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การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียน
รวมทั้งศึกษายุทธศาสตร และผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2545 กลุมตัวอยางที่ในครั้งนี้ประกอบดวย ผูบ ริหาร จํานวน 5 คน อาจารยฝายปกครอง
จํานวน 15 คน นักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน และผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน
ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต
การวิเคราะหขอ มูลใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม มาจากการทดลองใช
และสาเหตุของปญหาจากตัวนักเรียน มาจากการคบเพื่อนสวนใหญ คือ การเที่ยวกลางคืน จาก
การขาดทักษะชีวิต คือ ขาดทักษะการปฏิเสธตอรอง ปญหาจากสภาพครอบครัว มาจากบิดา มารดา
หยารางและเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบตุ ร ปญหาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม คือ ครอบครัวมีฐานะ
ปานกลางและอาศัยอยูใ นแหลงที่หาซื้อไดงา ย สวนปญหาอื่น ๆ สาเหตุมาจากขาดงบประมาณทีใ่ ช
ในการดําเนินการปองกัน
ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมยุทธศาสตร
การแกปญหายาเสพติด ขั้นดําเนินงานยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติด และขั้นประเมินผลยุทธศาสตร
การแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม ใน 4 ยุทธศาสตร
คือ ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชีวิต ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางบาน โรงเรียนและชุมชน
ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการบําบัดรักษา
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ผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม ไมมีผูเสพผูติดรายใหม นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันแกปญหา
ยาเสพติด นักเรียนใหความรวมมือในการปองกันแกปญหายาเสพติด นักเรียนที่ทดลองใชยาเสพติด
เลิกพฤติกรรมรอยละ 100 นักเรียนทีเ่ สพและติดยาเสพติดมีพฤติกรรมลด ละ เลิก และไมยุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ไมมีผูคายาเสพติดในโรงเรียน และไมมีผูเสพและผูติดรายใหม
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The purpose of this study was to study drug addiction problems, and solution strategies.
The study was taken in the second semester of 2002 academic year with a case study design. The
focus group was Lanna Polytechnical College’s 5 administrators, 15 guardian teachers, 45 at-risk
students and 45 at-risk guardians. Research instrument were questionnaires, interview and
observation forms. Data were analyzed by frequencies and percentage.
The findings were as follows :
Drug addiction problems were students’ trials. Major problems were their-friendship like
going out at night; life skill deficiency like refusal and negotiation skills; family problem like the
divorced parents and lack of nurture time; social and economic problem like moderate family
status and available drugs dealers; and lack of protection fund.
Drug addiction solution strategies were composed of three stages : preparation stage,
procedure stage, and evaluation stage. Major strategies set up were life skill development, home,
school and community participation, environment and drug therapy.
Using of drug addiction strategy for students showed that the amount of new addicts has
not increased due to the Ministry of Education’s drug policy performance, health care policy,
school committee who followed up and analyzed the current drug problem and its effects on the
students.
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ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ตาย เซี่ยงฉี
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โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา และนายวิจติ ร เอี่ย มประชา ผูชวยอาจารยใหญฝายกิจการนักศึกษา
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นาที่ไดกรุณาใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนเปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้
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เปนกําลังใจแกผูวิจยั มาโดยตลอด
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