
 
 

 

บทท่ี  3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการ

บริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่”  เป็น

การวจิัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: P&R) โดยมีจุดประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการบริโภคสื่อ

และข่าวสารของเยาวชน และหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคง

ทางอารมณ์ในการ    บริโภคสื่อและข่าวสารอันชาญฉลาดของเยาวชนให้สามารถเรียนรู้และ

ปรับตนเองเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแท้จริง  ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย

ตามล าดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 3.1 ขอบเขตของการวจิัย 

 3.2 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

 3.3 วธิีการด าเนินการวจิัย 

 3.4 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 

 3.5 วธิีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 3.7 การเผยแพร่ผลงานวจิัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 

3.1 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวจิยัในการวจิัยครั้งนี ้ผู้วิจัยใช้วิธวีจิัยในการศึกษาทั้ง 2 วธิี 

คอื วจิัยเชิงคุณภาพ และวธิีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อตอบวัตถุประสงคข์องการวจิัย ดังนี้ 

  3.1.1 ประชำกร 

   ส าหรับวิจัยเชิงคุณภาพ ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี ้

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื  1) กลุ่มผู้น าชุมชน  2) กลุ่มผู้ปกครอง  3) กลุ่มเยาวชน และ 4) กลุ่ม

พระสงฆ ์

   ส าหรับวจิัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี ้ได้แก่เยาวชนผู้

อาศัยอยูใ่นแขวงนครพิงค ์อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
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  3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

       เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิง

ปริมาณในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้คัดเลือกโดยการก าหนดแบบ

เจาะจงจงตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) ดังนี้ 

         3.1.2.1 กลุ่มตัวอย่ำงวิจัยเชิงคุณภำพ 

     กลุ่มตัวอยา่งเพื่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) 

ผู้น าชุมชน จ านวน 5 คน (สัมภาษณ์) 2) เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน (สัมภาษณ์)  

3) พระสงฆ ์จ านวน 3 รูป (สัมภาษณ์) 4) ผู้ปกครอง จ านวน 5 คน (สัมภาษณ์) 

       3.1.2.2 กลุ่มตัวอย่ำงวิจัยเชิงปริมำณ  

    กลุ่มตัวอยา่งส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย 

1) เยาวชนอายุ 15-25 ปีที่อาศัยอยูใ่นแขวงนครพิงค ์อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนละ 20 

คน จ านวน 400 คน (แบบสอบถาม)  2) ผู้น าชุมชน ชุมชนละ 3 คน จ านวน 60 คน (จัด

ประชุมสัมมนา) 3) พระสงฆ์ สังกัดวัดในชุมชน ๆ จ านวน 40 รูป (จัดประชุมสัมมนา) 4) 

ผู้ปกครอง ชุมชนละ 3 คน จ านวน 60 คน (จัดประชุมสัมมนา) 

  3.1.3 ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 

   ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม ความ

ม่ันคงทางอารมณ์ ในการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ (มีจ านวน 20 

ชุมชน)  อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  

 

3.2  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

 ขอ้มูลที่ใช้ประกอบการศึกษาแบ่งเป็น  2  ประเภทดังนี้ 

  3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary  Data)  

   ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลซ่ึงรวบรวมจากการลงส ารวจพื้นที่ในชุมชน  

เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนในเขตแขวงนครพิงค์ จ านวน 20 

ชุมชน ซ่ึงได้แก่  ชุมชนบ้านท่อ ชุมชนแม่หยวก  ชุมชนเมืองลัง  ชุมชนศรีมงคล ชุมชนป่าตัน 

ชุมชนหมูบ่้านเทียมพร ชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ชุมชนเชียงม่ัน  ชุมชนบ้านป่าเป้า  ชุมชนล่ามช้าง 

ชุมชนศรีลานนา  ชุมชนป่าแพ่ง-วังสิงห์ค า  ชุมชนเชียงยืน  ชุมชนหมู่บ้านอุ่นอารีย์ ชุมชนข่วง

สิงห์พัฒนา ชุมชนวัดชมพูช้างม่อย ชุมชนวัดเชตวัน  และชุมชนบ้านปิง โดยผู้วิจัยได้อาศัย

กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory process) ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแขวง

นครพิงค ์
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  3.2.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) 

   ขอ้มูลทุติยภูมิ  เป็นการศึกษารวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ความ

ม่ังคงทางอารมณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลในการบริโภคสื่อและข่าวสาร ซ่ึง โดยการรวบรวม

ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปจัดท าเครื่องมือในการวิจัยให้

ครอบคลุมเนือ้หาตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

3.3 วิธดี ำเนินกำรวิจัย 

 โครงการวจิัยเรื่อง "การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการ

บริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวาชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่” ผู้วิจัยได้แบ่งการ

ด าเนินการวจิัยเป็น 6 ระยะดังต่อไปนี้ 

 

 ระยะท่ี 1  กำรส ำรวจพ้ืนท่ีเป้ำหมำยเพ่ือศึกษำชุมชน 

  การลงพื้นที่ที่เป้าหมาย ณ วัดกู่เต้า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 

2524 ร่วมกับผู้น าชุมชนในแขวงนครพิงค์ จ านวน 20 ชุมชน เพื่อส ารวจความต้องการของ

ชุมชน และรับรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดภายในชุมชน  โดยเน้นถึงปัญหาที่เกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม กับพฤติกรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสื่อและ

ขา่วสารของเยาวชน คณะนักวิจัยหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไข พัฒนาและส่งเสริมให้

เยาวชนในแขวงนครพิงค์ตระหนักถึงประโยชน์หรือข้อดีและข้อเสียของการบริโภคสื่อและ

ข่าวสาร และพัฒนาให้ เยาวชนบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มี

วิจารณญาณใคร่ครวญอย่างรอบคอบ เห็นคุณค่าในตนเอง สร้างความม่ันคงในชีวิต มีภูมิ

ต้านทาน และที่ส าคัญ สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นโลกยุคปัจจุบันได้อยา่งมีความสุข  และจากการ

ลงพื้นที่พบว่าชุมชนมีความหลากหลายด้านปัญหาและต้องการร่วมพัฒนา และหนึ่งในความ

ต้องการหลักที่ชุมชนต้องการความร่วมมือจากนักวิจัย คือการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารในชุมชน  เพื่อ

พัฒนาเยาวชนในชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถ รอบด้าน รู้จักเลือกบริโภคสื่อ รู้จักบริโภค

สื่ออย่างมีสติ รู้จักวเิคราะห์สื่อที่ได้รับอยา่งมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีอารมณ์ที่ม่ันคง

ทางอารมณ์  มีความชาญฉลาด รู้ทันสื่อ ไม่เอนไหวไปตามสื่อที่ได้รับโดยขาดวจิารณญาณ 
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ภำพท่ี 3.1 ภาพขณะลงพื้นที่เพื่อส ารวจพื้นที่เปา้หมายและศึกษาชุมชน 

 

 ระยะท่ี 2  ลงพ้ืนท่ีเป้ำหมำยเพ่ือเก็บข้อมูลตำมข้ันตอนกำรวิจัย และหำแนวทำง

เพ่ือพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม  

  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความ

ม่ันคงทางอารมณ์ ความชาญฉลาด ตลอดถึงพฤติกรรมในการบริโภคสื่อและข่าวสารของ

เยาวชน ใช้ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามของโครงการวิจัย ซ่ึง ผู้วิจัยได้

อาศัยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory process) ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน

แขวงนครพิงค์ โดยใช้การส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน และเยาวชนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวจิัย เม่ือได้ผลส ารวจจึงน าผลดงักล่าวมาบรรจุในแบบสอบถามฉบับร่าง 

ผนวกกับประเด็นที่ได้จากการศึกษาคน้คว้าขอ้มูลทุติยภูมิ  คอื เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี ้ผู้วิจัยได้ประสานกับผู้น าชุมชนสมาชิกในแขวงนครพิงค ์จ านวน 20 ชุมชน เพื่อพบปะ และ

ประชุมกลุ่ม ( Focus group discussion) ร่วมกันเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล 

รวมทั้งร่วมการวางแผนเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อ

การบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ โดย

การจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสาร

อย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 หลังจากได้ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวไป

จัดท าเอกสารประกอบการอบรมฉบับร่าง และประชุมกลุ่มย่อยผู้น าชุมชน เยาวชนตลอดถึง 

ผู้น าฝ่ายสงฆ์ เพื่อตรวจอบประสิทธิภาพของเนื้อหา กิจกรรมการอบรม และน าเอกสาร

ประกอบการอบรมรู้ดังกล่าวไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1 ซ่ึงสอนโดยผู้วิจัย  เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติม   และเพื่อ

เป็นการทดลองอบรมก่อนน าไปใช้จริง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเนือ้หา   และกิจกรรม

การอบรม อีกครั้งหนึ่ง  แล้วจึงน าผลที่ได้มาใช้ปรับเนือ้หาของเอกสารประกอบการอบรมฉบับ

สมบูรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 3.2 ประชุมผู้น าชุมชน ณ ศนูยป์ระสานงานชุมชนแขวงนครพงิค ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 ระยะท่ี 3 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของร่ำงเอกสำรประกอบกำรอบรม  

  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมใน

การจัดท าเอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ 

เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของเยาวชน  โดยผู้วิจัยได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้าน

การจัดท าเอกสารประกอบการสอนคุณธรรม จริยธรรม และการใช้สื่อ คือ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ สัญญา สะสอง อาจารย์ทัศนีพร ประภัสสร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

และ ดร.ฉวีวรรณ เจริญทรัพย์ นักการศึกษา นักจัดรายการวิทยุและข้าราชการบ านาญ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดพิจิตร มาให้ค าแนะน าในการปรับเนื้อหา และ

รูปแบบการอบรมให้เหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มตัวอย่างในแขวงนครพิงค์ และผลที่ได้จากการ

ด าเนินกิจกรรม คอื ได้ค าแนะน าในการปรับภาษาให้สละสลวย การจัดเรียงล าดับเนือ้หาให้เป็น
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ระบบ การเพิ่มกิจกรรมหลังการอบรม และ ปรับเปลี่ยนลักษณะของกิจกรรมเพื่อเอื้อให้เกิด

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ และความฉลาดในการบริโภคสื่อและ

ขา่วสาร จนกระทั่งได้เอกสารประกอบการอบรม เพื่อใช้ประกอบการอบรมเยาชนในแขวงนคร

พงิค ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 ระยะท่ี 4 กำรจัดกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์เพ่ือกำร

บริโภคสื่อและข่ำสำร  

  การจัดการอบรมเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทาง

อารมณ์ในการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชน โดยจัดขึ้น  ณ โรงเรียน

สามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวงวรวหิาร อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2557 โดยได้อาราธนาพระธรรมวทิยากรและวทิยากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัด

อบรมจากศูนยบ์ริการวชิาการ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์

หลวงวรวิหาร  โดยมี พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และพระมหา

ปุณณ์สัมบัติ ปภากโร ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วทิยาเขตล้านนา และคณะเป็นพระธรรมวทิยากร/วทิยากร 

 

 
ภำพท่ี 3.3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ 
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 ระยะท่ี 5 กำรคืนควำมรู้สู่ชุมชน  

  กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเอกสารประกอบการอบรมการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารไปให้ชุมชน

ตรวจสอบความถูกต้องของความรู้ และการสร้างความเขา้ใจในพื้นที่ในเรื่องการจัดการอบรม 

และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนที่สนใจเขา้ร่วมการอบรมดังกล่าว โดยนักวจิัยได้น า เอกสาร

ประกอบการอบรม ซ่ึงใช้เป็นสื่อในการอบรมไปน าเสนอต่อตัวแทนจากทั้ง 20 ชุมชน ในแขวง

นครพิงค์ และเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง เช่น ผู้น าชุมชน เยาวชน พระสงฆ์ มาร่วมเสวนา  และ

สอบถามความเห็นของชุมชนโดยการใช้การสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนด และผลที่ได้จาก

การด าเนินกิจกรรม คือ ผู้คนในชุมชนร่วมกันแสดงความคิด เห็น และร่วมกับแบ่งปัน

ประสบการณ์ ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์และสามารถน ามาพัฒนาเอกสารประกอบการ

อบรมให้มีเนื้อหาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตื่นตัวในการบริโภคสื่อและ

ขา่วสารฉลาดในการเลือกบริโภคสื่อและข่าวสาร และมีความตระหนักถึงขอ้ดีและข้อเสียของ

สื่อและขา่วสาร ที่จะส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
ภำพท่ี 3.4 จดักิจกรรมเพื่อคนืความรู้สู่ชุมชน 

 

 ระยะท่ี 6 กำรเผยแพร่เอกสำรประกอบกำรอบรม 

  ในการเผยแพร่เอกสารประกอกบการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ส่งเอกสารประกอบการอบรม และซีดี  ไปให้ชุมชนต่าง ๆ ในแขวงนครพิงค์ ส าหรับให้

เยาวชน และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้

ประชาชนในชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาด   
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3.4 เครื่องมือและกำรสร้ำงเครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัยครั้งนี ้คอื   

  3.4.1 แบบสอบถำม 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความ

ม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง

ปริมาณ    

   3.4.1.1 ข้ันตอนในกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

    1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎีและสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาอารมณ์ และศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวข้อง

กับการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน 

    2) คัดเลือกแบบสอบถามที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท

ของเนื้อหาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการ

บริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาด  

    3)  จัดท าร่างแบบสอบถามความคิดเห็นประเด็นหัวข้อที่เห็น

วา่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อ

และข่าวสารของเยาวชน โดยแบบสอบถามดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่  1 

แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้

ต่อเดือน คา่ใช้จ่ายในการใช้สื่อเฉลี่ยต่อเดือน  ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามพฤติกรรมการใช้สื่อ

และขา่วสารของเยาวชน ได้แก่ ประเภทสื่อและเวลาที่ใช้ วัตถุประสงคใ์นการรับรู้ข่าวสารผ่าน

สื่อประเภทต่าง ๆ ความส าคัญในการเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ พฤติกรรมการ

สื่อสารในอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมการสื่อสารในเฟสบุ๊ค และสอบถามสถานที่ในการใช้สื่อ

ประเภทต่าง ๆ ของเยาวชน  และส่วนที่ 2  แบบสอบถามต้นทุนชีวิตส าหรับเยาวชน ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 ตอน คอื ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเยาวชน ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพของ

มารดา บิดา การพักอาศัย และระดับการศึกษา และตอนที่ 2 ทัศนคติ/ความเห็นของเยาวชน 

โดยให้เยาวชนส ารวจตัวเอง แล้วแสดงความคดิเห็นที่คิดว่าตรงกับตัวเองมากที่สุด 

    4) น าร่างแบบสอบถามไปเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน

ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้มาซ่ึงแบบสอบถามที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับปริบท

ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
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    5) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ

แล้วน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาของเครื่องมือ

วจิัยอีกครั้ง แล้วน าไปทดสอบกับเยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนน าแบบสอบถามฉบับปรบัปรุงแกไ้ข

สมบูรณ์แล้วไปให้กลุ่มตัวอยา่งตอบ 

 

  3.4.2 แบบสัมภำษณ์ 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ (Interview) ที่ผู้วจิัยสร้าง

ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาง

อารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน 

 

   3.4.2.1 ข้ันตอนในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ 

    1) ศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาอารมณ์ และศึกษาประเด็นค าถามจากงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง

กับการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน 

    2) คัด เลือกประเด็น /หั วข้อสัมภาษณ์ ที่ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับเนื้อหาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์

เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาด  

    3)  จัดท าร่างแบบสัมภาษณ์ ในประเด็น/หัวข้อที่ เห็นว่ามี

ความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อและ

ขา่วสารของเยาวชน น าให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบ 

    4) ปรับปรุงแก้ ไขแบบสัมภาษณ์  ตามค าแนะน าของ

ผู้เช่ียวชาญแล้วน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาของ

เครื่องมือวจิัยอีกครั้ง แล้วน าไปทดสอบสัมภาษณ์เยาวชนกลุ่มตัวอยา่ง ก่อนน าแบบสัมภาษณ์

ฉบับสมบูรณ์ไปใช้สัมภาษณ์กับเยาวชนลุ่มตัวอยา่งที่ก าหนดไว้ 

 

  3.4.3 แบบประเมิน 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมิน เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลของเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง คือ  แบบประเมินความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับ

การบริโภคสื่อและข่าวสาร  แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ
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คุณธรรม จริยธรรม แบบประเมินความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับการบริโภคสื่อและข่าวสาร 

และ แบบประเมินความม่ันคงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคล 

 

   3.4.3.1 แบบประเมินควำมคิดเห็นในกำรบริโภคสื่อและข่ำวสำร 

    เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินทัศนคติ (ความ

คิดเห็น) ของเยาวชนที่เข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการ

บริโภคสื่อและขา่วสาร ที่ผู้วจิัยคัดเลือกข้อค าถามเพื่อการประเมินจากแบบสอบถามงานวิจัย

ของ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ และ ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย  (2552)  เรื่อง 

“ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบรโิภคสื่อด้วยปญัญาของ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยคัดเลือกจากตอนที่ 1-5 ซ่ึงผู้วิจัยได้ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ

เหมาะสมของเนื้อหาและความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหากับการวิจัยของผู้วิจัย และ

เครื่องมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความเช่ือม่ันและความเที่ยงตรงมาแล้ว แบบประเมิน

ทัศนคติและความคิดเห็นต่อการบริโภคสื่อและข่าวสาร แบ่งเป็นตอน ๆ ดังนี้  1) ข้อมูลทั่วไป

ของเยาวชน 2) ความชาญฉลาดในการบริโภคสื่อและข่าวสาร 3) การรู้ทันสื่อและข่าวสาร 4) 

ความตระหนักในผลกระทบของสื่อและขา่วสาร 5) ความม่ันคงทางอารมณ์และการบริโภคสื่อ

และขา่วสาร 

 

  3.4.3.2 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

   ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างผู้

เขา้รับการอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและ

ขา่วสารของเยาวชนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัย 

 

   3.4.3.2.1 ข้ันตอนในกำรสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

    1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาอารมณ์ การบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของ

เยาวชน 

    2) คัดเลือกหัวขอ้ประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท

ของเนื้อหาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการ

บริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาด น าให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบ 
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    3)  จัดท าร่างแบบประเมินความพึงพอใจในประเด็น/หัวข้อที่

เห็นวา่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภค

สื่อและขา่วสารของเยาวชน น าให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบ 

    4) ปรับปรุงแก้ไขหัวขอ้ประเมิน ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ

แล้วน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาของเครื่องมือ

วจิัยอีกครั้ง แล้วน าไปทดสอบกับเยาวชนกลุ่มตัวอยา่ง ก่อนน าไปใช้จริง 

 

  3.4.3.3 แบบประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจคุณธรรม จริยธรรม  

   ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความความรู้ความเข้าใจคุณธรรม 

จริยธรรมของเยาวชนกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความ

ม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัย 

 

   3.4.3.3.1 ข้ันตอนในกำรสร้ำงแบบประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ

คุณธรรม จริยธรรม  

    1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

หลักคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน  

    2) คัดเลือกประเด็น/หัวข้อการประเมินและหัวข้อคุณธรรม 

จริยธรรมที่จะประเมินที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทของเนือ้หาการวจิัย เรื่อง การพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาด

    3) จัดท าร่างแบบประเมินความรู้ความเข้าใจคุณธรรม 

จริยธรรมในประเด็น/หัวข้อ/หลักคุณธรรม จริยธรรม ที่เห็นว่ามีความส าคัญในการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน น าให้

ผู้เช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบ 

    4) ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมิน ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ

แล้วน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมเนื้อหาของเครื่องมือ

วจิัยอีกครั้ง แล้วน าไปทดสอบกับเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนน าไปใช้กับเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง

ตามที่ก าหนดไว้ 
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  3.4.3.2 แบบประเมินควำมมั่นคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคล 

   ส าหรับการประเมินความม่ันคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคลของ

เยาวชน เพื่อศึกษาความม่ันคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคลของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในแขวง

นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ความม่ันคงของมนุษย์ส่วนบุคคล  8 มิติของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นตัวช้ีวัด 

 

3.5 วิธกีำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีวิธกีารด าเนินการแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 ข้ันเตรียมกำร 

  ระยะแรกเป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามา

ก าหนดกรอบแนวทางในการศึกษาและเตรียมการวิจัย ตลอดจนสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) การศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

           2)  การประชุมของคณะผู้วิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

และสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ระยะท่ี 2 ข้ันศึกษำบริบทชุมชนและถอดบทเรียน 

   ระยะที่  2 เป็นการศึกษาบริบทชุมชน และเก็บรวบรวมข้อมูล 

พฤติกรรมการใช้สื่อและขา่วสารของเยาวชนในเขตพื้นที่แขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และ

ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิง

ปริมาณ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1) การสร้างความสัมพนัธก์ับชุมชนโดยการลงพื้นที่พบปะผู้น าชุมชน พระสงฆ ์

ผู้ปกครอง และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   2) เก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

   3) วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   4) การจดัเวท ีแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 

ตรวจสอบองคค์วามรู้ที่ได้รับจากกระบวนการวจิัย ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมขอ้มูลใหส้มบูรณ์ 

  ระยะท่ี 3 ข้ันปฏบิัติกำร 

   ระยะที่ 3 เป็นการน าผลจากการศึกษาขอ้มูล บริบทชุมชน และองค์

ความรู้พฤตกิรรมและปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อการใช้สื่อและขา่วสารของเยาวชนในเขตพื้นที่แขวง

นครพิงค ์ จงัหวดัเชียงใหม่มาหาแนวทางสง่เสริมและพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคง
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ทางอารมณ์ในการบรโิภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของเยาวชน ตรวจสอบความถูกต้อง 

เพิ่มเติมขอ้มูลให้สมบรูณแ์ละการประชุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็น หาข้อตกลงร่วมกนั เพื่อให้

ชุมชนยอมรับแนวทางการพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งคนืความรู้สู่ชุมชน โดยมีกิจกรรม ดงันี้ 

  1) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขอ้มูลที่นักวจิัยสรุปผลจากการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล 

  2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของเยาวชนสร้างรูปแบบ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและขา่วสารอย่างชาญ

ฉลาดของเยาวชนที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

  3) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกีย่วกบัคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายการที่

จ าเป็นในการใช้สื่อและขา่วสาร 

  4) จัดกิจกรรมคา่ยคุณธรรมสร้างภูมิต้านทานความม่ันคงทางอารมณ์ 

  5) ปฏิบัติการสร้างจิตส านึกและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทาง

อารมณ์เพื่อการบริโภคสื่อและขา่วสารอยา่งชาญฉลาดของเยาวชน 

  6) เผยแพร่องคค์วามรู้ที่ได้จากกระบวนการวจิัย 

  7) ประชุมสัมมนาโครงการเพื่อคืนองคค์วามรู้แก่ชุมชนและสร้างเครือขา่ยการ

เรียนรู้ร่วมกัน 

  ระยะท่ี 4 สรุปผลกำรวิจัย 

   ระยะนี ้ เป็นขัน้ตอนการประเมินโครงการ และสรุปผลการวจิัย 

ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้

1) ประชุมคณะนักวจิัยเพื่อสรุปผลและเขยีนรายงานการวจิยั 

2) น าเสนอผลการวจิัย 

 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิตท่ีิใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

  3.6.1 วิเคราะห์เนือ้หาข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ แล้วน าเสนอ เขียน

รายงานด้วยการพรรณนาประกอบตัวอยา่ง 

  3.6.2 วิเคราะห์หาคา่สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานของข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบประเมิน โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป  
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  3.6.3 น าผลจากการวิเคราะห์มาจัดหมวดหมู่ เพื่อตอบวัตถุประสงคข์องการ

วจิัย 

 

3.7 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยและกำรน ำไปใช้ประโยชน์  

 การเผยแพร่ผลงานและการน าผลงานวิจัย  เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนคร

พงิค ์จังหวัดเชียงใหม่”  ด าเนินการ 4  ลักษณะ  ดังนี้ 

  3.7.1 เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวจิัยให้ประชาชนและชุมชนได้เกิดการความ

ตระหนักและเกิดพัฒนาการด้านคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อ

และข่าวสารอย่างชาญฉลาด โดยผู้วจิัยได้ส่งเอกสารประกอบการอบรม และซีดีไปให้ชุมชน

ต่าง ๆ ในแขวงนครพิงค ์น าไปศึกษาและเผยแพร่ในชมุชน 

  3.7.2 น าความรู้ที่ ได้ ไปบู รณ าการกับการเรี ยนการสอนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1 

   3.7.3 เผยแพร่ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กบัเยาวชน และผู้น าชุมชนใน

กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยความสมัครใจ 

   3.7.4 ขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนให้เป็นแนวร่วมให้ค าแนะน า สนับสนุน 

ส่งเสริมให้เยาวชนบริโภคสื่อและขา่วสารได้อยา่งเหมาะสมถูกต้อง 

  

 
 ภำพท่ี 3.5 น าองค์ความรู้จาการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม 1 




