
บทที่  5 

สรุปผล  อภิปรายผลการวิจัย  และข้อสังเกต 

การศึกษาถึงการ กลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ เยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือให้ทราบถึงกลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ

เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่  วิจัยและพัฒนากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ

ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ตลอดถึงเสริมสร้างทักษะการตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  4  

แห่ง  ประกอบด้วย โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  โรงเรียนสามัคคี

วิทยาทาน และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ  ดังสรุปผลการวิจัยต่อไปนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 กลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้หาแนวร่วมการวิจัยกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่จ านวน  4  

แห่ง เพ่ือศึกษาวิธีการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชน  ผลการด าเนินโครงการของ

โรงเรียนที่ร่วมโครงการวิจัยทั้ง  4  แห่ง  สรุปได้ดังนี้ 

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ าเภอดอยสะเก็ด ได้ด าเนินโครงการ “ we are Young ’s 

Doisakat OMBUDSMAN” มีการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ลักษณะของ

กิจกรรมเป็นการแนะน าตัว  ให้ความรู้ เชิญชวน เพ่ือนนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  กิจกรรม

ที่ 2 แนะน าตัว  ให้ความรู้ เชิญชวน โรงเรียนในสังกัด  สพป.ชม.เขต 1  กิจกรรมที่  3  กิจกรรมยิ้มสุข

ปราศจากการทุจริต กับ  Young ’s Doisakat OMBUDSMAN  ลักษณะของกิจกรรมเป็นการ ร่วม

กิจกรรมกับอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอ าเภอดอยสะเก็ด เพ่ือให้ความรู้ถึงช่องทางในการตรวจสอบการ

ท างานของหน่วยงานภาครัฐ เชิญชวนให้ร่วมตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

และให้เห็นถึงความส าคัญและผลกระทบจาการทุจริตคอรัปชั่น 
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 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  อ าเภอแม่ออน ด าเนินโครงการ “เพ่ิมพูนความรู้บทบาทหน้าที่

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นเครื่องมือการสร้างกลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่” ลักษณะของการด าเนินกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการเผยแพร่

ความรู้ให้กับนักเรียนแกนน าและนักเรียนทุกคน เพ่ือปูพ้ืนฐานในการขยายความรู้ต่อไปว่าเด็กๆที่จะ

เป็นเยาวชนต่อไปในอนาคต ควรรู้อะไรบ้างที่จ าเป็นที่จะต่อยอดได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ  จากนั้นจึงจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในแต่ละชั้นปี ในการท ากิจกรรม มีการจัดอบรม

นักเรียนแกนน า โดยให้นักเรียนแกนน าในแต่ละห้องท ากิจกรรมพร้อมๆกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน 

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

สหกรณ์มาจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมนริศสโมสร โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย และ

เชิญวิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนกับการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับเยาวชนและให้ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับทราบในการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้มีบทบาทในการท างานเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้นยังจัด

กิจกรรมที่ด าเนินการสู่ชุมชน  โดยแกนน าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปขยายความรู้เกี่ยวกับ

ประเภทของการทุจริต และหน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

ให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดนัด รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้าแกนน าชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปร่วมท าบุญตักบาตร ณ วัดอรุณโชติการราม (วัดริมออน) โดยนักเรียนได้ไปร่วม

ท าบุญตักบาตรและปฏิบัติกิจกรรมตามวัฒนธรรมชาวพุทธ หลังจากเสร็จกิจกรรมศาสนกิจ ทางวัดได้

อนุญาตให้นักเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น าเสนอให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาท าบุญได้รับทราบถึง

วัตถุประสงค์ของการมาร่วมกิจกรรมและเผยแพร่ความรู้ หลังจากเสร็จกิจกรรมทางวัด นักเรียน

ได้ไปร่วมเดินรณรงค์  แจกใบความรู้ในตลาดนัดวันอาทิตย์ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เรื่องไข้เลือดออก

ควบคู่กันไปด้วย   นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน มอบหมายภารกิจ

ให้นักเรียนแกนน าขยายความรู้สู่ครอบครัว เรื่อง หน่วยงานอิสระที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการท างาน

ภาครัฐ และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดนิทรรศการป้ายไวนิล และแจกเอกสาร

ใบความรู้ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ให้ผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมทุกคน

ได้รับทราบ 

 

โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน  ด าเนินโครงการ  สามเณรรวมพลังต้านทุจริตคอรัปชั่น มีสามเณร

นักเรียนชั้นปีที่  6  เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม ทั้งหมด  51  คน   จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้

เรื่อง “การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น” ให้กับสามเณรชั้นปี  1-6  จ านวน  300  รูป โดยเชิญ

วิทยากรจาก ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใช้เวลาในการ

บรรยายทั้งหมด  3  ชั่วโมง   และ  จัดกิจกรรมระดมความคิด  แนวทางการป้องกันการทุจริต

คอรัปชั่น ให้กับสามเณรชั้นปี  1-6  จ านวน  300  รูป  โดยใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรม จ านวน  3  

ชั่วโมง  สามเณรนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน ชั้นมัธยมชั้นปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2561  ที่เข้า

ร่วมโครงการบางส่วนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางการ

แก้ไขปัญหาการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ  

 โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ ด าเนินโครงการ การแข่งขันจัดท าโปสเตอร์  “เรื่อง  กลไก

และช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”  โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ  มีนักเรียน

จากสภานักเรียนเป็นผู้ด าเนินโครงการทั้งหมด  35  คน   การประชาสัมพันธ์เพ่ือรับสมัครผู้สนใจร่วม

แข่งขันท าโปสเตอร์   ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมทั้งหมดจ านวน  11  ทีม  ซึ่งมีทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมด  7  ทีม   

ส าหรับปัญหาในการด าเนินกิจกรรมของแต่โรงเรียนมีลักษณะปัญหาที่คล้ายกันคือ  กิจกรรม

ของโรงเรียนมีจ านวนมากท าให้ยากแก่การจัดตารางการจัดกิจกรรมโครงการ 

 

ในส่วนของการพัฒนากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มตัวแทนนักเรียน

จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ทั้ง  4  โรงเรียนเกี่ยวกับกลไกและช่องทางการตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชน  สรุปได้ดังนี้ 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทั้ง 4  โรงเรียนมีระเบียบในการในการป้องกันการทุจริต

คอรัปชั่น  เช่น การป้องกันการการลอกข้อสอบในห้องเรียนอาจจะมีการปรับตกในรายวิชาดังกล่าว  

หรือเชิญผู้ปกครองมาพบ มีการแสกนบัตรนักเรียนก่อนเข้าและออกโรงเรียน  หรือแสดงบัตรนักเรียน

ก่อนเข้าเรียนซึ่งเพ่ือนนักเรียนคนอ่ืนไม่สามารถท าแทนได้ มีแฟ้มลงเวลาการสอนของคุณครู และเช็ค
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ชื่อนักเรียนทุกคาบเรียน  มีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงินการพัสดุที่เคร่งครัด จะมีเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง 

ในด้านความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละโรงเรียนจะจัดตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษา จะมีผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา หาก

โรงเรียนจัดกิจกรรมใหญ่ๆ จะมีผู้บริหารของเทศบาล  หรือสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมทุก

ครั้ง เช่น  งานวันเด็ก งานกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนได้พบเห็นการท างานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาจัดภายในโรงเรียน เช่น การฉีดยาป้องกันยุงลาย  และท าความ

สะอาดในชุมชนของนักเรียน เช่น การกวาดขยะในชุมชนรดน้ าต้นไม้เก็บขยะซ่อมเสาไฟฟ้า  

นอกจากนั้นนักเรียนยังรู้จักผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกที่ท างานอยู่ในองค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพิธีเปิดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ผู้บริหารองค์กรปกครองหรือ เจ้าหน้าที่

เข้าร่วม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่รู้จักบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในบางด้าน 

ในส่วนของการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องก้นการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบนั้น โรงเรียนให้ความรู้ผ่านบทเรียนในห้องเรียนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและสังคม

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย การบริหารงานของท้องถิ่นรวมถึงบทบาทอ านาจ

หน้าที่ของท้องถิ่น นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมร่วม กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ให้ข้อมูลทั้งครูและนักเรียนมีความเห็นว่าเด็กมีความส าคัญกับการตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากเพราะเด็กคือ อนาคตของชาติ  เด็กช่วงวัยนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวความรู้  

แต่เด็กไม่กล้าแสดงออกในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัจจุบันผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความเชื่อมั่นในตัวเยาวชน  ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางในการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ

ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเยาวชนอยู่ในชุมชนโดยตรงซึ่งพบเห็นปัญหาต่างๆ ซึ่ง

เยาวชนสามารถช่วยตรวจสอบเบื้องต้นถึงการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งผู้ให้

สัมภาษณ์เคยมีประสบการณ์ร่วมตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากการให้บริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น  การก่อสร้างถนน การติดตั้งประปาหมู่บ้าน ยังขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับ

บทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นควรมีหน่วยงานกลางใน

การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนและบทบาทของสมาชิกสภาเด็ก  
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ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความสนใจที่จะตรวจสอบการท างานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น คือการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ผ่าน   สื่อ  social  เช่น   youtube  

facebook  IG  วีดิโอ   หนังสั้นเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานราชการ 

การจัดท าโปสเตอร์สะท้อนสภาพปัญหาในชุมชนให้ทุกคนได้เห็นถึงความส าคัญ   และยังเสนอแนะ

แนวทางในการดึงดูดให้เยาวชนเห็นถึงความส าคัญกับการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ว่าต้องรณรงค์เพ่ือให้เยาวชนเห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

ท างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น มีการจัดอบรมแกนน าเยาวชนในชุมชนรวมถึงเยาวชน

ภายในโรงเรียนโดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่อง สิทธิความเป็นพลเมือง  การตรวจสอบการคอรัปชั่น   

และแนวทางในการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเพ่ือให้เยาวชนได้

เข้าร่วม  จัดท าสื่อออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนตรวจสอบการ

ท างานของท้องถิ่น ใช้เด็กเป็นสื่อผ่านกิจกรรมต่างๆ ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องมี

กิจกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เด็ก  กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้างภาคีเครือข่ายภายนอก

โรงเรียนเพ่ือกระจายข่าวสาร และผู้ปกครองคณะครูมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการตรวจสอบการ

ท างานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นควรมาจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน ไม่ใช่ให้งบประมาณมา

อย่างเดียว และควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และปัจจัยที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความสนใจที่ตรวจสอบ

การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  ต้องมีกระบวนการคุ้มครองผู้ตรวจสอบที่ชัดเจน และ

น่าเชื่อถือ  ต้องมีกิจกรรมดึงดูดความสนใจจากเด็กให้เห็นถึงความส าคัญขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้น  บุคคลที่จะ

ถ่ายทอดเรื่องการตรวจสอบการท างานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คนแรก คือ  พ่อ  แม่ หาก

เป็นวิทยากรควรมีคุณสมบัติที่ส าคัญ  ดังเช่น เป็นบุคคลที่มีความรู้แน่น ชัดเจน บุคลิกภาพมีความ

น่าเชื่อถือ ต้องมีภูมิหลัง  หรือประวัติที่ดี ต้องมีพฤติกรรมการเป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นบุคคลที่เป็นที่

ยอมรับของนักเรียน คุณครู และบุคคลทั่วไป มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  มีความรู้ด้านบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี

ความรู้ด้านเกี่ยวกับกฎหมายการทุจริต  ควรมีสื่อการสอนที่ให้เยาวชนเห็นภาพชัดเจน  เช่น  

ภาพยนตร์สั้น เป็นต้น  ส าหรับวิธีการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจสอบการ

ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ชุมชน เป็นคนซื่อสัตย์ มีความน่าเชื่อถือ  ไม่มีประวัติการโกง  
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มีความสนใจที่จะป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารเช่นพูด

เข้าใจง่ายพูดเพราะ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่าย  และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นพลเมืองที่ดี 

   ด้านหลักสูตรการสอน  หรือกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

โรงเรียนจัดขึ้น โดยความรู้เรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในหลักสูตรการสอน หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เป็นวิชาพ้ืนฐานที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียน  ซึ่งรายวิชา

ดังกล่าวจะให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้นครูผู้สอนต้องให้งานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  ต้องกระตุ้นถึง

ความส าคัญของผลกระทบที่จะได้รับจากการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการเรียนการ

สอนมีการยกตัวอย่างจากสภาพจริงที่พบเห็นได้ง่ายในชุมชน  

ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการประชาสัมพันธ์ผลการท างานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผลดี – ผลเสีย ที่เกิดจากการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อต่างๆ  การ

กระจายข่าวสาร การท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่อต่าง ๆ และสนับสนุนด้านสื่อ

สารสนเทศให้กับนักเรียนให้มีช่องทางในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ผลจากการทดสอบก่อนและหลัง ( Pre Test และ  Post Test)นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม  และ

การทดสอบนักเรียนกลุ่มทั่วไปที่ได้รับการถ่ายทอดกลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่โดยนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม 

การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังของนักเรียนกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกลไกและ

ช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ในแต่ละโรงเรียนที่เข้า

ร่วมโครงการ จ านวน 4 โรงเรียนพบว่า  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยนักเรียนมีความแตกต่างของคะแนน

ก่อนและหลังเข้าร่วมมากที่สุดคือ มีคะแนนโดยเฉลี่ยก่อนและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 9.87 และ 

11.62 ตามล าดับ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.839 และ 1.655 ตามล าดับ แต่เป็นที่น่าสังเกต

ว่าโรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ มีคะแนนโดยเฉลี่ยก่อนและหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 9.11 และ 

8.51 ตามล าดับ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.097 และ 2.513 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า

โรงเรียน    นวมินทราชูทิศ พายัพ มีคะแนนหลังร่วมกิจกรรมน้อยกว่าก่อนร่วมกิจกรรม   
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 การเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มทั่วไปที่ได้รับการถ่ายทอดกลไกและช่องทาง

การตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่โดยนักเรียนกลุ่มที่เข้า ร่วม

กิจกรรม ทั้ง 4 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมมีนักเรียนกลุ่มทั่วไปที่ท าแบบทดสอบ

จ านวน 236 คน มีคะแนนทอสอบโดยเฉลี่ยมาตรฐานมากที่สุด คือ  9.42 และค่าส่วนเบี่ยงเบน 2.175 

ส่วนโรงเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน มีนักเรียนกลุ่มทั่วไปที่ท าแบบทดสอบจ านวน 153 คน มี

คะแนนสอบน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.11 และ 2.456 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนในจังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองการวิจัยกับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่งหนังสือเชิญชวนให้

โรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 57 แห่ง  มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมฟังค าชี้แจงและร่วม

อบรมการท าวิจัยเพียง  5  แห่ง และร่วมด าเนินโครงการวิจัย  4  แห่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นหาสาเหตุที่

เกิดขึ้นพบว่า ทางโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่มีภาระงานและกิจกรรมที่โรงเรียนต้องด าเนินการ

ค่อนข้างมาก เกรงว่าถ้าร่วมกิจกรรมของงานวิจัยจะเป็นภาระเพ่ิมขึ้นเนื่องจากภาระงานดังกล่าวไม่

สามารถน าไปคิดสัดส่วนภาระงานหรือลดภาระงานประจ าที่ท าอยู่แล้วได้ เพราะโรงเรียนมัธยมกับ

มหาวิทยาลัยอยู่ต่างสังกัดกัน ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้ด าเนินกิจกรรมโครงการที่มี

ลักษณะแตกต่างกัน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า  การจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องและให้นักเรียนมีส่วนร่วมมาก

ที่สุดเป็นกิจกรรมที่นักเรียนให้ความสนใจและ กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม  เช่น การจัดกิจกรรม

ของโรงเรียนแม่ออน วิทยาลัย  และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม  ซึ่งด าเนินกิจกรรมโดยนักเรียนกลุ่ม

อาสาที่เข้าร่วมโครงการและเป็นแกนน าในการจัดกิจกรรม ให้กับนักเรียนกลุ่มทั่วไปโดยมีคุณครูที่

ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าในการออกแบบการด าเนินกิจกรรม  ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมโครงการที่

โรงเรียนได้จัดขึ้น  เช่นให้นักเรียนเล่นเกมส์ หรือ จัดกิจกรรมให้นักเรียนตอบค าถาม ที่ไม่เป็นลักษณะ

ที่เป็นวิชาการมากจนเกินไป แล้วสอดแทรกความรู้  เด็ก ๆ จะมีความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรม 

เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้ว การจัดกิจกรรมในลักษณะออกไปให้ความรู้กับชาวบ้าน  โดยจัด

ร่วมกับอ าเภอ  หรือวัด  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็มีความตระตือรือล้นอย่างเห็นได้ชัดในการด าเนิน

กิจกรรมซึ่งจะสังเกตได้จากการเตรียมตัว เช่น จัดท าแผ่นป้ายรณรงค์ต่อต้านการคอรัปชั่นที่เขียนเอง

ด้วยมือ  เอกสารแนะน าต่าง ๆ และมีการจัดกลุ่มเพ่ือทบทวนความรู้โดยที่ครูที่ปรึกษาไม่ต้องสั่ง ซึ่ง
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แตกต่างจาการจัดอบรมในห้องประชุม  ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานจัดขึ้นพบว่าสามเณรนักเรียนส่วน

ใหญ่จะตั้งใจฟังวิทยากรเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ จากนั้นจะแอบเล่มมือถือ หรือลุกไปเข้าห้องน้ าหรือ คุย

กับเพ่ือตลอดเวลา   ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบลักษณะการจัดกิจกรรม กับคะแนนทดสอบของนักเรียนทั้งที่

เข้าร่วมโครงการนักเรียนกลุ่มทั่วไปที่ไม่ได้ร่วมโครงการก็มีลักษณะสอดคล้องกันคือ  โรงเรียนที่ให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากคะแนนทดสอบจะอยู่ระดับสูงกว่า โรงเรียนที่ให้นักเรียนมี

ส่วนร่วมจัดกิจกรรมน้อย 

นอกจากนั้นในด้านการพัฒนากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกัน ปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากการสนทนากลุ่มตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนทั้ง 

4  พบว่า  ในแต่ละโรงเรียนได้น าหลักธรรมมาภิบาลมาปรับใช้ในโรงเรียนโดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วมและ

หลักนิติธรรม คือได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ

สังคมไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็น

การปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของตัวบุคคล (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ.2542) ซึ่งทั้ง 4  โรงเรียนได้ออก

กฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตในด้านต่างๆเป็นการที่ต้องปฏิบัติร่วมกันห้ามฝ่าฝืนโดยเด็ดขาดซึ่งมี

การท าโทษ เช่น  มีระเบียบพัสดุ  และระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน  มีการแสกนลายนิ้วมือของแทนการ

ลงชื่อมาท างาน หรือเมื่อจะออกนอกโรงเรียนในวันเวลาราชการต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคบบัญชา 

และในกรณีการปฏิบัติส าหรับนักเรียนจะมีการท าข้อตกลงเกี่ยวกับการสอบการตรวจสอบก่อนการเข้าห้อง

สอบทุกครั้ง มีการตรวจบัตรผู้เข้าห้องสอบและยืนยันตัวตนผู้เข้าห้องสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ก่อนเข้าห้องสอบในบัตรจะมีรูปยืนยันตัวตนก่อนเข้าสอบ บัตรยืนยันตัวตนมีการจัดท าสองรูปแบบ รูปแบบ

แรกเป็นบัตรส าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบที่สองเป็นบัตรศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ มีการ

ตอกบัตรเข้าร่วมกิจกรรมห้ามตอบบัตรให้เพื่อนเพราะบางคนร่วมกิจกรรมไม่ครบ อาจไม่ผ่านกิจกรรม 

นอกจากนั้นตัวแทนครู  และนักเรียนจากทั้งสี่โรงเรียนยังได้ให้ความคิดเห็นว่า การที่จะ
พัฒนากลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรผู้ที่จะท าหน้าที่ตรวจสอบ
ควรจะมีความพ้ืนฐานความเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตลอดถึงวิธีการและช่องทางใน
การตรวจสอบก่อน และผู้ที่จะท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมคือ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์  น่าเชื่อถือ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นต้น ซึ่ง
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สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาลในด้าน หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สานึกใน
หน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน 
ผลจากการวิจัยยังพบอีกว่าเยาวชนเองก็คิดว่าตนเองมีความส าคัญที่ควรจะร่วมตรวจสอบการท างาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับ
เยาวชนในการร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลข้อ
ที่ว่า หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มี
ผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของ
บ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความ
กล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทาของตน  

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  ให้มากขึ้น  และชี้ให้เห็น

ผลดีของการมีส่วนในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐกับเยาวชน  ตลอดถึงสร้างความมั่นใจว่ามี

กระบวนการคุ้มครองผู้ที่ตรวจสอบได้อย่างแท้จริง 




