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บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค เพือ่ ศึกษาการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชนของ
นักศึกษาชาติพันธุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา
ชาติพันธุประกอบดวย 1. ชาติพันธุอาขา 2. ชาติพันธุมง 3. ชาติพันธุลาหู
สังกัดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 132 คน
ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการรับรู
อัตลักษณชมุ ชน จํานวน 14 ประเด็น เก็บขอมูลจากการสํารวจ และการศึกษา
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลจากคารอยละ คาเฉลี่ย (X)
คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) อภิปรายผลจากการวิเคราะหแยกประเภท
ขอมูล (Typological Analysis) และใชการพรรณนาวิเคราะห (Analytical
Induction) ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ การรับรูอัตลักษณชุมชนมากที่สุดดาน
ภาษาทีใ่ ชในชุมชนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ อัตลักษณชาติพนั ธุด า นการ
นับถือศาสนารอยละ 99.20 และการรับรูน อ ยทีส่ ดุ คือ ดานภูมปิ ญ
 ญาชุมชน
รอยละ19.70 และ 5 อันดับแรกของอัตลักษณชมุ ชนทีเ่ ลือกจากแบบสอบถาม
ไดแก อัตลักษณดานของที่ระลึกมีผูเลือกมากที่สุดรอยละ 76.50 (คาเฉลี่ย =
1.23, S.D. = 0.42) รองลงมาคือดานประเพณีและเทศกาลรอยละ 73.50
(คาเฉลี่ย = 1.26, S.D. = 0.44) ดานพิธีกรรม ความเชื่อ และคานิยมรอยละ
70.50 (คาเฉลี่ย = 1.29, S.D. = 0.45) ดานภูมิปญญาชุมชนและดานการ
แตงกายตามแบบประเพณีมีคารอยละเทากัน 62.10 (คาเฉลี่ย = 1.37, S.D.
= 0.48) และดานอาหารประจําถิ่นรอยละ 56.80 (คาเฉลี่ย = 1.43, S.D. =
0.49)
คําสําคัญ : การรับรูอัตลักษณ, อัตลักษณชุมชน, นักศึกษาชาติพันธุ

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 137

Abstract
This study aimed to investigate the perception on
community identities of ethnic students in Chiang Rai Rajabhat
University. The samples were Akha, Hmong, and Lahu ethnic
students in Chiang Rai Rajabhat University. 132 ethnic students
were purposively selected. The instrument was the questionnaire
on 14 topics about the perception on ethnic students’ community
identities. The research methodologies were mixed designed
using questionnaire, and studied from research journals. The
findings were analyzed by percentage, mean ( ), S.D. and Typological
Analysis, Analytical Induction and Descriptive presentation. The
findings of the study indicated that the highest level mean scores
of perception on the community identities were language (100.00 %)
religion (99.20 %), and the lowest level was the local wisdom
(19.70 %). Moreover, the survey also was revealed the perception
on community identity development including five community
identities. The results presented five highest levels from questionnaire
were souvenir (76.50 %, x = 1.23, S.D. = 0.42), festivals and fairs
(73.50 %, x = 1.26, S.D. 0.44), rituals, beliefs and values (70.50 %,
x = 1.29, S.D. = 0.45), local wisdom and Custom Dressing (62.10 %,
x = 1.37, S.D. = 0.48) and local food (56.8 %, x = 1.43, S.D. = 0.49).
Keywords : Identity Perception, Community Identities, Ethnic
Students
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บทนํา
อัตลักษณชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ประสบการณ
ที่สั่งสมมาในแตละดานสงผลใหมนุษยสามารถประดิษฐคิดคนเทคโนโลยี
สมัยใหมที่ทันสมัย สรางความกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ประกอบกับความ
ทะเยอทะยานของผูคนในการที่จะกอบโกยเอาในสิ่งที่ตองการมาใหไดมาก
ที่สุดทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มนุษยจึงนําวิธีการจัดการ
สมัยใหม โดยเฉพาะการคมนาคม ขนสง ติดตอสื่อสาร เปนเครื่องมือสําคัญ
ที่ทําใหสามารถดําเนินกิจการตาง ๆ ไดรวดเร็ว สะดวก มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และการบริการทีด่ ใี หกระจายไปอยางกวางขวางในแตละ
พื้นที่ (สุนิสา ตุลาธร, 2555: 31–32) ในขณะเดียวกันชุมชนจึงปฏิเสธไมได
วาชุมชนเองก็ไดรับผลกระทบจากความทันสมัย การใชเทคโนโลยีของผูคน
ในกลุมวัยตาง ๆ เชน กลุมวัยรุน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในแตละบริบท
ในชุมชนหนึง่ สิง่ ทีแ่ สดงใหเห็นถึงความเปนตัวตนของคนหรือชุมชน
นัน้ แสดงผานอัตลักษณทมี่ อี ตั ลักษณจงึ เปนสิง่ หนึง่ ทีผ่ คู นใหความสนใจศึกษา
โดยมีผูศึกษาทฤษฎีอัตลักษณซึ่งเริ่มตนขึ้นในชวงป ค.ศ. 1950–1960 โดย
นักปรัชญา 3 ทาน คือ เจ.เจ.ซี. สมารท, ยู. ที. เพลส และเฮอรเบิรตฟลก
(J.J.C. Smart, U.T. Place and Herbert Feigl) ซึ่งในชวงหลังของศตวรรษ
ที่ 20 โดยเฉพาะอยางยิ่งตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1980 เปนตนมา โครงสราง
ของระบบโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจที่สงผล
มาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติระบบสื่อสารในกระบวนการ
โลกาภิวัตนกอใหเกิดการบริโภควัฒนธรรมที่ขยายตัวอยางรวดเร็วในโลก
ตะวันตก ภาพรวมของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมคอย ๆ เปลี่ยนจาก
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การเนนลงทุนผลิตสินคาอุปโภคบริโภคมายังสินคาในภาคบริการและสินคา
วัฒนธรรมมากขึ้น การเนนสินคาวัฒนธรรมคอย ๆ กระจายสูประเทศโลก
ที่สามดวยเชนกัน สินคาวัฒนธรรมทําใหประเด็นเรื่องอัตลักษณกลายเปน
หัวใจสําคัญเพราะบริโภคนิยมนัน้ อาศัยการสรางสัญญะเปนแกน และสัญญะ
ตาง ๆ ก็เกาะติดกับอัตลักษณแบบใดแบบหนึ่งเสมอไมวาจะเปนอัตลักษณ
ระดับปจเจก ระดับทองถิน่ หรือระดับชาติ ก็ลว นสามารถถูกทําใหกลายเปน
สินคาไดทงั้ สิน้ (นุชจรินทร ทับทิม, 2553: 11-14) อัตลักษณจงึ เปนสวนสําคัญ
ที่เขาไปมีสวนรวมกับสังคมในทุกสภาวการณและเปนสิ่งทิ่เชื่อมโยงบริบท
สังคมเขาดวยกัน
Stryker & Burke (2000) ไดกลาวถึงนิยามของคําวา อัตลักษณ
หรือ Identity นั้นเปนหนวยเล็ก ๆ ในการศึกษาทางสังคมวิทยา ซึ่งเชื่อมโยง
เรื่องของทัศนคติที่มีตัวตน หรือเอกลักษณ เปนความสัมพันธในเชิงบทบาท
หนาที่และพฤติกรรมอันเกิดจากบทบาทของบุคคล อัตลักษณจึงเปนสิ่งที่
เชื่อมโยงทั้งปจจัยที่อยูในตัวตนของคนคนนั้นผานการมีความสัมพันธของ
คนในชุมชน สิง่ ทีเ่ ปนการยอมรับในบทบาทหนาที่ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมา
ของคน นักทฤษฎีอัตลักษณไดตั้งขอโตแยงกันวา ตัวตน คือ การรวมกันของ
อัตลักษณ ซึง่ อยูบ นพืน้ ฐานของลักษณะเฉพาะของบทบาท เชนเดียวกับการ
ที่เราตอบคําถามตัวเองวาตัวฉันคือใคร แลวเราก็ไดคําตอบวาฉันเปนพอ
ฉันเปนแม ซึ่งคําตอบเหลานี้ก็เชื่อมโยงบทบาทหนาที่ ความรับผิดขอบของ
แตละบุคคลนั้นเอง
ในดานความหมายของอัตลักษณ มีผใู หความหมายคําวาอัตลักษณไว
ดังนี้ (อภิญญา เฟองฟูสกุล, 2546: 8) คําวา “อัตลักษณ” (Identity)
มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา identitas ซึ่งหมายถึงลักษณะเฉพาะ และ
สิง่ ทีเ่ ปนสมบัตขิ องคน หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใด ทีท่ าํ ใหสงิ่ นัน้ เกิดโดดเดนขึน้ มา หรือ

140 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

มีแตกตางจากสิ่งอื่น ๆ และในปจจุบันพบวามีการใชคําวา อัตลักษณ เขามา
แทนทีค่ าํ วา เอกลักษณ เพราะวาปจเจกบุคคลนัน้ สามารถมีไดหลายอัตลักษณ
ขณะเดียวกันนัน้ ความหมายของอัตลักษณอาจเปลีย่ นแปลงเลือ่ นไหลไปตาม
บริบท มิไดหมายถึงคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวอีกตอไป สอดคลองกับการศึกษาของ
ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547: 33 - 34) อัตลักษณสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ
คือระดับปจเจกบุคคล (Individual identity) และ อัตลักษณรวมของกลุม
(Collective identity) ในระดับปจเจกบุคคล บุคคลหนึ่งอาจมีไดหลาย
อัตลักษณอยูในตัวเองเชน เพศ ชาติ ลําดับชั้นทางสังคม อาชีพ เปนตน สวน
อัตลักษณรวมของกลุมนั้น ถูกสรางขึ้นโดยพื้นฐานของความเหมือนกันของ
สมาชิกภายในกลุม ซึ่งบนพื้นฐานของความเหมือนกันของกลุม ยอมมี
ความแตกตางกับกลุมอื่นมาเปนตัวกําหนดความเปนอัตลักษณเฉพาะกลุม
ของตนดวย นัทธนัย ประสานนาม (2550: 45) ไดนิยามความหมายไววา
อัตลักษณ (Identity) คือ ความรูส กึ นึกคิดทีบ่ คุ คลมีตอ ตนเองวา “ฉันคือใคร”
ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรคระหวางตัวเรากับบุคคลคนอื่นโดยผาน
การมองตนเองและการที่คนอื่นมองเราอัตลักษณตองการความตระหนัก
(Awareness) อัตลักษณจงึ เกีย่ วของกับตัวเราเองในพฤติกรรม กิจวัตรประจําวัน
การมีปฏิสมั พันธรว มกับผูอ นื่ ในดานตาง ๆ และทําใหเรารูว า เราเปนใคร และ
แตกตางจากผูอื่นอยางไร อัตลักษณจึงเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของแตละบุคคล
เปนสิง่ ทีอ่ ยูใ นตัวของแตละบุคคลนัน้ แสดงออกมาเปนพฤติกรรม การดําเนิน
กิจวัตรประจําวัน การมีปฏิสมั พันธรว มกับผูอ นื่ ในสังคม ตามหนาทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
อัตลักษณจึงสรางทั้งความตระหนักในการบอกตัวตนของบุคคลคนนั้นวา
เขาคือใคร มีความโดดเดนอยางไร และในขณะเดียวกันก็สรางการรับรู
ใหผูอื่นมองตัวตนของบุคคลคนนั้นวาเขามีความแตกตางจากคนอื่นอยางไร
ทั้งในระดับปจเจกบุคคลและระดับรวมของกลุมในสังคม
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กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน (2551: 688) ไดใหแนวคิด
ของอัตลักษณวา อัตลักษณของคนเรา ไมไดเปนสิ่งที่ติดตัวเรามาแตกําเนิด
หากแตเปนสิง่ ทีถ่ กู ประกอบสรางขึน้ มาโดยสังคมในภายหลัง และการจะนิยาม
ตัวตนวาเราเปนใครไดนั้น จะเปนไปไดก็ตอเมื่อเราเขาไปปฏิสัมพันธหรือ
สื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ กลุมคนกลุมหนึ่งที่ไดรับผลอิทธิพล และผลกระทบ
โดยตรงจากความเจริญกาวหนานั่นคือ กลุมเยาวชน เทคโนโลยียังสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทั้งในแงบวกและลบ ในดานลบ
นั้น จากการศึกษาของ สุณีย กัลยะจิตร (2546: บทคัดยอ) พบวา ผลของ
การใชเทคโนโลยีทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนในยุคโลกาภิวัตน
ได แ ก การเสพยาเสพติ ด การมั่ ว สุ ม ทางเพศ การขายบริ ก ารทางเพศ
การทะเลาะวิวาท การลักขโมย การดูการตนู /ภาพยนตรลามก การเลียนแบบ
ความรุนแรงในภาพยนตร โทรทัศน การเลนคอมพิวเตอรในรูปแบบทีไ่ มเหมาะสม
การชอบความท า ทายและชอบเสี่ ย ง และการมี พ ฤติ ก รรมรั ก ร ว มเพศ
สอดคลองกับการศึกษาของ (สาวิกา จันทรหอม, 2550) ที่ระบุผลกระทบ
จากการใชเทคโนโลยี ความทันสมัยมีผลตอการรับทราบวาชุมชนมีเอกลักษณ
อัตลักษณ ทุนทางสังคม และวัฒนธรรมอะไรบาง การมีปฏิสัมพันธกับผูคน
รอบขาง การเขาสังคมของวัยรุน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาลดลง คลุกตัวเอง
ฝงตัวเองอยูก บั สือ่ ทางเทคโนโลยีตา ง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการ
รับวัฒนธรรมทีแ่ ฝงเขามากับแหลงขอมูลขาวสารในรูปแบบตาง ๆ จากสังคม
หนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง ซึ่งอาจกอใหเกิดคานิยมที่ไมพึงประสงคในสังคมนั้น
เชน พฤติกรรมที่แสดงออกทางคานิยมของเยาวชนดานการแตงกาย และ
การบริโภค การมอมเมาเยาวชน ในรูปแบบเกมสอเิ ล็กทรอนิกส สงผลกระทบ
ตอการพัฒนาอารมณ แลวทําใหมคี า นิยมผิด ๆ นอกจากการใชเทคโนโลยีใน
รูปแบบทีก่ ลาวมาแลว การจัดการเรียนการสอนยังมีสว นสําคัญตอการหลงลืม
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อัตลักษณชมุ ชนดังการศึกษาวิจยั ของของ พรรณี มามาตร และคณะ (2559:
บทคัดยอ) เรื่องกระบวนการสรางการคงอยูของอัตลักษณสําหรับเยาวชน
ชาติพันธุดาราอั้งในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พบวากระทรวง
ศึกษาธิการทําหนาทีใ่ นการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ และ
กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ทําใหการจัดการเรียนรู
ถูกผูกขาดโดยครูฝายเดียว สงผลใหการเรียนรูของชุมชนในเรื่องความรู
ภูมปิ ญ
 ญาของชุมชนออนแอลงไป โดยละเลยความรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ ปน
อัตลักษณ เปนตัวตนของชุมชนเปนเหตุใหเด็กหรือเยาวชนขาดจิตสํานึก
รักและหวงแหน รวมทั้งขาดโอกาสในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณของตัวตน
ลงไปอยางมาก โอกาสของการสูญหายยอมมีสูงซึ่งหมายถึงการขาดหายไป
หรือการถูกกลืนกลายทางชาติพันธุ ประเด็นตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน จึงเปน
สวนสําคัญตอการหลงลืมอัตลักษณชุมชน ทั้งในรูปแบบที่บุคคลนั้นเปน
ผูกระทําเอง การขาดโอกาสในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือไดรับ
ผลกระทบจากการพัฒนาของสังคมที่อาศัยอยู
การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทเี่ ขามามีบทบาทตอการติดตอสือ่ สาร
ระหวางบุคคล การศึกษาคนควา การฝกฝนพัฒนาทักษะตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ทักษะทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ สงผลใหผคู นมีความเคยชินตอใชคอมพิวเตอร
สื่ออิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี โทรศัพทมือถือเปนหลัก เชษฐา เมี้ยนมนัส
(2553:1) กลาววา เทคโนโลยีในปจจุบนั มีการพัฒนาขึน้ อยางแพรหลายแมแต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตมนุษย
เชนเดียวกันคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
เนือ่ งจากมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงในการใชงาน โดยเฉพาะ
ในดานการประกอบอาชีพผูที่ยอมเรียนรูและปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยีได
ก็มโี อกาสจะประสบผลสําเร็จในการงานและหนาที่ เทคโนโลยีจงึ มีความสําคัญ
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กับมนุษยในสังคม ทําใหมนุษยยอมรับเทคโนโลยีเขาสูวิถีชีวิต แปรสภาพ
มนุษยใหกลายเปนหนวยทางการผลิต เนือ่ งจากเนนไปทีค่ วามสะดวกรวดเร็ว
ไมมีความอดทนตอการรอคอย คิดแตสิ่งที่ทันสมัยแตขาดซึ่งปฏิสัมพันธ
ในการพบปะ พูดคุย สัมผัสจากสถานการณจริง หางเหินจากการเขาสังคม
ขาดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) จากประเด็นปญหาที่กลาวมา
ทุกภาคสวนตองใหความตระหนักเรงสงเสริม พัฒนาคุณลักษณะ ทักษะที่ดี
ใหกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข
ชาติพันธุกับการดํารงอยูของอัตลักษณชาติพันธุ
ภาคเหนือของประเทศไทยมีชาติพันธุอาศัยอยูหลายกลุม กอตั้ง
ชุมชนมาเปนเวลายาวนาน มีความหลากลายในกลุมชาติพันธุ สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปญญา ฯลฯ ผานสูรุนลูกรุนหลานจนถึง
ปจจุบัน ในดานความหมายของชาติพันธุนั้น ชาวเขา หมายถึง กลุมชนที่มี
วัฒนธรรมประเพณีและภาษาพูดเปนของตนเอง อาศัยอยูบนภูเขา มีอาชีพ
และรายไดจากการเกษตรเปนหลัก ลักษณะดานครอบครัว เครือญาติและ
ชุมชนระดับหมูบานของแตละชาติพันธุมีเอกลักษณของตน ซึ่งแตกตางกัน
ทุกชาติพันธุและยังคงนับถือผีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปนสวนมาก
อีกทั้งการแตงงานก็ยังนิยมแตงงานกันกับคนในเผาของตนเองมากกวา
แตงกับคนนอกเผา หนวยงานราชการไดใหคําจํากัดความ “ชาวเขา” (ศูนย
พัฒนาสังคมหนวยที่ 43 จังหวัดแมฮองสอน, 2550) หมายถึง บุคคลที่อยูใน
9 เผา คือ กะเหรี่ยง, มง, เมี่ยน/เยา, มูเซอ, ลีซอ, อาขา, ลัวะ, ขมุ และถิ่น
สวนชาติพนั ธุอ นื่ ๆ ไมถอื วาเปนชาวเขา สําหรับชาติพนั ธุอ นื่ ๆ เชน ผีตองเหลือง
ปะหลอง ปางตอง คะฉิน่ ไทยใหญ มอญ จีนฮอ ฯลฯ กลุม ชนเหลานีถ้ กู เรียกวา
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ชนกลุมนอย (Minority Group) หรือกลุมชาติพันธุ (Ethnic Group)
อยางไรก็ตาม นักวิชาการดานมนุษยวิทยาบางทานก็มคี วามเห็นวา ผีตองเหลือง
ปะหลองและปางตอง นาจะจัดอยูในกลุมชนที่เรียกวา “ชาวเขา” เนื่องจาก
มีความเจริญในระดับเผาพันธุเ ทานัน้ และสามารถแบงตามทีอ่ ยูแ ละการอพยพ
เปน 2 กลุม คือ ชาวไทยภูเขากลุมที่ 1 ไดแก มูเซอ เมี่ยน/เยา กะเหรี่ยง ลีซอ
มง ฯลฯ ที่มีถิ่นฐานเดิมตั้งอยูบนดอยสูงตามชายแดนประเทศไทย กลุมที่ 2
คือ กลุมจีนฮอ (อดีตทหารจีนคณะชาติกองพลที่ 93 ของไตหวัน) ที่อพยพ
เขามาประเทศไทยจากการปราบปรามจีนคอมมิวนิสต และชนกลุมจอง
สัญชาติเมียนมารซงึ่ เปนไทยลือ้ ไทยใหญ และแรงงานตางชาติพมา (ธีระพงค
อินทนาม, 2543: 30-35, 45-47) และชนกลุมนอยปะหลองหรือดาราอั้ง
ทีม่ ถี นิ่ ฐานเดิมอยูท เี่ มืองตองเปงไดอพยพเขามาอยูใ นประเทศไทย ประมาณ
ป พ.ศ. 2527 เพราะหนีภยั การสูร บกับรัฐบาลเมียนมารและหนีความอดอยาก
เขามาหางานทําในประเทศและอาศัยอยูมาจนถึงปจจุบัน (สุจริตลักษณ
ดีผดุง และ ปยนันท ทองคําชุม, 2548: 17) จากขอมูลที่ไดนําเสนอมาของ
กลุม ชาวเขา กลุม ชนกลุม นอย และกลุม ชาติพนั ธุ ทัง้ ทีอ่ ยูอ าศัยในประเทศไทย
แตเดิมมา และอพยพยายถิ่นฐานมาตั้งถิ่นที่อยูอาศัยในประเทศไทย ทําให
พืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทยมีความหลากหลายของชาติพนั ธุก ระจายตัว
อาศัยสรางชุมชนในพื้นที่ตาง ๆ สวนมากเปนพื้นที่สูง ลักษณะเปนภูเขา
หางไกลจากชุมชนเมือง และมีวิถีชีวิต เอกลักษณ อัตลักษณที่โดดเดนขึ้นมา
เปนลําดับ
จังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่หนึ่งที่มีกลุมชาติพันธุหลัก 17 ชาติพันธุ
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2559: 12-13) ประกอบดวย ชาติพนั ธุ
อาขา (อีกอ), มง, ลาหู (มูเซอ), เมี่ยน (เยา), ดาราอั้ง (ปะหลอง), กะเหรี่ยง
(ปกาเกอญอ), จีนฮอ (ฮอ), ไตหยา, ไทยวน, ไทใหญ (ไตโหลง), ขมุ,
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ไทเขิน (ไทขึน), ไทลื้อ (ไตลื้อ) ลัวะ (ถิ่น), ไทยอง, บีซู และไทยอีสาน โดยที่
ประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาวเขาจะแตกตางกันในแตละชาติพันธุ แต
ในภาพรวมแลวจะมีความคลายคลึงกันอยูไ มนอ ย เชน ในเรือ่ งลัทธิความเชือ่
และการทํามาหากิน ซึ่งชาวเขาสวนมากคือกลุมคนเรรอน หาที่ทํากิน
ไปเรื่อย ๆ โดยการตัดไมทําลายปา ปลูกพืชตองหาม คือ ฝน ทําไรเลื่อนลอย
เชน ขาวโพด ขาวไร พอดินจืดก็จะพากันยายไปหาที่ทํากินแหงใหม ทําให
ตองสูญเสียทรัพยากรปาไมไปเปนจํานวนมาก ปจจุบันมีชาวเขาอยูใน
ประเทศไทยประมาณ 400,000 กวาคน มีกะเหรีย่ งเปนชาวเขากลุม ใหญทสี่ ดุ
คือมีกวา 200,000 คน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2559: 12 - 13)
ชาวเขาทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทยมี 2 กลุม คือ กลุม ทีอ่ าศัยอยูใ นประเทศไทย
มากอนชนชาติไทย และกลุมที่อพยพเขามาหลังชนชาติไทย (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2559: 12-13)
ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยมีชาวเขากระจายตัวอาศัยอยาง
กวางขวาง ในภาคเหนือตอนบนเปนภูมิภาคที่ชาวเขาอาศัยอยูมากที่สุด
เพราะมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น มีเทือกเขาสลับซับซอนมากมาย ไดแก
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน ลําพูน แพร พะเยา และลําปาง
ภาคเหนือตอนลาง ไดแก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ พิษณุโลก และกําแพงเพชร
โดย 2 ใน 3 ของจํานวนชาวเขาในสวนนี้ เปนชาวเขาเผากะเหรี่ยง ในจังหวัด
ตาก ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันตก มีชาวเขาอาศัยอยูใน 7 จังหวัด
คือ กาญจนบุรี อุทัยธานี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขนั ธ และ
นครสวรรค ร อ ยละ 95 เป น ชาวเขาเผ า กะเหรี่ ย ง นอกจากนี้ ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือคือทีจ่ งั หวัดเลย เปนจังหวัดเดียวทีม่ ชี าวเขาอาศัยอยู ซึง่
เปนชาวเขาเผามงที่อพยพหนีภัยมาจากประเทศลาว (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย, 2559: 12-13)
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การดํารงคงอยูของกลุมชาติพันธุที่ไดกลาวมาจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง
ตอการสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนในทุกพื้นที่ กลุมคนกลุมหนึ่งที่มีความ
สําคัญตอการสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนก็คือกลุมเยาวชนในพื้นที่ และใน
ขณะเดียวกันกลุมเยาวชนชาติพันธุก็ไดรับผลกระทบจากกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ จากการศึกษาของ อานันท กาญจนพันธุ
(2541: 36) ทีไ่ ดพบวาระบบการเรียนรูข องคนภายในชุมชนยังเปลีย่ นแปลง
ไปเป น อย า งมากเช น กั น เมื่ อ รั ฐ บาลมี น โยบายที่ มุ  ง ไปสู  ค วามทั น สมั ย
สอดคลองกับ พรรณี มามาตร และคณะ (2559: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง
กระบวนการสรางการคงอยูของอัตลักษณสําหรับเยาวชนชาติพันธุดาราอั้ง
ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พบวากระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ และกําหนดหลักสูตร
การเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ ทําใหการจัดการเรียนรูถูกผูกขาดโดยครู
ฝายเดียว สงผลใหการเรียนรูของชุมชนในเรื่องความรูภูมิปญญาของชุมชน
ออนแอลงไป โดยละเลยความรูภ มู ปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีเ่ ปนอัตลักษณ เปนตัวตน
ของชุมชนเปนเหตุใหเด็กหรือเยาวชนขาดจิตสํานึก รักและหวงแหน รวมทั้ง
ขาดโอกาสในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณของตัวตนลงไปอยางมาก โอกาส
ของการสูญหายยอมมีสูง ซึ่งหมายถึงการขาดหายไปหรือการถูกกลืนกลาย
ทางชาติพันธุ ดังนั้นหากมีกระบวนการหรือวิธีการใดที่จะชวยใหเกิดการ
ถายทอดทีม่ ปี ระสิทธิภาพแลวก็ยอ มทําใหการเปนอัตลักษณนนั้ ยังคงอยูส บื ไป
วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ ซึ่งมีโอกาสที่จะสูญเสียอัตลักษณอยางรวดเร็ว
ถาไมมีการตั้งรับ และยังไดรับผลกระทบจากกระแสการพัฒนาที่สงผลตอ
วิถีชุมชน เชนเดียวกับที่อื่น ๆ ซึ่งชุมชนไดตระหนักถึงผลเสียจากการที่ตอง
สูญเสียอัตลักษณไป สวนกระบวนการสรางการคงอยูของอัตลักษณสําหรับ
เยาวชนชาติพันธุดาราอั้งในสังคมวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
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ใชรปู แบบสรางการรับรูใ นเรือ่ งการมีบรรพบุรษุ รวมกัน (The Primordialist
model) ใชภาษาดาราอัง้ ในการสือ่ สารกัน นับถือศาสนาพุทธ ซึง่ เปนสิง่ ทีฝ่ ง
แนนอยูในการระลึกรูของชาวดาราอั้งโดยผานการถายทอดทางวัฒนธรรม
(Enculturation) จากคนรุนปู ยา สูคนรุนลูกรุนหลาน การดํารงอยูของ
อัตลักษณชุมชนทามกลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ชุมชนจึงตองใหความสําคัญกับทุกภาคสวนในการสนับสนุน สงเสริมการธํารงไว
ซึ่งอัตลักษณชุมชน โดยสรางโอกาส และการมีสวนรวมแกทุกภาคสวน
ในชุมชน ตั้งแตระดับครอบครัว กลุมองคกร หนวยงานในชุมชน อาทิเชน
การสงเสริมการใชภาษาถิ่น ภาษาประจําชาติพันธุในการสื่อสารในชุมชน
การถายทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ จากผูอ าวุโสในชุมชนแกเยาวชน หรือผูท สี่ นใจ
ในชุมชน เปนตน
ในการศึกษาประเด็นการคงอยูของอัตลักษณชาติพันธุที่คลายกันนี้
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพงษ ลมออน (2557: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
พบวาชาวกํามุเองก็พยายามที่จะปรับตัวและตอรองกับสถานการณดังกลาว
(ระบบทุนทางเศรษฐกิจและความทันสมัย) เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมและ
ความมั่นคงในชีวิตใหกับตนเอง ผานการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาตอตานกับ
กลุม ทีม่ อี าํ นาจตาง ๆ อยางตรงไปตรงมา และพยายามทีจ่ ะผลิตซํา้ อัตลักษณ
และความเปนชาติพันธุเดิมของตนเองใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งถูกแสดงใหเห็น
ผานทางพื้นที่ของการทองเที่ยวและวัฒนธรรมเฉกเชนเทศกาลปใหมกํามุ
นอกจากนี้ แ ล ว ประเทศไทยเป น ประเทศที่ ตั้ ง อยู  ใ นเอเซี ย อาคเนย ที่ มี
ชนกลุมนอยอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือจะพบวามี
ชนกลุมนอยอยูกระจัดกระจายทั่วไป แตมิไดสรางปญหาในการปกครอง
แตอยางใด โดยรัฐบาลถือวาชุมกลุมนอยเหลานั้นก็คือคนไทย เพราะฉะนั้น
ยิ่งความเจริญไดแผกระจายออกไปมากเทาใด โอกาสที่ชนกลุมนอยเหลานี้
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จะกลายเปนคนไทยอยางแทจริงก็ยอมมีมากขึ้น (ขจัดภัย บุรุษพัฒน, 2517:
1) จากการศึกษาและขอมูลดังกลาวทุกภาคสวนทีเ่ กีย่ วของตองมีสว นรวมใน
การเสริมสรางอัตลักษณใหกับชุมชน สรางความภาคภูมิใจ สรางการสื่อสาร
อัตลักษณใหกับสาธารณะชนไดรับทราบความสําคัญของอัตลักษณชุมชน
และสามารถถายทอดใหกับผูอ่นื อยางภาคภูมิใจ
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนคณะวิชา
ที่เปดหลักสูตรดานภาษา ประกอบดวยโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรม
โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก โปรแกรมวิชาภาษา
ญีป่ นุ และโปรแกรมวิชาภาษาเกาหลี มีจาํ นวนนักศึกษาทีเ่ รียนอยูใ นปจจุบนั
โดยประมาณ 2000 คน (ฝายวิชาการคณะมนุษยศาสตร, 2560) มีความ
หลากหลายของนักศึกษาชาติพันธุ เชน
ชาติพันธุอาขา
ชาติพันธุอาขาเปนชนกลุมหนึ่ง ซึ่งมีบรรพบุรุษดั้งเดิมอาศัยอยูทาง
ตอนใตของประเทศจีน ในประเทศจีนเรียกวา “ฮานี หรือ โวน” โดยมี
เสนทาง 2 เสนทาง คือ เสนทางแรก อพยพจากประเทศพมาแควนเชียงตุง
เขาสูประเทศไทยเนื่องจากเกิดปญหาทางการเมือง ดานฝงเขตอําเภอแมจนั
ทางหมูบานพญาไพร (ปจจุบันเปนอําเภอแมฟาหลวง) และเสนทางที่สอง
อพยพโดยตรงจากประเทศจีนโดยเดินทางผานบริเวณตะเข็บชายแดนพมา
และแมนํ้าโขงประเทศลาว และเขาสูประเทศไทยโดยตรงที่อําเภอแมสาย
ปจจุบันชนเผาอาขาไดกระจายอยูในเขตจังหวัดภาคเหนือ 5 จังหวัด คือ
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง ตาก แพร และมีอาขาบางสวนไดอพยพ
ไปอยู  จั ง หวั ด น า น พิ ษ ณุ โ ลก และหลายจั ง หวั ด ของประเทศไทย ใน
ประเทศไทยสามารถแบงชนเผาอาขาไดเปน 8 กลุม ดังนี้ กลุมอูโลอาขา
กลุมลอมี้อาขา กลุมผะหมี๊อาขา กลุมหนาคาอาขา กลุมเปยะอาขา กลุม
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อาเคออาขา กลุมอาจออาขา กลุมอูพีอาขา และในจังหวัดเชียงรายอาศัยอยู
ที่อําเภอแมจัน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2559: 110)
ชาติพันธุมง
ชาติพันธุมง หมายถึง อิสระชน เดิมอาศัยอยูในประเทศจีน ตอมา
ชาวจีนเขามาปราบปราม เปนเหตุใหอพยพลงมาถึงตอนใตของจีนและ
เขตอินโดจีน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 และตอนเหนือของประเทศไทย
ประมาณ พ.ศ. 2500 โดยมีสองกลุม ไดแก มงนํ้าเงินและมงขาว ไมชอบให
เรียกวา แมว โดยถือวาเปนการดูถูกเหยียดหยาม ประชากรของมงใน
ประเทศไทยมีมากเปนอันดับ 2 รองจากกะเหรี่ยง ตั้งถิ่นฐานอยูตามภูเขาสูง
หรื อ ที่ ร าบเชิ ง เขาในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งราย พะเยา น า น เชี ย งใหม
แมฮอ งสอน แพร ลําปาง กําแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย และ
ตาก ปจจุบันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอาศัยอยูที่อําเภอเวียงแกน (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2559: 82)
ชาติพันธุลาหู
ชาติพันธุลาหู หรือ มูเซอ อาศัยอยูในประเทศจีน เมื่อถูกรุกรานจึง
อพยพมาทางตอนใตเขาสูประเทศพมา และทางเหนือของประเทศไทย โดย
เขามาทางอําเภอแมจัน อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ อําเภอเวียงปาเปา
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย, อําเภอฝาง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
และอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน มีเพียงสวนนอยที่มาจากอําเภอ
ั นธรรม
แมสอด จังหวัดตาก มูเซอทีร่ จู กั กันมาก ไดแก มูเซอดํา มูเซอแดง มีวฒ
ประเพณีคลายคลึงกัน มูเซอเปนภาษาพมาแปลวานายพราน เนื่องจาก
มี ค วามชํ า นาญในการล า สั ต ว โ ดยใช ห น า ไม ภาษาอั ง กฤษเรี ย กว า ลาฮู
ในกลุมมูเซอดํา เรียกวา ลาฮูนา มูเซอแดง เรียกวา ลาฮูยี ลาหู หรือ มูเซอ
แบงเปนกลุมยอยได 4 กลุม ไดแก กลุมใหญ 2 กลุม ไดแก มูเซอดําและ
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มูเซอแดง และกลุมเล็ก 2 กลุม ไดแก มูเซอฌี หรือมูเซอกุย และมูเซอเฌเล
ปจจุบันในประเทศไทยมีชนเผาลาหูอาศัยโดยกระจายอยูตามหมูบานตาง ๆ
ตามแนวชายแดนไทย-พมากวา 800 หมูบาน พื้นที่ที่มีชาวลาหูอาศัยอยูมาก
ไดแก เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม และลําปาง โดยเฉพาะตามพื้นที่ติด
ชายแดน สวนใหญแลวชนเผาลาหูมักจะอาศัยปะปนกับชนเผาอื่น ๆ หรือ
คนไทย มีเพียงสวนนอยทีอ่ ยูร วมกันเปนกลุม หรือเปนหมูบ า น เผาลาหูท ใี่ หญ
ที่สุดในประเทศไทย คือ ลาหูแดง ซึ่งมีการนับถือผี โดยโตโบหรือผูนําทาง
ศาสนา สวนลาหูด าํ หรือลาหูเ หลือง ก็มกี ารนับถือผีเชนกัน นอกจากนีเ้ ผาลาหู
ก็ยงั มีการนับถือศาสนาคริสตอกี ดวย และในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายอาศัยอยูท ี่
บานขาแหยงพัฒนา ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย (สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2559: 102) นอกจากนี้แลว ยังมีนักศึกษา
ชาวจีนเขามาศึกษาในรายวิชาทีส่ นใจเปนจํานวนมาก และมีการติดตอสือ่ สาร
กับชาวตางประเทศทีเ่ ขามาเปนวิทยากรในการสอนภาษา การคาขาย การทํา
กิจกรรมตาง ๆ จากสถานการณทกี่ ลาวมา นักศึกษาชาติพนั ธุ คือ กลุม คนหนึง่
ที่จะมีบทบาทหลักในการเสริมสรางอัตลักษณชาติพันธุของชุมชน รวมกับ
การสื่อสารอัตลักษณของชุมชนใหกับผูที่สนใจ หรือตระหนักที่จะศึกษา
เรียนรูประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณของชุมชน
ในสถานการณปจจุบันชุมชนจึงตองใหความสําคัญตอการรับรู
อัตลักษณ และในขณะเดียวกันก็สามารถถายทอด สื่อสาร ดวยวิธีการตาง ๆ
สูสาธารณะได ดังการศึกษาของ ดวงกมล บางสมบุญ (2549: 67 - 68) เรื่อง
การธํารงอัตลักษณทางชาติพันธุของชาวเมี่ยน กรณีศึกษา : ชุมชนบานโจโก
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน พบวา การใชแนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ ใน
การหลอหลอมความรูสึกของคนในกลุมชาติพันธุที่มีรวมกันที่เปนลักษณะ
รวมและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม เชน ภาษา ศาสนา ความผูกพัน
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ของระบบเครือญาติ พิธกี รรม พฤติกรรมทางสังคม เปนเหมือนเสนแบงความ
เปนรูปแบบเฉพาะของแตละวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันก็สามารถขามไป
มาระหวางวัฒนธรรมได และยังขึ้นอยูกับบริบทของความสัมพันธเชิงอํานาจ
ที่มีตอกลุมอื่น ๆ ดวย สอดคลองกับการศึกษาของ สลิตา ศิลปบดินทร และ
สามชาย ศรีสันต (2555: บทคัดยอ) เรื่อง การรักษาอัตลักษณความเปนภูไท
ของบานนาสะอาด ตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ
จากการศึกษาพบวา สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความเปนภูไทคือ สําเนียงภาษาพูด
ผาลายขิด ประเพณีภูไท และการอยูรวมกับปา ซึ่งเมื่อศึกษาถึงรายละเอียด
จะพบความแตกตางระหวางสิ่งเหลานี้ของบานนาสะอาดและหมูบานอื่น ๆ
ใกลเคียงไดอยางชัดเจน สวนเงื่อนไขที่ทําใหสามารถรักษาความเปนภูไทคือ
การยอมรับอัตลักษณกระแสหลักความเปนไทย การสรางอัตลักษณในฐานะ
เปนตัวแทนภูมภิ าคเพือ่ ตอบโตความแหงแลงกันดารของชาวอีสาน และการ
นิยามความเปนพืน้ ถิน่ ทีส่ อดคลองกับกระแสการบริโภค “ความเปนชนบท”
จากขอมูลดังกลาว การปรับตัวหรือยอมรับตามกระแสหลักของสถานการณ
ปจจุบัน และธํารงไวซึ่งตัวตัว ความเปนเอกลักษณ อัตลักษณของชุมชนจึง
เปนสิ่งที่ตองใหความสําคัญเทา ๆ กัน เพื่อใหสังคมสามารถดํารงอยูได
นอกจากการธํารงไวซงึ่ อัตลักษณชาติพนั ธุแ ลว การสือ่ สารอัตลักษณ
ของชุมชนใหกบั สาธารณะชนถือเปนอีกหนีง่ ปจจัยทีจ่ ะรักษาอัตลักษณชมุ ชน
ไวได ดังการศึกษาของ รัชชนก สวนสีดา (2556: 111-125) เรือ่ งกระบวนทัศน
การสือ่ สารเพือ่ ถายทอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของ ชุมชนไทยพวน อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรีพบวา การสื่อสารเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน
ไทยพวนเปนรูปแบบการสื่อสารแบบเครือขาย ลักษณะแบบเผชิญหนา และ
การรับรูวาเรามีอัตลักษณอะไร ชุมชนมีอัตลักษณที่โดดเดนอะไร ภายใตทนุ
ทางสังคมและวัฒนรรมชุมชน และสามารถสือ่ สารใหสาธารณะชน ไดรบั ทราบ

152 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

จึงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชนตองรวมกัน
มีสว นรวมในแตละขัน้ ตอนของการสืบสานอัตลักษณของชุมชน ผานการรับรู
ถายทอดจากผูอ าวุโสในชุมชน เขาไปเรียนรูป ระเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรม
ของชุมชน
ดวยสถานการณของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี และขอมูลที่
ไดนาํ เสนอในเบือ้ งตน ผูว จิ ยั จึงมีแนวคิดในการศึกษาการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชน
ของนักศึกษาชาติพันธุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อวิเคราะหขอมูล
การรับรูอัตลักษณชาติพันธุจากการสอบถามและรวบรวมขอมูลนักศึกษา
ชาติพันธุหลักในพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดเชียงราย สรางการรับรูในอัตลักษณ
ชาติพันธุในดานตางๆ และสํารวจความจําเปนเรงดวนในการเสริมสราง
อัตลักษณชาติพนั ธุ ทัง้ นีเ้ พือ่ สรางความตระหนักในความสําคัญของอัตลักษณ
ชาติพันธุ เสริมสรางความเขาใจใหกับนักศึกษาชาติพันธุและสาธารณชน
สรางการรับรูใ นดานประเพณี วัฒนธรรม ความเชือ่ พิธกี รรม ภูมปิ ญ ญาทองถิน่
ฯลฯ ใหกับนักศึกษา เยาวชนในชุมชน ผานการมีสวนรวม ความรวมมือ
ของคนในชุมชน นอกจากนี้แลว ยังเปนการสงเสริมการสรางความเขาใจ
ในดานการสือ่ สารขามวัฒนธรรม การเรียนรูข า มวัฒนธรรมใหกบั ผูค นทีอ่ าศัย
อยูในพื้นที่ราบ ผูคนทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะผูคนใน
ประชาคมอาเซียน ASEAN ที่เดินทางผานหรือทองเที่ยวในพื้นที่ชาติพันธุ
จังหวัดเชียงราย เพื่อสรางความเขาใจที่ดี อยูรวมกันอยางมีความสุข พรอม
กับการหาแนวทางรวมกันในการธํารงไวซงึ่ อัตลักษณชาติพนั ธุใ นลักษณะตาง ๆ
และสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู  อั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชนของนั ก ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
รูปแบบเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาการรั บ รู  อั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชนของ
นักศึกษาชาติพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดแก นักศึกษาปที่ 1 –
ปที่ 3 สังกัดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียน
เรียนในปการศึกษา 2560 ประกอบดวยชาติพันธุ 1. ชาติพันธุอาขา จํานวน
128 คน 2. ชาติพันธุมง จํานวน 49 คน 3. ชาติพันธุลาหู/มูเซอ จํานวน 22
คน รวมทั้งหมดจํานวน 200 คน (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน,
2560) โดยพิจารณาคัดเลือกจากจํานวนนักศึกษาชาติพนั ธุท มี่ จี าํ นวนเกินกวา
20 คนขึ้นไป และมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดเชียงรายในขณะที่ศึกษาอยู
2.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการศึกษาการรับรูอัตลักษณชุมชนของ
นักศึกษาชาติพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดแก นักศึกษาปที่ 1 –
ปที่ 3 สังกัดคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ลงทะเบียน
เรียนในปการศึกษา 2560 มีเชื้อสายชาติพันธุ โดยมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด
เชียงรายประกอบดวย 1. ชาติพันธุอาขา 2. ชาติพันธุมง 3. ชาติพันธุลาหู/
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มูเซอ เทียบการประมาณคาสัดสวนของ Krejcie & Morgan (1970) ไดขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน 132 คน ใชวิธีการสุมแบบใชการสุมแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
ขอบเขตเนื้อหาและตัวแปร
ขอบเขตเนื้อหา
1. การศึ ก ษาบริ บ ทอั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชน ของนั ก ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ คัมภีรใบลาน เอกสารบันทึกดาน ประเพณี วัฒนธรรม สังคม
การสํารวจการรับรูจากนักศึกษา และการสอบถามการรับรูอัตลักษณจาก
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรจากแตละพื้นที่ชาติพันธุ
2. การศึกษาการรับรูอัตลักษณชุมชน ของนักศึกษาชาติพันธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทําการศึกษากลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
จาก 3 ชาติพันธุ ประกอบดวย ชาติพันธุอาขา ชาติพันธุมง และชาติพันธุ
ลาหู/มูเซอ โดยใชเกณฑในการพิจารณาตามขอมูลในกลุมประชากร
ตัวแปรตน
นักศึกษาชาติพันธุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตัวแปรตาม
การรับรูอัตลักษณชุมชน
เครื่องมือในการวิจัย
1. แบบสอบถามการรับรูอัตลักษณชุมชนของนักศึกษาชาติพันธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เก็บรวบรวมขอมูล 4 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ ดานเพศ ชาติพันธุ
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ภูมิลําเนา ชวงอายุ โปรแกรมวิชา และระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน
สวนที่ 2 ขอมูลการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชน จัดทําเปนแบบรายการ
ใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย ลงใหชองที่สอดคลองกับความคิด
จํานวน 14 ดาน ประกอบดวย 1. ประวัติชาติพันธุ 2. อาชีพหลักของชุมชน
3. การรวมกลุมตาง ๆ ในหมูบาน 4. ภาษาที่ใชในชุมชน 5. การแตงกายตาม
แบบประเพณี 6. อาหารประจําถิ่น 7. ที่อยูอาศัย 8. สถานที่ทองเที่ยว
ในชุมชน 9. ภูมิปญญาชุมชน 10. ของที่ระลึกในชุมชน 11. การละเลน
12. การนับถือศาสนา 13. ประเพณีและเทศกาล 14. พิธีกรรม ความเชื่อ
และคานิยม
สวนที่ 3 ข อ มู ล ด า นความคิ ด เห็ น ต อ การเสริ ม สร า งอั ต ลั ก ษณ
ชาติพนั ธุใ นดานตาง ๆ ใน 5 ดานอัตลักษณทจี่ าํ เปนเรงดวนในการเสริมสราง
อัตลักษณใหแกนกั ศึกษาชาติพนั ธุ โดยผูต อบแบบสอบถามเลือกจาก 14 ดาน
จากสวนที่ 2
ตอนที่ 4 ขอมูลในการเสนอแนะดานอื่น ๆ
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผูว จิ ยั ศึกษาถึงจุดประสงคในงานวิจยั ครัง้ นี้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
งานวิ จั ย วิ ท ยานิ พ นธ เอกสาร หนั ง สื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชนชาติ พั น ธุ  ใ น
ประเทศไทย ในแตละภาคของประเทศไทยและเนนพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย
เพื่อสรุปประเด็นอัตลักษณชาติพันธุ
2. ผูว จิ ยั สรางแบบสอบถามการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชน เพือ่ เก็บขอมูล
นักศึกษาชาติพนั ธุ เนือ้ หาในแบบสอบถามประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
ของผูตอบแบบสํารวจดานเพศ ชาติพันธุ ภูมิลําเนา ชวงอายุ โปรแกรมวิชา
และระยะเวลาทีอ่ าศัยอยูใ นหมูบ า น สวนที่ 2 ขอมูลการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชน
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จัดทําเปนแบบรายการใหผตู อบแบบสอบถามทําเครือ่ งหมาย ลงใหชอ งที่
สอดคลองกับความคิด จํานวน 14 ดาน สวนที่ 3 ขอมูลดานความคิดเห็นตอ
การเสริมสรางอัตลักษณชาติพันธุในดานตางๆ ใน 5 ดานอัตลักษณที่จําเปน
เรงดวนในการเสริมสรางอัตลักษณใหแกนักศึกษาชาติพันธุ โดยผูตอบ
แบบสอบถามเลือกจาก 14 ดานจากสวนที่ 2 ตอนที่ 4 ขอมูลในการเสนอ
แนะดานอื่น ๆ
3. ผูวิจัยสงเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานพิจารณา
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของเครือ่ งมือ และความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา
โดยจัดทําแบบแบบตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามการรับรูอัตลักษณ
ชุมชนของนักศึกษาชาติพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อหาคาดัชนี
ความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item Objective Congruence:
IOC) โดยใชสูตรคํานวณ ดังนี้
สูตรคํานวณ IOC
ใชเกณฑการตัดสินคา IOC ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป จากผลของแบบ
ตรวจสอบฯ ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดผล IOC เทากับ 0.84 และเลือก
ขอรายการที่มีคา IOC มากกวา 0.50 มาใชเปนขอรายการในแบบสอบถาม
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด ทดสอบกับกลุมทดลองเครื่องมือ
วิจยั เพือ่ ตรวจสอบวามีความเหมาะสมและมีคณ
ุ ภาพหรือไมในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ จากนั้นนําไปประมวณผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคา
สัมประสิทธิแ์ อลฟา (Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (สมบัติ
ทายเรือคํา, 2551)
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สูตร α =
โดย α
K
SI2
St2

แทน
แทน
แทน
แทน

K
K 1

1

SI2
St2

คาความเชื่อมั่น
จํานวนขอ
ผลรวมความแปรปรวนแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient; α) จาก
เกณฑการประเมินความเทีย่ งสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ดังนี้ (ศิรชิ ยั
กาญจนวาสี, 2544)
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) การแปลความหมายระดับความเที่ยง
มากกวา .90
ดีมาก
มากกวา .80
ดี
มากกวา .70
พอใช
มากกวา .60
คอนขางพอใช
มากกวา .50
ตํ่า
นอยกวา หรือเทากับ .50
ไมสามารถรับได
ผูว จิ ยั หาคาความเชือ่ มัน่ โดยหาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟา (Cronbach’s
alpha coefficient) ที่คาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดผลเทากับ
0.87 ซึ่งถือไดวาอยูในระดับความเที่ยงระดับดี หมายถึงแบบสอบถามมีคา
ความนาเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได
4. นําขอมูลจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ในการ
ปรับเปลี่ยนหัวขอรายการที่จะใชสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
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งานวิจยั จํานวน 3 หัวขอรายการ ประกอบดวย 1. อาชีพในชุมชน ปรับเปลีย่ น
เปนอาชีพหลักในชุมชน 2. กลุม ตาง ๆ ในชุมชน ปรับเปลีย่ นเปนการรวมกลุม
ตาง ๆ ในชุมชน และ 3. สิ่งกอสราง ปรับเปลี่ยนเปนที่อยูอาศัยในชุมชน
นอกจากนีแ้ ลว ผูเ ชีย่ วชาญเสนอแนะใหผวู จิ ยั ศึกษาเพิม่ เติมในดานการยอมรับ
และระยะเวลาการสรางอัตลักษณในหัวขอที่เกี่ยวของ และจัดทําเครื่องมือ
เพือ่ นําไปทดลองใชกบั นักศึกษาชาติพนั ธุท มี่ คี ณ
ุ ลักษณะใกลเคียงในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจริง ผลการหาคุณภาพเครือ่ งมือพบวา กลุม นักศึกษา ชาติพันธุ
ทีใ่ ชในการทดลองตอบแบบสอบถามไดครบทุกขอ ใน 4 สวนของแบบสอบถาม
คําชีแ้ จงในแตละสวนมีความชัดเจน และรายการในการสอบถาม จํานวน 14
ขอรายการ นักศึกษากลุมทดลองตอบครบรายการที่สอบถาม ในสวน
ขอเสนอแนะ นักศึกษากลุมทดลองไดเสนอใหมีการจัดรูปแบบหนากระดาษ
ของแบบสอบถาม และใชคําในแบบสอบถามที่อานแลวเขาใจงาย
5. ปรับปรุงเครื่องมือจากการทดลองใช
6. นําแบบสอบถามการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชนของนักศึกษาชาติพนั ธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยและ
ผูชวยนักวิจัยที่ผานการอบรมการเก็บขอมูล
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 4
ขั้นตอน คือ
1. ผูว จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั วิทยานิพนธ เอกสาร หนังสือ
ทีเ่ กีย่ วกับชุมชนชาติพนั ธุใ นประเทศไทย ในแตละภาคของประเทศไทย พืน้ ที่
ภาคเหนือ และเนนในพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเพื่อสรุปประเด็นอัตลักษณ
ชาติพันธุ
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2. เก็ บ ข อ มู ล การรั บ รู  อั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชนของนั ก ศึ ก ษาชาติ พั น ธุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจากกลุมตัวอยางประกอบดวย กลุมชาติพันธุ
อาข า ชาติ พั น ธุ  ม  ง และชาติ พั น ธุ  ล าหู  จํ า นวน 132 คน ผู  วิ จั ย ได รั บ
แบบสอบถามคืน จํานวน 132 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยผูวิจัยได
ประสานงาน ติดตามการทําแบบสอบถามและการนําแบบสอบถามคืน
รวมกับผูชวยนักวิจัย นักศึกษาผูประสานงาน 3 กลุมชาติพันธุ และอาจารย
ที่ปรึกษาประจําโปรแกรมวิชาสังกัดคณะมนุษยศาสตร
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามการรับรูอัตลักษณชุมชนของ
นักศึกษาชาติพนั ธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในแตละสวนของแบบสอบถาม
ประกอบดวย
3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย
คารอยละ วิเคราะหแยกประเภท (Typological Analysis) และใชการ
พรรณนาวิเคราะห (Analytical Induction)
3.2 ข อ มู ล การรั บ รู  อั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชน วิ เ คราะห โ ดยโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใชสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.3 ขอมูลการเสริมสรางอัตลักษณชมุ ชน ใหผตู อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ 5 อันดับแรกที่ตองการเสริมสรางอัตลักษณเรงดวน ดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยการจัดอับดับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ใชสถิติ
เชิงพรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.4 ขอมูลขอเสนอแนะทัว่ ไป วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะห
แยกประเภท (Typological Analysis) และใชการพรรณนาวิเคราะห
(Analytical Induction)
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4. สรุปผลการวิจยั และนําเสนอขอมูลการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชนของ
นักศึกษาชาติพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูวิจัยสามารถสรุปผล
การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารับรูอัตลักษณชุมชน ของนักศึกษาชาติพันธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สรุปผลการวิจัย ไดดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถามการรับรูอัตลักษณชุมชนของ
นักศึกษาชาติพนั ธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวา ผูต อบแบบสอบถาม
เปนเพศหญิงมากทีส่ ดุ รอยละ 78.00 และเปนเพศชายรอยละ 22.00 สวนใหญ
มีเชื้อสายชาติพันธุอาขามากที่สุดรอยละ 64.40 รองลงมาคือชาติพันธุมง
รอยละ 26.50 และชาติพนั ธุล าหู/ มูเซอรอยละ 9.10 มีภมู ลิ าํ เนาอยูใ นอําเภอ
เมืองมากทีส่ ดุ รอยละ 26.50 รองลงมาคืออําเภอแมสรวยรอยละ 16.70 และ
อําเภอแมฟาหลวงรอยละ 12.90 ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีชวงอายุ
18 ป มากที่สุด รอยละ 47.70 รองลงมาคือ อายุ 19 ป รอยละ 31.10 และ
20 ป รอยละ 20.50 สังกัดโปรแกรมวิชาภาษาจีนมากที่สุดรอยละ 49.20
รองลงมาโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกรอยละ 38.60 และนอยทีส่ ดุ โปรแกรม
วิชาภาษาเกาหลีรอยละ 3.80 ผูตอบแบบสอบถามมีระยะเวลาที่อาศัยอยูใน
หมูบ า นอยูใ นชวง 16 – 20 ปมากทีส่ ดุ รอยละ 95.50 และ ระยะเวลา 11-15
รอยละ 4.50
2. การศึกษาการรับรูอัตลักษณชุมชนของนักศึกษาชาติพันธุ โดย
ในแบบสอบถามจัดทําเปนแบบรายการใหผตู อบแบบสอบถามทําเครือ่ งหมาย
ลงใหชองที่สอดคลองกับความคิดในดานการรับรู ไมรับรู และไมแนใจ
จํานวน 14 ดาน สรุปผลการศึกษาดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอมูลการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชนของนักศึกษา
ชาติพันธุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จากตารางที่ 1 พบวา การรับรูอัตลักษณชุมชนมากที่สุด คือ
ดานภาษาทีใ่ ชในชุมชนรอยละ 100.00 รองลงมา คือ อัตลักษณชาติพนั ธุด า น
การนับถือศาสนารอยละ 99.20 และการรับรูอัตลักษณนอยที่สุด คือ ดาน
ภูมปิ ญ
 ญาชุมชนรอยละ 19.70 ในดานทีผ่ ตู อบแบบสอบถามไมรบั รูอ ตั ลักษณ
ชาติพนั ธุม ากทีส่ ดุ ไดแก ดานประวัตชิ าติพนั ธุร อ ยละ 9.80 รองลงมาคือดาน
การรวมกลุมตาง ๆ ในหมูบาน และดานของที่ระลึกในชุมชนรอยละ 6.80
นอยที่สุด คือ ดานอาหารประจําถิ่น ที่อยูอาศัย และการนับถือศาสนา
รอยละ 0 เทากัน และในดานที่ผูตอบแบบสอบถามไมแนใจเกี่ยวกับการรับรู
อัตลักษณชาติพันธุมากที่สุด ไดแก ดานภูมิปญญาชุมชนรอยละ 78.80 รอง
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ลงมาคือดานของที่ระลึกและพิธีกรรมความเชื่อ และคานิยมรอยละ 54.50
เทากัน และนอยที่สุดดานภาษาที่ใชในชุมชนรอยละ 0.00
3. ความคิดเห็นตอการเสริมสรางอัตลักษณชาติพนั ธุข องนักศึกษา
ชาติพันธุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจากแบบสอบถามการรับรูอัตลักษณ
ชุมชน ของนักศึกษาชาติพันธุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพิจารณา
เลือก 5 ดานอัตลักษณชุมชนที่ตองการเสริมสรางอัตลักษณชุมชนเรงดวน
จาก 14 ดาน ประกอบดวย 1. ประวัติชาติพันธุ 2. อาชีพหลักของชุมชน
3. การรวมกลุมตาง ๆ ในหมูบาน 4. ภาษาที่ใชในชุมชน 5. การแตงกายตาม
แบบประเพณี 6. อาหารประจําถิ่น 7. ที่อยูอาศัย 8. สถานที่ทองเที่ยว
ในชุมชน 9. ภูมิปญญาชุมชน 10. ของที่ระลึกในชุมชน 11. การละเลน
12. การนับถือศาสนา 13. ประเพณีและเทศกาล 14. พิธีกรรม ความเชื่อ
และคานิยม ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงขอมูลการเลือกอัตลักษณชุมชน เพื่อ
เสริมสรางการรับรูอัตลักษณชุมชนของนักศึกษาชาติพันธุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย (พิจารณาเลือก 5 คารอยละสูงที่สุด)

จากตารางที่ 2 พบวา 5 ดานเสริมสรางอัตลักษณชุมชนที่กลุม
ตั ว อย า งเลื อกจากแบบสอบถามการรับรูอัตลั ก ษณ ชุม ชนมากที่ สุ ด คื อ
อัตลักษณดา นของทีร่ ะลึกชุมชนมีผเู ลือกมากทีส่ ดุ รอยละ 76.50 (คาเฉลีย่ =
1.23, S.D. = 0.42) รองลงมาคือดานประเพณีและเทศกาลรอยละ 73.50
(คาเฉลี่ย = 1.26, S.D. = 0.44) ดานพิธีกรรม ความเชื่อ และคานิยมรอยละ
70.50 (คาเฉลี่ย = 1.29, S.D. = 0.45) ดานภูมิปญญาชุมชนรอยละ 62.10
เทากันกับดานการแตงกายตามแบบประเพณี 62.10 (คาเฉลี่ย = 1.37, S.D.
= 0.48) และดานอาหารประจําถิ่นรอยละ 56.80 (คาเฉลี่ย = 1.43, S.D. =
0.49)
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4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอการรับรูอัตลักษณชุมชนของนักศึกษา
ชาติพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จากแบบสอบถามสวนที่ 4 ขอเสนอ
แนะอื่น พบวา กลุมตัวอยางสวนหนึ่งมีขอเสนอแนะใหมีการจัดแสดง
ภูมิปญญาทองถิ่นในงานสําคัญตาง ๆ ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย จัด
กิจกรรมพบปะและเปลีย่ นกิจกรรมดานทํานุบาํ รุงศิลปและวัฒนธรรมระหวาง
ชาติพันธุ และจัดอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาชาติพันธุ เพื่อใชในการ
สือ่ สารอัตลักษณใหกบั ชาวตางประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหอตั ลักษณชาติพนั ธุค งอยู
ตอไป
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยในภาพรวมเกี่ยวกับ
การศึกษาการรับรูอัตลักษณชุมชนของนักศึกษาชาติพันธุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ไดดังตอไปนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถามการรับรูอัตลักษณชุมชนของ
นักศึกษาชาติพนั ธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวา ผูต อบแบบสอบถาม
สวนมากเปนนักศึกษาเพศหญิง มีเชื้อสายชาติพันธุอาขามากที่สุด ทั้งนี้
ชาติพันธุอาขาเปนชาติพันธุใหญ มีพื้นที่ครอบคลุมหลายอําเภอในจังหวัด
เชียงราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, 2559: 110–111) เชน
อําเภอเมือง อําเภอแมสรวย อําเภอแมฟาหลวง อําเภอแมจัน เปนตน โดย
ชาติพันธุมงมีจํานวนรองลงมา และมีพื้นที่สวนมากบริเวณอําเภอเวียงแกน
อําเภอเทิง และชาติพันธุลาหู/มูเซอ อาศัยในพื้นที่อําเภอแมสรวย เปนตน
กลุม ตัวอยางศึกษาอยูใ นโปรแกรมวิชาภาษาจีนเปนสวนมาก ซึง่ เปนโปรแกรม
วิชาที่มีกลุมชาติพันธุเรียนอยูมากที่สุดในคณะมนุษยศาสตร (ฝายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร, 2560) สวนหนึ่งมาจากพื้นฐานภาษาชนเผาที่สามารถ
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เขาใจภาษาจีนไดเร็ว รองลงมาคือโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ซึ่งเปน
โปรแกรมวิชาทีส่ อนภาษาอังกฤษ มีชว งอายุ 18 ป ศึกษาอยูใ นชวงปที่ 1 และ
อาศัยอยูในชุมชนมาแลวเปนเวลา 16–20 ป เปนสวนมาก
2. การศึกษาการรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชนของนักศึกษาชาติพนั ธุ พบวา
การรับรูอ ตั ลักษณชมุ ชนมากทีส่ ดุ คือ ดานภาษาทีใ่ ชในชุมชนรอยละ 100.00
รองลงมา คือ อัตลักษณชาติพันธุดานการนับถือศาสนารอยละ 99.20 และ
การรับรูนอยที่สุด คือ ดานภูมิปญญาชุมชนรอยละ 19.70 จากการสอบถาม
พบวา กลุมตัวอยางไมมีความเขาใจในภูมิปญญาอยางถองแท จึงไมมี
ความมั่นใจในการถายทอดอัตลักษณดานนี้สูสังคม สอดคลองกับ พรรณี
มามาตร และคณะ (2559: บทคัดยอ) เรื่องกระบวนการสรางการคงอยูของ
อัตลักษณสําหรับเยาวชนชาติพันธุดาราอั้งในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย พบวากระทรวงศึกษาธิการทําหนาทีใ่ นการกําหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของชาติ และกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จ
ทําใหการจัดการเรียนรูถูกผูกขาดโดยครูฝายเดียว สงผลใหการเรียนรูของ
ชุมชนในเรื่องความรูภูมิปญญาของชุมชนออนแอลงไป โดยละเลยความรู
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนอัตลักษณ เปนตัวตนของชุมชนเปนเหตุใหเด็กหรือ
เยาวชนขาดจิตสํานึก รักและหวงแหน รวมทัง้ ขาดโอกาสในการแสดงออกซึง่
อัตลักษณของตัวตนลงไปอยางมาก ในดานการไมรบั รูอ ตั ลักษณชาติพนั ธุจ าก
แบบสอบถาม มีผตู อบไมรบั รูม ากทีส่ ดุ คือ ดานประวัตชิ าติพนั ธุร อ ยละ 9.80
รองลงมา คือดานการรวมกลุม ตาง ๆ ในหมูบ า น และดานของทีร่ ะลึกในชุมชน
รอยละ 6.80 นอยที่สุด คือ ดานอาหารประจําถิ่น ที่อยูอาศัย และการนับถือ
ศาสนารอยละ 0 เทากัน และในดานไมแนใจตอการรับรูอัตลักษณ จาก
แบบสอบถามมีผูตอบไมแนใจตอการรับรูอัตลักษณมากที่สุด คือ ดาน
ภูมิปญญาชุมชนรอยละ 78.80 รองลงมา คือ ดานของที่ระลึกและพิธีกรรม
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ความเชื่อ และคานิยมรอยละ 54.50 เทากัน และนอยที่สุดดานภาษาที่ใชใน
ชุมชนรอยละ 0.00 ในประเด็นที่กลาวมาจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากที่เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา ชุมชนตองรวมกันมีสวนรวมในแตละขั้นตอนของการ
สืบสานอัตลักษณของชุมชน ผานการรับรู ถายทอดจากผูอาวุโสในชุมชน
เขาไปเรียนรูป ระเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมของชุมชน สอดคลองกับขอมูล
จากสวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น จากแบบสอบถามที่นักศึกษามีความคาดหวัง
ในการจัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยนกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมธรรมระหวางชาติพันธุ การจัดกิจกรรมอบรมใหความรูดาน
ภูมิปญ
 ญาชาติพันธุ เปนตน
3. ความคิดเห็นตอการเสริมสรางอัตลักษณชาติพนั ธุข องนักศึกษา
ชาติพันธุมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพิจารณาเลือก 5 ดานอัตลักษณ
ชุมชนที่ตองการเสริมสรางอัตลักษณชุมชนเรงดวน จาก 14 ดาน พบวา 5
ดานของอัตลักษณชุมชนที่กลุมตัวอยางเลือกจากแบบสอบถามการรับรู
อัตลักษณชุมชน คือ อัตลักษณดานของที่ระลึกชุมชนมีผูเลือกมากที่สุด
รอยละ 76.50 (คาเฉลี่ย = 1.23, S.D. = 0.42) สอดคลองกับ อิศราพร
ใจกระจาง และคณะ (2559: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ร ะลึ ก ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค า ทาง
เศรษฐกิจชุมชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ผูบริโภค
สวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกดานของใชและของประดับตกแตง เพื่อ
เปนของฝาก/ ของที่ระลึก ดังนั้นผูประกอบการควรผลิตผลิตภัณฑที่ระลึก
ดานของใชและของประดับตกแตงที่มีคุณภาพดีและมีความหลากหลาย
มีการบรรจุในบรรจุภัณฑที่สวยงาม ตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ วาง
จําหนายในรานขายผลิตภัณฑที่ระลึกทั่วไปในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยเฉพาะชวงเทศกาลสารทเดือนสิบ และควรมีการจัดรานที่โดดเดน จาก
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ขอมูลดังกลาว ของทีร่ ะลึกชุมชนทีอ่ ยูใ นรูปแบบของงานฝมอื งานหัตถกรรม
ที่ตองใชความประณีต และมีสถานที่จําหนายสินคาในทําเลที่ดี จึงเปน
สวนหนึง่ ทีท่ าํ ใหกลุม ตัวอยางมีความตองการในการเสริมสรางอัตลักษณดา น
ความรูดานของที่ระลึกชุมชนมากที่สุด
ในขณะที่ สุภาวดี ชาวผาขาว (2548: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศ
ในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคลองกับ
ผลการวิจยั ทีต่ อ งการนําผลิตภัณฑไปวางจําหนายในแหลงทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญ
ผลการวิจยั ดังกลาว พบวา นักทองเทีย่ วชาวตางประเทศ มีจดุ ประสงคในการ
เดินทางเพือ่ ทองเทีย่ วและพักผอน นิยมซือ้ ผลิตภัณฑงานฝมอื /งานแกะสลัก
ซื้ อ สิ น ค า ของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ เป น ที่ ร ะลึ ก ในการเดิ น ทาง โดยตั ด สิ น ใจซื้ อ
ของที่ระลึกดวยตนเอง คาใชจายในการซื้อของที่ระลึก ไมตํ่ากวา 500 บาท
โดยซื้อของที่ระลึกจากบริเวณแหลงทองเที่ยว จากการผลการศึกษาที่กลาว
มา กลุม ตัวอยางไดใหความสําคัญตอการเสริมสรางอัตลักษณดา นของทีร่ ะลึก
เนื่องจากชุมชนตองมีการเรียนรู พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบของที่ระลึกใน
ชุมชนเพื่อใหสาธารณชนไดรับทราบขอมูลของที่ระลึก และในขณะเดียวกัน
นักศึกษาก็สามารถอธิบายถายทอดความรูต า ง ๆ ใหกบั ผูท มี่ าซือ้ ของทีร่ ะลึก
ได รองลงมาคือดานประเพณีและเทศกาลรอยละ 73.50 (คาเฉลี่ย = 1.26,
S.D. = 0.44) ดานพิธีกรรม ความเชื่อ และคานิยมรอยละ 70.50 (คาเฉลี่ย
= 1.29, S.D. = 0.45) ดานภูมิปญญาชุมชนรอยละ 62.10 (คาเฉลี่ย = 1.37,
S.D. = 0.48) และดานอาหารประจําถิ่นรอยละ 56.80 (คาเฉลี่ย = 1.43,
S.D. = 0.49) สอดคลองกับ ธนพงษ ลมออน (2557: บทคัดยอ) ที่ศึกษาพบ
วาชาวกํามุเองก็พยายามที่จะปรับตัวและตอรองกับสถานการณดังกลาว
(ระบบทุนทางเศรษฐกิจและความทันสมัย) เพื่อสรางพื้นที่ทางสังคมและ
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ความมั่นคงในชีวิตใหกับตนเอง ผานการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาตอตานกับ
กลุม ทีม่ อี าํ นาจตาง ๆ อยางตรงไปตรงมา และพยายามทีจ่ ะผลิตซํา้ อัตลักษณ
และความเปนชาติพนั ธุเ ดิมของตนเองใหเปนทีย่ อมรับ ซึง่ ถูกแสดงใหเห็นผาน
ทางพื้นที่ของการทองเที่ยวและวัฒนธรรมเฉกเชน เทศกาลปใหมกํามุ และ
กิจกรรมดานประเพณีตาง ๆ
จากการนําเสนอในประเด็นดังกลาว ผูวิจัยสรุปวา ชุมชนตองเขาไป
มีสวนรวมในการเสริมสรางความตองการ 5 ดานนี้ โดยนําผูอาวุโส ผูรู
ในทองถิ่นมาถายทอดองคความรูดานภูมิปญญาในการประดิษฐของที่ระลึก
ชุมชน งานฝมือ งานหัตถกรรมที่กลุมตัวอยางมีความสนใจ ผานการปฏิบัติ
ทดลองทํา ใหสอดคลองกับฤดูกาลในแตละป และเขาไปมีบทบาทอยางตอเนือ่ ง
สงเสริมกิจกรรมทางดานประเพณี เทศกาล พิธีกรรม ความเชื่อ และคานิยม
ดานภูมปิ ญ
 ญาชุมชน และอาหารประจําถิน่ โดยจัดกิจกรรมใหชมุ ชนรับทราบ
ขอมูลตาง ๆ ของกิจกรรม สรางการมีสว นรวมของชุมชนในทุกระดับ สงเสริม
ปราชญชาวบานใหมีบทบาทในการถายทอดองคความรูแกเยาวชน มีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมที่เดนๆ ใหสาธารณะชนไดทราบผานสื่อตาง ๆ
การจัดการอบรมการสื่อสารภาษาตางประเทศใหเยาวชน ผูสนในในชุมชน
เพื่ออธิบายขอมูลอัตลักษณและเอกลักษณในดานตาง ๆ ใหแกนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ สอดคลองกับขอมูลจากสวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่น จาก
แบบสอบถามทีก่ ลุม ตัวอยางมีความสนใจในการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ เสริม
สรางอัตลักษณชาติพันธุ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวตางประเทศ ในบริบททีน่ กั ศึกษามีความสนใจ และไดใชจริงในชีวติ ประจําวัน
และผูว จิ ยั เองมีแนวทางในการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ เสริมสราง
อัตลักษณชมุ ชนทัง้ 5 ดานควบคูก บั การสือ่ สารภาษาอังกฤษในอนาคตตอไป
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ขอเสนอแนะ
1. ควรบูรณาการงานวิจัยดานอัตลักษณและชาติพันธุรวมกับ
การพัฒนารูปบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางอัตลักษณ
ชาติพันธุ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศ
ในเนือ้ หาทีน่ กั ศึกษามีความสนใจ สอดคลองกับสถานการณ และความจําเปน
เรงดวนที่จะตองเขาไปแกปญหาของชุมชน
2. ควรมีการศึกษาขอมูลและทําวิจัยที่สามารถสรางนวัตกรรมใน
การสรางความเขาใจในอัตลักษณของชุมชนผานสือ่ และเทคโนโลยีทสี่ ามารถ
สื่อสารอัตลักษณไดอยางครอบคลุม
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