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บทคดัย่อ 
 

 แผนงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ใหเ้ป็นพื้นฐานความมัน่คงใน
ชีวติของชุมชนและยกระดบัคุณภาพชีวติเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเป็นการวจิยั
ประยกุต ์ (Applied Research)  มีทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งในชุมชนแขวงนครพิงค ์ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม  การสังเกต   และ ขอ้มูลเชิง
ปริมาณท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของโครงการยอ่ยภายใตแ้ผนการวิจยัน้ี  โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นประชาชนและเยาวชน
ในแขวงนครพิงค ์อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งส้ิน 581  คน ในการสรุปผลการวจิยัของแผน
งานวจิยัไดน้ าผลการวจิยัของทุกโครงการยอ่ยมาวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่  1) การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวิตของ
ชุมชน  กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เพิ่มข้ึน เฉล่ียร้อยละ 69.98 ส่วนการการบริโภคส่ือและข่าวสารอยา่ง
ชาญฉลาดเป็นไปในทางบวก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.01)    2)  ผลการยกระดบัคุณภาพชีวิต
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ดา้นการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาอ่ืน ๆ  การน ากระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม และการปฏิบติัตามกฏ ระเบียบจะช่วยให้ชุมชนมีความสุข  และมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั ใน
ระดบัมาก  3) ผลการสอบถาม เร่ือง ความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล  พบว่าทุกกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัมิติดา้นการศึกษาเพราะเห็นวา่การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัและเช่ือวา่การศึกษา
ทุกดา้นจะท าใหมี้โอกาสกา้วหนา้ทางดา้นอาชีพและดา้นอ่ืน ๆ ตามมา 
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Abstract 

 

 This research project aims to support the studying process in order to be the 

base of life security for entering ASEAN community. It is the applied research which 

gained the qualitative data from the 581 samples in Nakornping area, Muang district, 

Chiang Mai province by depth interview,  group discussion, observation. For the 

quantitative data, it was gained from the general questionaires,  the satisfactory 

evaluation, and the achievement tests of the sub-project under this project.  

 The result of this project based on the sub-project results which was analyzed 

to meet the research objective as the followings:  1) the result of the studying support 

to be the base of life security for entering ASEAN community was higher at the 

percentage of 69.98. The result of the wisely consumption of the youth on media and 

information was positive at the highest level  ( x̄ = 4.01).  2)  the  result of upgrading 

life quality for entering ASEAN community was found to be higher in term of  

English language usage and other languages, the use of the studying process to search 

for the more knowledge and the belief on conforming the rules and regulations   will 

bring happiness and generousness to the community.  3) the result of human security 

and personnel society was found that every sample groups agreed on educational 

dimension. They believe that education is essential for carrying life and give 

opportunities to get good career and other good opportunities will follow. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




