
 
 

 

บทที ่4 

ผลการวจิยั 

 การวิจยั "การบูรณาการวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพื่อพฒันาการศึกษาสู่

ความมั่นคงของเยาวชนนอกระบบ" คร้ังน้ีเป็นการวิจยัประยุกต์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม ส าหรับ

เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ แขวงนครพิงค ์และเพื่อพฒันาศกัยภาพ และความมัน่คงในชีวิตของ

เยาวชนกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ

ประเด็นความรู้ในการเผยแพร่ 2) แบบทดสอบก่อน และหลงัเรียน 3) หน่วยการเรียนรู้จ านวน 5 หน่วย 4)

แบบทดสอบระหว่างเรียน และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม ผูว้ิจยัไดจ้ดัเก็บรวบรวมขอ้มูล

พร้อมกบัน ามาวิเคราะห์เพื่อน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยั โดยจะน าเสนอ

ผลการวจิยัเป็น 6  ตอน  คือ 

 ตอนท่ี 1 ผลวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นความรู้ในการเผยแพร่ 

 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 3 ผลวเิคราะห์ค่าสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมอบรมจากแบบทดสอบก่อน 

  และหลงัเรียน 

 ตอนท่ี 4 ผลวเิคราะห์ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ 

 ตอนท่ี 5 ผลวเิคราะห์ค่าสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมอบรมจากแบบทดสอบประจ า

  หน่วยการเรียนรู้ 

 ตอนท่ี 6 ผลวเิคราะห์ความพึงพอใจของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

 



80 
 

 

ตอนที ่1 ผลวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกบัประเด็นความรู้ในการเผยแพร่ 

 การจดัท าแบบสอบถามความคิดเห็นประเด็นหวัขอ้ท่ีเห็นวา่มีความส าคญัในการเผยแพร่ความรู้

ใหแ้ก่เยาวชนนั้นมีจุดประสงคเ์พื่อนกัวิจยัจะไดท้ราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน และเพื่อน าขอ้มูล

ดงักล่าวมาพฒันาเป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อใชส้ าหรับการอบรมต่อไป โดยแบบสอบถามดงักล่าวไดแ้บ่ง

ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นการสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและ

อาชีพ และตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นความรู้ท่ีมีความส าคญัในการเผยแพร่แก่

เยาวชนในชุมชน ซ่ึง 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 

ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่ 4.1  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  ชาย 109 36.30 
2. หญิง 191 63.70 

รวม 300 100.00 
  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 191 คน  คิดเป็นร้อยละ 
63.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 109 คน  คิดเป็นร้อยละ 36.30 
ตารางที ่4.2  จ านวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.  ต ่ากวา่ 20 ปี 60 20.00 
2. 21 - 30 ปี  47 15.70 
3. 31 – 40 ปี   20 6.70 
4. 41 - 50 ปี 45 15.00 
5. 51 - 60 ปี 59 19.70 
6. 61 ปีข้ึนไป 69 23.00 

รวม 300 100.00 



 

 

 จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอาย ุ61 ปีข้ึนไป จ านวน 69 คน   คิดเป็นร้อย
ละ 23.0 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 31- 40 ปี  จ  านวน 60 คน   คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 
ตารางที ่ 4.3  จ าแนก และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. นกัเรียน นกัศึกษา 107 35.67 
2. คา้ขาย 28 9.33 
3. รับจา้ง 48 16.00 
4. รับราชการ 25 8.33 
5. ธุรกิจส่วนตวั 17 5.67 
6. พนกังานบริษทั 19 6.33 
7. พอ่บา้น แม่บา้น 24 8.00 
8. ไม่ระบุ 32 10.67 

รวม 300 100.00 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจ านวน 107 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 35.67  รองลงมามีอาชีพรับจา้ง จ านวน 48 คน  คิดเป็นร้อยละ  16.00 

           
 ตารางที ่4.4  จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของประเด็นท่ีมีความส าคญัในการ 
                             เผยแพร่ความรู้ใหเ้ยาวชนในชุมชน 

                     

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

(ร้อยละ) 
 

   X 
S.D. 

แปล
ความหมาย 

5 4 3 2 1 
1. เช้ือชาติ 95 

(31.7%) 
145 

(48.3%) 
48 

(16.0%) 
3 

(1.0%) 
9 

(3.0%) 
4.04 0.88 เห็นดว้ยมาก 

2. ภาษาถ่ิน 67 
(22.3%) 

122 
(40.7%) 

93 
(31.0%) 

18 
(6.0%) 

- 3.79 0.85 เห็นดว้ยมาก 

3. อาชีพในชุมชน 26 
(8.7%) 

124 
(41.3%) 

112 
(37.3%) 

29 
(9.7%) 

9 
(3.0%) 

3.43 0.89 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

4. การแต่งกาย 50 
(16.7%) 

97 
(32.3%) 

96 
(32.0%) 

51 
(17.0%) 

6 
(2.0%) 

3.44 1.02 เห็นดว้ยปาน
กลาง 



 

 

5. ศาสนา 89 
(29.7%) 

142 
(47.3%) 

48 
(16.0%) 

15 
(5.0%) 

6 
(2.0%) 

3.97 0.91 เห็นดว้ยมาก 

6. ความเช่ือ 27 
(9.0%) 

112 
(37.3%) 

120 
(40.0%) 

35 
(11.7% 

6 
(2.0%) 

3.39 0.88 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

7. เทศกาล 68 
(22.7%) 

110 
(36.7%) 

83 
(27.7%) 

33 
(11.0%) 

6 
(2.0%) 

3.67 1.00 เห็นดว้ยมาก 

8. อาหารพื้นบา้น 52 
(17.3%) 

138 
(46.0%) 

70 
(23.3%) 

37 
(12.3%) 

3 
(1.0%) 

3.66 0.93 เห็นดว้ยมาก 

9. สถานท่ีส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์ 

87 
(29.0%) 

94 
(31.3%) 

88 
(29.3%) 

31 
(10.3%) 

- 3.79 0.97 เห็นดว้ยมาก 

10. ศิลปะการแสดง 46 
(15.3%) 

128 
(42.7%) 

85 
(28.3%) 

34 
(11.3%) 

7 
(2.3%) 

3.57 0.95 เห็นดว้ยมาก 

รวม      3.68 0.92 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางท่ี 4.4  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ทุกประเด็นมีความส าคญัใน

การเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่เยาวชนอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉล่ียเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.68)  เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากทุกขอ้  ยกเวน้ ประเด็นอาชีพในชุมชน การ

แต่งกาย ความเช่ือ ผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ประเด็นดงักล่าวมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง   

โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกประเด็นส าคญัท่ีกลุ่มตวัอยา่งแสดงความประสงคใ์นการเรียนรู้เป็นขอ้มูลหลกัใน

การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ ทั้ง 5 หน่วย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

 หน่วยการเรียนรู้ที ่1 เร่ือง  Me and My communityประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปของชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว และ สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ในแขวงนครพิงค ์

 หน่วยการ เรียนรู้ที ่2 เร่ือง  Festivals and Cultural Activities  ประกอบดว้ยเน้ือหา

เก่ียวกบัเทศกาลและกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆท่ีส าคญัและถูกสืบทอดในชุมชนแขวงนครพิงค์ 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เร่ือง Local Food ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบัอาหารพิ้นบา้น วธีิการ

ประกอบอาหาร และความหลากหลายของอาหารในแขวงนครพิงค์ 



 

 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง Music and Cultural Performances ประกอบดว้ยเน้ือหา

เก่ียวกบัดนตรี ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม ท่ีหลากหลายท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นชุมชนแขวงนครพิงค์ 

 หน่วยการเรียนรู้ที ่5 เร่ือง Belief and Cultural Materials ประกอบดว้ยเน้ือหาเก่ียวกบั

ความเช่ือ แนวปฏิบติัทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนแขวงนครพิงค์ 

ตอนที ่2 ผลการประเมินความมั่นคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคล 

ตารางที ่4.5 แสดงผลการประเมินความมั่นคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคล 
จากการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 175 คน ซ่ึงเป็น

เพศชาย 63 คน  และเพศหญิง 112 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และ 64.00 ตามล าดบั โดยทั้งหมดเป็นเยาวชน
อายุไม่เกิน 25 ปี มีสถานภาพโสด  ไม่มีบุตร ไม่มีภาระหน้ีสิน  และมีบตัรประกนัสุขภาพของภาครัฐนั้น  
ส่วนใหญ่มีการศึกษาท่ีระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยคิดเป็นร้อยละ 54.30 และ 
37.30 ตามล าดับ และมีรายได้จากการท างานหรือการลงทุนอ่ืนๆ ต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 
57.70) ซ่ึงผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งน้ีแสดงดงัตารางท่ี 
4.5 ต่อไปน้ี 

 

มติิที ่ รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ ค่า S.D. 
1.  มิติด้านการมี
งานท าและ
รายได้ 

1.1  ท่านคิดวา่งานท่ีท าในปัจจุบนัมีความมัน่คง 1.52 0.501 
1.2  รายไดท่ี้ท่านไดรั้บต่อเดือนในระดบัท่ีพึงพอใจ 2.13 0.640 
1.3  ในแต่ละเดือนท่านมีเงินออมในระดบัท่ีพึงพอใจ 2.06 0.654 
1.4  ท่านมีความสุขกบัรายไดปั้จจุบนั 2.26 0.441 

2.  มิติด้าน
ครอบครัว 

 

2.1  ท่านมีเวลาอยูก่บัครอบครัว 2.61 0.857 
2.2  ท่านได้ท ากิจกรรมต่างๆ (ซ้ือของ  ออกก าลังกาย  กิน

อาหาร  ท าบุญ) ร่วมกบัคนในครอบครัว 
2.70 0.818 

2.3 .  เม่ือท่ านมีปัญหาใดๆ ก็ตาม  ท่ านสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากคนในครอบครัวได ้

3.75 0.775 

2.4  ครอบครัวของท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนบา้น 3.53 0.808 
2.5  โดยภาพรวมชีวติความเป็นอยูใ่นครอบครัวท่าน 3.41 0.687 

3.  มิติด้านความ
มั่นคงส่วนบุคคล 

3.1  ท่านมีความรู้สึกปลอดภยัในชีวติ 3.11 0.665 
3.2   ท่านมีความรู้สึกปลอดภยัในทรัพยสิ์นของท่าน 3.12 0.654 
3.3  ท่านมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของ 3.61 0.876 



 

 

 ท่าน 
3.4 หน่วยงานภาครัฐท าให้ท่านรู้สึกมีความมัน่คงในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 
3.78 0.892 

4.  มิติด้านการ
สนับสนุนทาง
สังคม 
 

4.1  เพื่อนบา้นสามารถช่วยเหลือเม่ือท่านเดือดร้อนได ้ 3.09 0.702 
4.2   เม่ือมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนใน

ชุมชนได ้
3.01 0.795 

4.3  เม่ือท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กบัคนในชุมชนแล้ว  
ท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคนในชุมชน 

2.96 0.761 

4.4  เม่ือท่ านท าประโยชน์ให้กับ ชุมชนแล้ว   ท่ าน คิดว่า
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน 

2.18 0.607 

5.  มิติทางสังคม
และวฒันธรรม 

 

5.1  โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติตามกฎหมาย /ข้อบังคับของ
สังคมไทย 

4.50 0.501 

5.2  ท่านมีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย/ขอ้บงัคบัของสังคมไทย 3.62 0.666 
5.3  โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าชุมชนของท่านทุกวนัน้ีมีความ

สงบสุข 
3.98 0.784 

5.4  ท่านเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวข้องกับวฒันธรรมประเพณี /
ศาสนาในชุมชน 

2.78 1.029 

5.5  ท่านมีความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนท่ีท่านอยูอ่าศยั 3.62 0.763 
5.6  โดยรวมแลว้  ทุกวนัน้ีท่านใชชี้วติในชุมชนของท่านอยา่งมี

ความสุข 
3.66 0.756 

6.  มิติด้าน
การศึกษา 

 

6.1  ท่านเห็นวา่ทุกคนในครอบครัวควรไดรั้บการศึกษา 5.00 0.000 
6.2  ท่านสนใจท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ใหม่ๆ 5.00 0.000 
6.3  ท่านสนใจท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ 5.00 0.000 
6.4  ท่านมีโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันา

ทกัษะความสามารถของตน 
2.80 0.634 

6.5  ท่านควรศึกษาภาษาท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ใชส่ื้อสารกนั 5.00 0.000 
7. มิติทีอ่ยู่อาศัย
และส่ิงแวดล้อม
ทางกายภาพ 

 

7.1  ท่ีอยูอ่าศยัของท่านอยูใ่นชุมชนท่ีปลอดภยั 3.73 0.811 
7.2  ท่ีพกัอยูอ่าศยัของท่านมีความมัน่คงแขง็แรงดี 3.59 0.774 
7.3 ท่านคิดวา่บริเวณท่ีพกัอาศยัของท่าน เหมาะสมส าหรับเป็น

ท่ีพกัอาศยั 
3.83 0.845 

7.4 ท่านคิดว่าน ้ าท่ีใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในท่ีพกัอาศยัมี 4.07 0.724 



 

 

ความสะอาดปลอดภยั 

7.5 ท่ีพกัอาศยัของท่านมีการจดัการระบายน ้าเสีย 3.58 1.041 
8. มิติสุขภาพ
อนามัย 

 

8.1 ท่านพึงพอใจกบัระบบการบริการการรักษาของโรงพยาบาล
ท่ีท่านไปใชบ้ริการ 

2.95 0.726 

8.2 ท่านไดรั้บประทานอาหารท่ีสะอาดทุกม้ือ 4.58 0.495 
8.3 บตัรประกนัสุขภาพของท่านมีประโยชน์ต่อท่าน  4.47 0.501 

 

 

จากตารางแสดงผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความรู้สึกมัน่คงในมิติต่างๆ ดงัน้ี 

1. มิติดา้นการมีงานท าและรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า  
     (ระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1.52 – 2.26 จากคะแนนเตม็ 5) 
2.  มิติดา้นครอบครัวอยูใ่นระดบัปานกลาง  
     (ระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 2.61 – 3.75 จากคะแนนเตม็ 5) 
3.  มิติดา้นความมัน่คงส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     (ระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 3.11 – 3.75 จากคะแนนเตม็ 5) 
4. มิติดา้นการสนบัสนุนทางสังคมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า 
    (ระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 2.18 – 3.09 จากคะแนนเตม็ 5) 
5.  มิติทางสังคมและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง 
 (ระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 2.78 – 4.50 จากคะแนนเตม็ 5) 
6.  มิติดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่า  

   ในประเด็นเร่ืองโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะ 
  ความสามารถของตน 

 (ระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 2.80 จากคะแนนเตม็ 5) 
7. มิติท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยูใ่นระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง 
 (ระดบัคะแนนอยูร่ะหวา่ง 3.58 – 4.07 จากคะแนนเตม็ 5) 
8. มิติสุขภาพอนามยั อยู่ในระดบัต ่าเก่ียวกบัพึงพอใจกับระบบการบริการการรักษาของ

 โรงพยาบาลท่ีไปใชบ้ริการ (ระดบัคะแนนเท่ากบั 2.95 จากคะแนนเตม็ 5)  
 

ตอนที ่3 ผลวเิคราะห์ค่าสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมจากแบบทดสอบก่อน และหลงั

เรียน 



 

 

 ผูเ้ขา้อบรมไดป้ระเมินความรู้ก่อนการอบรมและหลงัการอบรมจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียน ซ่ึงขอ้สอบภาษาองักฤษแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ขอ้ เพื่อเป็นการทดสอบทั้งความรู้เก่ียวกบั

ชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรม แลว้น ำผลคะแนนไปวเิครำะห์ ไดผ้ลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล  ดงั

แสดงในตำรำงท่ี 4.6 ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.6  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการอบรม เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลาย

  ทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความ

  หลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
คะแนนก่อน 

การอบรม 

คะแนนหลัง 

การอบรม 
ผลต่าง 

คิดเป็น 

ความก้าวหน้าร้อยละ 

รวม 1,537 2,209 672 ** 

เฉลีย่ 10.39 14.93 4.54 47.58 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ค่าคะแนนระหวา่งก่อนและหลงัการอบรมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีอบรม เร่ือง วถีิ

ชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ อตั

ลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่แตกต่างกนั  โดยคะแนนสอบหลงัอบรมดว้ย

หน่วยการเรียนรู้ฯ มีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน 4.54  คิดเป็นค่าเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนหรือค่าความกา้วหนา้ร้อยละ 47.58  

โดยตวัอยา่งท่ีมีผลคะแนนสูงข้ึนมากท่ีสุดหรือกา้วหนา้มากท่ีสุด มีค่าคะแนนสูงข้ึนร้อยละ 150.00  และต ่า

ท่ีสุดคือ ร้อยละ 6.25 

 

 

 

ตารางที ่4.7  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัการอบรมดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ     

  อตัลกัษณ์   ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่โดยใชค้่า t-test  



 

 

คะแนนเตม็  S.D. t 

คะแนนก่อนการอบรม  20 

 

คะแนนหลงัการอบรม  20 

10.39 

 

14.93 

2.323 

 

2.441 

 

31.973** 

 

**  ระดบัความมีนยัส าคญั  .01 

 จากตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นวา่ ผลการทดสอบความรู้เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่  กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียก่อนการอบรมเท่ากบั 10.39  และมีคะแนน

เฉล่ียหลงัการอบรมเท่ากบั 14.93 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน และเม่ือทดสอบค่าที  (t-test)  พบวา่มีค่าเท่ากบั  

31.973 ในขณะท่ีค่า t  จากตาราง (นยัส าคญัท่ี  .01, df = 147)  เท่ากบั  2.6097  (t-Stat มีค่ามากกวา่ t-Critical 

two-tail) แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีอบรมดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วิถีชีวิต อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทาง

วฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่  หลังอบรม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองวิถีชีวิต อตัลักษณ์ ความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึนจากก่อนอบรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   

ตารางที ่4.8  ตารางแสดงดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I) ของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ 

  อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชว้ธีิของกดูเฟลท

  เชอร์  และชไนเดอร์ (Goodma,Fletcher  and  Schnieder)  จากสูตร ดงัน้ี (เผชิญ  กิจระการ

  และสมนึก ภทัทิยธนี, 2545 : 31-35) 

    E.I. รายบุคคล =   คะแนนสอบหลงัเรียน – คะแนนสอบก่อนเรียน  

    คะแนนเตม็ – คะแนนสอบก่อนเรียน  

    E.I. กลุ่ม =   ผลรวมของคะแนนสอบหลงัเรียน –  ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรียน  

   (จ านวนนกัเรียน xคะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนสอบก่อนเรียน 

 
คะแนนก่อน 

การอบรม 

คะแนนหลัง 

การอบรม 

ผลต่าง 

หลงั – ก่อน 

ผลต่าง 

เต็ม – ก่อน 

E.I. รายบุคคล 

X 



 

 

รวม 1,537 2,209 ** ** ** 

 E.I กลุ่ม (2,209 – 1,537)/ (2,960 - 1,537) = 0.4722 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ค่าดชันีประสิทธิผลของของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ ในภาพรวมมีค่าเท่ากบั 0.4722 แสดงวา่  ผูอ้บรมมีความรู้

เพิ่มข้ึน 0.4722 จาก 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 47.22  โดยผูท่ี้มีความรู้เพิ่มข้ึนนอ้ยท่ีสุดมีความรู้เพิ่มข้ึน -0.4286 

หรือคิดเป็นร้อยละ - 42.86 (มีความรู้ลดลงซ่ึงมีเพียง 1 คนเท่านั้น) และผูท่ี้มีความรู้เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดมีความรู้

เพิ่มข้ึน 0.8750  หรือคิดเป็นร้อยละ 87.50   

ตอนที ่4 ผลวเิคราะห์ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ 

ผูว้จิยัน าคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกกิจกรรมของบทเรียน จ านวน 5 หน่วย  มาค านวณเพื่อหา

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ E1 /E2  ทั้งน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งเกณฑข์องประสิทธิภาพในงานวจิยัน้ีเท่ากบั  80/80  น าไป

เทียบกบัเกณฑด์งัน้ี  

ตารางที ่ 4.9   แสดงประสิทธิภาพระหวา่งการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวิต อตัลกัษณ์ ความ

  หลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่ง   

หน่วยการเรียนรู้ฯ X (10) ร้อยละ SD 

บทท่ี 1 

บทท่ี 2 

บทท่ี 3 

บทท่ี 4 

บทท่ี 5 

 

5.97 

6.11 

7.01 

6.59 

7.29 

59.70 

61.10 

70.10 

65.90 

72.90 

E1  = 65.94 

1.106 

1.114 

.983 

1.062 

.905 

  



 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ค่าประสิทธิภาพกระบวนระหวา่งการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิ

ชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ (E1) เท่ากบั  65.94   

ตารางที ่4.10   แสดงการหาประสิทธิภาพผลลพัธ์ของหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวิต อตัลกัษณ์ ความ 

  หลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่ง 

แบบทดสอบ X X (20) ร้อยละ 

หลงัเรียน 2,209 14.93 74.65 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ 

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่  ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 148 คน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

14.93 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 74.65 ดงันั้น ประสิทธิภาพผลลพัธ์ของหน่วย

การเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ (E2) จึงมีค่าเท่ากบั 

74.65  

 จึงสรุปไดว้า่หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดั

เชียงใหมท่ี่เสร็จสมบูรณ์แลว้ มีประสิทธิภาพกระบวนการและผลลพัธ์ (E1 / E2) เท่ากบั  65.94 / 74.65   

  



 

 

ตอนที ่5 ผลวเิคราะห์ค่าสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรมจากแบบทดสอบประจ า

 หน่วยการเรียนรู้ 

ตาราง  4.11   คะแนนเฉ่ียระหวา่งการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วิถีชีวติ อตัลกัษณ์ ความ 

  หลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่ง   

ล าดบัท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียนหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ 

ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ 
รวม(50) 

บทท่ี 1 

(10) 

บทท่ี 2  

(10) 

บทท่ี 3 

(10) 

บทท่ี 4 

(10) 

บทท่ี 5 

(10) 

คะแนนเฉลีย่ 5.97 6.11 7.01 6.59 7.29 32.98 

 

 จากตารางท่ี 4.11 คะแนนระหวา่งการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้โดยบทท่ี 1 

กลุ่มตวัอยา่งสามารถท าไดน้อ้ยท่ีสุด คือเท่ากบั 5.97 จากคะแนนเตม็ 10 และบทท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งสามารถท า

ไดม้ากท่ีสุด คือเท่ากบั 7.23 จากคะแนนเตม็ 10  และมีคะแนนเฉล่ียส าหรับทั้งหน่วยการเรียนเท่ากบั 32.98 

จากคะแนนเตม็ 50 โดยคะแนนสูงสุดเท่ากบั  41 คะแนน และคะแนนต ่าสุดเท่ากบั 22 คะแนน 

ตอนที ่6 ผลวเิคราะห์ความพงึพอใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม 

ตารางที ่4.12   ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อการอบรมเร่ือง วิถีชีวติ อตัลกัษณ์ ความ 

  หลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ 

ข้อที่ รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D. 

1 ก่อนการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ วถีิ

ชีวติ และความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชนแขวงนคร

พิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่เป็นอยา่งดี 

3.14 0.747 



 

 

2 หลงัจากการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์

ของชุมชนแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน 
4.40 0.592 

3 หลงัจากการอบรม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวถีิชีวติ 

ของชุมชนแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน 
4.44 0.550 

4. หลงัจากการอบรมท าใหท้่านเขา้ใจความหลากหลายทาง

วฒันธรรมในชุมชน แขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่มากข้ึน 
4.40 0.592 

5 ความรู้จากการอบรม ท าใหท้่านเป็นผูท่ี้มองเห็นความสัมพนัธ์

ของชุมชนยอ่ยท่ีอาศยัอยูใ่นแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ได้

ดีข้ึน 

4.38 0.588 

6 การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นการศึกษาของท่าน 4.38 0.541 

7 การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของ

ท่าน 
4.41 0.545 

8 ท่านสามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชใ้นการแสวงหา

ความรู้เพิ่มเติมได ้
4.41 0.559 

9 หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัอตั

ลกัษณ์ ของชุมชนแขวงนครพิงค ์เชียงใหม่มากยิง่ข้ึน 
4.35 0.582 

10 หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัวถีิชีวติ

ในชุมชนแขวงนครพิงค ์เชียงใหม่มากยิง่ข้ึน 
4.34 0.580 

11 หลงัจากการอบรมท่านมีความมัน่ใจในความรู้เก่ียวกบัความ

หลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชนแขวงนครพิงค ์เชียงใหม่

มากยิง่ข้ึน 

4.31 0.627 

12 หลงัจากการอบรมท่านมีทศันคติต่อชุมชนแขวงนครพิงคดี์

ยิง่ข้ึน 
4.32 0.660 



 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ก่อนการอบรมกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ วถีิชีวติ 

และความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชนแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัปานกลาง คือมีค่า

เท่ากบั 3.14 จากคะแนนเตม็ 5 (จากการประเมินตนเองของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้รับการอบรม) และหลงัการ

อบรมกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั   1) อตัลกัษณ์ 2) วิถีชีวติ และ 3) ความ

หลากหลายทางวฒันธรรม ในชุมชนแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน โดยมีค่าเท่ากบั 4.40, 4.44 และ 

4.40 ตามล าดบั จากคะแนนเตม็ 5 

 
 




