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วิธีดําเนินการวิจัย

ัฏเช
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ประเภทและแบบการวิจัย

ยาล
ัยรา
ชภ

การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อศึกษายุทธศาสตร
การแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2545
ประชากรและกลุมตัวอยาง

มห

าวิท

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. กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได ม าแบบเจาะจง โดยเลื อ กจากผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ยาเสพติดในสถานศึกษาประกอบดวยผูบริหาร จํานวน 5 คน อาจารยที่เกี่ยวของกับงานยาเสพติด
จํานวน 15 คน นักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน และผูปกครองของนักเรีย นกลุมเสี่ยง
จํานวน 45 คน ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2545
การรวบรวมขอมูล

1. ศึกษาปญหา และสาเหตุการใชยาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นา
จังหวัดเชียงใหม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารการดําเนินงาน
การปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
สัมภาษณแบบไมเปน
ทางการกับนักเรียนกลุมเสี่ยง ผูปกครอง และอาจารยที่เกีย่ วกับงานปองกันแกปญหายาเสพติดของ
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูบ ริหาร อาจารยฝายปกครอง
ผูปกครอง และนักเรียนที่มขี อบขายการใชสารเสพติดเกี่ยวกับสถานการณปญหายาเสพติด
การ
แพรระบาดของ ยาเสพติด แนวทางความรวมมือในการปองกันแกปญ
 หายาเสพติดในสถานศึกษา
โดยรวมกันศึกษาปญหาและสาเหตุการใชยาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโรงเรียนโปลิ
เทคนิคลานนา
2. ศึกษายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 โดย ศึกษาขอมูลจากเอกสารการดําเนินงาน
การปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา สัมภาษณแบบไมเปนทางการ
กับนักเรียนกลุม เสี่ยง ผูปกครอง และอาจารยที่เกีย่ วกับงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดของโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา โดยสัมภาษณเกี่ยวกับยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา ประชุมปฏิบัติการผูบริหาร อาจารยฝายปกครอง และนักเรียนที่เกี่ยวกับปญหา
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตรการแกปญ
 หายาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา
โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่เกีย่ วของกับยาเสพติดเปนวิทยากรรวมโดยให
ความรูเกี่ยวกับสถานการณยาเสพติดในปจจุบัน การแพรระบาดในสถานศึกษา แนวทางความ
รวมมือ ในการปองกันแกปญหายาเสพติด แบงกลุมจัดทํา Focus Group ยุทธศาสตรการปองกัน
แกปญหา ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ราง และประชาพิจารณยุทธศาสตร
การแกปญหา ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม
5. สรุปผลจากมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการพรรณาสรุปเปนยุทธศาสตรการแกปญหา
ยาเสพติดของ นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2545 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชีวติ ยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการบําบัดรักษา
6. นํายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม ไปปฏิบัติ
7. ศึ ก ษาผลการใช ยุ ท ธศาสตร ก ารแก ป ญ หายาเสพติ ด ของนั ก เรี ย น โรงเรี ย น
โปลิ เทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามนักเรียน แบบสัมภาษณผูบริหาร
อาจารย ฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหายาเสพติด และใชแบบสังเกตพฤติกรรม
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ผูปกครองของนักเรียนกลุมเสี่ยงกับนักเรียนกลุมเสี่ยง
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8. สรุปผลการใชยทุ ธศาสตรการแกปญ
 หายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม
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เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
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ประเภทของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบ
ไมเปนทางการ และแบบสังเกตพฤติกรรม พรอมบันทึกภาพ เทปบันทึกเสียง ดังนี้
1. แบบสอบถาม ใชสอบถามนักเรียน อาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงาน
ปองกัน
แกปญหายาเสพติด และผูปกครองเกี่ยวกับปญหา และสาเหตุการใชยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานา จังหวัดเชียงใหม
2. แบบสัมภาษณ ใชสัมภาษณผูบริหาร และอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงาน
ปองกันแกปญหายาเสพติดเกีย่ วกับนโยบายการปองกันแกปญ
 หายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิค
ลานนา แบบสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ใช การสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางเกีย่ วกับ
ยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา และผลการใช
ยุทธศาสตร
ในการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา โดยยึดประเด็นในการสัมภาษณ
ตามกรอบการวิจัยเปนสําคัญ พรอมบันทึกภาพ และบันทึกเสียง
3.
แบบสังเกตพฤติกรรม ใชการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแบบมีสวนรวม
(Participant
Observation) เพื่อใชสังเกตพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตประจําวันของนักเรียนกลุมเสี่ยง โดย
ใหนกั เรียนรายงานพฤติกรรมตออาจารยผูดูแลรายกรณีทุกวันที่มกี ารเรียนการสอน และรายงานให
ผูปกครองรับทราบผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนกลุมเสี่ยงทุกวัน โดยอาจารยผูดูแล และ
ผูปกครองสังเกตพฤติกรรม บันทึกผล
4. อุปกรณในการบันทึกภาพและเสียง เชน กลองถายรูป กลองถายวิดีโอ และ เทป
บันทึกเสียง เพื่อใชในการบันทึกเพื่อใหไดขอมูลหลักฐานที่เปนรูปธรรมที่สมบูรณยิ่งขึ้น
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ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
ตามขั้นตอนตอไปนี้
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1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ เพื่อกําหนด
ขอบขายปญหา สาเหตุ ของปญหา และยุทธศาสตร ปองกัน แกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
2. สรางเครื่องมือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบไมเปนทางการ และแบบสังเกต
พฤติกรรม เพื่อ ใชกับ ผูบริหาร อาจารยฝายปกครอง นักเรียน และผูป กครอง เกี่ยวกับปญหาและ
สาเหตุ ของป ญ หายาเสพติ ด ยุท ธศาสตร การป องกั น แกป ญ หายาเสพติดของนัก เรีย นโรงเรีย น
โปลิเทคนิคลานนา
3. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปขอคําแนะนําและตรวจแกไขจากอาจารยที่ปรึกษา
4. นําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกตทีผ่ านการตรวจแกไขจากอาจารย
ที่ปรึกษา แลวไปปรึกษาผูเชีย่ วชาญ
5. นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try Out) กับผูบริหาร ครูฝายปกครอง นักเรียน และ
ผูปกครอง เพื่อปรับปรุงเครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบ และแบบสังเกตพฤติกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล

มห
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การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ
1. ผูวิจัยขอหนังสือจากสถาบันราชภัฏเชียงใหม ขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการ
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
เก็บขอมูลในการวิจัยเรื่องยุทธศาสตรการปองกัน
แกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
2.
สัมภาษณ ผูบริหารเกี่ยวกับยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา
3. สอบถามนักเรียนกลุมเสี่ยงเกี่ยวกับปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
4. สัมภาษณ แบบไมเปนทางการอาจารยฝายปกครองเกี่ยวกับยุทธศาสตรการแกปญหา
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
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5. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยงสําหรับอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวกับงาน
ปองกันแกปญหายาเสพติดและผูปกครองของนักเรียนกลุม เสี่ยงใชสังเกตพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของนักเรียนกลุมเสี่ยง
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร อาจารยฝายปกครอง นักเรียน และผูปกครอง
นักเรียนกลุมเสี่ยง เรื่อง ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุ การใชยาเสพติด และยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียน โปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม โดยจัด Focus Group กลุมนักเรียน ผูปกครอง
และอาจารยฝายปกครองที่เกีย่ วกับงานปองกันแกปญหายาเสพติด แลวรวมกันรางและประชา
พิจารณ
ยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม
7. สรุปประเด็น ยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา ที่ได จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
8. นํายุทธศาสตรที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ไปใชปองกัน แก ปญหายาเสพติด
ของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
9.
ประเมิน และติดตามผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม และรวมกันปรับยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติด
ของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม โดยจัดประชุมกลุมยอยในกลุมอาจารยฝาย
ปกครอง นักเรียน และผูปกครอง เพื่อสรุปประเด็น และรวมกันปรับยุทธศาสตรการปองกันแกปญหา
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
10. นํายุทธศาสตรที่ปรับแลวไปใชและติดตามผลอยางตอเนื่อง
11. สรุปผลการใชยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
การวิเคราะหขอมูล

และ

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมทุกประเภททั้งแบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ
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แบบสังเกตพฤติกรรม การบันทึกภาพ และการศึกษาเอกสารการดําเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการปองกัน
แกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม ผูวจิ ัยไดนํามาวิเคราะห
ขอมูลดังนี้
1. สรุปผลการสัมภาษณ ผูบริหารเกีย่ วกับยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
2. หาคาความถี่รอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหา และสาเหตุของปญหา
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
3. สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ แบบไมเปนทางการอาจารยฝายปกครองเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
4. สรุปประเด็นจากการสังเกตพฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวัน ของนักเรียนกลุมเสี่ยง
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5. สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร อาจารยฝายปกครอง นัก
เรียน
ผูปกครอง เรื่องยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เพื่อศึกษา
ปญหาและสาเหตุ การใชยาเสพติด และยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา
6. สรุปผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

