
 
 

 

 
บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 
 

  การวจิยั "การบูรณาการวถีิชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพื่อพฒันา
การศึกษาสู่ความมัน่คงของเยาวชนนอกระบบ" คร้ังน้ีเป็นการวจิยัประยกุต ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้าง
บทเรียนท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวิต อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม ส าหรับเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งใน
แขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อพฒันาศกัยภาพ และความมัน่คงในชีวติของเยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง 
ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิจยัตามล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตของการวจิยั 
2. ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
3. วธีิการด าเนินการวจิยั 
4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
5. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.  ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงัน้ี 

             1.1   ประชำกร   ได้แก่  เยาวชนนอกระบบ ในแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่  
 1.2   กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่  ตวัแทนเยาวชนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมการอบรมจากเขตต่างๆในแขวง

นครพิงค์ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีช่วงอายุระหว่าง 14 – 25 ปี โดย โดยเป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงตามวตัถุประสงค ์(Purposive Sampling)  จ านวนทั้งส้ิน 148 คน  

 1.3  บทเรียนที่เกี่ยวกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตของการสร้างบทเรียน ดงัน้ี 

  1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา   เน้ือหาท่ีศึกษาประกอบดว้ย
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หน่วยกำรเรียนรู้ที ่1 เร่ือง  Me and My community 
ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว และ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์
ในแขวงนครพิงค ์
หน่วยกำร เรียนรู้ที ่2 เร่ือง  Festivals and Cultural Activities   
ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัเทศกาลและกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆท่ีส าคญัและถูกสืบทอดในชุมชนแขวง
นครพิงค ์
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 เร่ือง Local Food  
ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัอาหารพิ้นบา้น วธีิการประกอบอาหาร และความหลากหลายของอาหารใน
แขวงนครพิงค ์
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่4 เร่ือง Music and Cultural Performances  
ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัดนตรี ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม ท่ีหลากหลายท่ีสามารถพบเห็นไดใ้น
ชุมชนแขวงนครพิงค ์
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่5 เร่ือง Belief and Cultural Materials  
ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัความเช่ือ แนวปฏิบติัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนแขวงนครพิงค ์

 
1.4  ขอบเขตด้ำนพื้นที่    ผู ้วิจ ัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และความ

หลากหลายทางวฒันธรรมในพื้นท่ีแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่  
 

2.  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการศึกษาแบ่งเป็น  2  ประเภทดงัน้ี 

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  เป็นข้อมูลความรู้ทัว่ไปของชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว 
และ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ เทศกาลและกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆท่ีส าคญัและถูกสืบทอด  
อาหารพื้นบ้าน วิธีการประกอบอาหาร และความหลากหลายของอาหาร  ดนตรี ศิลปะการแสดงทาง
วฒันธรรม และ ความเช่ือ แนวปฏิบติัทางวฒันธรรม ซ่ึงรวบรวมจากการลงส ารวจพื้นท่ีในชุมชน  เก็บขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์ และการร่วมประชุมกับผูน้ าชุมชนในเขตแขวงนครพิงค์ จ  านวน 20 ชุมชน ซ่ึงได้แก่  
ชุมชนบา้นท่อ ชุมชนแม่หยวก  ชุมชนเมืองลงั  ชุมชนศรีมงคล ชุมชนป่าตนั ชุมชนหมู่บา้นเทียมพร ชุมชน
พฒันาบา้นกู่เตา้ ชุมชนเชียงมัน่  ชุมชนบา้นป่าเป้า  ชุมชนล่ามชา้ง ชุมชนศรีลานนา  ชุมชนเชียงยืน   ชุมชน
ป่าแพ่ง-วงัสิงห์ค า  ชุมชนหมู่บา้นอุ่นอารีย ์ชุมชนข่วงสิงห์พฒันา ชุมชนวดัชมพูชา้งม่อย ชุมชนวดัเชตะวนั  
และชุมชนบา้นปิง โดยผูว้ิจยัไดอ้าศยักระบวนการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory process) ของประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่นชุมชนแขวงนครพิงค ์เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาสร้างหน่วยการเรียนรู้จ านวน 5 หน่วย 
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  2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) เป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของ
ชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว และ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ เทศกาลและกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆท่ี
ส าคญัและถูกสืบทอด อาหารพิ้นบ้าน วิธีการประกอบอาหาร และความหลากหลายของอาหาร ดนตรี 
ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม และ ความเช่ือ แนวปฏิบติัทางวฒันธรรมในแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยการรวบรวมเอกสารขององคก์รต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน  โดยน าความรู้ท่ีไดไ้ปประกอบ
องคค์วามท่ีไดแ้หล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และน าไปใชใ้ชใ้ห้เป็นประโยชน์ใชใ้ห้เป็นประโยชน์ในการจดัท าหน่วย
การเรียนรู้จ านวน 5 หน่วย   เพื่อสร้างความมัน่คงของเยาวชนทางดา้นการศึกษา และคุณภาพชีวติ 
 
3.  วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 โครงการวิจยัเร่ือง "การบูรณาการวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพื่อพฒันา
การศึกษาสู่ความมั่นคงของเยาวชนนอกระบบ" ซ่ึงเป็นการวิจัยท่ีผนวกกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษทั้งน้ีเพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษารู้จกัทอ้งถ่ินของตนเอง  เห็นคุณค่า เกิดความรักในท้องถ่ิน 
รวมถึงเกิดความคิดท่ีจะช่วยกนัพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองใหอ้ยูใ่นประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีความสุข  โดย
มีวธีิการด าเนินการวจิยัในปีงบประมาณ 2556-2557   ดงัน้ี 

ระยะที ่1   กำรส ำรวจพืน้ทีเ่ป้ำหมำย  เพือ่ศึกษำชุมชน 
 การลงพื้นท่ีท่ีเป้าหมาย ณ วดักู่เตา้ จงัหวดัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2524 ร่วมกบั

ผูน้ าชุมชนในแขวงนครพิงค ์จ  านวน 20 ชุมชน เพื่อส ารวจความตอ้งการของชุมชน และรับรู้ถึงสภาพปัญหา
ท่ีเกิดภายในชุมชน  โดยคณะนกัวิจยัหวงัวา่จะมีส่วนร่วมในการช่วยแกไ้ข พฒันาและส่งเสริมให้สมาชิกใน
แขวงนครพิงคเ์ห็นคุณค่า เกิดความรักในทอ้งถ่ิน รวมถึงเกิดความคิดท่ีจะช่วยกนัพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
อีกทั้งสร้างความมัน่คงในชีวติ และภูมิตา้นทานให้สมาชิกในชุมชนเพื่อให้อาศยัอยูไ่ดโ้ลกยุคปัจจุบนัอยา่งมี
ความสุข  และจากการลงพื้นท่ีพบวา่ชุมชนมีความตอ้งการหลายดา้นท่ีตอ้งการร่วมพฒันาอยา่งเร่งด่วน และ
หน่ึงในความตอ้งการหลกัท่ีชุมชนตอ้งการความร่วมมือจากนกัวิจยั คือการมีส่วนร่วมจดัการการศึกษาใน
ชุมชน  เพื่อพฒันาการศึกษาของเยาวชนในชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะดา้นภาษาองักฤษเพื่อ
เตรียมตัวให้มีความพร้อมต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคตอันใกล้  รวมทั้ งการการสร้าง
จิตส านึกใหภู้มิใจและรักในทอ้งถ่ินของตน  
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ภาพท่ี  3.1 การส ารวจพื้นท่ีเป้าหมาย  เพื่อศึกษาชุมชน 
 
ระยะที ่2  ลงพืน้ที่เป้ำหมำยเพื่อเก็บข้อมูลตำมข้ันตอนกำรวจัิย และศึกษำข้อมูลทีเ่พือ่สร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้
ฉบับร่ำง  

 กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ และความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ในการสร้างหน่วยการเรียนรู้จ านวน 5 หน่วย โดยผูว้ิจยัไดอ้าศยักระบวนการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory process) ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนแขวงนครพิงค์ โดยผูว้ิจยัได้ใช้การส ารวจความ
คิดเห็นของเยาวชนถึงประเด็นความรู้ท่ีตอ้งการอบรม เม่ือไดผ้ลส ารวจจึงน าผลดงักล่าวมาร่างเป็นหน่วยการ
เรียนรู้จ านวน 5 หน่วย และในระยะท่ี 2 นั้นผูว้ิจยัไดป้ระสานกบัผูน้ าชุมชนสมาชิกในแขวงนครพิงค ์จ  านวน 
20 ชุมชน เพื่อพบปะ และประชุมกลุ่ม ( Focus group discussion) ร่วมกนัเป็นระยะ เพื่อคน้หาขอ้มูลพื้นฐาน
ของชุมชน ข้อมูลด้านวฒันธรรมท่ี เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน รวมทั้ งร่วมการวางแผนจักการอบรม
ภาษาองักฤษเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับริบท และกลุ่มเยาวชนเป้าหมายท่ีอาศยัอยูใ่นในพื้นท่ีแขวงนครพิงค ์ 

 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมินั้นนกัวิจยัไดท้  าการรวบรวมเอกสารจากแหล่งอ่ืน เช่น เอกสารทาง
ประวติัศาสตร์ หนังสือ ต ารา ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  และน าไปสังเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลปฐมภูมิเพื่อสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ฉบบัร่าง และน าหน่วยการเรียนรู้ดงักล่าวไปบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวชิา
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 ซ่ึงสอนโดยผูว้ิจยั  เพื่อให้นกัศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม   และเพื่อเป็นการทดลอง
สอนก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเน้ือหา   กิจกรรมการเรียนการสอน  และการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน  แลว้จึงน าผลท่ีไดม้าใชป้รับเน้ือหาของเอกสารประกอบการสอนฉบบัสมบูรณ์ ซ่ึงหน่วยการ
เรียนรู้จ านวน 5 หน่วยประกอบดว้ย  

 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่1 เร่ือง  Me and My communityประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบั 
  ความรู้ทัว่ไปของชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว และ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
  ในแขวงนครพิงค ์
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 หน่วยกำร เรียนรู้ที ่2 เร่ือง  Festivals and Cultural Activities  ประกอบดว้ย  
  เน้ือหาเก่ียวกบัเทศกาลและกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆท่ีส าคญัและถูกสืบทอด 
  ในชุมชนแขวงนครพิงค ์

 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 เร่ือง Local Food ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัอาหาร                                     
  พื้นบา้น วธีิการประกอบอาหาร และความหลากหลายของอาหารในแขวงนครพิงค ์

 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่4 เร่ือง Music and Cultural Performances ประกอบดว้ย  
  เน้ือหาเก่ียวกบัดนตรี ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม ท่ีหลากหลายท่ีสามารถพบ 
  เห็นไดใ้นชุมชนแขวงนครพิงค ์

 หน่วยกำรเรียนรู้ที ่5 เร่ือง Belief and Cultural Materials ประกอบดว้ยเน้ือหา 
  เก่ียวกบัความเช่ือ แนวปฏิบติัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนแขวงนครพิงค ์

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 ลงพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนการวจิยั 
 
ระยะที ่3 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของร่ำงหน่วยกำรเรียนรู้  
  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมในการจดัท า
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วิถีชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม  โดยผูว้ิจยัไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การจดัท าเอกสารประกอบการสอนจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  คือ อาจารยน์งนุช จนัทราภยั อาจารย์
ทศันีพร ประภสัสร และ อาจารย ์ดร.ดุษฎี รังสีชัชวาล มาให้ค  าแนะน าในการปรับเน้ือหา และรูปแบบ
หลกัสูตรให้เหมาะสมกบัเยาวชนกลุ่มตวัอย่างในแขวงนครพิงค์ และยงัไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 
Mr.John Kedward ร่วมตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา และผลท่ีได้จากการด าเนินกิจกรรม คือ ได้
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ค าแนะน าในการปรับภาษาให้ถูกตอ้ง การจดัเรียงล าดบัเน้ือหาให้เป็นระบบ และสม ่าเสมอ การเพิ่มเติม
กิจกรรมทา้ยบท และ ปรับเปล่ียนลกัษณะของกิจกรรมเพื่อเอ้ือให้เกิดการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษให้
ครบทั้ง การฟัง การพดู การอ่าน และ การเขียน จากนั้นจึงน าค าแนะน ามาปรับตามค าแนะน า   จนกระทัง่ได้
หน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 5 หน่วย เพื่อใช้ประกอบการอบรมเยาชนนอกระบบในแขวงนครพิงค์ จงัหวดั
เชียงใหม่  
 
 ระยะที ่4 กำรคืนควำมรู้สู่ชุมชน  
  กิจกรรมน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าหน่วยการเรียนรู้ไปให้ชุมชนตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ความรู้ และการสร้างความเขา้ใจในพื้นท่ีในเร่ืองการจดัการอบรม และเพื่อประชาสัมพนัธ์ใหเ้ยาวชนท่ีสนใจ
เขา้ร่วมการอบรมดงักล่าว โดยนกัวิจยัไดน้ า  หน่วยการเรียนรู้ซ่ึงใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในการอบรม
ไปน าเสนอต่อตวัแทนจากทั้ง 20 ชุมชน ในแขวงนครพิงค์ และเชิญผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมเสวนา  และ
สอบถามความเห็นของชุมชนโดยการใช้การสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีก าหนด และผลท่ีไดจ้ากการด าเนิน
กิจกรรม คือ ผูค้นในชุมชนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และร่วมกบัแบ่งปันประสบการณ์ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมี
ประโยชน์และสามารถน ามาพฒันาหน่วยการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากข้ึน ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจ
ท่ีเร่ืองราวของแขวงนครพิงค์ไดถู้กถ่ายทอดให้เยาวชนเรียนรู้ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ียงัเป็น
ตวักระตุน้ให้เยาวชนมีความสนใจในทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน อีกทั้งความต่ืนตวัของชุมชนในการร่วม
อบรมดงักล่าวเน่ืองจากเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัเยาวชนทั้งทางดา้นสังคม และทางดา้นทกัษะทาง
ภาษาอีกดว้ย 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.3 การคืนความรู้สู่ชุมชน 
ระยะที ่5 กำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน  
  เป็นการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดไวต้ามแผนการทดลองใช้หน่วย
การเรียนรู้เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยการเรียนรู้โดยการจดัการอบรมภาษาองักฤษเร่ือง 
ชีวติ อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม นั้น จดัข้ึน ณ โรงเรียน วดัเจดียห์ลวง จงัหวดัเชียงใหม่  
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ในวนัท่ี 7  ธนัวาคม พ.ศ. 2557 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และ 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 รวมระยะเวลาการอบรม 
24 ชัว่โมง 
 โดยได้เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการจดัอบรม ได้แก่ อาจารย์นงนุช จนัทราภัย 
อาจารย ์ดร.ดุษฎี รังสีชชัวาล อาจารยศิ์ริพรรณ สุวรรณาลยั และ อาจารยภ์ทัรกมล รักสวน  และผูว้ิจยัเป็น
วทิยากรร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4 การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
ระยะที ่6 กำรเผยแพร่เอกสำรหน่วยกำรเรียนรู้ 
  ในการเผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ทอ้งถ่ินตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัใหป้ระชาชนในชุมชนไดเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเกิดพฒันาการดา้นการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนนั้น  ผูว้จิยัไดส่้งหน่วยการเรียนรู้และ  ซีดี  ไปใหโ้รงเรียนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในแขวงนครพิงคเ์พื่อน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนและเผยแพร่ในชุมชน   
 
4.  กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ   
  4.1  แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกบัประเด็นควำมรู้ในกำรเผยแพร่ โดยมีขั้นตอนการ
  สร้าง ดงัน้ี 
   4.1.1  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง "วถีิชีวติ อตั
ลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม”  เพื่อรวบรวมและจดัการประเด็นความรู้ดา้นวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
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   4.1.2  จดัท าร่างแบบสอบถามความคิดเห็นประเด็นหวัขอ้ท่ีเห็นวา่มีความส าคญัใน
การเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชน โดยแบบสอบถามดงักล่าวไดแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นการ
สอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ และอาชีพ และตอนท่ี 2 เป็นการสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นความรู้ท่ีมีความส าคญัในการเผยแพร่แก่เยาวชนในชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย องค์
ความรู้หลายๆดา้นของประเด็นความรู้ดา้นวถีิชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงประเด็น
ต่างๆนั้นมีความส าคญัในการเรียนรู้และมีเน้ือหาเหมาะสมกบักลุ่มเยาวชนในพื้นท่ี อนัไดแ้ก่ เช้ือชาติ ภาษา
ถ่ิน อาชีพในชุมชน การแต่งกาย ศาสนา ความเช่ือ เทศกาล อาหารพื้นบา้น สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
และศิลปะการแสดง  โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบวดัประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก าหนดน ้าหนกั
ค าตอบการใหค้ะแนนตามวธีิ  Arbitrary  Weighting  ของ Likert  (วชัราภรณ์  สุริยาภิวฒัน์, 2546)  ซ่ึง
ก าหนดน ้าหนกัค าตอบเป็นค่าของคะแนนเรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามาก 5 ระดบั คือ นอ้ยท่ีสุด  =  1, นอ้ย  =  
2, ปานกลาง  =  3, มาก  =  4, และมากท่ีสุด  =  5 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบ  ใหข้อ้เสนอแนะแลว้จึงน ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ    
 

  4.2 แบบทดสอบก่อน และหลงัเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
4.2.1 ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2554 

และคู่มือจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช่วงชั้นท่ี 3 และ 4 ของกรม
วชิาการ เพื่อใหเ้น้ือหา โครงสร้างทางภาษาสอดคลอ้งกบักลุ่มเยาวชนในพื้นท่ี  
   4.2.2 วเิคราะห์เน้ือหาในมาตรฐานการเรียนรู้ และตั้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
   4.2.3 วางแผนการสร้างแบบทดสอบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ 
เน้ือหาท่ีจะใชใ้นการสร้างแบบทดสอบ และรูปแบบของแบบทดสอบ โดยก าหนดให้เป็นแบบทดสอบแบบ
ตวัเลือกจ านวน 20 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

  1) แขวงนครพิงคมี์ชุมชนยอ่ยก่ีชุมชน 
  2) ประชาชนส่วนใหญ่ในแขวงนครพิงคน์บัถือศาสนาอะไร 
  3) อาหารในขอ้ใดเป็นอาหารพื้นเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นชุมชน 
  ทอ้งถ่ินภาคเหนือ 
  4) อาหารใดดงัต่อไปน้ีไดรั้บอิทธิพลจากประเทศพม่า 
  5) ประเพณีการบวชปอยส่างลอง หรือ บวชลูกแกว้ จดัข้ึนท่ีวดัใด 
  6) กลองสะบดัชยัมกัถูกน ามาใชใ้นโอกาสใด 
  7) ขอ้ใดเป็นวตัถุประสงคข์องการปล่อยโคมลอย 
  8) อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรองรับม้ืออาหารของทางภาคเหนือในรูปท่ี 
  ก าหนดให ้คืออะไร 
  9) เทศกาลลอยกระทง ทางภาคเหนือเรียกวา่อะไร 
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  10) ขอ้ใดเป็นความเช่ือในการแห่ไมค้  ้าสรี 
  11) เสาหลกัเมืองของจงัหวดัเชียงใหม่ เรียกวา่อะไร 
  12) พระมหากษตัริยอ์งคใ์ด มิใช่ผูก่้อตั้งจงัหวดัเชียงใหม่ 
  13) ปอยส่างลองมีตน้ก าเนิดมาจากวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ใด 
  14) ขอ้ใดเป็นท่ีมาของการตั้งช่ือ วดักู่เตา้ 
  15) ท่ีตั้งของพิพิธภณัฑห์อศิลปวฒันธรรม เดิมเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีใด 
  16) การถวายตุงมีวตัถุประสงคเ์พื่ออะไร 
  17) ขอ้ใดเป็นลกัษณะเฉพาะของอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ 
  18) วดัใดเป็นวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  19) แกงชนิดใดท่ีไดจ้ากการน าอาหารซ่ึงเหลือในแต่ละม้ือมาผดัรวมกนั 
  20) การแสดงก่ิงกะหร่าไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ใด
   

   4.2.4 ผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบร่างแบบทดสอบ วา่เน้ือหาในแบบทดสอบถูกตอ้ง 
และตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความถูกตอ้งของการสร้างแบบทดสอบ
ครบถว้นสมบูรณ์ดีหรือไม่ และน าผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนก่อน
น าไปทดสอบกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 
  4.3 หน่วยกำรเรียนรู้ประกอบกำรอบรม โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 

  4.3.1 น าผลวเิคราะห์จากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นความรู้ในการ
เผยแพร่ มาจดัท าเป็นร่างเอกสารประกอบการอบรม โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ 

  4.3.2 น าร่างหน่วยการเรียนรู้ดงักล่าวไปบูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิาภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 ซ่ึงสอนโดยผูว้จิยั  เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม   และเพื่อเป็นการ
ทดลองสอนก่อนน าไปทดลองใชจ้ริง เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา   กิจกรรมการเรียนการสอน  
และการเรียนรู้ของผูเ้รียน  แลว้จึงน าผลสังเกตท่ีไดม้าใชป้รับเน้ือหาของร่างเอกสารประกอบการอบรม 

  4.3.3 น าเสนอร่างหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 บท ต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะ จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ก่อนน าไปใชป้ระกอบการอบรม 
  4.4  แบบทดสอบระหว่ำงเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
   4.4.1 วเิคราะห์เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ และศึกษาจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดย
ละเอียด 
   4.4.2 วางแผนการสร้างแบบทดสอบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการทดสอบ 
เน้ือหาท่ีจะใชใ้นการสร้างแบบทดสอบ และรูปแบบของแบบทดสอบ โดยก าหนดใหแ้บบทดสอบในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้มีมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  
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เกณฑ ์ คะแนน คุณภาพ 
ดีมาก 10-9 ตอบค าถามไดถู้กตอ้งครอบคลุม              

และชดัเจนดีมาก 
ดี 
 

8-7  
 

ตอบค าถามไดถู้กตอ้งครอบคลุม              
และชดัเจนดี 

ปานกลาง 
 

6-5  
 

ตอบค าถามไดถู้กตอ้งบางส่วน                    
แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นส าคญั 

ควรปรับปรุง 0-5 ตอบค าถามไม่ครอบคลุมและไม่ชดัเจน 
 
   4.4.3 น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ    แล้วจึง
น ามาปรับปรุงใหแ้บบทดสอบสมบูรณ์ยิง่ข้ึนก่อนน าไปทดสอบนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งตามท่ีก าหนด 
   
  4.5 แบบประเมินควำมพงึพอใจต่อกำรอบรม โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดงัน้ี 
   4.5.1  วางแผนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 
   4.5.2  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู ้วิจ ัยได้สร้างแบบประเมินซ่ึง
ประกอบดว้ยค าถาม จ านวน 12 ขอ้ ดงัน้ี 
    

ข้อที่ รำยกำรประเมิน 
1. ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ วถีิชีวติ และความหลากหลายทาง

วฒันธรรมในชุมชนแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอยา่งดี 
2. หลงัจากการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของชุมชนแขวงนครพิงค ์

จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน 
3. หลงัจากการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวถีิชีวติ ของชุมชนแขวงนครพิงค ์    

จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน 
4.  หลงัจากการอบรมท าใหท้่านเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชน แขวงนครพิงค์

จงัหวดัเชียงใหม่มากข้ึน 
5. ความรู้จากการอบรม ท าใหท้่านเป็นผูท่ี้มองเห็นความสัมพนัธ์ของชุมชนยอ่ยท่ีอาศยัอยูใ่น

แขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ไดดี้ข้ึน 
6. การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นการศึกษาของท่าน 
7. การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของท่าน 
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8. ท่านสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชใ้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้
9. หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ ของชุมชนแขวงนครพิงค ์

เชียงใหม่มากยิง่ข้ึน 
10. หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัวถีิชีวติในชุมชนแขวงนครพิงค ์

เชียงใหม่มากยิง่ข้ึน 
11. หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมใน

ชุมชนแขวงนครพิงค ์เชียงใหม่มากยิง่ข้ึน 
12. หลงัจากการอบรมท่านมีทศันคติโดยรวมต่อชุมชนแขวงนครพิงคดี์ยิง่ข้ึน 

   
  โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบวดัประมาณค่า  (Rating  Scale) โดยก าหนดน ้ าหนักค าตอบ
การให้คะแนนตามวิธี  Arbitrary  Weighting  ของ Likert  (วชัราภรณ์  สุริยาภิวฒัน์, 2546)  ก าหนดน ้ าหนกั
ค าตอบเป็นค่าของคะแนนเรียงล าดบัจากนอ้ยไปหามาก 5 ระดบั  คือ  นอ้ยท่ีสุด  =  1, นอ้ย  =  2, ปานกลาง  
=  3, มาก  =  4, และมากท่ีสุด  =  5 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ  
ใหข้อ้เสนอแนะแลว้จึงน ามาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ก่อนน าไปให้นกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งตอบ   
   4.5.3 น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ    แล้วจึง
น ามาปรับปรุงให้แบบประเมินความพึงพอใจสมบูรณ์ยิ่งข้ึนก่อนน าไปทดสอบนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่งตามท่ี
ก าหนด 
5. วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบ่งเป็น  3  ระยะ ดงัน้ี 
 5.1  ก่อนเกบ็ข้อมูล   ด าเนินการดงัน้ี 
  5.1.1  การส ารวจพื้นท่ีเป้าหมาย  เพื่อศึกษาชุมชน เพื่อส ารวจความตอ้งการของชุมชน และ
รับรู้ถึงสภาพปัญหาท่ีเกิดภายในชุมชน   
  5.1.2 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวถีิชีวิต อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชนท่ีอยู่
ในเขตแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ จดบนัทึก  สังเกตการณ์     การถ่ายภาพ   โดยอาศยั
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  ของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ และร่วมจดั
ประชุมผูน้ าชุมชน จ านวน 20 ชุมชน เพื่อสอบถามความคิดเห็น และแนวทางในการร่วมมือกนัในการแกไ้ข 
และพฒันาเยาวชนในทอ้งถ่ิน 
  5.1.3 รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้เรียนรู้จากชุมชน และ ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิเพิ่มเติม จาก
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง     
  5.1.4 สร้างหน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 5 บทเรียน เพื่อใชส้ าหรับประกอบการอบรม  
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  5.1.5 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ 
  5.1.6  ทดสอบความรู้พื้นฐานของเยาวชนท่ีเขา้ร่วม  
  5.1.7  ด าเนินการวจิยัตามแผนงานท่ีก าหนด 
 5.2 ระหว่ำงเกบ็ข้อมูล  ด าเนินการดงัน้ี 
  5.2.1 ด าเนินการอบรมให้แก่เยาวชนท่ีก าลงัศึกษานอกระบบโรงเรียน จ าหน่วย 5 หน่วยการ
เรียนรู้ เยาวชนท่ีเขา้ร่วมการอบรมร่วมท ากิจกรรม โดยมีระยะเวลาการอบรมทั้งหมด    24  ชัว่โมงตลอด
โครงการ โดยมีผูว้จิยัใหค้วามช่วยเหลือระหวา่งการอบรมและตรวจสอบแบบฝึกหดั  
  5.2.2  หลงัจากเสร็จส้ินการอบรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ผูว้จิยัด าเนินการประเมินความรู้
ความเขา้ใจของเยาวชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ จากแบบทดสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5  
  5.2.3 หลงัจากการอบรมหน่วยการเรียนรู้ครบทั้ง 5 บทเรียน ผูว้ิจยัประเมินความรู้ความ
เขา้ใจของเยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามหลงัการอบรม 
 5.3  หลงัเกบ็ข้อมูล   ด าเนินการดงัน้ี 
  5.3.1  ท  าการวเิคราะห์ผล แบบทดสอบก่อน และหลงัเรียน  แบบทดสอบประจ าหน่วย และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อโครงการ 
  5.3.2  ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล  ดงัน้ี 
   1)  ประมวลรูปภาพกลุ่มต่าง ๆ  เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ 
   2) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูลในเคร่ืองมือวิจยัทั้งหมด 
6.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล    

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
6.1 น าขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เน้ือหา พร้อมกบั น าเสนอ

ในการเขียนรายงานดว้ยการพรรณนาประกอบตวัอยา่ง 
6.2 น าขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบทดสอบก่อนและหลงัการอบรม แบบทดสอบระหวา่งหน่วย

การเรียนรู้ มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าร้อยละ และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6.3 น าผลจากการวเิคราะห์มาจดัหมวดหมู่ เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
  




