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บทที่  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

  งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงกลไกและช่องทางการตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมภิบาลและป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และเสริมสร้างทักษะการตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  โดยอาศัยวิธีการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ซึ่งมี
วิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

3.1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 57 โรงเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยส่งหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการวิจัยถึงโรงเรียนมัธยมในจังหวัด
เชียงใหม่ทั้ง  57  โรงเรียน 

ขั้นตอนที่  3  จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงวิธีการด าเนินโครงการ  และเชิญวิทยากร
จาก ส านักงานตรวจเงินแผ่น  ส านักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตภาครัฐ  และ ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ให้กับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนที่  4  คัดเลือกโรงเรียนที่เสนอโครงการเพ่ือเข้าร่วมการวิจัย  ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจส่ง
โครงการเข้าร่วมจ านวน   4  โรงเรียน  

ขั้นตอนที่  5  ท าสัญญารับทุนสนับสนุนโรงเรียนที่   

ขั้นตอนที่  6  ด าเนินการวิจัย  ประเมินผลการวิจัย  และสรุปผล 
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3.2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร คือ ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 4 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน 
และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  

กลุ่มตัวอย่ำง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ (purposive 
sampling) การวิจัยซึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนที่เสนอกิจกรรมโครงการย่อยที่สอดคล้องกับกลไกและ
ช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  และมีโรงเรียนที่ผ่าน
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 

1) ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 4 แห่ง มีจ านวนตัวอย่าง ดังนี้ 

  1.1) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  จ านวน   62   คน 
    1.2) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   จ านวน   61   คน 
    1.3) โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน   จ านวน   51   คน 
    1.4) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  จ านวน   35   คน  

2) ตัวแทนนักเรียนที่จากทั้ง 4 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก แต่ไม่ได้เป็นอาสาสมัครในการเข้าร่วม
โครงการย่อย  ซึ่งเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) และค านวณหาขนาด
ตัวอย่างแยกตามแต่ละโรงเรียน ซึ่งไม่รวมตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้สูตรของทาโร ยา
มาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีจ านวนตัวอย่าง ดังนี้ 

    2.1) โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  จ านวน  236   คน  
        (จ านวนนักเรียนทั้งหมด 574 คน) 

    2.2) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   จ านวน  158   คน  
           (จ านวนนักเรียนทั้งหมด 261 คน) 
    2.3) โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน   จ านวน  153   คน  

        (จ านวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน) 
    2.4) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  จ านวน  323   คน  
           (จ านวนนักเรียนทั้งหมด 1,723 คน) 

3) ตัวแทนนักเรียนที่ จากทั้ง 4 แห่ง จ านวน 3-6 คน ส าหรับตอบค าถามการสนทนากลุ่ม 

4) ตัวแทนครู จากท้ัง 4 แห่ง จ านวน 3-6 คน ส าหรับตอบค าถามการสนทนากลุ่ม 
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3.3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยครั้งนี้คือ 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน โดย
เริ่มต้นจากผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องงานวิจัย จากผลงานวิจัย เอกสาร และ
ต าราต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์และ
แบบ ทดสอบ ดังนี้ 

1) แบบสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง ใช้ส าหรับสนทนากลุ่ม (focus group) ตัวแทนครู และ

ตัวแทนนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมงานวิจัย ทั้ง 4 โรงเรียน โดยมีผู้ร่วมสนทนากลุ่มๆ ละ 3-6 ซึ่งมี

การก าหนดกรอบและหัวข้อการสนทนาไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน ใช้ส าหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 

1 และ 2    

โดยผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้นไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา และความครอบคลุมของเนื้อหา (Content Validity) แล้ว
น าไปปรับปรุงค าถามตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
 2) แบบทดสอบก่อนด ำเนินกิจกรรม (pre-test) ใช้ส าหรับทดสอบความเข้าใจถึงวิธีการ
และช่องทางในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนที่เป็นอาสาสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม   
 3) แบบทดสอบหลังด ำเนินกิจกรรม (post-test) ใช้ส าหรับทดสอบความเข้าใจถึงวิธีการ
และช่องทางในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนที่ เป็นอาสาสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม และเยาวชนที่ได้รับผลจากการด าเนินกิจกรรมของเยาวชนกลุ่มอาสาสมัคร  

แบบทดสอบดังกล่าวใช้ส าหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 2 และ 3  ซึ่งผู้วิจัยได้น าเนื้อหา
เกี่ยวกับวิธีการและช่องทางในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่วิทยากรจากส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ที่ได้รับเชิญมาบรรยายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ซึ่งครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมและนักเรียนกลุ่มอาสาสมัครได้เข้าร่วมในการฟังบรรยายในวันดังกล่าว มาเป็นข้อค าถามใน
แบบทดสอบ 
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3.4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ระยะกำรเตรียมกำรวิจัย  

1.1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 57 โรงเรียน และส่งหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วม
โครงการวิจัยถึงโรงเรียนทั้ง 57 โรงเรียน  

1.2) จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจถึงวิธีการด าเนินโครงการ และเชิญวิทยากรจาก 
ส านักงานตรวจเงินแผ่น ส านักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตภาครัฐ และ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

1.3) คัดเลือกโรงเรียนที่เสนอโครงการเพ่ือเข้าร่วมการวิจัย ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจส่งโครงการ
เข้าร่วมจ านวน 4 โรงเรียน และท าสัญญาเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบงานและข้อก าหนด 
(TOR) ของโครงการวิจัยและก าหนดวิธีการด าเนินงานร่วมกัน   

2) ระยะปฏิบัติกำรวิจัย 
 2.1) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือแจกแบบทดสอบ  Pre test  ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการทั้ง 4  แห่ง   
 2.2) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรมโครงการย่อย และผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยลง
พ้ืนที่ติดตามผลการด าเนินโครงการย่อยเป็นระยะ ๆ และเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดกิจกรรมทั้ง แบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม  พร้อมจดบันทึกผลการด าเนินกิจกรรม 
 2.3) หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการย่อยของแต่ละโรงเรียนผู้วิจัยด าเนินการผู้วิจัยลง
พ้ืนที่เพ่ือแจกแบบทดสอบ Post test  ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้ง 4  แห่ง   
 2.4) หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการย่อย ผู้วิจัยจัดสัมมนากลุ่มตัวแทนนักเรียน และ
ตัวแทนครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน โรงเรียนละ  3-6  คน  และ แบ่งกลุ่ม
ครู  กลุ่มละ 3-6  คน เช่นกัน   ซึ่งได้จัดสัมมนากลุ่มย่อยที่ละโรงเรียนจนครบทั้ง  4  แห่ง  
 2.5) หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินโครงการย่อย ผู้วิจัยแจกแบบทดสอบเพ่ือเก็บข้อมูลกับ
ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับผลจากการด าเนินกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร จากทั้ง  4  โรงเรียน 
จ านวน 870  คน 
 2.6) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบความครบถ้วน  
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรตรวจสอบข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดยึดตามแนวคิดของ Miles and Huberman 

(1994) ไดแก 1) การลดทอนขอมูล 2) การจัด ระเบียบขอมูล 3) การหาขอสรุป การตีความและการ 
ตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของผลการวิจัย และเพ่ือน ามาสรุปเชิงพรรณนาความโดย
เปรียบเทียบกับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์   
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังของนักเรียน
กลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติส าหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ที่สัมพันธ์กัน (Paired 
samples t-Test) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการเปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเสร็จกิจกรรมระหว่าง
นักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกับนักเรียนกลุ่มทั่วไปที่ได้รับการถ่ายทอดกลไกและช่องทางการ
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่โดยนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติส าหรับเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ที่อิสระต่อกัน (Independent 
samples t-Test) 

4) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการเปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเสร็จกิจกรรมของนักเรียน
กลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่ ทั้ง 4 โรงเรียน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเสร็จกิจกรรมของนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้ง 4 
โรงเรียน หากผลการวิเคราะห์พบว่าแตกต่างกันอย่างน้อย 2 โรงเรียน จึงท าการวิเคราะห์แยกเป็นราย
คู่ด้วยวิธีการของ Scheffe′ 

5) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มทั่วไปที่ได้รับ
การถ่ายทอดกลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
โดยนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง 4 โรงเรียน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ ทั้ง 4 โรงเรียน หากผลการวิเคราะห์
พบว่าแตกต่างกันอย่างน้อย 2 โรงเรียน จึงท าการวิเคราะห์แยกเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe′ 

 6) การตรวจสอบขอมูลผู วิจัยได้ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ไดแก        
1) แหลงเวลา 2) แหลง สถานที่ และ 3) แหลงบุคคล  (Denzin, 1970; Miles and Huberman, 
1994)  
 
 
 




