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บทคดัย่อ 
 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ 
และความหลากหลายทางวฒันธรรม ส าหรับเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในแขวงนครพิงค ์ จงัหวดั
เชียงใหม่  2)    เพื่อประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ส าหรับเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่  3) เพื่อพฒันา
ศกัยภาพ และความมัน่คงในชีวติของเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่  โดย
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เยาวชนนอกระบบในแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 
148 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็น
ความรู้ในการเผยแพร่ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วน
บุคคล 3) แบบทดสอบก่อน และหลงัเรียน 4) หน่วยการเรียนรู้จ านวน 5 หน่วย 5)แบบทดสอบ
ระหวา่งเรียน และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหา
ค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(t-test) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน (E1 /E2) ค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียน (E.I) 
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ผลการวจิยัพบวา่ 
1) หน่วยการเรียนรู้ ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ส าหรับเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่  จากการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่  จ านวน  5 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) หน่วยการเรียนรู้เร่ือง 
ความรู้ทัว่ไปของชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว และ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์  2)หน่วยการ
เรียนรู้เร่ือง  เทศกาลและกิจกรรมทางวฒันธรรม 3) หน่วยการเรียนรู้เร่ือง อาหารพิน้บา้น 4) หน่วย
การเรียนรู้เร่ือง ดนตรี ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม 5) หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ความเช่ือ แนวปฏิบติั
ทางวฒันธรรมท่ีส าคญั ฉบบัภาษาองักฤษ   
 2)การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการและผลลพัธ์ของหน่วยการเรียนรู้ (E1 / E2) พบวา่
ผลลพัธ์ของหน่วยการเรียนรู้เท่ากบั 65.94 / 74.65  ซ่ึงต ่ากวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ 80/80 แต่
อยา่งไรก็ตามคะแนนสอบหลงัอบรมดว้ยหน่วยการเรียนรู้ฯ มีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน 4.54  คิดเป็น
ค่าเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนหรือค่าความกา้วหนา้ร้อยละ 47.58  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของเยาวชนกลุ่ม
ตวัอยา่งเพิ่มข้ึนจากก่อนอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   

3)การผลวเิคราะห์ความพึงพอใจของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมอบรม พบวา่เยาวชนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบั   1) อตัลกัษณ์ 2) วถีิชีวติ และ 3) ความหลากหลายทางวฒันธรรม ในชุมชนแขวง
นครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน โดยมีค่าเท่ากบั 4.40, 4.44 และ 4.40 ตามล าดบั จากคะแนนเตม็ 5 
โดยผูเ้ขา้อบรมแสดงความเห็นวา่การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นการศึกษา โดยมีค่า
เท่ากบั 4.38 และ การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบั 4.41 และ 
สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชใ้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้โดยมีค่าเท่ากบั 4.41 
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ABSTRACT 
  This research has 3 objectives : 1) to construct local-related 

content lessons in English corresponding with ways of life, identity and cultural 

differences for young learners at Khwaeng Nakornping, Mueng District, 

Chiang Mai Province 2) to evaluate the local-related content lessons 3) to 

improve academic potentiality in young learners as well as promote the 

sustainable stability lives in young learners. The samples of the study are 148 

non formal education young learners by simple random sampling. The research 

instruments were 1) the contents needs questionnaire 2) social development and 

human security questionnaire 3) pretest and posttest 4) 5 local-related content 

lessons and 5) satisfaction evaluation questionnaire. The statistics employed for 

data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and 

effectiveness index. 

  The research results are as followed; 1) there were 5 local-related 

content lessons constructed: Me and My community, Festivals and Cultural 

Activities, Local Food, Music and Cultural Performances and Belief and 

Cultural Materials. 

2) The curriculum efficiency criteria were found to be at 65.94 / 74.65 

which was lower than the standard criteria of 80/80. However, the youths’ 

posttest is higher than the pretest at 4.54 percentage and the students’ 

achievement after using the local-related content lessons was higher than that 

before using it at .01 level. 

 3)  The satisfaction evaluation of the results showed that the young 

learners gain the knowledge about life, identity and cultural differences at 4.40, 

4.44 and 4.40 out of 5 respectively. The young learners believed that the 

training is able to improve their academic potentiality 4.38 points, improve 

English ability. 

 




