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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน
ชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
4 กลุม คือ ผูปกครอง ของเยาวชนชนเผามูเซอแดง จํานวน 10 คน ผูทรงคุณวุฒิ และภูมิปญญาทองถิ่น
จํานวน 10 คน ครูผูสอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผามูเซอแดง จํานวน 10 คน และเยาวชนชนเผามูเซอแดง
จํานวน 30 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณเชิงลึก
แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนือ้ หา ผลการวิจยั
พบวา ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง สงผลใหเยาวชนชนเผา
มูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน มีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมที่เห็นไดชัดมากที่สุด คือ
ทักษะทางสังคมดานจิตสาธารณะ เนื่องจากทักษะดานจิตสาธารณะสามารถดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม
และมีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกชัดเจน และทักษะทางสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงนอยทีส่ ดุ คือ ทักษะความซือ่ สัตย
สุจริต เนื่องจากการพัฒนาทักษะความซื่อสัตยสุจริตนั้นจําเปนตองใชระยะเวลาที่นานมากขึ้น ทั้งนี้ เยาวชน
ชนเผามูเซอแดงมีพฤติกรรมทางทักษะทางสังคมที่อยูในระดับดีมาก เนื่องจากรูปแบบการเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่จัดทําขึ้น เปนรูปแบบที่ใชชุมชนเปนฐานในการจัดทํา จึงจัดทํา
รูปแบบไดเหมาะสม ตรงกับความตองการที่แทจริงของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
*เรียบเรียงจากดุษฎีนพิ นธ เรือ่ ง รูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน
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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
ทั ก ษะทางสั ง คมนั้ น เป น ทั ก ษะพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ มนุ ษ ย ที่ จ ะใช ชี วิ ต อยู  ร  ว มกั น ทั ก ษะ
ทางสังคมเปนทักษะสําคัญของการแกปญหา และเปนกลุมทักษะที่มนุษยตองเรียนรูเพื่อการอยูรอด
และการมีปฏิสัมพันธกันในสังคม (อณูทิพย ธารทอง, 2538) นอกจากนี้ ทักษะทางสังคมยังเปนทักษะหนึ่ง
ที่สําคัญและจําเปนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เปนทักษะที่จําเปนสําหรับบุคคลทุกเพศ
ทุกวัย เพื่อใชในการปฏิสัมพันธ การติดตอสื่อสารและการอยูรวมกัน บุคคลที่มีทักษะทางสังคมดีจะสามารถ
อยูรวมกับบุคคลในสังคมได (จรีลักษณ รัตนาพัทธ, 2557) ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะทางสังคมนั้น จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองพัฒนาตามลําดับจากวัยเด็กสูวัยรุนซึ่งผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญเพื่อเปนรากฐาน
ในการนํามาซึ่งการดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขของมนุษย และหากเมื่อพูดถึงชวงวัยรุนนั้น ถือเปนชวงที่
จําเปนอยางยิ่งในการไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมเนื่องจากเยาวชนเปนวัยที่สําคัญในการเตรียมตัว
เพื่อเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญที่จะสามารถรับผิดชอบตนเองได เชน เริ่มเรียนรูในการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
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การใหความเปนเพื่อนกับบุคคลอื่น เปนตน สังคมของเยาวชนจะเริ่มอยูกับกลุมและกับเพื่อนวัยเดียวกัน
เด็กจะเริ่มเรียนรูการอยูรวมกันกับผูอื่น เริ่มเรียนรูมารยาททางสังคมและนิสัยเหมือนเด็กเล็ก ๆ จะเริ่มลดลง
(อุไร สุมาริธรรม, 2546) ทั้งนี้ เมื่อกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคม ประสบการณทางบาน
เปนปจจัยหนึง่ ทีส่ ง ผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเยาวชน กลาวคือหากวาเด็กไดเจริญเติบโตมาจากครอบครัว
ทีม่ คี วามรัก ความอบอุน ความเปนมิตร พอ แม ไดแสดงความรัก และ ยอมรับในตัวเยาวชนก็จะทําใหเยาวชน
มีพฒ
ั นาการและบุคลิกภาพทีด่ ี นอกจากนี้ ประสบการณในโรงเรียนก็ยงั เปนอีกปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรมของ
เยาวชน กลาวคือ ในโรงเรียนเองก็ไดจัดประสบการณ และจัดกิจกรรมที่สงเสริมการอยูรวมกันในสังคมใหกับ
เยาวชน เชน โรงเรียนจัดใหมสี นามเด็กเลน หองสําหรับทํากิจกรรม กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมชุมนุมทีส่ ง เสริม
ทักษะอาชีพ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสรางผูนําและสภานักเรียนเปนตน (กรมวิชาการ,
2557) จากขอมูลของกรมสุขภาพจิต (2557) ระบุไววา ความเขาใจในพัฒนาการตามชวงวัยโดยเฉพาะวัยรุน
หรือเยาวชนเปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนทางรางกายและอารมณอยางรวดเร็ว การพบปะกับผูคนในสังคมของ
พวกเขาจึงมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะขัดแยงในการปฏิสมั พันธกนั อันเกิดจากการขาดทักษะทางสังคม ประกอบกับ
ผูปกครองมีบทบาทนอยลงจากเดิม นอกจากนั้นเยาวชนเปนวัยที่มีพัฒนาการทางดานตาง ๆ รวมไปถึง
พัฒนาการทางดานสังคมดวยจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาทางสังคม
อันเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหเราเขาใจถึงพฤติกรรมทางจิตใจของเยาวชนได ซึง่ บุคคลทีม่ สี ว นเกีย่ วของ โรงเรียน
หรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ มีความสําคัญตอการพัฒนาทักษะทางสังคม สามารถเปนผูชวยใหเยาวชน
มีบทบาทในการสรางความสัมพันธกับคนอื่น ๆ เยาวชนจะเรียนรู เชื่อฟง กฎ กติกาและทําตามระเบียบของ
สังคม (อุษณีย โพธิสุข, 2554, 132) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในดานการพัฒนา
เยาวชนของชาติเขาสูยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความเปนไทย มีทักษะ
การคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในสังคมโลกไดอยางสันติ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2 – 7)
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เปนอําเภอที่ตั้งอยูบนในเขตพื้นที่ภูเขาสูงสลับซับซอน
การคมนาคมจากอําเภอปางมะผาไปยังจังหวัดแมฮองสอน หรือจังหวัดใกลเคียงเปนไปดวยความลําบาก
มีประชากรที่เปนชนเผามากมายหลายชาติพันธุ คือ ไทยยวน (คนพื้นเมือง) คนไต (ไทยใหญ) ลีซู ปะโอ มง
กะเหรีย่ ง ลัว๊ ะ มูเซอดํา มูเซอเหลือง และมูเซอแดง ทัง้ นีช้ นเผาสวนใหญทอี่ าศัยอยูใ นอําเภอปางมะผานัน้ คือ
ชนเผามูเซอแดง ซึ่งชนเผามูเซอแดงยังมีความแตกตางทางภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและ
คานิยมจากสังคมทั่วไป จากอดีตชนเผามูเซอแดง เปนชนเผาที่อาศัยพึ่งพากัน รวมแรงกัน ดําเนินวิถีชีวิต
แบบเกษตรกรรม แตเมื่อสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอมทั้งในดานของเทคโนโลยี การสื่อสาร
เปลี่ ย นแปลงไป เทคโนโลยี เ ข า มามี บ ทบาทในการดํ า เนิ น ชี วิ ต มากขึ้ น ทํ า ให ช นเผ า มู เ ซอแดง เริ่ ม มี
การเปลี่ยนแปลงความคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งสงผลตอทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
ดานความพอเพียง ความซื่อสัตยสุจริต การสื่อสาร ภาวะผูนํา และจิตสาธารณะ
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชนเผามูเซอแดงที่สงผลใหเกิดปญหาทักษะทางสังคมนั้น จะเห็นได
จากการทีช่ นเผามูเซอแดงอยูร ว มกับธรรมชาติ และมีความเชือ่ วาสิง่ ของทุกอยางเกิดขึน้ ในธรรมชาติ สามารถ
หาใหมไดเสมอและไมมวี นั หมดไป จึงทําใหชนเผามูเซอแดงไมประหยัดและอดออม การอยูร ว มกันแบบพีน่ อ ง
อยูในกลุมของชนเผามูเซอแดง ทําใหชนเผามูเซอแดงใชภาษามูเซอแดงเปนหลักในการติดตอสื่อสาร
สงผลใหชนเผามูเซอแดงไมกลาพูดภาษาไทย และเขินอายเมื่อตองใชภาษาไทย (นภัสสร ฐิตินันทสรกุล,
การสื่อสารสวนบุคคล, 18 พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้ การที่วัฒนธรรมดั้งเดิมเปนการอยูในครอบครัวขยาย
สิ่งของทั้งหลายที่อยูในบานเปนของสวนรวม สามารถหยิบใชไดโดยไมบอกกลาว ทําใหเกิดปญหาดาน
ความซื่อสัตยสุจริต นอกจากนี้ การที่ชนเผามูเซอแดงมีผูนําที่สําคัญ 3 ฝายเปนหลักในการตัดสินใจในทุก ๆ
เรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชนเผามูเซอแดงไมกลาที่จะตัดสินใจ หรือกลาที่จะแกปญหาไดดวยตนเอง
สงผลใหเกิดปญหาดานทักษะการมีภาวะผูนํา นอกจากนี้การที่ชนเผามูเซอแดงอยูกับธรรมชาติ และ
มีวิถีชีวิตที่รักสันโดษ ทําใหชนเผามูเซอแดงไมนําตัวเองเขามาในพื้นที่สาธารณะมากนัก สงผลใหเกิดปญหา
ทางสังคมดานจิตสาธารณะ (เสริมศักดิ์ มงคลชัยวารี, การสื่อสารสวนบุคคล, 20 พฤษภาคม 2557)
จากประสบการณการทํางานในพื้นที่อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอนของผูวิจัยไดสัมผัส
และรับรูถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผา โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมชนเผาของมูเซอแดง
ในอําเภอปางมะผา ที่มีทั้งความเหมือน ความแตกตาง ความคลายกัน และการใชวัฒนธรรมรวมกัน
กับชนเผาอื่น ๆ ที่อาศัยอยูในอําเภอปางมะผา จึงไดจัดทําและใชรูปแบบที่จะเปนแนวทางในการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงโดยเฉพาะ และไดศึกษาผลการใชรูปแบบการเสริมสราง
ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงอําเภอปางมะผา เพื่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเยาวชน
ชนเผามูเซอแดงอําเภอปางมะผา (Lahu Model) (กัญญา สมบูรณ, 2559, 122) ซึ่งเปนปญหาเรงดวนของ
เยาวชนชนเผามูเซอแดงโดยเฉพาะ ประกอบดวยทักษะทางสังคมทั้ง 5 ดาน คือ ทักษะดานการสื่อสาร
ความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ และภาวะผูนํา ซึ่งเปนทักษะทางสังคมที่สงผลให
เยาวชนชนเผ า มู เ ซอแดง อํ า เภอปางมะผ า จั ง หวั ด แม ฮ  อ งสอน สามารถตั ด สิ น ใจได อ ย า งมุ  ง มั่ น
มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง คํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งตอตนเอง
และสังคมกอนการดําเนินการสิ่งตาง ๆ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช รู ป แบบการเสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมของเยาวชนชนเผ า มู เ ซอแดง ใน
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน ทีส่ อดคลองกับบริบททางสังคมของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบนั

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D)
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้
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1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง ประกอบดวย 4 กลุม ดังนี้
1) ผูป กครองเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน ทีผ่ า นการอบรม
โดยรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
จํานวน 10 คน
2) ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถิ่น อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 10 คน
3) ครูที่สอนหรือเคยสอนเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่ผานการอบรมโดยรูปแบบ
การเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน ไมนอยกวา
1 ปการศึกษา จํานวน 10 คน
4) เยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน อายุระหวาง 13 - 20 ป
ที่ผานการอบรมโดยการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 คน
2. ขอบเขตดานเนื้อหา
รู ป แบบการเสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมของเยาวชนชนเผ า มู เ ซอแดงในอํ า เภอปางมะผ า
จังหวัดแมฮอ งสอน ทีส่ อดคลองกับบริบทของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบนั ซึง่ รูปแบบการเสริมสราง
ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน ทีส่ อดคลองกับบริบททางสังคม
ของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบนั ประกอบดวย กิจกรรมเตรียมความพรอมในการพัฒนาโดยเรียนรู
ผานวัฒนธรรม คําสอน และคติของชนเผามูเซอแดงกิจกรรมเสริมสรางทักษะดานการสื่อสาร กิจกรรม
เสริมสรางทักษะดานความซื่อสัตยสุจริต กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานภาวะผูนํา กิจกรรมเสริมสรางทักษะ
ดานการอยูอยางพอเพียง กิจกรรมเสริมสรางทักษะดานการมีจิตสาธารณะและกิจกรรมการติดตามผล
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามทฤษฎี 21 วันแหงการเปลี่ยนแปลง (กัญญา สมบูรณ, 2559, 122)
3. ขั้นตอนการวิจัย
3.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
3.2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเยาวชนชนเผามูเซอแดงผานรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคม
ของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
3.3 ขั้นตอนที่ 3 บันทึกผลที่เกิดขึ้น (Happened Record) หลังจากการใชรูปแบบที่เสริมสราง
ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน (Lahu Model) โดยทีผ่ วู จิ ยั
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
โดยประเมินทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงทั้ง 5 ดาน หลังจากการไดรับการอบรม สอบถาม
เยาวชนชนเผามูเซอแดงเกี่ยวกับความพึงพอใจ การสอบถามผูปกครองของเยาวชนชนเผามูเซอแดง โดยใช
แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงทักษะทางสังคม
ทั้ง 5 ดาน
4. การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั ไดดาํ เนินการวิเคราะหขอ มูลอันเกิดจากรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน
ชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผาโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group ) สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ
ทองถิ่น สัมภาษณเชิงลึกผูปกครอง สัมภาษณเชิงลึกเยาวชนชนเผามูเซอแดง บันทึกการสนทนากลุมครู
ผูปกครอง เยาวชนอาสาและเครือขายเยาวชนอาสา

ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาทักษะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสรุปไดวา เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารวม
กิ จ กรรมตามกระบวนการเสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมเยาชนชนเผ า มู เ ซอแดง ในอํ า เภอปางมะผ า
จังหวัดแมฮองสอน พบวา ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่พัฒนาขึ้นตามพฤติกรรมอยางเห็น
ไดชดั คือทักษะดานการมีจติ สาธารณะ ทักษะดานการสือ่ สาร ทักษะการมีภาวะผูน าํ ทักษะการอยูอ ยางพอเพียง
และทักษะความซื่อสัตยสุจริต สามารถกลาวเปนทักษะทางสังคมดานตาง ๆ ดังนี้
1. ทักษะทางสังคมดานการมีจิตสาธารณะ เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรม หลังจาก
เขารับการอบรมแลวพวกเขารูจักการใหความชวยเหลือผูอื่นในโอกาสที่เหมาะสมและเต็มใจ กลาวคือ
มีการชวยเหลือชุมชน และผูป กครองในการทําความสะอาดหรือการชวยเหลืองานบิดา มารดาและผูป กครอง
อยางเต็มใจ รูจักการถามเพื่อแสดงความชวยเหลือ เกิดความรับผิดชอบตอสวนรวม ทําประโยชนตาง ๆ
ใหกับครอบครัวและชุมชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเยาวชนชนเผามูเซอแดงคนหนึ่ง ไดกลาววา “เพื่อนผมชอบทําทุกสิ่ง
ทุกอยางตามผม หากผมขับรถเร็ว พวกเพื่อน ๆ ก็จะขับเร็ว ๆ ตาม หากผมดื่มเหลา พวกเพื่อน ๆ ก็จะดื่มตาม
ไมวา จะทําอะไร เขาจะทําตามผมทุกอยาง ผมเลยชวนเพือ่ น ๆ ไปทําความสะอาดทีศ่ าลากลางบาน เขาก็ถาม
ผมวา ไปทําไม ทําแลวไดอะไร ผมเลยตอบวา ทําแลวไดอะไรเยอะนะเพื่อน แลวผมก็ถือไมกวาดไปเตรียม
กวาด ผลปรากฏวาพวกเขาตามผมมาทําดวย ผมภูมิใจมาก”
2. ทักษะทางสังคมดานการสื่อสาร เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถใน
การใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางชัดเจน เขาใจความหมายอยางถูกตอง กลาวคือ
รูจักการฟงมากยิ่งขึ้น จากเดิมเยาวชนชนเผามูเซอแดงไมคอยฟงสิ่งที่ผูปกครองสอนหรือเสนอแนะเทาไร
แตหลังจากไดรับการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ทําใหเยาวชนมีสติและ
ความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น พวกเขาจึงรูจักที่จะหยุดฟง และไตรตรองสิ่งตาง ๆ ที่พวกเขาไดรับมา ดังที่
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ผูเขารวมสนทนากลุมคนหนึ่ง ไดกลาววา “สําหรับลูกของเราจากที่ผานมาแกไมคอยฟงเทาไหร ตอนนี้รูสึก
เหมือนเขาฟงเรามากยิ่งขึ้น ถาเราสอน เขาก็จะฟง โดยใหเราพูดใหจบ และเขาถึงจะแสดงเหตุผลของเขา
แตเราตองมีเหตุผลในการพูดคุยกัน นอกจากนีต้ อนนีเ้ ปนผูน าํ ทีด่ ใี หนอ ง ใหนอ ง ๆ ตืน่ เชาไปโรงเรียน กอน 7 โมง
ใหนองตื่นแลว แตไมทราบวาเวลาที่ตัวเขาเองมาโรงเรียน จะเปนอยางไร” นอกจากนี้ ยังมีผูรวมการสนทนา
กลุมอีกคนหนึ่งไดกลาววา “เมื่อกอนเวลาเราดุลูกเรา เขาจะโมโหมาก และเรายังพูดไมจบ เขาก็เถียงและ
ขึ้นเสียงกับเรา แตหลัง ๆ มานี้ ลูกเราไมคอยเถียงเราเลย” (ขอมูลการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)
ทัง้ นี้ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีผ่ า นการพัฒนาตามรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผา
มูเซอแดง อําเภอปางมะผา มีพฤติกรรมดานการสื่อสารที่สุภาพยิ่งขึ้น ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางถูกตอง
ตามสถานการณตา ง ๆ ทีพ่ วกเขาเผชิญ ทัง้ นี้ พวกเขามีความกลาในการทีจ่ ะปฏิเสธสิง่ ยัว่ ยุตา ง ๆ โดยใชภาษา
ทีเ่ หมาะสม และแสดงเหตุผลหรือความตองการของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทัง่ การใชภาษา
ในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางเยาวชนชนเผามูเซอแดงกับเพื่อน กับผูปกครองหรือผูใหญที่เขามามี
สวนรวมในชีวิตของพวกเขาทุกสถานการณ
3. ทักษะทางสังคมดานการมีภาวะผูน าํ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมมีการแสดงและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นแลวนําไปสูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล กลาวคือ พวกเขารูจักการขอโทษ
เมื่อตนเองทําผิด ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นแมวาตนเองคิดแตกตาง และมองวาความแตกตางกอให
เกิดการพัฒนาไดอยางเหมาะสม เริ่มที่จะยึดเหตุผล รูจักการเอาใจเขามาใสใจเรา รูจักการปฏิเสธ มี
ทักษะการคิดวิเคราะหที่ดี กลาที่จะตัดสินใจที่เหมาะสมตามสถานการณ ดังที่เยาวชนชนเผามูเซอแดง
มีพฤติกรรมดานการเปนผูน าํ ทีม่ ีแนวโนมทีด่ ขี นึ้ ซึง่ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารวมการสนทนากลุมคนหนึง่
ไดกลาววา “หนูรูสึกเขาใจคนอื่นมากขึ้น เมื่อกอนหนูเปนผูนําที่เอาความเขาใจของตัวหนูเองเปนหลัก
แมบางครั้งหนูรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น แตหนูก็จะยึดเหตุผลของตนเอง และเอาเหตุผลของหนู
ลบลางเหตุผลของเพื่อน ๆ แตตอนนี้หนูวาหนูรับฟงเพื่อนมากขึ้นและพวกเรา คุยกันดวยเหตุผลมากกวา
เมื่อกอน” (ขอมูลการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)
4. ทักษะทางสังคมดานอยูอ ยางพอเพียง เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมเกิดการดํารงชีวติ
อยางพออยูพอกิน โดยใชหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง โดยใชเงื่อนไข
ความรูแ ละคุณธรรมในการดําเนินชีวติ กลาวคือ เยาวชนชนเผามูเซอแดงมีความออนโยนและมีความรับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น เปนผูใหญมากยิ่งขึ้น เริ่มที่จะจัดการกับตนเองมากยิ่งขึ้นโดยใชหลักของการมีเหตุผล รูจักการ
วางแผนในการใชจาย รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศ เยาวชนที่เขารวมการสนทนากลุม
ไดกลาววา เมื่อกอนตนเปนคนที่มักจะไมใชถุงยางอนามัยเวลามีเพศสัมพันธ แตเมื่อไดเรียนรูผานคูมือ
การเสริมสรางทักษะทางสังคมแลว ไดปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดานเพศ รูจ กั การปฏิเสธ รูจ กั การปองกัน มากยิง่ ขึน้
โดยที่เยาวชนคนหนึ่งไดกลาววา “ผมเปนคนหนึ่งที่มีแฟน เมื่อกอนเวลาผมมีเพศสัมพันธ ผมจะไมคอยใชถุง
ยางอนามัย แตพอผมไดเรียนรูผานกระบวนการนี้ ผมคิดไดวา ผมควรจะปองกันตนเองจากความเสี่ยงตาง ๆ
และเปนการปองกันความเสี่ยงเรื่องของการทองของแฟนผม” นอกจากนี้ เยาวชนชนเผามูเซอแดงอีกคนหนึ่ง
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ไดกลาววา “หนูรสู กึ วาหนูรจู กั การปฏิเสธมากขึน้ และหนูกป็ ฏิเสธโดยทีไ่ มไดทาํ ใหหนูกบั แฟนทะเลาะกันดวย”
(ขอมูลการสนทนากลุม เมือ่ วันที่ 18 มีนาคม 2559) สิง่ ตาง ๆ เหลานีก้ อ ใหเกิดภูมคิ มุ กันในตนเองไดเปนอยางดี
ทัง้ นีเ้ ยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมมีความรูส กึ ทางบวกตอวัฒนธรรม ประเพณีของพวกเขามากยิง่ ขึน้
สามารถเปนตัวอยางและเปนผูส บื ทอดวัฒนธรรม ประเพณีดงั้ เดิมของตนเองไมใหเลือนหายไปอยางสมเหตุผล
5. ทักษะทางสังคมดานความซือ่ สัตยสจุ ริต เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมมีความซือ่ ตรง
ตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง กลาวคือ เยาวชนชนเผามูเซอแดงมีความรูสึกสํานึกตอวัฒนธรรม
ของตนในทางบวกมากยิง่ ขึน้ พวกเขามีความตัง้ ใจทีจ่ ะรวมประเพณีของชนเผาของตนเอง แมกระทัง่ เรือ่ งของ
การรวมพิธีขอขมาผูใหญ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานลบในครอบครัว มีสติในการคิดและหยุดคิด
ในสิ่งที่เปนดานลบ เชน การไมขโมยของของผูอื่น หรือไมขโมยของผูปกครอง ดังที่ ผูเขารวมการสนทนากลุม
คนหนึง่ ไดกลาววา “เมือ่ กอนหนูขโมยเงินแมบอยมาก แตหนูไมเคยขโมยเยอะ จะแอบเอาแค 5 บาท 10 บาท
แตหลังจากทีห่ นูมาอบรม หนูกลับไปบานหนูกค็ ดิ วาหนูจะแอบขโมยเงินของแมมาเพือ่ เก็บไวสาํ หรับใชในงาน
กินวอ แตพอคิดถึงกิจกรรมตาง ๆ ทีห่ นูไดอบรม หนูกห็ ยุดคิด และหนูมองวาหนูไมจาํ เปนตองขโมยแลว เพราะ
พอถึงเทศกาลกินวอ แมก็ใหเงินหนูอยูดี หากเงินไมพอ หรืออะไร หนูก็สามารถขอแมได แมไมใหก็ไมเปนไร
ดีกวาการขโมยเยอะเลย เพราะหากขโมยแมจับไดแมก็จะเสียใจ” เยาวชนชนเผามูเซอแดงผูเขารวมสนทนา
กลุมอีกคนหนึ่ง ไดกลาววา “ผมเปนคนที่ไมคอยจะชวยพอแมทํางานครับ หลังเลิกเรียนกลับบานผมก็จะเอา
กระเปาไวและขี่มอเตอรไซตออกไปเที่ยวตอ แตตอนนี้ ผมรูสึกวา ผมอยากชวยแมผมทํางานบางครับ
อยางนอย เราก็ชวยผอนเบาภาระของแมเราได ผมเลยถามแมบอยขึ้น วา แมมีอะไรใหผมชวยไหม แตแมผม
พอไดยนิ อยางนีผ้ มรูส กึ วาแมผมเกิดอาการงง แตผมจะพยายามถามแมใหมากขึน้ ” ทัง้ นี้ เยาวชนชนเผามูเซอแดง
มีพฤติกรรมการอยูรวมกับครอบครัวที่ดีขึ้น ซึ่งมีเยาวชนชนเผามูเซอแดงคนหนึ่งที่เขารวมการสนทนา
กลาววา “เมือ่ กอนผมเปนคนใจรอนมากเลย หากพอ ผมบนหรือดาวา ผมก็จะตะโกนใสพอ และทําอารมณเสีย
กับพอ บางครัง้ พอผมก็เสียใจ ผมรู แตตอนพอบนผมหงุดหงิดจริง ๆ แตผมรูส กึ วาหลัง ๆ มานี้ ผมใจเย็นขึน้
พอผมบน ผมก็จะฟงพอมากขึ้น เพราะทุกคําที่พอ สอนผมวามันดีกับตัวผม หลังจากที่ผานการอบรมมา
ผมไมเถียง และไมขึ้นเสียงกับพอแลว แตจะพยายามคุยกับพอดวยเหตุผล” (ขอมูลการสนทนากลุม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559)

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอน ที่สอดคลองกับบริบททางสังคมของชนเผามูเซอแดงและสังคมในยุคปจจุบัน สรุปไดวา
เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารวมกิจกรรมการอบรมผานรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมเยาชนชนเผา
มูเซอแดงในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮอ งสอน เกิดการเปลีย่ นแปลงทักษะทางสังคมทีจ่ าํ เปนสําหรับเยาวชน
ชนเผามูเซอแดง กลาวคือ ทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับจาก
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด คือทักษะดานการมีจิตสาธารณะ ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการมี
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ภาวะผูนํา ทักษะการอยูอยางพอเพียง และทักษะความซื่อสัตยสุจริต ทั้งนี้ ทักษะทางสังคมดานการสื่อสาร
เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารได
อยางชัดเจน เขาใจความหมายอยางถูกตอง ทักษะทางสังคมดานความซือ่ สัตยสจุ ริต เยาวชนชนเผามูเซอแดง
ทีเ่ ขารับการอบรมมีความซือ่ ตรงตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง ทักษะทางสังคมดานอยูอ ยางพอเพียง
เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมโดยดํารงชีวิตอยางพออยูพอกิน โดยใชหลักความพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล การมี ภู มิ คุ  ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว เอง โดยใช เ งื่ อ นไขความรู  แ ละคุ ณ ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ทักษะทางสังคมดานการมีจติ สาธารณะ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรม หลังจากเขารับการอบรมแลว
พวกเขารูจ กั การใหความชวยเหลือผูอ นื่ ในโอกาสทีเ่ หมาะสมและเต็มใจ ทักษะทางสังคมดานการมีภาวะผูน าํ
เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมมีการแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ นื่ แลวนําไปสูก ารตัดสินใจ
อยางมีเหตุผล เมื่อเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ซึ่งมีการเปลี่ยนมากนอยไมเทากัน
แตการกระทําที่สงผลใหตกผลึกเปนนิสัย ไดตองกระทําตอเนื่องอยางนอยเปนเวลา 21 วัน ซึ่งสอดคลองกับ
แมคเวลมอทล (Maxwellmaltz, 1969, 15 – 17) ที่ไดกลาววา การกระทําจะตกผลึกกลายเปนนิสัยไดหากมี
การกระทําอยางตอเนื่องอยางนอย 21 วัน โดยที่บุคคลนั้นตองมีพื้นฐานความเชื่อวาตนเองสามารถ
เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้รูปแบบการเสริมสรางทักษะของเยาวชนชนเผามูเซอแดงไดดําเนินการติดตามเยาวชน
ชนเผามูเซอแดง โดยใชการบันทึก 21 วันแหงการเรียนรู จึงสงผลใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
เยาวชนชนเผามูเซอแดง ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544, 2) ไดกลาววา การบันทึกกิจกรรม
ที่ไดกระทําแตละวันทําใหไดขอมูล เพื่อใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมใหดีงามยิ่งขึ้น
ซึง่ การบันทึกขอมูลการปฏิบตั หิ รือกิจกรรมทีไ่ ดกระทํา เสมือนการปฏิบตั ธิ รรมโดยวิธนี งั่ สมาธิ เพราะในขณะที่
จิตกําลังทบทวนสิ่งที่ไดกระทํา เสมือนเปนการพิจารณาตัวเอง พิจารณาการกระทําดีและไมดี ในขณะที่จิต
พิจารณาก็จะเกิดสมาธิ และเมือ่ ไดพจิ ารณาตนเองแลว ก็สามารถเขาใจตนเองและปรับเปลีย่ นพฤติกรรมใหม
ซึง่ เปนเสมือนเกิดปญญาในการนําพาชีวติ ผานพนทุกขได ทัง้ นีก้ ารเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมหรือการเปลีย่ นแปลง
ทั ก ษะทางสั ง คมใด ๆ ก็ ต าม จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี เ ครื่ อ งหนุ น เสริ ม เพื่ อ ให ก ารเปลี่ ย นแปลงนั้ น
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ ผูปกครอง สิ่งแวดลอม บุคคลที่ใกลชิดซึ่งสอดคลองกับ มอรโร (Morrow, 1981, 51
– 52) ที่ไดเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมดานการรับสาร ควรสงเสริมใหผูเรียนอยูใน
บรรยากาศที่มีการใชภาษา เกิดความพึงพอใจและสนุกสนานผานทางภาษา เปดโอกาสผูเรียนมีโอกาส
ใชภาษาอยางตอเนื่องอิสระ ไมวาจะอยูในพัฒนาการขั้นใดก็ตาม การใหกําลังใจและการยอมรับนับถือตอ
ความตองการในการสื่อสาร หรือแมกระทั่งการที่เราสนับสนุนใหผูเรียนมีโอกาสในการใชภาษาแสดง
ความรูสึกและความคิดเห็นอาจเปนการใชภาษาเพื่อการตั้งสมมติฐาน การสรุปหรือการทํานายเหตุการณ
เปนตน เพราะทักษะทางสังคมเปนทักษะสําคัญที่ผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญเพื่อเปนรากฐานอันสําคัญ
ทีน่ าํ มาซึง่ ความสําเร็จในชีวติ เมือ่ เยาวชนเติบโตขึน้ ไปในอนาคตซึง่ เปนไปตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจริยธรรม
ของโคลเบิรก (แพรภัทร ยอดแกว, 2557) ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีความเชื่อเบื้องตนวา การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
หมายถึง การทีบ่ คุ คลใชเหตุผลในการเลือกทีจ่ ะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึง่ การทีบ่ คุ คล
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มีเหตุผลเชิงจริยธรรมอยูใ นขัน้ ใดนัน้ ขึน้ อยูก บั ระดับความคิดและความเขาใจของแตละบุคคล ทัง้ นี้ การเสริมสราง
ทักษะทางสังคมดานการอยูอยางพอเพียงนั้น สามารถดําเนินการไดหลากหลายวิธี จากผลการศึกษาของ
สถาบันวิจัยนโยบายสาธารณะประเทศอังกฤษพบวา การมีทักษะในการเขาสังคมถือเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ชวยเหลือเยาวชนใหประสบความสําเร็จ (นิตยสารการศึกษาวันนี้, 2551) ซึ่งถือเปนการเตรียมความพรอม
เยาวชนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงโดยผานการถกเถียงถึงปญหาการแสดงออกพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมในปจจุบนั
(พรรษชล ศรีอิสราพร, 2559)

สรุป
ผลการใชรูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดงในอําเภอปางมะผา
จังหวัดแมฮองสอนสงผลใหเยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารวมกิจกรรมตามรูปแบบการเสริมสรางทักษะ
ทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง ในอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทักษะทางสังคมทีจ่ าํ เปนสําหรับเยาวชนชนเผามูเซอแดง กลาวคือ ทักษะทางสังคมดานการสือ่ สาร เยาวชนชนเผา
มูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีความสามารถในการใชภาษาไทยเปนเครื่องมือในการสื่อสารไดอยางชัดเจน
เขาใจความหมายอยางถูกตอง ทักษะทางสังคมดานความซื่อสัตยสุจริต เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับ
การอบรมมีความซื่อตรงตอตนเองบิดา มารดา ครู และคนรอบขาง ทักษะทางสังคมดานอยูอยางพอเพียง
เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรมเกิดการดํารงชีวติ อยางพออยูพ อกิน โดยใชหลักความพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล การมี ภู มิ คุ  ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว เอง โดยใช เ งื่ อ นไขความรู  แ ละคุ ณ ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ทักษะ ทางสังคมดานการมีจติ สาธารณะ เยาวชนชนเผามูเซอแดงทีเ่ ขารับการอบรม หลังจากเขารับการอบรม
แลวพวกเขารูจ กั การใหความชวยเหลือผูอ นื่ ในโอกาสทีเ่ หมาะสมและเต็มใจ ทักษะทางสังคมดานการมีภาวะผูน าํ
เยาวชนชนเผามูเซอแดงที่เขารับการอบรมมีการแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นแลวนําไป
สูการตัดสินใจอยางมีเหตุผล
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ผลงานวิจยั นี้ สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผาอืน่ ๆ
และสามารถนํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการเสริ ม สร า งทั ก ษะทางสั ง คมในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานไดเชนกัน แตควรศึกษารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผามูเซอแดง
ใหละเอียดชัดเจน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชนชนเผาอื่น ๆ
เพื่อการพัฒนาเยาวชนรุนใหมใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางในการนํารูปแบบการเสริมสรางทักษะทางสังคมของเยาวชน
ชนเผามูเซอแดง อําเภอปางมะผา เพื่อใชกับกลุมตัวอยางกลุมอื่นตอไป
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