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บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน 

ชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย          

4 กลุม คือ  ผูปกครอง ของเยาวชนชนเผามูเซอแดง จํานวน 10  คน  ผูทรงคุณวุฒิ และภูมิปญญาทองถิ่น 

จํานวน 10  คน  ครูผูสอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผามูเซอแดง  จํานวน 10 คน  และเยาวชนชนเผามูเซอแดง 

จํานวน 30 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก 

แบบบันทึกการสนทนากลุม  และแบบสอบถาม  วเิคราะหขอมูลเชงิคุณภาพโดยการวเิคราะหเน้ือหา  ผลการวจิยั

พบวา ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง สงผลใหเยาวชนชนเผา

มูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน มีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมท่ีเห็นไดชัดมากท่ีสุด คือ 

ทักษะทางสังคมดานจิตสาธารณะ เน่ืองจากทักษะดานจิตสาธารณะสามารถดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม 

และมพีฤติกรรมท่ีแสดงออกชัดเจน และทักษะทางสังคมทีม่กีารเปล่ียนแปลงนอยท่ีสดุ คอื ทกัษะความซ่ือสัตย

สุจริต เนื่องจากการพัฒนาทักษะความซื่อสัตยสุจริตนั้นจําเปนตองใชระยะเวลาที่นานมากขึ้น  ทั้งนี้ เยาวชน

ชนเผามูเซอแดงมีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมท่ีอยูในระดับดีมาก เนื่องจากรูปแบบการเสริมสรางทักษะ

ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่จัดทําขึ้น เปนรูปแบบที่ใชชุมชนเปนฐานในการจัดทํา จึงจัดทํา             

รูปแบบไดเหมาะสม ตรงกับความตองการที่แทจริงของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
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คําสําคัญ
 เยาวชนชนเผามูเซอแดง   ทักษะทางสังคม   การใชรูปแบบ

Abstract
 This dissertation has 1 objective, this is studying the results of the model intervention for 

capacity building of Red Lahu Youth in Pangmapha District, Maehongsorn Province. The study 

representative sample are 4 groups; caregivers of Red Lahu Youth 10 people, intellectuals and 

local wisdom 10 people, teachers who taught those Red Lahu youths 10 people, and Red Lahu 

youths 10 people, themselves from purposive sampling. The Instrumentation are the In-Depth   

Interview, Focus Group and the questionnaire.  The qualitative analysis by interpretation of its    

contents. The research finding is the results of changing in learning process of social skills has 

been summarized that youths who attended the activities according to capacity building of social 

skills for Youth Red Lahu in Pangmapha District, Maehongsorn. The most changing social skill is 

Public Consciousness and the least changing social skill is the Upright Skill. And all of the social 

skills are improving in the good level because the model intervention for capacity building of Red 

Lahu Youth in Pangmapha District Meahongsorn Province use the community based for creating 

so the model is appropriate for The Red Lahu Youth.

Keywords
 Red Lahu Youth Social Skills, Using the Model

บทนํา
 ทักษะทางสังคมนั้น เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญสําหรับมนุษยที่จะใชชีวิตอยู ร วมกัน ทักษะ                   

ทางสังคมเปนทักษะสําคัญของการแกปญหา และเปนกลุมทักษะที่มนุษยตองเรียนรู เพื่อการอยูรอด                  

และการมีปฏิสัมพันธกันในสังคม (อณูทิพย  ธารทอง, 2538) นอกจากนี้ ทักษะทางสังคมยังเปนทักษะหนึ่ง     

ที่สําคัญและจําเปนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เปนทักษะที่จําเปนสําหรับบุคคลทุกเพศ 

ทุกวัย เพื่อใชในการปฏิสัมพันธ การติดตอสื่อสารและการอยูรวมกัน บุคคลที่มีทักษะทางสังคมดีจะสามารถ

อยูรวมกับบุคคลในสังคมได (จรีลักษณ รัตนาพัทธ, 2557) ทั้งน้ี การพัฒนาทักษะทางสังคมนั้น จําเปน             

อยางยิ่งที่จะตองพัฒนาตามลําดับจากวัยเด็กสูวัยรุนซึ่งผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญเพื่อเปนรากฐาน              

ในการนํามาซ่ึงการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขของมนุษย และหากเมื่อพูดถึงชวงวัยรุนนั้น ถือเปนชวงท่ี  

จําเปนอยางย่ิงในการไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมเน่ืองจากเยาวชนเปนวัยท่ีสําคัญในการเตรียมตัว           

เพื่อเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญที่จะสามารถรับผิดชอบตนเองได เชน เริ่มเรียนรูในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น   
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การใหความเปนเพื่อนกับบุคคลอ่ืน เปนตน สังคมของเยาวชนจะเริ่มอยูกับกลุมและกับเพื่อนวัยเดียวกัน        

เด็กจะเริ่มเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น เริ่มเรียนรูมารยาททางสังคมและนิสยัเหมือนเด็กเล็ก ๆ จะเร่ิมลดลง   

(อุไร สุมาริธรรม, 2546) ทั้งน้ี เม่ือกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมทางสังคม ประสบการณทางบาน              

เปนปจจยัหน่ึงทีส่งผลตอพฤติกรรมทางสงัคมของเยาวชน กลาวคือหากวาเด็กไดเจรญิเติบโตมาจากครอบครัว 

ทีม่คีวามรัก ความอบอุน ความเปนมิตร พอ แม ไดแสดงความรกั และ ยอมรบัในตวัเยาวชนก็จะทาํใหเยาวชน

มพีฒันาการและบุคลิกภาพทีด่ ีนอกจากนี ้ประสบการณในโรงเรยีนก็ยงัเปนอีกปจจัยท่ีมผีลตอพฤติกรรมของ

เยาวชน กลาวคือ ในโรงเรียนเองก็ไดจัดประสบการณ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมใหกับ

เยาวชน เชน โรงเรยีนจดัใหมสีนามเด็กเลน หองสาํหรบัทาํกจิกรรม กจิกรรมจติสาธารณะ กจิกรรมชมุนมุทีส่งเสรมิ

ทักษะอาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสรางผูนําและสภานักเรียนเปนตน (กรมวิชาการ, 

2557)  จากขอมูลของกรมสขุภาพจติ (2557) ระบไุววา ความเขาใจในพัฒนาการตามชวงวยัโดยเฉพาะวยัรุน

หรือเยาวชนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนทางรางกายและอารมณอยางรวดเร็ว การพบปะกับผูคนในสังคมของ

พวกเขาจงึมีความเสีย่งสงูท่ีจะขดัแยงในการปฏสิมัพันธกนั  อนัเกดิจากการขาดทกัษะทางสงัคม ประกอบกบั

ผูปกครองมีบทบาทนอยลงจากเดิม นอกจากน้ันเยาวชนเปนวัยที่มีพัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมไปถึง

พัฒนาการทางดานสังคมดวยจึงจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการตรวจสอบปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาทางสังคม 

อนัเปนสิง่สาํคญัทีจ่ะทําใหเราเขาใจถึงพฤติกรรมทางจติใจของเยาวชนได  ซึง่บคุคลท่ีมสีวนเก่ียวของ โรงเรยีน

หรือหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของ มีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะทางสังคม สามารถเปนผูชวยใหเยาวชน    

มีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับคนอื่น ๆ เยาวชนจะเรียนรู เชื่อฟง กฎ กติกาและทําตามระเบียบของ

สังคม (อุษณีย โพธิสุข, 2554, 132) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดานการพัฒนา

เยาวชนของชาติเขาสูยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุงสงเสริมใหผู เรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะ                  

การคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2 – 7)

 อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนอําเภอท่ีตั้งอยู บนในเขตพ้ืนที่ภูเขาสูงสลับซับซอน                  

การคมนาคมจากอําเภอปางมะผาไปยังจังหวัดแมฮองสอน หรือจังหวัดใกลเคียงเปนไปดวยความลําบาก        

มีประชากรที่เปนชนเผามากมายหลายชาติพันธุ คือ ไทยยวน (คนพื้นเมือง) คนไต (ไทยใหญ) ลีซู ปะโอ มง 

กะเหร่ียง ลัว๊ะ มเูซอดํา มเูซอเหลอืง และมูเซอแดง  ทัง้น้ีชนเผาสวนใหญทีอ่าศัยอยูในอําเภอปางมะผาน้ัน คอื

ชนเผามูเซอแดง ซึ่งชนเผามูเซอแดงยังมีความแตกตางทางภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและ

คานิยมจากสังคมทั่วไป   จากอดีตชนเผามูเซอแดง เปนชนเผาที่อาศัยพึ่งพากัน รวมแรงกัน ดําเนินวิถีชีวิต

แบบเกษตรกรรม แตเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอมท้ังในดานของเทคโนโลยี การสื่อสาร

เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตมากขึ้น ทําใหชนเผามูเซอแดง เร่ิมมี                              

การเปล่ียนแปลงความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งสงผลตอทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง                 

ดานความพอเพียง ความซื่อสัตยสุจริต การสื่อสาร ภาวะผูนํา และจิตสาธารณะ 
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 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนเผามูเซอแดงที่สงผลใหเกิดปญหาทักษะทางสังคมนั้น จะเห็นได

จากการทีช่นเผามูเซอแดงอยูรวมกับธรรมชาต ิและมีความเชือ่วาส่ิงของทกุอยางเกิดข้ึนในธรรมชาต ิสามารถ

หาใหมไดเสมอและไมมวีนัหมดไป จงึทาํใหชนเผามเูซอแดงไมประหยดัและอดออม การอยูรวมกนัแบบพีน่อง 

อยูในกลุมของชนเผามูเซอแดง ทําใหชนเผามูเซอแดงใชภาษามูเซอแดงเปนหลักในการติดตอส่ือสาร                  

สงผลใหชนเผามูเซอแดงไมกลาพูดภาษาไทย และเขินอายเมื่อตองใชภาษาไทย (นภัสสร ฐิตินันทสรกุล,       

การส่ือสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้ การท่ีวัฒนธรรมด้ังเดิมเปนการอยูในครอบครัวขยาย     

สิ่งของท้ังหลายที่อยูในบานเปนของสวนรวม สามารถหยิบใชไดโดยไมบอกกลาว ทําใหเกิดปญหาดาน        

ความซื่อสัตยสุจริต นอกจากนี้ การที่ชนเผามูเซอแดงมีผูนําที่สําคัญ 3 ฝายเปนหลักในการตัดสินใจในทุก ๆ 

เรื่องท่ีเกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชนเผามูเซอแดงไมกลาที่จะตัดสินใจ หรือกลาที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง             

สงผลใหเกิดปญหาดานทักษะการมีภาวะผูนํา นอกจากนี้การที่ชนเผามูเซอแดงอยูกับธรรมชาติ และ                     

มีวิถีชีวิตที่รักสันโดษ ทําใหชนเผามูเซอแดงไมนําตัวเองเขามาในพื้นที่สาธารณะมากนัก สงผลใหเกิดปญหา

ทางสังคมดานจิตสาธารณะ (เสริมศักดิ์ มงคลชัยวารี, การสื่อสารสวนบุคคล, 20 พฤษภาคม 2557) 

 จากประสบการณการทํางานในพื้นที่อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนของผูวิจัยไดสัมผัส             

และรับรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผา โดยเฉพาะอยางย่ิงวัฒนธรรมชนเผาของมูเซอแดง       

ในอําเภอปางมะผา ที่มีทั้งความเหมือน ความแตกตาง ความคลายกัน และการใชวัฒนธรรมรวมกัน                   

กับชนเผาอ่ืน ๆ ที่อาศัยอยูในอําเภอปางมะผา จึงไดจัดทําและใชรูปแบบที่จะเปนแนวทางในการพัฒนา      

ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงโดยเฉพาะ และไดศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสราง         

ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงอําเภอปางมะผา เพื่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเยาวชน    

ชนเผามูเซอแดงอําเภอปางมะผา (Lahu Model) (กัญญา สมบูรณ, 2559, 122) ซึ่งเปนปญหาเรงดวนของ

เยาวชนชนเผามูเซอแดงโดยเฉพาะ ประกอบดวยทักษะทางสังคมท้ัง 5 ดาน คือ ทักษะดานการสื่อสาร           

ความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ และภาวะผูนํา  ซึ่งเปนทักษะทางสังคมที่สงผลให                

เยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮ องสอน สามารถตัดสินใจไดอยางมุ งม่ัน                                      

มีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง คํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนทั้งตอตนเอง         

และสังคมกอนการดําเนินการสิ่งตาง ๆ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงค
 เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ใน                   

อาํเภอปางมะผา จงัหวัดแมฮองสอน ทีส่อดคลองกับบริบททางสังคมของชนเผามเูซอแดงและสังคมในยุคปจจบุนั

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) 

เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560164

 1. ขอบเขตการวิจัย 

  1.1 กลุมตัวอยาง 

           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ประกอบดวย 4 กลุม ดังนี้   

           1) ผูปกครองเยาวชนชนเผามเูซอแดง อาํเภอปางมะผา จงัหวัดแมฮองสอน ทีผ่านการอบรม   

โดยรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน  

จํานวน 10 คน

   2) ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 10 คน 

   3) ครูที่สอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่ผานการอบรมโดยรูปแบบ

การเสรมิสรางทักษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไมนอยกวา 

1 ปการศึกษา จํานวน 10 คน

   4) เยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อายุระหวาง 13 - 20 ป 

ที่ผานการอบรมโดยการใชรูปแบบการเสรมิสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง 

อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 คน

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา

  รูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา            

จงัหวดัแมฮองสอน ทีส่อดคลองกบับรบิทของชนเผามเูซอแดงและสังคมในยุคปจจบุนั ซึง่รูปแบบการเสริมสราง

ทกัษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผามเูซอแดงในอาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน ทีส่อดคลองกบับริบททางสงัคม

ของชนเผามเูซอแดงและสงัคมในยคุปจจบุนั ประกอบดวย กจิกรรมเตรยีมความพรอมในการพฒันาโดยเรียนรู

ผานวัฒนธรรม คําสอน และคติของชนเผามูเซอแดงกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานการสื่อสาร กิจกรรม            

เสริมสรางทักษะดานความซ่ือสัตยสุจริต กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานภาวะผูนํา กิจกรรมเสริมสรางทักษะ

ดานการอยูอยางพอเพียง กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานการมีจิตสาธารณะและกิจกรรมการติดตามผล            

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎี 21 วันแหงการเปลี่ยนแปลง (กัญญา สมบูรณ, 2559, 122) 

 3. ขั้นตอนการวิจัย

  3.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง     

ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 

  3.2  ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาเยาวชนชนเผามูเซอแดงผานรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคม

ของเยาวชนชนเผามูเซอแดง 

  3.3  ขั้นตอนที่ 3 บันทึกผลที่เกิดขึ้น (Happened Record) หลังจากการใชรูปแบบที่เสริมสราง

ทกัษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผามเูซอแดง อาํเภอปางมะผา จงัหวดัแมฮองสอน (Lahu Model) โดยท่ีผูวจิยั

ไดติดตามผลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)  การสนทนากลุม (Focus Group) การตอบ

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเยาวชนชนเผามูเซอแดงอาสา เครือขายเยาวชน

อาสา ผูปกครอง ครู และผูนําทองถิ่น
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  3.4 ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบผลการพัฒนาจากทุกฝาย (Unanimous Check) ดําเนินการ

โดยประเมินทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงท้ัง 5 ดาน หลังจากการไดรับการอบรม สอบถาม

เยาวชนชนเผามูเซอแดงเก่ียวกับความพึงพอใจ การสอบถามผูปกครองของเยาวชนชนเผามูเซอแดง โดยใช

แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงทักษะทางสังคม 

ทั้ง 5 ดาน

 4. การวิเคราะหขอมูล

  ผูวจิยัไดดาํเนนิการวิเคราะหขอมูลอันเกดิจากรูปแบบการเสรมิสรางทกัษะทางสงัคมของเยาวชน

ชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผาโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหขอมูลที่ไดจาก            

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  การสนทนากลุม (Focus  Group ) สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ

ทองถ่ิน สัมภาษณเชิงลึกผูปกครอง สัมภาษณเชิงลึกเยาวชนชนเผามูเซอแดง  บันทึกการสนทนากลุมครู           

ผูปกครอง เยาวชนอาสาและเครือขายเยาวชนอาสา

ผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาทักษะทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปสรุปไดวา เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารวม

กิจกรรมตามกระบวนการเสริมสรางทักษะทางสังคมเยาชนชนเผามูเซอแดง ในอําเภอปางมะผา                      

จังหวัดแมฮองสอน พบวา ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่พัฒนาขึ้นตามพฤติกรรมอยางเห็น

ไดชดั คอืทกัษะดานการมจีติสาธารณะ ทกัษะดานการส่ือสาร ทกัษะการมภีาวะผูนาํ ทกัษะการอยูอยางพอเพียง             

และทักษะความซื่อสัตยสุจริต  สามารถกลาวเปนทักษะทางสังคมดานตาง ๆ ดังนี้

 1. ทักษะทางสังคมดานการมีจิตสาธารณะ เยาวชนชนเผามูเซอแดงท่ีเขารับการอบรม หลังจาก   

เขารับการอบรมแลวพวกเขารูจักการใหความชวยเหลือผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสมและเต็มใจ กลาวคือ                  

มกีารชวยเหลอืชมุชน และผูปกครองในการทําความสะอาดหรอืการชวยเหลืองานบดิา มารดาและผูปกครอง

อยางเต็มใจ รูจักการถามเพ่ือแสดงความชวยเหลือ เกิดความรับผิดชอบตอสวนรวม ทําประโยชนตาง ๆ            

ใหกับครอบครัวและชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเยาวชนชนเผามูเซอแดงคนหนึ่ง ไดกลาววา “เพื่อนผมชอบทําทุกสิ่ง

ทุกอยางตามผม หากผมขับรถเร็ว พวกเพื่อน ๆ ก็จะขับเร็ว ๆ ตาม หากผมดื่มเหลา พวกเพื่อน ๆ ก็จะดื่มตาม 

ไมวาจะทําอะไร เขาจะทาํตามผมทกุอยาง ผมเลยชวนเพ่ือน ๆ  ไปทาํความสะอาดทีศ่าลากลางบาน เขาก็ถาม

ผมวา ไปทําไม ทําแลวไดอะไร ผมเลยตอบวา ทําแลวไดอะไรเยอะนะเพื่อน แลวผมก็ถือไมกวาดไปเตรียม

กวาด ผลปรากฏวาพวกเขาตามผมมาทําดวย ผมภูมิใจมาก”

 2. ทักษะทางสังคมดานการสื่อสาร เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถใน

การใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางชัดเจน เขาใจความหมายอยางถูกตอง กลาวคือ                 

รูจักการฟงมากย่ิงขึ้น จากเดิมเยาวชนชนเผามูเซอแดงไมคอยฟงสิ่งที่ผูปกครองสอนหรือเสนอแนะเทาไร        

แตหลังจากไดรับการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ทําใหเยาวชนมีสติและ            

ความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พวกเขาจึงรูจักที่จะหยุดฟง และไตรตรองสิ่งตาง ๆ ที่พวกเขาไดรับมา ดังที่    
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ผูเขารวมสนทนากลุมคนหนึ่ง ไดกลาววา “สําหรับลูกของเราจากที่ผานมาแกไมคอยฟงเทาไหร ตอนน้ีรูสึก

เหมือนเขาฟงเรามากยิ่งขึ้น ถาเราสอน  เขาก็จะฟง โดยใหเราพูดใหจบ และเขาถึงจะแสดงเหตุผลของเขา     

แตเราตองมเีหตผุลในการพูดคยุกนั นอกจากน้ีตอนนีเ้ปนผูนาํทีด่ใีหนอง ใหนอง ๆ  ตืน่เชาไปโรงเรียน กอน 7 โมง

ใหนองตื่นแลว แตไมทราบวาเวลาที่ตัวเขาเองมาโรงเรียน จะเปนอยางไร” นอกจากนี้ ยังมีผูรวมการสนทนา

กลุมอีกคนหน่ึงไดกลาววา “เมื่อกอนเวลาเราดุลูกเรา เขาจะโมโหมาก และเรายังพูดไมจบ เขาก็เถียงและ       

ขึ้นเสียงกับเรา แตหลัง ๆ  มานี้ ลูกเราไมคอยเถียงเราเลย” (ขอมูลการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)  

ทัง้น้ี เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีผ่านการพัฒนาตามรูปแบบการเสรมิสรางทกัษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผา

มูเซอแดง อําเภอปางมะผา มีพฤติกรรมดานการสื่อสารที่สุภาพยิ่งขึ้น ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตอง

ตามสถานการณตาง ๆ  ทีพ่วกเขาเผชิญ ทัง้นี ้พวกเขามีความกลาในการท่ีจะปฏเิสธสิง่ยัว่ยตุาง ๆ  โดยใชภาษา

ทีเ่หมาะสม และแสดงเหตุผลหรือความตองการของตนเองไดอยางมีประสิทธภิาพ หรอืแมกระท่ังการใชภาษา

ในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเยาวชนชนเผามูเซอแดงกับเพ่ือน กับผูปกครองหรือผูใหญที่เขามามี      

สวนรวมในชีวิตของพวกเขาทุกสถานการณ 

 3. ทกัษะทางสงัคมดานการมีภาวะผูนาํ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ขารับการอบรมมีการแสดงและ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นแลวนําไปสูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล กลาวคือ พวกเขารูจักการขอโทษ             

เม่ือตนเองทําผิด ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นแมวาตนเองคิดแตกตาง และมองวาความแตกตางกอให

เกิดการพัฒนาไดอยางเหมาะสม เริ่มที่จะยึดเหตุผล รู จักการเอาใจเขามาใสใจเรา รู จักการปฏิเสธ มี              

ทักษะการคิดวิเคราะหที่ดี กลาท่ีจะตัดสินใจท่ีเหมาะสมตามสถานการณ ดังท่ีเยาวชนชนเผามูเซอแดง                

มพีฤตกิรรมดานการเปนผูนําท่ีมีแนวโนมท่ีดขีึน้ ซึง่เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ขารวมการสนทนากลุมคนหน่ึง

ไดกลาววา “หนูรูสึกเขาใจคนอ่ืนมากข้ึน เม่ือกอนหนูเปนผูนําท่ีเอาความเขาใจของตัวหนูเองเปนหลัก                   

แมบางคร้ังหนูรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น แตหนูก็จะยึดเหตุผลของตนเอง และเอาเหตุผลของหนู            

ลบลางเหตุผลของเพื่อน ๆ  แตตอนน้ีหนูวาหนูรับฟงเพื่อนมากขึ้นและพวกเรา คุยกันดวยเหตุผลมากกวา        

เมื่อกอน” (ขอมูลการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)

 4. ทกัษะทางสงัคมดานอยูอยางพอเพยีง เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ขารับการอบรมเกดิการดํารงชวีติ

อยางพออยูพอกิน โดยใชหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง โดยใชเงื่อนไข

ความรูและคณุธรรมในการดาํเนนิชีวติ กลาวคอื เยาวชนชนเผามูเซอแดงมคีวามออนโยนและมคีวามรับผิดชอบ

มากยิ่งขึ้น เปนผูใหญมากยิ่งขึ้น เร่ิมที่จะจัดการกับตนเองมากยิ่งข้ึนโดยใชหลักของการมีเหตุผล รูจักการ

วางแผนในการใชจาย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ เยาวชนท่ีเขารวมการสนทนากลุม             

ไดกลาววา เม่ือกอนตนเปนคนที่มักจะไมใชถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ แตเม่ือไดเรียนรูผานคูมือ           

การเสริมสรางทกัษะทางสงัคมแลว ไดปรบัเปลีย่นพฤติกรรมดานเพศ รูจกัการปฏเิสธ รูจกัการปองกัน มากยิง่ข้ึน 

โดยที่เยาวชนคนหนึ่งไดกลาววา “ผมเปนคนหนึ่งที่มีแฟน เมื่อกอนเวลาผมมีเพศสัมพันธ ผมจะไมคอยใชถุง

ยางอนามัย แตพอผมไดเรียนรูผานกระบวนการนี้ ผมคิดไดวา ผมควรจะปองกันตนเองจากความเสี่ยงตาง ๆ 

และเปนการปองกันความเสี่ยงเรื่องของการทองของแฟนผม” นอกจากนี้ เยาวชนชนเผามูเซอแดงอีกคนหนึ่ง
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ไดกลาววา “หนูรูสกึวาหนรููจกัการปฏิเสธมากข้ึน และหนกูป็ฏิเสธโดยท่ีไมไดทาํใหหนูกบัแฟนทะเลาะกนัดวย” 

(ขอมลูการสนทนากลุมเมือ่วนัที ่18 มนีาคม 2559) สิง่ตาง ๆ เหลานีก้อใหเกดิภูมคิุมกนัในตนเองไดเปนอยางดี  

ทัง้นีเ้ยาวชนชนเผามเูซอแดงทีเ่ขารบัการอบรมมคีวามรูสกึทางบวกตอวฒันธรรม ประเพณขีองพวกเขามากย่ิงขึน้ 

สามารถเปนตัวอยางและเปนผูสบืทอดวัฒนธรรม ประเพณีดัง้เดิมของตนเองไมใหเลือนหายไปอยางสมเหตผุล

 5. ทกัษะทางสังคมดานความซ่ือสัตยสจุริต เยาวชนชนเผามูเซอแดงท่ีเขารับการอบรมมคีวามซือ่ตรง

ตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง กลาวคือ เยาวชนชนเผามูเซอแดงมีความรูสึกสํานึกตอวัฒนธรรม

ของตนในทางบวกมากย่ิงข้ึน พวกเขามคีวามต้ังใจทีจ่ะรวมประเพณีของชนเผาของตนเอง แมกระทัง่เรือ่งของ

การรวมพิธีขอขมาผูใหญ หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดานลบในครอบครัว มีสติในการคิดและหยุดคิด    

ในสิ่งที่เปนดานลบ เชน การไมขโมยของของผูอื่น หรือไมขโมยของผูปกครอง ดังที่ ผูเขารวมการสนทนากลุม

คนหนึง่ไดกลาววา  “เม่ือกอนหนขูโมยเงินแมบอยมาก แตหนูไมเคยขโมยเยอะ จะแอบเอาแค 5 บาท 10 บาท 

แตหลังจากทีห่นูมาอบรม หนูกลับไปบานหนกูค็ดิวาหนูจะแอบขโมยเงนิของแมมาเพือ่เก็บไวสาํหรับใชในงาน

กนิวอ แตพอคดิถงึกจิกรรมตาง ๆ  ทีห่นไูดอบรม หนกูห็ยดุคดิ และหนูมองวาหนูไมจาํเปนตองขโมยแลว เพราะ

พอถึงเทศกาลกินวอ แมก็ใหเงินหนูอยูดี หากเงินไมพอ หรืออะไร หนูก็สามารถขอแมได แมไมใหก็ไมเปนไร 

ดีกวาการขโมยเยอะเลย เพราะหากขโมยแมจับไดแมก็จะเสียใจ” เยาวชนชนเผามูเซอแดงผูเขารวมสนทนา

กลุมอีกคนหนึ่ง ไดกลาววา “ผมเปนคนที่ไมคอยจะชวยพอแมทํางานครับ หลังเลิกเรียนกลับบานผมก็จะเอา

กระเปาไวและข่ีมอเตอรไซตออกไปเที่ยวตอ แตตอนน้ี ผมรูสึกวา ผมอยากชวยแมผมทํางานบางครับ             

อยางนอย เราก็ชวยผอนเบาภาระของแมเราได ผมเลยถามแมบอยขึ้น วา แมมีอะไรใหผมชวยไหม แตแมผม

พอไดยนิอยางนีผ้มรูสกึวาแมผมเกดิอาการงง  แตผมจะพยายามถามแมใหมากข้ึน” ทัง้นี ้เยาวชนชนเผามเูซอแดง

มีพฤติกรรมการอยูรวมกับครอบครัวที่ดีขึ้น ซึ่งมีเยาวชนชนเผามูเซอแดงคนหน่ึงที่เขารวมการสนทนา            

กลาววา “เมือ่กอนผมเปนคนใจรอนมากเลย หากพอ ผมบนหรือดาวา ผมกจ็ะตะโกนใสพอ และทาํอารมณเสีย

กบัพอ บางครัง้พอผมก็เสียใจ ผมรู แตตอนพอบนผมหงดุหงดิจริง ๆ แตผมรูสกึวาหลัง ๆ มาน้ี ผมใจเยน็ข้ึน          

พอผมบน ผมก็จะฟงพอมากขึ้น เพราะทุกคําที่พอ สอนผมวามันดีกับตัวผม หลังจากที่ผานการอบรมมา          

ผมไมเถียง และไมขึ้นเสียงกับพอแลว แตจะพยายามคุยกับพอดวยเหตุผล” (ขอมูลการสนทนากลุม                  

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559) 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา  

จังหวัดแมฮองสอน ที่สอดคลองกับบริบททางสังคมของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบัน สรุปไดวา 

เยาวชนชนเผามเูซอแดงทีเ่ขารวมกจิกรรมการอบรมผานรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสงัคมเยาชนชนเผา

มเูซอแดงในอาํเภอปางมะผา จงัหวัดแมฮองสอน เกดิการเปล่ียนแปลงทักษะทางสังคมทีจ่าํเปนสาํหรับเยาวชน

ชนเผามูเซอแดง กลาวคือ ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับจาก

พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด คือทักษะดานการมีจิตสาธารณะ ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการมี
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ภาวะผูนํา ทักษะการอยูอยางพอเพียง และทักษะความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ทักษะทางสังคมดานการสื่อสาร 

เยาวชนชนเผามูเซอแดงท่ีเขารับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการส่ือสารได

อยางชัดเจน เขาใจความหมายอยางถูกตอง ทกัษะทางสงัคมดานความซือ่สัตยสจุริต เยาวชนชนเผามูเซอแดง

ทีเ่ขารบัการอบรมมีความซือ่ตรงตอตนเองบดิา มารดา ครู และคนรอบขาง ทกัษะทางสงัคมดานอยูอยางพอเพยีง 

เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมโดยดํารงชีวิตอยางพออยูพอกิน โดยใชหลักความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใชเง่ือนไขความรู และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต                      

ทกัษะทางสงัคมดานการมจีติสาธารณะ เยาวชนชนเผามเูซอแดงทีเ่ขารบัการอบรม หลงัจากเขารบัการอบรมแลว

พวกเขารูจกัการใหความชวยเหลอืผูอืน่ในโอกาสท่ีเหมาะสมและเตม็ใจ ทกัษะทางสงัคมดานการมีภาวะผูนาํ 

เยาวชนชนเผามเูซอแดงทีเ่ขารบัการอบรมมีการแสดงและยอมรับความคดิเห็นของผูอืน่แลวนาํไปสูการตัดสนิใจ

อยางมีเหตุผล เมื่อเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ซึ่งมีการเปลี่ยนมากนอยไมเทากัน 

แตการกระทําที่สงผลใหตกผลึกเปนนิสัย ไดตองกระทําตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา 21 วัน ซึ่งสอดคลองกับ

แมคเวลมอทล (Maxwellmaltz, 1969, 15 – 17) ที่ไดกลาววา การกระทําจะตกผลึกกลายเปนนิสัยไดหากมี

การกระทําอยางตอเน่ืองอยางนอย 21 วัน โดยที่บุคคลนั้นตองมีพื้นฐานความเชื่อวาตนเองสามารถ

เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้รูปแบบการเสริมสรางทักษะของเยาวชนชนเผามูเซอแดงไดดําเนินการติดตามเยาวชน

ชนเผามูเซอแดง โดยใชการบันทึก 21 วันแหงการเรียนรู จึงสงผลใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

เยาวชนชนเผามูเซอแดง ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544, 2) ไดกลาววา การบันทึกกิจกรรม   

ที่ไดกระทําแตละวันทําใหไดขอมูล เพ่ือใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหดีงามยิ่งข้ึน                     

ซึง่การบนัทึกขอมูลการปฏบิตัหิรือกิจกรรมทีไ่ดกระทํา เสมือนการปฏบิตัธิรรมโดยวธินีัง่สมาธิ เพราะในขณะที่  

จิตกําลังทบทวนส่ิงที่ไดกระทํา เสมือนเปนการพิจารณาตัวเอง พิจารณาการกระทําดีและไมดี ในขณะท่ีจิต

พจิารณาก็จะเกิดสมาธ ิและเมือ่ไดพจิารณาตนเองแลว กส็ามารถเขาใจตนเองและปรับเปล่ียนพฤตกิรรมใหม 

ซึง่เปนเสมือนเกิดปญญาในการนาํพาชีวติผานพนทกุขได ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมหรอืการเปล่ียนแปลง

ทักษะทางสังคมใด ๆ ก็ตาม จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีเครื่องหนุนเสริมเพื่อใหการเปลี่ยนแปลงนั้น                           

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ ผูปกครอง สิ่งแวดลอม บุคคลที่ใกลชิดซึ่งสอดคลองกับ มอรโร (Morrow, 1981, 51 

– 52) ที่ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมดานการรับสาร ควรสงเสริมใหผูเรียนอยูใน

บรรยากาศที่มีการใชภาษา เกิดความพึงพอใจและสนุกสนานผานทางภาษา เปดโอกาสผูเรียนมีโอกาส           

ใชภาษาอยางตอเน่ืองอิสระ ไมวาจะอยูในพัฒนาการขั้นใดก็ตาม การใหกําลังใจและการยอมรับนับถือตอ

ความตองการในการสื่อสาร หรือแมกระท่ังการท่ีเราสนับสนุนใหผู เรียนมีโอกาสในการใชภาษาแสดง            

ความรูสึกและความคิดเห็นอาจเปนการใชภาษาเพื่อการตั้งสมมติฐาน การสรุปหรือการทํานายเหตุการณ 

เปนตน  เพราะทักษะทางสังคมเปนทักษะสําคัญท่ีผูเก่ียวของตองใหความสําคัญเพ่ือเปนรากฐานอันสําคัญ   

ทีน่าํมาซึง่ความสาํเรจ็ในชวีติเมือ่เยาวชนเตบิโตขึน้ไปในอนาคตซ่ึงเปนไปตามทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม

ของโคลเบิรก (แพรภัทร ยอดแกว, 2557) ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีความเชื่อเบื้องตนวา การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม

หมายถึง การท่ีบคุคลใชเหตผุลในการเลอืกทีจ่ะกระทําหรอืไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง การท่ีบคุคล
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มเีหตผุลเชิงจรยิธรรมอยูในขัน้ใดนัน้ ขึน้อยูกบัระดบัความคดิและความเขาใจของแตละบคุคล ทัง้นี ้การเสริมสราง

ทักษะทางสังคมดานการอยูอยางพอเพียงนั้น สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี จากผลการศึกษาของ

สถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะประเทศอังกฤษพบวา การมีทักษะในการเขาสังคมถือเปนปจจัยสําคัญที่จะ

ชวยเหลือเยาวชนใหประสบความสําเร็จ (นิตยสารการศึกษาวันนี้, 2551) ซึ่งถือเปนการเตรียมความพรอม

เยาวชนเพ่ือการเปลีย่นแปลงโดยผานการถกเถียงถงึปญหาการแสดงออกพฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสมในปจจบุนั 

(พรรษชล ศรีอิสราพร, 2559)

สรุป
 ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา  

จังหวัดแมฮองสอนสงผลใหเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเสริมสรางทักษะ          

ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เกิดการเปล่ียนแปลง            

ทกัษะทางสงัคมทีจ่าํเปนสาํหรบัเยาวชนชนเผามเูซอแดง กลาวคอื ทกัษะทางสังคมดานการส่ือสาร เยาวชนชนเผา

มูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางชัดเจน  

เขาใจความหมายอยางถูกตอง ทักษะทางสังคมดานความซื่อสัตยสุจริต เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับ       

การอบรมมีความซ่ือตรงตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง ทักษะทางสังคมดานอยูอยางพอเพียง   

เยาวชนชนเผามเูซอแดงท่ีเขารบัการอบรมเกิดการดาํรงชวีติอยางพออยูพอกนิ โดยใชหลกัความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ มกันท่ีดีในตัวเอง โดยใชเง่ือนไขความรู และคุณธรรมในการดําเนินชีวิต                      

ทกัษะ ทางสังคมดานการมจีติสาธารณะ เยาวชนชนเผามเูซอแดงท่ีเขารบัการอบรม หลงัจากเขารบัการอบรม

แลวพวกเขารูจกัการใหความชวยเหลอืผูอืน่ในโอกาสท่ีเหมาะสมและเตม็ใจ ทกัษะทางสงัคมดานการมภีาวะผูนาํ  

เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีการแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นแลวนําไป 

สูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล   

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 ผลงานวจิยันี ้สามารถนาํไปเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะทางสงัคมของเยาวชนชนเผาอืน่ๆ      

และสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางทักษะทางสังคมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    

ขั้นพื้นฐานไดเชนกัน แตควรศึกษารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง                  

ใหละเอียดชัดเจน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผาอ่ืน ๆ             

เพื่อการพัฒนาเยาวชนรุนใหมใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

  2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการนํารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน       

ชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา เพื่อใชกับกลุมตัวอยางกลุมอื่นตอไป
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