
 

 

 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 แผนงานวิจยั เร่ือง  "การสร้างสรรคก์ารเรียนรู้กบัการพฒันาชุมชนสู่ความมัน่คงความมัน่คงทางสังคม
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน"   คร้ังน้ีเป็นการวจิยัประยกุตโ์ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสริม
การเรียนรู้ให้เป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวติของชุมชนและยกระดบัคุณภาพชีวติเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ะน าเสนอผลการวจิยัเพื่อวตัถุประสงคข์องการวิจยั  ดงัน้ี 
 ตอนที่  1  การสอบถามความคิดเห็นดว้ยแบบประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วน
บุคคลเพื่อเป็นการศึกษาความมัน่คงในชีวติก่อนเขา้ร่วมกระบวนการวจิยั 
 ตอนที ่ 2  ผลการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวิตของชุมชน 
 ตอนที ่3  ผลการยกระดบัคุณภาพชีวติเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   
 ตอนที ่ 4  การประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อกระบวนการสร้างสรรค ์
     การเรียนรู้  
 ตอนที ่5  ผลผลิตตามเป้าหมายของแผนงานวจิยั 
 

ตอนที่  1  การสอบถามความคิดเห็นด้วยแบบประเมินความมั่นคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคล
เพ่ือ เป็นการศึกษาความมั่นคงในชีวติก่อนเข้าร่วมกระบวนการวจัิย 

 

   ในการสอบถามความคิดเห็นดว้ยแบบประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล

กบักลุ่มตวัอยา่งก่อนท่ีจะเขา้ร่วมกระบวนการวจิยันั้น แต่ละโครงการวิจยัยอ่ยในชุดโครงการไดน้ า

แบบประเมินความมัน่คงในชีวติซ่ึงเป็นแบบประเมินกลางไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งประเมินตนเอง  ผล

ปรากฏ  ดงัน้ี 

  กลุ่มที ่1 เยาวชนและประชาชนท่ีเขา้รับการอบรมภาษาองักฤษโดยใชว้ธีิการสอน

แบบ 4 MAT มีผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของผูเ้รียน พบวา่ ผูเ้รียนมี

ความรู้สึกมัน่คงในมิติดา้นการมีงานท าและรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า ในขณะท่ีมิติความมัน่คงส่วนบุคคล

และครอบครัว  ดา้นสังคมและวฒันธรรมและการสนบัสนุนทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับ

มิติดา้นการศึกษา ผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่ทุกคนในครอบครัวควรไดรั้บการศึกษา มีความสนใจท่ีจะ
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พฒันาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพรวมถึงเห็นความส าคญัในการศึกษาภาษาท่ีคนในสังคมส่วน

ใหญ่ใชส่ื้อสารกนัอยูใ่นระดบัสูง  และผูเ้รียนเห็นวา่ตนเองมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรืออบรม

เพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของตนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 

 กลุ่มท่ี 2 ผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของหน่วยการ
เรียนรู้ภาษาองักฤษเก่ียวกบัวิถีชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของเยาวชนในระบบ 
แขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูเ้รียนมีความรู้สึกมัน่คงในมิติดา้นการมีงานท าและรายไดอ้ยู่
ในระดบัต ่า ในขณะท่ีมิติดา้นสังคมและวฒันธรรม ความมัน่คงส่วนบุคคลครอบครัว และการ
สนบัสนุนทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนมิติดา้นการศึกษา ผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่ทุกคนใน
ครอบครัวควรไดรั้บการศึกษา มีความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพรวมถึงเห็น
ความส าคญัในการศึกษาภาษาท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ใชส่ื้อสารกนัอยูใ่นระดบัสูง และผูเ้รียนเห็นวา่
ตนเองมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของตนอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง 
  กลุ่มท่ี 3 ผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของหน่วยการ
เรียนรู้เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีเป็นเยาวชนนอกระบบ แขวงนคร
พิงค ์  จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ มิติดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่า  กลุ่มตวัอยา่งเล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการศึกษาและตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ อีกทั้งยงัตอ้งการศึกษาภาษาอ่ืน ๆ 
เพิ่มเติมโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 5.00 แต่เยาวชนนอกระบบท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งยงัขาดโอกาสใน
การศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของตนมีค่าเฉล่ียการประเมินอยูท่ี่ระดบั  2.80  
  กลุ่มท่ี 4  ผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของเยาวชน
กลุ่มตวัอย่างท่ีไดรั้บการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคส่ือและ
ข่าวสารอย่างชาญฉลาด ในแขวงนครพิงค์ จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า เยาวชนมีความรู้สึกมัน่คงในมิติ
ต่าง ๆ แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี  1) ระดบัต ่า ไดแ้ก่ มิติดา้นการมีงานท าและรายได ้  2) ระดบัค่อนขา้งต ่า 
ได้แก่ มิติด้านการสนับสนุนทางสังคม  3) ระดบัปานกลาง ได้แก่ มิติด้านครอบครัว มิติดา้นความ
มัน่คงส่วนบุคคลอยู่ มิติด้านการศึกษา (โอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทักษะ
ความสามารถของตน) และมีความพึงพอใจกบัระบบการบริการการรักษาของโรงพยาบาลท่ีไปใช้
บริการ  4) ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่ มิติสุขภาพอนามยั  5) ระดบัค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่  มิติทาง
สังคมและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง และ  6) ระดบัสูง ไดแ้ก่ มิติท่ีอยู่อาศยัและส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ 
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ตอนที ่ 2   ผลการเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือเป็นพืน้ฐานความมั่นคงในชีวติของชุมชน 
 

 ในการด าเนินการวจิยัเพื่อตอบวตัถุประสงคต์ามแผนงานวิจยัในการสร้างเสริมการเรียนรู้ให้
เป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวติของชุมชนและยกระดบัคุณภาพชีวติเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน นั้น ไดผ้ลจากการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวติ  ดงัน้ี 
 2.1  ผล "การเช่ือมโยงสังคมและวฒันธรรมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนผา่นการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษใหก้บัเยาวชนและประชาชนในชุมชนในแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่"   
มีดงัน้ี  

 2.1.1 ผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวตักรรมบทเรียนภาษาองักฤษเร่ืองการ 
เช่ือมโยงสังคมและวฒันธรรมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนส าหรับเยาวชนท่ีใชก้บัเยาวชน
และประชาชนท่ี เข้าร่วมโครงการวิจัยใน 20 ชุมชนในแขวงนครพิงค์  จังหวัดเชียงใหม่  มี
ประสิทธิภาพของนวตักรรม (E1) มีค่าเท่ากบั 90.67  และ มีค่าประสิทธิภาพผลลพัธ์ของนวตักรรม 
(E2) เท่ากับ 81.63  กล่าวคือ 90.67/81.63  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (80/80)  ตลอดจน มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I) ของการจดักิจกรรมในภาพรวมมีค่าเท่ากบั 0.6488 ซ่ึงแสดง
วา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มข้ึน 0.6488 จาก 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.88 

 2.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเยาวชนและประชาชนในชุมชน 20 ชุมชนในเขต  
แขวงนครพิงค์  จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 120 คน โดยมีค่าคะแนนระหว่าง ก่อนและหลงั การเรียน
การสอนภาษาองักฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4 MAT แตกต่างกัน โดยคะแนนสอบหลังการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนฯ มีค่ าสูงกว่าก่อนเรียน 10.18  คิดเป็นค่าเฉ ล่ียท่ี เพิ่ม ข้ึนหรือค่า
ความก้าวหน้าร้อยละ 81.42  โดยตวัอย่างท่ีมีผลคะแนนสูงข้ึนมากท่ีสุดหรือกา้วหน้ามากท่ีสุด มีค่า
คะแนนสูงข้ึนร้อยละ 237.50  และต ่าท่ีสุดคือ ร้อยละ 5.26 รวมทั้งกลุ่มตวัอยา่งยงัมีผลสัมฤทธ์ิเรียนรู้
เพิ่มข้ึนจากก่อนการจดักิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 2.1.3  ผลความพึงพอใจของเยาวชนและประชาชนจากชุมชน 20 ชุมชนในแขวง 
นครพิงค์  จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อการเรียนภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4 
MAT อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก โดยพึงพอใจดา้นความรู้ความสามารถท่ี  ผูเ้รียนคิดว่าผูเ้รียนมี
ความรู้ความเข้าใจในความรู้อาเซียนเป็นภาษาอังกฤษดีข้ึนและสามารถน าความรู้อาเซียนเป็น
ภาษาองักฤษท่ีเรียนไปใชใ้นอนาคตได้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   นอกจากน้ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านการท างานร่วมกัน   ด้านบรรยากาศในการเรียน  ผูเ้รียนเห็นว่ายิ่งเรียน
ภาษาองักฤษดว้ยวิธีการสอนแบบ 4 MAT มากข้ึนเท่าไรยิ่งท าให้ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ภาษาองักฤษ
เท่านั้ น  และ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองและความมัน่ใจในตนเอง เกิดความรู้สึกมัน่คงในชีวิต
ตามมา 
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2.2  ส าหรับผลของหน่วยการเรียนรู้ภาษาองักฤษเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมของเยาวชนในระบบ ของชุมชนแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 

 2.2.1  ประสิทธิภาพกระบวนการและผลลพัธ์ (E1/ E2) เท่ากบั80.94 / 81.30  เป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดคือ 80/80 และมีค่าดชันีประสิทธิผลในภาพรวม เท่ากบั0.5953 แสดงให้
เห็นวา่ผูอ้บรมมีความรู้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ59.53 ส่วนผลการประเมินทกัษะภาษาองักฤษและความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของเยาวชนในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ คืออยูใ่นระดบัดี และคะแนนการทดสอบความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต อตั
ลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมหลงัการอบรมของผูเ้รียนมีค่าสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 81.30 ซ่ึง
ผา่นเกณฑก์ารตดัสินร้อยละ 70 ท่ีตั้งไว ้ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 

 2.2.2 ผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของผูเ้รียนก่อนเขา้
รับการอบรมภาษาองักฤษ ปรากฏวา่ ผูเ้รียนมีความรู้สึกมัน่คงในมิติดา้นการมีงานท าและรายไดอ้ยูใ่น
ระดบัต ่า ในขณะท่ีมิติดา้นสังคมและวฒันธรรม ความมัน่คงส่วนบุคคลครอบครัว และการสนบัสนุน
ทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง และส าหรับมิติดา้นการศึกษา ผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่ทุกคนใน
ครอบครัวควรไดรั้บการศึกษา มีความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพรวมถึงเห็น
ความส าคญัในการศึกษาภาษาท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ใชส่ื้อสารกนั อยูใ่นระดบัสูง และผูเ้รียนเห็นวา่
ตนเองมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของตนอยูใ่นระดบั
ค่อนขา้งสูง 

 2.2.3 ส าหรับความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อการอบรมภาษาองักฤษเก่ียวกบัวถีิชีวติ 
อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ ผูเ้รียนมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การอบรม อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.18 
 2.3  ผลจากการวจิยัหน่วยการเรียนรู้เร่ือง วถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของเยาวชนนอกระบบ ของชุมชนแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
  2.3.1 ประสิทธิภาพกระบวนการและผลลพัธ์ ในการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน
นอกระบบ มีคะแนนอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ คือ  E1= 65.94 / E2= 74.65 แต่อยา่งไรก็ตาม
การวเิคราะห์จากดชันีประสิทธิผลและคะแนนระหวา่งการเรียนรู้ของเยาวชนนอกระบบท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 47.22 และมีคะแนนเฉล่ียส าหรับทั้งหน่วย
การเรียนเท่ากบั 32.98  จากคะแนนเตม็ 50 
  2.3.2  ผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ทั้ง 8 มิติ  พบวา่ มิติดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่า  กลุ่มตวัอยา่งเล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษา

และตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพ อีกทั้งตอ้งการศึกษาภาษาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม โดยมี
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ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 5.00  อยา่งไรก็ตามเยาวชนนอกระบบท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งยงัขาดโอกาสใน

การศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของตน โดยมีระดบัการประเมินอยูท่ี่  2.80  

 2.4  ผลการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคส่ือและข่าวสาร
อยา่งชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ มี ดงัน้ี  
  2.4.1 ลกัษณะทัว่ไปของเยาวชนจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด พบว่า เยาวชน
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนหญิง จ านวน 224 คน เยาวชนชาย มีจ านวน 176 คน   เยาวชนส่วนใหญ่มีรายได้
ต ่ากว่า 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการใชส่ื้อโดยเฉล่ียต่อเดือน น้อยกวา่  500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
47.50  ส่วนเยาวชนท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้ส่ือระหว่าง 500-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.50  ของ
เยาวชนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
  2.4.2 ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคส่ือและข่าวสารของเยาวชน  มีดงัน้ี 
   1) ประเภทของส่ือท่ีเยาวชนใช้อยู่ในระดบัมาก คือ ระหว่าง 5-6  ชั่วโมง 
ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต, โทรทศัน์  และ โทรศพัทมื์อถือ  ส่วนส่ือประเภทอ่ืน ๆ นอกจากน้ีเยาวชนใช้อยู่
ในระดับปานกลาง คือ ระหว่าง 3-4 ชั่วโมง ได้แก่ ซีดี/วีซีดี/วีดิโอ  ไอโฟน/ไอแพด/สมาร์ทโฟน  
เคเบิลทีว ี  หนงัสือพิมพ/์ส่ิงพิมพ ์และ วทิย ุ 
   2) พฤติกรรมของเยาวชนท่ีใชส่ื้อแต่ละประเภทโดยระยะเวลาเป็นชัว่โมงใน
แต่ละวนั พบวา่ เยาวชนจะใชเ้วลาระหวา่ง 3-4 ชัว่โมงในแต่ละวนั   ส่วนส่ือท่ีเยาวชนใชเ้วลานอ้ยกวา่ 
1 ชัว่โมง ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ/์ส่ิงพิมพ ์  วทิย ุและ ซีดี/วซีีดี/วดิีโอ  และโทรศพัทมื์อถือ    
   3) อาชีพของเยาวชนกบัเวลาในการบริโภคส่ือประเภทต่าง ๆ ในแต่ละวนั 
พบวา่ นกัเรียนจะใช้เวลาโดยเฉล่ียในแต่ละวนับริโภคส่ืออินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด ระหว่าง 3-4 ชัว่โมง 
นกัศึกษาใช้เวลาโดยเฉล่ียในแต่ละวนัมากท่ีสุดระหว่าง 3-4 ชัว่โมงในการบริโภคส่ือโทรทศัน์และ
อินเทอร์เน็ต  ตามล าดบั  ส่วนพนกังานเอกชนจะใชเ้วลาโดยเฉล่ียระหวา่ง 3-4 ชัว่โมง ในแต่ละวนั 
   4) พฤติกรรมการส่ือสารในอินเทอร์เน็ตของเยาวชนในแขวงนครพิงค ์
จังหวดัเชียงใหม่ พบว่า  เยาวชนมีพฤติกรรมในการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก โดยมี
วตัถุประสงค ์เพื่อคน้หาขอ้มูลทัว่ไป  สินคา้บริการ  ดาวโหลดหนงั ภาพ ฟังเพลง ดูทีว ีวิดีโอ ฟังวิทย ุ
พูดคุย สนทนา ออนไลน์ เล่นเกม ตามล าดบั ส่วนเยาวชนท่ีใช้อินเทอร์เน็ต โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อ
รับส่งอีเมล์ อัพโหลดรูปภาพหรือคลิปวิดีโอ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์   ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ  
บริการดา้นสุขภาพ และคา้หาขอ้มูลทัว่ไปของหน่วยงานภาครัฐ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
   5) พฤติกรรมการส่ือสารในเฟสบุ๊ค (Face-book) ของเยาวชนในแขวงนคร
พิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ เยาวชนมีพฤติกรรมในการส่ือสารใชเ้ฟสบุ๊คอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ เพื่อ
การส่ือสารกบัเพื่อนและคนรู้จกั เพื่อหาขอ้มูลข่าวสารในส่ิงท่ีชอบหรือสนใจ เช่น เร่ืองของเพื่อน คน
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รู้จกักลุ่มสังคมท่ีช่ืนชอบ (fan page) เพื่อใช้เฟสบุ๊คช่วยให้เป็นคนทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ share เพื่อการส่ือสารกบักลุ่มสังคมท่ีช่ืนชอบ เพื่อการส่ือสารกบัคน
ทัว่ไป   เพื่อส่ง (Tag) รูปให้เพื่อนและคนรู้จกั เพื่อใช้เฟสบุ๊คเป็นเพื่อนแกเ้หงา  เพื่อเขียนขอ้ความใน
กระดานข่าว (Wall) เพื่อเล่นเกมกบัเพื่อน คนรู้จกั หรือคนทัว่ไป   
   6) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคส่ือและข่าวสารของเยาวชน ไดแ้ก่ 
ความส าคญัในการเลือกส่ือ   วตัถุประสงค์ในการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ  และสถานท่ีท่ี
ใชส่ื้อ 
  2.4.3  แนวทางการส่งเสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมความมัน่คงทางอารมณ์ใน
การบริโภคส่ือและข่าวสารของเยาวชน  พบว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัในการพฒันาและส่งเสริมให้
เยาวาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคส่ือและข่าวสารได้ สามารถ
สรุปเป็นประเด็นได ้ดงัน้ี  คือ 1) การมีความตระหนกัในคุณค่าของตนเองและผูอ่ื้น 2) การมีความใฝ่รู้
พฒันาตนเองอยู่เสมอ  3) ความมีครอบครัวท่ีอบอุ่น  4) การมีสถาบนัการศึกษาช่วยอบรมสั่งสอน 
(สถาบนัการศึกษา) 5) การมีความมัน่คงทางอารมณ์  6) การมีกลัยาณมิตร  7) การมีศาสนา ชุมชน 
และวฒันธรรมประเพณีช่วยอบรม ขดัเกลา  และ 8) การมีหลกัการพิจารณาแบบโยนิโสนิการ 
  2.4.4  ผลการวิเคราะห์ทศันคติในการบริโภคส่ือและข่าวสารของเยาวชนผูเ้ขา้การ
อบรม พบวา่ 1) เยาวชนมีทศันคติในการบริโภคส่ือและข่าวสารอยา่งชาญฉลาดท่ีเป็นไปในทางบวก 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.01) ท่ีเป็นไปในทางลบอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄= 2.55)   2) การรู้ทนัส่ือ
และข่าวสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง   3) ความตระหนกัในผลกระทบของส่ือและข่าวสารท่ีเป็นไปใน
ทางบวก อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.88) และท่ีเป็นไปในทางลบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄= 2.96)  และ4) 
ความมัน่คงทางอารมณ์ในการบริโภคส่ือและข่าวสาร ท่ีเป็นไปในทางบวก อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.90) 
และท่ีเป็นไปในทางลบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 2.83) 
  2.4.5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมอบรม พบว่าเยาวชนมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจคุณธรรม จริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ เพื่อการ
บริโภคส่ือและข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 62.97 และมีความพอใจต่อโครงการอบรมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเท่ากบั 4.11 จากคะแนนเตม็ 5 
  2.4.6 ผลการประเมินความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของเยาวชนกลุ่ม
ตวัอย่างจากคะแนนเต็ม 5 เยาวชนมีความรู้สึกมัน่คงในมิติต่าง ๆ แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี  1) ระดบัต ่า 
ไดแ้ก่ มิติดา้นการมีงานท าและรายได ้  2) ระดบัค่อนขา้งต ่า ไดแ้ก่ มิติดา้นการสนบัสนุนทางสังคม  
3) ระดบัปานกลาง ได้แก่ มิติด้านครอบครัว มิติด้านความมัน่คงส่วนบุคคลอยู่ มิติด้านการศึกษา 
(โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของตน)  และมีความพึงพอใจ
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กบัระบบการบริการการรักษาของโรงพยาบาลท่ีไปใช้บริการ  4) ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่ 
มิติสุขภาพอนามยั  5) ระดบัค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่  มิติทางสังคมและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง 
และ  6) ระดบัสูง ไดแ้ก่ มิติท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 
ตอนที ่3  ผลการยกระดับคุณภาพชีวติเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
  

 ในการด าเนินการศึกษาเพื่อดูผลการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนนั้ น ผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบประเมินท่ีผูว้ิจ ัยในชุดโครงการร่วมกันสร้างข้ึนเพื่อน าผลมาตอบ
วตัถุประสงคด์า้นการยกระดบัคุณภาพชีวิต (ดา้นการศึกษา) เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มี
ผลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
 
 ตารางที ่4.1  ผลการประเมินการยกระดบัคุณภาพชีวติของกลุ่มท่ี 1 

ข้อ
ที ่

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ 

x̄ 

ค่าความ
เบี่ยงเบน

(S.D.) 
1 การเรียนรู้ดา้นภาษาช่วยใหท่้านมีความมัน่ใจตนเองเพ่ิมข้ึน 4.6167 .48824 
2 ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั 4.9583 .20066 
3 การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าใหท่้านมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 4.4167 .49507 
4 การมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 4.8000 .40168 
5 การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ช่วยใหชุ้มชนมีความสุข  และเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 4.3333 .47338 
6 กระบวนการเรียนรู้สามารถน ามาจดัการความรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ 4.8333 .37424 
7 ท่านสามารถน ากระบวนการเรียนไปใชใ้นการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได ้ 4.8917 .31210 
8 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจและภูมิในชุมชนของตนเองมากข้ึน 4.2750 .44839 
9 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน 4.3667 .48391 
10 ความรู้จะช่วยใหท่้านมีส่วนในการพฒันาชุมชนของตนเองได ้ 3.6167 .48824 

 

 จากตารางท่ี 4.1 แสดดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 1 มีแนวโน้มในการพฒันาตนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต (ด้านการศึกษา) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  การท่ีกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า

ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั (x̄  = 4.95)  รองลงมา ไดแ้ก่  ความสามารถ

ในการน ากระบวนการเรียนรู้ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้(x̄  = 4.89)   การน ากระบวนการ

เรียนรู้ไปจดัการความรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ (x̄  = 4.83)   และเช่ือวา่การมีคุณธรรม จริยธรรม 

จะช่วยใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (x̄  = 4.80)  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.2  ผลการประเมินการยกระดบัคุณภาพชีวติของกลุ่มท่ี 2 

ข้อ
ที ่

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ 

x̄ 

ค่าความ
เบี่ยงเบน

(S.D.) 
1 การเรียนรู้ดา้นภาษาช่วยใหท่้านมีความมัน่ใจตนเองเพ่ิมข้ึน 3.8812 .86356 
2 ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั 4.3465 .47824 
3 การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าใหท่้านมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 4.3960 .49151 
4 การมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 4.3267 .69439 
5 การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ช่วยใหชุ้มชนมีความสุข  และเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 4.3861 .48929 
6 กระบวนการเรียนรู้สามารถน ามาจดัการความรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ 4.8614 .34727 
7 ท่านสามารถน ากระบวนการเรียนไปใชใ้นการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได ้ 4.8020 .40049 
8 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจและภูมิในชุมชนของตนเองมากข้ึน 4.3069 .46352 
9 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน 3.7525 .66942 
10 ความรู้จะช่วยใหท่้านมีส่วนในการพฒันาชุมชนของตนเองได ้ 4.1980 .40049 

  
 จากตารางท่ี 4.2 แสดดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 2 มีแนวโน้มในการพฒันาตนเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิต (ด้านการศึกษา) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่  การน ากระบวนการเรียนรู้ไป

จดัการความรู้ของตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ  (x̄  = 4.86)   รองลงมา ไดแ้ก่  ความสามารถในการน า

กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้ (x̄  = 4.80)    การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าให้

กลุ่มตวัอยา่งมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน (x̄  = 4.39)   และเช่ือว่าการปฏิบติัตามกฏ ระเบียบ 

จะช่วยใหชุ้มชนมีความสุข  มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั (x̄  = 4.38)  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3  ผลการประเมินการยกระดบัคุณภาพชีวติของกลุ่มท่ี 3 

ข้อ
ที ่

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ 

x̄ 

ค่าความ
เบี่ยงเบน

(S.D.) 
1 การเรียนรู้ดา้นภาษาช่วยใหท่้านมีความมัน่ใจตนเองเพ่ิมข้ึน 4.6471 .48072 
2 ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั 4.4471 .50014 
3 การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าใหท่้านมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 4.8235 .38348 
4 การมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 4.4353 .60645 
5 การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ช่วยใหชุ้มชนมีความสุข  และเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 4.2118 .53661 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการประเมินการยกระดบัคุณภาพชีวติของกลุ่มท่ี 3 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ 

x̄ 

ค่าความ
เบี่ยงเบน

(S.D.) 
6 กระบวนการเรียนรู้สามารถน ามาจดัการความรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ 4.3294 .90486 
7 ท่านสามารถน ากระบวนการเรียนไปใชใ้นการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได ้ 4.8824 .32410 
8 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจและภูมิในชุมชนของตนเองมากข้ึน 4.7529 .43386 
9 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน 4.8000 .40237 
10 ความรู้จะช่วยใหท่้านมีส่วนในการพฒันาชุมชนของตนเองได ้ 4.9059 .29373 

 
 จากตารางท่ี 4.3 แสดดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 3 มีแนวโน้มในการพฒันาตนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต (ด้านการศึกษา) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  การมีความรู้จะช่วยให้กลุ่ม

ตวัอยา่งมีส่วนในการพฒันาชุมชนของตนเอง  (x̄  = 4.90)   รองลงมา ไดแ้ก่  ความสามารถในการน า

กระบวนการเรียนรู้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้ (x̄  = 4.88)    การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าให้

กลุ่มตวัอย่างมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน (x̄  = 4.82)   และกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพิ่มข้ึน (x̄  = 4.80)  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4  ผลการประเมินการยกระดบัคุณภาพชีวติของกลุ่มท่ี 4 

ข้อ
ที ่

ประเดน็การประเมนิ 
ค่าเฉลีย่ 

x̄ 

ค่าความ
เบี่ยงเบน

(S.D.) 
1 การเรียนรู้ดา้นภาษาช่วยใหท่้านมีความมัน่ใจตนเองเพ่ิมข้ึน 3.9575 .93540 
2 ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั 4.9245 .26478 
3 การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าใหท่้านมัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพ่ิมข้ึน 4.5094 .50109 
4 การมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 4.8019 .39952 
5 การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ช่วยใหชุ้มชนมีความสุข  และเอ้ือเฟ้ือต่อกนั 4.7642 .42553 
6 กระบวนการเรียนรู้สามารถน ามาจดัการความรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ 4.3066 .69210 
7 ท่านสามารถน ากระบวนการเรียนไปใชใ้นการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได ้ 4.2830 .79399 
8 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจและภูมิในชุมชนของตนเองมากข้ึน 4.3585 .61865 
9 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนเพ่ิมข้ึน 4.3208 .68217 
10 ความรู้จะช่วยใหท่้านมีส่วนในการพฒันาชุมชนของตนเองได ้ 4.1462 .67616 
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 จากตารางท่ี 4.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี 4 มีแนวโน้มในการพัฒนาตนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต (ด้านการศึกษา) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า

ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั (x̄  = 4.92)     รองลงมา ไดแ้ก่  ความเช่ือวา่

การมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  (x̄  = 4.80)    การปฏิบติัตามกฏ 

ระเบียบจะช่วยให้ชุมชนมีความสุข  และมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั (x̄  = 4.76)   และกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า

การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าใหม้ัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน (x̄  = 4.50)  ตามล าดบั 
 

 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่กระบวนการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ทุกกลุ่ม
ไดมี้ส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติ (ดา้นการศึกษา) ให้กบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน โดยกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการพฒันาและมีความเช่ือว่าการมีความรู้ดา้นภาษา ทั้งภาษาองักฤษ
และภาษาอ่ืน ๆ  จะท าให้มีความรู้สึกมั่นใจในการด าเนินชีวิตในสังคม   ส่วนการมีคุณธรรม 
จริยธรรม จะช่วยให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบจะช่วยให้ชุมชนมี
ความสุข  และมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกันในสังคม   นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างยงัมีความรู้ด้านการน า
กระบวนการเรียนรู้ไปปรับใชเ้พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  และน ามาจดัการความรู้ให้กบัตนเองอยา่ง
เป็นระบบได ้  อนัหมายถึงกลุ่มตวัอย่างมีแนวโน้มท่ีมีคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษาท่ีดีข้ึน พร้อมท่ีจะ
ตระหนักและเข้าใจการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยมี
การศึกษาหาความรู้ดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองพร้อมท่ีจะอยูใ่นสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป และผลท่ี
ไดน้ี้ยงัเป็นการช่วยให้ประชาชนในแขวงนครพิงค์มีความเขม้แข็ง  มีภูมิคุม้กนั  ความมัน่คง (ด้าน
การศึกษา) และศกัยภาพในตน อนัเป็นการร่วมเสริมสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวิตในสังคม และ
ความมัน่คงของของประเทศในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ต่อไปอีกดว้ย 
 
ตอนที ่ 4  การประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้  
 

 ส าหรับการประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้
เพื่อศึกษาว่ากระบวนการเรียนรู้และเน้ือหาท่ีน ามาเสริมสร้างศกัยภาพให้กลุ่มตัวอย่างนั้ น กลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่าเหมาะสมและมีความพึงพอใจในระดับใด นั้ น  พบว่า แต่ละกลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกนัไปในทางท่ีพึงพอใจมาก  ดงัน้ี 
 กลุ่มที ่1  เป็นเยาวชนและประชาชนจากชุมชน 20 ชุมชนในแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม ่
ท่ีเข้าร่วมเรียนรู้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใช้วิธีการสอนแบบ  4 MAT  จากโครงการ "การ
เช่ือมโยงสังคมและวฒันธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ"   ผลความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.42)   เม่ือพิจารณา
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รายด้าน พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ ดา้นความรู้ความสามารถ  (x̄ = 
4.50)   นอกจากน้ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจในระดบัมาก 3 ด้าน เรียงตามล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหา

นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการท างานร่วมกนั (x̄ = 4.44)    ดา้นบรรยากาศในการเรียน (x̄ = 4.40)  และดา้นการ

เห็นคุณค่าในตนเองและความมัน่ใจในตนเอง (x̄ = 4.35) 
 กลุ่มที ่2   เป็นเยาวชนในระบบโรงเรียนท่ีเรียนรู้ภาษาองักฤษจาก หน่วยการเรียนรู้ภาษา 
องักฤษเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชนแขวงนครพิงค ์ จงัหวดั

เชียงใหม ่พบวา่ ความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก  (x̄ = 
4.18)  

 กลุ่มที ่3   เป็นเยาวชนนอกระบบโรงเรียนท่ีเรียนรู้ภาษาองักฤษจาก หน่วยการเรียนรู้ภาษา 
องักฤษเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชนแขวงนครพิงค ์ จงัหวดั
เชียงใหม ่พบวา่ ก่อนเรียนรู้กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์วถีิชีวติและความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชนแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ในระดบัปานกลาง และหลงัการ
เรียนรู้กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั  1) อตัลกัษณ์ 2) วิถีชีวติ และ 3) 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชุมชนแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่เพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัมาก

ตามล าดบั (x̄ = 4.40,  x̄ = 4.44,   x̄ = 4.40)  
 กลุ่มที ่4   เป็นเยาวชนในแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดรั้บการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคส่ือและข่าวสารอยา่งชาญฉลาด  พบวา่เยาวชนมี 
ความพึงพอใจต่อความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ เพื่อการ
บริโภคส่ือและข่าวสาร คิดเป็นร้อยละ 62.97  และมีความพอใจต่อกระบวนการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

(x̄ = 4.11)  

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ท าให้สามารถสรุปไดว้า่กระบวนการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยั
ด าเนินการสร้างความพึงพอใจให้กบักลุ่มตวัอย่างไปในทางเดียวกนั คือ ความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก ส่งผลให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึนอนัหมายถึงกลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้ท่ีมีคุณภาพชีวติดา้นการศึกษาท่ี
ดีข้ึนและเป็นการช่วยเสริมความมัน่คงในการด ารงชีวิตในสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ต่อไป 
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ตอนที ่5  ผลผลติตามเป้าหมายของแผนงานวจัิย 
 

 ผลผลิตจากการการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี  มีดงัน้ี 

 5.1  ไดน้กัวจิยัในโครงการท่ีมีศกัยภาพ มีความเช่ียวชาญในการวจิยัดา้นดา้นภาษา และ
วฒันธรรม  ดา้นการศึกษา   ดา้นขอ้มูลสารสรเทศเพื่อการวจิยัและพฒันา  และดา้นการบริหารจดัการ 
งานวจิยั  จ  านวน 11 คน ดงัน้ี 

  5.1.1   อาจารย ์ดร.รณวีร์    พาผล 
  5.1.2   อาจารยก์ลัยา  มหาวนั 
  5.1.3   อาจารยว์รสุดา  วฒันวงศ ์
  5.1.4   อาจารยพ์ชัยา  สุขพชัราภรณ์ 
  5.1.5   อาจารยพ์ะเยาว ์  พรหมเทศ 
  5.1.6   อาจารยพ์ทัริเซีย     วสิเซอร์ 
  5.1.7   อาจารยท์ศันีพร  ประภสัสร 
  5.1.8   อาจารยก์รทอง  ลีสุวรรณ์ 
  5.1.9    นางสาวนิภาภทัร        ชูนาม 
  5.1.10   นายยงยทุธ        จนัทกูล             ผูน้  าชุมชนกู่เตา้ 
  5.1.11 นายสมโภชน์    ขาวหิรัญ  และคณะกรรมการชุมชนเอ้ืออาทร 
 5.2  ไดผู้ช่้วยนกัวจิยัจากชุมชน จ านวนทั้งส้ิน 20 คน ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจาก  20  ชุมชน 
 5.3   นกัศึกษาครูของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยา่งนอ้ย  65 คน 
ไดรั้บการเรียนรู้เร่ืองการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนภาคภาษาองักฤษ 
 5.4   นกัศึกษาครูจากขอ้ 5.3 ไดน้ าความรู้ภาษาองักฤษและความรู้เร่ืองการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาลนครเชียงใหม่ และ สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาในแขวงนครพิงค ์จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งนอ้ย  1,000  คน 
 5.5   ชุมชนจ านวน 20  ชุมชนในแขวงนครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่ ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ
ชีวติ (ดา้นการศึกษา)ดว้ยการเรียนรู้ เพื่อยกระดบัการศึกษาท่ีส่งผลต่อความมัน่คงในชีวิตและสังคม
ของตนเอง และเป็นตวัอยา่งดา้นการพฒันาการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวติ ส่งผลใหป้ระชาชนใน
แขวงนครพิงคมี์ความมัน่คงในชีวติและเป็นพื้นฐานความมัน่คงของชาติ  และพร้อมท่ีจะเตรียมตวัเขา้
สู่ประชาคมอาเซียน 
 5.6  ประชาชนในแขวงนครพิงคเ์กิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีคุณธรรมจริยธรรมและมี

ค่านิยมท่ีไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน  มีโลกทศัน์ท่ีพึงประสงค ์ มีความเขา้ใจความแตกต่างของตนและผูอ่ื้น
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และสามารถด ารงตนในสังคมไดอ้ยา่งมัน่คงและมีความสุข  ส่งผลใหชุ้มชนมีความมัน่คงในชีวิตและ

ส่งผลต่อความมัน่ตงของประเทศ  

 5.7   การสร้างสรรคก์ระบวนการเรียนรู้กบัการพฒันาชุมชนสู่ความมัน่คงในชีวติมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

ข้ันตอนการสร้างสรรค์การเรียนรู้กบัการพฒันาชุมชนสู่ความมั่นคงในชีวติ 

 

 

นกัวจิยัศึกษาปัญหาร่วมกบัชุมชน 

 

นกัวจิยัรู้จกัชุมชน +  

ชุมชนรู้จกัการวจิยั 

ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

จากเน้ือหาของชุมชน 

ถ่ายทอดกระบวนการ 

เรียนรู้สู่ชุมชน 

ชุมชนน ากระบวนการ 

เรียนรู้ไปพฒันาชุมชน 

การยกระดบัคุณภาพชีวิต 

ดา้นการศึกษา 

เกิดการแกปั้ญหาใหก้บั

ตนเองและชุมชน 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ความมัน่คงในชีวติ 

และสังคม 

-  4  MAT 

-Self Study 

-วธีิการอ่ืนๆ 




