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สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 

 แผนงานวิจยั เร่ือง  "การสร้างสรรคก์ารเรียนรู้กบัการพฒันาชุมชนสู่ความมัน่คงความมัน่คงทางสังคม
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน"   คร้ังน้ีเป็นการวจิยัประยกุต ์ (Applied Research) ซ่ึงมีทั้ง
ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งในชุมชนแขวงนครพิงค ์  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย
การสัมภาษณ์เชิงลึก  การสนทนากลุ่ม  การสังเกต   และ ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการตอบแบบ 
สอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ และ แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโครงการยอ่ยภายใต้
แผนการวิจยัน้ี ในการสรุปผลการวจิยัของแผนงานวิจยัด าเนินข้ึนเม่ือทุกโครงการยอ่ยน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการวจิยัแลว้ หวัหนา้แผนงานวิจยัจึงน าผลของ
การวจิยัของโครงการวิจยัยอ่ยทั้งหมดมาสังเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องแผนการวจิยั ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้เป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวติของชุมชนและยกระดบั
คุณภาพชีวติเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ในการน้ีผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์และสรุปผลการวจิยั 
อภิปรายผลการวจิยั และมีขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากการสังเคราะห์ผลการวิจัยของโครงการย่อยภายใต้แผนการวิจัยน้ี   ท าให้สรุป
ผลการวจิยัได ้ ดงัน้ี 
 1.  การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวติของชุมชน  พบวา่  
  1.1 กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี  1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเยาวชนและประชาชนใน
ชุมชน 20 ชุมชนในเขต แขวงนครพิงค์  จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 120 คน  มีค่าคะแนนสอบหลงั
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนเรียน 10.18  คิดเป็นค่าเฉล่ียท่ี เพิ่ม ข้ึนหรือค่า
ความกา้วหน้าร้อยละ 81.42  โดยตวัอยา่งท่ีมีผลคะแนนสูงข้ึนมากท่ีสุดหรือกา้วหน้ามากท่ีสุด มีค่า
คะแนนสูงข้ึนร้อยละ 37.50  และต ่าท่ีสุดคือ ร้อยละ 5.26 รวมทั้งกลุ่มตวัอยา่งยงัมีผลสัมฤทธ์ิเรียนรู้
เพิ่มข้ึนจากก่อนการจดักิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 1.2  กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี  2  มีผลการประเมินทกัษะภาษาองักฤษและความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัวถีิชีวติ อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมของเยาวชนในแต่ละหน่วยการ



74 
 

 

เรียนรู้ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ คืออยูใ่นระดบัดี และมีคะแนนการทดสอบความรู้เก่ียวกบัวิถีชีวิต อตั
ลกัษณ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมหลงัการอบรมของผูเ้รียนมีค่าสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 81.30 
ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ตั้งไวร้้อยละ 70  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 
  1.3  กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี  3  มีความรู้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 47.22 และมีคะแนน
เฉล่ียส าหรับทุกหน่วยการเรียนเท่ากบั 32.98  จากคะแนนเตม็ 50  คะแนน 
  1.4  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ี  4  มี ผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการบริโภคส่ือและ
ข่าวสารของเยาวชนผูเ้ขา้การอบรม พบวา่ 1) เยาวชนมีทศันคติในการบริโภคส่ือและข่าวสารอยา่ง
ชาญฉลาดท่ีเป็นไปในทางบวก อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x̄ = 4.01) ท่ีเป็นไปในทางลบอยู่ในระดบั
ปานกลาง (x̄= 2.55)   2) การรู้ทนัส่ือและข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง   3) ความตระหนักใน
ผลกระทบของส่ือและข่าวสารท่ีเป็นไปในทางบวก อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.88) และท่ีเป็นไปในทาง
ลบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄= 2.96)  และ4) ความมัน่คงทางอารมณ์ในการบริโภคส่ือและข่าวสาร 
ท่ีเป็นไปในทางบวก อยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.90) และท่ีเป็นไปในทางลบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 
2.83) 
 2.  ผลการยกระดบัคุณภาพชีวติเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  พบวา่  
  2.1 กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี  1  มีแนวโน้มในการพฒันาตนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต 
(ดา้นการศึกษา) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  การท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั (x̄ = 4.95)  รองลงมา ได้แก่  ความสามารถในการน ากระบวนการ
เรียนรู้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ (x̄ = 4.89)   การน ากระบวนการเรียนรู้ไปจดัการ
ความรู้ของตนเองไดอ้ยา่งเป็นระบบ (x̄ = 4.83)   และเช่ือวา่การมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยให้อยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (x̄ = 4.80)  ตามล าดบั 
  2.2  กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 2 มีแนวโน้มในการพฒันาตนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต 
(ดา้นการศึกษา) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  การน ากระบวนการเรียนรู้ไปจดัการความรู้ของตนเอง
ไดอ้ยา่งเป็นระบบ  (x̄ = 4.86)   รองลงมา ไดแ้ก่  ความสามารถในการน ากระบวนการเรียนรู้ไปใช้
ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้ (x̄ = 4.80)    การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าให้กลุ่มตวัอยา่งมัน่ใจในการ
ส่ือสารกับผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน (x̄ = 4.39)   และเช่ือว่าการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ จะช่วยให้ชุมชนมี
ความสุข  มีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั (x̄ = 4.38)  ตามล าดบั 
  2.3  กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 3 มีแนวโน้มในการพฒันาตนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต 
(ด้านการศึกษา) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  การมีความรู้จะช่วยให้กลุ่มตวัอย่างมีส่วนในการ
พฒันาชุมชนของตนเอง  (x̄ = 4.90)   รองลงมา ไดแ้ก่  ความสามารถในการน ากระบวนการเรียนรู้
ไปใชใ้นการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได ้ (x̄ = 4.88)    การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าให้กลุ่มตวัอยา่งมัน่ใจ
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ในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน (x̄ = 4.82)   และกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคม
อาเซียนเพิ่มข้ึน (x̄ = 4.80)  ตามล าดบั 
  2.4  กลุ่มตวัอย่างกลุ่มท่ี 4 มีแนวโน้มในการพฒันาตนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต 
(ดา้นการศึกษา) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่ภาษาองักฤษจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ส าหรับการส่ือสารในปัจจุบนั (x̄ = 4.92)     รองลงมา ไดแ้ก่  ความเช่ือวา่การมีคุณธรรม จริยธรรม 
จะช่วยใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  (x̄ = 4.80)    การปฏิบติัตามกฏ ระเบียบจะช่วยให้ชุมชนมี
ความสุข  และมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั (x̄ = 4.76)   และกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การเรียนรู้ภาษาอ่ืนท าให้
มัน่ใจในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นเพิ่มข้ึน (x̄ = 4.50)  ตามล าดบั 
 3. ผลการสอบถาม เร่ือง ความมัน่คงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล  พบวา่ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และ กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  มีความรู้สึกมัน่คงในมิติดา้นการมีงานท า
และรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า ในขณะท่ีมิติความมัน่คงส่วนบุคคลและครอบครัว  ดา้นสังคมและวฒัน- 
ธรรม และการสนบัสนุนทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับมิติดา้นการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นวา่ทุกคนในครอบครัวควรไดรั้บการศึกษา มีความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความ 
กา้วหนา้ในอาชีพรวมถึงเห็นความส าคญัในการศึกษาภาษาท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ใชส่ื้อสารกนั  
อยูใ่นระดบัสูง  และกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ตนเองมีโอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันา
ทกัษะความสามารถของตนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง   ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 มีมิติดา้นการศึกษาอยูใ่น
ระดบัต ่า กลุ่มตวัอยา่งเล็งเห็นถึงความ ส าคญัของการศึกษาและตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความ 
กา้วหนา้ในอาชีพ อีกทั้งยงัตอ้งการศึกษาภาษาอ่ืน ๆ เพิ่มเติมโดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 5.00  แต่
เยาวชนนอกระบบท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งยงัขาดโอกาสในการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะ ความ 
สามารถของตนมีค่าเฉล่ียการประเมินอยูท่ี่ระดบั  2.80   ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ี 4  พบวา่ เยาวชนมี
ความรู้สึกมัน่คงในมิติต่าง ๆ แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี  1) ระดบัต ่า ไดแ้ก่ มิติดา้นการมีงานท าและรายได ้  
2) ระดบัค่อนขา้งต ่า ไดแ้ก่ มิติดา้นการสนบัสนุนทางสังคม  3) ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มิติดา้น
ครอบครัว มิติดา้นความมัน่คงส่วนบุคคลอยู ่ มิติดา้นการศึกษา (โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษาหรือ
อบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถของตน) และมีความพึงพอใจกบัระบบการบริการการรักษา
ของโรงพยาบาลท่ีไปใชบ้ริการ  4) ระดบัปานกลางค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่ มิติสุขภาพอนามยั  5) ระดบั
ค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่  มิติทางสังคมและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง และ  6) ระดบัสูง ไดแ้ก่ มิติ
ท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัของแผนการวิจยั ท่ีพบว่า ทุกกลุ่มตวัอย่างเม่ือได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อเป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวติของชุมชนแลว้มีผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ดงัน้ี 
 1.  การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานความมัน่คงในชีวติของชุมชน ท่ีมีผลการเรียนรู้
ท่ีสูงข้ึนกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  ผูเ้รียนมีทั้งเยาวชนและผูสู้งวยัท่ีมี
การเรียนรู้ร่วมกนั เกิดความสามคัคีในการท ากิจกรรมการเรียนรู้  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและ
กนัตลอดเวลา  ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ี 2 เป็นเยาวชนในระบบโรงเรียน ซ่ึงมีความพร้อมในการเรียน
รู้อยูแ่ลว้เม่ือไดรั้บการเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความเป็นอยู่ของตนจึงท าให้มี
ผลการเรียนรู้สูงข้ึน เช่นเดียวกบักลุ่มตวัอย่างท่ี 3  และกลุ่มตวัอย่างท่ี 4   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั รุ่งฟ้า     
กิติญาณุสันต์ (2552)  ท่ีวิจยั เร่ือง การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต: การสะท้อนจาก
กระบวนการวิจยัปฏิบติัการ  ซ่ึงผลของการวิจยัพบว่า 1) กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา มีรูปแบบการเรียนรู้คือ ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้วาง
แผนการท างานและการแก้ปัญหา มีการแลก-เปล่ียนเรียนรู้ ประเมินตนเอง เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของส่ิงท่ีเรียน และน าไปประยุกต์ใช้   2)  แนวทางการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง ส าหรับนิสิต คณะศึกษา-ศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา มีแนวการจดักิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
การท างานตามความสนใจ การเขียนบนัทึกการเรียนรู้ การตั้งค  าถามและตอบค าถามการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั และการศึกษางานวิจยั   และ 3)  การพฒันาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต คณะศึกษา-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีปัจจัยท่ีควรค านึงถึงคือ 
บรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทของอาจารย ์กระบวนทศัน์ของการสอน และการสะทอ้น
การเรียนรู้  นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบักฏแห่งการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์  (Edward L Thorndike) 

(เวป็ไซต)์  คือ  กฎแห่งการฝึกหัด (Law of  Exercise) ท่ีว่าผูเ้รียนไดฝึ้กหดัหรือกระท าซ ้ า ๆ บ่อย ๆ  
ยอ่มจะท าให้เกิดความสมบูรณ์ถูกตอ้ง ซ่ึงกฎน้ีเป็นการเน้นความมัน่คงระหว่างการเช่ือมโยงและ
การตอบสนองท่ีถูกตอ้งยอ่มน ามาซ่ึงความสมบูรณ์ 
 2.  ส าหรับผลการศึกษาการเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติเพื่อรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบวา่ทุกกลุ่มตวัอยา่ง นอกจากจะมีผลการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนแลว้ยงัมีความเห็น
วา่กระบวนการสร้างสรรคก์ารเรียนรู้มีส่วนช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิต (ดา้นการศึกษา) ให้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการพฒันาและมีความเช่ือว่า
การมีความรู้ด้านภาษา ทั้งภาษาองักฤษและภาษาอ่ืน ๆ  จะท าให้มีความรู้สึกมัน่ใจในการด าเนิน
ชีวิตในสังคม   ส่วนการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข   การปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบจะช่วยให้ชุมชนมีความสุข  และมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนัในสังคม   นอกจากน้ี กลุ่ม
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ตวัอยา่งยงัมีความรู้ดา้นการน ากระบวนการเรียนรู้ไปปรับใชเ้พื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม  และน ามา
จดัการความรู้ให้กบัตนเองอยา่งเป็นระบบได ้  อนัหมายถึงกลุ่มตวัอยา่งมีแนวโน้มท่ีมีคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษาท่ีดีข้ึน พร้อมท่ีจะตระหนักและเข้าใจการเตรียมตวัให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของประเทศไทย  ผลท่ีไดเ้ป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ทุกกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บรู้เร่ืองการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนและเห็นพอ้งกนัวา่ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้ส่ือสารกนัไดอ้ยา่งเขา้ใจ 
จะดว้ยการท่ีเราเรียนรู้ภาษาของเขาหรือเขาเรียนรู้ภาษาของเราก็ตาม และ เม่ือมีการติต่อส่ือสารกนั
มากข้ึนสังคมของมนุษยก์็จะขยายวงกวา้งข้ึน ดงันั้น คุณธรรม  จริยธรรม  กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีมนุษยจ์ะตอ้งยอมรับ ปฏิบติัตาม เพื่อสังคมจะไดมี้ความเป็นระเบียบ เกิด
ความสงบสุข และความเอ้ือเฟ้ือ เอ้ืออาทรต่อกนั เหล่าน้ีลว้นเป็นธรรมชาติของมนุษยใ์นสังคมท่ีมี
การศึกษาและมีการพฒันาเพื่อยกระดับชีวิตแล้วทั้งส้ิน  ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี  ครรชิต พุทธโกษา 
(2554) ท่ีกล่าวไวใ้น คู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์  วา่  "...กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสัมพนัธ์กบัการด ารงชีวิตของชุมชนนั้น ตอ้งค านึงถึงพื้นฐานดั้งเดิม หรือมีการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตเฉพาะในส่วนท่ีต้องการจะพฒันาให้ดีข้ึน ไม่ได้เป็นการเปล่ียนแปลงอาชีพหรือวิธีปฏิบัติ
ทั้งหมดในคราวเดียว  หากตอ้งการจะเปล่ียนตอ้งใหแ้น่ใจวา่จะเป็นผลดีต่อชุมชนจริง ๆ ท่ีส าคญัคือ
ควรตอ้งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนอกจากจะเพิ่มพูนสติปัญญาให้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
แลว้ ยงัควรตอ้งส่งผลต่อการพฒันาโดยรวมทั้งท่ีมีเป้าหมายเป็นผลิตภณัฑ์มวลรวม หรือ การสร้าง
ความกินดี ได้แก่ การสร้างรายได้ การลดรายจ่าย และท่ีมีเป้าหมายเป็นความพึงพอใจมวลรวม 
ไดแ้ก่ ความสุขทางจิตใจ อาทิ การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น พร้อมหนา้ ไดรั้บการยอมรับในสังคม การมี
วฒันธรรม ภูมิปัญญาท่ีด ารงอยู่อย่างย ัง่ยืน..."    นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ม่ิงขวญั คงเจริญ และ 
อาชญัญา รัตนอุบล (2554) ท่ีไดว้จิยั  เร่ือง การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจของชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างความย ัง่ยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ และพบว่า องค์ประกอบการเสริมสร้างความ
ย ัง่ยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มี 9 องค์ประกอบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  2) 
การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบติัในชุมชน  3) ระบบคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  4) กระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้ของชุมชน   5) การพฒันาระบบเศรษฐกิจเพื่อการ
พึ่งตนเอง  6) ระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแกนกลาง   7) การพฒันาอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อวถีิชีวติระบบทุนของชุมชนท่ีมีรูปแบบและวธีิการทาง
วฒันธรรม  8) ความเสมอภาคความยุติธรรมในการจดัการของชุมชน และ 9) การสร้างหลกัประกนั
ความมัน่คงในการด ารงชีวติร่วมกนั 
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 3.  การท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1 และ กลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  มีความรู้สึกมัน่คงในมิติดา้นการมีงานท า
และรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า ในขณะท่ีมิติความมัน่คงส่วนบุคคลและครอบครัว  ดา้นสังคมและวฒัน- 
ธรรม และการสนบัสนุนทางสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับมิติดา้นการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นวา่ทุกคนในครอบครัวควรไดรั้บการศึกษา มีความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความ 
กา้วหนา้ในอาชีพรวมถึงเห็นความส าคญัในการศึกษาภาษาท่ีคนในสังคมส่วนใหญ่ใชส่ื้อสารกนั  
อยูใ่นระดบัสูงนั้น อาจเน่ืองมาจากทั้งสองกลุ่มตวัอยา่งเป็นเยาวชนท่ีก าลงัศึกษาในระบบโรงเรียน
จึงมีความรู้สึกมัน่คงในมิติดา้นการมีงานท าและรายไดอ้ยูใ่นระดบัต ่า แต่ในมิติดา้นการศึกษาเป็นส่ิง
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งคุน้เคยจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพโดยมีความมัน่ใจ
วา่การศึกษาจะสามารถท าใหมี้อาชีพการงานท่ีดีได ้
 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ี 3 ท่ีมีมิติดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่า และเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
การศึกษา ตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพและยงัตอ้งการศึกษาภาษาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
นั้น อาจเน่ืองมาจาก กลุ่มตวัอยา่งเป็นเยาวชนนอกระบบโรงเรียน และตอ้งท างานหาเล้ียงชีพตาม
สภาพของตน ขาดโอกาสในการศึกษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทกัษะทั้งดา้นความรู้และวชิาชีพ แต่มี
ความรู้สึกวา่จะมีความมัน่คงในอาชีพมากข้ึนหากไดรั้บการศึกษาเพิ่มเติม   ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ี 4  
พบวา่ เยาวชนมีความรู้สึกมัน่คงระดบัต ่าในมิติดา้นการมีงานท ารายได ้  ส่วนมิติดา้นครอบครัว มิติ
ดา้นความมัน่คงส่วนบุคคลอยูแ่ละมิติดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความมัน่คงในมิติ
ดา้นสุขภาพอนามยั มิติทางสังคมและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงนั้น อาจเน่ืองมาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นเยาวชนท่ีอยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียน บางรายท างานพิเศษพร้อมกบัเรียนไปดว้ย และใน
สถานศึกษาท่ีกลุ่มตวัอยา่งศึกษาอยูมี่สถานพยาบาลบริการและมีการด าเนินการท าประกนัชีวติให ้
กบันกัศึกษาซ่ึงส่งผลต่อการรักษาพยาบาล นอกจากน้ียงัมีการเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้และ
แสดงออกถึงวฒันธรรมของตนเองจนเป็นท่ียอมรับในสังคมจึงท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกมัน่คง
ในมิติดา้นสุขภาพอนามยั  และมิติทางสังคมและวฒันธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สนิท  สัตโยภาส 
(2556) ท่ีท าการวจิยั เร่ือง “แรงงานต่างดา้วกบัความมัน่คงทางสังคม” และพบวา่ ชาวไทใหญ่ท่ีขา้ม
มาฝ่ังไทยเพื่อขายแรงงานจะพยายามปรับตวัดา้นสังคมและวฒันธรรมในลกัษณะของการ “อนุรักษ์
ของเดิมเติมประสบการณ์ของใหม่” โดยพบวา่ชาวไทใหญ่ฝ่ังไทยยงัมีประเพณีบวชลูกแกว้ การ
เคร่งครัดในพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา แต่งกายแบบไต รับประทานอาหารไทใหญ่ท่ี
ปรุงเองแต่ในขณะเดียวกนัพวกเขาก็เขา้ร่วมงานบุญท่ีคนไทยจดั  แต่งกายแบบคนไทยท่ีไปและฝึก
การท าอาหารไทย อนัส่งผลใหเ้กิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนักบัคนในชุมชน 
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 อยา่งไรก็ตามท่ีพบวา่ทุกกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัมิติดา้นการศึกษาเพราะเห็นวา่
การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัและเช่ือวา่การศึกษาทุกดา้นจะท าใหมี้โอกาสกา้วหนา้ทางดา้นอาชีพและ
ดา้นอ่ืน ๆ ตามมานั้น สอดคลอ้งกบั  ม่ิงขวญั คงเจริญและ อาชญัญา รัตนอุบล  (2554)  ท่ีท าการวิจยั 
เร่ือง "การพฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความย ัง่ยืนของชุมชน
แห่งการเรียนรู้" และพบวา่การเสริมสร้างพลงัอ านาจของชุมชนเพื่อความย ัง่ยนืของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในระดบัชุมชนมีปัจจยัของการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจของชุมชน ไดแ้ก่ ปัจจยั
ของการใชรู้ปแบบการเสริมสร้างพลงัอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้างความย ัง่ยนืของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  ความจริงใจ  การมีความเอ้ือ
อาทรซ่ึงกนัและกนั  การสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม มีกฎ กติกาของ
หมู่บา้น ส่วนการเสริมสร้างพลงัอ านาจของชุมชนในระดบับุคคลเป็นการแสดงออกของบุคคล โดย 
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลายดา้น รวมทั้งองคป์ระกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงไดแ้ก่ 1) การรับรู้
ศกัยภาพของคนในชุมชน คือ คนในชุมชนมีวินยั  ความร่วมมือ ร่วมใจ ของชุมชน ความเทิดทูนใน
องคพ์ระเจา้อยูห่วั  2) การรับรู้สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดในชุมชน คือการรวมตวักนัเพื่อแกไ้ขปัญหา
ความเป็นอยู ่ ปัญหาความยากจน ส่ิงเสพติดในชุมชน  3) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน คือ เรียนรู้ร่วมกนั มีการประชุม การรับรู้ข่าวสาร เกิดการรวมกลุ่ม การน าวถีิชีวติเป็นส่วน
หน่ึงของอาชีพการฝึกอบรม การวเิคราะห์ การท าแผนท่ีความคิด การถอดบทเรียน 4) การน าเอา
ความรู้ความสามารถของคนในชุมชนไปพฒันาชุมชนให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง คือ การเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริ แนวทางปรัชญา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลงานวจิยัไปใช ้
  1.1 คณะผูว้ิจยัของแผนงานวจิยัชุดน้ีควรไดน้ าผลการวิจยัออกเผยแพร่สู่สาธารณะ
ในรูปแบบต่าง ๆ  และท่ีส าคญัควรไดน้ าผลการวิจยัน้ีเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
ดา้นการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนโดยตรง  เพื่อจะไดน้ าผลการวิจยัน้ีสู่การปรับปรุงงาน
ในหนา้ท่ีใหด้ าเนินการใหมี้คุณภาพเพิ่มข้ึน 
  1.2  หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน  หรือบุคคลท่ีสนใจ สามารถน างานแผน
งานวิจยัชุดน้ีไปประกอบการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อต่อยอดในการให้ความช่วยเหลือหรือปรับปรุง
การสร้างความมัน่คงในชีวิตและสังคมให้กบัประชาชน โดยเฉพาะระบบการให้การศึกษาเพื่อให้
เกิดการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขและมีความสุขต่อไป 
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 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัต่อเน่ือง 
  2.1 นกัวิจยั หรือผูส้นใจในดา้นความมัน่คงของมนุษย ์ควรมีการวิจยัในมิติดา้นอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของมนุษยท่ี์นอกเหนือจากด้านการศึกษาเพื่อน าผลมาให้หน่วยงานท่ี
รับผดิชอบใชเ้ป็นฐานในการพฒันางานต่อไป 
  2.2 ควรน าผลจากแผนการวิจยัน้ีไปต่อยอดงานวิจยัเพื่อเสนอแนะแนวทางหรือ
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงในชีวิตของประชาชนในหลาย ๆ 
พื้นท่ี จะไดส่้งผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและความมัน่คงในสังคม และประเทศชาติท่ีเกิดผลลพัธ์
ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนต่อไป 
  2.3 ส าหรับการเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนั้น ควรไดมี้การศึกษาปัจจยั
ดา้นอ่ืนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนของชุมชน เช่น มิติดา้นครอบครัว และความ
มัน่คงส่วนบุคคล เป็นตน้ 
 
 
 
 




