
 
 

 

บทที ่5 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 การวจิยั "การบูรณาการวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพื่อพฒันาการศึกษาสู่

ความมัน่คงของเยาวชนนอกระบบ" คร้ังน้ีเป็นการวจิยัประยกุต ์โดยมีวตัถุประสงค ์

 1.เพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ส าหรับ เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่  

 2.เพื่อประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม

ส าหรับเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่  

 3. เพื่อพฒันาศกัยภาพ และความมัน่คงในชีวติของเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในแขวงนครพิงค ์

จงัหวดัเชียงใหม ่

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นความรู้ในการ

เผยแพร่ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล 3) แบบทดสอบ

ก่อน และหลงัเรียน 4) หน่วยการเรียนรู้จ านวน 5 หน่วย 5)แบบทดสอบระหวา่งเรียน และ 6) แบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการอบรม ผูว้จิยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ค่าวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (t-test) ค่าประสิทธิภาพของบทเรียน (E1 /E2) ค่า

ดชันีประสิทธิผลของบทเรียน (E.I)  
 ดงันั้นการอภิปรายผลการวจิยัในบทน้ีจึงเป็นการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็นหลกั

และมีขอ้เสนอแนะตามประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค ์
2. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

 
ผลการวจัิยตามวตัถุประสงค์  
 1. จากการด าเนินการวจิยั  พบวา่ผลการวจิยัสามารถตอบค าถามการวจิยัไดต้ามวตัถุประสงค ์                

ท่ีตั้งไวใ้นประเด็นท่ี 1 กล่าวคือ  ไดน้ าองคค์วามรู้ทอ้งถ่ินดา้น วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทาง 



 

 

วฒันธรรมมาจดัท าหน่วยการเรียนรู้   จ  านวน 5 หน่วย โดยการใชก้ระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจดัการศึกษาในช่วงระยะท่ี 2 และ 4  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 กิจกรรมการด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 2 คือการร่วมประชุมกบัผูน้ าชุมชนสมาชิกในแขวงนครพิงค ์

จ านวน 20 ชุมชน เพื่อพบปะ และประชุมกลุ่ม ร่วมกนัเป็นระยะ เพื่อคน้หาขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน ขอ้มูล

ดา้นวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน รวมทั้งร่วมการวางแผนจดัการอบรมภาษาองักฤษเพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบับริบท และกลุ่มเยาวชนเป้าหมายท่ีอาศยัอยูใ่นในพื้นท่ีแขวงนครพิงค ์ โดยผูว้จิยัไดอ้าศยักระบวนการแบบ

มีส่วนร่วม  ของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนแขวงนครพิงค ์  และผูว้จิยัไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนท่ี

อาศยัอยูใ่นชุมชนแขวงนครพิงค ์  ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นประเด็นหวัขอ้ท่ีเห็นวา่มีความส าคญั

ในการเผยแพร่ความรู้ใหแ้ก่เยาวชน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวไดน้ าไปใชใ้นการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ใหมี้เน้ือหา

ครอบคลุม และมีองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเยาวชนในแขวงนครพิงค ์       ผลจากการร่วมประชุมกลุ่มและ

การร่วมมือแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆท าใหท้ราบวา่ชุมชนมีศกัยภาพ ท่ีจะมีส่วนร่วมในการพฒันา

หน่วยการเรียนรู้ทอ้งถ่ินดา้น วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรมไดจ้ริง 

 กิจกรรมการด าเนินการวจิยัในระยะท่ี 4 นกัวิจยัไดน้ าหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 หน่วย ซ่ึงใชเ้ป็นส่ือการ
เรียนการสอนในการจดัการอบรมไปน าเสนอต่อตวัแทนจากทั้ง 20 ชุมชน ในแขวงนครพิงค ์ และเชิญผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งมาร่วมเสวนา  และสอบถามความเห็นของชุมชนโดยการใชก้ารสัมภาษณ์ตามประเด็นท่ีก าหนด 
และผลท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจกรรม คือ ผูค้นในชุมชนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และร่วมกบัแบ่งปัน
ประสบการณ์ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีประโยชน์และสามารถน ามาพฒันาหน่วยการเรียนรู้ใหน่้าสนใจมากข้ึน ผล
จากการร่วมเสวนาพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจท่ีเร่ืองราวของแขวงนครพิงคไ์ดถู้กถ่ายทอดให้
เยาวชนเรียนรู้ความเป็นมาของทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ียงัเป็นตวักระตุน้ให้เยาวชนมีความสนใจในทอ้งถ่ินของ
ตนเองมากข้ึน อีกทั้งความต่ืนตวัของชุมชนในการร่วมอบรมดงักล่าวเน่ืองจากเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ท่ีจะ
เกิดกบัเยาวชนทั้งทางดา้นสังคม และทางดา้นทกัษะทางภาษาอีกดว้ย  
 จากการมีส่วนร่วมของทั้งผูน้  าชุมชนทั้ง 20ชุมชน ประชาชนในชุมชน และเยาวชนนอกระบบท่ีอาศยั
อยูใ่นแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาการด าเนินวจิยั สามารถแสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจ และ
การตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการศึกษา และกิจกรรมการร่วมประชุมเสวนาระหวา่งผูว้ิจยัและ
ประชานในแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่นั้นยงัก่อให้เกิดความสามคัคี ความคุน้เคยกบัการร่วมแรงร่วมใจ
กนัท างาน เพื่อประโยชน์ของชุมชนตนเอง  ดงันั้นความสามคัคีในชุมชนจึงส่งผา่นจากกลุ่ม และองคก์รท่ีมีอยู่
ในชุมชน จึงเป็นเสมือนพลงัท่ีเขม้แขง็และเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีมีส่วนผลกัดนัในการร่วมผลิต
หน่วยการเรียนรู้ทอ้งถ่ินเร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ และความหลากหลายทางวฒันธรรม จนประสบความส าเร็จ 
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 2. จากการด าเนินการวจิยั  พบวา่ค่าประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้จ านวน 5 หน่วย เร่ือง วถีิชีวติ 

อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ มีประสิทธิภาพ

กระบวนการและผลลพัธ์ (E1 / E2) เท่ากบั 65.94 / 74.65 ซ่ึงเป็นค่าประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ท่ีไม่ผา่น

เกณฑท่ี์นกัวจิยัตั้งไว ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดต้ั้งเกณฑข์องประสิทธิภาพในงานวจิยัน้ีเท่ากบั 80/80  (พิสุทธา  อารีราษฎร์. 

2550 : 153-156) ทั้งน้ีผูว้จิยัคน้พบปัจจยัดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการพฒันาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ ท่ี

เกิดข้ึนในระหวา่งการวิจยั โดยจะอภิปรายสรุปดงัน้ี  

 ประสิทธิภาพกระบวนการและผลลพัธ์ท่ีต ่าหวา่เกณฑท่ี์ต ่ากวา่มาตรฐานอาจเกิดจากปัจจยัหลายดา้น 

เช่น องคค์วามรู้ของเยาวชนนอกระบบ เน่ืองจากเยาวชนกลุ่มตวัอยา่งของการด าเนินวจิยัคร้ังน้ีเป็นเยาวชน

นอกระบบการศึกษา ท่ีขาดโอกาสในการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน อีกทั้งยงัมีขอ้จ ากดัทั้งทางดา้นสังคม และ

เศรษฐกิจท่ีท าให้เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งขาดโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ดว้ยตนเองเน่ืองจากมีหนา้ท่ีและ

ความรับผดิชอบทางครอบครัวท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นหลกั อีกทั้งการจดัระบบการศึกษานอกระบบไม่สามารถเอ้ือ

ใหเ้กิดการศึกษาท่ีลึกซ้ึงและต่อเน่ือง เน่ืองจากการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาท่ีมีความยดืหยุน่และ

หลากหลายรูปแบบ  ผูเ้รียนจึงใชร้ะยะเวลาท่ีสั้นในการส าเร็จการศึกษา และเป็นปัจจยัส่งผลใหอ้งคค์วามรู้ของ

เยาวชนท่ีไดเ้รียนรู้จากการศึกษานอกระบบ อยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑข์องเยาวชนท่ีไดรั้บการศึกษาในระบบ

โรงเรียน อีกทั้งการจดัการอบรมคร้ังน้ี เป็นการจดัการอบรมท่ีตอ้งการเผยแพร่วถีิชีวิต อตัลกัษณ์ และความ

หลากหลายทางวฒันธรรมของแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่เป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงองคค์วามรู้ดา้น

ภาษาต่างประเทศของเยาวชนนอกระบบจึงเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้  

 การจดัท าหน่วยการเรียนรู้เร่ืองเร่ือง วถีิชีวิต อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดั

เชียงใหม่ จ  านวน 5 หน่วยนั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและวเิคราะห์หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2554 

และคู่มือจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช่วงชั้นท่ี 3 และ 4 ของกรม

วชิาการ และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพื่อศึกษาถึงมาตรฐานและความยากง่ายของ

หน่วยการเรียนรู้ แต่อยา่งไรก็ตามจากการวิเคราะห์ก็แสดงใหเ้ห็นวา่ประสิทธิภาพกระบวนการและผลลพัธ์

ของนวตักรรมนั้นอยูใ่นระดบัต ่า กล่าวคือ หน่วยการเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพในการพฒันาศกัยภาพของ

เยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากความยากง่ายของหน่วยการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกบัระดบัองคค์วามรู้ของเยา

ชนนอกระบบ  ซ่ึงขดัแยง้กบัการวจิยัของพชัยา สุขพชัราภรณ์ ท่ีไดศึ้กษาและพฒันาหน่วยการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 

จากงานวจิยัเร่ืองการบูรณาการวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพื่อพฒันาการศึกษาสู่ความ

มัน่คงของเยาวชนในระบบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เร่ืองวถีิชีวติ อตั

ลกัษณ์ความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยกลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่เยาวชนในระบบ
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การศึกษา ของแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่  และผลการศึกษา พบวา่ นวตักรรมมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการและผลลพัธ์ (E1 / E2) เท่ากบั  80.94 / 81.30คะแนนระหวา่งก่อนและหลงัการอบรมของกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีอบรม มีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน 5.51  คิดเป็นค่าเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนหรือค่าความกา้วหนา้ร้อยละ 53.86  โดย

ตวัอยา่งท่ีมีผลคะแนนสูงข้ึนมากท่ีสุดหรือกา้วหนา้มากท่ีสุด มีค่าคะแนนสูงข้ึนร้อยละ 90.00 และต ่าท่ีสุดคือ 

ร้อยละ 13.30 ซ่ึงจากผลการวจิยัดงักล่าวสามารถสังเกตเห็นไดถึ้งค่าประสิทธิภาพของนวตักรรมท่ีมีความ

แตกต่างกนัอนัเน่ืองจากประชากรลุ่มตวัอยา่งเป็นเยาวชนท่ีไดศึ้กษาตามระบบ และมีโอกาสไดเ้รียน

ภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลถึงความกา้วหนา้ของผูอ้บรม และแสดงใหเ้ห็นถึงความ

เหมาะสมและความยากง่ายของหน่วยการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง 

และการวจิยัเร่ืองหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีจดัท ากบักลุ่มเยาวนในศึกษษในระบบจะเห็นไดว้า่ผลค่าปนระสิทธฺภาพ

ของนวตกรรมจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ เช่นงานวจิยัของสุพจน์   ชุมผาง (2551) ไดท้  าวจิยัเร่ือง

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยหนงัสือบทร้อย

กรองประกอบภาพ เร่ือง ฮีตสิบสองประเพณีการท าบุญประจ าเดือนชาวอีสาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ส าหรับเยาวชนในระบบ โรงเรียนบา้นท่ามะไฟหวาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 2 อ าเภอ

แกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงผลประสิทธิภาพของนวตกรรมเฉล่ียอยูท่ี่ 91.55/91.28  และงานวจิยัของกชกร ธิปัต

ดี, วรัิช พรมสุพรรณ และสุจริต เพียรชอบ (2555)ท่ีไดร่้วมกนัพฒันาหลกัสูตรหมอล าในสถานศึกษาโดยใช้

ยทุธศาสตร์การมี ส่วนร่วม: กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวจิยัพบวา่หลกัสูตรหมอล าาในสถานศึกษา

มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.31/86.57  

 แต่อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาถึงดชันีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I) ของหน่วยการเรียนรู้ 

เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ค่าดชันี

ประสิทธิผลของของหน่วยการเรียนรู้ ในภาพรวมมีค่าเท่ากบั 0.4722 แสดงวา่   ผูอ้บรมมีความรู้เพิ่มข้ึน 0.4722 

จาก 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 47.22 โดยผูท่ี้มีความรู้เพิ่มข้ึนนอ้ยท่ีสุดมีความรู้เพิ่มข้ึน -0.4286 หรือคิดเป็นร้อยละ 

- 42.86 โดยมีความรู้ลดลงเพียง 1 คนเท่านั้น และผูท่ี้มีความรู้เพิ่มข้ึนมากท่ีสุดมีความรู้เพิ่มข้ึน 0.8750 หรือคิด

เป็นร้อยละ 87.50   

และจากการวเิคราะห์คะแนนระหวา่งการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ของเยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง โดย

ภาพรวมอยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ โดยบทท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งสามารถท าไดน้อ้ยท่ีสุด คือเท่ากบั 5.97 จากคะแนนเตม็ 

10 และบทท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งสามารถท าไดม้ากท่ีสุด คือเท่ากบั 7.23 จากคะแนนเตม็ 10  และมีคะแนนเฉล่ีย

ส าหรับทั้งหน่วยการเรียนเท่ากบั 32.98 จากคะแนนเตม็ 50 โดยคะแนนสูงสุดเท่ากบั  41 คะแนน และคะแนน

ต ่าสุดเท่ากบั 22 คะแนน 
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กล่าวโดยสรุป คือหน่วยการเรียนรู้เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมขาด

ประสิทธิภาพในการพฒันาศกัยภาพของเยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากคะแนนอยูใ่นระดบักวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้

แต่อยา่งไรก็ตามหารวเิคราะห์จากดชันีประสิทธิผลและคะแนนระหวา่งการเรียนรู้ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ของ

เยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 47.22 และ มีคะแนนเฉล่ีย

ส าหรับทั้งหน่วยการเรียนเท่ากบั 32.98 จากคะแนนเตม็ 50  

 3. ผูว้จิยัไดส้ ารวจแจกแบบสอบถามเร่ืองการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 8 มิติหลงัจากการอบรมเร่ืองวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรม ซ่ึงจากผล

ส ารวจพบวา่ ระดบักลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกมัน่คงดา้นการศึกษาดงัน้ี 

ตารางที ่5.1  แสดงผลการประเมินความมั่นคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคลมิติด้านการศึกษา 
มติิที ่ รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ ค่า S.D. 
 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  ท่านมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันา

ทกัษะความสามารถของตน 
2.80 0.634 

6.5  ท่านควรศึกษาภาษาท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ใชส่ื้อสารกนั 5.00 0.000 
 

 สามารถอภิปรายไดว้า่เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งเล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาโดยประเด็นเร่ืองความ

เท่าเทียมกนั หลกัความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเยาวชนเห็นควรท่ีทุกคนในครอบครัวควรไดรั้บการศึกษา 

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.00 จากคะแนนเตม็ 5 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญั ซ่ึงเป็นหลกัท่ีตกลงยอมรับและใชเ้ป็น

แนวปฏิบติัในการจดัการศึกษานอกโรงเรียน ไดร้ะบุวา่การจดัการศึกษานอกโรงเรียน เนน้การสร้าง โอกาส

และทางเลือกทางการศึกษาใหแ้ก่คนทุกคน ใหส้ามารถใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชีวิตของตนให้

สามารถด ารงชีวิติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัตนเองและส่ิงแวดลอ้ม ผลส ารวจยงัอีกพบวา่ เยาวชนสนใจ

ท่ีจะเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ใหม่ๆ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการพฒันาตนเองและพึ่งพา

ตนเอง การจดัการศึกษานอกระบบจะตอ้งจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรและกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา

ศกัยภาพของตนเองใหส้ามารถเรียนรู้เกิด ความส านึกท่ีจะพฒันาตนเองได ้      เยาวชนสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง

เพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ อีกทั้งตอ้งการศึกษาภาษาอ่ืนๆ

เพิ่มเติม ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 5.00 จากคะแนนเตม็ 5 แต่เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งยงัขาดโอกาสในการศึกษาหรืออบรมเพื่อ
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พฒันาทกัษะความสามารถของตน คะแนนอยูร่ะหวา่ง 2.80 จากคะแนนเตม็ จากผลส ารวจดงักล่าวสามารถ

สรุปไดว้า่หน่วยการเรียนรู้เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมมีประสิทธิภาพในการ

พฒันาความมัน่คงทางการศึกษาของเยาวชนในแขวงนครพิงคจ์งัหวดัเชียงใหม่ โดยการอบรมสามารถท าให้

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียม  การมีองคค์วามรู้ท่ีพอเพียงต่อการครองชีวิต  

และไดรั้บการศึกษา และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

 และจากการด าเนินการวิจยั  พบวา่ผลการวจิยัสามารถพฒันาศกัยภาพ และความมัน่คงในชีวติของ

เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัเชียงใหม่ แขวงนครพิงค ์ กล่าวคือ จากการวเิคราะห์ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน

จากการวเิคราะห์ค่าคะแนนระหวา่งก่อนและหลงัการอบรมของกลุ่มตวัอยา่ง ดว้ยหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วถีิ

ชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ คะแนนสอบหลงัอบรมดว้ยหน่วย

การเรียนรู้ฯ มีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน 4.54  คิดเป็นค่าเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนหรือค่าความกา้วหนา้ร้อยละ 47.58  โดย

ตวัอยา่งท่ีมีผลคะแนนสูงข้ึนมากท่ีสุดหรือกา้วหนา้มากท่ีสุด มีค่าคะแนนสูงข้ึนร้อยละ 150.00  และต ่าท่ีสุดคือ 

ร้อยละ 6.25 และจากการวเิคราะห์ผลการทดสอบความรู้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียก่อนการอบรม

เท่ากบั 10.39  และมีคะแนนเฉล่ียหลงัการอบรมเท่ากบั 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 ไม่คิดเคร่ืองหมาย) แสดงวา่  กลุ่มตวัอยา่งท่ีอบรมดว้ยหน่วยการเรียนรู้ 

เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่  หลงัอบรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

อบรมความรู้เร่ืองวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมเพิ่มข้ึนจากก่อนอบรมอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .01  ซ่ึง สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่จากผลวิเคราะห์ ดงักล่าว เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งไดมี้การเรียนรู้ 

และพฒันาศกัยภาพ เพิ่มพนูองคค์วามรู้ทางดา้นวถีิชีวิต อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรม และความรู้

ทางดา้นภาษาองักฤษจากการเขา้อบรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกชกร ธิปัตดี, วิรัช พรมสุพรรณ และ

สุจริต เพียรชอบ (2555) เร่ืองการพฒันาหลกัสูตรหมอล าในสถานศึกษาโดยใชย้ทุธศาสตร์การมี ส่วนร่วม: 

กรณีศึกษา จงัหวดัอุบลราชธานีโดยมีผลการเปรียบเทียบคะแนน หลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 มีคะแนนดา้นทกัษะคิดเป็นร้อยละ 87.31 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธญัวรัตม ์ ตั้งคีรี 

(2555) ท่ีไดพ้ฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินเร่ืองการจกัสานเตยปาหนนั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนบา้นดุหุน 

จงัหวดัตรัง ปีการศึกษา 2555 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชร้้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันี

ประสิทธิผล และ t – test และผลการวจิยัพบวา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ิน เร่ือง การจกัสานเตยปาหนนั ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญดว้ยเทคนิคปุยซองค ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.60 

หมายความวา่ หลกัสูตรทอ้งถ่ินมีคุณภาพปานกลางหรือใชไ้ด ้
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 และผลวเิคราะห์ความพึงพอใจของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมอบรม พบวา่ก่อนการอบรมกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ วถีิชีวติ และความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชนแขวงนครพิงค ์ จงัหวดั

เชียงใหม่ในระดบัปานกลาง คือมีค่าเท่ากบั 3.14 จากคะแนนเตม็ 5 จากการประเมินตนเองของกลุ่มตวัอยา่งท่ี

เขา้รับการอบรม และหลงัการอบรมกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั   1) อตั

ลกัษณ์ 2) วถีิชีวติ และ 3) ความหลากหลายทางวฒันธรรม ในชุมชนแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึน 

โดยมีค่าเท่ากบั 4.40, 4.44 และ 4.40 ตามล าดบั จากคะแนนเตม็ 5 ซ่ึงโดยผูเ้ขา้อบรมแสดงความเห็นวา่การ

อบรมสามารถพฒันาศกัยภาพทางดา้นการศึกษา โดยมีค่าเท่ากบั 4.38 และ การอบรมสามารถพฒันาศกัยภาพ

ทางดา้นภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบั 4.41 และ สามารถน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชใ้นการแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมได ้ โดยมีค่าเท่ากบั 4.41 จากคะแนนเตม็ 5 โดยสอดคลอ้งกบันิยามของความมัน่คงของมนุษย ์ ของ

กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยท่ี์ไดก้ าหนดมิติของความมัน่คงของมนุษยใ์นบริบทของ

สังคมไทยใหป้ระกอบดว้ย 10 มิติ โดยในประเด็นความมัน่คงของมนุษยด์า้นการศึกษา   ประกอบดว้ยประเด็น

ดงัต่อไปน้ี  1) ประชากรไดรั้บโอกาสทางการศึกษา อยา่งเท่าเทียม  2)  การมีการศึกษาท่ีพอเพียงต่อการครอง

ชีวติ  3) การไดรั้บการศึกษา และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

 การเผยแพร่ผลงานวจัิยและการน าไปใช้ประโยชน์  

 การเผยแพร่ผลงานและการน าผลงานวจิยั  เร่ือง "การบูรณาการวถีิชีวิต อตัลกัษณ์ความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมเพื่อพฒันาการศึกษาสู่ความมัน่คงของเยาวชนนอกระบบ"  ด าเนินการ 2 ลกัษณะ  ดงัน้ี 

  1.เผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัใหป้ระชาชนในชุมชนไดเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
เกิดพฒันาการดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนนั้น  โดยผูว้ิจยัไดส่้งเอกสารประกอบการสอน 
และ  ซีดี  ไปใหโ้รงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในแขวงนครพิงคเ์พื่อน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนและ
เผยแพร่ในชุมชน   
  2.น าความรู้ท่ีไดไ้ปบูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 

1 และภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 2 
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  ภาพท่ี 5.1 บูรณาการกบัการเรียนการสอนในรายวชิา ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

1. การจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการการมีส่วนร่วมองชุมชนนั้นจะตอ้งมีการจดัเตรียมการวางแผน
ร่วมกนัทุกฝ่าย และช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงานใหทุ้กฝ่ายไดรั้บทราบอยา่งชดัเจนเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน 

2. ควรเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนไดมี้ส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ
รายงานความกา้วหนา้ใหชุ้มชนทราบเป็นระยะ และหลงัจากการเก็บขอ้มูลในชุมชนแลว้ นกัวจิยัตอ้ง
น าความรู้คืนสู่ชุมชนเพื่อจะท าใหค้นในชุมชน ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานและการวจิยั 

3. จากการด าเนินงานวิจยัท าให้มองเห็นวา่  การจดัการศึกษาท่ีน าเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมาสืบสานให้
เยาวชนไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมเป็นส่ิงท่ีดี  การอบรมสามารถเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้ ต่อยอดองคค์วามรู้ 
อีกทั้งการมีหน่วยการเรียนรู้ทอ้งถ่ินนั้นเหมาะสมกบับริบทของทอ้งถ่ินและมีความสามารถในการจดั
การศึกษาไดต้รงตามนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนและท าเยาวชน
ไดรั้บโอกาสในการพฒันาอยา่งทัว่ถึง  

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยต่อไป 

1. ควรท าวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนของหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

2. ควรท าวจิยัเร่ืองการบูรณาการการเรียนการสอนในสถานศึกษากบักระบวนการการจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน 

3. ควรท าวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการส่ือสารดา้นภาษาต่างประเทศผา่นการเรียนรู้จากหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

4. การเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนนอกระบบมีโอกาสในการอบรมเรียนรู้เพิ่มเติมยงัสามารถเพิ่มความมัน่คง
ในตวัเยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง ตามแนวคิดทฤษฎีตวัช้ีวดัความมัน่คงของกระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์
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