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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

ค าน า 

รายงานการวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึก

ความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง”

ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้ชุมชนกลุ่ม 

ชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาเป็นพื้นท่ีด าเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชน 

ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตและเพื่อส่งเสริมส านึกความเป็นไทยให้แก่เด็กและเยาวชน

กลุ่มนี้ด้วย  ภายใต้บริบทและอัตลักษณ์ของความเป็นมอแกนอันจะน าไปสู่ความภาคภูมิใจของการ

อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐไทย ท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มชนต่างวัฒนธรรม 

อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดหลายประการผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนได้

ท้ังหมดจึงได้ด าเนินการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ภายใต้

การหนุนเสริมจากผู้น าในชุมชน จึงท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ตามท่ีวางแผนไว้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ นางเนาวนิตย์  แจ่มพิศ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ าท่าเรือ อ าเภอ

เมืองระนอง จังหวัดระนอง ผู้ซึ่งเป็นผู้น าเพื่อพี่น้องชาวมอแกนเกาะเหลามาอย่างยาวนานท่ีได้

ช่วยเหลือผู้วิจัยท้ังการประสานกับผู้น าคนอื่นๆ ในชุมชนและการสร้างความเข้าใจในเจตนาของ

ผู้วิจัยท่ีลงพื้นท่ีท ากิจกรรมกับเด็กและเยาวชน รวมถึงการรับส่ง ท่ีพักและอาหารส าหรับผู้วิจัย

รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรม และขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนระนอง ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย

โดยเฉพาะผู้อ านวยการปรีชา หนูน้อย ที่ให้โอกาสผู้วิจัยในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วง

ด้วยดี ซึ่งบุคคลท่ีกล่าวข้างต้นถือเป็นผู้มีคุณค่าต่องานวิจัยฉบับนี้อย่างยิ่ง 

คุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้  นอกจากกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา 

ท่ีได้รับแล้วนั้น ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นหากมีผู้น าไปใช้หรือไปขยายผล

กับกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มอื่นๆ เพื่อช่วยสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยต่อไป 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมือง

ไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” มีวัตถุประสงค์  

2 ประการ  คือ 1) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความ

เป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอ

เมือง จังหวัดระนอง  และ 2) เพื่อศึกษาผลการน ารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยท่ีสร้างขึ้นไปใช้จริง กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่ม

ชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จ านวน 30 คน โดยวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ (Analysis) = การวิจัย Research 1(R1) : การศึกษาข้อมูล

พื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ

สร้างรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยของ

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

 ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและการพัฒนา (Design and Development)=การพัฒนา 

Development1(D1): การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเด็ก   และเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะ

เหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยร่วมกับผู้ท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนด้วยวิธีสนทนากลุ่ม ท้ังนี้ไม่ได้ค านึงถึงการเป็น

ตัวแทนของกลุ่ม แต่พยายามแสวงหาแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจาก

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อน ามาทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีศึกษาจากเอกสาร ซึ่งจะน าไปสู่

การสร้างรูปแบบต่อไป  

 ขั้นตอนท่ี 3  การน าไปใช้ (Implementation) = การวิจัย Rescarch2(R2) : เป็นการ

น ารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยของ  
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เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ไปใช้

จริงกับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาท่ีสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผล (Evaluation) = การพัฒนา Development2(D2) : เป็น

การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานและ

ประเมินส านึกความเป็นพลเมืองจากเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนที่ร่วมกิจกรรม  

ผลการวิจัย พบว่า  

1.  รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมือง

ไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา  ต าบลปากน้ า  อ าเภอเมือง 

จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนท่ี 1 และขั้นท่ี 2  โดยหลักสูตร 

ท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาเพื่อสร้างส านึกความ

เป็นพลเมืองไทย ชื่อว่า “หลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองไทย” ใช้เวลาเรียนรู้  48 ชั่วโมง โดย

ก าหนดให้เรียนรู้หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์ท้ังท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 

และโดยอ้อม  ในประเด็นระบบการปกครองหลักของโลกปัจจุบัน การปกครองประเทศในอาเซียน 

ประวัติศาสตร์และรูปแบบการปกครองของไทย  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ 

กับความเป็นพลเมืองไทย สิทธิมนุษยชน พลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย หน้าท่ีพลเมืองไทย 

จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทย ค่านิยมไทย 12 ประการ และการจัดการตนเองของชุมชนและ

ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 12 หน่วย ใช้เวลาเรียนรู้หน่วยละ 4 ชั่วโมง การประเมินคุณภาพหลักสูตร

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพหลักสูตรเท่ากับ 4.73 จากคะแนนเต็ม 5  

2.  ผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนองตามรูปแบบท่ีสร้างขึ้น โดยเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ในครั้งนี้จ านวน 

30 คน อายุระหว่าง 9-20 ปี  ประกอบด้วย  เพศชาย 8 คน  เพศหญิง 22 คน ส่วนใหญ่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน  ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมิน

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน 7 หน่วย และผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 5 หน่วย ท้ังนี้ 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

เด็กและเยาวชนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างดียิ่ง  ส าหรับการประเมินส านึกความเป็น

พลเมืองไทยของเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนั้น พบว่า ส่วนใหญ่มีส านึกความเป็นพลเมือง

อยู่ในระดับสูง จ านวน 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 50  รองลงมาระดับปานกลาง จ านวน 10 คน  

คิดเป็นร้อยละ 33.33 และระดับต่ า จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.67 และความพึงพอใจของ

เด็กและเยาวชนต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้สอบถาม แบบชนิดประมาณค่า 5 ระดับ 

พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) 

 จากการสัมภาษณ์ผู้น าในชุมชนอย่างไม่เป็นทางการได้รับข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีโดยสรุปเป็นประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1.  ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องโดยเปลี่ยนประเด็นหรือ

หัวข้อการน าเสนอตามความเหมาะสม 

2.  ควรจัดกิจกรรมท่ีพาเด็กและเยาวชนในชุมชนไปเรียนรู้วิถีชีวิตในพื้นท่ีอื่น ๆ เพื่อให้

เห็นถึงสังคมภายนอกด้วย จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวได้ดีในสังคมปัจจุบัน 

3.  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมควรมากกว่านี้ 

4.  ต้องการให้มีกิจกรรมท่ีใช้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ใหญ่ด้วย เช่น การส่งเสริมอาชีพ 

การดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล การเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
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Abstract 

The research objectives were 1) to design the model for developing 

consciousness of Thai ethnic children and youths about values of good 

citizenship, a case study of Moken children and youths in Koh Lao, Ranong 

province and 2) to find out outcomes from implementing the model with              

a target group of 30 Moken children and youths in Koh Lao. The research 

methodology included four stages as follows: 

Stage 1  Analysis or Research1 (R1) : in this stage, the researcher 

studied fundamental knowledge, concepts and relevant theories from 

various sources such as journals, books, dissertations and surveyed 

opinions of related people about the model development.   

Stage 2  Design and Development or Development1(D1) : in this stage, 

the researcher developed and checked the model quality  with people who 

had experienced in serving Moken children and youths’ development using 

focus group discussion. It was not essential that the group discussion 

members represented any party. The discussion aimed to gather individual 

ideas and perceptions about children and youths’ development. The 

concepts and theories attained while studying the related documents and 

information gained from the group discussion were necessary for reviewing 

how to design the model.     

Stage 3 Implementation or Research2 (R2) : in this stage, the 

researcher adopted the model for developing consciousness of the Thai 

ethnic children and youths about values of good citizenship with the Moken 

children and youths, who were willing to join the model activities, in Koh 

Lao, Pak Nam sub-district, Muang district, Ranong province.   

Stage 4 Evaluation or Development2 (D2) : in this stage, the 

researcher evaluated the outcomes of the model of lesson plans and 

activities, the children and youth satisfaction as well as a level of their 

consciousness about values of good citizenship.  
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The research found that: 

1. The model for developing consciousness of the Thai ethnic 

children and youths about values of good citizenship, a case study of Moken 

children and youths in Koh Lao, Pak Nam sub-district, Muang district, 

Ranong province, was named “Building Consciousness of Thai Citizenship 

Values Course.” The 48-hour course covered principles related both directly 

and indirectly to desirable citizen characteristics.  The course topics 

included main forms of government in the current world, forms of 

government in ASEAN countries, history and forms of government in 

Thailand, population in democracy, Thailand constitution and citizenship, 

human rights, ethnic groups in Thailand, civic duty in Thailand, 

consciousness of Thai citizenship, 12 Thai core values,  and self-

management of community and locality. The course was divided into 12 

units, 4 hours per each. The quality assessment showed that the course had 

a quality score with an average of 4.73 out of 5. 

2. The outcomes of the model for developing consciousness of the 

Thai ethnic children and youths about values of good citizenship, a case 

study of Moken children and youths in Koh Lao, Pak Nam sub-district, 

Muang district, Ranong province showed that there were 30 children and 

youths,  aged between 9 and 20, attending the activities.  Eight were male, 

and 22 were female. Most were studying at school. The finding showed that 

7 units were at a very good level while the other 5 were at a good level. The 

children and youths collaborated with each other very well during the 

course. Fifteen were conscious of values of good citizenship at a high level, 

50%. Ten were at a moderate level, 33.33% and 5 at a low level, 16.67%. 

Using a 5-point Likert scales questionnaire, the children and youth 

satisfaction of the model was at a very good level with a mean of 4.59.    

From an informal interview, community leaders suggested some 

useful recommendations for organizing activities in the area studied as 

follows:  
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1.  Similar activities of different topics of study should be organized 

continuously when appropriate.  

2. Children and youths should be allowed to learn a variety of 

lifestyles in different areas so that they can learn and adapt themselves 

properly to a current society. 

3. The number of participants should be more.     

4. Activities on some topics should be designed for adult 

participants such as career supports, personal health care, law for everyday 

life, etc.  
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บทท่ี  1 
บทน า 

 

1.1  ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่ายิ่งเพราะต้องเติบโตเป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาประเทศในภายภาคหน้า ดังค ากล่าวท่ีว่าเด็กเป็นเสมือนกล้าไม้ท่ีรอวันเติบโตเป็นไม้ใหญ่ 

ท่ีให้คุณค่าแก่ระบบนิเวศในอนาคต  ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ 

เป็นท้ังคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุขกับความพอเพียง จึงเป็นภารกิจท่ีส าคัญยิ่ง 

สอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  

ท่ีมุ่งเตรียมความพร้อมแก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์

จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืน

ของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพต้องมีความเข้าใจในปัจจัยหลายด้าน 

ท้ังด้านสภาพแวดล้อมของพื้นท่ี ความต้องการของเด็กและเยาวชน ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีอาศัยอยู่และเติบโตในกลุ่มชาติพันธุ์ 

ซึ่งอาจมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนท่ัวไป จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ เพื่อท าให้

การเข้าไปพัฒนาไม่ไปท าลายโครงสร้างวัฒนธรรมเดิมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ จนก่อให้เกิดความ 

รู้สึกถึงการถูกรุกรานอันส่งผลให้เกิดการต่อต้านในท่ีสุด 

กลุ่มชาติพันธุ์มอแกน ท่ีอาศัยอยู่บนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  

มีจ านวน 52 ครัวเรือน ประชากรท้ังสิ้น 280 คน โดยมีเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในช่วงวัยเรียน 122 

คน ชุมชนแห่งนี้ถือเป็นชุมชนท่ีด้อยโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีระบบ

การจัดการขยะ ไม่มีสถานท่ีให้บริการระบบสาธารณสุข เป็นต้น เนื่องจากมีสภาพเป็นเกาะ 

ประกอบกับอัตลักษณ์ของชาวมอแกน มีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายจึงไม่ได้เรียกร้องสิทธิใดๆ จาก

หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ยังไม่มีการบริการภาครัฐท่ีจ าเป็นบนเกาะแห่งนี้ 
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เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนท่ีต้องเติบโตเป็นก าลัง

ส าคัญในการสืบสานความเป็นมอแกนและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า 

ประกอบกับเป็นชุมชนท่ีอยู่ตามแนวชายแดน ระหว่างไทยกับประเทศเมียนมาและประชาชน 

ชาวมอแกนมีบัตรประชาชนไทยเพียงบางส่วนเท่านั้น  ถือเป็นพื้นท่ีเปราะบางด้านความมั่นคงใน

ระยะยาว จึงจ าเป็นต้องสร้างความเป็นพลเมืองไทยให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ให้ด ารงอยู่ใน

ประเทศไทยอย่างมีจิตส านึกของความเป็นไทยเพื่อความมั่งคงของรัฐในระยะยาว และเป็นก าลัง

ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปหรืออย่างน้อยเพื่อการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญา 

ว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) อีกท้ังยังสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์และความเป็นพลโลกต่อไป 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนจึงเป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานต้องให้ความ

สนใจและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง อีกท้ังต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลเมืองไทยเป็น

พลเมืองท่ีมีศักยภาพ เข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม จึงจ าเป็นต้องพัฒนาเด็กและเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองไทยซึ่งมีความหลากหลายท้ังด้านเชื้อชาติ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม 

ภายใต้ความเข้าใจในวิถีชีวิต ค่านิยมของความเป็นพลเมืองไทย ภายใต้การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังท่ี วิชัย ตันศิริ (2557 : 121-129) กล่าวถึง

การสร้างประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านว่า “การสร้างระบอบประชาธิปไตยโดยปราศจากการสร้าง

นักประชาธิปไตยไทยจะไม่เกิดผลส าเร็จแน่นอน” อย่างไรก็ตามการสร้างพลเมืองท่ีพึงประสงค์ 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ : มปป) ศึกษาพบว่าคุณสมบัติของพลเมืองท่ีประชาชนให้ความส าคัญ

สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) การท างานแบบสุจริต  2) การมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  

3) การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  4) การเต็มใจท่ีจะเสียภาษี และ 5) การปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเกิด

ค าถามกับผู้วิจัยถึงแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนว่ามีแนวทางใดบ้าง 

ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้   โดยไม่เกิดการต่อต้านและได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนในชุมชนทุกภาคส่วน จึงเลือกศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้าง

ส านึกความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัด

ระนองขึ้น 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็น

พลเมืองไทย กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอ

เมือง จังหวัดระนอง 

1.2.2  เพื่อศึกษาผลการน ารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์    เพื่อสร้าง

ส านึกความเป็นพลเมืองไทยท่ีสร้างขึ้นไปใช้จริง กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

มอแกนเกาะเหลา 

 

1.3 ค าถามการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา โดยใช้แนวความคิดทางสังคมศาสตร์ว่าด้วย

การพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการท าความ

เข้าใจวิถีชีวิต วิธีคิดของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา โดยค านึงถึงเงื่อนไขต่างๆ 

ภายใต้ระบบสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อส านึกความเป็นพลเมืองไทย ซึ่งมีปัจจัย 

ที่ก าหนด ได้แก่ เพศ การศึกษา และประสบการณ์การรับรู ้ข่าวสารเกี ่ยวกับรัฐไทย  รวมถึง

รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน

เกาะเหลา เหล่านี้ล้วนเป็นตัวก าหนดให้เกิดส านึกความเป็นพลเมืองไทย ซึ่งจากแนวคิด ทฤษฎีท่ี

ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารต่างๆ น าไปสู่การตั้งค าถามการวิจัย ดังนี้ 

1.3.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย

กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัด

ระนองควรมีรูปแบบการด าเนินการอย่างไร 

1.3.2 รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมือง

ไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัด

ระนองท่ีสร้างขึ้นเมื่อน าไปใช้จริงเด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจระดับใด และส่งผลให้มีส านึก

พลเมืองหรือไม่ อย่างไร 
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1.4 วิธีวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตของการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยก าหนดวิธี 

ด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1)  ด้านเนื้อหา ศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความ

เป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอ

เมือง จังหวัดระนอง ตามรูปแบบท่ีสร้างขึ้น 

2)  ด้านพื้นท่ี  การวิจัยครั้งนี้ก าหนดพื้นที่เกาะเหลา หมู่ท่ี 6 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง 

จังหวัดระนองเป็นพื้นท่ีในการศึกษา 

3)  ด้านประชากร  ศึกษาเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาต าบล

ปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง จ านวน 30 คน 

1.4.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ (Analysis) = การวิจัย Research 1(R1) : การศึกษาข้อมูล

พื้นฐาน แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากเอกสาร

บทความ รายงานการวิจัย รวมถึงเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการสร้างส านึกพลเมือง เพื่อใช้ในการ

สร้างรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยของ

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและการพัฒนา (Design and Development) = การพัฒนา 

Development1(D1) : การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน 

เกาะเหลา  ต าบลปากน้ า  อ าเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  โดยร่วมกับผู้ท่ีมีความรู้และมี

ประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนด้วยวิธีสนทนากลุ่ม ท้ังนี้ไม่ได้

ค านึงถึงการเป็นตัวแทนของกลุ่ม แต่พยายามแสวงหาแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อน ามาทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีศึกษาได้จากเอกสาร 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบส าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน  

3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจบริบทของพื้นท่ีเป็นอย่างดีและมีบทบาทในการขับเคลื่อนงาน

เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง คือ 1) นางเนาวนิตย์ แจ่มพิศ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากน้ า อ าเภอ

เมือระนอง จังหวัดระนอง และผู้ท่ีให้ความช่วยเหลือชุมชนมอแกนมาโดยตลอด 2) นายสีดิษ 

ประมงกิจ หัวหน้าเผ่ามอแกน เกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือระนอง จังหวัดระนอง  และ 

3) นายวิทยา วิริยะพงษ์  ข้าราชการบ านาญ (อดีตรองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัด

ระนอง) และผู้ท่ีขับเคลื่อนงานการเมืองภาคพลเมือง (คปจ.) จังหวัดระนอง เป็นพิจารณาความ

เหมาะสมของรูปแบบก่อนน าไปใช้จริง  

ขั้นตอนท่ี 3  การน าไปใช้ (Implementation) = การวิจัย Rescarch2(R2) : เป็นการ

น ารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยของ 

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนองไปใช้จริง

กับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาท่ีสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม   

ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผล (Evaluation) = การพัฒนา Development2(D2) : เป็น

การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ความพึงพอใจการด าเนินงานและ

ประเมินส านึกความเป็นพลเมืองจากเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนท่ีร่วมกิจกรรม 

ด าเนินการดังนี้  

การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินโดยใช้แบบบันทึกผลการจัด

กิจกรรมโดยการให้คะแนนประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ 10 

คะแนน และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้ร่วมกิจกรรม 10 คะแนน รวม 20 คะแนน แปลผล 

โดยก าหนดเกณฑช์่วงคะแนน คือ 

16-20  คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ดีมาก 

11-15  คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ดี 

6-10  คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

0-5   คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ต่ า 
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ความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

ชนิดประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและศึกษาบริบทเชิง

พื้นท่ีรวมถึงปรึกษาผู้เช่ียวชาญ จ านวน 12 ข้อ วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ̅̅̅  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

ประเมินส านึกความเป็นพลเมือง เป็นการออกแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมตัดสินใจว่าเมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านี้  ตนจะตัดสินใจอย่างไร 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (จ านวนและร้อยละ) เพื่อจ าแนกแนวคิดในประเด็นสถานการณ์

ต่างๆ ท่ีเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาเห็นว่าเหมาะสม 

จากขั้นตอนท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็นแผนภาพ 

ดังนี้ 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

แผนภาพ  1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

 

ขั้นตอนที่ 1. Analysis 
(R1) การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานแนวคิด และ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2. Design and 
Development (D1)  
การสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบ 

ขั้นตอนที่ 3. 
Implementation (R2) 
การน ารูปแบบไปใช้ 

ขั้นตอนที่ 4. Evaluating (D2) 
การประเมินความพึงพอใจและ
ประเมินส านึกพลเมือง 

 

- ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการส ารวจ 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

1. สภาพข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับมอแกน  

2. แนวทางการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาส านึก
ความเป็นพลเมืองไทย  
ของเด็กและเยาวชนกลุ่ม
ชาติพันธ์ุมอแกนเกาะเหลา 
 

ก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค ์

- ร่างต้นแบบการพัฒนาส านึกความเป็น
พลเมืองไทย ของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ มอแกนเกาะเหลา 
- ตรวจสอบความสมเหตสุมผลของต้นแบบ
รูปแบบการพัฒนาส านึกความเป็นพลเมือง
ไทย ของเด็กและเยาวชนกลุม่ชาตพิันธุ์ 
มอแกนเกาะเหลา 
- พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยน ารปูแบบการพัฒนาส านึกความเป็นพลเมืองไทย 
ของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุมอแกนเกาะเหลา 

ที่ผ่านการแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญไปใช้จริง 
 

น าเสนอผลการวิจัย 

 รูปแบบการพัฒนาส านึก   

 ความเป็นพลเมืองไทย 

 ของเด็กและเยาวชน 

 กลุ่มชาติพันธ์ุมอแกน 

 เกาะเหลา 

ขั้นตอนการวิจัย การด าเนินการวิจัย ผลที่ได้รับ 



 
 

 
  

 

24 

ปริวัฒน์  ช่างคิด 

1.5 ระยะเวลาการด าเนินการ 

 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ.2559 รวมระยะเวลา  

9 เดือน 
 

1.6 แผนการด าเนินการ 

 เพ่ือให้งานวิจัยส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้วิจัยก าหนดแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระยะเวลา วิธีด าเนินการวิจัย เปาหมาย 

เดือนมกราคม              
ถึงกุมภาพันธ์ 2559 

 

 

 

กิจกรรม 
- ลงพื้นที่พบปะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา 

สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือศึกษาสภาพ 

การด าเนินงานการพัฒนาเด็กและ 
เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนพ้ืนที่ 
เกาะเหลา ในปัจจุบัน 

เข้าใจสภาพการด าเนินงาน
ในปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัดและอ่ืนๆ 

เดือนมีนาคม 2559 กิจกรรม 
- สร้างรูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากความ

ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง  

รูปแบบการพัฒนาพัฒนา
เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติ
พันธุ์มอแกน เกาะเหลา 

เดือนเมษายน ถึง
พฤษภาคม 2559 

กิจกรรม 
- พัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 
กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 
มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอ
เมือง จังหวัดระนองตามรูปแบบ 
ที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น 

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติ
พันธุ์มอแกนเกาะเหลา
จ านวน 30 คน 

เดือนสิงหาคม 2559 กิจกรรม 
- วิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

ร่างรายงานเพื่อน าเสนอ 
ข้อค้นพบ  
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ระยะเวลา วิธีด าเนินการวิจัย เปาหมาย 

เดือนกันยายน 2559 กิจกรรม 
- น าเสนอผลการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

กลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็น
พลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชน
กลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบล
ปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 
แก่ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนทราบ 

ผู้น าและตัวแทนชุมชน 
จ านวน 15 คน 

 

เดือนตุลาคม 2559 
ถึงกุมภาพันธ์ 2560 

กิจกรรม 
- จัดท ารายงานผลการพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษา  
เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน 
เกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง 
จังหวัดระนองฉบับสมบูรณ์  
เสนอผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
จ านวน 1 เล่ม 

แผนภาพ  2  แผนการด าเนินการวิจัย 
 

1.7 นิยามศัพท์ 

ผู้วิจัยก าหนดนิยามศัพท์ส าหรับปฏิบัติการวิจัยครั้งนีด้ังนี้ 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย หมายถึง 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตซึ่งผู้วิจัยออกแบบขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ

สื่อต่างๆ รวมถึงความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าประสงค์ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

ได้เรียนรู้ความพลเมืองไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
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ส านึกความเป็นพลเมืองไทย หมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครองท้ังระดับ 

มหภาคและจุลภาค เห็นความส าคัญของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคม เข้าใจ แนวปฏิบัติท่ีดี

ของการใช้ชีวิตในสังคมไทย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยภายใต้การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน หมายถึง เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 9-20 ปี กลุ่ม

ชาติพันธุม์อแกนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

 

1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.8.1 ได้แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็น

พลเมืองไทย 

1.8.2 ได้แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีส่งผลให้เกิดทักษะชีวิตในการ

ปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตย 

1.8.3 ชุมชนเข้มแข็งมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีส านึกในความเป็นพลเมืองไทยซึ่งน าไปสู่ความ

มั่นคงของประเทศไทย 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษา

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ผู้วิจัย

น าเสนอองค์ความรู้ ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ รูปแบบและแนวทาง

พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย บริบทของชุมชนมอแกนเกาะเหลา 

ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้   

2.1 รูปแบบและแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

 การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย ให้ประสบผลส าเร็จ 

จ าเป็นต้องค านึงถึงรูปแบบและแนวทางการพัฒนา ซึ่งไม่ควรจ ากัดอยู่ภายใต้ระบบการศึกษา

เท่านั้น (ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร, 2557: 24) ท้ังนี้รูปแบบหรือวิธีการท่ีน ามาใช้ต้องเหมาะสมกับ

บริบทของสังคมนั้นๆ ส าหรับในหัวข้อนี้น าเสนอประเด็นหลัก ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนโดยสถาบันทางสังคม รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยท างานเชิงพื้นท่ี รูปแบบการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการอบรม แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาตามแนว 

พระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างส านึกความเป็น

พลเมืองไทย โดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

2.1.1 รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยสถาบันทางสังคม 

สถาบันทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางสังคมท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยมนุษย์เป็นผู้ก าหนดและจัดตั้งขึ้นมา ซึ่งจ านวนสถาบัน

ทางสังคมจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามความต้องการของมนุษย์ในสังคมนั้นๆ ภายใต้การก าหนด 

โดยปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ท้ังสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง ความสามารถในการแข่งขัน  รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และอื่นๆ  

ท้ังภายในและภายนอก  โดยนักวิชาการให้ความหมายของสถาบันทางสังคมไว้ ซึ่งไม่แตกต่างกัน
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มากนัก ส่วนใหญ่ระบุถึงความเป็นศูนย์รวมของการท ากิจกรรมของคนในสังคม ท้ังระดับสังคม

เล็กๆ อย่างชุมชนหรือสังคมขนาดใหญ่ ท้ังนี้จะเน้นความร่วมมือของสมาชิกของสังคมนั้นๆ  

เป็นหลัก ดังเช่น การให้นิยามของ รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ และคณะ (2552 : 52) ท่ีสรุป

ความหมายของสถาบันทางสังคมไว้ว่า สถาบันทางสังคมเป็นท่ีรวมของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็น

พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ ในรูปของความร่วมมือ โดยเป็นการร่วมมือกันอย่าง

ถาวรภายใต้กฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่ง  พฤติกรรมท่ีก่อรูปเป็นสถาบันนั้นต้องมีลักษณะเฉพาะตัว 

เปลี่ยนแปลงยากและพฤติกรรมนั้นจะด าเนินไปอย่างมีระเบียบระบบ ซึ่งนักวิชาการท่านอื่นๆ เช่น 

สุพัตรา  สุภาพ (2546 : 64), บันเทิง  พาพิจิตร (2547 : 35) และ อาคม  ใจแก้ว (2549 : 14)  

ก็ให้ความหมายในท านองเดียวกัน  ผู้วิจัยสังเคราะห์และสรุปความหมายของสถาบันทางสังคม 

ได้ว่า สถาบันทางสังคมเป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนท่ีอาศัย 

อยู่ในพื้นท่ีนั้นๆ โดยมีองค์ประกอบอย่างน้อยท่ีสุด 3 ประการได้แก่  

1)  สถานท่ี  ซึ่งอาจเป็นสถานท่ีท่ีเป็นทางการ  มีอาคารถาวร หรือเป็นเพียง

สถานท่ีท ากิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราว  รวมถึงสถานท่ีท่ีใช้พื้นท่ีร่วมกันกับสถาบันทางสังคมอื่นๆ เช่น 

ศาลาวัด โรงเรียน ฯลฯ  

2)  สมาชิกหรือผู้คนท่ีเข้าร่วมซึ่งอาจมีแกนน าหรือไม่มีก็ได้ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์หรือท ากิจกรรมท่ีเป็นความประสงค์ของกลุ่ม 

3)  กติการ่วม  โดยส่วนใหญ่สถาบันจะมีกฎ กติกา หรือข้อตกลงท่ีเป็นกรอบการ

ด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ท้ังนี้ อาจเป็นเพียงข้อตกลงกันด้วยวาจา

หรือเป็นกฎที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  

ส าหรับสถาบันทางสังคมหนึ่งๆ อาจแสดงบทบาทมากกว่าหนึ่งบทบาทส าหรับในส่วน

ของบทบาทและหน้าท่ีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น แตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายของแต่ละ

สถาบัน โดยแต่ละสถาบันมีหน้าท่ีซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักและหน้าท่ีรอง  ในการแสดงบทบาทดังกล่าว 

ดังนี้  
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สถาบันครอบครัว  บทบาทของสถาบันครอบครัวมีบทบาทในทุกๆ ด้านของการ

พัฒนา เพราะครอบครัวมีความผูกพันของสมาชิกด้วยกันสูง และเป็นสถาบันทางสังคมท่ีมีบทบาท

ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนสถาบันหลัก จึงมีความส าคัญยิ่งกว่าสถาบันอื่นๆ  ดังท่ี สุพัตรา 

สุภาพ (2546 : 68 - 70) กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของสถาบันครอบครัว ดังนี้  

1)  สร้างสรรค์สมาชิกใหม่ (Reproduction) เพราะสังคมต้องมีสมาชิกใหม่แทนท่ี

สมาชิกเดิมท่ีตายไป 

2)  ควบคุมความต้องการทางเพศ (Sexual Gratification) ซึ่งจะออกมาในรูปของ 

การสมรส  การสมรสจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในสังคมท่ีมีการจัดระเบียบ เพราะการสมรสคือวิธีการหนึ่ง 

ท่ีสังคมเข้ามาควบคุมความสัมพันธ์ทางเพศให้อยู่ในขอบเขต 

3)  เลี้ยงดูผู้เยาว์ให้เจริญเติบโตขึ้นในสังคม (Maintenance of Immature 

Children or Raising the Young) จะเห็นได้ว่า ไม่มีสถาบันใดท าหน้าท่ีได้ดีเท่าสถาบัน

ครอบครัว เพราะความรักความอบอุ่น  เด็กจะหาท่ีอื่นใดเสมือนครอบครัวนั้นยากมาก พ่อแม่ส่วน

ใหญ่มีความรกัลูกย่อมประคับประคองเลี้ยงดูลูกของตนเป็นอย่างดี แม้จะยากดีมีจนก็ตาม 

4)  ให้การอบรมสั่งสอนแก่ เด็กให้รู้จักระเบียบของสังคม (Socialization) 

ครอบครัวเป็นแหล่งอบรมเบื้องต้นท่ีมีอิทธิพลต่อเด็กมากท่ีสุด วิธีการอบรมอาจท าได้ท้ังโดยตรง

และโดยอ้อม โดยตรงก็โดยการสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าว  โดยอ้อมก็โดยการท าตัวเป็นแบบอย่าง 

ท่ีดีการอบรมนี้มีอยู่ตลอดเวลา จึงนับได้ว่าเป็นสถาบันท่ีให้การอบรมแก่เด็กตั้งแต่เกิดจนตาย 

5)  ก าหนดสถานภาพ (Social Placement) สถานภาพเป็นสิ่งท่ีติดตัวมาแต่เกิด 

เช่น เป็นลูกคนจน ลูกคนรวย เป็นเชื้อพระวงศ์ เป็นลูกชาวนา ฯลฯ สถานภาพดังกล่าวอาจจะ

เปลี่ยนแปลงได้ เช่น เกิดเป็นลูกชาวนา อาจจะเปล่ียนเป็นพ่อค้าหรือข้าราชการก็ได้ 

6)  ให้ความรักและความอบอุ่น (Affection) ครอบครัวเป็นแหล่งท่ีสมาชิกได้รับ

ความรักและความอบอุ่นอย่างบริสุทธิ์ใจ เป็นแหล่งท่ีประกันได้ว่า จะมีคนท่ีเรารักและรักเราเสมอ 

ครอบครัวเป็นแหล่งให้ความรัก ความคุ้มครองและความมั่นคงทางด้านจิตใจแก่สมาชิกให้สมาชิก

มีก าลังใจในการฝ่าฝันอุปสรรคให้ลุล่วงไปได้ 
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สถาบันการศึกษา  เป็นอีกสถาบันท่ีมีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดย

สถาบันการศึกษามีบทบาทมากในส่วนของการพัฒนาด้านความรู้ในเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นพื้นฐาน

อาชีพของเด็กและเยาวชนและเป็นสถาบันท่ีขัดเกลาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นทางการ ซึ่ง

ครอบคลุมในการพัฒนาทุกมิติ ส าหรับบทบาทของสถาบันการศึกษา อาคม ใจแก้ว (2549 : 20) 

ได้ประมวลหน้าท่ีของสถาบันการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1)  อบรมให้การเรียนรู้ระเบียบแบบแผนของสังคม สอนให้สมาชิกในสังคม 

ได้พัฒนาบุคลิกภาพ 

2)  อบรมให้สมาชิกได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเพื่อการด ารงชีพ เพื่อเพิ่มผลผลิตใน

ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ นอกจากสอนให้ผู้คนได้เรียนรู้ในการประกอบอาชีพ

แล้ว สถาบันการศึกษายังมีหน้าท่ีในการพัฒนาอาชีพ  ริเริ่มสร้างสรรค์อาชีพเพื่อผลผลิตใหม่ๆ ท่ี

จะสนองความต้องการของสังคม 

3)  จัดสรรต าแหน่ง และก าหนดหน้าท่ีการงานให้แก่บุคคล  เมื่อบุคคลได้เรียนรู้ 

ในอาชีพใด มีความรู้ความสามารถทางใดก็จะไปท างานมีอาชีพนั้นๆ 

4)  ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในสังคม เมื่อการศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้นก่อให้เกิด

ความรู้แนวคิดเทคนิคใหม่ๆ การค้นพบต่างๆ ท าให้เกิดการประดิษฐ์สิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

และมีการพัฒนาสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  

5)  ช่วยให้สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผลเนื่องจากการศึกษาอบรมให้เรียนรู้

ระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมเดียวกัน  ยิ่งถ้ามีการใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสารจะท าให้เกิด

ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความผูกพันกันดีขึ้น 

6)  ช่วยให้เกิดการเลื่อนชั้นทางสังคม ในทุกสังคมย่อมประกอบด้วยชนชั้นและ

จากการมีชนชั้นซึ่งจัดว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมนั้น สมาชิกส่วนหนึ่งย่อมจะมีความต้องการ

เล่ือนชั้นทางสังคมและปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยได้คือการศึกษา เพราะการศึกษาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ

ได้ต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ีสูงขึ้น มีเกียรติได้รับการยกย่อง 
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7)  ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิก การเรียนรู้ในวิชาต่างๆ เขาอาจสนใจใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องและกลายเป็นคุณสมบัติประจ าตัวของเขา เช่น ความรักในศิลปะ

และดนตรี ความซาบซึ้งในวรรณคดี ความสนใจทางการเมือง ฯลฯ 

8)  มีส่วนช่วยในการบ ารุงรักษาความรู้และเทคโนโลยี รวมท้ังวัฒนธรรมท้ังมวล 

ให้เป็นมรดกสังคมสืบต่อไป 

สถาบันศาสนา  ปัจจุบันสถาบันศาสนามีบทบาทหน้าท่ีในด้านต่างๆ ต่อสังคมมากขึ้น 

ดังเห็นได้จากการจัดกิจกรรมนันทนาการ จัดงานประจ าปี การให้บริการอาคารสถานท่ีในการจัด

กิจกรรมของชุมชน การเป็นแหล่งพักพิงของคนเดินทาง  รวมท้ังการให้บริการเครื่องใช้ต่างๆ  

เป็นต้น และมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  อีกสถาบันหนึ่งท่ีมีจุดเด่นในการสร้าง

พลังทางด้านจิตใจ เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีความรัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งเป็นท่ีมาของการทุกข์ใจ 

สถาบันศาสนาจึงท าหน้าท่ีเติมพลังทางใจให้แก่มนุษย์ในทุกวัย ซึ่ง บันเทิง พาพิจิตร (2547 : 35) 

สรุปหน้าท่ีของสถาบันศาสนาได้ ดังนี้  

1)  เป็นปัจจัยช่วยให้เกิดความสงบทางใจและน าไปสู่สุขภาพจิตที่ดี  

2)  ให้ความรู้สึกปลอดภัยจากความกลัวและปลอดภัยจากความวิตกกังวล 

3)  ให้พลังใจ เพราะเชื่อว่ามีสิ่งท่ีจะให้ความช่วยเหลือ เป็นปัจจัยเสริมในการ

กระท ากิจกรรมท้ังปวง ท าให้มีโอกาสเอาชนะความยากล าบากและอุปสรรค์ต่างๆ  

4)  เป็นปัจจัยช่วยให้คนจัดระเบียบชีวิตและมีโอกาสประสบความส าเร็จ 

5)  เป็นแรงเสริมในการจัดระเบียบของสังคมจากการท่ีผู้คนปฏิบัติไปตามค าสอน 

ปฏิบัติไปตามทางท่ีถูกที่ควร 

6)  ช่วยสร้างค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคมและช่วยเสริมให้สถาบันครอบครัว 

และสถาบันการปกครองท าหน้าท่ีได้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

7)  ยึดเหนี่ยวสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากการท่ีได้ยึดมั่นในหลักค าสอน

เดียวกัน ประกอบพิธีกรรมร่วมกัน ท าให้ผู้คนในสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจากการ

ท่ีทุกศาสนามุ่งสันติเพื่อความสุข ขจัดทุกข์ของปวงชนจะช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
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สถาบันการเมืองการบริหาร  มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายหรือทิศทางการ

พัฒนาในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย  ดังท่ี ประดิษฐ์  มัชฌิมา (2523 : 91-99) 

กล่าวถึงบทบาทของสถาบันการเมืองการบริหารว่าโดยท่ัวไปแล้วจะมีหน้าท่ีส าคัญอยู่ 4 ประการ 

ได้แก่ 

1)  การรักษาความสงบ  เป็นหน้าท่ีในการรักษาระเบียบวินัยของชุมชนหรือสังคม

ให้เป็นไปตามกฎหรือระเบียบประเพณีหรือให้เกิดความสงบสุข 

2)  ดูแลรักษาความยุติธรรม เป็นหน้าท่ีในการพิจารณาหรือตัดสินคดี 

3)  รักษาความปลอดภัย หรือการป้องกันการรุกรานจากภายนอก 

4)  หน้าท่ีอื่นๆ ได้แก่ หน้าท่ีในการพัฒนาประเทศ  

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งก าหนดเป็นพระราช 

บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550  โดยมาตรา 6 ก าหนดให้กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าท่ีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  รวมท้ังแก้ไขปัญหาท่ีอาจ

มีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

1)  การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ 

แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก 

2)  เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษาและได้รับการศึกษาขั้น

พื้นฐานท่ีมีคุณภาพสูงสุดตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

3)  เด็กพิการ  เด็กท่ีมีข้อจ ากัดทางการเรียนรู้ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  

มีสิทธิในการได้รับการศึกษาท่ีรัฐจัดให้เป็นพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้นๆ 

4)  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน

สูงสุดเท่าท่ีมีบริการทางด้านนี ้

5)  เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพักผ่อน และเข้าร่วมกิจกรรม

การละเล่นทางนันทนาการท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่างเสรี

ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

ประการท่ีหนึ่ง  ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจใน

ความเป็นไทย มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและรู้จักเคารพ

สิทธิของผู้อื่น รวมท้ังกฎเกณฑ์และกติกาของสังคม 

ประการท่ีสอง  ให้มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง  รู้จักการป้องกันตนเอง

จากโรคและสิ่งเสพติด 

ประการท่ีสาม  ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม และ

คุณธรรม 

ประการท่ีสี่  ให้มีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีศักดิ์ศรีและความ

ภาคภูมิใจในการท างานสุจริต 

ประการท่ีหก  ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ประการท่ีเจ็ด  ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีจิตส านึกในการให้และการ

อาสาสมัคร รวมท้ังมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

ประการท่ีเจ็ด  ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อส่วนรวม  ตาม

สมควรแก่วัย 

จะเห็นได้ว่าสถาบันทางสังคมท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นสถาบันหลักท่ีมีบทบาทในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีต่างกัน ตามลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงค์ของแต่ละสถาบัน ซึ่งล้วน

เป็นสถาบันท่ีช่วยขัดเกลา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและพึงประสงค์

ของสังคมในภายภาคหน้าท้ังสิ้น 

2.1.2  รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการท างานเชิงพื้นที่ 

การท างานเชิงพื้นท่ีเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังค ากล่าว

ของ สีลาภรณ์ บัวสาย (2551 : 11) ท่ีกล่าวว่า การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเหมาะเป็น

งานเชิงพื้นท่ีมาก เพราะผู้ท่ีจะแก้ปัญหาและดูแลเด็กได้ดีท่ีสุด คือ สถาบันครอบครัว ชุมชน 

โรงเรียน  ฉะนั้นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีตรงจุดท่ีสุดและเป็นการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมคือ ยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ี โดยภาครัฐด าเนินการในลักษณะนี้ ดังปรากฏใน
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การท างานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโครงการส ารวจและศึกษาการประสานงานด้านเด็ก

และเยาวชนระดับพื้นท่ี (2534 : 94-148) ได้เสนอแนะรูปแบบการประสานงานการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนระดับพื้นท่ี ดังนี้ 

1)  รูปแบบการประสานงานในระยะสั้น  เนื่องจากองค์กรในระดับต าบล มีวิธีการ

ประสานท่ีเป็นธรรมชาติของชุมชนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์จ าเพาะของแต่ละ

ท้องถิ่น ดังนั้นรูปแบบการประสานงานควรมีความยึดหยุ่นสูงเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยน

โครงการไปตามความจ าเป็นของพื้นที่ 

2)  รูปแบบการประสานงานในระยะยาว ควรก าหนดบทบาทและหน้าท่ีของ

องค์กรในระดับต่างๆ และก าหนดระบบการวางแผนด้านเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกันเพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนทุกระดับ 

จะเห็นได้ว่าการขับเคล่ือนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการท างานเชิงพื้นท่ี 

เป็นรูปแบบท่ีหน่วยงานต่างๆ ให้ความส าคัญเพราะเป็นการด าเนินการของหน่วยงานในระดับ

พื้นท่ี ซึ่งเข้าใจสภาพบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี อีกท้ังสามารถบูรณาการความร่วมมือได้ง่าย 

สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นท่ีได้ดีที่สุด  

2.1.3  รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยการอบรม  

การพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับบริบทของ 

แต่ละพื้นถิ่น การฝึกอบรมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ท่ีสามารถท าได้โดยการฝึกอบรม สามารถสอดแทรกกิจกรรมได้อย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์

ของผู้จัด ในปัจจุบันรูปแบบการฝึกอบรมมีหลายหน่วยงานเลือกน ามาใช้ มีท้ังประสบผลส าเร็จ

และไม่ประสบผลส าเร็จ ท้ังนี้ วิจิตร อาวะกุล (สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว , 

2551:6) กล่าวว่า การฝึกอบรมมุ่งท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในตัวบุคคล แบ่งออกเป็น 3 

ด้านใหญ่ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน คือ ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skill) และด้าน

ทัศนคติ (Attitude) และยังสรุปสาระส าคัญในการจัดฝึกอบรมว่าประกอบด้วย 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

1)  การคัดเลือกและจัดบุคคลท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมต้องเหมาะสมตรงตาม

หลักสูตรและความต้องการตามวัตถุประสงค์ 

2) การจัดท าหลักสูตรให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใน

การฝึกอบรม รวมถึงระยะเวลาการอบรมเหมาะสม 

3) การคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรมท่ีมีความรู้ความสามารถในการอบรม สอน 

ฝึกหัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

4) การด าเนินการจัดการฝึกอบรม  สถานท่ีอบรม พิธีเปิด-ปิด ห้องเรียน อาหาร  

ท่ีพัก ความสะดวก 

อย่างไรก็ตามการด าเนินการฝึกอบรมก็ยังต้องค านึงถึงสภาพพื้นท่ี รวมถึงทรัพยากร 

ท่ีจ าเป็นต้องใช้ด้วย ตัวอย่างเช่น กองวิจัยและประเมินผล ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (2527 : 

10) เสนอแนะการจัดอบรมเยาวชนชายแดนภาคใต้ ไว้ดังนี้ 

1) ควรมีการปรับปรุงหลักการและแนวนโยบายในการฝึกอบรมกลุ่มเยาวชน

ชายแดนภาคใต้ใหม่ กล่าวคือ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมดีเสียก่อน 

2) ควรมีการปรับปรุงด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีและวิทยากรให้เหมาะสมตลอดจน

หลักสูตรการอบรม โดยมีระยะเวลานานพอสมควรท่ีจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนให้  

ดีขึ้น 

3) งบประมาณท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จ าเป็นต้องสูงกว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดอบรมเยาวชนกลุ่มปกติ เนื่องจากจ าเป็นต้องมี

กิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

2.1.4  แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีผู้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาอย่างหลากหลาย ซึ่งแต่ละ

แนวทางเน้นการพัฒนาท่ีแตกต่างกันตามมุมมองของผู้เสนอแต่ละคน ซึ่งอาจจ าแนกออกเป็น 2 

แนวทางหลัก คือ แนวทางแรกเป็นแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเน้นการพัฒนาในเนื้อหา

สาระที่ควรด าเนินการ และอีกแนวทางเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเน้นท่ีผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
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2.1.4.1 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เน้นการพัฒนาในเนื้อหาสาระที่ควร

ด าเนินการ  กลุ่มนี้จะให้รายละเอียดในการด าเนินการว่าควรท าอย่างไร ดังรายงานการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติครั้งท่ี 3/2551 ท่ีเสนอกลยุทธระดับ

ชุมชนในการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน (Community Strategies) ดังนี้ 

1) การส ารวจปัจจัยเสี่ยง/สร้าง (Risk-Protection Model) ด้านเด็กและเยาวชน

ของชุมชนท่ัวประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านเด็กและเยาวชน  เป็นรูปธรรมโดย

พัฒนาแบบประเมินการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตพร้อมๆ กับการส ารวจปัจจัยเสี่ยง ครอบคลุมตั้งแต่

แรกเกิดจนถึง 25 ปี โดยจุดเปลี่ยนในวงจรชีวิตของเด็กและเยาวชนจะอยู่ 3 ช่วง ท่ีส าคัญ 

กล่าวคือ  

- แรกเกิด-6 ปี วัยเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย ซึ่งมีสถาบันครอบครัวเป็นหัวใจหลัก 

ในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต  

- อายุ 6 ปี-12 ปี วัยเรียน  ซึ่งมีสถาบันการศึกษาและครอบครัวเป็นหัวใจใน

การสร้างเสริมต้นทุนชีวิต  

- อายุ 12-25 ปี วัยรุ่น ซึ่งมีกลุ่มเพื่อนและชุมชนเป็นหัวใจในการสร้างเสริม

ต้นทุนชีวิต 

กระบวนการนี้ท าให้เกิดรูปแบบการส ารวจปัจจัยเสี่ยง/สร้าง เพื่อวิเคราะห์

วางแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กและเยาวชน ท้ัง 3 ช่วง (เด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน วัยรุ่น) ของชุมชน

ด้วยตนเอง 

2) การด าเนินงานผ่านกลไกคณะท างานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน เพื่อสร้าง

ศักยภาพให้คณะท างานพื้นท่ีในการบูรณาการงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กรท้องถิ่น

โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล  สภาเด็กและเยาวชนประจ าชุมชน  เน้นการมีส่วนร่วม 

ของเด็กและเยาวชนผ่านการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมต้นทุนชีวิต ซึ่งกลไกนี้

ประกอบด้วย กระบวนการเกิดคณะท างานและการบริหารจัดการ ระบบท่ีปรึกษาและพี่เลี้ยง 

ระบบการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนในงานด้านเด็กและเยาวชน  กระบวนการนี้ท าให้เกิด

รูปแบบคณะกรรมการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนประจ าชุมชน  
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

3) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในบริบท

ต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเด็กและเยาวชนโดยได้ศึกษาในบริบทต่างๆ ท่ีมี

อยู่เดิม คือ กิจกรรมครอบครัว  กิจกรรมสถานศึกษา  กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสร้าง

เสริมต้นทุนชีวิตท่ีขาดหายไปในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ  เช่น  กรณีเสี่ยงทางเพศ ยาเสพติด ความรุนแรง 

เป็นต้น  โดยแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนก าลังสร้างระบบการจัดการโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอยู่แล้วส าหรับเด็กและเยาวชน อีกท้ังส่วนท่ียังขาดอยู่ก็จะได้พัฒนาหรือเสนอให้

พัฒนาขึ้นเพ่ิมเติม กระบวนนี้ท าให้เกิดรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย 

ในท านองเดียวกัน ณัฐพงศ์  ทองภักดี และคณะ (2550 : 3) ระบุในรายงานการ

พัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2550  โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณา 8 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาพ 

2) การศึกษา  3) ชีวิตการงาน  4) รายได้  5) ท่ีอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  6) ชีวิตครอบครัว

และชุมชน  7) การคมนาคมและการสื่อสาร และ 8) การมีส่วนร่วม  สอดคล้องกับ สุวิทย์  

เฑียรทอง (2549 : 109-116) และสุเทพ  สุวีรางกูร  (2551 : 46) ซึ่งกล่าวในท านองเดียวกันว่า 

การสร้างพัฒนาเด็กและเยาวชนจะต้องสร้างท่ีตัวมนุษย์โดยตรง ต้องดูแลรักษาบ ารุงเลี้ยงดูเด็ก

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อคลอดมาแล้วต้องบ ารุงเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจและสร้างสรรค์พัฒนาพฤติกรรมของเขา ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้อง

เหมาะสม โดยการขัดเกลาทางสังคมหรือกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  เรียนรู้เข้าใจความจริง

ของโลกทางสังคม  เรียนรู้สิ่งต่างๆ ท้ังหลายในสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม  เรียนรู้เข้าใจสิ่ง

ท้ังหลายตามความเป็นจริง  เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาพฤติกรรมท้ังหลาย แสดงพฤติกรรมให้

ถูกต้องเหมาะสมในสังคม  ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเกื้อกูลเป็นประโยชน์ไร้ปัญหา  เจริญเติบโตเป็น

คนเก่งเด่นดีมีคุณธรรม  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมประเทศชาติ บรรลุจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์

พัฒนาเด็กและเยาวชน 

จะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับกระบวนการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

โดยระบุขั้นตอนและองค์ประกอบของการพัฒนาค่อนข้างชัดเจน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทาง

ส าหรับนักปฏิบัติการก็ว่าได้ 
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2.1.4.2 แนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เน้นผู้ด าเนินการ  ส าหรับกลุ่มนี้

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยสถาบันหรือผู้มีหน้าท่ีในการพัฒนา และให้

ความส าคัญกับการพัฒนาคนในทุกมิติทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงเน้นแนวทางและ

วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่ท่ีทันสมัย (Modern Management) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ีสมดุล

และยั่งยืน (สุจิตราภรณ์  ค าสะอาด, 2539 : 12-14)  ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการ

แก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดยค านึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศด้วย ดังการน าเสนอของ  

อมรวิชช์ นาครทรรพ (2551 : 25) ท่ีว่าการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนต้องมองภาพของกุศโลบาย

การพัฒนาประเทศด้วย เพราะตราบใดท่ีนโยบายของการพัฒนาประเทศวัดค่าการพัฒนาด้วย

มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเน้น GDP สูงๆ ปล่อยให้เกิดพื้นท่ีเสี่ยงและแหล่งอบายมุขในเขตเมืองเป็น

จ านวนมากโดยไม่สนใจเรื่องศีลธรรม ไม่สนใจการวางกติกาทางสังคมเช่นนี้แล้ว  ก็จะสร้างความ

เสียหายได้พอๆ กับวิกฤตเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับการเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ของ จารุพงศ์ พลเดช (2551 : 1-6) ซึ่งระบุความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าถือเป็น

การลงทุนท่ีคุ้มค่าและยั่งยืนท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ การพัฒนาระดับชาติ การพัฒนาระดับองค์กร และ

การพัฒนาระดับบุคคล  โดยได้เสนอมาตรการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 

ประการแรก  พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชนให้เป็นเลิศ เนื่องจาก

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถ เต็มตาม

ศักยภาพ มีการพัฒนาท่ีสมดุลท้ังทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพื่อเสริมสร้างการ

พัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนต้องพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นบูรณาการ 

ประการท่ีสอง  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพ ซึ่งนับว่าส าคัญมาก เนื่องจาก

เทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ความรู้ท่ีมีอยู่นั้นล้าสมัยเร็วขึ้น หากต้องการ

ก้าวทันโลกแล้ว จะต้องศึกษาหาความรู้ไม่เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องเป็นการศึกษา

ตลอดชีพ โดยสร้างทัศนคติให้ประชาชนรักในการอ่านหนังสือ และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

อย่างสม่ าเสมอ 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

ประการท่ีสาม  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพราะเป็นสาขาส าคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 

ประการท่ีสี่  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบันการศึกษาของหลายประเทศ 

รวมท้ังของประเทศไทย เป็นระบบท่ีเน้นป้อนความรู้ในเรื่องข้อเท็จจริง มากกว่าจะเป็นระบบ

กระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ทรัพยากรมนุษย์ขาดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

ซึ่งเป็นข้อจ ากัดต่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น ต้องพัฒนา

สถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้โดยการค้นคว้า การถกเถียงโดยให้

เหตุผลและหลักฐาน 

ประการท่ีห้า  พัฒนาทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันท่ีกระแส

โลกาภิวัฒน์ถาโถมเข้ามา ท าให้เด็กและเยาวชนในปัจจุบันหันเข้าหาวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  

มากขึ้น ดังนั้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมจะเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันทางด้าน

วัฒนธรรม ท าให้เด็กและเยาวชนมีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิด หลักปฏิบัติ ท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 

ประการท่ีหก  ส่งเสริมความฉลาดในอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วยทักษะ 2 กลุ่ม คือ 

ทักษะในด้านการบริหารจัดการตนเอง (Self–Management Skills) และทักษะในด้านบริหาร

ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น (Relationship Skill)  ซึ่งนับว่าเป็นทักษะในการบริหารจัดการตัวเราเอง 

และทักษะในการท างานร่วมกับบุคคลอื่นๆ นับว่าส าคัญมากต่อความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 

รวมถึงต่อความสุขและความส าเร็จในชีวิตประจ าวัน 

ประการท่ีเจ็ด  พัฒนาประชาชนให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งนับว่าส าคัญมาก 

โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการใหม่เหล่านี้ได้ก่อตั้งธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงจ านวนมาก เช่น 

ไมโครซอฟต์ อินเทล ซิลโก้ กูเกิล อเมซอน ฯลฯ 

ในขณะท่ี บุญคง  หันจางสิทธิ์ (2543 : 25 -34) กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  โดยกล่าวว่า คุณภาพทรัพยากรมนุษย์เกิดจาก  1) สถาบัน

ครอบครัว สิ่งแวดล้อมในครอบครัว ซึ่งเป็นท่ีหล่อหลอมคุณค่าหรือคุณภาพของบุตร 2) การศึกษา 

3) การฝึกอบรม  4) การมีสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดี  5) การอพยพเป็นการเพิ่มคุณภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  6) ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดงาน  7) ประสบการณ์ในการท างาน และ 8) สภาพ 
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แวดล้อมท่ัวไป ซึ่ง นงลักษณ์  เทพสวัสดิ์ (2541 : 142-144) ก็ระบุในท านองเดียวกัน โดย

กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาเด็กไทยในยุคโลกาภิวัตน์ว่า มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 องค์ประกอบ 

คือ  1) ครอบครัว  เป็นองค์ประกอบแรกที่จะพัฒนาเด็ก ครอบครัวท่ีจะพัฒนาเด็กได้ดีควรจะเป็น

ครอบครัวท่ีอบอุ่น  มีศีลธรรม และมีความรู้ในการพัฒนาเด็ก  2) โรงเรียน ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ 

ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์  ครูผู้สอนควรเป็นผู้ท่ีรักเด็กและมีสุขภาพจิตดี  ควรเป็นผู้มีความรู้

ในเรื่องการพัฒนาเด็กเป็นอย่างดี   3) สังคม ท้ังชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่ในปัจจุบันและสังคมใหญ่  

คือ ประเทศชาติ  ผู้ปกครองและโรงเรียนควรจะมีความเข้าใจระบบพื้นฐานของสังคมปัจจุบัน 

และ 4) สื่อมวลชน  ควรจะมีส่วนส าคัญในการให้การศึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและเด็กด้วย 

จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีเน้นท่ีผู้ด าเนินการ ซึ่งกล่าวมา

ข้างต้นจะมองในภาพรวมท่ีเน้นนโยบาย  นักวิชาการกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาแบบ

องค์รวมและมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นต้องเชื่อมโยงกับองค์ประกอบอื่นๆ ของสังคม 

โดยเน้นท่ีสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่นในท้องถิ่น รวมถึง

สิ่งแวดล้อมทั่วไปด้วย  

2.1.5  การพัฒนาตามแนวพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่หน่วยงานรัฐบาล รวมท้ังผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายได้น าไปปฏิบัติ ซึ่งพระอัจฉริยภาพนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดง เป็น

แบบอย่างให้แก่เหล่าข้าราชการใต้เบื้องพระยุคลบาท ได้ประจักษ์ผลสัมฤทธิ์แห่งยุทธศาสตร์นี้  

มาเป็นเวลานานแล้ว  โดยพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มีผู้น ามาอธิบายเพิ่มเติมใน

ลักษณะท่ีใกล้เคียงกันท้ัง เกษม วัฒนชัย (2553)  สุรพศ ทวีศักดิ์ (2549)  สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

(2549)  ประเวศ  วะสี (2548)  และสุเมธ ตันติเวชกุล (2548) ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ 

ดังนี้ 

กระแสพระราชด ารัส "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" คือ ปรัชญาแนวทางการท างานเพื่อสังคม

ท่ีรวมพลังเป็นหนึ่งระหว่างปัญญา จิตวิญญาณและทักษะการบริหารจัดการเพื่อบรรลุศานติ 

สมานฉันท์และความเจริญท่ียั่งยืน  
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

เข้าใจ คือ การเกิดปัญญารู้ความจริงท้ังหมด ท้ังมิติภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ปัญหา ความต้องการต่างๆ ของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการแสวงหา

ความรู้ เช่น การวิจัย เข้าไปพูดคุย คลุกคลีกับคนในพื้นท่ี  เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านจาก

คนในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาจริงๆ ท าให้เรามีปัญญาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งหมายถึงการรู้จริงกับสิ่งท่ี 

ผ่านมา สภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ช่วยให้สามารถมองเห็นโอกาสในการท างาน  

ให้ประสบผลส าเร็จได้ ซึ่งค าว่าเข้าใจนั้นจ าเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น  

เข้าถึง  มีความหมายในเชิงจิตใจเป็นส าคัญ ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงคุณค่าหรือ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกันและกัน เคารพอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต

ของกันและกัน เข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ คือ ยึดมั่นในความจริงท่ีว่า ไม่ว่ามนุษย์

จะแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ แต่เราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกัน  

มีคุณค่าและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน  ดังนั้น การรับรู้และซาบซึ้งถึงความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ถึง 

ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความกลัว ความหวาดระแวง ความวิตกกังวล เป็นสิ่งส าคัญและต้อง

เคารพอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต อย่างมีสติ ท้ังของตนเองและผู้อื่น  

พัฒนา  เป็นเรื่องของการใช้ทักษะการบริหารและการจัดการท่ีสามารถรวมเอา

ปัจจัยต่างๆ เช่น ทุน คน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ มาท าให้สังคมดีขึ้น  

เจริญขึ้น แต่ความเจริญท่ียั่งยืนจะต้องไปด้วยกันกับศานติ สมานฉันท์ การพัฒนาท่ีถูกต้องจะ

เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเป็นพื้นฐานและมีการเข้าถึงเป็นพลังขับเคลื่อน ท าให้เกิด

การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน    จึงน าไปสู่ความเจริญท่ี

ยั่งยืนได ้

จะเห็นได้ว่าพระราชด ารัส "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีและสามารถ

น ามาใช้ได้กับการปฏิบัติงานในทุกพื้นท่ี เปรียบได้กับสูตรส าเร็จของคนท างานโดยเฉพาะภารกิจ 

ท่ีต้องท าร่วมกับชุมชน จึงไม่แปลกท่ีปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะราชการน้อมน ามาเป็น

หลักในการปฏิบัติงานเกือบทุกหน่วยงาน 
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2.1.6  การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พลเมืองไทยท่ีพึงประสงค์ก็คงหนีไม่พ้นการมีจิตวิญญาณและการมีวิถีชีวิตของการเป็นผู้รักสันติ 

เข้าใจในสิทธิของตนเอง ขณะเดียวกันก็เคารพในสิทธิของผู้อื่น ดังท่ี วิชัย ตันศิริ (2557: 21) 

กล่าวว่า ระบบคุณค่าและบุคลิกนิสัยพื้นฐานของความเป็นพลเมือง   ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการเมือง

ใด ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1) ต้องมีความเชื่อในวิถีของการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง  2) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับรัฐ หรือชุมชนการเมืองเดียวกัน 

แม้จะมีความขัดแย้งกันก็ควรจะปฏิบัติต่อกันเยี่ยงสุภาพชน และ3) พลเมืองในรัฐหรือชุมชน

การเมืองเดียวกัน ควรจะใฝ่หาสันติมากกว่าสงคราม 

2.1.6.1 นิยามความเป็นพลเมือง 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของพลเมืองว่า ถ้าแปลตรงตัว

หมายถึง ก าลังของเมือง และยังหมายรวมถึงประชาชนและราษฎรด้วย  อย่างไรก็ตามค าว่า 

“พลเมือง” มีความส าคัญมากกว่าประชาชนและราษฎร เพราะพลเมือง คือ คนไทยท้ังหมดท่ีเป็น

ก าลังของประเทศ ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง พลเมืองจะเข้ามามีส่วน

ร่วมทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่อสังคมและรัฐ 

ขณะท่ีการให้ความหมายของค าว่า “พลเมือง” ในคู่มือพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2558: 12) ซึ่งให้ความหมายว่า พลเมือง หมายถึง คนท่ี

เป็นก าลัง เป็นอ านาจของประเทศ หรือเป็นก าลังของบ้านเมือง ท้ังในทางเศรษฐกิจ การทหารและ

อ านาจต่อรองกับประเทศอื่น 

กล่าวโดยสรุปค าว่า พลเมือง มีนัยทางความหมายท่ีมากกว่าประชาชน ความเป็น

พลเมืองต้องเป็นผู้ท่ีมีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตน ในขณะเดียวกันก็เคารพสิทธิผู้อื่น 

เคารพในกฎ กติกาของบ้านเมือง รู้ส านึกในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ค าว่าพลเมืองจึงอาจใช้ได้

ส าหรับผู้คนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะบางคนอาจเป็นได้แค่ “ประชาชน” เท่านั้น  ยังไม่สามารถ

เรียกได้ว่า “พลเมือง” 



 

 
 

 

43 

งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

2.1.6.2 แนวทางการสร้างความเป็นพลเมือง 

พลเมืองท่ีพึงประสงค์จ าเป็นต้องสร้างอย่างเป็นระบบท้ังระบบโรงเรียนและ

สถาบันทางสังคมต่างๆ ซึ่ง ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2557: 3) อธิบายแนวทางการศึกษาเพื่อสร้าง

พลเมืองในสังคมไทย  โดยกล่าวถึง 2 ส่วน คือ เนื้อหาสาระและแนวทางการให้การศึกษาเพื่อ

สร้างพลเมือง ส าหรับเนื้อหาสาระนั้นประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ การให้ความรู้ ท่ี เป็น

สาระส าคัญของประชาธิปไตยว่ามีหลักการอย่างไรบ้าง แล้วผู้ท่ีจะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยควร  

มีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างไร องค์กรและสถาบันต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยมี

อะไรบ้าง อีกประการ คือ การสร้างทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

“พลเมือง” ไม่ได้หมายถึงคนท่ัวๆ ไป แต่หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอและมี

ความคิดเห็นท่ีจะแสดงออกท่ีจะมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยนั้นต้องการสาธารณชนท่ีเป็น

สาธารณชนท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระบอบประชาธิปไตย เพื่อท่ีจะสร้างสมรรถนะให้บุคคล

เหล่านั้นสามารถท าหน้าท่ีของพลเมืองได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นผู้ถูกกระท าหรือเป็นผู้ใช้สิทธิใน

บางครั้งบางคราวเท่านั้น 

ในขณะท่ี วิชัย ตันศิริ (2557: 43-55) กล่าวถึงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา

เพื่อสร้างพลเมืองไทยว่า การสร้างพลเมืองเป็นเรื่องยากและยังไม่เห็นรัฐบาลยุคไหนมีนโยบาย 

ท่ีชัดว่าจะสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตยท่ีมีสาระ รายละเอียดหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งส่วน

ใหญ่ท ากันไปตามท่ีเข้าใจว่าควรจะเป็นอย่างไรเท่านั้น และเสนอแนะการสอนเรื่องความเป็น

พลเมืองว่า ประการแรกไม่ควรสอนเรื่องรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ควรจะไปสอนประเด็นเรื่อง

การเมือง ให้ความรู้ทางการเมืองเป็นเบื้องต้นเสียก่อน โดยครูต้องวางตัวเป็นกลาง กล่าวคือ ต้อง

ชี้แนะไม่ควรชี้น าและก่อนจะสอนหลักการของประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญต้องสอนแนวคิด

เบื้องต้นก่อน และอีกประการ คือ ต้องสร้างค่านิยม และมองว่าศาสนาก็มีความส าคัญเพราะ 

ยิ่งเราสร้างประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าไหร่ เราต้องให้ความส าคัญกับศาสนามากขึ้นเท่านั้น เพราะ

ประชาธิปไตยสอนให้คนขัดแย้งกันได้  สอนให้คนไขว่คว้าหาอ านาจได้ด้วยตัวเอง ความโลภไม่มี

จ ากัดในระบบประชาธิปไตยแต่ระบบอื่นไม่มี  ซึ่งศาสนาจะเป็นตัวสร้างเพดานความโลภให้

น้อยลง การสร้างค่านิยมศาสนาก็เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ต้องสร้างไว้  
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ส าหรับตัวอย่างการสร้างพลเมืองในต่างประเทศนั้น Canan Atilagn (2557: 11–
17 อ้างถึงใน สถาบันนโยบายศึกษา, 2557) กล่าวถึงประสบการณ์ด้านการสร้างพลเมืองของ
ประเทศเยอรมันว่า ความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ปรากฏการณ์ภายนอก แต่อยู่ท่ีการประพฤติ
ปฏิบัติ ความท้าทายจึงอยู่ท่ีการตั้งกฎเกณฑ์และได้รับการปฏิบัติตาม ยอมรับและเคารพอย่างไร 
การสร้างพลเมืองจึงต้องให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประชาชนต้องมีความรู้  
มีข้อมูลท่ีเพียงพอ และกล่าวว่าในประเทศเยอรมันจะเน้นให้ประชาชนรู้จักประชาธิปไตยและ 
สิทธิมนุษยชน โดยการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเป็นหน้าท่ีหลักของรัฐและภาคประชาชน  
ซึ่งหมายถึงรัฐให้งบประมาณสนับสนุนและท าอย่างจริงจัง ท้ังนี้ ความส าเร็จของการศึกษาเพื่อ
สร้างพลเมืองของเยอรมันมาจากปัจจัย 2 ประการ คือ 1) การไม่มาก้าวก่ายมากจนเกินไปของ
ภาครัฐ เพราะการศึกษาแบบ Civic Education ไม่ได้เพื่อรับใช้องค์กรใดในภาครัฐและไม่ได้มีขึ้น
เพื่อชักน าให้ประชาชนเรียนรู้เพื่อมาเคารพกฎอะไรต่างๆ แต่มีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองหรือในสังคม รัฐจึงไม่มาชี้น าแต่รัฐเปิดโอกาสให้
เรียนรู้เรื่องนี้และไม่ชี้น าเนื้อหาว่าต้องเป็นแบบใด 2) การยอมรับทางความคิดเปรียบได้กับพรรค
การเมือง เมื่อมีการเลือกตั้งก็มีการแข่งขันกันรณรงค์นโยบายต่างๆ Civic Education สามารถ 
ท าได้หลายหน่วยงาน หลายกลุ่ม แนวคิดการท างานเป็นเรื่องหลากหลายความคิด ยกตัวอย่าง
มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นมูลนิธิทางการเมือง ซึ่งในประเทศเยอรมันมีมูลนิธิทางการเมืองถึง 
6 องค์กร ถือเป็นการสร้างพลเมืองของประเทศเยอรมันและเป็นลักษณะพิเศษของประเทศ
เยอรมัน ซึ่งถือเป็นความส าเร็จของการสร้างพลเมืองท่ีเรียกว่า Civic Education 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยหรือรูปแบบท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
เป้าหมาย  การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีรูปแบบท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  ได้แก่ พื้นท่ี เนื่องจาก 
แต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ยิ่งจ าเป็นต้องดู
สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีอย่างละเอียด รอบคอบ นอกจากนั้นต้องสร้างรูปแบบการส ารวจปัจจัย
เสี่ยง โดยอาจน ารูปแบบคณะกรรมการเข้ามาด าเนินงานและจัดกิจกรรมท่ีสร้ างสรรค์ ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้น ผู้ด าเนินงาน
ต้องมีความตั้งใจจริงและมีจิตสาธารณะสูง ตลอดจนมีพฤตินิสัยท่ีรักในความเป็นไทยเพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย  
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2.2 บริบทของชุมชนมอแกน เกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

มอแกนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีสืบเชื้อสายมาจากโปโตมาเลซึ่งเร่ร่อนอยู่ในทะเลอันดามัน 

มากว่า 100 ปี ส าหรับชุมชนมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง  ผู้วิจัยน าเสนอประเด็นท่ีส าคัญเพื่อ

ท าความเข้าใจชุมชุนแห่งนี้ตามล าดับ ได้แก่ 

2.2.1 ประวัติชุมชน  ชุมชนมอแกนเกาะเหลา ตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 6 ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง

ระนอง จังหวัดระนอง เป็นชุมชนท่ีตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ซึ่งเดิมพื้นท่ีบริเวณนี้เป็นของนาย 

กิมเหลียง อยู่ซ้วน เมื่อนายกิมเหลียง เสียชีวิต  นายทวี รอดไพฑูรย์ (ลูกเขย) และนายถนัด  

อยู่ซ้วน (หลาน) ได้เข้ามาอ้างสิทธิ์ในท่ีดิน และอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว เนื่องจากท่ีดินมีเอกสาร

สิทธิ์ น.ส.3  โดยนายทวี รอดไพฑูรย์ เห็นว่าชาวมอแกนซึ่งตอนนั้นอาศัยอยู่บริเวณเกาะช้าง ซึ่งมี

อาชีพประมงและส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าท่ีสะพานปลาระนอง ระยะทางจากเกาะช้างถึงสะพาน

ปลาระนอง ต้องใช้เวลาเดินทางนานเนื่องจากชาวมอแกนใช้เรือพาย ส่งผลให้เสียเวลาในการ

เดินทาง ซึ่งชาวมอแกนส่วนใหญ่ก็จะแวะขอพักท่ีเกาะเหลาประมาณ 1 คืน  นายทวี รอดไพฑูรย์ 

จึงชวนชาวมอแกนมาอาศัยท่ีเกาะเหลาตรงบริเวณเกาะเหลาหน้านอก เพื่อไม่ต้องเดินทางไกล 

ในการน ากุ้ง หอย ปู ปลา ที่หาได้มาขาย นับตั้งแต่นั้นมาจึงเกิดชุมชนขึ้นและมีมาจนถึงปัจจุบัน 

2.2.2 ลักษณะกายภาพ  เกาะเหลา  มีเนื้อท่ีประมาณ 300 ไร่  สภาพท่ัวไปบริเวณชายฝั่ง

มีลักษณะเป็นหาดเลนและมีป่าโกงกาง สลับกับโขดหิน และมีการตั้งบ้านเรือน 2 จุดหลักๆ คือ 

บริเวณเกาะเหลาหน้านอก ซึ่งเป็นท่ีตั้งของชุมชนมอแกนและเกาะเหลาหน้าใน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ

ชุมชนคนไทยท่ีมีบัตรประจ าตัวประชาชนและมีท้ังท่ีนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม นอกจากนั้น 

ยังเป็นสถานท่ีตั้งของโรงเรียนบ้านเกาะเหลาซึ่งเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวบนเกาะแห่งนี้  ถัดขึ้นไป

บนเกาะจะเป็นพื้นท่ีราบมีการปลูกสวนมะม่วงหิมพานต์ (ชื่อพื้นเมืองเรียก “กาหยู”) สวนยางพารา

และป่าเบญจพรรณ โดยพื้นท่ีบริเวณชุมชนมอแกนเกาะเหลาตั้งอยู่ มีเนื้อท่ีประมาณ 20 ไร่ 

ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บริเวณชุมชนมอแกนเกาะเหลามีบ่อน้ าตื้นท่ีสามารถ

ใช้น้ าได้จ านวน 6 บ่อ แต่น้ ากร่อยมาก ระบบไฟฟ้าใช้การป่ันไฟ พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ และ

กังหันลมขนาดเล็กที่ทางองค์กรเอกชนน ามาติดตั้งให้แก่ชุมชน  
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สถานท่ีส าคัญ  บริเวณเกาะเหลาหน้าใน  ประกอบด้วย  1) โรงเรียนบ้านเกาะเหลา  

ซึ่งจัดการศึกษาระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนจ านวน 61 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 

10 มิถุนายน 2558)  2) มัสยิด จ านวน 1 แห่ง เป็นสถานท่ีท่ีผู้นับถือศาสนาอิสลามร่วมกันสร้าง

ขึ้น  ส่วนบริเวณเกาะเหลาหน้านอกซึ่งเป็นท่ีตั้งของชุมชนมอแกน  มีสถานท่ีส าคัญ ดังนี้ 1) ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นการสนับสนุนของมูลนิธิเมอร์ซี่  มีเด็กในความดูแล จ านวน 30 คน โดยมีครู

ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 คน  2) สุสานชาวมอแกน เป็นพื้นท่ีทางจิตวิญญาณท่ีชาวมอแกนใช้เป็นท่ี 

ฝังศพ ซึ่งปัจจุบันจะฝังเฉพาะศพเด็ก ส่วนศพผู้ใหญ่จะน าไปฝังบริเวณเกาะสินไห เนื่องจากพื้นท่ี 

มีจ านวนจ ากัด 

2.2.3 จ านวนประชากร  ชุมชนมอแกนเกาะเหลา มีจ านวน 52 ครัวเรือน ประชากร

ท้ังสิ้น 280 คน  จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีค่านิยมในการมีครอบครัวตั้งแต่

อายุยังน้อย โดยเริ่มมีครอบครัวตั้งแต่อายุประมาณ 13-14 ปี ส่งผลให้ชุมชนมอแกนมีเด็กและ

เยาวชนสัดส่วนเกือบครึ่ง ซึ่งมากถึง 122 คน โดยในชุมชนนี้มีเพียงครัวเรือนของ คุณเนาวนิศ  

แจ่มพิศ ครัวเรือนเดียวท่ีไม่ใช่มอแกน และเป็นครัวเรือนท่ีมีความผูกพันกับชาวมอแกนเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากคุณเนาวนิศ แจ่มพิศ เป็นผู้ท่ีให้การช่วยเหลือแก่ชาวมอแกนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

เมื่อจ าเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น การส ารวจข้อมูลเพื่อท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

การเข้ารับการรักษาพยาบาล รวมถึงการซื้อสิ้นค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ จึงเป็นผู้ท่ีชาวมอแกน

ให้ความเคารพและเชื่อฟัง  เนื่องจากโดยพื้นฐานด้านการด ารงชีวิตแล้ว ชาวมอแกนเป็นกลุ่มชาติ

พันธุ์ท่ีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ชอบพบปะกับคนภายนอก  

2.2.4 ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มอแกนมีภาษาพูดเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีภาษา

เขียน ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ฟังและพูดภาษาไทยได้แต่พูดส าเนียงยังไม่ชัด ในขณะท่ีเด็ก  

รุ่นใหม่สามารถพูดภาษาไทยได้คล่อง เนื่องจากมีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนแต่บางส่วน 

ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษา  สืบเนื่องจากวิถีชีวิตท่ีต้องออกทะเล โดยเฉพาะผู้ชายท่ีต้อง

ออกเรือ ซึ่งเป็นอาชีพเดียวท่ีมอแกนท าอยู่ในปัจจุบัน มอแกนนับถือผี ไม่มีศาสนาและประเพณี

วัฒนธรรมยังไม่ปรากฏให้เห็นมากนัก มีเพียงแต่การเข้าร่วมพิธีลอยเรือกับมอแกนในพื้นท่ีอื่น  

ซึ่งส่วนใหญ่มอแกนเกาะเหลาจะร่วมพิธีลอยเรือกับมอแกนเกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา หรือร่วมท่ี
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

จังหวัดภูเก็ต แต่ท่ีเกาะเหลาไม่มีการจัดลอยเรือ ในขณะท่ีความเชื่อหลังความตายของชุมชน 

มอแกนท่ีนี่เมื่อมีสมาชิกคนใดเสียชีวิต ก็จะดีใจด้วยการเปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานเพราะ 

มอแกนเช่ือว่าความตายถือเป็นเรื่องธรรมดา การตายก็คือการไปสบาย จะไม่มีความเศร้าใดๆ 

2.2.5 อาชีพ  ชาวมอแกนประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียวคือ การท าประมง เดิมเป็นการ

ท าประมงไม่มีความซับซ้อนมาก เช่น การวางอวนปู หรือกระชังปลา เนื่องจากทรัพยากรมีมาก  

แต่ปัจจุบันการท าประมงของชาวมอแกนเริ่มเปลี่ยนไปเพื่อปรับตัวในการประกอบอาชีพ  

โดยผู้หญิงจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกและหาหอยริมฝั่ง บางคนท่ีครอบครัวมีเรือเองและออกเรือไม่ไกล  

เมื่อเช้ามาก็จะช่วยเก็บกุ้ง ปู ท่ีได้จากการวางอวน แต่ครอบครัวท่ีมีลักษณะนี้มีเพียง 2–3 

ครอบครวัเท่านั้น  เนื่องจากรายได้ท่ีไม่มั่นคงของครอบครัว จึงไม่สามารถซื้อเรือมาเป็นของตัวเอง   

ส่วนผู้ชายจะเป็นผู้ออกเรือ ท้ังการออกไปท าประมงโดยใช้เรือตัวเองและการเป็นลูกจ้างของ

นายทุน โดยการออกเรือแต่ละครั้งใช้เวลา 7-15 วัน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานท่ีท่ีไป อย่างไร

ก็ตามการประกอบอาชีพของชาวมอแกนอยู่ในสถานะท่ีเลือกไม่ได้   เนื่องจากวัยแรงงานส่วนใหญ่

ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน การขึ้นมารับจ้างบนฝั่งและการท างานในสถานประกอบการยังท า

ไม่ได้ หรือแม้แต่การเข้าสู่ระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของรัฐ  คนกลุ่มนี้ก็ยังเข้าไม่ถึง  

เพียงเพราะสถานะของมอแกนท่ีไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน การหาเลี้ยงชีพจึงยังต้ องพึ่งทะเล

ต่อไปและถือเป็นอาชีพท่ีพวกเขาถนัดด้วย 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างพลเมืองปรากฏในหลากหลายรูปแบบ ท้ังในลักษณะของ

การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ การสร้างรูปแบบการพัฒนา การพัฒนาตัวชี้วัดหรือใน

ลักษณะอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นการวิจัยเพื่อสร้างพลเมืองท้ังสิ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีเกิดจากภาค

การศึกษาหรือการพัฒนาสังคม งานวิจัยท่ีเน้นทางด้านการเมืองการปกครองยังมีน้อยเมื่อเทียบกับ

การวิจัยในสาขาอื่นๆ ดังตัวอย่างงานวิจัย ต่อไปนี้ 

นิรมล  ตู้จินดา (2557)  วิจัยอนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานในทศวรรษหน้า (ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2555-2565) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ EDFR 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

(Ethnographic Delphi Futures Research) ผลการศึกษาพบว่า หลักสูตรท่ีได้ในด้านปรัชญา

เน้นการศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาจริยธรรมบุคคล การสร้างความ

เป็นพลเมืองท่ีมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้สอดคล้องกับบริบทสังคม ก้าวสู่ความเป็นพลเมืองไทย 

พลเมืองอาเซียนและพลโลก ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  ด้านคุณลักษณะผู้เรียน เป็น

คนท่ีมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  มีทักษะการสื่อสารสนเทศและรู้เท่า

ทันสื่อ ซื่อตรงมีจิตสาธารณะ รู้จักคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจข้อมูลท่ีหลากหลาย สามารถน า

ความรู้ไปพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติแบบยั่งยืน ด้านจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองท่ีมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติ

แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน ชุมชน มีทักษะความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม และความแตกต่างทางความคิดให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้านรูปแบบและ

โครงสร้างหลักสูตร จัดบูรณาการการเรียนการสอนกับจัดกิจกรรมท่ีมีความเป็นรูปธรรมให้ผู้เรียน

ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะชีวิตอย่างเต็มศักยภาพทุกด้าน จัดรายวิชาเพื่อสร้างจิต

สาธารณะในการแก้ปัญหาสังคม ด้านสาระการเรียนรู้จัดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะแต่ละระดับชั้น 

โดยก าหนดระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการศึกษาเรียนรู้รูปแบบโครงการ 

โครงงานเพื่อสังคม   ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม

ในแต่ละระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบการให้และอาสาช่วยเหลือสังคม ด้านสื่อ  

ท่ีสนับสนุนการเรียนรู้ มุ่งให้ข่าวเหตุการณ์ สถานการณ์จริงของสังคมจากสื่อทุกประเภท ด้านการ

วัดและประเมินผล  มุ่งวัดและประเมินผลท้ังด้านเจตคติ ค่านิยม ทักษะ ความรู้ความสามารถ  

การมีส่วนร่วมและการปฏิบัติในชีวิตจริง 

รงค์  บุญสวยขวัญ (2557) ท าการวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดการเมืองภาคพลเมืองในบริบท

ประชาธิปไตยไทย โดยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ 1) ศึกษานิยามการเมืองภาค

พลเมืองของสังคมการเมืองไทย และ 2) ศึกษาจัดท าดัชนีชี้วัดการเมืองภาคพลเมืองของ

ประชาธิปไตยไทย ซึ่งผลจากการศึกษาได้นิยามค าว่า พลเมือง ว่าคือ การท่ีปัจเจกบุคคลได้แสดง

ตัวตนในฐานะของสมาชิกสังคมในบริบทแนวคิดชุมชนนิยม ท่ีเน้นการสร้างอ านาจทางการเมือง  
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

อ านาจทางสังคมผ่านกลุ่ม องค์กร ขบวนการทางสังคม โดยท่ีกลุ่ม องค์กร ขบวนการจะเป็น

เครื่องมือของพลเมือง โดยพลเมืองต้องมีคุณสมบัติ คือ มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ 

เสียสละท างานสาธารณะ และความเป็นพลเมืองย่อมน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแบบแผน

ความสัมพันธ์ตามโครงสร้างอ านาจแบบเก่าสู่ความสัมพันธ์ทางอ านาจการเมืองใหม่ พลเมืองจึง

เป็นตัวกระท าทางการเมือง  ส่วนการสร้างตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดนั้น ก าหนดหลักการไว้ กล่าวคือ 

ประการแรก ต้องสร้างจากฐานความรู้  ประการท่ีสอง การศึกษาจากพื้นท่ีหรือภาคสนามจริง 

ประการท่ีสาม การทดลองใช้ตัวชี้วัดท่ีได้กับพื้นท่ีต่างๆ เพื่อตรวจสอบถึงกรอบแนวคิดตัวชี้วัด 

ประการท่ีสี่ การตรวจสอบและการให้ค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ประการท่ีห้า การสังเคราะห์

ยกระดับจากปรากฏการณ์ขึ้นเป็นแนวคิดเพื่อสร้างตัวชี้วัด ซึ่งสาระส าคัญของตัวชี้วัดการเมือง  

ภาคพลเมือง ท่ีได้จากงานวิจัยนี้  คือ 1) ต้องเลือกสรรประเด็นท่ีส าคัญมาสร้างตัวบ่งชี้ 2) ประเด็น

ท่ีมีพลังในการอธิบายนั้นต้องเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ว  3) บางประเด็นย่อยท่ีสร้างนั้นต้อง

เพ่ิมเติมสิ่งท่ีควรจะเป็นเพื่อหวังให้เกิดการพัฒนาของการเมืองภาคพลเมืองในอนาคต  4) ตัวชี้วัด 

ท่ีน ามาใช้สามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายและตัวบ่งชี้การเมืองภาคพลเมือง ประกอบด้วย 1) กลุ่มองค์กร 

ขบวนการทางสังคม 2) คุณลักษณะของผู้น า/แกนน า 3) คุณลักษณะของสมาชิก และ4) การ

เช่ือมโยงเครือข่าย 

ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ (2555)  ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานในวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของ

นักศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระดับความตระหนักของ

ความเป็นพลเมืองของนักศึกษาในรายวิชา GE138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ก่อนและหลังเรียน

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งพบว่านักศึกษาท่ีผ่านกิจกรรมมีระดับความ

ตระหนักในระดับความเป็นพลเมืองในภาพรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p-valau < .001) ท้ังด้านการพึ่งตนเองและความรับผิดชอบตนเอง  ด้านการเคารพสิทธิผู้อื่น 

ด้านการเคารพความแตกต่าง  ด้านการเคารพหลักความเสมอภาค  ด้านการเคารพกติกา/กฎหมาย  

และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพลเมืองท้ังใน

ระบบและนอกระบบการศึกษา 
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ธีรศักดิ์ สุขวันติกมล (2553) ศึกษาผลกระทบของการพัฒนาภายหลังเหตุการณ์สึนามิ 

พ.ศ.2547 ต่อการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน บ้านเกาะเหลาหน้านอก จังหวัด

ระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนบ้านเกาะเหลาหน้า

นอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และศึกษาแนวทางการพัฒนาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรเอกชนภายหลังเหตุการณ์สึนามิ พ.ศ.2547 ท่ีส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์

ของชาวมอแกน  โดยเก็บข้อมูลจาก 4 กลุ่ม คือ กลุ่มมอแกนบ้านเกาะเหลาหน้านอก หน่วยงาน

ภาครัฐในจังหวัดระนอง  องค์กรภาคเอกชนท่ีท างานในพื้นท่ีเกาะเหลา และคนไทยในเมืองระนอง 

ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือกลุ่มชาวมอแกนจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กร

เอกชนมีท้ังคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภาระรับผิดชอบของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ  

ซึ่งได้สร้างชุดวาทกรรมขึ้นมาในลักษณะของการพยายามควบคุมชีวิตชาวมอแกนแบบครบวงจร 

โดยก่อนเกิดสึนามิ ภาครัฐได้ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม หลังสึนามิได้มีแรงผลักดันนโยบาย

มากขึ้นด้วยนโยบายฟื้นฟูชีวิตชาวเล  ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนได้สร้างความชอบธรรมในความ

เป็นอื่นต่อชาวมอแกน มีการเน้นย้ าความเป็นมอแกนด้วยภาพแห่งการด้อยพัฒนา ขาดโอกาส        

ทางสังคม  ซึ่งชาวมอแกนได้สวมอัตลักษณ์นี้ตั้งแต่อดีต และยอมรับและรับรู้ในความด้อยกว่า 

ในความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับบุคคลภายนอก  อย่างไรก็ตามประสบการณ์หลังสึนามิท าให้ชาว 

มอแกนกลับรู้สึกมีสิทธิมีเสียงและกล้าแสดงออกมากขึ้น  โดยมีสิทธิรับหรือไม่รับในวาทกรรมการ

พัฒนาเหล่านั้น  ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นมีความหมายต่อเขามากน้อยเพียงใด ซึ่งส่งผลต่ออัตลักษณ์ของ

ชาวมอแกนในแต่ละวัย อันมีผลต่อระบบคิดและส านึกต่อตนเองของชาวมอแกนอีกด้วย 

ปริวัฒน์  ช่างคิด (2554)  ศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและ

เง่ือนไขความส าเร็จของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและผู้น าในชุมชน โดยใช้

แบบสอบถาม จ านวน 307 ชุด และศึกษาเชิงคุณภาพ โดยประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

จ านวน 1 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ี

เหมาะสมส าหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ รูปแบบการด าเนินงานตามหลัก “เข้าใจ เข้าถึง 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น

สร้างความเข้าใจ  2) ขั้นวางแผน  3) ขั้นประชาสัมพันธ์  4) ขั้นด าเนินงาน  5) ขั้นประเมินผล  

6) ขั้นปรับปรุง/พัฒนา  โดยปัญหาและความต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่าครอบคลุมท้ังด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมี

เงื่อนไขความส าเร็จของการพัฒนา คือ ต้องมีผู้ประสานและส่งเสริมงานด้านการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาในชุมชนอย่างเพียงพอ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาแสดงความสามารถอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้ผู้ปกครองต้องให้ความส าคัญและส่งเสริม 

โดยให้โรงเรียน/สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองท้องถิ่ น เป็นหน่วยงานหลักในการ

ด าเนินงาน 

ไข่มุก  อุทยาวลี (2552) วิจัยเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการศึกษาของรัฐท่ีมีต่อ

การบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2460–2547 กล่าวว่า พื้นท่ี

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะพิเศษเนื่องมาจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรม สิ่งท่ี

สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภาคใต้ตอนล่างปรากฏให้เห็นชัดเจนท้ังด้านศาสนา 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนถึงการศึกษาของชุมชนซึ่งด ารงอยู่ท่ามกลางบริบทของ

ประวัติศาสตร์ การศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ มี

บทบาทดูแล ดังนั้นระบบการศึกษาท้องถิ่นจึงมีบทบาทในการหล่อหลอมเยาวชนไทยมุสลิมให้

ตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงอยู่ทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบัน  

กล่าวได้ว่าการศึกษาของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเกิดขึ้นและด ารงอยู่

เพื่อตอบสนองกับสภาพสังคม วัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างแนบแน่น  นอกจากนี้ปัญหาการ

ปกครองท้องถิ่นภาคใต้เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐท่ี

กระท าควบคู่กันไป  ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีล้มเหลวต่อ

การน าไปใช้ในวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน  ปัญหาบุคลากรทางการศึกษาและการควบคุมก ากับดูแล

หลักสูตรท าให้เกิดปัญหาการศึกษาท่ีถูกน าไปเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสต่อต้านอ านาจรัฐ 

ประกอบกับการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนยังเป็นไปในลักษณะต่างฝ่ายต่างด าเนินการ ขาด
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การบูรณาการทางสังคมและวัฒนธรรม การด าเนินนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้เป็นไปใน

แนวทางท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม   

เพ็ญจันทร์  ประดับมุข และคณะ (2551) ศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อความ

รุนแรงในเด็กและเยาวชน  จากการศึกษาพบว่า ความรุนแรง ในเด็กและเยาวชนมีหลายรูปแบบ

ท้ังการเป็นผู้สังเกต ผู้กระท าและผู้ถูกกระท า พฤติกรรมความรุนแรงแฝงฝังอยู่ในชีวิตประจ าวัน

ของเด็กและเยาวชนจนกลายเป็นสิ่งธรรมดา ความรุนแรงเกิดขึ้นทุกมิติของชีวิตเด็กและเยาวชน 

ท้ังการเห็นความรุนแรงในบ้าน เห็นหรือถูกกระท าความรุนแรงระหว่ างเส้นทางจากบ้านไป

โรงเรียน  หน้าโรงเรียน  รอบๆ โรงเรียน  ในโรงเรียน  ในกลุ่มเพื่อน ป้ายรถเมล์ งานวัด งานบุญ 

จากการศึกษาพบรูปแบบความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ท้ังทางการใช้วาจาข่มขู่ รีดไถ การมี

พฤติกรรมรังแก  แกล้งผู้อื่น การตบ ตี ต่อย เตะ ท าร้ายร่างกายท้ังระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม 

การลวนลามและกระท าความรุนแรงทางเพศ  ขนาดของปัญหาความรุนแรง ท่ีเด็กและเยาวชน

เป็นผู้กระท าความรุนแรง พบว่า เด็กและเยาวชนร้อยละ 30.4 ยอมรับว่าเคยตบ ตี ต่อยคนอื่น  

ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 22.4 ยอมรับว่าเคยเข้าร่วมในการทะเลาะวิวาทเป็นกลุ่ม 

ร้อยละ 21.4 เคยขว้างขวด หรือสิ่งของไปยังคนอื่น ร้อยละ 18 เคยข่มขู่เพื่อนด้วยวาจาหรืออาวุธ 

ร้อยละ 15 ท าให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ 

วราพร  จอมค าสิงห์ (2549) ได้ศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้ส าหรับวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของเยาวชนในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ในการ

วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ   ด้านสังคมจิตวิทยา  

มี 8 ด้าน 109 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 1) ตัวชี้วัดด้านความมีระเบียบวินัย ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้  

2) ตัวชี้วัดด้านความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 13 ตัวบ่งชี้ 3) ตัวชี้วัดด้านความซื่อสัตย์ ประกอบด้วย 

12 ตัวบ่งชี้  4) ตัวชี้วัดด้านความประหยัด ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้  5) ตัวชี้วัดด้านความมี

คุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 16 ตัวบ่งชี้ 6) ตัวชี้วัดด้านความกตัญญูกตเวที ประกอบด้วย 11 

ตัวบ่งชี้  7) ตัวชี้วัดด้านความเสียสละ ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้  8) ด้านความสามัคคี ประกอบด้วย 

13 ตัวบ่งชี ้
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

สุรสิทธิ์  วชิรขจร และคณะ (2551) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ด้านการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น  โดยอาศัยข้อมูล

จากผลงานวิชาการ เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือราชการ วารสาร กฎหมาย 

ระเบียบ ตลอดจนเอกสารนโยบาย แผนงาน โครงการและรายละเอียดขอบเขตการท างานของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงผลการศึกษาดูงานจากต่างประเทศ ประกอบกับการระดมสมอง 

จากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ พร้อมท้ังใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นท่ีปรากฏมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปัญหา

วัฒนธรรมเลียนแบบ  ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ  การติดสารเสพติด และการใช้เทคโนโลยีอย่าง 

ไม่เหมาะสม และพบปัญหาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการปฏิบัติ ได้แก่ ปัญหาการก าหนด

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ของเด็กและวัยรุ่นตามนโยบายแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ระยะยาวไม่ชัดเจน รัฐบาลไม่มีการก าหนดนโยบายเชิงรุก เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ า  

การก าหนดนโยบายเป็นการก าหนดจากเบื้องบน โครงสร้างของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบขาดเอกภาพ

และขาดการมีส่วนร่วมจากวัยรุ่นและผู้ปกครอง โดยคณะผู้วิจัยได้เสนอแนะจากผลการวิจัย 

ประกอบด้วย 1) ควรมีการยกฐานะของส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน และส านักส่งเสริมและ

พิทักษ์เด็กให้เป็นหน่วยงานระดับกรมเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น  2) ควรมีการบูรณาการนโยบาย

และแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดให้เหลือเพียงนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์หลักเพียง 

แผนเดียว 3) ควรมีการส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น  4) ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีด าเนินงานโดยอาศัยแนวคิดด้าน

การตลาดจากภาคเอกชนมาใช้  5) ควรมีการรณรงค์ในเชิงกว้างเพื่อสร้างความตระหนักและการ

ยอมรับให้เกิดขึ้นกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน 6) โ ครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดซึ่งถือ

เป็นการเปิดพื้นท่ีให้แก่วัยรุ่นและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาควรได้รับการ

สนับสนุนอย่างจริงจัง  7) รัฐควรให้โอกาสวัยรุ่นท่ีกระท าผิดหรือเกิดความผิดพลาดในชีวิตมีโอกาส

อยู่ในสังคมได้  8) รัฐควรจัดให้มีโครงการหรือช่องทางท่ีจะรับฟังเสียง (ความคิดเห็น) จากวัยรุ่น

หรือสร้างช่องทางเพื่อกระตุ้นเตือนหรือให้ความรู้แก่วัยรุ่นในเรื่องต่างๆ 9) ควรมีการสั่งการให้ทุก

จังหวัดวิเคราะห์ปัญหาของตนอย่างจริงจัง 
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วิไลรัตน์  แย้มจอหอ และคณะ (2553) ศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

และสังคมของกลุ่มแกนน าเยาวชนต าบลล าสินธุ์  กิ่งอ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พบว่า 

กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ

ของเยาวชน  2) การเตรียมกลุ่มแกนน าเยาวชน  3) การวางแผนและเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้  

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) การสรุปผล การประเมิน และติดตามผล  จากการศึกษา 

พบปัจจัยเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่ ทุนชุมชน การมีส่วนร่วมของทีมวิจัยและภาคีและ

ความสามารถของวิทยากร  ส่วนปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการวิจัย คือ ภาระหน้าท่ีของ

แกนน าเยาวชน บุคลิกภาพ ภาษา การสื่อสารของผู้วิจัย กระแสสังคมและความเป็นเมือง 

วิรัตน์  ค าศรีจันทร์ (2544)  ศึกษาเรื่องจิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขการก่อเกิดและปัจจัยเกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการมีจิตส านึก

พลเมือง/สาธารณะ (Civic minded) ในบริบทประชาสังคมไทย โดยท าการศึกษาในเชิงพัฒนาการ

และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 2 กรณี คือ ชมรมชีวเกษม ประชาคมสุขภาพ 

องค์รวมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ส าหรับชุมชนเมือง และชุมชนบ้านหนองขาว อ าเภอท่าม่วง 

จังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับชุมชนชนบท  อีกท้ังได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศ

ท่ีเลือกสรรว่าเป็นผู้ท่ีมีจิตส านึกพลเมือง และ/หรืออยู่ในกระบวนการพัฒนาสังคมในแนวทาง

ประชาสังคมอย่างต่อเนื่องในระยะหนึ่ง จ านวน 127 ราย เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องท่ี

ท าการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในวงกว้าง ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของการมีจิตส านึกพลเมือง 

นั้นมีอยู่หลายมิติ อันได้แก่ การมีวินัยในตน ท้ังในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม เคารพกติกาท่ีร่วมกัน

สร้างขึ้น ปฏิบัติสิทธิและหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถด้วยจิตใจอาสา ให้ความส าคัญต่อ

ผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ใส่ใจกิจสาธารณะ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเพื่อ

ประโยชน์สุขของชุมชน ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การมีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

ปกป้องความถูกต้อง เพื่อความดี ความยุติธรรม และสันติภาพของสังคม การมีความผูกพันและ  

ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย ปฏิบัติต่อผู้อื่นเยี่ยงกัลยาณมิตร เท่าเทียมและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน 

เงื่อนไขการก่อเกิดจิตส านึกพลเมืองท่ีส าคัญในบริบทประชาสังคมไทยคือ การมีชีวิตของชุมชน  

ซึ่งท าให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันในแนวราบ การปฏิบัติจิตส านึกพลเมืองอยู่ในวิถีชีวิต ความเป็น
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

ชุมชนซึ่งสมาชิกเชื่อมโยงกันในฐานะพลเมือง มีความเท่าเทียมและเสมอภาคในเชิงการเมือง  

มีความเป็นเอกภาพและสมานสามัคคี เชื่อถือและไว้วางใจกัน  ผูกมัดตนกับความเป็นหมู่คณะ  

การมีทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง และกระบวนการหล่อหลอมทางการเมือง ลักษณะ

ดั้งเดิมบางประการของระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภ์ อาจส่งผลเชิงบวกต่อความเป็นประชา

สังคมและการก่อเกิดจิตส านึกพลเมือง โดยระบบเครือญาติอาจเป็นพื้นฐานในการหล่อหลอมส านึก

ในความเป็น "เรา" และการรักษาผลประโยชน์พวกพ้อง ก็อาจพัฒนาสู่การสร้างความสัมพันธ์แบบ

ต่างตอบแทน  ส่วนระบบอุปถัมภ์ซึ่งก่อให้เกิดส านึกเกี่ยวกับอ านาจท่ีเกิดจาก "การให้" ก็อาจ

ยกระดับไปสู่ส านึกในการเสียสละและให้แก่ผู้อื่นมากกว่ารับ ดังนั้น ในชุมชนชนบทจึงอาจ

เสริมสร้างจิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมได้ด้วย การวิจัยนี้ ให้ข้อเสนอแนะในการ

เสริมสร้างจิตส านึกพลเมือง เพ่ือพัฒนาเชิงคุณภาพของประชากรหรือแก้ปัญหาผ่าน "การสร้างคน" 

และ "การจัดการของชุมชน" โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในหลายๆ โอกาสและหลาย

ช่องทาง ซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต เช่น การมีส่วนร่วมในกิจสาธารณะ 

กิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งมีฐานความรู้  ภูมิปัญญา และอุดมคติสังคม นับแต่กลุ่มเด็กและเยาวชน 

การเสริมสร้างทักษะเชิงสังคม ผ่านการท ากิจกรรมสาธารณะร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้ผ่านการ

ประกอบอาชีพและการงาน  ส าหรับการศึกษาอย่างเป็นทางการ ก็ควรสอดแทรกเนื้อหา ซึ่ง

ครอบคลุมท้ังความรู้ในความเป็นพลเมืองของสังคม ทักษะปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรมในความ

เป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนประชาสังคม ในบริบทสังคมไทยนั้น มีสิ่งท่ีควรให้ความส าคัญ 3 

ประการ คือ การเชื่อมโยงกับรากเหง้าและ ภูมิปัญญาท่ีสืบเนื่องกับศาสนธรรม การแปรสิ่งท่ีเป็น

นวัตกรรมทางความคิด เช่น พุทธธรรม แผนพัฒนาประเทศ รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการค้นพบวิธีคิด     

และมองโลกอย่างใหม่ ให้ปรากฏผลจริง ในทางปฏิบัติ และการมีภาคปฏิบัติการ รวมท้ังกลวิธี  

ในการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

2.4 สรุป 

จากการศึกษาแนวคิด หลักการท่ีส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา 

จังหวัดระนอง ซึ่งก าหนดเนื้อหาในการทบทวน 2 ส่วนหลัก คือ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการ
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พัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย กับแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับเด็ก

และเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาจังหวัดระนอง ซึ่งสรุปได้ว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาจังหวัด

ระนองนั้น สามารถด าเนินการได้ตามกระบวนการและรูปแบบของการสร้างส านึกความเป็น

พลเมืองไทย  ส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดยก าหนดรายละเอียดท่ีน าเสนอและ

กิจกรรมบางอย่างให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน โดยน้อมน าหลักการ 

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด ารัสเพื่อเป็น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่หน่วยงานรัฐบาลมาปรับใช้ได้ อย่างไรก็ตาม

การด าเนินการจ าเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาท 

ในพื้นท่ีด้วย โดยร่วมกันวางแผน ออกแบบกิจกรรม ร่วมปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผล  

โดยประเด็นส าคัญท่ีต้องสร้างให้เกิดแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ได้แก่  

การเรียนรู้หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์ท้ังท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง และ  

โดยอ้อมในประเด็นระบบการปกครองหลักของโลกปัจจุบัน การปกครองของประเทศในอาเซียน 

ประวัติการปกครองของไทย การปกครองของไทยในปัจจุบัน พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

รัฐธรรมนูญกับความเป็นพลเมืองไทย  สิทธิมนุษยชนพลเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ของไทย หน้าท่ี

พลเมืองไทย  จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทย  ค่านิยมไทย 12 ประการ  การจัดการตนเองของ

ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครอง 

ท้ังระดับมหภาคและจุลภาค  การสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยภายใต้การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การสร้างความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับความเป็นอัตลักษณ์

ของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจ   ในความ

เป็นพลเมืองไทยแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนองด้วย 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

บทท่ี 3 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมือง

ไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัด

ระนอง เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ก าหนดการวิจัยออกเป็น 4 

ขั้นตอน ประกอบด้วย 

ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ (Analysis) = การวิจัย Research 1(R1)   

ขั้นตอนท่ี 2  การสร้างและการพัฒนา (Design and Development)=การพัฒนา 

Development1(D1)  

ขั้นตอนท่ี 3  การน าไปใช้ (Implementation) = การวิจัย Rescarch2(R2) 

ขั้นตอนท่ี 4  การประเมินผล (Evaluation) = การพัฒนาDevelopment2(D2) 

ส าหรับบทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิจัย โดยน าเสนอตามขั้นตอนของการวิจัยซึ่งก าหนดไว้ 

4 ขั้นตอน ดังกล่าวข้างต้นโดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 การส ารวจองค์ความรู้ส าหรับการจัดออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมือง

ไทย 

การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวิธีการท่ี

หลากหลายเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการสร้างรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์    

เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบล

ปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยท าการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คือ เอกสาร 

วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องนั้น จากการส ารวจองค์ความรู้หรือประเด็นท่ี

ควรสร้างให้เกิดส านึกพลเมือง พบว่านักวิชาการน าเสนอไว้ที่ส าคัญ ดังนี้ 
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รายช่ือ องค์ความรู้หรือประเด็นส าคัญของการสร้างส านึกพลเมือง 

ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร ไม่ควรจ ากัดอยู่ภายใต้ระบบการศึกษาเท่านั้น 

วิชัย ตันศิริ ประการแรกไม่ควรสอนเรื่องรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ควรจะไปสอน

ประเด็นเรื่องการเมือง ให้ความรู้ทางการเมืองเป็นเบื้องต้นเสียก่อน 

อีกประการ คือ ต้องสร้างค่านิยม และมองว่าศาสนาก็มีความส าคัญ 

เพราะยิ่งเราสร้างประชาธิปไตยมากขึ้นเท่าไหร่  เราต้องให้ความส าคัญ 

กับศาสนามากข้ึนเท่านั้น เพราะประชาธิปไตยสอนให้คนขัดแย้งกันได้ 

สอนให้คนไขว่คว้าหาอ านาจได้ด้วยตัวเอง ความโลภไม่มีจ ากัดในระบบ

ประชาธิปไตยแต่ระบบอ่ืนไม่มี  ซึ่งศาสนาจะเป็นตัวสร้างเพดานความโลภ

ให้น้อยลง การสร้างค่านิยมศาสนาก็เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ต้องสร้างไว้ 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช แนวทางการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองในสังคมไทย เนื้อหาสาระนั้น

ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ การให้ความรู้ที่เป็นสาระส าคัญของ

ประชาธิปไตยว่ามีหลักการอย่างไรบ้าง แล้วผู้ที่จะอยู่ในสังคม

ประชาธิปไตย ควรมีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างไร   

องค์กรและสถาบันต่างๆ ในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง  

อีกประการ คือ การสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย  “พลเมือง” ไม่ได้หมายถึงคนทั่วๆ ไป แต่หมายถึงผู้ที่มี

ความรู้ มีข้อมูลข่าวสารเพียงพอ และมีความคิดเห็นที่จะแสดงออก 

Canan  Atilagn ต้องให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประชาชนต้องมีความรู้ 

มีข้อมูลที่เพียงพอ และเน้นให้ประชาชนรู้จักประชาธิปไตยและ 

สิทธิมนุษยชน 

นิรมล  ตู้จินดา เป็นการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองที่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  

มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน ชุมชนมีทักษะ

ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ความแตกต่างทางความคิดให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

รงค์  บุญสวยขวัญ พลเมืองต้องมีคุณสมบัติ คือ มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถ  

เสียสละท างานสาธารณะ 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

รายช่ือ องค์ความรู้หรือประเด็นส าคัญของการสร้างส านึกพลเมือง 

ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ การพ่ึงตนเองและความรับผิดชอบตนเอง  ด้านการเคารพสิทธิผู้อ่ืน  

ด้านการเคารพความแตกต่าง  ด้านการเคารพหลักความเสมอภาค  

ด้านการเคารพกติกา/กฎหมาย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

วราพร  จอมค าสิงห์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนในการสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 

ด้านสังคมจิตวิทยา มี 8 ด้าน  ประกอบด้วย  1) มีระเบียบวินัย  

2) มีความรับผิดชอบ  3) มีความซื่อสัตย์  4) มีความประหยัด   

5) มีคุณธรรมจริยธรรม   6) มคีวามกตัญญูกตเวที   7) มีความเสียสละ 

และ  8) มีความสามัคคี  

วิรัตน์  ค าศรีจันทร์ คุณลักษณะของการมีจิตส านึกพลเมืองนั้น มีอยู่หลายมิติ  ได้แก่ การมี

วินัยในตนทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม  เคารพกติกาท่ีร่วมกันสร้างขึ้น 

ปฏิบัติสิทธิและหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยจิตใจอาสา  

ให้ความส าคัญต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ใส่ใจ 

กิจสาธารณะ การมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเพ่ือประโยชน์สุขของ

ชุมชน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การมีความกล้าหาญทาง

จริยธรรม ปกป้องความถูกต้องเพ่ือความดี ความยุติธรรม และสันติภาพ

ของสังคม การมีความผูกพันและยึดมั่นในอุดมการณ์ ประชาธิปไตย 

ปฏิบัติต่อผู้อื่นเยี่ยงกัลยาณมิตร เท่าเทียม และเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน 

   แผนภาพ 3  องค์ความรู้หรือประเด็นส าคัญของการสร้างส านึกพลเมือง 

  

การส ารวจความคิดเห็นของนักวิชาการท่ีให้ความส าคัญกับการสร้างพลเมือง ประกอบกับ

การลงพื้นท่ีศึกษาบริบทของชุมชน  รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีบทบาทในชุมชนช่วยให้มี

ข้อมูลที่ได้จากงานด้านวิชาการและข้อมูลเชิงพื้นท่ีซึ่งน าไปสู่การออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างส านึก

ความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า 

อ าเภอเมือง จังหวัดระนองต่อไป 
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3.2 การออกแบบกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็น

พลเมืองไทยส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง 

จังหวัดระนอง 

การออกแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมือง

ไทยส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง เป็นการด าเนินการในขั้นท่ี 2 ซึ่งเป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1ประกอบกับ

การวิเคราะห์สถานการณ์ของบ้านเมืองในปัจจุบันมาออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาเพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย ซึ่ง

กิจกรรมท่ีพัฒนาขึ้นชื่อว่า “หลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองไทย” ใช้เวลาเรียนรู้  48 ชั่วโมง โดย

มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.2.1 ค าอธิบาย 

เรียนรู้หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์  ท้ังท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง

และโดยอ้อมในประเด็นระบบการปกครองหลักของโลกปัจจุบัน  การปกครองประเทศในอาเซียน

ประวัติการปกครองของไทย  การปกครองของไทยในปัจจุบัน  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

รัฐธรรมนูญกับความเป็นพลเมืองไทย  สิทธิมนุษยชน  พลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย  หน้าท่ี

พลเมืองไทย  จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทย  ค่านิยมไทย 12 ประการ  การจัดการตนเองของ

ชุมชนและท้องถิ่น 

3.2.2 จุดประสงค ์

3.2.2.1  สร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3.2.2.2  สร้างความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้สังคมแห่ง 

การเปลี่ยนแปลง 

3.2.2.3  สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

3.2.3 สาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยที่ 1  ระบบการ
ปกครองหลักของโลกปัจจุบัน 

1)  แบบเผด็จการ  
2)  แบบประชาธิปไตย 
3)  แบบสังคมนิยม 

4 

หน่วยที่ 2  การปกครอง 
ของประเทศในอาเซียน 

1)  การปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
2)  การปกครองของกัมพูชา 
3)  การปกครองของอินโดนีเซีย 
4)  การปกครองของลาว   
5)  การปกครองของมาเลเซีย 
6)  การปกครองของเมียนมา  
7)  การปกครองของฟิลิปปินส์  
8)  การปกครองของสิงคโปร์  
9)  การปกครองของเวียดนาม 
10)  การปกครองของไทย 

4 

หน่วยที่ 3   
ประวัติการปกครองของไทย 

1)  การปกครองของไทยสมัยกรุงสุโขทัย 
2)  การปกครองของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 
3)  การปกครองของไทยสมัยกุรงธนบุรี 
4)  การปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ก่อนปี พ.ศ.2475 
5)  การปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
หลังปี พ.ศ. 2475 

4 

หน่วยที่ 4  การปกครอง 
ของไทยในปัจจุบัน 

1)  การปกครองส่วนกลาง 
2)  การปกครองส่วนภูมิภาค 
3)  การปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 

หน่วยที่ 5  รัฐธรรมนูญ 
กับความเป็นพลเมืองไทย 

1)  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
2)  สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 
3)  สิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยตามรัฐธรรมนูญ 

4 
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หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยที่ 6  พลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

1)  ความหมายของระบอบประชาธิปไตย 
2)  หลักการประชาธิปไตย 
3)  รูปแบบประชาธิปไตย 

4 

หน่วยที่ 7  พลเมือง 
กลุ่มชาติพันธุ์ของไทย 

1)  ความหมายพลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ 
2)  กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

4 

หน่วยที่ 8 หน้าที่พลเมืองไทย 1)  ความหมายของประชาชน พลเมือง และราษฎร 
2)  การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
3)  พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

4 

หน่วยที่ 9  จิตส านึก 
ความเป็นพลเมืองไทย 

1)  จิตสาธารณะ 
2)  ความส าคัญของการมีจิตส านึกความเป็น
พลเมืองไทย 

4 

หน่วยที่ 10  สิทธิมนุษยชน 1)  ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
2)  หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
3)  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
4)  สิทธิชุมชน 

4 

หน่วยที่ 11   
ค่านิยมไทย 12 ประการ 

1)  ค่านิยมไทย 12 ประการ 
2)  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

4 

หน่วยที่ 12  การจัดการ
ตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 

1)  แนวความคิดชุมชนจัดการตนเอง 
2)  กรณีศึกษาการจัดการตนเองของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4 

รวม 48 

แผนภาพ 4  สาระการเรียนรู้หลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองไทย 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

การออกแบบหลักสูตร “การสร้างส านึกพลเมืองไทย” ซึ่งน าไปใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์

ชาวเลมอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง เป็นความพยายามน าหลักการ แนวความคิดท่ีได้จากการ

ส ารวจเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและน ามาทบทวน  ออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของความเป็น 

มอแกน โดยหลักสูตรนี้ออกแบบให้เรียนรู้ประเด็นหลักๆ จ านวน 12 ประเด็นท่ีนักวิชาการเสนอไว้ 

จากการส ารวจเอกสารและผู้วิจัยเห็นว่าเหมาะสมกับการน ามาใช้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ 

ก าหนดเวลาเรียนรู้หน่วยละ 4 ชั่วโมง รวม 48 ชั่วโมง เพ่ือให้กระชับและสะดวกในการจัดกิจกรรม 

ท้ังนี้ก าหนดให้เรียนรู้ในแต่ละหน่วยดังนี้ 

หน่วยท่ี 1 ระบบการปกครองหลักของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับ

การปกครอง  1) แบบเผด็จการ  2) แบบประชาธิปไตย และ 3) แบบสังคมนิยม ซึ่งเป็นระบบการ

ปกครองหลักของโลก ในบทนี้ผู้เรียนจะเข้าใจสาระส าคัญของระบบการปกครองท้ัง 3 ระบบ  

หน่วยท่ี 2  การปกครองของประเทศในอาเซียน หน่วยนี้ผู้เรียนจะท าความเข้าใจ

การปกครองของประเทศในอาเซียนในฐานะประเทศในกลุ่มเดียวกันและจะมีความใกล้ชิดในด้าน

ต่างๆ มากขึ้น  โดยจะเรียนรู้ในประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง

ของระบบการปกครองของแต่ละประเทศ   

หน่วยท่ี 3  ประวัติการปกครองของไทย เป็นการเรียนรู้ความเป็นมาการจัดระบบ

การปกครองของไทยในยุคต่างๆ ตั้งแต่ 1) สมัยกรุงสุโขทัย  2) สมัยกรุงศรีอยุธยา 3) สมัยกรุง

ธนบุรี  4) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่อนปี พ.ศ.2475 และ 5) การสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หลังปี พ.ศ. 

2475 ถึงปัจจุบัน เพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบการปกครองของประเทศไทยในยุคต่าง ๆ  

หน่วยท่ี 4  การปกครองของไทยในปัจจุบัน หน่วยนี้จะเน้นการจัดระเบียบการ

ปกครอง ซึ่งประกอบด้วย 1) การปกครองส่วนกลาง  2) การปกครองส่วนภูมิภาค และ 3) การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทและภารกิจของการปกครองในแต่ละส่วน  

หน่วยท่ี 5  รัฐธรรมนูญกับความเป็นพลเมืองไทย ในหน่วยนี้จะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ

ถึงรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดยเน้นประเด็นท่ีส าคัญ คือ 1) เจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญ 2) สิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ีของพลเมือง และ 3) สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย 
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ตามรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนโดยเฉพาะความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีมีสิทธิและ

หน้าท่ีตามรฐัธรรมนูญเหมือนกับประชาชนท่ัวไป  

หน่วยท่ี 6 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นการสร้างความเข้าใจของความ

เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นให้เข้าใจถึง 1) ความหมายของระบอบประชาธิปไตย 

2) หลักการประชาธิปไตย และ 3) รูปแบบประชาธิปไตยในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เห็นถึงคุณลักษณะ

ท่ีพึงประสงค์ของสังคมประชาธิปไตยท่ีเน้นหลักการของความเป็นประชาธิปไตยและการเคารพ  

ในสิทธิของตนเองและผู้อื่น  

หน่วยท่ี 7 พลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย เป็นการเรียนรู้พลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ 

ของไทย เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของพลเมืองไทย เป็นการท าความเข้าใจในลักษณะท่ัวไป

ของกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย  

หน่วยท่ี 8 หน้าท่ีพลเมืองไทย หน่วยนี้ท าความเข้าใจในประเด็น 1) ความหมาย

ของประชาชน พลเมือง และราษฎร 2) การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และ 3) พลเมืองดีในวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย โดยจะเน้นให้เห็นถึงการให้ความหมายและความส าคัญท่ีจ าเป็นต้องสร้างพลเมือง 

ท่ีมีคุณภาพ  

หน่วยท่ี 9 จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทย โดยน าเสนอประเด็น 1) จิตสาธารณะ 

และ 2) ความส าคัญของการมีจิตส านึกความเป็นพลเมืองไทย เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีความตระหนัก

ถึงการมีจิตสาธารณะในฐานะพลเมือง โดยจะท าความเข้าใจค าว่า “จิตสาธารณะ” ซึ่งครอบคลุม

ทุกมิติในฐานะของพลเมือง ควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรถึงได้ชื่อว่ามีจิตสาธารณะ  

หน่วยท่ี 10  สิทธิมนุษยชน  หน่วยนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน โดยน าเสนอประเด็นส าคัญ คือ 1) ความหมายของสิทธิมนุษยชน 2) หลักสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐาน 3) องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และ 4) สิทธิชุมชน เป็นการท าความ

เข้าใจเบื้องต้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละคน  

หน่วยท่ี 11 ค่านิยมไทย 12 ประการ เป็นการท าความเข้าใจและเรียนรู้ถึงแนว

ปฏิบัติของค่านิยมไทย 12 ประการ และการสร้างค่านิยมหลักของคนไทยตามนโยบายของคณะ
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างผู้เรียนให้เข้าใจถึงหลักการและสามารถเชื่อมโยงถึง 

ความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์ได้ และ 

หน่วยท่ี 12  การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น เป็นการสร้างกรอบแนวคิด

หลักให้ผู้เรียนเห็นถึงความส าคัญของความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งน ามาสู่ความสามารถในการจัดการ

ตนเองได้ โดยน าเสนอแนวความคิดชุมชนจัดการตนเองและน าเสนอกรณีศึกษาการจัดการตนเอง

ของชุมชนและท้องถิ่นในพื้นท่ีต่างๆ จนประสบความส าเร็จ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานใน

ชุมชนต่อไป 

3.2.4 การประเมินคุณภาพของหลักสูตร  

ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์โดยตรงกับการ

พัฒนาด้านประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง จ านวน 3 คน ผลการประเมิน ดังนี้ 

ตาราง 1  ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองไทย 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน (เต็ม 5 คะแนน) 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 เฉลี่ย 

1.  ความเหมาะสมของจ านวนเวลาการเรียนรู้ 5 5 4 4.67 

2.  ความสอดคล้องระหว่างค าอธิบายกับวัตถุประสงค์ 5 5 5 5.00 

3.  ความครบถ้วนของเนื้อหาที่ควรน าเสนอ 4 5 5 4.67 

4.  ความส าคัญของหลักสูตรในการสร้างส านึกพลเมือง 5 5 5 5.00 

5.  ความเหมาะสมของหลักสูตรที่จะน าไปใช้กับเด็ก      

และเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา 

4 4 5 4.33 

เฉลี่ย 4.60 4.80 4.80 4.73 
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จากตาราง 1 คุณภาพของหลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองไทยท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ประเด็นความสอดคล้องระหว่างค าอธิบายกับวัตถุประสงค์และ

ความส าคัญของหลักสูตรในการสร้างส านึกพลเมือง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (5 คะแนน) รองลงมา

ประเด็นความเหมาะสมของจ านวนเวลาการเรียนรู้และความครบถ้วนของเนื้อหาท่ีควรน าเสนอ 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากัน (4.67 คะแนน) และความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีจะน าไปใช้กับเด็กและ

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา (4.33 คะแนน) ตามล าดับ 

 

3.3 ผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัด

ระนองตามรูปแบบที่สร้างขึ้น 

การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมแบบสมัครใจ โดยผู้วิจัย

ประสานกับผู้น าในชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการนัดวัน เวลา

ท่ีว่างจากการเรียนหรือการท างาน ซึ่งกิจกรรมนี้ด าเนินการตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ จ านวน 12 

ครั้ง ท ากิจกรรมครั้งละ 4 ชั่วโมง รวม 48 ชั่วโมง การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งใช้ช่วงเวลาท่ีตกลงกัน

ระหว่างเด็กและเยาวชนกับผู้วิจัยเพื่อไม่ให้กระทบกับกิจกรรมหลักในชีวิตประจ าวันของท้ังสองฝ่าย 

3.3.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

เด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เกินกว่าท่ีตั้งเป้าไว้มาก  แต่ผู้วิจัย

พิจารณาองค์ประกอบหลายประการ โดยเฉพาะอายุเพื่อความเหมาะสมของการท ากิจกรรมและ

คัดเลือกเหลือจ านวน 30 คน อายุระหว่าง 9-20 ปี ประกอบด้วย เพศชาย 8 คน เพศหญิง 22 คน 

ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนโดยสถานศึกษาท่ีเด็กและเยาวชนเรียน ประกอบด้วย  

2 ส่วน คือ โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยู่บนเกาะเหลา อีกส่วนคือเดินทางไป

ศึกษาในสถานศึกษาท่ีอยู่บนฝั่งจังหวัดระนอง ภายใต้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือของ

มูลนิธิเอกชน โดยสถานศึกษาท่ีเรียนประกอบด้วย โรงเรียนชาติเฉลิม (ระดับประถมศึกษา) 

โรงเรียนสตรีระนอง (ระดับมัธยมศึกษา) และวิทยาลัยเทคนิคระนอง (ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)  
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

3.3.2 ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นการก าหนดช่วงเวลาท่ีเด็กและเยาวชน 

ว่างจากการเรียนหรือท ากิจกรรมอื่นๆ ประกอบกับชุมชนมีลักษณะเป็นเกาะ ดังนั้นในแต่ละหน่วย

การเรียนรู้จึงมีผู้เข้าร่วมร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมดหรือใกล้เคียง การประเมินผล

การจัดกิจกรรมในภาพรวมของการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ซึ่งผู้วิจัยประเมินตามสภาพจริง

จากการท ากิจกรรม โดยการแปลงคุณภาพการจัดกิจกรรมเป็นคะแนน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก 

คือ การปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ 10 คะแนน และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของผู้ร่วมกิจกรรม 

10 คะแนน รวม 20 คะแนน จากนั้นน าคะแนนท้ังสองของแต่ละหน่วยรวมกันและแปลผลโดย

ก าหนดเกณฑช์่วงคะแนน ดังนี้ 

16-20  คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ดีมาก 

10-15  คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ดี 

6-10  คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ปานกลาง 

0-5  คะแนน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับ  ต่ า 

โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ผลการ

ประเมินแต่ละกิจกรรม ดังตาราง 

ตาราง 2  ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ 
การประเมินผลการท ากิจกรรม 

คะแนน (20) แปลผล 

หน่วยที่ 1  ระบบการปกครองหลักของโลกปัจจุบัน 16 ดีมาก 

หน่วยที่ 2  การปกครองของประเทศในอาเซียน 20 ดีมาก 

หน่วยที่ 3  ประวัติการปกครองของไทย 15 ดี 

หน่วยที่ 4  การปกครองของไทยในปัจจุบัน 18 ดีมาก 

หน่วยที่ 5  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 14 ดี 

หน่วยที่ 6  รัฐธรรมนูญกับความเป็นพลเมืองไทย 18 ดีมาก 

หน่วยที่ 7  สิทธิมนุษยชน 20 ดีมาก 
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หน่วยการเรียนรู้ 
การประเมินผลการท ากิจกรรม 

คะแนน (20) แปลผล 

หน่วยที่ 8  พลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย 20 ดีมาก 

หน่วยที่ 9  หน้าที่พลเมืองไทย 20 ดีมาก 

หน่วยที่ 10  จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทย 14 ดี 

หน่วยที่ 11  ค่านิยมไทย 12 ประการ 13 ดี 

หน่วยที่ 12  การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 14 ดี 

เฉลี่ย 16.83 ดีมาก 

ตาราง 2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ส่วนใหญ่

ผลการด าเนินกิจกรรมแต่ละหน่วยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  เด็กและเยาวชนให้ความร่วมมือในการท า

กิจกรรมอย่างดียิ่ง โดยหน่วยการเรียนรู้ท่ีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมากจ านวน 7 หน่วย ได้แก่ 

หน่วยท่ี 1 ระบบการปกครองหลักของโลกปัจจุบัน  หน่วยท่ี2 การปกครองของประเทศในอาเซียน  

หน่วยท่ี 4 การปกครองของไทยในปัจจุบัน  หน่วยท่ี 6 รัฐธรรมนูญกับความเป็นพลเมืองไทย 

หน่วยท่ี 7 สิทธิมนุษยชน  หน่วยท่ี 8 พลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย และหน่วยท่ี 9 หน้าท่ีพลเมือง

ไทย ส่วนหน่วยท่ีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยท่ี 3 ประวัติการ

ปกครองของไทย หน่วยท่ี 5 พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย หน่วยท่ี 10 จิตส านึกความเป็น

พลเมืองไทย หน่วยท่ี 11 ค่านิยมไทย 12 ประการ และหน่วยท่ี 12 การจัดการตนเองของชุมชน

และท้องถิ่น 

เมื่อพิจารณาผลการจัดกิจกรรมรายบุคคล พบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ท่ีร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น 30 คน             

มีคุณภาพอยู่ในระดับเกรด A จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และเกรด B+ จ านวน 6 คน        

คิดเป็นร้อยละ 20 แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี  และผู้วิจัยเห็นว่า 

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความ

เคารพในผู้ใหญ่และมีความต้องการเป็นพลเมืองไทยอย่างสูงย่ิง 
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3.3.3 การประเมินส านึกความเป็นพลเมืองไทยเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน

เกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนองตามรูปแบบที่สร้างขึ้น 

การประเมินส านึกความเป็นพลเมืองเป็นการออกแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์

ต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรมตัดสินใจว่าเมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านี้ ตนจะตัดสินใจ

อย่างไร เป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านข้อค าถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นภายใต้บริบทของชุมชนเพื่อให้

เห็นถึงแนวคิดของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง

ระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความเป็นพลเมืองไทย  ส่วนท่ี 2 เป็นการประเมินส านึกพลเมืองโดยก าหนดสถานการณ์ต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของเด็กและเยาวชน  และส่วนท่ี 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นต่อ

การเป็นพลเมืองไทย ซึ่งด าเนินการหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยแล้ว  ผลการประเมิน

น าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

3.3.3.1  ส่วนที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองไทย  ส าหรับความเข้าใจเกี่ยวกับ

ความเป็นพลเมืองไทย ประเด็นค าถามมีดังนี้ 

“พลเมืองไทยคือใคร” เป็นข้อค าถามท่ีถามเด็กและเยาวชนโดยก าหนดตัวเลือกให้ 

3 ตัวเลือก ได้แก่ 1) ผู้ท่ีมีบัตรประจ าตัวประชาชนไทย 2) ประชาชนทุกคนท่ีอยู่ในประเทศไทย 

และ 3) ผู้ท่ีรู้สิทธิหน้าท่ีของตนและเคารพสิทธิผู้อื่น ซึ่งเด็กและเยาวชนจ านวน 24 คน ตอบว่า

พลเมืองไทย คือ ผู้ท่ีรู้สิทธิหน้าท่ีของตนและเคารพสิทธิผู้อื่น และจ านวน 6 คน ตอบว่าประชาชน

ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 

“พลเมืองมีความส าคัญในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด” โดยผู้วิจัยก าหนด

ประเด็นไว้ 5 ประเด็น รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง 3 จ านวนความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน 

ต่อความส าคัญของพลเมือง 

ล าดับ ประเด็นที่ก าหนด 
จ านวนความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 

1) ท าให้สังคมและประเทศชาติพัฒนาไปอย่างมั่นคง 30   

2) เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 30   

3) สังคมมีความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย 27 3  

4) สมาชิกทุกคนได้รับสิทธิหน้าที่ เสรีภาพจาก

กฎหมายเท่าเทียมกัน 

23 7  

5) สมาชิกในสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีน้ าใจ

ต่อกัน 

29 1  

จากตาราง 3 จ านวนความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน       

ต่อความส าคัญของพลเมืองท่ีมีจิตส านึกในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ประเด็นพลเมืองท่ีมีจิตส านึก     

จะท าให้สังคมและประเทศชาติพัฒนาไปอย่างมั่นคงกับประเด็นช่วยให้เกิดความรักความสามัคคี  

ในหมู่คณะ พบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนท้ังหมดท่ีเข้าร่วมกิจกรรม (จ านวน 30 

คน) ให้ความเห็นว่ามีความส าคัญในระดับมาก  2) ประเด็นพลเมืองท่ีมีจิตส านึกจะท าให้สังคม 

มีความเป็นระเบียบ สงบ เรียบร้อย พบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน จ านวน 27 คน 

เห็นว่ามีความส าคัญในระดับมาก  ในขณะท่ี 3 คน ให้ความเห็นว่าประเด็นนี้ความส าคัญอยู่ใน

ระดับปานกลาง  3) ประเด็นสมาชิกทุกคนได้รับสิทธิหน้าท่ี เสรีภาพจากกฎหมายเท่าเทียมกัน 

พบว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน จ านวน 23 คน เห็นว่าความส าคัญนี้อยู่ในระดับมาก 

ในขณะท่ีอีกจ านวน 7 คน ระบุว่าประเด็นนี้มีความส าคัญในระดับปานกลาง และ 4) ประเด็น

สมาชิกในสังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ าใจต่อกัน พบว่า เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

มอแกนเห็นว่าพลเมืองท่ีมีจิตส านึกจะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความส าคัญ  

ในระดับมาก จ านวน 29 คน และมีจ านวน 1 คน เห็นว่าความส าคัญนี้อยู่ในระดับปานกลาง

เท่านั้น 
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กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

“พลเมืองท่ีดีมีหน้าท่ีอย่างไร” ส าหรับค าถามน้ีมีตัวเลือก 3 ข้อ คือ 1) เป็นผู้ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  2) เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และ 3) มีจิตส านึกความเป็นไทย ร่วมคิด

ร่วมท าเพื่อให้ชุมชนและประเทศพัฒนา โดยก าหนดให้เลือกเพียงข้อเดียว พบว่า เด็กและเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จ านวน 25 คน ให้ความเห็นว่าพลเมืองท่ีดีต้องมีจิตส านึกความ

เป็นไทย ร่วมคิดร่วมท าเพื่อให้ชุมชนและประเทศพัฒนา ในขณะท่ี จ านวน 5 คน ให้ความเห็นว่า

พลเมืองท่ีดีต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

3.3.3.2 ส่วนที่ 2 ส านึกพลเมือง  ในส่วนนี้ผู้วิจัยออกแบบข้อค าถามในลักษณะ           

เชิงสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา เพื่อให้

เด็กและเยาวชนได้สะท้อนความคิดผ่านข้อค าถาม โดยก าหนดการคะแนนเพื่อแปลผลส านึก   

ความเป็นพลเมือง ดังนี้ 

1 คะแนน   ส าหรับการตอบค าถามในเชิงบวกท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม 

0 คะแนน   ส าหรับการตอบค าถามท่ีไม่ ได้ แสดงออกถึ งความรับผิดชอบ 

ต่อส่วนรวม  ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แสดงออกถึงกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 

-1 คะแนน  ส าหรับการตอบท่ีแสดงออกถึงกระท าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ 

พวกพ้อง 

ตาราง 4  ผลการประเมินส านึกพลเมืองของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนฯ 

ข้อค าถาม 
จ านวน 

1 0 -1 

1)  คุณจะท าอย่างไรถ้าเห็นเพ่ือนก าลังรอคุณลงเรือเพียงคนเดียว 20 7 3 

2)  คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่เราต้องเข้าแถวเมื่อท ากิจกรรมพร้อมกัน

หลายๆ คน เช่น การข้ึน – ลงเรือ 

28 2  

3)  คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่เราต้องรักษาค าพูดของตนเอง 30   
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ข้อค าถาม 
จ านวน 

1 0 -1 

4)  หากมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น การร่วมกันเก็บขยะ

ในชุมชน คุณจะเข้าร่วมหรือไม่ 

 

8 

 

4 

 

18 

5)  เมื่อเจอของมีค่าท่ีผู้อ่ืนท าตกไว้ คุณจะท าอย่างไร 24 6  

6)  เราควรร่วมรักษาความสะอาดในชุมชนเพราะเหตุใด 15 9 6 

7)  คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่เราควรยอมรับเหตุผลของผู้อื่นที่ดีกว่า 30   

8)  การเรียนหนังสือท าให้เรามีชีวิตที่ดีข้ึน 23 7  

9)  คุณท าอย่างไรเมื่อเห็นเพ่ือนของคุณก าลังท าลายสิ่งของส่วนรวม 30   

N = 30  
ให้ความเห็นว่าถ้าว่างก็จะเข้าร่วมในขณะที่ จ านวน 8 คน ระบุเข้าร่วมทุกครั้ง และ

จ านวน 4 คน ให้ความเห็นว่าถ้ามีผู้มาชักชวนก็จะเข้าร่วม 

 “เมื่อเจอของมีค่าท่ีผู้อื่นท าตกไว้ คุณจะท าอย่างไร” ประเด็นนี้เด็กและเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จ านวน 24 คน ระบุว่าประกาศหาเจ้าของและคืนด้วยตัวเอง   

และอีกจ านวน 6 คน ระบุว่าน าไปฝากไว้กับคนอื่นเพื่อตามหาเจ้าของ  

 “เราควรร่วมรักษาความสะอาดในชุมชนเพราะเหตุใด” ประเด็นนี้เด็กและเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จ านวน 15 คน ระบุความสะอาดเกี่ยวข้องกับสุขภาพของทุกคน 

ในขณะท่ี จ านวน 9 คน ระบุว่าถือเป็นจิตส านึกของการอยู่ร่วมกัน และอีกจ านวน 6 คน ระบุว่า

เป็นภาพลักษณ์ของชุมชน 

 “คุณเห็นด้วยหรือไม่ท่ีเราควรยอมรับเหตุผลของผู้อื่นท่ีดีกว่า” ส าหรับประเด็นนี้

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาทุกคนเห็นด้วยว่าเราควรยอมรับเหตุผลของผู้อื่น  

ท่ีดีกว่า 

 “การเรียนหนังสือท าให้เรามีชีวิตท่ีดีขึ้น” ประเด็นนี้เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

มอแกนเกาะเหลา จ านวน 23 คน เห็นด้วย แต่อีกจ านวน 7 คน ระบุว่าไม่แน่ใจ 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 “คุณท าอย่างไรเมื่อเห็นเพื่อนของคุณก าลังท าลายสิ่งของส่วนรวม” ประเด็นนี้   

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาทุกคนระบุว่าเข้าไปห้าม 

เมื่อพิจารณารายบุคคลโดยผู้วิจัยก าหนดการแปลผล ดังนี้  คะแนนเฉลี่ย           

0.00-0.49 ส านึกพลเมืองอยู่ในระดับต่ า  คะแนนเฉลี่ย 0.50-0.69 ส านึกพลเมืองอยู่ในระดับ 

ปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 0.70–1.00  ส านึกพลเมืองอยู่ในระดับสูง พบว่า เด็กและเยาวชน

กลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีส านึกความเป็น

พลเมืองอยู่ในระดับสูง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาระดับปานกลาง จ านวน 10 

คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และระดับต่ า จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 
 

3.3.4 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  

เป็นการสอบถามเด็กและเยาวชนท่ีร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบสอบถามแบบชนิด

ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x  )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

โดยก าหนดการแปลความหมายดังนี้ 

 4.51 - 5.00  หมายถึง  สภาพท่ีปรากฏในระดับมากท่ีสุด 

 3.51 - 4.50  หมายถึง  สภาพท่ีปรากฏในระดับมาก 

 2.51 - 3.50  หมายถึง  สภาพท่ีปรากฏในระดับปานกลาง 

 1.51 - 2.50  หมายถึง  สภาพท่ีปรากฏในระดับน้อย 

 1.00 - 1.50  หมายถึง  สภาพท่ีปรากฏในระดับน้อยท่ีสุด 
 

ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

รายการ เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.73 0.45 มากที่สุด 

2)  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทราบล่วงหน้า 4.30 0.65 มาก 
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รายการ เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

3)  การก าหนดล าดับในการจัดกิจกรรม 4.67 0.55 มากที่สุด 

4)  องค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 4.90 0.31 มากที่สุด 

5)  กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยสร้างความเข้าใจในความ 

เป็นพลเมืองไทยมากข้ึน 

4.63 0.49 มากที่สุด 

6)  กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กับเพ่ือนในชุมชน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

7)  ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีเหตุผล 4.33 0.55 มาก 

8)  ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพ่ือนๆ 4.50 0.73 มากที่สุด 

9)  กิจกรรมช่วยสร้างให้ภูมิใจในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 

มอแกน 

4.67 0.48 มากที่สุด 

10)  ประสบการณที่ได้รับปรับใชในชีวิตประจ าวันได้ 4.80 0.41 มากที่สุด 

11)  กิจกรรมกระตุ้นให้อยากเรียนรู้และค้นคว้าเพ่ิมเติม 3.83 0.70 มากที่สุด 

12)  กิจกรรมท าให้รู้สึกเข้าใจในความเป็นไทยมากข้ึน 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.11 มากที่สุด 

N=30 

จากตาราง 5 ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x   = 4.59) โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ กิจกรรมท าให้รู้สึกเข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้นมีความพึงพอใจสูงสุด  

(x   = 5.00)  รองลงมา คือ องค์ความรู้ท่ีได้จากการร่วมกิจกรรม (x   = 4.90) กิจกรรมกระตุ้นให้

อยากเรียนรู้และค้นคว้าเพ่ิมเติม (x   = 4.83) ตามล าดับ 
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3.3.5 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้อง  

การลงพื้นท่ีด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้องท้ังเด็กและเยาวชน 

ผู้น าในชุมชนท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จึงท าให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด

ไว้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยยังได้รับข้อแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในพื้นท่ี โดยสรุป

เป็นประเด็นท่ีส าคัญ ดังนี้ 

3.3.5.1 ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ตลอด โดยเปลี่ยนประเด็นหรือหัวข้อ

การน าเสนอ เนื่องจากเด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งในชุมชนเรียนจบในระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 แต่

ต้องออกมาดูแลครอบครัว  การมีหน่วยงานมาให้ความรู้ในลักษณะนี้จะช่วยเติมเต็มความรู้ความ

เข้าใจในการใช้ชีวิตกับสังคมในยุคปัจจุบันได้ 

3.3.5.2 ควรจัดกิจกรรมท่ีพาเด็กและเยาวชนในชุมชนไปเรียนรู้วิถีชีวิตในพื้นท่ีอื่นๆ 

เพ่ือให้เห็นถึงสังคมภายนอกด้วย จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับตัวได้ดีในสังคมปัจจุบัน 

3.3.5.3 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมควรมากกว่านี้ 

3.3.5.4 ต้องการให้มีกิจกรรมท่ีใช้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ใหญ่ด้วย เช่น การส่งเสริม

อาชีพการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล การเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

ในบทนี้เป็นการน าเสนอผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา 

ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยใช้หลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองไทย ซึ่งเป็น

หลักสูตรท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงการศึกษาบริบทของชุมชน 

มอแกนเกาะเหลา เพื่อให้หลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการน าหลักสูตร

ไปใช้ผู้วิจัยน าเสนอผลการจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้  การประเมินส านึกพลเมืองหลังจาก 

จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นทุกหน่วย และประเมินความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์  

มอแกนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  รวมถึงการพูดคุยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้น าในชุมชนถึงผลการ 

จัดกิจกรรมและสิ่งท่ีควรปรับปรุง  ตลอดถึงสิ่งท่ีต้องการให้มีการด าเนินการในอนาคตซึ่ งได้รับ

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
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บทท่ี 4 

บทสรุป วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
 

4.1 บทสรุป 

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

เป็นชุมชนท่ีอยู่ตามแนวชายแดน ระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา และประชาชนชาวมอแกน 

มีบัตรประชาชนไทยเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้สิทธิความเป็นพลเมืองไทยในการ 

รับบริการสาธารณะจากภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับพลเมืองไทยท่ัวไป เนื่องจากส่วนใหญ่

ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนไทย ถือเป็นพื้นท่ีเปราะบางด้านความมั่นคงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แต่มอแกนก็มีความต้องการท่ีจะเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามชุมชนท่ีมีลักษณะ

ความเปราะบางนี้กลับมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ดังนั้น การสร้างทรัพยากรบุคคล 

ท่ีมีคุณภาพในระดับชุมชนจึงเป็นภารกิจท่ีต้องเร่งด าเนินการ เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็น

ก าลังส าคัญในการสืบสานความเป็นมอแกนและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในภายภาค

หน้า อีกท้ังยังจ าเป็นต้องสร้างความเป็นพลเมืองไทยให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถ

ด ารงอยู่ในประเทศไทยอย่างมีจิตส านึกของความเป็นไทยเพื่อความมั่งคงของรัฐในระยะยาวและ

เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 

ประการ คือ 1) สร้างรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็น

พลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอ

เมือง จังหวัดระนอง และ 2) ศึกษาผลการน ารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา 

ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนองท่ีสร้างขึ้นไปใช้จริง โดยก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

คือเด็กและเยาวชน  จ านวน 30 คน ก าหนดวิธีการวิจัยตามแนวทางการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 

4 ขั้นตอน กล่าวคือ  
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ขั้นตอนแรก  เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและการส ารวจ 

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คือ เอกสาร 

วารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

ขั้นตอนที่สอง  เป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้าง

ส านึกความเป็นพลเมืองไทยของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า 

อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยร่วมกับผู้ท่ีมีความรู้และมีประสบการณ์ในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน ด้วยวิธีสนทนากลุ่มโดยพยายามแสวงหาแนวคิด และแนวทางในการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อน ามาทบทวนแนวคิดทฤษฎีท่ีศึกษา

ได้จากเอกสาร ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างรูปแบบต่อไป 

ขั้นตอนที่สาม  เป็นการน ารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึก

ความเป็นพลเมืองไทยของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอ

เมืองระนอง จังหวัดระนองไปใช้จริงกับเด็กและเยาชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา 

ขั้นตอนสุดท้าย  เป็นการประเมินผลการจัดกิจกรรมรวมถึงความพึงพอใจการด าเนินงานและ

ประเมินส านึกความเป็นพลเมืองจากเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนท่ีร่วมกิจกรรม 

ผลการวิจัยน าเสนอตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ตามล าดับดังนี้ 

4.1.1 สร้างรูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็น

พลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอ

เมือง จังหวัดระนอง เป็นการออกแบบการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าวให้เหมาะสม

กับบริบทเชิงพื้นท่ี โดยอาศัยการส ารวจเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดท าเป็นหลักสูตรส าหรับ

การสร้างส านึกพลเมืองไทย  เป็นการเรียนรู้หลักการส าคัญของระบบการปกครองและสาระท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการเป็นพลเมืองไทย หลักสูตรท่ีออกแบบไว้ได้รับการประเมิน

คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งหลักสูตรท่ีพัฒนาชื่อว่า “หลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองไทย” ใช้

เวลาเรียนรู้ 48 ชั่วโมง เน้นการเรียนรู้หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองท่ีพึงประสงค์ ท้ังท่ี
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เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม ในประเด็นระบบการปกครองหลักของโลกปัจจุบัน การปกครอง

ประเทศในอาเซียนประวัติ การปกครองของไทยการปกครองของไทยในปัจจุบัน พลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญกับความเป็นพลเมืองไทย  สิทธิมนุษยชน  พลเมืองกลุ่มชาติ

พันธุ์ของไทย  หน้าท่ีพลเมืองไทย  จิตส านึกความเป็นพลเมืองไทย  ค่านิยมไทย 12 ประการ และ

การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 

4.1.2 ศึกษาผลการน ารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึก

ความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า 

อ าเภอเมือง จังหวัดระนองท่ีสร้างขึ้นไปใช้จริง กิจกรรมท่ีด าเนินการมีเด็กและเยาวชนกลุ่ม 

เป้าหมายเข้าร่วมตามจ านวนท่ีก าหนด กล่าวคือเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จ านวน 30 คน ซึ่งอายุ

ระหว่าง 9-20 ปี ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า 

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จ านวน 7 หน่วย และผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี จ านวน 5 

หน่วย ท้ังนี้เด็กและเยาวชนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างดียิ่ง  ส าหรับการประเมินส านึก

ความเป็นพลเมืองไทยของเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนั้น พบว่า ท้ังหมดมีส านึกความเป็น

พลเมืองไทยท่ีพึงประสงค์ และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการสอบถามเด็กและ

เยาวชนท่ีร่วมกิจกรรม โดยใช้สอบถามแบบชนิดประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า ความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) 

4.2 วิเคราะห์  

เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัด

ระนอง ถือเป็นพลเมืองท่ีมีความส าคัญกับประเทศไทย  เนื่องจากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เกิดใน

ประเทศไทย ดังนั้น ความคิดและจิตวิญญาณของพวกเขาคือความเป็นพลเมืองไทย แต่ในทาง

กฎหมายพวกเขาเหล่านี้กลับยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนไทย มีเพียงบัตรท่ีขึ้นต้นด้วยเลข 0  

ซึ่งหมายความว่าเป็นบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ไม่มีสัญชาติและยังไม่ได้รับการให้

สัญชาติไทย เพียงแต่ได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็น

การสร้างปมด้อยให้กับคนกลุ่มนี้ในการเข้าสังคมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน  อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 

มีการตรวจสอบและออกบัตรประชาชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีดีของการสร้างความมั่นคงใน
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ความเป็นพลเมืองไทยให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา เนื่องจากเป็นพื้นท่ีใกล้ชายฝั่งสามารถ

ตรวจพิสูจน์ข้อมูลต่างๆ ได้ไม่ยากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส าหรับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองเพื่อสร้าง

ส านึกความเป็นพลเมืองไทยนั้นจ าเป็นต้องมีรูปแบบเฉพาะสอดคล้องกับการศึกษาของปริวัฒน์ 

ช่างคิด (2554) ท่ีศึกษารูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของประเทศไทย และพบว่าในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแต่ละพื้นท่ีนั้นต้องมีรูปแบบหรือ

วิธีการเฉพาะส าหรับพื้นท่ีนั้นๆ เนื่องจากแต่ละพื้นท่ี มีสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง

กันจึงไม่สามารถใช้รูปแบบหรือวิธีการท่ีเหมือนกันแล้วประสบผลส าเร็จทุกพื้นท่ี  ส าหรับการวิจัย

ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน  ผู้วิจัยก าหนดรูปแบบและวิธีการในการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย

แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา ท่ีเหมาะสมกับบริบทของความเป็นมอแกน  

จึงท าให้การจัดกิจกรรมประสบผลส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จไม่เพียงแต่การสร้างส านึกความเป็น

พลเมืองไทยเท่านั้น  แต่ยังสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของชุมชนมอแกนเกาะเหลา 

ท้ังเด็กและเยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและผู้น าในชุมชนถึงความตั้งใจของบุคคลภายนอกท่ีให้       

ความสนใจในกลุ่มชาติพันธุ์นี้และสร้างความเชื่อมั่นแก่เด็กและเยาวชนมอแกนว่าพวกเขาคือ

พลเมืองไทย เพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยได้ เพราะกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่ม 

ท่ีมีความอ่อนไหวต่อความมั่นคงของรัฐไทย นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของ วิรัตน์  

ค าศรีจันทร์ (2544) ท่ีศึกษาเรื่องจิตส านึกพลเมืองในบริบทประชาสังคมไทยและให้ข้อเสนอแนะ

ในการเสริมสร้างจิตส านึกพลเมืองเพื่อพัฒนาเชิงคุณภาพของประชากรหรือแก้ปัญหาผ่าน  

"การสร้างคน" และ "การจัดการของชุมชน" โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมในหลายๆ โอกาส

และหลายช่องทางซึ่งเน้นความเป็นธรรมชาติและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต โดยเสนอแนะสิ่งท่ีควร 

ให้ความส าคัญ 3 ประการ คือ การเชื่อมโยงกับรากเหง้าและภูมิปัญญาท่ีสืบเนื่องกับศาสนธรรม 

การแปรสิ่งท่ีเป็นนวัตกรรมทางความคิด  ตลอดจนการค้นพบวิธีคิดและมองโลกอย่างใหม่  

ให้ปรากฏผลจริงในทางปฏิบัติและการมีภาคปฏิบัติการ รวมท้ังกลวิธีในการวางแผนอย่างเป็น

ระบบ 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 

4.3.1 ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ : งานวิจัยนี้เป็นการด าเนินการในชุมชนมอแกน

เกาะเหลา ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะเฉพาะเนื้อหาหลักสูตรท่ีก าหนดสามารถน าไปใช้กับเด็กและ

เยาวชนกลุ่มอื่นๆ ด้วยก็ได้ ท้ังนี้ ต้องปรับเนื้อหาให้เหมาะกับระดับความรู้ของแต่ละกลุ่ม  รวมถึง

เวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

4.3.2 ข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยครั้งต่อไป : เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการสร้างส านึก

พลเมือง ควรวิจัยปฏิบัติการเพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยแก่เด็กและเยาวชนท่ีมีความ

หลากหลายกลุ่ม หรือใช้รูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้น หรือวิจัยเพื่อหารูปแบบ 

ท่ีเหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่ม เช่น นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส หรืออาจหา

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีก็ได้ 
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ภาคผนวก ก 
หลักสูตรการสร้างส านึกพลเมืองไทย 

เวลาเรียนรู้ 48 ชั่วโมง 
 

ค าอธิบาย 

เรียนรู้หลักการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม 
ในประเด็นระบบการปกครองหลักของโลกปัจจุบัน  การปกครองประเทศในอาเซียน  ประวัติการ
ปกครองของไทย  การปกครองของไทยในปัจจุบัน  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  รัฐธรรมนูญกับ
ความเป็นพลเมืองไทย  สิทธิมนุษยชน  พลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย  หน้าที่พลเมืองไทย  จิตส านึก
ความเป็นพลเมืองไทย  ค่านิยมไทย 12 ประการ  การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 
 
จุดประสงค ์

1. สร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา- 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. สร้างความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา- 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 

3. สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย 
 
สาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้
เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยที่ 1  ระบบการปกครอง
หลักของโลกปัจจุบนั 

1) แบบเผด็จการ                 2) แบบประชาธิปไตย   
3) แบบสังคมนิยม 

4 

หน่วยที่ 2  การปกครอง   
ของประเทศในอาเซียน 

1) การปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม  
2) การปกครองของกัมพูชา   3) การปกครองของอินโดนีเซีย 
4) การปกครองของลาว       5) การปกครองของมาเลเซีย 
6) การปกครองของเมียนมา  7) การปกครองของฟิลิปปินส์  
8) การปกครองของสิงคโปร์   9) การปกครองของเวียดนาม 
10) การปกครองของไทย 
 

4 
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หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

หน่วยที่ 3  ประวัติการ
ปกครองของไทย 

1) การปกครองของไทยสมัยกรุงสุโขทัย 
2) การปกครองของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 
3) การปกครองของไทยสมัยกุรงธนบุร ี
4) การปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ก่อนปี พ.ศ.2475 
5) การปกครองของไทยสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์หลังปี พ.ศ. 2475 

4 

หน่วยที ่4  การปกครอง 
ของไทยในปัจจบุัน 

1) การปกครองส่วนกลาง        2) การปกครองส่วนภูมิภาค 
3) การปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 

หน่วยที่ 5  พลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

1) ความหมายของระบอบประชาธปิไตย 
2) หลักการประชาธปิไตย         3) รูปแบบประชาธิปไตย 

4 

หน่วยที่ 6  รัฐธรรมนูญกับ
ความเป็นพลเมืองไทย 

1) เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ    2) สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 
3) สิทธิขั้นพืน้ฐานของคนไทยตามรัฐธรรมนูญ 

4 

หน่วยที่ 7  สิทธิมนุษยชน 1) ความหมายของสิทธิมนุษยชน  
2) หลักสิทธิมนุษยชนขัน้พื้นฐาน 
3) องค์กรที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนษุยชน 
4) สิทธิชุมชน 

4 

หน่วยที่ 8  พลเมือง 
กลุ่มชาติพนัธุ์ของไทย 

1) ความหมายพลเมืองกลุ่มชาตพิันธุ ์
2) กลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย 

4 

หน่วยที่ 9 หน้าที่พลเมืองไทย 1) ความหมายของประชาชน พลเมือง และราษฎร 
2) การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
3) พลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธปิไตย 

4 

หน่วยที่ 10  จิตส านึกความ
เป็นพลเมืองไทย 

1) จิตสาธารณะ 
2) ความส าคัญของการมีจิตส านกึความเป็นพลเมืองไทย 

4 

หน่วยที่ 11  ค่านิยมไทย 12 
ประการ 

1) ค่านิยมไทย 12 ประการ 
2) การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

4 

หน่วยที่ 12  การจัดการ
ตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 

1) แนวความคิดชุมชนจัดการตนเอง 
2) กรณีศึกษาการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 

4 

รวม 48 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที่ 1  ระบบการปกครองหลกัของโลก   เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 

ความรู้และทักษะ 
1. อธิบายระบบการปกครองหลัก

ของโลกปัจจุบันได้ 
 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. แบบเผด็จการ  
2. แบบประชาธิปไตย 
3. แบบสังคมนิยม 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 
    - ผู้สอนอธิบายถึงหลักส าคัญของระบบการ

ปกครองแบบเผด็จการแบบประชาธิปไตย 
และแบบสังคมนิยม 

2. สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้  Power point 
      และตัวอย่างประเทศท่ีปกครองใน  ระบบ

ต่างๆ 
 

 
1. ประเมินผลการตอบข้อค าถาม 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและ

ประเมินผลตามแบบสังเกตคุณลักษณะ
ที่ผู้สอนจัดท าไว้ล่วงหน้า 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
-  การปฏิบัติ 10 คะแนน 
-  พฤติกรรม 10 คะแนน 
           รวม 20 คะแนน 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

 
หน่วยที่ 2  การปกครองของประเทศในอาเซยีน  เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. อธิบายการปกครองของประเทศ 

ในอาเซียนได้ 
2. จ าแนกประเทศในอาเซียน 

ตามรูปแบบการปกครองได้ 
 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. การปกครองของประเทศบรูไน  
   ดารุสซาลาม  
2. การปกครองของกัมพูชา 
3. การปกครองของอินโดนีเซีย 
4. การปกครองของลาว  
5. การปกครองของมาเลเซีย 
6. การปกครองของเมียนมา       
7. การปกครองของฟิลิปปินส์ 
8. การปกครองของสิงคโปร์  
9. การปกครองของเวียดนาม 
10. การปกครองของไทย 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 
    - ผู้สอนอธิบายถึงระบบการปกครองใน

ประเทศอาเชียนในแต่ละประเทศ 
   -  กิจกรรมจ าแนกประเทศตามระบบ

ปกครอง 
   -  กิจกรรมถาม  
   -  ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
2. สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้  บัตรค า และPower point 

 
1. ประเมินผลการตอบข้อค าถาม 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. ความถูกต้องในการจ าแนก

ประเทศตามระบบปกครอง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 
          รวม 20 คะแนน 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 
หน่วยที่ 3  ประวัติการปกครองของไทย    เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

 

ผลลัพธก์ารเรียนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ กระบวนการเรียนรู/้สื่อ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. เล่าประวตัิการปกครอง 

ของไทยได ้
 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู ้
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. การปกครองของไทยสมยักรุงสุโขทัย 
2. การปกครองของไทยสมยักรุงศรีอยุธยา 
3. การปกครองของไทยสมยักรุงธนบรุ ี
4. การปกครองของไทยสมยักรุง

รัตนโกสนิทรก์่อนปี พ.ศ.2475 
5. การปกครองของไทยสมยั 

กรุงรตันโกสนิทรห์ลังป ีพ.ศ.2475 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 
    - ผู้สอนเลา่ประวตัิการปกครองของ
ไทยในภาพรวม 
    - แบง่กลุ่มผูเ้รียนและจดัการเรียนรู้
เป็นฐานการเรียนรู ้
    - กิจกรรมถาม ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 
2. สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้  บัตรค า  Power point  
และใบบันทึกกิจกรรม 
 

 
1. ประเมินความถกูต้องจากการ

ตอบข้อค าถามในใบบันทึก
กิจกรรม 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

รวม 20 คะแนน 
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หน่วยที่ 4  การปกครองของไทยในปัจจุบัน เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. อธิบายการปกครองของไทย 
    ในปัจจุบันได ้
 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. การปกครองส่วนกลาง 
2. การปกครองส่วนภูมิภาค 
3. การปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 

    - ผู้สอนอธิบายการปกครองส่วนกลาง  การ
ปกครองส่วนภูมิภาค และการปกครองส่วนท้องถิ่น 

    - แบ่งกลุ่มผู้เรียนและจ าแนกหน่วยงาน ราชการ
ให้ถูกต้องตามสังกัดการปกครองในส่วนต่างๆ 

    - กิจกรรมถาม ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้  บัตรค า Power point และ 
ใบบันทึกกิจกรรม 

 
1. ประเมินความถูกต้องจากการ

จ าแนกหน่วยงานราชการ 
ให้ถูกต้องตามสังกัดการ
ปกครองในส่วนต่างๆ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

รวม 20 คะแนน 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 
หน่วยที่ 5  พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. อธิบายสาระส าคัญของการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบาย
คุณลักษณะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยได้ 

 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. ความหมายของระบอบ

ประชาธิปไตย 
2. หลักการประชาธิปไตย 
3. รูปแบบประชาธิปไตย 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 
   - แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม  เพ่ือระดม
ความคิดความหมายของค าว่า ประชาชน ราษฎร และ
พลเมือง พร้อมน าเสนอ 
   - ผู้สอนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมาย
ของค าท้ัง 3 ค า และอธิบายถึง “ความหมายของ
ระบอบประชาธิปไตย หลักการประชาธิปไตย และ
รูปแบบประชาธิปไตย” 
   - กิจกรรมถาม ตอบแลก เปลี่ยนเรียนรู้ 
 
2. สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้  Power point  บัตรค าและ 
ใบบันทึกกิจกรรม 

 
1. ประเมินความถูกต้องจากการ

ถามตอบในประเด็นที่เรียนรู้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

รวม 20 คะแนน 
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หน่วยที่ 6  รัฐธรรมนูญกับความเป็นพลเมืองไทย   เวลา 4(2-2) ชัว่โมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. มีความรู้ความเข้าใจและอธิบาย

ความแตกต่างระหว่างสิทธิ 
เสรีภาพและหน้าที่ได้ 

2. อธิบายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย
ตามรัฐธรรมนูญได้ 

  
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 

 
1. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
2. สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 
3. สิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทย

ตามรัฐธรรมนูญ 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 
   -  น าเสนอ VCD รัฐธรรมนญูไทยฉบับปัจจุบัน 
   -  ผู้สอนสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ
ไทยฉบับปัจจุบัน 
   -  ผู้สอนอธิบายพร้อมยกกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ
ความหมายสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 
   -  ผู้เรียนศึกษาใบความรู้สิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย
ตามรัฐธรรมนูญ 
   -  กิจกรรมถาม – ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้ Power point บัตรค าและใบบันทึก
กิจกรรม 

 
1. ประเมินความถูกต้องจาก
การถามตอบในประเด็นที่
เรียนรู้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

รวม 20 คะแนน 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

หน่วยที่ 7  สิทธิมนุษยชน    เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. มีความรู้ความเข้าใจและ
อธิบายหลักสิทธิมนุษยชน 
ขั้นพ้ืนฐานได้ 
2. อธิบายสิทธิชุมชนได ้
  
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
2. หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
3. องค์กรที่เก่ียวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชน 
4. สิทธิชุมชน 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 
   - ผู้สอนน าเสนอ VCD ประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ 
   - ผู้สอนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมาย 
ของสิทธิมนุษยชน  หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน  องค์กร 
ที่เก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
   - ผู้สอนอธิบายพร้อมยกกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับสิทธิชุมชน 
   - กิจกรรมถาม  
   - ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. สื่อการเรียนรู้ 
   - ใบความรู้ บัตรค า ใบบันทึกกิจกรรมVCD และPower 
point 

 
1.  ประเมินความถูกต้อง

จากการถามตอบใน
ประเด็นที่เรียนรู้ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

     รวม 20 คะแนน 
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หน่วยที่ 8  พลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ของไทย    เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. อธิบายลักษณะส าคัญของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
ที่ส าคัญได้ 
 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. ความหมายพลเมือง
กลุ่มชาติพันธุ์ 
2. กลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทย 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 

   - ผู้สอนน าเสนอชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่ส าคัญ รวมถึงอธิบาย
ความหมายพลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ 

   - น าเสนอ VCD ตัวอย่างวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

 - ผู้สอนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
พร้อมเสนอให้เห็นคุณค่าและความส าคัญ 

   - ระดมความคิดเห็นคุณค่าและความส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ 
มอแกน 

   - กิจกรรมถาม  

   - ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2.  สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้  บัตรค า  Power point  และใบบันทึกกิจกรรม 

 
1. ประเมินความถูกต้อง 
จากการถามตอบในประเด็น 
ที่เรียนรู้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

รวม 20 คะแนน 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

หน่วยที่ 9  หน้าที่พลเมืองไทย    เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองทีดี่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้ 
 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. ความหมายของประชาชน 
พลเมือง และราษฎร 
2. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
3. พลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 

   - น าเสนอ VCD การเป็นพลเมืองที่ดี 

   - ผู้สอนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความหมายของ
ประชาชน พลเมือง และราษฎร 

   - ผู้สอนอธิบายพร้อมยกกรณีตัวอย่างการกระท าที่
เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับการเป็นพลเมืองที่ดี 

   - ผู้เรียนร่วมกันระดมความคิดเห็นถึงการเป็นพลเมืองที่ดี
ในฐานะสมาชิกในชุมชน 

   - กิจกรรมถาม  

   - ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้  บัตรค า  Power point และใบบันทึก
กิจกรรม 

 
1. ประเมินความถูกต้อง 
จากการถามตอบในประเด็น 
ที่เรียนรู้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

  รวม 20 คะแนน 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

 

หน่วยที่ 10  จติส านึกความเป็นพลเมืองไทย เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองทีดี่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยได้ 
 
  
คุณลักษณะ 
1.  ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2.  ความอดทน 
3.  ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. ทบทวนความหมายของ
ประชาชน พลเมือง และราษฎร 
2. การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
3. พลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 

   - เขียนชื่อในลูกโป่งและกองรวมไว้ แล้วให้ผู้เรียนเดินไป
หยิบชื่อของตัวเอง ผู้สอนสังเกตการณ์หยิบลูกโป่งของผู้เรียน 

   - ผู้สอนอธิบายผลการสังเกตการณ์หยิบลูกโป่ง ถึงความ
เป็นพลเมือง เช่น ไม่เข้าแถว เหยียบลูกของผู้อ่ืน เป็นต้น 

   - น าเสนอ VCD จิตส านึกความเป็นพลเมือง 

   - ผู้สอนสรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจิตส านึกความเป็น
พลเมือง 

   - กิจกรรมถาม ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้  Power point และลูกโป่ง 

 
1. ประเมินการเคารพผู้อ่ืน 
ในการท ากิจกรรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 
          รวม 20 คะแนน 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

 

หน่วยที่  11  คา่นิยมไทย 12 ประการ    เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. อธิบายแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทีดี่
ตามระบอบประชาธิปไตย
ได้ 
 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. ค่านิยมไทย 12 ประการ 
2. การสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ตามนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) 

 
1. กระบวนการเรียนรู้ 

   - ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลม ผู้สอนวางบัตรค าค่านิยมไทยบนโต๊ะ  
โต๊ะละ 1 ข้อ พร้อมค าอธิบาย โดยก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาและ 
ตอบค าถามตามก าหนดในใบงาน ข้อละ 5 นาที เมื่อครบก าหนดผู้สอน 
ให้สัญญาณ ผู้เรียนหมุนตามเข็มนาฬิกาไปยังโต๊ะถัดไป  โดยวางบัตรค า 
ไว้บนโต๊ะเดิม จนครบทั้ง 12 ข้อ 

   - ผู้สอนน าเสนอ VCD ค่านิยมไทย 12 ประการ และสรุปความคิด 
รวบยอดเก่ียวกับค่านิยมไทย 12 ประการ รวมถึงการสร้างค่านิยมหลัก
ของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

   - กิจกรรมถาม ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. สื่อการเรียนรู้ 
   - ใบความรู้  บัตรค า  Power point และใบบันทึกกิจกรรม 

 
1. ประเมินการเคารพผู้อ่ืน   
ในการท ากิจกรรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

รวม 20 คะแนน 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

 
หน่วยที่ 12  การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิน่    เวลา 4(2-2) ชั่วโมง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้/ส่ือ การประเมินผล 
ความรู้และทักษะ 
1. เข้าใจและอธิบายความส าคัญการ
จัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น
ได้ 
 
คุณลักษณะ 
1. ความขยันและใฝ่เรียนรู้ 
2. ความอดทน 
3. ความคิดริเริ่ม 
 

 
1. แนวความคิดชุมชนจัดการตนเอง 
2. กรณีศึกษาการจัดการตนเองของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

 
1.  กระบวนการเรียนรู้ 

   -  ผู้สอนน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวความคิดชุมชนจัดการตนเอง 

   -  ผู้สอนน าเสนอ VCD กรณีศึกษาการ
จัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น 

   -  ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน และ
ร่วมกันวาดภาพชุมชนในฝัน และน าเสนอ
แนวคิดของกลุ่ม 

   -  กิจกรรมถาม ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

2.  สื่อการเรียนรู้ 
    - ใบความรู้ กระดาษบลู๊ฟ สี ปากกาเมจิก 
Power point และใบบันทึกกิจกรรม 

 
1. ประเมินการวาดภาพและ
การน าเสนอแนวคิดชุมชนใน
ฝัน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
- การปฏิบัติ 10 คะแนน 
- พฤติกรรม 10 คะแนน 

  รวม 20 คะแนน 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้ 
 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม 

1 ทุกหน่วยการเรียนรู้ 2 2 4 

รวม 12 หน่วยการเรียนรู้ 24 24 48 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

 การประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
หนว่ยการเรียนรู้ละ    20 คะแนน 
รวม 12 หนว่ยการเรียนรู้ 120 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) เกรด 
คะแนน  80 - 100   4 
คะแนน  70 -  79   3 
คะแนน  60 -  69   2 
คะแนน  50 -  59   1 
คะแนน    0 - 49   0 

** หมายเหตุ     เวลาเรียนต้องไม่นอ้ยกวา่ 80 % 



 
 

                                                    

 

 

104 

ปริวัฒน์  ช่างคิด 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินหลักสูตร “การสร้างส านึกพลเมอืงไทย” 

 

ค าชี้แจง  ขอความกรุณาประเมินหลักสูตร“การสร้างส านึกพลเมืองไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย 
เรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและ
เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า โดยท า
เครื่องหมาย    ลงในช่อง    ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
โดยก าหนดความหมายของเกณฑ์ ระดับคุณภาพของหลักสูตร ดังนี้  
 5 หมายถงึ   คุณภาพของหลักสตูรอยู่ในเกณฑด์ีมาก 
 4   หมายถงึ   คุณภาพของหลักสตูรอยู่ในเกณฑ์ด ี
 3   หมายถงึ   คุณภาพของหลักสตูรอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
 2   หมายถงึ   คุณภาพของหลักสตูรอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 1   หมายถงึ   คุณภาพของหลักสตูรอยู่ในเกณฑค์่อนข้างต่ า 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ค่อนข้าง

ต่ า 

1.  ความเหมาะสมของจ านวนเวลาการเรียนรู้      

2.  ความสอดคล้องระหว่างค าอธิบายกับวัตถุประสงค์      

3.  ความครบถ้วนของเนื้อหาที่ควรน าเสนอ      

4.  ความส าคัญของหลักสูตรในการสร้างส านึกพลเมือง      

5.  ความเหมาะสมของหลักสูตรที่จะน าไปใช้กับเด็กและ
เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา 

     

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

                                                    

 

 

106 

ปริวัฒน์  ช่างคิด 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณส์ านึกพลเมอืง 

 
ค าชี้แจง 

 

เอกสารฉบับนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับส านึกพลเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เรื่องการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย กรณีศึกษาเด็กและเยาวชน
กลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลสว่นบคุคล 
ส่วนที ่2  ความเข้าใจเกี่ยวกบัพลเมืองไทย 
ส่วนที ่3  ส านึกพลเมอืง 
ส่วนที ่4  ความคิดเหน็ต่อการเปน็พลเมืองไทย 

การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและตรงตามความเป็นจริง ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์  
ต้องอ่านค าถามในแต่ละข้ออย่างละเอียดรอบคอบ และสัมภาษณ์ให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงมาก
ที่สุด ทั้งนี้ไม่มีค าตอบใดผิด แต่เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้น โดยขอความกรุณาให้
ชี้แจงให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามทุกข้อ และชี้แจงถึงค าตอบที่ได้ว่าจะถูกเก็บเป็นความลับ จึงไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใดและการให้ความร่วมมือขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ให้สัมภาษณ์ 
อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบค าถามด้วยความเป็นจริงซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป 
 

นายปรวิฒัน์ ช่างคดิ 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมายวงกลม ( / ) ตรงกับตัวเลือกตามความเป็นจริงมากที่สุดหรือเติมค า 
 ในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

1.  เพศ   1) ชาย   2) หญิง 

2.  อายุ .................................................ป ี(โปรดระบุ) 
3.  ระดับการศึกษา   1) ไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียน 

  2) ประถมศึกษา 
  3) มัธยมศึกษาตอนต้น 
  4) มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  5) สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ส่วนที่ 2  ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองไทย 
 

4.  พลเมืองไทยคือใคร       ผู้ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชนไทย 
   2) ประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย 

  3) ผู้ที่รู้สิทธิหน้าที่ของตนและเคารพสิทธิผู้อื่น 

5.  พลเมืองมีความส าคัญในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
     5.1  ท าให้สังคมและประเทศชาติพัฒนาไปอย่างมั่นคง 
   1) น้อย   2) ปานกลาง   3) มาก 
     5.2  เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
   1) น้อย   2) ปานกลาง   3) มาก 
     5.3  สังคมมีความเป็นระเบียบ สงบเรียบร้อย 
   1) น้อย   2) ปานกลาง   3) มาก 
     5.4  สมาชิกทุกคนได้รับสิทธิหน้าที่ เสรีภาพจากกฎหมายเท่าเทียมกัน 
   1) น้อย   2) ปานกลาง   3) มาก 
     5.5  สมาชิกในสังคมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีน้ าใจต่อกัน 
   1) น้อย   2) ปานกลาง   3) มาก 

6. พลเมืองที่ดีมีหน้าที่อย่างไร    1) เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
                                         2) เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
                                         3) มีจิตส านึกความเป็นไทย ร่วมคิดร่วมท าเพ่ือให้ชุมชน  
                                                และประเทศพัฒนา 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

ส่วนที่ 3  ส านึกพลเมือง 

7.  คุณจะท าอย่างไรถ้าเห็นเพื่อนก าลังรอคุณลงเรือเพียงคนเดียว 

   1) รีบวิ่งไปขึ้นเรือ 
   2) บอกเพ่ือนให้รอเสร็จแล้วจึงไปข้ึนเรือ 
   3) ตัดสินใจไม่ไปโดยบอกให้เรือไปก่อน 
8.  คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่เราต้องเข้าแถวเมื่อท ากิจกรรมพร้อมกันหลายๆ คน เช่น การขึ้น – ลงเรือ 
   1) เห็นด้วย 
   2) ไม่เห็นด้วย 
   3) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
9.  คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่เราต้องรักษาค าพูดของตนเอง 
   1) เห็นด้วย 
   2) ไม่เห็นด้วย 
   3) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
10.  หากมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เช่น การร่วมกันเก็บขยะในชุมชน คุณจะเข้าร่วมหรือไม่ 
   1) เข้าร่วมทุกครั้ง 
   2) ถ้าว่างก็จะเข้าร่วม 
   3) ถ้ามีผู้มาชักชวนก็จะเข้าร่วม 
11.  เมื่อเจอของมีค่าที่ผู้อ่ืนท าตกไว้ คุณจะท าอย่างไร 
   1) พิจารณาว่าสิ่งนั้นเราจ าเป็นต้องใช้หรือไม่ 
   2) น าไปฝากไว้กับคนอ่ืนเพ่ือตามหาเจ้าของ 
   3) ประกาศหาเจ้าของและคืนด้วยตัวเอง 
12.  เราควรร่วมรักษาความสะอาดในชุมชนเพราะเหตุใด 
   1) ความสะอาดเกี่ยวข้องกับสุขภาพของทุกคน 
   2) เป็นภาพลักษณ์ของชุมชน 
   3) ถือเป็นจิตส านึกของการอยู่ร่วมกัน 
13.  คุณเห็นด้วยหรือไม่ที่เราควรยอมรับเหตุผลของผู้อ่ืนที่ดีกว่า 
   1) เห็นด้วย 
   2) ไม่เห็นด้วย 
   3) ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

14.  การเรียนหนังสือท าให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น 
   1) เห็นด้วย 
   2) ไม่เห็นด้วย 
   3) ไม่แน่ใจ 
15.  คุณท าอย่างไรเมื่อเห็นเพื่อนของคุณก าลังท าลายส่ิงของส่วนรวม 
   1) เข้าไปห้าม 
   2) ดูว่าสิ่งของนั้นยังต้องใช้ประโยชน์หรือไม่ 
   3) เฉยๆ 

 
ส่วนที่ 4  ความคิดเห็นต่อการเป็นพลเมืองไทย 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

ภาคผนวก  ง 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน

เกาะเหลา ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง  

ค าชี้แจง   ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น โดยท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็น 

ของท่านและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 

1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  เพศ    

   1)  ชาย         2)  หญิง   

 1.2  ช่วงอายุ  

    1)  น้อยกว่า 15 ปี    2)  15 – 20 ปี 
 

2.  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ  

ก าหนดความหมายของเกณฑ์ ระดับความพึงพอใจ ดังนี้  

5  =  ความพึงพอใจ  มากท่ีสุด 

4  =  ความพึงพอใจ  มาก 

3  =  ความพึงพอใจ  ปานกลาง 

2  =  ความพึงพอใจ  น้อย  

1  =  ความพึงพอใจ  น้อยที่สุด 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ให้ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน 

ข้อ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1) ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      

2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ทราบล่วงหน้า      

3) การก าหนดล าดับในการจัดกิจกรรม      

4) องค์ความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรม      

5) กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยสร้างความเข้าใจในความเป็น
พลเมืองไทยมากขึ้น 

     

6) กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเพ่ือนในชุมชน 

     

7) ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีเหตุผล      

8) ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพ่ือนๆ      

9) กิจกรรมช่วยสร้างให้ภูมิใจในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
มอแกน 

     

10) ประสบการณที่ได้รับปรับใชในชีวิตประจ าวันได้      

11) กิจกรรมกระตุ้นให้อยากเรียนรู้และค้นคว้าเพ่ิมเติม      

12) กิจกรรมท าให้รู้สึกเข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้น      

 

3. ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 

  



 
                                                    

 

 

113 

งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

ภาคผนวก  จ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมือง 

กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา 

ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง” 

รายช่ือ 
การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละหน่วย 

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

1.  นายเน้น  ประมงกิจ             

2.  นางสาวกาแฟ  ประมงกิจ             

3.  นางสาวลันดา  ประมงกิจ             

4.  เด็กชายชูเกียรติ  หนูแดง       -      

5.  เด็กหญิงก้อย  ประมงกิจ             

6.  เด็กหญิงสมศรี  ประมงกิจ             

7.  เด็กหญิงชบา  ประมงกิจ   -          

8.  เด็กหญิงชมพู่  หนูแดง             

9.  นางยีกาศ  ประมงกิจ           -  

10.  นางสาวมีโช  ประมงกิจ             

11.  เด็กหญิงจูลี่  ประมงกิจ             

12.  เด็กหญิงแจง ประมงกิจ             

13.  เด็กหญิงลูก  ประมงกิจ             

14.  เด็กชายชนะ  ประมงกิจ             

15.  เด็กชายคิม  ประมงกิจ             

16.  เด็กหญิงนาร่าย  ประมงกิจ             
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

รายช่ือ 
การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละหน่วย 

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

17.  เด็กหญิงส้มแดง  ประมงกิจ             

18.  เด็กชายยะ  ประมงกิจ             

19.  เด็กหญิงกระต๊อด  ประมงกิจ             

20.  เด็กหญิงมาเลา  ประมงกิจ             

21.  เด็กชายตามุก  ประมงกิจ             

22.  เด็กชายบุ้น  ประมงกิจ             

23.  เด็กชายดาวิส  ประมงกิจ             

24.  เด็กหญิงจิม  ประมงกิจ             

25.  เด็กหญิงดาวเดือน  ประมงกิจ             

26.  เด็กหญิงลาล่า  ประมงกิจ             

27.  เด็กหญิงอิสยา  หนูแดง             

28.  เด็กหญิงยิ่น  ประมงกิจ             

29.  เด็กหญิงสุดา  ประมงกิจ             

30.  นางสาวดาว  ประมงกิจ             

 

หมายเหตุ   หมายถึง  เข้าร่วมกิจกรรม,   -  หมายถึง  ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการประเมินการท ากิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

ผลการประเมินการท ากิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยฯ 

รายช่ือ 
คะแนนหน่วยที่ (คะแนนเต็มหน่วยละ 20 คะแนน) 

รวม ร้อยละ เกรด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  นายเน้น  ประมงกิจ 20 20 20 20 19 20 20 20 20 18 17 20 234 98 A 

2.  นางสาวกาแฟ  ประมงกิจ 20 20 19 20 18 20 20 20 20 18 17 20 232 97 A 

3.  นางสาวลันดา  ประมงกิจ 19 20 20 20 19 20 20 20 20 16 17 20 231 96 A 

4.  เด็กชายชูเกียรติ  หนูแดง 17 20 15 18 14 20 20 20 20 12 12 15 203 85 A 

5.  เด็กหญงิก้อย  ประมงกิจ 15 20 15 19 13 18 20 20 20 14 13 10 197 82 A 

6.  เด็กหญงิสมศรี  ประมงกิจ 15 20 14 17 13 16 20 20 20 13 12 10 190 79 B+ 

7.  เด็กหญิงชบา  ประมงกิจ 16 20 13 17 14 19 20 20 20 16 12 15 202 84 A 

8.  เด็กหญงิชมพู่  หนูแดง 14 20 15 16 14 17 20 20 20 13 13 14 196 82 A 

9.  นางยีกาศ  ประมงกิจ 16 20 15 20 13 18 20 20 20 16 12 14 204 85 A 

10.  นางสาวมีโช  ประมงกิจ 17 20 13 18 13 18 20 20 20 13 12 13 197 82 A 

11.  เด็กหญิงจูลี่  ประมงกิจ 14 20 15 16 12 16 20 20 20 12 13 12 190 79 B+ 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

ผลการประเมินการท ากิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยฯ 

รายช่ือ 
คะแนนหน่วยที่ (คะแนนเต็มหน่วยละ 20 คะแนน) 

รวม ร้อยละ เกรด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12.  เด็กหญิงแจง ประมงกิจ 18 20 16 20 15 20 20 20 20 12 13 18 212 88 A 

13.  เด็กหญิงลูก  ประมงกิจ 15 20 15 18 13 20 20 20 20 14 13 14 202 84 A 

14.  เด็กชายชนะ  ประมงกิจ 15 20 15 19 15 20 20 20 20 14 12 14 204 85 A 

15.  เด็กชายคิม  ประมงกิจ 15 20 13 15 13 16 20 20 20 13 13 12 190 79 B+ 

16.  เด็กหญิงนาร่าย  ประมงกิจ 15 20 14 14 14 17 20 20 20 14 12 10 190 79 B+ 

17.  เด็กหญิงส้มแดง  ประมงกิจ 18 20 15 17 12 17 20 20 20 15 13 13 200 83 A 

18.  เด็กชายยะ  ประมงกิจ 18 20 13 17 12 18 20 20 20 14 13 15 200 83 A 

19.  เด็กหญิงกระต๊อด  ประมงกิจ 14 20 14 16 13 16 20 20 20 12 13 12 190 79 B+ 

20.  เด็กหญิงมาเลา  ประมงกิจ 16 20 15 19 14 18 20 20 20 14 12 15 203 85 A 

21.  เด็กชายตามุก  ประมงกิจ 14 20 14 17 15 18 20 20 20 15 12 12 197 82 A 

22.  เด็กชายบุ้น  ประมงกิจ 15 20 16 20 13 19 20 20 20 14 13 10 200 83 A 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

ผลการประเมินการท ากิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทยฯ 

รายช่ือ 
คะแนนหน่วยที่ (คะแนนเต็มหน่วยละ 20 คะแนน) 

รวม ร้อยละ เกรด 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23.  เด็กชายดาวิส  ประมงกิจ 15 20 15 16 14 17 20 20 20 15 14 14 200 83 A 

24.  เด็กหญิงจิม  ประมงกิจ 17 20 14 18 12 17 20 20 20 13 13 16 200 83 A 

25.  เด็กหญิงดาวเดือน  ประมงกิจ 16 20 13 15 12 14 20 20 20 13 12 15 190 79 B+ 

26.  เด็กหญิงลาล่า  ประมงกิจ 15 20 15 20 14 19 20 20 20 13 14 13 203 85 A 

27.  เด็กหญิงอิสยา  หนูแดง 15 20 13 19 16 19 20 20 20 16 12 15 205 85 A 

28.  เด็กหญิงยิ่น  ประมงกิจ 17 20 16 19 14 18 20 20 20 14 12 12 202 84 A 

29.  เด็กหญิงสุดา  ประมงกิจ 14 20 14 18 13 16 20 20 20 10 12 13 190 79 B+ 

30.  นางสาวดาว  ประมงกิจ 15 20 16 20 14 19 20 20 20 14 12 14 204 85 A 

คะแนนเฉลี่ย 16 20 15 18 14 18 20 20 20 14 13 14 202 84 A 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

ภาคผนวก ช 
ผลประเมินส านึกพลเมอืงของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน 

เกาะเหลา จังหวัดระนอง 
 

ผลประเมินส านึกพลเมืองของเดก็และเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง 

รายช่ือ 
คะแนนค าถามข้อที่ 

เฉลี่ย ระดับ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  นายเน้น  ประมงกิจ 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0.78 สูง 

2.  นางสาวกาแฟ  ประมงกิจ 1 1 1 -1 1 1 1 0 1 0.67 สูง 

3.  นางสาวลันดา  ประมงกิจ 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 0.78 สูง 

4.  เด็กชายชูเกียรติ  หนูแดง 0 1 1 -1 1 1 1 1 1 0.67 ปานกลาง 

5.  เด็กหญิงก้อย  ประมงกิจ 1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 0.56 ปานกลาง 

6.  เด็กหญิงสมศรี  ประมงกิจ   1 1 1 -1 1 1 1 1 1 0.78 สูง 

7.  เด็กหญิงชบา  ประมงกิจ 0 1 1 -1 0 1 1 1 1 0.56 ปานกลาง 

8.  เด็กหญิงชมพู่  หนูแดง 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.89 สูง 

9.  นางยีกาศ  ประมงกิจ -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 0.33 ต่ า 

10.  นางสาวมีโช  ประมงกิจ 0 1 1 -1 1 0 1 1 1 0.56 ปานกลาง 

11.  เด็กหญิงจูลี่  ประมงกิจ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.89 สูง 

12.  เด็กหญิงแจง ประมงกิจ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.89 สูง 

13.  เด็กหญิงลูก  ประมงกิจ -1 1 1 -1 1 1 1 1 1 0.56 ปานกลาง 

14.  เด็กชายชนะ  ประมงกิจ 1 0 1 -1 1 -1 1 1 1 0.44 ต่ า 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

รายช่ือ 
คะแนนค าถามข้อที่ 

เฉลี่ย ระดับ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.  เด็กชายคิม  ประมงกิจ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.89 สูง 

16.  เด็กหญิงนาร่าย  ประมงกิจ 1 1 1 -1 1 0 1 0 1 0.56 ปานกลาง 

17.  เด็กหญิงส้มแดง  ประมงกิจ 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0.78 สูง 

18.  เด็กชายยะ  ประมงกิจ 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.78 สูง 

19.  เด็กหญิงกระต๊อด  ประมงกิจ 1 1 1 1 1 -1 1 0 1 0.67 ปานกลาง 

20.  เด็กหญิงมาเลา  ประมงกิจ -1 1 1 -1 0 1 1 1 1 0.44 ต่ า 

21.  เด็กชายตามุก  ประมงกิจ 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.89 สูง 

22.  เด็กชายบุ้น  ประมงกิจ 1 1 1 -1 0 1 1 1 1 0.67 ปานกลาง 

23.  เด็กชายดาวิส  ประมงกิจ 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0.78 สูง 

24.  เด็กหญิงจิม  ประมงกิจ 0 1 1 -1 0 1 1 0 1 0.44 ต่ า 

25.  เด็กหญิงดาวเดือน  ประมงกิจ 1 0 1 -1 0 1 1 0 1 0.44 ต่ า 

26.  เด็กหญิงลาล่า  ประมงกิจ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0.78 สูง 

27.  เด็กหญิงอิสยา  หนูแดง 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 0.78 สูง 

28.  เด็กหญิงยิ่น  ประมงกิจ 0 1 1 -1 1 1 1 1 1 0.67 ปานกลาง 

29.  เด็กหญิงสุดา  ประมงกิจ 1 1 1 -1 1 0 1 1 1 0.67 ปานกลาง 

30.  นางสาวดาว  ประมงกิจ 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0.78 สูง 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

ภาคผนวก ซ 
ภาพการท ากิจกรรม 

 

 

 
ภาพการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการท ากิจกรรม 



 
 

                                                    

 

 

122 

ปริวัฒน์  ช่างคิด 

 

 
 

 
กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนการสร้างส านึกผ่านกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

 
 

 
เรียนรู้การรอคอยเพื่อสร้างความเข้าใจในความเป็นระเบียบ 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

 

 
 

 
 

พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้น าชุมชน 
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งานวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมืองไทย   
กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนเกาะเหลา จังหวัดระนอง” 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ชื่อ-นามสกุล   นายปรวิฒัน์  ช่างคิด 

2. ต าแหน่ง  ผู้สอน 

3. สังกัด  วิทยาลัยชุมชนระนอง 

4. Email-address  Changkid.p@gmail.com  

5. โทรศัพทมือถือ   0878835171 

6. โทรศัพทที่ท างาน  077821068 

7. โทรสาร   077823326 

8. ที่อยูปัจจุบนั  2/4 ม.1 ต. บางริน้ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 

9. ประวัตกิารศึกษา  

- รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์) (วิทยานิพนธ์ดเีดน่)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จงัหวดัสงขลา 

- รปบ. (การบรหิารท้องถิน่)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวดันนทบรุี 

- คบ.  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวดัภูเกต็ 

10. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

- การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาของการ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง บริเวณเกาะกลางบางริ้น หมู่ที่ 2 ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง จังหวัด

ระนอง. 2559.   

- การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ชุมชนตามแนวการวิจัย

เชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วนส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนระนอง .  

2559.  

- การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานในรายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่น ส าหรับ

นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนระนอง. 2558.  

- ความต้องการของประชาชนในการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนระนอง. 2558. 

- การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่นส าหรับ

นักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนระนอง. 2556. 
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ปริวัฒน์  ช่างคิด 

- ความต้องการของประชาชนในการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรพัฒนาทักษะ

เสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตที่มีต่อวิทยาลัยชุมชนระนอง. 2556. 

- รูปแบบการพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดชายแดน

ภาคใต้. 2554. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

12. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

12.1  รัฐประศาสนศาสตร ์  

12.2  นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

12.3  การปกครองท้องถิ่น 

13. ประสบการณพิเศษ  

1)  คณะท างานสภาพัฒนาการเมอืง จงัหวัดระนอง สถาบันพระปกเกล้า 

2)  คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อขอประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น

กรณีพิเศษ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวดัระนอง ปงีบประมาณ 2557 และปี 2558  

3)  หวัหน้าโครงการจดัการความรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชน “โครงการส่งเสรมิ

เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง วิทยาลัยชุมชนระนอง” ปงีบประมาณ 2558 และ 2559 

4)  คณะท างานโครงการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ วิทยาลยัชุมชน

ระนอง ปีงบประมาณ 2557 

5)  หวัหน้าสาขาวชิาการปกครองท้องถิน่ วิทยาลัยชุมชนระนอง 

6)  หวัหน้างานประกนัคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง 

7)  นักวิชาการศึกษา องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 7 ปี 

8)  การอบรมนกัวิจัยรุน่ใหม่ จากส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแหง่ชาติ ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสุราษฎรธ์าน ี

9)  การอบรมการวิจัยเชิงคณุภาพ การประยุกต์สู่การปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

10)  การศึกษาดูงานดา้นการพัฒนาเมือง รฐัปนีัง ประเทศมาเลเซีย 

11)  การศึกษาดูงานดา้นการจัดการศกึษาของประเทศเกาหลีใต้ 

12)  รับราชการในองค์กรปกครองท้องถิ่น ปี 2548 – 2556 
  


