องการในการปรับ
พฤติกรรม
o ความรู้
o ไม่ปรับรูปแบบ
o เจตคติ
o ต้ อ ง กา รกิ จ ก รรม กา รพั ฒ น า
o ทักษะ
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษา

ขัน้ วางแผน (Plan 2)



ขันปฏิ
้ บตั ติ ามแผนใหม่ทว่ี างไว้และสังเกต(Action




จัด กิจ กรรมระดับ กลุ่ ม ด้ว ยการพัฒ นาทัก ษะในการทํ า งาน
ร่วมกัน
o กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่
สังเกตการทํากิจกรรม
–บริบท –ความสัมพันธ์ –การมีสว่ นร่วม –พฤติกรรม

ขัน้ วางแผน (Plan 3)



วางแผนการพัฒนาเครือข่ายกลุม่ เยาวชนระหว่างสถานศึกษา
: เทคนิคระดมสมอง
ผลที่ได้ : กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย ผ่านกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์ ร่ว มกัน (ปรับ ขัน้ วางแผนผ่า นกลุ่ม Line)เปลี่ย น
สถานที่

ขันสะท้
้
อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม (Reflect 3)



จัดเวทีสะท้อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม ด้วยเทคนิคการทบทวน
ผลหลังการปฏิบตั ิ (AAR)
ผลทีไ่ ด้
- บุคคล - เกีย่ วกับกิจกรรม
 ความรู้
 ไม่ปรับรูปแบบ
 เจตคติ
 เพิม
่ Group หรือ Fanpage ทาง
 ทักษะ
Facebook
เพื่อ นํ า เสนอภาพ
กิ จ ก ร ร ม ที่ ดี ใ ห้ กั บ เ พื่ อ น ใ น
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ค น ทั ว่ ไ ป ไ ด้
รั บ ท ร า บ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ ดี ข อ ง
อาชีวศึกษาผ่านกิจกรรมดีดที ท่ี ําเพื่อ
คนทัวไป
่

จัดกิจกรรม
– ระดับบุคคล
 พัฒนาความรูใ้ นการป้องกันการทะเลาะวิวาท
 พัฒนาความรูใ้ นการทํางานร่วมกัน
– ระดับกลุม่
 พัฒนาทักษะในการทํางานร่วมกัน
o กีฬาสี (ภาครัฐ)
o การเผยแพร่ความรู้ (ภาคเอกชน)
สังเกตการทํากิจทํากิจกรรม
–บริบท –ความสัมพันธ์ –การมีสว่ นร่วม–พฤติกรรม

วางแผนการพัฒ นาเครือ ข่ า ยกลุ่ ม เยาวชนระหว่ า ง
สถานศึกษา : เทคนิคระดมสมอง
ผลทีไ่ ด้ : กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
ผ่านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รว่ มกัน

ขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรม (Reflect 2)



จัด เวทีส ะท้ อ นผลการปฏิบ ัติกิจ กรรม ด้ ว ยเทคนิ ค การ
ทบทวนผลหลังการปฏิบตั ิ (AAR)
ผลทีไ่ ด้
- บุคคล - ความต้องการในการปรับพฤติกรรม
 ความรู้
 เพิม
่ การติดต่อผ่าน online
 เจตคติ
 เปลีย
่ นสถานทีใ่ นการจัดกิจกรรม
 ทักษะ

ขัน้ ปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้และสังเกต
(Action 3)




จัด กิจ กรรม ระดับ กลุ่ ม ด้ ย การพัฒ นาทัก ษะในการ
ทํางานร่วมกัน
– สร้างกลุม่ line ชือ่ R-cheewa R-Relationship
สังเกตการทํากิจกรรม
–บริบท –ความสัมพันธ์ –การมีสว่ นร่วม –พฤติกรรม

ภาพประกอบ 3 วงจรการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท
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ตาราง 19 ผลการทํากิจกรรมในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
1.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น
อาชีว ศึก ษามีค วามรู้
เกี่ย วกับ การป้ องกัน
การทะเลาะวิวาท

กิจกรรม

ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับนักเรียน
อาชีวศึกษา
1. ทําใบงานก่อนเรียน
- นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ใ น
2. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มละ 3 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะคละชัน้ ปี และสาขา
เรื่องวิธีการป้องกันการ
3. ให้ทุกกลุ่มร่วมกันระดมสมองถึงวิธกี ารป้องกันการทะเลาะวิวาท และนําเสนอ
ทะเลาะวิวาท
4. ผูว้ จิ ยั ให้นักเรียนร่วมกันสรุปวิธกี ารทัง้ หมด พร้อมช่วยกันบอกความเป็ นไปได้ของแต่ - นั ก เรี ย นมี ค วามกล้ า
ละวิธี
แสดงออกในการ
5. ผู้วจิ ยั สรุปความหมายของการป้องกันการทะเลาะวิวาท วิธีการป้องกันการทะเลาะ
นํ า เสนอความคิด ของ
วิวาท โดยเชื่อมโยงความรูท้ เ่ี ตรียมมา กับสิง่ ทีน่ กั เรียนตอบ
ตนเอง
6. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนทําใบงาน
2.เ พื่ อ ใ ห้ นั ก เ รี ย น 1. แบ่งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มละ 3 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะคละชัน้ ปี และสาขา
- นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ใ น
อาชีว ศึก ษามีค วามรู้ 2. ให้ทุกกลุ่มร่วมกันระดมสมองถึงคําสําคัญของการทํางานร่วมกัน โดยถ้ากลุ่มไหนคิดได้
เรือ่ งการทํางานร่วมกัน
ให้ขน้ึ มาเขียนคํานัน้ บนกระดาน พอหมดเวลา กลุ่มไหนได้คะแนนมากทีส่ ุด จะได้รบั - นั ก เรี ย นมี ค วามกล้ า
เกี่ย วกับ การทํ า งาน
รางวัล
ร่วมกัน
แสดงออกในการ
3. ผู้วิจยั ให้นักเรียนร่ว มกันสรุปคําทัง้ หมดที่เ ขียน ว่าเกี่ยวข้องกับการทํางานร่วมกัน
นํ า เสนอความคิด ของ
อย่างไร
ตนเอง
4. ผูว้ จิ ยั สรุปความหมายของการการทํางานร่วมกัน โดยเชื่อมโยงความรูท้ เ่ี ตรียมมา กับ
สิง่ ทีน่ กั เรียนตอบ
5. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียนทําใบงาน
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ตาราง 19 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
กิจกรรม
3.เ พื่ อ ส ร้ า ง ก ลุ่ ม สถานศึกษาภาครัฐ
ร ะ ห ว่ า ง นั ก เ รี ย น 1. จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา
คน
อาชีวศึกษาต่ างชัน้ ปี 2. แบ่ ง เป็ น สี โดยในแต่ ล ะสี มีนัก เรีย นของแต่ ล ะแผนกรวมกัน ชัน้ ปี ล ะ 5
รวม 30คน)
และต่างสาขาวิชา ใน
้
ก า ร ป อ ง กั น ก า ร 3. ให้นกั เรียนวางแผนในการจัดกิจกรรมโดยมีการเลือกประธานสี เป็ นผูร้ บั ผิดชอบการทํา
กิจกรรมของสี
ทะเลาะวิวาท
4. ให้นัก เรีย นแต่ ล ะสี ทํา งานเป็ น ฝ่า ย เช่น ฝ่า ยกีฬ า ฝ่า ยกองเชีย ร์ฝ่า ยรัก ษาความ
ปลอดภัย
5. ประสานงานกับอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในเรื่องกรรมการ และสถานที่ในการจัด
กิจกรรม
ผูว้ จิ ยั และครูรว่ มกันสังเกตและประเมินการทํากิจกรรมของนักเรียนตัง้ แต่ช่วงวางแผน และ
วันจัดกิจกรรม
สถานศึกษาเอกชน
1. จัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วสาขาทีศ่ กึ ษาอยู่
2. แบ่งเป็ นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่ม มีนกั เรียนของแต่ละรุน่ รวมกัน ชัน้ ปีละ 3คนรวม 15 คน
3. ให้นัก เรีย นวางแผนในการจัด กิจ กรรมโดยมีก ารเลือ กหัว หน้ า กลุ่ ม และแบ่ ง หน้ า ที่
ผูร้ บั ผิดชอบในการทํากิจกรรมเป็ นฝา่ ยเช่น ฝา่ ยหาความรู้ ฝา่ ยเตรียมอุปกรณ์ฝา่ ยสาธิต
4. ประสานงานกับอาจารย์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในเรื่องกรรมการ และสถานที่ในการจัด
กิจกรรม
ผูว้ จิ ยั และครูรว่ มกันสังเกตและประเมินการทํากิจกรรมของนักเรียนตัง้ แต่ช่วงวางแผน และ
วันจัดกิจกรรม

ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับนักเรียน
อาชีวศึกษา
- มี สั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี
ร ะ ห ว่ า ง นั ก เ รี ย น
อาชี ว ศึ ก ษาต่ า งชั น้ ปี
ต่างสาขา
- ได้ ร ับ การยอมรับ จาก
เพือ่ น
- ได้ ร ับ การยอมรับ จาก
นักเรียนอาชีวศึกษาต่าง
ชัน้ ปี และต่างสาขา
- มีค วามกล้ า แสดงออก
และกล้ า แสดงความ
คิดเห็น
- มีทกั ษะในการโต้แย้ง
- มี ท ั ก ษะการเป็ นผู้ นํ า
และผูต้ าม
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ตาราง 19 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับนักเรียน
กิจกรรม
อาชีวศึกษา
4.เพื่อสร้างเครือข่าย 1. กลุ่มนักเรียนของแต่ละสถานศึกษา รวมทีมกันตามสาขาวิชาทีเ่ รียนมา ได้เป็ น 3 ทีม - มี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
ระหว่ า งโรงเรีย นใน
ได้แก่ ทีมไฟฟ้า ทีมอิเล็กทรอนิกส์ และทีมช่างยนต์
สถานศึกษา
ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร 2. ในแต่ละกลุ่มจะมีตวั แทนจากสถานศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาภาคเอกชน รวมกัน - มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการ
อยู่ โดยแต่ละสถานศึกษาจะทําการรวบรวมความรู้ และสิง่ ทีต่ อ้ งการนําเสนอในการจัด
ทะเลาะวิวาท
ซ่อมสิง่ ของ
นิทรรศการ มาเสนอให้กบั อีกสถานศึกษาได้รบั ทราบ
- เห็นคุณค่าในตนเอง
3. ก่อนมารวมกลุ่มระหว่างสถานศึกษา กลุ่มภายในจะทําการวางแผน เตรียมอุปกรณ์ท่ี - เ กิ ด ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร
สามารถนําไปจัดกิจกรรมได้ และมีการเลือกหัวหน้าชุด ทีจ่ ะทําการประสานงานกับอีก
ยอมรับจากสังคม
สถานศึกษา เพือ่ ให้การเตรียมงาน และเตรียมอุปกรณ์เป็ นไปอย่างครบถ้วน
- มี สั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี
4. รวมกลุ่มกันระหว่างสถานศึกษา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ นํ าเสนอสิ่งที่แต่ล ะ
ระหว่างสถานศึกษา
สถานศึกษาได้เตรียมมา และหาข้อสรุปในการไปจัดกิจกรรม
- ทักษะการวางแผน
5. แบ่งหน้าทีใ่ ห้กบั สมาชิกทุกคน ในการออกไปทํากิจกรรม โดยมีหน้าทีต่ ่าง ดังนี้ ฝา่ ยรับ - ทักษะการจัดการความ
อุปกรณ์ซ่อม ฝา่ ยซ่อม ฝา่ ยสาธิตการซ่อม
ขัดแย้ง
- ทักษะการสือ่ สาร
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ตาราง 19 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
กิจกรรม
5.เพื่อสร้างเครือข่าย 1. จัดนักเรียนจากสถานศึกษาทัง้ 2 แห่งเป็ นกลุ่มตามความสมัครใจ
ท า ง สั ง ค ม ใ น ก า ร 2. จัดตัง้ กลุ่ม Line โดยใช้ช่อื R-Cheewa, R-Relationship
ป้ องกัน การทะเลาะ 3. ใ ห้ แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ว า ง แ ผ น ก า ร ทํ า ง า น ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม บํ า เ พ็ ญ
ประโยชน์
วิวาท
4. แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับกลุ่มอาจารย์
5. เ ต รี ย ม อุ ป ก ร ณ์ สิ่ ง ข อ ง แ ล ะ เ อ ก ส า ร ที่ จ ะ นํ า ไ ป แ จ ก ใ น วั น จั ด
กิจกรรม
6. จัดกิจกรรมตามทีว่ างแผนไว้
7. สรุปผลการจัดกิจกรรม

ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ กับนักเรียน
อาชีวศึกษา
- เกิดเครือข่ายทางสังคม
- มี เ ค รื อ ข่ า ย ร ะ ห ว่ า ง
สถานศึกษา
- มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งการ
ซ่อมสิง่ ของ
- เห็นคุณค่าในตนเอง
- เ กิ ด ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร
ยอมรับจากสังคม
- มี สั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี
ระหว่างสถานศึกษา
- ทักษะการวางแผน
- ทักษะการจัดการความ
ขัดแย้ง
- ทักษะการสือ่ สาร
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3.1.4 โครงสร้างและบทบาทของสมาชิ กในเครือข่ายที่เกิ ดขึน้
จากผลการทําวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม พบว่า มีเครือข่ายกลุ่มเยาวชนใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา เกิดขึน้ ในลักษณะของเครือข่ายตามแนวนอน
กล่าวคือ เป็ นเครือข่ายที่ความสัมพันธ์ภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาโดยภายใน
เครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลี่ยนเป็ นไปโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การติดต่อ
ภายในเครือข่าย เป็ นการติดต่อระหว่างบุคคล ทีไ่ ม่มรี ะดับอํานาจที่มากกว่า แต่เป็ นไปในลักษณะ
เพือ่ นทีม่ คี วามเท่าเทียมกัน
มีการแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจนในเครือข่าย ตัง้ แต่ ฝา่ ยวางแผน ฝา่ ยประสานงาน
ฝา่ ยจัดกิจกรรม โดยแต่ละฝา่ ยมีสมาชิก และบทบาท ดังต่อไปนี้
1) เครือข่ายภายในสถานศึกษา
แบ่งเป็ น สถานศึกษาของรัฐ และ สถานศึกษาของเอกชน
1.1) สถานศึกษาของรัฐ (30 คน)
ตาราง 20 ฝา่ ยต่างๆ และบทบาทของสมาชิก เครือข่ายภายในสถานศึกษาของรัฐ
ฝา่ ย

บทบาททีส่ มาชิกต้องทํา

วางแผน

-

ประสานงาน

-

การเงิน
สมาชิก

-

รวบรวมความต้องการ และสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิก
เตรียมการวางแผนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรม
เช่น รูปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่ จํานวนผูล้ งพืน้ ที่
ประสานงานกับอาจารย์ ในการเสนอกิจกรรมที่ต้องการจัด เช่น
จัดกิจกรรมให้ความรูใ้ นการป้องกันการทะเลาะวิวาท กับนักเรียน
ใหม่ จัด กิจ กรรมพัฒ นาทัก ษะการสื่อ สารร่ว มกัน จัด กิจ กรรม
บําเพ็ญประโยชน์
ประสานกับฝา่ ยวางแผน เพื่อนําข้อสรุปของฝา่ ยนักเรียน เข้าร่วม
ประชุมกับอาจารย์
นําข้อสรุปในการจัดกิจกรรมจากอาจารย์ มาแจ้งกับสมาชิก
เมื่อเจอ หรือ ทราบข่าวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท ก็จะนํ าข้อมูล
ไปแจ้งกับอาจารย์ และ สมาชิก เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาททีจ่ ะเกิดขึน้
ดูแลเรือ่ งงบประมาณในการจัดกิจกรรม ร่วมกับอาจารย์
เป็ นผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

จํานวน
สมาชิก
10 คน

15 คน

5 คน
30 คน
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1.2) สถานศึกษาของเอกชน (15 คน)
ตาราง 21 ฝา่ ยต่างๆ และบทบาทของสมาชิก เครือข่ายภายในสถานศึกษาของเอกชน
ฝา่ ย

บทบาททีส่ มาชิกต้องทํา

วางแผน

-

ประสานงาน

-

การเงิน
สมาชิก

-

รวบรวมความต้องการ และสอบถามความคิดเห็นจากสมาชิก
เตรียมการวางแผนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรม
เช่น รูปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่ จํานวนผูล้ งพืน้ ที่
ประสานงานกับอาจารย์ ในการเสนอกิจกรรมที่ต้องการจัด เช่น
จัดกิจกรรมให้ความรูใ้ นการป้องกันการทะเลาะวิวาท กับนักเรียน
ใหม่ จัด กิจ กรรมพัฒ นาทัก ษะการสื่อ สารร่ว มกัน จัด กิจ กรรม
บําเพ็ญประโยชน์
ประสานกับฝา่ ยวางแผน เพื่อนําข้อสรุปของฝา่ ยนักเรียน เข้าร่วม
ประชุมกับอาจารย์
นําข้อสรุปในการจัดกิจกรรมจากอาจารย์ มาแจ้งกับสมาชิก
เมื่อเจอ หรือ ทราบข่าวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท ก็จะนํ าข้อมูล
ไปแจ้งกับอาจารย์ และ สมาชิก เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาททีจ่ ะเกิดขึน้
ดูแลเรือ่ งงบประมาณในการจัดกิจกรรม ร่วมกับอาจารย์
เป็ นผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม

จํานวน
สมาชิก
5 คน

5 คน

5 คน
15 คน

2) เครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
เป็ น เครือ ข่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้น โดยมีส มาชิ ก เป็ น นั ก เรีย นอาชีว ศึ ก ษาที่ม าจาก
สถานศึกษาทีต่ ่างกัน แต่มารวมกันเป็ นเครือข่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการทะเลาะวิวาท
มีลกั ษณะเป็ นเครือข่ายแนวนอน คือ สมาขิกทุกคนในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน แต่มกี ารแบ่ง
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ของแต่ละฝา่ ยอย่างชัดเจน ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 22 ฝา่ ยต่างๆ และบทบาทของสมาชิก เครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
ฝา่ ย

บทบาททีส่ มาชิกต้องทํา

วางแผน

-

ประสานงาน

-

-

การเงิน
สมาชิก

-

จํานวนสมาชิก
รัฐ เอกชน
รวบรวมความต้อ งการ และสอบถามความคิด เห็น จาก 10 คน 5 คน
สมาชิก
เตรียมการวางแผนในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรม
เช่น รูปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่ จํานวนผูล้ งพืน้ ที่
ประสานงานกับอาจารย์ ในการเสนอกิจกรรมทีต่ อ้ งการจัด 10 คน 5 คน
เช่น จัดกิจกรรมให้ความรูใ้ นการป้องกันการทะเลาะวิวาท
กับ นั ก เรีย นใหม่ จัด กิ จ กรรมพัฒ นาทัก ษะการสื่อ สาร
ร่วมกัน จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ประสานกับฝ่ายวางแผน เพื่อนํ าข้อสรุปของฝ่ายนักเรียน
เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์
นํ า ข้อ สรุ ป ในการจัด กิ จ กรรมจากอาจารย์ มาแจ้ ง กับ
สมาชิก
เมื่อเจอ หรือ ทราบข่าวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท ก็จะนํ า
ข้อมูลไปแจ้งกับอาจารย์ และ สมาชิก เพื่อหาแนวทางใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาททีจ่ ะเกิดขึน้
เรีย กรวมสมาชิก ให้มีกิจ กรรมร่ว มกัน อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้
แบบทีเ่ ป็ นทางการ และ ไม่เป็ นทางการ
ดูแลเรือ่ งงบประมาณ
5 คน 5 คน
เป็ นผูเ้ ข้าร่วมในการจัดกิจกรรม
30 คน 15 คน

เมื่อประมวลรวมผลทัง้ หมดผูว้ จิ ยั ได้ทําการสังเคราะห์รปู แบบของการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา มีรายละเอียดในหัวข้อ 3.2 ดังนี้
3.2 การสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้ องกันการ
ทะเลาะวิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
จากการการทํากิจกรรมผ่านขัน้ ตอนต่ าง ๆ ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมทัง้
3 วงจรที่ผ่านมานัน้ เป็ นวงจรที่ทําให้เห็นการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ทัง้ ในระดับภายใน
สถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ จากการทํา
กิจกรรมแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในครัง้ นี้ นําไปสูก่ ารป้องกันการทะเลาะวิวาท
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สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมในครัง้ นี้ได้เป็ นอย่างดี โดยผลจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาํ การสังเคราะห์
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทปรากฏว่ามี 3 รูปแบบ โดยใน
แต่ละรูปแบบ ประกอบด้วย ลักษณะของกิจกรรม ขัน้ ตอน และเงือ่ นไขความสําเร็จ มีรายละเอียดนี้
3.2.1 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทแบบ
ริเริม่ สร้างเครือข่าย
เป็ นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท
ภายในสถานศึกษา เน้นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาทักษะทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท ที่ตวั แทนนักเรียนอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนอาจารย์ ได้มสี ่วน
ร่วมกับผูว้ จิ ยั ในการปฏิบตั กิ ารวางแผน ปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้อนผล ตามหลักการของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
1) ลักษณะของกิจกรรม
เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นการพัฒนาความรู้ และการพัฒนาทักษะภายในสถานศึกษา
โดยเป็ นกิจกรรมกลุ่ม และการได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
2) ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
ประกอบด้วย ขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
2.1) ขัน้ การเตรียมการ เป็ นการสํารวจ และวิเคราะห์ นักเรียนอาชีวศึกษา
ในด้านประสบการณ์เดิม เกีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท ทัง้ ในส่วนของวิธกี าร และการแก้ปญั หา
การทะเลาะวิวาทที่ผ่านมา รวมทัง้ ประสานงานกับผูบ้ ริหารในการจัดกิจกรรมที่ได้มาจากข้อเสนอ
ของนักเรียนอาชีวศึกษา
2.2) ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม เป็ นขัน้ ตอนทีต่ วั แทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ได้ทํากิจ กรรมทีท่ ํานี้ เน้น การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ ผ่า นกิจ กรรมกลุ่ม เพื่อ เปิ ด โอกาสให้นัก เรีย น
อาชีวศึกษา ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างชัน้ ปี และระหว่างสาขา โดยมีเป้าหมายของ
กิจกรรมทีส่ าํ คัญ ดังนี้
2.2.1) เป้าหมายเพือ่ การพัฒนาความรู้
ในส่วนนี้ เป็ นการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท และความรูท้ ส่ี าํ คัญของการรวมเป็ นกลุ่มเดียวกัน นันคื
่ อ ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการทํางานร่วมกัน ผ่านการทํากิจกรรมแบบกลุ่ม
2.2.2) เป้าหมายเพือ่ การพัฒนาทักษะ
เป็ นการฝึ กทักษะที่สําคัญที่จะช่วยให้นักเรียนอาชีวศึกษามีความ
เป็ น กลุ่ ม เดีย วกัน ระหว่ า งสาขา และระหว่ า งชัน้ ปี ได้แ ก่ ทัก ษะที่เ กี่ย วกับ การทํ า งานร่ ว มกัน
ประกอบด้วย ทักษะการโต้แย้ง ทักษะการกล้าแสดงออก ทักษะการพูดในที่สาธารณะ ทักษะการ
เป็ นผูน้ ําและผูต้ าม
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2.2.3) เป้าหมายเพือ่ การพัฒนาเจตคติ
เป็ นการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาเจคตติทด่ี ใี นการป้องกันการทะเลาะ
วิว าท ด้ว ยทํา กิจ กรรมให้ไ ด้ส มั ผัส กับ การมีส มั พัน ธภาพที่ด ีใ นระหว่า งสาขา และระหว่า งชัน้ ปี
ลดความกลัวรุน่ พี่ เพิม่ ความกล้าแสดงออก การได้เป็ นผูน้ ํา และผูต้ ามทีด่ ี
2.3) ขัน้ การติดตามสะท้อนผล เป็ นขัน้ ตอนการติดตามทีม่ ุ่งผลสําเร็จ คือ
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ในครัง้ นี้ มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปอย่างไร โดยผูว้ จิ ยั
ได้ทําการสัมภาษณ์ ภายหลังจากที่กจิ กรรมสิน้ สุดลง เป็ นเวลา 2 เดือน โดยผลจากการสัมภาษณ์
ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ี
เกีย่ วข้องกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการทํางานร่วมกันนัน้ ได้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
“ผมได้รจู้ กั รุน่ พีม่ ากขึน้ ครับ กล้าพูดกับเค้ามากขึ้น
แบบมีอ ะไรก็ คุ ย กัน ไม่ ต้ อ งเก็ บ ไว้ เพราะเราทํ า อะไร
ด้วยกันมาหลายอย่าง ตัง้ แต่ พกี ่ ลับไป ผมก็มไี ปบําเพ็ญ
ประโยชน์ ร่ว มกันอีก ก็ร่ว มกันตัง้ แต่ ว างแผน ให้ค วามรู้
น้องๆ ผมก็เอากิจกรรมพีม่ าใช้ดว้ ยนะ” (รฐ1)
“ผมเหรอพี ่ รูเ้ ลยว่า ป้องกันเนีย่ ทําได้หลายกลุ่ม
ผมเอาไปใช้กบั กลุ่มทีม่ นั ไม่เสีย่ งนะพี ่ พวกน้องทีม่ นั ไม่เคย
ทะเลาะ ผมก็ชวนมันมาทําเนีย่ ไปซ่อมโน่ นนี ่ ก็ดนี ะพี ่ มัน
ก็มไี รทํา ไม่ตอ้ งไปมัวสนใจแต่เรือ่ งทะเลาะ” (รฐ3)
“ผมก็ได้ใ ช้นะพี ่ อย่างมีกิจกรรมจัดการขยะเนี ย่
จารย์เค้าก็ให้มาคิดด้วยกัน ผมก็กล้าพูดกับพีๆ่ เค้ามากขึ้น
แล้วก็ให้น้องๆ มันได้พูดด้ว ย ก็ผมจําเอา จากตอนทีท่ ํา
กิจกรรมกับพี ่ แล้วมันดี” (รฐ5)
3) เงือ่ นไขทีท่ าํ ให้เกิดผลสําเร็จ
การวิเคราะห์เงือ่ นไขทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชน แบบริเริม่ สร้างเครือข่ายนี้ ต้องอาศัยเงื่อนไขที่มคี ุณลักษณะ หรือบทบาท
ดังนี้
3.1) กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
- มีความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการทะลาะวิวาท
- มีความเต็มใจเข้าร่วมในการทํากิจกรรม
- มีความต้องการทีจ่ ะช่วยลด และป้องกันการทะเลาะวิวาท
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- มีการเปิ ดใจให้กบั นักเรียนอาชีวศึกษาต่างชัน้ ปี ไม่ยดึ ติดกับความ
เป็ นรุน่ พี่
- มีความกล้าแสดงออก
- มีทกั ษะต่างๆ เช่น การสือ่ สาร การวางแผน เป็ นต้น
3.2) ผูบ้ ริหารและกลุ่มอาจารย์
- มีการเปิ ดใจ รับฟงั ความคิดเห็นของนักเรียน
- ยินยอมให้ดาํ เนินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของนักเรียน
- มีความต้องการในการป้องกันการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียน
อาชีวศึกษา
3.3) กิจกรรม
- ต้องเน้นกิจกรรมทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั ิ ลดกิจกรรมบรรยาย หรือให้นงั ่
อยูเ่ ฉยๆ
- เน้นกิจกรรมทีไ่ ด้ทาํ งานร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- เป็ นกิจกรมที่มุ่งเน้ นให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหลัง
การจัดกิจกรรมนัน้
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท แบบริเริม่ สร้างเครือข่ายนี้ มีลกั ษณะของกิจกรรม เป็ นกิจกรรมกลุ่ม ทีเ่ น้น
การได้ลงมือปฏิบตั ิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทัง้ การได้ฝึกทักษะต่างๆ ผ่านประสบการณ์
จริง โดยมีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การเตรียมการ ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม และขัน้ การ
สะท้อนผล ในส่วนของเงื่อนไขความสําเร็จที่ผูว้ จิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์มานัน้ พบว่า ประกอบด้วย
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มอาจารย์และผูบ้ ริหาร และกิจกรรมนันเอง
่
โดยผลลัพธ์ท่เี กิดจากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่ สร้างเครือข่ายนี้
ผูว้ จิ ยั คาดว่า สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบทําตามรุน่ พี่ และรูปแบบเพื่อนไปไหน
ไปตามกัน ทีม่ สี าเหตุมาจาก อิทธิพลจากรุน่ พี่ และ อิทธิพลจากเพือ่ นได้ เนื่องจากผลของการพัฒนา
เครือข่ายในรูปแบบนี้ ทําให้ความกลัวทีม่ ตี ่อรุ่นพีล่ ดน้อยลง มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความ
คิดเห็น รวมทัง้ มีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างชัน้ ปี ภายในและระหว่างสาขา
ได้
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3.2.2 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท แบบ
ทลายกําแพงกัน้
เป็ นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายทีเ่ น้น การฝึ กทักษะทีส่ าํ คัญในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน ทักษะการโต้แย้ง ทักษะการนําเสนอ และ
การได้เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ทเ่ี ป็ นตัวเชื่อมในการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนที่อยู่ระหว่างสถานศึกษามีตวั แทนนักเรียนอาชีว ศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและตัวแทนอาจารย์ ได้มสี ว่ นร่วมกับผูว้ จิ ยั ในการปฏิบตั กิ ารวางแผน ปฏิบตั ิ สังเกต และ
สะท้อนผล ตามหลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
1) ลักษณะของกิจกรรม
เป็ นกิจกรรมที่เน้น การฝึ กทักษะที่สําคัญในการป้องกันการทะเลาะวิวาท
ได้แก่ ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการวางแผน ทักษะการโต้แย้ง ทักษะการนําเสนอ และการได้เห็นคุณค่า
ในตนเองผ่านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
2) ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
ประกอบด้วย ขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
2.1) ขัน้ การเตรียมการ เป็ นการสํารวจ และวิเคราะห์ นักเรียนอาชีวศึกษา
ในด้านความเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องการทําร่วมกันระหว่างสถานศึกษา รวมทัง้ เป็ นขัน้ การ
ประสานงานกับผูบ้ ริหาร และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการขออนุ ญาตจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอก
สถานที่ ทีไ่ ด้มาจากข้อเสนอของนักเรียนอาชีวศึกษาทัง้ สองแห่ง
2.2) ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม เป็ นขัน้ ตอนทีต่ วั แทนนักเรียนอาชีวศึกษา ได้
ทํากิจกรรมทีท่ าํ นี้ เน้นการลงมือปฏิบตั ิ และการได้สร้างสัมพันธภาพทีด่ ี โดยเป้าหมายของกิจกรรม
มีดงั นี้
2.2.1) เป้าหมายเพือ่ การพัฒนาทักษะ
เป็ น การฝึ กทัก ษะที่สํา คัญ ที่จ ะช่ว ยให้นัก เรีย นอาชีว ศึก ษา
ระหว่างสถานศึกษาได้มที กั ษะสําคัญในการป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยเริม่ จากความรูส้ กึ เป็ นกลุ่ม
เดียวกัน ไม่ยดึ ติดในความเป็ นสถานศึกษาของตนเอง ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน
ทักษะการโต้แย้ง ทักษะการนําเสนอ
2.2.2) เป้าหมายเพือ่ การพัฒนาเจตคติทด่ี ี
เป็ นการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาเจคตติท่ดี ใี นการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท ด้ว ยกิจกรรม ที่ให้ได้ส มั ผัสกับการมีส มั พันธภาพที่ดีในสถานศึกษา และระหว่าง
สถานศึกษา รวมทัง้ การเกิดความเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ได้เป็ นผูท้ ่นี ่ ากลัวสําหรับคนในสังคมอีก
ต่อไป
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2.3) ขัน้ การติด ตามสะท้อ นผล เป็ น ขัน้ ตอนการติด ตามทีม่ ุ่ง ผลสํา เร็จ
คือ นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ในครัง้ นี้ มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปอย่างไร โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ ภายหลังจากทีก่ จิ กรรมสิน้ สุดลง เป็ นเวลา 2 เดือน โดยผลจากการสัมภาษณ์
ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการพัฒนาทักษะ และเจตคติทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการทํางานร่วมกันนัน้ ได้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
“ได้รู้เ ลยครับ ว่ า อีก โรงเรีย นเขาเป็ น ไง เปลีย่ น
ความคิดทีไ่ ด้รบั มาจากรุ่นพีๆ่ รุ่นก่อนๆ เพราะเราได้มา
สัมผัสกันจริงๆ ครับพี”่ (รฐ5)
“ผมก็ปลื้มมากเลยพี ่ ป้าๆ เค้ามาชม เค้าบอกผม
เก่ง ซ่อมให้เค้าได้หมดเลย ผมยังจําได้ติดตา ติดหูเลยพี ่
บอกว่าให้เราไปอีก เราเป็ นเด็กอาชีวทีด่ ี ให้รกั ษาความดี
ต่อไปครับ” (รฐ9)
“ผมพูดรูเ้ รือ่ งขึ้นนะ เพราะรูแ้ ล้วว่า ต้องพูดให้คนรู้
เรือ่ ง ไม่ใช่ผมรูเ้ รือ่ งคนเดียว” (อช 5)
“ผมไปมาอีก 2 รอบพี ่ ไปหลายทีเ่ ลย ในชุมชนก็
ไป แถวสนามบินผมก็ไปกันมา คนก็ชมนะ บอกบางทีไป
ร้านซ่อมมันก็ซ่อมไม่ได้ แต่เราไปถึงในชุมชนเค้าเลย เค้า
ก็ชอบ ปลื้มมากพี”่ (อช4)
“เดีย๋ วนี้ไม่ค่อยเถียงพี ่ รูว้ ่าถ้าเถียงแล้วจะอารมณ์
ขึ้น จากทีไ่ ปทํากิจกรรมกับพีม่ า ผมนิง่ แล้วก็ทาํ ให้มนั เห็น
ก็เลยรู้ว่า ไม่ต้องไปเถียงมันหรอก ให้มนั เห็นฝี มอื มันก็
ยอมรับเราไปเอง (รฐ 7)
3) เงือ่ นไขทีท่ าํ ให้เกิดผลสําเร็จ
การวิเคราะห์เงือ่ นไขทีส่ ง่ เสริมให้การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชน แบบทลายกําแพงกัน้ นี้ ต้องอาศัยเงือ่ นไขทีม่ คี ุณลักษณะ หรือบทบาท ดังนี้
3.1) กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
- มีความเต็มใจเข้าร่วมในการทํากิจกรรม
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- มีความต้องการทีจ่ ะช่วยลดการทะเลาะวิวาท
- ได้รบั การยอมรับจากคนในกลุ่ม
- มีทกั ษะในการสือ่ สาร
- มึทกั ษะในการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
3.2) ผูบ้ ริหารและกลุ่มอาจารย์
- มีการเปิดใจ รับฟงั ความคิดเห็นของนักเรียน
- ยินยอมให้ดาํ เนินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของนักเรียน
- มีความต้องการในการป้องกันการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียน
อาชีวศึกษา
3.3) กิจกรรม
- ต้องเน้นกิจกรรมทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั ิ ได้เข้าไปในชุมชน ทัง้ ชุมชนใน
เมือง และชุมชนชนบท
- เป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้ได้แสดงความคิดเห็น
- มี ก ารทบทวนผลการทํ า งานของตนเอง ผ่ า นรู ป ถ่ า ย ผ่ า น
ภาพประกอบ
- เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหลัง
การจัดกิจกรรมนัน้
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาท แบบทลายกําแพงกัน้ นี้ มีลกั ษณะของกิจกรรม เน้น การฝึ กทักษะทีส่ าํ คัญในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน ทักษะการโต้แย้ง ทักษะการ
นํ าเสนอ และการได้เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยมีขนั ้ ตอนที่สําคัญ 3
ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การเตรียมการ ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม และขัน้ การสะท้อนผล ในส่วนของเงือ่ นไข
ความสําเร็จที่ผูว้ จิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์มานัน้ พบว่า ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่ม
อาจารย์และผูบ้ ริหาร และกิจกรรมนันเอง
่
โดยผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า
สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบภักดีในสถานศึกษา ทีม่ สี าเหตุมาจาก ความรักใน
สถาบันของตนเอง การปกป้องสถานศึกษาของตนเอง การที่คดิ ว่าความแตกต่างคือการถูกลบหลู่
และความเชื่อในสิง่ ทีร่ นุ่ พีป่ ลูกฝงั ได้ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบทลายกําแพงกัน้
นี้ ทําให้มสี มั พันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา การได้สมั ผัสความ
เป็ นไป ผ่านประสบการณ์จริงของตนเองนันเอง
่
และช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบท้าทาย
ในศัก ดิศ์ รี ที่มีส าเหตุ ได้ร บั การดูถู ก ตัว ตน ถู ก มองว่ า ไม่มีคุ ณ ค่า และการกีด กัน จากสัง คมได้
เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ จะช่วย ได้รบั การยอมรับจาก
สังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง มีทกั ษะการสือ่ สาร การนําเสนอ และการโต้แย้งทีด่ เี พิม่ มากขึน้ นันเอง
่
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3.2.3 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท แบบ
สานสัมพันธ์รว่ มกันพัฒนา
เป็ นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายที่เน้น การพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
สังคม ในระบบออนไลน์ มีก ารดํา เนิน กิจ กรรมต่า งๆ ร่ว มกัน ระหว่า งสถานศึกษา โดยเพิม่ การ
ติดต่อผ่านเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มไลน์ (Group Line) เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วยิง่ ขึน้
และเป็ นการสานสัม พัน ธ์ก นั ในแบบที่ไ ม่เ ป็ น ทางการมีต วั แทนนัก เรีย นอาชีว ศึก ษา ผูบ้ ริห าร
สถานศึก ษาและตัว แทนอาจารย์ ได้ม ีส ่ว นร่ว มกับ ผู ้ว ิจ ยั ในการปฏิบ ตั ิก ารวางแผน ปฏิบ ตั ิ
สังเกต และสะท้อนผล ตามหลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
1) ลักษณะของกิจกรรม
เป็ นกิจกรรมที่เน้ น การพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคม ในระบบ
ออนไลน์ มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา โดยเพิม่ การติดต่อผ่านเครือข่าย
ออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มไลน์ (Group Line) เพื่อการติดต่อประสานงานทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ และการมีพน้ื ที่
ทางสังคมทีม่ ากขึน้ รวมทัง้ การได้เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
2) ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
ประกอบด้วย ขัน้ ตอนต่างๆ ดังนี้
2.1) ขัน้ การเตรียมการ เป็ นการสํารวจ และวิเคราะห์ นักเรียนอาชีวศึกษา
ในด้านความเห็น เกีย่ วกับช่องทางการติดต่อ เนื่องจากการต้องการจัดกิจกรรมทีต่ ่อเนื่อง แต่สถานศึกษา
ทัง้ 2 แห่ง อยูไ่ กลกัน ทําให้การประสานงานมีความลําบาก จึงเกิดความต้องการช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
ทีร่ วดเร็ว ได้แก่ กลุ่มไลน์ (Line) ทีถ่ อื เป็ นเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ อีกช่องทางหนึ่งด้วย และใน
ขัน้ นี้ยงั ต้องมีการประสานงานกับผูบ้ ริหาร และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุ ญาตจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์นอกสถานทีอ่ ย่างต่อเนื่อง ทีไ่ ด้มาจากข้อเสนอของนักเรียนอาชีวศึกษาทัง้ สองแห่ง
2.2) ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม เป็ นขัน้ ตอนทีต่ วั แทนนักเรียนอาชีวศึกษา ได้
ทํากิจกรรมต่างๆ ที่เน้ นการลงมือปฏิบตั ิ และการได้สร้างสัมพันธภาพที่ดอี ย่างต่อเนื่อง เน้นการ
สือ่ สารผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ โดยเป้าหมายของกิจกรรมมีดงั นี้
2.2.1) เป้าหมายเพือ่ การพัฒนาทักษะ
เป็ น การฝึ ก ทัก ษะที่สํา คัญ ที่จ ะช่ ว ยให้นั ก เรีย นอาชีว ศึก ษา
ระหว่างสถานศึกษาได้มที กั ษะสําคัญในการป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยเริม่ จากความรูส้ กึ เป็ นกลุ่ม
เดียวกัน ไม่ยดึ ติดในความเป็ นสถานศึกษาของตนเองเน้นการสือ่ สารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.2.2) เป้าหมายเพือ่ การพัฒนาเจตคติทด่ี ี
เป็ นการทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาเจคตติท่ดี ใี นการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท ด้วยกิจกรรม ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ที่ให้มพี น้ื ที่ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การได้รบั ความสนใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท
รวมทัง้ การเกิดความเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านการทํากิจกรรมในรูปแบบนี้
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2.3) ขัน้ การติด ตามสะท้อ นผล เป็ น ขัน้ ตอนการติด ตามที่มุ่ง ผลสํา เร็จ
คือ นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ในครัง้ นี้ มีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปอย่างไร โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ ภายหลังจากทีก่ จิ กรรมสิน้ สุดลง เป็ นเวลา 2 เดือน โดยผลจากการสัมภาษณ์
ทําให้ผวู้ จิ ยั ได้ทราบว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการพัฒนาทักษะ และเจตคติทเ่ี กีย่ วข้อง
กับการป้องกันการทะเลาะวิวาท ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์นนั ้ ได้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
“เป็ นกลุ่ม Line ครับ ผมว่าดีครับพี ่ มีอะไรก็สง่ ข่าว
บอกกัน ในไลน์ได้เลยครับ” (รฐ1)
“ผมก็ช อบมากครับ เพราะว่า เวลาผมซ่ อมอะไร
ไม่ได้ ผมก็ส่งไปหาพีๆ่ เค้าในกรุ๊ป เค้าก็ช่วยผมได้เลย ไม่
ต้องรอนาน” (รฐ 2)
“ผมได้มีเ รือ่ งไปโพสต์น ะพี ่ ก็โ พสต์ใ นไทม์ไ ลน์
แหละ คนก็มาเม้น มาอะไรกัน ผมว่าดีนะ ถ้ากลุ่มมันขยาย
ได้ คงดีมากอ่ะพี”่ (อช 5)
“ส่วนใหญ่ผมจะส่งเรือ่ งซ่อมโน้น ซ่อมนี้ ทริกเล็กๆ
ไรพวกนีพี ่ พอเค้าเอาไปใช้ แล้วเค้ามาขอบคุณ ผมนีป่ ลื้ม
เลย” (อช4)
3) เงือ่ นไขทีท่ าํ ให้เกิดผลสําเร็จ
เงื่อนไขที่ส่งเสริมให้การดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชน แบบสานสัมพันธ์รว่ มกันพัฒนานี้ ต้องอาศัยเงือ่ นไขทีม่ คี ุณลักษณะ หรือบทบาท ดังนี้
3.1) กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
- มีความเต็มใจเข้าร่วมในการทํากิจกรรม
- มีความต้องการทีจ่ ะช่วยลดและป้องกันการทะเลาะวิวาท
- เป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากคนในกลุ่ม
- มีทกั ษะต่างๆ เช่น ทักษะการสือ่ สาร ทักษะการวางแผน
- มีความยินยอมทีจ่ ะเข้าร่วมเครือข่ายทางสังคมออนไลน์
3.2) ผูบ้ ริหารและกลุ่มอาจารย์
- มีการเปิดใจ รับฟงั ความคิดเห็นของนักเรียน
- ยินยอมให้ดาํ เนินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของนักเรียน
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- มีความต้องการในการป้องกันการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียน
อาชีวศึกษา
3.3) กิจกรรม
- เป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้มาจากข้อเสนอของนักเรียนอาชีวศึกษา
- เป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
- เป็ นเครือข่ายทางสังคมผ่านออนไลน์ ท่มี คี วามต่อเนื่อง และเป็ น
แบบไม่เป็ นทางการ
กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาท แบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนานี้ มีลกั ษณะของกิจกรรม เน้น การพัฒนาความสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายสังคม ในระบบออนไลน์ มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา โดย
เพิม่ การติดต่อผ่านเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มไลน์ (Group Line) เพื่อการติดต่อประสานงานที่
รวดเร็วยิง่ ขึ้น และการมีพ้นื ที่ทางสังคมที่มากขึ้น รวมทัง้ การได้เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
โดยมีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การเตรียมการ ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม และ
ขัน้ การสะท้อนผล ในส่วนของเงือ่ นไขความสําเร็จทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์มานัน้ พบว่า ประกอบด้วย
่
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มอาจารย์และผูบ้ ริหาร และกิจกรรมนันเอง
โดยผลลัพธ์ท่เี กิดจากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนานี้
ผูว้ จิ ยั คาดว่า สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์ ทีม่ สี าเหตุมา
จาก ความต้องการพืน้ ทีท่ างสังคม การแสดงให้เห็นว่ามีอาํ นาจผ่านทางโลกออนไลน์ และการระบาย
อารมณ์ผา่ นตัวอักษรและรูปภาพทางโลกออนไลน์ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบสาน
สัมพันธ์ร่วมกันพัฒนานี้ ทําให้เกิดเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ผูเ้ ข้าร่วมมีพน้ื ที่ทางสังคมในโลก
ออนไลน์เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา เพิม่ ขึน้
ด้วยนันเอง
่

4. การสร้างคู่มือการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะวิวาท
ในนักเรียนอาชีวศึกษา
ในการสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทําการยกร่างคู่มอื โดยนําข้อมูลมาจากการสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาเครือข่าย
แล้วได้ให้กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ให้ขอ้ คิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยมีการนําเสนอใน 2 ประเด็น ได้แก่
4.1 ขัน้ ตอนการสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา
4.2 คู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษา
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โดยแต่ละประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ขัน้ ตอนการสร้า งคู่มือการพัฒนาเครือข่ ายกลุ่ม เยาวชนในการป้ องกัน การ
ทะเลาะวิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
ผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับขัน้ ตอนที่สําคัญในการสร้างคู่มอื การพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ การกําหนด
วัตถุประสงค์ 2) ขัน้ การเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสม 3) ขัน้ กําหนดขอบเขต 4) ขัน้ เลือกคําจํากัดความ
5) ขัน้ ระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ 6) ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียด 7) ขัน้ การเลือกรูปแบบ
ของคูม่ อื แต่ละขัน้ ตอนมีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 การกําหนดวัตถุประสงค์
ในการสร้า งคู่ มือ เพื่อ การพัฒ นาเครือ ข่ า ยกลุ่ ม เยาวชนนั น้ อย่ า งแรกที่ต้ อ งมีคือ
การกําหนดวัตถุ ประสงค์ร่วมกัน โดยผลจากการสนทนากลุ่มพบว่า การกําหนดวัตถุประสงค์นัน้
อาจเป็ นไปได้ใน 2 ลักษณะ คือ เริม่ มาจากความคิดเห็นของนักเรียน และเริม่ มาจากกลุ่มผูบ้ ริหารและ
อาจารย์ของสถานศึกษา แต่วตั ถุประสงค์ทจ่ี ะทําให้นักเรียนอาชีวศึกษาตัง้ ใจในการปฏิบตั มิ ากทีส่ ุด
คือ วัตถุประสงค์ทม่ี าจากความคิดของนักเรียนอาชีวศึกษานันเอง
่
“ผมคิดว่า ถ้าจะทําอะไร ควรเริม่ จากคนทีจ่ ะทํา
ครับ เพราะเราจะได้ตงั ้ ใจทํา ทําด้วยความสมัครใจครับ” (อช1)
“คู่มอื เป็ นสิง่ สําคัญ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเป็ นแผนทีใ่ ห้เ รา
ร่วมกันเดินไปได้ เราก็ต้องรูว้ ่าเราจะเดินไปไหน ดังนัน้ สิง่ สําคัญก็
คือ วัตถุประสงค์ ผมคิดว่าก็ทาํ ได้ 2 แบบ ให้นกั เรียนคิดเอง กับครู
คิดให้กต็ อ้ งแล้วแต่เด็กๆ เพราะเค้าเป็ นผูข้ บั เคลือ่ นทีสาํ คัญ” (ครฐ1)
โดยในการเขียนวัตถุประสงค์ทส่ี าํ คัญ ควรเป็ นวัตถุประสงค์ทส่ี ามารถแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการปฏิบตั ไิ ด้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ควรใช้คําทีแ่ สดงถึงการดําเนินงาน โดยผูร้ ่วม
การสนทนากลุ่ม ได้เสนอวัตถุประสงค์ในการสร้างคู่มอื เพื่อการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทไว้ดงั นี้
1) เพื่อให้สามารถระบุขนั ้ ตอนในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทได้
2) เพื่อให้สามารถอธิบายวิธีการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทในแต่ละขัน้ ตอนได้อย่างชัดเจน
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4.1.2 ขัน้ การเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสม
ในการสร้า งคู่มือ เพื่อ การพัฒ นาเครือ ข่า ยกลุ่ ม เยาวชนนั น้ มีก ารเลือ กกิจ กรรมที่
เหมาะสมในการพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน โดยเลือกจากกิจกรรมทีไ่ ด้ร่วมกันในขัน้ ตอนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ทีท่ าํ แล้วกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เห็นว่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่าย
ได้เป็ นอย่างดี ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะทีเ่ กีย่ วกับการทํางานร่วมกันภายในสถานศึกษา กิจกรรม
การบําเพ็ญประโยชน์ดว้ ยการให้บริการแก่สงั คม เป็ น 2 กิจกรรมทีส่ าํ คัญในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยทุกกิจกรรมต้องเป็ นกิจกรรมที่
ทํามาจากความจริงใจ ของผูเ้ ข้าร่วม และได้รบั ความมือจากสถานศึกษา
“ผมชอบกิจกรรมทีไ่ ปช่วยซ่อมของครับ เพราะได้
อะไรหลายอย่างมาก ได้ทงั ้ ปฏิบตั จิ ริง ได้ทงั ้ แลกเปลีย่ นความรูก้ บั
เพือ่ นคนอืน่ ๆ โดยเฉพาะเพือ่ นทีเ่ รียนมาจากคนที ่ บางทีเค้าก็เจอ
ของยากๆ มา เค้าก็มาแนะนําผม บางทีผมก็ได้แนะนํ าให้เค้าครับ”
(อช2)
“ ห นู คิ ด ว่ า ก า ร อ อ ก ไ ป ช่ ว ย ซ่ อ ม ข อ ง ทั ้ ง
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า รถจักรยาน ทีห่ นูได้ซ่อม เนี ย่ ดีค่ ะ ทํา ให้เ ราหัว ใจ
พอง เพราะคนทีเ่ ค้ามาซ่อม เค้าดีใจ เราได้ร่วมกันคิดกับเพือ่ น เรา
ก็ดใี จไปด้วยกัน บางทีเพิง่ มาเจอกันครัง้ แรก แต่ได้ทาํ สิง่ ดีดรี ว่ มกัน
ก็ทาํ ให้เราได้เพือ่ นเพิม่ นะคะ” (รฐ3)
“รองคิดว่า ควรเริม่ จากทีมภายในก่อน กิจกรรมที ่
เราทํากันมาก็ดีนะ ทีใ่ ห้ความรู้เ ค้าก่อน แล้วให้ได้ฝึกปฏิบ ตั ิจริง
เพราะเมือ่ ก่อน เราก็ให้จดั ไปเลย ไม่ได้บอกว่าทําไปเพือ่ อะไร พอ
มาทําแบบนี้ เด็กๆ เค้าก็ได้รวู้ ่า ไม่ได้แค่สนุ กอย่างเดียว แล้วเค้าก็
ตัง้ ใจกันเต็มที”่ (ครฐ2)
“ผมว่า การพัฒนาเครือข่าย ต้องมีความจริงใจต่อ
กัน สําคัญมากนะครับ ผมทําเรือ่ งเกีย่ วกับเด็กๆ ตรงนี้มาเกินกว่า
10 ปี ผมว่ากิจกรรมทีใ่ ห้เด็กได้ทําด้วยกัน โดยเฉพาะการได้นํา
ความรู้ไ ปใช้จ ริง ให้เ ค้า ได้ร ับ คํ า ชืน่ ชม ได้เ ผยแพร่ สิง่ ดีดีข อง
อาชีวศึกษา เค้าจะได้มเี ครือข่าย ได้รว่ มมือกัน ก็ดนี ะ ต่อไปการตีกนั
มันจะได้ลดน้อยลง” (คอช1)
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4.1.3 ขัน้ กําหนดขอบเขต
ในการสร้างคู่มอื เพื่อการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนนัน้ ควรมีการกําหนดขอบเขตใน
คู่มอื ให้มคี วามชัดเจน โดยการกําหนดขอบเขตนี้ เพื่อชี้แจงให้ผู้ท่จี ะนํ าไปใช้ได้ทราบถึงขอบเขตของ
กระบวนการในคูม่ อื ว่าครอบคลุมตัง้ แต่ขนั ้ ตอนใด ถึงขัน้ ตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ทีใ่ ด และเมื่อใด
โดยผูเ้ ข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้ให้ความคิดเห็นไว้วา่ ขอบเขตในคูม่ อื การพัฒนาเครือข่ายครัง้ นี้ ควร
ระบุตงั ้ แต่ขนั ้ การวางแผน การดําเนินการ และการทบทวนผล รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทีต่ ่อเนื่องด้วย
โดยระบุว่าพืน้ ทีข่ องการพัฒนาเครือข่าย เป็ นของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ในปี
พ.ศ. 2559
“ถ้าจะกําหนด ก็คงต้องบอกครับว่า เป็ นวิทยาลัย
ในกรุงเทพ ปี น้ ี เพราะถ้าปี ต่อๆ ไปอาจจะมีวธิ กี ารใหม่ ๆ กิจกรรม
ใหม่ๆ เกิดขึ้นก็ได้ แต่ทสี ่ ําคัญ คงต้องบอกว่าเราเริม่ กันยังไง ผมนี ่
เข้ามาตัง้ แต่ขนั ้ วางแผน ร่วมทํากิจกรรม ผมชอบตอนทีพ่ ใี ่ ห้มาเล่านะ
ว่าผมทําอะไรไป แล้วรูส้ กึ อะไร ผมว่าผมได้อะไรมาก” (รฐ2)
4.1.4 ขัน้ เลือกคําจํากัดความ
ในการสร้างคูม่ อื เพือ่ การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนนัน้ ควรมีการระบุคาํ จํากัดความ
เพื่อเป็ นการชีแ้ จงให้ผทู้ จ่ี ะนํ าคู่มอื ไปใช้ ได้ทราบถึงคําทีส่ ําคัญ เป็ นคําย่อ คําเฉพาะต่าง ๆ เพื่อให้
เป็ นทีเ่ ข้าใจตรงกัน โดยในคู่มอื นี้ คําทีส่ าํ คัญได้แก่ 1) การพัฒนาเครือข่าย 2) สถานศึกษาอาชีวศึกษา
3) การบรีฟ 4) การเชค
“รองคิดว่า ส่วนนี้แหละหนู ทีส่ ําคัญ เพราะบางคํา
พวกเรารู้ เราเข้าใจ แต่คนอืน่ เค้าไม่รู้ เอาไปใช้ก็ใช้ไม่ถูก ผิดไป
หมด เช่นคําว่า พัฒนาเนีย่ พัฒนาเครือข่ายมันก็ตอ้ งบอกว่าเป็ นไง
หมายถึงอะไร หรืออย่างคําทัวไปที
่
ค่ ดิ ว่ารู้ ก็อาจต้องระบุนะ เช่น
อาชีวศึกษา เนีย่ คือ วิทลัยแบบไหน เพราะมันมีหลายแบบนะหนู ”
(ครฐ1)
“บางคําก็สาํ คัญครับ เช่น บรีฟ เชค พวกนี้ บางคน
ก็ไม่รู้ ถ้าจะทําก็ใส่ไปให้หมดเลยครับ” (คอช1)
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4.1.5 ขัน้ ระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ในการสร้างคู่มือเพื่อการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ มเยาวชนนัน้ ควรมีการระบุ หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อเป็ นการชีแ้ จงให้ผทู้ จ่ี ะนําไปใช้ทราบว่า มีใครบ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนในครัง้ นี้ ซึง่ จากผลของการสนทนากลุ่มพบว่า ผูท้ ม่ี สี ว่ นสําคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน
อาจารย์ และนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษา โดยแต่ ล ะกลุ่ ม ก็มีห น้ า ที่แ ตกต่ า งกัน ไป ทัง้ การสนั บ สนุ น
งบประมาณ การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ การเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาและให้กาํ ลังใจ
4.1.6 ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ในการสร้างคู่มอื เพื่อการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนนัน้ ควรมีการระบุขนั ้ ตอนการ
ปฏิบตั ติ งั ้ แต่เริม่ สร้างข้อตกลงร่วมกัน การวางแผนกิจกรรมร่วมกัน การดําเนินการ การทบทวนผลการ
ดําเนินการ การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ว่าแต่ละขัน้ ตอนควรปฏิบตั อิ ย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ
4.1.7 รูปแบบของคูม่ อื
ในการสร้างคู่มอื เพื่อการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนนัน้ ควรทํารูปเล่มทีม่ ขี นาดกะทัดรัด
(A5) มีการอธิบายรายละเอียดด้วยภาพประกอบ ไม่ควรมีตวั หนังสือมากเกินไป เพราะจะทําให้ความ
น่าสนใจทีจ่ ะนําไปใช้ลดน้อยลง นอกจากนี้อาจมีการนําเสนอด้วยแผนผัง หรือตารางเพื่อช่วยให้เข้าใจ
ได้งา่ ยอีกด้วย
จากการประมวลผลการสนทนากลุ่มในประเด็น “ขัน้ ตอนการสร้างคู่มอื เพื่อการพัฒนา
เครือข่ายควรเป็ นอย่างไร” ข้างต้น ทําให้ผวู้ จิ ยั สามารถสรุปความคิดเห็นในแต่ละขัน้ ตอน ได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
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ตาราง 23 สรุปขัน้ ตอนการสร้างคูม่ อื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท
ขัน้ ตอน
ขัน้ การกําหนดวัตถุประสงค์

ความคิดเห็น
ทีม่ าของความคิดเห็น
1. กลุ่มนักเรียน 2. กลุ่มผูบ้ ริหาร อาจารย์
ลักษณะวัตถุประสงค์
- มีแนวทางในการปฏิบตั ชิ ดั เจน เข้าใจง่าย
- มีการอธิบายการดําเนินงาน

ขัน้ การเลือกกิจกรรมทีเ่ หมาะสม

ขัน้ กําหนดขอบเขต

วัตถุประสงค์ทก่ี ลุ่มร่วมกันคิด
เพื่อให้สามารถระบุขนั ้ ตอนในการพัฒนา
เครื อ ข่ า ยกลุ่ ม เยาวชนในการป้ องกัน การ
ทะเลาะวิวาทได้
- เพื่อให้สามารถอธิบายวิธกี ารพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
แต่ละขัน้ ตอนได้อย่างชัดเจน
- กิจ กรรมพัฒ นาทัก ษะที่เ กี่ย วกับ การทํา งาน
ร่วมกันภายในสถานศึกษา
- กิ จ กรรมการบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ด้ ว ยการ
ให้บริการแก่สงั คม (ระหว่างสถานศึกษา)
ควรระบุตงั ้ แต่
- การวางแผน
- การดําเนินการ
- การทบทวนผล
- การจัดกิจกรรมทีต่ ่อเนื่องด้วย
- ระบุ ว่ า พื้น ที่ข องการพัฒ นาเครือ ข่ า ย
เป็ นของสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาใน
กรุงเทพมหานคร
- ระบุปีทจ่ี ดั ทําว่าเป็ น พ.ศ. 2559
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ตาราง 23 (ต่อ)
ขัน้ ตอน
4) ขัน้ เลือกคําจํากัดความ

5) ขัน้ ระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

6) ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ

7) รูปแบบของคูม่ อื

ความคิดเห็น
เพื่อเป็ นการชี้แจงให้ผู้ท่จี ะนํ าคู่มอื ไปใช้ ได้
ทราบถึงคําที่สําคัญ เป็ นคําย่อ คําเฉพาะต่าง ๆ
เพื่อ ให้เ ป็ น ที่เ ข้า ใจตรงกัน โดยในคู่มือ นี้ คํ า ที่
สําคัญได้แก่
- การพัฒนาเครือข่าย
- สถานศึกษาอาชีวศึกษา
- กลุ่มเยาวชน
เพื่อเป็ นการชีแ้ จงให้ผทู้ จ่ี ะนํ าไปใช้ทราบว่ามีใคร
บ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ในครัง้ นี้ ควรระบุหน้าทีข่ องผูท้ ม่ี สี ว่ นสําคัญ
- ผูบ้ ริหารโรงเรียน
- อาจารย์
- นักเรียนอาชีวศึกษา
โดยแต่ละกลุ่ม ก็มหี น้าทีแ่ ตกต่างกันไป ได้แก่
- สนับสนุนงบประมาณ
- การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
- การเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาและให้กาํ ลังใจ
การระบุขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิว่าแต่ละขัน้ ตอนควร
ปฏิบตั อิ ย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
มีดงั นี้
- เริม่ สร้างข้อตกลงร่วมกัน
- การวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
- การดําเนินการ
- การทบทวนผลการดําเนินการ
- การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
- ขนาดกะทัดรัด พกพาได้ อาจจะทําขนาด A5
- มีรูปภาพ แผนผัง ตารางประกอบ เพื่อ
การง่ายต่อการนําไปใช้
- มีตวั อักษรไม่เยอะมาก
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4.2 คู่มื อ การพัฒ นาเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม เยาวชนในการป้ องกัน การทะเลาะวิ ว าทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลจากขัน้ ตอนการสร้างคูม่ อื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา มาจัดทําเป็ นคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการ
ป้ องกัน การทะเลาะวิว าทในนัก เรีย นอาชีว ศึก ษา โดยคู่มือ ในครัง้ นี้ เป็ น แนวปฏิบ ัติท่ีดีใ นการ
ดํา เนินการพัฒนาเครือข่าย ที่พฒ
ั นามาจากกลุ่ มผู้ร่วมวิจยั และนักวิจยั ร่วม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน
อาชีวศึกษา และกลุ่มอาจารย์ และผ่านการให้ขอ้ เสนอแนะจากผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง ทีเ่ น้นว่า คู่มอื ควร
ง่ายต่อการนําไปใช้ และไม่ซบั ซ้อน ในคูม่ อื ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่
4.2.1 ชื่อคูม่ อื
4.2.2 วัตถุประสงค์
4.2.3 ขอบเขต
4.2.4 คําจํากัดความ
4.2.5 กิจกรรมทีเ่ หมาะสม
4.2.6 ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ
ในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 ชื่อคูม่ อื ในครัง้ นี้ มีช่อื ว่า “คู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา” เป็ นชื่อทีม่ คี วามชัดเจนถึงความสําคัญ และการนําไปใช้ได้
อย่างชัดเจน
4.2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผูท้ ่สี นใจหรือบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายแกนนํ าเยาวชนใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการ
ได้อย่างเป็ นระบบ
4.2.3 ขอบเขต
เป็ นการระบุวา่ คูม่ อื ในครัง้ นี้ประกอบด้วยส่วนใด และเหมาะสําหรับผูใ้ ดในการนําไปใช้
มีรายละเอียดดังนี้
คู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษานี้ ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรมทีเ่ หมาะสม ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม และ
ผูร้ บั ผิดชอบ โดยเหมาะสําหรับผูท้ ่สี นใจหรือบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายแกนนํ า
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษา
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4.2.4 คําจํากัดความ
คําจํากัดความที่สําคัญในคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา มีดงั ต่อไปนี้
1) การพัฒนาเครือข่าย หมายถึง การทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
ตัว แทนผู้บ ริหาร อาจารย์ส ถานศึก ษา และกิจกรรมที่จะดําเนิ น การเพื่อให้เ กิด ความร่ว มมือกัน
ระหว่างผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง ได้แก่ นักเรียน กลุ่มผูบ้ ริหาร อาจารย์ โดยกิจกรรมนัน้ ดําเนินการอย่างมี
ขัน้ ตอน ตัง้ แต่เริม่ ตัง้ วัตถุประสงค์ สร้างกิจกรรม กําหนดขอบเขต และมีขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิอย่าง
ชัดเจน รวมทัง้ มีการมอบหมายความรับผิดชอบระหว่างสมาชิก วางแนวทางแก้ปญั หาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน และยังมีการสร้างความยังยื
่ นให้กบั ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแต่ละสถานศึกษา
2) สถานศึ กษาอาชีวศึ กษา หมายถึ ง หน่ วยงานตามกฏหมายที่มีหน้ าที่หรือ
วัตถุ ประสงค์ในการจัดการศึกษาที่เปิ ดสอนวิชาการสานอาชีพ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน อยู่ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) กลุ่ ม เยาวชนในการป้ องกัน การทะเลาะวิว าทในนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษา
หมายถึง กลุ่มทีม่ สี มาชิกตัง้ แต่ 2 คนขึน้ โดยสมาชิกเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสมัครใจ มีประสบการณ์ในการ
ทํากิจกรรมตามเป้าหมายนัน้ ๆ และได้รบั การยอมรับจากนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเป็ นตัวแทนใน
การทํากิจกรรมทีม่ เี ป้าหมายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาเหมือนกัน สมาชิก
ทุกคนมีการวางแผนการทํางานร่วมกัน มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกัน
4.2.5 กิจกรรมทีเ่ หมาะสม
กิจกรรมทีเ่ หมาะสมในการทําให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา มีดงั นี้
1) กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายใน
สถานศึกษา
1.1) กิจกรรมการพัฒนาความรู้
1.2) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทํางานเกีย่ วกับกลุ่มเยาวชน
2) กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทระหว่าง
สถานศึก ษา ได้แ ก่ กิจ กรรมการบํา เพ็ญ ประโยชน์ ด้ว ยการบริก ารซ่อ ม และให้ค วามรู้เ กี่ย วกับ
การดูแล ซ่อม และบํารุงรักษาสิง่ ของ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครือ่ งยนต์
4.2.6 ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ
ในส่ว นนี้ จ ะแสดงขัน้ ตอนการดํา เนิ น การและผู้ร บั ผิด ชอบในการพัฒ นาเครือ ข่า ย
กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ เตรียมการและแสวงหาผูร้ ว่ ม
พัฒนา 2) ขัน้ การสร้างข้อตกลง และวางแผนกิจกรรมร่วมกัน 3) ขัน้ การดําเนินการ โดยแต่ละขัน้
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) ขัน้ เตรียมการและแสวงหาผูร้ ว่ มพัฒนา
เป็ นการสร้างให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวแทนกลุ่มอาจารย์ และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ในการแสวงหาเครือข่ายทีม่ คี วามเข้าใจ เหมาะสม
สอดคล้อง นํ าไปสูค่ วามสัมพันธ์ความร่วมมือทีด่ ี และสามารถประสานผลประโยชน์ให้เกิดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายในครัง้ นี้ โดยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องแต่ละส่วน มีการปฏิบตั ดิ งั นี้
ตาราง 24 ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาเครือข่ายกลุม่ เยาวชน ในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา

-

ตัวแทนกลุ่มอาจารย์

-

-

-

การปฏิบตั ิ
ประชุมร่วมกับอาจารย์และตัวแทนนักเรียนเพื่อรับฟงั ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับแนวทางในการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
แต่ ง ตั ง้ คณะทํ า งานด้ า นเครื อ ข่ า ย ประกอบไปด้ ว ย
ผู้บ ริห าร อาจารย์ และตัว แทนนั ก เรีย น เพื่อ กํ า หนด
เป้าหมาย ตลอดจนแนวทางการสนับสนุ นจากส่วนต่างๆ
โดยคํ า นึ ง ถึง ความต้ อ งการ และโอกาสในการเข้า ถึ ง
กิจ กรรมของนั ก เรีย นอาชีว ศึก ษา โดยมีแ นวทางการ
ดําเนินการ ดังนี้
o ทําความเข้าใจถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ในการมีเครือข่าย
o สํารวจว่าสถานศึกษาใดทีจ่ ะมาร่วมในเครือข่าย ที่
สามารถเข้าร่วม แลกเปลี่ยน ร่วมกันทํากิจกรรม
ตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
o ประสานงานขอความร่ ว มมื อ จากอาจารย์
นักเรียน เพือ่ การค้นหาสถานศึกษาเครือข่าย
o ประสานหาองค์กรที่จะสนับสนุ นงบประมาณใน
การพัฒนาเครือข่าย
ประชุมร่วมกับตัวแทนผูบ้ ริหาร และตัวแทนนักเรียนเพื่อ
รับฟงั ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางในการสร้างเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษาจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
หากได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการฯ มีแนวทางใน
การปฏิบตั ดิ งั นี้
ร่วมกําหนดเป้าหมาย และโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรม
ของนักเรียนอาชีวศึกษา
o ความเข้าใจถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ในการมีเครือข่าย
และอธิบายให้นกั เรียนอาชีวศึกษาเข้าใจ
o ประสานงานกับสถานศึกษาเครือข่าย ในการเชิญ
ชวนมาเข้าร่วม แลกเปลี่ยน ร่วมกันทํากิจกรรม
ตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาํ หนดไว้
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ตาราง 24 (ต่อ)
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา

การปฏิบตั ิ
- ประชุมร่วมกับตัวแทนผูบ้ ริหาร และตัวแทนอาจารย์เพื่อ
รับฟงั ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางในการสร้างเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษาจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
- หากได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการฯ ก็ร่วมเสนอ
รายชื่อ สถานศึกษาทีจ่ ะมาเป็ นเครือข่ายกับทางอาจารย์

2) ขัน้ การสร้างข้อตกลง และวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
ในขัน้ นี้ เมื่อตัวแทนกลุ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตัวแทนกลุ่มอาจารย์ และกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษา ได้สถานศึกษาที่จะมาร่วมเป็ นเครือข่ายระหว่างกันแล้ว ก็จะตกลงเป็ นการ
เบื้องต้นที่จะร่วมเป็ นเครือข่าย เพื่อให้เกิดแนวทางการดําเนินงาน จัดกิจกรรม สร้างข้อตกลงและ
ร่วมวางแผน เพือ่ ให้เกิดแนวทางความร่วมมือทีช่ ดั เจน โดยผูเ้ กีย่ วข้อง มีการปฏิบตั ิ ดังนี้
ตาราง 25 ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาเครือข่ายกลุม่ เยาวชน ในขัน้ การสร้าง
ข้อตกลง และวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ตัวแทนกลุ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษา

-

ตัวแทนกลุ่มอาจารย์
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา

-

การปฏิบตั ิ
มีการสร้างข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
มี ก า ร ป ร ะ ส า น เ บื้ อ ง ต้ น กั บ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา
ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น เ รื่ อ ง เ ว ล า ส ถ า น ที่
งบประมาณ
เข้าร่วมในการสร้างข้อตกลง
เข้าร่วมในการวางแผนกิจกรรม
ร่วมเสนอกิจกรรม
ร่วมวางแผนในการดําเนินกิจกรรม
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3) ขัน้ การดําเนินการ
ในขัน้ นี้ เป็ นขัน้ ตอนสําคัญ ในการนํ าแผนงานที่เตรียมไว้มาปฏิบ ัติเพื่อพัฒนา
เครือข่ายตามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีกํ า หนดไว้ กลุ่ ม ผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ ง อัน ได้แ ก่ ตัว แทนกลุ่ ม ผู้บ ริห าร
ตัวแทนกลุ่มอาจารย์ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา มีการดําเนินการทีส่ าํ คัญแบ่งได้ตามรูปแบบการพัฒนา
เครือข่าย 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่ สร้างเครือข่าย รูปแบบการพัฒนา
เครือข่ายแบบทลายกําแพงกัน้ และรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนา
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1) การดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่ สร้างเครือข่าย
ตาราง 26 ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ: รูปแบบริเริม่ สร้างเครือข่าย
ขัน้ ที่
กิจกรรม
1 วางแผนกิจกรรม เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
2.

3.

4.

ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
เลือกกิจกรรมที่จะทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การป้องกัน ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
การทะเลาะวิ ว าท กิ จ กรรมที่ ไ ด้ คื อ กิ จ กรรมพัฒ นา ตัวแทนอาจารย์
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน และระหว่างสถานศึกษา
เริ่ม กิจ กรรมการพัฒ นาเครือ ข่า ยกลุ่ ม เยาวชนภายใน ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
สถานศึก ษา ได้แ ก่ กิจ กรรมการพัฒ นาความรู้ใ นการ ตัวแทนอาจารย์
ป้ อ งกัน การทะเลาะวิว าท และการทํา งานร่ว มกัน และ
กิจกรรมพัฒนาการทํางานร่วมกัน
สะท้อนผลหลังการทํากิจกรรมร่วมกัน
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์

โดยผู้วิจยั คาดว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่ สร้างเครือข่ายนี้ สามารถช่วย
ป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบทําตามรุ่นพี่ และรูปแบบเพื่อนไปไหนไปตามกัน ทีม่ สี าเหตุมา
จากอิทธิพลจากรุ่นพี่ และอิทธิพลจากเพื่อนได้ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบนี้
ทําให้ค วามกลัว ที่มตี ่อรุ่นพี่ล ดน้ อยลง มีค วามกล้า แสดงออก กล้า แสดงความคิดเห็น รวมทัง้ มี
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างชัน้ ปี ภายในและระหว่างสาขาได้

228
3.2) การดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบทลายกําแพงกัน้
ตาราง 27 ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ: รูปแบบทลายกําแพงกัน้
No.
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
1 วางแผนกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การมีเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษา
2. เลือกกิจกรรมทีจ่ ะทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมทีไ่ ด้
คือ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ร่วมกัน ด้วยการซ่อมแซม
สิง่ ของ และอุปกรณ์ ไฟฟ้าภายในบ้าน รวทัง้ เครื่องยนต์
ต่าง ๆ ด้วย
3. ค้นหาสถานทีท่ จ่ี ะไปบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ดําเนินการ
ติดต่อประสานงานกับเจ้าของพืน้ ที่ ชีแ้ จงรายละเอียดการ
ทํากิจกรรม
4. แบ่งบทบาทหน้าทีใ่ ห้สมาชิก ดังนี้
1. หัวหน้าชุด เป็ นตัวแทนในการประสานงานของ
สถานศึกษาทัง้ 2 แห่ง
2. ฝา่ ยหาความรู้
3. ฝา่ ยหาอุปกรณ์
4. ฝา่ ยซ่อมแซม
5. ดําเนินการจัดกิจกรรม
6.

สะท้อนผลหลังการทํากิจกรรมร่วมกัน

ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์

ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา

ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์

โดยผูว้ จิ ยั คาดว่า รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ สามารถช่วย
ป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบภักดีในสถานศึกษา ที่มสี าเหตุมาจาก ความรักในสถาบันของ
ตนเอง การปกป้องสถานศึกษาของตนเอง การทีค่ ดิ ว่าความแตกต่างคือการถูกลบหลู่ และความเชื่อ
ในสิง่ ที่รุ่นพี่ปลูกฝงั ได้ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ ทําให้มี
สัมพันธภาพที่ดรี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา การได้สมั ผัสความเป็ นไป ผ่าน
ประสบการณ์จริงของตนเองนันเอง
่
และช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบท้าทายในศักดิ ์ศรี ที่
มีสาเหตุ ได้รบั การดูถูกตัวตน ถูกมองว่าไม่มคี ุณค่า และการกีดกันจากสังคมได้ เนื่องจากผลของ
การพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ จะช่วย ได้รบั การยอมรับจากสังคม การเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีทกั ษะการสือ่ สารการนําเสนอ และการโต้แย้งทีด่ เี พิม่ มากขึน้ นันเอง
่
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3.3) การดํ า เนิ น การตามรูป แบบการพัฒ นาเครือ ข่า ยแบบสานสัม พัน ธ์
ร่วมกันพัฒนา
ตาราง 28 ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ: รูปแบบสานสัมพันธ์รว่ มกันพัฒนา

6.

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
สร้างกลุ่ม Line โดยตัง้ ชื่อทีส่ ่อื ถึงการสานสัมพันธ์ในการ
ทํางานร่วมกัน เช่น R-cheewa R-relationship, VVocational Network เป็ นต้น
วางแผนกิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การมีเครือข่าย
ระหว่างสถานศึกษา
เลือกกิจกรรมทีจ่ ะทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมทีไ่ ด้
คือ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ร่วมกัน ด้วยการซ่อมแซม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ซ่อม บํารุงรักษาสิง่ ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทัง้ เครือ่ งยนต์ต่าง ๆ ด้วย
ค้นหาสถานทีท่ จ่ี ะไปบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ดําเนินการ
ติดต่อประสานงานกับเจ้าของพืน้ ที่ ชีแ้ จงรายละเอียดการ
ทํากิจกรรม
แบ่งบทบาทหน้าทีใ่ ห้สมาชิก ดังนี้
1. หัวหน้าชุด เป็ นตัวแทนในการประสานงานของสถานศึกษา
ทัง้ 2 แห่ง
2. ฝา่ ยหาความรู้
3. ฝา่ ยหาอุปกรณ์
4. ฝา่ ยซ่อมแซม
ดําเนินการจัดกิจกรรม

7.

สะท้อนผลหลังการทํากิจกรรมร่วมกัน

1
2.
3.

4.
5.

ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา

ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์

โดยผู้วิจ ยั คาดว่า รูป แบบการพัฒ นาเครือ ข่า ยแบบสานสัม พัน ธ์ร่ว มกัน พัฒ นา
สามารถช่วยป้ องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์ ที่มสี าเหตุ มาจาก ความ
ต้องการพืน้ ทีท่ างสังคม การแสดงให้เห็นว่ามีอํานาจผ่านทางโลกออนไลน์ และการระบายอารมณ์
ผ่านตัวอักษรและรูปภาพทางโลกออนไลน์ เนื่ องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบสาน
สัมพันธ์ร่วมกันพัฒนานี้ ทําให้เกิดเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ผูเ้ ข้าร่วมมีพ้นื ที่ทางสังคมในโลก
ออนไลน์เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา เพิม่ ขึน้
ด้วยนันเอง
่
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4) การทบทวนผลการดําเนินการ
เป็ นขัน้ ตอนที่นําผลการปฏิบตั ิ มาใช้ในการทบทวนร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาเครือ ข่า ยให้เ กิด ต่อ ไป โดยกลุ่ม ผูม้ สี ่ว นเกี่ย วข้อ ง อัน ได้แ ก่ กลุ่ม ผูบ้ ริห าร กลุ่ม อาจารย์
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา แต่ละกลุ่มมีการปฏิบตั ิ ดังนี้
ตาราง 29 ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาเครือข่ายกลุม่ เยาวชน ในขัน้ ทบทวนผล
การดําเนินการ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ตัวแทนกลุ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษา

-

ตัวแทนกลุ่มอาจารย์

-

-

กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา

-

-

การปฏิบตั ิ
ทบทวนแผนการดําเนินงานและข้อตกลงร่วมกันเพื่อ
พิจ ารณา ปรับ ปรุง พัฒ นา หรือ ดํา เนิ น การตามที่
เห็นสมควรร่วมกัน กับตัวแทนกลุ่มผู้อาจารย์ กลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องใน
สถานศึกษา และกับสถานศึกษาเครือข่าย
ให้การสนับสนุ นเรือ่ งสถานที่ งบประมาณ
ร่วมกันทบทวนผลการดําเนิ นการกับกลุ่มนักเรียน
อาชีวศึกษา ว่ามีผลอย่างไรในการทํากิจกรรม ผลที่
เกิดขึน้ ต่อเนื่องจากการดําเนินงาน
ทบทวนแผนการดําเนินงานและข้อตกลงร่วมกันเพื่อ
พิจ ารณา ปรับ ปรุ ง พัฒ นา หรือ ดํา เนิ น การตามที่
เห็นสมควรร่วมกัน กับกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักเรียน
อาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมต่ อ เนื่ องใน
สถานศึกษา และกับสถานศึกษาเครือข่าย
ร่วมกันทบทวนผลการดําเนินการกับกลุ่มนักเรียน
อาชีวศึกษา ว่ามีผลอย่างไรในการทํากิจกรรม ผลที่
เกิดขึน้ ต่อเนื่องจากการดําเนินงาน
ทบทวนแผนการดําเนินงานและข้อตกลงร่วมกันเพื่อ
พิจ ารณา ปรับ ปรุ ง พัฒ นา หรือ ดํา เนิ น การตามที่
เห็นสมควรร่วมกัน กับกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักเรียน
อาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด กิ จ กรรมต่ อ เนื่ องใน
สถานศึกษา และกับสถานศึกษาเครือข่าย

ทัง้ นี้เพื่อให้ง่ายสําหรับผูส้ นใจทีจ่ ะนํ าคู่มอื ไปใช้ ในแต่ละส่วนของคู่มอื อาจจัดทําใน
ลักษณะของการ Checklist เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว ในการนําไปใช้อกี ด้วย
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คู่มือการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะวิ วาท
ในนักเรียนอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจหรือบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการสร้างเครือข่ายแกนนําเยาวชนใน
การป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการ
ได้อย่างเป็ นระบบ
ขอบเขต
คู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษานี้ ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรมทีเ่ หมาะสม ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม และ
ผูร้ บั ผิดชอบ โดยเหมาะสําหรับผูท้ ่สี นใจหรือบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายแกนนํ า
เยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะนักเรียนอาชีวศึกษา
คําชี้แจง

ในการพัฒนาเครือข่ ายกลุ่ มเยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะวิวาทในนั กเรียน
อาชีวศึกษาแต่ละครัง้ นัน้ ท่านสามารถตรวจสอบตามรายการ พร้อมกับทําเครื่องหมายในช่อง  ว่ามี
การทําสิง่ ต่าง ๆ เหล่านัน้ ครบหรือไม่ หากทําครบแล้วก็มโี อการในการพัฒนาเครือข่ายขึน้ ได้ แต่ทงั ้ นี้ก็
อาจขึน้ อยูก่ บั บริบทของแต่ละสถานศึกษาด้วย
คําจํากัดความ
1) การพัฒนาเครือข่ าย หมายถึง การทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้บริหาร
อาจารย์สถานศึกษา และกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ได้แก่ นักเรียน กลุ่มผู้บ ริหาร อาจารย์ โดยกิจกรรมนัน้ ดําเนิ นการอย่างมีขนั ้ ตอน ตัง้ แต่ เริ่มตัง้
วัตถุ ประสงค์ สร้างกิจกรรม กําหนดขอบเขต และมีขนั ้ ตอนการปฏิบตั ิอย่างชัดเจน รวมทัง้ มีการ
มอบหมายความรับผิดชอบระหว่างสมาชิก วางแนวทางแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกัน และยังมีการสร้าง
ความยังยื
่ นให้กบั ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแต่ละสถานศึกษา
2) สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง หน่ วยงานตามกฏหมายทีม่ หี น้าทีห่ รือวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษาที่เ ปิ ดสอนวิชาการสานอาชีพ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน อยู่ใ นสังกัดสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) กลุ่มเยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะวิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา หมายถึง กลุ่ม
ทีม่ สี มาชิกตัง้ แต่ 2 คนขึน้ โดยสมาชิกเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสมัครใจ มีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมตาม
เป้าหมายนัน้ ๆ และได้รบั การยอมรับจากนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อเป็ นตัวแทนในการทํากิจกรรม
ทีม่ เี ป้าหมายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาเหมือนกัน สมาชิกทุกคนมีการ
วางแผนการทํางานร่วมกัน มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกัน
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กิจกรรมทีเ่ หมาะสม
กิจกรรมทีเ่ หมาะสมในการทําให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา มีดงั นี้
1) กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา
1.1) กิจกรรมการพัฒนาความรู้
1.2) กิจกรรมการพัฒนาทักษะการทํางานเกีย่ วกับกลุ่มเยาวชน
2) กิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทระหว่าง
สถานศึกษา เช่นกิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์ดว้ ยการบริการซ่อม และให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแล
ซ่อม และบํารุงรักษาสิง่ ของ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครือ่ งยนต์
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ
ในส่วนนี้ จะแสดงขัน้ ตอนการดําเนินการและผู้รบั ผิดชอบในการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ เตรียมการและแสวงหาผูร้ ว่ มพัฒนา
2) ขัน้ การสร้างข้อตกลง และวางแผนกิจกรรมร่วมกัน 3) ขัน้ การดําเนินการ โดยแต่ละขัน้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) ขัน้ เตรียมการและแสวงหาผูร้ ่วมพัฒนา
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
การปฏิบตั ิ
ตัวแทนผูบ้ ริหารสถานศึกษา
 ประชุมร่วมกับอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนเพื่อรับฟงั
ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ แนวทางในการสร้า งเครือ ข่า ย
ระหว่างสถานศึกษา
 แต่งตัง้ คณะทํางานด้านเครือข่าย ประกอบไปด้วย ผูบ้ ริหาร
อาจารย์ และตัว แทนนัก เรีย น เพื่อ กํ า หนดเป้ า หมาย
ตลอดจนแนวทางการสนับสนุ นจากส่วนต่างๆ โดยคํานึงถึง
ความต้อ งการ และโอกาสในการเข้า ถึง กิจ กรรมของ
นักเรียนอาชีวศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
 ทําความเข้าใจถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ในการมีเครือข่าย
 สํารวจว่าสถานศึกษาใดทีจ่ ะมาร่วมในเครือข่าย ทีส่ ามารถ
เข้าร่วม แลกเปลีย่ น ร่วมกันทํากิจกรรมตามเป้าหมายที่
ได้กาํ หนดไว้
 ประสานงานขอความร่วมมือจากอาจารย์ นักเรียน เพื่อการ
ค้นหาสถานศึกษาเครือข่าย
 ประสานหาองค์กรทีจ่ ะสนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนา
เครือข่าย
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ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
 ตัวแทนกลุ่มอาจารย์

 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา

การปฏิบตั ิ
 ประชุมร่ว มกับ ตัว แทนผู้บ ริหาร และตัว แทนนัก เรีย น
เพื่อ รับ ฟ งั ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ แนวทางในการสร้า ง
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษาจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
 หากได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการฯ มีแนวทาง
ในการปฏิบตั ดิ งั นี้
 ร่วมกําหนดเป้าหมาย และโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรม
ของนักเรียนอาชีวศึกษา
ความเข้าใจถึงประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ในการมีเครือข่าย และ
อธิบายให้นกั เรียนอาชีวศึกษาเข้าใจ
ประสานงานกับสถานศึกษาเครือข่าย ในการเชิญชวนมา
เข้าร่วม แลกเปลีย่ น ร่วมกันทํากิจกรรมตามเป้าหมายที่
ได้กาํ หนดไว้
 ประชุมร่วมกับตัวแทนผูบ้ ริหาร และตัวแทนอาจารย์เพื่อ
รับ ฟ งั ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวทางในการสร้ า ง
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษาจากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
 หากได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการฯ ก็รว่ ม
เสนอรายชื่อ สถานศึกษาที่จะมาเป็ นเครือข่ายกับทาง
อาจารย์

2) ขัน้ การสร้างข้อตกลง และวางแผนกิ จกรรมร่วมกัน
ผู้มีส่ ว นเกี่ย วข้อ ง และการปฏิบ ัติใ นการพัฒ นาเครือ ข่า ยกลุ่ ม เยาวชน ในขัน้ การสร้า ง
ข้อตกลง และวางแผนกิจกรรมร่วมกัน
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
การปฏิบตั ิ
 ตัวแทนกลุ่มผูบ้ ริหารสถานศึกษา
 มีการสร้างข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา
 มีการประสานเบือ้ งต้นกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาอื่น
 ให้การสนับสนุนเรือ่ งเวลา สถานที่ งบประมาณ
 ตัวแทนกลุ่มอาจารย์
 เข้าร่วมในการสร้างข้อตกลง
 เข้าร่วมในการวางแผนกิจกรรม
 กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
 ร่วมเสนอกิจกรรม
 ร่วมวางแผนในการดําเนินกิจกรรม
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3) ขัน้ การดําเนิ นการ
3.1) การดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่ สร้างเครือข่าย
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ: รูปแบบริเริม่ สร้างเครือข่าย
ขัน้ ที่
กิจกรรม
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
1  วางแผนกิจกรรม เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
2.  เลือ กกิจ กรรมที่จ ะทํ า เพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย การ ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษา
ป้องกันการทะเลาะวิวาท กิจกรรมทีไ่ ด้คอื กิจกรรมพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน และระหว่างสถานศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
3.  เริม่ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
สถานศึก ษา ได้แ ก่ กิจ กรรมการพัฒ นาความรู้ใ นการ
อาชีวศึกษา
ป้ องกัน การทะเลาะวิว าท และการทํา งานร่ว มกัน และ ตัวแทนอาจารย์
กิจกรรมพัฒนาการทํางานร่วมกัน
4.  สะท้อนผลหลังการทํากิจกรรมร่วมกัน
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่ สร้างเครือข่ายนี้ สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาท
ในรูปแบบทําตามรุน่ พี่ และรูปแบบเพื่อนไปไหนไปตามกัน ทีม่ สี าเหตุมาจาก อิทธิพลจากรุ่นพี่ และ
อิทธิพลจากเพื่อนได้ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบนี้ ทําให้ความกลัวทีม่ ตี ่อรุ่นพี่
ลดน้อยลง มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ มีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียน
อาชีวศึกษา ระหว่างชัน้ ปี ภายในและระหว่างสาขาได้
 3.2) การดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบทลายกําแพงกัน้
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ: รูปแบบทลายกําแพงกัน้
No.
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
1 วางแผนกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย การมี ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
เครือข่าย ระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
2. เลือกกิจกรรมทีจ่ ะทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมที่ ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
ได้ คื อ กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ด้ ว ยการ
อาชีวศึกษา
ซ่ อ มแซมสิ่ง ของ และอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าภายในบ้ า น รวทัง้ ตัวแทนอาจารย์
เครือ่ งยนต์ต่าง ๆ ด้วย
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No.
3.

5.

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
ค้ น หาสถานที่ ท่ี จ ะไปบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ร่ ว มกั น
ดํ า เนิ น การติ ด ต่ อ ประสานงานกับ เจ้า ของพื้น ที่ ชี้แ จง
รายละเอียดการทํากิจกรรม
แบ่งบทบาทหน้าทีใ่ ห้สมาชิก ดังนี้
1. หัวหน้าชุด เป็ นตัวแทนในการประสานงานของ
สถานศึกษาทัง้ 2 แห่ง
2. ฝา่ ยหาความรู้
3. ฝา่ ยหาอุปกรณ์
4. ฝา่ ยซ่อมแซม
ดําเนินการจัดกิจกรรม

6.

สะท้อนผลหลังการทํากิจกรรมร่วมกัน

4.

ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษา

ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์

รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
รูปแบบภักดีในสถานศึกษา ทีม่ สี าเหตุมาจาก ความรักในสถาบันของตนเอง การปกป้องสถานศึกษา
ของตนเอง การทีค่ ดิ ว่าความแตกต่างคือการถูกลบหลู่ และความเชื่อในสิง่ ทีร่ นุ่ พีป่ ลูกฝงั ได้ เนื่องจาก
ผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ ทําให้มสี มั พันธภาพที่ดรี ะหว่างนักเรียน
อาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา การได้สมั ผัสความเป็ นไป ผ่านประสบการณ์จริงของตนเองนันเอง
่
และช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบท้าทายในศักดิ ์ศรี ทีม่ สี าเหตุ ได้รบั การดูถูกตัวตน ถูก
มองว่าไม่มคี ุณค่า และการกีดกันจากสังคมได้ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบทลาย
กําแพงกัน้ นี้ จะช่วย ได้รบั การยอมรับจากสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง มีทกั ษะการสื่อสาร การ
นําเสนอ และการโต้แย้งทีด่ เี พิม่ มากขึน้ นันเอง
่
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3.3) การดําเนินการตามรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบสานสัมพันธ์รว่ มกันพัฒนา
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรมและผูร้ บั ผิดชอบ: รูปแบบสานสัมพันธ์รว่ มกันพัฒนา
No.
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
1 สร้างกลุ่ม Line โดยตัง้ ชื่อทีส่ ่อื ถึงการสานสัมพันธ์ใน ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
การทํางานร่วมกัน เช่น R-cheewa R-relationship, Vอาชีวศึกษา
Vocational Network เป็ นต้น
ตัวแทนอาจารย์
2. วางแผนกิ จ กรรม เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย การมี ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
เครือข่าย ระหว่างสถานศึกษา
อาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
3. เลือกกิจกรรมทีจ่ ะทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรมที่ ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
ได้คอื กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รว่ มกัน ด้วยการซ่อมแซม
อาชีวศึกษา
และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ซ่อม บํารุงรักษาสิง่ ของ ตัวแทนอาจารย์
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมทัง้ เครือ่ งยนต์ต่าง ๆ ด้วย
4. ค้ น หาสถานที่ ท่ี จ ะไปบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ร่ ว มกั น ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
ดํ า เนิ น การติด ต่ อ ประสานงานกับ เจ้า ของพื้น ที่ ชี้แ จง
อาชีวศึกษา
รายละเอียดการทํากิจกรรม
ตัวแทนอาจารย์
5. แบ่งบทบาทหน้าทีใ่ ห้สมาชิก ดังนี้
ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
1. หัวหน้ าชุด เป็ นตัวแทนในการประสานงานของ
อาชีวศึกษา
สถานศึกษาทัง้ 2 แห่ง
 2. ฝา่ ยหาความรู้
 3. ฝา่ ยหาอุปกรณ์
 4. ฝา่ ยซ่อมแซม
6. ดําเนินการจัดกิจกรรม
ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
7. สะท้อนผลหลังการทํากิจกรรมร่วมกัน
ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวแทนอาจารย์
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนา สามารถช่วยป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในรูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์ ทีม่ สี าเหตุมาจาก ความต้องการพืน้ ที่ทางสังคม
การแสดงให้เห็นว่ามีอํานาจผ่านทางโลกออนไลน์ และการระบายอารมณ์ผ่านตัวอักษรและรูปภาพ
ทางโลกออนไลน์ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบสานสัมพันธ์รว่ มกันพัฒนานี้ ทําให้
เกิด เครือ ข่า ยทางสัง คมออนไลน์ ผู้เ ข้า ร่ว มมีพ้ืน ที่ท างสัง คมในโลกออนไลน์ เ พิ่ม ขึ้น รวมทัง้ มี
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา เพิม่ ขึน้ ด้วยนันเอง
่

237
4) การทบทวนผลการดําเนิ นการ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน ในขัน้ ทบทวนผลการดําเนินการ
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
การปฏิบตั ิ
ตั ว แ ท น ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ ห า ร ทบทวนแผนการดําเนินงานและข้อตกลงร่วมกันเพื่อพิจารณา
สถานศึกษา
ปรับปรุง พัฒนา หรือดําเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรร่วมกัน กับ
กลุ่มผูอ้ าจารย์ กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ต่อเนื่องในสถานศึกษา และกับสถานศึกษาเครือข่าย
ให้การสนับสนุ นเรือ่ งสถานที่ งบประมาณ
ตัวแทนกลุ่มอาจารย์
ร่วมกันทบทวนผลการดําเนินการกับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา
ว่ามีผลอย่างไรในการทํากิจกรรม ผลที่เกิดขึ้นต่ อเนื่องจาก
การดําเนินงาน
ทบทวนแผนการดําเนินงานและข้อตกลงร่วมกันเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง พัฒนา หรือดําเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรร่วมกัน กับ
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ต่อเนื่องในสถานศึกษา และกับสถานศึกษาเครือข่าย
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมกันทบทวนผลการดําเนินการกับตัววแทนอาจารย์ ว่ามีผล
อย่ า งไรในการทํ า กิจ กรรม ผลที่เ กิด ขึ้น ต่ อ เนื่ อ งจากการ
ดําเนินงาน
ทบทวนแผนการดําเนินงานและข้อตกลงร่วมกันเพื่อพิจารณา
ปรับปรุง พัฒนา หรือดําเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรร่วมกัน กับ
ตัวแนกลุ่มผูบ้ ริหาร ตัวแทนกลุ่มอาจารย์ เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ต่อเนื่องในสถานศึกษา และกับสถานศึกษาเครือข่าย

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา” ในครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายใน
การวิจยั คือ 1)เพือ่ ทําความเข้าใจรูปแบบของปญั หาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา 2)เพือ่
สร้างและสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ทัง้ ใน
ระดับภายในสถานศึกษา และระหว่างสถานศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษาและ 3)เพื่อสร้างคู่มอื การ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน และระหว่างสถานศึกษา ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา
ผูร้ ่วมวิ จยั (Participants) ในการทําความเข้าใจรูปแบบของปัญหาการทะเลาะวิ วาท
ในนักเรียนอาชีวศึกษา
ผูร้ ว่ มวิจยั (Participants) เป็ นกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาทีผ่ า่ นเหตุการณ์การทะเลาะ
วิวาททัง้ ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา จํานวน 20 คนทีม่ คี ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนักเรียนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
และสถานศึกษาภาคเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
2. เป็ นผูเ้ ข้าร่วมในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา
ในระหว่างทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่
3. เป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ตัง้ แต่ ฟกชํ้า ถลอก บาดเจ็บ
และพิการ
ผูม้ ีส่วนร่วมในการวิ จยั ในการสร้างและสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะวิ วาทของนั กเรียนอาชี วศึ กษาและ การสร้างคู่มือการ
พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน และระหว่างสถานศึ กษา ในการป้ องกันการทะเลาะ
วิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
ผูม้ สี ว่ นร่วมในการวิจยั ในส่วนนี้ม3ี กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มนักวิจยั ร่วม (Local Researcher) ได้แก่ กลุ่มอาจารย์จากสถานศึกษา จํานวน
2 แห่ง ได้แก่ รวม 2 คน มีคุณสมบัติ เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทํางานเกีย่ วกับการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนอาชีวศึกษา และมีแนวคิดที่จะแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และยินดีทจ่ี ะเข้าร่วมในการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ตงั ้ แต่ตน้ จนจบโครงการ
2. กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั (Participants) ได้แก่ ตัวแทนนักเรียนอาชีวศึกษา และตัวแทน
อาจารย์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
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2.1 กลุ่มตัวแทนนักเรียน (กลุ่มเยาวชน) ได้แก่นกั เรียนอาชีวศึกษาทีม่ คี วามสมัครใจ
ในการร่วมพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาจากสถานศึกษา
ของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจํานวน 30 คน และจากสถานศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่ง จํานวน
15 คน รวม 45 คนโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1) มีบทบาทเป็ นหัวหน้าชุดในการทํากิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา เช่น
กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ และได้รบั การยอมรับจากนักเรียนอาชีวศึกษา ว่าเป็ น
ผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ และสามารถให้คาํ ปรึกษากับเพือ่ นได้
2) ยินดีเข้าร่วมในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ตลอดตัง้ แต่
ต้นจนจบโครงการ
2.2 กลุ่มตัวแทนอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ทม่ี คี วามสมัครใจในการร่วมพัฒนาเครือข่าย
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 2 คน และจากสถานศึกษาของเอกชนแห่งหนึ่ง จํานวน 2 คน มีคุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญ ได้แก่
เป็ นอาจารย์ฝา่ ยปกครอง หรือ ฝา่ ยพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา มีประสบการณ์การมีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดจากการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และยินดีเข้าร่วมการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในครัง้ นี้ตลอดตัง้ แต่ตน้ จนจบโครงการ
3. กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stake holder) ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มนักเรียนทัวไป
่
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมกิจกรรมทีก่ ลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั จัดขึน้
ผู้วจิ ยั ได้รบั การอนุ มตั ิจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ตามหนังสือรับรองเลขที่ SWUEC/E068/2559 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการอนุ เคราะห์ให้เก็บข้อมูลจากสถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และ สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร โดยการวิจยั นี้เก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนมิถุนายน
2559
ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ข้อจํากัด และข้อเสนอแนะจาก
งานวิจยั ตามลําดับ ดังนี้
1. สรุปและอภิปรายผลรูปแบบการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
2. สรุปและอภิปรายผลการสร้างและสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
3. ข้อจํากัด
4. ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
โดยในแต่ละประเด็น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

240

1. สรุปและอภิปรายผลรูปแบบการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
จากการทําความเข้าใจรูปแบบของการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา ตามมุมมอง
ของนักเรียนอาชีวศึกษา ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท และเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
นัน้ พบรูปแบบของการทะเลาะวิวาท 5 รูปแบบโดยรูปแบบการทะเลาะวิวาท ในแต่ละรูปแบบนี้
มาจากสาเหตุ เป็ นหลัก ได้แก่
1.1 รูปแบบทําตามรุน่ พี่ เป็ นรูปแบบทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การทะเลาะวิวาท ผ่านการ
สะท้อ นจากประสบการณ์ ข องผู ้ร่ว มวิจ ยั ส่ว นใหญ่พ บว่า สาเหตุ ข องการทะเลาะวิว าทมาจาก
การทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ ในรูปแบบทําตามรุน่ พีน่ ้ี มักมีสาเหตุมาจาก อิทธิพลของรุน่ พี่ ทีม่ พี ลังอํานาจ
ต่อการกระทําของนัก เรียนอาชีว ศึกษาเป็ นอย่างมาก ผ่านกิจกรรมการรับน้อง ที่จดั ขึน้ ในทุกปี
หลังจากเข้าร่ว มกิจกรรมรับน้องแล้ว เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างสถานศึกษามักจะเกิดขึน้
ตามมา ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะ การทําตามคําสังรุ
่ น่ พี่ กลัวรุ่นพีไ่ ม่ยอมรับ การเชื่อในประสบการณ์เดิม
ของรุ่นพี่ รวมทัง้ ไม่กล้าโต้แย้งกับรุ่นพีด่ ว้ ย เหล่านี้ลว้ นเป็ นสาเหตุทท่ี ําให้เห็นว่า อิทธิพลจากรุ่นพี่
เป็ นสิง่ สําคัญในการทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษานัน่ เอง ผลที่เกิดขึน้ ได้แก่
เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีว ศึกษาที่อยู่ต่างสถานศึก ษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย
นักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าร่วมมีการบาดเจ็บทางกาย และทางใจ รวมทัง้ ทําให้พอ่ แม่เสียใจอีกด้วย ใน
ส่วนของวิธกี ารแก้ปญั หาทีผ่ า่ นมา พบการแก้ปญั หาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแก้ปญั หาไปตามผล
ทีเ่ กิดขึน้ นันคื
่ อ เมื่อเกิดผลกับทางร่างกาย ก็จะมีการรักษาตามอาการทีบ่ าดเจ็บ การทะเลาะวิวาท
เป็ นการทําผิดกฎของสถานศึกษา ก็ลงโทษด้วยการทําทัณฑ์บน และการเข้าค่ายเพื่อปรับทัศนคติ
และลักษณะการแก้ปญั หาแบบที่ 2) การเรียนรูจ้ ากอดีตสู่การแก้ปญั หาด้วยการป้องกัน กล่าวคือ
เป็ นการหาวิธกี ารป้องกัน ทีม่ าจากผลทีเ่ กิดขึน้ นัน่ คือ การทะเลาะวิวาทเกิดเพราะอยูต่ ่างสถานศึกษา
โดยดูจากสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การแต่งกาย หัวเข็มขัด รองเท้า วิธกี ารคือ เปลีย่ นตัวเองให้เป็ นคน
ทัวไป
่ ด้วยการปิ ดบังสัญลักษณ์ต่างๆ ทีแ่ สดงตนว่าเรียนทีใ่ ดก่อนออกจากสถานศึกษา การเดินทาง
ไปกลับคนเดียว จะเป็ นเป้าให้ถูกโจมตีได้งา่ ย ก็เลือกทีจ่ ะเดินทางไปกลับเป็ นกลุ่ม รวมไปถึงเปลีย่ น
วิธกี ารเดินทาง ไม่วา่ จะเป็ น เปลีย่ นเส้นทาง เปลีย่ นพาหนะ เป็ นต้น
1.2 รูปแบบภักดีในสถานศึกษา เป็ นรูปแบบทีส่ าเหตุของการแสดงพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนัน้ มาจากการทีน่ กั เรียนอาชีวศึกษามีความภักดีในสถานศึกษา กล่าวคือ มีความรูส้ กึ ผูกใจรัก
ั้
ด้วยความเคารพนับถือ เลื่อมใส และรู้คุณเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะองค์พ่อ (รูปปนพระวิ
ษณุ ) ที่
เปรียบเป็ นตัวแทนของสถานศึกษา นอกจากนี้ความภักดีในสถานศึกษาหมายรวมถึง การได้รบั การ
ปลูกฝงั ค่านิยมการเคารพรักสถานศึกษาจากรุน่ พีผ่ า่ นกิจกรรมการรับน้อง จึงทําให้เกิดความรูส้ กึ ไม่
พอใจขึน้ เมื่อมีผู้อ่นื มาแสดงการลบหลู่ อันแสดงถึงการไม่เคารพ และดูหมิน่ สถานศึกษาของตน
หรือทําในสิง่ ทีแ่ ตกต่างไปจากสถานศึกษาของตน ก็สามารถทะเลาะวิวาทกันได้ ทัง้ ทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กัน
มาก่อน เช่น การทีม่ อี งค์พ่อทีม่ ลี กั ษณะต่างกัน ก็เป็ นสาเหตุทท่ี ําให้เกิดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาท
ขึน้ ได้ ผลทีเ่ กิดขึน้ พบการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา แบบไม่มกี าร
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นัดหมาย และแบบมีการนัดหมาย การได้รบั ผลกระทบต่อตัวเองตัง้ แต่ การหมดสิน้ อิสรภาพ การ
บาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบต่อคนรอบข้างส่วนการแก้ปญั หานัน้ พบการแก้ปญั หาใน
2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแก้ปญั หาไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ นันคื
่ อ เมื่อเกิดผลกับทางร่างกาย ก็จะมีการ
รักษาตามอาการทีบ่ าดเจ็บ การทะเลาะวิวาทเป็ นการทําผิดกฎของสถานศึกษา ก็ลงโทษด้วยการทํา
ทัณฑ์บน และการเข้าค่ายเพื่อปรับทัศนคติ และลักษณะการแก้ปญั หาแบบที่ 2) การเรียนรูจ้ ากอดีต
สูก่ ารแก้ปญั หาด้วยการป้องกัน กล่าวคือ เป็ นการหาวิธกี ารป้องกัน ทีม่ าจากผลทีเ่ กิดขึน้ นันคื
่ อ การ
ทะเลาะวิวาทเกิดเพราะอยู่ต่างสถานศึกษา โดยดูจากสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การแต่งกาย หัวเข็มขัด
รองเท้า วิธกี ารคือ เปลีย่ นตัวเองให้เป็ นคนทัวไป
่ ด้วยการปิ ดบังสัญลักษณ์ต่างๆ ทีแ่ สดงตนว่าเรียน
ทีใ่ ดก่อนออกจากสถานศึกษา การเดินทางไปกลับคนเดียว จะเป็ นเป้าให้ถูกโจมตีได้งา่ ย ก็เลือกทีจ่ ะ
เดินทางไปกลับเป็ นกลุ่ม รวมไปถึงเปลีย่ นวิธกี ารเดินทาง ไม่วา่ จะเป็ น เปลีย่ นเส้นทาง เปลีย่ นพาหนะ
1.3 รูปแบบท้าทายในศักดิ ์ศรี เป็ นรูปแบบที่สาเหตุของการแสดงพฤติกรรมการทะเลาะ
วิวาทนัน้ มาจากการทีน่ ักเรียนอาชีวศึกษาถูกท้าทายในศักดิ ์ศรีกล่าวคือ การทีม่ สี งิ่ ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นการแสดงออก ด้วยคําพูดหรือการกระทํา ที่มากระทบทําให้ความรู้สกึ มีคุณค่าในตัวเอง การ
ได้รบั ความนับถือ ทีเ่ พื่อนมนุ ษย์ควรมีให้กนั อย่างไม่เหมาะสมกับผลทีเ่ กิดขึน้ พบการทะเลาะวิวาท
ระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาต่างสถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย การได้รบั ผลกระทบต่อตัวเอง
ตัง้ แต่ การหมดสิน้ อิสรภาพ การบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ และผลกระทบต่อคนรอบข้างการแก้ปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ คือ การปฏิบตั ภิ ายหลังจากการทะเลาะวิวาทเกิดขึน้ เพื่อช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลที่เกิดขึน้
พบการแก้ปญั หาทีเ่ ป็ นไปแบบแก้ตามผลทีเ่ กิดขึน้ นัน่ คือ เมื่อเกิดผลกับทางร่างกาย ก็จะมีการรักษา
ตามอาการทีบ่ าดเจ็บ การทํางานพิเศษเพื่อลดความรูส้ กึ ผิดต่อครอบครัว การคิดถึงครอบครัวก่อนที่
จะทําอะไรก็ตาม
1.4 รูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์ เป็ นรูปแบบทีส่ าเหตุทท่ี ําส่วนใหญ่มาจาก เหตุผลทีท่ ํา
ส่วนใหญ่มาจาก การอวดดีในโลกออนไลน์ กล่าวคือ แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาของตนมีดี มีพรรค
พวกมาก ในโลกออนไลน์ เช่น Facebook โดยการโพสต์ขอ้ ความเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีอาํ นาจมากกว่า
ความต้องการพืน้ ทีท่ างสังคม และการทําลายสัญลักษณ์ของสถานศึกษาอื่น ลงใน Facebook เพือ่ ให้
สถานศึกษาอื่นเกรงกลัว เป็ นการทําเฉพาะในโลกออนไลน์เท่านัน้ แต่จากสาเหตุเหล่านี้ ก็ส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการทะเลาะวิวาททัง้ ในโลกออนไลน์ และในโลกแห่งความจริงตามมาผลทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่
เกิดการทะเลาะวิวาทบนโลกออนไลน์ การทะเลาะในโลกความจริงระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยู่
ต่างสถานศึกษา แบบไม่มกี ารนัดหมาย และแบบมีการนัดหมาย การต้องหมดสิน้ อิสรภาพเมื่อถูกจับ
ได้ขณะร่วมเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท มีการบาดเจ็บทางกาย และทางใจ ในส่วนของวิธกี ารแก้ปญั หาที่
ผ่านมา พบการแก้ปญั หาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแก้ปญั หาไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ นันคื
่ อ ป้องกัน
ไม่ให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ ความต่อไป เมื่อเกิดผลกับทางร่างกาย ก็จะมีการรักษาตามอาการทีบ่ าดเจ็บ
และลักษณะการแก้ปญั หาแบบที่ 2) การเรียนรูจ้ ากอดีตสู่การแก้ปญั หาด้วยการป้องกัน กล่าวคือ
เป็ นการหาวิธกี ารป้องกัน ทีม่ าจากผลทีเ่ กิดขึน้ นันคื
่ อ การไม่เปิ ดรับข่าวสารทางออนไลน์
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1.5 รูปแบบเพื่อนไปไหนไปตามกัน เป็ นรูปแบบที่สาเหตุท่ที ําส่วนใหญ่มาจาก อิทธิพล
จากเพื่อน กล่าวคือ เพื่อนเป็ นกลุ่มบุคคลทีส่ าํ คัญต่อการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกกระทําการสิง่ ต่าง ๆ โดย
ดูได้จากนักเรียนอาชีวศึกษา กลัวเพื่อนไม่ยอมรับ อยากเป็ นฮีโร่ของเพื่อน ต้องการเป็ นส่วนหนึ่งใน
กลุ่มเพื่อน และเพื่อนคือคนสําคัญ โดยผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทะเลาะวิวาททีเ่ นื่องมาจาก อิทธิพลของ
เพื่อน ได้แก่ เกิดการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนอาชีวศึกษาทีอ่ ยู่ต่างสถานศึกษา แบบมีการนัด
หมาย การต้องหมดสิน้ อิสรภาพเมื่อถูกจับได้ขณะร่วมเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท มีการบาดเจ็บทางกาย
และทางใจ ในส่วนของวิธกี ารแก้ปญั หาทีผ่ ่านมา พบการแก้ปญั หาไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ และมีการใช้
วิธเี รียนรูก้ ารแก้ไขจากอดีตสูก่ ารป้องกัน
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ตาราง 30 รูปแบบการทะเลาะวิวาท แยกตามสาเหตุ พฤติกรรม ผลทีเ่ กิดขึน้ และวิธกี ารแก้ปญั หา
รูปแบบการทะเลาะวิวาท
รูปแบบทําตามรุน่ พี่

แบบภักดีในสถานศึกษา

สาเหตุของการทะเลาะวิวาท
- กลัวถูกรุน่ พีท่ าํ ร้าย
- กลัวการไม่ยอมรับจากรุน่ พี่
- เชื่อมันในประสบการณ์
่
เดิม
ของรุน่ พี่

- ต้องการปกป้องสถานศึกษา
- คิดว่าความแตกต่างคือการ
ลบหลู่
- ถูกปลูกฝงั จากรุน่ พี่

-

ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทะเลาะวิวาท
ใช้กําลังทําร้ายนักเรียนจากสถานศึกษาอื
นทันทีทพ่ี บกัน
สอบถามให้แน่ ใ จว่า เป็ น สถานศึกษาคู่อ ริ
ก่อนใช้กาํ ลัง
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย
อวัยวะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิม
มีความหวาดกลัวหลังเกิดเหตุการณ์
ภาพของเหตุการณ์ยงั ติดในความทรงจํา
เสียใจทีท่ าํ ให้พอ่ กับแม่ตอ้ งลําบากและเสียใจ
ใช้กํ า ลัง ทํ า ร้า ยนัก เรีย นจากสถานศึก ษา
อื่นทันทีทพ่ี บกัน
สอบถามให้แน่ ใ จว่า เป็ น สถานศึกษาคู่อ ริ
ก่อนใช้กาํ ลัง
เกิดการทะเลาะวิวาทแบบมีการนัดหมาย
หมดสิน้ อิสรภาพ
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย
อวัยวะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิม
มีรอ่ งรอยของเหตุการณ์ฝงั อยูใ่ นร่างกาย
เจ็บปวดทีถ่ ูกตีตรา
มีความหวาดกลัวหลังเกิดเหตุการณ์
เสียใจทีท่ าํ ให้พอ่ กับแม่ตอ้ งลําบากและเสียใจ

-

วิธกี ารแก้ปญั หา
แก้ไปตามผลทีเ่ กิดขึน้
รักษาตามอาการบาดเจ็บ
ทําทัณฑ์บน
เข้าค่ายปรับทัศนคติ
เปลีย่ นตัวเองให้เป็ นคนทัวไป
่
ปิ ดบังสัญลักษณ์ทแ่ี สดงตัวตน
เดินทางไปกลับเป็ นกลุ่ม
เปลีย่ นวิธกี ารเดินทางไปกลับ

-

รักษาตามอาการบาดเจ็บ
ทําทัณฑ์บน
ขอปล่อยชัวคราว
่
เข้าค่ายปรับทัศนคติ
เปลีย่ นตัวเองให้เป็ นคนทัวไป
่
ปิดบังสัญลักษณ์ทแ่ี สดงตัวตน
เดินทางไปกลับเป็ นกลุ่ม
เปลีย่ นวิธกี ารเดินทางไปกลับ
โดดเรียน
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250
ตาราง 30 (ต่อ)
รูปแบบการทะเลาะวิวาท
รูปแบบท้าทายในศักดิ ์ศรี

สาเหตุของการทะเลาะวิวาท
- ได้รบั การดูถูกตัวตน
- ถูกมองว่าไม่มคี ุณค่า
- ถูกกีดกันจากสังคม

-

รู ป แ บ บ อ ว ด ดี ใ น โ ล ก
ออนไลน์

- แสดงให้เห็นว่ามีอาํ นาจ
- ต้องการพืน้ ทีท่ างสังคม
- ระบายอารมณ์ผา่ นตัวอักษร
และรูปภาพ

-

ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทะเลาะวิวาท
ใช้กํ า ลัง ทํ า ร้า ยนั ก เรีย นจากสถานศึก ษา
อื่นทันทีทพ่ี บกัน
สอบถามให้แน่ ใ จว่า เป็ น สถานศึกษาคู่อ ริ
ก่อนใช้กาํ ลัง
หมดสิน้ อิสรภาพ
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย
เสีย ใจที่ทํ า ให้พ่ อ กับ แม่ ต้ อ งลํ า บากและ
ตรอมใจ
มีการโต้ตอบไปมาด้วยตัวอักษรผ่านทาง
ออนไลน์
ใช้กําลังทําร้ายนักเรียนจากสถานศึกษาอื่น
ทันทีทพ่ี บกัน
สอบถามให้แน่ ใ จว่า เป็ น สถานศึกษาคู่อ ริ
ก่อนใช้กาํ ลัง
เกิดการทะเลาะวิวาทแบบมีการนัดหมาย
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย
อวัยวะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิม
เสียใจทีท่ าํ ให้พอ่ กับแม่ตอ้ งลําบากและเสียใจ

วิธกี ารแก้ปญั หา
- รักษาตามอาการบาดเจ็บ
- ทํา กิจ กรรมเพื่อ ลดความรู้สึก
ผิดต่อครอบครัว
- คิดถึงครอบครัวก่อนทําสิง่ ไม่ดี

- ป้องกันข้อความไม่ให้เผยแพร่
ต่อ
- รักษาตามอาการบาดเจ็บ
- ไม่เปิดรับข่าวสารออนไลน์
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251
ตาราง 30 (ต่อ)
รูปแบบการทะเลาะวิวาท
รู ป แบบเพื่ อ นไปไหนไป
ตามกัน

สาเหตุของการทะเลาะวิวาท
- กลัวเพือ่ นไม่ยอมรับ
- อยากเป็ นฮีโร่ของเพือ่ น
- อยากเป็ นส่วนหนึ่งชองกลุ่ม
- เพือ่ นคือคนสําคัญในชีวติ

-

ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการทะเลาะวิวาท
เกิดการทะเลาะวิวาทแบบมีการนัดหมาย
หมดสิน้ อิสรภาพ
อวัยวะภายนอกได้รบั ความเสียหาย
อวัยวะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิม
เจ็บปวดทีถ่ ูกตีตรา
เสีย ใจที่ทํ า ให้พ่ อ กับ แม่ ต้ อ งลํ า บากและ
เสียใจ
ชอคจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้

วิธกี ารแก้ปญั หา
- รักษาตามอาการบาดเจ็บ
- ทําใจให้สงบ
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จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่าการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ส่วน
ใหญ่เป็ นการรวมตัวกันเป็ นกลุ่มของนักเรียนอาชีวศึกษา โดยนักเรียนกลุ่มนี้มลี กั ษณะของการตอบ
โต้ปรากฏการณ์ทางสังคม โดยไปรวมตัวกัน และสร้างวัฒนธรรมขึน้ มาใหม่ซง่ึ มีลกั ษณะตรงข้ามกับ
วัฒนธรรมหลักของสังคม (ปกรณ์ มณีปกรณ์. ม.ป.ป.; อ้างอิงจาก Cohen. 1955) ทําให้นักเรียน
อาชีวศึกษาเหล่านัน้ มีค่านิยมรักพวกพ้อง ค่านิยมการใช้กําลังรุนแรง ซึ่งวัฒนธรรมรองนี้เองเป็ น
สาเหตุสาํ คัญทีท่ ําให้เกิดการทะเลาะวิวาทต่าง ๆ ในนักเรียนอาชีวศึกษาขึน้ มา และลักษณะการทํา
ร้ายกันนี้ จะพบบ่อย ๆ ว่า บุคคลที่ทําร้ายกันนัน้ ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน แต่มกี ารทะเลาะวิวาทกัน
่
งคม
เกิดขึน้ เนื่องจาก ค่านิยมของกลุ่มตนเอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะขัดกับค่านิยมของคนทัวไปในสั
จึงแสดงออกมาในการทะเลาะวิวาท ทีแ่ สดงออกว่ารักพวกพ้องในทางทีผ่ ดิ การแสดงออกซึง่ อํานาจ
หรือความแข็งแรง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ร.ต.อ.สุชนิ ทร์ ปรีดาสุรยิ ชัย (2543) ทีศ่ กึ ษาอิทธิพล
ของค่านิยมและความเชื่อที่มผี ลต่อการส่งเสริมการทะเลาะวิวาท และกระบวนการปลูกฝงั ค่านิยม
และทัศนคติในระบบการดูแลน้องใหม่ทม่ี ผี ลต่อการส่งเสริมการทะเลาะวิวาท โดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การได้รบั การปลูกฝงั ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติมผี ลส่งเสริมการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และงานวิจยั ของอุษารัศม์ นิตยิ ารมย์ (2548) ที่ได้ทําการศึกษา
เรื่องการยกพวกวิวาททําร้ายร่างกายกันและพกพาอาวุธ พบว่า สาเหตุทส่ี าํ คัญในการทะเลาะวิวาท
ได้แก่ เมือ่ มองหน้ากันแล้วหมันไส้
่ และต้องการอวดเพือ่ นฝูงว่าตัวเองเก่ง
ในส่วนของพฤติกรรมการทะเลาะวิวาททีเ่ กิดขึน้ ของนักเรียนอาชีวศึกษานัน้ เกิดจากการที่
นักเรียนได้เรียนรูพ้ ฤติกรรม และมีความเห็นด้วยกับพฤติกรรมนัน้ ทัง้ ที่รู้ว่า เป็ นพฤติกรรมที่ไม่
ถูกต้อง ละเมิดกฏของโรงเรียน และกฏหมาย แต่กเ็ กิดการเรียนรูพ้ ฤติกรรมจากการคบหาสมาคม
กับบุคคลใกล้ชดิ ภายในโรงเรียน ก็คอื รุน่ พี่ และกลุ่มเพื่อน ทีม่ กี ารกระทําดังกล่าว และมีการปลูกฝงั
จากรุ่นพีใ่ ห้น้องมองเห็นว่า นักเรียนจากสถานศึกษาอื่น เป็ นศัตรูท่จี ะมาทําร้าย โดยมีการอธิบาย
เล่าเรื่องราว ชักจูงให้รุ่นน้องคล้อยตาม และมีความเห็นไปในทางเดียวกับ ดังที่ซทั เทอร์แลนด์ได้
กล่าวไว้ว่า การเรียนรูพ้ ฤติกรรมอาชญากรรม และทัศนคติเกิดจากการค้าค้าสมาคมกับบุคคลที่
ใกล้ชดิ โดยเฉพาะบุคคลใกล้ชดิ ทีเ่ ป็ นอาชญากร (Edwin Sutherland. 1947) นอกจากนี้ จากผล
การศึกษานัก เรียนอาชีว ศึก ษากลุ่มที่มพี ฤติก รรมการทะเลาะวิว าทนัน้ พบว่า ผ่านการปลูกฝ งั
ั่
ค่านิยมว่า สถานศึกษาอื่น ๆ เป็ นฝงตรงข้
าม และพร้อมจะทําร้ายกันทุกเมื่อ หากไม่ป้องกันตัว ก็จะ
เกิดอันตรายกับชีวติ ของตนเอง โดยค่านิยมและเรื่องราวต่าง ๆ นี้จะได้รบั จากรุ่นพีใ่ นช่วงแรกของ
การเข้าศึกษา ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน มีการยกตัวอย่างสถานการณ์ทงั ้ ทีเ่ กิดขึน้ จริง ข่าว และ
ประสบการณ์ทร่ี นุ่ พีไ่ ด้รบั จริง ซึง่ กระบวนการเรียนรูเ้ หล่านี้จะเกิดผลแตกต่างกันตามความถี่ ระยะเวลา
การให้เหตุผล ความเข้มข้น โดย ซัทเทอร์แลนด์เชื่อว่า ความเข้มข้น น่าจะมีอทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ในการ
เรียนรูพ้ ฤติกรรมอาชญากรรมนี้ หากบุคคลได้มกี ารเรียนรูถ้ งึ การยอมรับความเห็นกับพฤติกรรม
ละเมิดกฏหมายมากกว่ายอมรับพฤติกรรมทีไ่ ม่ละเมิดกฏหมาย ในลักษณะทีบ่ ่อยครัง้ เป็ นเวลา
ค่อนข้างนาน บุคคลก็จะมีแนวโน้มทีจ่ ะมีพฤติกรรมนัน้ เกิดขึน้ ได้ (Edwin Sutherland. 1947) สอดคล้อง
กับบทความของ ณัฎฐาภรณ์ โสกัณฑัต (2557) ที่ได้ศกึ ษาปจั จัยทางด้านจิตวิทยา ครอบครัวและ
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ชุมชน การคบเพื่อนและปจั จัยค่านิยมการใช้ความรุนแรงในสถาบัน ก็ได้พบว่ามีความสัมพันธ์กบั
ระดับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา ผลการวิจยั ยังพบอีกว่า ปจั จัยทีส่ มั พันธ์
และสามารถพยากรณ์ระดับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงได้แก่ ปจั จัยด้านจิตวิทยา และปจั จัยด้าน
การคบเพื่อนทีก่ ระทําผิด และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ร.ต.อ.สุชนิ ทร์ ปรีดาสุรยิ ชัย (2543) ที่
ศึกษาอิทธิพลของค่านิยมและความเชื่อทีม่ ผี ลต่อการส่งเสริมการทะเลาะวิวาท และกระบวนการ
ปลูกฝงั ค่านิยม และทัศนคติในระบบการดูแลน้องใหม่ทม่ี ผี ลต่อการส่งเสริมการทะเลาะวิวาท โดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การได้รบั การปลูกฝงั ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติมผี ล
ส่งเสริมการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา และงานวิจยั ของ จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ (2543)
ศึกษากับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศในโรงเรียน
และความประพฤติของเพือ่ นทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความรุนแรงในการทะเลาะวิวาท
จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษานัน้ เกิดขึน้ ทัง้
ภายใน และระหว่างสถานศึกษา โดยมีสาเหตุมาจาก อิทธิพลจากรุ่นพี่ ความรักในสถานศึกษา การ
ถูกท้าทายในศักดิ ์ศรี การอวดดีในโลกออนไลน์ และอิทธิพลจากเพื่อน ซึง่ ใน 5 สาเหตุน้ี เกิดขึน้ ใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน แต่พบแตกต่างกัน กล่าวคือ สาเหตุท่พี บมากในสถานศึกษาของรัฐ
ได้แก่ อิทธิพลจากรุ่นพี่ ความจงรักภักดีในสถานศึกษา และการอวดดีในโลกออนไลน์ ในขณะที่
สาเหตุทพ่ี บแก้ปญั หามากในสถานศึกษาเอกชน ได้แก่ การท้าทายในศักดิ ์ศรี และอิทธิพลจากเพื่อน
ในขณะทีก่ ารแก้ปญั หาทีข่ องการทะเลาะวิวาททัง้ 5 รูปแบบทีผ่ ่านมานัน้ พบว่าเป็ นการ
แก้ปญั หาไปตามผลทีเ่ กิดขึน้ จากบุคคลรอบข้าง และสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่า เป็ นการแก้ปญั หา
ทีย่ งั ไม่สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เพื่อค้นหาวิธกี ารแก้ปญั หาจาก
สาเหตุ ทีม่ าจากข้อเสนอแนะของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยเฉพาะตัวนักเรียนอาชีวศึกษาเอง โดยพบผลของ
การศึกษา ดังต่อไปนี้

2. สรุปและอภิปรายผลการสร้างและสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม
เยาวชนในการป้ องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
รูปแบบในการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท 3 รูปแบบ
ได้แก่ รูปแบบริเริม่ สร้างเครือข่าย รูปแบบทลายกําแพงกัน้ และรูปแบบสานสัมพันธ์เพื่อร่วมกัน
พัฒนาโดยในแต่ละรูปแบบจะนํ าเสนอลักษณะกิจกรรม ขัน้ ตอนการดําเนินการ ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง
และผลลัพธ์ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย แบบริ เริ่ มสร้างเครือข่าย
รูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย รูปแบบที่ 1 ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่
สร้างเครือข่าย เป็ นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ภายใน
สถานศึกษา เน้นกิจกรรมการพัฒนาความรู้ และพัฒนาทักษะทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการทะเลาะ
วิวาท ทีต่ วั แทนนักเรียนอาชีวศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและตัวแทนอาจารย์ ได้มสี ว่ นร่วมกับผูว้ จิ ยั
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ในการปฏิบตั กิ ารวางแผน ปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้อนผล ตามหลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมมีลกั ษณะของกิจกรรม เป็ นกิจกรรมกลุ่ม ทีเ่ น้นการได้ลงมือปฏิบตั ิ การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมทัง้ การได้ฝึกทักษะต่างๆ ผ่านประสบการณ์จริง โดยมีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ 3 ขัน้ ตอน
ได้แก่ ขัน้ การเตรียมการ ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม และขัน้ การสะท้อนผล ในส่วนของเงื่อนไขความสําเร็จ
ที่ผูว้ จิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์มานัน้ พบว่า ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มอาจารย์และ
ผูบ้ ริหาร และกิจกรรมนันเอง
่
โดยผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่ สร้างเครือข่ายนี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า
สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบทําตามรุน่ พี่ และรูปแบบเพือ่ นไปไหนไปตามกัน ทีม่ ี
สาเหตุมาจาก อิทธิพลจากรุ่นพี่ และ อิทธิพลจากเพื่อนได้ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายใน
รูปแบบนี้ ทําให้ความกลัว ที่มีต่ อรุ่นพี่ลดน้ อยลง มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น
รวมทัง้ มีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างชัน้ ปี ภายในและระหว่างสาขาได้
ในรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบริเริม่ สร้างเครือข่ายนี้ สอดคล้องกับผลจากการทบทวน
วรรณกรรมเกีย่ วกับ “ความร่วมมือ” ว่าเป็ นพฤติกรรมการทํางานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล และ
อาจมีความหมายครอบคลุมไปถึงความร่วมมือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและการ
จัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย เพื่อนํามาทําแผนปฏิบตั กิ ารตามเป้าหมายทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ มี
การประเมินศักยภาพผลการปฏิบตั ิงานเพื่อนํ าผลมาใช้ในการปรับปรุงงาน สมาชิกทุกคนต้องมี
จิตสํานึกด้านความรับผิดชอบทีจ่ ะแสวงหาวิธกี าร เพื่อปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของตน และแสวงหา
วิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาความสัมพันธ์ในการทํางานของตน (Cramer. 1998) ส่วน Lucas (1998) ให้ความ
หมายความร่วมมือ ในการทํางานขององค์กร ว่าเป็ นการทํางานร่วมกันระหว่างบุ คคลที่เกิดขึ้น
เนื่องจากความต้องการของบุคคล หรือความต้องการขององค์กรในการร่วมกันรับผิดชอบงาน มีการ
ร่วมมือกันของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการทํางาน มีกลุ่มร่วมมือ สมาชิกมีการวิเคราะห์วจิ ารณ์
ตนเอง และรูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความไว้วางใจจากผูอ้ ่นื โดยมาร์ตนิ (Martin. 1999) เสนอว่า ความร่วมมือ
ในการทํางานไม่ใช่กระบวนการทํางาน แต่เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล ในการทํางาน
ร่วมกันของบุคคล โดยเครือข่ายที่เกิดขึน้ ในครัง้ นี้นัน้ เป็ นเครือข่ายที่เกิดขึน้ โดยสถานการณ์เป็ น
ตัวกําหนด ได้แก่ เครือข่ายทีเ่ กิดจากสถานการณ์และประเด็นปญั หาทีเ่ กี่ยวกับการทะเลาะวิวาทที่
ทุกฝ่ายเห็นว่า จําเป็ นต้องใช้ความเป็ นเครือข่ายในการแก้ปญั หา และสร้างพลังในการเรียนรูห้ รือ
ต่อรอง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง (สุทพิ ย์ อาภากโร. 2547) ทัง้ ยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ที่มกี ารพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในโรงเรียนด้วยการสร้างโปรแกรมกระบวนการ
กลุ่มเพือ่ พัฒนาความเข้าใจ และการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายชุมชน พบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจ และมีเครือข่ายของเยาวชนในโรงเรียนได้ดกี ว่ากลุ่มทีไ่ ม่ได้เข้ารับการทดลอง
(พรรณวดี พันธุวงษา พิณประดิษฐ์. 2553) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชราพร เชยสุวรรณ (2553)
และ ศิราณี และคณะ (2554) ที่พบผลการศึกษาว่า มีการพัฒนารูปแบบเครือข่าย และแกนนํ า
นักศึกษาพยาบาลภายในวิทยาลัย โดยมีการเสริมสร้างภาวะผูน้ ํ าในแกนนํ านักศึกษาในโรงเรียน
ประกอบด้วยการทํางานเป็ นทีม การคิดและแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
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รวมทัง้ สอดคล้องกับรูปแบบชีวนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบนเนอร์ (Bronfenbenner. 2005)
กับองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ ได้แก่ 1) ด้านความต้องการเป็ นศักยภาพของบุคคล ทีส่ ะท้อนว่า นักเรียน
อาชีวศึกษานัน้ ต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม นัน่ คือ เพื่อน รุ่นพี่ สถานการณ์การทะเลาะ
วิวาท กิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม 2) ด้านทรัพยากรภายใน เป็ นแหล่งสนับสนุ นภายในของ
บุคคล ทีส่ ะท้อนว่า นักเรียนเหล่านี้จะคงไว้ซง่ึ การมีปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม เช่น ประสบการณ์
การทํางานร่วมกันเป็ นทีม ความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานร่วมกันเป็ นทีม ทักษะในการทํางานร่วมกันเป็ น
ทีม ด้านการแสดงออก เป็ นพฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกมา และสะท้อนว่านักเรียนอาชีวศึกษาเหล่านี้
สร้างและคงไว้ซ่งึ ปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมการตัง้ ใจ การวางแผนกิจกรรม
การแก้ปญั หาเฉพาะหน้า การสื่อสารกับสมาชิกทีท่ าํ งานร่วมกัน บริบทแวดล้อม คือสิง่ ทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบ
บุคคล ทีม่ คี วามซับซ้อน คือ ระบบเล็ก (micro-system) เป็ นสิง่ แวดล้อม สถานที่ทอ่ี ยู่ใกล้ชดิ กับ
บุคคลที่สุด และมีปฏิสมั พันธ์โดยตรง กับ บุคคลนัน้ กล่าวคือในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ภายใน บุคคลในทีน่ ้ีได้แก่ นักเรียนอาชีวศึกษา ระบบเล็กทีอ่ ยู่ลอ้ มรอบ ก็ได้แก่ สาขาวิชาของตนเอง
อันได้แก่เพื่อน อาจารย์ ทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ และมีปฏิสมั พันธ์โดยตรง ส่วนการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ระหว่างสถานศึกษา ก็จะเป็ นกลุ่มสถานศึกษาเดียวกันนันเอง
่
และระบบกลาง (meso-system) เป็ น
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมในระบบเล็กด้วยกันเอง นัน่ คือ ในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชน
ภายในการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในแผนก หรือสาขาของตนเอง กระบวนการ
(Process)เป็ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็ นศูนย์กลางของระบบกับบริบทแวดล้อมรอบตัว
ของพวกเขา ซึง่ กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลา และมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนา/ปรับตัวของ
บุคคลในอนาคต โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลใกล้ชดิ โดยตรง ดังกระบวนการใกล้ชดิ ของเพื่อน รุน่
พี่ ทีไ่ ด้ทาํ งานอยูใ่ กล้ชดิ กัน ทัง้ ในเรือ่ งการทํากิจกรรม การเรียน การติดต่อสื่อสาร ทัง้ นี้กลุ่มเยาวชน
ภายในแต่ละคน จะมีความรูแ้ ละทักษะต่าง ๆได้แก่ ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท
ความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานร่วมกันเป็ นทีมทักษะในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทักษะในการสือ่ สารทักษะ
ในการให้เกียรติซง่ึ กันและกัน ทักษะในการแลกเปลีย่ นความรู้ สอดคล้องกับ (พิชยั ผลพันธิน. 2550)
ที่ไ ด้นํา ชุดฝึ ก อบรม สํา หรับ การแก้ไ ขป ญั หาการก่อ เหตุ ท ะเลาะวิว าทของนัก เรีย นอาชีว ศึก ษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์ช่างกลขส.ทบ. ทีเ่ น้น
การพัฒ นาพฤติก รรมด้า นคุณ ธรรม ด้า นวุฒภิ าวะทางอารมณ์ การรับ รู้เ กี่ย วกับ สัง คมและด้า น
ความสัมพันธ์กบั โรงเรียน และ (แสวงทวีคณ
ู . 2538) ได้ทาํ การฝึ กเพื่อเสริมสร้างจิตลักษณะ 2 ด้าน
คือ 1) ฝึ กสนับสนุ น คือ สร้างความมันคงให้
่
แก่ทศั นคติเดิมทีด่ ี ไม่นิยมการทะเลาะวิวาท และสร้าง
ั่
ภูมคิ ุม้ กัน คือ ฝึ กเตรียมตัวรับสถานการณ์การปลุกปนโจมตี
ให้เกิดการเปลีย่ นทัศนคติ 2) ฝึ กลักษณะ
มุง่ อนาคต และควบคุมตน ผลการศึกษาพบว่า การฝึกทัศนคติได้ผลกับกลุ่มทีม่ คี วามพร้อมสูงมากกว่า
กลุ่มที่มคี วามพร้อมตํ่า การฝึ กมุ่งอนาคตควบคุมตนทัง้ สองกลุ่มให้ผลไม่แตกต่างกัน และการฝึ ก
ทัง้ สองด้านให้ผลดีในทัง้ สองกลุ่มไม่ต่างกัน
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2.2 รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย แบบทลายกําแพงกัน้
รูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย รูปแบบที่ 2 ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย แบบ
ทลายกําแพงกัน้ เป็ นรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายที่เน้น การฝึ กทักษะที่สําคัญในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน ทักษะการโต้แย้ง ทักษะการนําเสนอ และ
การได้เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ทเ่ี ป็ นตัวเชื่อมในการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนที่อยู่ระหว่างสถานศึกษามีตวั แทนนักเรียนอาชีว ศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและตัวแทนอาจารย์ ได้มสี ว่ นร่วมกับผูว้ จิ ยั ในการปฏิบตั กิ ารวางแผน ปฏิบตั ิ สังเกต และ
สะท้อนผล ตามหลักการของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
มีลกั ษณะของกิจกรรม เน้น การฝึ กทักษะทีส่ ําคัญในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ได้แก่
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการวางแผน ทักษะการโต้แย้ง ทักษะการนําเสนอ และการได้เห็นคุณค่าใน
ตนเองผ่านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ โดยมีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การเตรียมการ ขัน้
การปฏิบตั กิ จิ กรรม และขัน้ การสะท้อนผล ในส่วนของเงือ่ นไขความสําเร็จทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์
มานัน้ พบว่า ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มอาจารย์และผูบ้ ริหาร และกิจกรรมนันเอง
่
โดยผลลัพธ์ท่เี กิดจากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่า
สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบภักดีในสถานศึกษา ที่มสี าเหตุมาจาก ความรักใน
สถาบันของตนเอง การปกป้องสถานศึกษาของตนเอง การที่คดิ ว่าความแตกต่างคือการถูกลบหลู่
และความเชื่อในสิง่ ทีร่ นุ่ พีป่ ลูกฝงั ได้ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบทลายกําแพงกัน้ นี้
ทําให้มสี มั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา การได้สมั ผัสความเป็ นไป
ผ่านประสบการณ์จริงของตนเองนัน่ เอง และช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบท้าทายในศักดิ ์ศรี
ทีม่ สี าเหตุ ได้รบั การดูถูกตัวตน ถูกมองว่าไม่มคี ุณค่า และการกีดกันจากสังคมได้ เนื่องจากผลของ
การพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบทลายกําแพงกัน้ นี้ จะช่วย ได้รบั การยอมรับจากสังคม การเห็นคุณค่า
ในตนเอง มีทกั ษะการสือ่ สาร การนําเสนอ และการโต้แย้งทีด่ เี พิม่ มากขึน้ นันเอง
่
ในรูปแบบการพัฒนาเครือข่าย แบบทลายกําแพงกัน้ นี้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะของ
สมาชิก กิจกรรม การดําเนินงานแล้วนัน้ พบว่าสอดคล้องกับ นฤมล นิราทร (2543) ได้กล่าวไว้ว่า
การจําแนกเครือข่ายนัน้ ทําได้หลายมิติ เป็ นไปในลักษณะของเครือข่ายตามแนวนอน ทีเ่ ป็ นเครือข่าย
ทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภายในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลีย่ น
เป็ นไปโดยช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน การติดต่อภายในเครือข่าย เป็ นการติดต่อระหว่างบุคคล หรือองค์กร
สอดคล้องกับผลจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับ “ความร่วมมือ” ว่าเป็ นพฤติกรรมการ
ทํางานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล และอาจมีความหมายครอบคลุมไปถึงความร่วมมือขององค์กร
ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและการจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย เพื่อนํ ามาทําแผนปฏิบตั ิ
การตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทัง้ มีการประเมินศักยภาพผลการปฏิบตั งิ านเพื่อนํ าผลมาใช้ใน
การปรับปรุงงาน สมาชิกทุกคนต้องมีจติ สํานึกด้านความรับผิดชอบทีจ่ ะแสวงหาวิธกี าร เพื่อปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านของตน และแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาความสัมพันธ์ในการทํางานของตน (Cramer. 1998)
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ส่วน Lucas (1998) ให้ความหมายความร่วมมือ ในการทํางานขององค์กร ว่าเป็ นการทํางานร่วมกัน
ระหว่างบุคคลทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากความต้องการของบุคคล หรือความต้องการขององค์กรในการร่วมกัน
รับผิดชอบงาน มีการร่วมมือกันของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการทํางานมีกลุ่มร่วมมือ สมาชิกมี
การวิเคราะห์วจิ ารณ์ตนเอง และรูส้ กึ ว่าตนได้รบั ความไว้วางใจจากผูอ้ ่นื โดยมาร์ตนิ (Martin. 1999)
เสนอว่า ความร่วมมือในการทํางานไม่ใช่กระบวนการทํางาน แต่เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคคล ในการทํางานร่วมกันของบุคคล โดยเครือข่ายที่เกิดขึน้ ในครัง้ นี้นัน้ เป็ นเครือข่ายที่เกิดขึน้
โดยสถานการณ์เป็ นตัวกําหนด ได้แก่ เครือข่ายทีเ่ กิดจากสถานการณ์และประเด็นปญั หาทีเ่ กีย่ วกับ
การทะเลาะวิวาททีท่ ุกฝา่ ยเห็นว่า จําเป็ นต้องใช้ความเป็ นเครือข่ายในการแก้ปญั หา และสร้างพลังใน
การเรียนรูห้ รือต่อรอง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง (สุทพิ ย์ อาภากโร. 2547)
รวมทัง้ สอดคล้อ งกับ รูป แบบชีว นิ เ วศวิท ยาของบรอนเฟนเบนเนอร์ (Bronfenbenner.
2005) กับองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ ได้แก่ 1) ด้านความต้องการเป็ นศักยภาพของบุคคล ทีส่ ะท้อนว่า
นักเรียนอาชีวศึกษานัน้ ต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม นัน่ คือ เพื่อน รุน่ พี่ สถานการณ์การ
ทะเลาะวิวาท กิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม 2) ด้านทรัพยากรภายใน เป็ นแหล่งสนับสนุ น
ภายในของบุคคล ที่สะท้อนว่า นักเรียนเหล่านี้จะคงไว้ซ่งึ การมีปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม เช่น
ประสบการณ์การทํางานร่วมกันเป็ นทีม ความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานร่วมกันเป็ นทีม ทักษะในการทํางาน
ร่วมกันเป็ นทีม ด้านการแสดงออก เป็ นพฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกมา และสะท้อนว่านักเรียน
อาชีวศึกษาเหล่านี้ สร้างและคงไว้ซง่ึ ปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมการตัง้ ใจ การ
วางแผนกิจกรรม การแก้ปญั หาเฉพาะหน้า การสื่อสารกับสมาชิกทีท่ าํ งานร่วมกัน 3) ด้านประชากร
เป็ นลักษณะทางประชากรของบุคคล ที่มอี ทิ ธิพลต่อพัฒนาหรือ การปรับตัวเช่น เมื่ออายุมากขึ้น
การเรียนในระดับทีส่ งู ขึน้ ก็จะคํานึงถึงการออกไปทํางานข้างนอก ภาพลักษณ์ทค่ี นนอกมองมา ทําให้
อยากนําเสนอสิง่ ดีดไี ปสูป่ ระชาชนทัวไป
่ 4) บริบทแวดล้อม คือสิง่ ทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบบุคคล ทีม่ คี วามซับซ้อน
คือ ระบบเล็ก (micro-system) เป็ นสิง่ แวดล้อม สถานทีท่ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ กับ บุคคลทีส่ ุด และมีปฏิสมั พันธ์
โดยตรง กับบุคคลนัน้ กล่าวคือในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน บุคคลในทีน่ ้ีได้แก่ นักเรียน
อาชีวศึกษา ระบบเล็กทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบ ก็ได้แก่ สาขาวิชาของตนเอง อันได้แก่เพื่อน อาจารย์ ทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ
และมีปฏิสมั พันธ์โดยตรง ส่วนการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา ก็จะเป็ นกลุ่ม
สถานศึกษาเดียวกันนันเอง
่ และระบบกลาง (meso-system) เป็ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อม
ในระบบเล็กด้วยกันเอง นัน่ คือ ในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในการมีปฏิสมั พันธ์ร ะหว่า ง
เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง ในแผนก หรือสาขาของตนเอง กระบวนการ (Process) เป็ นการมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลที่เป็ นศูนย์กลางของระบบกับบริบทแวดล้อมรอบตัวของพวกเขา ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้จะเกิดขึน้ อยู่ตลอดเวลา และมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนา/ปรับตัวของบุคคลในอนาคต โดยการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลใกล้ชดิ โดยตรง ดังกระบวนการใกล้ชดิ ของเพือ่ น รุน่ พี่ ทีไ่ ด้ทาํ งานอยูใ่ กล้ชดิ กัน
ทัง้ ในเรือ่ งการทํากิจกรรม การเรียน การติดต่อสื่อสาร ทัง้ นี้กลุ่มเยาวชนภายในแต่ละคน จะมีความรู้
และทักษะต่าง ๆได้แก่ ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท ความรูเ้ กี่ยวกับการทํางาน
ร่วมกันเป็ นทีมทักษะในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทักษะในการสื่อสารทักษะในการให้เกียรติ ซึ่งกัน
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และกัน ทักษะในการแลกเปลีย่ นความรู้ สอดคล้องกับ (พิชยั ผลพันธิน. 2550) ทีไ่ ด้นําชุดฝึ กอบรม
สําหรับการแก้ไขปญั หาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์ช่างกลขส.ทบ. ที่เ น้นการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม ด้านวุฒภิ าวะทางอารมณ์ การรับรูเ้ กีย่ วกับสังคมและด้านความสัมพันธ์กบั โรงเรียน
2.3 รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย แบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนา
รูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย รูปแบบที่ 3ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาเครือข่าย แบบสาน
สัมพันธ์ร่วมกันพัฒนาเน้น การพัฒนาความสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคม ในระบบออนไลน์ มีการ
ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา โดยเพิม่ การติดต่อผ่านเครือข่ายออนไลน์ ได้แก่
กลุ่มไลน์ (Group Line) เพื่อการติดต่อประสานงานทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ และเป็ นการสานสัมพันธ์กนั ใน
แบบทีไ่ ม่เป็ นทางการมีตวั แทนนักเรียนอาชีวศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและตัวแทนอาจารย์ ได้มี
ส่วนร่วมกับผูว้ จิ ยั ในการปฏิบตั กิ ารวางแผน ปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้อนผล ตามหลักการของการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
มีลกั ษณะของกิจกรรม เน้น การพัฒนาความสัมพันธ์ผา่ นเครือข่ายสังคม ในระบบออนไลน์
มีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา โดยเพิม่ การติดต่อผ่านเครือข่ายออนไลน์
ได้แก่ กลุ่มไลน์ (Group Line) เพือ่ การติดต่อประสานงานทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ และการมีพน้ื ทีท่ างสังคมที่
มากขึน้ รวมทัง้ การได้เห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
โดยมีขนั ้ ตอนทีส่ าํ คัญ 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การเตรียมการ ขัน้ การปฏิบตั กิ จิ กรรม และขัน้
การสะท้อนผล ในส่วนของเงือ่ นไขความสําเร็จทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์มานัน้ พบว่า ประกอบด้วย
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มอาจารย์และผูบ้ ริหาร และกิจกรรมนันเอง
่
โดยผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายแบบสานสัมพันธ์ร่วมกันพัฒนานี้ ผูว้ จิ ยั
คาดว่า สามารถช่วยป้องกันการทะเลาะวิวาทในรูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์ ทีม่ สี าเหตุมาจาก
ความต้องการพืน้ ทีท่ างสังคม การแสดงให้เห็นว่ามีอํานาจผ่านทางโลกออนไลน์ และการระบาย
อารมณ์ผ่านตัวอักษรและรูปภาพทางโลกออนไลน์ เนื่องจากผลของการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบ
สานสัมพันธ์รว่ มกันพัฒนานี้ ทําให้เกิดเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ผูเ้ ข้าร่วมมีพน้ื ทีท่ างสังคมในโลก
ออนไลน์เพิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีสมั พันธภาพทีด่ รี ะหว่างนักเรียนอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษา เพิม่ ขึน้
ด้วยนันเอง
่
สอดคล้องกับผลจากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับ “ความร่วมมือ” ว่าเป็ นพฤติกรรมการ
ทํางานร่วมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล และอาจมีความหมายครอบคลุมไปถึงความร่วมมือขององค์กร
ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและการจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมาย เพื่อนํ ามาทําแผนปฏิบตั ิ
การตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมทัง้ มีการประเมินศักยภาพผลการปฏิบตั งิ านเพื่อนํ าผลมาใช้ใน
การปรับปรุงงาน สมาชิกทุกคนต้องมีจติ สํานึกด้านความรับผิดชอบทีจ่ ะแสวงหาวิธกี าร เพื่อปรับปรุง
การปฏิบตั งิ านของตน และแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะพัฒนาความสัมพันธ์ในการทํางานของตน (Cramer.
1998) ส่วน Lucas (1998) ให้ความหมายความร่วมมือ ในการทํางานขององค์กร ว่าเป็ นการทํางาน
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ร่วมกันระหว่างบุคคลทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากความต้องการของบุคคล หรือความต้องการขององค์กรใน
การร่วมกันรับผิดชอบงาน มีการร่วมมือกันของบุคคล มีการสร้างเครือข่ายการทํางาน มีกลุ่มร่วมมือ
สมาชิก มีก ารวิเ คราะห์ว ิจ ารณ์ ต นเอง และรู้ส กึ ว่า ตนได้ร บั ความไว้ว างใจจากผู้อ่ืน โดยมาร์ติน
(Martin. 1999) เสนอว่า ความร่วมมือในการทํางานไม่ใช่กระบวนการทํางาน แต่ เป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคคล ในการทํางานร่วมกันของบุคคล โดยเครือข่ายที่เกิดขึน้ ในครัง้ นี้นัน้ เป็ น
เครือข่ายทีเ่ กิดขึน้ โดยสถานการณ์เป็ นตัวกําหนด ได้แก่ เครือข่ายทีเ่ กิดจากสถานการณ์และประเด็น
ปญั หาทีเ่ กีย่ วกับการทะเลาะวิวาททีท่ ุกฝา่ ยเห็นว่า จําเป็ นต้องใช้ความเป็ นเครือข่ายในการแก้ปญั หา
และสร้างพลังในการเรียนรูห้ รือต่อรอง เพือ่ ให้เกิดการพัฒนากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง (สุทพิ ย์ อาภากโร.
2547)
รวมทัง้ สอดคล้องกับรูปแบบชีวนิเวศวิทยาของบรอนเฟนเบนเนอร์ (Bronfenbenner. 2005)
กับองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ ได้แก่ 1) ด้านความต้องการเป็ นศักยภาพของบุคคล ทีส่ ะท้อนว่า นักเรียน
อาชีวศึกษานัน้ ต้องการมีปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม นัน่ คือ เพื่อน รุ่นพี่ สถานการณ์การทะเลาะ
วิวาท กิจกรรมการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม 2) ด้านทรัพยากรภายใน เป็ นแหล่งสนับสนุ นภายในของ
บุคคล ทีส่ ะท้อนว่า นักเรียนเหล่านี้จะคงไว้ซง่ึ การมีปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม เช่น ประสบการณ์
การทํางานร่วมกันเป็ นทีม ความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานร่วมกันเป็ นทีม ทักษะในการทํางานร่วมกันเป็ น
ทีม ด้านการแสดงออก เป็ นพฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกมา และสะท้อนว่านักเรียนอาชีวศึกษาเหล่านี้
สร้างและคงไว้ซ่งึ ปฏิสมั พันธ์กบั บริบทแวดล้อม ได้แก่พฤติกรรมการตัง้ ใจ การวางแผนกิจกรรม
การแก้ปญั หาเฉพาะหน้า การสื่อสารกับสมาชิกทีท่ ํางานร่วมกัน3) ด้านประชากร เป็ นลักษณะทาง
ประชากรของบุคคล ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพัฒนาหรือ การปรับตัวเช่น เมื่ออายุมากขึน้ การเรียนในระดับที่
สูงขึน้ ก็จะคํานึงถึงการออกไปทํางานข้างนอก ภาพลักษณ์ทค่ี นนอกมองมา ทําให้อยากนําเสนอสิง่ ดีดี
ไปสูป่ ระชาชนทัวไป
่ 4) บริบทแวดล้อม คือสิง่ ทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบบุคคล ทีม่ คี วามซับซ้อน คือ ระบบเล็ก
(micro-system) เป็ นสิง่ แวดล้อม สถานทีท่ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ กับ บุคคลทีส่ ุด และมีปฏิสมั พันธ์โดยตรง กับ
บุคคลนัน้ กล่าวคือในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายใน บุคคลในทีน่ ้ีได้แก่ นักเรียนอาชีวศึกษา
ระบบเล็กที่อยู่ล้อมรอบ ก็ได้แก่ สาขาวิชาของตนเอง อันได้แก่เพื่อน อาจารย์ ที่อยู่ใกล้ชดิ และมี
ปฏิสมั พันธ์โดยตรง ส่วนการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา ก็จะเป็ นกลุ่มสถานศึกษา
เดียวกันนัน่ เอง และระบบกลาง (meso-system) เป็ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมในระบบ
เล็กด้วยกันเอง นัน่ คือ ในการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนภายในการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง เพื่อน รุ่นพี่
รุน่ น้อง ในแผนก หรือสาขาของตนเอง กระบวนการ (Process) เป็ นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
ทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของระบบกับบริบทแวดล้อมรอบตัวของพวกเขา ซึง่ กระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึน้ อยู่
ตลอดเวลา และมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนา/ปรับตัวของบุคคลในอนาคต โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล
ใกล้ชดิ โดยตรง ดังกระบวนการใกล้ชดิ ของเพื่อน รุ่นพี่ ทีไ่ ด้ทํางานอยู่ใกล้ชดิ กัน ทัง้ ในเรื่องการทํา
กิจกรรม การเรียน การติดต่อสื่อสาร ทัง้ นี้กลุ่มเยาวชนภายในแต่ละคน จะมีความรูแ้ ละทักษะต่าง ๆ
ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท ความรูเ้ กีย่ วกับการทํางานร่วมกันเป็ นทีมทักษะ
ในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ทักษะในการสื่อสารทักษะในการให้เกียรติซ่งึ กันและกัน ทักษะในการ
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แลกเปลี่ยนความรู้ สอดคล้องกับ (พิชยั ผลพันธิน. 2550) ทีไ่ ด้นําชุดฝึ กอบรม สําหรับการแก้ไข
ปญั หาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะ
กรณี โรงเรียนกองทัพบก อุปถัมภ์ช่างกลขส.ทบ. ทีเ่ น้นการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม ด้านวุฒ ิ
ภาวะทางอารมณ์ การรับรูเ้ กีย่ วกับสังคมและด้านความสัมพันธ์กบั โรงเรียน
ในการพัฒนาเครือข่ายทัง้ 3 รูปแบบนี้ มีขนั ้ ตอนในการสร้างเครือข่ายทีใ่ ห้สมาชิกทีไ่ ด้เข้า
ร่วม ได้เข้าใจเป้าหมาย สร้างการยอมรับระหว่างกัน เนื่องจากมาจากต่างสถานศึกษา รวมทัง้ ได้ทํา
กิจกรรมร่วมกัน โดยเป็ นกิจกรรมทีง่ า่ ย และนักเรียนอาชีวศึกษาได้เลือกกิจกรรมเอง สอดคล้องกับ
ขนิฎฐา กาญจนรังสีนนท์ (2543) ทีไ่ ด้เสนอแนวทางการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความยั ่งยืน ไว้ว่า
สมาชิกทีเ่ ข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสําเร็จในภาพรวมสร้าง
การยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิกยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิกมี
กิจกรรมสมํ่าเสมอและมากพอทีจ่ ะทําให้สมาชิกได้ทํางานร่วมกัน เป็ นกิจกรรมทีต่ ้องแน่ ใจว่าทําได้
และกระจายงานได้ทวถึ
ั ่ งควรเลือกกิจกรรมทีง่ ่ายและมีแนวโน้มประสบผลสําเร็จอย่าทํากิจกรรมที่
ยากโดยเฉพาะครัง้ แรกๆ เพราะถ้าทําไม่สาํ เร็จอาจทําให้เครือข่ายทีเ่ ริม่ ก่อตัวเกิดการแตกสลายได้
จัดให้มแี ละกระตุน้ ให้มกี ารสือ่ สารระหว่างกันอย่างทัวถึ
่ ง และสมํ่าเสมอสนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และ
ทุกด้านทีต่ ้องการความช่วยเหลือเน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกทีย่ งั อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเอง
ได้สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่ายสนับสนุ นให้สมาชิกได้พฒ
ั นางานอย่างเต็มกําลังตาม
ศักยภาพและความชํานาญทีม่ อี ยู่ โดยร่วมกันตัง้ เป้าหมายในการพัฒนางานให้กบั สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เป็ นพืน้ ฐานในการสร้างความหลากหลาย
และเข้มแข็งให้กบั เครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ทแ่ี น่ นแฟ้นระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกใน
เครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อนจัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อคน
รุน่ เก่ากับคนรุน่ ใหม่ในการสืบทอดความเป็ นเครือข่ายต่อไปจัดให้มเี วทีระหว่างคนทํางานเพื่อพัฒนา
หรือแก้ปญั หาในการทํางานด้านต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้ การให้กําลังใจซึ่งกันและกันจัดให้มี
ช่องทางการทํางานร่วมกันการสือ่ สารทีง่ า่ ยต่อการเข้าถึงทีท่ นั สมัยและเป็ นปจั จุบนั
ทัง้ นี้ ตามแนวคิดของจอร์จ เฮอร์เบิรท์ มีด (George Herbetr Mead) ได้กล่าวถึงเรื่องของ
จิต (Mind) ตัวตน (Self) และสังคม (Society) ว่าเป็ นสิง่ ที่เกิดจากกระบวนการทางสังคม เป็ นการ
กระทําพฤติกรรมของมนุ ษย์ทส่ี ง่ ผลต่อบุคคลอื่น ๆ มีการให้ความหมายกับตนเองได้จากการพัฒนา
ปฏิสมั พันธ์ซง่ึ เป็ นกระบวนการทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ โดยผ่านการสื่อสาร (Turner Jonathan H. 2001)
ในทัศนะของมีดเห็นว่า จิต (Mind) ของมนุ ษย์เป็ นกระบวนการทางสังคมโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ในการสื่อ
ความหมาย ซึง่ สัญลักษณ์เดียวกันอาจมีความหมายหลายอย่าง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพแวดล้อม และ
สัญลักษณ์นัน้ อาจแสดงออกมาในรูปของลักษณะทางร่างกาย หรือภาษา เป็ นสิง่ ทีท่ ําให้มนุ ษย์ต่าง
จากสัตว์อ่นื ๆ ภาษาเป็ นผลผลิตทางสังคมทีท่ ําให้จติ ดํารงอยู่ การทีก่ ลุ่มเยาวชน จะร่วมกันพัฒนา
เครือข่าย เพือ่ ป้องกันการทะเลาะวิวาท เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเข้าไปสวมบทบาท
จากกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ในส่วนของตัวตน (Self) มีด เห็นว่าตัวตนเป็ นกระบวนการของความ
สํานึกเกีย่ วกับ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสามารถในการตอบสนองต่อตนเองดังเช่นบุคคลอื่นตอบโต้
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2) ความสามารถในการตอบสนองต่อตนเองโดยรวม หรือการตอบสนองของคนทัวไป
่ 3) ความสามารถที่
ตนเองมีสว่ นร่วมในการสนทนากับบุคคลอื่น และ 4) ความสามารถในการตอบสนองต่อการตระหนัก
ในสิง่ ทีก่ ําลังพูดและใช้การกระทํานัน้ ตัดสินในการทําสิง่ ต่อไป รวมทัง้ มีดยังได้กล่าวถึงการพัฒนา
ตัวตนผ่านกระบวนการทางสังคมเดียวกันเป็ นการมองตนเองสะท้อนจากมุมมองทีป่ รากฏในสายตา
ของคนอื่น และนํ ามาสู่การให้ความหมายแก่ตนเอง ตัวตนจึงเกิดจากการมีปฏิสงั สรรค์ เป็ นผลผลิต
ทางสังคมตามทัศนะของมีด เป็ นสิง่ จําเป็ นทีจ่ ะต้องทําความเข้าใจบทบาททีส่ าํ คัญของตนเองในการ
ทําความเข้าใจพฤติกรรมของมนุ ษย์ เขาได้นําเสนอตัวตนเกีย่ วกับตนเองใน 2 ประการ คือ “Me” ที่
เป็ นการมองตนเองจากมุมมองของผูอ้ ่นื และ “I” เป็ นตัวตนทีต่ อบสนองความคิดเหล่านัน้ พฤติกรรม
เป็ นผลมาจากการปฏิสงั สรรค์ภายใน ซึง่ I ตอบสนองต่อ Me และกลับมาตอบสนองต่อ I แล้วบุคคล
แสดงออกไปซึง่ การทีก่ ลุ่มเยาวชนได้มกี ารปฏิสงั สรรค์กบั บุคคลอื่นในสังคมทําให้เกิดการมองตนเอง
จากมุมมองของบุคคลอื่น (Me) ทัง้ ก่อนการเข้ามาเป็ นเครือข่ายกลุ่มเยาวชน และขณะทีไ่ ด้รบั เลือก
จากกลุ่มให้เป็ นตัวแทนในการพัฒนาเครือข่ายแล้ว เกิดการตีความและให้ความหมายกับตนเอง (I)
และให้ความหมายกับการเป็ นกลุ่มผูร้ เิ ริม่ ในการพัฒนาเครือข่ายนัน้ จะรวมทัง้ เงื่อนไขของการเป็ น
กลุ่มผูร้ เิ ริม่ ในการพัฒนาเครือข่ายด้วย ส่วนในประเด็น สังคม (Society) มีดเห็นว่า สังคมเป็ นสิง่ ทีม่ ี
ขอบเขตทีก่ ว้าง และมองว่าเป็ นแบบแผนของการปฏิสมั พันธ์ และสังคมเป็ นสิง่ ทีม่ าก่อนปจั เจกบุคคล
กระบวนการทางจิตเป็ นสิง่ ที่เกิดจากสังคม การที่กลุ่มเยาวชนสมัครใจ และได้รบั คัดเลือกให้เป็ น
ตัวแทน จนมาสวมบทบาทเป็ นผูร้ เิ ริม่ ในการพัฒนาครือข่ายกลุ่มเยาวชนนัน้ แบบแผนทางสังคมอาจ
มีสว่ นเกีย่ วข้อง เนื่องจากสังคมมองว่าการเป็ นเครือข่ายกลุ่มเยาวชนเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นพฤติกรรมทีค่ วร
ส่งเสริมให้มใี นสังคมและได้รบั การยกย่อง เป็ นแบบแผนของการประพฤติปฏิบตั ิท่ดี ี รวมทัง้ ยัง
สามารถทําประโยชน์ให้กบั สถานศึกษา และกลุ่มของตนเองได้อกี ด้วย (Turner Jonathan H. 2001)
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ตาราง 31 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท
รูปแบบการพัฒนา
เครือข่าย

ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้

การป้องกัน
รูปแบบการทะเลาะ
วิวาท
ไม่พบการทะเลาะ 1.รู ป แบบการทํ า ตาม
วิ ว าทที่ เ กิ ด จาก รุน่ พี่
นักเรียนกลุ่มทีเ่ ข้า 2.รูปแบบเพื่อนไปไหน
ไปตามกัน
ร่วมโครงการ
กลุ่มนัก เรีย นต่ า ง
ชั ้ น ปี แ ล ะ ต่ า ง
สาขาภายใน
สถานศึกษา ได้มี
การรวมกลุ่ ม กั น
ทํ า กิ จ ก ร ร ม
ร่วมกัน
มีสมั พันธภาพที่ดี
ระหว่างชัน้ ปี และ
ระหว่างสาขา
นักเรียนรุ่นน้อง มี
ความรู้สกึ กลัวรุ่น
พี่ ลดน้อยลง กล้า
พูดมากขึน้
เกิ ด ความร่ ว มมือ 1.รู ป แ บ บ ภั ก ดี ใ น
ระหว่ า ง รุ่ น พี่ รุ่ น สถานศึกษา
น้ อ ง ใ น ก า ร 2.รู ป แบบท้ า ทายใน
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ศักดิ ์ศรี
ต า ม ทั ก ษ ะ ที่ ไ ด้
เรียนรู้
อาจารย์ จ ากต่ า ง
สถานศึก ษาได้ม า
ร่วมกันแลกเปลีย่ น
วิธีการจัดกิจกรรม
ให้นกั เรียน
ไม่พบการทะเลาะ
วิ ว า ท ร ะ ห ว่ า ง
สถานศึกษา 2 แห่งนี้

ผลจากการนําไปใช้

รู ป แบบริ เ ริ่ ม สร้ า ง - มี ส ั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี
เครือข่าย
ร ะ ห ว่ า ง นั ก เ รี ย น
อาชีวศึกษาต่างชัน้ ปี
ต่างสาขา
- ได้รบั การยอมรับจาก
เพือ่ น
- ได้รบั การยอมรับจาก
นัก เรีย นอาชีว ศึก ษา
ต่ า งชั ้น ปี และต่ า ง
สาขา
- มีความกล้าแสดงออก
และกล้ า แสดงความ
คิดเห็น
- มีทกั ษะในการโต้แย้ง
- มีทกั ษะการเป็ นผู้นํา
และผูต้ าม

-

รูปแบบทลายกําแพง - มี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
กัน้
สถานศึกษา
- มีค วามรู้ใ นเรื่อ งการ
ซ่อมสิง่ ของ
- เห็นคุณค่าในตนเอง
- ได้รบั การยอมรับจาก
สังคม
- มี ส ั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี
ระหว่างสถานศึกษา
- ทักษะการวางแผน
- ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก า ร
ความขัดแย้ง
- ทักษะการนําเสนอ
- ทักษะการสือ่ สาร

-

-

-

-

-
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ตาราง 31 (ต่อ)
รูปแบบการพัฒนา
เครือข่าย

ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้

รูปแบบสานสัมพันธ์ - เ กิ ด เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง
ร่ ว มกัน พัฒ นาผ่ า น สังคมออนไลน์
เ ค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม - มีพน้ื ทีท่ างสังคม ผ่าน
ออนไลน์
เครือข่ายออนไลน์
- มี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
สถานศึกษา
- มีค วามรู้ใ นเรื่อ งการ
ซ่อมสิง่ ของ
- เห็นคุณค่าในตนเอง
- เ กิ ด ก า ร ไ ด้ ร ั บ ก า ร
ยอมรับจากสังคม
- มี ส ั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี
ระหว่างสถานศึกษา
- ทักษะการวางแผน
- ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก า ร
ความขัดแย้ง
- ทักษะการนําเสนอ
- ทักษะการสือ่ สาร

ผลจากการนําไปใช้

การป้องกัน
รูปแบบการทะเลาะ
วิวาท

- ไม่พบการทะเลาะ
วิ ว าท ที่ เ กิ ด จาก
นั ก เรีย นที่ม าจาก
ส ถ า น ศึ ก ษ า 2
แห่งนี้เป็ นผูเ้ ริม่ ต้น
- ประชาชนทั ว่ ไป
ยอมรั บ นั ก เรี ย น
อาชี ว ศึ ก ษามาก
ขึน้
- เกิดการแลกเปลี่ยน 1.รูปแบบอวดดีในโลก
ความรู้ใ นเรื่อ งการ ออนไลน์
ซ่ อ ม สิ่ ง ข อ ง ผ่ า น
กลุ่ม Line
- มี ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
ช่ ว ยเหลื อ กั น ผ่ า น
กลุ่ม Line
- มีการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ในการ
ป้องกันการทะเลาะ
วิวาทผ่านกลุ่ม Line
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โดยหลังจากทีไ่ ด้ทาํ ความเข้าใจรูปแบบการทะเลาะวิวาท และใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วมในการสร้างและสังเคราะห์รปู แบบการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ก็นํามาสู่การพัฒนาคู่มอื ทีเ่ ป็ นแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ใี นการพัฒนา
เครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา ทีม่ ปี ระกอบด้วย ชื่อ
คู่มอื วัตถุประสงค์ ขอบเขต คําจํากัดความ กิจกรรมที่เหมาะสม ขัน้ ตอนในการดําเนินการและผูร้ บั ผิดชอบ
สอดคล้องกับ ลักษณะของคู่มอื ทีด่ ี ทีต่ อ้ งมีส่วนประกอบของคู่มอื ทีน่ ่าสนใจตามลักษณะของคู่มอื ที่
ดี (คีรบี นู จงวุฒเิ วศย์; และมาเรียม นิลพันธุ.์ 2542) ได้แก่ วัตถุประสงค์ (Objectives) เป็ นการชีแ้ จง
ให้ผอู้ ่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทําเอกสารเรื่องนี้ขน้ึ มา 2) ขอบเขต (Scope) เป็ นการชีแ้ จง
ให้ผูอ้ ่านทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มอื ว่า ครอบคลุมตัง้ แต่ขนั ้ ตอนใด ถึงขัน้ ตอนใด
หน่ วยงานใด กับใคร ทีใ่ ด และเมื่อใด 3) คําจํากัดความ (Definition) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ ่านทราบถึง
คําศัพท์ หรือคําเฉพาะ อาจเป็ นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คําย่อ ทีก่ ล่าวถึงภายในคู่มอื 4) หน้าที่
ความรับผิดชอบ (Responsibilities) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ ่านทราบว่ามีใครบ้าง ทีเ่ กีย่ วข้องกับคู่มอื นัน้
5) ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ (Procedure) เป็ นการอธิบายขัน้ ตอนการทํางานอย่างละเอียด ว่าใคร ทําอะไร
ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารจัดทําได้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การใช้ขอ้ ความอธิบาย การใช้
ตาราง การใช้แผนภูมิ และการใช้ Flow Chart 6) เอกสารอ้างอิง (Reference) เป็ นการชีแ้ จงให้
ผูอ้ ่านทราบถึงเอกสารอื่นใดทีต่ อ้ งใช้ประกอบกัน หรือคู่กนั หรืออ้างอิงถึงกัน เพื่อให้การปฏิบตั งิ าน
นัน้ สมบูรณ์ 7) แบบฟอร์มทีใ่ ช้ (Form) เป็ นการชีแ้ จงให้ผอู้ ่านทราบถึงแบบฟอร์มต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้ใน
การบันทึกข้อมูลของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ านของกระบวนการนัน้ ๆ 8) เอกสารบันทึก (Record)
เป็ นการชี้แจงให้ผูอ้ ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บ เพื่อเป็ นข้อมูล หรือหลักฐานของการ
ปฏิบตั งิ านนัน้ พร้อมทัง้ ระบุถงึ ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธกี ารจัดเก็บ

3. ข้อจํากัด
ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ จํากัดทีส่ าํ คัญ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจาก การเข้าถึงกิจกรรม
ในบางช่วง ที่มขี ่าวเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาททีม่ คี วามรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษา ทําให้ผวู้ จิ ยั
ไม่สามารถเข้าร่วมสังเกตกิจกรรมได้ เนื่องจากมีความอ่อนไหวในเชิงข้อมูล สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
เหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิด เช่น การยัวยุ
่ จากฝา่ ยต่างๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ทําให้ขอ้ มูลบางช่วง
อาจมีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลเกิดขึน้

4. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะจากงานวิจยั ใน 3 ส่วนคือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้อเสนอแนะเพื่อ
การปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.1 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
4.1.1 จากผลการศึกษา ในส่วนของการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกัน
การทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามามรถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฐมนิเทศนักเรียนอาชีวศึกษาทีเ่ ข้าใหม่ และมีนโยบายในการสร้างกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์รว่ มกัน
ระหว่างสถานศึกษา
4.1.2 สํานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา สามารถสนับ สนุ น ให้ส ถานศึกษา
อาชีวศึกษา นํ าคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษา ไปใช้ในการให้แต่ละสถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนทัง้ ภายใน และ
ระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึน้ ได้
4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิ บตั ิ
4.2.1 จากผลการศึก ษาเกี่ย วกับ เรื่อ งรูป แบบของการทะเลาะวิว าทของนั ก เรีย น
อาชีวศึกษานัน้ มีมาจากหลายสาเหตุ เช่น การทําตามรุ่นพี่ การถูกท้าทายในศักดิ ์ศรี การภักดีใน
สถานศึกษา การทําตามเพื่อน การอวดดีในโลกออนไลน์ ดังนัน้ เมื่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจ ก็จะได้
หาทางป้องกันสาเหตุเหล่านัน้ เช่น สาเหตุมาจาการปลูกฝงั ของรุ่นพี่ ก็ให้ดําเนินการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ให้รุ่นน้องมีความตระหนักในการใช้วจิ ารณญาณการรับข้อมูลข่าวสาร ระหว่างเรียนก็มี
การจัดกิจกรรมทีช่ ่วยกระตุ้น และยํ้าเตือนการใช้วจิ ารณญาณนี้ เพื่อไม่ให้มาเป็ นชนวนในการเกิด
การทะเลาะวิวาทได้
4.2.2 จากผลการศึกษาในส่วนของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม พบว่ามี
กิจกรรมทีน่ ักเรียนได้ร่วมกันนํ าเสนอ แต่หลังจากการจัดลําดับความเป็ นไปได้ ณ ขณะนัน้ แล้ว ทําให้
ไม่ได้นําบางกิจกรรมมาจัดกิจกรรมในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังนัน้ ในโอกาสต่อไป ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง เช่น
กลุ่มอาจารย์ กลุ่มเครือข่ายของนักเรียนอาชีวศึกษา สามารถนํากิจกรรมเหล่านัน้ ไปดําเนินการ เช่น
กิจกรรมการบริการสังคมกับผูด้ อ้ ยโอกาส กิจกรรมการรณรงค์ถงึ โทษของการทะเลาะวิวาท กิจกรรม
การทําบุญ 9 วัด เป็ นต้น
4.2.3 จากผลการศึกษาในส่วนของการวิจยั เชิงปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วม มีปจั จัยเงื่อนไข
ทีม่ สี ่วนสําคัญในการขับเคลื่อนในแต่ละวงจร ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผูบ้ ริหารและอาจารย์ ทีใ่ ห้
การสนับสนุ นทัง้ ในเรื่องของการทํากิจกรรม การประสานงานระหว่างสถานศึกษา การยอมรับฟงั
ความคิดเห็น ความจริงใจต่อการค้นหาแนวทางในการสร้างเครือข่าย และความจริงใจต่อสถานศึกษาที่
เป็ นเครือข่ายกัน กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ทีต่ อ้ งมีการตัง้ เป้าหมายร่วมกันในการทํางาน ได้เสนอ
ความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่ มีการเรียนรูค้ วามสําคัญของการทํางานร่วมกัน มีการยอมรับใน
ความสามารถระหว่างกัน มีการได้ปฏิบตั จิ ริง จนเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนัน้ ตัวแทนผูบ้ ริหาร
และอาจารย์ ควรให้การสนับสนุ น เปิ ดโอกาส และรับฟงั ความคิดเห็นจากกลุ่มนักเรียนในการทํา
กิจ กรรม ส่ว นในกลุ่มนัก เรีย นอาชีว ศึก ษา ก็ค วรมองเห็นคุณค่า ในสิง่ ทีต่ วั เองเรีย น และปฏิบ ตั ิ
ทํางานร่วมกันอย่างตัง้ ใจ
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4.2.4 จากการสะท้อนของนักเรียนอาชีวศึกษา หลังการทํากิจกรรมในทุกวงจรของ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีความรูส้ กึ ดีทไี่ ด้เสนอความคิดเห็น อาจารย์รบั ฟงั
ความคิดเห็น และได้ร่วมวางแผนในการทํากิจกรรม ดังนัน้ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมภายใน
สถานศึกษา โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมตัง้ แต่การวางแผน การตัง้ เป้าหมาย และการจัดกิจกรรม
โดยสนับสนุนทางด้านงบประมาณ และสถานที่
4.2.5 จากผลการศึกษาในส่วนของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม จะเห็นได้ว่า
การพัฒนาเครือข่าย มีหลายรูปแบบ ดังนัน้ สถานศึกษาอาจจะพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มเยวาวชนภายในสถานศึกษา และกลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษา
4.3 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
4.3.1 ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจมีการขยายจํานวนสถานศึกษาในการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนระหว่างสถานศึกษาให้เกิดขึน้ โดยอาจพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ใกล้เคียงกัน หรือ สถานศึกษาทีม่ คี กู่ รณีทะเลาะวิวาทกัน
4.3.2 ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจมีการทดลองใช้คู่มอื ติดตามประเมินผล เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาคูม่ อื ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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กรอบในการสังเกตและ
แนวคําถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก
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กรอบการสังเกต
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แนวทางการสังเกตบริบท และความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงบริบทของสถานศึกษาของนักเรียนอาชีวศึกษา
2. เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสร้างเครือข่ายในกิจกรรมต่าง ๆ

วิธีการ
1. ทําการเดินสํารวจเพื่อสังเกตบริบทต่าง ๆ ทั้งบริบทด้านสถานที่ บุคคล ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
2. สังเกตความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ และทําการบันทึก
กรอบการสังเกต
1) บริบทที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยทําการสังเกตบริบทแวดล้อมภายในสถานศึกษา ทั้งบริบทของ
เวลา สถานที่ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํากิจกรรมของนักเรียนอาชีวศึกษา
2) พฤติกรรมผู้วิจยั ทําการสังเกตพฤติกรรมบุคคลในการทํากิจกรรม
3) ความสัมพันธ์ ผู้วิจัยทําการสังเกตความสัมพันธ์ของบุคลในสถานศึกษา ว่าสัมพันธ์กัน
อย่างไรในการทํากิจกรรม
4) การมีส่วนร่วมผู้วิจัยได้ทําการสังเกตการมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาของ
นักเรียนอาชีวศึกษา
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การสัมภาษณ์เชิงลึก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทําความเข้าใจเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา
2. เพื่อค้นหา รูปแบบ ของสถานการณ์ปัญหาการทะเลาะวิวาท ในนักเรียนอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทําความ
เข้าใจเงื่อนไขของ
สถานการณ์ปัญหา
การทะเลาะวิวาท
ในนักเรียน
อาชีวศึกษา

ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ

แนวคําถามหลัก

แนวคําถามย่อย (Probe)

นักเรียน
อาชีวศึกษา
ที่มีส่วนร่วม
ในเหตุการณ์
ทะเลาะ
วิวาท

1.1. ท่านคิดว่า
สถานการณ์การ
ทะเลาะวิวาท
ของนักเรียน
อาชีวศึกษาเป็น
อย่างไร

1.1.1.สถานการณ์ทะเลาะ
วิวาทเกิดขึ้นที่ไหน
เกิดขึ้นอย่างไร
เกิดขึ้นเวลาอะไร
ใครมีส่วนร่วมบ้าง
พร้อมทั้งบรรยายถึง
พฤติกรรม อารมณ์
และความรู้สึกใน
ระหว่างที่เกิดการ
ทะเลาะวิวาทในครั้ง
นั้น

1.2. ท่านคิดว่ามีสาเหตุ
ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
กับการทะเลาะ
วิวาท

1.1.2 จุดเริ่มต้นของการ
ทะเลาะวิวาทเป็น
อย่างไร (ใครเป็น
ผู้ก่อเหตุ มีใคร
เกี่ยวข้องบ้าง
แต่ละคนมีความ
เกี่ยวข้องอย่างไร)
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วัตถุประสงค์

2. เพื่อค้นหา รูปแบบ
ของสถานการณ์ปัญหา
การทะเลาะวิวาท ใน
นักเรียน

ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ
นักเรียน
อาชีวศึกษา
ที่มีส่วนร่วม
ในเหตุการณ์
ทะเลาะ
วิวาท

แนวคําถามหลัก

แนวคําถามย่อย (Probe)

2.1 เหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาทที่ท่านเข้า
ร่วมมีลักษณะ
อย่างไรบ้าง
2.2 ในขณะทีม่ ี
เหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท
เกิดขึ้น ท่านทํา
อะไรบ้าง
2.3 เหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาทที่เกิดขึ้น มี
ผลเป็นอย่างไร

2.1.1 การทะเลาะวิวาทที่
เกิดขึ้นเป็นแบบ
ไหน(ทางวาจา ทาง
ร่างกาย มีการใช้
อาวุธ ไม่ใช้อาวุธ
ฯลฯ)

*หมายเหตุ แนวคําถามสามารถยืดหยุ่นปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์
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คู่มือการจัดกิจกรรมวางแผนอนาคตร่วมกัน
(Future Search Conference: FSC)
วัตถุประสงค์
1.เพือ่ ทําความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับสถานการณ์การทะเลาะวิวาทในอดีต และปจั จุบนั ทีม่ คี วามเชื่อมโยง
กัน ซึง่ จะมีผลกระทบต่อการป้องกันการทะเลาะวิวาทในอนาคตได้
2. เพือ่ เสนอภาพรวมของสถานการณ์ปจั จุบนั
3. เพือ่ ลงมติ และสร้างสัญญาในการทําให้เกิดกิจกรรมในการป้องกันการทะเลาะวิวาทในอนาคตร่วมกัน
4. เพือ่ รวบรวมแนวคิด ความเข้าใจ ข้อมูลพืน้ ฐาน แผนปฏิบตั กิ าร ทีจ่ ะใช้ใน การสร้างอนาคต เกีย่ วกับ
เรือ่ ง การป้องกันการทะเลาะวิวาทร่วมกัน
ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
1.การวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต
2.การวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปจั จุบนั
3.การสร้างจินตนาการถึงอนาคตทีพ่ งึ ปรารถนา
ประกอบด้วย 13 ขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ขัน้ ที่
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุม่ ทีท่ าํ กิจกรรม

1.

จัดทํา Timeline

วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต

กลุม่ ผสม 1-3

2.

ทําความเข้าใจอดีต

วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต

กลุม่ ผสม 1-3

วิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต

รวมกันทัง้ ห้อง

3.

สะท้อนความคิดเห็นเกีย่ วกับ
เหตุการณ์ในอดีต

4.

สร้างแผนทีค่ วามคิด

ทําความเข้าใจปจั จุบนั

กลุม่ เฉพาะ

5.

มุมมองของผูเ้ กีย่ วข้อง

ทําความเข้าใจปจั จุบนั

กลุม่ เฉพาะ

6.

ความภูมใิ จ – ความเสียใจ

ทําความเข้าใจปจั จุบนั

รวมกันทัง้ ห้อง

7.

การสังเคราะห์

8.
9.

วิเคราะห์และสังเคราะห์เหตุการณ์
ปจั จุบนั

กลุม่ เฉพาะ

การสร้างกิจกรรมร่วมกัน

สร้างจินตนาการถึงอนาคต

กลุม่ เฉพาะ

การนําเสนอกิจกรรม

สร้างจินตนาการถึงอนาคต

กลุม่ ผสม
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ขัน้ ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุม่ ทีท่ าํ กิจกรรม

10.

ความคิดเห็นร่วมและความ
คิดเห็นทีเ่ ป็ นไปได้

สร้างจินตนาการถึงอนาคต

กลุม่ ผสม

11

แผนปฏิบตั กิ ารส่วนบุคคล

สร้างจินตนาการถึงอนาคต

รายบุคคล

12.

แผนปฏิบตั กิ ารกลุม่ สนใจ

สร้างจินตนาการถึงอนาคต

กลุม่ สนใจ

13.

แผนปฏิบตั กิ ารกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้อง

สร้างจินตนาการถึงอนาคต

กลุม่ เฉพาะ
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ขัน้ ตอนที่ 1 การจัดทํา Timeline
วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ทุกคนได้สะท้อนข้อมูลหรือประสบการณ์ในอดีตทีต่ นเองมีอยู่

ผูเ้ ข้าร่วม

กลุม่ ผสม 1 ถึง กลุม่ ผสม 3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท /โพสท์อทิ / ปากกา

วิ ธีการ
1. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมนังเป็
่ นกลุ่ม 3 กลุม่ ตามทีจ่ ดั ไว้
2. ให้สมาชิกในกลุม่ เขียนสิง่ ทีไ่ ด้ทบทวนร่วมกันในช่วงเวลา 10 ปีทผ่ี า่ นมา ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 การเปลีย่ นแปลงของสถาบันอาชีวศึกษาในด้านสังคม ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสถานการณ์การ
ทะเลาะวิวาท และการป้องกันการทะเลาะวิวาท
2.2 เหตุการณ์ในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันอาชีวศึกษา ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสถานการณ์การ
ทะเลาะวิวาท และการป้องกันการทะเลาะวิวาท
2.3 ความร่วมมือของทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสถานการณ์การทะเลาะวิวาท และการป้องกัน
การทะเลาะวิวาท

ตัวอย่างตารางแสดงเส้นแบ่งเวลา
หัวข้อ
2.1
2.2
2.3

2540

2550

2555

2559
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ขัน้ ตอนที่ 2 และ 3

ทําความเข้าใจอดีตและสะท้อนความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานการณ์ทะเลาะวิวาท และ
การป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์
ผูเ้ ข้าร่วม

เพือ่ ให้ทุกคนได้นําข้อมูลจากเส้นแบ่งเวลา (Timeline) มาวิเคราะห์ หา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง และตอบคําถาม ทีแ่ ต่ละกลุม่ ได้รบั มอบหมาย
กลุม่ ผสม 1 ถึง กลุม่ ผสม 3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท / โพสท์อทิ / ปากกา

วิ ธีการ
ในช่วง 20 ปีทผ่ี า่ นมา ให้กลุม่ ผสมร่วมกันคิดว่าประเด็นต่อไปนี้เป็ นอย่างไรบ้าง
2.1 การเปลีย่ นแปลงของสถาบันอาชีวศึกษาในด้านสังคม ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทะเลาะวิวาท เป็ นอย่างไรบ้าง
และมีผลต่อเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในปจั จุบนั อย่างไร
2.2 เหตุการณ์ในประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับสถาบันอาชีวศึกษา ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทะเลาะวิวาท มีอะไรบ้าง
และมีผลต่อแต่ละคนอย่างไร
2.3 ความร่วมมือของทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท เป็ นอย่างไรบ้าง มีผลต่อเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาทในปจั จุบนั อย่างไร
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ผลทีเ่ กิดกับผูเ้ ข้าร่วม
เหตุการณ์
ผลต่อเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาทในปจั จุบนั
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ขัน้ ตอนที่ 4 และ 5
วัตถุประสงค์

การสร้างแผนที่ความคิ ดและมุมมองของผู้เกี่ยวข้อง
เพือ่ สร้างภาพรวม ทิศทาง แนวโน้มและปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิผลต่อเหตุการณ์ป้องกันการ

ผูเ้ ข้าร่วม

ทะเลาะวิวาท
กลุม่ เฉพาะ 1 ถึง กลุม่ เฉพาะ 3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท / โพสท์อทิ / ปากกา

วิ ธีการ
1. ให้แต่ละกลุม่ ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นว่า ปจั จัยใดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเหตุการณ์ป้องกันการทะเลาะ
วิวาท ให้เสนอคนละ 1 หัวข้อ (วิทยากรเขียนภาพเป็ น mindmap)
2. หลังจากนัน้ ให้ผเู้ ข้าร่วมทุกคน ให้คะแนนข้อความทีเ่ ห็นด้วยมากทีส่ ดุ
3. วิทยากร รวบรวมคะแนนและสรุปเป็ นหมวดหมู่
4. ให้แต่ละกลุม่ จัดลําดับความสําคัญร่วมกันอีกครัง้
Mind map

การสรุป
กลุม่

ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล

การเรียงลําดับ
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ขัน้ ที่ 6

ความภูมิใจ และเสียใจ

วัตถุประสงค์

ผูเ้ ข้าร่วม

เปิ ดโอกาสให้สมาชิกแต่ละกลุม่ ทบทวนผลงานทีผ่ า่ นมาของตนเองทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั
ทําให้แต่ละคนรับรูเ้ ข้าใจถึงสภาวะ ความสามารถและขีดจํากัดซึง่ กัน และเกิดกําลังใจเมือ่ คิดถึง
ความภาคภูมใิ จ
กลุม่ เฉพาะ 1 ถึง กลุม่ เฉพาะ 3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท / โพสท์อทิ / ปากกา

วิ ธีการ :
สมาชิกในกลุม่ เฉพาะ ร่วมกันระดมความคิดเห็น บทบาทหน้าทีใ่ นอดีต และปจั จุบนั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการป้องกันการทะเลาะวิวาท และแลกเปลีย่ นกันในทีป่ ระชุม
สถานการณ์

บทบาท

ความภาคภูมิใจ

ความเสียใจ
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ขัน้ 7 กิ จกรรม การสังเคราะห์
วัตถุประสงค์
ผูเ้ ข้าร่วม

เพือ่ ให้สมาชิกได้สะท้อนความรูส้ กึ เมือ่ ได้รบั รูข้ ดี จํากัดและความเสียใจของกลุ่มเป็ นการเปิดใจ
และยอมรับซึง่ กันและกัน เพื่อเตรียมทุกคนเข้าสูอ่ นาคตร่วมกัน และเกิดกําลังใจ
กลุม่ เฉพาะ 1 ถึง กลุม่ เฉพาะ 3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท / โพสท์อทิ / ปากกา

วิ ธีการ
วิทยากรเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดงความรูส้ กึ หลังจากทีไ่ ด้รบั รูค้ วามภูมใิ จและเสียใจของกลุม่
ความภาคภูมิใจ
ความเสียใจ
สถานการณ์
บทบาท
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ขัน้ ที่ 8 และขัน้ ที่ 9 กิ จกรรม การสร้างกิ จกรรมร่วมกันและนําเสนอ
วัตถุประสงค์

ผูเ้ ข้าร่วม

เพือ่ ให้สมาชิกร่วมกันจินตนาการถึงอนาคต ทีพ่ งึ ปรารถนาในหัวข้อหลักของ
การประชุม โดยนําข้อมูลทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากอดีตและปจั จุบนั มาจินตนาการสร้างภาพ
อนาคต หรือ อนาคตในอุดมคติ
กลุม่ เฉพาะ 1 ถึง กลุม่ เฉพาะ 3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท / โพสท์อทิ / ปากกา

วิ ธีการ
1.ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุม ร่วมกันจินตนาการถึงอนาคตทีพ่ งึ ปรารถนา โดยการระดมสมอง โดยให้วาดภาพ
ในจินตนาการ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท แล้วนําภาพของแต่ละคนรวมกัน เป็ นภาพของกลุ่ม
จากนัน้ ให้นําเสนอให้ทงั ้ ห้องฟงั ในประเด็น ดังต่อไปนี้
1.มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน และรูปธรรมพูดถึงความสําเร็จ
2. กล่าวถึงเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ได้อย่างไร นับแต่ปจั จุบนั จนถึงอนาคต
3.ครอบคลุมการใช้กระบวนการ วิธกี าร เทคโนโลยีใหม่
4. ครอบคลุมสิง่ ทีส่ มาชิกกลุม่ เห็นว่าอาจเกิดขึน้ ได้จริง
2. แต่ละกลุม่ ฟงั และบันทึกข้อมูลตามประเด็นทีก่ าํ หนด เพือ่ นําไปเป็ นฐานในกิจกรรมต่อไป
ตารางบันทึกข้อมูล
ภาพทีค่ ดิ

ความเฉพาะเจาะจงต่อเรือ่ ง

เหตุผลทีเ่ กิดการประชุม

กระบวนการวิธกี ารทีใ่ ช้

ความเป็ นไปได้
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ขัน้ ที่ 10 กิ จกรรม ความคิ ดเห็นร่วม
วัตถุประสงค์

เพือ่ แลกเปลีย่ นและค้นหาแนวความคิดในอนาคตทีพ่ งึ ปรารถนา

ผูเ้ ข้าร่วม

กลุม่ ผสม 1-3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท / โพสท์อทิ /ปากกา

วิ ธีการ
1. วิทยากรนําข้อมูลทีไ่ ด้จากกิจกรรม 10 มานําเสนอให้แต่ละกลุม่ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในแต่ละ
ประเด็น มีขอ้ มูลใดบ้าง ทีส่ มาชิกทัง้ กลุม่ เห็นด้วย (ความคิดเห็นร่วม) และความคิดเห็นใดทีส่ มาชิกในกลุม่ เพียง
บางคนเท่านัน้ ทีเ่ ห็นด้วย (ความคิดเห็นทีเ่ ป็ นไปได้)
2. นําความคิดเห็นร่วม และความคิดเห็นทีเ่ ป็ นไปได้ ของทุกกลุม่ เขียนไว้บนฟลิบชาร์ท และให้ทุกคน
ร่วมเรียงลําดับความสําคัญของความคิดเห็นทัง้ หมด
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ขัน้ ที่ 11 และขัน้ ที่ 12 กิ จกรรม การสร้างแผนปฏิ บตั ิ การส่วนบุคคลและแผนปฏิ บตั ิ การกลุ่มสนใจ
วัตถุประสงค์

เพือ่ สร้างแผนการดําเนินกิจกรรมทีช่ ว่ ยป้องกันการทะเลาะวิวาท เป็ นรายบุคคล และ
กําหนดขัน้ ตอนของการทํากิจกรรมการป้องกันการทะเลาะวิวาท

ผูเ้ ข้าร่วม

กลุม่ บุคคล 1-3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท / โพสท์อทิ /ปากกา

วิ ธีการ
1. ให้สมาชิกทุกคน เลือกความคิดเห็นร่วม และความคิดเห็นทีเ่ ป็ นไปได้ ทีผ่ า่ นการเรียงลําดับจากทัง้
ห้องแล้ว เลือกประเด็นทีต่ นสนใจ และให้ความสําคัญเพียงประเด็นเดียว เพือ่ ตอบคําถามทีว่ า่ “ท่านและวิทยาลัย
ของท่านจะมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมนัน้ อย่างไร”
2. รวมกลุม่ กับคนทีส่ นใจประเด็นเดียวกัน และร่วมกันคิดหา รายละเอียดของกิจกรรม ขัน้ ตอน พร้อมทัง้
ระบุปญั หาและอุปสรรคข้อจํากัดทีม่ อี ยู่ แล้วนําเสนอในทีป่ ระชุม

สภาพ
ปัจจุบนั

แนวทางการปรับปรุง

กิ จกรรม ขัน้ ตอน

ปัญหา
อุปสรรค / ข้อจํากัด
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ขัน้ ที่ 13 กิ จกรรม การสร้างแผนปฏิ บตั ิ การกลุ่มเฉพาะ
วัตถุประสงค์

เพือ่ สร้างแผนการดําเนินกิจกรรมทีช่ ว่ ยป้องกันการทะเลาะวิวาท เป็ นรายบุคคล และ
กําหนดขัน้ ตอนของการทํากิจกรรมการป้องกันการทะเลาะวิวาท

ผูเ้ ข้าร่วม

กลุม่ เฉพาะ 1-3

อุปกรณ์

กระดาษฟลิบชาร์ท / โพสท์อทิ /ปากกา

วิ ธีการ
1. นําข้อมูลทีไ่ ด้จากกิจกรรมที่ 12 ให้แต่ละกลุ่ม ร่วมกันค้นหาและวางแผนทีจ่ ะนําไปสูก่ จิ กรรมการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท ในอนาคตได้ โดยให้แต่ละกลุม่ เลือกเรื่องทีส่ นใจละคิดว่าเป็ นไปได้ กลุม่ ละ 1 เรือ่ ง
2. นําเสนอต่อทีป่ ระชุม
ประเด็นที่เลือก

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อจํากัด

กิ จกรรม

ปัจจัยสนับสนุน
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ใบงานกิจกรรมพัฒนาความรู้ในการป้ องกันการทะเลาะวิวาท

ให้ท่านเขียน หรือวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการทะเลาะวิ วาท พร้อมทัง้ อธิ บาย
ภาพวาดนัน้ (10 นาที)

291

ใบงานกิจกรรมพัฒนาความรู้ในการทํางานร่วมกัน
ให้ท่านเขียน หรือวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับการการทํางานร่วมกัน พร้อมทัง้ อธิ บายภาพวาดนัน้
(10 นาที)

292
ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ่ม
เพื่อสร้างคู่มอื การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเยาวชนในการป้ องกัน
การทะเลาะวิ วาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
ตัวอย่างแนวคําถามหลัก

/คําถามซัก(Probe)

เพือ่ ค้นหา
องค์ประกอบในคูม่ อื
การพัฒนาเครือข่าย

- ท่านคิดว่าในคูม่ อื การพัฒนาเครือข่าย
ควรมีขอ้ มูลอะไรบ้าง

เพือ่ ค้นหารูปแบบ
ของคูม่ อื การพัฒนา
เครือข่ายกลุ่ม
เยาวชน

- ท่านคิดว่า คูม่ อื การพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มเยาวชนแบบใด ทีจ่ ะมีผสู้ นใจ
อ่าน และนําไปใช้ประโยชน์ได้งา่ ย
ทีส่ ดุ

- วัตถุประสงค์ควรเป็ นอย่างไร
- ควรมีกจิ กรรมอะไรบ้าง
- คําจํากัดความทีจ่ าํ เป็ นควรมีคาํ
ว่าอะไรบ้าง
- ระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้
มีสว่ นเกีย่ วข้อง
- ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
- รูปแบบของการพัฒนาเครือข่าย
- ขนาดของเล่มคูม่ อื
- การนําเสนอข้อความต่าง ๆ
- จํานวนหน้า

วัตถุประสงค์
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Category

สาเหตุของการทะเลาะวิวาทในแต่ละรูปแบบ
Code
Quotation

รูปแบบทําตามรุน่ พี่
อิทธิพลจาก

ทําตามคําสังรุ
่ น่ พี่

รุน่ พี่

“ถ้าเราไม่ทาํ อย่างพีเ่ ค้าบอก เค้าก็จะบรีฟ มันแรงพี ่ บางคนชํ้าใน
บางคนเข้าโรงพยาบาล กลัวโดนบรีฟ” (เอกรินทร์)
“บรีฟมันแรงนะพี ่ เจ็บหนักกันมาหลายคน มันสังให้
่ ไปตี ก็ตอ้ งไป
ถ้าไม่ไป โดนยิง่ เละ” (รัฐพล)
“บรีฟหนักนะพี ่ ถ้าเรา ไม่เชือ่ เค้า เค้าบรีฟทีนี ่ ชํ้าไปหลายวันเลยพี ่
...ตอนใหม่ๆ เราก็รนู้ ะพี ่ ว่ามันไม่ดี แต่กต็ อ้ งทํา กลัวบรีฟมากกว่า
” (รัฐวัฒน์)
“ผมไม่รูจ้ ริงๆ พีท่ ําไมต้องทํา... ผมเคยเดินออกไปถามรุ่นพีห่ น้า
ห้อง ทําไมต้องพวกผมต้องทํา พีม่ นั ก็ด่า แล้วก็บรีฟพวกผมเลย
บอกมึงกล้าดีกนั จริงๆ...กลัวพี ่ เราก็ช้าํ ไปหมด”(รัฐนาวา)

กลัวการไม่ยอมรับ

“ก็กลัวไม่ได้รนุ่ ครับ ถ้าเราไม่ทาํ ตาม เค้าก็ไม่ให้รนุ่ เรา บอกอะไรก็
ต้องทําครับ” (เอกรินทร์)
“เราเข้ามา เราก็อยากให้พๆี ่ รับเรานะ ไม่งนั ้ จะมีรนุ่ ได้ไง เค้าก็
ไม่ให้” (เอกอรุณ)
“เค้าบอกให้ไปจัด เราก็ตอ้ งไปพี ่ ถ้าไม่ไปเค้าไม่ให้รนุ่ ก็แย่” (รัฐ
นาวา)

เชื่อในประสบการณ์
เดิมของรุน่ พี่

“พีเ่ ค้าบอกแบบนัน้ เราก็ตอ้ งทําพี ่ เค้าบอก เรียนคนละทีก่ นั ก็ถอื
ว่าเป็นศัตรูกนั แล้ว” (เอกรักษ์)
“รุน่ พีบ่ อก เจอมันทีไ่ หน ก็จดั เลย ผมก็เชือ่ นะพี ่ รุน่ พีผ่ มเค้าบอก
เค้าเจอมาก่อนเรา ไงพีเ่ ราไม่ทาํ มัน มันก็มาทําเรา” (รัฐนนท์)
“รุน่ พีบ่ อกครับ ถ้าไม่ทาํ เราเจ็บแน่ พีเ่ ค้าบอกถ้าใช่กเ็ ล่นเลย เค้า
โดนมาแล้ว เค้าก็เตือนเราไงพี”่ (รัฐนาวา)
“เรียนคนละที ่ ก็ตกี นั ได้แล้วพี ่ ไม่ตอ้ งรูจ้ กั หรอก พีเ่ ค้าบอกมาไง”
(รัฐวัฒน์)
“เรือ่ งทะเลาะกันเนีย่ พีเ่ ค้าบอกมาพี ่ มันมีมานานแล้ว เราก็ตอ้ งทํา
ไป ไม่งนั ้ เราก็โดนพี”่ (เอกรินทร์)
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Category

Code
ไม่กล้าโต้แย้งเพราะ
กลัวรุน่ พีท่ าํ ร้าย

รูปแบบภักดีในสถานศึกษา
ต้องการปกป้อง
ความรักใน
สถานศึกษา
สถานศึกษา
(การหลอมรวมทุก
สิง่ ของ
สถานศึกษา มา
เป็ นตันตนของ
ตัวเอง ผ่าน
กระบวนการทาง
สังคม
ประสบการณ์
หรือความทรงจํา
ให้เกิดความรัก
หวงแหน และ
ปกป้อง ในทุก
ความแตกต่างคือ การ
สถานการณ์)
ลบหลู่

Quotation
“เค้าสังก็
่ ตอ้ งทําตามพี ่ พีแ่ ม่งบอก วันนี้ตอ้ งไปลุยนะ ผมจะเถียงว่า
ไม่อยากไป ก็ไม่ได้ มันก็บรีฟผมดิพ”ี ่ (เอกรักษ์)
“ผมเคยเถียงนะพี ่ ตอนเข้าไปใหม่ๆ บอกบ้านผมคนละทาง ผมไป
ไม่ได้ มันต่อยผมเลย...ผมกลัวมากเลยพี ่ ไม่กล้าเถียงอีกเลย” (รัฐ
กันต์)
“เคยนะพี ่ เดินไปคุยกับพวกพีแ่ ม่งเลย ไปกับเพือ่ นอีกคน วันนัน้
มันจะให้พวกผม ไปตีกบั พวกไอ้ทุย ผมก็ไม่อยากไป มันเพิง่ ยิงกัน
มาพี ่ ผมเจ็บอยู่ พีม่ นั เตะผมเลย ตรงนัน้ แหละพี ่ แล้วก็ดา่ พวกผม
ซํ้า…ผมไม่กล้าอีกเลยพี ่ มันให้ไปตีกบั ใคร ก็ตอ้ งไป” (รัฐนาวา)
“ใครจะกล้า พวกพีแ่ ม่งน่ากลัว ไม่รพู้ จี ่ ริงไม่จริง บางคนมันไม่ได้
เรียนนะพี ่ แต่มนั บอกมันเป็นรุน่ พี ่ ....มันบอกวันนี้ตอ้ งไปล่ะ เราก็
ต้องไป ถามไรมันก็แม่ง บรีฟอย่างเดียวเลย” (เอกราช)
“มันเป็ นวัฒนธรรมกันมาพี.่ ..ผมก็ไม่รู้ พีม่ นั บอก ถ้าไม่ทาํ นะ มันบรีฟ
ผมกลัวพี ่ มันให้ทาํ ไรก็ตอ้ งทํา ส่วนใหญ่กพ็ วกทุยนะพี.่ ...(เอกภพ)”
“ไม่กล้าหรอกพี ่ ถึงเราจะรูจ้ กั บอกเป็นเพือ่ นกัน แต่ถา้ เราไปเถียง
เค้านะ....(ทําท่าเอานิ้วปาดคอ)” (รัฐนันท์)
"เป็นลําดับรุน่ นะพี ่ พวกสายช่างเค้าสอนกันมา พีบ่ อกยังไงก็ตอ้ ง
ทํา ไม่ทาํ ก็เจ็บ ตู๊ม ตู๊ม ต้องเชือ่ พี.่ ..”. (รัฐพันธ์)
“มันเป็นความรูส้ กึ นะพี ่ เรารักของเรา ใครมาว่าเนีย่ ยิง่ มาพ่นที ่
ป้ายเราเลยเนีย่ พี ่ โกรธเลย มาก ขึน้ ทันทีเลย แม่งเล่นกับใครไม่
เล่น...” (รัฐนนท์)
“ปี 1 ปี 2 เลยพี ่ มันกําลังห้าว ผมว่านะ ผมก็เป็ นตอนนัน้ ไม่ยอม
หรอก ใครจะมาทํ า วิด ลัย ผม เจอมัน ทีไ่ หน จัด ได้ ผมก็จ ัด พี”่
(เอกรินทร์)
“ตอนผมมาเรียน ผมก็เห็นไงพี ่ ตามตึกเก่าๆ มันพ่นด่าวิทยาลัยผม
คําหยาบพี ่ เห็นกันหลายคน ก็เลยไม่ยอม….รูส้ พิ ี ่ ผมก็รวู้ า่ มันเป็น
ใคร” (เอกราช)
“มันมาพ่นไงพี ่ พ่นทีป่ ้ ายเลย คําหยาบทัง้ นัน้ หยามกันมากพี ่ ใคร
จะไปยอม เราก็ตอ้ งไปลุยให้มนั รู”้ (รัฐพล)
“ก็แค่องค์พอ่ คนละท่า มันก็เหมือนคนละพวกแล้วพี ่ ก็อยูร่ ว่ มกัน
ไม่ได้หรอกพี ่ ......เหมือนว่ามันคิดลบหลูก่ นั พี ่ มันต้องเคารพ
เหมือนกันสิ ” (รัฐนนท์)
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Code

Quotation
“พีเ่ ห็นองค์พอ่ มัย้ เนีย่ พวกผมเคารพ ทุกคนทีเ่ รียนช่างต้องเคารพ
เหมือนเป็นศูนย์รวมเลย เคารพยิง่ กว่าอาจารย์อกี พี ่ ถ้าองค์ทาํ ท่า
พ่อคนละท่า อย่างทีน่ ีย่ นื อีกทีท่ ่านนัง ก็ทาํ ให้ตกี นั แล้วพี ่ บางคน
มันเข้ามาเห็นเนีย่ มันก็จอ้ งจะเล่นเราล่ะ มันรูส้ กึ เป็นคนอืน่ ” (รัฐพล)
“องค์พอ่ เนีย่ พี ่ เหมือนรวมใจพวกเราไว้ พอไปเจอทีอ่ นื ่ ท่าทางไม่
เหมือนทีเ่ รา มันก็รสู้ กึ เฮ้ยย !! แม่ง ทําไมวะ นับถือไม่เหมือนกัน
ล่ะวะ แสดงว่าไม่ใช่พวกเราล่ะ เจอทีไ่ หน ซัดแม่งเลย” (รัฐวัฒน์)
“ผมไม่รนู้ ะพี ่ สําหรับผมเนีย่ เวลาท้อ มองไปทีท่ ่านก็ฮกึ เหิมแล้วพี ่
..รักมากจริงๆ พอขับรถไป บางทีไปเห็นของทีอ่ นื ่ ก็อา้ ว ทําไมไม่
ยืนเหมือนของเรา ทําไมนัง่ ไม่เข้าใจจริงๆ…….มันไม่ใช่พวก
เดียวกับเราแน่ๆ ล่ะ….เนีย่ พีแ่ ค่น้ีกต็ กี นั ได้แล้วจริงๆ ” (รัฐกันต์)

รูปแบบท้าทายในศักดิ ์ศรี
ศักดิ ์ศรีเป็ นสิง่
ได้รบั การดูถกู ตัวตน
สําคัญ (ความมี
คุณค่าในตัวตน
การได้รบั ความยก
ย่องนับถือ การมี
ชื่อเสียง ทีเ่ พือ่ น
มนุ ษย์มใี ห้กนั ให้
สมกับฐานะ และ
ความเป็ นมนุษย์ )

“มันมาด่านะพี่ ก็หลายทางพี่ ด่าว่าไอ้แหนมดอสัน้ อย่างเนี่ยพี่
จะไปยอมมันได้ไง ก็ตอ้ งเจอกันหน่อย” (เอกลักษณ์)
“บางทีมนั ด่าเวลาเรานังรถผ่
่ านพี ่ มันบอกช่างหัวค_ย มันเห็นผม
ใส่ชุดวิดลัยไงพี ่ มันเรียกเด็กช่าง ผมนีป่ รีด๊ เลย ชวนเพือ่ นไป
จัดการมันตรงนัน้ เลย...” (รัฐนนท์)
“มันมาเชคพี ่ ถามว่าเราเรียนไหน เราไม่บอก มันก็ดา่ ลอยๆ ช่าง
แหนม แม่งเหี้ย ผมขึน้ มากพี ่ วันนัน้ ไปกัน 4-5 คน ก็เลยลงไปเลย
ไม่กลัวมันหรอกพี ่ มาหยามกัน” (เอกราช)
“เจอกันข้างนอกนะพี ่ มันก็มาเชคใช่ปะ่ แล้วมันก็มองเราหัวจดเท้า
เลยพี ่ ใครจะไปยอม มันหยามกันนะพี ่ ก็ทาํ ไง คว้าไรได้ ซัดใส่แม่ง
เลย” (รัฐวิน)
“เราเป็นนักรบนะพี ่ ไม่ใช่นกั เลง มันมาว่าเรา เราจะยอมได้ไง มี
เลือดนักสูใ้ นตัวพี ่ พลุง่ พล่านเลย.....” (รัฐพันธ์)
“พีเ่ คยได้ยนิ ปะ่ ครับ เราป็ นนักรบไม่ใช่นกั เลง มันเจ๋งมะพีค่ าํ นี้ เป็ น
นักรบก็ตอ้ งไปรบไงพี ไม่งนั ้ จะเรียกว่าตัวเองป็ นเด็กช่างได้ไง….
ยิง่ มันด่าเรานะ ยิง่ ยอมไม่ได้” (เอกบดินทร์)
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Code
ถูกมองว่าไม่มคี ุณค่า

Quotation
“ถ้าพวกผมไม่ตกี นั นะพี ่ คนก็ไม่รจู้ กั เราสิ มันก็ไม่กลัวเราไงพี ่ คน
ข้างนอกมันก็เห็นเราเป็นเด็กเกเรคนนึง แต่พอเราตีกนั นะ มันกลัว
เรานะพี ่ เราเดินไปเนีย่ หลบ หงอหมด..” (เอกอรุณ)
“เดินไปก็ได้ยนิ แล้วพี ่ เด็กช่างมันจะทําไรกัน นอกจากตีกนั แล้วได้
ออกทีวดี ว้ ยนะพี ่ คนก็รจู้ กั เรา รุน่ พีผ่ มได้ออกทีวดี ว้ ยนะ โคตร
เจ๋งอ่ะพี.่ ...” (เอกรักษ์)
ไม่รสู้ พิ ี ่ ไม่รวู้ า่ ทําอะไรมันจะภูมใิ จ คนก็ชอบพูดกันว่า เด็กอาชีว
แม่กต็ กี นั เป็นอย่างเดียว ม้นก็เลย เออ ไปตีกบั เค้าเนีย่ แหละ ภูมใิ จ
สุดล่ะ มันดูมคี า่ ขึน้ มาเลย เดินในวิดลัยเนีย่ ยืดได้ (รัฐวัฒน์)
เด็กช่างอย่างพวกผม ทําได้กต็ กี นั เนีย่ แหละพี ่ อย่าไปหวังทําอย่าง
อืน่ มันไม่มรี าคาอะไรเลยอยูใ่ นสายเลือดพี ่ พอได้รว่ มรบ มัน
เหมือนชีวติ สมบูรณ์ละ่ (รัฐพันธ์)
ก่อนเข้ามาทีน่ ี ่ ผมได้ยนิ นะ พีข่ า้ งบ้านเค้าบอก วันนี้จะไปรบ ผมก็
แม่ง พีเ่ ท่วะ่ พอเข้ามาเอง รูเ้ ลย เราต้องเป็นนักรบบ้าง มันดูมคี า่
กับผมมากนะพี”่ (รัฐนาวา)

รูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์
การอวดดีในโลก การแสดงให้เห็นความ
ออนไลน์ (การ
มีอาํ นาจ
กระทําบนโลก
ออนไลน์ทแ่ี สดง
ให้นกั เรียนใน
สถานศึกษาอื่นๆ
เห็นว่า
สถานศึกษาของ
ตนมีพลังมากกว่า
มีพรรคพวก
มากกว่า และมี
ต้องการพืน้ ทีท่ างสังคม
อํานาจมากกว่า)

“ก็โพสต์รปู และมีแบบบอกว่า หรือจะเอา.... ใครแน่วะ... แล้วก็ tag
พวกเรามา บางทีมนั tag ชือ่ วิทลัยมาพี ่ พอเราเข้าไปดูมนั ก็เห็นไง
เราก็รวู้ า่ มันไม่ใช่พวกเรา ก็โกรธสิพ…
ี ่ …แล้วก็ไปด่ากันในเฟส
แหละพี ่ พวกนี้มนั ก็กล้าแค่ในนัน้ แหละพี”่ (เอกลักษณ์)
มันโชว์เก๋าพี ่ พวกนี้มนั เกรียน มันคิดว่า โพสต์ไปก็ไม่มใี ครรูว้ า่ ใคร
มันใช้รปู ปลอมไงพี ่ ...บางมีมนั โพสต์รปู ตีนมันเหยียบหัวเข็มขัด
เรา...ผมไม่รวู้ า่ ใคร แต่พอเจอพวกมันทีไ่ หนนะ ผมแม่งเข้า
ไปเชคหมด” (รัฐพันธ์)
“ผมเนีย่ แหละพีเ่ คยโพสต์ ก็แค่อยากโชว์นะ ว่าพวกกูเยอะนะโว้ย”
(เอกรักษ์)
แบบให้คนมา Like เยอะๆพี ่ ก็รปู ป้ายมันเลย แล้วแต่งคําให้ตลกๆ
อ่ะพี ่ แต่ทนี ่ ้ีมนั บานปลาย มันมีรนุ่ เก๋ามาร่วมด้วย มันเลยมาจัด
เลย ผมก็เจ็บ มันซ้อมไม่ยงั ้ เลยที ่ 7-11 แถวบ้านเลยพี…
่ .(เอกรักษ์)
ก็ในเฟสเราอ่ะพี ่ อยากให้คนมา Like เยอะๆ เรือ่ งพวกนี้แหละพี ่
โพสต์หวั เข็มขัดของเด็กทีอ่ นื ่ ไงพี ่ มันเป็นสัญลักษณ์ ว่าเราเจ๋งกว่า
คนอืน่ แล้วนะโว้ย Like เพียบบบ…(รัฐพล)
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เอา Like ไปอวดสาวไงพี ่ ยิง่ เยอะยิง่ เจ๋ง แล้วทําไงอ่ะ รูปผมก็มไี ม่กี ่
like เลยลองดูเลย เอารูปสัญลักษณ์ของทีอ่ นื ่ และทํารูปแบบ เป้า
ปืนน่ะพี ่ คน Like ตรึม….(รัฐนันท์)
การระบายอารมณ์ผา่ น “ทีห่ นูเจอ เป็นข้อความค่ะ ด่าวิทลัยหนู ว่าแหนมบาง ดอบ้าง บาง
แต่ดา่
ตัวอักษร และรูปภาพ ทีมนั ก็ใช้ชอื ่ ปลอมพี ่ เรากดเข้าไปดูกไ็ ม่รหู้ รอกว่าใคร
พวกเราเนีย่ ชัวร์….(รัฐธีรา)
ผมเคยเห็นพี ่ มันเอารูปหัวเข็มขัดเรานีแ่ หละ มาเหยียบไว้เลย แล้ว
โพสต์ดา่ คําหยาบพี ่ อย่ารูเ้ ลย ด่าไปถึงโคตรพี ่ พวกนี้แม่งเถือ่ น..
ไม่รตู้ วั หรอกพีวา่ เป็ นใคร แต่รวู้ า่ แม่งพวกนี้เรียนทีไ่ หน....(เอกราช)
บางทีมนั โพสต์ดา่ แบบเป็นสัญลักษณ์พี ่ ของแต่ละที ่ ใน
Facebook ค่ะ เราเห็นก็รวู้ า่ มันหมายถึงใคร” (รัฐธีรา)
รูปแบบเพือ่ นไปไหนไปตามกัน
อิทธิพลจากเพือ่ น ทําเพราะกลัวเพือ่ นไม่ ถ้าไม่ไปตีกบั มันนะพี ่ มันไม่ให้อยูด่ ว้ ยเลย มันเมยเฉย มีงานกลุม่
มันก็ไม่ให้เข้าพี ่ (เอกรักษ์)
ยอมรับ
มันพูดกันเลยพี ่ ถ้าไม่ไป มึงก็เหมือนไม่ใช่รนุ่ กู มึงไปไหนก็ไปเลย
ผมก็กลัวไม่มรี นุ่ ก็ตอ้ งไปพี ่ ใครจะไม่อยากได้รนุ่ ” (รัฐธารา)
มันจะเหมือนเป็ นส่วนเกินเลยพี ่ มันแบบ บอกไม่ถกู หวะ รูส้ กึ ไม่ดี
พี ่ เหมือนไม่ได้มตี วั ตนในกลุม่ ยังไงก็ตอ้ งไปกับมัน จะตี จะฟนั
เจ็บนิดเจ็บหน่อย แต่เพือ่ นเห็นเรามีตวั ตนก็โอเคแล้วพี.่ .(เอกรินทร์)
ทําเพราะอยากเป็ นฮีโร่ มันเจ๋งนะพี ่ เราปกป้องเพือนได้ เวลามีอะไร เพือนมันก็ยอมเรา
หมด (เอกราช)
ของเพื่อน
ผมเป็นมาตัง้ แต่ม.ต้นแล้วพี ่ เพือ่ นมีอะไร ก็มาชวนผม ให้ผมเป็ น
หัวหน้า พอเข้ามาแบบนี้ ก็เข้าทางเลย ผมไปจัดให้มนั ได้หมดพี ่
ใครตีกนั ขวนไปวันไหน ผมไปหมด....เพือ่ นก็ยกให้ผมเจ๋งสุดไงพี ่
เหมือนเป็นซุปเปอร์แมนของพวกมันเลย ผมก็ยดื เลย..(เอกภพ)
มันสุดยอดจริงๆ นะพี ่ เวลามีอะไรแล้วเพือ่ นมันนึกถึงเรา เหมือน
ผมเป็นทีห่ นึง่ นะพี ่ (รัฐกันต์)
อยากเป็ นส่วนหนึ่งของ เป็นเด็กช่างไงพี ่ มันก็ตอ้ งตีกนั อยูแ่ ล้ว ใครๆ ก็คดิ แบบนี้พี ่ ก่อนมา
เรียนผมก็คดิ พอเข้ามาจริงๆ มันก็ตอ้ งตามกัน ไม่งนั ้ ก็อยูไ่ ม่ได้พี ่
กลุม่
เค้าไม่ยอมให้อยูด่ ว้ ย.(เอกพล)
ไปกับเพือ่ นครับพี ่ เพือ่ นไปไหน เราก็ไปด้วย..ถ้าไม่ไป ก็อยูไ่ ม่ได้
เพือ่ นไปกันหมด ลองผมไม่ไป นีผ่ ม หมาหัวเน่าเลยนะพี.่ .
(เอกรักษ์)
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ถ้าไม่ไปก็อยูไ่ ม่ได้พี ่ ถ้าไม่ไปกับเพือ่ น ผมก็อยูไ่ ม่ได้พี ่ เรียนคน
เดียว ไม่มกี ลุม่ อยู่ ไหนจะเดินทางไปกลับ ก็กลัวอีก” (รัฐพันธ์)
สําคัญนะพี ่ เพือ่ นเนีย่ แหละ ตัวดีเลย ถ้าไม่มมี นั ก็ไม่มคี นช่วยเรา
นะพี ่ เรือ่ งเรียนไม่เท่าไหร่ เรือ่ งตีกนั เนีย่ ตัวคนเดียวนีซ่ วยเลย มัน
ทําไรเราก็เลยต้องทําไปกับมันพี”่ (รัฐกานต์)
มันนัดไว้พี ่ ผมก็ไปตามเพือ่ นมัน มันก็มปี ืนให้ ....ไม่ไปผมก็ไม่รอู้ ยู่
กะใครพี ่ เข้ามาก็เจอมันเลย มันมีพวกเยอะ ผมอยูก่ บั มันก็สบาย....
(รัฐนาวา)

เพือ่ นคือคนสําคัญ

ก็เพือ่ นผมนะพี ่ มันมีเรือ่ งมา เราไม่ชว่ ย ก็หมาสิพ”ี ่ (รัฐนาวา)
ผมก็ไม่รหู้ รอกเรือ่ งมันเป็ นไง แต่เพือ่ นผมเจ็บ ใครทําแม่งผมก็ไป
ทํามันกลับสิพ”ี ่ (รัฐนนท์)
เพือ่ นต้องติดคุกนะพี ่ แม่งไม่มที างยอมกันหรอก” (เอกภพ)
เพือ่ นผมเจ็บ มันต้องเจ็บกว่าพี”่ (รัฐธารา)
เพือ่ นมาบอกกําลังจะมีเรือ่ ง เราจะเฉยได่ปะ่ ลาะ เป็นพีพ่ จี ่ ะยอม?
ผมคนนึงไม่ยอม เพือ่ นผม ผมก็ตอ้ งช่วยอยูแ่ ล้ว” (รัฐกันต์)
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รูปแบบทําตามรุน่ พี ่
เกิดการทะเลาะ ใช้กาํ ลังทันทีทพ่ี บกัน
วิวาทระหว่าง
นักเรียนต่าง
สถาบัน แบบไม่ม ี
การนัดหมาย

จํากันได้พี ่ มันต้องผ่านทางเดียวกัน ทีป่ ้ ายรถเมล์ ถ้าเจอนะ เราก็
ต่อยแม่งเลย...(เอกรินทร์)
เจอตรงทางรถไฟพี ่ แถววัด มันมาคนเดียว ผมไป 2 ก็ดกั เลย ทุบ
แม่ง วิดลัยนี้คเู่ ราเลย ผมจําได้พบี ่ อกไว้..(รัฐพล)
ขับรถสวนกัน ก็ขบั ไล่มนั เลยพี ่ ขับไปทันมัน ก็ถบี เลย แล้วลงไป
กระทืบ แล้วก็ขบั หนีมา แค่น้ีกส็ ะใจแล้วพี.่ .(รัฐวัฒน์)

สอบถามให้แน่ใจก่อน
ใช้กาํ ลังทันที

เชคไงพี ่ ก็เข้าไปถาม เรียนทีน่ ีใ่ ช่มยั ้ แบบเชคให้แน่ใจ ไม่ให้ผดิ ที ่ ถ้า
ใช่กซ็ ดั ป๊าบ ป๊าบ” (เอกรินทร์)
บนสองแถวไงพี ่ ก็ขน้ึ ไปประกบ แล้วก็เชคมันเลย ใช่กต็ บหัว ต่อย
แม่ง พีเ่ ค้าบอกมางี้ เราก็ทาํ พี”่ (เอกอรุณ)
เจอทีป่ ้ ายรถเมล์พี ่ ก็มนั ใส่ชุดนอก แต่เราไม่คนุ้ หน้าว่าเรียนที ่
เดียวกับเรา ก็เชคมันเลย ต่อยแม่ง มาทําหลบ” (รัฐนนท์)
ถ้าเห็นมันมาคนเดียว เราก็เข้าไปเชคพี ่ พวกนี้มนั ชอบใส่ชุดนอก
แต่เราจําได้ไงพี ่ เราก็ขบั ไปจอดหน้ามันเลย ไปกัน 3-4 คัน มีพดี ่ ว้ ย
พีก่ เ็ ชค แล้วกระทืบมันเลย พวกผมก็ซ้ าํ พี”่ (รัฐนาวา)

บาดเจ็บทางกาย

อวัยวะภายนอกได้รบั ผมโดนมาทุกแบบนะพี ่ เส้นเอ็นขาดยังเคยเลย เนีย่ ตอนนี้ยงั ขยับไม่
ค่อยได้ ผมโดนตอนปี 2 ….พีผ่ มโดนมาหมดนะ ตัง้ แต่ต่อย มีด ปืน
ความเสียหาย
เมือ่ ก่อนนะ....” (รัฐนนท์)
“นีไ่ งพี ่ (ชี้ทแี ่ ก้ม) รอยทีผ่ มโดยยิงถากไป ตรงนี้ (ชี้ทศี ่ รี ษะ) ทีถ่ กู ตีมา
ครับ ไม้เนีย่ แหละพี ่ โป๊กมาเลย เลือดมาเต็ม (หัวเราะ) ก็นอน
โรงพยาบาลครับ นานเหมือนกันพี…
่ .” (เอกภพ)
เนีย่ พี ่ (ชี้บริเวณหน้าผาก) มีรอยแผลเป็น ก็โดนตีหวั แตก เย็บ 18
เข็มครับ แล้วก็ตรงนี้ (ชี้ทแี ่ ขนใกล้ๆศอก) โดนมีดฟนั พี ่ มีดดายหญ้า
ยาวๆ มันฟนั มา ผมเอาแขนรับ เย็บอีก 10กว่าเข็ม ก็เป็นแผลเป็น
ตอนแรกๆ ก็เจ็บพี ่ นีผ่ า่ นมาเป็ นปีแล้ว” (รัฐวัฒน์)
ผมก็ขาหักพี ่ ใส่เฝื อกเป็นเดือนๆ ไปกายภาพอีก เซงชิบ....(รัฐนนท์)
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อวัยวะใช้งานได้ไม่
เหมือนเดิม

ขาหักครับ ก็ตอ้ งใส่เหล็กดามไว้ วิง่ เร็วๆ ก็ไม่ได้เหมือนเดิม เดินไม่
ค่อยถนัดครับ มันรุมผม กระทืบๆ แล้วก็เหยียบซํ้า ไม้ฟาด เลยเป็น
หนักพี”่ (รัฐพล)

หวาดกลัวหลัง
เหตุการณ์

“หนูกลัวนะคะพี ่ ไม่กล้ากลับทางนัน้ เลย มันมาขูไ่ ม่ให้เรากลับ ไม่งนั ้
มันจะเอาตายเลย” (รัฐพร)
ไม่กล้าไปทางนัน้ พี ่ กลัว เดีย๋ วไปเจอพวกมันอีก กลัวค่ะพี”่ (รัฐกานต์)

ภาพเหตุการณ์ยงั ติด
ในความทรงจํา

ก็กลัวพี ่ มันแรง ทัง้ มีด ทัง้ ไม้ ฟาดกันไม่ยงั ้ ผมก็สะดุง้ ๆ เวลาเห็น
ใครหยิบมีดมา มันฝงั ใจพี”่ (รัฐวัฒน์)
ติดตามากพี ่ เพือ่ นหนูโดนฟนั แขน หนูเห็นกับตาเลย เลือดนีพ่ งุ่ เลย
หนูตอ้ งแกล้งนอนนิง่ ๆ ไม่กล้าขยับเลย ทุกวันนี้เห็นมีด แล้วสะดุง้
ต้องปิดตาทุกครัง้ เลยพี(่ รัฐกานต์)
ก็จาํ ได้พี ่ ทีเ่ รายกแขนไปกันมีด คือมันตัง้ ใจจะฟนั เรา หลับตามันก็
ยังนึกถึงตลอด ก็มผี วาๆบ้างครับ มันเสียวๆ (เอกรักษ์)

เสียใจทีท่ าํ ให้พอ่ แม่
ต้องลําบากกาย

พอทําไปแล้ว เห็นพ่อแม่ตอ้ งมาเสียการเสียงาน ผมก็เสียใจครับพี ่
คือเรือ่ งมันเกิดทีผ่ ม แต่พอ่ แม่ตอ้ งมาเดือดร้อนด้วย” (เอกอรุณ)
“พ่อกับแม่กใ็ ห้กาํ ลังใจพี ่ เค้าก็มาส่งนะตอนเกิดเรือ่ งใหม่ ๆ ทีเ่ ราขา
หัก เพือ่ นก็มนั ก็คงอยากช่วยอ่ะพี ่ แต่มนั จะช่วยยังไง ก็ไม่ได้อยูด่ ี ก็
ครอบครัวเนีย่ แหละทีช่ ว่ ยผมตลอด ….มีแต่แม่ทตี ่ อ้ งหยุดขายของ
ตัง้ แต่มาเฝ้า ผมอยูข่ า้ งในแกก็มาบ่อย ผมก็เสียใจนะ” (เอกบดินทร์)
“ตอนอยูโ่ รงพยาบาล ก็มแี ค่แม่อ่ะพี ่ มาเฝ้าผม มาดูแล เค้าก็ตอ้ งปิด
ร้าน ไม่มเี งินไปอีกหลายวัน...ผมก็เสียใจนะพี ่ แต่ทาํ ไงได้(รัฐพันธ์)
พ่อกับแม่ครับ ผลัดกันมา เค้าขายของพี ่ ก็ถา้ มา 2 คนก็ตอ้ งปิ ดร้าน
ก็ขาดรายได้... เค้าก็ตอ้ งมานอนพื้นแข็งๆเนีย่ พี ่ ผมก็สงสารเค้านะ
(รัฐวัฒน์)
เสียใจนะพี ่ ผมทําตามรุน่ พี ่ แต่พอเกิดเรือ่ ง คนลําบากคือพ่อแม่ผม...
แต่ผมก็เถียงมันไม่ได้ไงพี ่ มันก็บรีฟอีก ก็ตอ้ งรับสภาพไป..(รัฐนาวา)

ทําให้พอ่ แม่ตอ้ งเสียใจ เห็นเค้านอนร้องไห้ นอนไม่หลับ ตอนมาเฝ้า..ผมก็เสียใจนะพี ่ แต่ทาํ
ไงได้ มันเกิดไปแล้วอ่ะพี ่ เค้าบอก เค้าเลี้ยงผมมาดีดี ทําไมต้องไป
ทําแบบนี้ เจ็บขนาดนี้มนั คุม้ มัย้ ....(รัฐนนท์)
ได้ยนิ แม่คุยกับยายว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้ เค้าก็รอ้ งไห้กนั 2 คน
ยายเค้าเลี้ยงผมมานะพี ่ ผมก็เสียใจนะ ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้...(เอกภพ)
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รูปแบบภักดีในสถานศึกษา
เกิดการทะเลาะ
วิวาทแบบไม่ได้
นัดหมาย

ใช้กาํ ลังทันทีทพ่ี บกัน

“เรารูว้ า่ มันเรียนทีอ่ งค์พอ่ ไม่เหมือนเราใช่ปะ่ พี.่ ..จําชุดมันได้ ก็เข้า
ไปอยแม่งเลย มีดก็มพี ี ่ ถ้ามันมาหลายคนก็ดงึ ออกมาขู่ ผมก็เก็บไว้
ตรงกางเกงไงพี ่ ดึงมาใช้ได้เลย..” (รัฐวัฒน์)
“เจอทีไ่ หน ก็ซดั แม่งเลยพี ่ มันนับถือไม่เหมือนเรา เราจะเอาไว้ทาํ ไม
เหมือนคนละพวกกัน ไม่เคารพเหมือนเราอ่ะพี ่ ผมซัดหมด พวกนี้”
(รัฐพล)
มันลงชือ่ ไว้พี ่ มันมีสญ
ั ลักษณ์ เราก็รวู้ า่ ใคร พอเจอก็จดั มันเลย ทัง้ ด่า
ต่อย เตะแม่งมาหมดอ่ะพี ่ มันแค้น มาด่าวิทลัยผม “ (เอกราช)
รูพ้ ี ่ มันรูก้ นั เจอทีป่ ้ ายรถเมล์นะ ผมบิดเลย มันวิง่ หนี ผมบิดรถตาม
เลย มันมาพ่นด่าขนาดนัน้ ใครไปยอมอ่ะพี ่ เกลียดแม่ง ก็ซดั เลย”
(รัฐนนท์)
บางทีเจอบนสองแถวพี ่ จําเสื้อมันได้ ว่ามันเรียนทีเ่ ดียวกับไอ้พวก
มาพ่น ผมก็จดั เลย ตู๊ม ! เปรี้ยง ! (เอกอรุณ)
เวลากลับบ้านพี ่ ขับมอไซค์สวนกันเนีย่ แหลไ ล่ตามเลย เพือ่ นทีซ่ อ้ น
มันก็ถบี ไงพี ่ มันบิดหนี เราก็บดิ ตาม ถีบให้มนั ล้ม ไอ้พวกเรียนที ่
เดียวกันมันก็ตอ้ งรับผิดชอบ มาพ่อด่าวิดลัยผม (เอกบดินทร์)

สอบถามให้แน่ใจก่อน
ใช้กาํ ลังทันที

“เห็นมันตรงป้ายรถเมล์พี ่ ทางมาวิดลับเนีย่ แหละ ผมเห็นพวงกุญแจ
มัน แต่มนั ใส่ชุดนอกนะ ผมก็เข้าไปเชค มันบอกไม่ใช่ ผมก็ด่า แม่ง
....อย่ามาหลอกกู กูรู้ แล้วก็ต่อยมันเลยพี ่ เพือ่ นมันจะเข้ามาช่วย แต่
มันสูผ้ มไม่ได้ ผมตัวใหญ่ มีมดี ด้วย ผมพกตลอด” (เอกราช)
ก็นงรถไปพี
ั่
่ มันก็เดินขึน้ รถมา ไม่เห็นเราหรอก เรานังข้
่ างหลัง แต่
เราเห็นมัน พอรถออก เราก็เดินไปเชคมันเลย มึงเด็ก_ใช่มยั ้ แล้ว
กระทีบมันเลย คนบนรถก็ไม่กล้าหรอกพี ่ เค้ากลัวกัน พอจอดป้าย
ผมก็ลงเลย เพือ่ นๆ ผมก็ลงกันหมด” (รัฐพล)
ป้ายรถเมล์พี ่ มันต้องมายืนรอกันอยูแ่ ล้ว มันเดินมาเราก็ไปเชคเลย
มันบอกไม่ใช่ แต่เราเห็นเสือ้ มันไง ข้างหลังมันมีปกั ไว้ ผมก็ซดั เลย
แม่งมึงโกหกทําไม แล้วกระทีบมันเลย ให้มนั ไปบอกคนทําด้วย ว่า
อย่ามาทําอีก พ่นคําหยาบใส่ตกึ ด่ากันเนีย่ มันรับไม่ได้ ไม่งนั ้ โดน
หมดแน่” (รัฐนนท์)
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ตรงแถวๆ รถไฟพี ่ ไปกับเพือ่ นๆ ช่วงนี้แหละ บ่ายๆ เนีย่ เจอมันมา
กัน 3-4 คน ผมก็ยนื นิง่ ๆ แล้วนะ มันก็เข้ามาเสียงดัง เชคผม ผมก็ไม่
รูท้ าํ ไง ก็นิง่ ไว้ นิง่ แล้วมันก็ดา่ มึงมันแหนมกูรู้ แล้วต่อยผมด้วย บอก
ให้ผมไปลบออกทีพ่ น่ ไว้ตามตึก ผมบอกไม่รู้ ไม่ได้ทาํ มันบอกมึงมัน
ก็พวกแหนม...(รัฐพันธ์)

เกิดการทะเลาะ
วิวาทแบบมีการ
นัดหมาย

ส่งสารท้ารบ

มันลงชือ่ ไว้พี ่ แบบตัง้ ใจแหละพี ่ เราก็ไม่ยอมไง ส่งสายไปบอกมัน
เลย ให้มาเจอกันทีไ่ หนก็วา่ ไป ถ้าตกลงให้มาเลย ไม่มาถือว่าหมา..
(รัฐวัฒน์)
ก็ไปพ่นต่อมันเลยพี ่ บอกทําแบบนี้มงึ มาเจอกันเลยดีกว่า” (เอกราช)
ส่งสายไปพี ่ มันมีสายกันอยู่ ถ้ามึงทําขนาดนี้ มึงมาเจอกันเลย พวก
กูรกั ของกูนะโว้ย (รัฐพล)

เตรียมนักรบให้พร้อม

“มาหาพรรคพวกพี ่ จะออกรบก็ตอ้ งมีนกั รบ ก็เตรียมอาวุธ พวกปืน
มีด ไม้ ปืนนีห่ าไม่ยากพี ่ หาง่ายเหมือนซื้อข้าวกินเลย ก็เรียกรวมทัง้
เพือ่ น ทัง้ รุน่ น้อง ไปให้เยอะสุดอ่ะพี”่ (รัฐวัฒน์)
“ไม่ตอ้ งฝึกอะไรพี ่ แค่ตอ้ งเตรียมมันให้พร้อมทีส่ ดุ บิ้วมัน ให้ฮกึ เหิม
พร้อมไปสูพ้ ี ่ พร้อมลงสนามรบ....” (เอกราช)
“ไปหาเพือ่ น กับพีๆ่ ครับ ก็ไปเล่าให้ฟงั ว่ามันมาด่าวิดลัยเรา ใครจะ
ไปลุยบ้าง ให้เตรียมตัวกัน อาวุธอย่าให้ขาด...มีดก็ซ้อื อันร้อย สอง
ร้อยเองพี”่ (เอกอรุณ)

มีการเตรียมสนามรบ

เราก็หาทําเล ตึกร้างๆ อ่ะพี ่ แถววิดลัยมี ไปดูไว้ เตรียมพวกมีดไป
ซ่อนไว้ พอมันมาก็ซดั กับแม่งมันได้เลย” (รัฐวัฒน์)
ตึกร้างเยอะแยะพี ไปทีน่ นแหละ
ั่
แต่เราไปดูไว้ก่อน ให้พร้อม (เอกราช)
แถวทีไ่ กลๆ คนพี ่ ยิง่ ไกลวิดลัย ยิง่ ดี ก็ขบั มอไซค์ไปหาไว้ (เอกราช)
เราต้องเตรียมพี ่ มันมาก็เสร็จเรา เราท้ามันไง เราก็ตอ้ งเตรียมให้
พร้อม (รัฐพล)

สํารวจทางหนี

ดูหมดพี ่ เส้นไหน วิง่ ไปไหน ซอยไหนทะลุกนั ไปทางไหนทางตัน
เตรียมไว้ บางทีพอ่ (ตํารวจ)มา จะได้หนีทนั พี”่ (รัฐวัฒน์)
ก็ขบั มอไซค์ไปกับเพือ่ นๆ ครับ ดูเลย ถ้าออกทางนี้ จะไปเส้นไหนได้
ถนนมันเยอะมากพี ่ ซอยก็เยอะ ถ้าเราไม่เตรียมทางหนีไว้ เดีย๋ วโดน
ซิว ซวยเลย (เอกราช)
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ผมดูไว้หมดพี ่ เส้นไหนไปทางไหนได้บา้ ง มันเปลีย่ ว เราจะหนียงั ไง
ถ้าตํารวจมาดักเราจะหนียงั ไงได้บา้ ง ผมเล่าไม่ได้นะพี ่ บอกได้แค่น้ ี
จริงๆ (รัฐพันธ์)

หมดสิน้ อิสรภาพ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ าํ กัด

แต่คดีตอนโดนปี 1 แต่มาตัดสินตอนจะขึน้ ปี 3 ผมก้ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ น
นัน้ ....สถานพินิจครับ 5 เดือน ก็ไม่ได้เรียนไปเกือบปี (รัฐนนท์)
อยูใ่ นสถานพินิจครับพี ่ มันก็มพี ้นื ทีแ่ ค่นนั ้ ทีน่ อน ลานกิจกรรม ผม
เบือ่ พี ่ มันไปไหนไม่ได้อสิ ระเหมือนเคย (เอกราช)

ถูกปิดกัน้ เสรีภาพ
บาดเจ็บทางกาย

ไปไหนก็ไม่ได้พี ่ ไม่ได้เจอใคร เจอกันแต่ไอ้คนข้างใน เชีย่ ๆ ทัง้ นัน้ พี ่
ไปดูหนังก็ไม่ได้ กินเหล้าก็ไม่ได้ ..(รัฐนนท์)

อวัยวะภายนอกได้รบั “ผมเหรอพี ่ เยอะสุดก็ขาหัก พักไปเป็นเดือนพี ่ ทําไรก็ไม่ได้ ต้อง
เข้าเฝือก พี ่ เวลาไปเรียนก็พอ่ บ้าง เพือ่ นบ้างมาพาไป ผมเรียนภาค
ความเสียหาย
คํา่ ไงพี ่ พ่อเค้าก็กลัวไม่ปลอดภัย ก็เราเพิง่ โดนมา.” (เอกบดินทร์)
แขนหักครับ เข้าเฝือกยาวเลย มันใช้มดี ฟนั นะพี ่ มีดมันยาวเป็ นวา
(รัฐนนท์)
ผมโดนยิงทีไ่ หล่พี ่ ก็เจ็บนิดหน่อย ได้เย็บ (เอกอรุณ)
โดนนีเ่ ลย ทีทอ้ งครับ แล้วก็ใกล้ๆ ปอด คิดว่าตัวเองไม่รอดแล้ว
อยูไ่ อซียหู ลายวันเลย เจ็บดิพี ่ เนีย่ คิดแล้วยังเจ็บอยูเ่ ลย (เอกพล)
ผมต่อยมัน แต่มนั มีมดี พี ่ มัดชักมาจากกางเกงอย่างยาว ฟนั โดน
หลังผมเนีย่ กลางหลังเลย ก็เย็บหลายอยู่ มีรอยแผลป็นอยูพ่ .ี ่ ..ดูมยั ้
(รัฐวัฒน์)
อวัยวะใช้งานไม่ได้
เหมือนเดิม

เข่าผมเนีย่ พี ่ มันกระทืบมา แล้วขยี้ซ้ าํ ผมเจ็บแทบตาย ต้องไปตรวจ
ไปทํากายภาพ (เอกบดินทร์)
มือครับ โดนเส้นเอ็น มีดฟนั ผม กํามือไม่ได้เหมือนเดิม ดีนะเป็ นข้าง
ซ้าย ทํากายภาพหลายเดือนเลยพี ่ กว่าจะขยับได้ (เอกราช)

มีรอ่ งรอยของ
เหตุการณ์ฝงั อยูใ่ น
ร่างกาย

“ตัวผมเนีย่ พี ่ มีกระสุนฝงั อยู่ 90 นัดนะ พีอ่ ยากเห็นปา่ ว ผมเปิดให้ดู
ได้นะ มันยิงไงพี ่ เราก็เตรียมไปนะ แลกกันพี ่ เป็นลูกปราย หมอบอก
ก็คอยไปตรวจ แต่ผมไม่ไปหรอกพี ่ ไม่ได้เป็นไรมาก เท่ดมี กี ระสุนใน
ตัวเกือบ 100 นัด...” (รัฐพันธ์)
ผมมีอยูท่ เี ่ ข่าพี ่ กระสุนฝงั อยู่ 2 นัด จับเล่นได้ หมอบอกไม่ตอ้ งเอา
ออกหรอก มันไม่โดนอะไร พีม่ าจับสิ เนีย่ ผมให้จบั ได้ พอจับมันก็
ช่วยให้นึกถึงเหตุการณ์นะพี ่ คอยเตือนสติเรา (เอกบดินทร์)
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ผมมีแผลเป็นครับ ทีห่ ลังเลย มีดฟนั มากลางหลังผมเลย เวลาส่อง
กระจก ผมก็นึกถึงตลอด (รัฐวัฒน์)

บาดเจ็บทางใจ

เจ็บปวดทีถ่ กู ตีตรา

เราออกมาจากสถานพินิจได้ คนแถวบ้านก็จะแบบ รังเกียจเราพี ่
บอกไอ้นกั เลง ไอ้ขค้ี ุก ผมก็เจ็บนะ เค้าไม่มาฟงั ว่าผมทําเพือ่ วิดลัย
(รัฐนนท์)
พวกแม่คา้ เนีย่ พี ่ เราผ่านไป มันก็พดู กันดังๆ อย่าไปใกล้ เดีย๋ วมัน
ฟนั เอา ผมนีแ่ บบ เจ็บลึกๆ นะพี ่ อยากไปบอกเจ้ๆนะ ว่าไม่ได้ทาํ คน
ทัวไปโว้
่
ยย กูทาํ ไอ้พวกมาด่าวิดลัยกู (เอกราช)
บางคนก็บอก ไอ้เด็กช่างพวกนี้ ดีแต่ตกี นั ไปวันวัน ผมไม่เข้าใจเลย
มันไม่ได้รจู้ กั พวกผม จะมาด่าผมแบบนี้ได้ไง มาถามสิ ว่าทําไมพวก
ผมทํา ผมก็เจ็บเป็นนะพี ่ (เอกบดินทร์)
เดินๆ ไปได้ยนิ บอก มึงมันจะทําอะไรได้นอกจากหาเรือ่ งคนอืน่ ผม
นีป่ รีด๊ เลย ไม่อยากเดินไปข้างนอกเลย คนมันไม่รเู้ รือ่ งไงพี ่ แม่งมัน
ก็ดแี ต่พดู กันไป (รัฐนันท์)
ทีวดิ ลัยก็มที าํ ทัณฑ์บนนะพี ่ เค้าก็เหมือนเหยียดๆ เรา ทัง้ ทีเ่ ราทําไป
เพราะรักวิดลัยแท้ๆเลย (รัฐพันธ์)

เสียใจทีท่ าํ ให้
ครอบครัว

“พอทําไปแล้ว เห็นพ่อแม่ตอ้ งมาเสียการเสียงาน ผมก็เสียใจครับพี ่
คือเรือ่ งมันเกิดทีผ่ ม แต่พอ่ แม่ตอ้ งมาเดือดร้อนด้วย” (เอกบดินทร์)

ลําบาก

“พ่อกับแม่กใ็ ห้กาํ ลังใจพี ่ เค้าก็มาส่งนะตอนเกิดเรือ่ งใหม่ ๆ ทีเ่ ราขา
หัก เพือ่ นก็มนั ก็คงอยากช่วยอ่ะพี ่ แต่มนั จะช่วยยังไง ก็ไม่ได้อยูด่ ี ก็
ครอบครัวเนีย่ แหละทีช่ ว่ ยผมตลอด …..” (เอกบดินทร์)
“ตอนนัน้ ผมก็คดิ นะพี ่ เราอยูโ่ รงพยาบาลนาน ก็เหงาเหมือนกัน ไม่ม ี
ใครมาหา แม่กม็ าตอนเย็น สลับกับน้องสาว พออยูค่ นเดียวมันก็ได้
คิดว่า ทําไมต้องมาเกิดเรืองกับเรา วิทลัยก็ไม่เห็นช่วยไรได้มาก
ผมจะไปรักมันทําไม ก็มแี ค่แม่อ่ะพี ่ มาเฝ้าผม มาดูแล” (เอกราช)
แม่กพ็ ดู นะพี ่ ว่าดูสแิ ม่ตอ้ งหยุดทํางาน เดีย๋ วต้องเตรียมไปโรงพักอีก
ไปขึน้ ศาลอีก ก็บอกผมว่า อย่าไปยุง่ อีกได้มยั ้ ตอนนัน้ ผมก็ฉุกคิดนะ
พอเกิด เรือ่ งผมก็เ หมือ นเป็ น ต้น เหตุ ทํ า ให้แ ม่ เ สีย ใจ แม่ ผ มต้อ ง
เหนือ่ ยขึน้ ” (รัฐพันธ์)

หวาดกลัว

“หนูกลัวนะคะพี ่ ไม่กล้ากลับทางนัน้ เลย มันมาขูไ่ ม่ให้เรากลับ ไม่งนั ้
มันจะเอาตายเลย มันรูว้ า่ เราเรียนทีไ่ หน แถวนัน้ มันผ่านไม่กที ่ ี ่ มันก็
รูว้ า่ เรามาเรียนทีน่ ี ่ ” (รัฐพร)

306
Category

(Code)

Quotation
มันมากันเป็นฝูงเลยพี ่ หนูนงตั
ั ่ วสันเป็
่ นลูกนกเลย แต่แฟนหนูบอก
ไม่ตอ้ งกลัว วันนัน้ เราอยูบ่ นสองแถวพี ่ มีเพือ่ นๆ แฟนอีก 4-5 คน
เค้าก็ลงไป แต่หนูไม่ได้ลง แล้วก็มนั ไปบอกให้สองแถวหยุด อย่า
ออกรถ มันก็เข้ามารุมพี ่ มีทงั ้ มีด ทัง้ ไม้ หนูเห็นปืนด้วย แต่มนั ไม่ได้
ยิงใส่คน มันยิงขึน้ ฟ้า หนูกลัวมาก ได้ยนิ เสียงอะไรดังๆ นีส่ ะดุง้
ตลอด บางทีน้องสาวก็บอก ว่านอนละเมอ ผวาๆ (รัฐกานต์)

รูปแบบท้าทายศักดิศ์ รี
เกิดการทะเลาะ
วิวาทแบบไม่ได้
นัดหมาย

ใช้กาํ ลังทันทีทพ่ี บกัน

พอมันด่าเราใช่มยั ้ พี ่ เราจะยอมได้ไง ก็ซดั ตูม้ กันตรงนัน้ เลยพี ่
มะรุมมะตุม้ ไม่มยี อมพี ่ (รัฐวัฒน์)
ผมพกมีดกันอยูแ่ ล้วพี ่ ใส่กางเกงเนีย่ แหละ วันนัน้ ได้ยนิ มันด่าลอย
มาเลย ปรีด๊ เลย ค_ยเป็นพีย่ อมมัย้ ก็จดั เลยสิ ผมมี 5 คน มันก็
ประมาณ 7-8 คน ผมไม่กลัวหรอก ผมมีมดี ดายหญ้าเลยพี ่ เพือ่ นผม
มีปืนปากกา มันพกไว้ (เอกราช)
ซัดมันเลย ตุ๊บตับ๊ วันนัน้ ไปกับรุน่ พีด่ ว้ ย ลุยเละ ให้มนั รูก้ นั ไป มาด่า
กันได้ไง ลูกผูช้ ายพี ่ ฆ่าได้หยามไม่ได้ (เอกอรุณ)
มันหยามพี ่ มันเกินไป ถ้าจะด่าแบบนี้ มาลุยกันเลยดีกว่า วันนัน้ ก็
เข้าโรงพยาบาลกันไป (รัฐนนท์)

สอบถามให้แน่ใจก่อน
ใช้กาํ ลังทันที
หมดสิน้ อิสรภาพ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ าํ กัด

เชคก่อนพี ่ บางทีเสียงมาจากทางนัน้ เราก็ตะโกนไป เป็นเหี้ยไร
อยากโดนใช่มยั ้ ถ้ามันไม่หยุด ด่าต่อมาอีก ก็ลุยเลยพี ่ พวกนี้แม่งอ
ยากมีเรือ่ ง (รัฐวิน)
ก็โดนจับไงพี ่ อยูใ่ นสน.นันแหละ
่
ประจํา พ่อก็มาประกันตัว มันก็อดึ
อัดพี ่ มันห้องแคบๆ ร้อนๆ (เอกอรุณ)
ห้องสีเ่ หลีย่ มแคบๆ พีเ่ คยดูหนังมัย้ อย่างนัน้ แหละ แต่บางทีคนมันก็
เยอะพี ่ แค่คนื เดียวผมก็เบือ่ แล้วพี ่ อึดอัด ร้อน ทําไรก็ไม่ได้ เดินไป
หานํ้าเย็นกินยังไมไดเลย (รัฐนาวา)

ถูกปิดกัน้ เสรีภาพ

ผมพูดไรไป ตํารวจก็ไม่เชือ่ ผมนะพี ่ ไม่ให้ผมทําไรเลย โทรศัพท์ก็
ไม่ได้ พูดกับใครก็ไม่ได้ (เอกอรุณ)
พูดไรไม่ได้เลย เซงมากพี ่ (รัฐกานต์)
เค้าไม่ให้ผมพูดเลย ไม่ให้ผมไปไหน ไม่ให้โทรหาใคร ให้นงอยู
ั ่ เ่ ฉยๆ
(รัฐนาวา)
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(Code)

บาดเจ็บทางกาย

อวัยวะภายนอก
เสียหายเล็กน้อย

Quotation
ปากแตก ชํ้าบ้าง ปกติพี ่ ไม่ได้เป็ นไรมาก (เอกรักษ์)

มีอวัยวะทีไ่ ด้รบั ความ มีดฟนั ตรงแขนเนีย่ พี ่ เย็บไม่กเี ่ ข็ม ชิวๆ พี ่ (รัฐวิน)
เสียหายในระดับปาน
ตรงหัวเนีย่ ครับ หัวแตก ปากแตก แก้มชํ้า หางตาด้วย มันต่อยมาพี ่
กลาง
หลบไม่ทนั หมัดหนักชิบ....(เอกอรุณ)
มีอวัยวะทีไ่ ด้รบั ความ “ผมแขนหักพี ่ กระสุนฝงั ในตรงแถวเข่าอีก 2 นัดครับ จับได้พเี ่ นีย่
เสียหายระดับรุนแรง มันเลือ่ นได้ ก็เหมือนไว้เตือนตัวเองพี ่ ว่าเราเคยมีเรือ่ ง ผ่านชีวติ ช่วง
นัน้ มา” (เอกบดินทร์)
บาดเจ็บทางใจ

เสียใจทีท่ าํ ให้
ครอบครัวลําบาก

“ก็ตอ้ งซ่อมบ้าน ปิดร้าน ขายผลไม้พี ่ แม่กต็ อ้ งปิดร้านมาเฝ้าผม น้อง
ผมก็ ไ ปโรงเรี ย น ต้ อ งเอาเงิน เก็ บ มารัก ษาผม มาซ่ อ มบ้ า น”
(เอกรักษ์)
ผมก็เสียใจนะพี ่ มันก็ขพู่ อ่ กับแม่เลยว่าให้ระวังตัวให้ด…
ี ..มากันเป็ น
10 พี ่ มันมาเยอะ บางทีเราอยู่คนเดียวก็ไม่ไหว ต้องให้พ่อแม่หลบ
มันไม่เกีย่ วกับพ่อแม่ผมเลย ไอ้พวกนี้มนั ไม่แยกพี ่ (เอกราช)
พ่อก็ตอ้ งปิดร้านพี ่ ขายของไง ผมอยูโ่ รงพยาบาล ก็ตอ้ งมาเฝ้า ไม่
งัน้ ก็ไม่มใี คร มาเฝ้า ไปทําเรือ่ ง ไปสน.อีก สงสารเค้าพี ่ (รัฐวัฒน์)

เสียใจทีท่ าํ ให้
ครอบครัวตรอมใจ

แม่กไ็ ม่สบายตามผมพี ่ เค้าเสียใจ ว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรให้ใคร
ทําไมต้องมาเจ็บแบบนี้ (รัฐนาวา)
ยายผมเค้าเคยขอไว้ แต่ผมไม่เชือ่ เค้า เจ็บเลย เค้าก็รอ้ งไห้ตลอด
น้องมาบอก ผมก็เศร้านะพี ่ ผมรักยาย แต่มนั มาด่ากันผมก็ยอม
ไม่ได้จริงๆ ผมคงต้องระวังตัวให้มากถ้าจะสูก้ บั ใครพี ่ (เอกลักษณ์)
ยายผมก็ลม้ ไปเลยพอรูข้ า่ ว ผมก็ทาํ ไรไม่ได้ ก็เศร้านะพี ่ (รัฐพล)

รูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์
ทะเลาะบนโลก
ออนไลน์

โพสต์เดียว แต่ขยาย
ไปในวงกว้าง

มันอ่านย้อนได้พี ่ มันโพสต์เสร็จ หลายวันผ่านไป มันอ่านซํ้าๆ มันก็
ยิง่ แค้นนะ...ก็ด่ามันตอบไป ไปเรียกเพือ่ นมาช่วยกัน (รัฐพล)
เราแชร์กนั นะพี ่ สมัยนี้มนั เร็วนะ แล้วเราส่งต่อได้อกี มันก็กระจาย
วงกว้างเลยทีน้ี...ด่ากันในนัน้ แหละ ท้ากันอีก (เอกอรุณ)

308
Category

(Code)

Quotation
พวกพีร่ นุ่ เก่าๆ มาเห็น มันก็เป็ นเรือ่ งงพี ่ มาด่าเราก่อนเลย ไปยอม
ได้ไง ให้ไปจัดการเอาออกไปให้ได้ (รัฐนันท์)

โต้ตอบไปมาด้วย
ตัวอักษร

ด่ากลับสิพี ่ บางทีกส็ ร้างใหม่เลย ไปด่ามัน มันก็ไม่รหู้ รอกว่าเราเป็น
ใคร แต่เราได้ดา่ ก็มนั ด่าเราก่อน แล้วพิมพ์เนีย่ เราก็พมิ พ์ได้ไม่อนั ้
อยูแ่ ล้ว (เอกลักษณ์)
เอารูปมันแหละพี ่ มาทําบ้าง รูปโพรไฟล์มนั นันแหละ
่
เกลียดนัก แม่ง
ไอ้พวกนี้ (รัฐพันธ์)
ด่าทีเ่ ฟสตัวเองแล้ว tag มันไปเลยพี ่ เพือ่ นก็เข้ามาพิมพ์ๆ กันหลาย
ข้อความเลย ยาวเลยทีน้ ี (รัฐนันท์)

เกิดการทะเลาะ
วิวาทแบบไม่ได้
นัดหมาย

ใช้กาํ ลังทันทีทพ่ี บกัน

มันเลยมาจัดเลย ผมก็เจ็บ มันซ้อมไม่ยงั ้ เลยที ่ 7-11 แถวบ้านเลย
พี…
่ .เพือ่ นก็ช่วยนะพี ่ แต่ตอนมันมาเยีย่ มมันก็ด่า ว่าไปหาเรือ่ ง ทํา
ให้เดือนร้อนกันเยอะเลย ” (เอกรักษ์)
ไปเจอมัน จําหน้ า ได้ มัน ก็ม าซัดเลย แล้วก็ฝ ากไปหาไอ้คนโพสต์
อย่าซ่าให้มาก…ผมก็เจ็บไงพี ่ ก็ช้าํ ปากแตกนิดหน่อย” (รัฐพล)
บางทีเราก็สบื ไงพี ่ ว่ามันเป็ นใครทีโ่ พสต์แบบนี้ รูแ้ ค่มนั เรียนทีไ่ หน
ก็พอ..ได้เจอพวกแม่งทีไ่ หน ผมเข้าไปต่อยแม่งเลย กล้ายังไงมาทํา
แบบนี้ (รัฐพันธ์)

เกิดการทะเลาะ
วิวาทแบบมีการ
นัดหมาย

ส่งสารท้ารบ

ก็โพสต์ทา้ มันเลยพี ่ บอกเวลา สถานที ่ แล้วก็ซ่อนอาจารย์ไว้ ไม่ให้ร็
พี ่ ไม่งนั ้ โดนพี ่ (รัฐพันธ์)
ส่ง inbox ไปพี ่ ว่ามาเจอกันเลย อย่าทําเป็นหมาลอบกัด (เอกราช)
โพสต์หน้า wall มันเลยพี ่ ให้มนั เห็นกันไป นัดวันเวลาเลย (รัฐพล)
ทางข้อความพี ่ นัดเงียบๆ เดีย่ วไก่ต้นื หมด (รัฐนันท์)
มันก็มเี ป็นโค้ดลับพี ่ แต่ผมบอกพีไ่ ม่ได้นะ แต่มเี ป็นโค้ด แบบนี้คอื
ท้าเลย ต้องมา อาวุธครบมือแน่ (เอกรักษ์)

เตรียมนักรบให้พร้อม

หาคนไว้เลยพี ่ บอกมันเลย อาวุธต้องครบมือ รถต้องพร้อม(เอกอรุณ)
เรียกรวมเลยพี ่ มาหมดทุกปี บังคับเลย ต้องไป ต้องเตรียมตัวกันให้
พร้อม (เอกราช)
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Quotation
ก็หาอาวุธกันพี ่ จะไปรบก็ตอ้ งมีอาวุธ ไม่มไี ม่ได้ หาไม่ยากหรอกพี ่
ปืนนีห่ าง่ายจะตายห่าพี ่ มีดก็ถูกๆ ซื้อได้ในตลาดเลย (เอกลักษณ์)
รวมพลพี ่ ต้องได้หลายสิบ ต้องมีรถ มีอาวุธ ปืนปากกาก็ยงั ดี มันทํา
ง่ายพี ่ เตรียมพร้อมเลย (รัฐพล)

มีการเตรียมสนามรบ

เราก็หาทําเล ตึกร้างๆ อ่ะพี ่ แถววิดลัยมี ไปดูไว้ เตรียมพวกมีดไป
ซ่อนไว้ พอมันมาก็ซดั กับแม่งมันได้เลย (รัฐวัฒน์)
ตึกร้างเยอะแยะพี ไปทีน่ นแหละ
ั่
แต่เราไปดูไว้ก่อน ให้พร้อม
(เอกราช)
เราต้องเตรียมพี ่ มันมาก็เสร็จเรา เราท้ามันไง เราก็ตอ้ งเตรียมให้
พร้อม (เอกราช)

สํารวจทางหนี

ดูหมดพี ่ เส้นไหน วิง่ ไปไหน ซอยไหนทะลุกนั ไปทางไหนทางตัน
เตรียมไว้ บางทีพอ่ (ตํารวจ)มา จะได้หนีทนั พี ่ (รัฐวัฒน์)
ก็ขบั มอไซค์ไปกับเพือ่ นๆ ครับ ดูเลย ถ้าออกทางนี้ จะไปเส้นไหนได้
ถนนมันเยอะมากพี ่ ซอยก็เยอะ ถ้าเราไม่เตรียมทางหนีไว้ เดีย๋ วโดน
ซิว ซวยเลย (เอกราช)

บาดเจ็บทางกาย

ผมดูไว้หมดพี ่ เส้นไหนไปทางไหนได้บา้ ง มันเปลีย่ ว เราจะหนียงั ไง
ถ้าตํารวจมาดักเราจะหนียงั ไงได้บา้ ง ผมเล่าไม่ได้นะพี ่ บอกได้แค่น้ ี
จริงๆ (เอกลักษณ์)
อวัยะวะภายนอกได้รบั มือเลยพี ่ มันเหยีบบมือผม ขยี้ๆด้วย แล้วเอามีดมาจะฟนั ดีนะเพือ่ น
ความเสียหายระดับ ผมวิง่ เข้ามาช่วยทัน ไม่งนั ้ มือผมขาดไปแล้ว (รัฐพล)
ปานกลาง
หัวแตกพี ่ เย็บหลายเข็ม เลือดนีเ่ ต็มมือผมไปหมด (เอกอรุณ)
ไม้ฟาดตามมาอีก ผมเอาแขนรับ ก็ได้เย็บนิดหน่อยพี ่ อ่อ หัวแตก
ด้วย ไม่เท่าไหร่พี ่ ยังไม่ตาย (รัฐนันท์)
อวัยะวะภายนอกได้รบั เอาตรงไหนล่ะพี ่ ทัง้ ตัวชํ้า หนักสุดก็ยงิ ไปเฉีย่ วปอด ซีโ่ ครงหัก ก็
ความเสียหายระดับ ระดับนอนไอซียเู ลยพี ่ (เอกรักษ์)
รุนแรง

บาดเจ็บทางใจ

เสียใจทีท่ าํ ให้พอ่ แม่
ต้องลําบากกาย

นอนไอซียนู ่ะพี ่ เค้าก็ตอ้ งไปยืมเงินคนอืน่ เงินมันไม่ม ี พ่อผมเค้าก็
ขับแท๊กซี ่ แม่ไม่มแี ล้วพี ่ มีน้องอีกคน พ่อก็ตอ้ งไปยืมเฮียมา (รัฐพันธ์)
น้องผมเค้าก็มาเล่าให้ฟงั พี ่ ว่าแม่ตอ้ งไปรับจ้างเพิม่ เค้าเย็บผ้า
โรงงานไงพี ่ ก็ตอ้ งทําโอ ผมก็เสียใจนะ แต่มนั ก็เลีย่ งไม่ได้จริงๆ
(เอกรักษ์)

310
Category

(Code)
ทําให้คนครอบครัว
เจ็บปว่ ย

Quotation
ตาชอคไปเลยพี ่ เค้ากลัวผมตาย ผมก็บอกผมหลานตาไม่เป็ นไร
หรอก กลายเป็ นผมต้องไปเฝ้าตาแทน(เอกรักษ์)

รูปแบบเพือ่ นไปไหนไปตามกัน
ทะเลาะโดยมีการ เตรียมนักรบให้พร้อม
นัดหมาย

เพือ่ นมาชวนพี ่ มันมาบอก ไปด้วยกัน มีเหตุมนั ก็หาปืน หามีด หา
อาวุธมาให้พี ่ (เอกรินทร์)
“มันนัดกันไว้พี ่ ผมก็ไปตามเพือ่ นมัน มันก็มปี ืนให้ (รัฐกันต์)
ผมก็ไปตามๆ มันก็เห็นมันเตรียมอาวุธกันพี ่ มีดเอย ปืนเอย บางคน
มันทําระเบิดถุงได้ มันก็ทาํ นะพี ่ (รัฐพันธ์)

มีการเตรียมสนามรบ

“ก็ต้อ งนัด ไว้ก่ อ นพี ่ ก็จ ะนัด กัน ว่า เอาพวกปื น เนี ย่ ไปซ่ อ นไว้ไ หน
ก่อน” (เอกอรุณ)
บางทีเราก็เช่าห้องไว้พี ่ ข้างๆ วิดลัยแหละ จะได้เอาอาวุธทีเ่ ตรียมไป
ซ่ อ นไว้ก่ อ น บางทีก็ ต ามตึก ร้า งพี ่ ล่ อ ให้ พ วกมัน มาทีน่ ั น่ แหละ
(รัฐพันธ์)

สํารวจทางหนี

“แล้วถ้ามันมาทางนี้ เราจะหนีไปทางไหนได้บา้ ง ทีจ่ ะไม่เจอพวกมัน
ดัก แล้วก็ไม่เจอตํารวจซิว ก็จะเตรียมกันไว้” (เอกอรุณ)
ตอนเตรียมมันก็จะบอกว่า ให้ไปซอยไหน ถ้าวิง่ ไปทางนี้ให้หลบไป
ซอยไหน” (รัฐกันต์)

หมดสิน้ อิสรภาพ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ าํ กัด

ก็อยูใ่ นห้องรวมพี ่ นอนก็รวมหลายสิบคน ผมไม่ชอบเท่าไหร่ ดีนะ
ผมออกมาได้เร็ว ไม่งนั ้ คงได้มเี รือ่ งข้างในอีก(รัฐนนท์)
มันแคบมากพี ่ ผมอึดอัด ผมอยากออกไปตลอดเวลา (เอกราช)

ถูกปิดกัน้ เสรีภาพ

ก็มอี ยูแ่ ค่นนั ้ พี ่ เดินจากตึกนอน ไปกินข้าว ไปทํากิจกรรมตามตาราง
แล้วก็กนิ ข้าว แล้วก็นอน (รัฐนนท์)
ทําไรก็ไม่ได้พี ่ เล่นเน็ทก็ไม่ได้ โทรศัพท์หาใครก็ไม่ได้ อยูไ่ ด้แค่ใน
นัน้ เป็ นอีกโลกนึง มีทงั ้ โหด มันส์ ฮา เลยพีค่ รบ....(รัฐนนท์)
ไม่ชอบหรอกพี ่ อยากจะออกมาทุกวัน มันทําไรไม่ได้ มันไม่มอี สิ ระ
ต้องทําตามตารางทีเ่ ค้ามี ไปเทีย่ วก็ไม่ได้ (เอกราช)

บาดเจ็บทางกาย

อวัยวะภายนอกได้รบั “เจ็บพี ่ เนีย่ ปากแตก...แขนเกือบหัก โดนตีทหี ่ วั เนีย่ พี…
่ (เอกอรุณ)
ความเสียหาย
หัวแตกพี ่ หางคิ้วนีอ่ กี หลังอีก ไม่รเู้ ท้าใครเป็นเท้าใคร
แขนหักสิพี ่ ระดับนี้ เจ็บเล็กๆ ไม่อยูแ่ ล้ว เนีย่ มีรอยเย็บตรงนี้ดว้ ย (ชี้
ทีม่ อื ) แล้วก็ตรงนี้พี ่ (ชี้ตรงน่อง) ....(เอกรินทร์)

311
Category

(Code)

Quotation
เจ็บหลังพี ่ โดนมันรุมกระทืบ ต้องควํา่ ลง ไม่งนั ้ เดีย่ วตับแตกพี.่ .(รัฐธารา)
หน้าชํ้าไปหลายวันเลยพี ่ ทัง้ หมัด ทัง้ เท้า เชีย่ คิดแล้วยังขึ้นอยูเ่ ลยพี ่
(รัฐนนท์)

บาดเจ็บทางใจ

อวัยวะใช้งานไม่ได้
เหมือนเดิม

มันเป็นตรงเข่าพี ่ มันตรงข้อพอดี ต้องผ่าตัด แต่เดินไม่ถนัดเหมือน
เมือ่ ก่อน วิง่ ไม่ได้ มันเจ็บพี ่ (เอกรินทร์)

เจ็บปวดทีถ่ กู ตีตรา

อาจารย์ ก็ทาํ ทัณฑ์บนไว้ครับ คือมันก็ไม่มอี ะไรมากนะพี ่ แต่คอื เค้า
เห็นเรา เค้าก็จะไอ้นีเ่ ด็กไม่ดี บางทีพดู เหน็บพวกผมอีก (รัฐพันธ์))
เค้าก็ให้ไปห้องปกครองพี ่ แล้วก็เขียนบันทึกว่าจะไม่ทาํ อีก แล้ว
หลังจากนัน้ ก็ถูกมองเลย สายตาไม่เป็นมิตรสักคน (รัฐนาวา)

เสียใจทีท่ าํ ให้
ครอบครัวลําบาก

พ่อต้องพาผมไปทํากายภาพไงพี ่ เค้าก็ไปทํางานไม่ได้ เป็นรปภ.พี ่
ก็ตอ้ งไปอยูก่ ลางคืนแทน ผมก็สงสาร เค้าแก่แล้ว (เอกรินทร์)
ผมเข้าๆ ออกๆ รพ.หลายรอบเลยพี ่ แม่กต็ อ้ งไปยืมเงินคนโน้นคนนี ่
ผมก็ไม่รทู้ าํ ไง จะลาออกแม่กไ็ ม่ยอม ถ้าอยูก่ ต็ อ้ งเป็ นแบบนี้ (เอกภพ)
แม่ผมต้องนังรถมาจากต่
่
างจังหวัดเลยพี ผมมาอยูก่ บั น้าไง พอเจ็บ
ก็ตอ้ งเป็นแม่ทมี ่ าเฝ้า ใครจะอยากมาเฝ้าเด็กเกเรอย่างผม (รัฐพันธ์)

ชอคจากเหตุการณ์

ผมเห็นกับตาเลย ตอนมันโดนรุม มีไม้หน้ าสาม มีก้อนหิน มีปืน
ด้วยพี ่ ปื นปากกาเนีย่ แหละ เลือดเต็มตาผมเลย ผมนีข่ าสันเลย
่
ไม่
กล้าขยับ หลบอยู่หลังเสา มันน่ ากลัว มันชอค มันบอกไม่ถูกพี…
่ ”
(รัฐนาวา)
ทุกวันนี้ได้ยนิ เสียงฟ้าร้องดังๆ ก็สะดุง้ นะพี ่ มันคิดไปถึงเสียงปืนวัน
นัน้ เลย (รัฐกานต์)
ถ้าผ่านไปแถวนัน้ ก็ แหยงๆนะพี ่ มันนึกถึงเลือด นึกถึงเราโดนรุม
เพือ่ นเราโดนรุม เสียงปืน นีม่ นั ก็น่ากลัวอยูพ่ ี ่ (เอกรักษ์)
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ตารางแสดงการลงรหัสจากการเก็บข้อมูลระยะ 1 สัมภาษณ์เชิงลึก นักเรียนอาชีวศึกษา
วิธกี ารแก้ปญั หา
Category

Code

Quotation

รูปแบบทําตามรุน่ พี่
แก้ไปตามผลที่
เกิดขึน้

รักษาตามอาการ
บาดเจ็บ

ไปทําทีโ่ รงพยาบาลครับ ผมเส้นเอ็น ก็ทาํ แผล เย็บแผลไป (รัฐนนท์)
สนิทกับพยาบาลเลยพี ่ เข้ามันทุกห้อง ฉุกเฉิน เอกซเรย์ ผ่าตัด อยู่
ยาวเลย เค้าก็ทาํ แผลให้ผมจนเบือ่ เลย (เอกภพ)
ก็เย็บทีห่ วั พี ่ แล้วก็ทแี ่ ขน ก็ทาํ แผลปกติพี ่ (รัฐวัฒน์)
ใส่เฝือก ทํากายภาพ ไปบ่อยเหมือนบ้านเลยพี ่ (รัฐนนท์)

ทําทัณฑ์บน

“เค้าก็เรียกไปทําทัณฑ์บนไงพี ่ แต่กไ็ ม่ทําจริงหรอก เค้าก็ขไู่ ป แต่ก็
ไม่เคยเห็นใครต้องออกนะพี ่ (เอกรินทร์)
อาจารย์เค้าก็บอก ถ้าทําอีก โดนไล่ออก เค้าก็ร่ายยาวเลย แค่ทํา
ทัณฑ์บน ผมก็ไม่กลัวหรอกพี ่ เค้าไม่เอาผมออกอยูแ่ ล้ว (รัฐนนท์)

เข้าค่ายปรับทัศนคติ

“เค้าก็บอกเรา ว่า เป็ นเด็กอาชีวเนีย่ ช่วยสร้างชาติได้นะ ให้ดูวดี โี อ
อะไรไป ถ้าสามัคคีไม่ตกี นั มันทําอาชีพอะไรได้บา้ ง แต่ไม่ได้ให้ทํา
ไงพี ่ แค่ให้นงดู
ั ่ ” (เอกอรุณ)
แล้วก็มสี ่งไปค่ายพี ่ ค่ายทหาร โหดเลย ตอนอยู่ในนัน้ มันก็ดพี ี ่ มัน
เหนื อ่ ย มัน ก็ไ ม่ม ีเวลาทะเลาะกัน เขม่น กัน มัน ก็รู้จ กั กัน ลํา บาก
ด้วยกันพี ่ ก็ดคี รับ แต่มแี ค่ไม่กคี ่ รัง้ มันก็ลมื กันไปล่ะ” (รัฐวัฒน์)

เรียนรูจ้ ากอดีตสู่
การแก้ปญั หา
ด้วยการป้องกัน

เปลีย่ นตัวเองให้เป็ น
คนทัวไป
่

“เราก็เตรียมมาพี ่ ใส่ในรถมอไซค์เนีย่ แหละ ชุดวิดลัย พอมาถึงเราก็
เปลีย่ น ก่อนกลับเราก็เปลีย่ นเป็ น ชุดนอกเหมือนเดิม ไม่งนั ้ มัน ก็
่ มัน ก็เ หมือนกับทีร่ ุ่นพีบ่ อก เราไม่ยุ่ง แต่ม นั ก็มาทํา เรา”
เสีย่ งพี…
(เอกพล)
“ต้องเตรียมชุดมาครับ ชุดนอกเลย หมดทัง้ ตัวเลยพี ่ รองเท้าด้วย
อย่างน้อยมันก็ไม่รวู้ า่ เราเรียนทีไ่ หน ถ้ามันมาเชค เราก็ปฏิเสธไปได้
ครับ” (รัฐธารา)

ปิดบังสัญลักษณ์ท่ี
แสดงตัวตน

“เก็บพวกพวงกุญแจ เปลีย่ นรองเท้าพี ่ ถ้ามีมนั ก็เป็ นเป้าสายตามัน
มันเห็นมันพุง่ เข้ามาเชคเลย” (เอกรักษ์)
“เก็บเข็มขัด รองเท้าครับ มันรูเ้ ลยว่าเรียนทีไ่ หน ยินเฉยๆ มันก็เข้า
มาเชคพี ่ บางทีไม่เชคด้วย ซัดเลย” (รัฐนนท์)

313
Category

Code
เดินทางไปกลับเป็ น
กลุม่

Quotation
“เวลากลับบ้า นก็ร อคณะ สายคณะมีเยอะก็ปลอดภัย ไม่ก ลับเอง
คอยฟงั ข่าวจากพี ่ ๆในสายคณะเราเนีย่ พี ่ ถ้าเค้าบอกเสีย่ งก็รอกลับ
พร้อมกัน ไปเป็นกลุม่ ก็อุ่นใจพี”่ (รัฐพันธ์)
ก็รอสายคณะพี ่ สายผมมันเสีย่ งมาก เค้าก็จะรอกัน ไปด้วยกัน
เยอะๆ มันก็ไม่กล้าพี.่ ...ถ้าเจอมันก็ไม่ตอ้ งกลัวด้วย เพราะคนเรา
เยอะพี ่ (รัฐนนท์)
กลับพร้อมเพือ่ นหลายๆ คันพี ่ ขับไปคันเดียวนีเ่ สีย่ งมาก (รัฐนาวา)

เปลีย่ นวิธกี ารเดินทาง
ไป กลับ

ก็ไปทางอืน่ พี ่ อ้อมนิดหน่อย แต่ปลอดภัยกว่า (รัฐพันธ์)
ไปอีกทางค่ะพี ่ วนอ้อมโลกก็ยอม มันกลัว(รัฐนนท์)
จากเดิมขึน้ สองแถว ก็ให้พมี ่ าส่งค่ะ กลัวไม่กล้ามาสองแถวแล้ว
ไม่งนั ้ ก็ขน้ึ รถแมล์ มันใหญ่ๆ คนเยอะกว่า (รัฐนาวา)

รูปแบบภักดีในสถานศึกษา
แก้ไปตามผลที่
เกิดขึน้

รักษาตามอาการ
บาดเจ็บ

ขาหักก็เข้าเฝือกพี ่ นอนอยูร่ พ.นานเลย โคตรเบือ่ (เอกบดินทร์)
ผมแขนหัก ก็เข้าเฝือก นอนพักทีร่ พ. ไม่นานครับ แต่ตอ้ งไปไปมา
โรงบาล.(รัฐนนท์)
ก็เย็บแผล ล้างแผล ปกติพี ่ ไม่ได้นอนหรอกโรงบงโรงบาล(รัฐวัฒน์)
อยูไ่ อซียเู ลยพี ่ ก็ผา่ ตัดเอากระสุนออก แล้วก็เย็บแผลกลางหลัง
นอนโรงบาล เป็ นเดือนครับพี ่ (เอกราช)
ต้องไปทํากายภาพครับ มันเดินไม่ถนัดเหมือนเดิม (รัฐพันธ์)

ทําทัณฑ์บน

“เค้าก็เรียกไปทําทัณฑ์บนไงพี ่ แต่กไ็ ม่ทําจริงหรอก เค้าก็ขไู่ ป แต่ก็
ไม่เคยเห็นใครต้องออกนะพี ่ (เอกบดินทร์)
ก็บอก ถ้าทําอีก โดนไล่ออก เค้าก็รา่ ยยาวเลย แค่ทาํ ทัณฑ์บน ผมก็
ไม่กลัวหรอกพี ่ เค้าไม่เอาผมออกอยูแ่ ล้ว (รัฐนนท์)

ขอปล่อยตัวชัวคราว
่

รองเค้าช่วยผมครับ เค้าก็ทาํ เรื่องรับรอง ยืนยันให้ ผมก็ได้ปล่อยมา
ผมอยูใ่ นนัน้ 5 เดือนพี่ แล้วได้ออกมา (รัฐนนท์)

เข้าค่ายปรับทัศนคติ

“ไปค่ายพี ่ สอนให้รกั กัน อย่าตีกนั ผมก็ไป แต่ผมว่ามันเฟคพี ่ มัน
ไม่ได้รกั กันจริงๆ มันอยูก่ นั แค่ไม่กวี ่ นั ผมไม่ชอบหรอก มันก็มเี ขม่น
กันนะพี ่ ครูฝึกเค้าก็ไม่รหู้ รอก พออกมาเจอกัน ก็ตกี นั อีกพี”่
(รัฐกันต์)
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เค้าก็บอกเรา ว่า เป็นเด็กอาชีวเนีย่ ช่วยสร้างชาติได้นะ ให้ดวู ดี โี อว่า
อยากรักสถาบัน ก็ตอ้ งทําอะไรดีดี แบบนัน้ อ่ะพี ่ (เอกบดินทร์)
แล้วก็มสี ่งไปค่ายพี ่ ค่ายทหาร โหดเลย ตอนอยู่ในนัน้ มันก็ดพี ี ่ มัน
เหนื อ่ ย มัน ก็ไ ม่ม ีเวลาทะเลาะกัน เขม่น กัน มัน ก็รู้จ กั กัน ลํา บาก
ด้วยกันพี ่ ก็ดคี รับ แต่มแี ค่ไม่กคี ่ รัง้ มันก็ลมื กันไปล่ะ” (เอกพล)
ก็ค่ายอ่ะพี ่ มีโน่ นนีใ่ ห้ทํา กับคนอืน่ ทีเ่ ราไม่รจู้ กั แต่มนั ไม่กคี ่ รัง้ ไงพี ่
มันก็ลมื กันไปหมด (รัฐนนท์)

เรียนรูจ้ ากอดีตสู่
การแก้ไขด้วย
การป้องกัน

เปลีย่ นตัวเองให้เป็ น
คนทัวไป
่

“เราก็เตรียมมาพี ่ ใส่ในรถมอไซค์เนีย่ แหละ ชุดวิดลัย พอมาถึงเราก็
เปลีย่ น ก่อนกลับเราก็เปลีย่ นเป็ น ชุดนอกเหมือนเดิม ไม่งนั ้ มัน ก็
่ มัน ก็เ หมือนกับทีร่ ุ่นพีบ่ อก เราไม่ยุ่ง แต่ม นั ก็มาทํา เรา”
เสีย่ งพี…
(เอกพล)
“ต้องเตรียมชุดมาครับ ชุดนอกเลย หมดทัง้ ตัวเลยพี ่ รองเท้าด้วย
อย่างน้อยมันก็ไม่รวู้ า่ เราเรียนทีไ่ หน ถ้ามันมาเชค เราก็ปฏิเสธไปได้
ครับ” (รัฐธารา)

ปิดบังสัญลักษณ์ท่ี
แสดงตัวตน

“เก็บพวกพวงกุญแจ เปลีย่ นรองเท้าพี ่ ถ้ามีมนั ก็เป็ นเป้าสายตามัน
มันเห็นมันพุง่ มาเชคเลย” (รัฐพล)
“เก็บเข็มขัด รองเท้าครับ มันรูเ้ ลยว่าเรียนทีไ่ หน ยินเฉยๆ มันก็เข้า
มาเชคพี ่ บางทีไม่เชคด้วย ซัดเลย” (เอกอรุณ)

เดินทางไปกลับเป็ น
กลุม่

“เค้าก็เรียกรวมตัวกันพี ่ ใครอยูค่ ณะเดียวกัน ก็มารอๆ กัน แล้วก็
กลับพร้อมกัน มีมอไซค์ ก็แบ่งๆ กันซ้อน ก็ตอ้ งดูวา่ สายคณะ
ไหนมันเกิดเรือ่ ง ก็จะช่วยกันระวังเป็ นพิเศษ ผมยังเคยขับรถไปกับ
เพือ่ นส่งน้องอีกสายเลย เรือ่ งมันแรงไงพี ่ ” (รัฐธารา)
กลับพร้อมเพือนหลายๆ คันพี ่ ขับไปคันเดียวนีเ่ สีย่ งมาก (รัฐนาวา)

เปลีย่ นวิธกี ารเดินทาง
ไป กลับ

ก็ไปทางอืนพี ่ อ้อมนิดหน่อย แต่ปลอดภัยกว่า (เอกอรุณ)
ไปอีกทางค่ะพี ่ วนอ้อมโลกก็ยอม มันกลัว (รัฐนันท์)
จากเดิมขึน้ สองแถว ก็ให้พมี ่ าส่งค่ะ กลัวไม่กล้ามาสองแถวแล้ว ไม่
งัน้ ก็ขน้ึ รถแมล์ มันใหญ่ๆ คนเยอะกว่า (รัฐพร)

โดดเรียน

“ถ้ามันมีเรือ่ ง บางทีผมก็โดดพี ่ กลัวไง มันเพิง่ มีเรือ่ งกันมา ก็กลับ
ก่อนทีพ่ วกมันจะกลับ….ไปกับเพือ่ น กับรุน่ พี ่ ทีก่ ลับทางเดียวกัน
ครับ” (เอกพล)
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รูปแบบท้าทายในศักดิศ์ รี
แก้ไปตามผลที่
เกิดขึน้

รักษาตามอาการ
บาดเจ็บ

เข้าโรงบาลพี่ เข้าเฝือก ก็นอนโรงพยาล ก็ไปหาหมอครับ (รัฐวิน)
ทําแผลปกติพ่ี ก็หวั ปาก ไม่มไี รมาก (เอกอรุณ)
เย็บสิพ่ โดนฟนั นะ แขนเนี่ย แต่กช็ วิ ๆ พีไ่ ม่ได้โดนไรมาก
(เอกบดินทร์)

ทํากิจกรรมเพือ่ ลด
ความรูส้ กึ ผิดต่อ
ครอบครัว

ผมก็ไปทํางานพิเศษพี ่ ทํา ทีไ่ ปรษณีย์เนี ย่ ตอนกลางคืน จัดพวก
EMS พัสดุ ได้เงินมาก็ไปให้ทบี ่ า้ น ...เค้าใช้รกั ษาผมไปเยอะไงพี ่
(เอกลักษณ์)
ทํางานพิเศษพี ่ ร้านแอร์ เค้าก็ให้ไปล้างแอร์พี ่ ก็ทําวันหยุด ก็ดไี ด้
เงินให้แม่ดว้ ย (รัฐนาวา)
“ก็พยายามนึกถึงพ่อแม่ให้มากพี ่ ว่าถ้าเราเจ็บอีกเค้าก็ต้องเสียเงิน
อีก….ก็ไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ ปล่อยผ่านไปพี ่ ” (เอกบดินทร์)

คิดถึงครอบครัวก่อน
ทําสิง่ ไม่ดี

ผมนึกถึงหน้าเค้าลอยมาเลยพี ่ ก็ถา้ เห็นอะไรทีท่ าํ ให้อารมณ์ข้นึ ผม
ก็ทาํ เป็ นไม่เห็นไป บางทีเห็นทีม่ นั พ่นตามตึก เมือ่ ก่อนผมก็ไปดูเลย
มันมีโค้ดลับอะไรบ้าง ตอนนี้กป็ ล่อยผ่านพี ่ (รัฐพล)

รูปแบบอวดดีในโลกออนไลน์
แก้ไปตามผลที่
เกิดขึน้

ป้องกันข้อความไม่ให้
เผยแพร่ต่อ

เราก็ Report มันเลย ก็ชว่ ยๆ กันกับเพือ่ น…(เอกอรุณ)
ช่วยกันกดว่ามันเป็น Spam พี ่ มันจะได้หายไป ก็ทาํ ได้แค่น้ี แต่มนั ก็
มีมาอีก ก็ตอ้ งคอยกดกันไป (รัฐธีรา)
ลบเลยพี่ ไม่อยากเห็น เห็นแล้วอารมณ์ขน้ึ ก็เอามันออกไปเลย
เชีย่ ๆ พวกเนี่ย (รัฐวัฒน์)

รักษาตามอาการ
บาดเจ็บ

แทบจะได้รา่ งใหม่เลยพี ทัง้ หัก ทัง้ ตัว ทัง้ ข้างใน โอ๊ย อะไรเต็มตัว
ไปหมด อยูโ่ รงพยาบาลยาว (เอกรักษ์)
ก็เอกซเรย์มอื ครับพี่ ก็กระดูกแตก ใส่เฝื่อกไว้ นานเหมือนกัน กว่า
จะหาย (รัฐพล)
เย็บสิพ่ี หัวแตกเลย หลายเข็ม(เอกอรุณ)

เรียนรูจ้ ากอดีตสู่
การแก้ไขด้วย
การป้องกัน

ไม่เปิดรับข่าวสาร
ออนไลน์

ปิดเฟสไปเลยพี ่ ไม่อยากไปยุง่ กับพวกแม่งล่ะ อยากโพสต์อะไรก็
ช่างแม่งมัน (รัฐธีรา)
ก็ทาํ เป็นส่วนตัวไงพี ่ ใครไม่ใช่เพือ่ น ก็ไม่ตอ้ งรับ ใครมันไม่ใช่ตวั จริง ก็
ไม่รบั พี ่ พวกนี้มนั ชอบปลอมมา เราก็ไม่ตอ้ งรับมัน (เอกรักษ์)
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รูปแบบเพือ่ นไปไหนไปตามกัน
แก้ไปตามผลที่
เกิดขึน้

รักษาตามอาการ
บาดเจ็บ

“ก็รกั ษาตัวพี ่ ใส่เฝือกทีค่ อเนีย่ 3 เดือน ก็นอนอยูเ่ ฉยๆ ไม่ได้ทาํ ไร
แม่กม็ าดูสลับกับพ่อ ก็เข้าใจเค้าต้องทํางาน…ไม่เข็ดหรอกพี ่ ยังไง
ถ้าเพือ่ นไป เราก็ตอ้ งไป ไม่งนั ้ ก็อยูไ่ ม่ได้ ” (เอกราช)
ก็เข้าโรงบาล เอกซเรย์ทาํ ไรไป….. (เอกอรุณ)
เชคใหญ่เลยพี ่ โดนมาชํา่ ทัง้ ตัว อยูโ่ รงพยาบาลเป็นวันเลย เย็บทัง้
หัว ท้งคิ้วพี ่ (รัฐนนท์)
ก็นอนพักอยูห่ ลายวันพี ่ ไม่ได้ไปโรงบาลหรอก มันเปลือง เราไม่ม ี
เลือดออตรงไหน รูแ้ ล้วไงพีว่ า่ ต้องทําไง ควํา่ ไว้ๆ (รัฐนาวา)
ก็อยูบ่ า้ นพี ่ หน้ามันชํ้า ไม่ได้ไปไหน อายคนเค้าพี ่ (รัฐพันธ์)
ก็ทาํ กายภาพ แต่กเ็ ดินไม่ถนัดเหมือนเดิม เซงตรงนี้แหละพี่
(รัฐพล)

ทําให้ใจสงบ

“ผมนัง่ สมาธิพี ่ ผมกลัว พ่อ เลยให้นัง่ สมาธิ เค้า ก็มานัง่ เป็ นเพือ่ น
บอกว่าจะได้ไม่ฟ้ ุ งซ่าน… ตอนปิ ดเทอมนี้ก็จะให้ไปบวชด้วย……
ถ้า มีอีก เหรอ ผมก็ต้อ งไปนะพี ่ เพือ่ นมัน ไปกัน แต่ ก็เ ลือ กถ้า มัน
เตรียมมีด เตรียมปืนไปเต็ม ผมไม่ไป ผมกลัว (รัฐนาวา)
ยายให้ฟงั ธรรมะพี ่ เค้าเห็นผมผวา ก็มาคุย ก็ให้ฟงั ธรรม จิตใจจะได้
สงบ แตมันก็ได้ไม่นานหรอกพี ่ มันไม่ใช่ตวั เรา เอกรินทร์)
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ขัน้ วางแผน (Plan): การวางแผนอนาคตร่วมกัน ด้วยเทคนิคการแสวงหาอนาคต (FSC) ผลการสรุป Timeline ที่
เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญของสถาบันอาชีวศึกษาในด้านสังคม ทีเ่ กีย่ วข้องกับสถานการณ์การทะเลาะ
วิวาท
หัวข้อ
พ.ศ.2540
พ.ศ.2550
พ.ศ.2555
พ.ศ.2559
การเปลีย่ นแปลงของ
สถาบันอาชีวศึกษา
ทางด้านสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ สถานการณ์การ
ทะเลาะวิวาท และการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท

มีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทีถ่ ูกปิด

มีสถานศึกษา
อาชีวศึกษาทีต่ อ้ ง
ย้ายสถานที่

มีการรวมตัวกัน
ของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา

มีนกั เรียน
อาชีวศึกษา
ลดน้อยลง

เหตุการณ์ในประเทศที่
มีคนมาเรียน
เกีย่ วข้องกับสถานการณ์ อาชีวศึกษาเพิม่ มาก
การทะเลาะวิวาท และการ ขึน้
ป้องกันการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนอาชีวศึกษา

มีนโยบายจากคสช.
มีมาตรการการ
มีนโยบายในการ
ลงโทษนักเรียน
ป้องกันการทะเลาะ
อาชีวศึกษา ทีร่ ุนแรง วิวาท

ความร่วมมือของทุกคนที่ นักเรียนจัดการ
เกีย่ วข้องกับสถานการณ์ กันเองเมือ่ เกิดเรือ่ ง
การทะเลาะวิวาท และการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนอาชีวศึกษา

มีความร่วมมือกัน
ระหว่างนักเรียนต่าง
แผนก ต่าง
สถานศึกษา

มีการให้ผกู้ ระทํา
ผิดไปเข้าค่าย
ทหาร

อาจารย์ให้ความ
สนใจกับเหตุการณ์
มากขึน้
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ผลการทําความเข้าใจอดีต และสะท้อนความคิดเห็นเกีย่ วกับเหตุการณ์ในอดีต
No. เหตุการณ์

1

ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง

เมือ่ 20 ปีทแ่ี ล้ว สถานศึกษาอาชีวศึกษา นักเรียนอาชีวศึกษา
ศึกษา ชื่อดัง มีนกั เรียนทีส่ นใจอยากมา
เรียน เป็ นจํานวนมาก และเมือ่ มีเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาทเกิดขึน้ ทัง้ ภายในภายนอก
นักเรียนก็จะจัดการกันเอง

2.

เมือ่ ปี 2550 มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาบาง
แห่งย้ายสถานทีต่ งั ้ และบางแห่งต้องปิดตัว
ลง เนื่องจากมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเป็ น
จํานวนมาก และรุนแรง มีมาตรการการ
ลงโทษทีช่ ดั เจน การจัดการหลังจากนัน้ มี
ความร่วมมือกันของนักเรียนต่างแผนก
ต่างสถาบันมากขึน้

3

ปี 2559 นักเรียนอาชีวศึกษาลดน้อยลง
เนื่องจากข่าวทีผ่ า่ นๆ มาเกีย่ วกับ
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันมี
ความรุนแรงมากขึน้ รัฐบาลและคสช.
มีนโยบายในการแก้ปญั หา ทําให้อาจารย์
ของแต่ละสถาบันมีความสนใจในเรือ่ งนี้
มากขึน้

- นักเรียน
อาชีวศึกษา
- รัฐบาล
- สถานศึกษา

-

คสช
รัฐบาล
อาจารย์

ผลทีเ่ กิดกับ
ผูเ้ ข้าร่วม

ผลต่อเหตุการณ์ทะเลาะ
วิวาทในปจั จุบนั

พ่อกับแม่ไม่อยาก
ให้มาเรียน
เนื่องจาก มีการ
นําเสนอข่าวที่
อันตรายเกีย่ วกับ
อาชีวศึกษา

การทะเลาะวิวาท
ระหว่างสถาบันมี
น้อยลง เนื่องจาก
นักเรียนอาชีวศึกษามี
จํานวนลดน้อยลง
นักเรียนอาชีวศึกษาถูก
ตีตราจากคนภายนอก
ว่าเป็ นเด็กเกเร เด็กไม่
ดี

พ่อกับแม่ไม่อยาก การทะเลาะวิวาท
ให้มาเรียน
ระหว่างสถาบันมี
อาชีวศึกษา อยาก จํานวนลดน้อยลง
ให้ไปเรียนสาย
สามัญมากกว่า

อาจารย์แต่ละ
สถาบันมีความ
เข้มงวดมากขึน้
พ่อกับแม่ไม่อยาก
ให้มาเรียน
อาชีวศึกษาเพราะ
ดูรนุ แรง

การทะเลาะวิวาทมี
น้อยลงเพราะนักเรียนมี
น้อยลง
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ผลของการสร้างความคิด ะการแสดงความคิดเห็นต่อปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อเหตุการณ์ป้องกันการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา
แหล่ง
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
การเรียงลําดับความสําคัญ
นโยบายจากรัฐ

มาตรการการลงโทษ

3

ความจริงจังในการลงโทษ
คนรอบข้าง

พ่อแม่

1

เพือ่ น
รุน่ พี่
สถานศึกษา

การลงโทษจากสถาบัน

2

การเอาใจใส่จากอาจารย์
การมีเครือข่ายกับสถานศึกษาอื่น

ผลของการระดมความคิดเห็นถึงบทบาทหน้าทีใ่ นอดีต และปจั จุบนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทของแต่ละกลุม่ (กลุม่ นักเรียน)
สถานการณ์
บทบาท
ความภาคภูมิใจ
ความเสียใจ
เพือ่ นถูกตบในโรงอาหาร

เข้าไปช่วยเพือ่ น

ได้ชว่ ยเพือ่ นตบคนทีม่ า
หาเรือ่ ง

คูก่ รณีตอ้ งเข้ารพ.

ถูกขูร่ ะหว่างกลับบ้าน

ถูกคูก่ รณีขม่ ขู่

ไม่ตอบโต้ เฉยๆ

ไม่ได้บอกให้อาจารย์ทราบ
ทําให้เกิดเหตุซ้าํ ๆ

ถูกฟนั ระหว่างกลับบ้าน

ถูกคูก่ รณีมาหา
เรือ่ งในขณะทีย่ นื
รอรถ

ไม่ม ี

ถูกทําร้าย

ถูกยิงระหว่างกลับบ้าน

ถูกคูก่ รณีเข้า
มาเชค และถูกยิง
ระหว่างรอรถกลับ
บ้าน

ได้ปกป้องศักดิ ์ศรีของ
สถานศึกษาของตน

ถูกทําร้าย ทัง้ ทีไ่ ม่รจู้ กั กัน
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ผลของการระดมความคิดเห็นถึงบทบาทหน้าทีใ่ นอดีต และปจั จุบนั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และการ
ป้องกันการทะเลาะวิวาทของกลุม่ ผูบ้ ริหารและอาจารย์
สถานการณ์

บทบาท

ความภาคภูมิใจ

ความเสียใจ

ไปช่วยในเรือ่ งการปล่อย
ชัวคราวให้
่
กบั นักเรียน

เป็ นผูด้ าํ เนินการ
ในการทําเรือ่ งจาก
โรงเรียน เพือ่ ช่วย
เรือ่ งปล่อยชัวคราว
่
ให้กบั นักเรียนทีถ่ กู
จับ

- นักเรียนได้กลับมา ไม่ม ี
เรียน
- นักเรียนให้ความ
ไว้วางใจ
-

ช่วยนักเรียนในระหว่างการถูก
คูก่ รณีจากทีอ่ ่นื รุมทําร้าย

ส่งคนเข้าไปช่วย
ระงับเหตุ

- ช่วยให้นกั เรียนไม่
ถูกทําร้ายจน
อาการหนัก
- นักเรียนส่วนใหญ่
ปลอดภัย
- เป็ นมาตรการทีไ่ ด้
นําไปปฏิบตั ทิ วั ่
ประเทศ

-

คูก่ รณีของนักเรียน
ต้องไปสถานีตาํ รวจ

-

ยังไม่ได้รบั ความ
ร่วมมือ และนักเรียน
บางส่วนยังไม่เห็น
ด้วยกับมาตรการ
ดังกล่าว

- นักเรียนให้ความ
ไว้วางใจ
- ได้รสู้ ถานการณ์
และให้คาํ แนะนํา
กับนักเรียน
- ได้ชว่ ยป้องกัน
ไม่ให้นกั เรียนถูก
ทําร้าย

-

ไม่สามารถทําให้
ความขัดแย้งหายไป
ได้ ป้องกันได้ครัง้
เดียว

ได้รว่ มนําเสนอมาตรการ
เป็ นผูร้ ว่ มคิด
ป้องกัน แก้ไขการทะเลาะวิวาท มาตรการสําหรับ
หลายฝา่ ย
ของนักเรียนอาชีวศึกษาให้กบั
สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
นักเรียนมาเล่าเหตุการณ์
ต่าง ๆ ให้ฟงั

เป็ นผูร้ บั ฟงั
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ผลของการระดมความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะ ในประเด็น ความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน และความเป็ นรูปธรรมเมื่อ
พูดถึงความสําเร็จในการป้องกันการทะเลาะวิวาท เหตุผลที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิธกี ารที่ใช้ และความ
เป็ นไปได้
ภาพที่คิด
ความ
เหตุผลที่เกิ ดการ กระบวนการ วิ ธีการที่ ความเป็ นไปได้
เปลี่ยนแปลง
ใช้
เฉพาะเจาะจง
ต่อเรื่อง
สร้างให้คนใน
สถานศึกษารักกัน

ให้มคี วามรูส้ กึ ทีด่ ี ได้เห็นหน้ากัน มี
ต่อกัน
รอยยิม้ ให้กนั ก็
จะรูส้ กึ ดีต่อกัน

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ให้รวู้ า่ ถ้าสามัคคี
กันจะมีขอ้ ดี
ให้เห็นโทษของการ
ทะเลาะวิวาท และเห็น อะไรบ้าง
ผลดีของความสามัคคี
กัน
จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม
เช่น อาสาอาชีวะ หรือ
ไปทําบุญบ้านเด็ก
กําพร้า

ให้ได้เห็นว่า เด็ก
อาชีวก็มคี ุณค่า
ทําประโยชน์ให้
คนอื่น ๆ ได้

จัดกิจกรรมพาไป
ทําบุญ 9 วัด

ได้เข้าวัด ทําบุญ
ร่วมกัน

จัดโครงการ ยิม้ ไหว้
ทักทายหน้าโรงเรียน
ทุกวัน

เป็ นได้ไปจริง

ทําป้ายไวนิล ป้ายผ้า
ได้รู้ ได้เห็นถึง
โปสเตอร์ เดินรณรงค์
โทษและ
ประโยชน์ ก็จะทํา ไปทุกแผนก
ให้คดิ ได้

เป็ นไปได้จริง

เป็ นไปได้จริง
ได้ทาํ ประโยชน์ ไปทํากิจกรรมบริการ
อาสาอาชีว
ให้ผอู้ ่นื ได้เห็น
คนอื่นยิม้ มี
ไปทําบุญบ้านเด็กกําพร้า
ความสุขเพราะ
เรา ก็จะทําให้รกั
จะเกิดความ
และเห็นคุณค่าใน
ร่วมมือกัน และรัก
ความเป็ น
ในความเป็ น
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษามาก
ขึน้
มีกจิ กรรมร่วมกัน ไปทําบุญ 9 วัดพร้อมๆ
กัน มีการบรรยายผลดี
เข้าวัดฟงั ธรรม
จิตใจจะสงบขึน้
และมีกจิ กรรมตอบ
ปญั หา ระหว่างเดินทาง

สร้างเครือข่ายด้วยการ ได้แลกเปลีย่ น
ทํากิจกรรม นําเสนอ ความรู้ เกิดความ
ความรู้
ร่วมมือ ความ
สามัคคีกนั

ได้ทาํ งานร่วมกัน
เกิดความสามัคคี

จัดกีฬาระหว่างแผนก

สมาชิกทีอ่ ยูต่ ่าง จัดให้มกี ารแข่งกีฬา
แผนก ได้ทาํ งาน
ร่วมกัน รูจ้ กั กันจะ
ได้ไม่ทะเลาะกัน

เห็นชัดว่าจะเกิด
ความร่วมมือกัน

เป็ นไปได้จริง

จัดบูทให้แต่ละแผนกของ เป็ นไปได้จริง
นําเสนอข้อมูลของแผนก
ตัวเอง
เป็ นไปได้จริง
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ผลของการนําเสนอ และระดมความคิดเห็นการเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมทีค่ ดิ ทัง้ หมด เพือ่ นําไปสูก่ าร
วางแผนปฏิบตั กิ ารจริง
กิจกรรมทีค่ ดิ
ความคิดเห็นกลุ่ม ความคิดเห็นกลุ่ม ความคิดเห็นกลุ่ม เรียง
1
2
3
ลําดับ
สร้างให้คนในสถานศึกษารักกัน

ความคิดเห็นร่วม

ความคิดเห็นที่
เป็ นไปได้

ความคิดเห็นที่
เป็ นไปได้

4

จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้เห็นโทษของการ
ทะเลาะวิวาท และเห็นผลดีของความ
สามัคคีกนั

ความคิดเห็นร่วม

ความคิดเห็นที่
เป็ นไปได้

ความคิดเห็นร่วม

5

จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม เช่น อาสาอาชีวะ
หรือไปทําบุญบ้านเด็กกําพร้า

ความคิดเห็นที่
เป็ นไปได้

ความคิดเห็นที่
เป็ นไปได้

ความคิดเห็นที่
เป็ นไปได้

3

จัดกิจกรรมพาไปทําบุญ 9 วัด

ความคิดเห็นร่วม

ความคิดเห็นที่
เป็ นไปได้

ความคิดเห็นที่
เป็ นไปได้

6

สร้างเครือข่ายด้วยการทํากิจกรรม นําเสนอ ความคิดเห็นร่วม
ความรู้

ความคิดเห็นร่วม ความคิดเห็นร่วม

2

จัดกีฬาระหว่างแผนก

ความคิดเห็นร่วม ความคิดเห็นร่วม

1

ความคิดเห็นร่วม

ผลในการระดมความคิดเห็น รายละเอียดของกิจกรรม ขัน้ ตอน พร้อมทัง้ ระบุปญั หาและอุปสรรค ข้อจํากัดทีม่ อี ยู่ ใน
การพัฒนาเครือข่าย โดยการจัดกิจกรรมเพือ่ ป้องกันการทะเลาะวิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษา
ปัญหา
สภาพปัจจุบนั
แนวทางการปรับปรุง
กิ จกรรม ขัน้ ตอน
อุปสรรค / ข้อจํากัด
จัดกิจกรรมให้นกั เรียน
ไม่มกี าร
ร่วมมือกันของ ได้มาร่วมกัน
แต่แผนก ต่าง
คนต่างอยู่

1.มีตวั แทนของแต่ละแผนกมาประชุมกัน

ไม่มคี นประสานงาน

2.คิดกิจกรรมร่วมกัน

อาจารย์ไม่ให้
ความสําคัญ

ไม่มคี วาม
จัดกิจกรรมให้นกั เรียน
ร่วมมือระหว่าง ได้มาทําร่วมกัน
สถานศึกษา

1.สร้างทีมภายในของสถานศึกษา

3.จัดกิจกรรม

2..คิดกิจกรรมร่วมกัน
3.จัดกิจกรรมร่วมกัน
4.แสดงความชื่นชมนักเรียนทีเ่ ป็ นตัวแทน

ผูบ้ ริหารบางสถานศึกษา
ไม่ให้ความสําคัญ
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ผลจากกิจกรรมการสร้างแผนปฏิบตั กิ ารจะนําไปสูก่ จิ กรรมการป้องกันการทะเลาะวิวาท
กิ จกรรมที่เลือก
กิ จกรรม
ความคิ ดเห็นใน ปัญหา / อุปสรรค
/ ข้อจํากัด
การเชื่อมโยงกับ
รูปแบบการทะเลาะ
วิ วาท
กลุม่ 1 สร้าง
เครือข่ายทีมภายใน

สามารถป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทใน
รูปแบบ

ไม่มคี น
ประสานงาน

- ทําตามรุน่ พี่
- อวดดีในโลก
ออนไลน์
- เพือ่ นไปไหนไป
ตามกัน

กลุม่ 2 สร้าง
เครือข่ายระหว่าง
สถานศึกษา

สามารถป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทใน
รูปแบบ
- ภักดีใน
สถานศึกษา
- ท้าทายในศักดิ ์ศรี
- อวดดีในโลก
ออนไลน์
- เพือ่ นไปไหนไป
ตามกัน

ไม่มตี วั แทนในการ
ประสานงาน
อาจารย์บางท่าน
ไม่เห็นด้วย

ปัจจัยสนับสนุน

-ตัง้ กลุม่ ของ
- ประสาน
สถานศึกษา เพื่อ
อาจารย์
ประสานกันระหว่าง
- ติดต่อรุน่
แผนกต่างๆ
พี่
-ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
- ติดต่อ
เรือ่ งป้องกันการ
เพือ่ นทีม่ า
ทะเลาะวิวาท
จากแผนก
-ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
เดียวกัน
เรือ่ งการทํางาน
ร่วมกัน
-หาสถานที่
-จัดให้มกี ารประชุม
ร่วมกัน
-จัดกิจกรรมการ
แข่งกีฬา
-จัดกิจกรรมให้
ความรู้
อาจารย์
เปิดรับสมัคร
ตัวแทน
สถานศึกษา
ประชุมกลุม่ ของ
เงินทุน
สถานศึกษา เพือ่
หาข้อดีและนําไป
เสนออาจารย์
ประสานกัน
ระหว่าง
สถานศึกษา
จัดกิจกรรมร่วมกัน
เช่น กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์
มีการสรุปกิจกรรม
ร่วมกัน
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ผลของการทํากิจกรรมพัฒนาความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันการทะเลาะวิวาท และการทํางานร่วมกัน
ประเด็น
ก่อนการทํากิ จกรรม
หลังการทํากิ จกรรม
การป้องกันการทะเลาะวิวาท
ความหมาย

วิธกี าร

-

การทําให้ไม่ทะเลาะกัน
ไม่มเี รือ่ งตีกนั
ไม่มคี กู่ รณี
รวมเป็ นโรงเรียนเดียวกัน
ทัง้ หมด
ปฐมนิเทศรวมกันทุก
โรงเรียนก่อนเปิ ดเทอม
ไม่มที างทําได้
ให้ไปทําบุญด้วยกัน
ให้ใส่ชุดนอกมาเรียนได้
จัดโครงการบริจาคมีด
ขอความร่วมมือกับตํารวจ
ในการดูแลเรือ่ งการ
เดินทางมาโรงเรียน

-

-

-

-

-

-

การทําให้ไม่มเี หตุการณ์
กระทบกระทังกั
่ นระหว่าง
บุคคลเกิดขึน้
สร้างเครือข่ายทัง้
ภายในและระหว่าง
โรงเรียน
การทีร่ จู้ กั ควบคุมอารมณ์
เมือ่ เกิดการยัวยุ
่ ระหว่าง
จากคนอื่น
จัดกิจกรรมให้ความรูถ้ งึ
โทษของการทะเลาะวิวาท
นโยบายจากรัฐบาลที่
สอดคล้องกับสภาพความ
เป็ นจริง
จัดกิจกรรมให้ทาํ ร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
ช่วงเวลาในการทํากิจกรรม
มีทงั ้ ก่อนเปิดเทอม
ระหว่างเปิดเทอม
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม อาจจะ
เป็ นกลุม่ คนดี กลุม่ เสีย่ ง
หรือ ผูส้ มัครใจ

การทํางานร่วมกัน
ความหมาย

-

ทํางานร่วมกัน
ทุกคนช่วยกัน
ไม่รู้
ทํางานตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป

-

-

องค์ประกอบ
(คําสําคัญ)

-

สมาชิกในกลุม่
ช่วยเหลือกัน
รับฟงั ความคิดเห็น
เล่าประสบการณ์

-

ทํางานด้วยกันหลายๆ คน
แต่ละคนมีหน้าที่
รับผิดชอบทีช่ ดั เจน
มีการยอมรับความผิด
ร่วมกันในการทํางาน
การทํางานร่วมกันหลายๆ
คนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายที่
มีรว่ มกัน
การกําหนดบทบาทหน้าที่
หัวหน้ากลุม่
ผูป้ ระสานงาน
การเข้าใจในบุคคลอื่นและ
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ประเด็น

ก่อนการทํากิ จกรรม
-

ร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมกันแก้ปญั หา

หลังการทํากิ จกรรม
-

เข้าใจตนเอง
มีการสือ่ สารทีด่ ี
การเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วม
การให้เกียรติและการ
ยอมรับซึง่ กันและกัน
ร่วมแรงร่วมใจ
ร่วมกันแก้ปญั หาจาก
ประสบการณ์
รับฟงั ความคิดเห็นของ
ผูอ้ ่นื
การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
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ผลการสะท้อนผลหลังการปฏิบตั วิ งจร 1
สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ น
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนา
ความรูใ้ นการป้องกัน
การทะเลาะวิวาท

กิจกรรมการพัฒนา
ความรูใ้ นการทํางาน
ร่วมกัน

- ได้เสนอความ
คิดเห็นเกีย่ วกับ
วิธกี ารป้องกันการ
ทะเลาะวิวาท
- ได้เป็ นผูน้ ําเสนอ
หน้าห้องให้เพือ่ นๆ
ฟงั
- เป็ นคนเขียนสรุป
ของกลุม่
- ได้ทาํ ใบงาน
- ได้คดิ วิเคราะห์
ร่วมกับเพื่อน
- ได้ทาํ งานร่วมกับ
เพือ่ น
รุน่ พี่ รุน่ น้อง และ
อาจารย์
- ได้แสดงความ
คิดเห็นร่วมกับ
อาจารย์
- ได้นําเสนอ
ความเห็นในบาง
เรือ่ งกับอาจารย์
- ได้ทาํ ให้อาจารย์
ยอมรับในความ
คิดเห็น
- ได้คุยกับคนทีไ่ ม่
เคยคุยด้วยมาก่อน
- ได้เพือ่ นเพิม่ ขึน้
- ได้เสนอความ
คิดเห็นเกีย่ วกับสิง่
สําคัญทีต่ อ้ งมีใน
การทํางานร่วมกัน
- ได้พดู กับรุน่ พีม่ าก
ขึน้
- ได้ฟงั ความเห็น
ของรุน่ น้องมากขึน้

ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทํา
กิจกรรม

ความรูส้ กึ

หากจะต้องทํา
อีกครัง้

- ได้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ ง
การป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทในระดับ
ต่างๆ
- ได้ความรูเ้ รือ่ งการ
กิจกรรมทีจ่ ะจัดเพือ่
ป้องกันการทะเลาะ
วิวาท
- ได้สนิทกับรุน่ พี่ กับ
เพือ่ นต่างสาขา
- ได้รวู้ า่ วิธกี ารป้องกัน
การทะเลาะวิวาทมีได้
หลายแบบ
- ได้ความกล้า ในการ
แสดงความคิดเห็น
และอาจารย์ยอมรับ

- ดีใจทีไ่ ด้เข้าร่วม
กิจกรรมนี้
- ดีใจทีไ่ ด้ทาํ ให้
อาจารย์รวู้ า่ เราก็
มีดี
- ดีใจทีอ่ าจารย์
ยอมรับฟงั ความ
คิดเห็น
- ดีใจทีไ่ ด้รว่ มคิด
กิจกรรมดีดี
- สนุกทีไ่ ด้ทาํ
กิจกรรม
- รูส้ กึ มันใจว่
่ า
อาจารย์ยอมรับ
ในสิง่ ทีเ่ รา
นําเสนอ

- อยากทํา
กิจกรรมทีไ่ ด้
นําความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์จริง
- ทําแบบเดิม
เพราะชอบ ได้
คิดร่วมกับคน
อื่น
- อยากให้มคี น
เข้าร่วม
มากกว่านี้
เพราะเป็ น
กิจกรรมทีด่ ี
- จะกล้านําเสนอ
มากกว่าเดิม
เพราะสนิทกัน
แล้ว

- ได้ความรูใ้ นเรือ่ งการ
ทํางานร่วมกัน
- ได้รวู้ า่ องค์ประกอบ ที่
สําคัญของการทํางาน
ร่วมกันมีอะไรบ้าง
- ได้รวู้ า่ การทํางาน
ร่วมกันคืออะไร มี
ความสําคัญอย่างไร

- รูส้ กึ ดีทไ่ี ด้ทาํ งาน
ร่วมกับหลายๆ
สาขา
- รูส้ กึ ดีทไ่ี ด้ทาํ งาน
ร่วมกับอาจารย์
- ดีใจทีไ่ ด้แสดง
ความคิดเห็น
ให้กบั อาจารย์ได้รู้

- อยากเสนอ
ความคิดเห็น
ให้มากกว่าเดิม
- จะกล้าพูด กล้า
เสนอให้
อาจารย์ฟงั
- อยากให้
เพือ่ นๆ ได้
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ชื่อกิจกรรม

สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ น
กิจกรรม
- ได้ฟงั ความคิดเห็น
ของนักเรียนมาก
ยิง่ ขึน้

กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะทีเ่ กีย่ วกับการ
ทํางานร่วมกัน

- ได้คดิ วางแผนการ
ทํางาน
- ได้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ น
ผูน้ ํากลุม่
- ได้เสนอความ
คิดเห็นในการ
ทํางาน
- ได้ลงมือทํางาน
ร่วมกันจริงๆ
- ได้แก้ปญั หาเฉพาะ
หน้า
- ได้รว่ มมือร่วมใจกับ
ทีมเดียวกัน
- ได้เชียร์เพือ่ น
- ได้ฝึกความอดทน
ในการซ้อม
- ได้รบั ฟงั ความเห็น
ของคนอื่นๆ
- ได้มหี น้าทีใ่ นการ
ทํางานทีช่ ดั เจน

ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทํา
กิจกรรม

ความรูส้ กึ

- ได้รวู้ า่ ทําอย่างไรจึงจะ - ตื่นเต้นทีได้เป็ น
คนพูดหน้าห้อง
ทํางานได้ ดี
- กังวลว่าจะเสนอ
สิง่ ทีอ่ าจารย์ไม่
ชอบ
- ได้มติ รภาพพีน่ ้อง
เพือ่ น
- ได้ลงมือทํางานอย่าง
จริงจัง
- ได้ฝึกการยอมรับ
ความเห็นของผูอ้ ่นื
- ได้ฝึกการตัดสินใจ
- ได้ทมี
- ได้ฝึกทักษะการ
สือ่ สาร
- ได้เห็นความสามารถ
ของรุน่ พี่ รุน่ น้อง
- ได้วธิ กี ารแก้ปญั หา
เฉพาะหน้าแบบ
ต่างๆ
- ได้เรียนรูว้ า่ การ
ทํางานร่วมกันต้อง
ทุกคนต้องช่วยกัน
- ได้รจู้ กั คนมากขึน้

- มีความสุขที่
ชนะ
- เสียใจทีท่ มี แพ้
- ดีใจทีไ่ ด้รบั คํา
ชื่นชมจาก
อาจารย์
- ดีใจทีม่ คี นรับ
ฟงั ความ
คิดเห็น
- สนุกทีไ่ ด้มา
แข่งกีฬา
- สนุกทีไ่ ด้
ทํางานร่วมกับ
เพือ่ นหลาย
สาขา
- ปลืม้ ใจทีไ่ ด้เป็ น
หัวหน้า
- รูส้ กึ ดีทไ่ี ด้
ทํางานกับ
เพือ่ น ๆ รุน่ พี่
และรุน่ น้อง
- รูส้ กึ ชอบทีไ่ ด้ม ี
หน้าทีใ่ นการ
ทํางานทีช่ ดั เจน
- รูส้ กึ ชอบเพือ่ นๆ
ในกลุม่ มาก
เพราะทุกคน
ช่วยกัน เป็ น
อย่างดี

หากจะต้องทํา
อีกครัง้

-

-

-

-

-

มาร่วมเพิม่
มากขึน้
จะตัง้ ใจฟงั
ไม่นงเล่
ั่ น
จะตัง้ ใจคิด
มากกว่าเดิม
อยากลองทํา
กิจกรรมอื่น
ทีไ่ ด้ทาํ งาน
อยากช่วยงาน
เพือ่ นให้
มากกว่านี้
อยากมีเวลา
วางแผนให้
มากกว่าเดิม
อยากฟงั
ความเห็น
เพือ่ น รุน่ พีใ่ ห้
มากกว่าเดิม
อยากลองทํา
กิจกรรมอื่นอีก
จะตัง้ ใจแข่งให้
มากกว่านี้
จะยอมรับฟงั
ความคิดเห็น
คนอื่นมาก
กว่าเดิม
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ผลการทบทวนหลังการปฏิบตั กิ จิ กรรม วงจร 2
ชื่อกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการ
บริการสังคม ตาม
ความถนัดของแต่ละ
สาขาร่วมกับ การจัด
กิจกรรมเผยแพร่
ความรูข้ องแต่ละ
สาขา ภายใน
สถานศึกษาและ
ระหว่างสถานศึกษา

สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ น
กิจกรรม

ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทํา
กิจกรรม

ความรูส้ กึ

หากต้องทําใหม่ จะ
ทําอะไร

- ได้วางแผนการจัด
กิจกรรม
- ได้เสนอความ
คิดเห็น
- ได้แลกเปลีย่ น
ความรูก้ บั เพือ่ น
ต่างสถานศึกษา
- ซ่อมแซมสิง่ ของ
ให้กบั ชาวบ้าน
- ค้นหาข้อมูล
- เป็ นผูน้ ําในการ
ทํางาน
- ฝึกการแก้ปญั หา
เฉพาะหน้า
- ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
จากสิง่ ทีไ่ ด้เรียน
มา
- ได้ทาํ งานกับเพื่อน
ต่างสถานศึกษา
- ได้ทาํ งานกับรุน่ พี่
- ได้ฝึกการซ่อม
แบบใหม่ๆ ทีไ่ ม่
เคยเรียน
- ได้แลกเปลีย่ น
ความรูใ้ นเรือ่ งการ
ซ่อมกับเพื่อนต่าง
สถานศึกษา

- ได้เรียนรูว้ า่ การทํางาน
ร่วมกันต้องมีการแบ่ง
หน้าทีต่ ่างๆ
- ได้ฝึกความรับผิดชอบ
- ได้นําสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ น
กิจกรรมแรก จากทีพ่ ่ี
มาให้ทาํ เรือ่ งทํางาน
มาใช้จริงๆ
- ได้เรียนรูว้ า่ ความ
ไว้วางใจเป็ นสิง่ สําคัญ
- ได้เรียนรูว้ า่ ความรู้
เพิม่ ขึน้ หลังจากได้
ปฏิบตั จิ ริงๆ
- ได้เพือ่ นใหม่
- ได้เห็นว่าเราก็มคี ุณค่า
- ได้ทาํ ให้คนนอกรูว้ า่
เด็กอาชีวก็ทาํ สิง่ ดีดไี ด้
- ได้นําเสนอภาพลักษณ์
ทีด่ ขี องอาชีวไปสูค่ น
อื่น
- ได้ภาคภูมใิ จทีเ่ ราซ่อม
ของให้ชาวบ้านได้
จากทีช่ าวบ้านบอกว่า
ไปซ่อมทีไ่ หนก็ไม่ได้

- ดีใจทีซ่ ่อมของได้
- ปลืม้ ใจที่
ชาวบ้านมา
ขอบคุณในสิง่ ที่
ทําให้
- สนุกทีไ่ ด้
ซ่อมแซมสิง่ ของ
ต่างๆ มากกว่า
ในห้องเรียน
- เหนื่อย เพราะว่า
คนมาเยอะ
- สนุกทีไ่ ด้ทาํ งาน
ร่วมกับเพื่อนต่าง
ที่
- สนุกทีไ่ ด้ออก
นอกสถานที่
- รูส้ กึ ว่าตัวเองมี
คุณค่า ทําสิง่ ดีดี
ได้
- ประทับใจทีไ่ ด้
ทํางานร่วมกับ
พีๆ่ กับอาจารย์
- ประทับใจทีไ่ ด้
เห็นรอยยิม้ ของ
ป้าคนนึง ทีบ่ อก
ว่าซ่อมหัวใจให้
ป้าได้เลย

- อยากเปลีย่ น
สถานทีใ่ นการ
ทํากิจกรรมไป
ทีอ่ ่นื
- อยากเป็ นกลุม่
ทีใ่ ห้ความรู้
- อยากเป็ นกลุม่
ทีซ่ ่อม
- จะค้นหาข้อมูล
และนําสิง่ ของ
มาซ่อมสาธิต
เพิม่
- จะเตรียม
อุปกรณ์ และ
อะไหล่มาเพิม่
ป้าจะได้ไม่ตอ้ ง
ออกไปซือ้
เพราะร้อนมาก
- อยากเพิม่
จํานวนวันใน
การทํา
- อยากให้ม ี
เพือ่ นๆ คนอื่น
ในโรงเรียน
ได้มาทําด้วย
- อยากให้มกี าร
สร้างกลุม่ Line
ในการติดต่อ
ประสานงานให้
ง่ายขึน้
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ผลการทบทวนหลังการปฏิบตั กิ จิ กรรม วงจร 3
สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ น
ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทํา
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
การจัดกิจกรรมการ
บริการสังคม ตาม
ความถนัดของแต่ละ
สาขาร่วมกัน

- ได้วางแผนการจัด
กิจกรรม
- ได้เสนอความ
คิดเห็น
- ได้แลกเปลีย่ น
ความรูก้ บั เพือ่ น
ต่างสถานศึกษา
- ซ่อมแซมสิง่ ของ
ให้กบั ชาวบ้าน
- ค้นหาข้อมูล
- เป็ นผูน้ ําในการ
ทํางาน
- ฝึกการแก้ปญั หา
เฉพาะหน้า
- ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
จากสิง่ ทีไ่ ด้เรียน
มา
- ได้ทาํ งานกับเพื่อน
ต่างสถานศึกษา
- ได้ทาํ งานกับรุน่ พี่
- ได้ฝึกการซ่อม
แบบใหม่ๆ ทีไ่ ม่
เคยเรียน
- ได้แลกเปลีย่ น
ความรูใ้ นเรือ่ งการ
ซ่อมกับเพื่อนต่าง
สถานศึกษา

- ได้เรียนรูว้ า่ การทํางาน
ร่วมกันต้องมีการแบ่ง
หน้าทีต่ ่างๆ
- ได้ฝึกความรับผิดชอบ
- ได้นําสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ น
กิจกรรมแรก จากทีพ่ ่ี
มาให้ทาํ เรือ่ งทํางาน
มาใช้จริงๆ
- ได้เรียนรูว้ า่ ความ
ไว้วางใจเป็ นสิง่ สําคัญ
- ได้เรียนรูว้ า่ ความรู้
เพิม่ ขึน้ หลังจากได้
ปฏิบตั จิ ริงๆ
- ได้เพือ่ นใหม่
- ได้เห็นว่าเราก็มคี ุณค่า
- ได้ทาํ ให้คนนอกรูว้ า่
เด็กอาชีวก็ทาํ สิง่ ดีดไี ด้
- ได้นําเสนอภาพลักษณ์
ทีด่ ขี องอาชีวไปสูค่ น
อื่น
- ได้ภาคภูมใิ จทีเ่ ราซ่อม
ของให้ชาวบ้านได้
จากทีช่ าวบ้านบอกว่า
ไปซ่อมทีไ่ หนก็ไม่ได้

ความรูส้ กึ

หากต้องทําใหม่
จะทําอะไร

- ปลืม้ ใจทีไ่ ด้ทาํ ให้
คนอื่นเห็นว่าเด็ก
อาชีวก็ทาํ ดีได้
- ประทับใจที่
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมมาชื่น
ชม ปรบมือให้
- สนุกทีไ่ ด้ทาํ งาน
ร่วมกับคนอื่นๆ
ทัง้
รุน่ พี่ รุน่ น้อง แล้วก็
เพือ่ นต่าง
สถานศึกษา
- ดีใจทีอ่ าจารย์ชม
- ดีใจทีต่ อบ
คําถามของคน
มาถามได้
- ดีใจทีพ่ ดู แล้วมี
คนฟงั
- ดีใจทีไ่ ด้เพือ่ น
ใหม่

- อยากให้เพือ่ น
กลุม่ ทีท่ ะเลาะ
กันได้มาร่วม
ทํากิจกรรม
ด้วย
- อยากให้
เพือ่ นๆ คน
อื่นๆ ได้เห็นว่า
มาทําอะไร
- อยากให้ครู
ท่านทีเ่ คยว่า
เราได้มาเห็น
ว่าเราทําสิง่ ดีดี
- อยากไป
ประชาสัมพันธ์
ให้กบั เพือ่ นๆ
น้องๆ ใน
สถานศึกษาให้
มาสมัครมาทํา
กิจกรรมนี้กนั
เยอะๆ
กว่าเดิม
- จะตัง้ เพจ
Facebook
เพือ่ จะได้แชร์
ให้เพือ่ นๆ ใน
โรงเรียนได้
เห็นภาพได้
ด้วย
- ในกลุม่ Line
จะคุยเรือ่ งอื่นๆ
เพิม่ เติม
เพือ่ ให้รจู้ กั กัน
มากขึน้ และ
เพือ่ พัฒนา
ความสัมพันธ์
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ชื่อกิจกรรม

สิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั ใิ น
กิจกรรม

ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการทํา
กิจกรรม

ความรูส้ กึ

หากต้องทําใหม่
จะทําอะไร
ให้ต่อเนื่อง
เครือข่ายจะได้
คงอยูต่ ่อไป
- สร้าง Group
และ Fanpage
ใน Facebook
เพือ่ นํานําเสนอ
รูป และความรู้
ต่าง ๆ ทีไ่ ด้
ให้กบั คนอื่นๆ
ในสถานศึกษา
ได้รบั ทราบ

331
สรุปรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายภายในสถานศึกษา
ผลลัพธ์
บุคคล
กิจกรรม
นักเรียน
การบําเพ็ญประโยชน์
1. เกิดเครือข่ายภายใน
อาชีวศึกษา การบริการสังคม
สถานศึกษา
ผูบ้ ริหาร
2. มีการทํางานร่วมกัน
และอาจารย์
ระหว่างรุน่ ด้วยความ
เท่าเทียมกัน
หน่วยงาน
3.ได้เห็นคุณค่าในตนเอง ภายนอก
ว่าสามารถทําประโยชน์
ให้คนทัวไปได้
่
4.บุคคลทัวไป
่ ได้รบั ทราบ
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
นักเรียนอาชีวศึกษา
5. ได้ฝึกทักษะการสือ่ สาร
6.ได้ฝึกทักษะการนําเสนอ
7.ได้ฝึกทักษะการทํางาน
ร่วมกันกับคนหลาย
ระดับ
5. ช่วยป้องกันการทะเลาะ
วิวาทในรูปแบบ
- ทําตามรุน่ พี่
- ท้าทายในศักดิ ์ศรี
- เพือ่ นไปไหนไปตามกัน

กระบวนการ
1.อาจารย์และนักเรียนร่วมกันค้นหาพืน้ ที่
กลุม่ เป้าหมายในการทํากิจกรรม
2.อาจารย์และนักเรียนร่วมกันเสนอรูปแบบ
กิจกรรม
3.นักเรียนส่วนใหญ่เลือกกิจกรรมทีจ่ ะทําร่วมกัน
4.นักเรียนวางแผน แบ่งหน้าทีใ่ นการทํางาน
5.อาจารย์ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ในเรือ่ งการประชาสัมพันธ์การทํากิจกรรม
6.อาจารย์และนักเรียนออกไปทํากิจกรรม
บริการสังคม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
ร่วมกันภายนอกสถานที่
7.มีการให้รางวัล ชมเชยผูท้ ไ่ี ปทํากิจกรรมใน
ฐานะผูส้ ร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน หน้าเสาธง
หรือให้รางวัลอื่นๆ เช่น ยกเว้นค่าเทอม
เป็ นต้น
8. มีการสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมทุกครัง้
และวางแผนในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป
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รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา
ผลลัพธ์
บุคคล
กิจกรรม
1. เกิดเครือข่ายภายใน นักเรียน
- การจัดกิจกรรม
และระหว่าง
อาชีวศึกษา
บําเพ็ญ
สถานศึกษา
ผูบ้ ริหาร
ประโยชน์
2. ได้เห็นคุณค่าใน
และอาจารย์ - การจัดกิจกรรม
ตนเอง ว่าสามารถ
ของ
บริการสังคม
ทําประโยชน์ให้คน สถานศึกษา
ทัวไปได้
่
ตัง้ แต่ 1
3.บุคคลทัวไป
่ ได้รบั
แห่งขึน้ ไป
ทราบภาพลักษณ์ทด่ี ี
ของนักเรียน
อาชีวศึกษา
4. ได้ฝึกทักษะการ
สือ่ สาร
5. ได้ฝึกทักษะการ
นําเสนอข้อมูล
6. ได้ฝึกทักษะการ
ทํางานร่วมกันกับ
แต่ละรุน่
5. ช่วยป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทใน
รูปแบบ
- ทําตามรุน่ พี่
- ภักดีในสถานศึกษา
- ท้าทายในศักดิ ์ศรี
- เพือ่ นไปไหนไปตามกัน
1. เกิดเครือข่ายภายใน นักเรียน
- การจัดตัง้ กลุม่
และระหว่างสถานศึกษา ปวช.ปีท่ี 1
Line
2. ได้เห็นคุณค่าใน
นักเรียน
- การจัดทํา
ตนเอง ว่าสามารถ ปวช.ปีท่ี 3
Group
ทําประโยชน์ให้คน
ของ
Facebook
ทัวไปได้
่
สถานศึกษา
3.บุคคลทัวไป
่ ได้รบั
ตัง้ แต่ 1
ทราบภาพลักษณ์ทด่ี ี แห่งขึน้ ไป
ของนักเรียน
อาชีวศึกษา
4. ได้ฝึกการเลือกนําเสนอ
สิง่ ทีส่ ร้างสรรค์บน
โลกออนไลน์

กระบวนการ
1.มีการรวมกลุ่มระหว่างสถานศึกษาขึน้ เพื่อเป้าหมาย
ในการบําเพ็ญประโยชน์ และจัดกิจกรรมบริการสังคม
ร่วมกัน
2.ตัวแทนของสถานศึกษา ทัง้ นักเรียน อาจารย์รว่ มกัน
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการวางแผนกิจกรรม
3.ตัวแทนของสถานศึกษา ร่วมกันค้นหาสถานที่ ในการ
จัดกิจกรรม
4.มีการจัดกิจกรรมตามข้อสรุปของทีป่ ระชุม โดยทุกคน
มีบทบาทหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน
5.มีการสอบถามความคิดเห็นของผูท้ ม่ี ารับบริการ และ
นํามาสะท้อนร่วมกันภายหลังการปฏิบตั งิ าน
6.มีการสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมทุกครัง้
7.มีการจัดประชุมร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง ทัง้ แบบทีเ่ ป็ น
ทางการ และไม่เป็ นทางการ

1.มีการรวมกลุ่มระหว่างสถานศึกษาขึน้ เพื่อเป้าหมาย
บางประการ เช่น ป้องกันการทะเลาะวิวาท เพื่อการ
สร้างทีม
2.พัฒนากิจกรรมเพือ่ ทําให้เป้าหมายสําเร็จร่วมกัน
3.ตัง้ หัวหน้าของแต่ละสถานศึกษา เรียกว่า หัวหน้าชุด
คอยดูแลแก้ปญั หาเฉพาะหน้า ในขณะจัดกิจกรรรม
4.ในระหว่างการเตรียมงาน มีการจัดตัง้ กลุม่ Line และ
Group facebook เพือ่ การติดต่อสือ่ สารกันอย่างสะดวก
5. Group Facebook ทีต่ งั ้ ขึน้ มา ให้เป็ น Group แบบ
ปิด มีเฉพาะสมาชิกเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าไปแสดง
ความคิดเห็น โพสต์รปู ภาพต่างๆ และมองเห็นได้
6.มีการแลกเปลีย่ นข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทาระบบ
ออนไลน์
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ผลลัพธ์
5. ได้ฝึกทักษะการ
สือ่ สาร
6. ได้ฝึกทักษะการ
นําเสนอข้อมูล
7. ได้ฝึกทักษะการ
ทํางานร่วมกันกับ
แต่ละรุน่ และต่าง
สถานศึกษา
8. ช่วยป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทใน
รูปแบบ
- อวดดีในโลกออนไลน์

บุคคล

กิจกรรม

กระบวนการ
7. มีการสือ่ สารผ่านระบบออนไลน์ทงั ้ ในแบบทีเ่ ป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการอย่างต่อเนื่อง
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล

ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์

วันเดือนปี เกิด

8 ตุลาคม 2527

สถานทีเ่ กิด

โรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั

199 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2550

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา
จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.2553

ปริญญาโท สังคมวิทยามหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม
จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559

ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

