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   การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติ
พันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตและศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของ
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามี   
2 กลุมตัวอยาง คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย จํานวน 86 ครัวเรือน ใน 3 ชุมชน โดยการสุม
กลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sample) และกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 
จํานวน 30 คน จาก 86 คนที่อาสาเขารับการทดลอง เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม
ความตระหนักทางการศึกษา แบบสอบถามทัศนคติและกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for 
dependent Sample    
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ซึ่งอาศัยอยูใน 3 ชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
2. ผลการศึกษาการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรัก

ลาโวยในจังหวัดภูเก็ต พบวา ความตระหนักทางการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .01 ทัศนคติของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตกอนและหลังเสริมสรางความ
ตระหนักทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ในดานความ รูสึกมีอํานาจ แตไม
แตกตางกันในดานความรับผิดชอบ ดานความตระหนักหนาที่ และความรูสึกในเรื่องของกลุม  
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           The purposes of this study were two fold: to study educational awareness of Urak 
Lawoi sea gypsies ethnic group in Phuket province and to study experimentation of building 
educational awareness of Urak Lawoi sea gypsies ethnic group in Phuket province pass 
attitude.  
           The sample group consisted of Urak Lawoi sea gypsies ethnic group in 3 
community of Phuket province by stratified random sampling and 30 volunteer from 86 
family for activity. The instruments were group educational awareness test, attitude test and 
group activity plans. The data were analyzed using freguency, mean, standard deviation 
and t-test for dependent methods.  

The results of this study indicated that:  
1. The educational awareness of Urak Lawoi sea gypsies ethnic group in 3  

community of Phuket province was at the medium level.  
2. The educational awareness of Urak Lawoi after using experimented building  

educational awareness pass attitude different increased significantly at .01. And attitude of  
Urak Lawoi sea gypsies ethnic group in Phuket province different increased significantly at 
.05 on authority but responsibility accountability and group consciousness was not different.  
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ดร.พัฒนา ชัชพงศ  
 ขอกราบขอบคุณกรรมการสอบปากเปลา รองศาสตราจารย ดร.ชิรวัฒน นิจเนตร และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ  สุภากิจ  ขอกราบขอบคุณ อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา ที่ใหคําปรึกษา
ในเรื่องสถิติการวิจัยมาโดยตลอด และขอบพระคุณคณาจารยและกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทานที่ไดประสาทความรูตาง ๆ 
ใหกับผูวิจัย และขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ใหความชวยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ 
 ขอขอบคุณเทศบาลตําบลราไวย ที่ใหการสนับสนุนการศึกษาวิจัยโดยมอบ คุณสุรเชษฐ  
จิตตเมต รักษาการแทนผูอํานวยการกองการสาธารณสุขมาเปนคณะวิจัย และขอบคุณเทศบาล
ตําบลรัษฎาที่ใหการสนับสนุนผูวิจัยโดยจัดบุคลากรดูแลชวยเหลือผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่การ
ศึกษาวิจัย และขอบคุณพ่ีนองอูรักลาโวยแหลมตุกแก ราไวย และสะปาทุกคน ที่สละเวลาและให
ความรวมมือกับผูวิจัยมาตลอดระยะเวลา 5 ป 
 ขอกราบขอบพระคุณ นายประยูร  ทิพยรัตน คุณอาผูซึ่งใหการดูแลบุตรชายของผูวิจัย 
เด็กชายชนุตม  พงษเจริญ ในขณะที่ผูวิจัยกําลังศึกษาปริญญาเอกและใหเงินสนับสนุนการศึกษา
และการวิจัยแกผูวิจัย คุณศิริวรรณ  ทิพยรัตน คุณอาที่ชวยดูแลเรื่องการเดินทางไปกลับระหวาง
กรุงเทพมหานครและภูเก็ตตลอดระยะเวลาของการศึกษา และขอขอบคุณ คุณวิจิตร พวงสมบัติ 
กัลยาณมิตรของผูวิจัยที่คอยประสานงานกับหนวยงานในกรุงเทพมหานครแทนผูวิจัย เม่ือผูวิจัยตอง
กลับไปรับราชการ รวมทั้งใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้  
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อัตลักษณของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย รวมทั้งเปนชองทางใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบการ
จัดการศึกษาไดนําไปประกอบการพิจารณากําหนดแนวนโยบายการจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง   
 การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพราะเปนเง่ือนไขที่แสดงใหเห็นถึงความ 
สําเร็จของความเสมอภาคและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Marshall. 2010: 273) การจัดการ
ศึกษาสําหรับประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรเพ่ือการจัด
การศึกษาซ่ึงองคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาติ (UNESCO) ไดเสนอแนะ 
คือ การใหความสําคัญการศึกษาชาติพันธุ (Ethnic Education) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2549: 31) และการเปลี่ยนแปลงชีวิตกลุมชาติพันธุที่เสมือนกลุมชายขอบดวยการใหการศึกษาจะทํา
ใหพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น ด่ังพระราชดํารัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  
รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดําเนินเปนประธานในการประชุม
ระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดชลบุรี ความวา 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: ออนไลน) 
 

 ...ในประสบการณสามสิบปดานการศึกษา ขาพเจาเนนการเกษตรในโรงเรียนเนื่องจากเกษตร
เปนแหลงอาหารท่ียั่งยืนและเปนเคร่ืองมือการเรียนรูท่ีดีเพ่ือใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ชุมชนทั้งดานสุขภาพ อนามัย ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม โดยเปาหมาย
สวนใหญท่ีกลุมชนดอยโอกาสและกลุมชายขอบ เพราะมีความมั่นใจวาการศึกษาจะทําใหพวกเขา
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี...  

 
 กลุมชาติพันธุชาวเล (Sea Gypsies ethnic group) เปนหนึ่งในกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยู
ในประเทศไทยซ่ึงมีลักษณะสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ หรือเปนลักษณะของ “สังคม
พหุวัฒนธรรม” (Multicultural Society) โดยมีกลุมชาติพันธุ-ภาษา อาศัยกระจายอยูในประเทศ
จํานวน 62 กลุม ไดแก ภาษาตระกูลไท ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต 
ภาษาตระกูลออสโตรนีเซีย และภาษาตระกูลมง-เม่ียน (ชูพินิจ  เกษมณี. 2547: 6) ซึ่งกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอยูในกลุมชาติพันธุภาษาออสโตรนีเซีย มีประวัติศาสตรความเปนมาของ การเปนชนเผาที่
เรรอนในทะเล มีการทํามาหากินแถบชายฝงและตามเกาะตาง ๆ ซึ่งตอมาภายหลังไดขึ้นมาตั้ง
รกรากบนฝง ชนกลุมนี้จะอาศัยอยูตามเกาะและบริเวณริมฝงทะเลทางภาคใตของประเทศไทย 
นักวิชาการแบงกลุมชาติพันธุชาวเลแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมมอแกน กลุมมอแกลน และกลุม
อูรักลาโวย (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2549: 11-12) 
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 ขอมูลปพุทธศักราช 2552 มีกลุมชาติพันธุชาวเลจํานวน 2,155 ครัวเรือน ประชากร 
8,574 คน กระจายอยูใน 36 ชุมชน 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดภูเก็ต จํานวน 5 ชุมชน 3,589 คน 896  
ครัวเรือน จังหวัดระนอง จํานวน 4 ชุมชน 344 คน 105 ครัวเรือน จังหวัดพังงา จํานวน 16 ชุมชน 
2,518 คน 603 ครัวเรือน จังหวัดกระบี่จํานวน 7 ชุมชน 1,247 คน 284 ครัวเรือน จังหวัดสตูล
จํานวน 4 ชุมชน 1,220 คน 267 ครัวเรือน (กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม. 2552: 37-38)  
จากการศึกษาวิจัยวิถีชีวิตของกลุมชนนี้ พบวา กลุมชาติพันธุชาวเลเปนกลุมที่มีการศึกษานอย  และ
ไมมีอาชีพเสริม (หิรัญญา  ปะดุกา. 2543: บทคัดยอ) ในการเลี้ยงดูเด็กจะเนนการสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกายมากกวาพัฒนาการดานอ่ืน ๆ และมีการใหเด็กเรียนรูดานภาษา ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคภายใตบริบทของชาวเล (สุรัสวดี  กองสุวรรณ. 
2539: บทคัดยอ) โดยเด็กชาวเลจะเรียนรูดวยการสังเกตจากพอแมและบุคคลอ่ืนในชุมชนดวยการ
กระทํา (learning by doing) บางอยางลอกเลียนแบบจากบุคคลใกลชิด มีการสื่อสารระหวางบุคคล 
(interpersonal communication) ระหวางกลุมกับบุคคล และระหวางกลุมผูใหญไปยังกลุมเด็ก 
(สมเกียรติ  สัจจารักษ. 2539: บทคัดยอ)  
 ในจังหวัดภูเก็ตมีการตั้งถิ่นฐานของกลุมชาติพันธุชาวเลมอแกนและอูรักลาโวย แต
ประชากรกลุมอูรักลาโวย (Urak Lawoi) มีจํานวนมากที่สุด อาศัยอยูใน 3 ชุมชน ไดแก บานแหลม
ตุกแกหรือเกาะสิเหร หาดราไวยและบานสะปา มีจํานวน 570 ครัวเรือน ประชากรโดยประมาณ 
2,709 คน สภาพสังคมโดยรวมของกลุมชนนี้คือการขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิต เปนกลุมที่ไม
เขมแข็ง ขาดปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต ขาดการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุขและอาชีพ 
ขาดการเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐ การหลั่งไหลของกระแสวัฒนธรรมภายนอกเขาชุมชนโดยที่
ชุมชนยังขาดภูมิคุมกันที่ดี ซึ่งตอมาไดรับการดูแลมากขึ้นภายหลังการเกิดเหตุการณภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในป 2547 (Narumon Arunothai at.el. 2008: Online) กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ตมีรับสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องของการศึกษาและการจัดสรรทุนการศึกษาเทาเทียมกับคน
อ่ืน ๆ  เด็กสามารถเขาเรียนในโรงเรียนจนจบการศึกษาและไดรับการรับรองวุฒิการศึกษาตาม
หลักสูตร แมเด็กบางรายจะยังไมไดรับการรับรองความเปนพลเมืองไทยก็ตาม (เฉลิมลักษณ  เก็บ
ทรัพย. 2549: 72) ผลของการศึกษาวิจัยยังพบอีกวา เด็กกลุมน้ีขาดแรงจูงในการเรียน เน่ืองจาก
ครอบครัวไมใหการสนับสนุนอยางจริงจัง สาเหตุของการขาดเรียนมักจะมาจากการที่ผูปกครองมัก
พาเด็กไปรับบริจาคในวันพระ วันสําคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งบางวันเปนวันปกติที่เด็กตองไปเรียน
หนังสือ  บางครอบครัวไมไดสงเด็กเขารับการศึกษาตามเกณฑการศึกษา (สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552: 71; กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม. 2552: 74-75) และเด็ก
กลุมน้ียังมีอัตราการออกกลางคันทุกป ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสุมเก็บขอมูลความจําเปน
พ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่พบวา กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไมผานเกณฑตัวชี้วัดดานการศึกษาตอและ
การฝกอบรมอาชีพ  การอานออกเขียนภาษาไทยได การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
กิจกรรมสาธารณะหมูบาน 
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 กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยเปนกลุมที่ตองเรงสรางความตระหนักในความสําคัญของ
การศึกษาเพ่ือใหมีการสนับสนุนสงเสริมการศึกษาของเด็ก มีการศึกษาวิจัยพบวาการไมให
ความสําคัญกับการศึกษาคือปจจัยที่เปนปญหาตอบทบาทครอบครัวในเรื่องของการศึกษา (อํานวย  
หม่ืนสมบัติ. 2544: 63) การแกปญหาดานการศึกษาของเด็กควรเร่ิมที่บิดามารดาและผูปกครอง 
เน่ืองดวยสถาบันครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดของสังคม เพราะเปนสถาบันมูลฐานหรือเปน
สถาบันแรกของการวิวัฒนาการของสังคมมนุษย ซึ่งเปนหนวยองคการท่ีมีขนาดเล็กที่สุดของสังคม 
(ทัศนีย  ทองสวาง. 2549: 79 อางจาก Kingsley Davis. 1969: 394-395) และมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาของเด็กตั้งแตแรก (Berns. 2010: 78) พอแมเปนบุคคลที่ใกลชิดที่สุดที่จะชวยหลอหลอมให
เด็กเติบโตขึ้นมาเปนคนที่มีบุคลิกภาพอยางไรก็ได (Rousseau; citing in Berger. 1995: 42) และ
เด็กทุกคนเกิดมาดี แตสิ่งที่ทําใหเด็กไมดีคือการไมไดรับการศึกษาที่ดีพอและขาดการเอาใจใสจาก
พอแม (Froebel; citing in  Berger. 1995: 43) และการศึกษาวิจัยยังพบวา ความสําเร็จใน
การศึกษาของเด็ก นอกจากเกิดจากครูในโรงเรียนแลวยังมีผลมาจากการสนับสนุนของพอแมที่บาน 
(Santrock. 2007: 5; อางจาก Cowan et al. 2005;Mattanah. 2005; Piata Hamre and Stuhlman. 
2003;Pressley et al. 2003.)  
 การศึกษาวิจัยที่ใชประชากรที่มีลักษณะคลายกลุมชาติพันธุชาวเล เชน การศึกษาการ
ปรับตัวของนักเรียนชนเผาปกาเกอะญอในโรงเรียนสงเคราะหเชียงใหมที่พบวาสามารถปรับตัวได
นอย ในดานวัฒนธรรม ประเพณี ดานศาสนา ดานเศรษฐกิจ ดานการใชภาษา และดานการเรียนรู 
(มงคล  พนมมิตร. 2551: บทคัดยอ) การศึกษาวิจัยกรณีของนักเรียนชาวจีนฮอโดยเฉพาะกลุมที่
ไมไดรับสัญชาติไทยซึ่งพบวาพวกเขามองวาแมตนเองจะมีผลการเรียนดีเพียงใด แตหากไมไดรับ
สัญชาติไทยหรือไมไดรับการพิจารณาเปนกรณีพิเศษตนก็ไมสามารถที่จะเรียนตอได ดังน้ันเด็ก
เหลาน้ีจึงมักลาออกกลางคัน (สุรีรัตน  สมบัติกําไร. 2550: 153-156) และการศึกษาวิจัยของกรณี
ของผูปกครองของนักเรียนชาวเลบนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบวา พวกเขาไมตองการเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน เพราะไมมีความไววางใจและไมตองการเขากับสังคมอ่ืน
และชาวเลมักตกอยูใตอํานาจของคนในสังคมเสมอ (ศุภโชค  แซตั๋น. 2545: 91-94) นอกจากน้ี ยังมี
การนําแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) มาใชในการศึกษาวิจัยประชากรชาว
สเปนที่มีรายไดต่ําและไมสามารถพูดภาษาอังกฤษเปนกลุมที่ไมไดใหการสนับสนุนการศึกษาใน
โรงเรียนและไมเห็นประโยชนของการศึกษารวมทั้งการเปนชนกลุมนอยที่อาศัยอยูใน 4 รัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริการัฐ ไดแก ลอสแองเจิลลิส ชิคาโก ฮัทตัน และแอตแลนตา โดยจัดกิจกรรมเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนความรู การสรางความไววางใจ และการจัดใหทํางานเปนคณะ ซึ่งผลการวิจัยพบวา 
พวกเขามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิทธิประโยชนของเด็กในระดับบุคคลและการปฏิบัติ 
รวมทั้งเปนการสรางโอกาสใหผูปกครองไดพบกับองคกรที่เก่ียวของกับระบบการศึกษา (Bolivar. 
2011: 4-34) การเสริมพลังอํานาจมีผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมที่จะทาํใหการใชชวีติ
ในสังคมไดดี (Berns. 2010: 12) 
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 สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาใหกับกลุมชาติพันธุชาวเล  
โดยมีกรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา คือ การใหคนในหมูบานสนใจการศึกษามากขึ้นเพ่ือการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และ
การใหมีกฎหมายใชบังคับใหเยาวชนทุกคนไดรับการศึกษาอยางแทจริง (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2550: 51) ซึ่งการจัดการศึกษาใหกับกลุมชาติพันธุเปนส่ิงที่ผูนําทางการศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา ตองใชความพยายามที่จะบริหารจัดการกลุมชนน้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา
เพราะกลุมชาติพันธุถือเปนกลุมที่ไมไดตระหนักในความสําคัญของการศึกษา (Gunningham; & 
Cordeiro. 2003: 101)  
 ผูวิจัยปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไดรับรูสภาพความ
เปนอยูและสถานการณทางการศึกษาของบุตรหลานกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 
จึงตองการที่จะศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนประชากรกลุมชาติพันธุชาวเลที่มีจํานวนมากที่สุดในประเทศไทย วาเปนอยางไร 
และศึกษาการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาใหกับกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด
ภูเก็ตวาผลเปนอยางไร สามารถชวยปรับทัศนคติที่มีตอตนเองและตอกลุม ซึ่งอาจสงผลใหการดูแล
สนับสนุนบุตรหลานในเรื่องของการศึกษา เพ่ือยกระดับฐานะความเปนอยู การเลือกประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสามารถอยูในสังคมไดดีขึ้น ผลจากการศึกษาจะทําใหไดสารสนเทศ
ของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในเรื่องของความตระหนักทางการศึกษา ทัศนคติระดับบุคคล
ระดับกลุม และแนวทาง/วิธีการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาที่ผูบริหารของหนวยงานที่
เก่ียวของกับการศึกษาในพื้นที่สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนากลุมชาติพันธุชาวเลไดอยาง
เหมาะสมตอไป  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 
ในจังหวัดภูเก็ต  

2. เพ่ือศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษาใหกับกลุมชาติพันธุชาวเล 
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคติ  
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ทําการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาแกกลุมชาติพันธุชาวเล 
อูรักลาโวย ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยจะทําใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

1.  ไดขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล 
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 

2.  ไดแนวทาง/วิธีการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธชาวเล 
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อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 
3.  เปนแนวทางใหหนวยงานทางการศึกษานําการเสริมสรางพลังอํานาจมาใช 

เปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษากับกลุมชาติพันธุชาวเล 
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ทําการศึกษาวิจัยความตระหนักทางการศึกษาในระดับขั้นของ
ความรูสึก ประกอบดวย การรับรู การยอมรับและการเห็นคุณคา และกิจกรรมการเสริมสรางความ
ตระหนักทางการศึกษาโดยการอานใหฟง อธิบาย  ซักถามใหชวยกันคิด มีการใชแบบสอบถาม
ความตระหนักทางการศึกษา กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยบางคนที่อานเขียนภาษาไทยไมไดและ
ใชภาษาอูรักลาโวยในการสื่อสารเปนสวนใหญซึ่งอาจรับรูไมไดเต็มที่ ในการนี้ผูวิจัยไดใชกลุมชาติ
พันธุชาวเลอูรักลาโวยที่อานออกเขียนไดเปนคณะทํางานดวย   
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตของการวิจัยเร่ือง การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้ 
 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย   
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต  
มีจํานวน 570 ครัวเรือน (กองทนุสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม. 2552: 37)   
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางตามวตัถุประสงคได 2 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางเพื่อทําการศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุม 

ชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต โดยใชเกณฑรอยละ 15 ของจํานวนประชากร ไดกลุม
ตัวอยาง 86 ครัวเรือน โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sample) ไดดังนี้ 
     แหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร    43 ครัวเรือน    

     ราไวย                             35 ครัวเรือน    

     สะปา                                8 ครัวเรือน    

2. กลุมตัวอยางเพื่อทําการศึกษาการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา 

ของกลุมชาตพัินธุชาวเลอูรกัลาโวยในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 30 คน ที่ไดจากความสมัครใจของกลุม
ตัวอยางในขอที่ 1 ที่จะเขารวมในการทดลองการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา  
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 ขอบเขตดานเน้ือหา   
 ในการศึกษาวิจัยการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรัก
ลาโวยในจังหวัดภูเก็ตมีขอบเขตดานเน้ือหาดังนี้ 
 
 

1.  ศึกษาความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวดั 
ภูเก็ต  
    1.1 ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวของกับกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยได
ความตระหนักทางการศึกษา หมายถึง การที่บุคคลรับรู ยอมรับและเห็นคุณคาในสิทธิ อํานาจหนาที่
และบทบาททางการศึกษาจนเกิดเปนความคิดที่จะนําไปปฏิบตัิ ประกอบดวย 
   1.1.1 การรับรู (Receiving) หมายถึง การรับฟงความรูในเร่ืองที่เก่ียวกับสิทธิ 
อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาดวยความสนใจและความตั้งใจ 
   1.1.2 การยอมรับ (Responding) หมายถึง การยอบรับและใหการสนับสนุน
ความรูในเรื่องที่เก่ียวกับสิทธิ อํานาจหนาที่ และบทบาททางการศึกษาที่ไดรับและเต็มใจที่จะทําตาม 
   1.1.3 การเห็นคุณคา (Valuing) หมายถึง การมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามสิทธิ 
อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา  
  2. ศึกษาการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล 
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต  
      2.1 ศึกษาเอกสารและบริบทของกลุมชาติพันธุชาวเลและจัดกรอบแนวทาง/วธิกีาร
โดยนําแนวคิดความตระหนัก การเสริมสรางพลังอํานาจ การมีสวนรวมและแนวคิดทัศนคติมาใชใน
การเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษา (KiPTT empowerment) ซึ่งมี 4 แนวทาง/วธิีการ 
ประกอบดวย 
       2.1.1 การใหความรูและขอมูลสารสนเทศ (Knowledge & Information) 

2.1.2  การใหมีสวนรวม (Participation) 
2.1.3  การใหการทํางานเปนทีม (Teamwork) 

       2.1.4  การสรางความไววางใจ (Trust) 
      2.2 จัดสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือหาความเหมาะสมของการนําการ
เสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT empowerment) ไปสูการปฏิบัติ  ประกอบดวย 
       2.2.1 ผูนํากลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต  
       2.2.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
       2.2.3 กลุมชาติพันธุชาวเลที่ทํางานในหนวยงานภาครฐัหรือเอกชน 
      2.2 นําการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT empowerment)   
ไปทดลองใชในชุมชน 3 แหง ไดแก แหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร ราไวย และสะปา   
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      2.3 สรุปผลการศึกษาวจัิย 
     
นิยามศัพทเฉพาะ  

1.  การศึกษา หมายถึง การใชสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาทของผูปกครองในการดูแล 
ใหการศึกษาแกเด็กที่เปนไปภายใตหลักสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาสิทธิเด็กพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ.2545  ประกอบดวย การดูแลเด็กใหไปโรงเรียน การเอาใจใสการเรียนของเด็ก การมีสวนในการ
จัดทําหลักสูตร  การสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมของบุตรหลาน และ 
การติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเรียนของเด็ก 

2. ความตระหนักทางการศึกษา หมายถึง ระดับความรูสึกหรือคุณลักษณะของบุคคลที่ 
มีรับรู ยอมรับและเห็นคุณคาในสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาจนเกิดเปนความคิดที่
จะนําไปปฏิบัติ ดังนี้  
  2.1 การรับรู (Receiving) หมายถึง การรับฟงความรูในเรื่องที่เก่ียวของกับสิทธิ 
อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาดวยความสนใจและความตั้งใจ 
  2.2 การยอมรับ (Responding) หมายถึง การยอบรับและใหการสนับสนุนความรูใน
เรื่องที่เก่ียวกับสิทธิ อํานาจหนาที่ และบทบาททางการศึกษาที่ไดรับและเต็มใจที่จะทําตาม 
  2.3 การเห็นคุณคา (Valuing) หมายถึง การมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามสิทธิ อํานาจ
หนาที่และบทบาททางการศึกษา  
  3. การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT empowerment) หมายถึง 
แนวทาง/วิธีการในการสนับสนุนใหบุคคลไดพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาจิตสํานึกในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบทางการศึกษาของตนเองและสังคม 
ประกอบดวย  
  3.1 การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge & Information) หมายถึง การให
ความรูและขอมูลที่เก่ียวของกับการศึกษาในเรื่องของสิทธิ อํานาจหนาที่และเรื่องบทบาททาง
การศึกษาของครอบครัวและชุมชนที่ถูกกําหนดไวในกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติของภาครัฐ ซึ่ง
การใหความรูและขอมูลขาวสารจะกระทําโดยการชักนําและการใหความรู    
  3.2 การใหมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การสงเสริมใหแสดงออกทางความคิด
และการตัดสินใจโดยการเปดโอกาสใหมีการส่ือสารเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ 
ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอ โดยการใหคิด ใหเลือก และใหติดตาม  
  3.3 การทํางานเปนทีม (teamwork) หมายถึง การฝกทักษะการเขารวมในกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งไดแก การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และการทํางาน
รวมกับ   ผูที่เก่ียวของ  
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  3.4 การสรางความไววางใจ (Trust) หมายถึง การสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิด
ความรูสึกเปนกันเอง ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อม่ันในตนเองโดยการรับฟง การสนับสนุนขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ และใหการชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา 
    4. ทัศนคติระดับบุคคล หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของบุคคลที่มีตอตนเอง
เม่ือไดรับการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา ดังนี้ 
  4.1 ความรูสึกมีอํานาจ (Authority) หมายถึง มีความคิดวาตนเองมีความสามารถที่จะ
กําหนดควบคุมและกํากับการดําเนินการของตนเองได 

4.2 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง แสดงการยอมรับและความกลาที่ 
จะเผชิญกับปญหาและแกไขปญหาดวยตนเอง 

4.3 ตระหนักในภาระหนาที่ (Accountability) หมายถึง มีความสามารถที่จะมอง 
ยอนกลับไปถึงการตัดสินใจและการกระทําในอดีตมีความถูกตองเหมาะสมหรือตองปรับปรุงแกไข
อยางไร 

4.4 ความรูสึกในเรื่องของกลุม หมายถึง มีความรูสึกวาการทํางานรวมกันของคนใน 
กลุมจะทําใหเกิดพลังที่มีอิทธิพลตอการไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการ 
  5. ทัศนคติระดับกลุม หมายถึง การเปลีย่นแปลงทัศนคติของกลุมหลังจากที่บุคคลในกลุม
ไดรับการเสรมิสรางความตระหนักทางการศึกษา ไดแก  
  5.1 การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง เกิดการเรียนรูวากลุมเปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนและสังคม จะตองทําหนาที่เหมือนกลุมอ่ืนในสังคม 
  5.2 การเรียนรูบทบาทหนาที่ที่มีตอชุมชนและสังคม (Learning) หมายถึง มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ทางการศึกษาของกลุมที่มีตอชุมชนและสังคมภายนอก 

 6. กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย (Urak lawoi Sea Gypsies Ethic Group) หมายถึง  
กลุมชนที่มีวิถีชีวิตเรรอนในทะเลและไดขึ้นมาตั้งรกรากบนฝงจนกลายเปนชนพื้นเมืองซึ่งเปนหนึ่งใน
สามชนเผาของกลุมชาติพันธุชาวเล (Sea Gypsies Ethic Group) ที่อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ต  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีตอสิ่งเราอันไดแก บุคคล สถานการณ กลุมสังคม  
และสิ่งตางๆ ที่โนมเอียงหรือพรอมที่จะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เปนสิ่งที่เกิดจากการ
เรียนรูประสบการณ (Brackher. 1986: 250 อางอิงจาก ประภาส บุญยินดี, 2536: 15) ดังน้ัน  
การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาใหกับกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือใหเกิดคุณลักษณะของบุคคลที่มีการรับรู ยอมรับและเห็นคุณคาในเรื่องของสิทธิ อํานาจหนาที่
และบทบาททางการศึกษาจนเกิดเปนความคิดที่จะนําไปปฏิบัติใหกับกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย
ที่มีความรูสึกวาตนเองมักตกอยูภายใตอํานาจของคนอ่ืนในสังคมเสมอจนเกิดเปนความไมไววางใจ
คนในสังคม (ศุภโชค  แซตั๋น. 2545: 91-94) และพบวาชนเผาน้ีไดละเลยตอสิทธิ อํานาจหนาที่และ
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บทบาททางการศึกษาของตนเองเห็นจนทําใหเด็กขาดแรงจูงในการเรียน รวมทั้งใหการใหเด็กหยุด
เรียนเพื่อไปรับบริจาคเงินและสิ่งของในวัดไมวาวันนั้นจะเปนวันพระหรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ซึ่งบางวันที่ไปเปนวันปกติที่เด็กตองไปเรียนหนังสือ และยังพบวาบางครอบครัวไมไดสงเด็กเขารับ
การศึกษาตามเกณฑการศึกษา (สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552: 71;กองทุน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม. 2552: 74-75) ในการศึกษาวิจัยไดนําแนวคิดการเสริมสราง 
พลังอํานาจ (empowerment) มาใชเพ่ือเปนแนวทางหรือวิธีการ (Zimmerman.1997: 178) ที่จะ
สนับสนุนใหกลุมชนนี้ไดรับการพัฒนา (Bishop. 1994;Rappaport. 1984: 30;Gibson. 1993;        
ปยะรัตน นิลอัยกา. 2546: 19; อางอิงจาก Kieffer. 1984) ความสามารถของตนเองเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาจิตสํานึกในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและสังคม (Rissel. 
1994: 39-47) ซึ่งการเสริมสรางพลังอํานาจจะทําใหชนเผาน้ีเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติระดับ
บุคคลและทัศนคติระดับกลุม ดังนี้  
  1. ความรูสึกมีอํานาจ (Authority) หมายถึง มีความคิดวาตนเองมีความสามารถที่จะ
กําหนดควบคุมและกํากับการดําเนินการของตนเองได 

  2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง แสดงการยอมรับและความกลาที่จะ 
เผชิญกับปญหาและแกไขปญหาดวยตนเอง 
  3. ตระหนักในภาระหนาที่ (Accountability) หมายถึง มีความสามารถที่จะมอง 
ยอนกลับไปถึงการตัดสินใจและการกระทําในอดีตมีความถูกตองเหมาะสมหรือตองปรับปรุงแกไข
อยางไร 
  4. ความรูสึกในเรื่องของกลุม (Group conscious) หมายถึง มีความรูสึกวาการ
ทํางานรวมกันของคนในกลุมจะทําใหเกิดพลังที่มีอิทธิพลตอการไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการ 
 เม่ือทัศนคติระดับบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงยอมมีผลใหทัศนคติระดับกลุมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. การปรับตวั (Adjustment) หมายถึง เกิดการเรียนรูวากลุมเปนสวนหนึ่งของชุมชน
และสังคม จะตองทําหนาทีเ่หมือนกลุมอ่ืนในสังคม 
  2. การเรียนรูบทบาทหนาที่ที่มีตอชุมชนและสังคม (Learning) หมายถึง มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ทางการศึกษาของกลุมที่มีตอชุมชนและสังคมภายนอก 
 แนวทาง/วิธีการของการเสริมสรางพลังอํานาจ 4 แนวทาง/วิธีการ ที่ไมตองดําเนินเปน
ลําดับขั้นแตสามารถนํามาใชในคราวเดียวกันและสลับสับเปลี่ยนกันตามสถานการณ ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เรียกวา KiPTT empowerment หรือ การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา 
ไดแก  
  1. การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge & Information) เปนการชักนําโดย
ใชความรูในเรื่องที่เก่ียวของกับการศึกษาในเรื่องของสิทธิ อํานาจหนาที่และเรื่องบทบาททาง
การศึกษาของครอบครัวและชุมชนที่ถูกกําหนดไวในกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติของภาครัฐ ซึ่ง
การใหซึ่งการใหความรูและขอมูลขาวสาร  
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  2. การใหมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การสงเสริมใหแสดงออกทางความคดิ
และการตัดสนิใจโดยการเปดโอกาสใหมีการส่ือสารเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ 
ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกันโดยการใหคิด ใหเลือก และใหติดตาม  
  3. การทํางานเปนทีม (teamwork) หมายถึง การฝกทักษะการเขารวมในกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่งไดแก การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และการทํางานรวมกับผู
ที่เก่ียวของ  
  4. การสรางความไววางใจ (Trust) หมายถึง การสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิด
ความรูสึกเปนกันเอง ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อม่ันในตนเองโดยการรับฟง การสนับสนุนขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ และใหการชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา 
 การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT empowerment) จะมีผลตอระดับ
ความรูสึกหรือคุณลักษณะในการรับรู (Receiving) การยอมรับ (Responding) และการเห็นคุณคา 
(Valuing) ในสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาจนเกิดเปนความคิดที่จะนําไปปฏิบัติ 
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แนวคิดทฤษฎี  
 แนวคิดความตระหนัก (Awareness) 

ความหมาย ความรูสึกของบุคคลที่เกิดจากความรูที่มีอยูซ่ึงมีผลตอความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเรามากระตุน 
(Bloom and ather. 1971: 273; Eysenck and Arnold. 1972: 110; Good. 1973: 54; Fredman. 1992: 5)   
ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก องคประกอบที่จะทําใหเกิดความตระหนัก ไดแก บุคลิกภาพ การสัมผัส 
ประสบการณ และการเรียนรู ซ่ึงองคประกอบทั้งหมดน้ีเปนส่ิงท่ีอยูในของตัวบุคคล เม่ือบุคคลไดรับการกระตุนหรือมีส่ิงเราจาก
ภายนอกเขามา บุคคลจะนําส่ิงมีในตัวเกิดสกัดออกมาเปนความรูไปสงผลใหเกิดความตระหนัก  
ระดับความตระหนัก  ใชระดับความรูสึกหรือดานคุณลักษณะ (Affective Domain) จําแนกลําดับพัฒนา ดังน้ี 1) การรับรู 
(Receiving) หมายถึง การรับฟงความรูในเร่ืองที่เกี่ยวกับสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาดวยความสนใจและความ
ตั้งใจ  2) การยอมรับ (Responding) หมายถึง การยอบรับและใหการสนับสนุนความรูในเร่ืองที่เกี่ยวกับสิทธิ อํานาจหนาที่ และ
บทบาททางการศึกษาท่ีไดรับและเต็มใจที่จะทําตาม  3) การเห็นคุณคา (Valuing) หมายถึง การมีความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติตามสิทธิ 
อํานาจหนาท่ีและบทบาททางการศึกษา  
การสรางความตระหนัก  ประกอบดวย ผูสรางและผูรับ โดยผูสรางความตระหนักตองใหความรูในส่ิงที่ผูรับยังไมรู มีการ
ถายทอดความรูดวยส่ือและอุปกรณตาง ๆ มีการสรางประสบการณ  เพื่อใหผูรับมีทัศนคติที่ดีในเร่ืองที่ไดรับ (มนัส  สุวรรณ 
(2536: 1-11 อางจาก เกวลิน  เฟองจันทร. 2546: 34-35)   

 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา 
1. การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment)  

ความหมาย หมายถึงแนวทาง/วิธีการในการสนับสนุนใหบุคคลไดพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจิตสํานึกในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและสังคม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติระดับบุคคลทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจ (Authority) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ตระหนักในภาระ 
หนาท่ี (Accountability)  ในระดับกลุมเกิดการปรับตัว (Adjustment) ข้ึน มีความรู ความเขาใจในเรื่องของกลุม และเกิดการ 
เรียนรูในบทบาทหนาที่ของกลุมที่มีตอชุมชนและสังคม 
    การเสริมสรางพลังอํานาจ :  1) ความรูและขอมูลขาวสาร(Knowledge & Information)  (Gutierrez et al. 
1998; Isareal et al. 1994; Haws. 1992; Tracy. 1990; Scott & Jaffe. 1991; Kinlaw. 1995; Blanchard Carlos &  
Randolph. 2001)  2) การมีสวนรวม (Participation) (Gibson. 1993; Gutierrez et al. 1998; Bishop et al. 1988; 
Isareal et al. 1994; Scott & Jaffe. 1991) 3)การทํางานเปนทีม/คณะ (Teamwork) . (Tracy. 1990; Scott & Jaffe.  
1991; Kinlaw. 1995; Blanchard Carlos & Randolph. 2001)  4) การสรางความไววางใจ (Trust) (Gutierrez et al. 1998;  
Bishop et al. 1988; Tracy. 1990; Stewart. 1994) 

2. ทัศนคติ (Attitude)  คือ ความรูสึกที่เกิดข้ึนจากความเช่ือและพรอมที่จะแสดงออก (to act or to react) ทาง 
ภาษาและไมใชภาษา ซ่ึงเปนตัวดัชนีชี้วาบุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรส่ิงที่อยูรอบขาง (Roger. 1978: 208-209 อางจาก  
สุรพงษ  โสธนะเสถียร. 2533: 122) ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ คือ ขาวสารขอมูล การเกี่ยวของกับ 
กลุม ประสบการณ (ธงชัย  สันติวงษ (2539: 166-167)                    

3. การมีสวนรวม  คือ  การช้ีนําตนเอง (Self Direction) มโนภาพแหงตน (Self Concept) ความเปนอิสระในการกําหนด 
วิถีชีวิตแหงตน (Self Determination or Autonomy) และความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอสวนรวม (Commitment and Responsibility)    
(อุนตา นพคุณ. 2528 : 103 – 105)   ในบางสิ่งบางอยาง หรือเชื่อมโยงไปสูกระบวนการในการเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบของแตละ
บุคคลหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม (Gustavo 1992: 4)   
                          ขั้นตอนการมีสวนรวม  คิดแกไขปญหา/พัฒนา เลือกแนวทางดําเนินการ และการติดตามประเมินผล   
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

         ทัศนคติระดับบุคคล                                                      ทัศนคติระดับกลุม 
- ความรูสึกมีอํานาจ (Authority)                                 - เกิดการปรับตัว (Adjustment)  
- มีความรับผิดชอบ (Responsibility                                     - เรียนรูในบทบาทหนาที่ที่มีตอชุมชนและ    
- ตระหนักในภาระหนาท่ี (Accountability)                               สังคม (Learning role of group)  
- มีความรูสึกในเร่ืองของกลุม  (Group consciousness)                           

ความตระหนักทางการศึกษา (Educational Awareness) 
        หมายถึง ระดับความรูสึกหรือคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีการรับรู ยอมรับและเห็นคุณคาในเรื่องของ
สิทธิ อํานาจหนาท่ีและบทบาททางการศึกษาจนเกิดเปนความคิด ท่ีจะนําไปปฏิบัติ 
    การรับรู (Receiving) หมายถึง การรับฟงความรูในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับสิทธิ อํานาจหนาท่ีและบทบาท
ทางการศึกษาดวยความสนใจและความตั้งใจ 
    การยอมรับ (Responding) หมายถึง การยอบรับและใหการสนับสนุนความรูในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับ
สิทธิ อํานาจหนาท่ี และบทบาททางการศึกษาท่ีไดรับและเต็มใจท่ีจะทําตาม 
    การเห็นคุณคา (Valuing) หมายถึง การมีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามสิทธิ อํานาจหนาท่ีและบทบาท
ทางการศึกษา   

  การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT empowerment) 
1. การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge & Information) หมายถึง การใหความรูและขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาในเรื่องของสิทธิ อํานาจหนาท่ีและเรื่องบทบาททางการศึกษาของครอบครัวและ
ชุมชนที่ถูกกําหนดไวในกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติของภาครัฐ ซึ่งการใหความรูและขอมูลขาวสาร
จะกระทําโดยการชักนําและการใหความรู   
2. การใหมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การสงเสริมใหแสดงออกทางความคิดและการตัดสินใจ
โดยการเปดโอกาสใหมีการส่ือสารเพื่อการแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณ ตลอดจนการเสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดีตอ  โดยการใหคิด ใหเลือก และใหติดตาม  
3. การทํางานเปนทีม (teamwork) หมายถึง การฝกทักษะการเขารวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งไดแก 
การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และการทํางานรวมกับ   ผูท่ีเกี่ยวของ  
4. การสรางความไววางใจ (Trust) หมายถึง การสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิดความรูสึกเปนกันเอง ทํา
ใหบุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเองโดยการรับฟง การสนับสนุนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ และใหการ
ชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด
ภูเก็ต มีการศกึษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

1. แนวคิดความตระหนัก (Awareness) 
1.1 ความหมายของความตระหนัก 
1.2 ขั้นตอนและกระบวนการเกดิความตระหนัก 
1.3 การสรางความตระหนัก 
1.4 ปจจัยที่มีตอความตระหนัก 
1.5 การวัดความตระหนัก 
1.6 สิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา 

  2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเสริมสรางความตระหนกัทางการศึกษา 
2.1 แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) 

    2.1.1 ความหมายการเสริมสรางพลังอํานาจ 
  2.1.2 ความสําคัญของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
  2.1.3 องคประกอบของการเสริมสรางพลงัอํานาจ 
  2.1.4 หลักการเสริมสรางพลังอํานาจ 
  2.1.5 ปจจัยและเงื่อนไขการเสริมสรางพลังอํานาจ 
2.2 แนวคิดทศันคต ิ(Attitude) 
  2.2.1 ความหมายทัศนคต ิ

    2.2.2 ความสําคัญของทัศนคต ิ
2.2.3 องคประกอบของทัศนคต ิ

    2.2.4 ลักษณะของทัศนคต ิ
    2.2.5 ขั้นตอนทัศนคต ิ
   2.3 แนวคิดการมีสวนรวม (Participation)  
    2.3.1 ความหมายการมีสวนรวม 
    2.3.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม 
    2.3.3 องคประกอบของการมีสวนรวม 
    2.3.4 ระดับของการมีสวนรวม 
    2.3.5 การสรางการมีสวนรวม 
  3. กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย (Ulak Lawoi Sea Gypsies Ethnic Group) 

  4. งานวิจัยที่เก่ียวของ    
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1. แนวคดิความตระหนัก (Awareness) 
 1.1  ความหมายของความตระหนัก   
   ความตระหนัก (Awareness) ไดรับการนิยามความหมายจากนักวิชาการหลายทาน 
อาทิ  
    เฟร็ดแมน (Fredman. 1992: 5) กลาวถึงความตระหนักวาเปนพฤติกรรมขั้นต่ําสุด
ทางดานอารมณหรือความรูสึก ลักษณะของความตระหนักคลายกับความรู แตแตกตางที่ความรูเปน
เริ่องที่เก่ียวของกับขอเท็จจริง กฎเกณฑ รายละเอียดที่ตองประพฤติปฏิบัติ 
    โวลแมน (Wolman. 1973: 38) กลาวถึงความตระหนักเปนภาวการณที่บุคคลเขาใจ
หรือสํานึกถึงบางสิ่งบางอยางของเหตุการณ ประสบการณ หรือวัตถุสิ่งของได  
    กูด (Good. 1973: 54) ใหความหมายความตระหนักวาเปนความรูสึกที่แสดงถึงการ
เกิดความรูของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาที่เกิดขึ้น 
    บลูม และคณะ (Bloom and other. 1971: 273) กลาววาความตระหนักเปนขั้น
ต่ําสุดของอารมณและความรูสึก (Affective domain) มีลักษณะเกือบจะคลายความรูตรงที่ความรู
และความตระหนักไมเปนลักษณะของสิ่งเรา แตความตระหนักจะเกิดขึ้นเม่ือมีสิ่งเรามาทําใหเกิด
ความตระหนัก โดยไมจําเปนตองเนนประสบการณหรือส่ิงหนึ่งสิ่งใด   
    อายเซนค และอารโนลด (Eysenck; & Arnold. 1972: 110) ใหความหมายความ
ตระหนักวา ความตระหนักเปนความสัมพันธระหวาง ความสํานึก (Consciousness) และเจตคติ 
ความตระหนักเปนภาวะของจิตใจซึ่งไมอาจแยกเปนความรูสึก หรือความคิดเพียงอยางเดียวโดย
เด็ดขาด  
   จึงสรุปไดวา ความตระหนัก หมายถึง ความรูสึกที่เกิดจากการรับรู การคิดได และ
เห็นในประโยชนและความสําคัญของบางสิ่งบางอยาง เม่ือมีเหตุการณ สภาพแวดลอมหรือสิ่งเรา
จากภายนอก  
 
 1.2 ข้ันตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก  
  ความตระหนักเปนผลมาจากกระบวนการทางปญญา (Cogenitive process) กลาวคือ  
เม่ือบุคคลไดรบัการกระตุนจากสิ่งเราหรือรับสัมผัสจากสิ่งเราแลวจะเกิดการรับรู เม่ือรับรูขั้นตอไป 
ก็จะเขาใจในสิง่เราน้ัน คือ การเกิดความคิดรวบยอด และนําไปสูการเรียนรู คือ การมีความรูในสิ่ง
นั้น และนําไปสูการเกิดความตระหนักในที่สุด ซึ่งความรูและความตระหนักก็จะนําไปสูการกระทํา
หรือพฤติกรรมของบุคคลน้ันตอส่ิงเรา ดังภาพประกอบ 2 ตอไปน้ี (Good. 1973: 54) 
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ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
 

            ที่มา: Good, Carter V. Dictionary of education. 1973: 54 
 

 เบรกเกอร (สมฤดี  ทัพพรหม. 2551: 24 อางอิงจาก Brackher. 1986: 250) กลาววา 
ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีตอสิ่งเราอันไดแก บุคคล สถานการณ กลุมสังคม และสิ่งตางๆ  
ที่โนมเอียงหรือพรอมที่จะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรู
ประสบการณ ความตระหนักเกิดจากการท่ีบุคคลยอมรับรูสิ่งน้ันมีคุณคาสําหรับเขาหรือแสดง 
วาเขามีคานิยมอยางใดอยางหนึ่ง ทัศนคติและคานิยมที่จะนําไปสูการปฏิบัติหรือพฤติกรรมเปน
ทัศนคติและคานิยมที่เปนผลของลักษณะทาทางหรืออุปนิสัย (Personality Characteristics)  
ที่สืบเน่ืองมาจากความตองการหรือส่ิงจูงใจตาง ๆ ตั้งแตรางกายจนถึงจิตใจกับขอมูลที่สะสมหรือ
ประสบการณในอดีต (stored information and past experience) ซึ่งเปนส่ิงที่บุคคลเรียนรูสิ่งที่ผาน
มาในชีวิตอาจจะเปนรูปแบบของขาวสารขอมูลหรือการไดปฏิบัติหรือกระทํามาแลวดวยตนเอง  
และเก็บความรูที่ไดจากประสบการณนี้มาเปนความรูเพ่ือใชในการแยกแยะพิจารณา และปฏิบัติตอบ
ตอตัวกระตุนตาง ๆ มาประกอบเขาดวยกัน ดังภาพประกอบ 9 (ยงยุทธ  ธนิทกุล. 2546: 34  
อางอิงจาก Engel et. Al. 1968: 34-44) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 องคประกอบที่กอใหเกิดความตระหนัก 

การสัมผัส การรับรู ความคิดรวบยอด
การเรียนรู 
ความรู 

ความ
ตระหนัก

พฤติกรรม 

Personality Characteristic Past Experience 

Motivation Perception

Learning 

Attitude Value

Awareness

Behavior

ที่มา: ยงยุทธ  ธนิทกุล. 2546: 34 อางอิงจาก Engel et. 1968: 34-44  



16 
 

 จากภาพประกอบ 3 แสดงขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักจะมีองคประกอบที่
จะทําใหเกิดความตระหนัก ไดแก บุคลิกภาพ การสัมผัส ประสบการณ และการเรียนรู ซึ่ง
องคประกอบทั้งหมดน้ีเปนส่ิงที่อยูในตัวบุคคล เม่ือบุคคลไดรับการกระตุนหรือมีสิ่งเราจากภายนอก
เขามา แลวบุคคลจะนําส่ิงตาง ๆ ที่มีอยูในตัวสกัดออกมาเปนทัศนคติและคานิยม ความตระหนัก
และพฤติกรรมในที่สุด 
 สรุปไดวาขั้นตอนและประบวนการเกิดความตระหนักมีดังนี้   
   1. ขั้นการรับรู (Receiving) เปนขั้นแรกของพฤติกรรมดานความรูสึก ซึ่งบุคคลจะ
มีการรับรูตอส่ิงเราหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้น 3 ขั้น คือ 
    1.1  รับรู หมายถึง การรูจักเก่ียวกับสิ่งเราน้ัน 
    1.2  ตั้งใจรับ หมายถึง การเต็มใจที่จะยอมรับสิ่งเราน้ัน ๆ 
    1.3  เลือกรับ หมายถึง การควบคุมหรือคัดเลือกความสนใจที่มีตอส่ิงเราน้ัน 
   2. ขั้นการตอบสนอง (Responding) เปนพฤติกรรมดานความรูสึกที่พัฒนาตอจาก
ขั้นที่การรับรู กลาวคือ เม่ือเกิดการรับรูจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเรา แยกเปนขบวนการยอย ๆ 
จากระดับต่ําสุด ดังนี้  
    2.1 ตอบตามสั่ง ทําเพราะเชื่อฟงหรือคลอยตามหรือทําตามคําแนะนําโดยมี
ความรูสึกตอตานนอย 
    2.2  อาสาตอบ ตั้งใจหรือเต็มใจที่จะตอบสนอง เปนการอาสาสมัคตรที่จะทํา
โดยมิไดเกิดจากความเกรงกลัวหรือเกรงใจ แตเพราะตั้งใจทําดวยตัวเอง 
    2.3  พอใจที่จะตอบสนอง เปนการตอบสนองที่ประกอบดวยอารมณ หรือ
ความรูสึกพึงพอใจ ยินดี สนุกสนาน 
   3.  ขั้นเห็นคุณคา (Valuing) เปนพฤติกรรมดานความรูสึกที่เปนขั้นที่บุคคล
มองเห็นคุณคาของสิ่ง ของปรากฎการณ หรือพฤติกรรม ดวยตัวของเขาเอง ซึ่งรวมถึงการเอาเกณฑ
ทางสังคมมาเปนเกณฑในการตัดสินคุณคาของสิ่งตาง ๆ และบุคคลจะแสดงออกอยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง
เปนลักษณะของความเชื่อหรือทัศนคติที่ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือการตอบสนองจะเปนไป
ตามคานิยมที่ยึดถือ ขั้นเห็นคุณคาแยกเปน 3 ระดับ คือ 
    3.1  การยอมรับคุณคา เปนการที่บุคคลเห็นดวยและยอมรับในความเชื่อ 
ทัศนคติ หรือคานิยมดวยการกระทําอยางคงเสนคงวา 
    3.2  เกิดความนิยมในคุณคาเปนการแสดงถึงความนิยมในคุณคาดวยการ
แสดงความตองการการยกยองชมเชยในสิ่งที่ยอมรับคุณคาแลว  
    3.3  การยึดถือผูกพันในคุณคา ซึ่งบุคคลจะแสดงอยางชัดเจนวาเขายึดถือ
คุณคาของสิ่งใด มีแรงจูงใจที่จะแสดงออกถึงการสนับสนุน ชวยเหลือ ทําดวยความศรัทธาเชื่อม่ัน 
ตลอดจนปฏิเสธที่จะกระทําใหสิ่งที่ขัดแยงกับความเชื่อตน 
 



17 
 

   4.  การจัดระบบคุณคา  คือ  การจัดระเบียบคุณคาเข า เปนระบบและหา
ความสัมพันธระหวางคุณคาเหลาน้ัน 
    4.1  มีความรวบยอดเก่ียวกับคุณคา 
    4.2  การจัดลําดับคุณคาเหลาน้ันใหเปนระบบ 
    4.3  การนําเอาคุณคามาสรางเปนลักษณะประจําตวั 
   5. การนําเอาคุณคามาสรางเปนลักษณะนิสัยประจําตัว ไดแก การเอาคุณคา   
ตาง ๆ มาสรางเปนคุณลักษณะของแตละคน ซึ่งจะกลายเปนบุคลิกภาพหรือเอกลักษณของบุคคล   
    5.1 การสรุประบบคุณคา 
    5.2 การสรางลักษณะนิสัย 
  
 1.3  การสรางความตระหนัก 
  มนัส  สุวรรณ (เกวลิน เฟองจันทร. 2546: 34-35 อางจาก มนัส สุวรรณ. 2536:     
1-11) กลาววาการสรางความตระหนักตองอาศัยองคประกอบสําคัญ คือ  

1. ผูใหหรือผูที่จะสรางความตระหนักรู ควรมีลักษณะที่สําคัญจําเปน คือ เปน 
ผูมีความรอบรูมีความคิดในเร่ืองที่จะสรางความตระหนักใหแกผูอ่ืน มีความรับผิดชอบระลึกในหนาที่
พลเมืองที่ดีที่พึงมีตอสังคม มีความรูความสามารถถายทอดความรูใหผูอ่ืนและในขณะเดียวกันก็
สามารถรับฟงความรูและความคิดจากผูอ่ืน การสรางความตระหนักรูในเรื่องใดตองมีโอกาสในการที่
จะสรางดวย   

2. สิ่งที่จะให ไดแก ความรู ความเขมขนของเน้ือหาสาระซ่ึงมีขอพิจารณาในการ 
สรางความตระหนักรูคือ เปนสิ่งที่ยังไมรู หรือรูแตไมประจักษแจง เปนสิ่งที่ถูกตองสําคัญและมี
ประโยชนตอสวนรวม เปนสิ่งไมซับซอนและไมยากแกการเขาใจ เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและเปนที่ยอมรับ 

3. วิธีที่จะให (สือ่) การถายโยงความรูหรือการติดตอกันระหวางสองฝายเปนไป 
อยางสะดวกและมั่นคง มีทั้งวิธีสรางประสบการณตรง การสรางสถานการณจําลอง และการใชสื่อ 

4. ความพรอมของผูรับ ไดแก ความรู ความสามารถทางสติปญญา ความพรอม 
ทางรางกาย และมีทัศนคตทิี่ดีที่จะรับ 
  สรุปวา การสรางความตระหนัก จะประกอบดวย ผูสรางและผูรับ ซึ่งผูสรางจะตองให 
ความรูในเร่ืองที่ยังไมรูหรือรูแตไมประจักษแจง การถายโยงความรูหรือการติดตอกันระหวางสอง
ฝายเปนไปอยางสะดวกและม่ันคง มีทั้งวิธีสรางประสบการณตรง การสรางสถานการณจําลอง และ
การใชสื่อ สวนผูรับตองมีความพรอมของผูรับและมีทัศนคติที่ดีที่จะรับ 
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 1.4 ปจจัยที่มีตอความตระหนัก 
  การที่บุคคลจะเกิดความตระหนักตอปรากฎการณอยางใดอยางหนึ่งมากนอยแคไหน
ยอมขึ้นอยูกับปจจัย 2 ดาน คือ (ยงยุทธ ธนิทกุล. 2545: 35 อางอิงจาก สถิต วงศสวรรค. 2525:  
79-105) 

1.  ปจจัยดานกายภาพ ไดแก สมรรถภาพของอวัยวะรับสัมผัส หู ตา จมูก ปาก 
2.  ปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ความรูเดิม การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความ  

ตั้งใจและความที่จะรับรู การเห็นคุณคา เปนตน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีมีอิทธิพลทําใหบุคคลเกิดความ
ตระหนักแตกตางกัน 
    ปจจัยที่มีผลตอการรับรูของแตละบุคคลจะเปนปจจัยมีผลตอความตระหนัก คือ 
(บัณฑิต จุลาศัย. 2528: 15-18) 
                     ประสบการณที่มีตอการรับรู 
                     1. ความเคยชนิตอสภาพแวดลอม ถาบุคคลใดที่มีความเคยชินตอสภาพแวดลอม 
จะมีผลทําใหบุคคลไมตระหนักตอส่ิงที่เกิดขึ้น 
                     2. ความใสใจและการใหคุณคา หากมีความใสใจในเร่ืองใดมากก็จะมีความ 
ตระหนักในเรือ่งนั้นมาก 
                     3. ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเรา ถาส่ิงเราน้ันสามารถทําใหผูพบเห็นเกิดความ 
สนใจยอมทําใหผูพบเห็นเกดิการรับรูและความตระหนักขึ้น 
                     4. ระยะเวลาและความถีใ่นการรับรู ถาไดรับรูบอยคร้ังเทาไรหรือนานเทาไรจะ 
ทําใหมีโอกาสเกิดความตระหนักไดมากขึ้น 
  
   1.5 การวัดความตระหนัก 
   ความตระหนักเปนพฤติกรรมเก่ียวกับความรูสึกวามีสิ่งนั้นอยู จําแนกและรับรูซึ่งเปน
พฤติกรรมที่ละเอียดออนเกี่ยวกับความรูสึกและอารมณ การวัดและประเมินตองมีหลักการและวิธี
ตลอดถึงเทคนิคเฉพาะ เคร่ืองมือที่ใชวัดมีหลายประเภทดังน้ี (ชวาล  แพรรัตนกุล. 2526:  201-225; 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2535) 
   1. วิธีการสัมภาษณ (Interview) อาจเปนการสัมภาษณที่มีโครงสรางแนนอน 
(Structured Item) หรืออาจไมมีโครงสราง (Unstructured Item) โดยคําถามที่มีโครงสรางจะมี
คําถามและคําตอบเลือกเหมือน ๆ กัน แบบสอบถามชนิดเลือกตอบและคําถามตองตั้งไวกอนโดย
เรียงลําดับกอนหลัง หากเปนแบบไมมีโครงสรางจะมีแตหัวขอใหญ ๆ เพ่ือใหผูตอบมีอิสระในการ
ตอบ 
   2. แบบสอบถาม (Questionnaire) อาจเปนแบบปดหรือเปด หรืออาจผสมทั้ง
สองอยาง  
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    3. แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เปนเคร่ืองมือใหตรวจสอบวาเห็นดวย
หรือไม เห็นดวย มีหรือไมมี สิ่งที่กําหนดตามรายการอาจอยูในรูปของการเลือกวา ใชหรือไมใช 
    4. มาตราวัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) เคร่ืองมือชนิดนี้เหมาะสําหรับ 
วัดอารมณ และความรูสึกที่ตองการทราบความเขมขน (Intensity) วามีมากนอยเทาใดในเรื่องนั้น 

1. การใชความหมายภาษา (Semantic Differential Technique) เทคนิคการ 
วัดโดยใชความหมายของภาษาของชาลสออสกูด เปนเคร่ืองมือที่วัดไดอยางครอบคลุมมากชนิดหนึ่ง 
ประกอบดวยเรื่องซ่ึงถือเปนสังกัปและมีคุณศัพทที่ตรงขามเปนคู ๆ  แตละคูมี 2 ขั้ว ชองหางระหวาง 
2 ขั้วบงดวยตัวเลขถาใกลเคียงขางใดมากจะมีลักษณะตามคุณศัพทขั้วนั้นมาก ซึ่งคําศัพทที่ประกอบ 
2 ขั้วน้ีสามารถแยกเปน 3 พวกใหญ ๆ คือ 1) ประเภทการประเมินคา (evaluation) 2) เก่ียวกับ
ศักยภาพ (potential) และ 3) เก่ียวกับกิจกรรม (activity) 
 

1.6 สิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา  
  การจัดการศึกษามีการกําหนดสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา ไวใน
กฎหมาย ทั้งในหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามเด็กใหไดเขาเรียน ดังนี้ 
    1.6.1 สิทธิของประชากร 
     สิทธิของประชากรเปนสิทธิที่ทุกคนไดรับ เพราะมนุษยเม่ือเกิดมาแลวยอม
มีศักด์ิศรีความเปนมนุษย โดยที่ทุกคนจะตองยอมรับนับถือในเกียรติและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษยซึ่งกันและกัน และหามดูหม่ินลบหลูทําใหเสื่อมเสียความเปนมนุษย ซึ่งเรียกวา สิทธิมนุษยชน 
ดังน้ัน บุคคลทุกคนจึงมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและการพูดโดยไดรับสิทธิตามมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   
   1.6.2 สิทธิทางการศึกษา 
      ประชากรทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาโดยที่บุคคลยอมมีสิทธิเสมอ
กันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บ
คาใชจาย  ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิและการ
สนับสนุนจากรัฐเพ่ือใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มาตรา 49 

1.6.3  อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา  
   อํานาจหนาที่ทางการศึกษาไดระบุในระเบียบขอบังคับเพ่ือการดูแลใหเด็ก 

ไดรับการดูแลในเรื่องการรับการศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการติดตามเด็กใหไดเขาเรียน  



20 
 

     พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545      
      มาตรา 9 (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน    
      มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือ
บุคคลซึ่งอยูในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เก่ียวของ
ตลอดจนใหไดรับการศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว   

    มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง   
      มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน 
ดังตอไปน้ี (1) การสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให
การศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความดูแล   
      มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสิทธิ ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี  (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมี
ความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบ 
      มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการ
ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน   
                มาตรา 40 ให มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 
                มาตรา 42 ใหกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน
ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีหนาที่ในการประสานและ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
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                         มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลใน
ชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิ
ปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

    มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ  
การเงินและทรัพยสินทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชมุชน องคกรชุมชน
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และ
ตางประเทศมาใชจัดการศึกษาดังนี้ 
                             (2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
บริจาคทรัพยสิน และทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและความจําเปน  ทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและให
แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอน
หรือยกเวนภาษี ตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
      มาตรา 61 ใหรัฐ จัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่ โดยบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
    พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 เปนกฎระเบียบที่ตองการ
ใหผูปกครองไดดูแลเด็กใหเขาเรียนในโรงเรียน โดยระบุในมาตราตาง ๆ ดังนี้ 
     มาตรา 6 ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเม่ือผูปกครองรอง
ขอใหสถานศึกษามีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
     มาตรา 7 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการเขาเรียน
ของเด็ก หากพบวามีเด็กไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา 5 ใหดําเนินการใหเด็กนั้นไดเขาเรียนใน
สถานศึกษานั้นแลวรายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแต
กรณีทราบ 
  ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
เจาหนาที่รายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองที่ที่พบเด็ก  
แลวแตกรณี  เพื่อดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา 
     มาตรา 8 ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวแกบุคคลซ่ึงเก่ียวของบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 
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     มาตรา  9  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเก่ียวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 
     มาตรา 10 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา     
     มาตรา 11 ผูใดซึ่งมิใชผูปกครอง มีเด็กซ่ึงไมไดเขาเรียนในสถานศึกษา
อาศัยอยูดวย  ตองแจงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่เด็กมาอาศัยอยู  เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูนั้นการแจงให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
     มาตรา  12  ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และสถานศึกษา  จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรอง
ทางรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ  หรือ
ทุพพลภาพ หรือเด็กซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทั้งการไดรับส่ิง
อํานวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปน เพ่ือประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
     มาตรา  13  ผูปกครองที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 6 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหน่ึงพันบาท 
     มาตรา  14  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา  9  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 
     มาตรา  15  ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทําดวยประการใด ๆ  
อันเปนเหตุใหเด็กมิไดเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง
หม่ืนบาท 
     มาตรา  16  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท  
     มาตรา  17  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ใหคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ทําหนาที่แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     มาตราที่  18  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
ใหคณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ  หรือ
คณะกรรมการการประถมศึกษาก่ิงอําเภอ  แลวแตกรณี  ทําหนาที่แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา  และใหสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  
หรือสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอแลวแตกรณี  ทําหนาที่แทนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  แนวปฏิบตัิเกีย่วกับการติดตามเด็กใหไดเขาเรียน ไดกําหนดไวดังนี้  
   เม่ือสถานศึกษาตรวจสอบพบวาผูปกครองไมสงเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หรือไมสงเด็กที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จาก
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สถานศึกษาที่มิไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามท่ี
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนด ในวันเปดเรียน 
ภาคตน มีแนวทางดําเนินการติดตามเด็กเขาเรียน  ดังนี้ 

1. ใหสถานศึกษาที่รับผิดชอบเขตพ้ืนที่บริการของเด็กตรวจสอบ ติดตาม 
ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียน 

2. ภายในเจ็ดวันนับแตวันเปดเรียนภาคตน  ถาผูปกครองยังไมสงเด็ก    
เขาเรียน ใหสถานศึกษา แจงเปนหนังสือใหผูปกครองทราบ  เพ่ือนําเด็กมาเขาเรียนโดยสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหผูปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง พรอมทั้งรายงาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณีทราบ  

3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แจง 
เปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  เตือนใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนโดยพลัน  

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ประสานกับสถานศึกษาเพ่ือติดตามผลการสงเด็กเขาเรียน 
    5. ภายหลังจากผูปกครองไดรับหนังสือแจงเตือนใหสงเด็กเขาเรียนของ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ผูปกครองยังไมสงเด็กเขา
เรียนใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามมาตรา  
13 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545    

 กรณีที่เด็กนักเรียนขาดเรียน ใหดําเนินการ ดังนี้ 
1. เม่ือนักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเกิน 5 วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน  ใน 

หน่ึงเดือนใหสถานศึกษาแจงเปนหนังสือเตือนใหผูปกครองนําเด็กมาเขาเรียนโดยพลันโดย 
สงทาง ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหผูปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง    

2. ถาผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียนภายหลังจากไดรับแจงเปนหนังสือตาม  
แลว สถานศึกษารายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณีทราบ 

3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการตรวจสอบติดตาม เพ่ือใหเด็กไดเขาเรียน หรือดําเนินการตามมาตรา 15 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 
  สรุปไดวา กฎหมายที่เก่ียวของกับการศึกษาไดกําหนดสิทธิ อํานาจหนาที่ และ
บทบาททางการศึกษาที่ครอบครัวและชุมชนควรดําเนินการใน 5 ดาน ดังนี้   
   1. การดูแลใหเด็กไปโรงเรียน  
   2. การเอาใจใสการเรียนของเด็ก 
   3. การรวมในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน 
   4. การสนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรม 
   5. การติดตามขาวสารกับทางโรงเรียน 
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1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
  มะยม  สุพรรณ (2553) ศึกษาผลการอบรมที่มีตอความรู ความตระหนัก และการ
ปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด ในเขตเทศบาลตําบลบานแหลม อําเภอบางปลา
มา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ความสัมพันธระหวางความรู ความ ตระหนักในการจัดการและคัดแยก
ขยะมูลฝอย กับพฤติกรรมการจัดการและคัดแยกขยะมูลฝอยมีความสัมพันธอยูในระดับสูงมาก     
              โสมสกาว  เพชรานนทและคณะ (:2545: 80-81) ศึกษาการประยุกตใช
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางดาน
สิ่งแวดลอมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของ
ประเทศไทย พบวา ปจจัยที่มีผลตอระดับความตระหนักทางดานส่ิงแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดแก เพศ อายุของกลุมตัวอยาง อายุของผูปกครอง การรับรูเก่ียวกับองคกรและหนวยงาน
ของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และการรับรูกฎหมายเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม 
                  จีรนุช  ศักด์ิคําดวง (2546: 69-76) ศึกษาความตระหนักของชุมชนทองถิ่นตอสิทธิ
หนาที่ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม กรณีศึกษา ชุมชนรอบเขาแผงมา อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา พบวา ความตระหนักของชุมชนทองถิ่นตอสิทธิหนาที่ในการอนุรักษปาไมอยูในระดับ
ปานกลาง และปจจัยที่มีความสัมพันธตอความตระหนักของชุมชนทองถิ่นตอสิทธิและหนาทีใ่นการ
อนุรักษปาไมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ คือ การศึกษา รายไดครัวเรือน ความรูความเขาใจในเรื่อง
ทรัพยากรปาไม และมีความรูความเขาใจในเรื่องสิทธแิละหนาที่ของชุมชนตามกฎหมาย 
                  ธิดารัตน  สุภาพ (2548: 106-108) ศึกษาความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของประชาชนในอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ประชาชนในอําเภอบางไทร
สวนมากมีความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยูในระดับสูง และตัวแปรท่ีจําแนกความ
แตกตางของความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดแก อายุ อาชีพ รายได ระยะเวลาที่อยูใน
การอยูอาศัย การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม  
            ประพิณ  ศิริศุภลักษณและนุชนารถ  ม่ังคั่ง (2548: 105) ศึกษาเร่ืองความตระหนัก
ทางดานสิ่งแวดลอมเพ่ือสะทอนแนวปฏิบัติในการใชทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขา
ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใชกลุมตัวอยางบานบอไคร(ชนเผามูเซอ) บานแมละนา(ชนเผา
ไทยใหญ) และบานเมืองแพม(ชนเผากระเหรี่ยง) พบวา 3 หมูบานมีมาตรวัดดานพฤติกรรมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยูในระดับสูง แตขาดแคลนองคกรทั้งของชุมชน รัฐและเอกชนที่
เก่ียวของสอดสองดูแลหรือใหคําแนะนําดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พบวา
หมูบานชนเผากระเหรี่ยงมีตัชนีชี้วัดความตระหนักดานส่ิงแวดลอมสูง รองลงมาไดแก หมูบานแมละ
นาของชนเผาไทยใหญ และสุดทาย ไดแก หมูบานบอไครของชนเผามูเซอ สําหรับการศึกษาปจจัยที่
มีตอมาตรวัดความตระหนักดานสิ่งแวดลอมในการใชทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรในชขุมชน 
พบวา ปจจัยดานสามัญสํานึก การรับรูขาวสารเก่ียวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม มีผลในเชิงบวก
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กับมาตรวัดความตระหนักดานสิ่งแวดลอม แตครัวเรือนที่มีรายไดสูงขึ้นมีผลใหความตระหนักดาน
สิ่งแวดลอมลดลง   
  กัญญาวีร  ศรีบุรี (2546: 66-67) ศึกษาความตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม: 
กรณีศึกษาคาเสียโอกาสของการไมแยกขยะในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย พบวา กลุมตัวอยางที่เคย
เขารวมโครงการรณรงคเพ่ือส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธกับการแยกขยะกอนนําทิ้งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ คานิยม จิตสํานึกตอพฤติกรรมการทิ้งขยะที่เปลี่ยนแปลงไป  
  วีรญา  บุญสิน (2553: 128-131) ศึกษาความตระหนักของประชาชนที่มีตอปญหา
ทรัพยากรน้ําในพ้ืนที่อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 1) ประชาชนที่มีความรูเก่ียวกับ
ทรัพยากรนํ้าแตกตางกันมีความตระหนักตอปญหาทรัพยากรนํ้าแตกตางกัน ประชาชนที่มีความรู
เก่ียวกับนํ้าในระดับสูงมีความตระหนักตอปญหาทรัพยากรน้ําสูง  2) แนวทาง/วิธีการเสริมสราง
ความตระหนักตอปญหาทรัพยากรนํ้าของประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย มีดังนี้ รอยละ 55.02 
เห็นวาควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนในเรื่องสถานการณน้ําในพื้นที่ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงคเร่ืองการประหยัดนํ้า ใหบอยมากขึ้นโดยผานสื่อตาง ๆ ตลอดจน
สนับสนุนใหแตละชุมชนมีสื่อที่สามารถสื่อสารกับคนในชุมชนโดยตรงเพื่อเปนแหลงกระจายความรู 
ขาวสาร จากรัฐสูชุมชนหรือจากชุมชนสูรัฐ รอยละ 36.55 ควรใหความรูโดยอาศัยวิธีการจัดกิจกรรม 
การอบรม การจัดนิทรรศการ เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีโอกาสไดเขารวมไดสะดวก และ
สถานศึกษา ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความตระหนักเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าใหแก
ประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย ไดแก ความหลากหลายทางสังคมและประชากรในสภาพสังคม
ของเมืองทองเที่ยวและบริบทของชนบท  การขาดความรวมมือจากผูชุมชน ประชาชน และการขาด
แคลนเจาหนาที่รัฐในบางพื้นที่  
  ภิญญาภรณ  เพ็ญภินันท (2544: 119-130) ศึกษาการเปดรับขาวสาร ความรู ความ
ตระหนักรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของประชาชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความรูและความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ กลาวคือ ประชาชนที่เปดรับขาวสารเก่ียวกับการอนุรักษฯมากจะมีความรูและความตระหนัก
มากกวาประชาชนที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษฯ  และการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกับการมีสาวนรวมในการอนุรักษฯ กลาวคือ ประชาชนที่เปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษฯมากจะมีสวนรวมในการอนุรักษฯ มาก และประชาชนที่เปดรับขาวสาร
เก่ียวกับการอนุรักษฯนอยจะมีสวนรวมในการอนุรักษฯนอย 

 
2. แนวคดิที่เก่ียวของกับการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา 
 ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีตอส่ิงเราอันไดแก บุคคล สถานการณ กลุมสงัคม และ
สิ่งตางๆ ที่โนมเอียงหรือพรอมที่จะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู
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ประสบการณ (Brackher. 1986: 250 อางอิงจาก ประภาส บุญยินดี, 2536: 15) โดยมีองคประกอบ
ที่กอใหเกิดความตระหนัก คือ ความรูความเขาใจ อารมณความรูสึก และพฤติกรรม ดังนั้น การจะให
บุคคลมีพฤตกิรรมในทิศทางที่พึงปรารถนาจําเปนที่จะตองใหบุคคลเกิดความตระหนักตอตนเองและ
สังคม ซึ่งบุคคลจะเกิดความตระหนักไดก็ตองมีการรับรูสิ่งนั้น 
 กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย เปนกลุมชนที่มีความรูสึกวาตนเองมักตกอยูภายใตอํานาจ
ของคนอ่ืนในสังคมเสมอจนเกิดเปนความไมไววางใจคนในสังคม (ศุภโชค  แซตั๋น. 2545: 91-94)  
จึงทําใหไมกลาที่จะเขามามีบทบาททางการศึกษาเหมือนคนอ่ืนในสังคมซึ่งมีผลตอการศึกษาของด็ก 
ไดแก ละเลยการสนับสนุนการศึกษาทําใหเด็กขาดแรงจูงในการเรียน รวมทั้งการพาเด็กไปรับ
บริจาคในวันพระหรือวันสําคัญทางพุทธศาสนาทั้งที่บางวันเปนวันปกติที่เด็กตองไปเรียนหนังสือ 
และบางครอบครัวไมไดสงเด็กเขารับการศึกษาตามเกณฑการศึกษา (ธีรพงค  วันดาว. 2551: 2; 
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552: 71;กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม. 2552: 
74-75) ความตระหนักเปนเรื่องของจิตใจเปนความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตาง ๆ การเสริมสราง
ความตระหนักจึงเปนเรื่องที่เก่ียวของกับการเสริมสรางทางจิตใจ  ในศาสตรที่เก่ียวของกับจิตใจของ
มนุษยย เชน สาขาจิตวิทยาชุมชน ไดนําการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) มาใชในการ
ชวยเหลือคนในสังคมใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Rappaport 
and Seidman. 2000: 833-834) รวมทั้งศาสตรในศาสตรหลายแขนง เปนตนวา ดานการเมืองการ
ปกครองเนนการเสริมสรางศักยภาพดานการพัฒนาชุมชน ดานสังคมศาสตรเนนการเสริมสราง
ศักยภาพดานการแกไขปญหาสังคม ดานศึกษาศาสตรเนนการเสริมสรางศักยภาพดานการศึกษา
ใหกับนักเรียน ดานมานุษยวิทยาประยุกตเนนการเสริมสรางศักยภาพบุคคลและกลุมบุคคล 
นอกจากน้ี Alinsky (1969) และ Kahn (1970) ไดนําศาสตรสาขาตาง ๆ ขางตนผนวกกับวัฒนธรรม
ทองถิ่นและองคกรทองถิ่นมาใชเสริมพลังอํานาจใหกับชุมชน (ปยะรัตน  นายิก. 2548: 15)  และ 
ดานการศึกษา เปาโล แฟร (Paulo  Friere) ผูซึ่งใหความสําคัญกับการศึกษาในฐานะที่เปนเคร่ืองมือ
ในการปลดปลอยประชาชนจากการถูกกดขี่ โดยเริ่มจากโครงการรณรงคผูไมรูหนังสือซ่ึงมีการ
จัดรูปแบบการศึกษาท่ีเนนกระบวนการสื่อสาร การพูดสนทนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
อภิปรายประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยูและประสบการณเดิมของผูเรียนและ
รูปแบบการจัดการศึกษาของเขานั้นสามารถชวยใหบุคคลอานออกเขียนไดในชวงระยะเวลาเพียง  
6 สัปดาห เทาน้ัน ตอมาไดขยายผลการจัดการศึกษาในเรื่องตาง ๆ ตามมา เชน ปญหาการขาด
แคลนที่ดินทํากิน เปนตน โดยเปาโล แฟร ไดใหชาวบานไดมีโอกาสอยางแทจริงในการพูดคุย 
อภิปราย วิเคราะหปญหาและสาเหตุอยางชัดเจน ใหชาวบานแสดงความคิดเห็นและกําหนดบทบาท
ของตนในการที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณตาง ๆ ใหดีขึ้น เปนการเนนในเรื่องของการลงมือปฏิบัติ 
(Action) และการพิจารณาทบทวนสะทอนกลับการปฏิบัติ (Reflection) ของตนซึ่งนําไปสูการปฏิบัติ
ที่ดีขึ้นจากการลงมือปฏิบัติสูการทบทวนสะทอนกลับ และนําไปสูการลงมือปฏิบัติเปนวัฎจักร
ตอเน่ืองซึ่งกอใหเกิดความรูสึกผิดชอบ ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนดวย   ในป ค.ศ. 1970 การ
จัดการศึกษานี้ไดแพรไปอยางรวดเร็วในหลายประเทศ โดยเร่ิมแพรเขาไปในกลุมประเทศอเมริกาใต 
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แนวคิดน้ีใชในการจัดการศึกษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาสซึ่งเราเรียกการจัดการศึกษาน้ีวา 
การศึกษาเพ่ือคนสวนใหญ (Popular education) เปนรูปแบบของการศึกษาจะจัดอบรมใหกับผูนํา
กลุมหรือองคกรเพ่ือเริ่มการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวม (Participation) ในกิจกรรมพัฒนา (นิตยา 
เพ็ญศิรินภา. 2538 : 4)  ดังนั้น แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) จึงเหมาะสมที่
จะนํามาใชกับกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย  
 
 2.1 แนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) 
  2.1.1 ความหมายการเสริมสรางพลงัอํานาจ 
     อํานาจมีความสัมพันธทางสังคม กลาวคือ มนุษยมีความสัมพันธกันขึ้นแลว 
อํานาจจึงจะเกิดขึ้น ดังน้ันที่ใดมีการกระทําทางสังคม (Social Act) ที่นั่นก็มีอํานาจ อํานาจ (power) 
หมายถึง ความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด (get thing done) ใหเสร็จลงไป (สัญญา สัญญา
วิวัฒน. 2527: 26) ซึ่งเปนความสามารถของบุคคลในอันที่จะหันเหความคิดเห็น บุคคล องคกร หรือ
สถานการณของบุคคลอ่ืนใหเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่จะเปนประโยชนแกคนเอง อํานาจ (power) 
มากจากรากศัพท วา potere ซึ่งหมายถึงความสามารถ (ติณ  ปรัชญาพฤทธิ์. 2544: 312) พลัง
อํานาจจะมีลักษณะ 3 ประการ  คือ  

1.  พลังอํานาจที่เปนทางการ (formal power) หรือพลังอํานาจที่มาจากหนาที่ 
เปนทางการ    

2. พลังอํานาจที่ไมเปนทางการ (informal power) ไดแก พลังที่เกิดจากความ 
รวมมือกันของบุคคลอยางไมเปนทางการ เชน พลังที่มาจากคนที่เหนือกวา เพ่ือน หรือเครือญาติ 
เปนตน  

3. พลังอํานาจที่เกิดจากการเขาถึงโครงสรางขององคการ เขาถึงขอมูลขาวสาร  
การไดรับการสนับสนุน การเขาถึงทรัพยากรที่จําเปนในการทํางาน รวมทั้งการไดมีโอกาสในการ
เรียนรูและพัฒนา   
    พลังอํานาจยังประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่นามธรรม และสวนที่เปนรูปธรรม 
สวนที่เปนนามธรรมไดแก พลังความรู พลังแรงจูงใจ พลังบุคลิกภาพ พลังความเชื่อ พลังศรัทธาที่
ผูอ่ืนมอบให พลังความยุติธรรม พลังความเอ้ืออาทรตอผูที่ดอยกวา พลังความจริงใจที่มีใหผูอ่ืน พลัง
ในตน  ในความหมายรูปธรรมไดแก พลังความสามารถในการกํากับดูแล พลังความสามารถในการ
ตัดสินใจ พลังความสามารถในการแกไขปญหา พลังความสามารถในการควบคุมตนเอง พลัง
ความสามารถในการรวมมือหรือประสานงานกับผูอ่ืน พลังความสามารถในการประกอบกิจกรรมที่
ไดรับมอบหมาย พลังความสามารถในการเขาถึงทรัพยากร พลังความสามารถในการบริหารจัดการ  
   การเสริมสรางพลังอํานาจไดรับการนิยามความหมายไวอยางหลากหลายมิติ 
อาทิ  
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    คีฟเฟอร (ปยะรัตน  นายิกกา. 2546: 19; อางอิงจาก Kieffer. 1984  
อางอิงจาก Gibson 1991) มีความคิดวา การเสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาการมีสวนรวมตลอดจนความสามารถของบุคคลในการจัดการกับสภาพแวดลอม เพ่ือหาทาง
ออกและแกปญหา  ตาง ๆ มากกวาการมุงเนนที่ปญหา โดยมุงเนนที่ความแข็งแกรง สิทธิ และ
ความสามารถของบุคคลมากกวาขอจํากัดหรือจุดออนของบุคคล   
    กิบสัน (พนารัตน  เจนจบ. 2542: 3; อางอิงจาก Gibson. 1993) มีความคิด
วาการเสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการที่จะชวยใหบุคคลไดเรียนรูและตระหนัก ตลอดจน
พัฒนาความสามารถของตนเองในการตอบสนองความตองการ การแกไขปญหา และการแสวงหา
การใชทรัพยากรและแหลงทรัพยากรเพ่ือควบคุมสถานการณในชีวิตของตนเองและใชความรู
ความสามารถและความเชื่อม่ันที่จะทําใหความคิดของตนเองมีความหมาย เปนกระบวนการทาง
สังคมที่ใหการยอมรับ สงเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคคลเพ่ือใหบุคคลสามารถแสวงหา
วิธีการเพ่ือบรรลุความตองการและแกปญหาของตนเอง รวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากร  
    สไทเนอร (ศิริพร  ตันติพูลวสินัย. 2539: 17; อางอิงจาก Steiner. 1986: 3) 
ใหความหมายการเสริมสรางพลังอํานาจ คือ การใหอํานาจแกผู อ่ืน เปนการชวยใหผู อ่ืนมี
ความสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของตนเองได เปนการยินยอมใหผู อ่ืนไดเติบโตและพัฒนา
ความสามารถใหทัดเทียมกัน  
    คลิฟฟอรด (ศิริพร ตันติพูลวินัย. 2539; อางอิงจาก Clifford. 1992: 22) 
กลาวถึงความหมายของ การเสริมสรางพลังอํานาจ วา เปนแนวทางหรือกระบวนการการพัฒนาชีวิต
ของคนไมมีอํานาจใหเปนคนมีอํานาจในตนเอง มีความรูสึกม่ันใจเปนตัวของตัวเอง มีความเปนอิสระ
และรูสึกชีวิตมีคุณคา  
    ซิมเมอรแมน (Zimmermen. 1997: 178) การเสริมสรางพลังอํานาจเปนวิธี
หนึ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความเขมแข็ง และรวมกันแกไขสิ่งที่เปนปญหาสุขภาพไปในทางที่ถูกตองและ
นําไปใชได  ผลลัพธเก่ียวของกับการประเมินที่มีการพัฒนาใหมีความเชื่อถือไดและเปนกระบวนการ
ที่เกิดจากประสบการณเรียนรูของบุคคลในการคิดและเขาใจปญหาที่เกิดขึ้น และสามารถที่จะ
ควบคุมตนเองใหดําเนินชีวิตไปถึงจุดมุงหมายได   
    รัซเซล (Rissel. 1994: 39-47) ใหความหมายการเสริมสรางพลังอํานาจวา 
เปนกระบวนการที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับตาง ๆ ทั้งปจเจกบุคคล องคกรและชุมชน 
ทางจิตวิทยา หมายถึง การท่ีบุคคลตัดสินใจที่จะจัดการกับชีวิตตนเองโดยการใชมุมมองวิเคราะห 
วิจารณกระแสสังคม การเมืองความสัมพันธเชื่อมโยงกับศักยภาพของตนเองและกลุมสังคมของ
ตนเองในการที่จะดําเนินการสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ความคาดหวังใน
ความสามารถและศักยภาพของตนเอง ความตระหนักในการควบคุมจัดการ กระบวนการมีสวนรวม
ที่จะตัดสินใจในองคกรหรือกลุมคน 
    บิชอฟ (Bishop. 1994) กลาววา การเสริมสรางพลังอํานาจ หมายถึง 
กระบวนการเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล และกระบวนการใหอํานาจ มีโอกาสท่ีจะเรียนรูมีสวน
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รวมในการรวมมือกัน มีโอกาสในการเลือกและตัดสินใจในการจัดเตรียมและนําไปปฏิบัติ รูจักใหและ
รูจักรับ ซึ่งการเสริมสรางพลังอํานาจจะมองที่ความสามารถที่จะเปนไปตามสถานการณ และ
ประสบการณที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในสถานการณตาง ๆ นอกจากนี้การเสริมสรางพลัง
อํานาจยังเปนความสามารถของบุคคลที่จะทําความเขาใจกับผลกระทบของคุณภาพการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตในโรงเรียน 
    แรพพาพอรท (Rappaport. 1984: 30) นิยามความหมายวา ความสามารถ
ของบุคคลที่จะแสดงออกมาเม่ือไดรับการสงเสริมและไดรับโอกาส โดยมองการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในแงของการพัฒนา ซึ่งจะทําใหบุคคล ครอบครัว ชุมชนกาวหนาและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
    สมชาย  บุญศิริเภสัช (2545: 34) ใหความหมายวา เปนกระบวนการจัด
กระทําหรือใหการสนับสนุนในสิ่งที่เปนเหตุปจจัย สภาวการณ วิธีการตาง ๆ ที่ชวยใหบุคลากรได
ปฏิบัติในสิ่งที่จะเปนการพัฒนาพลังความสามารถของตนในการทํางานดานตาง ๆ ใหเพ่ิมสูงขึ้นและ
แสดงพลังอํานาจใหปรากฎเปนผลทางการคิด เปนพฤติกรรมการทํางานหรือเปนผลงานที่เปน
พัฒนาการของพลังความสามารถที่กาวหนาที่กอใหเกิดเปนคุณประโยชนตอบุคคลและองคกร  
    จึงสรุปไดวา การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) หมายถึง แนวทาง
หรือวิธีการในการสนับสนุนใหบุคคลไดพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาจิตสํานึกในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองและสังคม 
 
  2.1.2  ความสําคัญของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
      การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 
มิติที่มีความสัมพันธเก่ียวของกัน ไดแก (ปยะรัตน นายิกกา. 2546: 16; อางอิงจาก Kabeer. 1999) 

1. ทรัพยากร (Resources) หรือ เง่ือนไข (condition) ซึ่งอาจหมายถึง 
ทรัพยากรทางสังคม ทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะมนุษยจะรวมถึงสวนประกอบของตัวบุคคลและสิ่ง
ที่อยูรอบ ๆ ตัว ไดแก ความรู ทักษะ ความคิดริเริ่ม จินตนาการและอ่ืน ๆ     

2. องคกร (agency) หรือ กระบวนการ (process) หมายถึง กระบวนการ 
ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายองคกร ซึ่งมิใชเพียงการสังเกตแต
หมายถึงการปฏิบัติกิจกรรมหรือกระบวนการดําเนินกิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขปญหาใหเปนไปตามเปาหมาย กระบวนการในการปฏิบัติการจูงใจ กระบวนการดําเนิน
กิจกรรมทท่ีสามารถกอใหเกิดการตัดสินใจของแตละบุคคล รวมทั้งกระบวนการทางสังคม เชน การ
ตอรอง การเจรจาตกลง การจัดการ การตอตาน การบอนทําลาย หรือการประทวง เปนตน 
กระบวนการเหลาน้ีจะเกี่ยวของกับการใชศักยภาพหรือการเสริมสรางใหเกิดศักยภาพของทรัพยากร
ทั้งสิ้น 

3. ความสําเร็จ (achievement) หรือ ผลลัพธ (outcome) หมายถึง ผล 
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กระบวนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคคลจะตองเกิดจากการมีสวนรวมเพ่ือให
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 มิติ ผลสําเร็จที่จะเกิดกับบุคคลหรือองคกรอาจไมเทากัน 
   สกอตและเจฟเฟ (Scott, C.D., and Jaffe, D.C. 1991: 40) กลาววา การ
เสริมสรางพลังอํานาจอยางสมบูรณจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับองคกร ระดับทีมงาน 
และระดับตัวบุคคล ดังนี้  

1. การเสริมสรางพลังอํานาจจะชวยยกระดับทัศนคติ (Attitude) ของ 
บุคลากรทุกคนใหทํางานอยางมีกระบวนการ มีความรับผิดชอบ เกิดการเรียนรู และการแกไขปญหา
รวมกัน 

2. การเห็นความสัมพันธ(Relationship) ระหวางทีม เนนเนื้อหา และการ 
งานอยางเปนกระบวนการ มีการติดตอส่ือสารและรับฟงขอมูลยอนกลับ 

3. การเสริมสรางพลังอํานาจมีผลตอโครงสรางองคกร (Organization  
Structure) คือ องคกรมีนโยบาย การฝกอบรมและการกระตุนเพ่ือปรับคานิยมขององคกร เพ่ือที่จะ
นําไปสูเปาหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
   บาแฮม แมนเท และโดโบส (อติพร  หลอสุวรรณ. 2546: 43-44; อางอิงจาก 
Byham. 1988; Manthey. 1989; Dobos.1990) ไดกลาวถึงความสําคญของการเสริมพลังอํานาจ 
ดังนี้   
   บาแฮม (Byham. 1988) กลาววาความรูสึกของบุคคลที่ไดรับการเสริมสรางพลัง
อํานาจจะมีความรูสึกเปนเจาของงาน มีความรับผิดชอบ มีจุดยืนของตนเอง สามารถควบคุมกํากับ
งานของตนไดเอง มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน มีการทํางานเปนทีม มีความภาคภูมิใจในงาน เปน
ผูฟงที่ดีและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสามารถในการแกปญหามีความยืดหยุน มีเปาหมาย 
มีทิศทางในการปฏิบัติงาน ไดรับการสนับสนุนสงเสริม มีทรัพยากรหรือแหลงประโยชนเอ้ืออํานวยใน
การปฏิบิงาน มีการติดตอส่ือสารแบบสองทาง 
   แมนเท (Manthey. 1989) เสนอลักษณะของบุคคลท่ีไดรับการเสริมสรางพลัง
อํานาจจะมีลักษณะโดเดน 3 ประการ คือ 

1.  มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งตองกําหนดไวอยางชัดเจน และ 
บุคคลน้ันยอมรับในหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย รวมทั้งทุกคนในองคกรตองรับรูวาใครทําอะไรเม่ือไหร 

2. มีอํานาจหนาที่ (Authority) และสิทธิในการกระทําภายในขอบเขตทีต่น 
รับผิดชอบ  
 

3. ตระหนักถึงภาระหนาที่ (Accountability) ครอบคลุมถึงการทบทวน  
การตัดสินใจ และการกระทาํในอดีตวามีความถูกตองเหมาะสมหรือไม 
   โดโบส (Dobos. 1990) กลาววาการเสรมิสรางพลังอํานาจกอใหเกิดองคประกอบ
สําคัญ 3 สวนขึ้นในตวับคุคล ไดแก 

1. มีความรับผิดชอบ (Responsibility acceptance) มีความกลาเผชิญหนา 
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กับปญหา   
2. ตระหนักถึงภาระหนาที่ (Accountability) เปนการมองยอนกลับวางาน 

ที่รับผิดชอบน้ันมีความถูกตองเหมาะสมเพียงไร ถาไมเหมาะสมตองแกไขปรับปรงุใหดีขึ้น 
3. กลาเส่ียง (Risk taking) กลาตัดสินใจ เลือกแนวทางที่กอใหเกิด 

ประโยชนสูงสดุโดยอาศัยขอมูลที่จํากัด ประสบการณ และความเปนไปไดของผลลัพทีเ่กิดขึ้นในแต
ละแนวทาง 
   กิบสัน (Gibson. 1993; อางอิงจาก อติพร หลอสุวรรณ. 2546: 43-44) พบวา 
ผลการเสริมสรางพลังอํานาจคือการรับรูพลังอํานาจ (sense of power) ที่เกิดขึ้นภายในบุคคลซ่ึงทํา
ใหเกิดมีคุณลักษณะ 4 ดาน ซึ่งเปนคุณลักษณะสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาบุคคล ไดแก  

1.  ความสามารถที่จะควบคุมหรือจัดการสถานการณ หมายถึง การที่บุคคล 
มีการรับรูในศักยภาพและความสามารถของตนเองในการเผชิญและแกไขปญหา ตลอดจนสามารถ
ดําเนินงานไดสําเร็จบรรลุตามเปาหมายทามกลางอุปสรรคที่เกิด ซึ่งจะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูสิ่ง
ใหม เปนการนําความรูและประสบการณที่มีอยูมาผสมผสานเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
                             2. มีความพึงพอใจในความสามารถของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีความ 
รูสึกที่ดีและเปนประโยชนกับตนเอง ยนิดีในผลงานที่เกิดขึ้น มีความม่ันใจและมีกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานตอไป สงผลใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมายที่วางไว 
                             3. การพัฒนาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรับรูถึงการปรับปรุงและการ 
เปลี่ยนแปลงลักษณะสวนบุคคลในดานตาง ๆ ไปสูสิ่งที่ดี เหมาะสมและถูกตองมากขึ้น ซึ่งจะชวยให
บุคคลรูสึกม่ันใจในความสามารถเพิ่มขึ้น 
                            4. การมีเปาหมายและมีความหมายในชีวิตของตนเอง หมายถึง ความรูสึก 
ของบุคคลที่เกิดในตนเองเก่ียวกับการยอมรับนับถือตนเอง เห็นคุณคา ความหมายของตนเอง 
เชื่อม่ันในตนเอง มีเปาหมายในชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมองเห็นความสําคัญของตนเอง
ตองานในความรับผิดชอบและตอผูอ่ืน 
   โฮเคนสัน (Hokanson. 1992: 76) เสนอวา การเสริมสรางพลังอํานาจทําให
บุคคลตระหนักรูในคุณคาความสามารถของตนเอง การเสริมสรางพลังอํานาจบุคคลสงผลใหบุคคล
รับรูศักยภาพของตน เพ่ิมขีดความสามารถในดานตาง ๆ ไดแก การแกปญหา การติดตอส่ือสาร 
ลักษณะความเปนผูนํา เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางานและที่ทํางาน เพ่ิมความรูสึกที่เก่ียวของกับ
ความมีคุณคาแหงตน ความมีอิสระ และการมีความรับผิดชอบ 
   อมร  สุวรรณนิมิต (2546: 26) สรุปความสําคัญของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
ในระดับองคกรหรือกลุมคือทําใหเกิดความสามารถในการปรับตัวไดรวดเร็วขึ้น มีการยืดหยุน มีการ
ทํางานรวมกันเปนทีมและสามารถพัฒนางาน ในระดับชุมชน คือ ประชาชนมีความรูสึกรวม  
มีกระบวนการเรียนรูและมีศักยภาพตลอดจนเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนและกิจกรรม  
ตาง ๆ ที่เกิดในชุมชน  
   สรุปไดวา การเสริมสรางพลังอํานาจมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ  
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1. ในบุคคลโดยยกระดับทศันคติของบุคคลทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจ  
(Authority) มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ตระหนักในภาระหนาที่ (Accountability)  

2. ในระดับองคกรหรือกลุมเกิดการปรับตวั (Adjustmant) ขึ้น มีความรู 
ความเขาใจในเรื่องของกลุม และเกิดการเรียนรูในบทบาทหนาทีท่ี่มีตอชุมชนและสังคม (Learning 
role of group) 
 
  2.1.3 องคประกอบของการเสริมสรางพลังอํานาจ 
  ในการเสริมสรางพลังอํานาจเปนการพัฒนาบุคคล ครอบครัว กลุมและชุมชนให
สามารถนําพลังอํานาจที่มีออกมาใช จากการศึกษาวิจัยและการทดลองใชการเสริมสรางพลังอํานาจ
ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพบองคประกอบในการเสริมสรางพลังอํานาจ ดังน้ี  (Cox. 1988, 1991; 
Cox & Parsons. 1994; Kieffer. 1984; Parsons. 1991; Simon. 1994; Torre. 1985 อางอิงจาก 
Gutierrez Parsons & Cox.1998: 4-5)  

1.  ทัศนคติ (Attitude) คานิยม (Value) และความเชื่อ (Biliefs) ความเชื่อจะมี 
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพสวนบุคคล ความเชื่อในคุณคาของตัวเองและความรูสึกในการควบคุม 
เปนองคประกอบที่มีผลตอการเสริมสรางพลังอํานาจ ในทางจิตวิทยาจะมองวาทัศนคติ (Attitude) 
เปนเสมือนหัวใจของการเสริมสรางพลังอํานาจและเปนเปาหมายเบื้องตนของการเสริมสรางพลัง
อํานาจ อยางไรก็ตามการเสริมสรางพลังอํานาจเปนการพัฒนาความรูสึกของบุคคลในการควบคุมที่
จะสงผลตอระบบสังคมที่มีขนาดใหญ 

2. การส่ังสมประสบการณของบุคคลจะสามารถเปนแรงจูงใจใหบุคคลพยายาม 
ที่จะเปลี่ยนแปลงตวัเองไปสูระบบอ่ืนเชน ครอบครัว หรือชุมชน 

3.  ความรู(Knowledge) และทักษะ (Skill) ในการคิดและการกระทํา จะนําไปสู 
การมีสวนรวมในการแบงปนและสนับสนุน บุคคลสามารถวิเคราะหทิศทางของปญหาที่เกิดจาก
ภายในและภายนอกไปจนถึงโครงสรางของระบบที่ใหญขึ้นไดและเปนผลดีที่จะทําใหรูวาคานิยม 
ความเช่ือและทัศนคติเปนอยางไร และทําอยางไรที่จะเปนการเพ่ิมการคิดวิเคราะห การเรียนรูที่จะ
เขาถึงการใชขอมูล การกระทํา และการรประเมินผลลัพธ 

4.  การกระทํา (Action) บุคคลสามารถพัฒนากลยุทธการปฏิบัติหรือการกระทํา 
และพัฒนาวิธีการ ความรูและทักษะจําเปนที่มีอิทธิพลตอบุคคลทั้งภายในและภายนอก ทางจิตวิทยา
จะเรียนรูจากความรับผิดชอบ (Responsibility) ในทางพฤติกรรมจะมองในความเปนไปและ
ความสามารถที่จะกระทําสูเปาหมายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเปนการสะทอนและเรียนรู
จากการกระทํา   
  ในองคกรของทองถิ่น (Local Organizational Capacity) คือ ความสามารถของ
ประชาชนในการทํางานรวมกัน ดําเนินการโดยตัวของพวกเขาเอง และระดมทรัพยากรเพื่อ
แกปญหาใหสอดคลองกับความตองการรวมกัน ชุมชนที่ดําเนินงานรวมกันยอมมีโอกาสที่จะไดรับ
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การตอบสนองในสิ่งที่พวกเขารองและสิ่งที่พวกเขาตองการมากขึ้น (สุเมธ งามกนก. 2549: 15; 
อางอิงจากWorld Bank. 2002 :1-7; World Bank. 2003. 1-3) 
 
 2.4  หลักการเสริมสรางพลังอํานาจ  
  ในการเสริมสรางพลังอํานาจจะปรากฏพลังอํานาจใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล 
(ความรูสึกและความสามารถที่จะคิดเห็นและการตัดสินใจ) ระดับความสัมพันธบุคคล (ประสบการณ
ที่เก่ียวของกับบุคคลอ่ืนทําใหการตัดสินใจไดงายขึ้น) และระดับสภาพแวดลอม(ประเพณีทางสังคม
สามารถทําใหสะดวกหรืออาจจะขวางในการพยายามชวยเหลือตนเอง) ดังนั้น กลยุทธในการ
ดําเนินการจะตองมองใหชัดเจนในทุกระดับเพ่ือใหสะดวกในการเสริมสรางพลังอํานาจ ซึ่งมีหลักการ
เสริมสรางพลังอํานาจ ดังน้ี (Gutierrez Parson Cox. 1998: 8-9; อางอิงจาก Gutierrez. 1994; 
Pinderhughes. 1989; Solomon. 1976) 

1.  การเพ่ิมความสามารถในตวับุคคล (increasing self-efficacy) โดยการ 
สรางความเชือ่ม่ันและความเขมแข็งของจิตใจ  

2. พัฒนาความรูสึกในเรื่องกลุม (Developing group consciousness)โดยการ 
ปลูกจิตสํานึกของการมีสวนรวมที่จะแลกเปลี่ยนขอคดิเห็นและชวยเหลือกัน และการตระหนักถึง
โครงสรางทางสังคมที่มีอิทธิพลตอกลุมจะทําใหบคุคลขาดพลังอํานาจในตัวเองมีจุดหมายรวมกันที่จะ
ใชพลังของกลุมในการแกปญหาใหกับสมาชิกในกลุม 

3. ลดการตําหนิตนเอง (Reducing self-blame) โดยปรับเปลี่ยนจุดเนนจากการ       
มองเฉพาะปญหาของตนเอง ใหเปนการนําปญหาของตนเองมาพูดในกลุมใหกลุมมีความรับผิดชอบ
รวมกันในการมองและแกไขปญหา วิธีนี้จะชวยใหบุคคลที่มีปญหารูสึกอิสระจากสถานการณทางลบ
ที่ตนเองประสบอยู 

4. การกําหนดความรับผิดชอบของบุคคลตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
(Assuming personal responsibility for change) เพ่ือใหบุคคลน้ันมีสวนรวมอยางจริงจัง รูสึกถึง
พลังอํานาจของตนเองในการมุงม่ันที่จะแกปญหาหรือปรับเปลี่ยนสถานการณที่เกิดขึ้น  
   กิบสัน (Gibson. 1993) แบงกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจเปน 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การคนพบสถานการณจริง Discovering reality) เปนขั้นตอน
ของกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจที่ทําใหบุคคลคนพบและยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงกับ
ตนเอง จะมีการตอบสนองของบุคคล 3 ดาน คือ ดานอารมณจะเกิดความสับสน ไมแนใจ วิตกกังวล
ตอบสนองดานนี้เม่ือบุคคลรับรูและตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น ดานสติปญญาการรับรู และดาน
พฤติกรรม  
    ขั้นตอนที่ 2 การสะทอนอยางมีวิจารณญาณ (Critical reflection) เม่ือมี
ปญหาและเกิดความคับแคนใจจะสงผลใหบุคคลไดพัฒนาขึ้น 
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    ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม (Taking 
charge) กอนนั้นบุคคลมีความตระหนักในความเขมแข็ง เชื่อม่ันในความรูของตนเอง การตัดสินใจ
เลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม 
    ขั้นตอนที่ 4 การคงไวซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ (Holding on) เปน
ขั้นตอนที่บุคคลมีความสามารถในตนเองมีความเช่ือม่ัน รูสึกมีพลังอํานาจในการจัดการส่ิงตาง ๆ ที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ และจะคงไวซึ่งพฤติกรรมในการแกปญหาไวใชในครั้งตอไป 
   บิชอพและคณะ (Bishop and others. 1988: 17) ใหหลักการท่ีสําคัญของ
การศึกษาเพ่ือสรางพลังอํานาจ ดังนี้ 
                            1. การสรางพลังเนนการสรางพลังแกบุคคล โดยการสนับสนุนใหบุคคลมอง 
เห็นความสัมพันธตนเองกบัสิ่งแวดลอมและเชื่อวาตนสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของ
ตนเอง กลุม ชุมชน และสังคมได 
                           2. การสรางพลังอํานาจเร่ิมตนจากประสบการณของผูเรียนใหรวมศึกษา 
เรียนรูคิดวิเคราะหโดยใชวิจารณญาณเพื่อเชื่อมโยงปญหาตาง ๆ ของบุคคลเขากับปจจัยทางสังคมที่
เปนสาเหตุ การเกิดความเขาใจดังกลาวจะนําไปสูการปรับปรุงพฤติกรรมที่บุคคลกระทําอยูหรือที่จะ
กระทําในอนาคตใหเปนไปในทางที่ถูกตองและเหมาะสม 
                           3. การมีสวนรวมอยางแทจริง โดยสงเสริมใหมีสวนรวมในทุก ๆ ขั้นตอน 
ตั้งแตการเลือกประเด็นปญหา การวางแผน การสนทนา การจัดกิจกรรม  และการประเมินผลตนเอง 
                            4. การสรางพลังอํานาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความรู ทัศนคติ  
ความรูสึก และทักษะ ซึง่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทนัทีหรือมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเม่ือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ นอกจากนี้การนําไปสูการกระทําเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจะมีการสนับสนุนและกระตุน
ใหมีการวางแผนรวมกัน สําหรับการปฏิบตัิเพื่อการเปลีย่นแปลง 
   อิสเรล  (Isareal et al. 1994) เสนอการการเสริมสรางพลังอํานาจในแตละระดับ
เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการ 3 ระดับ ดังนี้การ 
                             1. เสริมสรางพลังอํานาจในบุคคล (Psychological Empowerment) เปน
ความสามารถของบุคคลในการตัดสินใจและควบคุมตนเอง/การดําเนินชีวิตของตนเอง เปนการ
พัฒนาอัตมโนทัศนของตนหรือความสามารถของบุคคล และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
                              2. การเสริมสรางพลังอํานาจในองคการ (Organizational Empowerment)  
เปนการพิจารณาแบบประชาธิปไตย โดยสมาชิกทุกคนมีการแบงปนขอมูลขาวสาร อํานาจตัดสินใจ
รวมกัน และการกําหนดรูปแบบ การนําไปปฏิบตัิ และการควบคุมเพ่ือมุงสูเปาหมายรวมกัน 
                             3. การเสริมสรางพลังอํานาจในชุมชน (Community Empowerment) เปน 
การใชทักษะและแหลงประโยชนรวมกันเพ่ือสนองความตองการของชุมชน โดยการสนับสนุน
สงเสริมกันและกัน ควบคุมคุณภาพชีวิตในชุมชนของตน 
   สจวต (Stewart. 1994) มีแนวทางการเสริมสรางพลงัอํานาจในการดําเนินการ 
ดังนี้  
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1. การเสริมสรางพลังอํานาจในตนเอง (Persinal empowerment) ดวย 
การตรวจสอบตนเองเกี่ยวกบัความพอใจในสภาพการทํางาน หากพบอุปสรรคตองดําเนินการควร
สรางความม่ันใจเสียกอน หรืออาจขอความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนเพื่อเปนการขยายความพรอม 

2. การศึกษาวัฒนธรรมของอํานาจในองคกร (Power culture) นํามาเปน 
ขอมูลสําคัญในการสรางและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

3. การสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการเสริมสรางพลังอํานาจ บรรยากาศใน 
องคกรเปนสิ่งสําคัญและถือวาเปนขอกําหนดเบื้องตนทีจํ่าเปนของการเสริมสรางพลังอํานาจ ไดแก  

3.1 บรรยากาศของความไววางใจ (Trust) ระหวางผูบริหารและ 
ผูปฏิบัติงาน เม่ือมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรใหความเห็นใจ เขาใจและ
ชวยเหลือแกไขใหงานสามารถดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 บรรยากาศที่มีการส่ือสารแบบเปดเผย (Openness) เปนการชวย 
ใหผูปฏิบัติงานกลาเขาพบ รายงานหรือขอความชวยเหลือ และยอมรับคําแนะนําหรือความ
ชวยเหลือจากผูบริหาร 

4. การบริหารจัดการโดยใชทักษะที่เหมาะสม ซึ่งทักษะสาํคัญที่ผูบริหาร 
ตองใชในการเสริมสรางพลังอํานาจและแนะนําผูปฏิบตัิงาน ไดแก 

4.1 การเสริมสราง (Enabling) หมายถึง การใชอํานาจ มอบหมายให 
ผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในการทํางานไดอยางอิสระหรือมีโอกาสใชศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มที่ 

4.2 การเอ้ืออํานวย (Facilitating) หมายถึง การจัดโอกาส การสราง 
บรรยากาศองคการ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีการพัฒนตนเอง ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ และความกาวหนาทาง
วิชาการซ่ึงสงผลใหผูปฏิบัติงานมีการพัฒนาตนเอง ไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ  

4.3 การปรึกษาหารือ (Consulting) หมายถึง การรวมกันคิด  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมในการตัดสินใจแกปญหาและหาแนวทางพัฒนางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค 

4.4 การปฏิบัติงานรวมกัน (Collaborating) หมายถึง การที่ผูบริหาร 
และผูปฏิบัติงานรวมกันวางแผนงาน ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานและประเมินผลงานรวมกัน 
ผูบริหารแสดงแบบอยางที่ดีและถูกตอง เปนการสรางสัมพันธภาพที่อบอุน เกิดความไววางใจและ
การเรียนรูรวมกัน 

4.5 การเปนผูสอนหรือพ่ีเลี้ยง (Mentoring) หมายถึง ผูบริหารซ่ึงมี 
ประสบการณและมีความรูความสามารถมากกวาเปนผูสอนงาน สนับสนุน ดูแลใหคําปรึกษา และ
ชวยเหลือผูที่มีประสบการณนอยกวาใหมีการพัฒนาตนเองใหดานการใหการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ 
การดํารงชีวิต 

4.6 การประคับประคอง (Supporting) หมายถึง การจูงใจ ใหกําลังใจ  
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ดูแลชวยเหลือ เม่ือมีความทุกข วิตกกังวล หรือคับของใจ เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีพลังกายและใจ ใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
   การเสริมสรางพลังอํานาจของ ฮาวส (Haws) ซึ่งใชหลักทฤษฎี Murrell- Armstong  
Empowerment Matrix ในการเสริมสรางพลังอํานาจซึ่งประกอบดวยวิธีตาง ๆ 6 ขั้นตอน ดังน้ี     
(อติพร หลอสุวรรณ. 2546: 33) 

1. การใหความรูหรือการศึกษา (Education) เปนการแบงขอมูลขาวสารและ 
ชวยเหลือผูอ่ืนในการเรียนรูการใชขอมูล และการคิดสรางสรรคขอมูลใหม 

2. การชักนํา (Leading) เปนการชักนําผูอ่ืนใหตัดสินใจ 
3. การเปนที่ปรกึษา (Mentoring) การเปนผูสนับสนุน (Supporting) เปนการ  

ชวยเหลือสนับสนุนและใหคําชี้แนะแกผูอ่ืน เพ่ือชวยใหบรรลเุปาหมายไดเร็วขึ้น 
4. การเตรียมการ (Providing) มีการเตรียมทรัพยากรหรือแหลงประโยชนเพ่ือ 

ความสําเร็จ 
5. การมีแบบแผน (Structuring) รวมถึงการสงเสริมการจัดองคกรหรือขอจํากัด 

ในกิจกรรม 
6. การดําเนินการ (Actualizing) เปนการอาศัยประสบการณที่ผานมาหรือเปน 

วิธีการเดิมที่เก่ียวของกับบคุคลและองคกรในการเตรียมดําเนินการใหดีที่สุด 
  การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) ของ เทรซ่ี (Tracy. 1990: 24-46) ได
อธิบายโดยใชชื่อวา “ปรามิดแหงอํานาจ” ประกอบดวย 10 ขั้นตอน ซึ่งมีความสําคัญและสัมพันธกัน
อยางตอเน่ือง ดังนี้  
   1.  ความรับผิดชอบ (Power through responsibility) โดยคําจํากัดของบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบ ความแตกตางระหวางบทบาทและหนาที่ ความรับผิดชอบแตละงาน สื่อสาร
และสงเสริมหนาที่บุคลากร ทําใหบุคลากรเกิดภาคภูมิใจและเปนเจาของในบทบาทความรับผิดชอบ
ที่พวกเขาไดรับและเขาใจในความรับผิดชอบของผูอ่ืน 
    2. อํานาจหนาที่ (Power through authority) มีการมอบหมายอํานาจหนาที่ให
เทาเทียมกับบทบาทนาที่ความรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของแตละบคุคล พรอมชี้แจง  
ใหทราบถึงอํานาจหนาที่และขอบเขตอํานาจหนาที่ใหชัดเจน รวมทั้งชวยใหบุคคลกาวหนาในอํานาจ
หนาที่ และสรางความภาคภูมิใจวาอํานาจหนาที่เปนรางวัลสําหรับผลงานในอดีต 
    3. มาตรฐานความเปนเลิศ (Power through standard of excellence) ที่ยึดถือ
และมุงเนนในมาตรฐาน กําหนดมาตรฐานของงานในเชิงปริมาณ คุณภาพ งบประมาณและเวลาที่จะ
สรางแรงจูงใจใหบุคลากรรูสึกถึงผลสําเร็จแหงความเปนเลิศยึดม่ันในความเปนเลิศ 
   4. การฝกอบรมและพัฒนา (Power through training and development) ตาม
ความตองการของบุคลากร เปนการทําใหผูปฏิบัติมีทักษะและมีความเชื่อม่ันในมาตรฐานความ   
เปนเลิศ สรางเสริมความมีคุณคาในตนเอง เสริมสรางแรงจูงในที่เรียนรูโดยไมมีการตอตานเการ
เปลี่ยนแปลง 
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   5. การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Power through knowledge and 
information) เปนการใหบุคลากรไดรับรูเปาหมาย วัตถุประสงตค แผนงาน ขอมูลขาวสารของ
องคการอ่ืน ๆ ความเจริญกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันโดยไมปกปดขาวสารและ
พยายามคาดการณวาขอมูลใดเปนความตองการของบุคลากร สื่อสารเฉพาะขอมูลขาวสารที่จําเปน
และวิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรไดมีโอกาสแสวงหาขอมูลขาวสารจากภายนอก 
   6. การใหขอมูลยอนกลับ (Power through feedback) จุดมุงหมายของการให
ขอมูลยอนกลับคือเสริมสรางผลการปฏิบัติงานใหดีขึ้นแสดงใหบุคลากรไดเห็นวาเขาตองมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง จูงใจใหผูปฏิบัติงานทํางานใหดีขึ้นและสรางความภาคภูมิใจใหแก
ผูปฏิบัติงาน 
   7. การรับรู (Power through regonition) ใหบุคลากรรับรูโดยการยกยอง 
ประเมินการทํางาน ใหขอมูล ใหอํานาจหนาที่สูงขึ้น และใหคาตอบแทนสวัสดิการตาง ๆ เม่ือ
บุคลากรรับรูถึงคุณคาในตนเองและจะรูสึกพึงพอใจ และมีแรงจูงใจที่จะผลิตผลงานหรือคุณภาพ
บริการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   8. ความไววางใจ (Power through trust) สิ่งที่จะชวยใหบุคลากรไววางใจในงาน  
ของตนเอง คอื ทําใหบุคลากรรูสึกถึงความไววางใจ เชือ่ม่ันในความสามารถของตนเองและผูอ่ืนโดย
เชื่อวาบุคคลยอมมีพ้ืนฐานที่ดีและมีความสามารถทํางานไดดี มีการแสดงออกถึงความไววางใจผูอ่ืน 
รวมทั้งใหอิสระในการทํางานแกบุคลากร 
   9. การรับรูตอความลมเหลว (Power through permission to fall) โดยการชวย
ใหบุคลากรรูสกึวาความลมเหลว รวมทั้งประเมินความเสียหายของความลมเหลวได และสิ่งสําคญัคือ
ไมตําหนิบุคคลตอหนาบุคคลอ่ืนเม่ือเขาทาํผิดพลาด แลวชวยประคองสนับสนุนใหเขาปรับปรงุงาน
ใหม นอกจากนี้ควรมีการใหรางวัลและสนับสนุนการทํางานในสภาวะที่เสี่ยง 
   10.  การใหความเคารพ (Power through Respect) โดยการปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน
ดวยการเคารพในเกียรติและใหการนับถือ เคารพในเวลาของเขา พยายามหาวิธีใหเขาทํางานงายขึ้น 
รับฟงความคิดเห็น เคารพในสิทธิสวนตัวซ่ึงจะทําใหเขาเกิดแรงจูงใจที่ยิ่งใหญในการปฏิบัติงาน เกิด
ความรูสึกวาองคการคํานึงถึงตัวเขาจะทําใหเกิดความเคารพตัวเอง และตอมาอํานาจของเขาจะ 
เพ่ิม ขึ้น ทําใหบรรลุความสําเร็จในงาน 
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  ความไววางใจ      การยอมรับความลมเหลว 
 
 
  
 
  

 
การยอมรับ 

 
ภาพประกอบ 4 รูปแบบการเสริมพลังอํานาจแบบปรามิดอํานาจของเทรซี่ 

 
             ที่มา: Tracy,D. 1990: 161. 10 Step to empowerment: A common-sense guide to 
managing  people.  
 
   การเสริมสรางพลังอํานาจในองคการ ของ สกอตและเจฟเฟ (Scott; & Jaffe. 1991: 
20-30) มีองคประกอบของวิธีการทั้งหมด 5 สวน ดังนี้ 
   2.1 การใหแรงจูงใจกับผูปฏิบัติงาน แบงออกไดเปน 3 สวน คือ ใหความถูกตอง 
เปนธรรม (Validation) ใหสารสนเทศ (Information) และใหมีสวนรวม (Participation) 
    2.1.1 การใหความถูกตองเปนธรรม คือ ใหความเสมอภาคกับทุกคน ใหเงิน 
เดือนคาตอบแทน สวัสดิการที่ยุติธรรม มีความยืดหยุนตอความตองการของผูปฏิบัติงาน รวมไปถึง
การใหโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาทักษะใหมๆ ตามความสนใจและความสามารถ 
    2.1.2 การใหสารสนเทศ คือ การใหความรูในสิ่งที่ตองปฏิบัติงาน รวมไปถึง 
ขอมูลสารสนเทศที่จําเปนที่เก่ียวของกับองคกร 
    2.1.3 การใหการมีสวนรวม คือ ผูปฏิบัติงานมีโอกาสในการควบคุม หรือ 
ตัดสินใจในการทํางานดวยตัวผูปฏิบัติงานเอง 

การรับรู
 

การใหขอมูลยอนกลับ 
 

การใหความรูและขอมูลขาวสาร 
 

การฝกอบรมและพัฒนา 
 

การกําหนดมาตรฐานและความเปนเลิศ 
 

การมอบอํานาจ 
 

การกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ 
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   2.2 การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคกร ผูบริหาร คือ ผูมีบทบาท
สําคัญในสวนน้ีทุกคนตองเรียนรูวา ผูบริหารที่ดีตองรับผิดชอบการทํางานตั้งแตกระบวนการผลิต
ไมใชเฉพาะผลงานที่เกิดขึ้น และตองทราบวาผูปฏิบัติงานทุกคนตองการเรียนรูการทํางาน และการ 
แกปญหารวมกับผูบริหาร ตองการโอกาสและอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการ อิสระในการทํางาน 
ควบคุมและตัดสินใจงานในหนาที่รับผิดชอบดวยตนเอง รวมไปถึงการไดรับผลตอบแทนหรือรางวัล 
อยางเหมาะสมและยุติธรรม และสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงคือการติดตอส่ือสารใหสารสนเทศ 
เพ่ือสรางความเขาใจรวมกนั อันจะนํามาซ่ึงความรวมมือจากทุกคนในองคกร 
   2.3 สรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติงาน ภาวะผูนําของบุคคลในองคกร เปนตัวบงชี้
อีกประการหน่ึงในการพิจารณาวา องคกรไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจเพียงใด กระบวนการที่ 
สําคัญในการสรางภาวะผูนําก็คือ การสงเสริมใหผูปฏิบัติงานรวมกันทํางานเปนทีม และกระตุนให 
ทุกคนเปนผูนําในการกําหนดเปาหมาย การปฏิบัติ และการตัดสินใจในทีมงาน หรือในสวนงาน 
ที่ตนเองรับผิดชอบ 
   2.4 การสรางบรรยากาศในองคกร องคกรควรมีบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู
รวมกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงาน หรือระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน เปดโอกาสใหเรียนรูและรับ
เอาแนวคิดหรือทักษะใหม ๆ ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพมาใชในการทํางาน นอกจากน้ีแลว
บรรยากาศองคกร ที่ดีไมไดหมายถึง การมีอิสระอยางเต็มที่ แตหมายถึง “ความสมดุล” ระหวางการ
ควบคุมกับการมีอิสระในการทํางาน รวมถึง “ความยืดหยุน” ในการสนองตอบความตองการ “ความ
พอดี” ในการใหโอกาส และ “ความเสมอภาค” สําหรับทุกคนในองคกร 
   2.5 การสรางทีมงาน สิ่งสําคัญประการหนึ่งของการเสริมสรางพลังอํานาจใน
องคกรก็คือ การสรางทีมงาน เทคนิคที่จะสงเสริมการทํางานเปนทีมคือ การวางระบบการทํางานที่
เอื้อตอการประสานสัมพันธกัน การฝกอบรมสรางเครือขายในการทํางาน การกระตุนใหแรงจูงใจและ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จําเปน และเมื่อเกิดทีมงานขึ้นแลวส่ิงที่ทีมงานตองการไดรับ
การแบงปนจากผูบริหาร ก็คือ ความรูสึกเปนเจาของรวม หนาที่ความรับผิดชอบ อิสระในการทํางาน 
อํานาจการตัดสินใจ และรางวัลหรือผลตอบแทนที่ยุติธรรม   
  คินลอว (Kinlaw. 1995: 23-25) ไดเสนอรูปแบบการจัดการกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจ (Empowerment process management mode) ซึ่งประกอบดวยสองสวนคือ ขั้นตอน 
(Steps) และขอมูลสารสนเทศที่นําเขา (Information inputs) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ขั้นตอนในรูปแบบของการเสริมสรางพลังอํานาจมีขั้นตอนสําคัญอยู 6 ขั้นตอน  
ตั้งแตการวางแผน การเริ่มตนดําเนินการ และการประเมินผล ดังแสดงในภาพประกอบ 5 ซึ่งตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ืองดังนี้ 
    1.1 กําหนดขอบเขตและสื่อสาร (Define and communicate) การเร่ิมตน
ของการเสริมสรางพลังอํานาจจําเปนที่ตองมีความชัดเจนในความหมายอยางแทจริง หลังจากนั้น
ตองเผยแพรใหทุกคนในองคกรไดรับรู 
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    1.2 กําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธ (Set goals and strategies) ในการ
ทํางานทุกระดับขององคกร วัตถุประสงคที่แทจริงของการเสริมสรางพลังอํานาจคือ การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของทุกคนในองคกร ซึ่งตองมีการกําหนดกลยุทธเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
    1.3 ฝกอบรม (Train) ใหผูปฏิบัติงานมีบทบาทและการปฏิบัติแบบใหม การ
ฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางพลังอํานาจน้ันเปนการฝกอบรมเทคนิคในการปรับปรุงและสรางสรรค 
การปฏิบัติงานตามความตองการของผูปฏิบัติงาน  
    1.4 ปรับปรุงโครงสรางองคกร (Adjust the organization’s structure) เพ่ือ
เพ่ิมอิสระในการทํางาน ลดความเปนทางการและสิ่งที่ครอบงําการสรางสรรคของผูปฏิบัติงาน โดย
การพิจารณางานที่มีองคกรแลวตัดงานที่ไมไดสรางคานิยมที่ดีในองคกรออกไป รวมกลุมงานที่มีอยู
ใหมีลักษณะเปนธรรมชาติ แลววางรูปแบบเครือขายการบริหารใหเหลือชองวางนอยที่สุด 
    1.5 ปรับปรุงระบบตาง ๆ ขององคกร (Adjust the organization’s systems)  
โดยพิจารณาวัตถุประสงคของแตละระบบที่ตองมีความชัดเจน ทุกคนรับรูและสามารถที่จะควบคุม 
และจัดการได ประการสําคัญคือ สอดคลองกับวัตถุประสงคของการเสริมสรางพลังอํานาจ เชน ระบบ
การวางแผน การใหรางวัลและการชมเชย การฝกอบรม เปนตน 
    1.6 ประเมินผลและปรับปรุง (Evaluate and improve) เปนการประเมิน
ขั้นตอนตาง ๆ ดังที่กลาวมา โดยวัดจากการรับรูและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผูปฏิบัติงานแลว
นําผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
   2. ขอมูลสารสนเทศที่นําเขา 
    2.1 นัยของการเสริมสรางพลังอํานาจ (Meaning of empowerment) เปน
การสรางศักยภาพใหกับผูปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย มีความยึดม่ันผูกพัน มีความสามารถ และมี
จริยธรรม 
    2.2 สิ่งตอบแทน (Payoffs) ที่คาดหวัง และเชื่อม่ันวาจะไดรับจากการ
เสริมสรางพลังอํานาจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี 3 ระดับคือ ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานแตละคน นําไปสูระดับที่สองคือ การเปลี่ยนแปลงในแตละองคประกอบขององคกร เชน 
บรรยากาศการทํางาน ความพึงพอใจของผูรับบริการ คุณภาพของผลลัพธ กระบวนการทํางาน เปน 
ตน และระดับที่สามคือ องคกรมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง 
    2.3 กลุมเปาหมายการเสริมสรางพลังอํานาจ (Targets for empowerment)  
มุงเนนที่ผูปฏิบัติงานแตละคน และทีมงานในองคกรโดยเสริมสรางสภาพการปฏิบัติงานใหเกิดการ
เรียนรู มีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ ขยายแนวคิด แกปญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานและมี
ความสามารถในการจัดการงานในหนาที่ 
    2.4 กลยุทธการเสริมสรางพลังอํานาจ (Strategies for empowerment)  
ที่สําคัญ มี 3 ประการ คือ การใหขอมูลยอนกลับในการทํางานกับผูปฏิบัติงาน การสรางและพัฒนา 
การทํางานเปนทีม และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทุกระดับกลาวคือ ในระดับบุคคล ระหวางบุคคล 
ทีมงานและระดับองคกร 



41 
 

    2.5 การควบคุมการเสริมสรางพลังอํานาจ (Controls for empowerment) 
แตกตางจากการควบคุมแบบด้ังเดิมแตควบคุมเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
    2.6 บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ (Roles and functions) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของผูปฏิบัติงานจากแบบเกาไปสูแบบใหมที่มีความ 
ชัดเจน และมีมาตรฐานสูงขึ้น 
 
    
        
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ 5 รูปแบบของการจัดกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจของคินลอว 
 
 บลองคาด คารลอส และแรนดอฟ (Blanchard Carlos; & Randolph. 2001: 9-24) เสนอ 
 
กระบวนการเพ่ิมอํานาจเปน 2 สวน สวนแรกคือการกระจายอํานาจในองคกรซ่ึงมีระยะการ
เปลี่ยนแปลง 3 ระยะ คือ 1) การปฐมนิเทศและเร่ิมตนการเดินทาง 2) การเปลี่ยนแปลงและ
ความรูสึกทอใจ และ 3) การยอมรับและปรับแกการกระจายอํานาจ สวนที่สอง คือ กุญแจ 3 ดอกท่ี
เปดประตูไปสูการเปลี่ยนแปลงไดแก ขอมูลขาวสาร ความรับผิดชอบและอิสรภาพ  และ ทีมงาน   
 
 
 
 
 
 

นัยของการ
เสริมสรางพลัง 

ส่ิงตอบแทน กลุมเปาหมาย 

กําหนดขอบเขต 

และการเผยแพร 
ปรับปรุงระบบตาง ๆ 

ขององคกร 

 

ฝกอบรม 

ประเมินผลและ
ปรับปรุง 

ปรับปรุงระบบตาง ๆ 
ขององคกร

ปรับปรุง
โครงสราง 

 

การปรับปรุง
พัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

กลยุทธการเสริมสราง
พลังอํานาจ 

การควบคุมเพ่ือ
เสริมสรางพลังอํานาจ 

บทบาทและการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

ที่มา: Kinlaw, D.C. The practice of empowerment. Hamphire: Gower Publishing. 1995: 24
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 ภาพประกอบ 6 รูปแบบองคกรกระจายอํานาจของ บลองคชารต คารลอส และแรนดอลฟ  
  
          ที่มา: Blanchard Carlos; & Randolph. 2001: 9-24 
 
 2.1.5 ปจจัยและเงื่อนไขการเสริมสรางพลังอํานาจ 
    ปจจัยและเงื่อนไขในการเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) คือ การสื่อสารที่มี
ความชัดเจนในเปาหมายและภารกิจที่จะทํา  การมีอิสระในการคิดและทํา มีความไววางใจซึ่งกันและ
กัน มีการสนับสนุนทรัพยากรและขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในการประเมินและตรวจสอบ (สมชาย  
บุญศิรนิเภสัช. 2545: 58; อางอิงจาก Mouly, Smitrh and Sankaran. 1999: 127; ศิริรัตน จุลษร. 
2544: 32-35; อางอิงจาก Covey. 1991: 191-209) และการมีการทํางานเปนทีม ความลมเหลวของ

ระยะที่  ปฐมนิเทศ
และเริ่มตนการ
เดินทาง 

ระยะที่ 
2

 การ
เปลี่ยนแปลง
ความรูสึกทอแท
ใจ

ระยะที่ 
3  

การ
ยอมรับและ
ปรับแกการ
กระจายอํานาจ

การใหขอมูล
ขาวสารกับ
ผูปฏิบัติงาน 

กําหนดขอบเขต
ความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 

พัฒนาทีมงาน
แทนสายงาน
บังคับบัญชา 

การแลกเปล่ียนรับ
ฟงขอมูลขาวสาร
กัน 
มากขึ้น

ขยายขอบเขต
ความรับผิดชอบ
และเพิ่มอิสระใน
การปฏิบัติ

ใหอิสระทีม
ปฏิบัติงานตาม
บทบาท 

การใชขอมูล
ขาวสารผลักดัน
ผลลัพธของ
องคกร

ผนวกขอบเขต
ความรับผิดชอบ
เพื่อสรางระบบ
และคานิยม
รวมกัน

ยอมรับใหการ
ทํางานเปนทีมเขา
มาแทนท่ีสายการ
บังคับ 

กุญแจดอกที่ 1 

ขอมูลขาวสาร 
กุญแจดอกที่ 2 

ความรับผิดชอบ
และอิสระภาพ

กุญแจดอกที่ 3
ทีมงาน 



43 
 

การเสริมสรางพลังอํานาจมาจากการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนที่ระดับใดระดับหนึ่งและไมสามารถ
ทํางานรวมกันทั้งองคกรได (Scott; & Jaffe. 1996: 35-39) 
        จากนิยามความหมายการเสริมสรางพลังอํานาจ หลักการเสริมสรางพลังอํานาจและ
ปจจัยเงื่อนไขของการเสริมสรางพลังอํานาจจึงสรุปไดวา การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) 
หมายถึง แนวทาง/วิธีการในการสนับสนุนใหบุคคลไดพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาจิตสํานึกในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตนเองและสังคม เม่ือบุคคล
ไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจแลวจะทําใหทัศนคติเกิดการเปลี่ยนแปลงจะมีความรูสึกวาตนเองมี
อํ าน าจ  (Authority)มี ค ว ามรั บผิ ดชอบ  (Responsibility)มี ค ว ามตร ะหนั ก ในภา ร ะหน าที่ 
(Accountability) ความรูสึกในเรื่องของกลุม (Developing Group consciousness) และในระดับ
องคกรหรือกลุมจะเกิดการปรับตัว (Adjustment) ขึ้น และเกิดการเรียนรูในบทบาทหนาที่ที่มีตอ
ชุมชนและสังคม (Learning role of group) และการเสริมสรางพลังอํานาจ ที่มีความคลายกัน 4 วิธี 
ไดแก การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge; & Information) (Gutierrez;Parsons; & Cox. 
1998;Isareal et al. 1994; Tracy. 1990;Scott & Jaffe. 1991; Kinlaw. 1995;Blanchard;Carlor & 
Randoph. 2001: 9-24) การมีสวนรวม (Participation) (Gibson. 1993;Bishop et al. 1988; 
Gutierrez;Parsons; & Cox. 1998;Isareal et al. 1994;Scott; & Jaffe. 1991) การทํางานเปนทีม 
(Teamwork) (Gutierrez;Parsons; & Cox. 1998;Tracy. 1990;Scott; & Jaffe. 1991;Kinlaw 
1995;Blanchard;Carlos; & Randolph. 2001) และการใหความไววางใจ(Gutierrez;Parsons & 
Cox. 1998;Bishop et al. 1988;Stewart. 1994;Tracy. 1990)  ทั้ง 4 วิธีนี้จะนํามาใชในการ
เสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาใหกับกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งใน
การวิจัยนี้จะเรียกวา KiPTT empowerment หรือ การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา  
 
  2.1.6 งานวจิยัที่เก่ียวของ  
   จักรี  วงศเงิน (2552: 82-86) ศึกษาความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลัง
อํานาจ ในงานเชิงจิตวิทยาและการเห็นคุณคาในตนเองที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร พบวา การเสริมสรางพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร การเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกรซ่ึงอาจมีผลมาจากคุณลักษณะของงานที่เปนองคกรทางดานการศึกษาซึ่ง
เปนงานที่มีกฎระเบียบและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนจึงทําใหบุคลกรที่ทํางานในลักษณะนี้ไม
คํานึงถึงการเสริมสรางพลังอํานาจในงานเชิงจิตวิทยาและอาจตองมีปจจัยควบคุมอ่ืนเขามารวมเพ่ือ
หาความสัมพันธ 
   นิตยา  นาโสก. (2552: 55-56) ศึกษาการเสริมพลังอํานาจของครอบครัวในการ
ปองกันการสูบบุหร่ี พบวา การเสริมพลังอํานาจเร่ิมจากสมาชิกในครอบครัวมองเห็นปญหาการสูบ
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บุหรี่ที่กระทบกับสมาชิกในครอบครัว ในดานภาพลักษณที่ไมดีในสังคม ความตองการเปนแบบอยาง
ที่ดีของครอบครัวและชุมชน สมาชิกชวยกันคิดคนวิธีการแกไขโดยการใหการปรึกษากันและให
กําลังใจ ซึ่งนําผลมาปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จในการปองกันการสูบบุหร่ี ซึ่งการเสริมพลังอํานาจเกิด
จากความรัก ความหวงใย ความผูกพันใกลชิด เกิดความตระหนักถึงปญหาจนเกิดเปนความตั้งใจ 
แนวทางการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับครอบครัวเพ่ือปองกันการสูบบุหร่ี 6 แนวทาง ไดแก การ
สรางความรูความเขาใจระหวางครอบครัว ชุมชน โรงเรียนและวัดในการปองกันการสูบบุหร่ี การ
จัดตั้งชมรมกลุมแกนนําการปองกันการสูบบุหร่ีจากครอบครัว  การยอกยอง ชมเชยผูที่สามารถเลิก
บุหร่ีและครอบครัวที่ไมสูบบุหร่ี การเผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ที่ผานหอ
กระจายขาว การนํามาตรการดานกฎหมายมาใชอยางเด็ดขาดกับรานขายของ มีการกําหนดเขต
ปลอดบุหร่ี และการแตงตั้งตัวแทนชุมชนในการตรวจตราและสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและแจง
เตือน 
   สุเมธ  งามกนก (2549: 124)ศึกษาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ิมอํานาจในการทํางาน
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กระทรวงศึกษาธิการ พบหลักการเพ่ิม
อํานาจในการทํางาน ประกอบดวย 1) การเขาถึงขอมูลโดยการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารซึ่งกันและกัน  2) การมีสวนรวมโดยใหผูปฏิบัติงานเสนอความคิดเห็นในการทํางาน 3) การ
ใหอิสระในการทํางานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และเลือกทีมงานดวยตนเอง ใหอิสระในการ
ปฏิบัติงานโดยกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่ตามความเหมาะสมและสรางทีมบริหารตนเอง
โดยตรงและใหผูปฏิบัติงานคิดวางแผนการทํางานไดดวยตนเอง  4) การสรางแรงจูงใจ โดยสงเสริม
ใหไดรับการฝกอบรมตามความสนใจ และยกยองใหเกียรติ  
   ดวงตา  ภัทโรพงศ. (2548: 82-83) ศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อ
เสริมสรางพลังอํานาจตอการปรับตัวดานบทบาทหนาที่ของมารดาในระยะหลังคลอด พบวา มารดา
ที่ไดรับโปรแกรมการพยาบาลเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจมีการปรับตัวดานบทบาทหนาที่ ดานการมี
สัมพันธภาพกับบุตรดี ดานการปฏิบัติกิกจรรมการดูแลบุตร และดานบทบาหนาที่ของมารดาในระยะ
หลังคลอดดีกวามารดาที่ไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับต่ํากวา .05 
   ธัญพร  ทองขาว (2548: 96-97) ศึกษาการเพ่ิมอํานาจในงานกับขวัญในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา กลุมพนักงานที่มีระดับการเพ่ิมอํานาจในงานโดยรวมตางกันมีขวัญ
ในการทํางานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พนักงานที่มีการเพ่ิมอํานาจ
ในงานระดับสูง พนักงานที่มีการเพ่ิมอํานาจในงานระดับกลางมีขวัญในการทํางานมากกวากลุม
พนักงานที่มีการขวัญในการปฏิบัติงานระดับต่ํา 
   ปยะธิดา วรญาโณปกรณ (2547: 150-166) ไดศึกษาการพัฒนาตัวบงชี้รวมการ
เสริมสรางพลังอํานาจครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา การ
เสริมสรางพลังอํานาจครู ประกอบดวย 2 มิติ (กระบวนการและผลลัพธ) 13 องคประกอบ 102 ตัว
บงชี้ จัดอันดับความสําคัญตามนํ้าหนักองคประกอบไดดังน้ี ความพึงพอใจในงาน การสรางภาวะ
ผูนํา การสรางทีมงาน ความผูกพันตอวิชาชีพครู ความกาวหนาในวิชาชีพ ความเปนอิสระ การให
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โอกาส การมีสวนรวมตัดสินใจ การสรางแรงจูงใจ สถานภาพครู ความเชื่อม่ันในตนเอง การใหการ
สนับสนุน และความรูสึกมีคุณคาในตน  
   สมชาย บุญศิริเภสัช (2545: 64-89) ไดศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจการ
ทํางานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยพ้ืนฐานของครูใน
การเสริมสรางพลังอํานาจการทํางาน กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานและพลังอํานาจ
การทํางานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 8 อยูในระดับดี 2) พลังอํานาจการทํางาน
ของครู มีความสัมพันธกับทุกดานในปจจัยพ้ืนฐานของครูและทุกดานในกระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษา 3) ปจจัยพ้ืนฐานของครูโดยรวมในทุกดานสามารถอธิบาย
ความแตกตางของพลังอํานาจการทํางานของครูไดเกินกวา 50% ทั้งในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตอําเภอ
เมืองและในเขตอําเภอรอบนอก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาปจจัยพ้ืนฐานของครูมีผลตอพลัง
อํานาจการทํางานมาก 4) โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง พบวาเฉพาะกระบวนการประเมินตนเองและ
พรอมรับการตรวจสอบเทาน้ัน ที่สามารถเพ่ิมพลังอํานาจการทํางานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติสวน
โรงเรียนในเขตอําเภอรอบนอก กระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจการทํางานทั้งหมด ซึ่งไดแก 
กระบวนการทํางานอยางมีอิสระ กระบวนการมีสวนรวมในการทํางาน และกระบวนการประเมิน
ตนเองและพรอมรับการตรวจสอบตางก็สามารถอธิบายพลังอํานาจในการทํางานเพิ่มได อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือรวมโรงเรียนทั้งหมดของการวิเคราะหเขาดวยกัน ผลที่ไดเปน
เชนเดียวกับผลการวิเคราะหของโรงเรียนในเขตอําเภอรอบนอก คือ กระบวนการเสริมสรางพลัง
อํานาจการทํางานทั้ง 3 กระบวนการ สามารถเพ่ิมพลังอํานาจการทํางานของครูไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยเฉพาะกระบวนการดานการประเมินตนเองและพรอมรับการตรวจสอบ สามารถอธิบาย
พลังอํานาจการทํางานของครูไดมากกวากระบวนการอ่ืน ๆ 
   พนิดา รัตนไพโรจน (2542: 73-116) ศึกษาผลของการใชโปรแกรมเสริมสราง
พลังอํานาจตอการรับรูผลที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและเจตคติตอการปฏิบัติงานของสมาชิกทีม
การพยาบาล พบวา การรับรูผลที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและเจตคติตอการปฏิบัติงานของสมาชิก
ทีมการพยาบาลกลุมที่ไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจ ภายหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   จารุวรรณ จินดามงคล (2541: 47-84) ไดศึกษาผลการใชโปรแกรมการ
เสริมสรางพลังอํานาจตอความสามารถในการเผชิญปญหาของผูปวยจิตเภท พบวา ความสามารถใน
การเผชิญปญหาของผูปวยจิตเภทกลุมทดลอง ภายหลังการใชโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
สูงกวากอนการใชโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความสามารถในการเผชิญปญหาของผูปวยจิตเภทกลุมทดลอง ภายหลังการใชโปรแกรมการ
เสริมสรางพลังอํานาจสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ยงยุทธ  เถื่อนกลาง (2550) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะชุมชน โดยกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ตําบลโตนด อําเภอ 
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบวา การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
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ชุมชนโดยกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจ ประกอบดวย การสรางความตระหนักในการจัดการ
ขยะชุมชน การสรางพลังในการจัดการขยะชุมชน การพัฒนาทักษะในการจัดการขยะชุมชน การ
ขยายผลสูชุมชนและการประเมินผล ซึ่งการปลูกจิตสํานึกโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับรู
ขอมูลขาวสาร รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมการอบรม รวมจัดตั้งคณะกรรมการ รวมกําหนด
บทบาทกติกาชุมชน รวมดําเนินกิจกรรม กลไกที่จะเชิญชวนใหประชาชนยอมรับและปฏิบัตินั้น
จําเปนตองหาวิธีการที่เหมาะสมในเชิงของการสรางแรงจูงใจ และการสงเสริมใหเกิดความรวมมือ
จากประชาชนทุกคน 
   ฮอน (Hohn. 1999: Online) ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับความตระหนักของเด็กในการ
เพ่ิมอํานาจในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา เด็กนักเรียนมีความรูสึกเก่ียวกับอํานาจในวงจํากัด 
ถึงแมวาจะมีการแสดงออกเปนนัยเก่ียวกับการมีสิทธิที่จะเลือกวิชาเรียนก็ตาม การมีอิทธิพลตอการ
เรียนรูในชั้นเรียนและอิทธิพลตอกิจกรรมของสถานศึกษาก็อยูในวงจํากัด นักเรียนเห็นวาตัวเอง
ไมไดรับการเสริมสรางพลังอํานาจในสถานศึกษาโดยรวมแตอยางใด 
   ลุยเซน (Looysen. 1999: Online) ไดศึกษาเรื่องการตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ : กรณีศึกษาครูใหญและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาไอโอวา (ภาวะผูนํา
และการเพ่ิมอํานาจใหกับครู) ผลการวิจัยพบวา ครูใหญไดใหการสนับสนุนการเพ่ิมอํานาจโดยใหครู
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจทุกดาน ยกเวนในเรื่องงบประมาณของสถานศึกษา และการคัดเลือก
ครู นอกจากนั้นทั้งครูผูสอนและครูใหญรูสึกวาการตัดสินใจรวมกันเปนรูปแบบหนึ่งที่สําคัญสําหรับ
การสรางภาวะผูนําในระบบการศึกษา 
   ฟรานซ (Franz. 2004 : Online อางอิงจาก สุเมธ  งามกนก. 2549) ไดศึกษา
เรื่องการเพ่ิมอํานาจใหเจาหนาที่บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความยุติธรรมขององคกร
ผลการวิจัยพบวา การเพิ่มอํานาจนํามาซ่ึงความยุติธรรม ประเทศสวนใหญที่ทําการศึกษาจะพบวา
ระหวางการเพ่ิมอํานาจใหกับองคกรและความตองการทุมเท และความสัมพันธระหวางการเพ่ิม
อํานาจใหกับองคกรกับความพึงพอใจในงาน ความยุติธรรมเชิงการกระจายเปนสื่อกลางเชื่อม มี
ผลกระทบโดยตรงอยางมีนัยสําคัญ  สําหรับประเทศที่มีการกระจายอํานาจ  จากการศึกษางานวิจัย
ที่เก่ียวของ พบวา การเพิ่มอํานาจสงผลตอความสามารถในการเผชิญปญหา ความพึงพอใจในการ
ทํางาน การสรางแรงจูงใจ การสรางขวัญกําลังใจ การรับรูผลที่สงเสริมการทํางานเปนทีม และเจตคติ
ที่ดีตอการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทํา ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผูบริหารจะตองเขาใจหลักการ
เพ่ิมอํานาจอยางแทจริง และแนวคิดทางจิตวิทยาก็เปนสิ่งสําคัญตอการเพิ่มอํานาจในองคกร การ
เพ่ิมอํานาจในการทํางาน คือกระบวนการเพิ่มศักยภาพของบุคคล เปนกระบวนการที่ผูบริหารให
อํานาจแกเจาหนาที่ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น ใหเจาหนาที่ไดมีสวนรวม
ในกระบวนการตาง ๆ ขององคกร และกระบวนการในการตัดสินใจโดยใหอํานาจไปยังบุคคลที่อยู
ระดับต่ําสุดขององคกรใหมากที่สุด  การเพิ่มอํานาจใหเจาหนาที่ จะตองเขาใจถึงหลักการของการ
เพ่ิมอํานาจอยางถองแทและตองคํานึงถึงแนวคิดทางจิตวิทยาดวย หลักการสําคัญของการเพิ่ม
อํานาจ ไดแก การใหเจาหนาที่ไดรับรูขอมูลขาวสาร เพราะขอมูลขาวสารคือพลังอํานาจ โดยให
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เจาหนาที่ไดรับรูขอมูลเก่ียวกับศักยภาพขององคกร มาตรการตาง ๆ จะทําใหเจาหนาที่ทราบระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง การแจงผลการปฏิบัติงานใหทราบก็เปนส่ิงสําคัญ เพราะ
จะทําใหเจาหนาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานและเพิ่มความม่ันใจวาตนปฏิบัติงานได
ตามความคาดหวังของผูบริหารหรือไม นอกจากน้ัน ยังตองแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับทุกคน 
เพราะเปนกุญแจสําคัญของการเพิ่มอํานาจ การใหอิสระในการปฏิบัติงานภายใตขอบเขตของอํานาจ
หนาที่ เชนการใหเจาหนาที่มีอํานาจในการกําหนดแนวทางแกปญหาและกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพ่ือใหงานแลวเสร็จลุลวง โดยมีขั้นตอนการมอบอํานาจ 5 ขั้นคือ วิเคราะหเน้ือ
งาน วางแผนมอบหมายงาน ติดตามและประเมินผลความกาวหนา ใหรางวัลกับความสําเร็จที่ไดรับ 
ทีมงานเกิดจากการระดมความคิด โดยการปฏิบัติงานเปนทีมจะมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ปฏิบัติงานแบบโดดเด่ียว ความสําเร็จของทีมจะทําใหทีมงานสามารถใหความรูและสรางกลไก
สนับสนุนแกผูที่ตองการเพิ่มอํานาจในการปฏิบัติงานไดมากขึ้น ทีมที่มีอิสระในการบริหารตนเอง
นอกจากจะมีอํานาจการตัดสินใจดวยตนเอง ประเมินตนเอง และพรอมรับการตรวจสอบ การมีสวน
รวมก็เปนส่ิงสําคัญ การพัฒนาทักษะการบริหารแบบมีสวนรวมโดยกระตุนใหเจาหนาที่เขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจในสิ่งที่สงผลกระทบ โดยตรงตองานประจําของเจาหนาที่ การสรางแรงจูงใจโดย
การใหรางวัลเจาหนาที่โดยพิจารณาจากความสามารถ การใหรางวัลแบบยุติธรรมและการมีระบบ
รับรองผลงาน มีบทบาทสําคัญยิ่งในการสนับสนุนแนวคิดการเพ่ิมอํานาจ เพราะจะคงระดับแรง
กระตุนใหอยูในระดับสูงเสมอ และจะชวยสรางความพึงพอใจใหแกเจาหนาที่ การเพ่ิมศักยภาพ
ใหกับเจาหนาที่โดยการใหความรูและทักษะจะนําไปสูสมรรถนะในการปฏิบัติงาน การสราง
สมรรถนะกระทําไดโดยการใหการฝกอบรมเชิงปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ การกําหนดโครงสรางในการ
ฝกอบรมและกระบวนการเรียนรูใหแกเจาหนาที่จะทําใหเกิดทักษะใหม ๆ ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ลุลวง การเพิ่มอํานาจในการทํางานในการวิจัยคร้ังน้ีจะใชหลัก 4 ประการคือ 1. การเขาถึงขอมูล
ขาวสาร 2. การใหอิสระในการทํางาน 3. การมีสวนรวม และ 4. การสรางแรงจูงใจ 
   สตีฟ (Steve. 2003: 160) ไดศึกษาการเสริมสรางพลังอนาจในการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนรัฐบาล พบวา ผูบริหารใชทฤษฎีการเสริมสรางพลังอํานาจกับผูมีสวนไดสวนเสียของทั้ง
สองโรงเรียนในการสนับสนุนการเลือกหลักสูตรสงผลตอการเสริมสรางพลังอํานาจชุมชนในการแสดง
บทบาททางการศึกษาของนักเรียน 
 
 2.2 แนวคิดทัศนคต ิ(Attitude) 
  2.2.1 ความหมายทัศนคต ิ
     ทัศนคติ (Attitude) ไดรับนิยามความหมายจากนักวิชาการไวอยางหลากหลาย 
อาทิ  
     พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 521) ใหความหมายทัศนคติวา 
หมายถึง ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด   
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     ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร (2545: 138) นิยามความหมายวา ทัศนคติคือสภาวะ
ความพรอมทางจิตเกี่ยวของกับความคิด ความรูสึกและแนวโนมของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีตอบุคคล 
สิ่งของสถานการณตาง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพรอมทางจิตนี้จะตองอยู
นานพอสมควร 
     วงษพักตร  ภูพันธศรี (2530:  45) นิยามทัศนคติวาหมายถึง แนวโนมในการ
ตอบสนองตอสิ่งเรา ในลักษณะที่คอนขางคงเสนคงวา ซึ่งการตอบสนองน้ีมีองคประกอบที่สําคัญ 3 
ประการ ไดแก อารมณ ความรูสึก และพฤติกรรม  
     ศักด์ิ  สุนทรเสณี (2531: 21) กลาวถึงความหมายของทัศนคติที่เชื่อมโยงไปถึง
พฤติกรรมของบุคคลวา 

1. ความซับซอนของความรูสึกหรือการมีอคติของบุคคลในการที่จะสราง 
ความพรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามประสบการณของบุคคลน้ันที่ไดรับมา 

2. ความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดในทางทีดี่หรือตอตาน 
สิ่งแวดลอมทีจ่ะมาทางหนึ่งทางใด 

3. ดานพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตวัหรือความพรอมที่จะตอบสนอง 
จากคําจํากัดความตาง ๆ จะเห็นวาประเด็นรวมที่สําคญั คือ ความรูสึกภายใน และความพรอมหรือ
แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง 
   พยอม  วงศสารศรี (2531:  229-231) กลาววาทัศนคติ คือ ความรูสึกนึกคิดที่
บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อาจจะออกมาในรูปของการยอมรับ (ชอบ) หรือปฏิเสธ (ไมชอบ)  
   ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2540: 90) กลาวถึงทัศนคติวา หมายถึง อารมณ 
ความรูสึกทางบวกหรือทางลบของบุคคลที่มีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมสนับสนุนหรือคัดคาน
ตอตานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  
   ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2541:  76) ใหความหมายทัศนคติ คือ ความรูสึกนึกคิดของ
บุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความโนมเอียงที่เกิดจากการเรียนรูในการตอบสนองตอสิ่งกระตุนไป
ในทิศทางที่สมํ่าเสมอโดยมีองคประกอบในการเกิดทัศนคติ 3 สวน คือ  

1.  สวนของความเขาใจ (Cognitive component) 
2.  สวนของความรูสึก (Affective component)  
3.  สวนของพฤติกรรม (Behavior component) 

   ฮิลการด (Hilgard.  1967:  214) อธิบายไววา ทัศนคติคือความรูสึกที่เกิดขึ้นคร้ัง
แรกที่มีตอบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือตอส่ิงหน่ึงสิ่ง ความคิดหรือสถานการณใด ๆ ในทางเขาหาหรือ
ออกหาง และเปนความพรอมที่จะสนองตอบในครั้งตอ ๆ ไป ในทางที่เอนเอียงในลักษณะเดิมเม่ือ
พบกับสิ่งนั้นอีก 
   เคนเตอร (Kendler. 1963:  572) ใหความหมายทัศนคติวา คือ ภาวะความ
พรอมของแตละบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมในทางสนับสนุน หรือตอตานสภาพการณบางอยางตอ
บุคคลหรือสถาบันหรือแนวคิดบางอยาง 
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   วัตสัน (Watson.  1966:  214-215) อธิบายวา ทัศนคติหมายถึงความพรอมที่จะ
แสดงออก (to act or to react) ลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอส่ิงเราใดสิ่งเราหน่ึงหรือตอกลุมของสิ่งเรา 
ทัศนคติจะเกิดขึ้นเน่ืองจากบุคคลมีความสัมพันธกับส่ิงเรา ซึ่งอาจเปนสิ่งของไมมีชีวิต หรือตอ
สถาบัน ชุมชน ประเทศ หรืออาจเปนประสบการณ เปนตน 
   อนาสซี (Anastasi. 1969:  479-480) กลาววาทัศนคติเปนความโนมเอียงที่จะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราที่กําหนดไวโดยเฉพาะเจาะจง ในทางชอบหรือไมชอบ เชน เชื้อชาติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือสถาบันตาง ๆ เปนตน ทัศนคติไมสามารถสังเกตไดโดยตรง แต
สามารถอางอิงไดจากพฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกมาทางภาษาและไมใชภาษา 
   โรเจอร (Roger. 1978: 208-209 อางอิงจาก สุรพงษ โสธนะเสถียร. 2533: 122) 
กลาววาทัศนคติเปนตัวดัชนีชี้วาบุคคลน้ันคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุ สิ่งแวดลอมตลอด
ถึงสถานการณตาง ๆ โดยทัศนคติมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจสงผลตอพฤติกรรมในอนาคตได 
ทัศนคติเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอส่ิงเราและมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวาชอบ
หรือไมชอบตอประเด็นหน่ึง ซึ่งถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication)  
ที่เปนผลกระทบมาจากการรับสาร อันมีผลตอพฤติกรรมตอไป 
   ออลพอรต (Alport. อางจาก ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร. 2542: 173) กลาววาทัศนคติ 
หมายถึงสภาวะความพรอมทางจิตซ่ึงเกิดจากประสบการณ สภาวะความพรอมทางจิตน้ีกําหนด
ทิศทางตอบสนองของบุคคล สิ่งของ หรือสถานการณที่เก่ียวของ 
   เอจเซนและฟชไบน (Ajzen and Fishbein. 1980: 70-71)  ใหความเห็นวา
ประสบการณจะทําใหเกิดความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ เหตุการณหรือการกระทําไดหลาย ๆ ความ
เชื่อ ซึ่งความเชื่ออาจเปนผลจากการสังเกตโดยตรงหรือทางออม (Inference Process) ความเชื่อ
บางอยางอาจหายไป และมีความเชื่อใหมมาทดแทน เม่ือทัศนคติเปนสวนหนึ่งของความเช่ือ 
ทัศนคติของบุคคลจึงเปลี่ยนแปลงไดโดยผันแปรตามระบบความเช่ือ ดังน้ันการเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคคลอาจทําไดโดยการเปลี่ยนความเช่ือ แตจะมีความเชื่อจํานวนมากนักที่มีความสําคัญและใชใน
การวัดทัศนคติของบุคคลในขณะหนึ่ง 
  จากความหมายในขางตนสามารถสรุปไดวา ทัศนคติ คือ ความรูสกึที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจมนุษยเปนสวนหนึ่งของความเชื่อทีถู่กหลอหลอมหรือกลอมเกลาโดยประสบการณของแตละ
คนที่มีมา และพรอมที่จะแสดงออก (to act or to react) ซึ่งสามารถสังเกตไดโดยตรง จากพฤติกรรม
ภายนอกที่แสดงออกมาทางภาษาและไมใชภาษา 
 
  2.2.2 ความสําคัญของทัศนคต ิ
     ทัศนคติมีความสําคัญตอบคุคลในหลายเรื่องดังนี้(ประภาเพ็ญ  สุวรรณและสวิง  
สุวรรณ. 2536: 5-6)  

1. ชวยทําใหเขาใจส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว โดยการจัดรูปหรือจัดระบบสิ่งตาง ๆ 
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ที่อยูรอบตัวเรา 
2. ชวยใหมีการยอมรับตนเอง โดยชวยใหบคุคลหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมดีหรือปกปด 

ความจริงบางอยางซ่ึงนําความไมพอใจมาสูตัวเขา 
3. ชวยในการปรบัตวัใหเขากับส่ิงแวดลอมทีส่ลับซับซอน ซึ่งการมีปฏิกิริยา 

โตตอบ หรอืกระทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดออกไปนั้นสวนมากจะทําในสิ่งที่นาํพาความพอใจมาให หรือเปน
บําเหน็จรางวลัจากสิ่งแวดลอม 

4. ชวยใหบุคคลสามารถแสดงออกถึงคานิยมของตนเอง ซึ่งแสดงวาทัศนคต ิ
นั้นนําความพอใจมาใหบุคคล   
 
  2.2.3 องคประกอบของทัศนคต ิ
     ทริแอนดิส (Triandis. 1971: 25) สรุปวาทัศนคติประกอบดวย 
      1. องคประกอบดานความรู (Cognitive component) หมายถึง ขอมูล ขาวสาร
หรือความรูเก่ียวกับเปาหมาย (object) ของทัศนคติ เปนความเชื่อดานธรรมชาตแิละความสัมพันธ
ของเปาหมายของทัศนคติตอส่ิงนั้น  
      2. องคประกอบดานความรูสึก (Affective component) เปนความรูสึกหรือ
อารมณที่เก่ียวของกับทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหน่ึง ความรูสึกหรืออารมณเชนน้ีจะเกิดหลังจากที่บุคคลจะ
ประเมินไดวาเปาหมายของทัศนคติดีหรือเลว องคประกอบมีความสําคัญที่สุดของทัศนคติ  
      3. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral component) หมายถึง ความ
พรอมที่จะแสดงออกใหสอดคลองกับอารมณหรือความรูสึกที่เกิดขึ้น หรือความตั้งใจที่จะกระทําหรือ
ความเชื่อในแงที่วาควรจะปฏิบัติอยางไรตอเปาหมายของทัศนคตินั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพประกอบ 7 องคประกอบของทัศนคต ิ
                  ที่มา:  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ.  2550:4 อางอิงจาก Trandis.  1971 

ส่ิงเรา : บุคคล 
สถานการณ กลุม 
Social Issues 

ทัศนคติ 

ความรูสึก 
(Effect) 

ความรู  
(Cognition) 

การปฏิบัติ 
(Practice) 

คําพูดท่ีแสดงถึง
ความรูสึก 

การรับรูคําพูดท่ีแสดง
ถึงความเชื่อ 

ปฏิกิริยาแสดงออก 
คําพูดเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติ 
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  2.2.4 ลักษณะของทัศนคติ 
     วงษพักตร  ภูพันธศรี (2530: 46-47) อธิบายลักษณะของทัศนคติวามีลักษณะ
คอนขางถาวร บงบอกถึงการเรียนรูสั่งสมมานาน อารมณความรูสึกชัว่คราวไมถือเปนทัศนคติเปน 
องครวมความเชื่อที่มีปฏิกิรยิาตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง เปนความพรอมที่จะตอบสนองหรือแสดงออกบงบอก
ลักษณะของความเปนแรงจูงใจที่ผลักดันใหเกิดการกระทํา 
       พะยอม  วงศสารศรี (2531:  230-231) สรุปลักษณะของทัศนคติไวดังนี้ 

1. ทัศนคตกิระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เม่ือบุคคลมีความคิดเห็นตอส่ิง 
ใดสิ่งหนึ่ง เราจะรูไดดวยการสังเกตพฤติกรรมที่บุคคลน้ันแสดงออกมา อาจจะแสดงออกมาดวย
คําพูด สีหนาและทาทางก็ได 

2. ทัศนคติเปนสิง่ที่ซับซอน บุคคลอาจมีความรูสึกนึกคิดตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
ในลักษณะซับซอนมาก 

3. ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได ทัศนคติที่บุคคลมีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งจะ 
เปนไปในทางดีหรือไมดีก็ตามอาจเปลี่ยนแปลงได ถาสภาพแวดลอมและเหตุการณตาง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปหรือการไดรับขอมูลใหมมากขึ้น ทัศนคติของบุคคลเปลี่ยนจากทัศนคติที่ยอมรับไปสู
ทัศนคติที่ไมยอมรับ หรือเปลี่ยนจากทัศนคติที่ไมยอมรับไปสูทัศนคติที่ยอมรับ 
   อัลพอรท (Allport.  1969:  21-27) ไดแยกทัศนคติออกเปน 5 ลักษณะ ดังน้ี 
     1. ภาวะทางจิตใจและประสาท (Mental and Neural State) ซึ่งแสดงให
เห็นทางพฤตกิรรม เชน การแสดงความโกรธ การแสดงความรัก เปนตน 
    2. ความพรอมที่จะตอบสนอง (Readiness to Respond) คือ ทัศนคติที่ดีตอ
สิ่งใดก็พรอมที่จะตอบสนองสิ่งน้ันไดตามลักษณะของทัศนคติที่เกิดขึ้น เชน ชอบวิชาศิลปะ หรือ
สนใจวิชาศิลปะอยูเสมอ 
    3. เปนส่ิงที่เกิดขึ้นเปนระบบ (Organized) เกิดขึ้นเปนกลุมและจัดระบบไว
แลวในตัวเอง คือเม่ือเกิดทัศนคติตอสิ่งใดแลวจะเกิดอยางตอเน่ือง และติดตามมาดวยพฤติกรรมที่มี
ความสัมพันธกัน เชน เม่ือโกรธหนาจะบึ้ง 
    4. เปนสิ่งที่เกิดจากประสบการณ (Through experience) หมายความวา
ประสบการณมีสวนชวยในการสรางทัศนคติไดดี 
    5.เปนพลังสําคัญที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่แสดงออก (Exerting a 
Directive and for Dynamic Influence on Behavior) การแสดงออกตอส่ิงใดสิ่งหน่ึงขึ้นอยูกับ
ทัศนคติเปนสําคัญ 
   สรุปลักษณะของทัศนคติไดวา เปนองครวมของความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ
สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางดีหรือไมดีก็ตามสภาพแวดลอมและเหตุการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปหรือการไดรับขอมูลใหมมากขึ้น 
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  2.2.5 การเกิดทัศนคต ิ
   อนันต  ศรีโสภา  (2520:  18) กลาววาทศันคตเิกิดจากปจจัย 2 ประการ คือ 

1. ประสบการณที่บุคคลมีตอส่ิงของ บุคคล หรือสถานการณที่เกิดขึ้นกับ 
บุคคลจากการพบเห็น คุนเคย ไดยิน ไดฟง หรือไดอานเก่ียวกับสิ่งนั้น ๆ บุคคลจะไมมีทัศนคติตอสิ่ง
ที่เขาไมมีประสบการณเลย 

2. ระบบคานิยม การที่บุคคลมีทัศนคติดีหรือไมดีหรือมีความรูสึกวาส่ิงใด 
ผิดส่ิงใดถูกน้ันยอมขึ้นอยูกับคานิยม วัฒนธรรม และมาตรฐานของกลุมที่เขาใชชีวิตอยู 
   ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526: 19-23) กลาวาทัศนคติเปนส่ิงที่เกิดจากการเรียนรู
หรือเกิดจากประสบการณของบุคคล โดยแหลงที่กอใหเกิดทัศนคติมีมากมาย คือ ประสบการณ
เฉพาะอยาง (Specific Experience) วิธีการที่เราเรียนรูทัศนคติ คือ จากการมีประสบการณเฉพาะ
อยางกับสิ่งที่เก่ียวของกับทัศนคตินั้น เชน ถาเรามีประสบการณที่เราติดตอกับบุคคลหน่ึงเราจะมี
ความรูสึกชอบบุคคลน้ัน ในทางตรงกันขามถาเรามีประสบการณที่ไมดีจากการพบปะก็มักมีทัศนคติ
ที่ไมดี 

1.  การติดตอขาวสารกับบุคคล (Communication from other)  
2.  สิ่งที่เปนแบบอยาง  
3.  องคประกอบที่เก่ียวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคต ิ

ของหลายบุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากสถาบัน เชน โรงเรียน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือ 
หนวยงานตาง ๆ    
   เติมศักด์ิ  คทวณิช (2548: 314-315) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิด
ทัศนคติทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมซึ่งจําแนกไดดังนี้ 
    1. วัฒนธรรม (Culture) เปนตัวกําหนดแบบแผน เพ่ือใชในการดําเนินชีวิต
ของคนในสังคม วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อและความรูสึกของคนในสังคม ดังน้ัน
คนในสังคมเดียวกันจะแสดงพฤติกรรมออกมาในแนวทางเดียวกัน เชน คนอเมริกาในบางรัฐรังเกียจ  
สีผิว ทําใหพฤติกรรมที่แสดงออกเปนการทํารายคนสีผิวอยูเสมอ เปนตน  
    2. ครอบครัว (Family) เปนสถาบันทางสังคมแหงแรกที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ
ของบุคคล เน่ืองจากเด็กมักจะมีความคิดและความเชื่อที่คลอยตามคําอบรมสั่งสอนของพอแม ฉะน้ัน 
ทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไดรับการปลูกฝงจากครอบครัวมาแลวจึงมักจะเปลี่ยนแปลงไดยาก ดวย
เหตุนี้จึงพบวาทัศนคติของพอแมกับลูกจึงมีความคลายคลึงกันมาก เชน พอแมมีความเชื่อทาง
ศาสนาอยางเครงครัด ลูกมักจะเครงครัดตอศาสนาไปดวย 
    3. ประสบการณ (Experience) ที่บุคคลไดรับจะมีสวนสําคัญตอการเกิด
ทัศนคติของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดทั้งทางบวกและทางลบ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มี
อยูเดิม เชน คนปวยที่มีประสบการณจากการที่ถูกพยาบาลตวาดบอยๆ จึงมีทัศนคติที่ไมดีตอนาง 
พยาบาลหรือโรงพยาบาล เด็กอนุบาลจะมีทัศนคติที่ดีตอคร ูเพราะมีประสบการณวาครูใจดี สวย 
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พูดจาไพเราะ เปนตน  
    4. อิทธิพลของกลุมทางสังคม (Social Group) ไดแก กลุมเพ่ือนสนิท เพ่ือน
รวมงาน กลุมดังกลาวจะมีอิทธิพลตอการเกิดทัศนคติไปทิศทางหน่ึงทิศทางใดไดงายโดยเฉพาะใน
เด็กวัยรุน ทั้งน้ีเน่ืองจากความเปนเพ่ือนยอมทําใหเกิดความใกลชิดสนิทสนม โดยเฉพาะเพื่อนที่มี
อายุรุนราวคราวเดียวกันดวยแลวมักจะมีความคิดที่คลอยตามกันได 
    5. สื่อมวลชน (Mass Communications) ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
ภาพยนตร แมกระทั่งอินเตอรเนต เหลาน้ีจะมีบทบาทสําคัญตอการชักจูงใหบุคคลเกิดทัศนคติตอสิ่ง
หน่ึงสิ่งใดไปในทิศทางใดก็ได ทั้งนี้เน่ืองจากส่ือมวลชนทั้งหลายจะทําหนาที่ปอนขอมูลขาวสาร 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นตอบุคคลและเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมอยูตลอดเวลา ดังน้ัน ผูบริโภค
ขาวสารจึงมักถูกโนมนาวความคิดจากส่ือมวลชนไดงายถาบุคคลผูรับขาวสารขาดวิจารณญาณใน
การรับขอมูลที่ดีพอ 
   ทริแอนดิส (Triandis. 1971:  25) อธิบายวา ประสบการณเปนตัวกําหนด
ทัศนคติบุคคล 
   อัลพอรท (Allport. 1935:  180) กลาววาการกอรูปของทัศนคติของบคุคลที่มีตอ
สิ่งใด ๆ เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 
    1. การเรียนรูถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมตาง ๆ ของสังคม และนําเอา
สิ่งที่เรียนรูเหลาน้ันมาเปนรากฐานของทศันคต ิ
    2. การแบงแยกความรูที่ไดมาจากประสบการณของตนเอง 
    3. ประสบการณที่ไดรับจากเดิม แตรุนแรงในดานดีไมดี 
    4. การเลียนแบบ 
 
  2.2.6 การเปลี่ยนแปลงทศันคต ิ
     ธงชัย  สันติวงษ (2539: 166-167) กลาวถึงการกอตัวและการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติมาจากปจจัยหลายประการคือ 

1. การจูงใจทางดานรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดเม่ือ  
บุคคลกําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการหรือแรงผลักดันทางรางกาย บุคคลจะสราง
ทัศนคติที่ดีตอบุคคลหรือส่ิงของที่สามารถชวยใหเขามโีอกาสตอบสนองความตองการของตนเองได 

2. ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาด 
ของขาวสารทีไ่ดรับรวมถึงแหลงที่มาของขาวสารดวยกลไกของการเลือกมองและเขาใจปญหาตางๆ 
(Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขาสูบุคคลน้ันจะทําใหบุคคลเก็บไปคิดและสราง
เปนทัศนคตขิึน้มาได 

3. การเขาเก่ียวของกับกลุม (Group Affiliation) ทําใหทศันคติบางอยางมา  
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จากกลุมที่บุคคลเก่ียวของทัง้ทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วดั กลุมเพ่ือนรวมงาน กลุมกีฬา 
กลุมสังคมตาง ๆ นอกจากคานิยมแลวยังมีการถายทอดขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซึ่งทําใหสามารถ
สรางทัศนคตไิดโดยเฉพาะครอบครัวและกลุมเพ่ือนรวมงานเปนกลุมที่สุด และที่สําคัญจะเปนแหลง
สรางทัศนคติใหแกบุคคล 

4. ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของยอม 
เปนสวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลตาง ๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมีประสบการณมาแลวจนกลายเปนทัศนคติ 

5. ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มี 
สวนที่สําคญัในทางออมในการสรางทัศนคติใหกับบุคคล 
   การกอตัวของทัศนคติที่มาจากส่ิง ๆ ที่กลาวมาขางตนมิได เ รียงลําดับ
ความสําคัญของการกอใหเกิดทัศนคติ เพราะสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนตัวการที่กอใหเกิดทัศนคต ิแตการ
กอตัวทางทัศนคติของบุคคลยอมมีที่มาเหมือนและแตกตางกันได 
    เคลแมน (Kelman. 1958: 469-471) กลาวถึงกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ คือ 

1. การยินยอม (Complaince) จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลยอมรบัอิทธิพลจากผูอ่ืน 
เพราะตองการใหผูอ่ืนปฏิบัติตอตนในทางที่ตนเองตองการหรือพอใจ 

2. การลอกเลียนแบบ (Identification) เกิดจากการท่ีบุคคลน้ันยอมรับ 
อิทธิพลจากผูอ่ืน เพราะตองการสรางพฤติกรรมของตนเองใหเหมือนกับบุคคลอ่ืนในสังคม เพ่ือที่จะ
ติดตอหรือมีความสัมพันธกับบุคคลไดดี 

3. การที่บุคคลยอมรับอิทธิพลหรือการเปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งเหลาน้ี 
เหมาะสมกับระบบคานิยมทีมี่อยูในตัวเขา (Internationalization)  
   เรมเมอรส (Rermmers. 1954: 6-7) กลาวาทัศนคติสามารถจะเปลี่ยนแปลงได 
แตในบางกรณีอาจเปลี่ยนแปลงนอยมาก หรือบางกรณีอาจเปลี่ยนแปลงยากมาก  
 
      2.2.7 การวัดทัศนคต ิ
   การวัดทัศนคติโดยใชรูปแบบไลเคิรท (Likert model) สรางโดยใช Rating scale 
กระบวนการสรางคําถามโดยการสรางขอความใหครอบคลุมหัวขอทีจ่ะศึกษาการใหคะแนนขึ้นอยูกับ
ชนิดของขอความซึ่งมีทั้งขอความเชิงบวกและเชิงลบ การตอบแบบสอบถามใหเลอืก 5 ขอ และมี
ลักษณะการมใหคะแนนตางกัน คือ 
   เห็นดวยอยางมาก ใหคะแนนเชิงบวก 5  คะแนนเชิงลบ  1 
   เห็นดวย   ใหคะแนนเชิงบวก 4  คะแนนเชิงลบ  2 
   ไมแนใจ   ใหคะแนนเชิงบวก 3  คะแนนเชิงลบ  3 
   ไมเห็นดวย  ใหคะแนนเชิงบวก 2  คะแนนเชิงลบ  4 
   ไมเห็นดวยมาก ใหคะแนนเชิงบวก 1  คะแนนเชิงลบ  5 
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   ในการวัดทศันคติ นักจิตวทิยาสังคมนิยมวัดทัศนคติ 2 ลักษณะ คือ 
(ประภาเพ็ญ  สุวรรณ. 2540: 123) 
    ลักษณะที่ 1 ทิศทาง (Direction) หมายถึง กาประเมินคาความรู ความรูสึก 
และความพรอมที่จะกระทาํในทางบวก หรือลบ 
    ลักษณะที่ 2 ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเขมขน หรือปริมาณ
ความรุนแรงของทัศนคตใินทิศทางบวก หรือลบ  
   การสรางแบบสอบถามตามขั้นตอนของ Likert (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ. 2540: 
125) 
    ขั้นที่ 1 พิจารณาวาจะวัดทัศนคติของใครที่มีตออะไร และใหความหมาย
ทัศนคติและส่ิงที่วัด 
    ขั้นที่ 2 เม่ือมีความหมายของสิ่งที่จะวัดแนนอน ใหสรางขอคําถามในแตละ
หัวขอ นั้น ๆ โดยคลุมเน้ือหาในหัวขอเหลาน้ัน ในขณะเดียวกนัพิจารณาขอความที่ถามเก่ียวกับ
ความรูสึก หรือความเชื่อของผูตอบโดยหลักการ ดังนี้ 

1) เปนขอความในแงความรูสกึ ความเชื่อ หรือความตั้งใจที่จะกระทํา 
ตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดไมใชขอเท็จจริง 

2) ขอความตองประกอบดวยขอความเชิงบวกและเชิงลบ 
3) ขอความตองสั้น เขาใจงาย และชัดเจน  

    ขั้นที่ 3 การทดลองใช (Pretest) แบบทดสอบ เพ่ือคัดเลือกขอความ โดยใช
แบบสอบถามกลุมบุคคลที่มีลักษณะพื้นฐานคลาย ๆ กลุมที่จะศึกษา จุดมุงหมายเพ่ือการปรับปรุง
ขอความและคัดเลือกขอความ 
 
  2.2.8 งานวิจยัที่เก่ียวของ 
     สมเกียรติ  ทองมี (2540: 60-61) ศึกษาการเปรียบเทียบทัศนคติของชาวเขา
เผามงกับชาวเขาเผากะเหร่ียงตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมในตําบลแมแดด อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทั่วไปและทัศนคติของชาวเขาเผามงกับ
ชาวเขาเผากะเหรี่ยงที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตลอดจนปญหาและความตองการของ
ชาวเขาเผามงและชาวเขาเผากะเหรี่ยง ผูใหขอมูลจํานวน 104 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ผลการวิจัยพบวา ชาวเขาเผามงอายุ 21-70 ป ทุกคนมี
สภาพสมรส  รอยละ 92 ไมไดเรียนหนังสือ ทุกคนนับถือผี ไมมีความรูเก่ียวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม รอยละ 84 ไมไดเขารวมการฝกอบรมจากเจาหนาที่ปาไม และรอยละ 41 เดิน
ทางเขาไปในตัวเมือง 1-3 ครั้งตอป  ชาวเขาเผากระเหร่ียงรอยละ 46.3 มีอายุในชวง 41-60 ป ทุก
คนมีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 96 ไมไดเรียนหนังสือรอยละ รอยละ 89.6 ไมไดเขารวมการ
ฝกอบรมจากเจาหนาที่ปาไม และรอยละ 89.6 ไมไดเขามาในเมือง จากการศึกษาทัศนคติของ
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ชาวเขาเผามงและชาวเขาเผากะเหรี่ยงที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา ทัศนคติของ
ชาวเขาเผามงกับชาวเขาเผากะเหร่ียงที่มีตอการอนุรักษทรัพยากรปาไมในตําบลแมแดด อําเภอแม
แจม จังหวัดเชียงใหม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.01 
(t=25.89**) 
   วันเพ็ญ  ชวรางกูร (2539: 89-95) ศึกษาทัศนคติและการมีสวนรวมทางการ
เมืองของชาวเขาเผาอีกอ หมูบานผาหมี อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาถึงความรูความเขาใจที่มีตอสิทธิหนาที่ในทางกฎหมายและระบบการเมืองการปกครองไทย 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือศึกษาอิทธิผลและปจจัยสวน
บุคคลที่มีตอทัศนคติทางการเมือง และเพื่อศึกษาถึงทัศนคติที่มีตอผูมีอํานาจในการปกครองบริหาร
ประเทศของชาวเขาเผาอีกอ บานผาหมี อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย โดยใชการสุมตัวอยาง
จํานวน 132 ราย พบวา ชาวเขาเผาอีกอรอยละ 44.7 ไมรูหนังสือ รอยละ 96.2 นับถือผี บรรพบุรุษ 
รอยละ 95.5 ไดรับสัญชาติไทยแลว รอยละ 99.5 มีความรูความเขาใจเรื่องสิทธิหนาที่พลเมืองไทย
ตามกฎหมายเปนอยางดี และมีทัศนคติที่ดีตอผูมีอํานาจการปกครองและนักการเมืองและตอระบบ
การเมืองไทย มีความสํานึกทางการเมืองสูง รอยละ 51.5 และ 96.2  แตชาวเขาเผาอีกอไมม่ันใจใน
การซื้อขายเสียง การมีสวนรวมทางการเมืองอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติพบวา กลุมรายไดต่ําจะมีทัศนคติที่ดีตอผูมีอํานาจปกครอง ประชากรที่มีอายุต่ําจะมีทัศนคติ
ตอระบบการ เมืองดีกวากลุมที่มีอายุสูง ผูที่ไมเคยผานการศึกษาในระบบการศึกษาของรัฐจะมี
ทัศนคติต่ํากวาผูที่ผานกระบวนการศึกษาของรัฐ  และอิทธิพลของทัศนคติที่มีตอการมาสวนรวม
ทางการเมือง พบวา ชาวเขาที่มีทัศนคติที่ดีตอผูมีอํานาจการปกครองและนักการเมือง จะเขารวม
กิจกรรมพัฒนาหมูบานมากกวา ชักชวนเพ่ือนบานไปเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งนอยกวาแตคอนขางจะ
เลือกพิจารณาบุคคลที่เขามาเปน สส. หรือ สจ. โดยอาศัยคุณสมบัติรวมมากกวาการพิจารณาจาก
การเปนชาวพื้นราบหรือชาวเขา แตการมีสวนรวมทางการเมืองในลักษณะการชวยเหลือผูที่ตนเอง
เคารพศรัทธาหาเสียงยังไมเดนชัดเทากับผูที่มีทัศนคติต่ํากวาหรือกลาววาผูมีทัศนคติดีตอระบบ
ประชาธิปไตยจะวิเคราะหถึงผลดีผลเสียในการเขามามีสวนรวมในแตละดานสูงกวาผูทีมี่ทัศนคติที่ต่ํา
กวา หรือทัศนคติเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือเปนส่ิงกําหนดพฤติกรรมการมีสวนรวม
ทางการเมืองของบุคคล   
   ลัดดา  ทวี. (2540:57-64) ศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาลักษณะมุง
อนาคต ทัศนคติ และพฤติกรรมการรักษาความสะอาดรางกายในนักเรียนชาวเขาระดับประถมศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการรักษาความสะอาดรางกาย ลักษณะมุงอนาคต 
และทัศนคติในนักเรียนชาวเขาระดับประถมศึกษา 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 ฝกเพ่ือพัฒนาลักษณะมุง
อนาคต กลุมที่ 2 ฝกเพ่ือพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคูกับการอภิปรายเกี่ยวกับการฝก กลุมที่ 3 
กลุมควบคุม ไดรับกิจกรรมอื่นที่ไมเก่ียวของกับการฝก โดยมีสมมุติฐานการวิจัยวา นักเรียนที่ไดรับ
การฝกเพ่ือพัฒนาลักษณะมุงอนาคต นักเรียนที่ไดรับการฝกเพ่ือพัฒนาลักษณะมุงอนาคตควบคูกับ
อภิปราย และนักเรียนที่ไมไดรับการฝกพฤติกรรมการรักษาความสะอาดรางกาย ลักษณะมุงอนาคต
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และทัศนคติตอการรักษาความสะอาดรางกายแตกตางกัน และลักษณะมุงอนาคตและทัศนคติตอการ
รักษาความสะอาดรางกายสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการรักษาความสะอาดรางกาย โดยกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชาวเขาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 
โรงเรียนบานปางขุม และโรงเรียนบานแมแว ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 
62 คน สุมเขากลุมทดลอง 2 กลุม ๆ ละ 21 คน และกลุมควบคุมจํานวน 1 กลุม 20 คน โดยใช
แบบทดสอบมาตรวัดลักษณะมุงอนาคต ทัศนคติและพฤติกรรมการรักษาความสะอาดรางกาย 
พบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกเพ่ือพัฒนาลักษณะมุงอนาคต นักเรียนที่ไดรับการฝกเพ่ือพัมนา
ลักษณะมุงอนาคตควบคูการอภิปราย และนักเรียนที่ไมไดรับการฝกมีพฤติกรรมการรักษาความ
สะอาดรางกายและลักษณะมุงอนาคต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน
ที่ไดรับการฝกเพ่ือพัฒนาลักษณะมุงอนาคต นักเรียนที่ไดรับการฝกเพ่ือพัฒนาลักษณะมุงอนาคต
ควบคูการอภิปราย และนักเรียนที่ไมไดรับการฝกมีทัศนคติที่ดีตอการรักษาความสะอาดรางกายไม
แตกตางกัน และลักษณะมุงอนาคตและทัศนคติตอการรักษาความสะอาดรางกายสามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการรักษาความสะอาดรางกายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
  2.3 แนวคิดการมีสวนรวม (Participation) 
  แนวคิดการมีสวนรวม (Participation) นํามาใชในการออกแบบกิจกรรมในการ
เสริมสรางพลังอํานาจความตระหนักทางการศึกษาในแนวทาง/วิธีการของ “การใหมีสวนรวม” เพราะ
เปนแนวคิดที่นิยมนํามาใชเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองอยางแทจริง 
ผูวิจัยจึงนําแนวคิดดังกลาวมาใชเพ่ือใหการเสริมสรางพลังอํานาจความตระหนักทางการศึกษาใน
แนวทาง/วิธีการมีสวนรวมครอบคลุมยิ่งขึ้น  
  
  2.3.1 ความหมายของการมีสวนรวม  
     การมีสวนรวม คือ การชี้นําตนเอง (Self Direction) มโนภาพแหงตน  
(Self Concept) ความเปนอิสระในการกําหนดวิถีชีวิตแหงตน (Self Determination or Autonomy) 
และความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอสวนรวม (Commitment and Responsibility) (อุนตา นพคุณ. 
2528: 103 – 105) ในบางสิ่งบางอยาง หรือเชื่อมโยงไปสูกระบวนการในการเขาไปมีสวนรวม
รับผิดชอบของแตละบุคคลหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม (Gustavo 1992: 4)  
 
  2.3.2 ความสําคัญของการมีสวนรวม 
          สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2541: 11) กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมดังนี้ 
    1. การมีสวนรวมกอใหเกิดการระดมความคิด และอภิปรายรวมกันระหวาง
ผูเก่ียวของ ทําใหเกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทําใหการปฏิบัติมีความเปนไปไดมากกวาความคิด
เพียงคนเดียว 
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    2. การมีสวนรวมมีผลในทางจิตวิทยา คือทําใหเกิดการตอตานนอยลง ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนวิธีการที่ผูบริหารสามารถใชทดสอบวา
สิ่งที่ตนเองรูตรงกับสิ่งที่ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชารูหรือไม 
    3. เปดโอกาสใหมีการส่ือสารที่ดีกวา สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณในการทํางานรวมกัน ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
    4. เปดโอกาสใหผูรวมงาน หรือผูเก่ียวของมีโอกาสไดใชความสามารถ และ
ทักษะในการทํางานรวมกัน เกิดความมีน้ําใจ (Team Sprit) และความจงรักภักดีตอหนวยงานมาก
ขึ้น 
    5. การมีสวนรวมทําใหผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจคุณภาพมากขึ้น 
และสงเสริมใหการปรับปรุงมีความเปนไปไดสูง ตลอดจนผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นดวย 
   สุพัตรา  แยมน่ิมนวล (2544: 19) ไดเสนอประโยชนของการจัดการศึกษาอยางมี 
สวนรวมดังนี ้

1. ประชาชนในฐานะเจาของการศึกษาจะรูสิ่งที่ตองการและไมตองการ 
จากการศึกษาของตนเองและของบุตรหลาน ความตองการเหลาน้ีจะเกิดจากการตองสัมผัสสภาพ
ขอเท็จจริงในชีวิตการทํางานและการดํารงชีวิต 

2. ทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจและความรับผิดชอบ ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนที่ดี 
ในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพ้ืนฐาน 

3. ประชาชนไดมีโอกาสจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมการ 
ทํางานของระบบราชการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

4. เปดโอกาสในการใชทรัพยากรในทองถิ่น เพราะเม่ือการปกครองสวน 
ทองถิ่นมีการพัฒนาในระดับหนึ่งแลว ประชาชนเองจะรูวาเขาไมไดเปนเพียงผูรับผลประโยชนจาก
การศึกษาเทาน้ัน เขาจะตองเปนผูใหดวย 
   จึงสรุปไดวาความสําคัญของการมีสวนรวม คือ ทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจและ
ความรับผิดชอบ ทําใหเกิดการตอตานนอยลงและเกิดการยอมรับมากขึ้น และเปดโอกาสใหมีการ
สื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
 
     2.3.3  องคประกอบของการมีสวนรวม 
   งานวิจัยที่สนับสนุนโดยสถาบันวิ จัยเพ่ือพัฒนาสังคมแหงสหประชาชาติ 
(UNRISD) (โอคเลยและมารสโน. 1987: 28) พบวา การมีสวนรวมมีองคประกอบหลัก 3 ประการ 
คือ 

1.  การแบงสรรอํานาจและการไดรับทรัพยากรที่ขาดแคลนหายาก  
2.  การมีความพยายามอยางจริงจังโดยกลุมชนที่จะควบคุมชะตาชีวิตของ 
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ตนเองและปรับปรุงสภาพที่เปนอยู  
    3. การเปดโอกาสใหบุคคลที่อยูในกลุมชนชั้นลาง (From below) ไดเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา 
   กาญจนา  แกวเทพ. (2538: 129) ไดวิเคราะหลักษณะความสัมพันธระหวาง 
นักพัฒนาและประชาชนในการทํางานรวมกันตามแนววัฒนธรรมวา ความสัมพันธในการทํางาน
รวมกันของนักพัฒนาและประชากรตองมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีความสัมพันธแบบ Partnership 
อันมีองคประกอบยอย 3 ลักษณะ คือ  Interdependence เปนลักษณะที่ตองพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กันรับผิดชอบรวมกันเพราะฉะนั้นถาผลงานพัฒนาออกมาไมดี ก็ตองรับผิดชอบรวมกันทั้งสองฝาย  
Balance เปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน เสมอภาคกัน  และPartner เปนลักษณะของ
ความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน ผลประโยชนไมขัดแยงกัน หากแตสนับสนุนซึ่งกันและกัน ใน
รูปธรรมที่เปนจริง ความสัมพันธระหวางนักพัฒนากับประชาชนจะเปนรูปแบบที่แปรเปลี่ยนตาม
สถานการณ เรียกวาเปน Dynamic relationship ในบางสถานการณจะมีความสัมพันธแบบเพ่ือนที่
เสมอกัน บางสถานการณประชาชนจะเปนครู นักพัฒนาเปนผูเรียน บางสถานการณจะสลับกัน และ
บางสถานการณก็จะเปนเหมือนพี่นองกัน  
   สรุปไดวา องคประกอบของการมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหบุคคลในกลุมชน
ชั้นลาง (From below) ไดเขามามีสวนรวมเพื่อการพัฒนาโดยความสัมพันธแบบพ่ึงพาอาศัยกัน 
ความเทาเทียมกัน และมีผลประโยชนรวมกันซ่ึงจะแปรแปลี่ยนไปตามสถานการณ 
 
     2.3.4 ข้ันตอนการมีสวนรวม  
   ในประเทศไทยในการจัดใหประชาชนมีสวนรวมจากประสบการณภาคสนามมี 4 
ขั้นตอน (อคิน  รพีพัฒน. 2527: 100 – 101; เจิมศักด์ิ  ปนทอง. 2527: 272-273)  คือ 
   ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาของชาวชนบท 
   ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
   ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการลงทุนการปฏิบัติงาน 
   ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 
       วรวิทย  อรรถโกวิทธาตรี (2542: 25-26) สรุปรูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม
วา ขั้นตอนการมีสวนรวมประกอบดวย 4 ประการ คือ การศึกษาปญหา การวางแผน การปฏิบัติ 
และการประเมิน ซึ่งสามารถแสดงในรูปการเปนสมาชิก การเปนผูเขารวมประชุม การเปนผูใหเงิน
ชวยเหลือ การบริจาคส่ิงของ การเปนกรรมการ เปนตน  
       จํารัส  นวลน่ิม (2540: 249) กลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมไวดังนี้ 

1.  การมีสวนรวมในการศึกษาและวิเคราะหชุมชน เพ่ือนําไปสูการคนหา 
ปญหาและความตองการแทจริงของชุมชน ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปญหา การ
คัดเลือกปญหาท่ีจะแกไขตามลําดับกอนหลัง การคนหาปญหาและความตองการที่แทจริงจะเปน
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ขั้นตอนที่สําคัญที่สุด หากชาวบานยังไมสามารถเขาใจปญหาและยอมรับความสําคัญของปญหา 
กิจกรรม ตาง ๆ ที่ตามมาก็ไรผล เพราะชาวบานยังมองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมน้ัน สิ่งที่
บุคคล ภายนอกตระหนักคือชาวบานเปนผูอยูกับปญหาและรูจักปญหาของตนเองดีกวาใครอ่ืน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่เขาเก่ียวของโดยตรงและทําอยูกับมือก็จะยิ่งรูดีมากแตบางทีสิ่งที่รูนั้นไมได
นํามาพิจารณาซ่ึงเปนตนเหตุใหบุคคลมักจะมองปญหาของตนเองไมชัด จนกวาจะมีมากระตุนและ
ชี้แนะในการมองปญหาใหเดนชัดยิ่งขึ้น 
   2. การมีสวนรวมในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา เม่ือจัดลําดับความสําคัญ 
ของปญหาแลว ตอไปคือการสืบสาวและแยกแยะสาเหตุของปญหาที่ลงความเห็นแลววาเปนปญหา
สําคัญอันดับแรก การทราบสาเหตุของปญหาก็เพื่อใหการแกไขน้ันตรงจุด 
   3. การมีสวนรวมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแกไขปญหา การแกไข 
ปญหาแตละอยางอาจแกไดมากกวา 1 วิธี แตละวิธีอาจมีขอดีและขอเสียแตกตางกัน หลังจากได
ทราบขอดีขอเสียตาง ๆ แลว ควรปลอยใหชาวบานเปนฝายตันสินใจวาจะเลือกวิธีการไหน จากน้ันก็
จะเปนการวางแผนเพ่ือแกไขปญหาดวยตนเอง 

1.  การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน ถึงแมวาชาวบานมีฐานะยากจนและ
ขาดแคลนทรัพยากร แตชาวบานก็มีทรัพยากรท่ีสามารถเขาไปมีสวนรวมในการลงทุนและรวม
ดําเนินงานได เชน แรงงานของคนในบางแหงนอกจากแรงงานแลว ชาวบานสามารถจะเขาไปรวม
ทางการเงินในกิจกรรมบางอยางได การรวมลงทุนและลงแรงหรือมีบทบาทหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
จะทําใหชาวบานรูจักคิดถึงตนทุนและผลตาง ๆ และมีความสนใจระมัดระวังผลประโยชน โดย
พยายามดูแลรักษากิจกรรมที่ทําขึ้นเพราะเขารูสึกรวมเปนเจาของ ซึ่งตางไปจากสภาพการลงทุน
และการปฏิบัติงานท้ังหมดมาจากหนวยงานภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็ไมรูสึกเดือดรอนมากนัก 
และจะไมมีการบํารุงรักษา นอกจากน้ัน การรวมปฏิบัติงานดวยตนเองทําใหเรียนรู การดําเนิน
กิจกรรมอยางใกลชิด สามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง และเม่ือมองเห็นประโยชนก็จะสามารถ
ดําเนินกิจกรรมนั้นดวยตนเองตอไปได 
  ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2541:  263) กลาววา การใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ นั้น ประชาชนจะตองมีโอกาส มีอํานาจหนาที่จะเขาควบคุมกิจการน้ันดวยตัวเอง
เพ่ือใหเขาเหลาน้ัน มีความผูกพันในกิจการและเปนผูกําหนดชะตากรรมของตนเอง โดยมีขั้นตอน
การมีสวนรวมดังนี้ 
   1) รวมในการคนหาสาเหตขุองปญหา 
   2) รวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา 
   3) รวมปฏิบตักิารในกิจกรรม 
   4) รวมรับผลประโยชนที่เกิดจากกิจกรรม 
   5) รวมประเมินผลที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม 
  โอคเลยและมารสเดน (1987: 21-29) ไดรวบรวมแนวคิดในการนําการมีสวนรวมไป
ปฏิบัติกิจกรรมในการพัฒนาชนบท ดังนี้ คือ  
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   1. การรวมมือกัน ซึ่งภาคราชการจะตองดําเนินการกิจกรรมบางประการ เชน จัด
ใหมีการ กระจายอํานาจจากสวนกลาง เพ่ือใหชาวชนบทไดตัดสินใจในเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับ
ทองถิ่นชนบทของเขา ชักนําใหมีการประสานงาน (ของหนวยงานราชการละเอกชน) ในระดับ
ทองถิ่น เพ่ือสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในทองถิ่น ใหมีการจัดรูปแบบหรือองคการที่จะกําหนด
แผนในระดับทองถิ่น เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมอยางจริงจัง 
   2. การพัฒนาชุมชน เปนกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของประชาชนได
ชัดเจน เพราะในโครงการพัฒนาชนบท ไดมีการกําหนดขอจํากัดของการมีสวนรวมวาประชาชนจะ
รวมทํากิจกรรมใดไดบาง ขอดีคือประชาชนพอจะมีเสียงในการแสดงความคิดแตไมถึงขั้นจัดตั้ง
องคกร แตก็เปดโอกาสใหประชาชนอภิปราย กอใหเกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขัน เพราะประชาชน
ยังมีสิทธิมีเสียงตอการพัฒนาตามสมควร  
   3.  องคกร กิจกรรมนี้เกิดจากแนวคิดที่วาถาสามารถจัดใหชาวชนบทผูยากจนมี
องคกรเกิดขึ้นไดจะทําใหพวกเขามีสวนรวมในการพัฒนาอยางแนนนอน  
   4.  การไดมาซ่ึงอํานาจ เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับการใหชาวชนบทมีสวนรวม
ในการพัฒนา คือ การใหไดมาซ่ึงอํานาจในการพัฒนา  
  โคเฮน และอัฟชอฟฟ (Cohen and Uphoff) จําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมไว 4 
ขั้นตอน ไดแก 
   ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการและ
การจัดลําดับความสําคัญ ตอจากน้ันก็เลือกนโยบายและประชากรที่เก่ียวของ การตัดสินใจเปน
กระบวนการที่ตอเนื่องดําเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแตการตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในการ
ดําเนินการวางแผนและการตัดสินใจในชวงปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
    ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) ในสวนที่เปน
องคประกอบของการดําเนินงานโครงการนั้น จะไดมาจากคําถามที่วาใครทําประโยชนใหแกโครงการ
ใดบาง จะทําประโยชนโดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและการ
ประสานงานและการขอความชวยเหลือ 
   ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) ในสวนที่เก่ียวของกับ
ผลประโยชน นอกจาความสําคัญของผลประโยชน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังตอง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้ง
ผลประโยชนในทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบ ที่เปนผลเสียของโครงการซ่ึงจะเปนประโยชน
และเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย 
   ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) การมีสวนรวมในการ
ประเมินผลน้ัน สิ่งสําคัญที่จะตองสังเกตุ คือ ความคิด (Views) ความชอบ (Preferences) และความ
คาดหวัง (Expectations) ซี่งจะมีอิทธิพลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 
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  สรุปไดวา ขั้นตอนการมีสวนรวม จะประกอบดวย 1) การศึกษาและวิเคราะหชุมชน  
2)  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 3)  การมีสวนรวมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแกไขปญหา 
การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน และ 4) การติดตามและประเมินผล  
 
  2.3.5 ระดับของการมีสวนรวม 
      สมาคมระหวางประเทศเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน (International  
Association for Public Participation) ไดแบงระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชนเปน  
5 ระดับ ดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข. 2549: ออนไลน)  
    1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด 
แตเปนระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพ 
การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางเสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว 
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน 
    2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการที่เปดใหประชาชนมีสวนรวมใน
การใหขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง 
ๆ เชน การรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็น
ผานเว็บไซต เปนตน 
    3. การเก่ียวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
หรือรวมเสนอแนะทางที่นําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความม่ันใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็น
และความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ การจัดตั้ง
คณะทํางานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เปนตน  
    4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม 
โดยเปนหุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยาง
ตอเน่ือง เชน คณะกรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน 
    5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูง
ที่สุด โดยใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการ
กองทุนหมูบานที่มอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจทั้งหมด เปนตน 
   สมาคมสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา (Public Health Association. 1983: 35) 
จําแนกระดับความมีสวนรวมได 3 ระดับ คือ  
    1) ระดับตัดสินใจ (decision – making) ในระดับนี้ประชาชนจะเขามามีสวน
รวมในการวางแผนและจัดการกับกิจกรรมการพัฒนาดวยตัวของเขาเอง ดังนั้น การมีสวนรวมใน
ระดับนี้เปนระดับของการรับผิดชอบดวยตนเอง (Level of responsibility by themselves)  
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    2) ระดับการรวมมือ (cooperation) ในระดับน้ีประชาชนจะใหความรวมมือ
ตอแผนงานที่ริเร่ิมโดยหนวยงานภายนอก ซึ่งอาจตองการความเสียสละจากประชาชน ในดานเวลา
ทรัพยสินและแรงงาน เพ่ือชวยใหโครงการประสบผลความสําเร็จ การมีสวนรวมระดับน้ีเปนการมี
สวนรวมในระดับที่ยอมรับได (acceptable level of participation)  
    3) ระดับการใชประโยชน (utilization) ในระดับนี้ประชาชนจะยอมรับและใช
ประโยชนจากการบริการที่วางไว เปนการมีสวนรวมในระดับยอมรับบริการเทาน้ัน 
   อารนสไตน (Arnstein. 1969: 216) มีความเห็นวาระดับการมีสวนรวมมีลักษณะ
เปนขั้นบันไดการมีสวนรวม (participation ladder) 8 ขั้น ประกอบดวย 
    ขั้นที่ 1 รวมมือตามที่โรงเรียนกําหนด (Manipulation) เปนขั้นที่ยังไมถือวา
เปนการมีสวนรวม เพราะโรงเรียนจะเปนฝายจัดการหรือดําเนินการเองทั้งหมด เพ่ือใหเกิดการมี
สวนรวมขึ้น โดยประชาชนไมมีสวนรูเห็น เชน การจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน กรรมการที่ไดไม
ไดมาจากการสมัครใจของประชาชน แตโรงเรียนจะเปนผูเลือกเอง คลายกับวาตองการรายชื่อ
คณะกรรมการโรงเรียนมาเพ่ือใหเกิดขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชนขึ้น เพ่ือใหเปนไปตาม
ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ที่ตองการใหมี หรือจะเรียกวามีคณะกรรมการสําหรับไวกลาวอางในที่
ประชุมวามี แตในทางปฏิบัติประชาชนที่เปนคณะกรรมการไมไดมีสวนรวมใด ๆ เลย 
    ขั้นที่ 2 ขั้นรวมมือกับโรงเรียนในการแกปญหา (Therapy) ขั้นนี้ก็ไมถือวา
เปนการมีสวนรวม โรงเรียนจะกําหนดความรวมมือเฉพาะกรณีที่มีปญหามารวมรับทราบผลที่
เกิดขึ้น โดยประชาชนไมมีสวนในการวางแผน การเสนอแนะหรือตัดสินใจใด ๆ ทั้งสิ้น โรงเรียนจะ
เปนผูดําเนินการแกปญหานั้นเอง 
    ขั้นที่ 3 ขั้นรับรูขอมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน (Information) เปน
ขั้นแรกที่เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง อยูในชวงที่แสดงถึงสัญญาณหรือสัญลักษณแหงการมีสวนรวม 
ประชาชนจะไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางโรงเรียนแจงใหทราบ ซึ่งจะเปนขอมูลทั่วไปของโรงเรียนที่
จะใหประชาชนรับทราบวาโรงเรียนไดทําอะไรไปบาง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบาง แตคงจะมี
ประชาชนสวนนอยที่มีโอกาสไดใหขอมูลตอบกลับไปยังโรงเรียน 
    ขั้นที่ 4 ขั้นใหคําปรึกษาแกโรงเรียน (Consultation) ขั้นน้ีประชาชนจะเริ่มมี
โอกาสใหขอมูลตอบกลับไปยังโรงเรียน อาจเปนการประชุมปรึกษาหารือกันหรือสอบถามท่ัว ๆ ไป 
ขั้นนี้การมีสวนรวมในกระบวนการของประชาชนจะมีสูงขึ้น แตยังมีอํานาจอยูในระดับที่จํากัด ซึ่งจะ
ชี้ใหเห็นวาประชาชนสามารถที่จะยื่นขอเสนอแนะได แตจะไดรับการพิจารณาหรือไมก็ขึ้นอยูกับ
โรงเรียน โรงเรียนอาจจะยอมรับหรือไมยอมรับขอเสนอแนะก็ได 
    ขั้นที่ 5 ขั้นเรียกรองใหโรงเรียนทําหรือไมทํา (Placation) เปนขั้นสูงสุดของ
ชวงที่แสดงถึงสัญญาณหรือสัญลักษณแหงการมีสวนรวม ประชาชนสามารถบอกความตองการวา
ตองการใหโรงเรียนทําอะไรบาง ประชาชนมีสิทธิเรียกรองใหขอแนะนํา แตโรงเรียนก็ยังถือวามี
อํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทาย  
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    ขั้นที่ 6 ขั้นมีสวนรวมในการปฏิบัติ (Partnership) เปนขั้นที่ประชาชนมี
อํานาจ มีอิทธิพลเพ่ิมขึ้นในการตัดสินใจ ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการกับโรงเรียน 
มีการกระจายอํานาจไปสูประชาชน ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน รวมดําเนินงาน รวม
รับผิดชอบกับโรงเรียน มีการตัดสินใจรวมกัน ซึ่งอาจจะอยูในรูปแบบของคณะกรรมการโรงเรียน  
    ขั้นที่ 7 ขั้นไดรับมอบอํานาจบางสวนในการรวมปฏิบัติ (Delegated Power) 
ขั้นนี้ประชาชนจะมีอํานาจ คณะกรรมการทําหนาที่ตัดสินใจจะเปนประชาชน ซึ่งจะไดรับมอบอํานาจ
หนาที่ใหตามแตโรงเรียนจะเห็นสมควร 
    ขั้นที่ 8 ขั้นควบคุมกํากับการดําเนินงานของโรงเรียน (Citizen control) ขั้นนี้
ถือวาเปนขั้นสูงสุดของการมีสวนรวม เปนขั้นที่ประชาชนจะมีบทบาทในการควบคุมการดําเนินการ
อยางเต็มรูปแบบ เชน การวางแผน การกําหนนโยบาย และการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งหมด    
เปนตน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 8 แสดงลักษณะบันไดการมีสวนรวมของอารนสไตน 

 
   ในขั้นต่ําของบันได คือ ขั้นถูกจัดกระทํา และขั้นที่ 2 คือ ขั้นบําบัดรักษาเรียกวา 
การมีสวนรวมเทียมหรือไมมีสวนรวม เปนขั้นที่ประชาชนเขาไมถึงการมีสวนรวมที่แทจริงในการรวม
ตัดสินใจ กรณีนี้จะมีกลุมบุคคลจํานวนนอยที่อยูในอํานาจเทาน้ันทําหนาที่ตัดสินใจ โดยไมมีการพูด
ถึงเน้ือหาของการตัดสินใจหรือตําแหนง และอํานาจหนาที่ของผูที่อยูในอํานาจหนาที่นั้น ในขั้นที่ 2 

ขั้นควบคุมโดยประชาชน (citizen control)

ขั้นใชอํานาจผานตัวแทน (delegated)

ขั้นเปนหุนสวน (partnership)

ขั้นปลอบใจ (placation)

ขั้นปรึกษา (consultation)

ขั้นรับฟงขาวสาร (informing)

ขั้นบําบัดรักษา (therapy)

ขั้นถูกจัดกระทํา (manipulation)

การมีสวนรวมเทียมหรือไมมี
สวนรวม (pseudo-participation  
or non-participation) 

 

การมีสวนรวมระดับพิธีกรรมหรือ
การมีสวนรวมบางสวน 

(degree of tokenismorpartial 
participation) 

 

การมีสวนรวมระดับอํานาจเปน
ของประชาชน   

(degree of citizen power) 
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สรางขึ้นเพ่ือทดแทนการมีสวนรวมที่แทจริง วัตถุประสงคที่แทจริงของสองขั้นน้ีไมใชเปนการกระทํา
ใหประชาชนเขาถึงการมีสวนรวมในการวางแผนหรือควบคุมโครงการ แตจะชวยใหผูกุมอํานาจ
ดําเนินการใหการศึกษาหรือการทําการรักษาผูที่เขามามีสวนรวม 
   บันไดขั้นที่ 3 ถึง 5 กาวหนาถึงระดับที่เรียกวา การมีสวนรวมแบบพิธีกรรมหรือ
การมีสวนรวมบางสวน โดยบันไดขั้นที่ 3 ขั้นรับฟงขาวสาร และขั้นที่ 4 ขั้นปรึกษานั้น ความคิดเห็น
หรือขอคิดเห็นของประชาชนไดรับฟงจากผูกุมอํานาจมากขึ้น แตภายใตเง่ือนไขเหลาน้ีพวกเขาไมมี
อํานาจที่จะรับประกันไดวา ความคิดเห็นของพวกเขาจะไดรับการเอาใจใสจากผูมีอํานาจเต็ม เม่ือ
การมีสวนรวมถูกจํากัดอยูที่ระดับเหลาน้ี จึงไมมีทางที่จะทําการเปลี่ยนแปลงสภาพได สวนในขั้นที่ 5 
นั้น ขั้นปลอบใจเปนขั้นสูงของการมีสวนรวม บางสวนที่ยอมใหคนจนใหคําแนะนําได แตก็ยังคงไว
ซึ่งสิทธิในการตัดสินใจของผูมีอํานาจตอไป 
   บันไดขั้นสูงขึ้นไปอีกระดับเรียกวา อํานาจของประชาชน ซึ่งเพ่ิมระดับของการมี
สวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น ประชาชนสามารถเขาไปสูขั้นที่ 6 ขั้นเปนหุนสวนซึ่งจะทําให
สามารถเขารวมเจรจาเพื่อผลไดผลเสียกับผูมีอํานาจ สวนขั้นที่ 7 ขั้นใชอํานาจผานตัวแทนและขั้นที่ 
8 ขั้นควบคุมโดยประชาชน เปนการใชอํานาจตัดสินใจของประชาชนโดยผานยตัวแทนหรือ
ประชาชนเปนผูใชอํานาจ 
   ลักษณะการมีสวนรวมของอารนสไตนมองความเขมของการมีสวนรวมในแงของ
การมีอํานาจในการตัดสินใจของประชาชน ซึ่งมีพิสัยของความเขมตั้งแตการไมมีอํานาจในการ
ตัดสินใจเลยไปจนถึงการมีอํานาจในการตัดสินใจอยางเต็มที่ 
   สรุปไดวา ระดับของการมีสวนรวมมี 3 ระดับ ดังนี้    
    ระดับที่ 1 รับทราบขอมูล แสดงความคิดแตไมรวมดําเนินการ 
    ระดับที่ 2 รับทราบขอมูล แสดงความคิดเห็น ใหคําปรึกษา และชวยเหลือ
ตามที่โรงเรียนไดมอบหมายใหดําเนินการ 
    ระดับที่ 3 การแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ อาสาดําเนินการ และรวม
รับผิดชอบในผลของงาน   
 
     2.3.5 การสรางการมีสวนรวม 
   นเรศ  สงเคราะหสุข (ปาริชาติ  วลัยเสถียรและคณะ. 2541: 209-212) กลาวถึง
ยุทธศาสตรในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนมี 2 ดาน คือ 

1.   การจัดกระบวนการเรียนรู (Learning Process) การจัดกระบวนการ 
เรียนรูที่เหมาะสมมีหลายวิธี ไดแก 

1.1  การจัดเวทีวิเคราะหสถานการณของชุมชน เพ่ือทําความเขาใจ 
และเรียนรูรวมกันในประเด็นตาง ๆ 

1.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุมองคการตาง ๆ  
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ภายในชุมชนและระหวางชุมชน 
1.3 การจัดทัศนศึกษาดูงาน และการเชิญผูมีประสบการณมาให 

ขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ  
1.4 การจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะดานตาง ๆ การลงมือ 

ปฏิบัติ 
1.5 การถอดประสบการณและสรุปบทเรียน จะนําไปสูการปรับปรุง 

กระบวนการทํางานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
2.  การพัฒนาผูนําและเครือขาย เพ่ือใหผูนําเกิดความม่ันใจในความรู 

ความสามารถที่มีอยูจะชวยใหผูนําสามารถริเร่ิมกิจกรรมการแกไขปญหาหรือกิจกรรมการพัฒนา   
โดยการ 

2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูนํา 
2.2 สนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ืองและการ 

สนับสนุนขอมูลขาวสารที่จําเปนอยางตอเน่ือง 
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการดําเนินงานรวมกันของเครือขาย 

อยางตอเน่ือง จะทําใหเกิดกระบวนการจัดการและการจัดองคกรรวมกัน 
   บอยล (Boyle. 1981: 113-118) เสนอวิธีการสรางความสัมพันธและการรวมมือ
ไว 10 ดังนี้  

1. ตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการ  
2. เปนกรรมการไกลเกลี่ยแกไขปญหา  
3. เปนกรรมการที่ปรึกษาในการวางแผน 
4. เปนกรรมการรับฟงความคิดเห็น 
5. เปนกรรมการหาขอมูล 
6. ใหรวมเสนอความคิดเห็น 
7. ใหรวมวิเคราะหเน้ือหาวิชา 
8. เปนกรรมการกิตติมศักด์ิ 
9. รวมสํารวจ 

10. เปนคณะกรรมการที่ปรึกษาทั่วไป 
    อับเบน และฮิวส (Ubben; & Hughes. 1992: 298) เสนอแนวทางสรางการมีสวน
รวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้  
        1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนตองทํางานใกลชิดกับพอแมผูปกครอง และ
เปนความสัมพันธ 2 ทาง 
        2. สัมพันธภาพที่เหมาะสมจะตองคํานึงถึงคน 4 กลุม คือ พอแมผูปกครอง 
ครู ชุมชนและนักเรียน ครูควรหลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดวิกฤตหรือความขัดแยงโดยไมจําเปน 
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        3. ครูตองสนใจนักเรียน เพราะนักเรียนจะกลายเปนผูสื่อสารที่สําคัญในการ
นําเร่ืองราวของโรงเรียนไปบอกพอแมผูปกครอง 
        4. การสรางสัมพันธภาพกับพอแมผูปกครองควรใหเกิดความสมํ่าเสมอใน
การรับนโยบายและใหเกิดการปฏิบัติที่ดีและเปนจริง  
        5. นักวิชาการหรือนักการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของไมควรผูกขาดหรือ
แทรกแซงความคิด และควรเคารพ “หุนสวน” ทุกฝาย  
        6. การสรางความสัมพันธ ควรพัฒนาจากระดับสวนตัวไปสูระดับกลุมและ
สาธารณะใหกวางขวาง 
        7. การจัดกิจกรรมใด ๆ ควรวางกฎที่ยืดหยุนตอการระดมความรวมมือของ
บานและชุมชนเนนการกระจายทรัพยากรของชุมชนมาใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา 
   สรุปไดวา การสรางการมีสวนรวม คือ การใกลชิดกับชุมชนทุกระดับชนชั้นโดย
การเปดทางใหชุมชนไดเขามาใหขอมูล แสดงความคิด มีสวนในการตัดสินใจในการดําเนินการ
เพ่ือใหชุมชนเกิดความรูสึกวาเปนเจาของและมีความรับผิดชอบ    
 
  2.3.6  ปจจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวม  

    อคิน  รพีพัฒน (2527: 103-111) ใหขอคิดเห็นวา ระบบอุปถัมภ ความ 
เกรงใจ และการไมแสดงออกจะเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ  
      สุพิชญา  ธีระกุล. (2521: 57-59 อางอิงจาก  ชูชาติ พวงสมจิตร.  2540:  67) 
กลาวถึง ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหเกิดการขาดความรวมมือ ดังนี้ 

1. ทัศนคติของผูปกครอง (parent attitude) 
2. ทัศนคติของครู (teacher attitude) 
3. การเขาใจผิด (misunderstanding) 
4. นโยบายของโรงเรียน (school policies) 
5. การใหบริการแกนักเรียน (pupil welfare service) 

    นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527: 188-189) กลาววา การเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมสามารถทําไดทุกเวลา แตมีเง่ือนไขการมีสวนรวมวา ประชาชนตองมีอิสระท่ีจะ
ตัดสินใจเขารวม ประชาชนตองมีความพรอมที่จะเขารวม และประชาชนตองมีความเต็มใจที่จะเขา
รวม 
    ธรรมรส  โชติกุญชร (2540: 224-237) กลาวถึงปญหา อุปสรรค และ
ขอจํากัดของการมีสวนรวม ดังนี้ 

1.  การใหกลุมคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ  
อาจทําใหเกิดกลุมอิทธิพลและอาจกอใหเกิดความขัดแยงของกลุมอ่ืนได ซึ่งเทากับวาใหกลุมอิทธิพล
เปนกลุมเผด็จการซ่ึงจะเปนผลรายเสียกวาการมีหัวหนา 
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2. ความรับผิดชอบและการกระทําของกลุมหรือของสมาชิก ไมมีความ 
แนชัดในหลักประกัน เพราะขึ้นอยูกับการตัดสินใจของกลุม การที่จะใหกลุมรับผิดชอบยอมจะปฏิเสธ
ความรับผิดชอบน้ันไปใหกลุม 

3. การใหโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผลของการตัดสินใจนั้นอาจ 
ขัดความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีประสบการณและความชํานาญในงานนั้น ๆ เปนพิเศษก็ได 

4. การมีสวนรวมอาจไมสามารถนําไปใชในการแกปญหาในกรณีเรื่อง 
เรงดวนหรือในสถานการณฉุกเฉินไดเพราะอาจเสียเวลามากเกินไป 

5. กิจกรรมหรือปญหาตาง ๆ ที่บุคคลเขามามีสวนรวมนั้นจะตอง 
เลือกสรรผูที่เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจใหเหมาะสมและเปนผูเก่ียวของ
กับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง 

6. การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจตาง ๆ จะตอง 
กําหนดขอบเขตของงานแตละกลุมที่เขารวมในการตัดสินปญหานั้น ๆ 
   เมตต  เมตตการุณจิต (2541: 55-56) สรุปปญหาการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดกิจกรรมการศึกษา วา 

1. จุดมุงหมายของการมีสวนรวมไมชัดเจน ทําใหประชาชนไมเขาใจ  
สับสนวาการเขาไปมีสวนรวมน้ันเพื่ออะไรมีผลดีอยางไร เม่ือจุดมุงหมายไมชัดเจนจึงทําให
บรรยากาศของการทํางานเปนไปดวยความเบื่อหนาย เกิดการดําเนินกิจกรรมที่ไมถูกตองทําให
เกิดผลเสียตอนโยบาย 

2. การกําหนดคุณสมบัติและบุคลิกภาพของผูที่จะเขามามีสวนรวมยังไม 
มีประสิทธิภาพ เชน การพิจารณาเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาไมมีการกลั่นกรองอยางละเอียด 
คณะกรรมการไมคอยมีความรู ไมมีเวลามารวมกิจกรรม ไมเต็มใจ เปนตน 

3. เรื่องที่ควรรวม ไดแก การตัดสินใจหรือในกระบวนการบริหาร ทําให 
ผูเขาไปมีสวนรวมประสบปญหาวา ควรตัดสินใจเรื่องอะไร การดําเนินงาน การติดตามประเมินผล 
ไมรูจะใหผูปกครองเขามามีสวนรวมขั้นตอนไหน อยางไร 

4. ปริมาณของการมีสวนรวมแตละกิจกรรมมีนอยมากเพราะสวนใหญ 
ไม มีการประชุมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการที่มาจากประชาชนแสดงความคิดเห็น 
คณะกรรมการที่มาจากประชาชนสวนใหญไมมาประชุม(การมีสวนรวมอยางจอมปลอม : pseudo-
participation) 
   จากแนวคิดการมีสวนรวม (participation) สรุปไดวา การมีสวนรวม คือ การชี้นํา
ตนเอง (Self Direction) มโนภาพแหงตน (Self Concept) ความเปนอิสระในการกําหนดวิถีชีวิตแหง
ตน (Self Determination or Autonomy) และความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอสวนรวม (Commitment 
and Responsibility) (อุนตา  นพคุณ. 2528: 103 – 105)  หรือเชื่อมโยงไปสูกระบวนการในการเขา
ไปมีสวนรวมรับผิดชอบของแตละบุคคลหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม (Gustavo 
1992: 4)  ซึ่งความสําคัญของการมีสวนรวม คือ ทําใหเกิดความรูสึกมีอํานาจและความรับผิดชอบ 
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ทําใหเกิดการตอตานนอยลงและเกิดการยอมรับมากขึ้น และเปดโอกาสใหมีการส่ือสารเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  โดยขั้นตอนของ
การใหมีสวนรวม (Participation) ไดแก คิดแกไขปญหา/พัฒนา เลือกแนวทางดําเนินการ และการ
ติดตามประเมินผล  สวนการสรางการมีสวนรวม คือ การใกลชิดกับชุมชนทุกระดับชนชั้นโดยการ
เปดทางใหชุมชนไดเขามาใหขอมูล แสดงความคิด มีสวนในการตัดสินใจในการดําเนินการเพ่ือให
ชุมชนเกิดความรูสึกวาเปนเจาของและมีความรับผิดชอบ และปจจัยที่เก่ียวของกับการมีสวนรวม 
ไดแก ความเกรงใจ การไมแสดงออกจะเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตาง 
ๆ อคิน  รพีพัฒน (2527: 103-111) ทัศนคติของผูปกครอง (parent attitude)  การเขาใจผิด 
(misunderstanding) (สุพิชญา  ธีระกุล. (2521:  57-59 อางอิงจาก ชูชาติ  พวงสมจิตร.  2540: 67)  
อาจทําใหเกิดกลุมอิทธิพลและอาจกอใหเกิดความขัดแยงของกลุมอ่ืนได ซึ่งเทากับวาใหกลุมอิทธิพล
เปนกลุมเผด็จการซ่ึงจะเปนผลรายเสียกวาการมีหัวหนา (ธรรมรส  โชติกุญชร. 2540: 224-237)
จุดมุงหมายของการมีสวนรวมไมชัดเจน ทําใหประชาชนไมเขาใจ สับสนวาการเขาไปมีสวนรวมนั้น
เพ่ืออะไรมีผลดีอยางไร เม่ือจุดมุงหมายไมชัดเจนจึงทําใหบรรยากาศของการทํางานเปนไปดวย
ความเบื่อหนาย เกิดการดําเนินกิจกรรมที่ไมถูกตองทําใหเกิดผลเสียตอนโยบาย (เมตต  เมตตกา
รุณจิต. 2541: 55-56) 
  การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ตในแนวทาง/วิธีการของการใหมีสวนรวม จะใชหลักการของการใหอิสระทางความคิด ให
มีการชี้นําตนเอง (Self Direction) โดยใชมโนภาพแหงตน (Self Concept) มีอิสระในการกําหนดวิถี
ชีวิตแหงตน (Self Determination or Autonomy) และความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอสวนรวม 
(Commitment and Responsibility) จะทําใหการตอตานนอยลงและเกิดการยอมรับมากขึ้น การเปด
โอกาสใหมีการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน ซึ่งขั้นตอนของการใหมีสวนรวม (Participation) ไดแก การใหคิดแกไขปญหา/พัฒนา การ
ใหเลือกแนวทางดําเนินการ และการติดตามประเมินผล ในการสรางการมีสวนรวมโดยใชหลักของ
การใหความใกลชิดกับชุมชนทุกระดับชนชั้น การใหขอมูล ใหแสดงความคิด ใหมีสวนตัดสินใจจะทํา
ใหเกิดความรูสึกวาเปนเจาของและมีความรับผิดชอบ และจะตองไมปลอยใหไมแสดงออกเพราะจะ
เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมและการเกิดอิทธิพลหรือความขัดแยงของกลุม   
 
     2.3.7 งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ  
   นภดล  ปญญา. (2553) ศึกษาการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่นของปกา
เกอะญอในองคการบริหารสวนตําบลบานกาศ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน พบวา ผูนํา
ทองถิ่นมีความคิดเห็นวา ชาวเขาเผาปกาเกอะญอมีความเช่ือผูนําสูง และในการมีสวนรวมจะมี
ลักษณะคลอยตามผูนําชุมชนหรือผูนําทองถิ่น ดังนั้น การมีสวนรวมทางการเมืองในระดับความรู
ความเขาใจนั้นอาจเปนเพราะอิทธิพลความเชื่อของผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่นที่ไดประชาสัมพันธตาม
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ชองทางตางๆ ความเชื่อถือและความเชื่อม่ันของผูนําชุมชนกระทําตามอยางของคนสวนใหญใน
ชุมชน 
   พชร  ศิละวรรณโณ (2550: บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการ
ปองกันปญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนปกาเกอะญอ โรงเรียนบานหวยกุม จังหวัด
แมฮองสอน พบวา  ผูปกครองของนักเรียนจํานวน 30 คน ไดเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย
การมีสวนรวมในการเลือกทําโครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผลจากการรวมจัดทําโครงการ 
พบวา การมีสวนรวมในโครงการสงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงทําใหผูปกครองของนักเรียนเกิด
ความรูความเขาใจในสภาพปญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้งเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
การเลี้ยงดูบุตร และเรียนรูที่จะมีสวนรวมในการปองกันปญหาภาวะทุพโภชนาการ 
 
3.  กลุมชาติพันธุ ชาวเลอูรักลาโวย (Urak Lawoi Sea Gypsies Ethnic Group)   
 3.1  ความหมายของกลุมชาติพันธุชาวเล   
      กลุมชาติพันธุชาวเล (Sea Gypsies Ethnic group) เปนกลุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับ
ทองทะเลพวกเขาเปนชนเผาที่เคยใชชีวิตเรรอนหากินในทะเลกอนที่จะมีการมาตั้งถิ่นฐานบนผืน
แผนดินอยางถาวร ในการศึกษาทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมและมานุษยวิทยา กลาวถึง
ประวัติศาสตรความเปนมาไววา ชาวเลเปนชนพื้นเมืองด้ังเดิมของชาติมลายู ชาวมลายูเรียกชาวเล
วา “โอรังละอุต” (Orang-Laut) แปลวา คนทะเล (โอรัง แปลวา คน สวนละอุต แปลวา ทะเล) เชื่อวา
ชาวเลเขามาอาศัยพรอมกับชนอีกพวกหนึ่งคือ โอรังบูกิต (Prang-Bukit) แปลวา คนเขา (บูกิต 
แปลวา เขา) ชาวพมาเรียกชาวเลวา “ฉลาง”  ชาวอังกฤษ เรีกวา Sea Gypsy และ Chaonam 
(ชาวนํ้า) (ราชบัณฑิตยสถาน. 2512: 6225-6226) และมีประวัติศาสตรตอนหนึ่งกลาววา เร่ิมตนเม่ือ
ชนเผาอินโดนีเซียพวกหนึ่งอพยพสูเกาะบอรเนียวในครั้งแรกเปนการจากแผนดินสูทะเล นับเปนการ
เริ่มตนวิถีชีวิตชาวเกาะขึ้นที่นี่และเกิดเผาพันธุดยัค (Dyak) ขึ้น ดยัคพวกหนึ่งปกหลักอาศัยอาศัยอยู
บนฝงจนกลายเปนบรรพบุรุษของคนพื้นเมืองแหงเกาะบอรเนียว แตดยัคอีกพวกหนึ่งใชชีวิตเรรอน
ทํามาหากินอยูในทะเลเรียกวา “ดยัคทะเล” (Sea Dyak) เคลื่อนยายอพยพมาตามแนวเกาะเรื่อยมา
จนถึงแหลมมลายู บางพวกขึ้นฝงที่แหลมมลายูและกลายเปนบรรพบุรุษของชาวมลายู แตมีบางพวก
เรรอนไปชองแคบมะละกา ออกสูทะเลอันดามันทองมาตามแนวหมูเกาะทางฝงตะวันตกของภาคใต
ของประเทศไทย อยางไรก็ตามชนผูทองทะเลไดแบงออกเปนหมูพวกยอย ๆ และยังคงสืบทอดการ
ดํารงชีวิตแบบเคลื่อนยายตามฝงทะเลอันดามัน ตอมาไดนามใหมวา “ยิปซีทะเล” (Sea Gypsy) 
ชวงเวลายาวนานหลังจากน้ันจึงเปลี่ยนวิถีชีวิตมาตั้งหลักแหลงถิ่นฐานเปนที่ เชน พวกอูรักลาโวย 
(Urak Lawoi) เขามาอาศัยบริเวณหมูเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เกาะสิเหร จังหวัดภูเก็ต พวกมอ
เกล็น (Moklen) อยูถัดสูงขึ้นไปแถวเกาะภูเก็ต พวกมอเก็น (Moken) เขาสูบริเวณเกาะอันกวางใหญ
ทางตอนใตของประเทศสหภาพพมา แลวชาวเลกลุมอูรักลาโวย (Urak Lawoi) ก็กลายเปนพลเมือง
ชาวเกาะพวกแรกบนหมูเกาะภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย  (เจน  จรจัด. 2525: 47-48)  
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ชาวเลเปนกลุมชาติพันธุพ้ืนเมืองที่อาศัยอยูตามเกาะและบริเวณฝงทะเลในประเทศไทย ในสมัยกอน
ชาวเลหรือชนเผาเรรอนทางทะเลเดินทางไปทํามาหากินแถบชายฝงและตามเกาะตาง ๆ ในทะเล
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน กลุมบาเจา (Bajau) ซึ่งอาศัยอยูแถบเกาะสุลาเวสีตอนเหนือของ
มาลูกู กาลิมันตัน และเกาะในทะเลซุนดาตะวันออก ประเทศอินโดนิเซีย และแถบหมูเกาะซูลูทางทิศ
ตะวันตกของเกาะมินดาเนา ประเทศ ฟลิปฟนส( สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. 2549: 11)  
 
  3.2  การแบงกลุมชาติพันธุชาวเล   
   การแบงกลุมชาติพันธุชาวเลโดยอาศัยหลักเกณฑตาง ๆ ซึ่ง อาภรณ  อุกฤษณ 
(2532: 15-17 ) ไดรวบรวมหลักเกณฑของนักวิชาการหลายทาน อาทิ การใชหลักเกณฑจากการ  
ตั้งถิ่นฐานที่ไดแบงเปน 3 กลุม ของ ประพนธ  เรือนณรงค (2517: 32) โดยแบง เปนกลุมมะละกา 
(Malaca) กลุมลิงคา (Lingga) และกลุมมาซิง (Masing) หรือการใชหลักเกณฑการแบงของ
นักภาษาศาสตร เดวิท โฮเกน (David Hogan. 1972: 210) ไดแบงชาวเลเปน 3 กลุมเชนกัน คือ 
กลุมมอเก็น (Moken) กลุมมอเกล็น (Moklen) และกลุมอูรักลาโวย (Uraklawoi) และ คริสโตเฟอร
คอรท (Chistophercourt (1971: 84) แบงกลุมชาวเลเปนกลุมชาวเกาะแท (Cho Kho Thae) และ
กลุมไทยใหม (Thaimai)  และสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2546: 114) ไดแบง
ชาวเลในประเทศไทยไดเปน 2 กลุม ดังนี้  

1. ชาวเลกลุมมอเก็น (Moken) แบงเปน 2 กลุมยอย คือ มอเก็นปูเลา  (Moken  
Pulau) หมายถึง มอเก็นเกาะ หรือ สิงหทะเล อาศัยเรรอนบริเวณเกาะเซนเมททิว  
(เกาะยานเชือก) ในเขตพมาลงมาจนถึงบริเวณเกาะชาง เกาะพยาม จังหวัดระนอง เกาะสุรินทร 
เกาะระ เกาะบอน เกาะพระทอง และหมูเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา รวมทั้งพวกที่แตงงานกับกลุมอูรัก
ลาโวย และตั้งถิ่นฐานบนหาดราไวย จังหวัดภูเก็ต และเกาะพีพี (แหลมตง) จังหวัดกระบี่ และมอเก็น
ตามับ (Moken Tamub) หมายถึง มอเก็นบก หรือเรียกกันวา มอเก็นขละหรือสิงหบก ตั้งบานเรือน
ตามชายฝงทะเลบนเกาะพระทอง อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และ ชายฝงทะเลตั้งแต บานทุงนํ้าดํา 
อําเภอตะกั่วปา ลงไปจนถึงบานขนิม และบานลําป อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา และตําบลทา
ฉัตรไชย อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

2. ชาวเลกลุมอูรักลาโวย (Urak Lawoi) ชาวเลกลุมน้ีตั้งถิ่นฐานบนเกาะสิเหร  
หาดราไวย แหลมหลา บานเหนือ และบานสะปา จังหวัดภูเก็ต เกาะพีพี (แหลมตง) เกาะจํา เกาะปู 
เกาะไหง และเกาะลันตาใหญ ซึ่งกระจายกันอยูบริเวณบานคลองดาว บานในไร บานบอแหลม 
จังหวัดกระบี่ลงไปถึงเกาะอาดัง เกาะหลีเปะ และเกาะราวี จังหวัดสตูล  
 3.3  บริบทของกลุมชาตพิันธุชาวเล  
  กลุมชาติพันธุชาวเลมีประชากรประมาณ 8,918 คน อาศัยอยูใน 5 จังหวัดทางภาคใต
ของประเทศไทย ไดแก จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนองและสตลู ซึ่งมีจํานวน 36 ชุมชน ซึ่งบาง
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ชุมชนอาจจะยังไมสามารถระบุจํานวนไดแนนอนดังตาราง 1(กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม. 
2552: 37-38) 
ตาราง 1 จํานวนประชากรกลุมชาติพันธุชาวเลแยกเปนรายชุมชนและจังหวัด 
 

จังหวัด/ชุมชน จํานวนครัวเรือน(หลัง) จํานวนประชากร(คน)
จังหวัดภูเก็ต 896 3,589
-บานแหลมตุกแก เกาะสิเหร 310 1,163
-หาดราไวย 230 1,058
-บานสะปา 50 360
-บานหินลูกเดียว 53 218
-บานแหลมหลา 250 780
จังหวัดระนอง 105 344
-เกาะเหลา 73 235
-เกาะชาง 30 108
-เกาะสินไหม 2 11 
-เกาะพยาม NA NA 
จังหวัดพังงา 603 2,518
-บานลําป 46 110
-บานทับปลา 115 360
-เกาะนก 113 406
-หินลาด NA NA 
-เกาะพระทอง NA NA 
-บานทับตะวนั 78 400
-บานขนิม 30 136
-บานบางแดด NA NA 
-บานบางขยะ 81 425
-บานปากวีป 10 31 
-บานลําแกน NA NA 
-บานทุงหวา 70 350
-บานน้ําเค็ม NA NA 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

จังหวัด/ชุมชน จํานวนครัวเรือน(หลัง) จํานวนประชากร(คน)
-บานทุงดาบ NA NA 
-บานทาใหญ NA NA 
-เกาะสุรินทร 60 400
จังหวัดกระบี ่ 284 1,247
-บานแหลมกลาง 42 171
-บานสังกาอู 120 534
-บานคลองดาว 60 260
-บานในไร NA NA 
-บานโตะบาหลิว 30 130
-เกาะจํา NA NA 
-แหลมตก เกาะพีพี 32 152
จังหวัดสตูล 267 1,220
-บานเกาะหลเีปะ  178 870
-เกาะอาดัง (อาวแมหมาย) 89 350
-เกาะรีว ี NA NA 
-เกาะบุโหลน (อาวพังกา) NA NA 

 
* NA หมายถึง ไมสามารถระบุจํานวนไดแนนอน 

 
            ที่มา:  กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม. 2552: 7-10 
 
 กลุมชาติพันธุชาวเลมีการใหชื่อหรือ ตราชาติพันธุ อาทิภาษาไทยจะเรียกวา ชาวเล 
ชาวนํ้า ภาษาอังกฤษเรียกวา ชนเผาเรรอนทางทะเล (Sea Nomads) ยิปซีทะเล (Sea Gypsies) 
ภาษาพมาจะเรียกวา ซาโลวน ซาโลน (Selung, Selon) ภาษามาลายูเรียกวา โอรังเลาต (Orang 
Laut) ชาวเลจะเรียกหรืออางอิงถึงชาวเลกลุมอ่ืน ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ตราชาติพันธุของชาวเล 
 

อางถึง
อางโดย 

มอแกน มอแกลน อูรักลาโวย

มอแกน มอแกน ,บะซิง ,มาซิง
,สิง 

มอแกนตามับ,ออลัง
ตามัย,ไทยใหม 

ออลังหลอตา

มอแกลน มอแกนปูเลา, หรือมอ
แกนปอลาว,ชาวเกาะ
,มอแกนเล 

มอแกลน ,ชาวบก ,
ไทยใหม 

ออลังลาโวย

อูรักลาโวย มอแกน,สิง สิงบก,มอแกนบก อูรักลาโวย,ลาโวย,
ไทยใหม 

 
 3.4 กลุมชาตพิันธุชาวเลอูรักลาโวย (Urak Lawoi Sea Gypsies Ethnic Group) 
  กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยเปนชนเผากลุมใหญที่มีมากที่สุดในประเทศไทย ตั้ง
ถิ่นฐานไมไกลจากชุมชนใหญในทองถิ่นและอยูใกลแหลงทองเท่ียว จากคําบอกเลาของอูรักลาโวยได
กลาวถึงแหลงที่มาวาเดินทางมากจากทางใตของแหลมมลายู บริเวณที่เปนแหลงสุดทายกอนเดิน
ทางเขามาประเทศไทยคือรัฐเคดะห ประเทศมเลเซีย มีภูเขาชื่อ “ฆูนุงฌึรัย” ซึ่งเปนยอดเขาสูงสุด
ของรัฐเคดะหที่ถือกันวาเปนที่ศักด์ิสิทธิ์ของบรรพบุรุษ อูรักลาโวยเริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรเปนถาวรครั้ง
แรกที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ การตั้งถิ่นฐานถาวรแหลงที่สองคือ เกาะสิเหรและหาดราไวย จังหวัด
ภูเก็ต สวนแหลงที่สามคือเกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล  ในอดีตการดํารงชีวิตของอูรักลาโวยในฤดู
แลงครอบครัวของชนกลุมน้ีจะอพยพไปยังเกาะตาง ๆ โดยใชเรือ ระยะเวลาในการเดินทางเรรอนใช
เวลาเพียง 1-3 วันจนถึงหลายเดือน ขึ้นอยูกับระยะทาง สภาพอากาศ อาหารที่หาได การเดินทางไป
พักแรมในที่ตาง ๆ นี้ เรียกวา “บากัด” ในระหวางน้ีจะสรางเพิงพักหรือกระทอมเล็ก ๆ ไวชั่วคราว
บนชายหาด เพ่ือหลับนอนและทําอาหาร ในชวงฤดูฝนอูรักลาโวยจะตั้งหมูบานรวมตัวเปนชุมชน 
ในชวงนี้จะมีการใชทรัพยากรในปา บางกลุมปลูกขาวไร เพ่ือไวใชกินโดยไมไดใชแรงงานสัตวในการ
ทํานา อูรักลาโวยใชชีวิตแบบหาแลวใชทันที ไมมีการสะสมเพราะสามารถหาส่ิงที่ตองการไดงาย    
อูรักลาโวยมีลักษณะของชุมชนคลายคลึงกัน   
  ในปจจุบันกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยกําลังประสบสภาพปญหาในดานคุณภาพ
ชีวิต ไดแก ปญหาความแออัดของจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นทําใหเกิดปญหาในเรื่องอยูอาศัย ปญหา
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปญหาการประกอบอาชีพเน่ืองจากพ้ืนที่ที่ใชในการหากินลดลงเพราะการถูกจัดให
เปนพ้ืนที่อนุรักษ และปญหาสังคมที่เกิดจากการท่ีวัยรุนจับกลุมเที่ยวเตร ผูหญิงเลนไพและผูชายด่ืม
เหลา ในดานวัฒนธรรมและประเพณีกําลังประสบกับปญหาของคนรุนใหมที่หันมานิยมวัฒนธรรม
จากภายนอก เชน การรองเพลงรํามะนาแตวัยรุนกลับมาสนใจในเพลงของดิสโก การใชภาษาของ
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ตนเองลดนอยลงคนรุนใหมหันมานิยมพูดภาษาปกษใตและภาษากลางแทน ประเพณีลอยเรือจาก
เดิมที่มีแตความศักด์ิสิทธิ์ของพิธีกรรมในปจจุบันกลายเปนประเพณีที่หาแตความสนุกร่ืนเริง 
  ในจังหวัดภูเก็ตมีกลุมชาติพันธุชาวเลมอแกนและอูรักลาโวย ซึ่งอูรักลาโวยเปนกลุมที่
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 570 ครัวเรือน 2,709 คน กระจายอยูใน 3 ชุมชน ไดแก เกาะสิเหรหรือ
แหลมตุกแก จํานวน 287 ครัวเรือน 1,434 คน  ราไวย จํานวน 230 ครัวเรือน 1,058 คน และสะปา 
จํานวน 53 ครัวเรือน 217 คน กลุมชาติพันธุชาวเลไดรับการเรียกขานวา ชาวไทยใหม  หรือ ชาวเล 
จะอาศัยอยูกระจัดกระจายตามชายหาดของจังหวัดภูเก็ต เชน บริเวณหาดราไวย  แหลมกา  เกาะ     
สิเหร  อาวสะปา บานเหนือ และแหลมหลา (ไมขาว) ซึ่งประวัติความเปนมาของชาวเลในจังหวัด
ภูเก็ตสรุปไดวาอพยพมาจาก 2 แหลงใหญ คือ กลุมที่อางวาบรรพบุรุษเดิมอพยพมาจากหมูเกาะ
แถบประเทศมาเลเซีย อีกกลุมหน่ึงมาจากหมูเกาะในเขตประเทศพมา นอกน้ันอพยพมาจากหมูเกาะ
ที่อยูใกลเคียงกับเกาะภูเก็ต ซึ่ง วิสิฏฐ  มะยะเฉียว (2532: 222) ศึกษาเรื่องของชาวเลจังหวัดภูเก็ต
และบันทึกคําบอกเลาของชาวเลกลุมตาง ๆ เก่ียวกับความเปนมาไวดังนี้ 
     1. กลุมที่เกาะสิเหร เกาะสิเหรเปนที่แรกบนเกาะภูเก็ตที่ชาวเลมาตั้งถิ่นฐาน
อยางถาวร ชาวเลที่นี่เชื่อวาบรรพบุรุษของพวกเขาอพยพมาจากหมูเกาะบริเวณประเทศมาเลเซีย 
เปนพวกอูรักลาโวย (Urak Lawoi) มาอยูที่เกาะสิเหรตั้งแตสมัยรุนปูยาตายายมาแลว ชาวเลเรียก
เกาะ  สิเหรวา “ปูเลาสิเหร” แปลวา เกาะพลู เพราะท่ีนี้มีพลูมาก ซึ่งชาวเลใชกินกับหมาก แตเดิม
พวกเขาตั้งบานเรือนอยูบริเวณแหลมราง ตอมามีปญหาเก่ียวกับที่ดิน ทั้ง ๆ ที่พวกมาตั้งบานเรือน
ในพื้นที่บริเวณนั้นเปนกลุมแรก แตก็ยังถูกไลที่จึงตองยายบานเรือนมาตั้งอยูที่แหลมตุกแก 

2. กลุมที่บานสะปา อยูในเขตหมูที่ 3 ตําบลเกาะแกว อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต  
เปนกลุมที่อพยพแยกออกมาจากกลุมที่เกาะสิเหร แตก็ยังไปมาหาสูกับชาวเลที่เกาะสิเหร 

3. กลุมหาดราไวย อยูในเขตหมูที่ 2 ตําบลราไวย อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มี 
อยู 2 พวกคือ  
      3.1 พวกไทยใหม หรือพวกอูรักลาโวย (Urak Lawoi) เชื่อวาบรรพบุรุษของ
ตนเองอพยพมาจากหมูเกาะแถบประเทศมาเลเซีย แลวแยกยายกันขึ้นอาศัยตามเกาะตาง ๆ คือ 
เกาะเฮ เกาะบอน แหลมกา ตอมาเกิดไขทรพิษระบาด จึงยายมาอยูที่หาดราไวย  

3.2  พวกสิงห (Moken) หรือ มาซิง เลาวาบรรพบุรุษด้ังเดิมของพวก 
เขาอาศัยอยูที่บริเวณหมูเกาะในเขตประเทศพมา อันไดแก เกาะพรัด เกาะสอง อพยพผานมาทาง
ปากจก บางสัก จังหวัดพังงา มาตั้งบานเรือนอยูที่หาดราไวย 
     4. กลุมที่บานแหลมหลาและบานเหนือ อยูในเขตพื้นที่หมู 5 ตําบลไมขาว 
อําเภอถลาง เดิมตั้งชุมชนอยูที่บานเหนือ เปนพวกอูรักลาโวยที่อพยพมาจากเกาะลันตา จังหวัด
กระบ่ี และชาวเลกลุมหนึ่งจากบานเหนือไดแยกพวกไปอยูที่แหลมหลาโดยการนําของ “โตสาด” 
ตอมามีชาวเลจากบานทายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเรียกตัวเองวา “มอเกล็น” (Moklen) หรือ สิงหบก 
ไดอพยพเขามาอยูอาศัยที่บานแหลมหลาอีกกลุมหน่ึงดวย 
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  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยจะเปนประชากรที่ใชใน
การศึกษา ดังน้ัน ชุมชนที่จะเปนพ้ืนที่ที่จะทําการวิจัยจึงประกอบดวย 3 ชุมชน คือ ชุมชนเกาะสิเหร
หรือแหลมตุกแก ชุมชนหาดราไวย และชุมชนบานสะปา ซึ่งมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 570 ครัวเรือน 
2,709 คน 
 
  3.4.1 ประเพณีและวัฒนธรรม  
     3.4.1.1  ภาษา 
               ภาษาของชาวเลไมวาจะเปนชาวเลกลุมอูรักลาโวย กลุมสิงห  (มาซิง 
หรือมอเก็น) หรือจะเปนกลุมมอเกล็นก็ตาม จะเห็นวาสําเนียงและภาษาคลายภาษามลายูมาก 
นักวิชาการจึงจัดภาษาของชาวเลไวในตระกูล มลาโย-อินโดนีเซีย หรือ มลาโย-โพลินีเซีย สําเนียง
ของมอแกนและอูรักลาโวยมีความแตกตางกัน ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปน้ี   
           ภาษามอแกน        
         ชะ          
          มอแกน หงาด้ินนง ปตะ จอย ดัน ฮา     
          แอม ตะ ออเกน เบาะ กาน ตะ ออเกน ละไก เลียว   
        แอม ตะ กาบาง หลาเกา ปอลาว ตาพูง    
        ตะเอา ดุบ ผุงะ มอแกน      
         คําแปล 
        หนึ่ง 
        มอแกน มาจากไหน ฉันไมรู 
        ชีวิตอยูกับทะลมานานแสน 
        ไดเดินทาง ระหวางเกาะ ทั่วดินแดน 
        ทะเล คือ แวนแควน ของพวกเรา 
 
           ภาษาอูรักลาโวย        
         อูรักลาโวย กาลา ตูลู อูไม เมอซิยา รูมะ กาม่ี ดูดุ เดะ ลาโวย      
        เบอหยาลัด ป กะ ปูเลา หราตาหราเต เดะ ตะโละ   
        ลานี่ รูมะ กาม่ี อาดา ซูกา หยางัน ลาโวย                                
        รูมะ กาม่ี ดูดุ เดะ ราไวย ปูเลาซีเระ สะปป เดะ ภูเก็ต                
        เลาบี่บี้ ปูเลาสาตั๊ก เดะ กระบี่ ปูเลาหนี่ป ปูเลาฮาด๊ัก สตูล 
        คําแปล 
        อูรักลาโวย แปลวา คนทะเล  
        แตเดิมมาชีวิตของพวกเราขึ้นอยูกับทะเล 
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        เดินทางไปตามชายฝงทะเล และเกาะตาง ๆ    
        ปจจุบันพวกเราสวนมากก็ยังผูกพันกับทะเลอาศัยอยูริมทะเล 
        หมูบานของเราอยูที่ราไวย สะปา เกาะสิเหรในภูเก็ต 
        เกาะพีพี เกาะลันตา ในกระบี่ และเกาะลิเปะ เกาะอาดังในสตูล 
 
       3.4.1.2 ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม 
          เดิมชาวเลนับถือผีสาง บรรพบุรุษ มีการเซนไหวเปนประจํา เม่ือถึง
ฤดูกาล ปละ 2 คร้ัง ระหวางเดือน 6 และเดือน 11 เรียกวา “พิธีลอยเรือ” ซึ่งมีคตินิยามอยางเดียวกับ 
“การลอยกระทง” ของชาวไทยพุทธ แตปจจุบันนี้ เน่ืองจากมีความใกลชิดกับคนไทยเปนอยางมาก 
และไดรับการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งอยูใกลหมูบาน จึงหันมานับถือศาสนาพุทธเปน
สวนมากหรือเกือบทั้งหมดก็วาได แตขณะเดียวกันก็มิไดละทิ้งการนับถือตามลัทธิเดิม (จังหวัด
ภูเก็ต. 2528: 2) 
 
   3.4.1.3  ขนบธรรมเนียม และประเพณี 
         ชาวเลในจังหวัดภูเก็ต มีขนบธรรมเนียมและประเพณีที่นาสนใจอยู
หลายอยาง ทุกชุมชนจะมีวัฒนธรรมดานน้ีคลายคลึงหรือเหมือนกัน ตางกันบางก็อยูที่เวลาและ
รายละเอียดปลีกยอยของประเพณีเล็ก ๆ นอย ๆ เทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะพวกเขามีเชื้อสายเดียวกัน ไป
มาหาสูกันอยูเสมอ บางคร้ังตองไปทําพิธีรวมกัน บรรดาประเพณีตาง ๆ ของชาวเลจะแฝงดวยความ
เชื่อทั้งสิ้น ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเขาถือปฏิบัติเชนนี้มาตั้งแตบรรพบุรุษแลว 

1)  ประเพณีการแตงงานของชาวเลไมยุงยากเหมือนพิธีแตงงานของ 
คนไทยหรือคนกลุมอ่ืน ๆ ในสังคมภายนอก ชาวเลถือวาพิธีแตงงานเปนเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิต 
ดังน้ัน ถาหากใครทําผิดประเพณีในเรื่องคูครอง เชน ไดเสียกันกอนแตงงาน หรือแตงงานกับญาติ
ใกลชิดกันก็จะเปนที่รังเกียจหรืออาจถูกลงโทษอยางหนัก ซึ่งสมัยกอนจะถูกจับถวงน้ํา (อาภรณ  
อุกฤษ. 2530: 96) หนุมสาวชาวเลจะมีอิสระในการเลือกคูครองของตนเอง และนิยมแตงงานตั้งแต
อายุยังนอยระหวาง 15-18 ป โดยจะเลือกคูครองในกลุมคนบานเดียวกัน ที่แตงงานกับชาวเลบานอ่ืน 
ๆ ก็มีบางแตนอยมาก แตปจจุบันชาวเลไดแตงงานกับคนภายนอกที่มาจากจังหวัดตาง ๆ ของ
ประเทศไทยเกือบทุกภาคหลายครอบครัวทีเดียว  
             การใชชีวิตคูของชาวเล เร่ิมตนจากการท่ีหนุมสาวไดมีโอกาสไดพบปะ
พูดคุยกันโดยเฉพาะในชวงประเพณีลอยเรือของชาวเล ไดมีการเก่ียวพาราสีเกิดความชอบพอกัน 
และตั้งใจวาจะแตงงานอยูกินกันฉันสามีภรรยา ฝายชายจะสงญาติผูใหญหรือคนที่นับถือไปทําการสู
ขอแกพอแมฝายหญิง ซึ่งจะตองไปสูขอถึง 3 ครั้งตามประเพณี การสูขอคร้ังแรกเม่ือฝายชายไป
ทาบทามฝายหญิงจะใหคําตอบวาขอคิดใครครวญกอนแลวคอยมาตกลงกันใหม การสูขอคร้ังที่สอง 
ฝายหญิงจะตอบวาขอถามลูกสาวดูกอน คอยกลับมาฟงขาวใหม สวนการสูขอคร้ังที่สามฝายชายจะ
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เตรียมของหม้ันไปดวยเพราะแนใจวาจะไดคําตอบจากฝายหญิง เม่ือฝายหญิงตอบรับก็จะหม้ันกันใน
วันน้ันเลยในการสงผูใหญไปสูขอหญิงสาวแกชายหนุมของชาวเลนั้น ไมตองดูฤกษยาม ถือเอาความ
สะดวกทั้งสองฝาย แตการสูขอคร้ังที่สามจะนิยมไปกันตอนค่ํา ๆ เพราะเม่ือสูขอเสร็จก็จะมีพิธีหม้ัน
ติดตอกันไป และมีการจัดเลี้ยง ซึ่งของหม้ันของฝายชายโดยทั่วไปนิยมแหวนเงิน แหวนทอง หรือ
แหวนเพชร แลวแตฐานะของฝายชายที่ไปสูขอ   ในวันแตงงานจะเปนวันใดก็ไดแลวแตความสะดวก
ของทั้งสองฝาย แตสวนมากนิยมแตงงานในชวงหลังพิธีลอยเรือซ่ึงปหน่ึงมีสองครั้ง คือ ในระหวาง
ขึ้น 14 ค่ํา 15 ค่ํา และแรม 1 ค่ํา ของเดือน  และเดือน 11 สาเหตุที่นิยมแตงงานในชวงน้ีเพราะวา
หลังพิธีลอยเรือจะมีอุปกรณที่ในการประกอบพิธีพรอม และในชวงประเพณีลอยเรือชาวเลที่ออก
ทะเลไปหากินไกล ๆ หรือไปทํางานที่อ่ืน จะกลับมารวมพิธีพรอมกันในหมูบาน จึงเปนโอกาสที่ดีที่
จะจัดพิธีแตงงาน ซึ่งพิธีแตงงานของชาวเลมักจะจัดในตอนเย็น โดยกระทําพิธีที่บานฝายหญิง เริ่ม
ดวยฝายเจาบาวจัดขันหมากมาสามขัน ขันที่หน่ึงเปนขันหมากหรือขันหมากเอก มีผานุงสองผืน ผา
ตัดเสื้อสองชิ้น สินสอดเปนเงินเทาไหรก็ได สวนขันที่สองและสามจะมีเฉพาะหมากพลูเทาน้ัน แลว
จัดขบวนแหขันหมากไปบานเจาสาว 

2) ประเพณีการเกิดของชาวเลในสมัยกอนจะมีหมอตําแยเปนผูทํา 
คลอด 1 คน พรอมกับผูชวยเหลือ(ไมมีหนาที่ทําคลอด) หมอตําแยจะเปนผูมีอายุมาก มี
ประสบการณในการทําคลอดมาแลว หนาที่หมอตําแยน้ีนิยมรับสืบทอดกันตอ ๆ มา โดยผูรับมักเปน
เชื้อสายหรือลูกหลานของหมอตําแยเอง หมอตําแยมีความชํานาญ มีความรูในเรื่องของคนที่
ตั้งครรภดี เพ่ือตรวจดูสุขภาพของเด็กในครรภวาปลอดภัยหรือไม ถาเกิดปญหาเก่ียวกับการคลอด
ขึ้นมา เขาจะสงไปโรงพยาบาลทันที เม่ือหญิงชาวเลมีครรภครบ 5 เดือนขึ้นไป เขาจะฝากครรภกับ
หมอตําแย โดยนําหมาก 3 คํา ใบพลู 3-5 ใบ เงินไมจํากัด ไปใหหมอตําแย ๆ ก็จะใชมือจับบริเวณ
ทองของผูตั้งครรภ ตรวจสุขภาพเด็ก คร้ังตอไปหญิงตั้งครรภจะไปตรวจอีกเม่ือไหรก็ได เม่ือครบ
กําหนด ชาวเลนิยมคลอดลูกที่บานของตนเอง โดยสามีญาติพ่ีนองจะชวยเตรียมขาวของในการ
คลอดลูก มี น้ํารอน สิ่งของสําหรับทารก หญิงชาวเลนิยมนอนคลอดลูกบนแครไมที่ยกสูงขึ้น แตบาง
บานก็ไมนิยมใชแครไมไผ เขาจะนอนคลอดลูกบนพื้นบานธรรมดา  ชาวเลมีความเชื่อเกี่ยวกับการ
คลอดของชาวเลมีมาก กอนกําหนดคลอดเขาจะจัดส่ิงของตาง ๆ ไปมอบใหกับหมอตําแย ซึ่งเขาถือ
วาเปนเคล็ดในการคลอดลูก เพ่ือใหการคลอดปลอดภัย ของที่นําไปใหมีขาวสาร 1 กระปองเล็ก ดาย
ดิบ 1 มวน เทียน 1 เลม หมาก 5 คํา ใบพลู 5 ใบ เงินแลวแตจะให เขาบรรจุของเหลานี้ลงในภาชนะ
ที่พวกชาวเลเรียกวา “สอบราด” (กระสอบราด) กระสอบนี้ใชใบเตยสานขึ้นมาคลายตะกราไมมีหูเขา
ใชผาขาวที่สะอาดรองกนภาชนะสอบราด กอนทําคลอดหมอตําแยรับสิ่งของเหลาน้ีแลวจะกลาวชื่อ
ของหญิงชาวเลผูคลอดลูก และกลาวอวยพรใหผูคลอดปลอดภัย และอยูเย็นเปนสุข  
        ในการคลอดสมัยกอนชาวเลใชไมไผบาง ๆ ตัดสายสะดือเด็ก ปจจุบันใช
มีดปลายแหลมเล็ก ๆ ที่เขาใชแกะหอยหรือมีดธรรมดาที่สะอาด หมอตําแยจะวางสายสะดือที่เขากะ
วายาวพอเหมาะกับกอนถาน ใชไมไผหรือมีดตัดสายสะดือเด็ก หลังคลอดแลวมารดาตองอยูไฟ
ประมาณ 7 วัน ถาลูกคนแรกอยู 9 วัน ขณะอยูไฟในหองของผูคลอด เขาจะนําเชิงกราน(ลักษณะ
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ของเตาไฟที่ไมมีรูปแบบ ใชกอนอิฐหรือเสาหินสามกอนวางเปนสามเสา)บรรจุดิน แลวกอไฟขึ้นบน
เชิงกราน ซึ่งเชิงกรานนี้จะวางในบริเวณใดในหองของผูคลอดก็ได ถาผูคลอดนอนบนแครก็มักจะวาง
ใตแคร พวกชาวเลเชื่อวาการอยูไฟจะทําใหมดลูกคืนสภาพปกติไดเร็วขึ้น หมอตําแยจะใชกอนเสา
(อิฐหรือหิน)เผาไฟรอน ๆ เอานํ้าราดเอาผาพันกอนเสาอีกคร้ัง นําไปกดหรือวางไวบริเวณทองของผู
คลอด  ผูคลอดตองหลีกเลี่ยงอาหารที่แสลง เชน อาหารจําพวกเน้ือหรือปลาที่ไมมีเกล็ด หลีกเลี่ยง
อาหารจําพวกผักที่เปนพวกไมเลื้อย(พวกผักลา) อาหารเย็น ๆ พวกผลไมบางชนิด เชน แตงโม จะ
ใหรับประทานอาหารที่ชวยบํารุงสุขภาพของแม และใหมีการรับประทานยาผสมสุราดวย สวนทารก
แรกเกิดใหม ๆ ใหรับประทานน้ําผึ้งรวง เพ่ือถายของเสียในทองออก ในระยะแรกเกิด อาหารทารก 
คือ น้ํานมมารดา พอโตขึ้นใหรับประทานขาสุก ไมนิยมผสมอาหารเสริมอ่ืนเลย พวกชาวเลไมนิยม
โกนผมไฟ จะปลอยไวยาวตามธรรมชาติ   
        3) ประเพณีงานศพ  เม่ือมีคนตายในหมูบานชาวเล ทุกครอบครัวจะไปที่
บานคนตายเพื่อชวยเหลือเจาภาพ ชาวเลไมนิยมเก็บศพไวหลายคืน ถามีคนตายระหวางใกลค่ําหรือ
กลางคืน จะทําพิธีฝงในวันรุงขึ้น แตถาคนตายตอนเชาจะตองฝงใหเสร็จในวันน้ัน พวกชาวเลจะ
บรรจุศพใสโลงที่ชวยกันทําขึ้นเองหรือซื้อมา ซึ่งในสมัยกอน ชาวเลจะทําโลงดวยไมไผ โดยนําไมไผ
มาผาเปนซีกแลวนํามาผูกติดกันใหเปนฟากยาว เสร็จแลวเขาจะเอาของมีคม เชน มีด กรรไกร และ
หมากพลูอยางละ 1 คํา วางบริเวณหนาอกของผูตาย เพราะพวกชาวเลถือกันวาเปนเคล็ดที่จะไมให
ดวงวิญญาณดวงอ่ืนมารบกวนดวงวิญญาณของผูตาย หลังจากนั้นก็จะอาบน้ําศพโดยใชเปลือกตน
สะบา มะนาวใสลงในน้ําอุน เสร็จแลวก็จะแตงตัวใหกับศพ สวนของที่วางบริเวณหนาอกบาง
ครอบครัวก็นําออกมาใช บางครอบครัวก็ใสไปกับศพ เสร็จแลวเขาจะเอาศพวางบนผาขาวที่วางลง
ในฟากแลวมวนหอศพมัดหัวและทายฟากไมไผ เอาไมสอดบนเชือกที่มัดไว หามศพไปฝง (บางศพท่ี
ยากจนมากจะหอดวยเสื่อ) กอนนําศพไปฝง คนหามจะยกโลงใหสูงขึ้น เพ่ือใหญาติพ่ีนองคลานลอด
ใตโลงศพ 3 ครั้ง จึงจะแหขบวนไปปาชา ทําการฝงศพตอไป สวนญาติพ่ีนองของผูตายตองนําของ
ไป 3 อยาง คือ หนอมะพราว 1 หนอ มะพราวปอกแลว 2 ผล และ น้ํา 1 ถัง (สมัยกอนเขาจะผสม
เปลือกตนสะบาลงไปในถังดวย แตปจจุบันใชน้ําธรรมดา) กอนถึงหลุมศพ เขาจะวางถังไวใกล
ทางเดิน เพ่ือวาเม่ือเสร็จพิธี ญาติผูตายที่จะเดินทางกลับบาน จะนํานํ้าในถังมาลางมือลางเทา  เม่ือ
วางศพลงหลุม หมอผีจะผามะพราว 2 ผล เทน้ํามะพราวบนโลงศพ แลวนํากะลามะพราวคว่ําลงบน
โลงศพอีกคร้ัง ตัวแทนผูหามศพ 2 คน จะยืนตรงกันสองฟากปากหลุม โดยหันหลังใหกันแลวทําพิธี
เวียนผาโสรง โดยสงผาจากมือขวาของคนหนึ่งไปใหอีกคนหน่ึงซ่ึงจะรับดวยมือขวาเหมือนกัน แลว
สงกลับดวยมือซายมาใหคนแรก ทําลักษณะนี้จนครบ 3 รอบ เพราะเชื่อวาเปนการทําใหดวง
วิญญาณของผูตายลืมเหตุการณสมัยยังมีชีวิตอยู เพ่ือจะไดไมมาหลอกลูกหลาน ผูที่หามศพทุกคน
ตองน่ังรอปากหลุม หมอผีประจํากลุมของพวกเขาจะกําดินในมือทั้งสองขางแลววางมือบนบาทั้งสอง
ของผูหาม แลวหมอผีจะทองมนตแลวซัดดินจากมือลงในหลุม ทําเชนนี้ 3 คร้ัง โดยทําใหกับผูหาม
ศพทุกคน เม่ือเสร็จพิธีแลวทุกคนจะหยิบดินคนละกําโรยบนโลงศพ แลวจะชวยกันกลบดินใหสูงขึ้น 
พรอมปลูกมะพราว 1 ตน หลังจากน้ัน 3 หรือ 7 วัน ชาวเลจะมีประเพณีทําบุญใหผูตาย โดยนําขาว
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ปลาอาหาร ขนม หรือส่ิงของที่ผูตายเคยชอบไวปากหลุมฝงศพ ลูกหลานจะน่ังพูดจาบอกใหผูตายมา
รับของกิน ในหมูบานของพวกชาวเลถาบานใดมีศพ เขาจะเริ่มกอกองไฟหนาบานที่ผูตายทันที
ตลอดระยะเวลา 3 วัน 3 คืน เปนสัญลักษณใหบานใกลเรือนเคียงทราบเพื่อจะไดมาชวยกัน 
     5) ประเพณีลอยเรือถือวามีความสําคัญและมีความหมายตอชาวเลมาก 
เพราะพวกเขามีชีวิตที่ผูกพันกับทองทะเลอยางแนบแนนนับตั้งแตพวกเขาเกิดจนส้ินชีวิต โดยใช
ทองทะเลเปนแหลงทํามาหากิน ชาวเลมีความเชื่อที่อยูบนฐานของไสยศาสตรเปนเรื่องของการ     
ดลบันดาลของ “เจาเกาะ”  และอิทธิฤทธิ์ของ “ชิน” (ซึ่งพวกชาวเลเชื่อวาเปนเทวดาพวกหนึ่ง ซึ่งมา
จากสวรรค อาศัยในทองทะเล มีรูปรางลักษณะเปนงดวงไฟ มีสีตาง ๆ เชน เขียว ขาว แดง เหลือง 
มีอํานาจที่จะใหโทษรายแรง) ในการลอยเรือจะกระทํากันกอนหนามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดย 
ใชเวลา 3 วัน คือวันที่ 14 ค่ํา ขึ้น 15 ค่ํา และแรม 1 ค่ํา ของเดือน 6 และเดือน 11 โดยชาวเลจะลอย
เรือ เพ่ือขับไลสิ่งอัปมงคลออกจาหมูเกาะและขออํานาจเจาเกาะมาชวยคุมครองพวกเขาใหอยูรอด
ตลอดฤดูมรสุม ชาวเลเรียกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือวา “ลมออก” เรียกลมมรสุมตะวันตกวา 
“ลมพลัด” เชื่อกันวา เรือที่ลอยในพิธีนั้นจะนําความวิบัติตาง ๆ ไปทิ้งที่ “เมืองออก” และ “เมืองพลัด”  
        วันขึ้น 13 ค่ํา เปนวันที่พวกชาวเลจะออกจายของหรือซ้ือสิ่งของเพ่ือไว
ใชในวันทําพิธี ตลอดจนซื้อพวกเสื้อผาของทุกคนในครอบครัว เพราะเปนธรรมเนียมของพวกชาวเล 
ชุมชนชาวเลกลุมมอแกนจะมีการประกอบพิธีเซนไหวปละคร้ัง แตไมมีพิธี “เหนเอน หลอโบง” และ
ไมมีการแกะเสาวิญญาณบรรพบุรุษอีกตอไป ผูอาวุโสที่มีความรูพ้ืนบานและมีฝมือในการสรางเรือ
หรือสรางสรรคงานหัตถกรรมตาง ๆ ไดลมหายตายจากกันไปทําใหความรูเก่ียวกับวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่เคยมีก็ขาดหายไปไมมีการสืบทอด นอกจากน้ี ชาวมอแกนไมรูสึกภาคภูมิใจในวิถี
วัฒนธรรมของตนและไมมีพลังที่จะรวมกลุมเพ่ือร้ือฟนประเพณีตาง ๆ ความเปนชุมชนยังไมเขมแข็ง
เพราะแตละครัวเรือนตองด้ินรนทํามาหากินและยังถูกชักจูงดวยอบายมุขตาง ๆ   
     6) ประเพณีขอทานงานบุญสารทเดือนสิบ  เปนประเพณีที่สืบทอด    
กันมา ตองถือปฏิบัติโดยการไปขอทานท่ีวัดตางๆ ในชวงงานบุญสารทเดือนสิบของทางศาสนาพุทธ 
ประเพณีนี้จะจัดงานในเดือนสิบ โดยพุทธศาสนิกชนจะไปทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับวิญญาณที่เชื่อ
วาตกอยูในขุมนรกชั้นอสูรกายหรือเปรต หลังจากการทําบุญแลวก็จะตองมีการทําทานโดยการนํา
ขนมและเศษเงินใหกับชาวเลที่มาขอทาน ณ วัดตางๆ จากการขอทานของชาวเลน้ัน ขนมที่ไดจาก
การขอทานนั้นไมสามารถจะนํามารับประทานไดเม่ือออกจากวัดมาแลว และนําขนมน้ันไปตั้งเซน
ไหวผีบรรพบุรุษที่หนาบานของตนเอง เพราะเชื่อวาเปนการทําบุญอยางหน่ึงใหกับผีบรรพบุรุษ ถา
ชาวเลคนไหนไมไดออกไปขอทาน และไมไดนําขนมมาเซนไหวก็จะเกิดภัยพิบัติกับบุคคลน้ัน หรือที่
ชาวเลเรียกวา “ผีกิน” 
 
   3.1.1.4  ศิลปะและการแสดง  
         1) ชาวเลเชื่อในเรื่องผี สิ่งศักด์ิสิทธิ์ เพราะเขาใจวาทุกส่ิงทุกอยางลวน 
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แตมีวิญญาณจึงตองใหความเคารพบูชา นอกจากผีที่เกิดจากวิญญาณของบรรพบุรุษแลว ยังมีผีที่
เกิดจากธรรมชาติ เชน ผีเจาเกาะ วัฒนธรรมประเพณีของชาวเลกลุมราไวย มีประเพณี พิธีกรรมและ
ความเชื่อเชนเดียวกับกลุมชาวเลอ่ืน ๆ แตมีความแตกตางกันอยู 2 ประการ คือ พิธีทํานํ้ามนต และ
ศิลปะการแสดง “มวยกาหยง” 
          มวยกาหยง เปนศิลปะการปองกันตัว เชื่อวา สืบทอดมากจากประเทศ
มาเลเซีย มีชาวบานราไวย เพียงกลุมเดียวเทาน้ันที่มีการแสดงศิลปะปองกันตัว มวยกาหยงของ
ชาวเลบานราไวยมีการนําออกมาแสดงในโอกาสตาง ๆ ไดแก พิธีการไหวครู ประจําป   พิธีการแก
บน หรือตามภาษาพ้ืนเมือง เรียกวา การแกเหมย  และการไดรับเชิญไปสาธิตในงานการแสดงดาน
ศิลปวัฒนธรรมเปนคร้ังคราว 

          การรํามวยกาหยงในงานพิธีไหวครูประจําป จะจัดขึ้นในวันขึ้น 11  
ค่ํา เดือน 4 ขอทุกป ตั้งแตเวลา 17.00 น. ถือเปนประเพณี เพ่ือความเปนสิริมงคล และเชิดชูเกียรติ
ระลึกถึงครูบาอาจารย ผูถายทอดวิชาศิลปะการตอสูมวยกาหยง โดยมีพิธีการดังนี้  
          ก. การจัดเตรียมเคร่ืองบวงสรวง บูชาครู และจัดวางไวกลางวงพธิี มี
เคร่ืองบวงสรวง 9 สิ่ง ประกอบดวย  
              - กลวยสุก 3 เครือ คือ กลวยน้ําหวา 1 เครือ กลวยเปรี้ยว 1 เครือ 
และกลวยขม 1 เครือ 
                  - เคร่ืองหอม กํายาน สําหรับจุดไฟใหมีควัน ถอืเปนเครื่องสื่อสาร
กับวิญญาณครู อาจารย 
              - เหลาขาว 1 แกว  น้ํา หรือ น้ําหวาน 1 แกว   ขาวตอก  หมาก
พลู 1 คํา  ใบจากหรือบุหรี่  เทียนขาว 1 เลม  กํานล(เงินบูชาครู ใหมีจํานวนลงทายดวย 9) 

       จากน้ันวางอุปกรณเคร่ืองดนตรี ที่ใชในการแสดงทั้ง 4 ชนิด  
ดานหนาและมีความเชื่อวาในขณะทําพิธี หามผูหญิงเขาใกล และแตะตองเคร่ืองดนตรี  เคร่ืองดนตรี
ที่ใช ประกอบดวย 
               -  กลองทน 2 ลูก เรียกตามภาษาชาวเลวา “เกอนักกาหยก” มีลูก
ยืน 1 ลูก ลูกขัด 1 ลูก ซึ่งลูกยืนเรียกวา “กลางตัวมีย” สวนลูกขัด เรียกวา “กลองตัวผู” 
               -  ปกาหยง 1 เลา เรียกตามภาษาชาวเลวา “ไสไนกาหยก” ทํา
จากไมกําจัดหรือไมการบูร ใชใบตะโหนดทําเปนปเปา มีเสียงดังพลิ้ว ไพเราะ มีขนาดเหมาะสมือ 
ยาว 30 เซนติเมตร 
               - โหมง 1 ชุด พรอมมํ้าหรับตีเรียกตามภาษาชาวเลวา “ตะวะกา
หยก” ลักษณะเปนแผนเหลก็ รูปวงกลม ตรงกลางมีปุมนูน ใชตีประกอบจังหวะดนตร ี
               -  ไมแกระ เรียกตามภาษาชาวเลวา “กาหยูกาหยก” หรือ “กาโตะ
กาแฉะ” เปนไมทอนแบน ๆ 2 อัน ขนาดเหมาะมือใชตกีระทบกัน ประกอบเปนจังหวะดนตร ี 
      ข. การประกอบวิธีไหวครู  โดยมีครูหมอ หรือ โตะครู ในพิธีจะ
กลาวเชิญครูบาอาจารยมวยกาหยง เปนภาษาชาวเลเขามาในพิธี โดยจุดกํายาน เชื่อวาควันกํายาน
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ที่จุดเปนสัญญาณนําทางใหครูมาถึงที่จัดพิธี แลวทําการเบิกเครื่องดนตรี โดยครูหมอจะยื่นมือไปตี 
และแตะเครื่องดนตรีทุกชิ้น ที่วางไวตรงหนา จากน้ันกําขาวตอกพรอมกลาวเปนภาษาชาวเลในการ
ขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคลแกผูเขารวมพิธี แลวโปรยขาวตอกไปรอบ ๆ บริเวณ พิธี เชิญครูรับ
เคร่ืองบูชา โดยจัดเคร่ืองบูชาไปวางไวบริเวณขางนอก ตอจากนั้นนักดนตรีรับเครื่องดนตรีของตนไป
เตรียมพรอมบรรเลงเพลง นักมวยจะออกมาทําการไหวครูทีละคนโดยมีทาคุกเขาขางหน่ึง ใชมือขวา
กอบควันกํายานใสศรีษะ แลวกําขาวตอกในพิธีโรยบนตัว และรอบ ๆ บริเวณ เปนการแสดงความ
เคารพและเปนสิริมงคลแกตนเอง จากน้ันแสดงทารําไหวครู เปนทารําในลักษณะการอบอุนรางกาย 
เม่ือนักมวยทั้ง 2 ฝาย ทําการไหวครูเสร็จแลว ฝายนักดนตรีบรรเลงเพลงปมวยกาหยง นักมวยทั้งคู
ออกมารายรํา และแสดงศิลปะการตอสูเปนการรายรํา มีจังหวะลีลาการเคลื่อนไหว ประกอบดวย 

 - ทาทัดมือ ใชมือขางหนึ่งทัดขึ้นปองที่ใบหนา อีกขางหนึ่งปองที่ทอง 
 - ทารําเปด ใชมือท้ัง 2 ขาง เปดขึ้นในทารํา 
 - ทาตอสู ใชศอก เขา และมือตอย ตามลีลาจังหวะดนตร ีทั้งน้ีมีทา 

นั่งยอง ๆ เปนทาหลบหลีก อีกดวย 
      การบรรเลงเพลงป มีชื่อเรียกวา เพลง “ลากู” สวนทารํามวยกาหยง มีชื่อ
เรียกวา “นารีกาหยก” เม่ือมีการรายรําและพักจนครบเจ็ดเพลงแลวจะหยุดพักเพ่ือแจกจายอาหารแก
ผูเขารวมในพธิีทุกคนเปนการเสร็จสิ้นพิธไีหวครู    การรํามวยกาหยงจะมีในงานพิธีแกบนหรอืแก
เหมย เม่ือมีการจางวานจากชาวบานในชุมชนที่ไดบนบานศาลกลาวไวกับเจาที่เจาทางหรือเจาทะเล
ในกรณีเจ็บปวยไมสบาย เม่ือหายแลวและมีความพรอมก็จะทําพิธีแกบน และในกรณีที่เกิดอาเพศ 
ออกทะเลแลวประสบปญหาภัยทางทะเลแลวบนบานไว หากปลอดภัยกลับถึงฝงก็ทําพิธีบชูาครูแก
บนโดยจัดใหมีการแสดงมวยกาหยง 
    2) รองแง็ง เปนการสืบทอดตอกันมาโดยไมทราบหลักฐานที่แนนชัดวาใคร
เปนผูริเร่ิม และเกิดขึ้นในปใด เปนเพียงการสืบตอกันเปนรุนๆ มีรุนหนึ่ง รองแง็งเปนบทเพลงที่
กลาวถึงความงดงามของธรรมชาติ โดยมีการรับเอาวัฒนธรรมจากชาวตางชาติและเคร่ืองดนตรีมา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมด้ังเดิมของชนพื้นเมืองในแหลมมลายูเขาดวยกัน ซึ่งในบางคร้ังรองแง็งจะ
เปนการดนสดตามอารมณและเหตุการณที่ผูรองสัมผัสอยูในขณะนั้น แตทํานองยังคงเดิมอดีตรอง
แง็งเปนเสมือนวัฒนธรรมอยางหน่ึงของชาวเล ที่ชาวเลรุนกอนตองการที่ถายทอดใหคนรุนหลัง เพ่ือ
แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรมของตน การเลนรองแง็งน้ันจะมี “แมเพลง” ซึ่งเปนนักรองเปน 
ผูรองเพลงนําไปตามจังหวะของดนตรีที่มีนักดนตรีเปนผูบรรเลง บทเพลงในการเลนรองแง็งจะมีอยู
หลายบทเพลงโดยเนื้อหาจากบทเพลงสวนมากจะพูดถึงเก่ียวกับเรื่องของธรรมชาติและวิถีชีวิต
ความเปนอยู   
 
  3.4.2 สังคมและเศรษฐกิจ 
     การดํารงชีวิตของชาวเลในบริบทของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเปนหนึ่งในกลุมจังหวัด  
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ฝงทะเลอันดามันที่ถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวทางทะเลระดับโลกและประตูเชื่อมโยง
เศรษฐกิจสูนานาชาติ กับที่ประกอบอาชีพประมง และอาชีพรับจางทั่วไปที่ถือวาเปนแรงงานท่ี      
ไรฝมือของพวกเขา แมจะมีที่มีสภาพทางภูมิศาสตรของจังหวัดที่จะเอ้ือตออาชีพประมงเพราะเปน
เกาะในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร 32 เกาะ พ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ตมีจํานวน 
543.034 ตารางกิโลเมตร โดยสวนกวางที่สุดเทากับ 21.3 กิโลเมตร สวนยาวที่สุดเทากับ 48.7 
กิโลเมตร  
       จากการสํารวจขอมูลป 2550 มีรายไดตอครัวเรือนเกิน 23,000 บาทตอป โดย
สัดสวนของการประกอบอาชีพในแตละชมุชน ดังนี้ 

1. ชุมชนแหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร ชาวเลมีรายไดรอยละ 70 จาก 
การประกอบอาชีพทําประมงโดยใชเคร่ืองมือประมงพื้นบานชาวเล รองลงมาคืออาชีพรับจางทั่วไป
ซึ่งเปนแรงงานไรฝมือ รับจางกอสราง ทํางานที่องคการสะพานปลา 

2. ชุมชนราไวย ชาวเลมีรายไดรอยละ 95 จากการทําประมง โดยใช 
เคร่ืองมือประมงพื้นบานชาวเล เชน ไซดักปลา อวนลาก รองลงมา คือ อาชีพรับจางทั่วไปซึ่งเปน
แรงงานไรฝมือ เชน รับจางงานกอสราง เปนลูกจางอยูในตําบลราไวย  

3. ชุมชนบานสะปา  ชาวเลมีอาชีพรอยละ 50 มีอาชีพจากการประกอบ 
อาชีพประมงโดยใชเครื่องมือพ้ืนบานชาวเล รองลงมา คือ อาชีพรับจางทั่วไปและคาขาย เเล็ก ๆ 
นอย ๆ แรงงานสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ เชน อาชีพรับจางทั่วไป ทํางานบอกุง ลูกเรือประมง 
   สภาพสังคมของกลุมชาติพันรุชาวเล คือ การขาดความม่ันคงในการดํารงชีวิต 
สภาพของชุมชนที่ไมเขมแข็ง ขาดปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การขาดการพัฒนาดานการศึกษา 
สาธารณสุขและอาชีพ ขาดการเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐ คนในชุมชนยังมีคานิยมของการด่ืม
เหลาและการพนัน และการหลั่งไหลของกระแสวัฒนธรรมภายนอกเขาชุมชนโดยที่ชุมชนยังขาด
ภูมิคุมกันที่ดี 
 
  3.4.3 การศึกษา  
     สิทธิขั้นพ้ืนฐานทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลเปนไปตามกฎหมาย
เหมือนคนอ่ืน ๆ ในสังคม เด็กกลุมน้ีสามารถเขาเรียนในโรงเรียนจนจบการศึกษาและไดรับการ
รับรองวุฒิการศึกษาตามหลักสูตร แมวาเด็กบางรายจะยังไมไดรับการรับรองความเปนพลเมืองไทย
ก็ตาม โดยเด็กที่ไมมีบัตรประชาชนที่จะไปศึกษาตอจะไดรับหนังสือรับรองการจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาที่จะออกใหกับเด็กที่ไมมีบัตรประชาชน เพ่ือใหเด็กสามารถไปศึกษาตอในระดับตอไป
โดยไมตอง ใชใบรับรองวุฒิการศึกษาที่ไมสามารถออกใหไดเนื่องจากการขาดการรับรองความเปน
พลเมือง (เฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย. 2549: 72) แตจากการศึกษาวิจัย พบวา เด็กกลุมน้ีขาด 
แรงจูงใจในการเรียน เน่ืองจากครอบครัวไมใหการสนับสนุนอยางจริงจัง การขาดเรียนของเด็กบาง
คนมักจะมาจากการที่ผูปกครองมักพาเด็กไปรับบริจาคในวันพระหรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา หรือ
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บางคนตองไปชวยพอแมหาหอยหรือออกเรือประมง และยังพบวาเด็กบางคนยังไมไดเขาเรียนตาม
เกณฑการศึกษา (สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2552: 71;กองทุนสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม. 2552: 74-75) และจากการสุมเก็บขอมูลความจําเปน (จปฐ.) ใน 10 ครัวเรือน 
พบวา ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑในหมวดที่ 3 ฝกใฝการศึกษา คือ การศึกษาตอและการฝกอบรมอาชีพ 
คนอายุ 15-60 ป อานออกเขียนไทยได และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการเขารวม
กิจกรรมสาธารณะหมูบาน  
  ในการสํารวจขอมูลจากผูบริหารสถานศกึษา ครูผูสอนและคนในชมุชนไดขอมูลวา  
   “เด็กบางคนพอแมไมมีเงินคาขนมใหลูกไปโรงเรียนจึงไมใหไปเรียนหนังสือ ทั้งที่
โรงเรียนอยูใกลชุมชน  เด็กไมไดเรียนตอตองออกมาชวยพอแมทํางาน พอแมบางคนก็ไมไดสนใจที่
จะใหเด็กไปโรงเรียน บางคนมีครอบครัว บางคนก็ออกมาทํางานตามพอแมเก็บหอย รับจางทั่วไป” 
   “พอแมบางคนไมสนใจเรื่องการเรียนก็จะปลอยเด็กในการไปเรียน แตพอแมบาง
คนดูแลลูกดีเด็กก็เรียนจบม.3 แตบางคนก็เรียนไมจบ ม.3 ที่นี่มีเด็กที่นี่เรียนจนจบมหาวิทยาลัย 
1 คน เพราะไปทํางานบานนายหัว(คนมีฐานะ)ในเมือง เด็กก็ไดเรียนจนจบ ตอนนี้เด็กมีครอบครัวไป
กับคนนอก(คนนอกชุมชนชาวเล)แลว 
   “โรงเรียนหาคาขนมและคาอาหารใหกับเด็ก แตพอแมบางคนบอกวาไมมีคาขนม
ใหลูกมาโรงเรียนจึงไมใหมา บางคนก็วาไมมีคารถทั้งทีโ่รงเรียนไมไกลจากบาน” 
   “ นักเรียนไดรับบริจาคเงินเปนทุนการศึกษา โรงเรียนจะเปดบัญชีธนาคารใหเปน
ชื่อของเด็กและเก็บสมุดไวที่โรงเรียน เด็กมาเบิกไปใชได โดยครูจะดูแลการเบิกใชวามีการเบิกไป
เกินความจําเปนไหม พอแมบางคนอยากใหโรงเรียนใหเงินเด็กทั้งหมด บางรายมาพูดคุยเพื่อขอไป
ใชแตโรงเรียนจะอธิบายใหฟงอยูเรื่อย ๆ ” 
   “พอแมบางคนเอาเงินบริจาคเปนทุนการศึกษาไปใชซื้อของมาใชในบานจนหมด 
เด็กก็ไมมีเงินมาโรงเรียนเหมือนเดิม”  
   “เด็กรูเรื่องแตพอแมไมเขาใจ เวลาโรงเรียนมีงานอะไรมักไมไดมาชวย บางคน
ขอคาแรง แตถารูวามีการบริจาคเงินหรือสิ่งของที่ไหนจะมาทันทีและดูวาเด็กของพวกเขาไดรับ
เหมือนเด็กคนอ่ืนหรือไหม” 
  ประเด็นปญหาการศึกษาของเด็กกลุมน้ีเกิดจากผูปกครองยังไมเขาใจในความสําคัญ
ของการศึกษาและบทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอการศึกษาของบุตรหลาน ทําใหพวกเขาไมไดทํา
หนาที่ของตนเองโดยยังคงคิดวาบทบาทหนาที่ที่เก่ียวกับการศึกษาของเด็กเปนเรื่องของโรงเรียน   
  ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน 3 ชุมชน  
มีสถานศึกษาที่ใหบริการทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จํานวน 3 แหง ในการสํารวจขอมูลจากสถานศึกษายังพบวานักเรียนกลุมชาติพันธุชาวเลยังคงมีการ
ออกกลางคันทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน การไมไดศึกษาตอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งโรงเรียนที่ใหบริการทางการศึกษา ไดแก   

1. โรงเรียนเกาะสิเหร ใหบริการแกชุมชนแหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร เปน 
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โรงเรียนที่ใหบริการทางการศึกษาแกกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยซึ่งอยูในหมูที่ 4 ตําบลรัษฎา ป
การศึกษา 2554 มีนักเรียนกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย จํานวน 205 คน  ระดับอนุบาล จํานวน 
38 คน ระดับประถมศึกษา จํานวน 92 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 44 คน ซึ่งผูปกครองสวนใหญ
ไมใหความสําคัญในการศึกษาของบุตรหลานเทาที่ควรเน่ืองจากมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
ประมงแบบเรรอน เชน การหากุง หอย ปู ปลา ปลิงทะเล การรับจางแกะหอย การรับจางทํางานใน
โรงงานปลากระปองนักเรียนสวนใหญขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนเสื้อผาและอุปกรณการ
เรียน นักเรียนไมสนใจในการเรียนและขาดเรียนบอย (โรงเรียนเกาะสิเหร. 2554: 1-2)  

2. โรงเรียนวัดสวางอารมณ ตั้งอยูหมูที่  2 บานราไวย ตาํบลราไวย อําเภอ 
เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เปดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ใหบรกิารแกกลุมชาติพันธุ
ชาวเลชุมชนราไวย มีนักเรียนกลุมชาติพันธุ จํานวน 219 คน โดยแยกเปนระดับชั้นดังนี้ นักเรยีน
ระดับชั้นอนุบาล จํานวน 38 คน ระดับ ชั้นประถมศึกษาจํานวน 126 คน และชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
33 คน (โรงเรียนวัดวางอารมณ. 2554: 3)    

3. โรงเรียนบานสะปา “มงคลวิทยา” ที่อยู ตั้งอยูที่ 1 ถนนเทพกระษตัรี หมู 1  
ตําบลเกาะแกว อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ใหบริการแกชุมชนบานสะปา โรงเรียนเปดสอนระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนตน   มีนักเรียนกลุมชาติพันธุชาวเลจํานวน 43 คน (โรงเรียนบานสะปา”
มงคลวิทยา”. 2554: 1-3)    
 กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยซ่ึงเปนประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนชนเผาที่
อาศัยอยูในจังหวัดภูเก็ตโดยตั้งบานเรือนกระจายใน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนเกาะสิเหรหรือแหลม
ตุกแก ชุมชนราไวย และชุมชนสะปา สวนใหญประกอบอาชีพประมงและรับจางทั่วไปแตเปนแรงงาน
ไรฝมือ ปญหาของชนเผาน้ีในเร่ืองคุณภาพชีวิตคือ การขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิต สภาพของ
ชุมชนที่ไมเขมแข็ง ขาดปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต การขาดการพัฒนาดานสาธารณสุขและอาชีพ 
ขาดการเขาถึงบริการสาธารณะของรัฐ และในดานการศึกษายังคงประสบปญหาของการที่เด็กยัง
ไมไดเขาเรียนตามเกณฑ มีอัตราการออกกลางคันทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้ง
การไมศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตนซ่ึงเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
 
 
   
 



  
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาเรื่องการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล     
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุม
ชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 2) เพ่ือศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคติ  ประชากรในการ
ศึกษาวิจัย คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 570 ครัวเรือน กลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาวิจัยมี 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางเพ่ือศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของ
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต โดยใชเกณฑรอยละ 15 ของจํานวนประชากร ได
กลุมตัวอยาง 86 ครัวเรือน โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sample) ไดแหลม
ตุกแกหรือเกาะสิเหร 43 ครัวเรือน  ราไวย 35 ครัวเรือน  สะปา 8 ครัวเรือนและกลุมตัวอยางเพ่ือ
ทําการศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคติ จํานวน 30 คน ที่ไดจากความสมัครใจของกลุมตัวอยางแรกที่จะเขา
รวมในการทดลองการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัย  
2 ขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลา
โวยในจังหวัดภูเก็ต 
  ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคต ิ
 
ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพความตระหนักทางการศกึษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 
                  ในจังหวัดภูเก็ต 
 
 1. ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และบริบทของกลุมชาติพันธุชาวเล 
  1.1 ศึกษากฎระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของกับการศึกษา ไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิ
เด็ก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดแนวทางในการใชสิทธิ อํานาจหนาที่และ
บทบาททางการศึกษา 5 ดาน ดังนี้ 
   1.1.1  การดูแลใหเด็กไปโรงเรียน 
   1.1.2  การเอาใจใสการเรียนของเด็ก 
   1.1.3  การมีสวนจัดทําหลักสูตรของโรงเรยีน 
   1.1.4  การสนับสนุนการรวมกิจกรรม 



87 
 

   1.1.5 การติดตามขาวสารจากโรงเรียน 
 2. การสํารวจความตระหนักทางการศกึษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ต 
  2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    2.1.1 ประชากร คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตซ่ึงอยูใน  
3 ชุมชน ไดแก ชุมชนแหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร ชุมชนราไวย และชุมชนสะปา  
    2.1.2 กลุมตัวอยาง คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยซึ่งอาศัยอยูใน 3 ชุมชน 
จํานวน 86 ครัวเรือน  ใชสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sample) ไดดังน้ี แหลมตุกแกหรือ
เกาะสิเหร จํานวน 43 ครัวเรือน ราไวย จํานวน 35 ครัวเรือน และสะปา จํานวน 8 ครัวเรือน  

  2.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวจัิย เปนแบบสอบประกอบดวย  
  ตอนที่ 1  คําถามเก่ียวกบัสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  คําถามเก่ียวกบัความตระหนักทางการศึกษา (Educational  
Awareness)  ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
มี 5 ระดับ ดังนี้  
       5 หมายถึง มีความตระหนักมากที่สุด  
      4 หมายถึง มีความตระหนักมาก    
      3 หมายถึง มีความตระหนักปานกลาง  
      2 หมายถึง มีความตระหนักนอย  
      1 หมายถึง มีควมตระหนักนอยที่สุด  
   2.2.1 การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
      1) ผูวิจัยนํารางแบบสอบถามที่สรางเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธตรวจสอบการใชสํานวนภาษาและรูปแบบการพิมพ ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
      2) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความตระหนักทางการศึกษาตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
   2.2.2 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
      1)  ผูวิจัยสงแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเน้ือหา (Content validity) รายชื่อในภาคผนวก 
       2)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมชาติพันธุ      
ชาวเลอูรักลาโวยที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
เคร่ืองมือ ซึ่งพบวา กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยบางคนไมเขาใจขอความตามแบบสอบถาม จึง
ไดนําแบบสอบถามไปใหกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในชุมชนแหลมตุกแกและชุมชนสะปา 



88 
 

ไดแก นายอีห้ิม ประมงกิจ และนายสิทธิ์  ประมงกิจ ชวยปรับขอความในแบบสอบถามเปนภาษา  
อูรักลาโวยพรอมคําอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนไมเขาใจ รายละเอียดดังภาคผนวก   
      3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองแลวมาหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) 
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficent) ไดคาคะแนนความ
สอดคลอง .6 จํานวน 15 ขอ  
   2.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางจํานวน 86 ครัวเรือน 
ใน 3 ชุมชน โดยมีกลุมชาตพัินธุชาวเลอูรกัลาโวยเปนคณะทํางานการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวนัที่ 
13 กุมภาพันธ 2556  
   2.2.4 การวิเคราะหขอมูล 
      1) ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยนํามาแจก
แจงความถี่  
      2) ขอมูลความตระหนักทางการศึกษา ผูวิจัยใชวิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และแปลความหมายของคาเฉลี่ย
ระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 
      1.00 – 1.49  หมายความวา ความตระหนักนอยที่สุด 
      1.50 – 2.49 หมายความวา ความตระหนักนอย 
      2.50 – 3.49  หมายความวา ความตระหนักปานกลาง 
      3.50 – 4.49  หมายความวา ความตระหนักมาก 
      4.50 – 5.00 หมายความวา ความตระหนักมากที่สุด 
 
ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษาของกลุมชาติพันธุชาวเล 
                   อูรักลาโวย ในจังหวัดภูเก็ต 
 
 1. ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และศกึษาการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของ
กลุมชาติพันธุชาวเล 
  1.1 ศึกษาแนวคิดความตระหนักและแนวคิดการเก่ียวของกับการเสริมสรางความ
ตระหนักทางการศึกษา ได 4 แนวทาง/วิธีการ ซึ่งเรียกวา การเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษา (KiPTT empowerment) ดังนี้ 

1.1.1 การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge & Information)  
หมายถึง การใหความรูและขอมูลที่เก่ียวของกับการศึกษาในเรื่องของ สิทธิ อํานาจหนาที่และเรื่อง
บทบาททางการศึกษาของครอบครัวและชุมชนท่ีถูกกําหนดไวในกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ
ของภาครัฐ โดยการชักนําและการใหความรู   ซึ่งสิทธิ อํานาจหนาที่และเรื่องบทบาททางการศึกษา 



89 
 

ระบุไวในหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ไดแก การดูแลเด็ก
ใหไปโรงเรียน การเอาใจใสการเรียนของเด็ก การมีสวนในการจัดทําหลักสูตรโรงเรียน การสนับสนุน
การเขารวมกิจกรรมโรงเรียน และการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ ซึ่งวิธีการการใหความรูและ
ขอมูล คือ การชักนํา ซึ่งหมายถึง การพูดโนมนาวใหผูฟงเกิดความคิดคลอยตาม และการใหความรู 
       1.1.2 การใหมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การสงเสริมใหแสดงออกทาง
ความคิดและการตัดสินใจโดยการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณ ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอ โดยการใหคิด ใหเลือก และใหติดตาม  
   1.1.3 การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง การฝกทักษะการเขารวมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งไดแก การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และการ
ทํางานรวมกับผูที่เก่ียวของ  
   1.1.4 การสรางความไววางใจ (Trust) หมายถึง การสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิด
ความรูสึกเปนกันเอง ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อม่ันในตนเองโดยการรับฟง การสนับสนุนขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ และใหการชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา โดยการจัดสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิด
ความรูสึกปลอดภัย และการใชวิธีการในการรับฟงเม่ือสมาชิกของกลุมไดพูด สนับสนุนขอคิดเห็นที่
สมาชิกไดนําเสนอ และชวยเหลือสมาชิกเม่ือเกิดปญหาในขณะสนทนา   
  1.2 ผูวิจัยเขาพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมของในแตพ้ืนที่ ซึ่งผูวิจัยพบวาในแตละพ้ืนที่มีการจัด
กิจกรรมที่เก่ียวกับบริการสาธารณะดานสาธารณสุขเหมือนกัน แตสภาพของการประสบปญหาของ
แตละพื้นที่มีความแตกตางกันทําใหกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในแตละพ้ืนที่มีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมแตกตางกัน  
    1.2.1 พ้ืนที่บานสะปา เปนพื้นที่ที่มีองคกรเอกชนเขาไปหลังเหตุการณสึนามิ
โดยเขาไปดูแลในเรื่องของสุขอนามัยและการจัดการชุมชนเพ่ือความเขมแข็ง โดยองคกรเอกชนมีทั้ง
ของประเทศไทยและตางประเทศ  แตพ้ืนที่แหงน้ีไมมีการสนับสนุนอยางตอเน่ืองทําใหมีสภาพของ
แหลงเสื่อมโทรมมากที่สุด ประกอบกับไมไดเปนแหลงทองเที่ยวเหมือนพื้นที่แหลมตุกแกและราไวย 
การจัดกิจกรรมในพื้นที่แหงน้ีจะเปนลักษณะของการจัดเพียงคร้ังเดียว ไมมีการสานตอยอดกิจกรรม 
ซึ่งกิจกรรมไดแก การจัดกิจกรรมใหกับเด็ก ๆ การสรางพ้ืนที่สําหรับจัดกิจกรรม การฝกอาชีพ 
เย็บผา เปนตน  
    1.2.2 พ้ืนที่แหลมตุกแก เปนพ้ืนที่ที่กําลังประสบปญหาในเรื่องของการเลือก
ผูนําและเรื่องที่ดินระหวางนายทุนและคนในหมูบาน ดังน้ัน กิจกรรมที่พบในพื้นที่ คือ การใหบริการ
ทางการแพทยของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยใชชื่อวา “คลินิกหนาหาด” เพ่ือใหการตรวจรักษาคน
ในหมูบาน ซึ่งผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหใหเขารวมกิจกรรมน้ี และพบวามี อสม.กลุมชาติพันธุ
ชาวเล เปนจดบันทึกความสูง น้ําหนัก ของผูรับการตรวจ และมีพยาบาลอธิบายการดูแลรักษา
ตนเอง   
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   1.2.3 พ้ืนที่ราไวย เปนชุมชนที่ไดรับอิทธิพลจากองคกรเอกชนมากที่สุด ในพื้นที่
แหงนี้กําลังประสบปญหาระหวางนายทุนกับคนในหมูบานในเร่ืองของที่อยูอาศัย และแหลงทํากิน
ทางทะเล ผูวิจัยพบวา กิจกรรมในหมูบานในเร่ืองของสาธารณสุขเหมือนกับพ้ืนที่แหลมตุกแก แต
พ้ืนที่แหงน้ีเปนพื้นที่อยูริมหาดราไวยทําใหคนในหมูบานมีความเขาใจในบริหารสาธารณะรวมทั้งมี
ความเปนกลุมที่รับสังคมภายนอกมากที่สุด มีการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกเร่ืองสิทธิในเรื่องที่ดินเพ่ืออยู
อาศัย พ้ืนที่ในการประกอบอาชีพ เปนตน   
  1.3 ผูวิจัยนําความรูที่สังเคราะหไดจากการศึกษาเอกสาร และขอมูลที่ไดจากการเขา
ไปศึกษาการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย จึงไดจัดทํากิจกรรมเพ่ือการ
เสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา ซึ่งมี 3 กิจกรรม ดังนี้ 
    1.3.1 กิจกรรมที่ 1 เราคือ (We are)  
       กําหนดเวลา 15-20 นาที โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนกันเอง 
มีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและไววางใจในผูอ่ืน และใหเกิดทักษะในการพูดและแสดงออกตอ
สาธารณะ  
       เน้ือหาประกอบดวยความเปนมาของการจัดกิจกรรมและขอตกลงของการ
ทํากิจกรรม โดยใหสมาชิกแนะนําตนเองทีละคน บอกขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกัน และเรียก
สมาชิกทีละคนและถามขอสงสัย  มีการวัดและประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมของสมาชิก 
ไดแก พฤติกรรมการเงียบ ไมสบตา มองออกไปนอกหอง พูดคุยกับคนอ่ืน ซักถาม และอ่ืน ๆ โดยมี
ใบงานที่ 1   
    1.3.2 กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนความคิด  
       กําหนดเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณระหวางสมาชิกและเพื่อใหความรูในการเรื่องของสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาท
ทางการศึกษา 
       เน้ือหาประกอบดวยการดูแลเด็กไปโรงเรียน การเอาใจใสการเรียนของเด็ก 
การสนับสนุนเด็กใหรวมกิจกรรม การจัดทําและติดตามขาวสารของโรงเรียน  การวัดและประเมินผล
โดยการสังเกตการมีสวนรวม ไดแก การมองและฟง  การยิ้มและนั่งเงียบ การแสดงความสงสัยออก
ทางสีหนา การซักถาม การตอบคําถาม 
    1.3.3 กิจกรรมที่ 3 สูความตระหนักทางการศึกษา   
       กําหนดเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหรูจักคิดและเลือกวิธีการ
ปฏิบัติในการดูแลเด็ก และเพ่ือใหรูจักการติดตามผลจากผูมีสวนเกี่ยวของ  
       เน้ือหาประกอบดวยการใชสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา
ของครอบครัวผูปกครองเพียง หมูบาน และชุมชน  โดยจัดใหแบงกลุม 3-4 คน เลือกตัวแทนมา  
1 คน ทําหนาที่เขียนสิ่งที่สมาชิกคิด  แลวแจกใหชวยกันคิด โดยผูดําเนินการอานแตละขอใหฟง 
หลังจากน้ันใหแตละกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็นและสงตัวแทนออกมาเลาส่ิงที่คิดใหทุกคนฟง  ใน
การวัดและประเมินใชการสังเกต 
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    1.4 ผูวิจัยนํากิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบการจัดกิจกรรม ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    1.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความตระหนักทางการศึกษาตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
 
 2. ศึกษาการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล       
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 
  2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    2.1.1 ประชากร คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตซึ่งอยูใน  
3 ชุมชน ไดแก ชุมชนแหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร ชุมชนราไวย และชุมชนสะปา  
    2.1.2 กลุมตัวอยาง มี 2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย  
       1) กลุมตัวอยางเพ่ือใชในการทําการทดลองการเสริมสรางความตระหนัก
ทางการศึกษา จํานวน 30 คน จาก 3 ชุมชน  
       2)  กลุมตัวอย างเ พ่ือใช ในการสํารวจทัศนคติระ ดับกลุม  จํานวน  
86 ครัวเรือน โดยใชสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sample) ไดดังน้ี แหลมตุกแกหรือเกาะ   
สิเหร จํานวน 43 ครัวเรือน ราไวย จํานวน 35 ครัวเรือน และสะปา จํานวน 8 ครัวเรือน ซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ต 
   2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบและกิจกรรมการเสริมสรางความตระหนัก
ทางการศึกษา ดังนี้ 
   2.2.1 แบบสอบถาม มีจํานวน 2 ฉบับ ไดแก ทัศนคติระดับบุคคล และทัศนคติ
ระดับกลุม ซึ่งแบบสอบถามแตละฉบับ ประกอบดวย  
      ตอนที่ 1 คําถามเก่ียวกบัสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกบัทัศนคติระดับบุคคลหรือทศันคติระดับกลุม ซึ่ง
เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้  
       5 หมายถึง ระดับทัศนคตทิีดี่ที่สุด  
      4 หมายถึง ระดับทัศนคติดี  
      3 หมายถึง ระดับทัศนคติปานกลาง 
      2 หมายถึง ระดับทัศนคติไมดี  
      1 หมายถึง ระดับทัศนคติแยมาก  
     ในการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
        1) ผูวิจัยนํารางแบบสอบถามที่สรางเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธตรวจสอบการใชสํานวนภาษาและรูปแบบการพิมพ ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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        2) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามทัศนคติระดับบุคคลและระดับกลุมตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
    การหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยดําเนินการดังนี้ 
     1) ผูวิจัยสงแบบสอบถามทีป่รับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทานทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) รายชื่อในภาคผนวก 
        2) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับกลุมชาติพันธุ
ชาวเล     อูรักลาโวยที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
เคร่ืองมือ แตพบวากลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยบางคนไมเขาใจขอความตามแบบสอบถาม จึงได
นําแบบสอบถามไปใหกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในชุมชนแหลมตุกแกและชุมชนสะปา ไดแก
นายอีห้ิม ประมงกิจ และนายสิทธิ์  ประมงกิจ ปรับขอความในแบบสอบถามเปนภาษาอูรักลาโวย
พรอมคําอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่บางคนไมเขาใจ รายละเอียดดังภาคผนวก    
       3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามทั้ง 2 แบบไปทดลองใชแลวมาหาคาความ
เชื่อม่ัน (reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficent) 
ไดคาคะแนนความสอดคลอง .6 จํานวน 30 ขอ  
       4) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 86 
ครัวเรือน จาก 3 ชุมชน หลังจากที่ไดทําการทดลองการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษากับ
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลว   
    การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการดังนี้ 
     ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสํารวจใน 3 ชุมชน โดยผูนํากลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวยใหการสนับสนุนกรณีที่เกิดปญหา โดยมีกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยที่อานออก
เขียนไดเปนคณะทํางานกับผูวิจัย 
    การวิเคราะหขอมูล 
     1) ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามผูวิจัย
นํามาแจกแจงความถี่  
       2) ขอมูลทัศนคติระดับบุคคลและทัศนคติระดับกลุม ผูวิจัยใชวิเคราะห
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และ
แปลความหมายของคาเฉลี่ยระดับของการปฏิบัติ ดังนี้ 
      1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับทัศนคติที่แยมาก  
      1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับทัศนคติที่ไมดี  
      2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับทัศนคติปานกลาง 
      3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับทัศนคติดี 
      4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับทัศนคติดีที่สุด 
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   2.2.2 กิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาซ่ึงผูวิจัยไดสราง
กิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารและการเขาพ้ืนที่ 
ซึ่งกิจกรรมมี 3 กิจกรรม ประกอบดวย 
        กิจกรรมที่ 1 เราคือ 
         กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนความคิด  
        กิจกรรมที่ 3 สูความตระหนักทางการศึกษา    
      การสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
     1) ผูวิจัยนํารางกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาที่สราง
เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของแนวคิดทฤษฎีและ
กิจกรรมตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
    การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
     ผูวิจัยจัดสนทนากลุม (Focus discussion) โดยผูใหขอมูลเปนกลุม    
ชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย จํานวน 9 คน ประกอบดวย ผูนํากลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน 3 
ชุมชน กลุมชาติพันธุชาวเลที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยที่
ทํางานในหนวยงานเอกชนหรือภาครัฐ รายชื่อในภาคผนวก 
    การเก็บรวมรวมขอมูล 
       ผูวิจัยนํากิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT 
mpowerment) ไปทดลองใน 3 ชุมชน เปนระยะเวลา 6 วัน คือ วันที่ 27-29 มีนาคม 2556  
วันที่ 19 – 20 และ วันที่ 28-29 เมษายน 2556 
      การวิเคราะหขอมูล 
       ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลที่ไดจากจากแบบสอบถามทศันคติ และการจัด
กิจกรรม ดังนี้  

1) ขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัย 
นํามาแจกจงความถี่  
       2) ขอมูลทัศนคติระดับบุคคลและทศันคติระดับกลุม ผูวิจัยใชวิเคราะห
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และ
แปลความหมายของคาเฉลี่ยระดับของความรูสึก ดังนี้ 
      1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับทัศนคติที่แยมาก  
      1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับทัศนคติที่ไมดี  
      2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับทัศนคติปานกลาง 
      3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับทัศนคติดี 
      4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับทัศนคติดีที่สุด 
       3) ขอมูลจากการจัดกิจกรรมโดยใชการสังเกตตามแบบประเมินของ
แตละกิจกรรม และขอมูลที่ไดจากการสนทนาในการทาํกิจกรรม  
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ภาพประกอบ 9 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1   ศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 
                     ในจังหวัดภูเก็ต 
      ข้ันที่ 1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และบริบทของกลุมชาติพันธุชาวเล 
            1.1 ศึกษากฎระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดแก สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2545 ไดแนวทางในการใชสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา 5 ดาน ดังน้ี การดูแลใหเด็กไป
โรงเรียน  การเอาใจใสการเรียนของเด็ก  การมีสวนจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน   การสนับสนุนการรวมกิจกรรม  การ
ติดตามขาวสารจากโรงเรียน 
      ข้ันที่ 2 สํารวจความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวดัภูเก็ต 
            2.1 ประชากร คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต ใน 3 ชุมชน จํานวน 570 ครัวเรือน กลุม
ตัอยาง คือ โดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sample) ไดแหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร    43 ครัวเรือน  
ราไวย 35 ครัวเรือน  สะปา 8 ครัวเรือน 
            2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบความตระหนักทางการศึกษา 
            2.3 การวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แปลความหมาย 
ตามเกณฑ 

ตอนท่ี 2 ศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล 
              อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคติ 
 ข้ันที่ 1 ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และบริบทของกลุมชาติพันธุชาวเล 
  1.1 ศึกษาแนวคิดความตระหนักและแนวคิดการเก่ียวของกับการเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษา ได 4 แนวทาง/วิธีการ ซ่ึงเรียกวา การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT empowerment) ดังน้ี 
การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge & Information) การใหมีสวนรวม (Participation) การทํางานเปนทีม 
(teamwork) การใหความไววางใจ (Trust)  
  1.2  การเขาพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต  
  1.3 ผูวิจัยนําความรูที่สังเคราะหไดจากการศึกษาเอกสารและการเขาพื้นที่ จัดทํากิจกรรมเพื่อการ
เสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา ซ่ึงมี 3 กิจกรรม ดังน้ี กิจกรรมที่ 1  เราคือ (We are)   กิจกรรมที่ 2 
แลกเปลีย่นความคดิ และกิจกรรมที่ 3 สูความตระหนักทางการศึกษา   
 ข้ันที่ 2  ศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล อูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคติ 
  2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตใน 3 
ชุมชน จํานวน 570 ครัวเรือน กลุมตัวอยาง คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาฯ ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา  
และกลุมตัวอยาง จํานวน 86 ครัวเรือนซ่ึงเปนกลุมตัวอยางเดียวกับการศึกษาความตระหนักทางการศึกษาฯ    
   2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบทัศนคติระดับบุคคลและกลุม แบบสอบถามความ
ตระหนักทางการศกึษา และกิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา  
  3. การวิเคราะหขอมูลคาความถี่ คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) แปลความตามเกณฑที่กําหนด  



  

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการศึกษาเรื่องการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล     
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต ไดผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาสภาพความตระหนักทาง
การศึกษาและการศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล      
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคติ โดยเสนอรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชพัินธุชาวเลอูรักลาโวย 
ในจังหวัดภูเก็ต 

2. ผลการศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุ 
ชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคต ิ
  
ผลการวิเคราะหขอมูล   

1.  ผลการศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล           
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 

1.1 จากการศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลา 
โวยในจังหวัดภูเก็ตซ่ึงอาศัยอยูใน 3 ชุมชน โดยมีผูตอบแบบสอบถามจาก 86 ครัวเรือน เปน 
เพศชาย 13 คน และเพศหญิง 73 คน มีอายุตั้งแต 17 ปถึง 68 ป จบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 3 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 50 คนและชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 31 คน แตละครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 
4,500 บาท มีอาชีพทําประมงและรับจาง ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพความตระหนักทางการศึกษา
ปรากฏในตาราง 3-6  
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ตาราง 3 แสดงสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน 
     จังหวัดภูเก็ต 
 

ความตระหนักทางการศึกษา n X SD แปลผล

การรับรู (Receiving) 86 2.96 .51 ปานกลาง

การยอมรับ (Responding) 86 3.21 .46 ปานกลาง

การเห็นคุณคา (Valuing) 86 2.96 . 45 ปานกลาง

รวม 86 3.04 .47 ปานกลาง

 
 จากตาราง 3 แสดงสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย
ในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 86 ครัวเรือน มีสภาพความตระหนักทางการศึกษาโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉล่ีย 3.04 เม่ือพิจารณารายดานพบวา การยอมรับ การเห็นคุณคา และการรับรูอยูใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.21 2.96 และ2.96 ตามลําดับ 
 
ตาราง 4 แสดงสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวดั  
     ภูเก็ตดานการรับรู  
 
ความตระหนักทางการศึกษาดานการรับรู n X SD แปลผล

สิทธ ิ 86 3.13 .63 ปานกลาง

อํานาจหนาที่ 86 2.69 .57 ปานกลาง

บทบาททางการศึกษา 86 3.05 .58 ปานกลาง

รวม 86 2.96 .51 ปานกลาง

    
 จากตาราง 4 แสดงวาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลา
โวยในจังหวัดภูเก็ตดานการรับรูโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.96 เม่ือพิจารณารายเรื่อง
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พบวาเร่ืองการรับรูสิทธิ บทบาททางการศึกษา และอํานาจหนาที่ มีคาเฉลี่ย  3.13 3.05 และ 2.69 
ตามลําดับ   
 
ตาราง 5 แสดงสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวดั 
     ภูเก็ตดานการยอมรับ  
 

ความตระหนักทางการศึกษาดานการ

ยอมรับ 

n X SD แปลผล

สิทธ ิ 86 3.29 .73 ปานกลาง

อํานาจหนาที่ 86 3.04 .43 ปานกลาง

บทบาททางการศึกษา 86 3.29 .56 ปานกลาง

รวม 86 3.21 .46 ปานกลาง

  
 จากตาราง 5 แสดงวาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลา
โวยในจังหวัดภูเก็ตดานการยอมรับโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.21 เม่ือพิจารณาเปน
รายเรื่องพบวา เร่ืองการยอมรับสิทธิ บทบาททางการศึกษา และอํานาจหนาที่ มีคาเฉลี่ย 3.29 3.29 
และ 3.04 ตามลําดับ   
 
ตาราง 6 แสดงสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวดั  
     ภูเก็ตดานการเห็นคุณคา  
 
ความตระหนักทางการศึกษาดานการเห็น
คุณคา 

n X SD แปลผล

สิทธ ิ 86 3.00 .68 ปานกลาง

อํานาจหนาที่ 86 3.08 .42 ปานกลาง

บทบาททางการศึกษา 86 2.81 .60 ปานกลาง

รวม 86 2.96 .45 ปานกลาง
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    จากตาราง 6 แสดงวาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอู
รักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตดานการเห็นคุณคาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.96 เม่ือ
พิจารณาเปนรายเรื่องพบวาเรื่องการเห็นคุณคาในอํานาจหนาที่ สิทธิและบทบาททางการศึกษา  
มีคาเฉลี่ย 3.08 3.00 และ 2.81 ตามลําดับ 

1.2 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ มีดังนี้ 
   กลุมชาติพันธชาวเลอูรักลาโวยไดยินเรื่องของสิทธิจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนไดเขาไปชวยเหลือคนในหมูบานหลังเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ทําให
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยรูวาทุกคนมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยเทาเทียมกัน ตามคําบอกเลาของ
หญิงกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยแหลมตุกแก ซึ่งเลาวา 
 
     “...หลังเกิดคล่ืนยักษมีผั้ง (ฝรั่ง) มีคนของมูลนิธิเขามาในบานเรากาลุย(มาก) เขาก็วา

ทุกคนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน พวกเขาอยากมาชวยพวกเรา...” 
 
   การศึกษาในความคิดของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยคือสิ่งที่จะทําใหชีวิต
ของบุตรหลานของพวกเขาดีขึ้น การศึกษาทําใหเด็กอานออกเขียนไดและสามารถจะใชในการหา
งานอ่ืนที่ไมใชการประมง หากวาปญหาการประกอบอาชีพประมงที่ทําใหพวกเขาถูกจับเพราะการ
ลุกล้ําเขาไปในเขตอุทยาน นอกจากน้ี การศึกษาจะทําใหบุตรหลานของพวกเขาเหมือนคนอ่ืนใน
สังคมและสามารถที่จะใชในการแกปญหาได  
 

     “...พวกผมไมใชจี้(จะ)รูหนังสือมาก แตพวกเรามีความสามารถในการดําน้ํา เรา
20คนไดรับใบอนุญาตใหสอนดําน้ําได แตมีใครไมรูปลอยขาววาถามาดําน้ํากับเราจี้(จะ)เปนโรคได 
เพราะพวกเราสกปรก...” 

 
   ความรูสึกของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยที่วาตนเองแปลกแยกจากคนอื่นใน
สังคมนํามาสูปญหาผลกระทบตอความเปนกลุมชาติพันธุชาวเล พวกเขายอมรับวาการศึกษา
สามารถชวยบุตรหลานของพวกเขาใหสามารถอยูในสังคมไดเหมือนคนอ่ืน แตการดูแลเด็กใหไป
โรงเรียนเปนเรื่องที่พวกเขาพูดในลักษณะของการปฏิบัติเดียวกัน คือ การปลุกเด็กใหอาบนํ้าแลวหา
อาหารใหรับประทานกอนไปโรงเรียน  
 

     “...เราปลุกลูกไปโรงเรียนทุกวัน กอนไปสงเราหาขาวใหกิน แตบางวันเราไมได
หุงขาว เราก็ซื้อใหกิน ไมพลันนั้น(อยางนั้น)มันหิวไปเรียนก็ไมรูเรื่อง กวาจี้(จะ)ไดกินตอนเที่ยง...” 

 
การที่กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเพราะในสมัยกอนผูบริหารโรงเรียน
ไดชักชวนใหคนในหมูบานไปเรียนหนังสือ หลังจากน้ันก็การบอกตอในเรื่องที่เก่ียวกับโรงเรียนและ



99 

 

การเขาเรียน ดังนั้นการไปเรียนหนังสือจึงเปนการกระทําที่สืบตอกันมา ในปจจุบันกลุมชาติพันธุ
ชาวเลบางคนมีความรูสึกไมดีตอโรงเรียน เชนชายชาวเลวัย 40 ป ซึ่งมีหลาน 2 คน เลาวา 
 
     “...บางทีโรงเรียนมีหนังสือมาใหเราจายตางค(เงิน) ถาเรามีตางคไมพอใหเด็กไปใหครู 

เราก็กลัวครูจี้(จะ)อคติกับเด็กของเรา บางคนเขาวาเขาโดนมาแลว...” 
 
   การเอาใจใสการเรียนของเด็กโดยการเตือนใหเด็กทําการบานดวยตัวเอง เพราะ
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยสวนใหญไมสามารถชวยเหลือเด็กในการทําการบาน บางคนพูดถึง
เรื่องนี้วา 
 

     “...เราเขาใจการบานของเด็ก พอมันไมทําเพราะทําไมได เราก็วามันไมได
เพราะเราก็ทําไมเปน...” 

 
   เร่ืองของหลักสูตรเปนเร่ืองที่ไกลตัวสําหรับกลุมชาติพันธุชาวเล พวกเขามี
ความคิดวาเรื่องที่เก่ียวกับการสอนของโรงเรียน เปนเรื่องที่โรงเรียนตองดําเนินการใหดีที่สุด พวก
เขาเปนผูปกครองที่ทําหนาสงเด็กใหเขาเรียน การที่เด็กจะเรียนไดดีหรือไมอยางไรเปนหนาที่ของ
โรงเรียนที่จะตองรับผิดชอบ แตบางคนมีความคิดวาถาเปนไปไดอยากใหโรงเรียนสอนบุตรหลาน
ของพวกเขาใหสามารถไปทํางานที่ดี ๆ ได ด่ังคําพูดของชายกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย  
วัย 54 ป 
 

     “...โรงเรียนมีหนาท่ีสอนเด็ก ถาโรงเรียนสอนดี ๆ เด็กจะไดเรียนจนจบมีการ
(งาน)ทําดี  ๆ “ 

 
    เม่ือโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมและแจงใหกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยทราบ 
พวกเขาจะเขารวมกิจกรรม แตบางคร้ังพวกเขาก็มีความคิดที่แตกตางไปจากโรงเรียนแตไมกลาบอก
โรงเรียน ชายชราชาวเลวัย 80 ป เลาวา   
 

     “...พอแมของเด็กบางคนมันไปโรงเรียนทุกคร้ัง แตบางคนมันก็ไมไป มันวาพูดเรื่อง
ของโรงเรียน แตไมเห็นจะบอกวาจี้(จะ)ใหอะไรกับเด็กของเรา..” 

 
   ในเรื่องของการติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเรียนของบุตรหลาน กลุมชาติ
พันธุชาวเลอูรักลาโวยสวนใหญไมไดทําเพราะมีความคิดวาโรงเรียนจะเปนผูแจงขาวมายังพวกเขา
เม่ือเกิดปญหา   
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     “...บางทีเด็กมันลืมมาบอกเรา เราก็ไมไดไป โรงเรียนจะบอกฝากเด็กมาวาจี้
(จะ)ใหเราทําอะไร...”  

   นอกจานี้ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยมีความเชื่อวาศักด์ิศรีความเปนมนุษย
เทาเทียมกันตามกฎหมาย แตในความเปนจริงมิไดเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย เพราะคนใน
สังคมมักจะยอมรับคนที่มีการศึกษา มีอาชีพที่ดีในสังคม มีสถานะภาพทางสังคม ฉะน้ัน การทําตาม
สิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาจึงเปนเรื่องที่อาจทําไดแตตองใชเวลา  
    

2. ผลการศึกษาผลการเสรมิสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาตพิันธุ 
ชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคต ิ
  จากการศึกษาการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล          
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต โดยการหาความเปนไปไดของการเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษา เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ และการทดลองการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาใน 3 
ชุมชน ไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
   2.1 ผลการหาความเปนไปไดของการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา 
จากผูใหขอมูลกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย จํานวน 9 คน สรุปผลจากการสนทนากลุม 
ดังน้ี  
     2.1.1 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช ควรอยูในหมูบานไมควรจัดภายนอก 
และหากใหผูรวมกิจกรรมไดบอกเลาเร่ืองที่ตนเองไดพบในเรื่องของการศึกษาไมควรไปจัดที่โรงเรียน
เพราะกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยเชื่อวาส่ิงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเปนเรื่องของโรงเรียนที่จะ
ดําเนินการไมใชเร่ืองของคนในหมูบานที่จะแสดงความคิดเห็นได   

2.1.2 ความเหมาะสมของขนาดกลุม คือ ขนาดของกลุมควรมีขนาด 10 คน 
เพราะกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยบางคนจะไมกลาแสดงความคิดของตนเองกับคนภายนอก 
หากมีขนาดใหญเกินไปจะไมสามารถทําใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง  
     2.1.3 ความเหมาะสมของวิธีการ ไดแก การใหความรู การใหมีสวนรวม การให
ทํางานเปนทีม และการสรางความไววางใจโดยผานกิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษา ไดขอสรุปวา 
      1) การใหความรู ประกอบดวยการชักนําและการใหความรู 
          การชักนํา 
                                     ในการที่จะชักนําใหพวกเขาไดสนทนาใหซักถามเร่ืองของพวกเขา
กอนและพยายามชวนสนทนาใหไดขอมูลในเชิงลึก หากเร่ืองที่เปนปญหาที่พวกเขาไมสามารถแกไข
ได ควรแสดงความเห็นใจและนําเสนอวิธีแกปญหาหากเปนเรื่องที่พวกเขาภาคภูมิใจใหแสดงความ
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ชื่นชมและชวนสนทนาแนวโนมในเรื่องน้ันควรปลอยใหพวกเขาไดเลาเร่ืองราวของตนเองหลังจาก
นั้นจึงนําพวกเขาสูเรื่องที่อยากใหพวกเขาไดพูดคุยหรือสนทนาการใหความรู  
       เร่ืองของการศึกษาเปนเรื่องใหมสําหรับพวกเขาเพราะพวกเขารู
เพียงวาเด็กตองไปโรงเรียน แตไมรูวาตนเองควรปฏิบัติอยางไร ในการอธิบายส่ิงที่ตองการใหพวก
เขาปฏิบัติในเรื่องของการศึกษาควรอธิบายดวยภาษาที่เขาใจงาย หากพวกเขาแสดงสีหนาทาทาง
ไมเขาใจใหพูดซํ้าย้ําและถามวาเขาใจหรือไม เน่ืองจากกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใชภาษาอูรัก
ลาโวยสื่อสาร ดังน้ัน การแปลความหมายของเรื่องที่พูดอาจจะยากเกินไป อาจใหคนที่เขาใจไดชวย
อธิบายเพราะการสื่อสารดวยภาษาของพวกเขาจะทําใหเกิดการแปลความไดงายขึ้น หากเปนผูที่
อายุมากหรือคนรุนเกาอาจตองใชเวลา นอกจากพบคนรุนเกาที่สนใจในเร่ืองของการศึกษาและมี
ปฏิสัมพันธกับคนภายนอกหมูบาน คนกลุมน้ีจะเขาใจเรื่องในสังคมมากกวา และที่สําคัญตองใช
หลักการใหความรูที่สอดแทรกความสนุกสนานและการพูดคุยที่เปนกันเองเพราะกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวยมีนิสัยชอบความสนุกสนาน 
        2) การใหมีสวนรวม ประกอบดวย การใหคิด ใหเลือก และใหติดตาม 
       การใหคิด  
                                         กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยมีนิสัยรักสงบไมชอบการทะเลาะซึ่ง
ทําพวกเขามักจะหลีกหนีการมีปญหา ดังนั้น ถาจะใหคิดในปญหาทีเ่กิดขึ้นกับพวกเขาจะตองใหเลา
สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในหมูบานกอน เพ่ือใหพวกเขาไดมองเห็นวาส่ิงที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่เก่ียวของกับ
เขาจะทําใหเขาไดคิดถึงเรื่องนั้นและตองคอยยํ้ากับพวกเขาวาพวกเขาคือคนสําคญัที่จะสามารถ
แกปญหาได 
       การใหเลือก   
       กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยสามารถบอกสิ่งที่เกิดกับพวกเขาได
แตถาเปนเรื่องของการศึกษาซึ่งพวกเขาคิดวาปญหาทีเ่กิดในเร่ืองของการศึกษาเปนเรื่องที่โรงเรียน
ตองแกไข พวกเขาจะคิดไดในเรื่องที่เก่ียวของโดยตรง เชน พาเด็กไปโรงเรียน เตอืนเด็กใหทํา
การบาน ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ดังนั้น อาจตองใหคนที่เขาใจซึ่งไดแกกลุมคนทีมี่
ปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอกเปนประจําหรือคนรุนใหมที่ไดรับมีการศึกษาในโรงเรียนไดมีสวนชวย
อธิบาย ซึ่งจะทําใหพวกเขาคิดถึงปญหาที่พวกเขาเลือกจะหาวิธีแกไขได  
       3) การใหทํางานเปนทีม โดยการฝกทักษะการเขารวมในกิจกรรมทาง
สังคม ซึ่งไดแก การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และการทํางานรวมกับผู
ที่เก่ียวของ  
           การใหแสดงความคิดเห็น  
       ในการทํากิจกรรมตองใหทุกคนไดพูด เม่ือพูดแลวจะทําใหกลา
มากขึ้น อยาปลอยใหนั่งเงียบเพราะจะทําใหไมพูดตลอดจนจบกิจกรรม 
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      การใหยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน  
      นอกจากการมีนิสัยรักความสงบ การหลีกหนีปญหาแลว กลุมชาติ
พันธุชาวเลอูรักลาโวยจะมีนิสัยนิ่งเฉยไดดีเม่ือไมพอใจในความคิดของคนอ่ืนเพราะพวกเขาคิดวา
ไมไดวากลาวพวกเขา นอกจากบางคนท่ีมีปฏิสัมพันธกับคนภายนอกที่จะแสดงการตอบโตใน
ความคิดที่พวกเขาเห็นวาไมดีสําหรับพวกเขา หากพบวาพวกเขาพูดแทรกขึ้นมาแสดงวาไมเห็นดวย 
ฉะนั้น จะตองใหพวกเขาไดโตตอบเพ่ือจะไดเรียนรูการยอมรับในความคิดของคนอ่ืน  
                                    การทํางานรวมกับผูที่เก่ียวของ   
      การดําเนินชีวิตของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไมไดแตกตาง
ไปจากคนอ่ืนในสังคม การเดินทางไปในที่ตาง ๆ เปนเรื่องที่พวกเขาทํากันเปนปกติ แตการให
มารวมกันคิดพัฒนาในเรื่องที่เก่ียวกับสาธารณะประโยชนของสวนรวมในสังคมเปนเรื่องที่พวกเขาไม
มีประสบการณ  นอกจากบางคนที่องคกรเอกชนชักชวนไปทํางานดวยกัน แตสวนใหญเปนเรื่อง
ภายในหมูบานกับหนวยงานภาครัฐ ดังน้ัน การจะฝกการทํางานรวมกับผูที่เก่ียวของตองใหพวกเขา
ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมจริง ๆ และตองใหเวลากับพวกเขา   
       4) การสรางความไววางใจ  
       การสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิดความรูสกึเปนกันเองคือการเขาไป
พบกลุมชาตพัินธุชาวเลอูรกัลาโวยในสถานที่ที่เปนที่อยูของพวกเขาและการพูดคยุอยางเปนกันเอง
และไมพูดใหพวกเขาหวาดระแวง   
       การสรางใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ทาํไดโดยการรับฟงเรื่องที่
พวกเขาตองการบอก การสนับสนุนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพวกเขา และใหการชวยเหลือ
เม่ือเกิดปญหาที่ไมสามารถหาทางแกไขไดเปนวิธีการใหความไววางใจที่เหมาะกับกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวย 
     2.1.4 ความเหมาะสมของเน้ือหาความรู   
        ขอกฎหมายในเอกสารเปนความรูใหมที่มีประโยชน แตคนที่อานไม
ออกก็มี  
        การอธิบายควรมีภาพประกอบเพื่อใหเขาใจไดงาย ๆ ทําใหเกิดความ 
สนใจ 
     2.1.5 ใบงานและการประเมินผลโดยแบบสอบถาม มีขอจํากัดคือ 
        ประโยคคําถามใหถามคําถามที่สั้น ๆ ใชภาษาที่เขาใจงาย ๆ  
        อยาบังคับใหเขียนอธิบายเพราะพวกเขาจะนิ่งเฉย 
        ถาใหทํางานเปนกลุม จะมีการชวยเหลือกันแตภายในกลุมตองมีคนที่
เขียนหนังสือและอานหนังสือออก แตจะไดความคิดที่เหมือนกันเพราะจะไมคอยคดิ 
        คนรุนเกา ๆ ตองใชคําถามเปนภาษาอูรักลาโวยเพ่ือใหเขาใจงายขึน้  
 



103 

 

  2.2 ผลการทดลองเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT 
empowerment) ใน 3 ชุมชน มีดังน้ี 
   2.2.1 ขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม จํานวน 3 กิจกรรม ไดขอมูล ดังน้ี 
      ก า ร นํ า ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ หนั ก ท า ง ก า ร ศึ กษ า  (KiPTT 
empowerment)  ไปทดลองใชใน 3 ชุมชน ไดแก แหลมตุกแก ราไวยและสะปา โดยผานกิจกรรม 3 
กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรมที่ 1 เราคือ   กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนความคิด  และกิจกรรมที่ 3 สู
ความตระหนักทางการศึกษา โดยกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตที่เขารวมกิจกรรม
จํานวน 30 คน แบงเปนชุมชนละ 10 คน ขอมูลจากการสังเกตและการเขียนใบงานในกิจกรรมสรุป
ไดดังนี้ 

1. การใหความรูและขอมูลขาวสาร  
   จากการใหความรูและขอมูลขาวสารสังเกตไดวา บางคนนั่งเงียบแตมอง 

หนาผูดําเนินการ บางคนก็ชวนเพื่อนพูดคุยและหัวเราะเม่ือพอใจในคําพูดน้ัน  
2. การใหมีสวนรวม  
   การใหมีสวนรวมโดยการแลกเปลี่ยนความคิด วิธีการ พบวา พฤติกรรม 

การมีสวนรวมของกลุมคือสมาชิกบางคนตอบคําถามทันที บางคนย้ิมและใชการแสดงทางสีหนาใน
เรื่องที่เห็นดวย และแสดงความสงสัยออกทางสีหนา บางคนซักถามเร่ืองที่ตนเองเคยเกี่ยวของกับ
การศึกษา  ในใบงานที่ 1 ใหบอกการปฏิบัติตน ซึ่งกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยบอกการปฏิบัติ
ดังนี้ 

2.1 การดูแลใหเด็กไปโรงเรียน โดยการปลุกเด็กใหตื่น อานนํ้า ใหเด็ก 
ทานอาหารและไปสงที่โรงเรียน แตบางคนซักถามถึงปญหาของการดูแลเด็ก เชน 
       หญิงชาวเล อายุ 68 ป เลาวา “เด็กบางคนมันรองไหไมไปโรงเรียน 
พอแมก็ขี้ครานแลลูก ก็ปลอยใหเด็กไมไปโรงเรียน” 
       หญิงชาวเล อายุ 30 ป เสริมวา “เด็กปานนี้มันไมคอยอยากเรียน 
มันตามกันออกโรงเรียน ไมรูจ้ีทําเผือเหมือนกัน” 
      2.2 การเอาใจใสการเรียนของเด็ก เม่ือผูวิจัยถามถึงเรื่องการบานของ
เด็กและการพูดใหเด็กมีความตั้งใจเรียนซ่ึงมีบางคนไมมีความรูและความเขาใจในเรื่องที่เก่ียวกับ
การศึกษา แตมีความตั้งใจทีจ่ะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ดังเชนชาวเลชาย วยั 39 ป กลาววา  
 
 “เราไมมีตังใหลูกเรียนพิเศษเหมือนคนในเมือง ใชอินเตอรเน็ตไมเปน คะแนนโอเน็ตมันก็ไมดี” บางคน

พอมีความรูบางก็สอนลูกทําการบานทุกวัน แตครอบครัวสวนใหญท่ีไมไดดูแลเด็กในการทําการบาน ดัง
คําบอกเลาของหญิงชาวเล อายุ 58 ป พูดเสริมวา “มีบานของไอสีท่ีแมมันสอนลูกทําการบานทุกวัน แต
บานอ่ืนมันไมรูหนังสือเทาไหร”  ซึ่งผูวิจัย “แบบนั้นก็ฝากใหสีสอนการบานเด็กคนอื่นดวยไดไหม”   
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       2.3 การมีสวนในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนไดขอมูลวากลุม
ชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน 2 ชุมชนไมรูจักหลักสูตรยกเวนชุมชนราไวย เพราะกลุมชาติพันธุ
ชาวเลในหมูบานชุมชนราไวยเคยเดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเรียกรองใหกระทรวงจัดทํา
หลักสูตรชาวเลแตนักวิชาการไดใหความคิดเห็นวาการจัดทําหลักสูตรชาวเลจะทําใหเกิดความแปลก
แยกขึ้น 

2.4 การสนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของเด็ก ไดขอมูล   
วากลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใหการสนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของเด็กทุกคร้ัง แต
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยชุมชนหนึ่งเลาวาปที่แลวโรงเรียนไมใหเด็กของพวกเขาขึ้นแสดงรอง
แง็งบนเวทีในวันเด็ก    

2.5 ติดตามขอมูลขาวสารการเรียนของเด็ก โดยการถามเด็ก 
เก่ียวกับโรงเรียนการไปเขารวมประชุมผูปกครอง แตทางโรงเรียนไมเคยออกหนังสือแจงขาวแก
ผูปกครอง    

3. การใหทํางานเปนทีม เปนการใหสมาชิกจับเปนกลุมยอยเพ่ือ 
รวมกันระดมความคิดวาหมูบานและโรงเรียนควรทําอยางไรเพ่ือใหเด็กไดเรียนหนังสือโดยใชหัวขอ
วา “เราจะชวยกันอยางไร” จากการทดลองพบพฤติกรรมจากที่สังเกตได คือ หลายคนชวยกันคิด 
บางคนที่ไมเขาใจจะนั่งมองคนอ่ืนและพยักหนาในความคิดของกลุม แตทุกคนใหความรวมมือตอ
กลุมอยางดี และกลุมมีการเสนอความคิดในใบงานที่ 2 “เราจะชวยกันอยางไร” 

3.1 หมูบานควรทาํอยางไร 
 3.1.1 สนับสนุนใหเด็กไปเรียนหนังสือ  

    3.1.2 จัดใหมีรถรับ-สงจากหมูบานไปโรงเรียน 
3.2 โรงเรียน ควรทําอยางไร  

 3.2.1 โรงเรียนควรมีกองทนุการศึกษาใหไปเรียนตอ 
โรงเรียนอ่ืน   

 3.2.2 ใหคุณครูปรับปรุงการพูดกับเด็กชาวเลใหสุภาพ   
3.2.3 เม่ือเด็กมีปญหาใหปรึกษากับโรงเรียนได  โรงเรียนตอง 

ดูแลพฤติกรรมของเด็ก 
3.2.4 โรงเรียนตองสอนเด็กใหเรียนดีขึ้น 

   
4. การสรางความไววางใจ โดยการใหผูที่กลุมชาติพันธุชาวเลรูจัก 

มารวมทํากิจกรรม แตพบวาการทํากิจกรรมในบางชวงเวลามีบางคนปลีกตัวออกจากกลุมไปและจะ
กลับมาใหมเม่ือใกลเวลาเลิกกิจกรรม และคนที่ซักถามก็จะซักถามบอย ๆ บางคนที่นั่งเงียบแมจะ
เรียกใหตอบก็จะแสดงออกเพียงการยิ้ม 
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   2.2.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามซึง่ผูตอบแบบสอบถามเปนกลุม
ตัวอยางที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน มีผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
      2.2.2.1 ผลการวิเคราะหทัศนคติระดับบุคคลกอนและหลังการเสริมสราง
ความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต และผลการ
วิเคราะหทัศนคติระดับกลุมหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเล
อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต ผลปรากฏดังตารางที่ 7 และ 8 ตามลําดับ 
 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบทัศนคติระดับบุคคลของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด 
     ภูเก็ตกอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาจําแนกเปนรายดาน  
 

ทัศนคติระดับบุคคล N กอนทดลอง หลังทดลอง t
X SD X SD

ความรูสึกมีอํานาจ 30 3.49 .54  3.78  .02*  2.381*

ความรับผิดชอบ   30 3.53 .52  3.56  .62  .22

ความตระหนักหนาที่  30 3.64  .58  3.49  .69  .85

ความรูสึกในเรื่องของกลุม         30 3.59  .47  3.61  .46  .16

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 
จากตาราง 8 แสดงวาทัศนคติระดับบุคคลของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด 

ภูเก็ตกอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 ในดานความรูสึกมีอํานาจและไมแตกตางกันในดานความรับผิดชอบ ดานความตระหนัก
หนาที่ และความรูสึกในเรื่องของกลุม   
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ตาราง 8 แสดงทัศนคติระดับกลุมของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต  
 

ทัศนคติระดับกลุม n X SD แปลผล

การปรับตวั   86 2.22 .59 นอย

การเรียนรูบทบาทหนาที่ที่มีตอชุมชน      

และสังคม   

86 2.62 .48 ปานกลาง

รวม 86 2.42 .86 นอย

 
จากตาราง 8 แสดงวาทัศนคติระดับกลุมของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต  

จํานวน 86 ครัวเรือนมีทัศนคติระดับกลุมในภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดาน พบวา
การเรียนรูบทบาทหนาที่ที่มีตอชุมชนและสังคมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.62 และดานการ
ปรับตัวอยูในระดับนอยมีคาเฉลี่ย 2.22 
 
    2.2.2.2 ผลการวิเคราะหความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุ
ชาวเล อูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตกอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาผลปรากฏ
ดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 แสดงความตระหนักทางการศกึษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 
     กอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา 
 

ความตระหนักทางการศึกษา n กอนทดลอง หลังทดลอง t
X SD X SD

การรับรู 30 3.77 .55  4.11  .44  4.18**

การยอมรับ 30 3.48 .70  3.96  .49  3.23**

การเห็นคุณคา  30 3.83  .60  3.99  .63  .88

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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จากตาราง 9 แสดงวาความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน 
จังหวัดภูเก็ตกอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานการรับรูและการยอมรับ สําหรับดานการเห็นคุณคาไมมีความแตกตาง
กัน 
 
    2.2.2.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคตริะดับบุคคลและความ
ตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวดัภูเก็ตหลังการเขารวมกิจกรรม
การเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษาปรากฏดังนี้ 
 
ตาราง 10 ความสัมพันธระหวางทัศนคตริะดับบุคคลกับความตระหนักทางการศกึษาของกลุมชาต ิ
     พันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 
 
          ความตระหนักทาง
การศึกษา 

การรับรู การยอมรับ 
การเห็น
คุณคา 

รวม 
 
ทัศนคติระดับบุคคล 
ความรูสึกมีอํานาจ .167 .359 .170 .300

ความรับผิดชอบ .377* .455 309 .491**

ความตระหนักหนาที่ .197 .255 .382* .380*

ความรูสึกในเรื่องกลุม .988** .247 .387* .487**

รวม .383* .412* .405* .526**

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 ตาราง 11 แสดงวาทัศนคตริะดับบุคคลโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกบัความตระหนัก 
ทางการศึกษาโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .526) เม่ือพิจารณาทัศนคติระดับ
บุคคล รายดานกับความตระหนักทางการศึกษาโดยรวม พบวา ทัศนคติระดับบุคคลดานความ
รับผิดชอบและดานความรูสกึในเรื่องกลุมมีความสัมพันธทางบวกกับความตระหนักทางการศึกษา
โดยรวมอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.491 และ .487 ตามลําดับ) สําหรับทัศนคติระดับ
บุคคลดานความตระหนักหนาที่มีความสมัพันธทางบวกกับความตระหนักทางการศึกษาโดยรวม



108 

 

อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 (r=.380) สําหรับทัศนคติระดับบุคคลดานความรูสึกมีอํานาจมี
ความสัมพันธกับความตระหนักทางการศึกษาโดยรวมอยางไมมีนัยสําคัญ 
 ความสัมพันธระหวางความตระหนักทางการศึกษารายดานกับทัศนคติระดับบุคคล
โดยรวมพบวา ความตระหนักทางการศึกษาดานการรับรู ดานการยอมรับและดานการเห็นคุณคามี
ความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติระดับบุคคลโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.383, 
.412 และ .405 ตามลําดับ) 
 
   2.2.3 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย   
      ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 86 คน หลังจากการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาใหกับกลุมอาสาสมัคร 
จํานวน 30 คน ผูวิจัยไดเดินทางกลับเขาสูหมูบานอีกครั้งเพ่ือทําการเก็บขอมูลทัศนคติระดับกลุม 
สรุปขอมูลที่ไดจากจากการสัมภาษณ สรุปไดดังนี้ 
       กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในหมูบานรูวาผูวิจัยเดินทางเขามาให
ความรูในเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษา พวกเขามีการทักทายดวยการยิ้ม บางคนก็ชวนสนทนา คนใน
ครอบครัวของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 30 คนที่ผานกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษารับรูวาผูวิจัยใหความรูเก่ียวกับการศึกษาและโรงเรียน ทําใหคนในครอบครัวเกิดความรูสึก
ที่ดีกับผูวิจัยและกลาที่จะบอกสิ่งที่ตนเองตองการ อยางเชน เด็กผูหญิงวัย 12 ป บอกกับผูวิจัยวา  
  
       “...หนูเรียนชั้นม.1 หนูอยากทํางานพิเศษ มีงานไหม...”  
 
การที่เด็กผูหญิงบอกสิ่งที่ตนเองตองการแสดงใหเห็นวาคนในครอบครัวมีการเลาส่ิงที่เรียนรูมาใหกับ
สมาชิก เม่ือคนในครอบครัวเกิดความไววางใจในบุคคลใด สมาชิกในครอบครัวก็จะมีความรูสึก
เชนนั้นดวย ความรูสึกของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยทีมี่ตอตนเองคือความรูสึกวาตนเองมีอิสระ
ในการใชชีวิตอยูในสังคมเหมือนเชนคนอื่น ๆ แตคนภายนอกก็ยังคงมองพวกเขาอยางแปลกแยก 
ทั้งที่กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไดปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อใหเหมือนคนอ่ืน เชน การใหเด็กไป
เรียนหนังสือ การมีความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดในสังคม การทํางานกับคนภายนอกหมูบาน การทํา
ตามคําแนะนําของหนวยงานราชการและเอกชนที่เขามาในหมูบานเพื่อชวยเหลือพวกเขา ตามคํา
บอกเลาของ หญิงอายุ 39 ป  
 

       “...มันก็เหมือนเดิม เวลาเราไปซื้อของ เราไมหาญ(กลา)พูดภาษาเรา 
เด๋ียวคนในรานไดยิน มันจี้(จะ)มองเราแบบดูถูก...” 

 
      การที่คนภายนอกรูวาพวกเขาคือกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยเปน
เพราะการสื่อสารที่ยังคงใชภาษาของตนเอง แตคนรุนหลังมักจะใชภาษาทางราชการในการสื่อสาร
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เม่ืออยูภายนอกหมูบาน เห็นเพราะการที่เด็กไดเขาไปเรียนในโรงเรียนและใชภาษากลางรวมถึงการ
ที่ครอบครัวมีปฏิสัมพันธกับคนภายนอกหมูบานทําใหสื่อสารไดทั้งภาษากลางและภาษาทองถิ่น 
ดังเชนหญิงวัย 46 ป เลาวา 
 
       “...เด็ก ๆ ไปโรงเรียน แค(ท่ี)โรงเรียนตองพูดกลาง เด็กบางคนมันชอบพูด

กลาง มันก็ไมพูดใตไมพูดภาษาบานเรา มันวาไปไหนก็ไมอาย...”  
 
     กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยมีความรูสกึตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
เพราะบุตรหลานของพวกเขาเขาเรียนในโรงเรียน การที่เด็กบางคนไดรับทุนการศึกษา อยางคําบอก
เลาของหญิงวยั 52 ป  
 
      “...หลานของเรากําลังเรียนอยูแค(ท่ี)เมืองนอก มันไดทุนใหไปเรียนนะ แตวาอยู

แคพอกับแมของมันดวย มันใหลูกเรียน...” 
 
    พวกเขาเชื่อวากลุมของพวกเขามีความเขมแข็งเพราะพวกเขาตองประสบ

ปญหากับนายทุนในเรื่องของที่อยูอาศัย อาชีพที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว บริเวณที่ใชในประกอบ

อาชีพประมงโดยเฉพาะปญหาของการตองออกจากพ้ืนที่อาศัยทําใหพวกเขาสามารถรวมกลุมกันเพ่ือ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการแกไขปญหาดวยความเชื่อวาความรวมมือกันภายในกลุมจะทําใหกลุม

เขมแข็งสามารถตอรองกับคนอ่ืนได ตามคําบอกเลาของหญิงวัย 40 ป 

     “...ตอนนี้เราตองคอยแลวาเขาจ้ี(จะ)มายิก(ไล) เมื่อไหร แตพวกเรารวมกลุม

กันได ตองสูกันอีกนาน มูลนิธิก็เขามาชวยแล(ดู)เร่ืองกฎหมาย...” 

    ปญหาการเรียนของเด็กจึงเปนปญหาที่เล็ก ๆ สําหรับพวกเขา เพราะพวก

เขารูจักการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย แตหลายคนไมสามารถจบการศึกษาไดเพราะประสบ

ปญหาของความไมพรอมในเรื่องคาใชจายและการตองประกอบอาชีพ จากคําบอกเลาของ หญิงวัย 

65 ป ที่วา 

     “...เด็กไปเรียนกับศูนยนอกโรงเรียนก็ได แตมันมีปญหาหลายอยาง บางคน

ไมมีรถเครื่อง(จักรยานยนต) บางคนมันตองทํางาน เรียนไมจบกาลุย(มาก)...” 



  

 

บทที่ 5 
      สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
   
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุม  
ชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตและเพื่อศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษาใหกับกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตผานทางทัศนคติ ประชากรที่ใชใน
การศึกษาวิจัย คือ กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอาศัยอยูใน 3 ชุมชน ไดแก 
แหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร ราไวย และสะปา การกําหนดกลุมตัวอยางไดใชเกณฑรอยละ 15 ของ
จํานวนประชากร ไดกลุมตัวอยาง 86 ครัวเรือน ใชการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random 
sample) ไดชุมชนแหลมตุกแกหรือเกาะสิเหร จํานวน 43 ครัวเรือน ราไวย จํานวน 35 ครัวเรือน 
และสะปา จํานวน 8 ครัวเรือน และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนัก
ทางการศึกษาจํานวน 30 คน ที่ไดจากกลุมตัวอยางแรกที่เปนอาสาสมัครจะเขารวมกิจกรรมการ
เสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการ
เสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา และแบบสอบถามวัดทัศนคติระดับบุคคลและระดับกลุม การ
เก็บรวบรวมขอมูลเริ่มจากสอบถามความตระหนักทางการศึกษาและทัศนคติระดับบุคคลกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 86 ครัวเรือน โดยสอบถามตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน หลังจากน้ันดําเนินการ
กิจกรรมเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาใหกับกลุมตัวอยาง 30 คน ที่อาสาสมัครเขารวม
กิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา เปนระยะเวลา 6 วัน หลังจากน้ันสอบถามความ
ตระหนักทางการศึกษาและทัศนคติระดับบุคคล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเน้ือหา (Content 
Analysis) คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางที่ไมอิสระ
จากกัน (t-test แบบ Dependent Sample) ผลการวิจัยสามารถสรุปผล อภิปรายผลและมี
ขอเสนอแนะดังน้ี   
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  จากการศึกษาสภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 
ในจังหวัดภูเก็ต โดยมีผูตอบแบบสอบถามจาก 86 ครัวเรือน เปนเพศชาย 13 คน และเพศหญิง  
73 คน มีอายุตั้งแต 17 ปถึง 68 ป จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 3 คน ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 50 คนและชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
จํานวน 31 คน แตละครอบครัวมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 4,500 บาท มีอาชีพทําประมงและรับจาง 
พบวา ความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตโดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.04 เม่ือพิจารณารายดานพบวา การยอมรับ การเห็นคุณคา และการ
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รับรูอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.21 2.96 และ2.96 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาแตละดานเปนราย
เรื่องพบวา 

1.1 ความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 
ดานการรับรูเรื่องการรับรูสิทธิ บทบาททางการศึกษา และอํานาจหนาที่อยูในระดับปานกลางมี
คาเฉลี่ย  3.13 3.05 และ 2.69 ตามลําดับ   

1.2 สภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด 
ภูเก็ตดานการยอมรับเร่ืองการยอมรับสิทธิ บทบาททางการศึกษา และอํานาจหนาที่ มีคาเฉลี่ย  
3.29 3.29 และ 3.04 ตามลําดับ 

1.3 สภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด 
ภูเก็ตดานการเห็นคุณคาเร่ืองการเห็นคุณคาในอํานาจหนาที่ สิทธิและบทบาททางการศึกษาอยูใน
ระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 3.08 3.00 และ 2.81 ตามลําดับ 

2.  จากการศึกษาผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุ 
ชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต ไดผลเปน 2 สวนคือ การหาความเหมาะสมของการเสริมสราง
ความตระหนักทางการศึกษาที่จะนําไปดําเนินการ และการนําการเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษาไปทดลองใช สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
  2.1 ผลการหาความเหมาะสมของการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาสูการ
ปฏิบัติ จากผูใหขอมูลกลุมชาติพันธุชาวเลอักลาโวย จํานวน 9 คน ประกอบดวย ผูนํากลุม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และผูที่ทํางานในหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ผลการ
วิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุม ดังนี้   
    2.1.1 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช ควรอยูในหมูบานไมควรจัดภายนอก  
และหากใหผูรวมกิจกรรมไดบอกเลาเร่ืองที่ตนเองไดพบในเรื่องของการศึกษาไมควรไปจัดที่โรงเรียน
เพราะกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยเชือ่วาส่ิงที่เกิดขึน้ในโรงเรียนเปนเรื่องของโรงเรียนที่จะ
ดําเนินการไมใชเร่ืองของคนในหมูบานทีจ่ะแสดงความคิดเห็นได   

2.1.2 ความเหมาะสมของขนาดกลุม คือ ขนาดของกลุมควรมีขนาด 10 คน 
เพราะกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยบางคนจะไมกลาแสดงความคิดของตนเองกับคนภายนอก 
หากมีขนาดใหญเกินไปจะไมสามารถทําใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง  
   2.1.3 ความเหมาะสมของวิธีการ ไดแก การใหความรู การใหมีสวนรวม การให
ทํางานเปนทีม และการสรางความไววางใจโดยผานกิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทาง
การศึกษา ไดขอสรุปวา 
     1) การใหความรู ประกอบดวยการชักนําและการใหความรู 
         การชักนํา  
         ในการที่จะชักนําใหพวกเขาไดสนทนาใหซักถามเร่ืองของพวกเขากอน
และพยายามชวนสนทนาใหไดขอมูลในเชิงลึก หากเร่ืองที่เปนปญหาท่ีพวกเขาไมสามารถแกไขได
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ใหควรแสดงความเห็นใจและนําเสนอวิธีแกปญหา หากเปนเรื่องที่พวกเขาภาคภูมิใจใหแสดงความ
ชื่นชมและชวนสนทนาแนวโนมในเรื่องนั้น  ควรปลอยใหพวกเขาไดเลาเร่ืองราวของตนเองหลังจาก
นั้นจึงนําพวกเขาสูเรื่องที่อยากใหพวกเขาไดพูดคุยหรือสนทนา 
      การใหความรู  
      เรื่องของการศึกษาเปนเร่ืองใหมสําหรับพวกเขาเพราะพวกเขารูเพียง
วาเด็กตองไปโรงเรียน แตไมรูวาตนเองควรปฏิบัติอยางไร ในการอธิบายส่ิงที่ตองการใหพวกเขา
ปฏิบัติในเรื่องของการศึกษาควรอธิบายดวยภาษาที่เขาใจงาย หากพวกเขาแสดงสีหนาทาทางไม
เขาใจใหพูดซํ้าย้ําและถามวาเขาใจหรือไม เน่ืองจากกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใชภาษาอูรักลา
โวยสื่อสาร ดังน้ัน การแปลความหมายของเรื่องที่พูดอาจจะยากเกินไป อาจใหคนที่เขาใจไดชวย
อธิบายเพราะการสื่อสารดวยภาษาของพวกเขาจะทําใหเกิดการแปลความไดงายขึ้น หากเปนผูที่
อายุมากหรือคนรุนเกาอาจตองใชเวลา นอกจากพบคนรุนเกาที่สนใจในเร่ืองของการศึกษาและมี
ปฏิสัมพันธกับคนภายนอกหมูบาน คนกลุมน้ีจะเขาใจเรื่องในสังคมมากกวา และที่สําคัญตองใช
หลักการใหความรูที่สอดแทรกความสนุกสนานและการพูดคุยที่เปนกันเองเพราะกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวยมีนิสัยชอบความสนุกสนาน 
     2) การใหมีสวนรวม ประกอบดวย การใหคิด ใหเลือก และใหติดตาม 
         การใหคิด  
         กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยมีนิสัยรักสงบไมชอบการทะเลาะซึ่งทําให
พวกเขามักจะหลีกหนีการมีปญหา ดังนั้น ถาจะใหคิดในปญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาจะตองใหเลาส่ิงที่
เกิดขึ้นกับคนในหมูบานกอน เพ่ือใหพวกเขาไดมองเห็นวาส่ิงที่เกิดขึ้นเปนเรื่องที่เก่ียวของกับเขาจะ
ทําใหเขาไดคิดถึงเรื่องนั้นและตองคอยย้ําวาพวกเขาคือคนสําคัญที่จะสามารถแกปญหาได 
      การใหเลือก   
      กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยสามารถบอกสิ่งที่เกิดกับพวกเขาไดแต
ถาเปนเรื่องของการศึกษาซึ่งพวกเขาคิดวาปญหาที่เกิดในเร่ืองของการศึกษาเปนเรื่องที่โรงเรียนตอง
แกไข พวกเขาจะคิดไดในเรื่องที่เก่ียวของโดยตรง เชน พาเด็กไปโรงเรียน เตือนเด็กใหทําการบาน 
ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ดังน้ัน อาจตองใหคนที่เขาใจซ่ึงไดแกกลุมคนที่มีปฏิสัมพันธ
กับสังคมภายนอกเปนประจําหรือคนรุนใหมที่ไดรับมีการศึกษาในโรงเรียนไดมีสวนชวยอธิบาย ซึ่ง
จะทําใหพวกเขาคิดถึงปญหาที่พวกเขาเลือกจะหาวิธีแกไขได  
    3) การใหทํางานเปนทีม โดยการฝกทักษะการเขารวมในกิจกรรมทางสังคม 
ซึ่งไดแก การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และการทํางานรวมกับผูที่
เก่ียวของ  
     การใหแสดงความคิดเห็น  
     ในการทํากิจกรรมตองใหทุกคนไดพูด เม่ือพูดแลวจะทําใหกลามากขึ้น 
อยาปลอยใหนั่งเงียบเพราะจะทําใหไมพูดตลอดจนจบกิจกรรม  
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     การใหยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน  
     นอกจากการมีนิสัยรักความสงบ การหลีกหนีปญหาแลว กลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวยจะมีนิสัยนิ่งเฉยไดดีเม่ือไมพอใจในความคิดของคนอ่ืนเพราะพวกเขาคิดวาไมไดวา
กลาวพวกเขา นอกจากบางคนที่มีปฏิสัมพันธกับคนภายนอกที่จะแสดงการตอบโตในความคิดที่พวก
เขาเห็นวาไมดีสําหรับพวกเขา หากพบวาพวกเขาพูดแทรกขึ้นมาแสดงวาไมเห็นดวย ฉะน้ัน จะตอง
ใหพวกเขาไดโตตอบเพ่ือจะไดเรียนรูการยอมรับในความคิดของคนอ่ืน  
                                  การทํางานรวมกับผูที่เก่ียวของ   
      การดําเนินชีวิตของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไมไดแตกตางไป
จากคนอ่ืนในสังคม การเดินทางไปในที่ตาง ๆ เปนเรื่องที่พวกเขาทํากันเปนปกติ แตการใหมารวม
กันคิดพัฒนาในเรื่องที่เก่ียวกับสาธารณะประโยชนของสวนรวมในสังคมเปนเร่ืองที่พวกเขาไมมี
ประสบการณ  นอกจากบางคนที่องคกรเอกชนชักชวนไปทํางานดวยกัน แตสวนใหญเปนเรื่อง
ภายในหมูบานกับหนวยงานภาครัฐ ดังน้ัน การจะฝกการทํางานรวมกับผูที่เก่ียวของตองใหพวกเขา
ไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมจริง ๆ และตองใหเวลากับพวกเขา   
      4) การสรางความไววางใจ  
      การสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิดความรูสึกเปนกันเองคือการเขาไปพบ
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในสถานที่ที่เปนที่อยูของพวกเขาและการพูดคุยอยางเปนกันเองและ
ไมพูดใหพวกเขาหวาดระแวง   
      การสรางใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ทําไดโดยการรับฟงเรื่องที่พวก
เขาตองการบอก การสนับสนุนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของพวกเขา และใหการชวยเหลือเม่ือ
เกิดปญหาที่ไมสามารถหาทางแกไขไดเปนวิธีการใหความไววางใจที่เหมาะกับกลุมชาติพันธุชาวเลอู
รักลาโวย 
   2.1.4 ความเหมาะสมของเน้ือหาความรู   
       ขอกฎหมายในเอกสารเปนความรูใหมที่มีประโยชน แตคนที่อานไมออก 
ก็มีการอธิบายควรมีภาพประกอบเพื่อใหเขาใจไดงาย ๆ ทําใหเกิดความสนใจ               
                       2.1.5  ใบงานและการประเมินผลโดยแบบสอบถาม มีขอจํากัดคือ 
       ประโยคคําถามใหถามคําถามที่สั้น ๆ ใชภาษาที่เขาใจงาย ๆ  
       อยาบังคับใหเขียนอธิบายเพราะพวกเขาจะนิ่งเฉย 
       ถาใหทํางานเปนกลุม จะมีการชวยเหลือกันแตภายในกลุมตองมีคนที่เขียน
หนังสือและอานหนังสือออก แตจะไดความคิดที่เหมือนกันเพราะจะไมคอยคิด 
       คนรุนเกา ๆ ตองใชคําถามเปนภาษาอูรักลาโวยเพ่ือใหเขาใจงายขึน้  
 
  2.2 ผลการทดลองเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษา (KiPTT empowerment) 
ใน 3 ชุมชน มีดังนี้ 
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   2.2.1 ขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม จํานวน 3 กิจกรรม ไดขอมูล ดังนี้  
       การ ดํา เ นินการ เสริมสร า งความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT 
empowerment) ใน 3 ชุมชน ไดแก แหลมตุกแก ราไวยและสะปา โดยผานกิจกรรม 3 กิจกรรม
ประกอบดวย กิจกรรมที่ 1 เราคือ กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนความคิด และกิจกรรมที่ 3 สูความ
ตระหนักทางการศึกษา โดยกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตที่เขารวมกิจกรรมจํานวน 
30 คน แบงเปนชุมชนละ 10 คน ขอมูลจากการสังเกตและการเขียนใบงานในกิจกรรมสรุปไดดังนี้ 

1.  การใหความรูและขอมูลขาวสาร  
    จากการใหความรูและขอมูลขาวสารสังเกตไดวา บางคนนั่งเงียบแต 

มองหนาผูดําเนินการ บางคนก็ชวนเพื่อนพูดคุยและหัวเราะเม่ือพอใจในคําพุดน้ัน  
2. การใหมีสวนรวม  
    การใหมีสวนรวมโดยการแลกเปลี่ยนความคิด วิธีการ พบวา  

พฤติกรรมการมีสวนรวมของกลุมคือสมาชิกบางคนตอบคําถามทันที บางคนยิ้มและใชการแสดงทาง
สีหนาในเรื่องที่เห็นดวย และแสดงความสงสัยออกทางสีหนา บางคนซักถามเร่ืองที่ตนเองเคย
เก่ียวของกับการศึกษา  ในใบงานที่ 1 ใหบอกการปฏิบัติตน ซึ่งกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยบอก
การปฏิบัติดังนี้ 

2.1 การดูแลใหเด็กไปโรงเรียน โดยการปลุกเด็กใหตื่น อานนํ้า ให 
เด็กทานอาหารและไปสงที่โรงเรียน  แตบางคนซักถามถึงปญหาของการดูแลเด็ก เชน 
        หญิงชาวเล อายุ 68 ป เลาวา “เด็กบางคนมันรองไหไมไป
โรงเรียน พอแมก็ขี้ครานแลลูก ก็ปลอยใหเด็กไมไปโรงเรียน” 
        หญิงชาวเล อายุ 30 ป เสริมวา “เด็กปานนี้มันไมคอยอยาก
เรียน มันตามกันออกโรงเรียน ไมรูจ้ีทําเผือเหมือนกัน” 
       2.2 การเอาใจใสการเรียนของเด็ก เม่ือผูวิจัยถามถึงเรื่องการบาน
ของเด็กและการพูดใหเด็กมีความตั้งใจเรยีนซ่ึงมีบางคนไมมีความรูและความเขาใจในเรื่องที่เก่ียวกับ
การศึกษา แตมีความตั้งใจทีจ่ะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ดังเชนชาวเลชาย วยั 39 ป กลาววา  
 
 “เราไมมีตังใหลูกเรียนพิเศษเหมือนคนในเมือง ใชอินเตอรเน็ตไมเปน คะแนนโอเน็ตมันก็ไมดี”  
 

บางคนพอมีความรูบางก็สอนลูกทําการบานทุกวัน แตครอบครัวสวนใหญท่ีไมไดดูแลเด็กในการทํา
การบาน ดังคําบอกเลาของหญิงชาวเล อายุ 58 ป พูดเสริมวา “มีบานของไอสีท่ีแมมันสอนลูกทําการบาน
ทุกวัน แตบานอื่นมันไมรูหนังสือเทาไหร”  ซึ่งผูวิจัย “แบบนั้นก็ฝากใหสีสอนการบานเด็กคนอ่ืนดวยได
ไหม”    

       2.3 การมีสวนในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนไดขอมูลวากลุม
ชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน 2 ชุมชนไมรูจักหลักสูตรยกเวนชุมชนราไวย เพราะกลุมชาติพันธุ
ชาวเลในหมูบานชุมชนราไวยเคยเดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเรียกรองใหกระทรวงจัดทํา
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หลักสูตรชาวเลแตนักวิชาการไดใหความคิดเห็นวาการจัดทําหลักสูตรชาวเลจะทําใหเกิดความแปลก
แยกขึ้น 

2.4 การสนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของเด็ก ไดขอมูล   
วากลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใหการสนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของเด็กทุกคร้ัง แต
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยชุมชนหนึ่งเลาวาปที่แลวโรงเรียนไมใหเด็กของพวกเขาขึ้นแสดงรอง
แง็งบนเวทีในวันเด็ก    
 

2.5 ติดตามขอมูลขาวสารการเรียนของเด็ก โดยการถามเด็ก 
เก่ียวกับโรงเรียนการไปเขารวมประชุมผูปกครอง แตทางโรงเรียนไมเคยออกหนังสือแจงขาวแก
ผูปกครอง    

3.  การใหทํางานเปนทีม เปนการใหสมาชิกจับเปนกลุมยอยเพ่ือ 
รวมกันระดมความคิดวาหมูบานและโรงเรียนควรทําอยางไรเพ่ือใหเด็กไดเรียนหนังสือโดยใชหัวขอ
วา “เราจะชวยกันอยางไร” จากการทดลองพบพฤติกรรมจากที่สังเกตได คือ หลายคนชวยกันคิด 
บางคนที่ไมเขาใจจะนั่งมองคนอ่ืนและพยักหนาในความคิดของกลุม แตทุกคนใหความรวมมือตอ
กลุมอยางดี และกลุมมีการเสนอความคิดในใบงานที่ 2 “เราจะชวยกันอยางไร” 

3.1 หมูบานควรทาํอยางไร 
 3.1.1 สนับสนุนใหเด็กไปเรียนหนังสือ  

    3.1.2 จัดใหมีรถรับ-สงจากหมูบานไปโรงเรียน 
3.2 โรงเรียน ควรทําอยางไร  

 3.2.1 โรงเรียนควรมีกองทนุการศึกษาใหไปเรียน 
ตอโรงเรียนอ่ืน   

 3.2.2 ใหคุณครูปรับปรุงการพูดกับเด็กชาวเลใหสุภาพ   
เม่ือเด็กมีปญหาใหปรึกษากับโรงเรียนได โรงเรียนตองดูแลพฤติกรรมของเด็ก 

3.2.3 โรงเรียนตองสอนเด็กใหเรียนดีขึ้น 
4. การสรางความไววางใจ โดยการใหผูที่กลุมชาติพันธุชาวเลรูจัก 

มารวมทํากิจกรรม แตพบวาการทํากิจกรรมในบางชวงเวลามีบางคนปลีกตัวออกจากกลุมไปและจะ
กลับมาใหมเม่ือใกลเวลาเลิกกิจกรรม และคนที่ซักถามก็จะซักถามบอย ๆ บางคนที่นั่งเงียบแมจะ
เรียกใหตอบก็จะแสดงออกเพียงการยิ้ม 
 
 
   2.2.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามซึ่งผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมตวัอยาง 
ที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน มีผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
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      2.2.2.1 ทัศนคติระดับบุคคลของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด
ภูเก็ตกอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 ในดานความรูสึกมีอํานาจและไมแตกตางกันในดานความรับผิดชอบ ดานความตระหนัก
หนาที่ และความรูสึกในเรื่องของกลุม 

      2.2.2.2 ทัศนคติระดับกลุมของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด 
ภูเก็ต จํานวน 86 ครัวเรือนมีทัศนคติระดับกลุมในภาพรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวาการเรียนรูบทบาทหนาที่ที่มีตอชุมชนและสังคมอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ย 2.62 และดาน
การปรับตัวอยูในระดับนอยมีคาเฉลี่ย 2.22 

       2.2.2.3 ความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน 
จังหวัดภูเก็ตกอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในดานการรับรูและการยอมรับ สําหรับดานการเห็นคุณคาไมมีความแตกตาง
กัน 
         2.2.2.4 ทัศนคติระดับบุคคลโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ตระหนักทางการศึกษาโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .526) เม่ือพิจารณา
ทัศนคติระดับบุคคล รายดานกับความตระหนักทางการศึกษาโดยรวม พบวา ทัศนคติระดับบุคคล
ดานความรับผิดชอบและ ดานความรูสึกในเรื่องกลุมมีความสัมพันธทางบวกกับความตระหนักทาง
การศึกษาโดยรวมอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.491 และ .487 ตามลําดับ) สําหรับ
ทัศนคติระดับบุคคลดานความตระหนักหนาที่มีความสัมพันธทางบวกกับความตระหนักทาง
การศึกษาโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.380) สําหรับทัศนคติระดับบุคคลดาน
ความรูสึกมีอํานาจมีความสัมพันธกับ วามตระหนักทางการศึกษาโดยรวมอยางไมมีนัยสําคัญ 
           ความสัมพันธระหวางความตระหนักทางการศึกษารายดานกับ
ทัศนคติระดับบุคคลโดยรวมพบวา ความตระหนักทางการศึกษาดานการรับรู ดานการยอมรับและ
ดานการเห็นคุณคามีความสัมพันธทางบวกกับทัศนคติระดับบุคคลโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (r=.383, .412 และ .405 ตามลําดับ) 
     2.2.3 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย   
      ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด
ภูเก็ต จํานวน 86 คน หลังจากการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาใหกับกลุมอาสามสมัคร 
จํานวน 30 คน ผูวิจัยไดเดินทางกลับเขาสูหมูบานอีกครั้งเพ่ือทําการเก็บขอมูลทัศนคติระดับกลุม 
สรุปขอมูลที่ไดจากจากการสัมภาษณ สรุปไดดังนี้ 
       กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในหมูบานรูวาผูวิจัยเดินทางเขามาให
ความรูในเรื่องที่เก่ียวกับการศึกษา พวกเขามีการทักทายดวยการยิ้ม บางคนก็ชวนสนทนา คนใน
ครอบครัวของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 30 คนที่ผานกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักทาง
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การศึกษารับรูวาผูวิจัยใหความรูเก่ียวกับการศึกษาและโรงเรียน ทําใหคนในครอบครัวเกิดความรูสึก
ที่ดีกับผูวิจัยและกลาที่จะบอกสิ่งที่ตนเองตองการ อยางเชน เด็กผูหญิงวัย 12 ป บอกกับผูวิจัยวา   
 
       “...หนูเรียนชั้นม.1 หนูอยากทํางานพิเศษ มีงานไหม...”  

การท่ีเด็กผูหญิงบอกส่ิงท่ีตนเองตองการแสดงใหเห็นวาคนในครอบครัวมีการเลาส่ิงท่ีเรียนรูมาใหกับ
สมาชิก เมื่อคนในครอบครัวเกิดความไววางใจในบุคคลใด สมาชิกในครอบครัวก็จะมีความรูสึก
เชนนั้นดวย  

 
      ความรูสึกของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยที่มีตอตนเองคือความรูสึก
วาตนเองมีอิสระในการใชชีวิตอยูในสังคมเหมือนเชนคนอ่ืน ๆ แตคนภายนอกก็ยังคงมองพวกเขา
อยางแปลกแยก ทั้งที่กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไดปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อใหเหมือนคนอ่ืน เชน 
การใหเด็กไปเรียนหนังสือ การมีความรูในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดในสังคม การทํางานกับคนภายนอก
หมูบาน การทําตามคําแนะนําของหนวยงานราชการและเอกชนที่เขามาในหมูบานเพื่อชวยเหลือ
พวกเขา ตามคําบอกเลาของ หญิงอายุ 39 ป  
 

       “...มันก็เหมือนเดิม เวลาเราไปซื้อของ เราไมหาญ(กลา)พูดภาษาเรา 
เด๋ียวคนในรานไดยิน มันจี้(จะ)มองเราแบบดูถูก...” 

 
      การที่คนภายนอกรูวาพวกเขาคือกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยเปน
เพราะการสื่อสารที่ยังคงใชภาษาของตนเอง แตคนรุนหลังมักจะใชภาษาทางราชการในการสื่อสาร
เม่ืออยูภายนอกหมูบาน เห็นเพราะการที่เด็กไดเขาไปเรียนในโรงเรียนและใชภาษากลางรวมถึงการ
ที่ครอบครัวมีปฏิสัมพันธกับคนภายนอกหมูบานทําใหสื่อสารไดทั้งภาษากลางและภาษาทองถิ่น 
ดังเชนหญิงวัย 46 ป เลาวา 
 

       “...เด็ก ๆ ไปโรงเรียน แค(ท่ี)โรงเรียนตองพูดกลาง เด็กบางคนมัน
ชอบพูดกลาง มันก็ไมพูดใตไมพูดภาษาบานเรา มันวาไปไหนก็ไมอาย...”  

 
     กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยมีความรูสกึตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
เพราะบุตรหลานของพวกเขาเขาเรียนในโรงเรียน การที่เด็กบางคนไดรับทุนการศึกษา อยางคําบอก
เลาของหญิงวยั 52 ป  

      “...หลานของเรากําลังเรียนอยูแค(ท่ี)เมืองนอก มันไดทุนใหไปเรียนนะ แต
วาอยูแคพอกับแมของมันดวย มันใหลูกเรียน...” 
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    พวกเขาเชื่อวากลุมของพวกเขามีความเขมแข็งเพราะพวกเขาตองประสบ

ปญหากับนายทุนในเรื่องของที่อยูอาศัย อาชีพที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว บริเวณที่ใชในประกอบ

อาชีพประมงโดยเฉพาะปญหาของการตองออกจากพ้ืนที่อาศัยทําใหพวกเขาสามารถรวมกลุมกันเพ่ือ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการแกไขปญหาดวยความเชื่อวาความรวมมือกันภายในกลุมจะทําใหกลุม

เข็มแข็งสามารถตอรองกับคนอ่ืนได ตามคําบอกเลาของ 

     “...ตอนนี้เราตองคอยแลวาเขาจ้ี(จะ)มายิก(ไล) เมื่อไหร แตพวกเรารวมกลุม

กันได ตองสูกันอีกนาน มูลนิธิก็เขามาชวยแล(ดู)เร่ืองกฎหมาย...” 

    ปญหาการเรียนของเด็กจึงเปนปญหาที่เล็ก ๆ สําหรับพวกเขา เพราะพวก

เขารูจักการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย แตหลายคนไมสามารถจบการศึกษาไดเพราะประสบ

ปญหาของความไมพรอมในเรื่องคาใชจายและการตองประกอบอาชีพ จากคําบอกเลาของ หญิงวัย 

65 ป ที่วา 

     “...เด็กไปเรียนกับศูนยนอกโรงเรียนก็ได แตมันมีปญหาหลายอยาง บางคน

ไมมีรถเครื่อง(จักรยานยนต) บางคนมันตองทํางาน เรียนไมจบกาลุย(มาก)...” 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

1. สภาพความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด 
ภูเก็ต โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา การยอมรับมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ การเห็นคุณคาและการรับรู เปนเพราะกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยเขาสูระบบ
การศึกษาในโรงเรยีนตั้งแตกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยยังไมไดรับการรับรองใหเปนพลเมืองไทย 
หากแตไดรับการรับรองจากโรงเรียนเม่ือจบการศึกษา (เฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย. 2549: 72) มีการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งเห็นไดจากเร่ืองของการสรางบานเรือน การแตงกาย การบริโภคอาหาร 
ซึ่งไดรับเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะปจจัยจากภายนอกและการมีปฏิสัมพันธกับสังคมนอกชมุชน 
(พชรวรรณ  รุงแสงอรุโณทัย. 2547: 75) และการเขาสูหมูบานของกลุมชาติพันธุชาวเลใน 3 ชุมชน
ขององคกรเอกชนและสถาบันตาง ๆ ของรัฐหลังการเกิดเหตุการณสึนามิเม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 
2547 รวมทั้งลักษณะของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยที่มีความรักในบุตรหลานดวยการเลี้ยงดู
เด็กที่มีการเลี้ยงดูเด็กโดยเนนการสงเสริมพัฒนาการดานรางกายมากกวาพัฒนาการดานอ่ืน ๆ การ
ใหเด็กเรียนรูดานภาษาและสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคภายใตบริบทของ
ชาวเล (สุรัสวดี  กองสุวรรณ. 2539: บทคัดยอ) โดยไมไดปลูกฝงในเรื่องของการศึกษาเพราะกลุม
ชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยมีการศึกษานอย (หิรัญญา  ปะดุกา. 2543: บทคัดยอ)  



119 

 

  ดังนั้น จะสังเกตเห็นวาจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาอยางนอยกลุมชาติพันธุ
ชาวเล อูรักลาโวยยังมีความตระหนักทางการศึกษาอยูและอยูในสวนที่สามารถจะเสริมสรางใหมี
ความตระหนักมากขึ้นได 

2. ผลการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 
ในจังหวัดภูเก็ต 

2.1 จากการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาใหกับอาสาสมัครกลุมชาติพันธุ 
ชาวเลอูรักลาโวย จํานวน 30 คน พบวา ทัศนคติระดับบุคคลของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยใน
จังหวัดภูเก็ตกอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาแตกตางกันในดานความรูสึก 
มีอํานาจ แตไมแตกตางกันในดานความรับผิดชอบ ดานความตระหนักหนาที่ และความรูสึกในเรื่อง
ของกลุม จากผลดังกลาวแสดงวาการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาดวยแนวทาง/วิธีการให
ความรูและขอมูลขาวสาร การใหมีสวนรวม การใหทํางานเปนทีม และการสรางความไววางใจโยผาน
กิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา 3 กิจกรรม ประกอบดวย “เราคือ” “แลกเปลี่ยน
ความคิด” และ”สูความตระหนักทางการศึกษา” เปนแนวทาง/วิธีการท่ีคํานึงถึงสภาพของกลุมชาติ
พันธุชาวเลอูรักลาโวยตามขอเสนอแนะของผูใหขอมูลกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย โดยใชหมูบาน
เปนสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหผูรวมกิจกรรมไดบอกเลาเรื่องที่ตนเองประสบอยางเต็มที่ซึ่ง
สอดรับกับธรรมชาติของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยบางคนที่ไมกลาแสดงออกทางความคิดกับ
คนภายนอกหมูบาน และขนาดของกลุมที่กําหนด 10 คน สามารถทําใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น
ได การฝกใหกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไดแสดงความคิดเห็นหรือการคัดคานรวมทั้งการฝก
ทํางานรวมกับคนอ่ืนจะตองใหพวกเขาไดรวมในกิจกรรม ซึ่งสรางความไววางใจใหกับพวกเขาดวย
การเชิญผูที่กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยคุนเคยมารวมในกิจกรรม   
     การไดรับขอมูลขาวสารทําใหกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไดรับรูในเรื่อง
ของสิทธิอํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาซ่ึงถูกกําหนดเปนกฎหมาย ทําใหกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวยเห็นวาเรื่องที่ไดรับมีความสําคัญเก่ียวของกับสิทธิประโยชนเพราะประสบการณที่
กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไดรับรูเร่ืองของศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือความเทาเทียมกันของ
คนจากกลุมคนภายนอกหมูบานและองคกรภาครัฐและเอกชนที่เขาไปในหมูบานหลังเกิดเหตุการณสึ
นามิ ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันเกิดจากขาวสารขอมูลที่ ไดรับอาจเปลี่ยนแปลงได  
(ธงชัย  สันติวงษ. 2539: 166-167) และสอดคลองกับงานวิจัยของ โสมสกาว  เพชรานนทและคณะ. 
(2545: 80-81) พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธตอความตระหนัก คือความรูความเขาใจในเรื่องสิทธิ
และหนาที่ของชุมชนตามกฎหมาย ซึ่งการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาอาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทันทีหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลัง (Bishop; & others. 1988: 17) ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ พนิดา  รัตนไพโรจน (2542: 73) ที่ไดศึกษาผลการใชโปรแกรมการเสริมสราง
พลังอํานาจตอการรับรูผลที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและเจตคติตอการปฏิบัติงานของสมาชิกทีม
พยาบาลกลุมที่ไดรับโปรแกรมเสริมสรางพลังอํานาจหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับผลวิจัยของ ฟรานซ (สุเมธ  งามกนก. 2549: 23;
อางอิงจาก Franz. 2004:Online) ที่ไดศึกษาการเพ่ิมอํานาจใหเจาหนาที่บนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและความยุติธรรมขององคกรซ่ึงผลการวิจัยพบวาการเพิ่มอํานาจสามารถทําใหเจาหนาที่
มีเจตคติที่มีตอการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2.2 ความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด 
ภูเก็ตกอนและหลังการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ในดานการรับรูและการยอมรับ สําหรับดานการเห็นคุณคาไมมีความแตกตางกัน 
กลาวคือหลัง การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาสูงขึ้นทั้งในดานการรับรูและการยอมรับซึ่ง
สอดคลองกับผล การวิจัยของยงยุทธ  เถื่อนกลาง (2550) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีสวน
รวมของประชาชนในการตัดการขยะชุมชนโดยกระบวนการเสริมสรางพลังอํานาจตําบลโตนด 
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบวา รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ
ชุมชนโดยกระบวนการเสริม สรางพลังอํานาจสามรถทําใหประชาชนมีความตระหนักในการจัดการ
ขยะชุมชนสูงขึ้นไดและสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฮวน (สุเมธ  งามกนก. 2549: 23; อางอิงจาก 
Hohn. 1999: Online) ที่ไดศึกษาความตระหนักของเด็กในการเพ่ิมอํานาจในสถานศึกษาผลการวิจัย
พบวาหลังจากเพ่ิมอํานาจสถานศึกษาสามารถทําใหเด็กนักเรียนมีความตระหนักมากขึ้น อีกทั้ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ลุยเซน (สุเมธ  งามกนก. 2549:23 อางจาก Looysen. 1999: 
ออนไลน) ที่ไดศึกษาความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจ: กรณีศึกษา
ครูใหญและครูในโรงเรียนมัธยม ศึกษาไอโฮวา ผลการวิจัยพบวาการที่ครูเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจสามารถทําใหครูมีความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจสูงขึ้น   

2.3 ทัศนคติระดับบุคคลโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความตระหนักทาง 
การศึกษาโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาความ
ตระหนักทางการศึกษาดานการรับรู ดานการยอมรับ ดานการเห็นคุณคามีความสัมพันธทางบวกกับ
ทัศนคติระดับบุคคลโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ 
เบรกเกอร (สมฤดี  ทัพพรหม. 2551: 24 อางอิงจาก Brackher. 1986: 250) ที่กลาววา ความ
ตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีตอส่ิงเราอันไดแกบุคคล สถานการณ กลุมสังคม และสิ่งตาง ๆ ที่โนม
เอียง ฉะน้ัน การที่กลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยไดรับการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา
ซึ่งเปนส่ิงเราทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติระดับบุคคลและกลุมสงผลตอความตระหนักทาง
การศึกษา ดังน้ันจากผลการวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวาทัศนคติกับความตระหนักมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกันอีกทั้งยังแสดงใหเห็นการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตคร้ังน้ีสามารถพัฒนาทัศนคติและความตระหนักทางการศึกษาของ
กลุมชาติพันธุดังกลาวไปในแนวทางที่มีได. 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาที่ 
เหมาะสมกับกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยอยางนอยมีความเชื่อวาสามารถพัฒนาได  

1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการสํารวจและติดตามการศึกษาของกลุมชาติ 
พันธุชาวเลอูรักลาโวยในชุมชนและโรงเรียนแลวนําการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาไป
พัฒนาทางการพัฒนาใหแกกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 
      1.3 โรงเรียนควรมีแนวทางในการดูแลการศึกษาเด็กกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย
อยางใกลชิด เพ่ือใหเด็กไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในระดับที่สูงขึ้น 
      1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรใหการสนับสนุนวัฒนธรรมเชน การรํารองแง็ง 

โดยบรรจุไวในโปรแกรมของบริษัททองเท่ียวเพ่ือสนับสนุนรายไดใหกับกลุมชาติพันธุชาวเล  

  2. ขอเสนอแนะในการทําวจัิยตอไป 
      2.1 ควรศึกษาวิจัยในเรื่องของการนําสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาไป
ใชในโรงเรียนของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ต 
      2.2 ควรศึกษาวิจัยยุทธศาสตรพัฒนาการมีสวนรวมของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลา
โวยในการจัดการศึกษา 
      2.3 ควรศึกษาวิจัยนโยบายการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของกลุมชาติพันธุ
ชาวเลอูรักลาโวย 
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รายชื่อกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยที่เขารวมสนทนากลุม  
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รายชื่อกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยที่เขารวมสนทนากลุม  
 

 นายสิทธิ์  ประมงกิจ  ผูนํากลุมชาตพัินธุชาวเลอูรกัลาโวย สะปา 
 นายหงีม  หาดทรายทอง ผูนํากลุมชาตพัินธุชาวเลอูรกัลาโวย ราไวย 
 นายสุธน  ประมงกิจ  ผูใหญบานหมู 4 แหลมตุกแก  
 นายวิรัตน  ประโมงกิจ ผูชวยผูใหญบานหมู 4 แหลมตุกแก  
 นายโสรฬ  ประมงกิจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานแหลมตุกแก 
 นายจิตติ  ประมงกิจ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานสะปา  
 นางบุญร่ืน  วัดสวางอารมณ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ราไวย 
 นายสมหมาย  ประมงกิจ    พนักงานหางสรรพสินคาบิก๊ซี จังหวัดภูเก็ต 
 นางสาวบุญเสริม  พลรบ พนักงานภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต  
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ภาคผนวก ค  
รายชื่อกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยที่เขารวม 
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การทดลองการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT empowerment) 
1. นางดาวนอย  ประโมงกิจ 
2. นายใจ  ชางนํ้า 
3. นางสาวปทมา  ประมงกิจ 
4. นางสาวดวงใจ  ประโมงกิจ 
5. นางมะลิ  ประโมงกิจ 
6. นางสาววิไลวรรณ  รักดี 
7. นางสาวจารีย  ชางน้ํา 
8. นายทวิช  หลกัเกาะ 
9. นายสมบูรณ  ประโมงกิจ 
10. นางสาวโสภี  ประโมงกิจ 
11. นายนิรันดร  หยังปาน 
12. นางเย็นจิต  หมิเด็น  
13. นายบุญยัง  ดํารงเกษตร 
14. นางสาวปวีณา  บางจาก 
15. นางสาวสุมาล ี รักนาวา 
16. นางสาวสุกานดา  บางจาก 
17. นางแจม  ดํารงเกษตร 
18. นางขวัญตา  ทะเลลึก 
19. นางสมศรี  ดํารงเกษตร 
20. นายนรา  ประมงกิจ 
21. นางสาวลําดวน  ชางน้ํา 
22. นางบัวคํา  รกัดี 
23. นางสาวมณฑิรา  ประมงกิจ 
24. นางสาวอรพินท  ประมงกิจ 
25. นางสาวสุดา  ทะเลลึก 
26. นายฉัตรชัย  ประมงกิจ 
27. นางสาวรัตนา  ประมงกิจ 
28. นายสันติ  ประมงกิจ 
29. นายลม  ประมงกิจ 
30. นายสุรทิน  ประมงกิจ 

 
 



139 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



140 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง 

การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด
ภูเก็ต 

 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 
  ตอนที่ 1  คําถามเก่ียวกบัสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  คําถามเก่ียวกบัความตระหนักทางการศึกษา (Educational  

Awareness)  
  ตอนที่ 3  คําถามเก่ียวกบัทัศนคติระดับบุคคล (Individual attitude) 
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ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความและกรอกขอความลงในชองวาง 
             ที่ตรงกับความเปนจริง เก่ียวกับตวัของทานและใสรายละเอียดในชองวาง 

1. เพศ    ชาย     หญิง 

2. อายุ.....................ป       
3. ระดับการศึกษา………………………………………………………………………………… 
4. อาชีพ.............................................................................................................................. 
5. รายไดตอเดือน………………………………………บาท 
6. จํานวนบุตร...........คน    

6.1  บุตรคนที่ 1  อายุ..................ป 
      กําลังศึกษาชั้น…………………................................. 
      จบการศึกษาชั้น……………………………………….. 
      ไมเคยเขารับการศึกษา  

6.2  บุตรคนที่ 2  อายุ..................ป 
      กําลังศึกษาชั้น…………………................................. 
      จบการศึกษาชั้น……………………………………….. 
      ไมเคยเขารับการศึกษา  

6.3  บุตรคนที่ 3  อายุ..................ป 
      กําลังศึกษาชั้น…………………................................. 
      จบการศึกษาชั้น……………………………………….. 
      ไมเคยเขารับการศึกษา  

6.4  บุตรคนที่ 4  อายุ..................ป 
      กําลังศึกษาชั้น…………………................................. 
      จบการศึกษาชั้น……………………………………….. 
      ไมเคยเขารับการศึกษา  

6.5  บุตรคนที่ 5  อายุ..................ป 
      กําลังศึกษาชั้น…………………................................. 
      จบการศึกษาชั้น……………………………………….. 
      ไมเคยเขารับการศึกษา  
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ตอนที่ 2  ความตระหนักทางการศึกษาดานการรับรู  การยอมรับ และการเห็นคุณคา  
 

คําชี้แจง  ใหพิจารณาขอความในแตละขอแลวใสเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกบัความคิดเห็น 
             ของทานมากที่สุด 
 

ขอที่ รายการ ระดับ 
5 4 3 2 1

 ดานการรับรู    
1 ผูปกครองสนใจและตั้งใจรับรูความรูในเร่ืองอํานาจหนาที่ดาน

การดูแลใหบตุรหลานไปโรงเรียน……………….…..................... .... 
 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

2 ผูปกครองสนใจและตั้งใจรับรูความรูในเร่ืองอํานาจหนาที่ดาน
การเอาใจใสการเรียนของบตุรหลาน……………………............. .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

3 ผูปกครองสนใจและตั้งใจรับรูความรูในเร่ืองอํานาจหนาที่ดาน
การมีสวนในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน…………................ .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

4 ผูปกครองสนใจและตั้งใจรับรูความรูในเร่ืองอํานาจหนาที่ดาน
การสนับสนุนการเขารวมกจิกรรมของบุตรหลาน……………….. .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

5 ผูปกครองสนใจและตั้งใจรับรูความรูในเร่ืองอํานาจหนาที่ดาน
การติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเรยีนของบุตรหลาน…...... .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

     
 ดานการยอมรับ    
6 ผูปกครองยอมรับและใหการสนับสนุนในเรื่องอํานาจหนาที่ดาน

การดูแลใหบตุรหลานไปโรงเรียน……………….…..................... .... 
 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

7 ผูปกครองยอมรับและใหการสนับสนุนในเรื่องอํานาจหนาที่ดาน
การเอาใจใสการเรียนของบตุรหลาน……………………............. .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

8 ผูปกครองยอมรับและใหการสนับสนุนในเรื่องอํานาจหนาที่ดาน
การมีสวนในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน…………................ .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

9 ผูปกครองยอมรับและใหการสนับสนุนในเรื่องอํานาจหนาที่ดาน
การสนับสนุนการเขารวมกจิกรรมของบุตรหลาน……………….. .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

10 ผูปกครองยอมรับและใหการสนับสนุนในเรื่องอํานาจหนาที่ดาน
การติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเรยีนของบุตรหลาน…...... .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 
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ขอที่ รายการ ระดับ 
5 4 3 2 1

 ดานการเห็นคุณคา    
11 ผูปกครองมีความตั้งใจที่จะปฏิบัตติามอํานาจหนาที่ดาน

การดูแลใหบตุรหลานไปโรงเรียน…….…….…........................... .... 
 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

12 ผูปกครองมีความตั้งใจที่จะปฏิบัตติามอํานาจหนาที่ดาน
การเอาใจใสการเรียนของบตุรหลาน……………………............. .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

13 ผูปกครองมีความตั้งใจที่จะปฏิบัตติามอํานาจหนาที่ดาน
การมีสวนในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน…………................ .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

14 ผูปกครองมีความตั้งใจที่จะปฏิบัตติามอํานาจหนาที่ดาน
การสนับสนุนการเขารวมกจิกรรมของบุตรหลาน……………….. .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

15 ผูปกครองมีความตั้งใจที่จะปฏิบัตติามอํานาจหนาที่ดาน
การติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเรยีนของบุตรหลาน…...... .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



144 
 

ตอนที่ 2 ทัศนคติระดับบุคคล (Individual attitude)  
 
คําชี้แจง  ใหพิจารณาขอความในแตละขอและใสเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกบัความรูสึก 
             ของทานมากที่สุด 
   5 = มากที่สุด      4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = นอย     1 = นอยที่สุด  
 
ขอ
ที่ 

รายการ ระดับ 
5 4 3 2 1

1 ทานเปนคนหน่ึงที่ทําประโยชนใหกับสังคมไดเหมือนคนอ่ืน ๆ  

 

.... .... .... .... ....

2 ทานเชื่อม่ันความสามารถที่จะทําส่ิงตาง ๆ ใหสําเร็จได  

 

.... .... .... .... ....

3 ทานใชความพยายามแกไขความลมเหลวทีเ่กิดจากการกระทํา
ของตนเอง ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

4 ทานแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวติของทานและครอบครัวเสมอ 

 

.... .... .... .... ....

5 ทานเชื่อวาตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ตามที่ตองการ
ได ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

6 ทานรูสึกวาตนเองตองทําส่ิงตาง ๆ เพ่ือสวนรวมเหมือนคนอ่ืน 

 

.... .... .... .... ....

7 ทานไมคิดที่จะละเลยหนาทีท่ี่มีตอสังคมเพราะเห็นถึงความ 
สําคัญที่จะไดรับ.  ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

8 ทานเชื่อวาการทําหนาที่เพ่ือสังคมเปนผลดีที่จะเกิดกับตวัทาน 
ครอบครัวรวมถึงคนอ่ืน ๆ   ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

9 ทานมีความตัง้ใจที่จะทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด  

 

.... .... .... .... ....

10 ทานเชื่อวาความตั้งใจของตนเองจะสามารถทําใหทุกอยางเกิด
ผลสําเร็จ 

 

....
 
.... 

 
.... 

 
.... ....

 



145 
 

 

ขอ
ที่ 

รายการ ระดับ 
5 4 3 2 1

11 ทานไมเคยนิ่งเฉยตอส่ิงตาง ๆ ที่เปนหนาที่ที่ตองทํา  

 

.... .... .... .... ....

12 ทานมักจะทบทวนความเหมาะสมของตนเองในการทําส่ิงตาง ๆ  

 

.... .... .... .... ....

13 ทานมองหาวิธีที่จะทําใหทกุส่ิงที่เก่ียวของกับทานดีขึ้น  

 

.... .... .... .... ....

14 ทานสามารถทําลายอุปสรรคที่ขัดขวางการทําส่ิงตาง ๆ ของทาน
ไดเสมอ ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

15 ทานรูจักที่จะปองกันไมใหเกิดส่ิงไมดีตอตัวทานและคนอ่ืน  

 

.... .... .... .... ....

16 ทานรูสึกวาทกุคนตางก็มีการอยูรวมกันเปนกลุม 

 

.... .... .... .... ....

17 การใหความไววางใจกันของสมาชิกภายในกลุมยอมที่จะทําให
กิจกรรมของกลุมเกิดผลสําเร็จ ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

18 การเปนสมาชกิของกลุมจะตองมีสวนในการแสดงความคิดเห็น
ของตนเอง ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

19 สมาชิกของตองรวมทํากิจกรรมของกลุมเพ่ือใหกลุมเกิดความ
เขมแข็ง ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

20 ความเขมแข็งของกลุมจะทาํใหกลุมไดรับการสนับสนุนจาก
ภายนอกอันเปนผลดีตอสมาชิกทุกคนในกลุม   ....

 
.... 

 
.... 

 
.... ....

 
                                                                          ขอขอบคุณอยางสูง 
                           นางกมลมาลย  ทิพยรัตน 
                                                   นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา  
                                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เร่ือง 

การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 
ในจังหวัดภูเก็ต 

คําชี้แจง  ใหพิจารณาขอความในแตละขอและใสเคร่ืองหมาย ลงในชองที่ตรงกบัความรูสึก 
             ของทานมากที่สุด 
   5 = มากที่สุด      4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = นอย     1 = นอยที่สุด  
ทัศนคติระดับกลุม (Group attitude) 
ขอ
ที่ 

รายการ ระดับ 
5 4 3 2 1

1 ทุกวันน้ีทานใชชีวติอยูในสงัคมเหมือนคนอ่ืน 

 

.... .... .... .... ....

2 ทานตองรูจักเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อใหสามารถอยูรวมกับ
คนอ่ืนได .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

3 ทานสามารถเขารวมกิจกรรมหรือทํางานกับผูอ่ืนไดดี  

 

.... .... .... .... ....

4 ทานมีอิสระทีจ่ะคิดแตตองเปนไปตามที่สงัคมกําหนด  

 

.... .... .... .... ....

5 ทานไมจําเปนตองคิดเหมือนคนอ่ืน แตทานตองทําหนาที่เพ่ือ
สังคมเหมือนคนอ่ืน.  .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

6 ทานรูวาทานเปนสมาชิกของกลุมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของชุมชนและ
สังคม .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

7 ทานคิดวากลุมของทานไดทําหนาที่เหมือนกลุมอ่ืนในสังคม 

 

.... .... .... .... ....

8 ทานรูวากลุมของทานมีความเขมแข็งที่จะทําใหการดํารงชีวิต
ของทานดีไปดวย .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

9 ความสําเร็จในบทบาทหนาที่ของกลุมเปนสิ่งที่เกิดจากความ
รวมมือของสมาชิกภายในกลุม .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

10 ทานรูวากลุมมีความเขมแข็งยอมมีผลตอการตอรองในเร่ือง
ตาง ๆ .... 

 
.... 

 
.... 

 
.... .... 

                                                                                 
                                                                                     ขอขอบคุณ 
                                                           นางกมลมาลย  ทิพยรัตน 
                                                    นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา  
                                                                          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  



147 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ขอคําถามภาษาไทยคําถามภาษากลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย 

และคําอธิบายขอคําถามเพ่ิมเติม 
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ขอคําถามภาษาไทย คําถามภาษากลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวย และคําอธบิายขอคําถามเพ่ิมเติม 
 
ขอคําถามภาษาไทย คําถามภาษาอูรักลาโวย  คําอธิบายขอคําถาม

เพ่ิมเติม 
ผูปกครองสนใจและ
ตั้งใจรับรูอํานาจหนาที่
ดาน 

เอดอาโปกซูกาฮาตีตือตูฮาตีซก
ลาฆูกรือฌา 

นะบานะกาสกุา  

-การดูแลใหบตุรหลาน 
ไปโรงเรียน 

- ลาฆูฮัจลีฮัจบรีโกะนานะป
โรงเรียน 

-ปปะใยสุไลบรีรักอาลี้ 

-การเอาใจใสการเรียน 
ของบุตรหลาน 

- ลาฆูอาเมตฮาตีเดะลาฆูมาโซะ
โรงเรียน 

-บีโกะนานะกะเละซุไล 

-การมีสวนจัดทําหลักสูตร
ของโรงเรียน 

- ลาฆูมาโซะบือซามาเดะลาฆูบู
ลาฌัยซูรัจ 

-เกาฮูเตดโรงเรียนอาใยนามา
เกา 

-การสนับสนนุการเขารวม
กิจกรรม 

- ลาฆูบรีมาโซะบือซามาเดะลาฆบูื
อกรือฌา 

-เกานะปเตดปมาสุ 

-การติดตามขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการเรียนของ  
บุตรหลาน 

- ตูโรจลาลาฆบูรีตาปาซันลาฆูโกะ
นานะมาโซะโรงเรียน 

-มะตูโลยเกาไลปโรงเรียนยะ
เกาบาใยสุไลกะกาม่ี 

ผูปกครองยอมรับและ
สนับสนุนอํานาจหนาที่
ดาน 

เอดอาโปกซาโงะซูกาเดะลาฆูบื
อกรือฌา 

นะบานะกาซูโว 

-การดูแลใหบตุรหลานไป
โรงเรียน 

- ลาฆูฮัจลีฮัจบรีโกะนานะป
โรงเรียน 

-ปปะใยสุไลบรีรักอาลี้ 

-การเอาใจใสการเรียนของ
บุตรหลาน 

- ลาฆูอาเมดราตีเดะลามูมาโซะ
โรงเรียน 

-บีโกะนานะกะเละซุไล 

-การมีสวนจัดทําหลักสูตร
ของโรงเรียน 

- ลาฆูมาโซะบือซามาเดะลาฆูฆา
แรฮซูรัส 

-เกาฮูเตดโรงเรียนอาใยนามา
เกา 

-การสนับสนนุการเขารวม
กิจกรรม 

- ลาฆูมาโซะบือซาบาเดะ
ลาฆูกรือฌา 

-เกานะปเตดปมาสุ 

-การติดตามขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการเรียนของ  
บุตรหลาน 

- ลาฆูตูโรจบรีตาชาซันโกะนานะ
มาโซะโรงเรียน 

-มะตูโลยเกาไลปโรงเรียน   
ยะเกาบาใยสุไลกะกาม่ี 
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ขอคําถามภาษาไทย คําอธิบายขอคําถาม คําถามภาษาอูรักลาโวย
ผูปกครองตัง้ที่จะปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ดาน 

นะบานะกตีาบวยนามา นะบรานะกตีาบูรัจนามา 

-การดูแลใหบตุรหลาน  
ไปโรงเรียน 

-ปปะใยสุไลบรีรักอาลี้ - ปบลาฌัยซูรจับีลักอารี 

-การเอาใจใสการเรียนของ
บุตรหลาน 

-บีโกะนานะกะเละซุไล - บรีโกะนานะกาเลฮซูรัจ 

-การมีสวนจัดทําหลักสูตร
ของโรงเรียน 

-เกาฮูเตดโรงเรียนอาใยนามาเกา - เกาตาฮูเตดเดอโรงเรียนอา
ฆัยนามา 

-การสนับสนนุการเขารวม
กิจกรรม 

-เกานะปเตดปมาสุ - เกานะปเตดปมาโซะ 

-การติดตามขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการเรียนของ 
บุตรหลาน 

-มะตูโลยเกาไลปโรงเรียนยะเกาบา
ใยสุไลกะกาม่ี 

- มะตูโรจเกาลีฮัจจะเกาบลา
ฆัยซูรัจกะฮามี่ 

-ทานเปนคนหน่ึงที่ทํา
ประโยชนใหกับสังคมได
เหมือนคนอ่ืน ๆ  

กูปตูโละเกาบวยตานําตูโละซูยาสะ
มียารวย 

เกาฌาดีซือบียาซืออูรักนูบูอัจ
บาฌิ 

-ทานเชื่อม่ันความสามารถ
ที่จะทําส่ิงตาง ๆ ใหสําเร็จ
ได  

กูโวยนะมาบซีุดะ เกาปอจายานูบูวัจลาฆูรา
ตาฌือแนฮบรีซุจ 

-ทานใชความพยายาม
แกไขความลมเหลวทีเ่กิด
จากการกระทําของตนเอง  

กีตามาเละกีลามาแลบวยบยีาบายิ เกากือวาซาอูฆัยลาฆูเตดฌาดี
นามานูเกาบูวจัตะอาชิก 

-ทานแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับชีวติของทานและ
ครอบครัวเสมอ  

กีตามาเละปยาบายิเดะมากีตา เกามือโซะซารีลาฆบูาฆินะ
เกาฌางันโกะซือบียาเดะรูมัฮ
นะเกา 

-ทานเชื่อวาตนเอง
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ตาง ๆ ตามทีต่องการได  

เกานะบวยนะมาเดะปยาบายิ เกาปอจายาจะเกานะรีบัยลาฆู
แนฮฌือแนฮตูโรจนูเกาบือคา
นะบือเลฮ 
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ขอคําถามภาษาไทย คําอธิบายขอคําถาม คําถามภาษาอูรักลาโวย
-ทานรูสึกวาตนเองตองทํา
สิ่งตาง ๆ เพ่ือสวนรวม
เหมือนคนอ่ืน. 

สะมูฮาเกาตาฮูตูโปะกีตาฮวยบี
บาย ิ

เกาบราซาจะเกาฆาโดฮบูอัจ
ลาฆูแนฮฌือแนฮบีดาโกะซือบี
ยาซือมูฮา 

-ทานไมคิดทีจ่ะละเลย
หนาที่ที่มีตอสังคมเพราะ
เห็นถึงความสาํคัญที่จะ
ไดรับ 

เกาฮวยเตดบวูักลากลูอีนี่ เกาเตดอีบัจนะตีบันลาฆบูื
อกรือฌาบีดาโกะลูมอฮซือบี
ยาซือมูฮา 

-ทานเชื่อวาการทําหนาที่
เพ่ือสังคมเปนผลดีที่จะ
เกิดกับตวัทาน ครอบครัว
รวมถึงคนอ่ืน ๆ  

ตูลุคตูปุกีตากบูายิยูกา เกาบรีบัจจะลาฆูบือกรือฌาบี
ดาโกะลูมอฮซือมียาฌาดีลาฆู
บาฌิกะเกาฌางันโกะซือมียา
เดะรูมัฮนะเกา 

-ทานเชื่อวาความตั้งใจ
ของตนเองจะสามารถทํา
ใหทุกอยางเกิดผลสําเร็จ 

เกานะบวยนะมาบะเลฮาปา เกาปอจายาจะลาฆตูือตูฮาตี
นะเกาบวูัจบรีราตาฌือแนฮซุจ
ฮาบิฮ 

-ทานไมเคยนิง่เฉยตอสิ่ง
ตาง ๆ ที่เปนหนาที่ที่ตอง 
ทํา 

กูเฮยติดดูโดะเปลาเปลาฮูมา
เดะบวยลากูอีนี่ 
บีเบอเลอะฮ 

เกาเตดดูโดะซืองะเดะลาฆู
อีนีนูฆาโดฮนะยูวัจ 

-ทานมักจะทบทวนความ
เหมาะสมของตนเองใน 
การทําส่ิงตาง ๆ  

กูนะกีลาลากูอีนี่จะบายิตามอะละ เกานะบือฮามัจลาฆูนะเกาเดะ
ราตาฌือแนฮ 

-ทานมองหาวิธีที่จะทําให
ทุกส่ิงที่เก่ียวของกับทาน 
ดีขึ้น 

ฮูนะบวยบีกะกูบายิ เกาซารีลาฆูนนูะวัจบรีโกะซือ
บียาลีฮัจจะเกาบาฌิ 

-ทานสามารถทําลาย
อุปสรรคที่ขัดขวางการทํา
สิ่งตาง ๆ ของทานได
เสมอ 

กูนะบวยลากลูเตดบายิ เกานะบวูัจบรีลาฆูนูกือตัก
เกาฆาดีลาฆบูาฌิ 

- ทานรูจักที่จะปองกัน
ไมใหเกิดส่ิงไมดีตอตัว
ทาน และคนอืน่ 

กูนะบวยฮาดะลากลูเตดบายิสะกัด
บียามาซุตูปุกีตา 

เกาตาฮูนะฌาฆาลาฆูนูเตด
บาฌิบือฌาดีเดะกาเญา 

-ทานรูสึกวาทกุคนตางก็มี
การอยูรวมกันเปนกลุม 

กีตามาและดูโดะซะมูฮา เกาตาฮุจะราตาซือมียาอาวา
ลาฆูดูโดะบือซามา 
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ขอคําถามภาษาไทย คําอธิบายขอคําถาม ภาษาอูรักลาโวย   
-การใหความไววางใจกันของ
สมาชิกภายในกลุม ยอมท่ีจะ
ทําใหกิจกรรมของกลุมเกิด
ผลสําเร็จ 

กีตาปะจายาเดะดูโมะกีตา ลาฆตูือตูฮาตนีะโกะซือมียา 
ซือมูฮานะบูวัจบรีลาฆูกรือฌา 
ซุจฮาบิฮ 

-การเปนสมาชิกของกลุม
จะตองมีสวนในการแสดง 
ความคิดเห็นของตนเอง 

กีลานะมานะเกามันเลามาแหละ กีตานะบรานะฆาโดฮอาดา
ลาฆูบือกีราบอืซามา 

-สมาชิกของตองรวมทํา
กิจกรรมของกลุมเพ่ือให 
กลุมเกิดความเขมแข็ง 

มะแหละกีตามาแหละบวยลากูนะกี
ตาบียาซูดา 

กีตาฌาโดฮดาลาฆูบือกี
ราบือซามาบรีตือฆัยอูรัจ 

-ความเขมแขง็ของกลุมจะ
ทําใหกลุมไดรบัการ 
สนับสนุนจากภายนอกอัน
เปนผลดีตอสมาชิกทุกคน
ในกลุม  

กีตาสะมูฮากีตา กีตาบวยบีบายิลา
กูนะกีตาโอะอูรักลูวัยนะแมะตู
โละกีตา 

ลาฆตูือฆัยอูรจันะบูวัจบรีกีตา
อาดาซือมียาตูโลก 

-ทุกวันน้ีทานใชชวีิตอยูใน
สังคมเหมือนคนอ่ืน 

กีตาลาดูบวยยาวะกีตาซูบากาวัต เดะบีลาอารีกีตาดูโดะซือรู
ปาบือกะซือมียาอาซิก 

-ทานรูจักเปลีย่นแปลง
ตนเองเพื่อใหสามารถอยู
รวมกับคนอ่ืนได 

เกากาโดะตาฮูบวยบบีายิซปูากา
วัต 

เกาฆาโดฮตาฮูบูวัจบรีบาฌิซู
ปากาวัดบือเลฮ 

-ทานสามารถเขารวม
กิจกรรมกับคนในทุกสังคม 
ไดดี 

กูนะบวยบีบะเละบายิซูปากะกาวัต กูบูวัจมาโซะบือซามาบือ
เลฮฌารันกาวดั 

-ทานมีอิสระที่จะคิดแตตอง
เปนไปตามที่สังคมกําหนด 

เกานะบวยนามากูฮอยเตดกูจะเกาตา
ปยากันบวยเลอะเบะ 

เกาบรีบัจนามาบือแลฮตาปฌา
วันบูวัจลือเบฮ 

-ทานไมจําเปนตองคิดเห็น
เหมือนคนอื่นแตทานตองทํา
หนาท่ีเพ่ือสังคมเหมือนคนอื่น 

เกานะบวยบีเลอะเบะปกาวตั เกาเตดปายัฮบรีรัจบือกะซือ
มียาอาซิกตาปเกาฆาโดฮบวูัจ
บีตากาวัด 

-ทานรูวากลุมที่ทานเปน
สมาชิกอยูมีสภาพอยางไร 

กาเยาตาฮูเตดจะตูโปะกีตาตังฮาอี
นี่ยาดีตะนะฮาม่ี 

เกาตาฮูจะเดะลูมอฮกาเญาฌา
ดีกะฮาบี 

-ทานคิดวากลุมของทาน
ไดทําหนาที่เหมือนกลุม 
อ่ืนในสังคม 

กีตานะบวยตโูปะกีตาบบีายิซูปากะ
กาวัต กีตานะบิเลบาย ิ

เกาตาฮูจะเดะลูมอฮกาเญาฌา
อีกะฮามี 



152 
 

ขอคําถามภาษาไทย คําอธิบายขอคําถาม ภาษาอูรักลาโวย   
-ทานคิดวาของทานมี
ความเขมแข็งจะทําใหการ 
ดํารงชีวิตของทานดีไป
ดวย 

กะกีตาบวยบายิซูปากะกาวัตกีตา
นะบิเลบาย ิ

เกาบรีบัจจะกาเญาบูวัจบือกะ
ซิอมียาอาซิก 

-ความสําเร็จในบทบาท
หนาที่ของกลุมเปนสิ่งที่
เกิดจากความรวมมือของ
สมาชิภายในกลุม 

กีตาตูโปะกตีากะกีตาบิเลบายิสะมู
ฮา 

ลาฆูซุจบาฌิเดะลาฆบูื
อกรือฌานะลูมอฮกีตาซือมูฮา 

-ทานเชื่อวากลุมมีความ
เขมแข็งยอมมีผลตอการ 
ตอรองในเร่ืองตาง ๆ 

ดะกีตาบะเลบายิมีตานะมาบิเลฮา
ปา 

เกาตาฮูจะลูมอฮกีตาตือฆัย
อูรัจนะบูวัจนามามือเลฮฮาปา 
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ภาคผนวก ฉ 
กิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา  

(KiPTT empowerment activity) 
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กิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา  
(KiPTT empowerment activity) 

 
ความเปนมา  
 การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัด
ภูเก็ต  เปนแนวทาง/วิธีการในการสนับสนุนใหยุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education 
for all) ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเปนไปตามการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for all) ใน
ป คศ.2015 โดยใหตระหนักถึงของกลุมเปาหมายผูดอยโอกาสรวมถึงชนกลุมนอย ซึ่งองคการศึกษา 
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาติ (UNESCO) ไดเสนอแนะใหประเทศที่สาม ซึ่งกลุมชาติ
พันธุชาวเลอูรักลาโวยเปนชนเผาหนึ่งซ่ึงถือเปนคนกลุมนอยที่ตองไดรับการดูแลดานการศึกษา
เพราะผลการศึกษาวิจัยพบวาครอบครัวไมใหการสนับสนุนการเรียนอยางจริงจัง เชน การใหเด็ก
ขาดเรียน การใหเด็กออกกลางคัน การไมไดใหเด็กเขาเรียนตามเกณฑ ซึ่งตรงกับแนวทางของ
แผนปฏิบัติการจัดการศึกษาสําหรับเด็กชาวเลโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาที่กําหนดให
คนในหมูบานสนใจกรศึกษามากขึ้นเพื่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  
 แนวคิดความตระหนัก (Awareness) การเสริมสรางพลังอํานาจ (Empowerment) การมี    
สวนรวม (Participation) และทัศนคติ (Attitude) เปนทฤษฎีพ้ืนฐานที่นํามาศึกษาวิเคราะหและ
สังเคราะหบนความเหมาะสมกับบริบทของกลุมชาติพันธุชาวเลอูรักลาโวยในจังหวัดภูเก็ตทําใหได       
การเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT empowerment) ซึ่งเปนแนวทาง/วิธีการในการ
สนับสนุนใหบุคคลไดพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจิตสํานึกใน
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบทางการศึกษาของตนเองและสังคม ประกอบดวย 4 วิธีการ 
ประกอบดวย การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge & Information)  การใหมีสวนรวม 
(Participation) การทํางานเปนทีม (teamwork) และการสรางความไววางใจ (Trust) 
 
การนําการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษาสูการปฏิบัติ 
 หลักการ 
  การเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษา (KiPTT empowerment) ประกอบดวย 4 
แนวทาง/วิธกีาร ดังนี้ 

1. การใหความรูและขอมูลขาวสาร (Knowledge & Information) หมายถึง 
การใหความรูและขอมูลที่เก่ียวของกับการศึกษาในเรื่องของ สิทธิ อํานาจหนาที่และเรื่องบทบาททาง
การศึกษาของครอบครัวและชุมชนที่ถูกกําหนดไวในกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติของภาครัฐ 
ไดแก การดูแลเด็กใหไปโรงเรียนการเอาใจใสการเรียนของเด็ก การมีสวนในการจัดทําหลักสูตร
โรงเรียน การสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมโรงเรียน  และการติดตามขอมูลขาวสาร วิธีการในการให
ความรูและขอมูล ประกอบดวย การชักนําดวยการพูดโนมนาวใหผูฟงเกิดความคิดคลอยตาม และ
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การใหความรู โดยการถายทอดความรูที่เก่ียวกับสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา 
       2. การใหมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การสงเสริมใหแสดงออกทาง
ความคิดและการตัดสินใจโดยการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณ ตลอดจนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอ โดยการใหคิด ใหเลือก และใหติดตาม  
   3. การทํางานเปนทีม (teamwork) หมายถึง การฝกทักษะการเขารวมใน
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งไดแก การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และการ
ทํางานรวมกับผูที่เก่ียวของ  
    4. การสรางความไววางใจ (Trust) หมายถึง การสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิด
ความรูสึกเปนกันเอง ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อม่ันในตนเองโดยการรับฟง การสนับสนุนขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะ และใหการชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา 
      4.1 การสรางบรรยากาศใหเกิดความรูสึกเปนกันเอง หมายถึง การจัด
สภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย  
      4.2 การทําใหบุคคลเกิดความเชื่อม่ันในตนเองโดยการใชวธิีการในการรับฟง
เม่ือสมาชิกของกลุมไดพูด สนับสนุนขอคิดเห็นที่สมาชิกไดนําเสนอ และชวยเหลือสมาชิกเม่ือเกิด
ปญหาในขณะสนทนา   
  เม่ือบุคคลไดรบัการเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษา(KiPTT empowerment) 
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติระดับบุคคล หมายถึง การเกิดความรูสึกดังนี้ 

1.  ความรูสึกมีอํานาจ (Authority)  หมายถึง การที่บุคคลมีความรูสึกวาตนเอง 
ทําประโยชนใหกับสังคมไดเหมือนคนอ่ืน มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง มีความ
พยายามที่จะแสวงหาสิ่งดี ๆ ใหกับตนเอง และมีความเชื่อวาตนเองสามารทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได 

2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การที่บุคคลเกิดความรูสึกวา 
ตนเองตองทําส่ิงตาง ๆ เพ่ือสวนรวมเหมือนคนอ่ืน ไมคิดที่จะปฏิเสธสิ่งเหลาน้ันเพราะเห็นถึง
ความสําคัญและผลที่ทุกคนจะไดรับ จึงมีความตั้งใจที่จะทําใหสําเร็จ   

3. ตระหนักในภาระหนาที่ (Accountability) หมายถึง การที่บุคคลมีความ 
ตื่นตัวที่จะทําส่ิงตาง ๆ ที่เปนหนาที่ของตนเอง มีการทบทวนสิ่งที่ตนเองไดกระทํามาแลว มีความคิด
ที่จะแสวงหาหนทางที่จะทําใหดีขึ้น และการคิดปองกันสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการทําหนาที่ของตนเอง 

4. ความรูสึกในเรื่องกลุม (Group consciousness) หมายถึง การมีความรูวา  
ทุกคนตองอยูรวมกันเปนกลุม ทุกคนเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความไววางใจกัน มีการแลกเปลีย่น
ขอคิดเห็นระหวางกันเพื่อทําใหกลุมของตนเองเกิดความเขมแข็งสามารถทํากิจกรรมไดเหมือนกลุม
อ่ืน ๆ ในสังคม    
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 การเปลี่ยนแปลงระดับบคุคลจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับกลุม ดังนี้ 
1. การปรับตัว (Adjustment) หมายถึง  การเกิดการเรียนรูวาทุกคนมีการใช 

ชีวิตอยูในสังคมเหมือนกัน แตละคนตองเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อใหสามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยาง
มีความสุข รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีอิสระทางความคิด สามารถที่จะคลอยตามหรือตอตาน
ความคิดของคนอ่ืนได 

2. การเรียนรูบทบาทหนาที่ของกลุม (Learning role of group) หมายถึง  
การรูวากลุมเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม ทุกกลุมมีหนาที่ตอสังคมเหมือนกัน การสรางใหกลุม
เกิดความเขมแข็งยอมทําใหชุมชนและสังคมเกิดความเขมแข็ง การละเลยตอบทบาทหนาที่ของกลุม
ยอมเปนผลตอความเปนอยูของสมาชิก   
 
เงื่อนไข  
  การนําวิธีการทั้ง 4 ของการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT 
empowerment) มาใชจะตองใหเหมาะสมกับบริบทของสมาชิกในกลุมและสถานการณของชุมชน 
การเสริมสรางความตระหนักไมจํากัดเฉพาะการใชการเสริมสรางฯตัวใดกอนหลัง หรือเฉพาะตัวหน่ึง
ตัวใดกอน หากแตสามารถนําทุกตัวไปใชไดในทุกขั้นตอนในกิจกรรม หากพบวาในขณะทํากิจกรรม
เกิดปญหาตรงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
  หลักความสํ าคัญของการ เส ริมสร างความตระหนักทางการศึกษา  (KiPTT 
empowerment) คือ การระลึกเสมอวาผูทํากิจกรรมมีสภาพของชนกลุมนอย กลุมชายขอบ และดอย
โอกาส ดังน้ัน ความเขาใจและความสามารถของแตละบุคคลอาจจะไมเทาเทียมคนอ่ืนในสังคม 
ฉะนั้น ผูดําเนินการ (Coach) จะตองระมัดระวังในการดําเนินการในทุกขั้นตอน   
 กิจกรรม 
  การจัดกิจกรรมใหเหมาะกับการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT 
empowerment) ควรใชกลุมที่มีขนาด 5-10 คน กิจกรรมมีจํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 เราคือ (We are)   
   กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนความคิด (Share your thinking) 
   กิจกรรมที่ 3 สูความตระหนักทางการศึกษา (Raise Educational Awareness) 
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หนวยท่ี 1 
          เวลา 15-20 นาที 

ชื่อเร่ือง   เราคือ (We are)  
จุดประสงค 

1. เพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนกันเอง มีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและไววางใจในผูอ่ืน 
2. เพ่ือใหเกิดทักษะในการพูดและแสดงออกตอสาธารณะ  

 
เน้ือหา 

1. ความเปนมาของการจัดกิจกรรม 
2. ขอตกลงของการทํากิจกรรม 
 

กิจกรรม  
 
 ข้ันนํา 

ผูดําเนินการ (Coach) แนะนําคณะของตนเอและวตัถปุระสงคของการจัดกิจกรรม 
 

 ข้ันกิจกรรม  
1. ใหสมาชิกแนะนําตนเองทีละคน 
2. บอกขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกัน 
3. เรียกสมาชิกทีละคนและถามขอสงสัย 
 

 ขั้นสรุป 
      ผูดําเนินการสรุปจํานวนสมาชิกในกลุม และอานขอตกลงในการทาํกิจกรรมรวมกัน 
สื่อ 

ปายชื่อ  และ ใบความรูที่ 1 
การวัดและประเมินผล 

การสังเกตพฤติกรรมของสมาชิก  
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

แบบสังเกตพฤติกรรม  
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พฤติกรรม 
ระยะเวลา (นาที) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1. เงียบ    
2. ไมสบตา    
3. มองออกไปนอกหอง    
4. พูดคุยกับคนอ่ืน    
5. ซักถาม    
6. อ่ืน ๆ    
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ใบความรูที่ 1 
 

ความเปนที่มา 
 
 การทํากิจกรรมคร้ังนี้เปนกิจกรรมในการเสริมสรางความตระหนักทางการศึกษา (KiPTT 
empowerment) ใหกับทุกคน เพ่ือชี้ใหทกุคนไดเห็นวาตนเองและชมุชนเปนสวนสําคัญที่จะทําให
เด็กไดรับการศึกษาเลาเรียนจนจบการศกึษาภาคบังคบัหรือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และในชั้นที่สงู
จนถึงปริญญาตรี 
 ผูที่ทําการศึกษาในเรื่องนี้ คือ นางกมลมาลย  ทิพยรัตน  เปนนิสิตปริญญาเอก สาขาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ไดรับความอนุเคราะหและใหการสนับสนุนจาก 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น : เทศบาลตาํบลราไวย และเทศบาลรัษฏา  

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

 
ขอตกลงในการทํากิจกรรม 

1. ทุกคนตองรวมทํากิจกรรมตามที่ผูดําเนินการบอก 

2. ทุกคนมีอิสระในการพูดและแสดงความคดิเห็นของตนเอง 

3. ทุกคนจะตองใหตั้งใจฟงเพ่ือนสมาชิกพูด 
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หนวยที ่2 
เวลา 1 ชัว่โมง 

 
ชื่อเร่ือง แลกเปลีย่นความคิด (Share your thinking) 
 
จุดประสงค  

1. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลีย่นประสบการณระหวางสมาชกิ 
2. เพ่ือใหความรูในการเรื่องของสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา 

 
เน้ือหา  
  สิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา ประกอบดวย การดูแลเด็กไปโรงเรียน 
การเอาใจใสการเรียนของเด็ก การสนับสนุนเด็กใหรวมกิจกรรม การจัดทําและติดตามขาวสารของ
โรงเรียน 

 
กิจกรรม 
 

ข้ันนํา  
ผูดําเนินการถามและพูดถึงสถานการณทีเ่ปนเรื่องที่เกิดขึ้นกับหมูบานและเปน 

ปญหาที่มีระยะยาวนาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมรูหนังสือ แตปจจุบันเราใหเด็กไดรับการศึกษาแต
ก็มีปญหามากมาย แตประการสําคัญที่เราจะชวยใหเด็กสามารถเรียนจนจบการศกึษาไดอยูที่เราตอง
ใหการดูแลในเร่ืองตาง ๆ เหลาน้ี  

 
ข้ันกิจกรรม 

1. แจกใบงานที่ 1 ใหสมาชิก 

2. ผูดําเนินการอานทีละประเด็นและใหสมาชิกบอก 
 
ข้ันสรุป 
     สรุปที่ละเรื่องใหสมาชิกฟง  
 

สื่อ/อุปกรณ 
1. ใบความรู 2  
2. ใบงานที่ 1   
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การวัดและประเมินผล 
สังเกตการมีสวนรวม 
  

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 แบบสังเกตการมีสวนรวม 
 

 

พฤติกรรม 
ระยะเวลา (นาที) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1. มองและฟง     
2. ยิ้มและนั่งเงียบ    
3. แสดงความสงสัยออกทาง

สีหนา 
   

4. ซักถาม    
5. ตอบคําถาม    
6. อ่ืน ๆ    
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ใบความรูที่ 2 
ท่ีมาแหงสิทธิและอํานาจ 

 

 
 

   
 
          ทุก  คนเทาเทียมกัน  พูด คิดและเลือก   มีสวนรวมในการจัดการศึ       ทุก
คนจะตองไดรับการศึกษา                           ไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
            

 
                                                  ตองสงเด็กเขาเรียน  เด็กตองไมขาดเรียน 
                                                                             ไมออกกลางคัน 
 
 
 
 

โลกของเรา

ประเทศของเรา

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

สิทธิ
มนุษยชน 

 

สิทธิเด็ก 
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ใบงานที ่1 
1. ดูแลใหเดก็ไดไปโรงเรียน 

 

……………………………………………………… 
……………………………………………………... 
……………………………………………………. 

2. เอาใจใสการศึกษาของเด็ก 

 

 

..............................................................................
……………………………………………………… 
……………………………………………………... 

3. มสีวนในการจัดทําและปรับปรุงหลักสูตร 
..............................................................................
……………………………………………………… 
……………………………………………………... 

4. สนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของ
เด็ก 

 
 

..............................................................................
……………………………………………………… 
……………………………………………………...  

5. ติดตามขอมูลขาวสารการเรียนของเด็ก

 

 

..............................................................................
……………………………………………………… 
……………………………………………………... 
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หนวยที ่3 
เวลา 1 ชั่วโมง 

 
ชื่อเร่ือง   สูความตระหนักทางการศึกษา (Raise Educational Awareness) 
จุดประสงค   
 

1. เพ่ือใหรูจักคิดและเลือกวิธีการปฏิบัตใินการดูแลเด็ก  
2. เพ่ือใหรูจักการติดตามผลจากผูมีสวนเกีย่วของ  

เน้ือหา 
 สิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาของครอบครัวและผูปกครองเพียงอยางเดียว      
คงไมเพียงพอที่จะทําใหการดูแลการศึกษาของเด็กประสบความสําเร็จสูงสุด การสรางเครือขาย      
ความรวมมือระหวางครอบครัวและผูปกครอง หมูบาน และชุมชนเปนเรื่องที่สําคัญเชนกัน   
 
กิจกรรม 
 ข้ันนํา 
  เม่ือผูปกครองไดดูแลเอาใจใสการศึกษาของเด็กโดยการปฏิบัตติามสทิธิ อํานาจหนาที่
และบทบาททางการศึกษาในการดูแลใหเด็กไปโรงเรียน เอาใจใสการเรียนของเด็ก สนับสนุนเด็กให    
เขารวมกิจกรรม รวมจัดทําหลักสูตรและติดตามขาวสารแลว เราคงทํางานฝายเดียวไมได เราตองให
หมูบาน โรงเรียนหรือสวนราชการไดชวยเหลือ เม่ือเราเกิดปญหาและเห็นวาหากปลอยไวเด็กอาจ
เรียนไมจบการศึกษา   
 ข้ันกิจกรรม 

1. ใหแบงกลุม 3-4 คน เลือกตวัแทนมา 1 คน ทําหนาที่เขยีนสิ่งที่สมาชกิคิด 
2. แจกใบงานที่ 2 และใหชวยกันคิด โดยผูดําเนินการอานแตละขอใหฟง 
3. แตละกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็นและสงตัวแทนออกมาเลาส่ิงที่คดิใหทุกคน

ฟง 
 ข้ันสรุป 

  จากเอกสารใบงานสรุปวาการชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางบาน โรงเรียน และ 
ชุมชน จะทําใหเราสามารถดูแลเด็กไดยิ่งขึ้น และหากฝายหนึ่งฝายใดไมรวมรับผิดชอบการศึกษา
ของเด็กก็คงไปไมถึงเปาหมาย  

 
สื่อ 

1. ใบงานที่ 2 
 



165 
 

การวัดและประเมินผล 
การสังเกต 

 
เครื่องมือการวัดและประเมินผล 

 
แบบสังเกต  
 

 

พฤติกรรม 
ระยะเวลา (นาที) 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
1. ยิ้มและนั่งเงียบ     
2. ถามไมตอบ แตพยักหนา    
3. แสดงความคดิ    
4. แสดงออกทางสีหนาวา 

ไมยอมรับความคิดผูอ่ืน 
   

5. อ่ืน ๆ    
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ใบงานที่ 2 
เราจะชวยกันอยางไร 

 

 
 

หมูบานควร 
 .................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
โรงเรียนควร 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
 

เด็ก ๆ ควรไดรับ 

การดูแลอยางไร? 
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เอกสารความรู 
สิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

                                                                 โดย...นางกมลมาลย  ทิพยรัตน   
นิสิตปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา  

                                                                                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

สิทธิ  

อํานาจหนาท่ี

บทบาท
ทางการศึกษา  
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คํานํา 

 
 สิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาเปนรายละเอียดที่เก่ียวกับการศึกษาในเรื่อง
ของสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาทของผูปกครองที่ทกุคนควรที่จะรับรู เพ่ือใหไดใชสิทธิและอํานาจ 
ที่พึงไดพรอมทําหนาที่ในบทบาททีต่นเองเกี่ยวของในเรื่องของการศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
การศึกษาของเด็กในชุมชนใหดีขึ้นเพื่อจะไดมีโอกาสในการแสวงหาอนาคตที่ดีตอไป 

 
 

                         กมลมาลย  ทิพยรัตน  
                                                   มกราคม 2556   
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สิทธิ อํานาจหนาท่ีและบทบาททางการศึกษา 

 
 
 การใหการศึกษาแกเด็กมีความสําคัญในการที่จะชวยใหพวกเขาไดมีโอกาสที่ดีในสังคม 
เพราะการศึกษาจะเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหเด็ก ๆ มีความสําเร็จในชีวิตที่เกิดจากความรูที่ได 
เลาเรียนมา สิง่ที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนจะชวยใหเด็ก ๆ มีโอกาสท่ีจะเลือกใชชวีิตทีด่ีขึ้น 
 

เด็กทุกคนเกิดมาด ี แตสิ่งท่ีทําใหเด็กไมดี คือ  
การไมไดรับการศึกษาท่ีดีพอและขาดการเอาใจใสจากพอแม  

(Froebel; citing in  Berger. 1995: 43) 
 
 การไมใหความสําคัญกับการศึกษา คือ สิ่งที่เปนปญหาตอสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาท
ของครอบครัวในเรื่องการศึกษา ในการแกปญหาดานศึกษาของเด็กจึงควรเริ่มที่บิดามารดาและ
ผูปกครอง เพราะครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดของสังคมเปนสถาบันแรกของการวิวัฒนาการ
ของสังคมมนุษย เปนหนวยที่มีขนาดเล็กที่สุดของและมีอิทธิพลตอการพัฒนาของเด็กตั้งแตแรก พอ
แมเปนบุคคลที่ใกลชิดที่สุดที่จะชวยหลอหลอมใหเด็กเติบโตขึ้นมาเปนคนที่มีบุคลิกภาพอยางไรก็ได 
เพราะเด็กทุกคนเกิดมาดี แตสิ่งที่ทําใหเด็กไมดีคือการไมไดรับการศึกษาที่ดีพอและขาดการเอาใจใส
จากพอแม และความสําเร็จในการศึกษาของเด็ก นอกจากเกิดจากครูในโรงเรียนแลวยังมีผลมาจาก
การสนับสนุนของพอแมที่บานดวย 
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 สิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาของครอบครัวและชุมชนไดถูกกําหนดไวใน
กฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ  การท่ีครอบครัวและชุมชนไดทําหนาที่ตามสิทธิ อํานาจ
นาที่และบทบาททางการศึกษาที่มีจะสงผลตอการจัดการศึกษาใหกับเด็กในชุมชนของตนเองได
อยางเหมาะสม การศึกษาเปนเสมือนเกราะปองกันสิ่งที่ไมพึงประสงคของสังคมใหกับเด็ก อีกทั้งเปน
เคร่ืองมือที่จะสรางใหเด็ก ๆ เปนประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการศึกษาจะชวยใหเด็ก ๆ มี
โอกาสที่จะเลือกการประกอบอาชีพและสามารถดําเนินชีวิตตามทันโลก 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา ไดแก 
  สิทธิมนุษยชน 
  อนุสัญญาวาดวยสทิธิเด็ก 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
   พระราชบัญญัติการศกึษาภาคบังคบั พ.ศ.2545  
   แนวปฏิบัติเก่ียวกบัการติดตามเด็กใหไดเขาเรียน 
เม่ือทุกคนมีสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาที่จะมาใชในการดูแลบุตรหลาน

ของตนใหไดรบัการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และสามารถที่จะ
ตอไปจนถึงระดับปริญญาได จึงเปนโอกาสที่ผูปกครองควรที่จะใชสิทธิและอํานาจใหเกิดประโยชน  
ตอบุตรหลานของตนเอง  โดยหลักของกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ที่ไดกลาวถึงสามารถสรุปได
วาสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาที่จะนํามาดูแลเด็กเพ่ือใหไดรับการศึกษา มีดังนี้ 

 
 

1. ผูปกครองควรดูแลใหเด็กไดไปโรงเรียน 
 

 
 

  ๑.๑  ใหเด็กไปโรงเรียนทุกวัน 
  ๑.๒  จัดเตรียมเส้ือผาและอุปกรณการเรียนใหครบ 
  ๑.๓  ชวนเด็กพูดคุยและชีแ้นะใหเด็กรักการไปโรงเรียน 
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2. ผูปกครองควรเอาใจใสการศึกษาของเด็ก 
 

 
  ๒.๑  ซักถามเร่ืองที่เรียนในวันน้ี  
  ๒.๒  ดูแลใหเด็กทําการบาน 
                         ๒.๓  ใหเด็กอานหนังสือทุกวัน 

๒.๔  กําหนดเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเลนและดูทีว ี 
 
 
 
 

3. ผูปกครองควรแสดงความคิดเห็นในการจัดทําและปรับปรุงหลกัสูตร 
 

 
 
 

   ๓.๑ บอกความตองการหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก 
   ๓.๒ บอกความตองการลักษณะที่พึงประสงคที่อยากใหโรงเรียนได
ฝกเด็ก  
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4. ผูปกครองควรสนับสนุนสงเสริมการเขารวมกิจกรรมของเด็ก 
 
 

 
 

   ๔.๑  ดูแลใหเด็กไดเขารวมทุกกิจกรรมที่โรงเรียนจัด 
   ๔.๒  จัดหาอุปกรณสําหรับใชในกิจกรรมใหกับเด็ก 
 
 
 
 

5. ผูปกครองควรติดตามขอมูลขาวสารการเรียนของเด็ก 
 

 
 

๕.๑  เขารวมประชุมกับโรงเรียนทุกคร้ัง 
๕.๒  บอกปญหาการเรียนของเด็กกับครู 

    ๕.๓  สอบถามวิธีดูแลและแกไขปญหาเพ่ือใหเด็กไดไปเรียนหนังสืออยางมีความสุข  
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 สิทธิมนษุยชน (Human Right) 
    
   เม่ือเกิดมาแลวยอมมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย ทุกคนจะตองยอมรับนับถือในเกียรติและศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษยซึ่งกันและกัน หามดูหมิ่นลบหลูทําใหเส่ือมเสียความเปนมนุษย ซึ่งเรียกวา สิทธิ
มนุษยชน  อนัเปนสิทธิประจําตัวของมนุษยทุกคน สิทธิมนุษยชน ม ี2 ระดับ ดังนี้ 

1. เปนสิทธิท่ีติดตัวทุกคนตั้งแตเกิด ไมสามารถถาย 
โอนใหกันไดอยูเหนือกฎหมายและอํานาจใดๆของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหลานี้ไดแก สิทธิในชวิีต หามฆาหรือทํา
รายชีวิต หามการคามนุษย หามการทรมานอยางโหดรายทารุณ คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ มโนธรรม
หรือสิทธิทางศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกหรือการส่ือ
ความหมายโดยวิธีอื่นใด สิทธิมนุษยชนเหลาน้ีไมตองมีกฎหมายรับรอง สิทธิเหลานี้ดํารงอยูอยางนอยก็คือ
มโนธรรมสํานกึในบาปบุญคุณโทษที่มีอยูในตัวของแตละคน เชน หากแมวาจะมีหรือไมมีกฎหมายบัญญัติ
วาการฆาคนเปนความผิดตามกฎหมายก็ตาม แตคทุกคนยอมมีสํานึกรูไดเองวา การฆาคนยอมเปนส่ิง
ตองหามหรือเปนบาปทางศาสนา เปนตน 
   2. เปนสิทธิท่ีตองไดรับรองในรูปแบบของกฎหมาย หรือตองไดรับการคุมครองโดยรัฐ 
ไดแก การไดรบัสัญชาติ การมีงานทํา การไดรับการคุมครองแรงงาน ความเสมอภาคของหญงิชาย สิทธิ
ของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ การไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกันการวางงาน การไดรับ
การบริการทางสาธารณสุข การสามารถแสดงทางวัฒนธรรมอยางอิสระ สามารถไดรับความเพลิดเพลิน
จากศิลปวัฒนธรรมในกลุมของตน เปนตน 
 สิทธิมนุษยชนจําแนกไดเปน 5 ประเภท ไดแก 
  1) สิทธิพลเมือง ไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไมถูก
ทรมาน ไมถูกทํารายหรือฆา สิทธิในความเสมอภาคตอหนากฎหมาย สิทธิที่จะไดรับการปกปองจากการ
จับกุมหรือคุมขังโดยมิชอบ สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาในศาลอยางยุติธรรมโดยผูพิพากษาที่มีอิสระ สิทธิ
การไดรับสัญชาติ เสรีภาพในศาสนิกในการเช่ือถือและปฏิบัติตามความเชื่อถือของตน ฯลฯ 
         2) สิทธิทางการเมือง ไดแก สิทธิในการเลือกวิถีชีวิตของคนเองทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม รวมถงึการการจัดการทรัพยกรธรรมชาติ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออก สิทธิในมีสวนรวมกับรัฐในการดําเนินกิจการท่ีเปนประโยชนสาธารณะ เสรีภาพในการชุมนุมโดย
สงบ เสรีภาพในการรวมกลุม สิทธิในการเลือกต้ังอยางเสรี ฯลฯ 
         3) สิทธิทางเศรษฐกิจ ไดแก สิทธิการมีงานทํา ไดเลือกงานอยางอิสระและไดรับคาจาง
อยางเปนธรรม สิทธิในการเปนเจาของทรัพยสิน การไดรับอาหารที่เพียงพอแกการยังชพี ฯลฯ 
         4) สิทธิทางสังคม ไดแก สิทธิการไดรับการศึกษา สิทธิการไดรับหลักประกันดานสุขภาพ 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิ อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษา  
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แมและเด็กตองไดรับการดูแล ไดรับการพัฒนาบุคลิกภาพอยางเต็มที่ ไดรับความมัน่คงทางสังคม มี
เสรีภาพในการเลือกคูครองและสรางครอบครัว ฯลฯ 
         5) สิทธิทางวัฒนธรรม ไดแก การมีเสรีภาพในการใชภาษาหรือ สื่อความหมายใน
ภาษาทองถิ่นของตนมีเสรภีาพในการแตงกายตามวฒันธรรม การปฏิบัตติามวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นของตน การปฏิบตัิตามความเชือ่ทางศาสนา การพักผอนหยอนใจทางศิลปวัฒนธรรมและ
การบันเทิงไดโดยไมมีใครมาบีบบังคบั ฯลฯ 
 นอกจากสิทธิมนุษยชนแลว ยังมีการใหสิทธิเฉพาะสําหรับการดูแลเด็กทุกคน ซึ่งเรียกวา 
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child)  
 
 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 

 
 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เปนสัญญาดาน
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทีไ่ดรับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก โดยทุกประเทศในโลกไดให
สัตยาบัน ยกเวนประเทศโซมาเลียและสหรัฐอเมริกา ในพ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดใหสัตยาบัน 
อนุสัญญาฉบบันี้ระบุรายละเอียดของสิทธขิั้นพ้ืนฐานตางๆ ไววาทุกประเทศตองรับประกันเด็กใน
ประเทศของตน ไดแก 
   สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ไดรับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน มีสันติภาพ และความ
ปลอดภัย 
   สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา – มีครอบครัวที่อบอุน ไดรับการศึกษาที่ดี และภาวะ
โภชนาการที่เหมาะสม 
   สิทธิที่จะไดรับความคุมครอง - ใหรอดพนจากการทําราย การลวงละเมิด การละเลย 
การนําไปขาย การใชแรงงานเด็ก และการแสวงประโยชนโดยมิชอบในรูปแบบอื่นๆ และ 
   สิทธิที่ในการมีสวนรวม – ในการแสดงความคิดเห็น  การแสดงออก การมีผูรับฟง และ
มีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง 
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 ประชาชนในประเทศไทยจงึมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและการพูดโดยไดรับสิทธิตาม
มาตรา 45 และทุกคนมีโอกาสที่จะไดรับสทิธิความเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย   ตามมาตรา 49 ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550   
 ดังนั้น ประเทศไทยจึงไดตรา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่
แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2545 เพ่ือเปนหลักการในการจัดการศึกษาโดยหลักการจัด
การศึกษาใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
 
 พระราชบัญญตัิการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ไดกําหนดอํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาของผูปกครองไวในมาตราตาง ๆ ดังนี้ 
  มาตรา 9 (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน    
  มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซ่ึงอยูในความ
ดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับ ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เก่ียวของตลอดจนใหไดรับ
การศึกษานอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว   

มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคการวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง   
  มาตรา 13 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้ (1) การ
สนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตรหรือ
บุคคลซ่ึงอยูในความดูแล   
  มาตรา 14 บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
สิทธิ ไดรับสิทธิประโยชนตามควรแกกรณี  (1) การสนับสนุนจากรัฐใหมีความรูความสามารถในการ
อบรมเลี้ยงดูบุคคลซ่ึงอยูในความดูแลรับผิดชอบ 
  มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือให
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญา
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และวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหา
วิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน   
  มาตรา  40  ให มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของแตละสถานศึกษาเพ่ือทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ 
            มาตรา 57 ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาโดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคล
ดังกลาวมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษาและยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
  มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสินทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และตางประเทศ 
มาใชจัดการศึกษาดังน้ี 
                         (2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสิน และ
ทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม
และความจําเปน  ทั้งนี้ ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดม
ทรัพยากรดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งน้ี ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
  มาตรา 61 ใหรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่โดยบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความ
เหมาะสมและความจําเปน 
  จะเห็นไดวา อํานาจหนาที่และบทบาททางการศึกษาของครอบครัวและชุมชนที่ถูก
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฯ เปนอํานาจหนาที่และบทบาทที่สําคัญสําหรับ
ครอบครัวและชุมชนในการที่จะมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   
  นอกจากนี้ รัฐไดใหความสําคัญในการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือใหเด็กไดรับการศึกษาจน
จบภาคบังคับหรือจนจบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เพราะการไดรับการศึกษาในระดับนี้มีความสําคัญตอ
อนาคตของเด็กที่จะนําความรูที่ไดจากโรงเรียนไปใชในชีวิตประจําวันและสามารถดําเนินชีวิตไดทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งความสําคัญน้ีเห็นไดจากการมี   พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.2545 ที่ใหมีการกํากับดูแลใหเด็กไดไปเรียนตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดโดยความ
รวมมือระหวางครอบครัว โรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 
 พระราชบัญญัติฉบบันี้ไดกําหนดบทลงโทษสําหรับกรณีที่ละเลยในการใหเด็กไปรับ
การศึกษาในโรงเรียน รายละเอียดดังนี้  
   มาตรา  1  พระราชบัญญัตนิี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ.2545” 
   มาตรา  2  ระราชบัญญัตนิี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
   มาตรา  3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พ.ศ.2523 
   มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี ้
   “การศึกษาภาคบังคับ”  หมายความวา  การศึกษาชั้นปที่หน่ึงถึงชั้นปที่เกาของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ
   “สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศกึษาภาคบังคบั 
   “ผูปกครอง”  หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา  หรือมารดา  ซึ่งเปนผูใช
อํานาจปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และหมายความรวมถึงบุคคล
ที่เด็กอยูดวยเปนประจําหรือที่เด็กอยูรับใชการงาน 
   “เด็ก”  หมายความวา  เด็กซ่ึงมีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนถึงอายุยางเขาปที่สิบหก  
เวนแตเด็กที่สอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคบัแลว 
   “คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน”  หมายความวา  คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  
   “คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความวา  คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
   “องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
สถานศึกษาอยูในสังกัด 
   “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฎิบตัิการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
   “รัฐมนตร”ี  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
  มาตรา  5  ใหคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
แลวแตกรณี  ประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา  และการจัดสรรโอกาส
เขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยู ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับโดยใหปดประกาศไว   
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และสถานศึกษา  รวมทั้ง
ตองแจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา
หนึ่งป 
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  มาตรา  6  ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา เม่ือผูปกครองรองขอให
สถานศึกษามีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได  
ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
  มาตรา  7 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตย
ขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการเขาเรียนของเด็ก หากพบวามี
เด็กไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา 5 ใหดําเนินการใหเด็กนั้นไดเขาเรียนในสถานศึกษานั้นแลว
รายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณีทราบ 
  ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
เจาหนาที่รายงานใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองที่ที่พบเด็ก  
แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา 
  มาตรา  8  ในการปฏิบัติหนาที่  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแก
บุคคลซ่ึงเก่ียวของบตัรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด 
  มาตรา  9  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเก่ียวของอํานวย 
ความสะดวกตามสมควร 
  มาตรา  10  ในการปฏิบตัหินาที่ตามพระราชบัญญัตนิี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปน 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา     
  มาตรา  11  ผูใดซ่ึงมิใชผูปกครอง มีเด็กซ่ึงไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู
ดวย  ตองแจงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  ภายใน
หนึ่งเดือนนับแตวันที่เด็กมาอาศัยอยู เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูนั้น 
  การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  มาตรา  12  ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง
รางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ  สังคม การสื่อสารและการเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือเด็กซ่ึงไมสามารถพ่ึงตนเองได  หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดตามความจําเปน เพ่ือประกัน
โอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ 
  มาตรา  13 ผูปกครองที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 6 ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง
พันบาท 
  มาตรา  14 ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 9  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท 
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  มาตรา  15  ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร  กระทําดวยประการใด ๆ  อัน
เปนเหตุใหเด็กมิไดเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หน่ึงหม่ืนบาท 
  มาตรา  16  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  11  หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ  ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท  
  มาตรา  17  ในระหวางที่ยงัไมมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  ทําหนาที่แทนคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
  มาตราที่  18  ในระหวางทีย่ังไมมีคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศึกษา  ให
คณะกรรมการการประถมศกึษากรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการการประถมศกึษาอําเภอ  หรือ
คณะกรรมการการประถมศกึษากิ่งอําเภอ  แลวแตกรณี  ทําหนาที่แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา  และใหสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  
หรือสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอแลวแตกรณี  ทําหนาที่แทนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามเด็กใหไดเขาเรียน  

1. กรณีผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียน 
   เม่ือสถานศึกษาตรวจสอบพบวาผูปกครองไมสงเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 หรือไมสงเด็กท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จาก
สถานศึกษาที่มิไดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เขาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนด ในวันเปดเรียนภาคตน มีแนวทางดําเนินการ
ติดตามเด็กเขาเรียน  ดังนี้ 

1. ใหสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบเขตพื้นที่บริการของเด็กตรวจสอบ ติดตามให 
ผูปกครองสงเด็กเขาเรียน 

2. ภายในเจ็ดวันนับแตวันเปดเรียนภาคตน  ถาผูปกครองยงัไมสงเด็กเขาเรียน 
ใหสถานศึกษา  แจงเปนหนังสือใหผูปกครองทราบ  เพือ่นาํเด็กมาเขาเรียนโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับ  หรือใหผูปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง  พรอมทั้งรายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณีทราบ  

3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงเปน 
หนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  เตือนใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนโดยพลนั  

4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรอืองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประสาน 
กับสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการสงเด็กเขาเรียน 

5. ภายหลังจากผูปกครองไดรับหนังสือแจงเตือนใหสงเด็กเขาเรียนของ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ผูปกครองยังไมสงเด็กเขา
เรียนใหคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตาม 
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  มาตรา  13  แหงพระราชบัญญัติการศกึษาภาคบังคบั  พ.ศ. 2545    
 

2. กรณีเด็กนักเรียนขาดเรียน 
2.1 เม่ือนักเรียนหยุดเรียนติดตอกันเกิน  5  วัน หรือหยุดเรียนเกิน 7 วัน ใน 

หน่ึงเดือนใหสถานศึกษาแจงเปนหนังสือเตือนใหผูปกครองนําเด็กมาเขาเรียนโดยพลัน โดยสงทาง 
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือใหผูปกครองลงชื่อรับหนังสือโดยตรง   

2.2 ถาผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียนภายหลังจาก 
ไดรับแจงเปนหนังสือตาม ขอ  2.1  แลว สถานศึกษารายงานใหคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณีทราบ 

2.3 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการตรวจสอบติดตาม เพ่ือใหเด็กไดเขาเรียน  หรือดําเนินการตามมาตรา 15  แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. 2545 
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ภาพกิจกรรมการเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษา  
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อุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักทางการศกึษา 
ที่ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานเอกชน 
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ประวัติของผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางกมลมาลย  ทิพยรัตน
วันเดือนปเกิด 6 พฤศจิกายน 2510
สถานที่เกิด อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
สถานที่อยูปจจุบัน 11 ถนนปฏิพัทธ ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือ 

จังหวัดภูเก็ต 83000 
ตําแหนงหนาที่การงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาภูเก็ต ถนนแมหลวน  อําเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต

ประวตัิการศึกษา 
พ.ศ.2528 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

จาก โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
พ.ศ.2532 การศึกษาบัณฑิต  

จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
พ.ศ.2549 ครุศาสตรมหาบัณฑิต 

จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พ.ศ.2556 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

