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บทที่  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
ประเภทและแบบการวิจัย   
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิปฏิบัติการ   (Action Research)   เพื่อศึกษายุทธศาสตร   
การแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา จังหวัดเชยีงใหม  ภาคเรียนที่ 2           
ปการศึกษา  2545 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 1.   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  จํานวน 3,760 คน    ประกอบดวยผูบริหาร 10 คน 
อาจารย  150  คน  นักเรียน 1,800  คน และผูปกครอง  1,800  คน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา  2545 

 2.    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาแบบเจาะจง  โดยเลือกจากผูที่ เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดในสถานศึกษาประกอบดวยผูบริหาร  จํานวน  5  คน  อาจารยที่เกี่ยวของกับงานยาเสพติด 
จํานวน  15  คน    นักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน  45  คน   และผูปกครองของนักเรียนกลุมเสี่ยง 
จํานวน  45  คน  ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา  2545 
 
การรวบรวมขอมูล 
 

1. ศึกษาปญหา  และสาเหตุการใชยาเสพติดของนักเรียน  โรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นา 

จังหวดัเชยีงใหม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารการดําเนินงาน    
การปองกนัแกปญหายาเสพตดิของนกัเรยีนโรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนา  สัมภาษณแบบไมเปน

ทางการกับนกัเรียนกลุมเสี่ยง ผูปกครอง  และอาจารยที่เกีย่วกับงานปองกนัแกปญหายาเสพติดของ
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ประชมุเชงิปฏิบัติการ ผูบริหาร  อาจารยฝายปกครอง   
ผูปกครอง   และนักเรยีนที่มขีอบขายการใชสารเสพติดเกี่ยวกับสถานการณปญหายาเสพติด      การ
แพรระบาดของ  ยาเสพตดิ    แนวทางความรวมมือในการปองกนัแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา   
โดยรวมกันศกึษาปญหาและสาเหตุการใชยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรยีนโรงเรียนโปลิ

เทคนิคลานนา 
 2.  ศึกษายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 

ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2545  โดยจังหวดัเชยีงใหม ศึกษาขอมูลจากเอกสารการดําเนินงาน     
การปองกนัแกปญหายาเสพตดิของนกัเรยีนโรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนา  สัมภาษณแบบไมเปนทางการ
กับนักเรยีนกลุมเสี่ยง ผูปกครอง และอาจารยที่เกีย่วกับงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดของโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา โดยสัมภาษณเกี่ยวกับยทุธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียน  
โปลิเทคนิคลานนา ประชุมปฏิบัติการผูบริหาร  อาจารยฝายปกครอง  และนักเรยีนที่เกี่ยวกับปญหา
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา จังหวัดเชยีงใหม 

 3.  ศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน   นักศึกษา 
     4.  จัดประชมุเชงิปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนกัเรยีน

โรงเรยีน 
โปลิเทคนิคลานนา  โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่เกีย่วของกับยาเสพติดเปนวิทยากรรวมโดยให

ความรูเกี่ยวกบัสถานการณยาเสพติดในปจจุบัน   การแพรระบาดในสถานศึกษา   แนวทางความ
รวมมือ    ในการปองกันแกปญหายาเสพตดิ  แบงกลุมจดัทํา Focus Group ยุทธศาสตรการปองกัน
แกปญหา  ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ราง และประชาพจิารณยุทธศาสตร
การแกปญหา        ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม 

5.  สรุปผลจากมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการพรรณาสรุปเปนยุทธศาสตรการแกปญหา 
นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา จังหวัดเชยีงใหม ในภาคเรยีนที ่ 2  ปการศึกษา ยาเสพติดของ

2545 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยทุธศาสตรการเสริมสรางทักษะชีวติ ยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางบาน โรงเรียน และชมุชน   ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอม   และยุทธศาสตรการบําบัดรักษา 

6.  นํายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
 ไปปฏิบัติ จังหวดัเชยีงใหม 

7.  ศึกษาผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา จังหวดัเชียงใหม  โดยใชแบบสอบถามนักเรียน  แบบสัมภาษณผูบริหาร

อาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหายาเสพติด  และใชแบบสังเกตพฤติกรรม
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และ

ผูปกครองของนักเรียนกลุมเสี่ยงกับนักเรียนกลุมเสี่ยง      
 
 8.  สรุปผลการใชยทุธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนา 
จังหวดัเชยีงใหม   
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล   
 
     ประเภทของเครื่องมือ 

      เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบ  
ไมเปนทางการ  และแบบสงัเกตพฤติกรรม  พรอมบันทึกภาพ  เทปบนัทึกเสียง  ดังนี้ 
 1.  แบบสอบถาม  ใชสอบถามนักเรียน อาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงาน

ปองกัน 
แกปญหายาเสพติด และผูปกครองเกี่ยวกบัปญหา และสาเหตุการใชยาเสพติดของนกัเรียนโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานา จังหวัดเชยีงใหม   

 2.  แบบสัมภาษณ    ใชสัมภาษณผูบริหาร  และอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงาน
ปองกันแกปญหายาเสพตดิเกีย่วกับนโยบายการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิ

ลานนา  แบบสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ใชการสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเกีย่วกบั
ยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา และผลการใช

ยุทธศาสตร 
ในการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  โดยยึดประเด็นในการสัมภาษณ
ตามกรอบการวิจัยเปนสําคัญ พรอมบนัทึกภาพ และบันทึกเสียง              
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรม ใชการสังเกตพฤติกรรมนักเรยีนแบบมีสวนรวม   
(Participant 
 Observation)  เพื่อใชสังเกตพฤติกรรมและการดําเนนิชีวิตประจําวนัของนักเรียนกลุมเสี่ยง  โดย
ใหนกัเรียนรายงานพฤติกรรมตออาจารยผูดูแลรายกรณทีุกวันที่มกีารเรียนการสอน และรายงานให     
ผูปกครองรับทราบผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงทุกวนั โดยอาจารยผูดูแล และ      
ผูปกครองสังเกตพฤติกรรม บันทึกผล 
 4. อุปกรณในการบันทึกภาพและเสียง  เชน  กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ และ เทป
บันทึกเสียง  เพื่อใชในการบนัทึกเพื่อใหไดขอมูลหลักฐานที่เปนรูปธรรมที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
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 การสรางเครื่องมือ 
      ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ตามขั้นตอนตอไปนี ้
 
 1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กีย่วของ เพื่อกําหนด
ขอบขายปญหา สาเหตุของปญหา และยทุธศาสตรปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชยีงใหม 
 2. สรางเครื่องมือ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และแบบสังเกต
พฤติกรรม  เพื่อใชกับผูบริหาร  อาจารยฝายปกครอง  นกัเรียน  และผูปกครอง เกี่ยวกับปญหาและ
สาเหตุของปญหายาเสพติดยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน          
โปลิเทคนิคลานนา 
 3.  นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปขอคําแนะนาํและตรวจแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา 
 4.  นําแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  และแบบสังเกตทีผ่านการตรวจแกไขจากอาจารย
ที่ปรึกษา แลวไปปรึกษาผูเชีย่วชาญ  
 5.  นําเครื่องมือไปทดลองใช  (Try Out)  กับผูบริหาร ครูฝายปกครอง  นักเรยีน  และ     
ผูปกครอง  เพื่อปรับปรุงเครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณแบบ   และแบบสังเกตพฤติกรรม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนนิการ 
 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากสถาบันราชภัฏเชียงใหม ขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการ
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม  เก็บขอมูลในการวิจัยเร่ืองยุทธศาสตรการปองกัน

แกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม 
2.  สัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน

โรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา 

3.  สอบถามนักเรียนกลุมเสี่ยงเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรยีน 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 

4.   สัมภาษณแบบไมเปนทางการอาจารยฝายปกครองเกี่ยวกับยุทธศาสตรการแกปญหา 
  ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา
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5.  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงสําหรับอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวกับงาน
ปองกันแกปญหายาเสพตดิและผูปกครองของนักเรียนกลุมเสี่ยงใชสังเกตพฤติกรรมการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของนักเรียนกลุมเสี่ยง 
6.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร อาจารยฝายปกครอง นกัเรียน และผูปกครอง 

นักเรียนกลุมเสี่ยง  เร่ือง  ยทุธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา   
เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุการใชยาเสพตดิ และยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพตดิของนักเรียน

โรงเรียน    โปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม  โดยจัด Focus Group กลุมนักเรียน ผูปกครอง  
และอาจารยฝายปกครองที่เกีย่วกับงานปองกันแกปญหายาเสพติดแลวรวมกันรางและประชา

พิจารณ             ยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพตดิของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวดัเชยีงใหม 

7.   สรุปประเด็น  ยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน 
ที่ไดจากการประชุมเชงิปฏิบัติการ โปลิเทคนิคลานนา

 8. นํายุทธศาสตรที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ไปใชปองกันแกปญหายาเสพติด
ของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จงัหวัดเชียงใหม   

9.   ประเมิน และตดิตามผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน

โรงเรยีน 
โปลิเทคนิคลานนา จังหวดัเชียงใหม  และรวมกันปรบัยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพตดิ

ของนักเรยีนโรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนา จงัหวัดเชยีงใหม โดยจดัประชุมกลุมยอยในกลุมอาจารยฝาย

ปกครอง นกัเรยีน และผูปกครอง เพื่อสรุปประเดน็ และรวมกนัปรบัยทุธศาสตรการปองกนัแกปญหา
ยาเสพตดิของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา จังหวัดเชยีงใหม 

   10.  นํายุทธศาสตรที่ปรับแลวไปใชและติดตามผลอยางตอเนื่อง 
                 11.  สรุปผลการใชยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน       
โปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

   แบบสัมภาษณ        ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมทุกประเภททั้งแบบสอบถาม      
และ  
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แบบสังเกตพฤติกรรม  การบนัทึกภาพ   และการศกึษาเอกสารการดําเนนิงานทีเ่กีย่วกับการปองกนั    
แกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จงัหวดัเชยีงใหม  ผูวจิัยไดนํามาวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 1. สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารเกีย่วกบัยทุธศาสตรการแกปญหายาเสพตดิของนกัเรยีน   
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 

2. หาคาความถี่รอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และสาเหตุของปญหา 
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา 

3. สรุปประเด็นจากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการอาจารยฝายปกครองเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  

4. สรุปประเด็นจากการสังเกตพฤติกรรมการดําเนินชวีิตประจําวันของนักเรียนกลุมเสี่ยง 
 

5. สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร  อาจารยฝายปกครอง  นัก
เรียน   

ผูปกครอง  เร่ืองยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  เพื่อศึกษา
ปญหาและสาเหตุการใชยาเสพติด และยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน   
โปลิเทคนิคลานนา   

6. สรุปผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนา  
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