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การบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
โดย......... ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกัน
และแก้ไขปั ญหาสารเสพติ ดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 52 คน ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดใน
สถานศึกษา 52 คน รวม 104 คน จากสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสารวจรายการ แบบมาตรประมาณค่าและแบบ
ปลายเปิด สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1 ด้านการปูองกันสารเสพติด ด้านการปูองปรามสารเสพติด ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
และด้านการบริหารจัดการ ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการปูองกันสารเสพติด ด้านการปูองปรามสารเสพติด ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ( x =
3.08) ตามลาดับ (2) แนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการปูองกัน
สารเสพติด สถานศึกษาควรประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้โทษพิษภัยของยา
เสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนรวมทั้งดาเนินกิจกรรมตาม“โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข” ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ด้านการปูองปรามสารเสพติด สถานศึกษาควรกาหนดบทลงโทษ
ของโรงเรียนที่ชัดเจนตามมาตรการ 5 ด้านและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ และสนับสนุนโครงการตารวจ DARE ด้าน
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบาบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพ นานักเรียนไปศึกษาดูงานสถานบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ และสนับสนุนกิจกรรมดนตรี
กีฬาและนันทนาการ ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรกาหนดนโยบาย มีแผนปฏิบัติก ารที่ชัดเจนโดย
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาครอบคลุมมาตรการ 5 ด้าน และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ รวมทั้งมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน รวม และมีการ
รายงานการใช้สารเสพติดในระบบ NiSPA ให้เป็นปัจจุบันและควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวนาข้อมูลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานศึกษามีห น้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้ มีความรู้ความสามารถ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะตามความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี ดารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข แต่ด้วย
สถานการณ์ปั ญหาสั งคมในปั จ จุบั น พบว่า สถาบันครอบครัวถูกคุกคามอย่างรวดเร็ว และรุนแรง มีความ
สลับซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวคิดดังกล่าวได้ สถานศึกษาทุกระดับจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น โดยมีแนวทางใหม่ ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดที่แทรกซึ่งอยู่ใน
ทุกส่วนของสังคมไทย
ประเทศไทยได้ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคา ได้แก่ จีน เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย ตามแผนปฏิบัติการ
แม่น้าโขงปลอดภัย พ.ศ. 2559-2561 ส่งผลนาไปสู่การทาลายแหล่งผลิด จับกุมสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี ใน
ประเทศเพื่อนบ้านได้จานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคมมีการลักลอบผลิตยาเสพติด และการลักลอบนาเข้า
เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นจากต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง จากสถิติการจับกุม ตามแผนปฏิบัติ
การแม่น้าโขงปลอดภัย พ.ศ. 2559-2561 ในรอบสองปีที่ผ่านมาก พบว่า มีการปฏิบัติการทั้งหมด 902 ครั้ง
จับกุม 289 คดี ผู้ต้องหา 691 คน ยึดยาบ้า 69,452,541 เม็ด ไอซ์ 952 กิโลกรัม เฮโรอีน 817 กิโลกรัม กัญชา
925 กิโลกรัม กรดไฮโดรคลอลิก 1,820 ลิตร และกรดซัลฟูริก 280 ลิตร สาหรับภายในประเทศในหนึ่งปีจับกุม
ยาบ้า 93,737,695 เม็ด ไอซ์ 1,161 กิโลกรัม เฮโรอีน 147 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 11,183 กิโลกรัม ฝิ่น 790
กิโลกรัม โคเคน 44 กิโลกรัม ยาแก้ไอ 302 กิโลกรัม โดยมีการจัดกุมคดียาบ้าที่มีของกลาง 1 ล้านเม็ดขึ้นไป
ลดลง จับกุม 13 คดี ยาบ้า 21.6 ล้านเม็ด (ปี 2558 จับกุม 20 คดี ยาบ้า 36.1 ล้านเม็ด) ในขณะที่ระดับ1
แสนเม็ดขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จับกุม 186 คดี ยาบ้า 52.0 ล้านเม็ด (ปี 2558 จับกุม 132 คดี ยาบ้า
37.4 ล้านเม็ด) ขณะที่การนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน จากสถิติการจับกุมสามารถสกัดกั้นจับกุมยาเสพ
ติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน ร้อยละ 56.59 ซึ่งมากกว่าครั้งหนึ่งของยาเสพติดทั่วประเทศ และจากข้อมูลการ
จับกุมพื้นที่นาเข้าหลักยังคงเป็นพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ รองลงมาคือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพื้นที่การลักลอบปลูกฝิ่นในประเทศไทย ประจาปี 2559-2560 พบว่ามีพื้นที่ปลูกฝิ่น
ใน 3 จังหวัด 7 อาเภอ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภออาก๋อย อาเภอเชียงดาว อาเภอแม่แตง
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดตาก ได้แก่ อาเภอแม่ระมาด อาเภอท่าสองยาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ อาเภอปาย
จานวน 1,519 แปลง รวม 1,169.65 ไร่ (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
2560: 44)
แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้ปัญหาสารเสพติดเป็นวาระสาคัญของชาติ โดยกาหนดให้แผนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
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ความเดือนร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต การดาเนินงาน
จาเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้กลไก
ของ “ประชารัฐ ” ในทุกระดับของพื้นที่ เพื่อให้การทางานใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุด เป็นศูนย์ กลาง
บูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาสาร
เสพให้เกิดผลดีที่สุด ที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการผลิตสารเสพติดได้ อย่างไรก็ตามสารเสพติดก็ยัง
เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ ทั้งนี้เพราะภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคายั งคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดส่งผลกระทบ
ให้มีการลักลอบลาเลียงสารเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย โดยยาบ้าและไอซ์เป็น
ตัวยาสาคัญ กลุ่มเปูาหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
เสพและใช้มากที่สุด ประมาณร้ อยละ 60 ของผู้เสพติด (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย 2560: 1) จากข้อมูลการรายงานสถานการณ์ พบว่า รัฐบาลได้ดาเนินงานตามแผนปูองกัน
และปราบปรามสารเสพติดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา สามารถสกัดกั้นและลดปริมาณการนาเข้า
สารเสพติดจากแหล่งผลิตในภูมิภาคและปราบปรามจับกุมขบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดได้เป็นจานวน
มาก ผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี 2558 จานวน 81,905 แห่งทั่วประเทศ ตามระดับ
ความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาสารเสพติด แบ่งเป็น ระดับมาก ระดับปานกลาง และระดับน้อย พบว่า มี
ปัญหาระดับมาก 7,743 แห่ง ร้อยละ 9.45 ระดับปานกลาง 6,383 แห่ง ร้อยละ 7.79 ระดับน้อย 67,779
แห่ง ร้อยละ 82.75 ส่วนผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนของสานักงานสถิติแห่งชาติระหว่างวันที่ 210 พฤศจิกายน 2558 พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ของรัฐบาล แต่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสารเสพติดและต้องการให้
รัฐบาลดาเนินการอย่างเร่งด่วน (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 2560:
1) สาหรับข้อมูลด้านการบาบัดรักษา พบว่า ผู้เข้ารับการบาบัดรัก ษาทุกระบบ รวม 177,731 คน ซึ่งผู้เข้ารับ
การบาบัดรักษามีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15-24 ปี โดยมีสัดส่วนที่ลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 41.5 ซึ่งเดิมร้อยละ 42.3 (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
2560: 44)
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน 8 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมืองน่าน อาเภอเวียงสา อาเภอนาหมื่น อาเภอนาน้อย อาเภอภูเพียง อาเภอบ้านหลวง อาเภอสันติสุข
และอาเภอแม่จ ริ ม มีพื้น ที่บ างส่ ว นติดกับ ชายแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
บางส่วนมีพื้น ที่ติดต่อกับจังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นเส้ นทางในการ
ลาเลียงยาเสพติด จากประเทศเพื่อนบ้านผ่านมายังอาเภอต่าง ๆ เพื่อไปมุ่งสู่กรุงเทพฯ จึงเป็นจังหวัดที่อยู่ใน
กลุ่ ม เสี่ ย งที่ต้ องเฝู าระวั งปู องกัน และแก้ไ ขปั ญหายาเสพติด อย่ างจริ ง จั งและต่อ เนื่ อง จากข้อ มูล วัน ที่ 10
มิถุนายน 2560 พบว่า จานวนนักเรียนในสังกัด จานวน 17,844 คน แบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา 3,324
คน ระดับประถมศึกษา จานวน 12,989 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1,531 คน โดยมีจานวน
สถานศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ร ะดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีนักเรียนเรียนอยู่จริง
จานวน 185 แห่ง ในจานวนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้น จานวน 52 แห่ง (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 2560: 41-44) มีอายุระหว่าง
13-15 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สถานศึกษาจึงมีความจาเป็นต้องมีการ
เฝู าระวัง และปู องกั น มิ ใ ห้ เ ด็ กนั ก เรี ย นให้ ไ ปยุ่ง เกี่ย วกับ สารเสพติ ดในทุ ก รูป แบบ โดยดาเนิน การก าหนด
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาของศูนย์อานวยการปูองกัน และปราบปรามยาเสพ
ติด กระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวคิดและหลักการ “ 4 ประสาน 2 ค้า” ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ฝุายตารวจ ทหาร ผู้นาท้องถิ่น และผู้นาศาสนา ซึ่งอยู่ใน
บริเวณท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้ช่วยสถานศึกษาให้มีมาตรการปูองกันและการปราบปรามทั้งผู้จาหน่ายและผู้
เสพ มาตรการความปลอดภั ย เป็ น การสร้ างความมั่ น ใจให้ ผู้ บ ริ ห ารและครู ใ นสถานศึ กษา นอกจากนั้ น
กระทรวงศึกษาธิการยังได้กาหนดยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการปูองกัน มาตรการค้นหา มาตรการ
รักษา มาตรการเฝูาระวัง มาตรการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมี
แผนงาน ต้องมีระบบข้อมูล ต้องมีเครือข่าย และ 2 ไม่ คือ ไม่ปกปิดข้อมูลและไม่ไล่ผู้เรียนออก เป็นแนวทางใน
การดาเนินงาน (กระทรวงศึกษาธิการ 2559: 15)
ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่ า น เขต 1 มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ก ากั บ กลุ่ ม ส่ ง เสริ มการจั ด การศึ กษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาน่ าน เขต 1 มีห น้าที่รับผิ ดชอบด้านงานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนิ น การปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาสารเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายตามนโยบายต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1

ขอบเขตของการวิจัย
1. ผู้ วิจั ยทาการศึกษาการบริ ห ารงานด้ า นการป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่า น เขต 1
จานวน 52 แห่ง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 52 คน และครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดใน
สถานศึกษา จานวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน
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4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปูองกันสารเสพติด ด้านการปูองปรามสารเสพติด ด้านการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการบริหารจัดการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางในการบริหารงานด้านการ
ปู อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาสารเสพติด ในสถานศึ กษาขยายโอกาสทางการศึ กษา สั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้กรอบแนวคิดการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึ ก ษาขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาน่ า น เขต 1
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการปูองกันสารเสพติด ด้านการปูองปรามสารเสพติด ด้านการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการบริหารจัดการ ดังภาพที่ 1.1

สถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา

ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้าน
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาสารเสพติ ด ใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
น่าน เขต 1

ด้านการป้องกันสารเสพติด
- การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
- การสร้างเครือข่าย และสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา
ด้านการป้องปรามสารเสพติด
- กิจกรรมการปูองปราม
- การลงโทษ
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
- กายภาพบาบัด
- กายภาพบาบัด
ด้านการบริหารจัดการ
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework)
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด หมายถึง การดาเนินงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกันสารเสพติด การปูองปรามสารเสพติด การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
บริหารจัดการ โดยพิจารณาจากการใช้ความคิดเห็นเป็นตัวบ่งชี้
2. สารเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ เมื่อทาการเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีการ
ใด ๆ ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ
3. การปูองกันสารเสพติด หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันการเกิดและติดสารเสพติดของ
นักเรียนในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด การสร้างเครือข่าย
และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
4. การปูองปรามสารเสพติด หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือมาตรการที่สถานศึกษาดาเนินการโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด รวมทั้งการลงโทษนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด
5. การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่ อแก้ไขสภาพร่างกายและ
จิตใจของนักเรียนผู้ติดสารเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เสพเลิกเสพสารเสพติด และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ
6. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ ที่ดารงตาแหน่ง ผู้ อานวยการหรือ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
7. ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง ครูผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสารวจรายการ (Check list) ประกอบด้วย ตาแหน่ง เพศ อายุ และประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นข้อมูลผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการปูองกันสารเสพติด
จานวน 20 ข้อ
2. ด้านการปูองปรามสารเสพติด
จานวน 12 ข้อ
3. ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
จานวน 10 ข้อ
4. ด้านการบริหารจัดการ
จานวน 8 ข้อ
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ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หาสารเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาขยายโอกาสทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตามแนวคิดและหลักการ ทั้ง 4 ด้าน ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายเปิด (Open
ended)

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวคิดและหลักการของกระทรวงศึกษาธิการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเป็นกรอบแนวคิด หลักการ กาหนดขอบเขตของการ
ศึกษาวิจัย และกาหนดเครื่องมือในการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและให้ครอบคลุมตามของเขตและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
4. นาแบบสอบถามไปนาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด จานวน
5 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยมีค่าดัชนีความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.8-1
5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วคานวณค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .968

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้วิจัยถึงผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อตอบ
แบบสอบถามแล้วส่งคืนผู้วิจัยภายใน 15 วัน โดยผู้วิจัยจัดซองปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย
2. เมื่อถึงกาหนดส่งแบบสอบถามคืน ถ้าได้รับแบบสอบถามไม่ครบตามจานวน ผู้วิจัยจะจัดส่ง
แบบสอบถามไปให้อีกครั้ง หรือไปติดตามด้วยตนเอง
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จานวน 104 ฉบับ ได้กลับคืนมา จานวน 80 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 76.92 ของจานวนที่ส่งออกไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
เมื่อได้ รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนตามน้าหนัก
คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้
5 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในในระดับปานกลาง
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2 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในในระดับน้อยที่สุด

การจัดทากับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS/PC+ และดาเนินการวิเคราะห์ ดังนี้
ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
จาแนกตามรายด้าน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายของเบสท์ (Best, 1977: 174) เป็นเกณฑ์ในการประเมินและแปลผล ดังนี้
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5
และเป็นครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
62 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ส่วนมากมีอายุ 51 ปีขึ้นไป 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.5 รองลงมาอายุ 41-50 ปี 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ส่วนอายุ 31-40 ปี 16 คน คิดเป็นร้อยละ
20.0 อายุไม่เกิน 30 ปี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง ส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 ปีและ
อยู่ระหว่าง 11-20 ปี 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 31 ปีขึ้นไป 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5
ตามลาดับ
2. ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า มีการปฏิบัติงานภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
( x = 3.73) โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ( x = 4.36) ด้านการปูองกันสารเสพติด
( x = 4.15) ด้านการปูองปรามสารเสพติด ( x = 3.35) และด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
( x = 3.08) ตามลาดับ ดังนี้
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ด้านป้องการสารเสพติด
1) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก อาจ
เป็นเพราะว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มีการเร่งรัด ติดตาม ให้สถานศึกษา
ดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา NISPA และ
CATES System รวมทั้งสถานศึกษาตระหนักถึงนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
และนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิ่น โดย
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ดาเนินการบนหลักการทางานเชิงรุก ให้ผู้ปฏิบัติ
ทุกระดับในสังกัดเข้าใจปัญหาที่แท้จริง และลงพื้นที่เป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการดาเนินงานของ
รัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง ต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลความคืบหน้าใน
การทางานเป็นระยะ โดยมีการบูรณาการในการดาเนินการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน (ศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 2560: 2) นอกจากนั้นสถานศึกษาได้มีโครงการ/กิจกรรมภายใต้
แผนงานได้แก่ 1) โครงการสร้างภูมิคุ้ม กันยาเสพติดโดยการสอนทักษะชีวิตเพื่อการปูองกันยาเสพติดในชั้น
เรียน 2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมปูองกัน
และเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5) โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชน 6) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา 7) โครงการ
ลูกเสือต้านยาเสพติด 8) โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน 9) โครงการครู D.A.R.E. 10) โครงการ TO BE
NUMBER ONE 11) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน และ12) โครงการจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา
ซึ่ ง ด าเนิ น การสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด พ.ศ. 2558-2562
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายให้ ดาเนิ นการ “โครงการสถานศึก ษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข” ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านปูองกันสถานศึกษามีการดาเนินงานกิจกรรม
ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันสาร
เสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียน/แผนกสีขาว เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและ
ปลุกจิตสานึกไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) มาตรการค้นหา สถานศึกษามีการจัดทา
ข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล มีการสุ่ มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ ยง/กลุ่ มเสพ/กลุ่มติด มีการคัดกรอง
จาแนกกลุ่ มนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น 5 กลุ่ มคือ กลุ่มปลอด กลุ่ มเสี่ ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติ ด กลุ่ มค้า และ
รายงานการส ารวจสภาพการใช้ ส ารเสพติ ด/ยาเสพติด ให้ ห น่ว ยงานต้ นสั งกั ดทราบทุก ภาคการศึ กษา 3)
มาตรการด้านรักษา จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ โดยสถานศึกษามีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็น กลุ่มเสพ กลุ่มติดเข้าสู่การบาบัดรักษาและส่งต่อหน่ว ยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือให้เรียนได้ตามปกติ 4) มาตรการด้าน
เฝูาระวัง สถานศึกษาจัดให้มีตู้แดงเสมารักษ์ในสถานศึกษา เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบายมุข
รวมทั้งมีเครือข่า ยจากทุดภาคส่ว นในการดาเนินงานเฝูาระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุขดาเนินการจัด
กิจกรรมอบรม/ชุมชน เสมารักษ์ปูองกันยาเสพติด 5) มาตรการด้านบริหารจัดการ สถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอานวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คณะกรรมการปฏิบัติการ
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และคณะทางานห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว เพื่อ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์จัดทาแผนปฏิบัติการ อานวยการ กากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานต้น
สังกัด และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับที่ วิชา สมิงไพร (2558: บทคัดย่อ) ที่ทา
การวิจัยพบว่า ดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาพรวม อยู่ในระดับมาก มาตรการ

10

ปู อ งกั น มี การด าเนิ น งานมากที่ สุ ด ส่ ว นมาตรการค้น หา มาตรการเฝู า ระวัง มาตรการบริห ารจัด การและ
มาตรการรักษา มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
2) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยของสาร
เสพติดแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดจะได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในรูปของ
ผู้เสพและผู้จาหน่าย สอดคล้องกับที่ กุสุมา สว่างพันธุ์ (2558: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีภาวะ
ภูมิคุ้มกันต่าควรได้รับ การเสริมภูมิคุ้มกันตามหลักสูตรการเสริมภู มิคุ้มกันยาและสารเสพติด เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า เรื่องที่ปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านสารเสพติด
อาจเป็ น เพราะ กระทรวงศึกษาธิการมีน โยบายฟื้นฟู กิจกรรมลู กเสื อ เนตรนารี ยุว กาชาด และผู้ บาเพ็ ญ
ประโยชน์ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ป ลู ก ฝั ง ระเบี ย บวินั ย และยึด มั่ น ในกฎและค าปฏิ ญ าณของลู ก เสื อ จึ ง ท าให้
สถานศึ ก ษาตื่ น ตั ว ต่ อ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ ที่ โครงการ/กิ จ กรรมภายใต้ แ ผนงานของ
กระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดให้ สถานศึกษาจัดกิจกรรม “โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ” และสอดคล้องกับ
นิตยา กันลัยพันธ์ (2558: บทคัดย่อ) มีเพียงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติดเท่านั้นที่นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมครบทุกขั้นตอน
3) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการสร้างเครือข่ายและสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษาในระดับมาก อาจเป็ นเพราะ สถานศึกษาตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เช่นใน
สถานที่ลับตาคนอาจทาให้นักเรียนเข้าไปมั่วสุมสิ่งเสพติดทั้งในฐานะผู้เสพและผู้จาหน่ายได้ สอดคล้องกับที่
รอซิดะห์ มะสะแม (2553: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดของ
ผู้ติดสารเสพติด ได้แก่ หาซื้อยาได้ง่าย มีสถานที่เสพยา มีการเสพยาในชุมชน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
เหล่านี้ ส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดอยู่ ในระดับสูง ส่ วนการมีเครือข่ายการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา สอดคล้องกับที่ สมบัติ เสียมทอง (2553: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยพบว่า ความตระหนักต่อปัญหา
ยาเสพติด ความศรัทธาต่อผู้นาชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดครูไปเยี่ยม
บ้าน มีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะ ทุกสถานศึกษามีคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้อานวยการสถานศึกษาให้ทาหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล ให้คาแนะนาแก่นักเรียนที่มีความต้องการในการ
ช่วยเหลือต่าง ๆ และนอกจากนั้นยังได้มีการมอบหมายให้คณะครูไปเยี่ยมเยียนบ้านของนักเรียนเป็นประจา
ภาคเรียนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลาบากและต้องการความช่วยเหลือ
สอดคล้องกับที่ สายสุดา สุขแสง และคณะ (2558: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว
ด้านการป้องปรามสารเสพติด
1) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการปูองปรามสารเสพติดในระดับ
มาก อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขยายโอกาสมีการดาเนินงานด้านการปูองปรามสารเสพติดอย่างเข้มข้น ตาม
แนวทาง “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ” ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ มีเครือข่าย
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การทางานด้านยาเสพติดร่วมกับเจ้าพนักงานตารวจเข้ามาให้ความรู้โทษและพิษภัยยาเสพติด ทาให้นักเรียน
เกรงกลัว เช่น “โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน” “โครงการครู D.A.R.E.” สอดคล้องกับที่ วิชา สมิงไพร
(2558: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของสถานศึกษา ควรจัดสายตรวจของโรงเรียนทางานร่วมกับตารวจ สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ตารวจ ใน
การดาเนิ น งานปู องกัน ยาเสพติด เมื่อพิจ ารณารายละเอียดพบว่า สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัส สาวะกับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีการปฏิบัติในระดับน้อย อาจเป็นเพราะว่า การตรวจปัสสาวะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย
สูง นอกจากนั้น การที่สถานศึกษานาเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาสุ่มตรวจปัสสาวะโดยมิได้รับอนุญาตหรือความ
ยินยอมจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง สุ่มเสี่ยงต่อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานละเมิดได้
สอดคล้องกับความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษาและครูที่ว่ า “การตรวจปัสสาวะเป็นอานาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานตารวจร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คุณครูไม่มีหน้าที่ตรวจปัสสาวะนั กเรียน การกระทาดังกล่าว
อาจผิดกฎหมายได้”
2) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการลงโทษ ในระดับปานกลาง อาจ
เป็นเพราะ สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาไม่มีนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดรุนแรง จึง
ทาให้สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการลงโทษค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้อานวยการ
สถานศึ ก ษาและครู ที่ ว่ า “สถานศึ ก ษาไม่ พ บนั ก เรี ย นที่ เ สพสารเสพติ ด ชนิ ด รุ น แรง เช่ น ยาบ้ า จึ ง ไม่ ไ ด้
ดาเนินการในเรื่องการลงโทษนักเรียน” เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า สถานศึกษาพบนักเรียนผู้เสพหรือผู้ค้า
สารเสพติดชนิดร้ายแรง ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดี มีระดับปฏิบัติน้อย เนื่องจากสถานศึกษาขยาย
โอกาสทางการศึกษา มีการเปิดในชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนมีจานวนไม่มาก มี
ความหลากหลาย ฐานะของผู้ปกครองมีความยากจน โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องสารเสพติดซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง
และหายาก จึ ง ท าให้ ส ถานศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วน้ อ ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูที่ว่า “สถานศึกษาไม่พบนักเรียนที่เสพสารเสพติดชนิดรุนแรง เช่น ยาบ้า จึง
ไม่ได้ดาเนินการในเรื่องการลงโทษนักเรียน” นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษา ในกลุ่มประถมศึกษา 1) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรใน
โรงเรียน เพื่อสร้างพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระดับประถมศึกษา 2) สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่นักเรียนผ่านการเรียนการสอนจากครูและวิทยากรในการสร้างความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการ
ปูองกันยาเสพติด 3) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา ควบคู่กับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาน่า น เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ มีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ไม่มีผู้เสพสารเสพติด
ชนิดรุนแรงที่จะต้องเข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้อานวยการ
สถานศึกษาและครูที่ว่า “สถานศึกษาไม่พบนักเรียนที่เสพสารเสพติดชนิดรุนแรง เช่น ยาบ้า ” เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาชอบกิจกรรมดนตรี
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กีฬา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ต้องจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ สอดคล้องกับที่ วิชา สมิงไพร (2558: บทคัดย่อ)
ที่ทาการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาคือ
ศึกษาดูง าน การจั ด กิจ กรรม ทู บี นั ม เบอร์วั น สถานศึก ษาจั ดตั้ง สารวัต รนัก เรี ยนปราบปรามยาเสพติ ด
จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรจัดค่ายคุณธรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านการบริหารจัดการ
1) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการในระดับมาก
อาจเป็ น เพราะสถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การตามบทบาทหน้ า ที่ ด้ า นการปู อ งกั น สารเสพติ ด แก่ นั ก เรี ย นใน
สถานศึกษาได้อย่างเป็นผล โดยมีการกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล “ประชารัฐ” การ
จัดทาแผน/โครงการต่าง มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก
และภายในองค์กร จัดทาแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับนโยบาย มีคณะกรรมการรับผิดชอบด้านสารเสพติด มี
การจัดทาระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการรายงานสภาพ
การใช้สารเสพติดในระบบ NISPA อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับที่ วัฒนา พุฒิชาติ (2558: บทคัดย่อ) ที่ทาการ
วิจัยพบว่า รูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ใช้หลักการบูรณาการ
การดาเนินงานทุกภาคส่ วนและเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง 2) มุ่งเพื่อ (1) ให้ประชาชน/ชุมชน สนับสนุนการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ (2) ให้ประชาชน/ชุมชน ดูแล ปกปูองคนในชุมชน วางระบบการปู องกันและแก้ไขปัญหา
ที่ยั่งยืน 3) ครอบคลุมกระบวนการ ประกอบด้วย (1) ขั้นการสร้างศรัทธาและค้นหา ผู้นา (2) ขั้นการสื่อสาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลง (3) ขั้นการประสานความร่ วมมือพหุภาคี (4) ขั้นการใช้ บันไดการมีส่วนร่วม (5) ขั้นการ
เชื่อมโยงความคิด (6) ขั้นการสร้างเวทีประชาคม (7) ขั้นการสะท้อนย้อนปัญหา (8) ขั้นการเปลี่ยนภาระให้เป็น
พลัง และ (9) ขั้นก้าวหน้าประชามีส่วนร่วมและ 4) การประเมินรูปแบบ ใช้การประเมินการมีส่ วนร่วมของ
ชุมชน
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พบว่า
ด้านการป้องกันสารเสพติด สถานศึกษาควรดาเนินการดังนี้ 1) ควรเชิญทางโรงพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ตารวจให้ความรู้ 2) ควรปลูกฝังค่านิยมในด้านการปูองกันสารเสพติดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง 3)
ควรร่วมมือกันสร้างเครือข่ายและชุมชนในการสอดส่องดูแลสอดส่องนักเรียน 4) สถานศึกษาควรให้ครูจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนด้ า นยาเสพติ ด ในลั ก ษณะการสอนบู ร ณาการกั บ กลุ่ ม สาระอื่ น ๆ 5) ควร
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของสารเสพติด 6) ควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง
ๆ และนาสื่อภาพนิ่งต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้เห็น 7) ควรมีโครงการอบรมแกนนานักเรียนต้านสารเสพติด 8)
ควรดาเนินการด้านการปูองการสารเสพติดที่หลากหลายและสม่าเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้ มกันแก่นักเรียน 9) ควร
ให้ความรู้ ปลูกฝัง ปลุกจิตสานึกให้แก่นักเรียนได้เห็นพิษภัยของสารเสพติด 10) ควรมีการติดตามประเมินผล
รอบด้าน 11) ควรจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 13) ควรให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนทุกชั้น
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 14) สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีบทบาทใน
การช่วยเหลือสถานศึกษาให้มากขึ้น 15) หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาให้เพียงพอ 16) ผู้ปกครองควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 17)
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สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีต้านยาเสพติด 18) ควรทากิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด และ
19) ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานออกติดตามตรวจสอบโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาทุกเดือน
ด้านการป้องปรามสารเสพติด สถานศึกษาควรดาเนินการดังนี้ 1) ควรให้ความรู้ โดยครู ตารวจ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2) กาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และชี้แจงทาความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง
รวมทั้งมอบให้นักเรียนกลับไปเผยแพร่ความรู้กับผู้ปกครองและคนใกล้ชิด 3) กาหนดมาตรการที่ชัดเจนตาม
มาตรการ 5 ด้านและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ 4) ครูเวรจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้ด้านยาเสพติดทุกวัน 5)
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านสารเสพติด 6) จัดบรรยากาศในสถานศึกษา ห้องเรียนให้ร่มรื่น สะอาด ปราศจาก
มุมมืด 7) ควรมีการปูองปรามแบบจริงจังและต่อเนื่อง 8) ควรมีการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในตาบล 9)
ควรมีคณะกรรมการสอดส่องดูแลช่วยเหลือ 10) ควรเข้าร่วมโครงการตารวจ DARE เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 11) ควรร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครอง ในการสอดส่อง เฝูาระวังสารเสพติดทั้งภายในสถานศึ กษาและชุมชน 12) ฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่
ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดควรมีมาตรการและให้การสนับสนุนโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทั้ง
ด้านอุปกรณ์ สื่อ งบประมาณให้มากขึ้น 13) ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมีส่วน
ร่วมในการเข้มงวดกวดขันแหล่งมั่ วสุมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 14) ควรร่วมกับสถานีตารวจและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในท้องที่มาให้ความรู้ความเข้าใจโทษพิษภัยและอันตรายจากสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
15) ควรจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนเฝูาระวังสารเสพติด 16) ควรมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา ติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียน 17) ควรให้โอกาสนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดกลับใจ และเข้ารับการบาบัด 18) เมื่อทราบข่าว
ว่ามีนักเรียนเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด มีการนามาปรามเพื่อให้หยุด
พฤติกรรมแลออกห่างจากสิ่งเสพติดทั้งปวง และ 19) จัดหางบประมาณสนับสนุนค่าพาหนะให้นักเรียนได้มี
โอกาสเข้าไปศึกษาในทัณฑสถานหรือศาล หรือสถานีตารวจ ถึงความผิดและโทษทัณฑ์ที่จะได้รับเมื่อเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ สถานศึกษาควรดาเนินการดังนี้ 1) ควรประสานกับ
เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและบาบัดรักษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2) ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้
ความรู้เกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 3) ควรศึกษาดูงานโดยนานักเรียนไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ
4) ควรสนับสนุนจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ และ 5) ควรจัดทาศูนย์ข้อมูลไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อดาเนินการติดตามโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรดาเนินการดังนี้ 1) ควรกาหนดเป็นนโยบายในการปูอง
ปรามในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 2) ควรนานโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมากาหนดใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี 3) ควรดาเนินงานตามมาตรการ 5 ด้าน และกล
ยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 4) ผู้บริหารคอยให้กาลังใจดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา กาชับให้
ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่นักเรียนตลอดเวลา 5) ควรจัดให้มีโครงการต้านสารเสพติดในสถานศึกษา 6) ควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับ ผิดชอบด้านการปูองกันสารเสพติด 7) สถานศึกษาควรศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล
โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 8) ควรมีการดาเนินการตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 9) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในด้านสารเสพติดให้กับสถานศึกษา 10) ควรจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
11) ควรมีโครงการต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา 12) ควรรายงานการใช้สารเสพติดในระบบ NiSPA ให้
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เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติด 13) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริม การปูองกันยาเสพติด 14) ควรดาเนินการตาม
แผนงานโครงการด้านสารเสพติด และ 15) ควรใช้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สารวัตรนักเรียน เป็นกาลัง
สาคัญสนับสนุนการดาเนินงานปูองกันความประพฤตินักเรียน

ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรดาเนินการด้านการปูองกันสารเสพติดโดยการ
ส่งเสริมการดาเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่อเป็นหน่วยย่อยในสถานศึกษาที่สามารถดูแลซึ่งกันและกัน
ได้อย่างทั่วถึง
2. สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรดาเนินการด้านการปูองปรามสารเสพติด โดย
ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาพบนักเรียนผู้เสพหรือผู้ค้าสารเสพติดชนิดร้ายแรงส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
ดาเนินคดี ซึ่งการดาเนินงานควรมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตารวจ สาธารณสุข นักจิตวิทยา
ผู้แทนพัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักเรียนให้น้อยที่สุด
3. สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรใช้มาตรการทางสังคมแก่นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด เช่น ทุนการศึกษา
4. สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี กีฬา ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
5. สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรให้ความรู้แก่คณะกรรมการรับผิดชอบด้านการ
ปูองกันสารเสพติดเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีศึกษาวิจัย การประเมินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน ได้แก่ 1) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการสอนทักษะชีวิตเพื่อการปูองกันยาเสพติดในชั้นเรียน 2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 4) โครงการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5) โครงการพัฒ นาและส่งเสริมศักยภาพ
เครือข่ายเยาวชน 6) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา 7) โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 8)
โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน 9) โครงการครู D.A.R.E. 10) โครงการ TO BE NUMBER ONE 11) โครงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน และ12) โครงการจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา
2. การวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการวิจัยแบบผสมวิธี ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
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